


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ةق>علا تاذ تامد9او ىرخ6ا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع"ا
  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا

 م٢٠٢٠ ماع رادصإ
  



 



 

 
   ٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 سرهفلا
 

 ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع6ا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم6ا ف ةدمتع6ا

 سرــــــــــــــهفلا

 ةحفصلا عوــــــــــــــــــــــــــــــــضو6ا

 ٧ ةيلودلا ريياعملل لوحتلا :لو&ا بابلا

 ١٠ .ةيلودلا ريياع6ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا •

 ١٠ ?ةكلم6ا ف ةيلودلا ريياع6ا قيبطت متيس ىتم

 سلجم نم ةق_علا تاذ تامد[او ىرخ]ا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع6ا تارادصإ دامتعا ةقيثو •
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةرادإ

١١ 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم<ا ف ةدمتع<ا ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع<ا سلجم تارادصإ :يناثلا بابلا

 .ةعجارملل ةيلودلا ريياع<او )١( ةدوKا ةباقر رايعم :لو&ا مسقلا

٢٧ 

٢٧ 

 ديكأتلا تاطابتراو ةيلا6ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوeا ةباقر" ١ ةدوeا ةباقر رايعم
 ٢٩ "ةق_علا تاذ تامد[ا تاطابتراو ىرخ]ا

 ٥٧ "ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةعجار6اب مايقلاو لقتس6ا عجارملل ةماعلا فاده]ا" ٢٠٠ ةعجار6ا رايعم
 ٧٩ "ةعجار6ا تاطابترا طورش ىلع قافتvا" ٢١٠ ةعجار6ا رايعم
 ٩٧ "ةيلا6ا مئاوقلا ةعجار6 ةدوeا ةباقر" ٢٢٠ ةعجار6ا رايعم
 ١١٣ "ةعجار6ا لامعأ قيثوت" ٢٣٠ ةعجار6ا رايعم
 ١٢٥ "ةيلا6ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةق_علا تاذ عجار6ا تايلوؤسم" ٢٤٠ ةعجار6ا رايعم
 ١٥٩ "ةيلا6ا مئاوقلا ةعجارم دنع حئاوللاو ةمظن]ا ةاعارم" )لدع6ا( ٢٥٠ ةعجار6ا رايعم
 ١٧٣ "ةمكوÇاب يفلك6اب لاصتvا" ٢٦٠ ةعجار6ا رايعم
 ١٩٥ "ةرادÖاو ةمكوÇاب يفلكملل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غ_بإ" ٢٦٥ ةعجار6ا رايعم
 ٢٠٥ "ةيلا6ا مئاوقلا ةعجار6 طيطختلا" ٣٠٠ ةعجار6ا رايعم
 ٢١٧ "اهتئيبو ةأشن6ا مهف ل_خ نم اهمييقتو يرهوeا فيرحتلا رطاخم ديدà" ٣١٥ ةعجار6ا رايعم
 ٢٥٩ "ةعجار6ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه]ا" ٣٢٠ ةعجار6ا رايعم
 ٢٦٧ "ةمَّيق6ا رطاخملل عجار6ا تاباجتسا" ٣٣٠ ةعجار6ا رايعم
 ٢٨٥ "ةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشنç ةق_علا تاذ ةعجار6ا تارابتعا" ٤٠٢ ةعجار6ا رايعم
 ٣٠٣ "ةعجار6ا ل_خ ةفشتك6ا تافيرحتلا يوقت" ٤٥٠ ةعجار6ا رايعم
 ٣١٣ "ةعجار6ا ةلدأ" ٥٠٠ ةعجار6ا رايعم

 ٣٢٧ "ةراتخم دونبل ةددحم تارابتعا – ةعجار6ا ةلدأ" ٥٠١ ةعجار6ا رايعم
 ٣٣٧ "ةيجرا[ا تاقداص6ا" ٥٠٥ ةعجار6ا رايعم

 ٣٤٧ "ةيحاتتفvا ةدصر]ا – ةرم لو] ةعجار6ا تاطابترا" ٥١٠ ةعجار6ا رايعم
 ٣٦١ "ةيليلحتلا تاءارجÖا" ٥٢٠ ةعجار6ا رايعم
 ٣٦٩ "ةعجار6ا ف تانيعلا" ٥٣٠ ةعجار6ا رايعم
 ٣٨٣ "تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساíا تاريدقتلا ةعجارم " لدع6ا ٥٤٠ ةعجار6ا رايعم



 
 

 
   ٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 

 سرهفلا
 

 ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع6ا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم6ا ف ةدمتع6ا

 ٤٣٩ "ةق_علا تاذ فارط]ا" ٥٥٠ ةعجار6ا رايعم
 ٤٥٩ "ةقح_لا ثادح]ا" ٥٦٠ ةعجار6ا رايعم
 ٤٦٩ "ةيرارمتسvا" ٥٧٠ ةعجار6ا رايعم
 ٤٩٣ "ةبوتك6ا تادافÖا" ٥٨٠ ةعجار6ا رايعم
 تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اç( ةعومجملل ةيلا6ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا" ٦٠٠ ةعجار6ا رايعم
 ٥٠٧ ")ةعومóا

 ٥٤٥ "ييلخادلا يعجار6ا لمع مادختسا" ٦١٠ ةعجار6ا رايعم
 ٥٦٣ "عجار6ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا" ٦٢٠ ةعجار6ا رايعم
 ٥٧٩ "ةيلا6ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" ٧٠٠ ةعجار6ا رايعم
 ٦١٩ "لقتس6ا عجار6ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا روم]ا نع غ_بÖا" ٧٠١ ةعجار6ا رايعم
 ٦٣٧ "لقتس6ا عجار6ا ريرقت ف يأرلا ىلع ت_يدعتلا" ٧٠٥ ةعجار6ا رايعم
 ٦٦١ "لقتس6ا عجار6ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو ,هابتنvا تفل تارقف" ٧٠٦ ةعجار6ا رايعم

 ٦٧٥ "ةنراق6ا ةيلا6ا مئاوقلاو ةلباق6ا ماقر]ا – ةنراق6ا تامولع6ا" ٧١٠ ةعجار6ا رايعم
 ٦٩١ "ىرخ]ا تامولع6اب ةق_علا تاذ عجار6ا تايلوؤسم" ٧٢٠ ةعجار6ا رايعم

 ٧٢٧ "صاخ ضرغ تاذ رط] ًاقفو ةدع6ا ةيلا6ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا" ٨٠٠ ةعجار6ا رايعم
 ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا" ٨٠٥ ةعجار6ا رايعم
 ٧٤٧ "ةيلام ةمئاق

 ٧٦٩ "ةصخل6ا ةيلا6ا مئاوقلا نع ريراقتلا دادعÖ تاطابترvا" ٨١٠ ةعجار6ا رايعم

 ٧٩١ ةقSعلا تاذ تامدQاو ىرخ&ا تاديكأتلاو صحفلل ةيلودلا ريياع<ا :يناثلا مسقلا

 ٧٩٣ "ةيخيراتلا ةيلا6ا مئاوقلا صحفل تاطابترvا" ٢٤٠٠ صحفلا طابترا رايعم
 ٨٥٧ "ةأشنملل لقتس6ا عجار6ا لبق نم ذفن6ا ةيلو]ا ةيلا6ا تامولع6ا صحف" ٢٤١٠ صحفلا طابترا رايعم
 ٨٨٣ "ةيخيراتلا ةيلا6ا تامولع6ا صحف وأ ةعجارم تايلمع ف_خب ىرخ]ا ديكأتلا تاطابترا" ٣٠٠٠ ديكأتلا طابترا رايعم
 ٩٤٥ "ةيلبقتس6ا ةيلا6ا تامولع6ا رابتخا" ٣٤٠٠ ديكأتلا طابترا رايعم
 ٩٥٣ "ةيمد[ا ةأشن6ا ف ةباقرلا تاودأ نع ديكأتلا ريراقت" ٣٤٠٢ ديكأتلا طابترا رايعم
 ٩٩١ "يرارÇا سابتحvا مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا" ٣٤١٠ ديكأتلا تاطابترا رايعم
 ف ةنَّمض6ُا ةيروصتلا ةيلا6ا تامولع6ا عيمû نع ريرقت دادعÖ ديكأتلا تاطابترا" ٣٤٢٠ ديكأتلا تاطابترا رايعم
 ١٠٥١ "باتتكvا تارشن

 ١٠٧٧ "ةيلا6ا تامولع6اب قلعتي اميف اهيلع قفتم تاءارجإ ذيفنتل تاطابترvا" ٤٤٠٠ ةق_علا تاذ تامد[ا رايعم
 ١٠٨٧ "عيمجتلا تاطابترا" ٤٤١٠ ةق_علا تاذ تامد[ا رايعم

 ١١١٧  ديكأتلاو ةعجار<ا ريياع< يلودلا سلجملل ىرخ&ا تارادصUا :ثلاثلا مسقلا

 ١١١٩ "ةيلا6ا تاود]ا ةعجارم ف ةصاخ تارابتعا" )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجار6ا تاسرا° ةركذم
 ١١٦٣ ةعجار6ا ةدوج راطإ
 ١٢٠٩ ديكأتلا تاطابترv يلودلا راطÖا
 ١٢٣٣ تاحلطص6ا درسم



 

 
   ٥  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 سرهفلا
 

 ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع6ا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم6ا ف ةدمتع6ا

 

 

 

 

 ١٢٧٩ .ةعجار<ا ريياعم ةنK نم ةرداصلا تاحيضوتلا :ثلاثلا بابلا

 ١٢٨١ .ةيلودلا ةعجار6ا ريياعم قيبطت لوح ةرادÖا سلجم رارق حيضوت

 ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ تاكرشلا ماظن ماكح] تاكرشلا تافلاخم نع ريرقتلا بلطتç عجار6ا مازتلا ةيفيك نأشب حيضوت
 .ساس]ا

١٢٨٢ 

 ١٢٨٤ .ةيلودلا ريياعملل ةأشن6ا قيبطت مدع نم عجار6ا فقوم



 

 

 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ةيلودلا ريياعملل لوحتلا :لو&ا بابلا



 

 

 



 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ٩                          يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 
 

 
 
 

 
 ةيلودلا ريياع:ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا

 ةعجارRا ريياعمو ةبساQا ريياعم ىلإ لوحتلل ةطخ )م٢٠١٢( ـه١٤٣٣ ماع ف يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةرادإ سلجم دمتعا نأ قبس
 ةمزd تbيدعت يأ ءارج_ ةجا^ا ىدمو قيبطتلا لحارم ف رظنلاو ةيلودلا ريياعR ةساردل ةبسانم ةيجهنم ينبت اهذيفنت يعدتسي يتلاو ,ةيلودلا
 اهلكش ةيهيجوت ةنo ةيصوتلً اقفو ةطlا دامتعا ءاج دقو .ةحيحص ةقيرطب ريياعRا كلت قيبطت متيل ةيلا^ا تاميلعتلاو ةمظنfا ىلع وأ ,اهيلع
 ةئيهو ,ةيلاRا ةرازول لثyو ,امهيبئانو ةعجارRا ريياعمو ةبساQا ريياعم يتنo يسيئرو ةئيهلا ماع يمأ نم لك نم تنوكت ضرغلا اذهل سلrا
 نم لك اهب تماق يتلا تايصوتلاو تاساردلا جاتن ىلع نأشلا اذه ف اهتايصوت اهرودب تنب يتلاو ,يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤمو ,ةيلاRا قوسلا

oا ريياعم يتنQا ريياعمو ةبساRةئيهلا ف ةعجار. 
 اهدامتعا مث نمو مامتهdا يوذ عم اهتشقانمو اهتسارد ضرغب ةطبارتRا ريياعRا نم ةعومجم ةلحرم لك نمضتت لحارم عبرأ ىلع ةطlا ذيفنت ت دقو
 .يلود رايعم لك دامتعd لوحتلا ةطخ ف ةدمتعRا ةيذيفنتلا تاءارجÖلً اقفو
 
 

 ?ةكلم:ا ف ةيلودلا ريياع:ا قيبطت متيس ىتم
 ىلع كلذو م٢٠١٧ ماع ةيادب نم ًارابتعا نوكيس )IFRS( ةلماكلا اهتخسنب ةئيهلا نم ةدمتعRا ةيلودلا ريياعRا قيبطت نإف ةراد_ا سلجم رارقلً اقفو
 ىرخfا تآشنRا كلتل حامسلا عم ,م٢٠١٨ ماع ةيادب نم ًارابتعا نوكيس قيبطتلا نإف ,ىرخfا تآشنملل ةبسنلاب امأ .ةيلاRا قوسلا ف ةجردRا تآشنRا
 .م٢٠١٧ ماع ةيادب نم ًارابتعا قيبطتلاب
 وأ م٢٠١٧-١-١ ف اهيلع طبترRا صحفلا وأ ةعجارRا لامعأ ىلع ريياعRا كلت قيبطتب ةبلاطم ةعجارRا بتاكم نإف ,ةعجارRا ريياعم صخي ام امأ
 .هدعب

  



 
 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ١٠  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 

 
 
 
 
 
 

 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم:ا ف قيبطتلل ةقPعلا تاذ تامدNاو ىرخ&ا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع:ا تارادصإ دامتعا ةقيثو
 ريياع:ا سلجم ةسايسل ًاقفوو ,يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةرادإ سلجم نم ةدمتع:ا ,ةيلودلا ريياع:ا ىلإ لوحتلا ةطN ًاقفو

 ةيلودلا ريياع:ا ىلع تPيدعتلا لايح ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا
The document of endorsement of the international auditing, review, other assurance, and related services 
pronouncements for adoption in Saudi Arabia according to the Saudi Organization for Certified Public 
Accountants’ plan for transition to International standards, and according the IAASB Policy Position 

statement regarding the Modifications to International Standards of the IAASB Board  
 

 
 
 
 
 

 يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا
Saudi Organization for Certified Public Accountants 

 
 م٢٣/٠٤/٢٠١٩ - ـه١٨/٠٨/١٤٤٠

 
  



 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ١١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 
 

 ةئيهلا ةرادإ سلجم نم ةدمتعRا ,ةيلودلا ريياعRا ىلإ لوحتلا ةطl ًاقفو
 ةسداسلا ةرودلل عساتلا هعامتجا ف يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا
 متيس هنإف ,م١٨/٢/٢٠١٢ قفاوRا ,ـه٢٦/٣/١٤٣٣ تبسلا موي دقعنRا
 لكل لقتسم دنتسم ف ةيلودلا ريياعRا دامتعاب ناجللا تارارق يمضت
 تارقفلل ةحضاو تاراشإو ,ةلدعRا وأ ةفاضRا تارقفلا صن نمضتي رايعم
 تاراشإو ,اهيلإ تلصوت يتلا تاجاتنتسdا ساسf فاو حرش عمو ,ةاغلRا
                                                .ليدعتلاب ةرثأتRا تارقفلل ةقيقد ةيعجرم
 
 ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم ةسايسلو ,لوحتلا ةطl ًاقفوو
 ريياعRا يدعR تاداشرإ" ةنونعRا ةيلودلا ريياعRا ىلع تbيدعتلا لايح
 ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ةرداصلا ريياعRا نوقبطي يذلا ةينطولا
 تماق ,"اهيلع ةدودحم تbيدعت لاخدإ ةرورض عم ,ديكأتلاو ةعجارملل
 ىرخfا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا دامتعاب ةئيهلا
 ةساردل ةيذيفنتلا تاءارج_ا نم ددع قيبطت دعب ةقbعلا تاذ تامدlاو
 نمضتتو .مامتهdا يوذ نم ةبخن عم اهتشقانمو ,قمعتم لكشب ريياعRا
 :ةيتóا ةيلودلا تارادص_ا دامتعا تارارق ةقيثولا هذه

According to the ISAs transition plan endorsed by the Saudi 
Organization for Certified Accountants (SOCPA), authorized 
during SOCPA board meeting number nine, sixth session, held 
on Saturday 26.03.1433 corresponding to 18.02.2012, the 
Committees' decisions related to the approval of standards, shall 
be integrated in an appendix with each standards, including the 
text of paragraphs added or amended and reference to cancelled 
paragraphs beside basis of conclusions and reference to paragraph 
effected by the amendments.  
According to the plan and the Statement of Policy Position of 
the IAASB (July, 2006) regarding the Modifications to 
International Standards of the IAASB Board entitled "A Guide 
for National Standard Setters that Adopt IAASB’s International 
Standards but Find It Necessary to Make Limited 
Modifications", SOCPA has endorsed the international 
standards for auditing, assurance and other services after 
subjecting them to a due process to thoroughly examine them 
with the involvement of key constituents  . This document 
includes the decisions to endorse the following pronouncements: 

 مايقلاو لقتسRا عجارملل ةماعلا فادهfا" ٢٠٠ ةعجارRا رايعم -
 "ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةعجارRاب

- ISA 200, Overall Objectives of the Independent 
Auditor and the Conduct of an Audit 

 ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements - "ةعجارRا تاطابترا طورش ىلع قافتdا" ٢١٠ ةعجارRا رايعم -
 ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial - "ةيلاRا مئاوقلا ةعجارR ةدوoا ةباقر" ٢٢٠ ةعجارRا رايعم -

Statements 
 ISA 230, Audit Documentation - "ةعجارRا لامعأ قيثوت" ٢٣٠ ةعجارRا رايعم -

 شغلاب ةقbعلا تاذ عجارRا تايلوؤسم" ٢٤٠ ةعجارRا رايعم -
 "ةيلاRا مئاوقلا ةعجارم دنع

- ISA 240, The Auditor's Responsibilities Relating to 
Fraud in an Audit of Financial Statements 

 دنع حئاوللاو ةمظنfا ةاعارم" )لدعRا( ٢٥٠ ةعجارRا رايعم -
 "ةيلاRا مئاوقلا ةعجارم

- ISA 250, Consideration of Laws and Regulations in an 
Audit of Financial Statements 

 ISA 260, Communication with Those Charged with - "ةمكو^اب يفلكRاب لاصتdا" ٢٦٠ ةعجارRا رايعم -
Governance 

 ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غbبإ" ٢٦٥ ةعجارRا رايعم -
 "ةراد_او ةمكو^اب يفلكملل

- ISA 265, Communicating Deficiencies in Internal 
Control to Those Charged with Governance and 
Management 

 ISA 300, Planning an audit of financial statements - "ةيلاRا مئاوقلا ةعجارR طيطختلا" ٣٠٠ ةعجارRا رايعم -
 يرهوoا فيرحتلا رطاخم ديدù" ٣١٥ ةعجارRا رايعم -

 "اهتئيبو ةأشنRا مهف لbخ نم اهمييقتو
- ISA 315, Identifying and assessing the risks of material 

misstatement through understanding the entity And 
its environment 



 
 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ١٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 

 ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهfا" ٣٢٠ ةعجارRا رايعم -
 "ةعجارRا

- ISA 320, Materiality in planning and performing an 
audit 

 ISA 330, The auditor’s responses to assessed risks - "ةمَّيقRا رطاخملل عجارRا تاباجتسا" ٣٣٠ ةعجارRا رايعم -
 ةأشن† ةقbعلا تاذ ةعجارRا تارابتعا" ٤٠٢ ةعجارRا رايعم -

 "ةيمدخ ةأشنم مدختست
- ISA 402, Audit considerations relating to an entity 

using a service organization 
 لbخ ةفشتكRا تافيرحتلا يوقت" ٤٥٠ ةعجارRا رايعم -

 "ةعجارRا
- ISA 450, Evaluation of misstatements identified 

during the audit 
 ISA 500, Audit Evidence - "ةعجارRا ةلدأ" ٥٠٠ ةعجارRا رايعم -
 دونبل ةددحم تارابتعا – ةعجارRا ةلدأ" ٥٠١ ةعجارRا رايعم -

 "ةراتخم
- ISA 501, Audit Evidence—Specific Considerations 

for Selected Items 
 ISA 505, External Confirmations - "ةيجراlا تاقداصRا" ٥٠٥ ةعجارRا رايعم -
 ةدصرfا – ةرم لوf ةعجارRا تاطابترا" ٥١٠ ةعجارRا رايعم -

 "ةيحاتتفdا
- ISA 510, Initial Audit Engagements—Opening 

Balances 
 ISA 520, Analytical Procedures - "ةيليلحتلا تاءارج_ا" ٥٢٠ ةعجارRا رايعم -
 ISA 530, Audit Sampling - "ةعجارRا ف تانيعلا" ٥٣٠ ةعجارRا رايعم -
 كلذ ف ا† ةيبساQا تاريدقتلا ةعجارم" ٥٤٠ ةعجارRا رايعم -

 تاذ تاحاصف_او ةلداعلا ةميقلل ةيبساQا تاريدقتلا
 "ةقbعلا

- ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including 
Fair Value Accounting Estimates, and Related 
Disclosures 

 امو ةيبساQا تاريدقتلا ةعجارم " لدعRا ٥٤٠ ةعجارRا رايعم -
 " تاحاصفإ نم اهب قلعتي
 تارتفلل ةيلاRا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايعRا اذه يرسي(
 )خيراتلا كلذ دعب وأ ٢٠١٩ ربمسيد ١٥ ف أدبت يتلا

- ISA 540 (Revised), Auditing Accounting Estimates 
and Related Disclosures 
 
(Effective for audits of financial statements for periods 
beginning on or after December 15, 2019) 

 ISA 550, Related Parties - "ةقbعلا تاذ فارطfا" ٥٥٠ ةعجارRا رايعم -
 ISA 560, Subsequent Events - "ةقحbلا ثادحfا" ٥٦٠ ةعجارRا رايعم -
 ISA 570, Going Concern - "ةيرارمتسdا" ٥٧٠ ةعجارRا رايعم -
 ISA 580, Written Representations - "ةبوتكRا تاداف_ا" ٥٨٠ ةعجارRا رايعم -
 ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا" ٦٠٠ ةعجارRا رايعم -

 تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف ا†( ةعومجملل ةيلاRا مئاوقلا
 ")ةعومrا

- ISA 600, Special Considerations—Audits of Group 
Financial Statements (Including the Work of 
Component Auditors) 

 ISA 610, Using the Work of Internal Auditors - "ييلخادلا يعجارRا لمع مادختسا" ٦١٠ ةعجارRا رايعم -
 ISA 620, Using the Work of an Auditor’s Expert - "عجارRا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا" ٦٢٠ ةعجارRا رايعم -
 ISA 700, Forming an Opinion and Reporting on - "ةيلاRا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" ٧٠٠ ةعجارRا رايعم -

Financial Statements 



 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ١٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 
 

 ف ةعجارملل ةسيئرلا رومfا نع غbب_ا" ٧٠١ ةعجارRا رايعم -
 "لقتسRا عجارRا ريرقت

- ISA 701, Communicating Key Audit Matters in the 
Independent Auditor’s 

 عجارRا ريرقت ف يأرلا ىلع تbيدعتلا" ٧٠٥ ةعجارRا رايعم -
 "لقتسRا

- ISA 705, Modifications to the Opinion in the 
Auditor’s Report Independent 

 ىرخأ رومأ تارقفو ,هابتنdا تفل تارقف" ٧٠٦ ةعجارRا رايعم -
 "لقتسRا عجارRا ريرقت ف

- ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and Other 
Matter Paragraphs in the Independent Auditor’s 
Report 

 ةلباقRا ماقرfا – ةنراقRا تامولعRا" ٧١٠ ةعجارRا رايعم -
 "ةنراقRا ةيلاRا مئاوقلاو

- ISA 710, Comparative Information—Corresponding 
Figures and Comparative Financial Statements 

 ةقbعلا تاذ عجارRا تايلوؤسم" ٧٢٠ ةعجارRا رايعم -
 "ىرخfا تامولعRاب

- ISA 720, The Auditor’s Responsibilities Relating to 
Other Information 

 ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا" ٨٠٠ ةعجارRا رايعم -
 "صاخ ضرغ تاذ رطf ًاقفو ةدعRا ةيلاRا مئاوقلا

- ISA 800, Special Considerations—Audits of Financial 
Statements Prepared in Accordance with Special 
Purpose Frameworks 

 ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا" ٨٠٥ ةعجارRا رايعم -
 ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو ,ةدحاو ةيلام ةمئاق
 "ةيلام ةمئاق

- ISA 805, Special Considerations—Audits of Single 
Financial Statements and Specific Elements, Accounts 
or Items of a Financial Statement 

 مئاوقلا نع ريراقتلا دادع_ تاطابترdا" ٨١٠ ةعجارRا رايعم -
 "ةصخلRا ةيلاRا

- ISA 810, Engagements to Report on Summary 
Financial Statements 

 مئاوقلا صحفل تاطابترdا" ٢٤٠٠ صحفلا طابترا رايعم -
 "ةيخيراتلا ةيلاRا

- ISRE 2400, Engagements to Review Historical 
Financial Statements 

 ةيلوfا ةيلاRا تامولعRا صحف" ٢٤١٠ صحفلا طابترا رايعم -
 "ةأشنملل لقتسRا عجارRا لبق نم ذفنRا

- ISRE 2410, Review of Interim Financial Information 
Performed by the Independent Auditor of the Entity 

 فbخب ىرخfا ديكأتلا تاطابترا" ٣٠٠٠ ديكأتلا طابترا رايعم -
 "ةيخيراتلا ةيلاRا تامولعRا صحف وأ ةعجارم تايلمع

- ISAE 3000, Assurance Engagements Other than 
Audits or Reviews of Historical Financial Information 

 ةيلاRا تامولعRا رابتخا" ٣٤٠٠ ديكأتلا طابترا رايعم -
 "ةيلبقتسRا

- ISAE 3400, The Examination of Prospective Financial 
Information 

 ةباقرلا تاودأ نع ديكأتلا ريراقت" ٣٤٠٢ ديكأتلا طابترا رايعم -
 "ةيمدlا ةأشنRا ف

- ISAE 3402, Assurance Reports on Controls at a 
Service Organization 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا" ٣٤١٠ ديكأتلا تاطابترا رايعم -
 "يرار^ا سابتحdا

- ISAE 3410, Assurance Engagements On Greenhouse 
Gas Statements 

 دادع_ ديكأتلا تاطابترا" ٣٤٢٠ ديكأتلا تاطابترا رايعم -
 ف ةنَّمضRُا ةيروصتلا ةيلاRا تامولعRا عيم® نع ريرقت
 "باتتكdا تارشن

- ISAE 3420, Assurance Engagements To Report On 
The Compilation Of Pro Forma Financial 
Information Included In A Prospectus 

 ذيفنتل تاطابترdا" ٤٤٠٠ ةقbعلا تاذ تامدlا رايعم -
 "ةيلاRا تامولعRاب قلعتي اميف اهيلع قفتم تاءارجإ

- ISRS 4400, Engagements to Perform Agreed-Upon 
Procedures Regarding Financial Information 



 
 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ١٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 

 ISRS 4410, Compilation       Engagements - "عيمجتلا تاطابترا" ٤٤١٠ ةقbعلا تاذ تامدlا رايعم -
 ذفنت يتلا بتاكملل ةدوoا ةباقر " ١ ةدوoا ةباقر رايعم -

 ديكأتلا تاطابتراو ةيلاRا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا
 " ةقbعلا تاذ تامدlا تاطابتراو ىرخfا

- ISQC 1, QUALITY CONTROL FOR FIRMS 
THAT PERFORM AUDITS AND REVIEWS OF 
FINANCIAL STATEMENTS, AND OTHER 
ASSURANCE AND RELATED SERVICES 
ENGAGEMENTS 

 
                                              :ةيلودلا ريياعRا دامتعا رارق يلي اميفو

 
 ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف قيبطتلل ةيتóا ةقbعلا تاذ تامدlاو ىرخfا تاديكأتلاو صحفلاو
 ةيتóا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا ف ذخfا عم ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمRا
 :رايعم لكل ةيليصفتلا تايصوتلاو

Following is the text of the endorsement of the pronouncements 
the ISAs: 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed the following International Auditing, 
review, other assurance and related services Standards for the 
adoption in Saudi Arabia taking in consideration the following 
general modifications: 

 
 ةيلاRا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع ريياعRا هذه لوعفم يرسي .١

 لامعأ وأ ,اهل ةنوكRا ةيلوfا ةيلاRا مئاوقلا صحف وأ ,ةيونسلا
 ًارابتعا اهيلع طبترRا ,ةقbعلا تاذ تامدlا وأ ,ىرخfا ديكأتلا
 .هدعب وأ ,م ١/١/٢٠١٧ نم

 ,ريياعRا ف تدرو امك ةريغصلا تآشنRا فيرعت ىلع ديق عضو .٢
 ,ةيلاRا قوسلا ف ةجردRا تاكرشلا فيرعتلا لمشي d ثيحب
 .رامثتسdا قيدانص لثم ةماعلا ةلءاسملل عضخت يتلا تآشنRاو

٣. ùا ديدRا ةئيهلا" ـب دوصقRةيدوعسلا ةئيهلا" ينعتل "عجارملل ةينه 
 ."يينوناقلا يبساحملل

 :يلي امك ريياعRا قحbمو تارقف ضعبل يشاوح ةفاضإ .٤
 ةيحيضوتلا جذامنلا نمضتت يتلا قحbملل ةيشاح ةفاضإ .أ

 ضعب لاخدإ ت هنأ ىلع صنت ,لقتسRا عجارRا ريراقتل
 ةدراولا لقتسRا عجارRا ريرقت جذا¨ ةغايص ىلع تbيدعتلا
 ةيبرعلا ةكلمRا ف ةيماظنلا ةئيبلا عم قفتي ا† ,هذه ف
 ريرقت تانوكم نم تbيدعتلا كلت نم ٌّيأ ريغت ملو ةيدوعسلا
 لك هبلطتي ام بسح لقتسRا ينوناقلا بساQا وأ عجارRا
 .رايعم

 لقتسRا عجارRا ريراقتل ةيحيضوتلا جذامنلل ةيشاح ةفاضإ .ب
 -دري امنيأ -ينعي ةعجارRا ريياعم حلطصم نأ ىلع صنت
 ةيبرعلا ةكلمRا ف ةدمتعRا ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا
 ةرادإ سلجم نم ةرداصلا دامتعdا ةقيثول ًاقفو ,ةيدوعسلا
 ةعجارRا ريياعمو .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا  ةئيهلا
 ةيلودلا ريياعRا يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمRا ف ةدمتعRا
 تbيدعت عم يلودلا سلrا نم تردص امك ةعجارملل
 ةكلمRا ف ةيماظنلا ةئيبلا عم قفتي ا† اهقيبطت فييكتل
 ريياعRا دامتعا ةقيثو ف درو اR ًاقفو ةيدوعسلا ةيبرعلا

 
١. These standards are effective for engagements for audits of 

annual financial statements, review of interim financial 
statements, other assurance and related service that 
commence on or after 1/1/2017. 

٢. Restricting the definition of the small size entities so not to 
include listed entities and entities subject to public 
accountability such as investment funds. 

٣. Determining the “professional Body” of the auditor to mean 
“Saudi Organization for Certified Public Accountant”. 

٤.  Adding footnotes to some paragraphs and appendixes in 
some standards as follows:  
a. Adding footnotes to the appendixes that include the 

illustration of the independent auditor reports stating 
that some modifications has been made to the text of the 
illustrations of the independent auditor reports to be in 
line with the legal environment of Saudi Arabia. Such 
modifications have not changed any components of the 
report of the independent auditor as prescribe by each 
standard. 

b. Adding footnotes to the appendixes that include the 
illustration of the independent auditor reports stating 
that the term “auditing standard”, whenever it appears, 
means the International Standards of Auditing endorsed 
for application in Saudi Arabia according to the 
Document of endorsement issued by Saudi Organization 
for Certified Public Accountants, which includes some 
necessary addition or modification to conform the 
application of such standards with the Saudi 
environment with no change in their requirements. 



 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ١٥  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 
 

 يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا  ةعجارملل ةيلودلا
 كلت تابلطتم نم ًايأ تbيدعتلا هذه ريغت ملو ,يينوناقلا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمRا ف  ريياعRا

 لقتسRا عجارRا ريراقتل ةيحيضوتلا جذامنلل ةيشاح ةفاضإ .ج
 ةدمتعRا يلاRا ريرقتلل  ةيلودلا ريياعRا حلطصم نأ ىلع صنت
  ةيلودلا ريياعRا تدرو امنيأ ينعت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمRا ف
 ىلإ ةفاض_اب ,ىلودلا سلrا نم تردص امك يلاRا ريرقتلل
 ريياعRا كلت ضعبل ةئيهلا اهتفاضأ تاحاصفإو تابلطتم
 يلاRا ريرقتلل ةيلودلا ريياعRا دامتعا ةقيثو ف درو اR ًاقفو
 نأو ,يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا
 ةيدوعسلا ةئيهلا هدمتعت ام يه ,ىرخfا تارادص_او ريياعRا
 ريياعRا اهيطغت d عيضاوR ةينف ءارآو ريياعم نم يبساحملل
  .ةاكزلا عوضوم لثم ةيلودلا

 يفلكRاو ةراد_ا تايلوؤسم مسق ف يشاوح ثbث ةفاضإ .د
 ريراقتل ةيحيضوتلا جذامنلا ف ,ةيلاRا مئاوقلا نع ةمكو^اب
  :يلي امك لقتسRا عجارRا

o ا نأ ىلع صنت ,ىلو&اRا يه ةراد_اب دوصقoةه 
 دقعل ًاقفو وأ( ةحئd وأ ماظن بجو† ةلوؤسRا
 نع )ةددحم ةحئd وأ ماظن بايغ لظ ف طابترdا
 فارطfا ها® اهتايوتحم نعو ةيلاRا مئاوقلا دادعإ
 .ةيجراlا

o ا ىلع بجي هنأ ىلع صنت ,ةيناثلاRةباتك دنع عجار 
 ف ةمكو^اب نوفلكRا مه نم ىلع صني نأ هريرقت
 ةعجارRا رايعR ًاقفو كلذو ,اهعجاري يتلا ةكرشلا
)٢٦٠(.  

o ماظنلا ىلإ ةراش_ا مزلي هنأ ىلع صنت ,ةثلاثلا 
 ,لا^ا ىضتقم بسحب ,)سيسأتلا دقع وأ( يساسfا
 مئاوقلا دادعإب قلعتت ةيفاضإ ًاماكحأ نمضتي ناك ادإ
  .ةيلاRا

 عجارRا ريراقتل ةيحيضوتلا جذامنلا ف ةيشاح ةفاضإ .ه
 مسdا وأ ,ةعجارRا بتكم مساب عيقوتلا نأشب ,لقتسRا
 صنت ًابسانم كلذ ناك املك ,امهيلك وأ ,عجارملل يصخشلا
 ةيبرعلا ةكلمRا ف يينوناقلا يبساQا ماظنب مازتلdا ىلع
 .ةيدوعسلا

 امنيأ ةلصلا تاذ ةيقbخfا تابلطتRا نأشب ةيشاح ةفاضإ .و
 بادآ دعاوق ىلإ عجارRا ريشي نأ بجي :هنأ ىلع صنت ,تدرو
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمRا ف ةدمتعRا ةنهRا كولسو

 ريبعتلل اهمادختسا متيس يتلا ةلمoا نأشب ةيشاح ةفاضإ .ز
 بجي :هنأ ىلع صنت ,تدرو امنيأ سرامRا وأ عجارRا يأر نع

c. Adding footnotes to the appendixes that include the 
illustration of the independent auditor reports stating 
that the term “endorsed international financial reporting 
standards” whenever it appears, means the international 
financial reporting standards as issued by IASB with the 
additional requirements and disclosure added by 
SOCPA according to the according to the document of 
endorsement issued by SOCPA. The other standards 
and pronouncements are whatever endorsed by SOCPA 
for subjects not covered by the international financial 
reporting standards such as Zakat.  

d. Adding three different notes to the Responsibilities of 
Management and Those Charged with Governance for the 
Financial Statements section in the illustrations of the 
independent auditor report as follows: 

o First one stating that the term “management” is 
the body responsible for the preparation of the 
financial statements and for their contents 
towards third parties according to law or 
regulation (or according to the engagement 
contract if there is no specific law or regulations). 

o Second one stating that the auditor shall state in 
his report who are those charge with governance 
in company under audit according to ISA 260. 

o Third one stating that the bylaw of the company 
or its charter shall be indicated if it includes 
additional terms related of the preparation of the 
financial statements. 

e. Adding footnotes to the appendixes that include the 
illustration of the independent auditor reports in regards 
to the singing of the auditor report by the name of the 
auditor or the firm stating that it shall comply with CPA 
law in Saudi Arabia. 

f. Adding footnotes in regards to the relevant ethical 
requirements stating that the reference is to the code of 
ethics endorsed in Saudi Arabia. 

g. Adding footnotes in regards to the choice of expressions 
used for the auditor opinion stating that the auditor shall 
use the expression “…present fairly… …” instead of 
“…give a true and fair view of…”. 

 



 
 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ١٦  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 

 - درت امنيأ - "لداع لكشب ضرعت ..." ةلمoا مادختسا
 ."...ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت..." سيلو

 :Detailed recommendations to endorse the standards :ريياع:ا دامتعo ةيليصفتلا تايصوتلا
 مايقلاو لقتس:ا عجارملل ةماعلا فاده&ا :)٢٠٠( ةعجار:ا رايعم :oًوأ
 ةيبرعلا ةكلم:ا ف ةدمتع:ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةعجار:اب
 ةيدوعسلا

 ,)٢٠٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

First: ISA 200, Overall Objectives of the Independent Auditor 
and the Conduct of an Audit 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 200 as issued by the IAASB. 

 ةعجار:ا تاطابترا طورش ىلع قافتoا :)٢١٠( ةعجار:ا رايعم :ًايناث
 ,)٢١٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Second: ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 210 as issued by the IAASB. 

 ةيلا:ا مئاوقلا ةعجار: ةدوwا ةباقر :)٢٢٠( ةعجار:ا رايعم :ًاثلاث
 ,)٢٢٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمRا ف ةينهRا تاكرشلا ماطن تابلطتم رابتعdا
  .طقف ةينماضت ةينهم ةكرش سيسأت زيجُي يذلاو
 ف اهب لومعRا ةمظنfا عم قفتيل ةعجارRا بتكم فيرعت ليدعت ت هيلعو
  .ةكلمRا

Third: ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial 
Statements 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 220 as issued by the IAASB taking 
in consideration the Saudi Professional Companies’ Law, which 
allowed the establishment of a professional company on General 
Partnership basis only. Therefore, the definition of Audit Firm is 
modified accordingly. 

 ةعجار:ا لامعأ قيثوت :)٢٣٠( ةعجار:ا رايعم :ًاعبار
 ,)٢٣٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 ف يينوناقلا يبساQا ماظن نم ةرشع ةيناثلا ةداRا تابلطتم رابتعdا
 ينوناقلا بساQا ىلع بجي" هنأ ىلع صنت يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمRا
 لمع قاروأو ءbمعلا نم ةمدقRا قاروfاب ظافتحdا لاوحfا عيمج ف
 تاونس رشع نع لقت d ةدR كلذو ,ةيماتlا تاباس^ا نم خسنو ةعجارRا
 ."اهتعجارم متت ةيلام ةنس لك نع هريرقت رادصإ خيرات نم

Fourth: ISA 230, Audit Documentation 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 230 as issued by the IAASB taking 
in consideration The requirements of the twelfth article of the 
Saudi CPA Law, which requires that Auditor must retain the audit 
documents and financial statements of his clients for a period of at 
least ten years from the date of the auditor’s report.  
 

 شغلاب ةقPعلا تاذ عجار:ا تايلوؤسم :)٢٤٠( ةعجار:ا رايعم :ًاسماخ
 ةيلا:ا مئاوقلا ةعجارم دنع
 ,)٢٤٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Fifth: ISA 240, The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud 
in an Audit of Financial Statements 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 240 as issued by the IAASB. 

 دنع حئاوللاو ةمظن&ا ةاعارم :)لدع:ا( )٢٥٠( ةعجار:ا رايعم :ًاسداس
 ةيلا:ا مئاوقلا ةعجارم

 ,)٢٥٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Sixth: ISA 250 (Revised), Consideration of Laws and Regulations 
in an Audit of Financial Statements 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 250 as issued by the IAASB. 

 ةمكوÅاب يفلك:اب لاصتoا :)٢٦٠( ةعجار:ا رايعم :ًاعباس

 ,)٢٦٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Seventh: ISA 260, Communication with Those Charged with 
Governance 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 260 as issued by the IAASB. 



 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ١٧  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 
 

 ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غPبإ :)٢٦٥( ةعجار:ا رايعم :ًانماث
 ةرادÑاو ةمكوÅاب يفلكملل

 ,)٢٦٥( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Eighth: ISA 265, Communicating Deficiencies in Internal 
Control to Those Charged with Governance and Management 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 265 as issued by the IAASB. 

 ةيلا:ا مئاوقلا ةعجار: طيطختلا :)٣٠٠( ةعجار:ا رايعم :ًاعسات

 ,)٣٠٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Ninth: ISA 300, Planning an audit of financial statements 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 300 as issued by the IAASB. 

 يرهوwا فيرحتلا رطاخم ديدá :)٣١٥( ةعجار:ا رايعم :ًارشاع
 اهتئيبو ةأشن:ا مهف لPخ نم اهمييقتو

 ,)٣١٥( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Tenth: ISA 315, Identifying and assessing the risks of material 
misstatement through understanding the entity and its 
environment 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 315 as issued by the IAASB. 

 طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه&ا :)٣٢٠( ةعجار:ا رايعم :رشع يداح
 ةعجار:ا ذيفنتو

 ,)٣٢٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Eleventh: ISA 320, Materiality in planning and performing an 
audit 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 320 as issued by the IAASB. 

 ةمَّيق:ا رطاخملل عجار:ا تاباجتسا :)٣٣٠( ةعجار:ا رايعم :رشع يناث

 ,)٣٣٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 اذه ضارغf "ةيلوfا ةرتفلا" حلطصم فيرعت نابس^ا ف ذخfا عم
 ,رايعRا
  .ةبساQا ريياعم ضارغf حلطصRا سفن فيرعت عم سبتلت d ثيحب
 :يلي امك )٣٣٠( رايعم ف تدرو امك ,ةيلوfا ةرتفلا فيرعت ت دقو
»fا اذه ضارغRا ةرتفلاب دصقُي رايعfةيلوInterim Period ةرتفلا 
 .»ةيلاRا ةنسلا ةياهن لبق ةعجارRا لامعأ ضعبب عجارRا اهيف موقي يتلا

Twelfth: ISA 330, The auditor’s responses to assessed risks 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 330 as issued by the IAASB taking 
in consideration the definition of the term “interim period” for 
the purpose of this standard so not to be confuse of the definition 
of the same term for the purpose of the accounting standards. The 
stated definition of “interim period” as such term appear in ISA330 
is as follows: 
“For the purpose of this standard, the interim period means the 
period in which the auditor perform some of the audit work before 
the end of the financial year” 

 ةأشنé ةقPعلا تاذ ةعجار:ا تارابتعا :)٤٠٢( ةعجار:ا رايعم :رشع ثلاث
 ةيمدخ ةأشنم مدختست
 ,)٤٠٢( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 

Thirteenth: ISA 402, Audit considerations relating to an entity 
using a service organization 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 402 as issued by the IAASB. 

 لPخ ةفشتك:ا تافيرحتلا يوقت :)٤٥٠( ةعجار:ا رايعم :رشع عبار
 ةعجار:ا
 ,)٤٥٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Fourteenth: ISA 450, Evaluation of misstatements identified 
during the audit 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 450 as issued by the IAASB. 

 ةعجار:ا ةلدأ :)٥٠٠( ةعجار:ا رايعم :رشع سماخ

 ,)٥٠٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Fifteenth: ISA 500, Audit Evidence 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 500 as issued by the IAASB. 



 
 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ١٨  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 

 ةددحم تارابتعا – ةعجار:ا ةلدأ :)٥٠١( ةعجار:ا رايعم :رشع سداس
 ةراتخم دونبل

 ,)٥٠١( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Sixteenth: ISA 501, Audit Evidence—Specific Considerations for 
Selected Items 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 501 as issued by the IAASB. 

 ةيجراNا تاقداص:ا :)٥٠٥( ةعجار:ا رايعم :رشع عباس

 ,)٥٠٥( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Seventeenth: ISA 505, External Confirmations 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 505 as issued by the IAASB. 

 ةدصر&ا – ةرم لو& ةعجار:ا تاطابترا :)٥١٠( ةعجار:ا رايعم :رشع نماث
 ةيحاتتفoا

 ,)٥١٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Eighteenth: ISA 510, Initial Audit Engagements—Opening 
Balances 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 510 as issued by the IAASB. 

 ةيليلحتلا تاءارجÑا :)٥٢٠( ةعجار:ا رايعم :رشع عسات

 ,)٥٢٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Nineteenth: ISA 520, Analytical Procedures 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 520 as issued by the IAASB. 

 

 ةعجار:ا ف تانيعلا :)٥٣٠( ةعجار:ا رايعم :نورشعلا

 ,)٥٣٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Twentieth: ISA 530, Audit Sampling 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 530 as issued by the IAASB. 

 ,ةيبساìا تاريدقتلا ةعجارم :)٥٤٠( ةعجار:ا رايعم :نورشعلاو يداح
éا تاريدقتلا كلذ ف اìاو ةلداعلا ةميقلل ةيبساÑتاذ تاحاصف 
 ةقPعلا

 ,)٥٤٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Twenty-First: ISA 540, Auditing Accounting Estimates, 
Including Fair Value Accounting Estimates, and Related 
Disclosures 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 540 as issued by the IAASB. 

 تاريدقتلا ةعجارم :لدع:ا )٥٤٠( ةعجار:ا رايعم :نورشعلاو يناث
 تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساìا

 )٥٤٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك ,لدعRا

Twenty-Second: ISA 540 (Revised), Auditing Accounting 
Estimates And Related Disclosures 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 540 (Revised) as issued by the 
IAASB. 

 ةقPعلا تاذ فارط&ا :)٥٥٠( ةعجار:ا رايعم :نورشعلاو ثلاث

 ,)٥٥٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Twenty-Third: ISA 550, Related Parties 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 550 as issued by the IAASB. 

  



 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ١٩  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 
 

 ةقحPلا ثادح&ا :)٥٦٠( ةعجار:ا رايعم :نورشعلاو عبار

 ,)٥٦٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Twenty-Fourth: ISA 560, Subsequent Events 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 560 as issued by the IAASB. 

 ةيرارمتسoا :)٥٧٠( ةعجار:ا رايعم :نورشعلاو سماخ

 ,)٥٧٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Twenty-Fifth: ISA 570, Going Concern 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 570 as issued by the IAASB. 

 ةبوتك:ا تادافÑا :)٥٨٠( ةعجار:ا رايعم :نورشعلاو سداس

 ,)٥٨٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Twenty-Sixth: ISA 580, Written Representations 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 580 as issued by the IAASB. 

 تايلمع – ةصاخ تارابتعا :)٦٠٠( ةعجار:ا رايعم :نورشعلاو عباس
 تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اé( ةعومجملل ةيلا:ا مئاوقلا ةعجارم
 )ةعومôا

 ,)٦٠٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Twenty-Seventh: ISA 600, Special Considerations—Audits of 
Group Financial Statements (Including the Work of Component 
Auditors) 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 600 as issued by the IAASB. 
 

 يعجار:ا لمع مادختسا :)٦١٠( ةعجار:ا رايعم :نورشعلاو نماث
 ييلخادلا

 ,)٦١٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Twenty-Eighth: ISA 610, Using the Work of Internal Auditors 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 610 as issued by the IAASB. 

 هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا :)٦٢٠( ةعجار:ا رايعم :نورشعلاو عسات
 عجار:ا

 ,)٦٢٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Twenty-Ninth: ISA 620, Using the Work of an Auditor’s Expert 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 620 as issued by the IAASB. 

 ةيلا:ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت :)٧٠٠( ةعجار:ا رايعم :نوثPثلا

 ,)٧٠٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 ىلإ ةفاض_اب ,اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تbيدعتلا وأ تافاض_ا نابس^ا
 :ةيلاتلا تbيدعتلا وأ تافاض_ا

 ريرقتلا تايلوؤسR لاثم ريفوتل )٤٣( مقر ةرقفلل ةيشاح ةفاضإ -
 ةيماظنلا تابلطتRا نع ريرقتلا ةلثمأ نم" :يلي ام ىلع صنت ,ىرخfا
 ةسماlا ةداRا ف تاكرشلا ماظن هيلع صن ام ىرخfا ةيميظنتلاو
 ام ..." هريرقت ف نمضي نأ عجارRا ىلع نأ نم ةئاRا دعب يثbثلاو
 ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ ماظنلا ماكحf تافلاخم نم هل يبت دق نوكي
 ."ساسfا
 

Thirtieth: ISA 700, Forming an Opinion and Reporting on 
Financial Statements. 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 700 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above 
and the following specific additions/modifications: 
- Adding footnote to paragraph 42 to give example of the 

Other Reporting Responsibility stating “example of Reporting 
on Other Legal and Regulatory Requirements is what Company 
Law stated in its clause 135 that the auditor shall include in 
his report “…what might come to his attention about 
violation of the requirements of the Company Law or the 
requirements of the company's Bylaw”. 

- Adding footnote to paragraph 45 in regards to the inclusion 
of the engagement partner name in the auditor report for 



 
 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ٢٠  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 

 لوؤسRا كيرشلا مسا يمضت نأشب )٤٦( مقر ةرقفلل ةيشاح ةفاضإ -
 نم ةلماك تاعومجم ةعجارم نع عجارRا ريرقت ف طابترdا نع
 :يلي ام ىلع صنت ةجردم تآشنR ماعلا ضرغلا تاذ ةيلاRا مئاوقلا
 ف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمRا ف يينوناقلا يبساQا ماظن صني«
 ةرداصلا ةعجارRا ريراقت ىلع عيقوتلا بجي« هنأ ىلع ةعباسلا هتدام
 نم وأ ًادرف ناك اذإ هسفن هل صخرRا بساQا نم بتكRا نم
 تاكرشل ةبسنلاب bًعف ةعجارRا ىلع فرشأ وأ كراش يذلا كيرشلا
 ماظنلا ِطعي ملو .»عيقوتلا ف رخآ صخش ةبانإ زوجي dو ,ةبساQا
  .»تاءانثتسا يأ
 

 مقر يترقفلا ناونع كلذكو ,)٥١( مقر ةرقفلا ناونعل ةيشاح ةفاضإ -
 ةئيهلا ةرادإ سلجم رارقل ًاقفو :يلي ام ىلع صنت )٧٧أ ,٧٦أ(
 ةيلودلا ريياعRا ىلإ لوحتلاب يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا
 ف ةعجارRا ريياعم نم ىرخأ ةعومجم دجوت نل هنإف ,ةعجارملل
 ةيلQا ةئيبلا ىلع تارقفلا هذه قابطنا مدع ينعي اy ,ةكلمRا
 .ةكلمRا ف ةعجارملل

audits of complete sets of general purpose financial 
statements of listed entities stating that “the Saudi CPA Law 
in its paragraph ٧ stated that Audit reports issued by the 
Certified Public Accountant shall be signed by the Certified Public 
Accountant himself, in case of individuals, or by the partner who 
actually participated in or supervised the audit in the case of 
accounting firms. No other person may be delegated this power of 
signature. The Law does not give any exemptions. 

- Adding footnote to the titles of paragraphs 50 and A71stating 
that “according to the decision of the SOCPA Board to 
transit to the International Standards of Auditing, there is no 
other set of Auditing standards that exists in Saudi Arabia 
and, therefore, such paragraphs are not applied in auditing 
environment in Saudi Arabia. 

 ةسيئرلا روم&ا نع غPبÑا :)٧٠١( ةعجار:ا رايعم :نوثPثلاو يداح
 لقتس:ا عجار:ا ريرقت ف ةعجارملل

 ,)٧٠١( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك

Thirtieth-First: ISA 701, Communicating Key Audit Matters in 
the Independent Auditor’s 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 701 as issued by the IAASB. 

 ريرقت ف يأرلا ىلع تPيدعتلا :)٧٠٥( ةعجار:ا رايعم :نوثPثلاو يناث
 لقتس:ا عجار:ا

 ,)٧٠٥( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 .اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا

Thirtieth-Second: ISA 705, Modifications to the Opinion in the 
Auditor’s Report Independent 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 705 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated 
above 

 رومأ تارقفو ,هابتنا تفل تارقف :)٧٠٦( ةعجار:ا رايعم :نوثPثلاو ثلاث
 لقتس:ا عجار:ا ريرقت ف ىرخأ

 ,)٧٠٦( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 .اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا

Thirtieth-Third: ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and 
Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor’s Report 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 706 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above 

 ةلباق:ا ماقر&ا – ةنراق:ا تامولع:ا :)٧١٠( ةعجار:ا رايعم :نوثPثلاو عبار
 ةنراق:ا ةيلا:ا مئاوقلاو

 ,)٧١٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 .اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا

Thirtieth-Fourth: ISA 710, Comparative Information—
Corresponding Figures and Comparative Financial Statements 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 710 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above. 

 ةقPعلا تاذ عجار:ا تايلوؤسم :)٧٢٠( ةعجار:ا رايعم :نوثPثلاو سماخ
 ىرخ&ا تامولع:اب

Thirtieth-Fifth: ISA 720, The Auditor’s Responsibilities 
Relating to Other Information  



 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ٢١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 
 

 ,)٧٢٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 .اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا

The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 720 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above. 

 تايلمع – ةصاخ تارابتعا :)٨٠٠( ةعجار:ا رايعم :نوثPثلاو سداس
 صاخ ضرغ تاذ رط& ًاقفو ةدع:ا ةيلا:ا مئاوقلا ةعجارم

 ,)٨٠٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 .اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا

Thirtieth-Sixth: ISA 800, Special Considerations—Audits of 
Financial Statements Prepared in Accordance with Special 
Purpose Frameworks 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 800 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above. 

 تايلمع – ةصاخ تارابتعا :)٨٠٥( ةعجار:ا رايعم :نوثPثلاو عباس
 ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم
 ةيلام

 ,)٨٠٥( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 .اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا

Thirtieth-Seventh: ISA 805, Special Considerations—Audits of 
Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or 
Items of a Financial Statement 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 805 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above. 

 نع ريراقتلا دادعÑ تاطابترoا :)٨١٠( ةعجار:ا رايعم :نوثPثلاو نماث
 ةصخل:ا ةيلا:ا مئاوقلا

 ,)٨١٠( ةعجارRا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 .اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا

Thirtieth-Eighth: ISA 810, Engagements to Report on Summary 
Financial Statements 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISA 805 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above. 

 مئاوقلا صحفل تاطابترoا :)٢٤٠٠( صحفلا رايعم :نوثPثلاو عسات
 ةيخيراتلا ةيلا:ا

 ,)٢٤٠٠( صحفلا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 .اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا

Thirtieth-Ninth: ISRE 2400, Engagements to Review Financial 
Statements 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISRE 2400 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above. 

 ذفن:ا ةيلو&ا ةيلا:ا تامولع:ا صحف :)٢٤١٠( صحفلا رايعم :نوعبر&ا
 ةأشنملل لقتس:ا عجار:ا لبق نم

 ,)٢٤١٠( صحفلا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 .اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا

Fortieth: ISRE 2410, Review of Interim Financial Information 
Performed by the Independent Auditor of the Entity 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISRE 2410 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above. 

 ىرخ&ا ديكأتلا تاطابترا :)٣٠٠٠( ديكأتلا رايعم :نوعبر&او يداح
 ةيخيراتلا ةيلا:ا تامولع:ا صحف وأ ةعجارم تايلمع فPخب

 ,)٣٠٠٠( ديكأتلا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 :هيلع يلاتلا ليدعتلا ةفاضإ نابس^ا

Fortieth-First: ISAE 3000, Assurance Engagements Other than 
Audits or Reviews of Historical Financial Information 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISAE 3000 as issued by the IAASB taking 
in consideration the following addition: 
- Adding footnote stating that, according to the Professional 

Companies Law, it is only possible to establish a general 



 
 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ٢٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 

 تاكرشلا ماظنل ًاقفو هنأ ىلع صنت )ي( ١٢ ةرقفلل ةيشاح ةفاضإ -
 هيلعو .طقف ةينماضت ةينهم ةكرش سيسأت زوجي ,ةكلمRا ف ةينهRا
  .ةكلمRا ف هب لومعRا ماظنلا عم قفتيل فيرعتلا ليدعت ت

partnership. Therefore the definition of Audit firm is 
changed to conform with applicable law in Saudi Arabia 

 ةيلا:ا تامولع:ا رابتخا :)٣٤٠٠( ديكأتلا رايعم :نوعبر&او يناث
 ةيلبقتس:ا

 ,)٣٤٠٠( ديكأتلا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 لاخدإ نود ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 .هيلع تbيدعت

Fortieth-Second: ISAE 3400, The Examination of Prospective 
Financial Information 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISAE 3400 as issued by the IAASB 

 ةباقرلا تاودأ نع ديكأتلا ريراقت :)٣٤٠٢( ديكأتلا رايعم :نوعبر&او ثلاث
 ةيمدNا ةأشن:ا ف

 ,)٣٤٠٢( ديكأتلا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 .اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا

Fortieth-Third: ISAE 3402, Assurance Reports on Controls at a 
Service Organization 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISAE 3402 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above. 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا :)٣٤١٠( ديكأتلا رايعم :نوعبر&او عبار
 يرارÅا سابتحoا

 ,)٣٤١٠( ديكأتلا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 .اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا

Fortieth-Fourth: ISAE 3410, Assurance Engagements On 
Greenhouse Gas Statements 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISAE 3410 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above. 

 ريرقت دادعÑ ديكأتلا تاطابترا :)٣٤٢٠( ديكأتلا رايعم :نوعبر&او سماخ
 باتتكoا تارشن ف ةنَّمضُ:ا ةيروصتلا ةيلا:ا تامولع:ا عيمû نع

 ,)٣٤٢٠( ديكأتلا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ف ذخfا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك
 .اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا

Fortieth-Fifth: ISAE 3420, Assurance Engagements to Report 
On the Compilation of Pro Forma Financial Information 
Included in A Prospectus 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISAE 3420 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above. 

 تاطابترoا :)٤٤٠٠( ةقPعلا تاذ تامدNا رايعم :نوعبر&او سداس
 ةيلا:ا تامولع:اب قلعتي اميف اهيلع قفتم تاءارجإ ذيفنتل

 تاذ تامدlا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك ,)٤٤٠٠( ةقbعلا
 .اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا ف ذخfا عم

Fortieth-Sixth: ISRS 4400, Engagements to Perform Agreed-
Upon Procedures Regarding Financial Information 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISRS 4400 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above. 

 
 عيمجتلا تاطابترا :)٤٤١٠( ةقPعلا تاذ تامدNا رايعم :نوعبر&او عباس

 تاذ تامدlا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك ,)٤٤١٠( ةقbعلا
  .اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا ف ذخfا عم

Fortieth-Seventh: ISRS 4410, Compilation Engagements 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISRS 4410 as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above. 
 



 

 
 ةيلودلا ريياعملل لوحتلا   ٢٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةيلودلا ريياع0ا ىلإ لوحتلا ةطخ دامتعا
 
 

 بتاكملل ةدوwا ةباقر :)١( ةدوwا ةباقرل يلودلا رايع:ا :نوعبر&او نماث
 ديكأتلا تاطابتراو ةيلا:ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا
 ةقPعلا تاذ تامدNا تاطابتراو ىرخ&ا

 ةباقرل يلودلا رايعRا يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعRا سلجم نم ردص امك ,)١( ةدوoا
 .اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا تbيدعتلا نابس^ا ف ذخfا

Fortieth-Eighth: ISQC 1, Quality Control For Firms That 
Perform Audits And Reviews Of Financial Statements, And 
Other Assurance And Related Services Engagements 
The Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) has endorsed ISQC (1) as issued by the IAASB taking 
in consideration the general additions/modifications stated above 

 



 

 

 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  ةعجارملل ةيلودلا ريياع2ا سلجم تارادصإ :يناثلا بابلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم2ا ف ةدمتع2ا ديكأتلاو
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 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو/ا ةباقر :)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا
 ةقOعلا تاذ تامدMا تاطابتراو ىرخJا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا"ا

 
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع9ا سلجم نم ردص امك ,)١( ةدو@ا ةباقرل يلودلا رايع9ا يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٣٠    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 )١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا

 ةقOعلا تاذ تامدMا تاطابتراو ىرخJا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا"ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو/ا ةباقر

 )١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا رايع9ا اذه يرسي( 
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يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٣١    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  
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 ٧٢أ-٦٤أ  ............................................................................................................................  ةعبات9ا

 ٧٥أ-٧٣أ  ............................................................................................................   ةدو@ا ةباقر ماظن قيثوت
 

 ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر " )١( ةدو@ا ةباقرل يلودلا رايع9ا ةءارق يغبني
 ريياعملل ًاقفو ةعجار9اب مايقلاو لقتس9ا عجارملل ةماعلا فادهYا" )٢٠٠( ةعجار9ا رايعم عم ىلإ ًابنج ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم9ا ف ةدمتع9ا ةعجارملل ةيلودلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٣٢    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ,ةيلا9ا مئاوقلا صحفو ةعجارم تاطابترm ةدو@ا ةباقرل هماظن نع بتك9ا تايلوؤسم رايع9ا اذه لوانتي .١
 .ةلصلا تاذ ةيق^خYا تابلطت9ا عم بنج ىلإ ًابنج رايع9ا اذه أرقُي نأ يغبنيو .ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو

٢. Ñا ددÖا تارادصYىرخ Üبتك9اب يلماعلا تايلوؤسم نأشب ةيفاضإ تاداشرإو ريياعم ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع9ا سل 
 ةباقر تاءارجإ ١)٢٢٠( ةعجار9ا رايعم لوانتي ,لاث9ا ليبس ىلعف .تاطابترmا نم ةددحم عاونY ةدو@ا ةباقر تاءارجإب قلعتي اميف
 .ةيلا9ا مئاوقلا ةعجارم تاطابترm ةدو@ا

 مازتلmا ةعباتمو ذيفنتل ةمز^لا تاءارجÖاو ,١١ ةرقفلا ف ددçا فدهلا قيقحتل ةممصم تاسايس نم ةدو@ا ةباقر ماظن فلأتي .٣
 .تاسايسلا كلتب

 رايع"ا اذه صاصتخا قاطن

 ديكأتلا تاطابتراو ,ةيلا9ا مئاوقلا صحفو ةعجارم تاطابتراب قلعتي اميف يينه9ا يبساçا بتاكم عيمج ىلع رايع9ا اذه قبطني .٤
 رايع9ا اذهب مازتل^ل بتكم لك اهعضي يتلا تاءارجÖاو تاسايسلا ىدمو ةعيبط دمتعتسو .ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا
 .بتاكم ةكبش نم ًاءزج ناك اذإ امو ,ةيليغشتلا هصئاصخو بتك9ا مجح لثم ةفلتخم لماوع ىلع

 .ددçا فدهلا كلذ قيقÑ نم بتك9ا يكí ىلإ فدهت يتلا تابلطت9او ,رايع9ا اذه عابتا نم بتك9ا فده ىلع رايع9ا اذه يوتحي .٥ 
 ىلعو ,٨ ةرقفلا ف ربكأ ليصفتب اهلوانت متي ,ىرخأ ةيريسفت داومو ةيقيبطت داوم لكش ف ةلص تاذ تاداشرإ ىلع كلذك يوتحيو
 .تافيرعت ىلعو ,رايعملل ميلسلا مهفلاب ةلص اذ ًاقايس رفوت ةمدقم

 :يلي اميف ةدعاس9ا وه اهنم دوصق9او ,رايع9ا تابلطتم هيف تدّدُح يذلا قايسلا فادهYا رفوت .٦

 ;هزاîإ مزلي ام مهف •

• Ñفدهلا قيقحتل ده@ا نم ديز9ا لذبل ةجاح كانه تناك اذإ ام ديد. 

 ."بجي" ةملكلا مادختساب رايع9ا اذه تابلطتم نع ريبعتلا متي .٧

 :اهنإف ,صاخ لكشبو .اهذيفنتل تاداشرإو تابلطتملل ًايفاضإ ًاحرش ىرخYا ةيريسفتلا داو9او ةيقيبطتلا داو9ا مدقت ,ةرورضلا دنع .٨ 

 .هلوانت ىلإ فدهي ام وأ ,ام بلطتم هينعي ام ةقد رثكأ لكشب حرشت دق •

 .ةنيعم فورظ لظ ف ةبسانم نوكت دق يتلا تاءارجÖاو تاسايسلا ىلع ةلثمأ نمضتت دق •

 رفوت دقو .تابلطتملل حيحصلا قيبطتلاب ةلص تاذ دعُت اهنأ mإ ,ًابلطتم اهتاذ دح ف ضرفت m تاداشرÖا هذه لثم نأ يح فو
 ,ًابسانم كلذ نوكي امدنعو .رايع9ا اذه ف اهلوانت ت يتلا رومYا نع ةماع تامولعم ىرخYا ةيريسفتلا داو9او ةيقيبطتلا داو9ا ًاضيأ
 ةيريسفتلا داو9او ةيقيبطتلا داو9ا ءزج ف رغصYا بتاك9ا وأ ماعلا عاطقلا ف ةعجار9ا تاهجب ةصاخ ةيفاضإ تارابتعا يمضت متي
 بتك9ا ةيلوؤسم نم للقت وأ دm Ñ اهنأ mإ .رايع9ا اذه ف ةدراولا تابلطت9ا قيبطت ف ةيفاضÖا تارابتعmا هذه دعاستو .ىرخYا
 .رايع9ا ف ةدراولا تابلطت9ا قيبطت نع

 دقو .رايع9ا اذه ضارغY تاحلطص9ا ضعبل ةاطع9ا يناعملل ًافصو "تافيرعت" ناونع تÑ لصفنم ءزج ف ,رايع9ا اذه نمضتي دق .٩
 نوكت دق يتلا تافيرعتلا زوا† ىلإ فدهت mو ,رايع9ا اذهل يقست9ا ريسفتلاو قيبطتلا قيقÑ ف ةدعاسملل تافيرعتلا هذه تمدُق
 نع رداصلا ةيلودلا ريياع9ا تاحلطصم درسم يوتحيو .كلذ ريغ وأ ةحئm وأ ماظن ف كلذ ناك ًءاوس ,ىرخأ ضارغY ةعوضوم
 ىرخYا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجار9او ةدو@ا ةباقرل ةيلودلا ريياع9ا تارادصإ بيتك ف ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع9ا سلجم
 تاحلطص9ا ىلع ,يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم دمتع9او ,يبساحملل يلودلا داmÑا هرشن يذلا ,ةق^علا تاذ تامد\او

 
 "ةيلا9ا مئاوقلا ةعجار9 ةدو@ا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار9ا رايعم  ١



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٣٣    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 لوصولا ف ةدعاسملل رايع9ا اذه ف ةدوجو9ا ىرخYا تاحلطصملل تاحيضوت ًاضيأ درس9ا نمضتيو .رايع9ا اذه ف اهفيرعت دراولا
 .ةقسّتمو ةكرتشم ةمجرتو ريسفت ىلإ

 نايرسلا خيرات

 .١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا رايع9ا اذهل ًاقفو ةدو@ا ةباقرل ةمظنأ عضو مزلي .١٠

 فدهلا

 :نأب mًوقعم ًاديكأت هل رفويل هنوصو ةدو@ا ةباقرل ماظن عضو ف بتك9ا فده لثمتي .١١

 ;ةبطن9ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت9او ةينه9ا ريياع9اب نومزتلي هيف يلماعلاو بتك9ا )أ(

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلا وأ بتك9ا نع ةرداصلا ريراقتلا )ب(

 تافيرعتلا

١٢. Yيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب9ا يناع9ا ةيت£ا تاحلطصملل نوكت ,رايع9ا اذه ضارغ: 

  .ريرقتلا خيراتل ينوناقلا بساçا هراتخي يذلا خيراتلا :ريرقتلا خيرات )أ(

 بساçا اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسmاو اهيلع لوص¶ا ت يتلا جئاتنلاو ةذفن9ا لامعYا لجس :طابترmا لامعأ قيثوت )ب(
 .)"لمعلا قاروأ" لثم حلطصم نايحYا ضعب ف ًاضيأ مدختسُي( ينوناقلا

 يذلا ريرقتلا نعو ,هئادأو طابترmا نع mًوؤسم نوكي بتك9ا ف رخآ صخش وأ ,كيرشلا ٢:طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا )ج(
 .ةيميظنت وأ ةيماظن وأ ةينهم ةهج نم ةبسان9ا ةيح^صلا -رمYا بلطت اذإ- هيدل نوكتو ,بتك9ا ل^خ نم ردصي

 يتلا ةمه9ا ةينه9ا ماكح™ل ,هلبق وأ ريرقتلا خيرات ف ,يعوضوم يوقت يدقتل ةممصم ةيلآ :طابترmا ةدوج ةباقر صحف )د(
 طابترmا ةدوج ةباقر صحف ةيلآ فدهتستو .ريرقتلا ةغايص ف اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسmاو طابترmا قيرف اهذختا
 ءارجإ يرورضلا نم هنأ بتك9ا ىري يتلا ,تدجو نإ ,ىرخYا تاطابترmاو ةجرد9ا تآشنملل ةيلا9ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع
 .اهتدوج ةباقرل صحف

 نم نوكم قيرف وأ ,بسانم لكشب لهؤم يجراخ صخش وأ ,بتك9ا ف رخآ صخش وأ ,كيرش :طابترmا ةدوج ةباقر صحاف )ه(
 يعوضو9ا يوقتلل ةبسانمو ةيفاك ةربخو ةيح^ص مهيدلو ,طابترmا قيرف نم ءزج وه نم مهنيب نم سيل ,دارفYا ءmؤه لثم
  .ريرقتلا ةغايص ف اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسmاو طابترmا قيرف اهذختا يتلا ةمه9ا ماكح™ل

 ةكبش ف بتكم وأ بتك9ا لبق نم مهفيلكت متي دارفأ يأو ,طابترmا نوذفني نيذلا يفظو9او ءاكرشلا عيمج :طابترmا قيرف )و(
 بتك9ا هفيلكتب موقي يذلاو عجار9ا هب يعتسي يذلا يجرا\ا ريب\ا كلذ نم ىنثتسُيو .طابترmاب ةصاخ تاءارجإ ذيفنتل
 نيذلا ليمعلا ىدل ةيلخادلا ةعجار9ا ةفيظو ف دارفYا ًاضيأ "طابترmا قيرف" حلطصم نم ينثتسُيو ةكبش ف بتكم وأ
 ٣.)٦١٠( ةعجار9ا رايعم تابلطت¨ يجرا\ا عجار9ا مزتلي امدنع ام ةعجارم طابترا نأشب ةرشابم ةدعاسم نومدقي

 )*(.ةينهم ةكرش وأ ,درف ينوناق بساحم :بتك9ا )ز(

 تاسايسب طابترmا قيرف مازتلا نع ةلدأ ىلع لوصحلل ةممصم تاءارجإ ,ةلمتك9ا تاطابترmاب قلعتي اميف :يصقتلا )ح(
 .بتك9اب ةدو@ا ةباقر تاءارجإو

 
 .ءاضتقmا دنع ,ماعلا عاطقلا ف اهلداعي ام ىلإ ريشت اهنأ ىلع "بتك9ا"و "كيرشلا"و "طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا" تاحلطصم أرقُت ٢
 بجو¨ يجرا\ا عجار9ا ىلع رظحُي دق هنأ ىلع ًاضيأ صنيو .ةرشاب9ا ةدعاس9ا مادختسا ىلع ًادودح "ييلخادلا يعجار9ا لمع مادختسا" ٦١٠ ةعجار9ا رايعم ضرفي  ٣

 .كلذب اهيف حمسي يتلا تmا¶ا ىلع ةرشاب9ا ةدعاس9ا مادختسا رصتقي ,هيلع ًءانبو .ييلخادلا يعجار9ا نم ةرشابم ةدعاسم ىلع لوص¶ا ةحئm وأ ماظن
 صن ناك دقو .ةكلم9ا ف اهب لومع9ا ةمظنYا عم قفتيل فيرعتلا ليدعت ت هيلعو .طقف ةينماضت ةينهم ةكرش سيسأت زوجي ,ةكلم9ا ف ةينه9ا تاكرشلا ماظنل ًاقفو  *

 .)يينوناق يبساç ىرخأ ةأشنم يأ وأ ةمهاسم ةكرش وأ صاخشأ ةكرش وأ سراÆ درف :بتكم( يلي ام يلودلا فيرعتلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٣٤    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 ًاقبط اهلوادت متي وأ ,اهب فرتعم ةيلام قاروأ قوس ف ةجردم وأ ةلجسم اهنويد وأ اهمهسأ نوكت ةأشنم يه :ةجردم ةأشنم )ط(
 .ةلثاÆ ىرخأ ةهج وأ اهب فرتعم ةيلام قاروأ قوس حئاولل

 ةعومÜ يرود ٍصقت ءارجإ ,كلذ ف ا¨ ,ه∞وقتو بتك9ا ف ةدو@ا ةباقر ماظنل ةرمتسم ةاعارم نم فلأتت ةيلآ :ةعبات9ا )ي(
 .ةيلعافب لمعي هيدل ةدو@ا ةباقر ماظن نأب لوقعم ديكأتب بتك9ا ديوزت ةيغب ,ةلمتك9ا تاطابترmا نم ةراتخم

 .ةكبش ىلإ يمتنت ةأشنم وأ بتكم وه :ةكبش ف بتكم )ك(

 :ًامجح ربكأ لكيه :ةكبشلا )ل(

 ;نواعتلا قيقÑ ىلإ فدهي )١(

 تاسايس ف وأ ةكرتشم ةرادإ وأ ةرطيس وأ ةيكلم ف كراشتي وأ ,فيلاكتلا وأ حابرYا ف كراشتلا ىلإ حوضوب فدهي )٢(
 دراو9ا نم مهم ءزج وأ كرتشم يرا† مسا مادختسا وأ ةكرتشم لمع ةيجيتارتسا وأ ةكرتشم ةدوج ةباقر تاءارجإو
 .ةينه9ا

 .ةينه9ا تامد\ا تاطابترا دحأ ءادأ نأشب بتك9ا مازلÖ ةيح^ص هيدل درف يأ :كيرشلا )م(

 .نوفظو9او ءاكرشلا :نولماعلا )ن(

 تارادصÖ ديهمتلا ف اهفيرعت بسح ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع9ا سلجم نع ةرداصلا طابترmا ريياعم :ةينه9ا ريياع9ا )س(
 تاذ ةيق^خYا تابلطت9او ,ةق^علا تاذ تامد\او ىرخYا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجار9او ةدو@ا ةباقرل ةيلودلا ريياع9ا
 .ةلصلا

 .قلطم ريغ هنكلو ,عفترم ديكأت ىوتسم ,رايع9ا اذه قايس ف :لوقع9ا ديكأتلا )ع(

 يتلاو ,طابترmا ةدوج ةباقر صحافو طابترmا قيرف اهل عضخي يتلا ,ةيق^خYا تابلطت9ا :ةلصلا تاذ ةيق^خYا تابلطت9ا )ف(
 ةيلودلا ريياع9ا سلجم نع ةرداصلا )دعاوقلا( يينه9ا يبساحملل ةنه9ا تايق^خأ دعاوق نم )ب(و )أ( نيأز@ا ًةداع لمشت

Yًاددشت رثكأ نوكت يتلا ةينطولا تابلطت9ا عم بنج ىلإ ًابنج ,يبساحملل ةنه9ا تايق^خ.)*( 

 .بتك9ا مهفظوي ءاربخ يأ كلذ ف ا¨ ,ءاكرشلا ف^خب ,نوينه9ا :نوفظو9ا )ص(

 لوؤسم كيرشك فرصتلل ةمز^لا تاردقلاو تاءافكلا هيدل بتك9ا جراخ نم صخش :بسانم لكشب لهؤم يجراخ صخش )ق(
 زوجي ةينهم ةبساحم ةئيه نم )ةبسان9ا ةرب\ا هيدل( فظوم وأ ,رخآ بتكم نم كيرش ,لاث9ا ليبس ىلع ,طابترmا نع
Yىرخأ ةق^ع تاذ تامدخ وأ ديكأت تاطابترا ءادأ وأ ةيخيراتلا ةيلا9ا تامولعملل صحفو ةعجارم تايلمع ذيفنت اهئاضع, 
 .ةلص تاذ ةدوج ةباقر تامدخ مدقت ةأشنم نم وأ

 تابلطت"ا

 اهب مازتل^او ةلصلا تاذ تابلطت"ا قيبطت

 ,هلماكب رايع9ا اذه صنل مهف ,بتك9ا ف هنوصو ةدو@ا ةباقر ماظن عضو نع يلوؤس9ا ,بتك9ا لخاد يلماعلا ىدل نوكي نأ بجي .١٣ 
 .حيحصلا لكشلاب هتابلطتم قيبطتو هفادهأ مهف لجأ نم ,ىرخYا ةيريسفتلا داو9او ةيقيبطتلا داو9ا كلذ ف ا¨

 تامد\اب ةلص يذ ريغ ,بتك9ا فورظ لظ ف ,بلطت9ا كلذ نكي مل ام رايع9ا اذه ف دراو بلطتم لكب مزتلي نأ بتك9ا ىلع بجي .١٤
 :عجار( .ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ,ةيلا9ا مئاوقلا صحفو ةعجارم تاطابتراب قلعتي اميف ةمدق9ا
 )١أ ةرقفلا

 ميلسلا قيبطتلا رفوي نأ عقوت9ا نمف ,كلذلو .رايع9ا اذه ف هيلع صوصن9ا فدهلا قيقÑ نم بتك9ا يكí ىلإ تابلطت9ا فدهت .١٥
 ,اهعقوت نك∞ m فورظلا كلت لثم عيمجو ريبك لكشب فلتخت فورظلا نY ًارظن نكلو .فدهلا قيقحتل ًايفاك ًاساسأ تابلطت9ا هذهل

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم9ا ف ةدمتع9ا ةنه9ا بادآو كولس دعاوقب مازتلmا بجي  *



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٣٥    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 كلتل ةفاضإ ,تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا نم بلطتت ةصاخ فورظ وأ ٍرومأ كانه تناك اذإ اميف رظني نأ بتك9ا ىلع بجيف
 .هيلع صوصن9ا فدهلا قيقحتل رايع9ا اذه اهبلطتي يتلا

 ةدو/ا ةباقر ماظن رصانع

 :ةيت£ا رصانعلا نم لك عم لماعتلل تاءارجإو تاسايس ىلع لمتشي ةدو@ا ةباقرل ًاماظن نوصيو عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .١٦

  .بتك9ا لخاد ةدو@ا نع ةدايقلا تايلوؤسم )أ(

  .ةلصلا تاذ ةيق^خYا تابلطت9ا )ب(

  .تاطابترmاو تاق^علا هذه ف رارمتسmاو ةنيعم تاطابترا لوبقو ء^معلا عم تاق^علا لوبق )ج(

  .ةيرشبلا دراو9ا )د(

  .تاطابترmا ذيفنت )ه(

  .ةعبات9ا )و(

 )٣أ ,٢أ يترقفلا :عجار( .هب يلماعلل اهغ^بإو هتاءارجإو هتاسايس قيثوت بتك9ا ىلع بجي .١٧ 

 بتك"ا لخاد ةدو/ا نع ةدايقلا تايلوؤسم

 .تاطابترmا ذيفنتل يساسأ رمأ يه ةدو@ا نأب رقت ةيلخاد ةفاقث رشن ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .١٨
 سلÜا نم ,ًابسانم كلذ ناك اذإ وأ ,)هماقم موقي نم وأ( بتكملل يذيفنتلا ريد9ا نم تاءارجÖاو تاسايسلا كلت بلطتت نأ بجيو
 )٥أ ,٤أ يترقفلا :عجار( .بتك9اب ةدو@ا ةباقر ماظن نع ةقلط9ا ةيلوؤس9ا لمحتي نأ ,)هلداعي ام وأ( بتك9ا ف ءاكرشلل يرادÖا

 ةباقر ماظن نع ةيليغشتلا ةيلوؤس9ا مهيلإ دنسُت صاخشأ يأ ىدل نوكي نأ نمضت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .١٩
 ةبسان9او ةيفاكلا تاردقلاو تارب\ا ,بتك9ا ف ءاكرشلل يرادÖا سلÜا وأ بتكملل يذيفنتلا ريد9ا لبق نم ,بتك9اب ةدو@ا
 )٦أ ةرقفلا :عجار( .ةيلوؤس9ا كلت لمحتل ةيرورضلا تايح^صلاو

 ةلصلا تاذ ةيقOخJا تابلطت"ا

 ةيق^خYا تابلطت9اب نومزتلي هيف يلماعلاو بتك9ا نأب لوقعم ديكأتب هديوزت ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٢٠
 )١٠أ–٧أ تارقفلا :عجار( .ةلصلا تاذ

 ل^قتسmا

 صاخشYا ,ءاضتقmا دنعو ,هيف يلماعلاو بتك9ا نأب لوقعم ديكأتب هديوزت ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٢١
 ًابولطم كلذ ناك ىتم مهل^قتسا ىلع نوظفاحي )ةكبشلا بتاكم ف يلماعلا كلذ ف ا¨( ل^قتسmا تابلطت9 يعضا\ا نيرخ£ا
 )١٠أ ةرقفلا :عجار( :نم بتك9ا تاءارجÖاو تاسايسلا كلت نّكí نأ بجيو .ةلصلا تاذ ةيق^خYا تابلطت9ا بجو¨

 ;تابلطت9ا كلتل نوعضخي نيذلا نيرخ£ا صاخشYا غ^بإ ءاضتقmا دنعو ,ل^قتسmا تابلطت¨ هيف يلماعلا غ^بإ )أ(

 هذه لثم ىلع ءاضقلل بسان9ا ءارجÖا ذاختاو ,ل^قتس^ل تاديدهت اهنع أشنت يتلا تاق^علاو فورظلا يوقتو ديدÑ )ب(
 امدنعو ,ًابسانم كلذ ناك اذإ طابترmا نم باحسنmا وأ ,ةيئاقولا ريبادتلا ضيفختب لوبقم ىوتس9 اهضيفخت وأ ,تاديدهتلا
 .حئاوللا وأ ةمظنYا بجو¨ ًانكÆ باحسنmا نوكي

 )١٠أ ةرقفلا :عجار( :يلي ام تاءارجÖاو تاسايسلا كلت بلطتت نأ بجي .٢٢

 ,تامد\ا قاطن كلذ ف ا¨ ,ء^معلا تاطابترا نع ةلصلا تاذ تامولع9ا بتكملل طابترmا نع نولوؤس9ا ءاكرشلا رفوي نأ )أ(
 ;ل^قتسmا تابلطتم ىلع ,دجو نإ ,يلكلا رثYا يوقت نم بتك9ا يكمتل

 ;بسان9ا فرصتلا ذاختا نك∞ ىتح ل^قتس^ل ٌديدهت اهنع أشني يتلا تاق^علاو فورظلاب ًاروف بتك9ا نولماعلا رطخي نأ )ب(



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٣٦    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

  :ثيحب ,يينع9ا يفظوملل اهغ^بإو ةلصلا تاذ تامولع9ا عمج )ج(
 ;ل^قتسmا تابلطت9 يفوتسم اوناك اذإ ام ةلوهسب اوددحي نأ هيف نولماعلاو بتك9ا عيطتسي )١(

 ;ل^قتسmاب ةقلعت9ا هت^جس ثّدحيو نوصي نأ بتك9ا عيطتسي )٢(

 دنع تسيل يتلاو اهديدÑ ت يتلا ل^قتسmا تاديدهتب قلعتي اميف بسان9ا فرصتلا ذختي نأ بتك9ا عيطتسي )٣(
 .هلوبق نك∞ ىوتسم

 ىلإو ,ل^قتسmا تابلطتم تاكاهتناب هراطخإ متي هنأب لوقعم ديكأتب هديوزت ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٢٣ 
íاو تاسايسلا لمتشت نأ بجيو .فقاو9ا كلت ل¶ ةبسان9ا تافرصتلا ذاختا نم هنيكÖةرقفلا :عجار( :يلي ا9 تابلطتم ىلع تاءارج 
 )١٠أ

 ;اهب ملع ىلع نوحبصي يتلا ل^قتسmا تاكاهتناب روفلا ىلع بتك9ا راطخإب بتك9ا ف نولماعلا موقي نأ )أ(

  :نم لكل تاءارجÖاو تاسايسلا هذهل اهديدÑ متي يتلا تاكاهتنmا نع غ^بÖاب روفلا ىلع بتك9ا موقي نأ )ب(

 ;بتك9ا عم نواعتلاب كاهتنmا اذه ةهجاوم هيلع يعتي يذلا طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا )١(

 يعتي نيذلا ل^قتسmا تابلطت9 يعضا\ا كئلوأو ,ةكبشلا ف ,ءاضتقmا دنعو ,بتك9ا ف يينع9ا نيرخ£ا يلماعلا )٢(
 ;بسانم فرصت ذاختا مهيلع

 ف مهيلإ راش9ا نيرخ£ا دارفYاو طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا لبق نم ,ةرورضلا دنع ,روفلا ىلع بتك9ا غ^بإ متي نأ )ج(
 فرصت ذاختا يغبني ناك اذإ ام ديدÑ بتك9ا عيطتسي ثيحب ,رمYا ل¶ ةذخت9ا تافرصتلاب )٢( )ب( ٢٣ ةيعرفلا ةرقفلا
 .فاضإ

 يلماعلا عيمج نم ل^قتسmا نأشب هتاءارجإو هتاسايسب مازتلmاب يباتك ديكأت ىلع لقYا ىلع يونس لكشب بتك9ا لصحي نأ بجي .٢٤ 
 )١١أ ,١٠أ يترقفلا :عجار( .ةلصلا تاذ ةيق^خYا تابلطت9ا بجو¨ ل^قتسmاب يلحتلاب يبلاط9ا بتك9ا ف

 )١٠أ ةرقفلا :عجار( :تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٢٥

 متي امدنع ٍلوبقم ىوتسم ىلإ ليمعلا عم ةفلYا تاديدهت ضيفختل ةيئاقو ريبادت ذاختm ةجا¶ا ديدحتل طباوض ىلع صنت )أ(
 ;نمزلا نم ةليوط ةرتفل ديكأتلا طابترا ف يلماعلا رابك سفن مادختسا

 يلوؤس9ا دارفYاو طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلل يرودلا رييغتلا ةجرد9ا تآشنملل ةيلا9ا مئاوقلا ةعجارم تايلمعل بلطتت )ب(
 ةددحم ةرتف دعب ,يرودلا رييغتلا تابلطت9 نوعضخي نيرخآ صاخشأ يأ ءاضتقmا دنعو ,طابترmا ةدوج ةباقر صحف نع
 )١٧أ–١٢أ تارقفلا :عجار( )*(.ةلصلا تاذ ةيق^خYا تابلطتملل ًءافيتسا

 تاطابتر^او تاقOعلا كلت ف رارمتس^او يعم طابترا لك لوبقو ءOمعلا عم تاقOعلا لوبق

 تاق^علا كلت ف رارمتسmاو يعم طابترا لك لوبقو ء^معلا عم تاق^علا لوبقل تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٢٦
 :اهيف نوكي يتلا تاطابترmاو تاق^علا ف mإ رمتسي وأ ذفني نل هنأب لوقعم ديكأتب بتك9ا ديوزت ةيغب ,تاطابترmاو

 )٢٣أ ,١٨أ يترقفلا :عجار( ;دراو9او تقولل هك^تما كلذ ف ا¨ ,كلذب مايقلل ةمز^لا تاردقلا هيدلو طابترmا ذيفنتل ًاؤفك )أ(

 ;ةلصلا تاذ ةيق^خYا تابلطت9اب مازتلmا ىلع ًارداق )ب(

 .ةهازنلا ىلإ رقتفي ليمعلا نأ جاتنتسا ىلإ هوعدت نأ اهنأش نم تامولعم هيدل تسيلو ,ليمعلا ةهازن نابس¶ا ف ذخأ دق )ج(
 )٢٣أ ,٢٠أ ,١٩أ تارقفلا :عجار(

 
 تاباس¶ا يعجارم يب نم )رثكأ وأ( تاباسح عجارم ةكرشلل نوكي نأ بجي" :هنأ ىلع )٢٠١٥( يدوعسلا تاكرشلا ماظن نم ةئا9ا دعب نوث^ثلاو ةثلاثلا ةدا9ا صنت  *

 تاونس سمخ هنييعت ةدم عومجم زواجتي mأ ىلع ,هنييعت ةداعإ اهل زوجيو ,هلمع ةدمو هتأفاكم ددÑو ,ةيداعلا ةماعلا ةيعم@ا هنيعت ةكلم9ا ف لمعلاب مهل صخر9ا
 ضيوعتلا ف هقحب ل^خÖا مدع عم هرييغت تقو لك ف ًاضيأ ةيعمجلل زوجيو .اهئاهتنا خيرات نم يتنس يضم دعب هنييعت داعي نأ ةد9ا هذه دفنتسا ن9 زوجيو ,ةلصتم
 عورشم ريغ ببسل وأ بسانم ريغ تقو ف رييغتلا عقو اذإ



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٣٧    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 :يلي ام تاءارجÖاو تاسايسلا كلت بلطتت نأ بجي .٢٧ 

 دنعو ,ديدج ليمع عم طابترmا لوبق لبق ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةيرورض اهاري يتلا تامولع9ا ىلع بتك9ا لصحي نأ )أ(
 )٢٣أ ,٢١أ يترقفلا :عجار( .يلاح ليمع عم ديدج طابترا لوبق ف رظنلا دنعو ,مئاق طابترا ف رارمتسmاب رارق ذاختا

 لوبق دنع حلاص9ا ف لمتحم براضت ىلع فرعتلا لاح ف كلذو ,طابترmا لوبق بسان9ا نم ناك اذإ ام بتك9ا ددحي نأ )ب(
 .يلاح وأ ديدج ليمع نم طابترا

 رارمتسmا وأ لوبق كلذ عم بتك9ا ررقو ,تmاكشإ يأ ىلع فرعتلا ت دق ناك اذإ كلذو ,تmاكشÖا لح ةيفيك بتك9ا قثوي نأ )ج(
 .يعم طابترا ف وأ ليمعلا عم ةق^علا ف

 لصحي يتلا فورظلا لوانتت تاءارجإو تاسايس ء^معلا عم تاق^علاو تاطابترmا ف رارمتسmا نأشب عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٢٨
 نأ بجيو .قباس تقو ف تامولع9ا كلت هل ترفوت ول اميف طابتر^ل هضفر ف ببستت نأ اهنأش نم ناك تامولعم ىلع بتك9ا اهيف
 :يلي اميف رظنلا ىلع تاءارجÖاو تاسايسلا هذه لمتشت

 ريرقت يدقتب بتك9ا مزلُي بلطتم كانه ناك اذإ ام كلذ ف ا¨ ,فورظلا هذه لظ ف ةقبطن9ا ةيماظنلاو ةينه9ا تايلوؤس9ا )أ(
 ;ةيميظنتلا تاطلسلا ىلإ ,تmا¶ا ضعب ف وأ ,هنييعتب اوماق نيذلا صاخشYا وأ صخشلا ىلإ كلذب

 )٢٣أ ,٢٢أ يترقفلا :عجار( .ليمعلا عم ةق^علاو طابترmا نم ٍلك نم وأ ,طابترmا نم باحسنmا ةيناكمإ )ب(

 ةيرشبلا دراو"ا

 ةءافكلا يوذ يلماعلا دارفYا نم ًايفاك ًاددع هيدل نأب لوقعم ديكأتب هديوزت ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٢٩
 :يلي ا9 ةيرورضلا ةيق^خYا ئداب9اب يمزتل9او ةردقلاو

 ;ةقبطن9ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت9او ةينه9ا ريياعملل ًاقفو تاطابترmا ذيفنت )أ(

 تارقفلا :عجار( .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسان9ا ريراقتلا رادصإ نم تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلا وأ بتك9ا يكí )ب(
 )٢٩أ–٢٤أ

 طابترmا قرف ييعت

 :يلي ام بلطتت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بجيو ,ءاكرشلا دحY طابترا لك نع ةيلوؤس9ا دانسإب موقي نأ بتك9ا ىلع بجي .٣٠

 ;ةمكو¶اب يفلك9او ليمعلا ةرادإ ف ييساسYا ءاضع™ل طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا رودو ةيوه نع غ^بÖا متي نأ )أ(

 ;هب طون9ا رودلا ذيفنتل ةبسان9ا تايح^صلاو تاردقلاو تاءافكلاب طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا ىظحي نأ )ب(

 )٣٠أ ةرقفلا :عجار( .كيرشلا كلذل اهغ^بإو حوضوب طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا تايلوؤسم ديدÑ متي نأ )ج(

 :يلي ا9 ةمز^لا تاردقلاو تاءافكلاب نوعتمتي نيذلا يبسان9ا يلماعلا ييعتل تاءارجإو تاسايس عضي نأ ًاضيأ بتك9ا ىلع بجي .٣١

  ;ةقبطن9ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت9او ةينه9ا ريياعملل ًاقفو تاطابترmا ذيفنت )أ(

 ةرقفلا :عجار( .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسان9ا ريراقتلا رادصإ نم تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلا وأ بتك9ا يكí )ب(
 )٣١أ

 طابتر^ا ذيفنت

 ةينه9ا ريياعملل ًاقفو اهذيفنت متي تاطابترmا نأب لوقعم ديكأتب هديوزت ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٣٢ 
 لظ ف ةبسانم دعُت يتلا ريراقتلا ردصي طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا وأ بتك9ا نأو ,ةقبطن9ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت9او
 :يلي ام تاءارجÖاو تاسايسلا كلت نمضتت نأ بجيو .ةمئاقلا فورظلا

 )٣٣أ ,٣٢أ يترقفلا :عجار( ;تاطابترmا ذيفنت ةدوج ف قاستmا زيزعتب ةلصلا تاذ رومYا )أ(



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٣٨    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 )٣٤أ ةرقفلا :عجار( ;فارشÖا تايلوؤسم )ب(

 )٣٥أ ةرقفلا :عجار( .صحفلا تايلوؤسم )ج(

 ةربخ رثكYا طابترmا قيرف ءاضعأ مايق ساسأ ىلع بتك9ا ف صحفلا تايلوؤس¨ ةصا\ا تاسايسلاو تاءارجÖا ديدÑ بجي .٣٣
 .ةربخ لقYا قيرفلا ءاضعأ هئادأب ماق يذلا لمعلا صحفب

 رواشتلا 

 :يلي ام ققحتب لوقعم ديكأتب هديوزت ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٣٤

 ;لدجلل ةريث9ا وأ ةبعصلا رومYا نأشب بسانم رواشت ءارجإ )أ(

  ;بسان9ا رواشتلا ءارجإ نم نّكí ةيفاك دراوم رفوت )ب(

 درفلاو ةروش9ا بلطي يذلا درفلا نم ٍلك يب اهيلع قافتmاو ,اهنع ة†انلا تاجاتنتسmاو تارواش9ا كلت قاطنو ةعيبط قيثوت )ج(
  ;هتراشتسا تí يذلا

 )٤٠أ–٣٦أ تارقفلا :عجار( .تارواش9ا نم ة†انلا تاجاتنتسmا قيبطت )د(

 طابترmا ةدوج ةباقر صحف

 نأ ىلع ,ةبسان9ا تاطابترmاب قلعتي اميف ,طابترmا ةدوج ةباقرل صحف ءارجإ بلطتت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٣٥
 ةغايص دنع اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسmاو طابترmا قيرف نع ةرداصلا ةمه9ا ماكح™ل ًايعوضوم ًا∞وقت صحفلا اذه رفوي
 :يلي ام تاءارجÖاو تاسايسلا كلت نمضتت نأ بجيو .ريرقتلا

 ;ةجرد9ا تآشنملل ةيلا9ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع عيم@ طابترmا ةدوج ةباقر صحفب ةبلاط9ا )أ(

 ةيخيراتلا ةيلا9ا تامولع9ا صحفو ةعجار9 ىرخYا تاطابترmا عيمج يوقت بجي اهساسأ ىلع يتلا طباوضلا ديدÑ )ب(
 ;طابترmا ةدوج ةباقرل صحف ذيفنت يغبني ناك اذإ ام ديدحتل ,ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو
 )٤١أ ةرقفلا :عجار(

 ةيعرفلا ةرقفلاب ً^مع ةعوضو9ا طباوضلا فوتست يتلا ,تدجو نإ ,تاطابترmا عيم@ طابترmا ةدوج ةباقر صحفب ةبلاط9ا )ج(
 .)ب(٣٥

 كلت بلطتت نأ بجيو .طابترmا ةدوج ةباقر صحف ىدمو تيقوتو ةعيبط ددÑ تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٣٦ 
 )٤٣أ ,٤٢أ يترقفلا :عجار( .طابترmا ةدوج ةباقر صحف نم ءاهتنmا ي¶ طابترmا ريرقت خيرأت مدع تاءارجÖاو تاسايسلا

 :طابترmا ةدوج ةباقر صحف نمضتي نأ بلطتت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٣٧ 

 ;طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا عم ةمه9ا رومYا ةشقانم )أ(

  ;حرتق9ا ريرقتلاو ىرخYا عوضو9ا تامولعم وأ ةيلا9ا مئاوقلا صحف )ب(

 لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسmاو طابترmا قيرف اهذختا يتلا ةمه9ا ماكحYاب ةقلعت9ا ةرات∑ا طابترmا لامعأ قئاثو صحف )ج(
 ;اهيلإ

 :عجار(  .ًابسانم دعُي حرتق9ا ديكأتلا ريرقت ناك اذإ اميف رظنلاو ريرقتلا ةغايص ف اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسmا يوقت )د(
 )٤٤أ ةرقفلا

 ةباقر صحف نمضتي نأ بلطتت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي ,ةجرد9ا تآشنملل ةيلا9ا مئاوقلا ةعجارم تايلمعل .٣٨
 :يلي اميف رظنلا ًاضيأ طابترmا ةدوج

 ;ددçا طابترmاب قلعتي اميف بتك9ا ل^قتسm طابترmا قيرف يوقت )أ(



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٣٩    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 ةريث9ا وأ ةبعصلا ىرخYا رومYا وأ يأرلا ف ف^تخا ىلع يوطنت يتلا رومYا نأشب بسانم لكشب رواشتلا ت دق ناك اذإ ام )ب(
 ;تارواش9ا كلت نم ةئشانلا تاجاتنتسmاو ,لدجلل

 معدتو ةمه9ا ماكحYاب قلعتي اميف هؤادأ ت يذلا لمعلا سكعت صحفلل ةرات∑ا طابترmا لامعأ قئاثو تناك اذإ ام )ج(
 )٤٦أ ,٤٥أ يترقفلا :عجار( .اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسmا

 تاطابترmا ةدوج ةباقر يصحاف ةيلهأ طباوض

 :ل^خ نم مهتيلهأ ددحي نأ بجيو تاطابترmا ةدوج ةباقر يصحاف ييعت لوانتت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٣٩

 )٤٧أ ةرقفلا :عجار( ;ةمز^لا ةيح^صلاو ةرب\ا كلذ ف ا¨ ,مهب ةطون9ا راودYا ذيفنتل ةبولط9ا ةينفلا ت^هؤ9ا )أ(

 .صحافلا ةيعوضو¨ ساس9ا نود طابترmا نأشب طابترmا ةدوج ةباقر صحاف ةراشتسا اهب متت نأ نك∞ يتلا ةجردلا )ب(
 )٤٨أ ةرقفلا :عجار(

 )٥١أ–٤٩أ تارقفلا :عجار( .طابترmا ةدوج ةباقر صحاف ةيعوضوم نوص ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٤٠

 .يعوضوم صحف ذيفنت ىلع هتردق لقت امدنع طابترmا ةدوج ةباقر صحاف لادبتسا ىلع بتك9ا تاءارجإو تاسايس صنت نأ بجي  .٤١

 طابترmا ةدوج ةباقر صحف قيثوت

 :يلي ام قيثوت بلطتت ,طابترmا ةدوج ةباقر صحف قيثوت نأشب تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٤٢

  ;اهذيفنت ت دق طابترmا ةدوج ةباقر صحفل بتك9ا تاسايس اهبلطتت يتلا تاءارجÖا نأ )أ(

  ;هلبق وأ ريرقتلا خيرات ف لمتكا دق طابترmا ةدوج ةباقر صحف نأ )ب(

 طابترmا قيرف اهذختا يتلا ةمه9ا ماكحYا نأب داقتعmا ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم ,اهلح متي مل رومأ يأب ملعي m صحافلا نأ )ج(
 .ةبسانم ريغ تناك اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسmاو

 يأرلا ف تاف^تخmا

 تí نيذلا كئلوأ عمو ,طابترmا قيرف لخاد يأرلا ف تاف^تخmا عم لماعتلل تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٤٣
 يترقفلا :عجار( .تاف^تخmا هذه لحو ,طابترmا ةدوج ةباقر صحافو طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا يب ,قابطنmا دنعو ,مهتراشتسا
 )٥٣أ ,٥٢أ

 :يلي ام تاءارجÖاو تاسايسلا كلت بلطتت نأ بجي .٤٤

 ;اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسmا قيبطتو قيثوت )أ(

 .رمYا لح متي ىتح ريرقتلا خيرأت مدع )ب(

 طابترmا لامعأ قيثوت

 ةيئاهنلا طابترmا تافلم عمج لامكتسا

 دعب بسان9ا تقولا ف ةيئاهنلا طابترmا تافلم عمج لامكتساب طابترmا قرف مايقل تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٤٥
 )٥٥أ ,٥٤أ يترقفلا :عجار( .طابترmا ريراقت دادعإ نم ءاهتنmا

 اهعاجرتسا ةيناكمإو اهيلإ لوصولا ةيناكمإو اهتم^سو نم£ا اهظفحو طابترmا لامعأ قئاثو ةيرس

 ةيناكمإو اهتم^سو نم£ا اهظفحو طابترmا لامعأ قئاثو ةيرس ىلع ظاف¶ا ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٤٦
 )٥٩أ–٥٦أ تارقفلا :عجار( .اهعاجرتسا ةيناكمإو اهيلإ لوصولا

  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٤٠    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 طابترmا لامعأ قئاثوب ظافتحmا

 وأ ,بتك9ا تاجايتحاب ءافولل ةيفاك ةرتفل طابترmا لامعأ قئاثوب ظافتحmا ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٤٧
 )٦٣أ–٦٠أ تارقفلا :عجار( .حئاوللا وأ ةمظنYا اهبلطتت يتلا ةرتفلل

 ةعبات9ا

 بتك9اب ةصا\ا ةدو@ا ةباقر تاءارجإو تاسايس ةعباتم

 دعُت ةدو@ا ةباقر ماظنب ةقلعت9ا تاءارجÖاو تاسايسلا نأب لوقعم ديكأتب هديوزت ىلإ فدهت ةعباتم ةيلآ عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٤٨
 :نأ بجي ةيل£ا هذهو .ةيلعافب لمعتو ةيفاكو ةمئ^م

 ىلع لمتكم دحاو طابترا نع يرود لكشب يصقتلا كلذ ف ا¨ ,بتك9اب ةدو@ا ةباقر ماظنل ةرمتسم ةاعارمو ًا∞وقت نمضتت )أ(
  ;تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلا نم كيرش لكل لقYا

 تايح^صلاو تارب\ا نم يفكي ام مهيدل نيرخآ صاخشأ وأ ءاكرش وأ كيرش ىلإ ةعبات9ا ةيلآ نع ةيلوؤس9ا دانسإ بلطتت )ب(
 ;ةيلوؤس9ا كلت لمحتل بتك9ا ف ةبسان9ا

 :عجار( .تاطابترmا نع يصقتلا ف تاطابترmا ةدوج ةباقر صحف ىلع وأ طابترmا ذيفنت ىلع يمئاقلا كارشإ مدع بلطتت )ج(
 )٦٨أ–٦٤أ تارقفلا

 اهت@اعمو اهنع غ^بÖاو اهديدÑ ت يتلا روصقلا هجوأ يوقت

 :دعُت تناك اذإ ام ديدÑو ,ةعبات9ا ةيل£ ةجيتن اهتظح^م تí يتلا روصقلا هجوأ ريثأت يوقت بتك9ا ىلع بجي .٤٩

 ريياع9اب مزتلم بتك9ا نأب لوقعم ديكأتب هديوزتل ًايفاك سيل بتك9ا ف ةدو@ا ةباقر ماظن نأ ىلإ ةرورضلاب ريشت m تmاح )أ(
 دعُت تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلا وأ بتك9ا نع ةرداصلا ريراقتلا نأو ,ةقبطن9ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت9او ةينه9ا
 وأ ;ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم

 .روفلا ىلع يحيحصت فرصت ذاختا بلطتت ,ةمهم ىرخأ روصق هجوأ وأ ةرركتم وأ ةيجهنم روصق هجوأ )ب(

 اهتظح^م تí يتلا روصقلا هجوأب ,يينع9ا نيرخ£ا يلماعلاو ةلصلا تاذ تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلا غ^بإ بتك9ا ىلع بجي .٥٠ 
 )٦٩أ ةرقفلا :عجار( .بسان9ا يحيحصتلا فرصتلا ذاختm تايصوتلابو ,ةعبات9ا ةيل£ ةجيتن

 :يلي اÆ رثكأ وأ ًادحاو اهتظح^م تí يتلا روصقلا هجوY ةبسان9ا ةيحيحصتلا تافرصتلاب ةقلعت9ا تايصوتلا نمضتت نأ بجي .٥١

 ;يلماعلا نم وضعب وأ هنيعب طابتراب قلعتي اميف بسانم يحيحصت فرصت ذاختا )أ(

 ;ينه9ا ريوطتلاو بيردتلا نع يلوؤسملل جئاتنلا غ^بإ )ب(

  ;ةدو@ا ةباقر تاءارجإو تاسايس ف تارييغت لاخدإ )ج(

  .ٍرركتم ٍلكشب كلذ نولعفي نم ةصاخبو ,بتك9ا تاءارجإو تاسايسب يمزتل9ا ريغ دض ةيبيدأت تاءارجإ ذاختا )د(

 دحأ ةبسانم مدع ىلإ ةعبات9ا تاءارجإ جئاتن اهيف ريشت يتلا تmا¶ا عم لماعتلل تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٥٢ 
 فرصتلا ديدÑ بتك9ا نم تاءارجÖاو تاسايسلا كلت بلطتت نأ بجيو .طابترmا ذيفنت ءانثأ تاءارجÖا لافغإ ىلإ وأ ريراقتلا
 رمYا ناك اذإ ام نابس¶ا ف ذخYاو ةقبطن9ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت9او ةلصلا تاذ ةينه9ا ريياع9اب مازتل^ل بسان9ا فاضÖا
 .ةينوناق ةروشم ىلع لوص¶ا بلطتي

 تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلل لقYا ىلع يونس لكشب هب صا\ا ةدو@ا ةباقر ماظنل هتعباتم جئاتن غ^بإ بتك9ا ىلع بجي .٥٣ 
 بجيو .ًابسانم كلذ ناك اذإ ءاكرشلل يرادÖا سلÜا وأ بتكملل يذيفنتلا ريد9ا كلذ ف ا¨ ,بتك9ا لخاد يينع9ا دارفYا نم مهريغو
 تايلوؤس9او راود™ل ًاقبط ,ةرورضلا دنع بسانمو يروف فرصت ذاختا نم دارفYا ءmؤهو بتك9ا يكمتل ًايفاك غ^بÖا اذه نوكي نأ
 :يلي ام اهب غ^بÖا متي يتلا تامولع9ا نمضتت نأ بجيو .ةددçا



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٤١    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 .ةذفن9ُا ةعبات9ا تاءارجÖ فصو )أ(

 .ةعبات9ا تاءارجإ نم ةصلختس9ُا تاجاتنتسmا )ب(

 ل¶ ةذخت9ا تافرصتلاو ,ىرخYا ةمه9ا روصقلا هجوأ وأ ةرركت9ا وأ ةيجهن9ا روصقلا هجوY فصو ,ًامئ^م كلذ ناك ىتم )ج(
 .اهليدعت وأ كلت روصقلا هجوأ

 ةقبطم نوكت يتلا ةعبات9ا تاءارجإ ضعب بتاك9ا قبطت دق ,قاستmا قيقÑ لجأ نمو ,بتاكم ةكبش نم ءزجك بتاك9ا ضعب لمعت .٥٤ 
 اذهب مازتلmا ىلإ فدهت ةكرتشم ةعباتم تاءارجإو تاسايس لظ ف ةكبشل يمتنت يتلا بتاك9ا لمعت امدنعو .ةكبشلا ىوتسم ىلع
 :بلطتت نأ بجي بتك9ا تاءارجإو تاسايس نإف ,اذه ةعبات9ا ماظن ىلع بتاك9ا هذه دمتعتو ,رايع9ا

 ةيل£ ةماعلا جئاتنلاو ىد9او قاطنلاب ةكبشلا بتاكم لخاد يينع9ا دارفYا غ^بإب ,لقYا ىلع يونس لكشب ,ةكبشلا مايق )أ(
 ;ةعبات9ا

 وأ بتكم لخاد يينع9ا دارف™ل ةدو@ا ةباقر ماظن ف اهديدÑ ت روصق هجوأ يأ نع غ^بÖاب روفلا ىلع ةكبشلا مايق )ب(
 ,مز^لا فرصتلا ذاختا نك∞ ثيحب ,ةلصلا تاذ ةكبشلا بتاكم

 مل ام ,ةكبشلا لخاد ةقبط9ا ةعبات9ا ةيلآ جئاتن ىلع دامتعmا ةكبشلا بتاكم ف تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلل ىنستي ىتح كلذو 
 .كلذ ف^خب ةكبشلا وأ بتاك9ا يصوت

 تاءاعدmاو ىواكشلا

 :يلي ام عم بسانم لكشب لماعتي هنأب لوقعم ديكأتب هديوزت ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٥٥

 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت9او ةينه9ا ريياع9اب مازتلmا ف قفخأ بتك9ا لبق نم ذفن9ا لمعلا نأب تاءاعدmاو ىواكشلا )أ(
 ;ةقبطن9ا

  .بتك9ا ف ةدو@ا ةباقر ماظنب مازتلmا مدع نأشب تاءاعدmا )ب(

 ةقيرطب مهيدل نوكت دق فواخم يأ ةراثÖ بتك9ا ف يلماعلل حوضوب ةددحم تاونق ئشنُي نأ بتك9ا ىلع بجي ,ةيل£ا هذه نم ءزجكو  
íا نم مهنكÖا لعفلا دودر نم فو\ا نود كلذ ىلع مادقm٧٠أ ةرقفلا :عجار( .ةيماقتن( 

 ماظنب مازتلmا مدع وأ ,ةدو@ا ةباقر تاءارجإو تاسايس لمع وأ ميمصت ف روصقلا هجوأو ,تاءاعدmاو ىواكشلا ف قيقحتلا ل^خ  .٥٦
 .٥١ ةرقفلا ف ةحضو9ا ةبسان9ا تافرصتلا ذاختا بتك9ا ىلع بجي ,مهديدÑ ت دارفأ وأ درف لبق نم بتك9ا ف ةدو@ا ةباقر
 )٧٢أ ,٧١أ يترقفلا :عجار(

 ةدو/ا ةباقر ماظن قيثوت

 ةدو@ا ةباقر ماظن ف رصنع لك لمع ىلع ةلدأ ريفوتل بسانم قيثوت ءارجإ بلطتت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٥٧
 )٧٥أ–٧٣أ تارقفلا :عجار( .هب صا\ا

 نم ةعبات9ا تاءارجإ نوذفني نيذلل حمست ةيفاك ةينمز ةرتفل قئاثولاب ظافتحmا بلطتت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٥٨
 .حئاوللا وأ ةمظنYا بجو¨ ًابولطم كلذ ناك اذإ ,لوطأ ةرتفل وأ ,هب صا\ا ةدو@ا ةباقر ماظنب بتك9ا مازتلا يوقت

 .اهل تاباجتسmاو تاءاعدmاو ىواكشلا قيثوت بلطتت تاءارجإو تاسايس عضي نأ بتك9ا ىلع بجي .٥٩

*** 

  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٤٢    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 ىرخJا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 اهب مازتل^او ةلصلا تاذ تابلطت"ا قيبطت

 )١٤ ةرقفلا :عجار( رغصYا بتاك9اب ةصاخ تارابتعا 

 هيدل سيل يذلا درفلا ينوناقلا بساçا فورظ ف ,لاث9ا ليبس ىلع ,ةلص تاذ دعُت m تابلطت¨ مازتلmا ىلإ رايع9ا اذه وعدي m .١أ
 ةصا\ا تاءارجÖاو تاسايسلا لثم ,ةلص تاذ دعت m رايع9ا اذه ف ةدراو تابلطتم ةمث نإف يفظوم دوجو مدع لظ فو .نوفظوم
 جئاتن نع يونسلا غ^بÖاو ,)٣٣ ةرقفلا رظنا( صحفلا تايلوؤسمو ,)٣١ ةرقفلا رظنا( طابترmا قيرف ف يبسانم يلماع ييعتب
 .)٥٣ ةرقفلا رظنا( بتك9ا ف تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلل ةعبات9ا

 )١٧ ةرقفلا :عجار( ةدو/ا ةباقر ماظن رصانع

 يتلا فادهYاو ,تاءارجÖاو تاسايسلا هذهل ًافصو بتك9ا ف يلماعلل ةدو@ا ةباقر تاءارجإو تاسايسب غ^بÖا نمضتي ,ماع لكشب .٢أ
 هذهب مازتلmا هنم عقوتُيو ةدو@ا نع ةيصخش ةيلوؤسم لمحتي درف لك نأب ةلاسرلاو ,اهقيقÑ ىلإ تاءارجÖاو تاسايسلا فدهت
 ,ةدو@ا ةباقرب ةقلعت9ا رومYا نأشب مهفواخمو مهرظن تاهجو لاصيإ ىلع بتك9ا ف يلماعلا عيجشت نإ امك .تاءارجÖاو تاسايسلا
 .بتك9اب صا\ا ةدو@ا ةباقر ماظن نع تاظح^مو تاقيلعت ىلع لوص¶ا ةيمهأب فارتعا هيف

 رغصYا بتاك9اب ةصاخ تارابتعا

 .ربكYا بتاك9اب ةنراقم ةيلومشو ةيمسر لقأ نوكي دق رغصYا بتاك9ا ف اهب غ^بÖاو تاءارجÖاو تاسايسلا قيثوت نإ .٣أ 

 بتك"ا لخاد ةدو/ا نع ةدايقلا تايلوؤسم

 )١٨ ةرقفلا :عجار( ةدو@اب ةصاخ ةيلخاد ةفاقث رشن

 فدهتست ةيلخاد ةفاقث رشنب مايقلا دمتعيو .بتكملل ةيلخادلا ةفاقثلا ىلع ريبك لكشب اهمدقت يتلا ةيلمعلا ةودقلاو بتك9ا ةدايق رثؤت .٤أ
 تاءارجإو تاسايس ىلع دكؤت يتلا ,بتك9اب ةيرادÖا تايوتس9ا عيمج نم ةرركت9او ةقست9او ةحضاولا لئاسرلاو تافرصتلا ىلع ةدو@ا
 :ةرورض ىلعو ,بتك9ا ف ةدو@ا ةباقر

 ;ةقبطن9ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت9او ةينه9ا ريياع9ا تابلطت9 فوتس9ا لمعلا ذيفنت )أ(

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم نوكت يتلا ريراقتلا رادصإ )ب(

 تافرصتلا هذه لقن متي نأ نك∞و .هيلع ئفاكتو ةيلاعلا ةدو@ا يذ لمعلا ردقت ةفاقث رشن ىلع لئاسرلاو تافرصتلا كلت عجشتو 
 وأ ,ةيمسرلا ريغ وأ ةيمسرلا تاراو¶ا وأ ,تاعامتجmا وأ ,ةيبيردتلا تاودنلا ل^خ نم ,رص¶ا m لاث9ا ليبس ىلع ,لئاسرلاو
 فو ,بتكملل ةيبيردتلا داو9او ةيلخادلا قئاثولا ف اهجمد متي نأ نك∞و .ةطاحÖا تاركذم وأ ,ةيرابخÖا تارشنلا وأ ,ماه9ا تانايب
 .ًايلمع اهقيقÑ متي نأ نك∞ فيكو ةدو@ا ةيمهأ نأشب بتك9ا رظن ةهجو ززعتو معدت ثيحب ,يفظو9او ءاكرشلا ءادأ مييقت تاءارجإ

 بلطت9 عضخت بتك9ا لمع ةيجيتارتسا نأ بتك9ا ةدايق كردت نأ ,ةدو@ا ىلإ دنتست ةيلخاد ةفاقث رشن دنع ناك¨ ةيمهYا نم .٥أ
 :ةيلخادلا ةفاقثلا كلت رشن نمضتيو .اهذفني يتلا تاطابترmا عيمج ف ةدوجلل بتك9ا قيقÑ ف لثمتي يساسأ

 ,بتك9ا ف يلماعلاب قلعتي اميف )زفاو¶ا مظن كلذ ف ا¨( تايقرتلاو روجYاو ءادYا يوقت لوانتت تاءارجإو تاسايس عضو )أ(
 ;ةدو@اب يساسYا بتك9ا مازتلا راهظإ لجأ نم

  ;ذفن9ا لمعلا ةدوج ىلع ةيراجتلا تارابتعmا ىغطت m ثيحب ةرادÖا تايلوؤسم ديدÑ )ب(

 .بتك9اب ةصا\ا ةدو@ا ةباقر تاءارجإو تاسايس معدو قيثوتلاو ريوطتلل ةيفاكلا دراو9ا ريبدت )ج(

 )١٩ ةرقفلا :عجار( بتك9اب صا\ا ةدو@ا ةباقر ماظن نع ةيليغشتلا ةيلوؤس9ا دانسإ

 ةباقر لكاشم ديدÑ نم بتك9ا ف ةدو@ا ةباقر ماظن نع يلوؤس9ا صاخشYا وأ صخشلا ةبسان9او ةيفاكلا ةرب\او ةردقلا نّكí .٦أ
 كلت قيبطت نم صاخشYا وأ صخشلا ةيرورضلا تايح^صلا نّكíو .ةبسان9ا تاءارجÖاو تاسايسلا عضوو اهمهفو ةدو@ا
 .تاءارجÖاو تاسايسلا

  



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٤٣    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 ةلصلا تاذ ةيقOخJا تابلطت"ا

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( ةلصلا تاذ ةيق^خYا تابلطت9اب مازتلmا 

 ,ةنه9ا تايق^خY ةيساسYا ئداب9ا يبساحملل ةنه9ا تايق^خY ةيلودلا ريياع9ا سلجم نع ةرداصلا ةنه9ا تايق^خأ دعاوق ددÑ .٧أ
 :لمشت يتلاو

  ;ةهازنلا )أ(

  ;ةيعوضو9ا )ب(

  ;ةبجاولا ةيانعلاو ةينه9ا ةءافكلا )ج(

 ;ةيرسلا )د(

 .ينه9ا كولسلا )ه(

 يتلا ةيئاقولا ريبادتلل ةلثمأ مدقيو )*(.ةنيعم فقاوم ف يميهاف9ا راطÖا قيبطت ةيفيك ةنه9ا تايق^خأ دعاوق نم )ب( ءز@ا حضوي .٨أ 
 ةيئاقو ريبادت اهيف رفوتت m فقاو9 ةلثمأ ًاضيأ مدقيو ,ةيساسYا ئداب9اب مازتلmا سí يتلا تاديدهتلا ةهجاو9 ةبسانم نوكت دق
 .تاديدهتلا كلت ةهجاو9

 :صوص\ا هجو ىلع ةيساسYا ئداب9ا ززعي اÆ .٩أ

 ;بتك9ا ةدايق  •

 ;بيردتلاو ميلعتلا  •

 ;ةعبات9ا  •

 .مازتلmا مدع عم لماعتلل ةيلآ عضو  •

 )٢٥-٢٠ تارقفلا :عجار( "ةكبش ف بتكم" و "ةكبشلا"و ,بتك9ا" فيرعت 

 ف اهيلع صوصن9ا تافيرعتلا نع ةلصلا تاذ ةيق^خYا تابلطت9ا ف "ةكبش ف بتكم" وأ "ةكبشلا" وأ "بتك9ا" تافيرعت فلتخت دق .١٠أ
 يبساحملل ةنه9ا تايق^خY ةيلودلا ريياع9ا سلجم نع ةرداصلا ةنه9ا تايق^خأ دعاوق فرعت ,لاث9ا ليبس ىلعف .رايع9ا اذه
 :يت£ا وحنلا ىلع "بتك9ا"

 )**(;ةينهم ةكرش وأ ,درف ينوناق بساحم )أ(

 ;لئاسولا نم اهريغ وأ ةرادÖا وأ ةيكل9ا ل^خ نم فارطYا هذه لثم ىلع رطيست ةأشنم )ب(

 .لئاسولا نم اهريغ وأ ةرادÖا وأ ةيكل9ا ل^خ نم فارطYا هذه لبق نم اهيلع رطيسُم ةأشنم )ج(

 يحلطص¨ قلعتي اميف تاداشرإ يبساحملل ةنه9ا تايق^خY ةيلودلا ريياع9ا سلجم نع ةرداصلا ةنه9ا تايق^خأ دعاوق مدقت امك
 ."ةكبش ف بتكم"و "ةكبشلا"

 اهترورض ردقب قبطنت ةلصلا تاذ ةيق^خYا تابلطت9ا ف ةمدختس9ا تافيرعتلا نإف ,٢٥-٢٠ تارقفلا ف ةدراولا تابلطت9اب ً^معو
 .ةيق^خYا تابلطت9ا كلت ريسفتل

 )٢٤ ةرقفلا :عجار( يباتكلا ديكأتلا

 تامولع9ا نأشب بسان9ا فرصتلا ذاختاو ديكأتلا ىلع لوص¶ا قيرط نعو .ينورتكلا وأ يقرو ٍلكش ف يباتكلا ديكأتلا نوكي نأ نك∞ .١١أ
 .هيف يلماعلل ةبسنلاب ًاحضاوو ًايح ًاعوضوم هلعجيو ,ل^قتس^ل اهيلوي يتلا ةيمهYا ًايلمع بتك9ا تبثي ,مازتلmا مدع ىلإ ريشت يتلا

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم9ا ف ةدمتع9ا ةنه9ا بادآو كولس دعاوقب مازتلmا بجي  *
 صن ناك دقو .ةكلم9ا ف اهب لومع9ا ةمظنYا عم قفتيل فيرعتلا ليدعت ت هيلعو .طقف ةينماضت ةينهم ةكرش سيسأت زوجي ,ةكلم9ا ف ةينه9ا تاكرشلا ماظنل ًاقفو  **

 )يينوناق يبساç ىرخأ ةأشنم يأ وأ ةمهاسم ةكرش وأ صاخشأ ةكرش وأ سراÆ درف :بتكم( يلي ام يلودلا فيرعتلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٤٤    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 )٢٥ ةرقفلا :عجار( ليمعلا عم ةفلYا ديدهت

 دق يذلا ليمعلا عم ةفلYا ديدهت يبساحملل ةنه9ا تايق^خY ةيلودلا ريياع9ا سلجم نع ةرداصلا ةنه9ا تايق^خأ دعاوق شقانت .١٢أ
 ةهجاو9 ةبسانم نوكت دق يتلا ةيئاقولا ريبادتلاو ,نمزلا نم ةليوط ةرتفل ديكأت طابترا ف يلماعلا رابك سفن مادختسا قيرط نع أشني

 )*(.تاديدهتلا كلت

 :لثم ًارومأ ةفلYا ديدهت ةهجاو9 ةبسان9ا طباوضلا ديدÑ نمضتي دق .١٣أ 

 ;ةماعلا ةحلص9اب قلعتي رمأ ىلع هئاوطنا ىدم كلذ ف ا¨ ,طابترmا ةعيبط •

 .هنيعب طابترا ف يلماعلا رابك ةمدخ ةدم لوط •

 .طابترmا ةدوج ةباقرل صحف ءارجإب ةبلاط9ا وأ يلماعلا رابكل يرودلا رييغتلا ةيئاقولا ريبادتلا ةلثمأ نمو

 لكشب ةلص اذ نوكي ةفلYا ديدهت نأ يبساحملل ةنه9ا تايق^خY ةيلودلا ريياع9ا سلجم نع ةرداصلا ةنه9ا تايق^خأ دعاوق حضوت .١٤أ 
 يرودلا رييغتلا دعاوقلا كلت بلطتت ,هذه ةعجار9ا تايلمعلو .ةجرد9ا تآشنملل ةيلا9ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع قايس ف صاخ
 هذه رفوتو ,تاونس عبس زواجتت m ةدم ل^خ ًةداعو ,قبسم لكشب اهديدÑ متي ةرتف دعب ٤ةعجار9ا نع لوؤس9ا سيئرلا كيرشلل

 )**(.يرودلا رييغتلل رصقأ تارتف ةينطولا تابلطت9ا ددÑ دقو .نأشلا اذه ف تاداشرإو ريياعم دعاوقلا

 ماعلا عاطقلا ف ةعجار9ا تاهجب ةصاخ تارابتعا

 ضغب ةمئاق لظت دق ل^قتسmا سí يتلا تاديدهتلا نكل .ماعلا عاطقلا يعجارم ل^قتسm تانامض ةيماظنلا ريبادتلا رفوت دق .١٥أ
 نأ نك∞ ,٢٥-٢٠ تارقفلا اهبلطتت يتلا تاءارجÖاو تاسايسلا عضو دنعف ,اذهلو .هتيام¶ هعوضوم ةينوناق ريبادت يأ نع رظنلا
 .قايسلا كلذ ف ل^قتسmا سí تاديدهت يأ ةهجاومو ماعلا عاطقلا ف هل رداصلا فيلكتلا رمأ ىلإ ماعلا عاطقلا عجارم عجري

 ماع عاطق تآشنم كانه نوكت دق ,كلذ عمو .ماعلا عاطقلا ف ةعئاش تسيل ,١٤أو ٢٥ يترقفلا ف اهيلإ راش9او ,ةجرد9ا تآشن9ا .١٦أ
 .حلاص9ا باحصأ نم ضيرع عاطق اهيدل نوكي يلاتلابو ,ةماعلا ةحلص9ا تارابتعا وأ اهدّقعت وأ اهمجح ببسب اهتيمهأ بستكت ىرخأ
 تآشنم ىدحإ نأ ,هب ةصا\ا ةدو@ا ةباقر تاءارجإو تاسايس ىلإ ًادانتسا ,بتك9ا اهيف ددحي تmاح دجوت دق ,كلذ ىلع ًءانبو
 .ةدو@ا ةباقر تاءارجإ ف عسوتلا ضارغY ةمهم دعُت ماعلا عاطقلا

 ةجيتنو .هلمع ةدمو طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا ةيلوؤسم ىلوتي يذلا عجار9ا عم دقاعتلا تايلمع ماظنلا ددحي دق ,ماعلا عاطقلا ف .١٧أ
 تآشنملل اهيلع صوصن9ا طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلل يرودلا رييغتلا تابلطت¨ ًاماí مازتلmا نكم9ا نم نوكي m دق ,كلذل
 ةحلص9ا نم نوكي دقف ,١٦أ ةرقفلا ف حضو9ا وحنلا ىلع ةمهم دعت يتلا ماعلا عاطقلا تآشن9 ةبسنلابو ,كلذ نم مغرلابو .ةجرد9ا
 نع يلوؤس9ا ءاكرشلل يرودلا رييغتلا نم ضرغلاب مازتلmا ززعت تاءارجإو تاسايس ماعلا عاطقلا ف ةعجار9ا تاهج عضت نأ ةماعلا
 .تاطابترmا

 تاطابتر^او تاقOعلا كلت ف رارمتس^او يعم طابترا لك لوبقو ءOمعلا عم تاقOعلا لوبق

 ))أ(٢٦ ةرقفلا :عجار( دراو9او تاردقلاو ةءافكلا 

 صحف ىلع ,يلاح وأ ديدج ليمعل ديدج طابترا ذيفنتل ةمز^لا دراو9او تاردقلاو ةءافكلا هيدل بتك9ا ناك اذإ اميف رظنلا لمتشي .١٨أ
 :ناك اذإ ام كلذ ف ا¨ ,ةلصلا تاذ تايوتس9ا عيمج ىلع ييلا¶ا يفظو9او ءاكرشلل يفيظولا خيراتلاو طابترmاب ةصا\ا تابلطت9ا

 ;ةلصلا تاذ تاعوضو9ا وأ تاعانصلاب ةفرعم مهيدل بتك9ا ف نولماعلا •

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم9ا ف ةدمتع9ا ةنه9ا بادآو كولس دعاوقب مازتلmا بجي  *
 يبساحملل ةنه9ا تايق^خY ةيلودلا ريياع9ا سلجم نع ةرداصلا ةنه9ا تايق^خأ دعاوق ف دراولا فيرعتلا بسح  ٤

 تاباس¶ا يعجارم يب نم )رثكأ وأ( تاباسح عجارم ةكرشلل نوكي نأ بجي" :هنأ ىلع )٢٠١٥( يدوعسلا تاكرشلا ماظن نم ةئا9ا دعب يث^ثلاو ةثلاثلا ةدا9ا صنت  **
 تاونس سمخ هنييعت ةدم عومجم زواجتي mأ ىلع ,هنييعت ةداعإ اهل زوجيو ,هلمع ةدمو هتأفاكم ددÑو ,ةيداعلا ةماعلا ةيعم@ا هنيعت ةكلم9ا ف لمعلاب مهل صخر9ا
 ضيوعتلا ف هقحب ل^خÖا مدع عم هرييغت تقو لك ف ًاضيأ ةيعمجلل زوجيو .اهئاهتنا خيرات نم يتنس يضم دعب هنييعت داعي نأ ةد9ا هذه دفنتسا ن9 زوجيو ,ةلصتم
 عورشم ريغ ببسل وأ بسانم ريغ تقو ف رييغتلا عقو اذإ



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٤٥    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 فراع9او تاراه9ا باستكا ىلع ةردقلا وأ ,ةلصلا تاذ ريرقتلا تابلطتمو ةيميظنتلا تابلطت9اب ةربخ مهيدل بتك9ا ف نولماعلا •
 ;ةيلعافب ةمز^لا

 ;ةمز^لا تاردقلاو تاءافكلاب نوعتمتي نيذلا يلماعلا نم ٍفاك ددع هيدل بتك9ا •

 ;رمYا مزل اذإ ,نيرفاوتم ءارب\ا •

 ;ءاضتقmا دنع ,طابترmا ةدوج ةباقر صحف ذيفنتل ةيلهYا تابلطتمو طباوضلل يفوتسم دارفYا •

 .ريرقتلا ةيلمعل ينمزلا راطÖا ل^خ طابترmا زاîإ ىلع ًارداق بتك9ا •

 ))ج(٢٦ ةرقفلا :عجار( ليمعلا ةهازن 

 :لاث9ا ليبس ىلع ,ليمعلا ةهازنب قلعتي اميف نابس¶ا ف اهذخأ متي يتلا رومYا يب نم .١٩أ

 .ةيراجتلا مهتعمسو ,ةمكو¶اب يفلك9او ةيسيئرلا ةرادÖاو ليمعلل ييسيئرلا ك^9ا ةيوه •

 .ةيراجتلا هتاسراÆ كلذ ف ا¨ ,ليمعلا تايلمع ةعيبط •

 زواجت9ا ريسفتلا لثم رومأ ها† ةمكو¶اب يفلك9او ةيسيئرلا ةرادÖاو ليمعلل ييسيئرلا ك^9ا هجوتب قلعتت يتلا تامولع9ا •
 .ةيلخادلا ةباقرلا ةئيبو ةبساçا ريياع9

 .ناكمÖا ردق ًهضفخنم بتك9ا باعتأ ءاقبإب ًاريثك ًامتهم ليمعلا ناك اذإ ام •

 .لمعلا قاطن ىلع بسانم ريغ ديق دوجو ىلع ةلادلا تارشؤ9ا  •

 .ةيمارجÖا ةطشنYا نم اهريغ وأ لاومYا لسغ تايلمع ف ليمعلا طروت لامتحا ىلع تارشؤ9ا •

 .قباسلا بتك9ا عم دقاعتلا ةداعإ مدعو ,بتك9ا عم حرتق9ا دقاعتلا بابسأ •

 .ةق^علا تاذ فارط™ل ةيراجتلا ةعمسلاو ةيوهلا •

 كلذ عم ةق^علا رارمتسا قايس ف ديزيس ام ليمع ةهازنب قلعتي اميف بتك9ا ىدل نوكيس يذلا ةفرع9ا ردق نأ هيلع فراعت9ا نمو
 .ليمعلا

 :رومYا كلت نأشب تامولعم ىلع بتك9ا اهنم لصحي يتلا رداص9ا يب نم نوكي دق .٢٠أ 

 تاشقان9او ,ةلصلا تاذ ةيق^خYا تابلطتملل ًاقفو ,يقباسلا وأ ييلا¶ا ,ليمعلل ةيبساçا ةينه9ا تامد\ا يمدق¨ لاصتmا •
 .ىرخYا فارطYا عم

 .ةعانصلا ءارظنو ينوناقلا راشتس9او كونبلاك ىرخأ فارطأ نم وأ بتك9ا ف يلماعلا نم راسفتسmا •

 .ةلصلا تاذ تانايبلا دعاوق ف ثحبلا •

 ))أ(٢٧ ةرقفلا :عجار( ء^معلا عم ةق^علا ف رارمتسmا 

 وأ ةيلا¶ا تاطابترmا ل^خ تأشن يتلا ةمه9ا رومYا ف رظنلا ,ء^معلا عم ةق^علا ف رارمتسmاب ةقلعت9ا تارارقلا ذاختا نمضتي .٢١أ
 كل∞ m لاجم ف ةيراجتلا هتايلمع عيسوت ف ام ليمع أدبي دق ,لاث9ا ليبس ىلعف .ةق^علا ف رارمتسmا ىلع اهتاساكعناو ,ةقباسلا
 .ةمز^لا ةرب\ا هنأشب بتك9ا

 )٢٨ ةرقفلا :عجار( باحسنmا

 :يلي ام اهنيب نم لئاسم ليمعلا عم ةق^علاو طابترmا نم ٍلك نم وأ ام طابترا نم باحسنmا نأشب تاءارجÖاو تاسايسلا لوانتت .٢٢أ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٤٦    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 ًادانتسا بتك9ا هذختي دق يذلا بسان9ا فرصتلا ف ةمكو¶اب يفلك9ا ةشقانمو ليمعلا ىدل بسان9ا يرادÖا ىوتس9ا ةشقانم •
 .ةلصلا تاذ فورظلاو قئاق¶ا ىلإ

 بسان9ا يرادÖا ىوتس9ا عم ,باحسنmا بابسأو ليمعلا عم ةق^علاو طابترmا نم ٍلك نم وأ ,طابترmا نم باحسنmا ةشقانم •
 .باحسنmا بسان9ا نم هنأ بتك9ا ررقي امدنع كلذو ,ةمكو¶اب يفلك9ا عمو ليمعلا ىدل

 تاطلسلا غ^بإ وأ ,رارمتسmا بتك9ا ىلع ضرفي يميظنت وأ يماظن وأ ينهم بلطتم دجوي ناك اذإ ام نابس¶ا ف ذخYا •
 .باحسنmا بابسأو ,ليمعلا عم ةق^علاو طابترmا نم ٍلك نم وأ ,طابترmا نم باحسنmاب ةيميظنتلا

 .تاجاتنتسmا ساسأو تاجاتنتسmاو تارواش9او ةمه9ا رومYا قيثوت •

 )٢٨-٢٦ تارقفلا :عجار( ماعلا عاطقلا ف ةعجار9ا تاهجب ةصاخ تارابتعا

 لوبقب قلعتت يتلا تارابتعmاو تابلطت9ا ضعب نإف ,هيلع ًءانبو .ةيماظنلا تاءارجΩل ًاقفو يعجار9ا ييعت متي دق ,ماعلا عاطقلا ف .٢٣أ
 دق ٢٢أ-١٨أو ٢٨-٢٦ تارقفلا ف ةحضو9او تاطابترmاو تاق^علا كلت ف رارمتسmاو ةعجار9ا تاطابتراو ء^معلا عم تاق^علا
 دنع ماعلا عاطقلا ف يعجارملل ةمّيق تامولعم رفوي دق ةحضو9ا تاءارجÖاو تاسايسلا عضو نإف ,كلذ عمو .ةمئ^م ريغ نوكت
 .ريرقتلا تايلوؤسم لمÑ دنعو رطا∑ا مييقت تايلمع ذيفنت

 )٢٩ ةرقفلا :عجار( ةيرشبلا دراو"ا

 :لاث9ا ليبس ىلع ,ةيرشبلا دراو9اب قلعتي اميف بتك9ا تاءارجإو تاسايسب ةلص تاذ دعُت يتلاو يلماعلاب ةقلعت9ا لئاس9ا يب نم .٢٤أ

 .فيظوتلا •

 .ءادYا يوقت •

 .ماه9ا ذيفنتل قرغتس9ا تقولا كلذ ف ا¨ ,تاردقلا •

 .ةءافكلا •

 .يفيظولا ريوطتلا •

 .تايقرتلا •

 .روجYا •

 .يلماعلا نم تاجايتحmا ريدقت •

 تاءافكلا ريوطت ىلع ةردقلا مهيدل رفوتتو ةهازنلاب نومستي دارفأ رايتخا ف بتك9ا ةلاعفلا فيظوتلا تاءارجإو تايلآ دعاستو 
 .ةرادجب ماه9ا ذيفنت نم مهنكí يتلا تافصلاب نوعتمتيو بتك9ا لامعأ ذيفنتل ةمز^لا تاردقلاو

 :يلي ام اهنيب نم ,قرط ةدع ل^خ نم ةءافكلا ريوطت نك∞ .٢٥أ

 .ينه9ا ميلعتلا •

 .بيردتلا كلذ ف ا¨ ,رمتس9ا ينه9ا ريوطتلا •

 .ةيلمعلا ةرب\ا •

 .طابترmا قيرف ف نيرخ£ا ءاضعYا ,لاث9ا ليبس ىلع ,ةربخ رثكYا نوفظو9ا همدقي يذلا داشرÖا •

 .هب يبلاط9ا يلماعلل ل^قتسmاب قلعت9ا ميلعتلا يدقت •



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٤٧    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 دارفYا ءmؤه ظفاحي ىتح رمتس9ا ينه9ا روطتلا نم بسانم ىوتسم دوجو ىلع ريبك ٍدح ىلإ بتك9ا ف يلماعلا ةءافك رارمتسا دمتعي .٢٦أ
 ,بتك9ا ف يلماعلا تايوتسم عيم@ رمتس9ا بيردتلل ةجا¶ا ىلع ةلاّعفلا تاءارجÖاو تاسايسلا دكؤتو .مهتاردقو مهفراعم ىلع
 .اهيلع ظاف¶او ةبولط9ا تاردقلاو تاءافكلا ريوطت نم يلماعلا يكمتل ةدعاس9او ةيرورضلا بيردتلا دراوم رفوتو

 ريغ ةيلخادلا ةيبيردتلاو ةينفلا دراو9ا نوكت امدنع ,لاث9ا ليبس ىلع ,بسانم لكشب ً^هؤم ًايجراخ ًاصخش بتك9ا مدختسي دق .٢٧أ
 .ةرفوتم

 ,ةيق^خYا ئداب9اب مازتلmاو تاءافكلا نوصو ريوطتل قحتس9ا ريدقتلا تايقرتلاو روجYاو ءادYا يوقتب ةقلعت9ا تاءارجÖا يطعت .٢٨أ
 :ةيق^خYا ئداب9اب مازتلmاو تاءافكلا نوصو ريوطتل بتك9ا اهذختي دق يتلا تاوط\ا يب نمو .كلذ ىلع بيثتو

 ;ةيق^خYا ئداب9او ءادYاب قلعتي اميف بتك9ا تاعقوتب ًاملع دارفYا ةطاحإ •

 ;ددصلا اذه ف مهل ةروش9ا يدقتو ,يفيظولا مهروطتو مهمدقتو مهئادY يوقتب يلماعلا ديوزت •

 ئداب9اب ديقتلاو ءادYا ةدوج اهنيب نم رومأ ةلمج ىلع دمتعي ربكأ ةيلوؤسم تاذ زكار9 يقرتلا نأ مهف ىلع يلماعلا ةدعاسم •
 .يبيدأت ءارجإ ىلإ يدؤي دق تاءارجÖاو تاسايسلاب مازتلmا مدع نأو ,ةيق^خYا

 رغصYا بتاك9اب ةصاخ تارابتعا

 ةيمسر لقأ ًاقرط صاخ لكشب رغصYا بتاك9ا مدختست دقف .بتك9ا ف ءادYا يوقت ةيلآ لكش ىلع هفورظو بتك9ا مجح رثؤيس .٢٩أ
 .اهيف يلماعلا ءادأ يوقتل

 طابترmا قرف ييعت

 )٣٠ ةرقفلا :عجار( تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلا

 ءmؤه يكمتل كلذو ,تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلا رفوت ىدمو لمعلا ءبع ةعبات9 ًامظن تاءارجÖاو تاسايسلا نمضتت دق .٣٠أ
 .ٍفاك ٍلكشب مهتايلوؤس¨ ءافولل فاكلا تقولا ىلع لوص¶ا نم دارفYا

 )٣١ ةرقفلا :عجار( طابترmا قرف

 :هيدل طابترmا قيرف نأ ف رظنلا ,لاث9ا ليبس ىلع ,بولط9ا فارشÖا ىوتسم ديدÑو طابترmا قرفل بتك9ا ييعت نمضتي .٣١أ

 ;بيردتلاو ةكراش9ا ل^خ نم كلذو اهيف ةيلمعلا ةرب\او ,ةلثام9ا ديقعتلا ةجردو ةعيبطلا تاذ تاطابترmا مهف •

 ;ةقبطن9ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت9او ةينه9ا ريياع9ا مهف •

 ;ةلصلا تاذ تامولع9ا ةينقتب ةفرع9ا كلذ ف ا¨ ,ةينفلا ةرب\او ةفرع9ا •

 ;ليمعلا هيف لمعي يتلا ةلصلا تاذ تاعاطقلاب ةفرع9ا •

 ;ينه9ا مك¶ا قيبطت ىلع ةردقلا •

 .بتك9اب ةصا\ا ةدو@ا ةباقر تاءارجإو تاسايس مهف •

 طابتر^ا ذيفنت

 ))أ(٣٢ ةرقفلا :عجار( تاطابترmا ذيفنت ةدوج ف قاستmا

 ةبوتك9ا لمعلا ةلدأ ل^خ نم كلذ ققحتي ام ًابلاغو .هتاءارجإو هتاسايس ل^خ نم تاطابترmا ذيفنت ةدوج ف قاستmا بتك9ا ززعي .٣٢أ
 .ةنيعم تاعوضوم وأ تاعانصب ةصا\ا ةيداشرÖا داو9او ,ىرخYا ةيرايع9ا قيثوتلا لاكشأ وأ ةيجماربلا تاودYا وأ ةينورتكلÖا وأ
 :يلي ام اهلوانت متي يتلا رومYا لمشت دقو

 .اهلمع فادهY مهف اهيدل ققحتي ىتح طابترmاب ًاملع طابترmا قرف ةطاحإ ةيفيك •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٤٨    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 .ةقبطن9ا طابترmا ريياع¨ مازتلmا تايلآ •

 .يفظو9ا داشرإو بيردتو طابترmا ىلع فارشÖا تايلآ •

 .ردصيس يذلا ريرقتلا لكشو ةذخت9ا ةمه9ا ماكحYاو ذفن9ُا لمعلا صحف قرط •

 .صحفلا ىدمو تيقوتو ذفن9ُا لمعلل بسان9ا قيثوتلا •

 .ةثّدحُم تاءارجÖاو تاسايسلا عيمج ىلع ظاف¶ا تايلآ •

 .حوضوب مهل دنس9ا لمعلا فادهأ مهف ف ةربخ لقYا طابترmا قيرف ءاضعأ بسان9ا بيردتلاو يعام@ا لمعلا دعاسي .٣٣أ 

 ))ب(٣٢ ةرقفلا :عجار( فارشÖا

 :يلي ام طابترmا ىلع فارشÖا نمضتي .٣٤أ

 ;طابترmا ف مدقتلا ةعباتم •

 اوناك اذإ امو ,مهلمع ماÖí ٍفاك تقو مهيدل ناك اذإ امو ,طابترmا قيرف ءاضعY ةيدرفلا ةينه9ا تاءافكلاو تاردقلا ةاعارم •
 ;طابترmا ءادY طط∑ا جهنلا قفو متي لمعلا ناك اذإ امو ,مهل ةهجو9ا تاميلعتلا نومهفي

 ;دع9ا جهنلل بسان9ا ليدعتلاو ,اهتيمهأ نابس¶ا ف ذخYا عم ,طابترmا ءانثأ رهظت يتلا ةمه9ا رومYا ة@اعم •

• Ñا ديدYيتلا روم Ñا قيرف ءاضعأ لبِق نم اهيف رظنلا وأ رواشتلل جاتmا طابترYا ءانثأ ةربخ رثكmطابتر. 

 ))ج( ٣٢ ةرقفلا :عجار( صحفلا 

 :ناك اذإ اميف رظنلا نم صحفلا فلأتي .٣٥أ

 ;ةقبطن9ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت9او ةينه9ا ريياع9ا عم قفتي ا¨ لمعلا ذيفنت ت دق •

 ;مامتهmا نم ديز9ا ىلإ جاتÑ ةمهم رومأ تأرط دق •

 ;اهذيفنتو اهيلع ةبترت9ا تاجاتنتسmا قيثوت تو ,ةبسانم تارواشم ترج دق •

 ;ذفن9ا لمعلا ىدمو تيقوتو ةعيبط ف رظنلا ةداعÖ ةجاح كانه •

 ;ةبسان9ا ةروصلاب هقيثوت ت دق هنأو ,تاجاتنتسا نم هيلإ لصوتلا ت ام معدي ذفن9ا لمعلا •

 ;ريرقتلا معدل ًابسانمو ًايفاك اهيلع لوص¶ا ت يتلا ةلدYا عومجم •

 .طابترmا تاءارجإ فادهأ قيقÑ ت دق •

 )٣٤ ةرقفلا :عجار( رواشتلا

 .ةصصختم تاربخ نوكل∞ نÆ بتك9ا جراخ وأ لخاد نم دارفأ عم ,بسان9ا ينه9ا ىوتس9ا ىلع ةشقان9ا رواشتلا نمضتي .٣٦أ

 ةدو@ا زيزعت ف رواشتلا دعاسيو .بتكملل ةيعام@ا ةينفلاو ةيلمعلا تارب\ا ىلإ ةفاضÖاب ةبسان9ا ةيثحبلا دراو9ا رواشتلا مدختسي .٣٧أ 
 ةفاقث رشن ىلع بتك9ا تاءارجإو تاسايس ف رواشتلل هؤ^يإ متي يذلا بسان9ا مامتهmا دعاسيو .ينه9ا مك¶ا قيبطت نم نسحيو
 .لدجلل ةريث9ا وأ ةبعصلا رومYا نأشب رواشتلا ىلع يلماعلا كلذ عجشي امك ,ةوق لماع هنأ ىلع رواشتلا ىلإ اهيف رظنُي

 نوكي امدنع ,ءاضتقmا دنع ,هجراخ وأ بتك9ا لخاد ,ةمه9ا ىرخYا رومYاو ةيق^خYاو ةينفلا رومYا ف لاّعفلا رواشتلا قيقÑ نك∞ .٣٨أ
 :مهتراشتسا متي نيذلا

 ;ةسوردم ةروشم يدقت نم مهنكمتس يتلا ةلصلا تاذ قئاق¶ا عيمجب مهديوزت ت دق •



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٤٩    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 ,ةبسان9ا ةرب\او ةيمدقYاو ةفرع9اب نوعتمتي •

 .بسانم لكشب تارواش9ا نع ة†انلا تاجاتنتسmا قيبطتو قيثوت متي امدنعو

 :مهف ف لدجلل ةريث9ا وأ ةبعصلا رومYاب قلعتي اميف نيرخ£ا يينه9ا عم رواشتلل ٍفاك لكشب لصف9او لماكلا قيثوتلا مهاسي .٣٩أ

 ;اهنأشب رواشتلا ت يتلا ةيضقلا •

 .اهذيفنت ةيفيكو تارارقلا كلت اهيلع تينُب يتلا سسYاو اهذاختا ت تارارق يأ كلذ ف ا¨ ,رواشتلا جئاتن •

 رغصYا بتاك9اب ةصاخ تارابتعا

 ةيراشتسmا تامد\ا نم ,ةبسانم ةيلخاد دراوم نودب بتكم لاث9ا ليبس ىلع ,ةيجراخ ةراشتسا ىلإ جاتحي يذلا بتك9ا ديفتسي دق .٤٠أ
 :نم ةمدق9ا

 وأ ;ىرخأ بتاكم •

 وأ ;ةيميظنتو ةينهم تاهج •

 .ةلص تاذ ةدوج ةباقر تامدخ مدقت ةيرا† تآشنم •

 مدقم ناك اذإ ام ديدÑ ف بتك9ا دعاسي يجرا\ا ةمد\ا مدقم تاردقو ةءافك ةاعارم نإف ,تامد\ا كلت ىلع دقاعتلا لبقو 
 .ضرغلا كلذل بسانم ٍلكشب ً^هؤم يجرا\ا ةمد\ا

 طابترmا ةدوج ةباقر صحف

 ))ب( ٣٥ ةرقفلا :عجار( طابترmا ةدوج ةباقر صحف طباوض

 نأ مزلي يتلاو ,ةجرد9ا تآشنملل ةيلا9ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع ف^خب ,ىرخYا تاطابترmا ديدحتب ةصا\ا طباوضلا نمضتت دق .٤١أ
 :لاث9ا ليبس ىلع ,طابترmا ةدوج ةباقر صحفل عضخت

 ;ةماعلا ةحلص9اب قلعتي رمأ ىلع هئاوطنا ىدم كلذ ف ا¨ ,طابترmا ةعيبط •

• Ñا نم ةئف ف وأ ام طابترا ف ةيداعلا ريغ رطا∑ا وأ فورظلا ديدmتاطابتر. 

 .طابترmا ةدوج ةباقرل صحف ءارجإ بلطتت حئاوللا وأ ةمظنYا تناك اذإ ام •

 )٣٧ ,٣٦ يترقفلا :عجار( طابترmا ةدوج ةباقر صحف ىدمو تيقوتو ةعيبط

 هلامكتسا نك∞ طابترmا ةدوج ةباقر صحف قيثوت نإف ,كلذ عمو .طابترmا ةدوج ةباقر صحف نم ءاهتنmا ىتح طابترmا ريرقت خرؤي m .٤٢أ
 .ريرقتلا خيرات دعب

 ا¨و روفلا ىلع ةمه9ا رومYا لح طابترmا ل^خ ةبسان9ا لحار9ا فو بسان9ا تقولا ف طابترmا ةدوج ةباقر صحفب مايقلا حيتُي .٤٣أ 
 .هلبق وأ ريرقتلا خيرات ف طابترmا ةدوج ةباقر صحاف اضر ققحي

 نوكي mأ رطخو ,ةجردم ةأشن9ا تناك اذإ امو ,طابترmا دّقعت ىدم اهنيب نم رومأ ىلع طابترmا ةدوج ةباقر صحف ىدم فقوتي دق .٤٤أ
 .طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا تايلوؤسم نم طابترmا ةدوج ةباقر صحف ءادأ للقي mو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم ريرقتلا

 )٣٨ ةرقفلا :عجار( ةجردم ةأشن9 طابترmا ةدوج ةباقر صحف

 صحف دنع نابس¶ا ف اهذخأ نك∞ يتلاو ,طابترmا قيرف لبق نم ةذخت9ا ةمه9ا ماكحYا يوقتب ةلصلا تاذ ىرخYا رومYا نمضتت .٤٥أ
 :يلي ام ةجردم ةأشن9 ةيلا9ا مئاوقلا ةعجار9 طابترmا ةدوج ةباقر

 .رطا∑ا كلتل تاباجتسmاو طابترmا ءانثأ اهديدÑ ت يتلا ةمه9ا رطا∑ا •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٥٠    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 .ةمه9ا رطا∑او ةيبسنلا ةيمهYاب قلعتي اميف ًةصاخو ,اهذاختا ت يتلا ماكحYا •

 .اهنأشب فرصتلاو طابترmا ءانثأ اهديدÑ ت يتلا ةححص9ا ريغو ةححص9ا تافيرحتلا ةيمهأ •

 .ةيميظنتلا تاطلسلا لثم ىرخYا فارطYا ,ءاضتقmا دنعو ,ةمكو¶اب يفلك9او ةرادΩل اهغ^بإ متيس يتلا رومYا •

 ةيلا9ا مئاوقلا تاعجار9 طابترmا ةدوج ةباقر صحف تايلمع ىلع ,فورظلا بسح ,ًاضيأ ةقبطنم ىرخYا رومYا كلت نوكت دقو
 .ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا مئاوقلا صحف تاطابترا ىلع ًاضيأو ىرخأ تآشن9

 ماعلا عاطقلا ف ةعجار9ا تاهجب ةصاخ تارابتعا

 ةمهم نوكت دق ماعلا عاطقلا تآشنم ضعب نإف ,١٦أ ةرقفلا ف حضوم وه امك ,ةجردم تآشنمك اهيلإ ةراشÖا مدع نم مغرلا ىلع .٤٦أ
 .اهعم تاطابترmا ةدوج ةباقرل صحف ذيفنت ريربتل يفكت ةجردب

 تاطابترmا ةدوج ةباقر يصحاف ةيلهأ طباوض

 ))أ( ٣٩ ةرقفلا :عجار( ةبسان9او ةيفاكلا ةيح^صلاو ةرب\او ةينفلا ت^هؤ9ا

 طابترmا ةدوج ةباقر صحاف ,لاث9ا ليبس ىلعف .طابترmا فورظ ىلع دمتعي ةبسانمو ةيفاك ةيح^صو ةربخو ةينف ت^هؤم لكشي ام .٤٧أ
 نع لوؤسم كيرشك لمعلل ةبسانمو ةيفاك ةيح^صو ةربخ هيدل ًادرف نوكي نأ حجر9ا نم ةجردم ةأشن9 ةيلا9ا مئاوقلا ةعجارم دنع
 .ةجرد9ا تآشنملل ةيلا9ا مئاوقلا ةعجارم تاطابترا

 ))ب( ٣٩ ةرقفلا :عجار( طابترmا ةدوج ةباقر صحاف عم رواشتلا 

 دحأ نأ نم دكأتلل ,لاث9ا ليبس ىلع ,طابترmا ءانثأ طابترmا ةدوج ةباقر صحاف عم طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا رواشتي نأ نك∞ .٤٨أ
 بن† ىلإ رواشتلا كلذ يدؤيو .طابترmا ةدوج ةباقر صحاف ىدل mًوبقم نوكيس طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا اهذختا يتلا ماكحYا
 ذيفنتل طابترmا ةدوج ةباقر صحاف ةيلهأ فاعضإ ىلإ ةرورضلاب يدؤت mو ,طابترmا نم ةرخأتم ةلحرم ف يأرلا ف تاف^تخا روهظ
 متي مل ام اهفاعضإ متي دق صحافلا ةيعوضوم نإف ,اهادمو اهتعيبط ثيح نم ةمهم تاراشتسmا حبصت امدنعو .هب طون9ا رودلا
 نك∞ ,ٍنكÆ ريغ كلذ نوكي امدنعو .صحافلا ةيعوضوم ىلع ظافحلل صحافلاو طابترmا قيرف نم ٍلك بناج نم ةطي¶ا ذاختا
 صخشلا وأ طابترmا ةدوج ةباقر صحاف اّمإ رود ىلوتيل بسانم لكشب لهؤم يجراخ صخش وأ بتك9ا لخاد نم رخآ درف ييعت
 .طابترmا نأشب هتراشتسا متتس يذلا

 )٤٠ ةرقفلا :عجار( طابترmا ةدوج ةباقر صحاف ةيعوضوم

 تاسايسلا كلت صنت ,يلاتلابو .طابترmا ةدوج ةباقر صحاف ةيعوضوم نوص ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضوب ًابلاطم بتك9ا دعُي .٤٩أ
 :طابترmا ةدوج ةباقر صحاف نأ ىلع تاءارجÖاو

• m ا نع لوؤس9ا كيرشلا لبق نم هرايتخا متيmكلذ ناك ىتم ,طابتر Æًايلمع ًانك; 

• m ا ف ىرخأ ةقيرط ةيأب كراشيmصحفلا ةرتف ءانثأ طابتر; 

• m ا قيرفل تارارق ذختيmطابتر; 

• m عضخي mصحافلا ةيعوضوم ددهت نأ اهنأش نم ىرخأ تارابتع. 

 رغصYا بتاك9اب ةصاخ تارابتعا

 رايتخا ف طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا كراشي mأ ,ًايلمع نكم9ا ريغ نم نوكي دق ,ءاكرشلا نم ليلق ددع اهب يتلا بتاك9ا ةلاح ف  .٥٠أ
 نوينوناقلا نوبساçا ددحي امدنع بسانم ٍلكشب يلهؤم ييجراخ صاخشأ عم دقاعتلا متي دقو .طابترmا ةدوج ةباقر صحاف
 ضعب بغري دق ,ىرخأ تmاح فو .طابترmا ةدوج ةباقرل صحف تايلمع ءارجإ بلطتت تاطابترا ةريغصلا بتاك9ا وأ دارفYا
 امدنعو .طابترmا ةدوج ةباقر صحف تايلمع ليهستل ىرخأ بتاكم مادختسا ف ةريغصلا بتاك9ا وأ دارفYا يينوناقلا يبساçا



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٥١    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 ف ةدراولا تاداشرÖاو ٤١-٣٩ تارقفلا ف ةدراولا تابلطت9ا قبطنت ,بسانم لكشب يلهؤم ييجراخ صاخشأ عم بتك9ا دقاعتي
 .٤٨أو ٤٧أ يترقفلا

 ماعلا عاطقلا ف ةعجار9ا تاهجب ةصاخ تارابتعا

 ًةباين هنيعت متي ًابسانم ً^يهأت لهؤم رخآ صخش وأ ,ماعلا عجار9ا ,لاث9ا ليبس ىلع( ًايماظن يع9ا عجار9ا موقي دق ,ماعلا عاطقلا ف .٥١أ
 ف ةعجار9ا تايلمع نع ةلماكلا ةيلوؤسملل عجار9ا اذه لمÑ عم ,طابترmا نع لوؤس9ا كيرشلا رود لداعي رودب )ماعلا عجار9ا نع
 ىلإ ةجا¶ا نابس¶ا ف ذخYا طابترmا ةدوج ةباقر صحاف رايتخا نمضتي ,ءاضتقmا دنعو ,فورظلا هذه لثم فو .ماعلا عاطقلا
 .يعوضوم يوقت يدقت ىلع طابترmا ةدوج ةباقر صحاف ةردقو ةعجارملل ةعضا\ا ةأشن9ا نع ل^قتسmا

 )٤٣ ةرقفلا :عجار( يأرلا ف تاف^تخmا

 ةبقاعت9ا تاوط\اب قلعتي اميف ةحضاو تاداشرإ رفوتو ,ةركبم ةلحرم ف يأرلا ف تاف^تخmا ديدÑ ىلع ةلاعفلا تاءارجÖا عجشت .٥٢أ
 .اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسmا قيبطتو تاف^تخmا لحب قلعتي اميف ًاقيثوت بلطتتو ,كلذ دعب اهذاختا متيس يتلا

 وأ ةينهم ةهج عم وأ ,رخآ بتكم عم وأ رخآ ينوناق بساحم عم رواشتلا تاف^تخmا هذه لح ىلإ فدهت يتلا تاءارجÖا لمشت دق .٥٣أ
 .ةيميظنت

  طابترmا لامعأ قيثوت

 )٤٥ ةرقفلا :عجار( ةيئاهنلا طابترmا تافلم عمج لامكتسا

 m امدنعو .تاطابترmا نم ةددحم عاونY ةيئاهنلا طابترmا تافلم عمج لامكتسm ةينمزلا دود¶ا ىلع حئاوللا وأ ةمظنYا صنت دق .٥٤أ
 ءاهتنmا ةرورض سكعت ةينمز دودح عضو بتك9ا نم بلطتت ٤٥ ةرقفلا نإف ,حئاوللا وأ ةمظنYا ف ةينمزلا دود¶ا نأشب صن دجوي
 ًةداع زواجتي نل ينمزلا د¶ا اذه نإف ,لاث9ا ليبس ىلع ,ةعجار9ا ةلاح فو .بسان9ا تقولا ف ةيئاهنلا طابترmا تافلم عمج نم
 .عجار9ا ريرقت خيرات نم ًاموي يتس

 ةقلعت9ا بتك9ا تاءارجإو تاسايس نإف ,ةنيعم ةأشن9 عوضو9ا تامولعم سفنب قلعتي اميف رثكأ وأ يفلتخم نيريرقت رادصإ دنع .٥٥أ
 ىلع ,لا¶ا وه اذه نوكي دقو .لصفنم طابترm ريرقتلا ناك ول امك ريرقت لك لوانتت ةيئاهنلا طابترmا تافلم عم@ ةينمزلا دود¶اب
 ف ردصيو ,ةعومÜا ديحوت ضارغY ةعومÜا تانوكم دحY ةيلا9ا تامولع9ا نع عجارم ريرقت بتك9ا ردصي امدنع ,لاث9ا ليبس
 .ةيماظن ضارغY ةيلا9ا تامولع9ا سفن نع عجارم ريرقت قحm خيرات

 )٤٦ ةرقفلا :عجار( اهعاجرتسا ةيناكمإو اهيلإ لوصولا ةيناكمإو اهتم^سو نم£ا اهظفحو طابترmا لامعأ قئاثو ةيرس

 طابترmا لامعأ قئاثو ف ةنَّمض9ُا تامولع9ا ةيرس ةاعار¨ بتك9ا ف يلماعلا ىلع ًامازتلا ةلصلا تاذ ةيق^خYا تابلطت9ا ضرفت .٥٦أ
 مايقلل تايلوؤسم كانه نكت مل ام وأ ,تامولع9ا كلت نع حاصفΩل ةصاخ ةقفاوم ءاطعإب ليمعلا مقي مل ام كلذو ,تاقوYا عيمج ف
 ىلع ةيفاضإ تامازتلا ةنيعم حئاول وأ ةمظنأ ضرفت دقو ٥.ةلصلا تاذ ةيق^خYا تابلطت9ا وأ حئاوللا وأ ةمظنYا بجو¨ كلذب
 .ةيصخش ةعيبط تاذ تانايبب رمYا قلعتي امدنع ًةصاخو ,ليمعلا ةيرس ىلع ظافحلل بتك9ا ف يلماعلا

 وأ اهيلإ لوصولا ةيناكمإ وأ ةيساسYا تانايبلا ةم^س نإف ,كلذ ريغ وأ ينورتكلإ وأ يقرو لكش ف طابترmا لامعأ قيثوت ناك ًءاوس .٥٧أ
 ناك اذإ وأ ,بتك9ا ملع نودب اهنم فذ¶ا وأ اهيلإ ةفاضÖا وأ قئاثولا رييغت نكم9ا نم ناك اذإ اهفاعضإ متي دق اهعاجرتسا ةيناكمإ
 هب حرص9ا ريغ رييغتلا بنجتل اهقبطيو بتك9ا اهممصُي يتلا ةباقرلا تاودأ نإف ,هيلع ًءانبو .اهف^تإ وأ ًايئاهن اهنادقف نكم9ا نم
 :يتلا كلت نمضتت دق اهنادقف بنجتل وأ طابترmا لامعأ قئاثول

• íنم نّك Ñا لامعأ قئاثو ءاشنإ تقو ديدmكلذب مئاقلاو ,اهصحف وأ اهرييغت وأ طابتر; 

• Ñا لحارم عيمج ف تامولع9ا ةم^س يمmا قيرف لخاد تامولع9ا ةكراشم دنع ًةصاخ ,طابترmتامولع9ا لاسرإ وأ طابتر 
Yا ةكبش ربع ىرخأ فارطÖتنرتن; 

 
  ةنه9ا تايق^خأ دعاوق نم ٣٥-٢٢٥ دنبلاو ٧-١٤٠ دنبلا لاث9ا ليبس ىلع رظنا  ٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٥٢    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

• íا لامعأ قئاثو ف اهب حرص9ا ريغ تارييغتلا عنmطابتر; 

 ءافولل ةرورضلا دنع اهل حرص9ا ىرخYا فارطYاو طابترmا قيرف لبق نم طابترmا لامعأ قئاثو ىلإ لوصولاب حمست •
 .ميلس ٍلكشب مهتايلوؤس¨

 ةيناكمإو اهتم^سو نم£ا اهظفحو طابترmا لامعأ قئاثو ةيرس ىلع ظافحلل بتك9ا اهقبطيو اهممصي يتلا ةباقرلا تاودأ نمضتت دق .٥٨أ 
 :يلي ام اهعاجرتسا ةيناكمإو اهيلإ لوصولا

 ىلع ًارصاق هلعجو ةينورتكلÖا طابترmا لامعأ قئاثو ىلإ لوصولا دييقتل طابترmا قيرف ءاضعأ يب رس ةملك مادختسا •
 .كلذب مهل حرص9ا يمدختس9ا

 .طابترmا ءانثأ ةبسان9ا لحار9ا ف ةينورتكلÖا طابترmا لامعأ قئاثو نم ةيطايتحا خسن لمعل ةبسان9ا ةينيتورلا تاءارجÖا •

 اهعمجو ,طابترmا ل^خ اهت@اعمو ,طابترmا ةيادب دنع قيرفلا ءاضعأ يب ميلس ٍلكشب طابترmا لامعأ قئاثو عيزوتل تاءارجإ •
 .طابترmا ةياهن ف

 .اهل يرسلا نيزختلاو ميلسلا عيزوتلا نم يكمتلاو ,ةيقرولا طابترmا لامعأ قئاثو ىلإ لوصولا دييقتل تاءارجإ •

 دق ,تmا¶ا كلت فو .طابترmا تافلم ف اهجاردÖ ةيلصYا ةيقرولا قئاثولل ينورتكلإ يئوض خسن ءارجإ متي دق ,ةيلمع بابسY .٥٩أ 
 طابترmا قرف ةبلاطم ,اهعاجرتسا ةيناكمإو اهيلإ لوصولا ةيناكمإو قئاثولا ةم^س ىلع ظافحلل ةممص9ا بتك9ا تاءارجإ نمضتت
 :يلي ا¨

 تاقيلعتو ةيعجر9ا تاراشÖاو ةيوديلا تاعيقوتلا كلذ ف ا¨ ,ةيلصYا ةيقرولا قئاثولل لماكلا ىوتçا سكعت ةيئوض خسن ءاشنإ •
 ;لمعلا ليلد

 ;ةرورضلا دنع اهيلع عيقوتلاو خسنلا هذه ةسرهف كلذ ف ا¨ ,طابترmا تافلم ف ةيئوضلا خسنلا جمد •

 .ةرورضلا دنع اهتعابطو ةيئوضلا خسنلا عاجرتسا نم يكمتلا •

 .ًايئوض اهخسن ت يتلا ةيلصYا ةيقرولا قئاثولاب ظافتحmاب بتك9ا مزلت ىرخأ بابسأ وأ ةيميظنت وأ ةيماظن بابسأ دجوت دقو

 )٤٧ ةرقفلا :عجار( طابترmا لامعأ قئاثوب ظافتحmا

 ,بتك9ا فورظو طابترmا ةعيبطل ًاقفو ,ظافتحmا كلذ ةرتفو ,طابترmا لامعأ قئاثوب ظافتحmا نأشب بتك9ا تاجايتحا فلتختس .٦٠أ
 دقو .ةيلبقتس9ا تاطابتر^ل اهتيمهأ رمتست يتلا رومYاب لجس ريفوتل ةمزm طابترmا لامعأ قئاثو تناك اذإ ام ,لاث9ا ليبس ىلع
 عاونY ةددحم ظافتحا تارتف ىلع صنت ةيلحم حئاول وأ ةمظنأ كانه تناك اذإ ام لثم ,ىرخأ لماوع ىلع ًاضيأ ظافتحmا ةرتف دمتعت
 ةيميظنت وأ ةيماظن تابلطتم دوجو مدع لاح ف ةلودلا ف اهيلع فراعتم ظافتحا تارتف دجوت تناك اذإ ام وأ ,تاطابترmا نم ةنيعم
 .ةددحم

 ريرقت خيرات نم وأ ,عجار9ا ريرقت خيرات نم تاونس سمخ نع ًةداع ظافتحmا ةدم لقت m ,ةعجار9ا تاطابتراب ةصا\ا ةلا¶ا ف .٦١أ 

 )*(.ًارخأتم ناك اذإ ,ةعومÜا عجارم

 ةرتف ل^خ ٤٧ ةرقفلا تابلطت¨ ءافولا نم هنكí يتلا كلت ,طابترmا لامعأ قئاثوب ظافتح^ل بتك9ا اهانبتي يتلا تاءارجÖا نمضتت .٦٢أ
 :لاث9ا ليبس ىلع ,ظافتحmا

 نأ ا9اط ةينورتكلÖا قئاثولا ةلاح ف ًةصاخ ,ظافتحmا ةرتف ل^خ اهيلإ لوصولاو طابترmا لامعأ قئاثو عاجرتسا نم يكمتلل •
 ;تقولا رور¨ اهرييغت وأ اهثيدÑ نك∞ ةيساسYا ةينقتلا

 
 قاروYاب ظافتحmا - لاوحYا عيمج ف - ينوناقلا بساçا ىلع بجي هنأ ىلع ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم9ا ف يينوناقلا يبساçا ماظن نم ةرشع ةيناثلا ةدا9ا صنت  *

 .اهتعجارم متت ةيلام ةنس لك نع هريرقت رادصإ خيرات نم تاونس رشع نع لقت m ةد9 كلذو ةيمات\ا تاباس¶ا نم خسنو ةعجار9ا لمع قاروأو ء^معلا نم ةمدق9ا



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٥٣    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 ءاهتنmا ت دق طابترmا تافلم نوكت نأ دعب طابترmا لامعأ قئاثو ىلع تí يتلا تارييغتلاب لجس ريفوتب ,ةرورضلا دنع ,مايقلل •
 ;اهنم

 ةدو@ا ةباقر ضارغY اهصحفو طابترmا لامعأ قئاثو نم ةددحم قئاثو ىلإ لوصولا نم اهل حرص9ا ةيجرا\ا فارطYا يكمتل •
 .ىرخأ ضارغY وأ

 طابترmا لامعأ قئاثو ةيكلم

 لعج هريدقتل ًاقفو بتكملل زوجيو .بتكملل ًاكلم دعت طابترmا لامعأ قئاثو نإف ,كلذ ف^خ ىلع حئاوللا وأ ةمظنYا صنت مل ام .٦٣أ
 نم وأ ,ذفن9ا لمعلا ةحص نم حاصفÖا اذه لثم فعضي mأ ةطيرش ,هئ^معل ةحاتم طابترmا لامعأ قئاثو نم تافطتقم وأ ءازجأ
 .ديكأتلا تاطابترا ةلاح ف هيف يلماعلا وأ بتك9ا ل^قتسا

 ةعبات"ا

 )٤٨ ةرقفلا :عجار( بتك9اب ةصا\ا ةدو@ا ةباقر تاءارجإو تاسايس ةعباتم

 :يلي ا9 يوقت ريفوت ف ةدو@ا ةباقر تاءارجإو تاسايسب مازتلmا ةعباتم نم ضرغلا لثمتي .٦٤أ

 ;ةقبطن9ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت9او ةينه9ا ريياع9اب ديقتلا •

 ;لاّعف لكشب قبطمو ,بسانم لكشب هميمصت ت دق ةدو@ا ةباقر ماظن ناك اذإ ام •

 اهردصي يتلا ريراقتلا نوكت ثيحب ,بسانم ٍلكشب اهقيبطت ت دق بتك9اب ةصا\ا ةدو@ا ةباقر تاءارجإو تاسايس تناك اذإ ام •
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلا وأ بتك9ا

 :يلي ام لثم ًارومأ ةدو@ا ةباقر ماظنل رمتس9ا يوقتلاو ةاعار9ا نمضتت .٦٥أ

• Ñليل: 

 تاسايس ف سكعنت اهنأ فيكو ,ةقبطن9ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت9او ةينه9ا ريياع9ا ف ةديد@ا تاروطتلا ○
 ;ءاضتقmا دنع ,بتك9ا تاءارجإو

 ;ل^قتسmاب ةقلعت9ا تاءارجÖاو تاسايسلاب مازتلmا نأشب يباتكلا ديكأتلا ○

 ;بيردتلا كلذ ف ا¨ ,رمتس9ا ينه9ا ريوطتلا ○

 .تاطابترmاو تاق^علا كلت ف رارمتسmاو يعم طابترا لك لوبقو ء^معلا عم تاق^علا لوبقب ةقلعت9ا تارارقلا ○

• Ñتاقيلعت ريفوت كلذ ف ا¨ ,ماظنلا ف اهلاخدإ متيس يتلا تانيسحتلاو اهذاختا متيس يتلا ةيحيحصتلا تافرصتلا ديد 
 .بيردتلاو ميلعتلاب قلعتي اميف بتك9ا تاءارجإو تاسايس نع تاظح^مو

 .هب مازتلmا ف وأ ,ماظنلا مهف ىوتسم ف وأ ,ماظنلا ف اهديدÑ ت يتلا فعضلا هجوأب بتك9ا ف يينع9ا يلماعلا غ^بإ •

 .ةدو@ا ةباقر تاءارجإو تاسايس ىلع ًاروف ةمز^لا ت^يدعتلا لاخدإ متي ثيحب بتك9ا ف يينع9ا يلماعلا لبق نم ةعبات9ا •

 ف ا¨ ,يصقتلا ةرود ميظنت ةقيرط دمتعتو .تاونس ث^ثل دتí ًةرود ,لاث9ا ليبس ىلع ,يصقتلا ةرود تاءارجإو تاسايس دّدÑ دق .٦٦أ
 :يلي ام لثم ,لماوع ةدع ىلع ةيدرفلا تاطابترmا رايتخا تيقوت كلذ

 .بتك9ا مجح •

 .فارغ@ا اهعقومو عورفلا ددع •

 .ةقباسلا ةعبات9ا تاءارجإ جئاتن •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٥٤    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 تايلمع ءارجإب اهل حرصم ةيدرفلا عورفلا تناك اذإ ام ,لاث9ا ليبس ىلع( عورفلاو يلماعلا نم ٍلك ىدل يتلا ةيح^صلا ىوتسم •
 .)كلذب مايقلا هل زوجي نم طقف وه بتكملل يسيئرلا زكر9ا ناك اذإ ام وأ ,اهب ةصا\ا يصقتلا

 .يميظنتلا هلكيهو بتك9ا تاسراÆ دقعت ىدمو ةعيبط •

 .ةددçا تاطابترmاو بتك9ا ء^معل ةبحاص9ا رطا∑ا •

 تايلمع قاطن ديدÑ دنعو .طابترmا قيرفل قبسم راطخإ نود اهضعب رايتخا متي دقو ,ةيدرف تاطابترا رايتخا يصقتلا ةيلآ نمضتت .٦٧أ
 يصقتلا جمارب دعُت m ,كلذ عمو .لقتس9ا يجرا\ا يصقتلا جمارب تاجاتنتسا وأ قاطن هنابسح ف بتك9ا ذخأي دق ,يصقتلا
 .بتك9اب صا\ا ةيلخادلا ةعبات9ا جمانربل ً^يدب لقتس9ا يجرا\ا

 رغصYا بتاك9اب ةصاخ تارابتعا 

 تاءارجإو تاسايس قيبطتو ميمصت نع يلوؤس9ا دارفYا ل^خ نم ةعبات9ا تاءارجإ ذيفنتل ةجاح دجوت دق ,ةريغصلا بتاك9ا ةلاح ف .٦٨أ
 دودحم ددع هيدل يذلا ,بتك9ا راتخي دقو .طابترmا ةدوج ةباقر صحف ذيفنت ف نوكراشي نيذلا وأ ,بتك9اب ةصا\ا ةدو@ا ةباقر
 تاءارجإو تاطابترmا نع يصقتلا تايلمعب مايقلل رخآ بتكم وأ بسانم لكشب لهؤم يجراخ صخش مادختسا ,صاخشYا نم
 .ةعبات9ا ةطشنأ ليهستل ىرخأ ةبسانم تاهج عم دراو9ا ف ةكراشملل تابيترت بتك9ا عضي دق ,ىرخأ تmاح فو .ىرخYا ةعبات9ا

 )٥٠ ةرقفلا :عجار( روصقلا هجوأ نع غ^بÖا

 تاذ تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلا ف^خب نيرخ£ا دارفYا ىلإ اهديدÑ ت يتلا روصقلا هجوأ نع ريرقتلا ةيلمع جاتm Ñ .٦٩أ
 ديدحتلا اذه اهيف نوكي دق تmاح دوجو نم مغرلا ىلع ,اهنيعب روصقلا اهيف ثدح يتلا تاطابتر^ل ًاديدÑ نمضتت نأ ,ةلصلا

 .تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلا ف^خب نيرخ£ا دارفYا ءmؤه تايلوؤس¨ يغبني امك ءافولل ًايرورض

 تاءاعدmاو ىواكشلا

 )٥٥ ةرقفلا :عجار( تاءاعدmاو ىواكشلا ردصم

 نوكت دقو .هجراخ نم وأ بتك9ا لخاد نم )حضاو ٍلكشب ةيدج ريغ دعت يتلا كلت نمضتت m يتلا( تاءاعدmاو ىواكشلا أشنت دق .٧٠أ
 ف نورخآ نولماع وأ طابترmا قيرف ف ءاضعأ اهم^تساب موقي دقو .ىرخأ فارطأ نم وأ ء^معلا وأ بتك9ا ف يلماعلا نم ةمَّدقُم
 .بتك9ا

 )٥٦ ةرقفلا :عجار( قيقحتلا تاءارجإو تاسايس

 ىلع فرشي يذلا كيرشلا نوكي نأ ,لاث9ا ليبس ىلع ,تاءاعدmاو ىواكشلا ف قيقحتلل ةعوضو9ا تاءارجÖاو تاسايسلا صنت دق .٧١أ
 :قيقحتلا

 ;ةبسان9او ةيفاكلا ةرب\ا هيدل •

 ;بتك9ا لخاد ةيح^صب عتمتي •

• m ا ف كراشيmىرخأ ةقيرطب طابتر. 

 .ةرورضلا دنع ينوناق راشتسم كارشإب قيقحتلا ىلع فرشي يذلا كيرشلا موقي دقو

 رغصYا بتاك9اب ةصاخ تارابتعا

 ًاكراشم نوكي mأ قيقحتلا ىلع فرشي يذلا كيرشلل ًايلمع نكم9ا ريغ نم نوكي دق ,ءاكرشلا نم ليلق ددع اهب يتلا بتاك9ا ةلاح ف .٧٢أ
 وأ بسانم لكشب لهؤم يجراخ صخش تامدخ دارفYا يينوناقلا يبساçاو ةريغصلا بتاك9ا هذه مدختست دقو .طابترmا ف
 .تاءاعدmاو ىواكشلا ف قيقحتلل رخآ بتكم

  



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٥٥    

)١( ةدو/ا ةباقرل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو@ا ةباقر
ةق^علا تاذ تامد\ا تاطابتراو ىرخYا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا9ا  

 )٥٧ ةرقفلا :عجار( ةدو/ا ةباقر ماظن قيثوت

 دمتعيو ,يصخش مكح ةلأسم ةدو@ا ةباقر ماظن رصانع نم رصنع لكل يلمعلا ليغشتلا ىلع لدي يذلا قيثوتلا ىوتحمو لكش دعُي .٧٣أ
 :يلي ام اهنيب نم ,لماوع ةدع ىلع

 .عورفلا ددعو بتك9ا مجح •

 .يميظنتلا هلكيهو بتك9ا تاسراÆ دقعت ىدمو ةعيبط •

 تايلمعو ,ل^قتسmاب ةقلعت9ا تاديكأتلا لثم رومأ قيثوتل ةينورتكلإ تانايب دعاوق ةريبكلا بتاك9ا مدختست دق ,لاث9ا ليبس ىلعف 
 .يصقتلا تايلمع ةعباتم جئاتنو ,ءادYا يوقت

 :لاث9ا ليبس ىلع ,ةعبات9اب قلعت9ا بسان9ا قيثوتلا نمضتي .٧٤أ

 .اهنع يصقتلا متيس يتلا ةلمتك9ا تاطابترmا رايتخاب قلعت9ا ءارجÖا كلذ ف ا¨ ,ةعبات9ا تاءارجإ •

 :يلي ام يوقتل لجس دادعإ •

 ;ةقبطن9ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت9او ةينه9ا ريياع9اب ديقتلا ○

 ;لاّعف لكشب قبطمو ,بسانم لكشب هميمصت ت دق ةدو@ا ةباقر ماظن ناك اذإ ام ○

 ريراقتلا نوكت ثيحب ,بسانم ٍلكشب اهقيبطت ت دق بتك9اب ةصا\ا ةدو@ا ةباقر تاءارجإو تاسايس تناك اذإ ام ○
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم تاطابترmا نع يلوؤس9ا ءاكرشلا وأ بتك9ا اهردصي يتلا

• Ñيتلا روصقلا هجوأ ديد íساسأو ,اهريثأت يوقتو اهتظح^م ت Ñفاضإ فرصت ذاختا يرورضلا نم ناك اذإ ام ديد 
 .فرصتلا اذه ةعيبطو

 رغصYا بتاك9اب ةصاخ تارابتعا

 ققحتلا مئاوقو تاظح^9ا لثم ,اهب ةصا\ا ةدو@ا ةباقر مظن قيثوت ف ربكأ لكشب ةيمسر ريغ ًاقرط رغصYا بتاك9ا مدختست دق  .٧٥أ
 .ةيوديلا جذامنلاو

 



 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 ةدمتع"ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةعجار"اب مايقلاو لقتس"ا عجارملل ةماعلا فاده2ا :)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف

 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا

 



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٥٨    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 )٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار"اب مايقلاو لقتس"ا عجارملل ةماعلا فاده2ا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ٢-١  ...................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٩-٣  ............................................................................................................... ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم

 ١٠  ....................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ١٢-١١  ..........................................................................................................  عجارملل ةماعلا فاده2ا

 ١٣  ..........................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ١٤  ............................................................................... ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارd ةقلعت;ا ةيقbخ`ا تابلطت;ا

 ١٥  ................................................................................................................... ينه;ا كشلا ةعزن

 ١٦  .......................................................................................................................  ينه;ا مكjا

 ١٧  ......................................................................................  ةعجار;ا رطخو ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ ةيافك

 ٢٤-١٨  .............................................................................................  ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةعجار;اب مايقلا

 ىرخ2ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ١٣أ -١أ  ............................................................................................................... ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم

 ١٥أ-١٤أ      ........................................................................................................................... تافيرعتلا

 ١٩أ-١٦أ  ......  ........................................................................ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارd ةقلعت;ا ةيقbخ`ا تابلطت;ا

 ٢٤أ-٢٠أ  .......  ..........................................................................................................  ينه;ا كشلا ةعزن

 ٢٩أ-٢٥أ  .......  ................................................................................................................ ينه;ا مكjا

 ٥٤أ-٣٠أ  .......  ..............................................................................  ةعجار;ا رطخو ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ ةيافك

 ٧٨أ-٥٥أ  .......  .....................................................................................  ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةعجار;اب مايقلا

 ةرقفلا
 



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٥٩    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 .)*(ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارd مايقلا دنع لقتس;ا عجارملل ةماعلا تايلوؤس;ا ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 نم لقتس;ا عجار;ا يكمتل ةممص;ا ةعجار;ا قاطنو ةعيبط حرشيو ,لقتس;ا عجارملل ةماعلا فاده`ا حضوي هنإف ,ديدحتلا هجو ىلعو
 تايلوؤسملل ةدّد~ا تابلطت;ا نمضتيو ,اهلكيهو اهصاصتخاو ةعجار;ا ريياعم قاطن ًاضيأ رايع;ا اذه حضويو .فاده`ا كلت قيق}
 عجار;ا ىلإ ةراشÉا متتسو .ةعجار;ا ريياعم ةاعارd مازتلÇا كلذ ف اd ,ةعجار;ا لامعأ عيمج ىلع ةقبطن;ا لقتس;ا عجارملل ةماعلا
 ."عجار;ا" ظفلب دعب اميف لقتس;ا

 ٢. áعجار;ا مايق قايس ف ةعجار;ا ريياعم ةغايص ت dا بسح اهفييكت مزليو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارjةمئاقلا فورظلا لظ ف ةجا 
 ماظن ف دجوت دق يتلا عجار;ا تايلوؤسم ةعجار;ا ريياعم لوانتت Çو .ىرخأ ةيخيرات ةيلام تامولعم ةعجارم لامعأ ىلع قبطُت ًامدنع
 كلت نع تايلوؤس;ا هذه لثم فلتخت دقو .ماعلا باتتكbل ةيلا;ا قارو`ا حرطب ,لاث;ا ليبس ىلع ,قلعتي اميف كلذ ريغ وأ ةحئÇ وأ
 ,فورظلا هذه لثم ف هل ةنيِعم ًارومأ ةعجار;ا ريياعم ف دجي دق عجار;ا نأ نم مغرلا ىلعو ,هيلع ًءانبو .ةعجار;ا ريياعم ف ةدد~ا
 .ةلصلا تاذ ةينه;ا وأ ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تامازتلÇا عيمجب مازتلÇا نامض هتيلوؤسم نم هنإف

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم

 اميف ,هيأرل عجار;ا ءادبإ لbخ نم كلذ ققحتيو .ةيلا;ا مئاوقلا ف يفدهتس;ا يمدختس;ا ةقث ةجرد زيزعت ف ةعجار;ا ضرغ لثمتي .٣
 تاذ رطُ`ا مظعم ةلاح فو .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÉ ًاقفو ,ةيرهوöا بناوöا عيمج نم ,اهدادعإ ت دق ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ
 ةروص يطعت اهنأ وأ ,ةيرهوöا بناوöا عيمج نم ,ةلداع ةروصب ةضورعم ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع نوكي يأرلا نإف ,ماعلا ضرغلا
 نم عجار;ا نّكá نأ ةلصلا تاذ ةيقbخ`ا تابلطت;او ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةذفن;ا ةعجار;ا نأش نمو .راطùل ًاقفو ةلداعو ةيقيقح
 )١أ ةرقفلا :عجار( .يأرلا كلذ نيوكت

 .ةمكوjاب يفلك;ا فارشإ ت} )*(ةأشن;ا ةرادإ اهتدعأ يتلاو ةأشن;اب ةصاûا مئاوقلا كلت يه ةعجارملل عضخت يتلا ةيلا;ا مئاوقلا .٤ 
 ,كلذ عمو .مهتايلوؤسم مك} يتلا حئاوللاو ةمظن`ا يغلت Çو ةمكوjاب يفلك;ا وأ ةرادÉا ىلع تايلوؤسم ةعجار;ا ريياعم ضرفت Çو
 اورقأ دق ,لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب يفلك;او ةرادÉا نأب ساسأ ضارتفا ىلع ذفنُت ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةعجار;ا نإف
dو .ةعجار;اب مايقلل ةيرورض دعُت ةنيعم تايلوؤسÇ ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم يفعتÉاب يفلك;ا وأ ةرادjعجار( .مهتايلوؤسم نم ةمكو: 
 )١١أ–٢أ تارقفلا

 فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام نأشب هيلإ لصي لوقعم ديكأت ىلع هيأر سسؤي نأ عجار;ا نم ةعجار;ا ريياعم بلطتت .٥
 ام ىلع عجار;ا لصحي امدنع هيلإ لوصولا متيو .ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقع;ا ديكأتلاو .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوöا
 ةفّرحم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت امدنع بسانم ريغ يأرل عجار;ا ءادبإ رطخ وهو( ةعجار;ا رطخ ضيفختل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي
 دويق دوجول ًارظن ,ديكأتلا نم ًاقلطم ىوتسم دعُي Ç لوقع;ا ديكأتلا نإف ,كلذ عمو .لوبقم لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ )يرهوج لكشب
 ةعنقم ةلدأ هيأر اهيلع سسؤيو هتاجاتنتسا عجار;ا اهنم صلختسي يتلا ةعجار;ا ةلدأ مظعم نوكت نأ اهيلع بترتي ةعجارملل ةمزbم
 )٥٤أ–٣٠أ تارقفلا :عجار( .ةيعطق تسيلو

 ريثأتو ةعجار;ا ىلع ةفشتك;ا تافيرحتلا ريثأت يوقت دنعو ,اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا دنع ةيبسنلا ةيمه`ا موهفم عجار;ا قبطي .٦
 نم ناك اذإ ةيرهوج ,تÇافغÉا كلذ ف اd ,تافيرحتلا دعُت ,ةماع ةفصبو ١.ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ,تدجو نإ ,ةححص;ا ريغ تافيرحتلا
 .ةيلا;ا مئاوقلا ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقÇا تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا

 
 ةئيهلا ةرادإ سلجم نم ةرداصلا دامتعEا ةقيثول ًاقفو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم.ا ف قيبطتلل ةدمتع.ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع.ا - دري امنيأ - ةعجار.ا ريياعم حلطصم ينعي  )*(

 نم ريغت مل اهنكلو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم.ا ف ةعجارملل ةيلودلا ريياع.ا قيبطت فييكتل ةيرورضلا تافاضUا ضعب نمضتت يتلاو ,يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا
 .ةكلمملل ةيماظنلا ةئيبلا لظ ف اهقيبطت فييكتل مزcلا ردقلاب ريياع.ا صوصن ةمجرت ىلع دودحم ليدعت لاخدإ ت دقف كلذل ًاعبتو .اهتابلطتم

 ةحئE وأ ماظن بجوh ءاوس ةيلا.ا مئاوقلا دادعإ نع لوؤس.ا صخشلا وأ ةهjا ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم.ا ف ةدمتع.ا ةعجار.ا ريياعم عيمج ف ةرادUا حلطصh دصقي )*(
 .ةعجار.ا لحم ةأشنملل يساسrا ماظنلا بجوh وأ ةقبطنم

 ."ةعجار.ا لcخ ةفشتك.ا تافيرحتلا يوقت" )٤٥٠( ةعجار.ا رايعمو "ةعجار.ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهrا" )٣٢٠( ةعجار.ا رايعم  ١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٦٠    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 تاجايتحÇ عجار;ا ريدقتب ماكح`ا كلت رثأتتو ,هب ةطي~ا فورظلا ءوض ف ةيبسنلا ةيمه`ا صوصخب ماكح`ا رادصإ متيو
 كلذلو ,لكك ةيلا;ا مئاوقلا عجار;ا يأر لوانتيو .امهيلكب وأ فيرحتلا ةعيبط وأ مجحبو ,ةيلا;ا تامولع;ا نم ةيلا;ا مئاوقلا يمدختسم
 .لكك ةيلا;ا مئاوقلل ةيرهوج دعت Ç يتلا تافيرحتلا فاشتكا نع Çًوؤسم دعي Ç هنإف

 ديكأت ىلإ لوصولل عجار;ا معدل ةممص;ا ,ىرخ`ا ةيريسفتلا داو;او ةيقيبطتلا داو;او تابلطت;او فاده`ا ىلع ةعجار;ا ريياعم لمتشت .٧
 ةعجارملل طيطختلا ةيلمع لاوط ينه;ا كشلا ةعزن ىلع ظفاحي نأو ,ينه;ا مكjا عجار;ا سراß نأ ةعجار;ا ريياعم بلطتتو .لوقعم
 :اهنيب نم ىرخأ رومأب مايقلا هنم بلطتتو ,اهذيفنتو

 كلذ ف اd ,اهتئيبو ةأشن;ا مهف ىلع ًءانب ,أطخ وأ شغ ببسب تناك ًءاوس ,اهمييقتو يرهوöا فيرحتلا رطاخم ديد} •
 .ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا

 تاباجتسا ميمصت لbخ نم كلذو ,ةيرهوج تافير} دجوت تناك اذإ ام لوح ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصjا •
 .اهذيفنتو ةمّيقُ;ا رطاخملل ةبسانم

 .اهيلع لوصjا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ نم ةطبنتس;ا تاجاتنتسÇا ىلع ًءانب ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكت •

 )١٣أ ,١٢أ يترقفلا :عجار( .ةقبطنم حئاول وأ ةمظنأ يأو قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ىلع عجار;ا هيدبي يذلا يأرلا لكش دمتعيس .٨ 

 فارطأ وأ ةمكوjاب يفلك;ا وأ ةرادÉا وأ يمدختس;ا ها® ريرقتلاو لصاوتلاب قلعتت ىرخأ تايلوؤسم ًاضيأ عجار;ا ىلع نوكت دق .٩
 .٢ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظن`ا وأ ةعجار;ا ريياعم اهدد} دق تايلوؤس;ا هذهو .ةعجار;ا نع ة®انلا روم`اب قلعتي اميف ,ةأشن;ا جراخ

 نايرسلا خيرات 

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .١٠

 عجارملل ةماعلا فاده2ا

 :يلي اميف ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارd مايقلا دنع عجارملل ةماعلا فاده`ا لثمتت .١١ 

 مث نمو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوöا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا )أ(
áا عيمج نم اهدادعإ ت دق ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اميف هيأر ءادبإ نم عجار;ا يكöا بناوöًاقفو ,ةيرهو Éريرقتلا راط 
  ;قبطن;ا يلا;ا

  .عجار;ا اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلل ًاقفو ,ةعجار;ا ريياعم هبلطتت امبسح غbبÉاو ,ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقت دادعإ )ب(

 ريغ عجار;ا ريرقت ف ظفحتم يأر ءادبإ اهيف نوكي يتلا فورظلا فو ,لوقعم ديكأت ىلإ اهيف لوصولا نكÇ ß يتلا تÇاjا عيمج ف .١٢
 وأ ,يأرلا ءادبإ نع عجار;ا عنتß نأ بلطتت ةعجار;ا ريياعم نإف ,يفدهتس;ا ةيلا;ا مئاوقلا يمدختسم ىلإ ريرقتلا يدقت ضارغ̀ ٍفاك
 .ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظنØل ًاقفو ًانكÆ باحسنÇا نوكي امدنع ,٣)هنم ليقتسي وأ( طابترÇا نم بحسني نأ

 تافيرعتلا

 :يلي اميف اهنم لك نيرق ةنيب;ا يناع;ا ةيلاتلا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغ` .١٣ 

 مئاوقلا دادعÉ ,لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب نوفلك;او ةرادÉا هرقت يذلا يلا;ا ريرقتلا راطإ :قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ )أ(
 وأ ةمظن`ا هضرفت يذلا راطÉا كلذ وه وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا نم فدهلاو ةأشن;ا ةعيبط ءوض ف Çًوبقم نوكي يذلاو ةيلا;ا
  .حئاوللا

 
 ,"ةيلا.ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقcعلا تاذ عجار.ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار.ا رايعمو ;"ةمكو�اب يفلك.اب لاصتEا" )٢٦٠( ةعجار.ا رايعم لاث.ا ليبس ىلع رظنا  ٢

 .٤٤ ةرقفلا
 .طقف "باحسنEا" حلطصم مدختسي ,ةعجار.ا ريياعم ف  ٣



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٦١    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 ام ىلإ ةفاضإ راطÉا اذه تابلطتd مازتلÇا بلطتي يلام ريرقت راطإ ىلإ ةراشùل "لداعلا ضرعلا راطإ" حلطصم مدختسُيو
 :يلي

 تاحاصفإ مدقت نأ ةرادùل يرورضلا نم نوكي دق ,ةيلا;ا مئاوقلل لداع ضرع قيقحتل هنأ ,ًانمض وأ ًةحارص ,ّرقي )١(
 وأ ;راطÉا بجوd ديدحتلا هجو ىلع ةبولط;ا كلت ىدعتت

 مئاوقلل لداعلا ضرعلا قيقحتل راطÉا تابلطتم نم بلطتم نع جورûا ةرادùل يرورضلا نم نوكي دق هنأ ًةحارص ّرقي  )٢(
 .ةياغلل ةردان فورظ ف Çإ ًايرورض جورûا اذه لثم نوكي Çأ عقوت;ا نمو .ةيلا;ا

 ىلع يوتحي نأ نود ,راطÉا تابلطتd مازتلÇا بلطتي يلام ريرقت راطإ ىلإ ةراشùل "مازتلÇا راطإ" حلطصم مدختسيو
 .هbعأ )٢( وأ )١( نيدنبلا ف ةدراولا تارارقÉا

 ةعجار;ا ةلدأ نمضتتو .اهساسأ ىلع هيأر ىنبي يتلا تاجاتنتسÇا ىلإ لصوتلا ف عجار;ا اهمدختسي تامولعم :ةعجار;ا ةلدأ )ب(
 ريياعم ضارغ`و .ىرخ`ا تامولع;او ةيلا;ا مئاوقلا اهيلإ دنتست يتلا ةيبسا~ا تbجسلا ف ةدراولا تامولع;ا نم bًك
 :نإف ,ةعجار;ا

 ,يرهوöا فيرحتلا رطا∞ عجار;ا مييقتب ةبولط;ا ةعجار;ا ةلدأ ةيمك رثأتتو .اهتيمكل سايقم يه ةعجار;ا ةلدأ ةيافك )١(
 .ةلد`ا هذه لثم ةدوجب ًاضيأو

 تاجاتنتسbل معدلا ريفوت ف اهيلع دامتعÇا ةيناكمإو اهتمءbم ىدم يأ ,اهتدوö سايقم يه ةعجار;ا ةلدأ ةبسانم )٢(
 .عجار;ا يأر اهيلإ دنتسي يتلا

 ةعجار;ا رطخ دعيو .يرهوج لكشب ةفّرحم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت امدنع ,بسانم ريغ يأرل عجار;ا ءادبإ رطخ :ةعجار;ا رطخ )ج(
 .فاشتكÇا رطخو يرهوöا فيرحتلا رطاخم ف ةلاد

 طابترÇا قيرف ءاضعأ وأ طابترÇا نع لوؤس;ا كيرشلا -ًةداع- وهو ,ةعجار;ا نودؤي نيذلا صاخش`ا وأ صخشلا :عجار;ا )د(
 نع لوؤس;ا كيرشلا مايق ىلإ ةحارص فدهي يعم ةعجارم رايعم كانه ناك ىتمو .لاjا ىضتقم بسح ,بتك;ا وأ نيرخ±ا
 احلطصم أرقُيو ."عجار;ا" نم Çًدب "طابترÇا نع لوؤس;ا كيرشلا" حلطصم مدخُتسا ,ام ةيلوؤسم وأ بلطتd ءافولاب طابترÇا
 .ءاضتقÇا دنع ,ماعلا عاطقلا ف امهلداعي ام ىلإ ناريشي امهنأ ىلع "بتك;ا"و "طابترÇا نع لوؤس;ا كيرشلا"

 نل لوبقم لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ ةعجار;ا رطخ ضيفختل عجار;ا ةطساوب ةذفن;ا تاءارجÉا نأ رطخ :فاشتكÇا رطخ )ه(
 .ىرخأ تافيرحتب هنارتقا دنع وأ هدرفd ًءاوس ,ًايرهوج نوكي دق ,ًادوجوم ام ًافير} فشتكت

 ةيداصتقÇا دراو;ا وأ تامازتلÇاب غbبÉا فدهب ,تاحاصفÉا اهيف اd ,ةيخيرات ةيلام تامولع; لكيهُم ضرع :ةيلا;ا مئاوقلا )و(
 ًاقفو كلذو ,ةنيعم ةينمز ةرتف لbخ تامازتلÇا وأ دراو;ا هذه ىلع تأرط يتلا تاريغتلا وأ ,ةنيعم ةينمز ةظj ف ام ةأشن;
 تابلطتم اهدد} امك ,ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ىلإ ًةداع "ةيلا;ا مئاوقلا" حلطصم ريشيو .يلا;ا ريرقتلا رُطُأ دح`
 وأ ةيحيضوت تامولعم ىلع تاحاصفÉا لمتشتو .ةدحاو ةيلام ةمئاق ىلإ ًاضيأ ريشي نأ نكß هنكل ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ
 ف ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوd رخآ لكش يأب هب حرصم وأ ًةحارص هب حومسم وأ بولطم وه امبسح ةحضوم ,ةيفصو
 )١٥أ ,١٤أ يترقفلا :عجار( .ةيعجرم تاراشإب اهيف ةنّمضُم وأ ,تاحاضيÉا ف وأ ةيلا;ا مئاوقلا بلص

 يبسا~ا ماظنلا نم ًاساسأ ةدمتسمو ,ةيلام تاحلطصd اهنع ٌربعم ,ةنيعم ةأشنم صخت ٌتامولعم :ةيخيراتلا ةيلا;ا تامولع;ا )ز(
 ف ةيداصتقÇا فورظلا وأ عاضو`ا نأشب وأ ,ةقباس ةينمز تارتف ف تثدح يتلا ةيداصتقÇا ثادح`ا نأشب ,ةأشن;ا كلتل
 .يضا;ا ف ةينمز طاقن

 ,لودلا ضعب ف تآشن;ا ضعبل ةبسنلابو .ةأشن;ا تايلمع ءارجإ نع ةيذيفنتلا ةيلوؤس;ا لمحتي )صاخشأ( صخش :ةرادÉا )ح(
 .كلا;ا ريد;ا وأ ,ةمكوjا سلجم ف ييذيفنتلا ءاضع`ا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةمكوjاب يفلك;ا عيمج وأ ضعب ةرادÉا لمشت

 اذه غلبم هيلع نوكي نأ بجي امو هنع حاصفÉا وأ هضرع وأ هفينصت وأ ةيلا;ا مئاوقلا دونب نم دنب غلبم يب فbتخا :فيرحتلا )ط(
 وأ أطخ قيرط نع تافيرحتلا أشنت نأ نكßو .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÉ ًاقفو هنع حاصفÉا وأ هضرع وأ هفينصت وأ دنبلا
 .شغ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٦٢    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 يطعت اهنأ وأ ,ةيرهوöا بناوöا عيمج نم لداع لكشب ةضورعم ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام نأشب هيأر عجار;ا يدبي امدنعو
 ,دعُت يتلا تاحاصفÉا وأ ضرعلا وأ تافينصتلا وأ غلاب;ا ف تbيدعتلا ًاضيأ لمشت تافيرحتلا نإف ,ةلداعو ةيقيقح ةروص
 ةيلا;ا مئاوقلا يطعت ىتح وأ ,ةيرهوöا بناوöا عيمج نم لداع لكشب ةيلا;ا مئاوقلا ضرعل ةيرورض ,عجار;ا مكح بسحب

 .)*(ةلداعو ةيقيقح ةروص

 ءارجإ اهساسأ ىلع متي يتلا ,لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب يفلك;او ةرادÉا تايلوؤسd قلعتي اميف ,ساس`ا ضارتفÇا )ي(
 دعُت يتلا ةيت±ا تايلوؤس;ا نولمحتي مهنأ اومهفو اورقأ دق ,لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب يفلك;او ةرادÉا نأ :ةعجار;ا

 :يلي اميف تايلوؤس;ا هذه لثمتتو .ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ,ةعجار;اب مايقلل ةيرورض

 ;ءاضتقÇا دنع ,لداعلا اهضرع كلذ ف اd ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÉ ًاقبط ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ )١(

 مئاوق دادعإ نم يكمتلل ةيرورض اهنأ ,لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب نوفلك;او ةرادÉا ىرت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا  )٢(
 ;أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس يرهوöا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام

)٣( áعجار;ا يك Æيلي ا: 

 ةلص تاذ اهنأ ,لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب نوفلك;او ةرادÉا كردت يتلا تامولع;ا عيمج ىلإ لوصولا .أ
 ;ىرخ`ا روم`او قئاثولاو تbجسلا لثم ةيلا;ا مئاوقلا دادعإب

 ضرغل ,لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب يفلك;او ةرادÉا نم عجار;ا اهبلطي دق يتلا ةيفاضÉا تامولع;ا .ب
 ;ةعجار;ا

 ةلدأ ىلع مهنم لوصjا يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري نيذلا ةأشن;ا لخاد صاخش`ا ىلإ ديق;ا ريغ لوصولا .ج
 .ةعجار;ا

 ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلل لداعلا ضرعلاو دادعÉا" يت±ا وحنلا ىلع هbعأ )١( ةطقنلا ةغايص داعُت دق ,لداعلا ضرعلا راطإ ةلاح فو
Éًاقفو ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت يتلا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ" وأ ,"يلا;ا ريرقتلا راط Éيلا;ا ريرقتلا راط". 

 يتلا ,لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب يفلك;او ةرادÉا تايلوؤسd قلعتي اميف ساس`ا ضارتفÇا" ىلإ ًاضيأ ةراشÉا نكßو 
 ."ساس`ا ضارتفÇا" ظفلب "ةعجار;ا ءارجإ اهساسأ ىلع متي

 ريياع;او ةعجار;او ةبسا~ا ريياعم هرفوت يذلا قايسلا ف ,ةربخو ةفرعمو بيردت نم مئbم وه ام قيبطت :ينه;ا مكjا )ك(
 .ةعجار;ا طابتراب ةطي~ا فورظلا لظ ف ةبسانم نوكت يتلا تافرصتلا نأشب ةسوردم تارارق ذاختا دنع ,ةيقbخ`ا

 فير} دوجو ةيناكمإ ىلإ ريشت دق يتلا تÇاحلل ظّقيتلاو ,ةلئاستم ةيلقعب يلحتلا نمضتي يكولس فقوم :ينه;ا كشلا ةعزن )ل(
  .ةلدØل يدقن مييقت ءارجإو ,شغ وأ أطخ ببسب

  .قلطم ريغ هنكلو ,عفترم ديكأت ىوتسم ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم قايس ف هب دصقُي :لوقع;ا ديكأتلا )م(

 متي ,ينوكم نم كلذ فلأتيو .ةعجار;ا لبق يرهوج لكشب ةفرحم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت نأ رطخ :يرهوöا فيرحتلا رطخ )ن(
 :تارارقÉا ىوتسم ىلع يلي امك امهحيضوت

 نوكي نأ نكß فير} ىلع ام حاصفإ وأ باسح ديصر وأ ةلماعم ةئف نع تارارقÉا دحأ ءاوتحا ةيلباق :مزb;ا رطûا )١(
 .ةقbع تاذ ةباقر تاودأ يأ نابسjا ف ذخ`ا لبق كلذو ,ىرخأ تافيرحتب هنارتقا دنع وأ هدرفd ًءاوس ,ًايرهوج

 يذلاو ام حاصفإ وأ باسح ديصر وأ ةلماعم ةئف نع رارقإ ف ثدحي نأ نكß يذلا فيرحتلا نأ رطخ :ةباقرلا رطخ )٢(
 تقولا ف هحيحصتو هفاشتكا وأ هعنم متي نل ,ىرخأ تافيرحتب هنارتقا دنع وأ هدرفd ًءاوس ,ًايرهوج ًافير} نوكي دق
 .ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا قيرط نع بسان;ا

 
)*(  Üف اهمادختسا متيس يتلا ةرابعلا نإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم.ا ف دئاسلا فرعلا عم ًايش äضرعت ,ةقفر.ا ةيلا.ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو :يه لقتس.ا عجار.ا ريراقت جذا 

 .٢٥ ةرقفلا ,)٧٠٠( رايع.ا رظنا( .]قبطن.ا يلا.ا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو […] ةيرهوjا بناوjا عيمج نم لدعب



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٦٣    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 هجوتلا ىلع فارشÉا ةيلوؤسم مهقتاع ىلع عقي )ءانمأ سلجم ,لاث;ا ليبس ىلع( تاسسؤم وأ صاخشأ :ةمكوjاب نوفلك;ا )س(
 ضعبل ةبسنلابو .يلا;ا ريرقتلا دادعإ ةيلآ ىلع فارشÉا كلذ لمشيو .اهتلءاسd ةطبتر;ا تابجاولاو ةأشنملل يجيتارتسÇا
 ةأشن; ةمكوح سلجم ف ييذيفنتلا ءاضع`ا لثم ,ةرادÉا ف يلماعلا ةمكوjاب نوفلك;ا لمشي دق ,لودلا ضعب ف تآشن;ا
 .كلا;ا ريد;ا وأ ,ماع وأ صاخ عاطق

 تابلطت"ا

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارW ةقلعت"ا ةيقUخ2ا تابلطت"ا

  )*(.لbقتسÇاب ةقلعت;ا كلت كلذ ف اd ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تاطابتراب ةلصلا تاذ ةيقbخ`ا تابلطت;اب مازتلÇا عجار;ا ىلع بجي .١٤

 )١٩أ–١٦أ تارقفلا :عجار(

 ينه"ا كشلا ةعزن

 مئاوقلا فير} ف ببستت فورظ دجوت دق هنأ كاردإو ينه;ا كشلا ةعزنب يلحتلا عم اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا عجار;ا ىلع بجي .١٥
 )٢٤أ–٢٠أ تارقفلا :عجار( .يرهوج لكشب ةيلام

 ينه"ا مك[ا

 )٢٩أ–٢٥أ تارقفلا :عجار( .اهذيفنتو ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا دنع ينه;ا مكjا ةسراÆ عجار;ا ىلع بجي .١٦

 ةعجار"ا رطخو ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ ةيافك

 ىوتسم ىلإ ةعجار;ا رطخ ضيفختل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصjا عجار;ا ىلع بجي ,لوقعم ديكأت ىلإ لوصولل .١٧
 )٥٤أ–٣٠أ تارقفلا :عجار( .هيأرل ًاساسأ لكشت ةلوقعم تاجاتنتسا طابنتسا نم عجار;ا يكá مث نمو ,لوبقم لكشب ضفخنم

 ةعجار"ا ريياع" ًاقفو ةعجار"اب مايقلا

   ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةعجار;ا ريياعd مازتلÇا

 نوكتو ًايراس نوكي امدنع ةعجار;اب ةلص اذ رايع;ا نوكيو .ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةعجار;ا ريياعم عيمجب مازتلÇا عجار;ا ىلع بجي .١٨
 )٥٩أ–٥٥أ تارقفلا :عجار( .ةمئاق رايع;ا اهلوانتي يتلا فورظلا

 هفادهأ مهف لجأ نم ,ىرخ`ا ةيريسفتلا داو;او ةيقيبطتلا داو;ا كلذ ف اd ,هلماكب رايع;ا صنل مهف عجار;ا ىدل نوكي نأ بجي .١٩
 )٦٨أ–٦٠أ تارقفلا :عجار( .حيحصلا لكشلاب هتابلطتم قيبطتو

٢٠. Ç همازتلا ىلإ ريشي نأ عجارملل زوجي dمزتلا دق نكي مل ام هريرقت ف ةعجار;ا ريياع dةعجار;ا ريياعم عيمجو رايع;ا اذه تابلطت 
  .ةعجار;اب ةلصلا تاذ ىرخ`ا

  ةعجار;ا ريياعم نم رايعم لك ف اهيلع صوصن;ا فاده`ا

 طيطختلا ف ةلصلا تاذ ةعجار;ا ريياعم ف اهيلع صوصن;ا فاده`ا مادختسا عجار;ا ىلع بجي ,عجارملل ةماعلا فاده`ا قيقحتل .٢١
 )٧١أ–٦٩أ تارقفلا :عجار( :لجأ نم كلذو ,ةعجار;ا ريياعم يب ةلدابت;ا تاقbعلا ةاعارم عم ,اهذيفنتو ةعجارملل

 ءافولل ,ةعجار;ا ريياعم اهبلطتت يتلا كلت ىلإ ةفاضÉاب ,ىرخأ ةعجارم تاءارجإ يأ ذاختÇ ةرورض كانه تناك اذإ ام ديد} )أ(
  )٧٢أ ةرقفلا :عجار( ;ةعجار;ا ريياعم ف اهيلع صوصن;ا فاده`اب

 )٧٣أ ةرقفلا :عجار( .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصjا ت دق ناك اذإ ام يوقت )ب(

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم.ا ف ةدمتع.ا ةنه.ا بادآو كولس دعاوقب عجار.ا مزتلي نأ بجي  )*(



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٦٤    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

  ةلصلا تاذ تابلطت;اب مازتلÇا

 ف يتيت±ا يتلاjا ىدحإ ترفوت اذإ Çإ ,ةعجار;ا ريياعم نم ي̀ بلطتم لكب مازتلÇا عجار;ا ىلع بجي ,٢٣ ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم .٢٢
 :ةعجار;ا فورظ لظ

  وأ ;ةلص اذ هلمكأب رايع;ا نكي مل اذإ )أ(

 )٧٥أ ,٧٤أ يترقفلا :عجار( .دوجوم ريغ طرشلاو طورشم هن` ,ةلص اذ بلطت;ا نكي مل اذإ )ب(

 هذه لثم فو .ةعجار;ا ريياعم نم رايعم ف ةلص يذ بلطتم نع جورûا ةرورضب مكjا ىلإ ,ةيئانثتسا فورظ ف ,عجار;ا لصوتي دق .٢٣
 نع جورخلل عجار;ا ةجاح أشنت نأ عقوتي Çو .بلطت;ا كلذ فده قيقحتل ةليدب ةعجارم تاءارجإ ذيفنت عجار;ا ىلع بجي ,فورظلا
 فده قيق} ف Çًاعف نوكي نل ءارجÉا كلذ نأ عجار;ا دقتعيو ,يعم ءارجإ ذيفنتب ًاصاخ بلطت;ا نوكي امدنع Çإ ةلص يذ بلطتم
 )٧٦أ ةرقفلا :عجار( .ةعجار;اب ةصاûا فورظلا لظ ف بلطت;ا

 فدهلا قيق} ف لشفلا

 قيق} نم عجار;ا عنß اذه ناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجيف ,ةلص يذ ةعجارم رايعم ف فاده`ا دحأ قيق} نكß مل اذإ .٢٤ 
 نوكي امدنع( طابترÇا نم باحسنÇا وأ هيأر ليدعت ,ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ,عجار;ا نم بلطتي ّمث نمو ,عجارملل ةماعلا فاده`ا
 ةعجار;ا رايع; ًاقفو قيثوتلا بلطتي ًامهم ًارمأ فدهلا قيق} ف لشفلا لثßو .)ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظن`ا بجوd ًانكÆ باحسنÇا
 )٧٨أ ,٧٧أ يترقفلا :عجار( ٤.)٢٣٠(

 *** 

 ىرخ2ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم

 )٣ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا قاطن

 يلا;ا ريرقتلا راطÉ ًاقفو ةيرهوöا بناوöا عيمج نم اهدادعإ ت دق ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام ةيلا;ا مئاوقلا ف عجار;ا يأر لوانتي .١أ
 ىودöا ,لاث;ا ليبس ىلع ,نمضي Ç عجار;ا يأر نإف ,كلذلو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ عيمج يأرلا اذه لثم ف كرتشيو .قبطن;ا
 وأ ةمظن`ا بلطتت دق ,لودلا ضعب ف هنإف ,كلذ عمو .ةأشن;ا نوؤش ةرادÉا اهب ترادأ يتلا ةيلعافلا وأ ةءافكلا Çو ,ةأشنملل ةيلبقتس;ا
 لصفن;ا ةرادÉا ريرقت قاستا ىدم وأ ,ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف لثم ,ىرخأ ةددحم رومأ نأشب ءارآ يدقت يعجار;ا نم ةقبطن;ا حئاوللا
 يأر نيوكتب ةلص تاذ تناك ا;اط روم`ا هذه لثd قلعتت تاداشرإو تابلطتم ىلع ةعجار;ا ريياعم لامتشا ةلاح فو .ةيلا;ا مئاوقلا عم
 .ءار±ا كلت يدقتب ةيفاضإ تايلوؤسم هيلع عقت تناك اذإ فاضإ لمع ذيفنتب ًابلاطم نوكيس عجار;ا نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف

 )٤ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ

 دقف ,كلذ عمو .يلا;ا ريرقتلاب قلعتي اميف ,لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب يفلك;او ةرادÉا تايلوؤسم حئاوللا وأ ةمظن`ا دد} دق .٢أ 
 ًاقفو ةعجار;ا نإف ,تافbتخÇا هذه نم مغرلا ىلعو .لودلا فلتخم ربع ,اهب فصوت يتلا ةقيرطلا وأ ,تايلوؤس;ا هذه ىدم فلتخي
 نولمحتي مهنأ اومهفو اورقأ دق ,لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب يفلك;او ةرادÉا نأب ساسأ ضارتفا ىلع ذفنُت ةعجار;ا ريياع;
 :يلي اّمع ةيلوؤس;ا

 ;ءاضتقÇا دنع ,لداعلا اهضرع كلذ ف اd ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÉ ًاقبط ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ )أ(

 ةيلام مئاوق دادعإ نم يكمتلل ةيرورض اهنأ ,لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب نوفلك;او ةرادÉا ىرت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا )ب(
 ;أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس يرهوöا فيرحتلا نم ةيلاخ

 
 )ج(٨ ةرقفلا ,"ةعجار.ا لامعأ قيثوت" )٣٠٢( ةعجار.ا رايعم  ٤



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٦٥    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 :يلي اÆ عجار;ا يكá )ج(

 دادعإب ةلص تاذ اهنأ ,لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب نوفلك;او ةرادÉا كردت يتلا تامولع;ا عيمج ىلإ لوصولا )١(
 ;ىرخ`ا روم`او قئاثولاو تbجسلا لثم ةيلا;ا مئاوقلا

 ;ةعجار;ا ضرغل ,لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب يفلك;او ةرادÉا نم عجار;ا اهبلطي دق يتلا ةيفاضÉا تامولع;ا )٢(

 ةلدأ ىلع مهنم لوصjا يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري نيذلا ةأشن;ا لخاد صاخش`ا ىلإ ديق;ا ريغ لوصولا )٣(
 .ةعجار;ا

 :لاjا ىضتقم بسح ,ةمكوjاب يفلك;او ةرادÉا ةطساوب ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ بلطتي .٣أ

 .ةلص تاذ حئاول وأ ةمظنأ ةيأ قايس ف ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ديد}  •

 .راطÉا كلذل ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ  •

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف راطÉا كلذل ٍفاك فصو جاردإ •

 ىلإ ةفاضÉاب ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةلوقعم ةيبساحم تاريدقت ءارجإ دنع داهتجÇا ةسراÆ ةرادÉا نم ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ بلطتيو
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ قايس ف تاداهتجÇا هذه ذفنُتو .ةبسان;ا ةيبسا~ا تاسايسلا قيبطتو رايتخا

 :ةيبلتل مَّمصم يلام ريرقت راطÉ ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا ّدعُت دق .٤أ 

 وأ ;)"ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا" ,ىرخأ ةرابعب( يمدختس;ا نم ضيرع عاطقل ةيلا;ا تامولع;ا نم ةكرتش;ا تاجايتحÇا •

 .)"صاûا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا" ,ىرخأ ةرابعب( نيددحم يمدختس; ةيلا;ا تامولع;ا نم تاجايتحÇا •

 وأ ,ريياع;ا عضول اهل حرص;ا وأ اهب فرتع;ا تاهöا اهعضت يتلا يلا;ا ريرقتلا ريياعم ىلع ًابلاغ قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ لمتشي .٥أ
 اهعضت يتلا يلا;ا ريرقتلا ريياعم نم لك ىلع يلا;ا ريرقتلا راطإ لمتشي دق ,تÇاjا ضعب فو .ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطت;ا ىلع
 قيبطت نأشب تاهيجوت ىرخأ رداصم رفوت دقو .ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطت;او ريياع;ا عضول اهل حرص;ا وأ اهب فرتع;ا تاهöا
 نأ نكß ىتح وأ ,ىرخ`ا رداص;ا هذه لثم ىلع قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ لمتشي دق ,تÇاjا ضعب فو .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ
 :ىرخ`ا رداص;ا هذه لمشت دقو .رداص;ا هذه نم طقف نوكتي

 ةلصلا تاذ ةينه;ا ةيقbخ`ا تامازتلÇاو مكا~ا تارارقو حئاوللاو ةيساس`ا ةمظن`ا كلذ ف اd ,ةيقbخ`او ةيماظنلا ةئيبلا •
 ;ةيبسا~ا روم`اب

 ;ةيميظنتلا تاطلسلا وأ ةينه;ا تائيهلا وأ ريياع;ا عضو تاهج نع ةرداصلاو اهتوق ف ةنيابت;ا ةروشن;ا ةيبسا~ا تاريسفتلا •

 تائيهلا وأ ريياع;ا عضو تاهج نع ةرداصلاو ,ةدجتس;ا ةيبسا~ا تÇاكشÉا لوانتت يتلا اهتوق ف ةنيابت;ا ةروشن;ا ءار±ا •
 ;ةيميظنتلا تاطلسلا وأ ةينه;ا

 ;ةدئاسلاو اهب فرتع;ا ةعانصلاب ةصاûا تاسرام;او ةماعلا تاسرام;ا •

 .ةبسا~ا تايبدأ •

 ضراعت أشن وأ ,راطÉا اذه قيبطت نأشب تاهيجوت ىلع اهنم لوصjا نكß يتلا رداص;او يلا;ا ريرقتلا راطإ يب ضراعت أشن ىتمو 
 .ىلع`ا ةوقلاب عتمتي يذلا ردص;اب لمعُي هنإف ,يلا;ا ريرقتلا راطإ اهيلع لمتشي يتلا رداص;ا يب

 وأ ةبسا~ا ةيفيك ددحي Ç دق راطÉا نأ نم مغرلا ىلعو .ةيلا;ا مئاوقلا ىوتحمو لكش قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطتم دد} .٦أ
 ريوطتل ساسأك مدختسُت نأ نكß يتلا ةضيرعلا ئداب;ا نم يفكي ام ًةداع دسجُي هنأ Çإ ,ثادح`ا وأ تbماع;ا عيمج نع حاصفÉا
 .راطÉا تابلطت; ةيساس`ا ميهاف;ا عم قستت يتلا ةيبسا~ا تاسايسلا قيبطتو



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٦٦    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 ريياعم ىلع سيئر لكشب لمتشت يتلا يلا;ا ريرقتلا رطأ نإ .مازتلا رطأ رخ±ا ضعبلاو لداعلا ضرعلل رطأ يه يلا;ا ريرقتلا رطأ ضعب .٧أ
 ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا دادعÉ تآشن;ا لبق نم اهمادختسÇ ,ريياع;ا عضول اهب فرتعم وأ اهل حرصم ةهج نع ةرداص يلا;ا ريرقتلل
 ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا كلذ لاثمو ,لداعلا ضرعلا قيقحتل ةمَّمصُم بلاغلا ف نوكت ,ماعلا
 .ةبساحملل

 فدهت ,رط`ا نم ديدعلا ةلاح فو .ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم لّكشي يذلا ام ًاضيأ قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطتم دد} .٨أ
 ةلماكلا ةعومªا نإف ,رط`ا هذهل ًاقبطو .ةأشنملل ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا;ا ءاد`او يلا;ا زكر;ا نع تامولعم ريفوت ىلإ ةيلا;ا مئاوقلا
 تاحاضيÉاو ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو لخدلا ةمئاقو يلا;ا زكر;ا ةمئاق نمضتت ةيلا;ا مئاوقلا نم
 مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم اهب ةقلعت;ا تاحاضيÉاو ةدحاو ةيلام ةمئاق لكشت دق ,ىرخ`ا يلا;ا ريرقتلا رطأ ضعبل ًاقبطو .اهب ةقلعت;ا
 :ةيلا;ا

 نع رداصلا "ةبساحملل يدقنلا ساس`ا لظ ف يلا;ا ريرقتلا" ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل يلودلا رايع;ا صني ,لاث;ا ليبس ىلع •
 ةيدقنلا تاعوفد;او تاضوبق;ا ةمئاق يه ساس`ا ةيلا;ا ةمئاقلا نأ ىلع ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم
 .رايع;ا كلذل ًاقفو ةيلا;ا اهمئاوق ماعلا عاطقلا ف ةأشنم دعت امدنع

 :يلي ام تاحاضيإ نم اهب قلعتي ام ىلع اهنم لك لمتشت يتلا ,ةدرفن;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ىرخ`ا ةلثم`ا نم •

 .يلا;ا زكر;ا ةمئاق  ○

 .تايلمعلا ةمئاق وأ لخدلا ةمئاق ○

 .ةاقب;ا حابر`ا ةمئاق ○

 .ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق ○

 .ةيكل;ا قوقح نمضتت Ç يتلا تامازتلÇاو لوص`ا ةمئاق ○

 .ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاق ○

 .تافورص;او تاداريÉا ةمئاق ○

 .جاتنÉا طوطخ بسحب تايلمعلا ةمئاق ○

 ةعجار;ا رايعم عضيو ٥.قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ لوبق ةيناكمإ ديد} نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم )٢١٠( ةعجار;ا رايعم عضي  .٩أ
 ٦.صاخ ضرغ يذ راطÉ ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع ةصاخ تارابتعا )٨٠٠(

 بسح ,ةمكوjاب يفلك;او ةرادÉا ةقفاوم ىلع لصحي نأب بلاطم عجار;ا نإف ,ةعجار;اب مايقلل ساس`ا ضارتفÇا ةيمه` ًارظن .١٠أ 
 ٧.ةعجار;ا طابترا لوبقل قبسم طرشك ٢أ ةرقفلا ف ةدد~ا تايلوؤس;ا نولمحتي مهنأ نومهفيو نورقي مهنأ ىلع ,لاjا ىضتقم

 ماعلا عاطقلا ف ةعجار;ا تايلمعب ةصاخ تارابتعا 

 ,كلذل ةجيتنو .ىرخ`ا تآشنملل اهنم ًاقاطن عسوأ ماعلا عاطقلا تآشن; ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةرداصلا ةيمسرلا تافيلكتلا نوكت دق .١١أ
 دق ماعلا عاطقلا ف ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارd مايقلا هساسأ ىلع متي يذلاو ,ةرادÉا تايلوؤسd قلعت;ا ساس`ا ضارتفÇا نإف
 ٨.ىرخ`ا ةمزل;ا رماو`ا وأ حئاوللا وأ ةمظنØل ًاقفو ,ثادح`او تbماع;ا ذيفنت نع ةيلوؤس;ا لثم ,ةيفاضإ تايلوؤسم لمشي

 
 )أ(٦ ةرقفلا ,"ةعجار.ا تاطابترا طورش ىلع قافتEا" )٢١٠( ةعجار.ا رايعم  ٥
 ٨ ةرقفلا ,"صاخ ضرغ تاذ رطr ًاقفو ةدع.ا ةيلا.ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٨٠٠( ةعجار.ا رايعم  ٦
 )ب(٦ ةرقفلا ,)٢١٠( ةعجار.ا رايعم  ٧
 .٥٩أ ةرقفلا رظنا  ٨



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٦٧    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 )٨ ةرقفلا :عجار( عجار;ا يأر لكش

 يلا;ا ريرقتلا راطÉ ًاقفو ةيرهوöا بناوöا عيمج نم اهدادعإ ت دق ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع وه عجار;ا هيدبي يذلا يأرلا نإ .١٢أ
 .ةقبطنم حئاول وأ ةمظنأ يأو ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ىلع دمتعيس ةيلا;ا مئاوقلا ف عجار;ا يأر لكش نإف ,كلذ عمو .قبطن;ا
 راطÉ ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ لمتشي ,رط`ا هذهل ةبسنلابو ;ةيلا;ا مئاوقلا ضرعب قلعتت تابلطتم يلا;ا ريرقتلا رطأ مظعم لمشتو
 .ضرعلا ىلع قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا

 هبلطتت يذلا يأرلا نإف ,ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا ف ًامومع لاjا وه امك ,لداع ضرع راطإ يلا;ا ريرقتلا راطإ نوكي امدنع .١٣أ
 ةروص يطعت تناك اذإ اّمع وأ ,ةيرهوöا بناوöا عيمج نم ,لداع لكشب ةضورعم ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع نوكي ةعجار;ا ريياعم
 نم اهدادعإ ت دق ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع نوكي بولط;ا يأرلا نإف ,مازتلا راطإ يلا;ا ريرقتلا راطإ نوكي امدنعو .ةلداعو ةيقيقح
 يأر ىلإ ةعجار;ا ريياعم ف تاراشÉا نإف ,ديدحتلا هجو ىلع كلذ فbخ ركذُي مل امو .راطÉا اذهل ًاقفو ةيرهوöا اهبناوج عيمج
 .هيلكش bكب يأرلا لمشت عجار;ا

 تافيرعتلا

   ))و(١٣ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا

 راشُي نأ نكß ,لاث;ا ليبس ىلعف .ىرخأ تاحلطصd اهتامازتلا وأ ةأشنملل ةيداصتقÇا دراو;ا ىلإ يلا;ا ريرقتلا رطأ ضعب ريشت دق     .١٤أ
   .ةيكلم صصح وأ ةيكلم قوقح اهنأ ىلع امهنيب يقبت;ا قرفلا ىلإ راشُي دقو ,ةأشن;ا تامازتلاو لوصأ اهنأ ىلع اهيلإ

 لbخ نم قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوd ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنيمضت مزلي يتلا ةيفصولا وأ ةيحيضوتلا تامولع;ا جاردإ متي دق  .١٥أ
 ةراشإ "ةيعجرم تاراشإ لbخ نم جاردÉا" ينعيو .رطا∞ا ريرقت وأ ةرادÉا ريرقت لثم ,رخآ دنتسم ف تامولع; ةيعجرم تاراشإ
 يلا;ا ريرقتلا راطإ رظحي Ç امدنعو .ةيلا;ا مئاوقلا ىلإ رخ±ا دنتس;ا نم سيل نكلو ,رخ±ا دنتس;ا ىلإ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةيعجرم
 ةيعجر;ا ةراشÉا متت امدنعو ,ةيفصو وأ ةيحيضوت تامولعم ىلع هيف روثعلا نكß يذلا ناكملل ةيعجر;ا ةراشÉا ًةحارص قبطن;ا
 .ةيلا;ا مئاوقلا نم ًاءزج لكشت تامولع;ا نإف ,بسانم لكشب تامولعملل

 )١٤ ةرقفلا :عجار( ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارW ةقلعت"ا ةيقUخ2ا تابلطت"ا

 .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تاطابتراب قلعتي اميف كلذو ,لbقتسÇاب ةصاûا كلذ ف اd ,ةلصلا تاذ ةيقbخ`ا تابلطتملل عجار;ا عضخي .١٦أ
 سلجم نع ةرداصلا يينه;ا يبساحملل ةنه;ا تايقbخأ دعاوق نم )ب( و )أ( نيأزöا ًةداع ةلصلا تاذ ةيقbخ`ا تابلطت;ا لمشتو
 رثكأ نوكت يتلا ةينطولا تابلطت;ا عم بنج ىلإ ًابنج ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارd قلعتي اميف ,يبساحملل ةنه;ا تايقbخ̀ ةيلودلا ريياع;ا
 )*(.ًاددشت

 مايقلا دنع عجار;اب ةلصلا تاذ ةينه;ا تايقbخØل ساس`ا ئداب;ا يينه;ا يبساحملل ةنه;ا تايقbخأ دعاوق نم )أ( ءزöا ددحي .١٧أ
dًاقبط عجار;ا اهب ديقتي نأ مزلي يتلا ساس`ا ئداب;ا يلي اميفو .ئداب;ا كلت قيبطتل ًايميهافم ًاراطإ رفويو ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار 
 :ةنه;ا تايقbخأ دعاوقل

 ;ةهازنلا )أ(

 ;ةيعوضو;ا )ب(

 ;ةبجاولا ةيانعلاو ةينه;ا ةءافكلا )ج(

 ;ةيرسلا  )د(

 .ينه;ا كولسلا  )ه(

 .ةنيعم فقاوم ف يميهاف;ا راطÉا قيبطت ةيفيك ةنه;ا تايقbخأ دعاوق نم )ب( ءزöا حضويو 
 

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم.ا ف ةدمتع.ا ةنه.ا بادآو كولس دعاوقب عجار.ا مزتلي نأ بجي  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٦٨    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 دعاوق بلطتت كلذلو ,ةعجارملل ةعضاûا ةأشن;ا نع bًقتسم عجار;ا نوكي نأ بجي ةماعلا ةحلصمللف ,ةعجارم طابتراب مايقلا ةلاح ف .١٨أ
 لbقتسÇاو ينهذلا لbقتسÇا نم bًك لمشي هنأب لbقتسÇا ةنه;ا تايقbخأ دعاوق فصتو .لbقتسÇا كلذ ةنه;ا تايقbخأ
 كلذب لخت نأ نكß يتلا تارثؤ;اب رثأتلا نود ةعجار;ا يأر نيوكت ىلع عجار;ا ةردق ةأشن;ا نع عجار;ا لbقتسا ظفحيو .يرهاظلا
 ةعزن ىلع مئاق يكولس فقوd مازتلÇا ىلعو ةيعوضو;اب يلحتلا ىلعو ةهازنب فرصتلا ىلع عجار;ا ةردق لbقتسÇا ززعيو .يأرلا
 .ينه;ا كشلا

 ماظن عضو نع بتك;ا تايلوؤسم ١٠,رايع;ا تابلطت; لق`ا ىلع ةيواسم نوكت يتلا ةينطولا تابلطت;ا وأ ٩,)١( ةدوöا ةباقر رايعم لوانتي .١٩أ
 تاءارجإو تاسايس عضو نع بتك;ا تايلوؤسم )١( ةدوöا ةباقر رايعم ددحيو .هب مازتلÇاو ةعجار;ا تاطابترا ةدوج ةباقرل هب صاخ
 ةقلعت;ا كلت كلذ ف اd ,ةلصلا تاذ ةيقbخ`ا تابلطت;اب نومزتلم هيف يلماعلاو بتك;ا نأب لوقعم ديكأت يدقت ىلإ فدهت
 .ةلصلا تاذ ةيقbخ`ا تابلطت;اب قلعتي اميف طابترÇا نع لوؤس;ا كيرشلا تايلوؤسم )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم ددحيو ١١.لbقتسÇاب
 تابلطت;اب مازتلÇا مدع ىلع ةلدØل ,ةرورضلا دنع تاراسفتسÇا حرطو ةظحb;ا لbخ نم ,مئادلا هابتنÇا تابلطت;ا هذه نمضتتو
 ام طابترÇا نع لوؤس;ا كيرشلا ملع ىلإ اº اذإ بسان;ا ءارجÉا ديد}و ,طابترÇا قيرف ءاضعأ بناج نم ةلصلا تاذ ةيقbخ`ا
 لbقتسÇا تابلطتd مازتلÇا نأشب جاتنتسا نيوكتو ,ةلصلا تاذ ةيقbخ`ا تابلطت;اب اومزتلي مل طابترÇا قيرف ءاضعأ نأ ىلإ ريشي
 صاûا ةدوöا ةباقر ماظن ىلع دامتعÇا هل قحي طابترÇا قيرف نأب )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم حّرصيو ١٢.ةعجار;ا طابترا ىلع ةقبطن;ا
 تامولعم مّدقُت مل ام ,ةعجار;ا تاطابترا نم طابترا لك ىلع ةقبطن;ا ةدوöا ةباقر تاءارجإب قلعتي اميف هتايلوؤسd ءافولا ف بتك;اب
 .كلذ فbخ ىلإ ريشت ىرخأ فارطأ وأ بتك;ا نم

 )١٥ ةرقفلا :عجار( ينه"ا كشلا ةعزن

 :يلي ا; لاث;ا ليبس ىلع ,ًاهبتنم عجار;ا نوكي نأ ينه;ا كشلا ةعزن نمضتت .٢٠أ

 .اهيلع لوصjا ت ىرخأ ةعجارم ةلدأ عم ضقانتت يتلا ةعجار;ا ةلدأ •

 .ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تاراسفتسÇا ىلع دودرلاو تادنتس;ا ىلع دامتعÇا ةيناكمإ ف ككشت يتلا تامولع;ا  •

 .شغ دوجو ةيناكمإ ىلإ ريشت دق يتلا فورظلا •

 .ةعجار;ا ريياعم اهبلطتت يتلا كلت ىلإ ةفاضإ ىرخأ ةعجارم تاءارجإ ذاختا ىلإ ةجاjاب يحوت يتلا فورظلا •

 :رطاخم ضيفخت ,لاث;ا ليبس ىلع ,عجار;ا دارأ اذإ ةعجار;ا ةيلمع لاوط ينه;ا كشلا ةعزن ىلع ظافjا يرورضلا نم .٢١أ

 .ةفولأ;ا ريغ فورظلا ةظحbم مدع •

 .ةعجار;ا تاظحbم نم تاجاتنتسÇا طابنتسا دنع دjا نع دئازلا ميمعتلا •

 .اهجئاتن يوقتو ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ديد} دنع ةبسانم ريغ تاضارتفا مادختسا •

 ةيناكمإو ةضقانت;ا ةعجار;ا ةلدأ ف كيكشتلا كلذ لمشيو .ةعجار;ا ةلد̀ يدقنلا يوقتلل ةيرورضلا روم`ا نم ينه;ا كشلا ةعزن دعُت .٢٢أ
 .ةمكوjاب يفلك;او ةرادÉا نم اهيلع لوصjا متي يتلا تامولع;ا نم اهريغو تاراسفتسÇا ىلع دودرلاو تادنتس;ا ىلع دامتعÇا
 دوجو ةلاح ف لاث;ا ليبس ىلع ,ةمئاقلا فورظلا ءوض ف اهيلع لوصjا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ةبسانمو ةيافك ف رظنلا ًاضيأ لمشيو
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج غلب; معاد ديحو ليلدك ,هتعيبطب شغلل ضرعم ,دحاو دنتسم دوجوو شغلا رطخ لماوع

 
 ةقcعلا تاذ تامدúا تاطابتراو ىرخrا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا.ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوjا ةباقر" )١( ةدوjا ةباقر رايعم  ٩
 ٢ ةرقفلا ,"ةيلا.ا مئاوقلا ةعجار. ةدوjا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار.ا رايعم  ١٠
 ٢٥-٢٠ تارقفلا ,)١( ةدوjا ةباقر رايعم  ١١
 ١٢-٩ تارقفلا ,)٢٢٠( ةعجار.ا رايعم  ١٢



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٦٩    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 ىلع نإف ,كلذ عمو .كلذ سكعب داقتعbل هوعدي ببس هيدل نكي مل ام ,ةحيحص اهنأ ىلع تادنتس;او تbجسلا عجار;ا لبقي دق .٢٣أ
 ةيناكمإ ف كشلا تÇاح فو ١٣.ةعجارم ةلدأ اهنأ ىلع اهمادختسا متيس يتلا تامولع;ا ىلع دامتعÇا ةيناكمإ ف رظنلا عجار;ا
 وعدت ةعجار;ا ءانثأ ةفشتك;ا تÇاjا تناك اذإ لاث;ا ليبس ىلع( شغ ثودح ةيناكمإ ىلع تارشؤم دوجو وأ تامولع;ا ىلع دامتعÇا
 نم ةعجار;ا ريياعم بلطتت ,)اهريوزت ت دق دنتس;ا ف ةدراولا طورشلا نأ وأ ,ًاقوثوم نوكي Ç دق ام ًادنتسم نأب داقتعbل عجار;ا
 ١٤.رم`ا اذه لj ةعجار;ا تاءارجإ ىلع اهلاخدإ مزلي يتلا تافاضÉا وأ تbيدعتلا ديد}و يرحتلا نم ديز;ا ءارجإ عجار;ا

 ةرادÉا نأب داقتعÇا نإف ,كلذ عمو .ةمكوjاب يفلك;او ةأشن;ا ةرادإ ةهازنو ةنامأ لوح ةقباسلا هتربخ لهاجتي نأ عجار;ا نم عقوتُي Ç .٢٤أ
 ىضري نأب هل حمسي Çو ,ينه;ا كشلا ةعزن ىلع ظافjا ةرورض نم عجار;ا يفعي Ç ةهازنلاو ةنام`اب نوعتمتي ةمكوjاب يفلك;او
 .لوقع;ا ديكأتلا ىلإ لوصولل ًاعانقإ لقأ ةعجارم ةلدأب

 )١٦ ةرقفلا :عجار( ينه"ا مك[ا

 Çو ةعجار;ا ريياعمو ةلصلا تاذ ةيقbخ`ا تابلطت;ا ريسفت نكÇ ß هن̀ كلذو .ميلس لكشب ةعجار;اب مايقلل ًايرورض ينه;ا مكjا دعُي .٢٥أ 
ßلا ةسورد;ا تارارقلا ذاختا نكbاو ةفرع;ا قيبطت نودب ةعجار;ا ةيلمع لاوط ةمزûا ىلع ةلصلا تاذ ةربjدعُيو .فورظلاو قئاق 
 :يلي اd ةقلعت;ا تارارقلا ذاختا دنع ةصاخ ةفصب ًايرورض ينه;ا مكjا

 .ةعجار;ا رطخو ةيبسنلا ةيمه`ا  •

 .ةعجارم ةلدأ عمجو ةعجار;ا ريياعم تابلطتd ءافولل ةمدختس;ا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط •

 قيقحتل دهöا نم ديز;ا لذب يعتي ناك اذإ امو ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصjا ت دق ناك اذإ ام يوقت  •
 .عجارملل ةماعلا فاده`ا ,ّمث نمو ,ةعجار;ا ريياعم فادهأ

 .ةأشن;اب صاûا قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ قيبطت دنع ةرادÉا تاداهتجا يوقت •

 ةيلوقعم ىدم يوقتب لاث;ا ليبس ىلع مايقلاك ,اهيلع لوصjا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا تاجاتنتسÇا طابنتسا  •
 .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع ةرادÉا اهب تماق يتلا تاريدقتلا

 ف هتربخو هتفرعمو هبيردت مهاس عجارم بناج نم مكjا اذه ةسراÆ متت نأ ف عجار;ا نم لومأ;ا ينه;ا مكحلل ةزيم;ا ةمسلا لثمتت .٢٦أ
 .ةلوقعم ماكحأ ذاختÇ ةمزbلا تاءافكلا ريوطت

 وأ ةبعصلا روم`ا نأشب رواشتلا دعاسيو .عجار;ا اهفرعي يتلا فورظلاو قئاقjا ىلع اهنيعب ةلاح ةيأ ف ينه;ا مكjا ةسراÆ دمتعت .٢٧أ
 لخاد نم بسانم ىوتسم ىلع نيرخآ صاخشأو طابترÇا قيرف يب وأ طابترÇا قيرف لخاد ًءاوس ,ةعجار;ا ريس لbخ لدجلل ةريث;ا
 .ةلوقعمو ةسوردم ماكحأ ذاختا ف عجار;ا ١٥,)٢٢٠( ةعجار;ا رايعم هبلطتي يذلا رواشتلا كلذك ,هجراخ وأ بتك;ا

 ًابسانم ناك اذإ امو ,ةعجار;او ةبسا~ا ئداب; ةءافك اذ ًاقيبطت سكعي هيلإ لصوت;ا مكjا ناك اذإ ام ىلع ًءانب ينه;ا مكjا يوقت نكß .٢٨أ
 .اهعم ًاقستمو ,عجار;ا ريرقت خيرات ىتح عجارملل ةفورعم تناك يتلا فورظلاو قئاقjا ءوض ف

 دادعإب بلاطم عجار;ا نإف ,ددصلا اذه فو .بسانم وحن ىلع هقيثوت ًاضيأ مزليو .ةعجار;ا ةدم لاوط ينه;ا مكjا ةسراÆ مزلي .٢٩أ
 ت يتلا ةمه;ا ةينه;ا ماكح`ا مهف نم ,ةعجار;اب قباسلا ف ةلص هل نكت مل ,ريبخ عجارم يأ يكمتل ةعجار;ا لامع` ٍفاك قيثوت
 ذاختÇ رربمك ينه;ا مكjا مادختسا نكÇ ßو ١٦.ةعجار;ا ءانثأ ترهظ يتلا ةمه;ا روم`ا نأشب تاجاتنتسÇا ىلإ لصوتلل اهذاختا
 .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام وأ هفورظو طابترÇا قئاقح اهمعدت Ç تارارق

 
 ٩-٧ تارقفلا ,"ةعجار.ا ةلدأ" )٥٠٠( ةعجار.ا رايعم  ١٣
 ١٦و ١١و ١٠ تارقفلا ,"ةيجراúا تاقداص.ا" ٥٠٥ ةعجار.ا رايعمو ;١١ ةرقفلا ,)٠٥٠( ةعجار.ا رايعمو ;١٤ ةرقفلا ,)٢٤٠( ةعجار.ا رايعم  ١٤
 ١٨ ةرقفلا ,)٢٢٠( ةعجار.ا رايعم  ١٥
 ٨ ةرقفلا ,)٢٣٠( ةعجار.ا رايعم  ١٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٧٠    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهKا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا  

 )١٧ ,٥ يترقفلا :عجار( ةعجار"ا رطخو ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ ةيافك

 اهتبسانمو ةعجار;ا ةلدأ ةيافك

 تاءارجإ نم يساسأ لكشب اهيلع لوصrا متيو ,اهتعيبطب ةيمكارت يهو .هريرقتو عجار;ا يأر معدل ةيرورض ةعجار;ا ةلدأ دعُت .٣٠أ 
 ةعجار;ا تايلمع لثم ىرخأ رداصم نم اهيلع لوصrا متي يتلا تامولع;ا ًاضيأ لمشت نأ نكßو .ةعجار;ا ريس لjخ ةذفن;ا ةعجار;ا
 ةعجارملل اهتمءjم ىدم ىلع رثؤت دق ,ةقباسلا ةعجار;ا ذنم تاريغت تثدح دق تناك اذإ ام ددح دق عجار;ا نوكي نأ طرشب( ةقباسلا
 نم ىرخKا رداص;ا ىلإ ةفاضÉابو .مهعم ةقjعلا رارمتساو ءjمعلا لوبقب ةصاûا بتك;ا ف ةدوöا ةباقر تاءارجإ وأ ,)١٧ةيلاrا
 يتلا تامولع;ا نوكت دق ,ًاضيأو .ةعجار;ا ةلدأ رداصم نم ًامهم ًاردصم دعُت ةأشنملل ةيبساÄا تjجسلا نإف ,اهجراخو ةأشن;ا لخاد
 معدت يتلا تامولع;ا ةعجار;ا ةلدأ لمشتو .اهعم دقاعتم وأ ةأشن;ا دنع لمعي ريبخ دادعإ نم ةعجارم ةلدأك اهمادختسا نكم;ا نم
 بايغ عجار;ا مدختسي ,تÇاrا ضعب فو ,كلذ ىلإ ةفاضÉابو .تارارقÉا هذه عم ضراعتت تامولعم يأو ,ةرادÉا تارارقإ ديؤتو
 لمع مظعم فرصنيو .ةعجار;ا ةلدأ نم jًيلد ًاضيأ كلذ دعي مث نمو )ةبولطم ةدافإ يدقت ةرادÉا ضفر ,لاث;ا ليبس ىلع( تامولع;ا
 .اهßوقتو ةعجار;ا ةلدأ عمج ىلإ هيأر نيوكت ف عجار;ا

 ةعجار;ا ةلدأ ةيمك رثأتتو .ةعجار;ا ةلدأ ةيمكل ًاسايقم ةيافكلا دعتو .اهضعبب ناطبترم نjماع اهتبسانمو ةعجار;ا ةلدأ ةيافك نإ .٣١أ
 ,)اهيلع لوصrا مزلي دق يتلا ةعجار;ا ةلدأ تداز ,ةمّيق;ا رطا∞ا تعفترا املكف( يرهوöا فيرحتلا رطا∞ عجار;ا مييقتب ةبولط;ا
 نع ضّوعي Ç دق ةعجار;ا ةلدأ نم ديز;ا ىلع لوصrا نأ ريغ .)ةبولط;ا ةلدKا تلق ,ةدوöا تداز املكف( ةعجار;ا ةلدأ ةدوجب ًاضيأو
 .اهتدوج فعض

 دنتسي يتلا تاجاتنتسjل معدلا ريفوت ف اهيلع دامتعÇا ةيناكمإو اهتمءjم ىدم يأ ,ةلدKا ةدوö ًاسايقم ةعجار;ا ةلدأ ةبسانم دعت .٣٢أ
 .اهيلع لوصrاب ةطيÄا ةيدرفلا فورظلا ىلع فقوتتو ,اهتعيبطو اهردصl ةلدKا ىلع دامتعÇا ةيناكمإ رثأتتو .عجار;ا يأر اهيلإ

 لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ ةعجار;ا رطاخم ضيفختل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصrا ت دق ناك اذإ ام ديد{ نإ .٣٣أ
 رايعم عضو دقو .ينه;ا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ دعي ,هيأرل ًاساسأ لكشت ةلوقعم تاجاتنتسا طابنتسا نم عجار;ا يكá مث نمو ,لوبقم
 ,ةعجار;ا ةيلمع لاوط قيبطتلل تاداشرÉا نم ديز;ا ترفوو ةيفاضإ تابلطتم ةلصلا تاذ ىرخKا ةعجار;ا ريياعمو )٥٠٠( ةعجار;ا
  .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل عجار;ا تارابتعاب قلعتي اميف

 ةعجار;ا رطخ

 ىلع لوصحلل ةعجار;ا تاءارجإ ىلإ رطا∞ا مييقت دنتسيو .فاشتكÇا رطخو يرهوöا فيرحتلا رطاخم ىلع ةلاد ةعجار;ا رطخ دعي .٣٤أ 
 سيلو ,ينه;ا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ رطا∞ا مييقت دعيو .ةعجار;ا ةيلمع لاوط اهيلع لصحت;ا ةلدKاو ضرغلا اذهل ةيرورضلا تامولع;ا
 .ةقدب سايقلل jًباق ًارمأ

 يهو ,يرهوج لكشب ةفرحم ةيلا;ا مئاوقلا نأب ٍيأرل عجار;ا ءادبإ لامتحا رطخ ةعجار;ا رطخ نمضتي Ç ,ةعجار;ا ريياعم ضارغK .٣٥أ
 ريشي Çو ;ةعجار;ا ةيلآب قلعتم ينف حلطصم وه ةعجار;ا رطخ نإف ,كلذ ىلإ ةفاضÉابو .مهم ريغ ًةداع رطûا اذهو .كلذك تسيل
 يتلا ىرخKا ثادحKا وأ ,ةيبلسلا ةعمسلا وأ ,ةيئاضقلا ىواعدلا نع ةئشانلا ةراسûاك ,عجار;ا هل ضرعتي يذلا لامعKا رطخ ىلإ
 .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارl لصتي اميف أشنت

 يرهوöا فيرحتلا رطاخم

 :ييوتسم ىلع يرهوöا فيرحتلا رطاخم رهظت دق .٣٦أ

 ;ًامومع ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم  •

 .تاحاصفÉاو تاباسrا ةدصرأو تjماع;ا تائف نم تائفل تارارقÉا ىوتسم •

 
 ٩ ةرقف ,"اهتئيبو ةأشن;ا مهف لjخ نم اهمييقتو يرهوöا فيرحتلا رطاخم ديد{" )٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ١٧



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٧١    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 مئاوقلاب رشتنم لكشب قلعتت يتلا يرهوöا فيرحتلا رطاخم ىلإ ًامومع ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع يرهوöا فيرحتلا رطاخم ريشت .٣٧أ
 .تارارقÉا نم ديدعلا ىلع رثؤت نأ نكßو ,لكك ةيلا;ا

 ةيفاضÉا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ديد} ضرغل تارارقÉا ىوتسم ىلع يرهوöا فيرحتلا رطاخم مييقت متي .٣٨أ
 ىوتسم دنع ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نم عجار;ا ةلد`ا هذه نكáو .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةيرورضلا
 ىلعف .يرهوöا فيرحتلا رطاخم مييقت فده قيقحتل ةددعتم جهانم نوعجار;ا مدختسيو .ةعجار;ا رطخ نم لوبقم لكشب ضفخنم
 لوبقم ىوتسم ىلإ لوصولل ةيضاير ةروص ف ةعجار;ا رطخ تانوك; ةماعلا ةقbعلا نع رّبعي ًاجذوº عجار;ا مدختسي دق ,لاث;ا ليبس
ûا رطÇطيطختلا دنع ًاديفم جذومنلا اذه لثم يعجار;ا ضعب دجيو .فاشتك Éةعجار;ا تاءارج. 

 مزb;ا رطûا نم لك دعُيو .ةباقرلا رطخو مزb;ا رطûا :امه ,ينوكم نم تارارقÉا ىوتسم ىلع يرهوöا فيرحتلا رطاخم نوكتت .٣٩أ
 .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارd طبترم ريغو لقتسم لكشب نادجوي امهو ;ةأشن;ا رطاخم نم ةباقرلا رطخو

 .ىرخأ تارارقإ ف هنم ىلعأ ,تاحاصفإو تاباسح ةدصرأو تbماعم تائف نم اهب قلعتي امو ,تارارقÉا ضعبل مزb;ا رطûا نوكي .٤٠أ
 تاريدقت نم ةدمتسم غلابم نم فلأتت تاباسj وأ ةدقع;ا ةيباسjا تايلمعلل ىلعأ مزb;ا رطûا نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف
 رطûا ىلع لامع`ا رطاخم اهنع أشنت يتلا ةيجراûا فورظلا ًاضيأ رثؤت دقو .ريدقتلا ف مهم دكأت مدع ىلع يوطنت ةيبساحم
 ةضرع رثكأ هنم نوز∞ا لعج ف ببستي اÆ ,ًامداقتم يعم جتنم لعج ىلإ ةينقتلا تاروطتلا يدؤت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .مزb;ا
 وأ تاباسjا ةدصرأ وأ تbماع;ا تائف عيمج وأ ضعبب قلعتت اهتئيبو ةأشن;ا لخاد نم لماوع ًاضيأ رثؤت دقو .هريدقت ف ةغلابملل
 لماعلا لا;ا سأر ف صقن دوجو ,لاث;ا ليبس ىلع ,لماوعلا هذه يب نم نوكي دقو .يعم رارقإب قلعت;ا مزb;ا رطûا ىلع تاحاصفÉا
 .لامع`ا نم ريبك ددع لشفب فصتم تاعانصلا ىدحإ ف عجارت دوجو وأ ,تايلمعلا رارمتسÇ فاكلا

 ددهت يتلا ةدد~ا رطا∞ا ةهجاو; ةرادÉا لَبِق نم اهنوصو اهقيبطتو ةيلخادلا ةباقرلا ميمصت ةيلعاف ىلع ةلاد ةباقرلا رطخ دعُي .٤١أ
 ,اهليغشتو اهميمصت ةدوج تناك امهم ,ةيلخادلا ةباقرلا نإف ,كلذ عمو .ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا دادعإب ةلصلا تاذ ةأشن;ا فادهأ قيق}
 ةمزb;ا دويقلا ببسب كلذو ,ًايئاهن اهيلع يضقت Ç اهنكلو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوöا فيرحتلا رطاخم نم طقف د} نأ عيطتست
 وأ ؤطاوتلاب ةباقرلا تاودأ ىلع لياحتلا وأ ةيرشبلا ءاطخ`ا عوقو لامتحا ,لاث;ا ليبس ىلع ,دويقلا كلت نمضتتو .ةيلخادلا ةباقرلل
 فورظلا ةعجار;ا ريياعم رفوتو .ةمئاد ةفصب ًادوجوم لظيس ةباقرلا رطخ نم ًاءزج نإف ,هيلعو .ةرادÉا لَبِق نم بسان;ا ريغ زواجتلا
 ىدمو تيقوتو ةعيبطل هديد} دنع ةباقرلا تاود̀ ةيليغشتلا ةيلعافلا ,رابتخا راتخي دق وأ ,رابتخاب ًابلاطم اهلظ ف عجار;ا نوكي يتلا
 ١٨.اهذاختا متيس يتلا ساس`ا تاءارجÉا

 فيرحتلا رطاخم" ـل كرتشم مييقت ىلإ ريشت اهنكل ,لصفنم لكشب ةباقرلا رطخو مزb;ا رطûا ىلإ ًةداع ةعجار;ا ريياعم ريشت Ç .٤٢أ
 وأ بيلاسأ ىلع ًءانب ةباقرلا رطخو مزb;ا رطخلل ةكرتشم وأ ةلصفنم تامييقت ءارجإب عجار;ا موقي دقف ,كلذ عمو ."يرهوöا
 لثم ,ةيمك ةروصب يرهوöا فيرحتلا رطاخم مييقت نع ريبعتلا نكßو .ةيلمعلا تارابتعÇا ىلع ًءانبو ,ةلضف;ا ةعجار;ا تايجهنم
 جهان;ا نم ةيمهأ رثكأ رطاخملل ةبسانم تامييقت ءارجÉ عجار;ا ةجاح نإف ,لاح ةيأ ىلعو .ةيمك ريغ ةروصب وأ ,ةيوئ;ا بسنلا
 .تامييقتلا ف اهمادختسا متي دق يتلا ةفلت∞ا

 تارارقÉا ىوتسم ىلع اهمييقتو يرهوöا فيرحتلا رطاخم ديد} نأشب تاداشرإ رفويو تابلطتم )٣١٥( ةعجار;ا رايعم ددحي .٤٣أ
 .ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسمو

 فاشتكÇا رطخ

 يرهوöا فيرحتلا رطاخم عم ةيسكع ةقbع ىلع فاشتكÇا رطû لوبق;ا ىوتس;ا يوطني ,ةعجار;ا رطخ نم يعم ىوتسم دنع .٤٤أ
 ىوتسم ضفخنا ,اهدوجوب عجار;ا دقتعي يتلا يرهوöا فيرحتلا رطاخم تداز املك ,لاث;ا ليبس ىلعف .تارارقÉا ىوتسم ىلع ةمّيق;ا
 .ًاعانقإ رثكأ ةعجارم ةلدأ ىلإ عجار;ا جاتحي ,كلذ ىلع ًءانبو ,هلوبق نكß يذلا فاشتكÇا رطخ

 
 ١٧-٧ تارقفلا ,"ةميق.ا رطاخملل عجار.ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار.ا رايعم  ١٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٧٢    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ ةعجار;ا رطخ ضيفختل اهددحي يتلا عجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبطب فاشتكÇا رطخ قلعتي .٤٥أ
 :لثم رومأ دعاستو .عجار;ا بناج نم اهذيفنتو ةعجار;ا تاءارجإ ةيلعاف ىلع ةلاد وهف ,كلذلو .لوبقم

 ;فاكلا طيطختلا •

 ;طابترÇا قيرف ف يلماعلل حيحصلا ييعتلا  •

•  Æينه;ا كشلا ةعزن ةسرا; 

 ,اهصحفو ةزجن;ا ةعجار;ا لامعأ ىلع فارشÉا  •

 ئطاûا قيبطتلا وأ ,ةبسانم ريغ ةعجارم تاءارجÉ عجار;ا رايتخا ةيناكمإ نم دjاو ,اهذيفنتو ةعجار;ا تاءارجإ ةيلعاف زيزعت ف 
Éةعجار;ا جئاتن ريسفت ةءاسإ وأ ,ةبسان;ا ةعجار;ا تاءارج. 

 تاباجتساو ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا نأشب تاداشرإ نامدقيو تابلطتم )٣٣٠( ةعجار;ا رايعمو ١٩)٣٠٠( ةعجار;ا رايعم ددحي .٤٦أ
 ةمزb;ا دويقلا ببسب كلذو ,ًايئاهن هيلع ءاضقلا نود ,هنم دjا طقف نكß فاشتكÇا رطخ نإف ,كلذ عمو .ةمّيق;ا رطاخملل عجار;ا
 .ةمئاد ةفصب ًادوجوم لظيس فاشتكÇا رطخ نم ًاءزج نإف ,هيلعو .ةعجارملل

 ةعجارملل ةمزb;ا دويقلا

 مئاوقلا نأب قلطم ديكأت ىلإ لصي نأ هنكÇ ß كلذلو ,رفصلا ىوتسم ىلإ ةعجار;ا رطخ ضفخي نأ ,هنكÇ ß لب ,عجار;ا نم عقوتُي Ç .٤٧أ 
 نوكت نأ اهيلع بترتي ,ةعجارملل ةمزbم دويق دوجو ىلإ كلذ عجريو .أطûا وأ شغلا ببسب ًءاوس يرهوöا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلا;ا
 ةمزb;ا دويقلا أشنتو .ةيعطق تسيلو ةعنقم ةلدأ هيأر اهيلع سسؤيو هتاجاتنتسا عجار;ا اهنم صلختسي يتلا ةعجار;ا ةلدأ مظعم
 :نم ةعجارملل

 ;يلا;ا ريرقتلا ةعيبط •

 ;ةعجار;ا تاءارجإ ةعيبط •

 .ةلوقعم فيلاكتبو ةلوقعم ةينمز ةرتف لbخ ةعجار;اب مايقلا ىلإ ةجاjا •

 يلا;ا ريرقتلا ةعيبط

 قئاقjا ىلع اهب صاûا قبطن;ا يلا;ا اهريرقت راطإ تابلطت; اهقيبطت دنع داهتجbل ةرادÉا ةسراÆ ىلع ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ يوطني .٤٨أ
 ةجرد وأ تامييقت وأ ةيصخش تارارق ىلع يوطنت ةيلا;ا مئاوقلا دونب نم ًاريثك نإف ,كلذ ىلإ ةفاضÉابو .ةأشن;اب ةصاûا فورظلاو
 دونب ضعب نوكت ,كلذل ّةجيتنو .اهقيبطت نكß يتلا تاداهتجÇا وأ ةلوبق;ا تاريسفتلا نم ةعومجم كانه نوكت دقو ,دكأتلا مدع نم
 ًابلاغ ,لاث;ا ليبس ىلعو .ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ قيبطتب هيلع ءاضقلا نكÇ ßو اهل مزbم نيابتلا نم ىوتس; ةعضاخ ةيلا;ا مئاوقلا
 تناك اذإ ا; صاخ مامتها ءاطعإ عجار;ا نم ةعجار;ا ريياعم بلطتت ,كلذ مغرو .ةيبسا~ا تاريدقتلا ضعبل لاjا وه اذه نوكي ام
 ةيعونلا بناوجلل صاخ مامتها ءاطعإو ,ةقbعلا تاذ تاحاصفÉاو قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ قايس ف ةلوقعم ةيبسا~ا تاريدقتلا
 ٢٠.ةرادÉا تاداهتجا ف لمتحم زي} دوجو ىلع تارشؤ;ا كلذ ف اd ,ةأشن;اب ةصاûا ةيبسا~ا تاسرامملل

 
 "ةيلا.ا مئاوقلا ةعجار. طيطختلا" )٣٠٠( ةعجار.ا رايعم  ١٩
 يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار.ا رايعمو "ةقcعلا تاذ تاحاصفUاو ةلداعلا ةميقلل ةيبساüا تاريدقتلا كلذ ف اh ,ةيبساüا تاريدقتلا ةعجارم" )٥٤٠( ةعجار.ا رايعم  ٢٠

 .١٢ ةرقفلا ,"ةيلا.ا مئاوقلا نع ريرقتلاو



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٧٣    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 ةعجار;ا تاءارجإ ةعيبط

 :لاث;ا ليبس ىلع كلذ نمو .ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصjا ف عجار;ا ةردق ىلع ةيماظنو ةيلمع دويق دجوت .٤٩أ

 مئاوقلا دادعإب ةلصلا تاذ ةلماكلا تامولع;ا ريفوتب ,دمعتم ريغ وأ دمعتم لكشب ءاوس ,اهريغ وأ ةرادÉا موقت Çأ لمتحُي  •
 ذيفنتب عجار;ا ماق ولو ىتح ,تامولع;ا لامتكا نم دكأتلا عجار;ا عيطتسي Ç ,هيلع ًءانبو .عجار;ا اهبلطي دق يتلا كلت وأ ,ةيلا;ا
 .ةلصلا تاذ تامولع;ا عيمج ىلع لوصjا ت دق هنأب ديكأت ىلإ لوصولل ةعجارم تاءارجإ

 ةلدأ عمö ةمدختس;ا ةعجار;ا تاءارجإ نإف ,كلذلو .هئافخÉ ةيانعب ةمظنمو ةمدقتم تاططخم ىلع شغلا يوطني دق  •
 دق يتلا قئاثولا ريوزتل ؤطاوت ىلع ,لاث;ا ليبس ىلع ,يوطني دمعتم فير} نع فشكلا ف ةلاّعف ريغ نوكت دق ةعجار;ا
 ف ًاريبخ نوكي نأ هنم عقوتي Çو ,بردم ريغ عجار;اف .كلذك تسيل يهو ةحيحص ةعجار;ا ةلدأ نأب عجار;ا داقتعا ف ببستت
 .تادنتس;ا ةحص نم ققحتلا

• Ç ةطلس لثم ,ةصاخ ةينوناق تاطلس هيدل تسيل عجار;ا نإف ,هيلعو .ةموعزم تافلاخم ف ًايمسر ًاير} ةعجار;ا دعُت 
 .يرحتلا اذه لثم ءارجÉ ةيرورض نوكت دق يتلا ,شيتفتلا

 ةفلكتلاو ةعفن;ا يب ةنزاو;او يلا;ا ريرقتلا تيقوت

 وأ ,هل ليدب Ç ةعجارم ءارجإ لافغإب عجار;ا موقيل ًاjاص ًاساسأ اهتاذ دح ف لثÇ á ةبترت;ا ةفلكتلا وأ تقولا وأ ةبوعصلا ةلأسم نإ .٥٠أ
 نم مغرلا ىلعو .ةعجار;اب مايقلل ةيفاكلا دراو;او فاكلا تقولا ةحاتإ ف بسان;ا طيطختلا دعاسيو .ًاعانقإ لقأ ةعجارم ةلدأب ىضريل
 تامولع;ا ىلع دامتعÇا ةيناكمإ يب ةنزاو;ا متت نأ بجيو ,تقولا رورd صقانتلا ىلإ ليá ,اهتميق يلاتلابو ,تامولع;ا ةمءbمف ,كلذ
 سلجم نع رداصلا "ةيلا;ا مئاوقلا ضرعو دادعإ راطإ" لاث;ا ليبس ىلع ,رظنا( يلا;ا ريرقتلا رطأ ضعب ف هب فرتعم اذهو .اهتفلكتو
 ةرتف لbخ ةيلا;ا مئاوقلا ف ًايأر نّوكُي فوس عجار;ا نأب ةيلا;ا مئاوقلا يمدختسم نم عقوت كانهف ,كلذلو .)ةبساحملل ةيلودلا ريياع;ا
 روم`ا لك ةعباتم وأ ةدوجوم نوكت دق يتلا تامولع;ا عيمج عم لماعتلا ًايلمع بعصي هنأب فارتعÇا عم ,ةلوقعم فيلاكتبو ةلوقعم ةينمز
 .سكعلا تبثي ىتح ,شغ وأ ءاطخأ اهيف تامولع;ا نأ ضارتفاب ةضافتساب

 :يلي اd عجار;ا موقي نأ يرورضلا نم هنإف ,كلذل ةجيتنو .٥١أ 

 ;ةلاعف ةقيرطب اهذيفنت متي ثيحب ةعجارملل طيطختلا  •

 ف ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوöا فيرحتلا رطاخم ىلع يوت} نأ عقوتي يتلا تÇاªا رثك` ةعجار;ا دوهج هيجوت •
 ;ىرخ`ا تÇاªا ىلإ لقأ دهج هيجوت لباقم

 .تافيرحتلا نع ًاثحب ةنيعلا تاعمتجم نم ققحتلل ىرخ`ا لئاسولاو تارابتخÇا مادختسا  •

 موقي نأ عجار;ا نم بلطتتو ةعجار;ا ذيفنتو طيطختل تابلطتم ىلع ةعجار;ا ريياعم يوت} ,)٥١أ( ةرقفلا ف ةنّيب;ا جهان;ا ءوض ف .٥٢أ
 :يلي ام اهنيب نم رومأ ةلمجب

 نع ,تارارقÉا ىوتسمو ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع اهمييقتو يرهوöا فيرحتلا رطاخم ىلع فرعتلل ساسأ هيدل نوكي نأ  •
 ٢١;اهب ةقلعت;ا ةطشن`او رطا∞ا مييقت تاءارجإ ذيفنت قيرط

 طابنتسÇ عجارملل Çًوقعم ًاساسأ رفوت ةقيرطب ةنيعلا تاعمتجم نم ققحتلل ىرخ`ا لئاسولاو تارابتخÇا مادختسا  •
 ٢٢.ةنيعلا عمتجم نأشب تاجاتنتسÇا

 
 ١٠-٥ تارقفلا ,)٣١٥( ةعجار.ا رايعم  ٢١
 "ةعجار.ا ف تانيعلا" )٥٣٠( ةعجار.ا رايعمو "ةيليلحتلا تاءارجUا" )٥٢٠( ةعجار.ا رايعمو )٥٠٠( ةعجار.ا رايعمو )٣٣٠( ةعجار.ا رايعم  ٢٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٧٤    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 ةعجارملل ةمزb;ا دويقلا ىلع رثؤت ىرخأ رومأ

 ةلاح ف ةصاخ ةيمهأ ةيرهوöا تافيرحتلا فاشتكا ىلع عجار;ا ةردق ىلع ةعجارملل ةمزb;ا دويقلل ةلمت~ا تاريثأتلا بستكت .٥٣أ
 :يلي ام تاعوضو;ا وأ تارارقÉا هذه لثم نمضتتو .ةنيعم تاعوضوم وأ تارارقإ

 .ليصفتلا نم ديز; )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم رظنا .ؤطاوتلا نع جتني يذلا وأ ايلعلا ةرادÉا هيف طروتت يذلا شغلا ةصاخو ,شغلا •

 .ليصفتلا نم ديز; ٢٣)٥٥٠( ةعجار;ا رايعم رظنا .ةقbعلا تاذ فارط`ا عم تbماع;او تاقbعلا لامتكاو دوجو •

 .ليصفتلا نم ديز; ٢٤)لَّدعُ;ا( )٢٥٠( ةعجار;ا رايعم رظنا .حئاوللاو ةمظن`اب مازتلا مدع ثودح •

 ٢٥)٥٧٠( ةعجار;ا رايعم رظنا .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا نع ةأشن;ا فقوت ف ببستت دق يتلا ةيلبقتس;ا فورظلا وأ ثادح`ا •
 .ليصفتلا نم ديز;

 .ةمزb;ا دويقلا ريثأت نم فيفختلا ف ةدعاسملل ةنيعم ةعجارم تاءارجإ ةلصلا تاذ ةعجار;ا ريياعم دد}و

 متي Ç دق ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيرهوöا تافيرحتلا ضعب نأ ف لثمتي ,هبن® نكÇ ß رطخ دجوي هنإف ,ةعجارملل ةمزb;ا دويقلا ببسب .٥٤أ
 ف يرهوج فيرحتل قحbلا فاشتكÇا نإف ,هيلعو .ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةعجارملل حيحصلا ذيفنتلاو طيطختلا ت ولو ىتح ,اهفاشتكا
 دويقلا نإف ,كلذ عمو .ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةعجار;اب مايقلا ف لشف ىلإ هتاذ دح ف ريشي Ç أطخ وأ شغ نع تان ةيلا;ا مئاوقلا
 ريياع; ًاقفو ةعجار;ا ذفن دق عجار;ا ناك اذإ ام ددحتيو .ًاعانقإ لقأ ةعجارم ةلدأب عجار;ا ىضري ن` ًارربم تسيل ةعجارملل ةمزb;ا
 ةجيتن اهيلع لوصjا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ةبسانمو ةيافكو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ لbخ نم ةعجار;ا
 .عجارملل ةماعلا فاده`ا ءوض ف ةلد`ا كلت يوقت ساسأ ىلع عجار;ا ريرقت ةبسانم ىدمو ,كلذل

 ةعجار"ا ريياع" ًاقفو ةعجار"اب مايقلا

 )١٨ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا ريياعم ةعيبط

 ةماعلا تايلوؤس;ا ةعجار;ا ريياعم لوانتتو .عجارملل ةماعلا فاده`ا قيقحتل عجار;ا لمعل ريياعم ,اهلمجم ف ,ةعجار;ا ريياعم رفوت .٥٥أ
 .ةددحم تاعوضوم ىلع تايلوؤس;ا كلت قيبطتب ةلصلا تاذ ىرخ`ا تارابتعÇا ىلإ ةفاضÉاب ,عجارملل

 ىلع ةعجار;ا رايعم ف صنُي مل امو .هقيبطت ةيناكمإ ىلع يعم ديق يأو هنايرس خيراتو رايع;ا قاطن حوضوب ةعجارم رايعم لك ددحي .٥٦أ
 .هيف دد~ا نايرسلا خيرات لبق ةعجار;ا رايعم قيبطتب هل حومسم عجار;ا نإف ,كلذ فbخ

 ريياعم يغلت Çو .ةعجار;ا ريياعم ىلإ ةفاضÉاب ,ةيميظنت وأ ةيماظن تابلطتd مازتلÇاب ًابلاطم عجار;ا نوكي دق ,ةعجار;ا ذيفنت دنع .٥٧أ
 مايقلا نإف ,ةعجار;ا ريياعم نع حئاوللا وأ ةمظن`ا فbتخا ةلاح فو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم مك} يتلا حئاوللا وأ ةمظن`ا ةعجار;ا
 .ةعجار;ا ريياعم تابلطت; ٍفوتسم ريغ ًايئاقلت دعيس طقف حئاوللا وأ ةمظنØل ًاقفو ةعجار;اب

 فو .ةنيعم ةطلس وأ ةلودب ةصاûا ةعجار;ا ريياعمو ,ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا نم ٍلكل ًاقفو ةعجار;اب ًاضيأ عجار;ا موقي دق .٥٨أ
 يرورضلا نم نوكي دق ,ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا نم لكب مازتلÇا ىلإ ةفاضÉاب هنإف ,تÇاjا هذه لثم

 )*(.دلبلا وأ ميلقÉا كلذب ةصاûا ةلصلا تاذ ريياع;اب مازتلÇا لجأ نم ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت عجارملل

 
 "ةقcعلا تاذ فارطrا" )٥٥٠( ةعجار.ا رايعم  ٢٣
 "ةيلا.ا مئاوقلا ةعجارم دنع حئاوللاو ةمظنrا ةاعارم" )لدع.ا( )٢٥٠( ةعجار.ا رايعم  ٢٤
 "ةيرارمتسEا" )٥٧٠( ةعجار.ا رايعم  ٢٥

 هنإف ,ةئيهلا ةرادإ سلجم نم ةدمتع.ا لوحتلا ةطú ًاقفو ةعجارملل ةيلودلا ريياع.ا ىلا لوحتلاب )SOCPA( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةرادإ سلجم رارقل ًاقفو   )*(
 .ةكلم.ا ف ةعجارملل ةيلüا ةئيبلا ىلع ةرقفلا هذه قابطنا مدع ينعي ا¢ ,ةكلم.ا ف ةعجار.ا ريياعم نم يتعومجم كانه نوكي نل



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٧٥    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 ماعلا عاطقلا ف ةعجار;ا تايلمعب ةصاخ تارابتعا

 يمسرلا فيلكتلاب ماعلا عاطقلا ف عجار;ا تايلوؤسم رثأتت دق ,كلذ عمو .ماعلا عاطقلا ف تاطابترÇاب ةلص تاذ ةعجار;ا ريياعم دعُت .٥٩أ
 تاهيجوتلا( لثم ىرخأ ةمزلم رماوأ وأ ةحئÇ وأ ماظن نع ةئشانلاو ماعلا عاطقلا تآشنم ىلع ةضورف;ا تامازتلÇاب وأ ,ةعجار;اب
 ةعجارم ءارجإ درجم نم عسوأ ًاقاطن لمشت دق يتلاو ,)ةمظن`ا رادصإ ةطلس تارارق وأ ,ةيموكjا تاسايسلا تابلطتم وأ ,ةيرازولا
 تارادصإ ف اهعم لماعتلا ت نوكي دقو .ةيفاضÉا تايلوؤس;ا هذه عم ةعجار;ا ريياعم لماعتت Çو .ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلل
 يتلا تاداشرÉا ف وأ ,ريياع;ا عضول ةينطولا تاهöا تارادصإ وأ ,"ةبسا~او ةماعلا ةيلا;ا ةباقرلل ايلعلا ةزهجØل ةيلودلا ةمظن;ا"
 .ةيموكjا ةعجار;ا نع ةلوؤس;ا تائيهلا اهروطت

 )١٩ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا ريياعم تايوتحم

 ةعجار;ا رايعم يوتحي ,)"بجي" ةملك مادختساب ةعجار;ا ريياعم ف ةدراولا تابلطت;ا نع ريبعتلا متي( تابلطت;او فاده`ا ىلإ ةفاضÉاب .٦٠أ
 مهفلل ًابسانم ًاقايس رفوت ةمدقم ىلع ًاضيأ يوتحي دقو .ىرخأ ةيريسفت داومو ةيقيبطت داوم لكش ف هب ةقbع تاذ تاداشرإ ىلع
 رايعم ف ةدراولا فاده`ا مهفب ةلص اذ دعُي هلمكأب رايع;ا ّصن نإف ,كلذلو .تافيرعت ىلع ًاضيأ يوتحيو ,ةعجار;ا رايع; حيحصلا
 .رايع;ا تابلطت; حيحصلا قيبطتلابو ,ةعجار;ا

 لكشبو .اهذيفنتل تاداشرإو ,ةعجارم رايعم تابلطت; ًايفاضإ ًاحرش ىرخ`ا ةيريسفتلا داو;او ةيقيبطتلا داو;ا مدقت ,ةرورضلا دنع .٦١أ
 :اهنإف ,صاخ

 .هلوانت ىلإ فدهي ام وأ ,ام بلطتم هينعي ام ةقد رثكأ لكشب حرشت دق  •

 .ةنيعم فورظ لظ ف ةبسانم نوكت دق يتلا تاءارجÉا ىلع ةلثمأ نمضتت دق •

 دقو .ةعجار;ا رايعم تابلطت; حيحصلا قيبطتلاب ةلص تاذ اهنأ Çإ ,ًابلطتم اهتاذ دح ف ضرفت Ç تاداشرÉا هذه لثم نأ يح فو
 .ةعجار;ا رايعم ف اهلوانت ت يتلا روم`ا نع ةماع تامولعم ىرخ`ا ةيريسفتلا داو;او ةيقيبطتلا داو;ا ًاضيأ رفوت

 تم ف يحضوم هل دوصق;ا مادختسÇاو قحل;ا نم ضرغلا نوكيو .ىرخ`ا ةيريسفتلا داو;او ةيقيبطتلا داو;ا نم ًاءزج قحb;ا لكشت .٦٢أ
 .هسفن قحل;ا ةمدقمو ناونع ف وأ ,ةلصلا يذ رايع;ا

 :حرش لثم ًارومأ ,ةجاjا دنع ,ةمدق;ا نمضتت دق .٦٣أ

 .ىرخ`ا ريياع;اب رايع;ا اذه طابترا ةيفيك كلذ ف اd ,ةعجار;ا رايعم قاطنو ضرغ  •

 .رايع;ا عوضوم  •

 .ةعجار;ا رايعم عوضوd قلعتي اميف هريغو عجار;اب ةصاûا تايلوؤس;ا  •

 .ةعجار;ا رايعم عضو هيف ت يذلا قايسلا  •

 .ةعجار;ا ريياعم ضارغ̀ تاحلطص;ا ضعبل ةاطع;ا يناعملل ًافصو "تافيرعت" ناونع ت} لصفنم ءزج ف ,ةعجار;ا رايعم نمضتي دق .٦٤أ
 دق يتلا تافيرعتلا زوا® ىلإ فدهت Çو ,ةعجار;ا ريياع; يقست;ا ريسفتلاو قيبطتلا قيق} ف ةدعاسملل تافيرعتلا هذه تمدُق دقو
 تاحلطص;ا كلتل نوكيس هنإف ,كلذ فbخ ركذُي مل امو .كلذ ريغ وأ ةحئÇ وأ ماظن ف كلذ ناك ًءاوس ,ىرخأ ضارغ̀ ةعوضوم نوكت
 ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا ةيلودلا ريياع;اب قلعت;ا تاحلطص;ا درسم يوتحيو .ةعجار;ا ريياعم لك ف اهسفن يناع;ا
 يذلاو "ةقbعلا تاذ تامدûاو ىرخ`ا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجار;او ةدوöا ةباقرل ةيلودلا ريياع;ا تارادصإ" باتك ف ديكأتلاو
 تاحيضوت ًاضيأ درس;ا نمضتيو .ةعجار;ا ريياعم ف ةفّرع;ا تاحلطص;اب ةلماك ةمئاق ىلع ,يبساحملل يلودلا دا}Çا هرشن
 .ةقسّتمو ةكرتشم ةمجرتو ريسفت ىلإ لوصولا ف ةدعاسملل ةعجار;ا ريياعم ف ةدوجو;ا ىرخ`ا تاحلطصملل

 ةعجارم لامعأب ةصاخ ةيفاضإ تارابتعا ةعجار;ا رايع; ىرخ`ا ةيريسفتلا داو;او ةيقيبطتلا داو;ا نمضتت ,ًابسانم كلذ نوكي امدنع .٦٥أ
 هذه لثم ةعجارم ف ةعجار;ا رايعم تابلطتم قيبطت ف ةيفاضÉا تارابتعÇا هذه دعاستو .ماعلا عاطقلا تآشنمو رغص`ا تآشن;ا
 .اهب مازتلÇاو ةعجار;ا ريياعم تابلطتم قيبطت نع عجار;ا ةيلوؤسم نم للقت وأ د} Ç اهنأ Çإ .تآشن;ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٧٦    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 رغص2ا تآشن"اب ةصاخ تارابتعا

 ام ًةداع يتلا ةأشن;ا ىلإ "رغص`ا ةأشن;ا" حلطصم ريشي ,رغص`ا تآشن;ا ةعجارم لامع` ةيفاضÉا تارابتعÇا ديد} ضارغ` .٦٦أ 
 :لثم ةيعون صئاصخب فصتت

 ةطيرش ةأشن;ا كلتá ىرخأ ةكرش وأ يعيبط صخش امإ ,دحاو درف ًابلاغ( دارف`ا نم ليلق ددع ف ةرادÉاو ةيكل;ا زكرت  )أ(
  ;)ةلصلا تاذ ةيعونلا صئاصûاب كلا;ا فاصتا

  :يلي اÆ رثكأ وأ دحاو )ب(

 وأ ;ةدقعم ريغو ةطيسب تbماعم )١(

 وأ ;ةطيسب رتافد كاسمإ )٢(

  وأ ;تاراس;ا هذه نمض تاجتن;ا نم ليلق ددعو ,لمعلا تاراسم نم ليلقلا )٣(

 وأ ;ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ نم ليلقلا )٤(

 وأ ;ةباقرلا تاودأ نم ةريبك ةعومجم نع ةلوؤسم نوكت يتلا ةيرادÉا تايوتس;ا نم ليلقلا  )٥(

 .تابجاولا نم عساو ىدم مهنم ريثكلا ىدل نوكي نيذلا ,يلماعلا نم ليلقلا )٦(

 ف صئاصûا كلت عيمج رفوتت نأ مزلي Çو ,رغص`ا تآشن;ا ىلع ةرصاق ريغ يهو ,ةلماش تسيل ةيعونلا صئاصûا هذهو 
 .رغص`ا تآشن;ا

 .ةجرد;ا ريغ تآشن;ا نابسjا ف ًاذخأ ساسأ لكشب ةعجار;ا ريياعم اهنمضتت يتلا رغص`ا تآشن;اب ةصاûا تارابتعÇا عضو ت .٦٧أ
 .ةجردم رغصأ تآشنم ةعجارم ف ةديفم نوكت دق تارابتعÇا ضعب نإف ,كلذ عمو

 ."كلا;ا ريد;ا" ظفلب يموي ساسأ ىلع ةأشن;ا ريدي يذلا رغص`ا ةأشن;ا كلام ىلإ ةعجار;ا ريياعم ريشت .٦٨أ

 )٢١ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا ريياعم نم رايعم لك ف اهيلع صوصن;ا فاده`ا

 فاده`ا مدختو .عجارملل ةماعلا فاده`او تابلطت;ا يب ًاطبار رفوي ,رثكأ وأ دحاو فده ىلع ةعجار;ا ريياعم نم رايعم لك يوتحي .٦٩أ 
 ٍفاك لكشب ةددحم اهنوك لاح ,ةعجار;ا رايعم نم ةّوجر;ا ةجيتنلا ىلع عجار;ا زيكرت ف ةعجار;ا ريياعم نم رايعم لك ف ةدد~ا
 :يلي اميف عجار;ا ةدعاس;

 ;كلذب مايقلل ةبسان;ا لئاسولا ,ةرورضلا دنعو ,هزاƒإ مزلي ام مهف  •

 .ةعجار;اب ةصاûا فورظلا ف فاده`ا كلت قيقحتل دهöا نم ديز;ا لذب يعتي ناك اذإ ام نأشب رارق ذاختا •

 ةماعلا فاده`ا نأش وه امكو .رايع;ا اذه نم )١١( ةرقفلا ف اهيلع صوصن;ا ,عجارملل ةماعلا فاده`ا قايس ف فاده`ا مهف بجي .٧٠أ
 .ةعجارملل ةمزb;ا دويقلل هسفن ردقلاب عضخت هدرفd فده لك قيق} ىلع ةردقلا نإف ,عجارملل

 - )٥٣أ( ةرقفلا ف يبم وه امك - كلذ عجريو .ةعجار;ا ريياعم يب ةلدابت;ا تاقbعلا ةاعارd عجار;ا بلاطُي ,فاده`ا مادختسا دنع .٧١أ
 عيضاوم ىلع تايلوؤس;ا كلت قيبطت لوانتت ىرخأ تÇاح فو ,تÇاjا ضعب ف ةماعلا تايلوؤس;ا لوانتت ةعجار;ا ريياعم نأ ىلإ
 عيمج ف يرورض رمأ اذهو ;ينه;ا كشلا ةعزن ىلع مئاق يكولس فقوم ينبت عجار;ا نم رايع;ا اذه بلطتي ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةددحم
 ,bًيصفت رثكأ ىوتسم ىلعو .ةعجار;ا ريياعم نم رايعم لك ف بلطتمك رَّركُي Ç هنكلو ,اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلاب ةقلعت;ا بناوöا
 ديدحتل عجار;ا تايلوؤسم لوانتت يتلا تابلطت;او فاده`ا ,رومأ ةدع يب نم ,)٣٣٠( ةعجار;ا رايعمو )٣١٥( ةعجار;ا رايعم نمضتي
 ىلع ةميق;ا رطا∞ا هذهل ةباجتسbل ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتل هتايلوؤسمو ,يرهوöا فيرحتلا رطاخم مييقتو
 ةعجار;ا نم ةددحم بناوج لوانتي يعم ةعجارم رايعم عسوتي دقو .ةعجار;ا ةيلمع لاوط تابلطت;او فاده`ا هذه قبطنتو .يلاوتلا
 ةعجار;ا رايعم لثم ىرخأ ةعجارم ريياعd ةصاûا تابلطت;او فاده`ا قيبطت ةيفيك ف ))٥٤٠( ةعجار;ا رايعم ,لاث;ا ليبس ىلع(
 ف هيلع صوصن;ا فدهلا قيقحتل هنإف ,ّمث نمو .اهرركي Ç هنكلو ةعجار;ا رايعم عوضوd قلعتي اميف )٣٣٠( ةعجار;ا رايعمو )٣١٥(
 .ةلصلا تاذ ىرخ`ا ةعجار;ا ريياعم تابلطتمو فادهأ نابسjا ف عجار;ا ذخأي ,)٥٤٠( ةعجار;ا رايعم



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٧٧    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 ))أ(٢١ ةرقفلا :عجار( ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذاختÇ ةجاjا ديدحتل فاده`ا مادختسا

 ةماعلا فاده`ا قيق} ّمث نمو ,ةعجار;ا ريياعم ف ةدد~ا فاده`ا قيق} نم عجار;ا يكá ىلإ ةعجار;ا ريياعم تابلطتم فدهت .٧٢أ 
 ,كلذ عمو .فادهØل عجار;ا قيقحتل ًايفاك ًاساسأ ةعجار;ا ريياعم تابلطت; ميلسلا قيبطتلا رفوي نأ عقوتي هنإف ,كلذلو .عجارملل
 وه عجار;ا نإف ,ةعجار;ا ريياعم ف اهعقوت نكÇ ß فورظلا هذه عيمج ن`و ,ةعجار;ا تاطابترا فورظ ف ريبكلا نيابتلل ًارظنو
 لكب ةصاûا فورظلا فو .فاده`ا قيقحتلو ةعجار;ا ريياعم تابلطتd ءافولل ةيرورضلا ةعجار;ا تاءارجإ ديد} نع لوؤس;ا
 ةعجار;ا ريياعم اهبلطتت يتلا كلت ىلإ ةفاضÉاب ىرخأ ةعجارم تاءارجإب مايقلا عجار;ا نم بلطتت ةنيعم رومأ كانه نوكت دق ,طابترا
 .ريياع;ا كلت ف ةدد~ا فاده`ا قيقحتل

 ))ب(٢١ ةرقفلا :عجار( ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصjا ت دق ناك اذإ ام يوقتل فاده`ا مادختسا

 فاده`ا قايس ف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصjا ت دق ناك اذإ ام يوقتل فاده`ا مادختسا عجار;ا ىلع يعتي .٧٣أ
 ةيت±ا جهان;ا نم رثكأ وأ ًاجهنم ذئدنع عبَّتي دقف ,ةبسانم ريغو ةيفاك ريغ ةعجار;ا ةلدأ نأ ىلإ عجار;ا صلخ اذإو .عجارملل ةماعلا
 :)ب( ٢١ ةرقفلا بلطتd ءافولل

 وأ ;ىرخ`ا ةعجار;ا ريياعd مازتلbل ةجيتن اهيلع لوصjا ,متيس وأ ,ت دق ةلص تاذ ىرخأ ةعجارم ةلدأ تناك اذإ ام يوقت •

 وأ ;رثكأ وأ دحاو بلطتم قيبطت ف ذفن;ا لمعلا عيسوت •

 .فورظلا هذه ف ةيرورض اهنأ عجار;ا ىري ىرخأ تاءارجإ ذيفنت •

 ىلع ًارداق عجار;ا نوكي نلف ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًانكÆ نوكي نل وأ ًايلمع نوكي نل هbعأ ركذ اÆ ًايأ نأ عقوت;ا نم نوكي امدنعو 
 هتردق ىلع وأ هريرقت ىلع كلذ ريثأت ديدحتب ةعجار;ا ريياعم بجوd ًابلاطم نوكيو ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصjا
 .طابترÇا ماáإ ىلع

 ةلصلا تاذ تابلطت;اب مازتلÇا

 )٢٢ ةرقفلا :عجار( ةلصلا تاذ تابلطت;ا 

 ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةلص يذ ريغ )هتابلطتم عيمج يلاتلابو( يعم ةعجارم رايعم نوكي دق ,تÇاjا ضعب ف .٧٤أ
 .ةأشن;اب ةلص ٢٦)٦١٠( ةعجار;ا رايعم ف درو اÆ ي` نوكي نلف ,ةيلخاد ةعجارم ةفيظو ةأشن;ا ىدل نكت مل اذإ

 ف ةروصت;ا فورظلا قبطنت امدنع ةلص اذ بلطت;ا اذه لثم نوكيو .ةلص يذ ةعجارم رايعم نمض ةطورشم تابلطتم كانه نوكت دق .٧٥أ
 :لاث;ا ليبس ىلعف ,ًاينمض وأ ًاحيرص نوكي دق بلطتملل يطرشلا عباطلا نإف ,ةماع ةفصبو .طرشلا ققحتي امدنعو بلطت;ا

 .حيرص لكشب ًاطورشم ًابلطتم لّثß ٢٧قاطنلل دييقت كانه ناك اذإ عجار;ا يأر ليدعت بلطتم •

 دوجو ىلع دمتعي يذلاو ٢٨,ةعجار;ا ءانثأ ةدد~ا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمه;ا روصقلا هجوأب ةمكوjاب يفلك;ا غbبإ بلطتم  •
 نع حاصفÉاو ضرعلاب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصjا بلطتمو ,اهديد} ت ةمهم روصق هجوأ
 ,هب هحامس وأ حاصفÉا اذه لثd راطÉا ةبلاطم ىلع دمتعي يذلاو ٢٩,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÉ ًاقفو ةيعاطقلا تامولع;ا
ßثbينمض لكشب يطورشم يبلطتم ن. 

 عجار;ا نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظن`ا ىلع ًءانب طورشم هنأ ىلع بلطت;ا نع ّربعي دق ,تÇاjا ضعب فو
 ًابلاطم عجار;ا نوكي دق وأ ,ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظن`ا لظ ف ًانكÆ باحسنÇا نوكي امدنع ,ةعجار;ا طابترا نم باحسنÇاب ًابلاطم

 
 ٢ ةرقفلا ,"ييلخادلا يعجار.ا لمع مادختسا" )٦١٠( ةعجار.ا رايعم  ٢٦
 ١٣ ةرقفلا ,"لقتس.ا عجار.ا ريرقت ف يأرلا ىلع تcيدعتلا" ,)٧٠٥( ةعجار.ا رايعم  ٢٧
 ٩ ةرقفلا ,"ةرادUاو ةمكو�اب يفلكملل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غcبإ" )٢٦٥( ةعجار.ا رايعم  ٢٨
 ٣١ ةرقفلا ,"ةراتخم دونبل ةددحم تارابتعا - ةعجار.ا ةلدأ" )٥٠١( ةعجار.ا رايعم  ٢٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٧٨    

)٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا 	

 ريياعملل ًاقفو ,ةعجار0اب مايقلاو لقتس0ا عجارملل ةماعلا فاده"ا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم0ا ف ةدمتع0ا ةعجارملل ةيلودلا  

 دق يميظنتلا وأ يماظنلا عن;ا وأ حامسلا نإف ,ميلقÉا ىلع ًادامتعاو .حئاوللا وأ ةمظن`ا بجوd ًاروظحم نكي مل ام ,ام ءيش لمعب
 .ًاينمض وأ ًاحيرص نوكي

 )٢٣ ةرقفلا :عجار( بلطتم نع جورûا

 ريياعم وعدت Çو ٣٠.ةلص يذ بلطتم نع عجار;ا اهيف جرخي يتلا ةيئانثتسÇا فورظلا ف قيثوتلا تابلطتم )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم ددحي .٧٦أ
 .ةعجار;ا فورظب ةلص يذ ريغ بلطتd مازتلÇا ىلإ ةعجار;ا

 )٢٤ ةرقفلا :عجار( فدهلا قيق} ف لشفلا

 تاءارجإ جئاتن نابسjا ف مكjا كلذ ذخأيو .عجارملل ينه;ا مكحلل ّاعضاخ ًارمأ هقيق} ت دق ام فده ناك اذإ ام ديد} دعي .٧٧أ
 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصjا ت دق ناك اذإ ا; عجار;ا يوقتو ,ةعجار;ا ريياعم تابلطتd مازتلÇا قيقحتل اهذيفنت ت يتلا ةعجار;ا
 ف اهيلع صوصن;ا فاده`ا قيقحتل ,ةعجار;اب ةصاûا فورظلا لظ ف ,دهöا نم ديز;ا لذب يعتي ناك اذإ امو ,ةبسان;ا ةعجار;ا
 :يتلا كلت فدهلا قيق} ف لشفلا ىلإ يدؤت دق يتلا فورظلا لمشت ,هيلعو .ةعجار;ا ريياعم

•  áا نم عجار;ا عنÇمازتل dةلصلا تاذ ةعجار;ا ريياعم تابلطت. 

 ىري يتلا ةعجار;ا ةلدأ نم ديز;ا ىلع هلوصح وأ ةيفاضÉا ةعجار;ا تاءارجÉ عجار;ا ذيفنت ةيناكمإ مدع وأ ةبوعص اهنع جتنت •
 .ةحات;ا ةعجار;ا ةلدأ ف روصق دوجو ببسب لاث;ا ليبس ىلع ,٢١ ةرقفلل ًاقفو فاده`ا مادختسا لbخ نم ةيرورض اهنأ

 تاذ ىرخ`ا ةعجار;ا ريياعم ف ةدد~ا قيثوتلا تابلطتمو )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم تابلطتd يفي يذلا ةعجار;ا لامعأ قيثوت رفوي .٧٨أ
 يرورضلا نم سيل هنأ مغرو .عجارملل ةماعلا فاده`ا قيق} لوح هجاتنتسا ف عجار;ا هيلإ دنتسي يذلا ساس`ا ىلع bًيلد ةلصلا
 ام فده قيق} ف لشفلا قيثوت نإف ,)لاث;ا ليبس ىلع ققحتلا مئاوق ف امك( لصفنم لكشب ةدح ىلع فده لك قيق} قيثوت عجارملل
 .عجارملل ةماعلا فاده`ا قيق} نود لاح دق لشفلا اذه لثم ناك اذإ ام يوقت ف عجار;ا دعاسي

 
 ١٢ ةرقفلا ,)٢٣٠( ةعجار.ا رايعم  ٣٠



 

 

 

 

 

 

 

 

 ةعجار"ا تاطابترا طورش ىلع قافت3ا :)٢١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٢١٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا

 
 
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٨٠    

)٠١٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 )٢١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةعجار"ا تاطابترا طورش ىلع قافت3ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ...................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٢  ....................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٣  ..............................................................................................................................  فدهلا

 ٥–٤  .......................................................................................................................   تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ٨–٦  ......................................................................................................... ةعجارملل ةقبس;ا طورشلا

 ١٢–٩  ............................................................................................  ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا

 ١٣  ..........................................................................................................  ةرركت;ا ةعجار;ا تايلمع

 ١٧–١٤  ......................................................................................... ةعجار;ا تاطابترا طورش ف رييغتلا لوبق

 ٢١–١٨  ............................................................................................. تاطابترKا لوبق ف ةيفاضإ تارابتعا

 ىرخIا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ١أ  .................................................................................................................... رايع;ا اذه قاطن

 ٢١أ–٢أ  ......................................................................................................... ةعجارملل ةقبس;ا طورشلا

 ٢٩أ–٢٢أ  ............................................................................................  ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا

 ٣٠أ  ..........................................................................................................  ةرركت;ا ةعجار;ا تايلمع

 ٣٥أ–٣١أ  ......................................................................................... ةعجار;ا تاطابترا طورش ف رييغتلا لوبق

 ٣٩أ–٣٦أ  ............................................................................................  تاطابترKا لوبق ف ةيفاضإ تارابتعا

 ةعجارم طابترا باطs لاثم :لوqا قحل;ا

 ماعلا ضرغلا تاذ رطqا لوبق ةيناكمإ ديدv :يناثلا قحل;ا
 

 ةماعلا فادهqا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا" )٢١٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني 
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل

 ةرقفلا
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٨١    

)٠١٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 بسح ,ةمكوÅاب يفلك;او ةرادÄا عم ةعجار;ا طابترا طورش ىلع قافتKا دنع عجار;ا تايلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 ,ةمكوÅاب يفلك;او ةرادÄا قتاع ىلع اهنع ةيلوؤس;ا عقت ,ةعجارملل ةنيعم ةقبسم طورش رفوت نم ققحتلا كلذ لمشيو .لاÅا ىضتقم
 .عجار;ا ةرطيس قاطن ف عقت يتلاو ,طابترKا لوبقب ةصاsا بناوÑا كلت ١)٢٢٠( ةعجار;ا رايعم لوانتيو .لاÅا ىضتقم بسح
 )١أ ةرقفلا :عجار(

 نايرسلا خيرات 

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٢ 

 فدهلا

 نم كلذو ,هيلع ًءانب ذفنُيس يذلا ساسqا ىلع قافتKا متي امدنع طقف هيف رارمتسKا وأ ةعجار;ا طابترا لوبق وه عجار;ا فده .٣
 :لâخ

 ;ةعجارملل ةقبس;ا طورشلا رفوت نم ققحتلا  )أ(

 ,رخآ بناج نم ,لاÅا ىضتقم بسح ,ةمكوÅاب يفلك;او ةرادÄاو ,بناج نم ,عجار;ا يب كرتشم مهافت دوجو نم دكأتلا )ب(
 .ةعجار;ا طابترا طورش صوصخب

 تافيرعتلا 

٤. qا حلطصملل نوكي ,ةعجار;ا ريياعم ضارغíهاندأ هنيرق يب;ا ىنع;ا يت: 

 ,ةمكوÅاب يفلك;او ةرادÄا ةقفاومو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف لوبقم يلام ريرقت راطÄ ةرادÄا مادختسا :ةعجارملل ةقبس;ا طورشلا
 .ةعجار;ا ءارجإ هساسأ ىلع متي يذلا ٢ساسqا ضارتفKا ىلع ,لاÅا ىضتقم بسح

٥. qا أرقُت ,رايع;ا اذه ضارغÄا" حلطصم ىلإ تاراشÄا" اهنأ ىلع يلي اميف "ةرادÄاب نوفلك;او ةرادÅا ىضتقم بسح ,ةمكوÅلا". 

 تابلطت"ا

 ةعجارملل ةقبس"ا طورشلا

 :يلي اï مايقلا هيلع بجي ,ةعجارملل ةقبس;ا طورشلا رفوت نم دكأتلا عجارملل نكî ىتح .٦

 )١٠أ-٢أ تارقفلا :عجار( ;Kًوبقم ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف هقيبطت متيس يذلا يلا;ا ريرقتلا راطإ ناك اذإ ام ديدv  )أ(

 )٢١أ ,١٤أ-١١أ تارقفلا :عجار( :ةيتíا رومqا نع اهتيلوؤسم مهفتو رقت اهنأب ةرادÄا ةقفاوم ىلع لوصÅا )ب(

 ةرقفلا :عجار( ;لداعلا اهضرع ,ءاضتقKا دنع ,كلذ ف اï ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÄ ًاقفو ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ )١(
 )١٥أ

 ءاوس ,يرهوÑا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم يكمتلل ةيرورض اهنأ ةرادÄا ىرت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا )٢(
 )١٩أ–١٦أ تارقفلا :عجار( ;أطخ وأ شغ ببسب

)٣( ôعجار;ا يك öيلي ا: 

 
 "ةيلا'ا مئاوقلا ةعجار' ةدو/ا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار'ا رايعم ١
 ٣١ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار'اب مايقلاو لقتس'ا عجارملل ةماعلا فاده7ا" ٢٠٠ ةعجار'ا رايعم ٢



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٨٢    

)٠١٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 قئاثولاو تâجسلا لثم ةيلا;ا مئاوقلا دادعإب ةلص تاذ اهنأ ةرادÄا كردت يتلا تامولع;ا عيمج ىلإ لوصولا .أ
 ;ىرخqا رومqاو

 ;ةعجار;ا ضرغل ةرادÄا نم عجار;ا اهبلطي دق يتلا ةيفاضÄا تامولع;ا .ب

 ةلدأ ىلع مهنم لوصÅا يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري نيذلا ةأشن;ا لخاد صاخشqا ىلإ ديق;ا ريغ لوصولا .ج
 .ةعجار;ا

 ةعجار;ا طابترا لوبق لبق قاطنلا ىلع دويقلا

 نأب هعم عجار;ا دقتعي لكشب حرتقم ةعجارم طابترا طورش ف عجار;ا لمع قاطن ىلع ًاديق ةمكوÅاب نوفلك;ا وأ ةرادÄا تضرف اذإ .٧
 مل ام ,ةعجارم طابتراك ديق;ا طابترKا اذه لثم لوبق عجارملل زوجي âف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف هيأر ءادبإ نع هعانتما ىلإ يدؤيس ديقلا
 .ةحئK وأ ماظن بجوï كلذب ًابلاطم نكي

 ةعجار;ا طابترا لوبق ف رثؤت ىرخأ لماوع

 وأ ماظن بجوï ًامزلم عجار;ا نكي مل امو .ةرادÄا عم رمqا ةشقانم عجار;ا ىلع بجيف ,ةعجارملل ةقبس;ا طورشلا رفوت مدع ةلاح ف .٨ 
Kا لوبق ىلع ةحئKف ,طابترâ حرتق;ا ةعجار;ا طابترا لوبق هل زوجي: 

 ف هيلع صوصنم وه ام ءانثتساب ,لوبقم ريغ ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف قبطُيس يذلا يلا;ا ريرقتلا راطإ نأ عجار;ا ررق اذإ )أ(
 وأ ;١٩ ةرقفلا

 .)ب(٦ ةرقفلا ف اهيلإ راش;ا ةقفاو;ا ىلع لوصÅا متي مل اذإ )ب(

 ةعجار"ا تاطابترا طورش ىلع قافت3ا 

 )٢٢أ ةرقفلا :عجار( .لاÅا ىضتقم بسح ,ةمكوÅاب يفلك;ا وأ ةرادÄا عم ةعجار;ا طابترا طورش ىلع قفتي نأ عجار;ا ىلع بجي .٩ 

 لاكشأ نم بسانم رخآ لكش ف وأ طابترا باطخ ف اهيلع قفت;ا ةعجار;ا طابترا طورش لجسُت نأ بجي ,١١ ةرقفلا ةاعارم عم .١٠
 )٢٧أ–٢٣أ تارقفلا :عجار( :نمضتت نأ بجيو ,بوتك;ا قافتKا

 ;ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم قاطنو فده )أ(

 ;عجار;ا تايلوؤسم )ب(

 ;ةرادÄا تايلوؤسم )ج(

 ;ةيلا;ا مئاوقلا دادعÄ قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ديدv )د(

 )٢٤أ ةرقفلا :عجار( ;عجار;ا اهردصيس ريراقت يq يعقوت;ا ىوت£او لكشلا ىلإ ةراشÄا )ه(

 .ريرقتلا ىوتحمو لكش اهيف ريغتي نأ نكî فورظ دجوت دق هنأب ًاحيرصت )و(

 قافتا ف اهليجستب عجار;ا موقي نأ مزلي âف ,١٠ ةرقفلا ف اهيلإ راش;ا ,ةعجار;ا طابترا طورش ٍفاك ليصفتب ةحئK وأ ماظن ددح اذإ .١١
 ةرقفلا ف اهيلع صوصن;ا اهتايلوؤسم مهفتو رقت ةرادÄا نأو ةحئâلا هذه وأ ماظنلا اذه قيبطت بجي هنأ ىلع صنلا ءانثتساب ,بوتكم
 )٢٩أ ,٢٨أ ,٢٣أ تارقفلا :عجار( .)ب(٦

 بسحب ,نمضتت ةحئâلا وأ ماظنلا نأ عجار;ا ىري دقف ,)ب(٦ ةرقفلا ف ةنيب;ا كلت هبشت ةرادßل تايلوؤسم ةحئK وأ ماظن ددح اذإ .١٢
 عجار;ا مدختسي دقف ,ةلثام;ا تايلوؤس;ا هذهب قلعتي اميفو .ةرقفلا كلت ف ةحضو;ا كلتل لثاö ريثأت تاذ تايلوؤسم ,عجار;ا مكح
 ثيحب ةحئâلا وأ ماظنلا اهيلع صني K يتلا تايلوؤس;اب قلعتي اميفو .بوتكم قافتا ف تايلوؤس;ا هذه فصول ةحئâلا وأ ماظنلا صن
 )٢٨أ ةرقفلا :عجار( .)ب(٦ ةرقفلا ف دراولا فصولا بوتك;ا قافتKا مدختسي نأ بجيف ,لثاö ريثأت تاذ نوكت



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٨٣    

)٠١٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 ةرركت"ا ةعجار"ا تايلمع

 اذإ امو ,ةعجار;ا طابترا طورش ف رظنلا ةداعإ بلطتت فورظلا تناك اذإ ام مييقت عجار;ا ىلع بجي ,ةرركت;ا ةعجار;ا تايلمع ف .١٣
 )٣٠أ ةرقفلا :عجار( .ةعجار;ا طابترK ةمئاقلا طورشلاب ةأشن;ا ريكذت ىلإ ةجاح كانه تناك

 ةعجار"ا طابترا طورش ف رييغتلا لوبق

١٤. K ٣٣أ–٣١أ تارقفلا :عجار( .كلذل ةلوقعم تارربم دجوت مل ام ,ةعجار;ا طابترا طورش ف رييغت يأب لبقي نأ عجارملل زوجي( 

 ديدv عجار;ا ىلع بجيف ,ديكأتلا نم لقأ ىوتسم لمحي طابترا ىلإ طابترKا رييغت ةعجار;ا طابترا زا©إ لبق عجار;ا نم بلُط اذإ .١٥
 )٣٥أ ,٣٤أ يترقفلا :عجار( .كلذب مايقلل ةلوقعم تارربم كانه تناك اذإ ام

 ف وأ طابترا باطخ ف اهليجستو طابترâل ةديدÑا طورشلا ىلع ةرادÄاو عجار;ا قفتي نأ بجيف ,ةعجار;ا طابترا طورش تريغت اذإ .١٦
 .بوتكم قافتKا لاكشأ نم بسانم رخآ لكش

 ,يلصqا ةعجار;ا طابترا ف رارمتسKاب ةرادÄا هل حمست ملو ,ةعجار;ا طابترا طورش رييغت ىلع ةقفاو;ا عجارملل نكم;ا نم نكي مل اذإ .١٧
 :عجار;ا ىلع بجيف

 ;ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظنqا بجوï ًانكö كلذ ناك اذإ ةعجار;ا طابترا نم باحسنKا )أ(

 فارطأ ىلإ فورظلا هذه نع ريرقت عفر بلطتت ,كلذ ريغ وأ ةيدقاعت تناكأ ًءاوس ,تامازتلا يأ كانه تناك اذإ ام ديدv )ب(
 .ةيميظنتلا تاطلسلا وأ كâ;ا وأ ةمكوÅاب يفلك;ا لثم ,ىرخأ

 تاطابتر3ا لوبق ف ةيفاضإ تارابتعا

 ةحئK وأ ماظن تابلطتم اهيلإ فاض;ا يلا;ا ريرقتلا ريياعم

 ىلع بجيف ,ةحئK وأ ماظن تابلطتم اهلمكت ريياع;ا عضول اهل حرصم وأ اهب فرتعم تاهج نع ةرداصلا يلا;ا ريرقتلا ريياعم تناك اذإ .١٨ 
 ,ضراعتلا اذه لثم دوجو ةلاح فو .ةيفاضÄا تابلطت;ا كلتو يلا;ا ريرقتلا ريياعم يب ضراعت يأ كانه ناك اذإ ام ديدv عجار;ا
 :اذإ ام ىلع قافتKا بجيو ,ةيفاضÄا تابلطت;ا ةعيبط ةرادÄا عم شقاني نأ عجار;ا ىلع بجي

 وأ ;ةيلا;ا مئاوقلا ف فاضإ حاصفإ لâخ نم ةيفاضÄا تابلطت;ا قيقv نكم;ا نم ناك )أ(

 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÄ ةيلا;ا مئاوقلا ف ىطع;ا فصولا ليدعت نكم;ا نم ناك  )ب(

 ًاقفو هيأر ليدعت يرورضلا نم ناك اذإ ام ديدv عجار;ا ىلع بجيف ,هâعأ نيروكذ;ا يفرصتلا نم يأ ذاختا نكم;ا نم نكي مل اذإو 
 )٦٣أ ةرقفلا :عجار( ٣.)٧٠٥( ةعجار;ا رايع;

 طابترKا لوبق ف رثؤت ىرخأ رومأ - ةحئK وأ ماظن بجوï ضورف;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ

 وأ ماظن بجوï ضورفم هنأ ةقيقح Kول هلوبق متيل نكي مل ةحئK وأ ماظن بجوï ضورف;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ نأ عجار;ا ىأترا اذإ .١٩
Kف ,ةحئâ إ ةعجار;ا طابترا لوبق عجارملل زوجيK ا طورشلا رفوت لاح فí٣٧أ ةرقفلا :عجار( :ةيت( 

 ;ةللضم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت نأ يدافتل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيفاضإ تاحاصفإ ريفوت ىلع ةرادÄا ةقفاوم )أ(

 :يلي ام ىلع ةعجار;ا طابترا طورش ف صنلا )ب(

 تاحاصفÄا ىلإ يمدختس;ا ةيانع هيجوتل ,هابتنKا تفلل ةرقف نمضتيس ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نأ )١(
 ٤;)٧٠٦( ةعجار;ا رايع; ًاقفو كلذو ,ةيفاضÄا

 
 "لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف يأرلا ىلع تLيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار'ا رايعم ٣
 "لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتنVا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار'ا رايعم ٤



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٨٤    

)٠١٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 ةروصب ربعت" تارابع مادختساب ةيلا;ا مئاوقلا ف هيأر يدبي نأ ةحئK وأ ماظن بجوï ًابلاطم عجار;ا نكي مل ام هنأ )٢(
 متي نل هنإف ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÄ ًاقفو "ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت" وأ "ةيرهوÑا بناوÑا عيمج نم ,ةلداع
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف عجار;ا يأر ف تارابعلا هذه لثم يمضت

 ىلع بجيف ,ةعجار;ا طابترا ذيفنتب ةحئK وأ ماظن بجوï ًابلاطم عجار;ا ناكو ,ةرفوتم ريغ ١٩ ةرقفلا ف ةنّيب;ا طورشلا تناك اذإ .٢٠
 :عجار;ا

 ;عجار;ا ريرقت ىلع ةيلا;ا مئاوقلل ةللض;ا ةعيبطلا ريثأت يوقت )أ(

 .ةعجار;ا طابترا طورش ف رمqا اذه ىلإ ةبسانم ةراشإ يمضت )ب(

 ةحئK وأ ماظن بجوï ضورف;ا عجار;ا ريرقت 

 ًاريبك ًافâتخا فلتخي ىوتحم وأ لكشب هتغايص وأ عجار;ا ريرقت قيسنت ةلصلا تاذ ةلودلل ةحئK وأ ماظن ضرفي دق ,تKاÅا ضعب ف .٢١
 :يوقت عجار;ا ىلع بجي ,فورظلا هذه فو .ةعجار;ا ريياعم تابلطتم نع

 رمqا ناك اذإو ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نم هيلإ لصوتلا ت يذلا ديكأتلا مهف نومدختس;ا ءيسُي نأ لمت£ا نم ناك اذإ ام )أ(
 ,كلذك

 ٥.لمت£ا مهفلا ءوس نم ففخي نأ نكî عجار;ا ريرقت ف فاضإ ريسفت يمضت ناك اذإ ام )ب(

 مل ام ,ةعجار;ا طابترا لوبق هل زوجي âف ,لمت£ا مهفلا ءوس نم ففخي نل عجار;ا ريرقت ف فاضÄا ريسفتلا نأ عجار;ا جتنتسا اذإو
 .ةعجار;ا ريياع; ًايفوتسم ةحئâلا هذه وأ ماظنلا اذهل ًاقفو ذّفنُ;ا ةعجار;ا طابترا دعُي Kو .ةحئK وأ ماظن بجوï كلذب ًابلاطم نكي
 ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو تô دق ةعجار;ا نأ ىلإ ةراشإ ةيأ هريرقت ف نّمضُي نأ عجارملل زوجي K هنإف ,هيلعو
 )٣٩أ ,٣٨أ يترقفلا :عجار( ٦.ةيدوعسلا ةيبرعلا

*** 

 ىرخIا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )١ ةرقفلا :عجار( رايع"ا اذه قاطن

 ةلصلا تاذ ةيقâخqا تابلطت;ا نأ ينوناقلا بسا£ا ىري امدنع Kإ ,ةعجار;ا تاطابترا نمضتت يتلا ,ديكأتلا تاطابترا لوبق نكK î .١أ
 تايلوؤسم )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم لوانتيو ٧.ةنيعم صئاصخ طابترKا ف رفوتت امدنعو ,اهب ءافولا متيس ةينه;ا ةءافكلاو لâقتسKا لثم
 كلت رايع;ا اذه لوانتيو ٨.عجار;ا ةرطيس قاطن ف تناك ا;اط ,ةعجار;ا طابترا لوبق قايس ف ةيقâخqا تابلطت;اب قلعتي اميف عجار;ا
 .ةأشن;ا ةرادإو عجار;ا اهيلع قفتي نأ يرورضلا نم يتلاو ,ةأشن;ا ةرطيس قاطن ف عقت يتلا )ةقبس;ا طورشلا وأ( رومqا

 ةعجارملل ةقبس"ا طورشلا 

 ))أ( ٦ ةرقفلا :عجار( يلا;ا ريرقتلا راطإ

 ٩.يفدهتس;ا يمدختسملل ةحاتمو ةبسانم ديكأتلا طابترا فيرعت ف اهيلإ راش;ا طباوضلا نوكت نأ ديكأتلا طابترا لوبق طورش نم .٢أ
 .حاصفÄاو ضرعلل ةيعجر;ا سسqا ,ءاضتقKا دنع اهيف اï ,ام عوضوم سايق وأ يوقتل مدختسُت يتلا ةيعجر;ا سسqا يه طباوضلاو
 ,ةعجار;ا ريياعم ضارغqو .ينه;ا مكÅا قايس ف يعم عوضو; ةلوقعم ةجردب قست;ا يوقتلا وأ سايقلا نم ةبسان;ا طباوضلا نّكôو
 دنع لداعلا ضرعلا كلذ ف اï ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; عجار;ا اهمدختسي يتلا طباوضلا رفوي قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ نإف

 
 )٧٠٦( ةعجار'ا رايعم ٥
 ٣٤ ةرقفلا ,"ةيلا'ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار'ا رايعم  ٦
 ١٧ ةرقفلا ,ديكأتلا تاطابترV يلودلا راط_ا  ٧
 ١١-٩ تارقفلا ,)٢٢٠( ةعجار'ا رايعم ٨
 )٢()ب(١٧ ةرقفلا ,ديكأتلا تاطابترV يلودلا راط_ا ٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٨٥    

)٠١٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 .ءاضتقKا

 طباوض عجار;ا ىدل نوكي نلو ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعÄ بسانم ساسأ ةرادÄا ىدل نوكي نل ,يلا;ا ريرقتلل لوبقم راطإ دوجو نودب .٣أ
 حضوم وه امك ,لوبقم قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ نأ ضرتفي نأ عجارملل نكî ,تKاÅا نم ريثك فو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةبسانم
 .٩أو ٨أ يترقفلا ف

vيلا;ا ريرقتلا راطإ لوبق ةيناكمإ ديد 

 :يلي ام ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف هقيبطت متيس يذلا يلا;ا ريرقتلا راطإ لوبق ةيناكمÄ عجار;ا ديدحتب ةلصلا تاذ لماوعلا لمشت .٤أ 

 ;)حبرلل ةفداه ريغ ةمظنم وأ ماع عاطق ةأشنم وأ ةيرا± ةأشنم تناك اذإ ام لاث;ا ليبس ىلع( ةأشن;ا ةعيبط •

 عاطقل ةيلا;ا تامولع;ا نم ةكرتش;ا تاجايتحKاب ءافولل اهدادعإ ت دق ناك اذإ ام لاث;ا ليبس ىلع( ةيلا;ا مئاوقلا ضرغ •
 ;)نيددحم يمدختس; ةيلا;ا تامولع;ا نم تاجايتحKا وأ ,يمدختس;ا نم ضيرع

 ;)ةدحاو ةيلام ةمئاق وأ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام لاث;ا ليبس ىلع( ةيلا;ا مئاوقلا ةعيبط •

 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ضرفت ةحئK وأ ماظن كانه ناك اذإ ام •

 نم ةصاsا مهتاجايتحا ةيبلتل ةممصم ةيلام مئاوقب ةبلاط;اب مهل حمسي عضو ف ةيلا;ا مئاوقلا يمدختسم نم ديدعلا نوكي K .٥أ
 تاجايتحا كانه نأ Kإ ,يمدختس;ا نم ةنيعم ةئف لك اهيلإ جاتv يتلا تامولع;ا عيمج ريفوت ةيناكمإ مدع نم مغرلا ىلعو .تامولع;ا
 ةيبلتل ممصم يلام ريرقت راطÄ ًاقفو ةّدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلإ راشُيو .يمدختس;ا نم ضيرع عاطقل ةيلا;ا تامولع;ا نم ةماع
 .ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا ظفلب يمدختس;ا نم ضيرع عاطقل ةيلا;ا تامولع;ا نم ةكرتش;ا تاجايتحKا

 راشُيو .ةيلا;ا تامولع;ا نم ينيعم يمدختسم تاجايتحا ةيبلتل ممصم يلام ريرقت راطÄ ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا ّدعُت ,تKاÅا ضعب ف .٦أ 
 نوفدهتس;ا نومدختس;ا اهيلإ جاتحي يتلا ةيلا;ا تامولع;ا ددvو .صاsا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا ظفلب ةيلا;ا مئاوقلا هذه لثم ىلإ
 تاجايتحا ةيبلتل ةممص;ا يلا;ا ريرقتلا رطأ لوبق ةيناكمإ )٨٠٠( ةعجار;ا رايعم شقانيو .فورظلا هذه ف قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ
 ١٠.ةيلا;ا تامولع;ا نم ينيعم يمدختسم

 نوكي امدنعو .ةعجار;ا طابترا لوبق دعب كلذو ,لوبقم ريغ راطÄا نأ ىلإ ريشت ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ف روصق هجوأ رهظت دق .٧أ
 اذه مادختسا نوكي K امدنعو .٢٠و ١٩ يترقفلا ف ةدراولا تابلطت;ا قبطنت ,ةحئK وأ ماظن بجوï ًاضورفم راطÄا كلذ مادختسا
 تابلطت; ُاقفوف ,كلذب ةرادÄا مايق دنعو .هلوبق نكî رخآ راطإ دامتعا ةرادÄا ررقت دقف ,ةحئK وأ ماظن بجوï ًاضورفم راطÄا
 .ةقيقد ًاقباس اهيلع قفت;ا طورشلا دُعَت مل ذإ ,راطÄا ف رييغتلا سكعت ةعجار;ا طابترK ةديدج طورش ىلع قافتKا متي ,١٦ ةرقفلا

 ماعلا ضرغلا تاذ رطqا

 لظ فو .ماعلا ضرغلا تاذ رطqا لوبق ةيناكمإ ىلع مكحلل ًاي;اع هيلع فراعتم مزلمو يعوضوم ساسأ نهارلا تقولا ف دجوي K .٨أ
 يتلا ريياع;ا رادصإب اهل حرص;او اهب فرتع;ا تاهÑا اهّرقت يتلا يلا;ا ريرقتلا ريياعم نوكت نأ ضرتفُي هنإف ,ساسqا اذه لثم بايغ
 نأ طرشب ,تآشن;ا هذه اهدعت يتلا ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا دادعÄ ةلوبقم تآشن;ا نم ةنيعم عاونأ لبق نم اهمادختسا متيس
 .حلاص;ا باحصأ نم ضيرع عاطق رظن تاهجو نابسÅا ف ذخqاو شاقنلا ىلع يوطنت ةفافشو ةمظنم ةيلآ ريياع;ا عضو تاهج عبتت
 :يلي ام يلا;ا ريرقتلاب ةصاsا ريياع;ا هذه ةلثمأ نمو

 ;ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;او ةبساحملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا •

 ;ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا ,ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل ةيلودلا ريياع;ا •

 ةيلآ تاهÑا هذه عبتت نأ طرشب ,ةنيعم ةلود ف ريياع;ا عضوب اهل حرصم وأ اهب فرتعم تاهج نع ةرداصلا ةيبسا£ا ئداب;ا •
 .حلاص;ا باحصأ نم ضيرع عاطق رظن تاهجو نابسÅا ف ذخqاو ةشقان;ا ىلع يوطنت ةفافشو ةمظنم

 
 ٨ ةرقفلا ,"صاخ ضرغ تاذ رط7 ًاقفو ةدع'ا ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٨٠٠( ةعجار'ا رايعم ١٠



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٨٦    

)٠١٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 مئاوقلا دادعإ مكv يتلا ةحئâلا وأ ماظنلا ف قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ يه اهنأ ىلع هذه يلا;ا ريرقتلا ريياعم دَّدv ام ًابلاغو
 .ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا

 ةحئK وأ ماظن بجوï ةضورف;ا يلا;ا ريرقتلا رُطُأ

 ضعب فو .Kًوبقم ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف قبطيس يذلا يلا;ا ريرقتلا راطإ ناك اذإ ام ديدحتب بلاطم عجار;ا نإف ,)أ( ٦ ةرقفلل ًاقفو .٩أ
 نم ةنيعم عاونq ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف همادختسا متيس يذلا يلا;ا ريرقتلا راطإ ةحئK وأ ماظن ضرفي دق ,لودلا
 مئاوقلا دادعKً Äوبقم ليبقلا اذه نم يلام ريرقت راطإ يأ نوكي نأ ضرتفُي ,كلذ ضيقن ىلع لدي ام دوجو مدع ةلاح فو .تآشن;ا
 .٢٠و ١٩ ناترقفلا قبطنت ,لوبقم ريغ راطÄا اهيف نوكي يتلا ةلاÅا فو .تآشن;ا هذه ةطساوب ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا

 يلا;ا ريرقتلل ةضورفم رطأ وأ ريياع;ا عضول تاهج اهب دجوت K يتلا لودلا

 راطإ مادختسا نوكي K امدنع وأ ,ريياع;ا عضوب اهل حرصم وأ اهب فرتعم تاهج اهيف تسيل ةلود ف لمعت وأ ةأشن;ا لَّجست امدنع .١٠أ
 لمتشيو .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف قبطيس يذلا يلا;ا ريرقتلا راطإ ددv ةرادÄا نإف ,ةحئK وأ ماظن بجوï ًاضورفم يلا;ا ريرقتلا
 .فورظلا هذه لثم ف يلا;ا ريرقتلا رطأ لوبق ةيناكمإ ديدحتل تاداشرإ ىلع يناثلا قحل;ا

 ))ب( ٦ ةرقفلا :عجار( ةرادÄا تايلوؤسم ىلع قافتKا

 )ب(٦ ةرقفلا ف ةنيب;ا تايلوؤس;ا لمحتب ترقأ دق ةرادÄا نأب ساسأ ٍضارتفا ىلع ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةعجار;ا ءارجإ متي .١١أ
 وأ ,طيسب يميظنت وأ يماظن فيرعت دجوي دق ,ىرخأ لود فو .ةحئK وأ ماظن ف تايلوؤس;ا هذه دَّدv دق ,ةنيعم لود فو ١١.اهتمهفو
K ا ىلع فيرعت يأ دجويÄطâو .تايلوؤس;ا هذهل ,قK لا وأ ماظنلا ةعجار;ا ريياعم يغلتâا هذه لثم ف ةحئqبلطتي ,كلذ عمو .روم 
 ,ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا نع وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةيلوؤس;ا لمv ىلع عجار;ا رود يوطني Kأ ةلقتس;ا ةعجار;ا موهفم
 لوصÅا متي يتلا تامولع;ا كلذ ف اï( ةعجارملل ةيرورضلا تامولع;ا ىلع لوصÅا نأشب لوقعم عقوت عجار;ا ىدل نوكي نأ بلطتيو
 نإف ,كلذ ىلع ًءانبو .اهريبدت وأ اهريفوت ىلع ةرداق ةرادÄا هيف نوكت يذلا دÅا ىلإ )دعاس;او ماعلا ذاتسqا رتفد جراخ نم اهيلع
 هذه لثم لمحتب رقت اهنأب ةرادÄا عم قافتا ىلإ لصوتلا متي ,مهفلا ءوسل ًايدافتو .ةلقتسم ةعجارم ءارجÄ ًاساسأ دعي ضارتفKا كلذ
 .اهليجستو ١٢–٩ تارقفلا ف ةدراولا ةعجار;ا طابترا طورش ىلع قافتKا نم ءزجك اهمهفت اهنأو تايلوؤس;ا

 وأ ماظن يأو اهلكيهو ةأشن;ا دراوم بسح ةمكوÅاب يفلك;او ةرادÄا يب يلا;ا ريرقتلا نع تايلوؤس;ا مساقت اهب متي يتلا قرطلا عونتت .١٢أ 
Kا نم لك راودأو ,ةلص تاذ ةحئÄاب يفلك;او ةرادÅا مظعم يفف .ةأشن;ا لخاد ةمكوÅاKا نوكت ,تÄذيفنتلا نع ةلوؤس;ا يه ةراد, 
 ةيلوؤسم ,ةمكوÅاب نوفلك;ا لمحتي وأ ,ةمكوÅاب يفلكملل نوكي ,تKاÅا ضعب فو .ةرادÄا ىلع ةمكوÅاب نوفلك;ا فرشي امنيب
 دق ,ةماعلا تآشن;ا وأ ربكqا تآشن;ا فو .يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا يذ ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةعباتم وأ ةيلا;ا مئاوقلا دامتعا
 .ةنيعم ةيفارشإ تايلوؤسم ,ةعجار;اب ةينعم ةنÑ لثم ,ةمكوÅاب يفلك;ا نم ةيعرف ةعومجم ىلوتت

 ,كلذلو ١٢.اهتايلوؤسم نم يعم ءزجب تفوأ دق اهنأب ةبوتكم تادافإ يدقت ةرادÄا نم عجار;ا بلطي نأ )٥٨٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .١٣أ
 تادافÄا عم بنج ىلإ ًابنج ,ةبوتك;ا تادافÄا هذه لثم ىلع لوصÅا عقوت;ا نم هنأب ةيارد ىلع ةرادÄا لعج بسان;ا نم نوكي دقف
 وأ ةيلا;ا مئاوقلاب ةلصلا تاذ ىرخqا ةعجار;ا ةلدأ معدل ةبوتك;ا تادافÄا ,موزللا دنعو ,ىرخqا ةعجار;ا ريياعم اهبلطتت يتلا ةبوتك;ا
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف رثكأ وأ يعم رارقإب

 ام ىلع لوصÅا نم عجار;ا نكمتي نلف ,ةبوتك;ا تادافÄا يدقت ىلع اهتقفاوم مدع وأ ,اهتايلوؤسم لمحتب ةرادÄا رارقإ مدع لاح ف .١٤أ 
 وأ ماظن بلطتي مل ام ,ةعجار;ا طابترا لوبق عجارملل بسان;ا نم نوكي نلف ,فورظلا هذه لثم فو ١٣.ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي
Kا فو .كلذب مايقلا عجار;ا نم ةحئÅاKهذه ةيمهأ حيضوت همزلي دقف ,ةعجار;ا طابترا لوبقب اهيف ًابلاطم عجار;ا نوكي يتلا ت 
 .عجار;ا ريرقت ف راثآ نم اهيلع بترتي امو ةرادßل رومqا

 
 ٤أ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار'ا رايعم ١١
 ١١و ١٠ ناترقفلا ,"ةبوتك'ا تاداف_ا" )٥٨٠( ةعجار'ا رايعم ١٢
 ٢٦أ ةرقفلا ,)٥٨٠( ةعجار'ا رايعم ١٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٨٧    

)٠١٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 ))١( )ب( ٦ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ

 راطÄ ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ةيلمع نإف ,رطqا هذه لثم فو .ةيلا;ا مئاوقلا ضرعب قلعتت تابلطتم يلا;ا ريرقتلا رطأ مظعم نمضتت .١٥أ
 ساسqا ضارتفKا نأ ف لثمتت ريرقتلل لداعلا ضرعلا فده ةيمهأ نإف ,لداعلا ضرعلا راطإ ةلاح فو .ضرعلا نمضتت يلا;ا ريرقتلا
 "ةلداعو ةيقيقح ةروص" ةيلا;ا مئاوقلا يطعت نأ نامض ةيلوؤسم ىلإ وأ ,لداعلا ضرعلا ىلإ ةصاخ ةراشإ نمضتي ةرادÄا عم هيلع قفت;ا
 .يلا;ا ريرقتلا راطÄ ًاقفو

 ))٢( )ب( ٦ ةرقفلا :عجار( ةيلخادلا ةباقرلا

 ببسب ءاوس ,يرهوÑا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم يكمتلل ةيرورض اهنأ ىرت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ىلع ةرادÄا ظفاv .١٦أ
 قيقv نع Kًوقعم ًاديكأت Kإ ةأشنملل رفوت نل ,اهتيلعاف تغلب امهمو ,اهنإف ,ةيلخادلا ةباقرلل ةمزâ;ا دويقلل ًارظنو .أطخ وأ شغ
 ١٤.ةأشنملل يلا;ا ريرقتلا فادهأ

 ًءانبو .ةرادÄا ةطساوب ةيلا;ا مئاوقلا دادعÄ ةمزâلا ةيلخادلا ةباقرلا نوصل âًيدب ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةلقتس;ا ةعجار;اب مايقلا دعي K .١٧أ
 ةقفاو;ا نإف ,كلذ عمو .اهمهفتو ةيلخادلا ةباقرلا نع اهتيلوؤسï رقت اهنأب ةرادÄا ةقفاوم ىلع لوصÅاب بلاطم عجار;ا نإف ,هيلع
 اهنأ وأ اهنم ضرغلا تققح دق ةرادÄا اهنوصت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نأ دجيس عجار;ا نأ ينعت K )٢( )ب( ٦ةرقفلا بجوï ةبولط;ا
 .روصقلا هجوأ نم ةيلاخ نوكتس

 ةعومجم "ةيلخادلا ةباقرلا" حلطصم لمشيو .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نم نكمتلل ةمزâلا ةيلخادلا ةباقرلا ةيهام ديدv ةأشن;ا ةرادإ ىلع .١٨أ
 تايلآ كلذ ف اï ,تامولع;ا ماظنو ;رطا∏ا مييقتل ةأشن;ا ةيلآو ;ةباقرلا ةئيب اهنأب اهفصو نكî تانوكم نمض ةطشنqا نم ةريبك
 K ميسقتلا اذه نإف ,كلذ عمو .ةباقرلا تاودأ ةعباتمو ;ةباقرلا ةطشنأو ;تKاصتKاو يلا;ا ريرقتلاب لصتي اميف ةقâعلا تاذ لامعqا
 نأ نكî يتلا ةيفيكلا وأ ,اهنوصو اهقيبطتو ةيلخادلا اهتباقر ميمصتب اهب موقت نأ ةنيعم ةأشن; نكî يتلا ةيفيكلا ةرورضلاب سكعي
 اهتâجسو اهرتافد ,صوصsا هجو ىلع( ةأشن;اب ةصاsا ةيلخادلا ةباقرلا سكعتو ١٥.تانوك;ا هذه نم يعم نوكم ّيأ اهب فنصت
 حئاوللاو ةمظنqاو ,ةأشن;ا اهل ضرعتت يتلا رطا∏ا ةعيبطو ,لامعqا ديقعت ىدمو ,ةرادÄا تاجايتحا )ةيبسا£ا اهمُظُن وأ ,ةيبسا£ا
 .ةلصلا تاذ

 فو .ةيبسا£ا مظنلا وأ ,ةيبسا£ا تâجسلاو رتافدلا ةيافك ىدم نع ةرادÄا ةيلوؤسم ىلإ ةحئK وأ ماظن ريشي دق ,لودلا ضعب ف .١٩أ 
 ةباقرلاو ,ةهج نم ,ةيبسا£ا مظنلا وأ ةيبسا£ا تâجسلاو رتافدلا يب فâتخا دوجو ةماعلا ةسرام;ا ضرتفت دق ,تKاÅا ضعب
 ةباقرلا نم أزجتي K ءزج يه ,ةيبسا£ا مظنلا وأ ةيبسا£ا تâجسلاو رتافدلا نإ ثيحو .ىرخأ ةهج نم ةباقرلا تاودأ وأ ةيلخادلا
 ًايدافتو .ةرادÄا ةيلوؤسم فصول )٢( )ب( ٦ ةرقفلا ف اهيلإ ةددحم ةراشإ دجوت âف ,١٨أ ةرقفلا ف هيلإ راش;ا وحنلا ىلع ةيلخادلا
 .ةيلوؤس;ا هذه قاطن ةرادßل حرشي نأ عجارملل بسان;ا نم نوكي دق ,مهفلا ءوسل

 )ب )٣( )ب( ٦ ةرقفلا :عجار( ةيفاضÄا تامولع;ا

 ًاقفو ىرخأ تامولعï قلعتت ًارومأ ,قابطنKا دنع ,ةعجار;ا ضرغل ةرادÄا نم عجار;ا اهبلطي دق يتلا ةيفاضÄا تامولع;ا نمضتت دق .٢٠أ
 دق ةعجار;ا طابترا طورش نإف ,عجار;ا ريرقت خيرات دعب ىرخأ تامولعم ىلع لوصÅا عجار;ا عقوتي امدنعو .)٧٢٠( ةعجار;ا رايع;
 وأ ةبسانم نوكت دق يتلا تافرصتلا ,قابطنKا ةلاح ف ,كلذ ف اï ىرخqا تامولع;ا كلتب ةقâعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسï ًاضيأ رقت

 .عجار;ا ريرقت خيرات دعب اهيلع لوصÅا ت يتلا ىرخqا تامولع;ا ف يرهوج فيرv دوجو عجار;ا جتنتسا اذإ ةيرورض

 ))ب( ٦ ةرقفلا :عجار( رغصqا تآشن;اب ةلصلا تاذ تارابتعKا

 ليبس ىلعف .عجار;او ةرادÄا نم لك تايلوؤسم لوح مهفلا ءوس يدافت ف ةعجار;ا طابترا طورش ىلع قافتKا ضارغأ دحأ لثمتي .٢١أ
 ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا اهنأب ةرادÄا ريكذت ديف;ا نم نوكي دقف ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف ثلاث فرط دعاس اذإ ,لاث;ا
Äقبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راط. 

 
 ٥٤أ ةرقف ,"اهتئيبو ةأشن'ا مهف لLخ نم اهمييقتو يرهو/ا فيرحتلا رطاخم ديدm" )٣١٥( ةعجار'ا رايعم ١٤
 لو7ا قحل'او ٩٥أ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم ١٥



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٨٨    

)٠١٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 ةعجار"ا تاطابترا طورش ىلع قافت3ا

 )٩ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا طابترا طورش ىلع قافتKا

 تاذ ةحئâلا وأ ماظنلاو ةأشن;ا ف ةمكوÅا لكيه ىلع ةعجار;ا طابترا طورش ىلع قافتKا ف ةمكوÅاب يفلك;او ةرادÄا راودأ دمتعت .٢٢أ
 .ةلصلا

 )١١ ,١٠ يترقفلا :عجار( ١٦بوتك;ا قافتKا لاكشأ نم رخآ لكش وأ ةعجار;ا طابترا باطخ

 اميف مهف ءوس يأ يدافتل ,ةعجار;ا ف ءدبلا لبق ةعجارم طابترا باطخ لاسرإب عجار;ا موقي نأ عجار;او ةأشن;ا نم لك ةحلصم نم .٢٣أ 
 بجوï ٍفاك لكشب ةددحم عجار;او ةرادÄا تايلوؤسمو ةعجار;ا قاطنو فده نوكي دق لودلا ضعب ف هنأ ريغ .ةعجار;اب قلعتي
 نأب فورظلا هذه ف عجارملل حمست ١١ ةرقفلا نأ نم مغرلا ىلعو .١٠ ةرقفلا ف اهفصو دراولا رومqا ددحي ماظنلا نإ يأ ,ماظنلا
 اهتايلوؤسï رقت ةرادÄا نأو طابترKا ىلع قبطنت ةلصلا تاذ ةحئâلا وأ ماظنلا نأ ةقيقح ىلإ طقف ةراشإ طابترKا باطخ ف جردي
 باطخ ف ١٠ ةرقفلا ف ةحضو;ا رومqا جاردإ بسان;ا نم هنأ ىري دق كلذ عم عجار;ا نإف ,اهمهفتو )ب(٦ ةرقفلا ف اهيلع صوصن;ا
 .اهب ةرادÄا مâعÄ طابترKا

 ةعجار;ا طابترا باطخ ىوتحمو لكش

 تايلوؤسم نع ةعجار;ا طابترا باطخ ف ةنّمضُ;ا تامولع;ا دنتست دقو .ةأشنم لكل ةعجار;ا طابترا باطخ ىوتحمو لكش فلتخي دق .٢٤أ
 ىلإ ةفاضÄابو .ةرادÄا تايلوؤسم فصو رايع;ا اذه نم ١٢ ةرقفلاو )ب(٦ ةرقفلا لوانتتو ١٧.)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ىلع عجار;ا
 :يلي ام ىلإ ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةعجار;ا طابترا باطخ ريشي دقف ,١٠ ةرقفلا اهبلطتت يتلا رومqا ينمضت

 ,ةقبطن;ا ةيقâخqا تابلطت;او ةعجار;ا ريياعمو حئاوللاو ةمظنqا ىلإ ةراشÄا كلذ ف اï ,ةعجار;ا قاطنل حيضوت •
 .عجار;ا اهب مزتلي نأ بجي يتلا ةينه;ا تائيهلل ىرخqا تارادصÄاو

 .ةعجار;ا طابترا جئاتنب رخآ غيلبت يأ لكش •

 ١٨.)٧٠١( مقر ةعجار;ا رايع; ًاقفو هريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومqا نع عجار;ا غلبي نأ بلطتم •

 لثمتي هيدافت نكK î رطخ ةمث نإف ,ةيلخادلا ةباقرلل ةمزâ;ا دويقلا ىلإ ةفاضÄاب ,ةعجارملل ةمزâ;ا دويقلا ببسب هنأ ةقيقح •
 ريياع; ًاقفو ميلس وحن ىلع اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا ت ولو ىتح ,اهفاشتكا متي K دق ةيرهوÑا تافيرحتلا ضعب نأ ف
 .ةعجار;ا

 .طابترKا قيرف ليكشت كلذ ف اï ,اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلاب ةصاsا تابيترتلا •

 .)١٣أ ةرقفلا ًاضيأ رظنا( ةبوتكم تادافإ مدقتس ةرادÄا نأ عقوت •

 نأ عقوت كلذ ف اï ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإب ةلص تاذ اهنأ ةرادÄا كردت يتلا تامولع;ا عيمج ىلإ لوصولا ةرادÄا رفوت نأ عقوت •
 .تاحاصفÄاب ةلصلا تاذ تامولع;ا ىلإ لوصولا ةرادÄا رفوت

 لوصÅا ت ًءاوس ,اهدادعإب ةلصلا تاذ تامولع;ا عيمج كلذ ف اï ,ةيلا;ا مئاوقلا ةدوسï عجار;ا ديوزت ىلع ةرادÄا ةقفاوم •
 ,)تاحاصفÄا دادعإب ةلصلا تاذ تامولع;ا عيمج كلذ ف اï( دعاس;او ماعلا ذاتسqا رتفد جراخ وأ لخاد نم اهيلع

 .حرتق;ا ينمزلا لودجلل ًاقفو ةعجار;ا زا©إب عجارملل حامسلل ,بسان;ا تقولا فو ,تدجو نإ ١٩,ىرخqا تامولع;او

 
 .بوتك'ا قافتVا لاكشأ نم بسانم رخآ لكش يأ وأ ةعجارم طابترا باطخ ىلإ ةراشإ اهنأ ىلع ذخؤت ةعجارم طابترا باطخ ىلإ ةراشإ ةيأ ,ةيلاتلا تارقفلا ف ١٦
 ٩-٣ تارقفلا ,)٢٠٠( ةعجار'ا رايعم ١٧
١٨  

 "لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا روم7ا نع غLب_ا" )٧٠١( ةعجار'ا رايعم
 "ىرخ7ا تامولع'اب ةقLعلا تاذ عجار'ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار'ا رايعم ف ةددÇا  ١٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٨٩    

)٠١٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 لâخ اهب ةيارد ىلع ةرادÄا حبصت دق يتلاو ,ةيلا;ا مئاوقلا ىلع رثؤت نأ نكî يتلا قئاقÅاب عجار;ا غâبإ ىلع ةرادÄا ةقفاوم •
 .ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ خيرات ىتحو عجار;ا ريرقت خيرات نم ةرتفلا

 .ةرتوفلا تابيترتو ةعجار;ا باعتأ باستحا اهيلع ًءانب ت يتلا سسqا •

 .باطsا ف ةحضو;ا طابترKا طورش ىلع اهتقفاومو ةعجار;ا طابترا باطs اهمâتسا ديكأتب ةرادÄا ةبلاطم •

 ةعجار;ا طابترا طورش ف جردي نأ عجارملل ديف;ا نم نوكي دقف ,ةعجارملل ةسيئرلا رومqا نع غâبÄاب ًابلاطم عجار;ا نوكي K امدنع .٢٥أ
 جردي نأ عجارملل يرورضلا نم نوكي دق ,لودلا ضعب فو ,عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومqا نع غâبÄا ةيناكمإ ىلإ ةراشإ
 .غâبÄا اذهب مايقلا ىلع ةردقلاب ظافتحâل ةيناكمÄا هذه لثم ىلإ ةراشإ

 :ةيلاتلا طاقنلا ًاضيأ ةعجار;ا طابترا باطخ نمضتي دق ,ًامئâم كلذ نوكي امدنع .٢٦أ

 .ةعجار;ا بناوج ضعب ف نيرخآ ءاربخو يعجارم كارشإب ةقلعت;ا تابيترتلا •

 .نيرخíا ةأشن;ا يفظومو ييلخادلا يعجار;ا كارشإب ةقلعت;ا تابيترتلا •

 .ةرم لوq ةأشن; ةعجارم ءارجإ ةلاح ف ,دجو نإ ,قباسلا عجار;ا عم اهب مايقلا متيس يتلا تابيترتلا •

 ريرقتلا لوانتت يتلا ,ةلصلا تاذ ةيقâخqا تابلطت;ا وأ حئاوللا وأ ةمظنqا بجوï ,اهفصوو عجار;ا تايلوؤسم ىلإ ةراشإ •
 .اهثودح ف هبتش;ا وأ اهثودح دد£ا ,حئاوللا وأ ةمظنqاب مازتلKا مدع تKاح نع ةأشن;ا جراخ ةينعم ةطلسل

 .ًانكö كلذ ناك ىتم ,عجار;ا مازتلK دييقت يأ •

 .ةأشن;او عجار;ا يب ىرخأ تايقافتا يأ ىلإ ةراشÄا •

 .ىرخأ فارطq ةعجار;ا لمع قاروأ يدقتب تامازتلا يأ •

 .لوqا قحل;ا ف ةعجارم طابترا باطs لاثم قفرمو

 *ةعومºا تانّوكم ةعجارم تايلمع 
 اذهل لصفنم ةعجارم طابترا باطخ لاسرإب صاsا رارقلا نإف ,اهتانوكم نم نّوك; عجارم هسفن وه مqا ةأشن;ا عجارم نوكي امدنع .٢٧أ 

 :يلي ام اهنيب نم لماوع ةدعب رثأتي نّوك;ا

 ;نوك;ا عجارم ييعتب مئاقلا •

 ;نّوكملل لصفنم ةعجارم ريرقت رادصإ متيس ناك اذإ ام •

 ;ةعجار;ا تانييعتب ةقلعت;ا ةيماظنلا تابلطت;ا •

 ;نوك;ا ةيكلم قوقح ف مqا ةأشن;ا ةمهاسم ةبسن •

 .مqا ةأشن;ا نع نّوك;ا ةرادإ لâقتسا ىدم •

 )١٢ ,١١ يترقفلا :عجار( ةحئK وأ ماظن بجوï ةضورف;ا ةرادÄا تايلوؤسم

 ف ةعجار;ا طابترK ةنيعم طورش ليجست يرورضلا نم سيل هنأ ,٢٩أو ٢٣أ يترقفلا ف ةنيب;ا فورظلا لظ ف ,عجار;ا جتنتسا اذإ .٢٨أ
 لمحتب رقت اهنأب ةرادÄا نم بوتكم قافتا ىلع لوصحلل ىعسلاب ١١ ةرقفلا بجوï ًابلاطم لظي هنإف ,ةعجار;ا طابترا باطخ
 ماظنلا صوصن مدختسي دق بوتك;ا قافتKا اذه لثم نإف ,١٢ ةرقفلل ًاقفوو ,كلذ عمو .اهمهفت اهنأو )ب(٦ ةرقفلا ف ةنيب;ا تايلوؤس;ا

 بجي يتلاو ,هل ةيلا'ا تامولع'ا دادعإب ةعومáا نوكم وأ ةعومáا ةرادإ موقت )يراà طاشن وأ( ةأشنم :ةعجار'ا تاحلطصم ةمئاق ف درو امك ةعومáا نّوكÖ دصُقي  * 
 .ةعومجملل ةيلا'ا مئاوقلا ف اهنيمضت



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٩٠    

)٠١٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 مدقت دقو .)ب(٦ ةرقفلا ف ةروكذ;ا كلت اهريثأت ف لثاô ةرادßل تايلوؤسم ددحي ةحئâلا وأ ماظنلا اذه لثم ناك اذإ ,ةحئâلا وأ
 ف دراولا فصولا ناك اذإ ام ديدحتل تاداشرإ ةلودلا ف ةعجار;ا لامعq ةمظن;ا تاطلسلا وأ ريياع;ا عضو تاهج وأ ةبسا£ا ةنهم
 .âًثاö ةحئâلا وأ ماظنلا

 ماعلا عاطقلا تآشنï ةصاخ تارابتعا 

 تايلوؤسم ًةداع ددvو ,ماعلا عاطقلا تآشن; عجارم ييعتب ماعلا عاطقلا ةعجارم تايلمع مكv يتلا حئاوللا وأ ةمظنqا ةداع رمأت .٢٩أ
 ددحي امدنعو .ةأشن;اب ةصاsا تامولع;ا نم اهريغو تâجسلا ىلإ لوصولا ةطلس كلذ ف اï ,ماعلا عاطقلا تآشنم عجارم تاطلسو
 باطخ رادصإ ديف;ا نم هنأ كلذ عم ماعلا عاطقلا ف عجار;ا ىري دقف ,ةعجار;ا طابترا طورش ٍفاك ليصفتب ةحئâلا وأ ماظنلا
Kىفوأ ليصافتب ةعجار;ا طابتر ö١١ ةرقفلا هب حمست ا. 

 )١٣ ةرقفلا :عجار( ةرركت"ا ةعجار"ا تايلمع

 لماوعلا نإف ,كلذ عمو .ةعجارم ةرتف لك نع ىرخأ ةبوتكم تاقافتا يأ وأ ,ديدج ةعجارم طابترا باطخ لاسرإ مدع عجار;ا ررقي دق .٣٠أ
 :ةدوجو;ا طورشلاب ةأشن;ا ريكذت وأ ,ةعجار;ا طابترا طورش ف رظنلا ةداعإ بسان;ا نم لع± دق ةيتíا

 .ةعجار;ا قاطنو فدهل ةأشن;ا مهف ءوس ىلع رشؤم يأ •

 .ةعجار;ا طابترK ةصاخ وأ ةلدعم طورش يأ •

 .ايلعلا ةرادÄا ف ثيدح رييغت •

 .ةأشن;ا كâم ف مهم رييغت •

 .ةأشن;ا لامعأ مجح وأ ةعيبط ف مهم رييغت •

 .ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطت;ا ف رييغت •

 .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف هعابتا ت يذلا يلا;ا ريرقتلا راطإ ف رييغت •

 .ىرخqا ريرقتلا تابلطتم ف رييغت  •

 ةعجار"ا طابترا طورش ف رييغتلا لوبق

 )١٤ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا طابترا طورش رييغت بلط

 مهف ءوس ببسب وأ ,ةمدsا ىلإ ةجاÅا ف ةرثؤ;ا فورظلا ف ريغت ببسب ةعجار;ا طابترا طورش رييغت عجار;ا نم ةأشن;ا بلطت دق .٣١أ
 فورظ ببسب ناك وأ ةرادÄا لبق نم ًاضورفم ناك ًءاوس ,ةعجار;ا طابترا قاطن ىلع ديق ببسب وأ ,ًءادتبا تبلُط يتلا ةعجار;ا ةعيبطل
 دييقت ىلع ةبترت;ا راثíا ف ةصاخ ةفصبو ,رييغتلا بلطل مدق;ا ريربتلا ف رظني عجار;ا نإف ,١٤ ةرقفلا هيضتقت ا; ًاقفوو .ىرخأ
 .ةعجار;ا طابترا قاطن

 بلطل ًايقطنم ًاساسأ ًءادتبا ةبولط;ا ةمدsا ةعيبطل مهف ءوس ثودح وأ ةأشن;ا تاجايتحا ىلع رثؤت يتلا فورظلا ف ريغتلا دعُي دق .٣٢أ 
 .ةعجار;ا طابترا ىلع رييغت لاخدإ

 ةيضرم ريغ وأ ةلمتكم ريغ وأ ةحيحص ريغ تامولعï قلعتي هنأ حضاولا نم ناك اذإ Kًوقعم ريغتلا دعي K دق ,كلذ نم سكعلا ىلعو .٣٣أ 
 غلاب;اب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÅا ىلع عجار;ا ةردق مدع كلذ ةلثمأ نم لعلو .ىرخأ ةقيرط ةيأب
 .يأرلا ءادبإ نع عانتمKا وأ ظفحت;ا يأرلا يدافتل صحف طابترا ىلإ ةعجار;ا طابترا رييغت بلطب ةأشن;ا مايقو ,ليصحتلا ةقحتسم

 )١٥ ةرقفلا :عجار( ةقâع تاذ ةمدخ وأ صحف ىلإ رييغتلا بلط 

 ريياع; ًاقفو ةعجار;ا ءادأب هفيلكت ت ىذلا عجار;ا جاتحي دق ,ةقâع تاذ ةمدخ وأ صحف ىلإ ةعجار;ا طابترا رييغت ىلع ةقفاو;ا لبق .٣٤أ
 .هâعأ ٣٣أ-٣١أ تارقفلا ف اهيلإ راش;ا ىرخqا رومæل ةفاضÄاب ,رييغتلل ةيدقاعت وأ ةينوناق راثآ يأ مييقت ىلإ ةعجار;ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٩١    

)٠١٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 ت يذلا ةعجار;ا لمع نإف ,ةقâع تاذ ىرخأ ةمدخ وأ صحف ىلإ ةعجار;ا طابترا رييغتل ةيقطنم تارربم كانه نأ عجار;ا جتنتسا اذإ .٣٥أ 
 هرادصإ بولط;ا ريرقتلاو هؤادأ بولط;ا لمعلا نأ ريغ ;هيلإ رييغتلا ت يذلا طابترKاب ةلص اذ نوكي دق رييغتلا خيرات ىتح هذيفنت
 ام ىلإ ةراشÄا نمضتي نل ةقâعلا تاذ ةمدsاب قلعت;ا ريرقتلا نإف ,ئراقلا كابرإ متي K ىتحو .لدع;ا طابترâل بسان;ا كلذ نوكيس
 :يلي

 وأ ;ًءادتبا بولط;ا ةعجار;ا طابترا )أ(

 طابترا ىلإ ةعجار;ا طابترا رييغت متي امدنع Kإ ,ًءادتبا بولط;ا ةعجار;ا طابترا ف اهذيفنت ت دق نوكي اïر تاءارجإ يأ )ب(
 .ريرقتلا نم ًايداع ًاءزج ةذفن;ا تاءارجÄا ىلإ ةراشÄا نوكت ٍذئدنعف اهيلع قفتم تاءارجإ قيبطتل

 تاطابتر3ا لوبق ف ةيفاضإ تارابتعا

 )١٨ ةرقفلا :عجار( ةحئK وأ ماظن تابلطتم اهيلإ فاض;ا يلا;ا ريرقتلا ريياعم

 ةرداصلا يلا;ا ريرقتلا ريياعم ىلإ ةيلا;ا مئاوقلا دادعإب ةقâع تاذ ةيفاضإ تابلطتم حئاوللا وأ ةمظنqا فيضت دق ,لودلا ضعب ف .٣٦أ
 ةعجار;ا ريياعم قيبطت ضارغq قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ لمشي ,لودلا كلت فو .ريياع;ا دادعإب اهل حرصم وأ اهب فرتعم تاهج نع
 ىلع ,لاÅا وه اذه نوكي دقو .دد£ا راطÄا اذه عم اهضراعت مدع ةطيرش ةيفاضÄا تابلطت;او دد£ا يلا;ا ريرقتلا راطإ نم âًك
 قييضت دنع وأ ,يلا;ا ريرقتلا ريياعم بجوï ةبولط;ا كلت ىلإ ةفاضÄاب ,ةنيعم تاحاصفإ ةحئK وأ ماظن ددحي امدنع ,لاث;ا ليبس
 ٢٠.يلا;ا ريرقتلا ريياعم قاطن ف اهقيبطت نكî يتلا ةلوبق;ا تارايتخKا قاطن

 )١٩ ةرقفلا :عجار( طابترKا لوبق ف رثؤت ىرخأ رومأ - ةحئK وأ ماظن بجوï ضورف;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ

 يطعت" وأ "ةيرهوÑا بناوÑا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت" تارابع عجار;ا يأر ةغايص ف مَدختسُت نأ ةحئK وأ ماظن ضرفي دق .٣٧أ
 Kول هلوبق متيل نكي مل ةحئK وأ ماظن بجوï ضورف;ا قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ نأ عجار;ا جاتنتسا ةلاح ف "ةلداعو ةيقيقح ةروص
 ريياعم تابلطتم نع ريبك لكشب عجار;ا ريرقت ةغايصل ةدد£ا تاحلطص;ا فلتخت ,ةلاÅا هذه فو .ةحئâلا وأ ماظنلا بجوï هضرف
 .)٢١ ةرقفلا رظنا( ةعجار;ا

 )٢١ ةرقفلا :عجار( ةحئK وأ ماظن بجوï ضورف;ا عجار;ا ريرقت

 ةلصلا تاذ ةعجار;ا ريياعم عيمجب مزتلا دق نكي مل ام ةعجار;ا ريياعï مزتلم هنأب ديفي نأ عجارملل ةعجار;ا ريياعم حمست K .٣٨أ
 ريياعم تابلطتم نع ًاريبك ًافâتخا فلتخي ىوتحم وأ لكشب هتغايص وأ عجار;ا ريرقت قيسنت ةحئK وأ ماظن ضرفي امدنعو ٢١.ةعجار;اب
 ف ةرابع يمضت ف عجار;ا رظني دقف ,لمت£ا مهفلا ءوس نم ففخي نل هريرقت ف فاضÄا ريسفتلا نأ عجار;ا جتنتسيو ,ةعجار;ا
 كلذ ف اï ,ةعجار;ا ريياعم قيبطت ىلع عجار;ا عَّجشُي ,كلذ عمو .ةعجار;ا ريياع; ًاقفو اهب مايقلا متي مل ةعجار;ا نأب ديفت ريرقتلا
 دق ةعجار;ا نأ ىلإ ةراشÄاب هل حومسم ريغ هنأ نم مغرلا ىلع ,ًايلمع نكö ىدم ىصقأ ىلإ ,عجار;ا ريرقت لوانتت يتلا ريياع;ا كلت
 .ةعجار;ا ريياع; ًاقفو اهب مايقلا ت

 ماعلا عاطقلا تآشنï ةصاخ تارابتعا

 نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف ;ةعجارملل رداصلا يمسرلا فيلكتلا مكحي يذلا ماظنلا نمض ةصاخ تابلطتم دجوت دق ,ماعلا عاطقلا ف .٣٩أ
 قاطن دييقت ىلإ ىعست ةأشن;ا تناك اذإ روهمÑا وأ ةمظنqا رادصإ ةطلس ىلإ وأ ريزو ىلإ ًةرشابم هريرقت يدقتب ًابلاطم عجار;ا
 .ةعجار;ا

 
 .ٍفاك لكشب هفصت وأ قبطن'ا يلا'ا ريرقتلا راطإ ىلإ ريشت ةيلا'ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقتب قلعتي ًابلطتم )٧٠٠( ةعجار'ا رايعم نم ٥١ ةرقفلا نمضتت  ٢٠
 ٢٠ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار'ا رايعم  ٢١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٩٢    

)٢١٠( ةعجار"ا رايعم  
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 لوIا قحل"ا

 )٢٦أ–٢٤أ تارقفلا :عجار(

 ةعجارم طابترا باط_ لاثم

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةَّدعم ماع ضرغ تاذ ةيلام مئاوق ةعجار; طابترا باطs لاثم يلي اميف
 .رايع;ا اذه ف ةدراولا تارابتعKا عم بنج ىلإ ًابنج همادختسا متي دق ًايداشرإ ًاجذو¿ نوكي نأ دوصق;ا ا¿إو ,ًامزلم سيل باطsا اذهو
 ريرقت ةرتف نع ةيلام مئاوق ةعجارم ىلإ ةراشßل هتغايص تô دقو .ةيدرفلا فورظلاو تابلطتملل ًاقفو باطsا اذه ليدعت مزâلا نم نوكيسو
 بسان;ا نم نوكي دقو .)١٣ ةرقفلا رظنا( ةرركتم ةعجارم تايلمع ىلع هقيبطت عقوت;ا نم وأ دوصق;ا نم ناك اذإ هفييكت ىلإ جاتحي دقو ,ةدحاو
 .حرتقم باطخ يأ ةبسانم ديدحتل ةينوناق ةروشم ىلع لوصÅا

*** 

 ١:)س( ةكرشلا ف ةمكوÅاب يفلك;ا وأ ينع;ا ةرادÄا لثö ىلإ باطsا هَّجوُي

 ]ةعجار;ا قاطنو فده[

 ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارï موقن نأ ٢متبلط دقل
 لمشت يتلاو ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيÄاو ,خيراتلا كذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تارييغتلا ةمئاقو
 .انم بولط;ا ةعجار;ا طابترK انمهفو انلوبق اذه انباطخ بجوï مكل دكؤن نأ اندعسُيو .ةمه;ا ةيبسا£ا تاسايسلاب ًاصخلم

 ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوÑا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف انتعجارم فادهأ لثمتتو 
 ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي K هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقع;ا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ فو
 أشنت نأ نكîو .ًادوجوم ناك ىتم يرهوÑا فيرحتلا نع ًامئاد فشكتس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل
 ةيداصتقKا تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج تافيرحتلا دَعُتو ,أطخ وأ شغ نع تافيرحتلا
 .ةيلا;ا مئاوقلا هذه ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا

 ]عجار;ا تايلوؤسم[ 

 .ةيقâخqا تابلطت;اب مازتلKا انم بلطتت ريياع;ا هذهو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مون فوس
 ينه;ا كشلا ةعزنب مزتلنو ,ينه;ا مكÅا سرا¿ اننإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;ا نم ءزجكو
 :يلي اï ًاضيأ موقنو .ةعجار;ا ةيلمع لاوط

• vا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديدÑكلتل بيجتست ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو 
 شغ نع تانلا يرهوÑا فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ دعُيو .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصÅاو ,رطا∏ا
 ةباقرلل زوا± وأ ةللضم تادافإ وأ ةدمعتم تKافغإ وأ ريوزت وأ ؤطاوت ىلع يوطني دق شغلا نq ًارظن ,أطخ نع تانلا رطsا نم ىلعأ
 .ةيلخادلا

 
 رظنا - يينع'ا صاخش7ا ىلإ ةراش_ا مه'ا نمو .ةلصلا تاذ ةلودلا كلذ ف اÖ ,طابترVا فورظ لظ ف بسانم وه ا' ًاقفو باطëا ف تاراش_او يبطاèا ديدm نوكي ١

 .٢٢أ ةرقفلا
 ًاعبت لاñا ىضتقم بسح اهليدعت متيس وأ "عجار'ا"و "ةمكوñاب يفلك'ا"و "ةراد_ا" ظافلأو "انل"و "نحن"و "متنأ" رئامضلا ىلإ ةراش_ا مادختسا متيس باطëا اذه ف ٢

 .فورظلل



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٩٣    

)٢١٠( ةعجار"ا رايعم  
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 ضرغل سيلو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسان;ا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصت لجأ نم ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا •
 روصق هجوأ نم ةعجار;ا لâخ هفشتكنس ام نأشب ةباتك مكغâبإب موقنسف ,كلذ عمو ٣.ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ
 .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارï ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم

 .ةرادÄا اهتدعأ يتلا اهب ةقلعت;ا تاحاصفÄاو ةيبسا£ا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةمدختس;ا ةيبسا£ا تاسايسلا ةبسانم ىدم يوقت •

 لوصÅا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتساو ,ةبسا£ا ف ةيرارمتسKا ساسq ةرادÄا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلا •
 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق لوح ًاريبك ًاكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتم يرهوج دكأت مدع كانه ناك اذإ ام ,اهيلع
 ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا ةقâعلا تاذ تاحاصفÄا ىلإ انريرقت ف هابتنKا تفلب يبلاطم نوكنس ,يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ انصلخ اذإو
 اهيلع لوصÅا متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ انتاجاتنتسا دنتستو .انيأر ليدعتب يبلاطم نوكنسف ,ةيفاك ريغ تاحاصفÄا كلت تناك اذإ وأ
 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا نع ةكرشلا فقوت ف ببستت دق ةيلبقتسم ًافورظ وأ ًاثادحأ نإف ,كلذ عمو .عجار;ا ريرقت خيرات ىتح

 يتلا ثادحqاو تâماع;ا نع ربعت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ امو ,تاحاصفÄا اهيف اï ,اهاوتحمو اهلكيهو ةيلا;ا مئاوقلل ماعلا ضرعلا يوقت •
ôةقيرطب اهلث vلداعلا ضرعلا قق. 

 ضعب نأ ف لثمتي هيدافت نكK î رطخ دجوي هنإف ,ةيلخادلا ةباقرلل ةمزâ;ا دويقلا ىلإ ةفاضإ ,عجارملل ةمزâ;ا دويقلا ببسبو •
 .ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ميلس لكشب اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا ت ولو ىتح ,اهفاشتكا متي K دق ةيرهوÑا تافيرحتلا

 كلت ضرفت حئاوللا وأ ةمظنqا نأ ررقي مل عجار;ا نأ ضرتفُي ,لاث;ا اذه ضارغq( قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ديدvو ةرادÄا تايلوؤسم[
 .])رايع;ا اذه نم )ب( ٦ ةرقفلا ف ةدراولا تافيصوتلا مادختسا ت كلذلو .بجاولا لكشلاب تايلوؤس;ا

 :يلي اّمع ةيلوؤس;ا نولمحتي مهنأ نومهفيو نورقي ٤]لاÅا ىضتقم بسح ,ةمكوÅاب يفلك;او ةرادKا[ نأ ساسأ ىلع انتعجارم ءارجإ متيس

 ٥;ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلل لداعلا ضرعلاو دادعÄا )أ(

 ;أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوÑا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم يكمتلل ةيرورض اهنأ ]ةرادÄا[ ىرت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا )ب(

 ٦:يلي اö اننيكô )ج(

 ;ىرخqا رومqاو قئاثولاو تâجسلا لثم ةيلا;ا مئاوقلا دادعإب ةلص تاذ اهنأ ةرادÄا كردت يتلا تامولع;ا عيمج ىلإ لوصولا )١(

 ;ةعجار;ا ضرغل ]ةرادÄا[ نم اهبلطن دق يتلا ةيفاضÄا تامولع;ا )٢(

 .ةعجار;ا ةلدأ ىلع مهنم لوصÅا يرورضلا نم هنأ ىرن نيذلا ةأشن;ا لخاد صاخشqا ىلإ ديق;ا ريغ لوصولا )٣(

 انل ةمدق;ا تادافÄاب قلعتي اميف ةبوتكم ةقداصم يدقت ]لاÅا ىضتقم بسح ,ةمكوÅاب يفلك;او ةرادÄا[ نم بلطنس ,انتعجارم ةيلآ نم ءزجكو
 .ةعجار;اب قلعتي اميف

 .ةعجار;ا ءانثأ مكتكرش يفظوم بناج نم ماتلا نواعتلا ىلإ علطتنو

 ]ةلص تاذ ىرخأ تامولعم[

 ].ءاضتقKا دنع ,ةصاخ ىرخأ طورش يأو ريتاوفلاو باعتqاب ةقلعت;ا تابيترتلا لثم ,ىرخأ تامولعم يأ ةفاضإ متي[

 ]ريرقتلا[
 

 مئاوقلا ةعجارم عم نمازتلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر رادصإ نع ًاضيأ Vًوؤسم اهيف عجار'ا نوكي يتلا فورظلا ف ,لاñا ىضتقم بسح ,ةلم/ا هذه ليدعت متي  ٣
 .ةيلا'ا

 .فورظلل ًاعبت بسان'ا حلطص'ا مادختسا متي   ٤
 .ةكلم'ا ف مدختست V "... ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت يتلا ةيلا'ا مئاوقلا دادعإ" ةرابع نإف ةكلم'ا ف دئاسلا فرعلل ًاقفو  ٥
 .اهنيمضت متي دق يتلا ةراد_ا تايلوؤسÖ ةقLعلا تاذ ىرخ7ا رومúل ةلثمأ ىلع عLطLل ٢٤أ ةرقفلا رظنا ٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٩٤    

)٢١٠( ةعجار"ا رايعم  
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 ,)٧٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ىرخqا تامولع;ا نع ريرقتلا كلذ ف اï ,عجار;ا ريرقتل يعقوت;ا ىوت£او لكشلل ةبسانم ةراشإ ةفاضإ متي[
 ]قابطنKا ةلاح ف
 .انتعجارم جئاتن ءوض ف انريرقت ىوتحمو لكش ليدعت مزلي دقو

 كلذ ف اï ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم تابيترتب مكملع ديفي اï ,انيلإ اهلاسرإ ةداعإو باطsا اذه نم ةقفر;ا ةخسنلا عيقوتب لضفتلا وجرن
 .اهيلع مكتقفاومو ,انم لك تايلوؤسم

 

 ]بتك;ا مسا[
 

 )س( ةكرشلا نع ةباينلاب لوبقلاو ملعلاب رقأ

 )عيقوتلا(
...................... 
 ةفيظولاو مسKا
 خيراتلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٩٥    

)٢١٠( ةعجار"ا رايعم  
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

 يناثلا قحل"ا

 )١٠أ ةرقفلا :عجار(

aا لوبق ةيناكمإ ديدIماعلا ضرغلا تاذ رط 

 ةحئ3 وأ ماظن بجوl ةضورفم يلام ريرقت رُطُأ اهب دجوت 3 وأ ,ريياع"ا عضوب اهل حرصم وأ اهب فرتعم تاهج اهب دجوت 3 يتلا لودلا

 اهل حرصم وأ اهب فرتعم تاهج اهيف تسيل ةلود ف لمعت وأ ةأشن;ا لَّجسُت امدنعف ,رايع;ا اذه نم ١٠أ ةرقفلا ف هحيضوت ت ا; ًاقفو .١
 يلا;ا ريرقتلا راطإ ديدحتب ةرادÄا موقت ,ةحئK وأ ماظن بجوï ًاضورفم يلا;ا ريرقتلا راطإ مادختسا نوكي K امدنع وأ ,ريياع;ا عضوب
 ف اهركذ دراولا تاهÑا ىدحإ اهعضت يتلا يلا;ا ريرقتلا ريياعم مادختسا ىلع لودلا هذه ف ةسرام;ا دمتعت ام ًةداعو .قبطن;ا
 .رايع;ا اذه نم ٨أ ةرقفلا

 تاذ ةيلا;ا مئاوقلل يلا;ا ريرقتلا راطإ اهنأ ىلع اهيلع فراعتمو ةنيعم ةلود ف ةرقتسم ةيبساحم فارعأ كانه نوكت دق ,لباق;ا فو .٢ 
 ٦ ةرقفلا بجوï ًابلاطم نوكي عجار;ا نإف ,راطÄا اذه عابتا متي امدنعو .ةلودلا كلت ف لمعت ةنيعم تآشنم اهدعت يتلا ماعلا ضرغلا
 مئاوقلا دادعÄ يلا;ا ريرقتلل Kًوبقم ًاراطإ اهلمجم ف لكشت نأ نكî ةيبسا£ا فارعqا كلت تناك اذإ ام ديدحتب رايع;ا اذه نم )أ(
 ف ةبسا£ا ةنهم نوكت اïرف ,ةنيعم ةلود ف عساو قاطن ىلع ةمدختسم ةيبسا£ا فارعqا نوكت امدنعو .ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا
 رارقلا اذه ذاختاب عجار;ا موقي دقف ,كلذ نم Kًدبو .يعجار;ا نع ةباينلاب يلا;ا ريرقتلا راطإ لوبق ةيناكمإ ف ترظن دق ةلودلا كلت
 ةلوبق;ا يلا;ا ريرقتلا رُطُأ ف ًةداع ةدوجوم نوكت يتلا صئاصsا كلتب فصتت ةيبسا£ا فارعqا تناك اذإ اميف رظنلا قيرط نع
 Kًوبقم هرابتعا ت يذلاو ,ةدوجو;ا يلا;ا ريرقتلا رُطُأ دحأ تابلطتï ةيبسا£ا فارعqا ةنراقم قيرط نع وأ ,)هاندأ ٣ ةرقفلا رظنا(
 .)هاندأ ٤ ةرقفلا رظنا(

 يمدختسملل ةديفم نوكت ةيلا;ا مئاوقلا ف تامولعم يدقت ىلإ يدؤت يتلا ,ةيلاتلا صئاصsاب ةلوبق;ا يلا;ا ريرقتلا رطأ ًةداع فصتت .٣
 :يفدهتس;ا

 ليبس ىلعف .ةيلا;ا مئاوقلا نم ضرغلابو ةأشن;ا ةعيبطب ةلص تاذ ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا نوكت نأ ينعتو ,ةمءâ;ا )أ(
 ةيبلتل ةمزâلا تامولع;ا ثيح نم ةمءâ;ا مييقت متي ,ماع ضرغ تاذ ةيلام مئاوق دعُت يتلا ةيراجتلا تآشن;ا ةلاح ف ,لاث;ا
 .ةيداصتقKا تارارقلا ذاختا دنع يمدختس;ا نم ضيرع عاطق اهيلإ جاتحي يتلا ةيلا;ا تامولع;ا نم ةكرتش;ا تاجايتحKا
 .ةيراجتلا ةأشنملل ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا;ا ءادqاو يلا;ا زكر;ا ضرعب تاجايتحKا هذه ةيبلت متي ام ًةداعو

 ىلع دنتست يتلا تاجاتنتسKا ىلع رثؤت دق ,تاحاصفإو تاباسح ةدصرأو ثادحأو تâماعم فذح متي Kأ ينعتو ,لامتكKا )ب(
 .ةيلا;ا مئاوقلا

 :ةيلا;ا مئاوقلا ف ةمدق;ا تامولع;ا ّنأ ينعتو ,تامولع;ا ىلع دامتعKا ةيناكمإ )ج(

 ;ينوناقلا اهلكش درجم سيلو ,تâماع;او ثادحæل يداصتقKا رهوÑا ,ءاضتقKا دنع ,سكعت )١(

 .ةلثاö فورظ ف مدختست امدنع ,ةلوقعم ةجردب قست;ا حاصفÄاو ضرعلاو سايقلاو يوقتلا ىلإ يدؤت )٢(

 .زيحتلا نم ةيلاخ ةيلا;ا مئاوقلا اهرفوت يتلا تامولع;ا نوكت نأ ينعتو ,ةيدايÅا )د(

 لكشب ةفلتخم تاريسفتل ةلباق ريغو ةلماشو ةحضاو ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا نوكت نأ ينعتو ,مهفلل ةيلباقلا )ه(
 .يرهوج

 عجار;ا نراقي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .Kًوبقم هربتعي دوجوم يلام ريرقت راطإ تابلطتï ةيبسا£ا فارعqا ةنراقم عجار;ا ررقي دق .٤ 
 ريرقت راطإب ةيبسا£ا فارعqا ةنراقم عجار;ا ررقي دق ,ةريغص ةأشنم ةعجار;و .يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;اب ةيبسا£ا فارعqا
 متيو ,ةنراق;ا هذه لثï عجار;ا موقي امدنعو .ريياع;ا عضوب اهل حرصم وأ اهب فرتعم تاهج لبق نم تآشن;ا هذهل ًاصيصخ دعُم يلام
vتخا ديدâا تناك اذإ ام نأشب رارقلا نإف ,تافqمتي ,لوبقم يلام ريرقت راطإ لكشت ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف ةعبت;ا ةيبسا£ا فارع 
 ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يلا;ا ريرقتلا راطإ فصو وأ ,ةيبسا£ا فارعqا قيبطت ناك اذإ امو ,تافâتخKا بابسأ ف رظنلا ءوض ف هذخأ
îةلِلضم ةيلام مئاوق ىلإ يدؤي نأ نك. 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت            ٩٦    

)٢١٠( ةعجار"ا رايعم  
 

ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتKا  

٥. K ا ةعومجم دعُتqتل ةعوضو;ا ةيبسا£ا فارعâيضفت مئâوبقم يلام ريرقت راطإ ,ةيدرف تKً Äضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا دادع 
 مئاوقلا يّدعم بناج نم ماع لوبقب ىظحي نكي مل ام ,يلا;ا ريرقتلل Kًوبقم ًاراطإ نوكي نل مازتلKا راطإ نإف ,لثاö وحن ىلعو .ماعلا
 .ةينع;ا لودلا ف اهيمدختسمو ةيلا;ا

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجار" ةدو4ا ةباقر :)٢٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 ف ذخIا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٢٢٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
  .طقف ةينماضت ةينهم ةكرش سيسأت زيجُي يذلاو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةينه;ا تاكرشلا ماطن تابلطتم رابتعMا
  .ةكلم;ا ف اهب لومع;ا ةمظنIا عم قفتيل ةعجار;ا بتكم فيرعت ليدعت ت هيلعو

 



 

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ٩٩    

)٢٢٠( ةعجار'ا رايعم  
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوgا ةباقر  

 )٢٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجار" ةدو4ا ةباقر

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا 

 

 ةمدقم

 ١  ...................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٤-٢  ............................................................................................. طابترMا قرف رودو ةدوgا ةباقر ماظن
 ٥  .......................................................................................................................نايرسلا خيرات
 ٦  .............................................................................................................................  فدهلا
 ٧  .......................................................................................................................... تافيرعتلا
 تابلطت"ا
 ٨  .....................................................................................  ةعجار;ا تايلمع ةدوج نع ةدايقلا تايلوؤسم

 ١١-٩  ...................................................................................................  ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;ا

 ١٣ -١٢    ........................................ تاطابترMاو تاق|علا كلت ف رارمتسMاو ةعجار;ا تاطابتراو ء|معلا عم تاق|علا لوبق
 ١٤  ................................................................................................................  طابترMا قرف ييعت

 ٢٢-١٥  .....................................................................................................................  طابترMا ذيفنت
 ٢٣  .............................................................................................................................  ةعبات;ا

 ٢٥-٢٤  .............................................................................................................................  قيثوتلا
 ىرخFا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٢أ-١أ  ............................................................................................. طابترMا قرف رودو ةدوgا ةباقر ماظن
 ٣أ  .....................................................................................  ةعجار;ا تايلمع ةدوج نع ةدايقلا تايلوؤسم

 ٧أ-٤أ  ...................................................................................................  ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;ا

 ١٠أ -٨أ   ........................................ تاطابترMاو تاق|علا كلت ف رارمتسMاو ةعجار;ا تاطابتراو ء|معلا عم تاق|علا لوبق

 ١٣أ-١١أ  ................................................................................................................. طابترMا قرف ييعت

 ٣٣أ-١٤أ  .....................................................................................................................  طابترMا ذيفنت

 ٣٦أ-٣٤أ  .............................................................................................................................. ةعبات;ا
 ٣٧أ  .............................................................................................................................  قيثوتلا

 
 ةماعلا فادهIا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوgا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعمللً اقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل

 ةرقفلا
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١٠٠    

)٢٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع'ا  
 
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوgا ةباقر  

 ةمدقم
 رايع"ا اذه قاطن

 مئاوقلا ةعجارم ةيلمع ىلع ةدوgا ةباقر تاءارجإب قلعتي اميف عجارملل ةددÜا تايلوؤس;ا ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 عم بنج ىلإ ًابنج رايع;ا اذه أرقُي نأ يغبنيو .طابترMا ةدوج ةباقر صحاف تايلوؤسم ,ءاضتقMا دنع ,ًاضيأ لوانتيو .ةيلا;ا
 .ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;ا

 طابترPا قرف رودو ةدو4ا ةباقر ماظن

 لمحتي بتك;ا نإف ,)١( ةدوgا ةباقر رايعم بجوäو .ةعجار;ا بتكم تايلوؤسم نم اهتاءارجإو اهتاسايسو ةدوgا ةباقر مظن دعُت .٢
 :نأبً Mوقعم ًاديكأت هل رفويل هنوصو ةدوgا ةباقرل ماظن ءاسرإبً امازتلا

 ;ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةينه;ا ريياع;اب نومزتلي هيف يلماعلاو بتك;ا )أ(

 ١.ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم طابترMا نع يلوؤس;ا ءاكرشلا وأ بتك;ا نع ةرداصلا ريراقتلا )ب(

 لقIا ىلع ةيواسم نوكت يتلا ةينطولا تابلطتملل وأ )١( ةدوgا ةباقر رايع; عضخي بتك;ا نأ ساسأ ىلع رايع;ا اذه ينبنيو  
 )١أ ةرقفلا :عجار( .رايع;ا تابلطت;

 ,ةعجار;ا طابترا ىلع ةقبطن;ا ةدوgا ةباقر تاءارجإ قيبطت ةيلوؤسم طابترMا قرف لمحتت ,بتك;اب ةدوgا ةباقر ماظن قايس ف .٣
 صاêا ةدوgا ةباقر ماظن نم ل|قتسMاب قلعت;ا ءزgا كلذل ميلسلا ليعفتلا نم هنيكمتل ةمئ|;ا تامولع;اب بتك;ا ديوزتو
 .بتك;اب

 ريشت ىرخIا فارطIا وأ بتك;ا نم ةمدق;ا تامولع;ا نكت مل ام ,بتك;اب ةدوgا ةباقر ماظن ىلع دامتعMا طابترMا قرفل قحي .٤
 )٢أ ةرقفلا :عجار( .كلذ سكع ىلإ

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٥

 فدهلا 

 :يلي ام نأشبً Mوقعم ًاديكأت هل رفوت يتلا ةدوgا ةباقر تاءارجإ تاطابترMا ىوتسم ىلع قبطي نأ ىلإ عجار;ا فدهي .٦

 ;ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةينه;ا ريياع;اب بتك;ا مازتلا )أ(

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف عجار;ا نع رداصلا ريرقتلا ةبسانم )ب(

 تافيرعتلا 

 ٧. Iا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغïيلي اميف اهنم لك نيرق ةنيب;ا يناع;ا ةيت: 

 ريرقت نعو ,هئادأو ةعجار;ا طابترا نع Mًوؤسم نوكي بتك;ا ف رخآ صخش وأ ,كيرشلا ٢:طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا )أ(
 وأ ةيماظن وأ ةينهم ةهج نم ةبسان;ا ةيح|صلا -رمIا بلطت اذإ -هيدل نوكتو ,بتك;ا ل|خ نم ردصي يذلا عجار;ا
 .ةيميظنت

 يتلا ةمه;ا ماكحôل ,هلبق وأ عجار;ا ريرقت خيرات ف ,يعوضوم يوقت يدقتل ةممصم ةيلآ :طابترMا ةدوج ةباقر صحف )ب(
 ةدوج ةباقر صحف ةيلآ فدهتستو .عجار;ا ريرقت ةغايص ف اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسMاو طابترMا قيرف اهذختا

                                                
 ,"ةق|علا تاذ تامدêا تاطابتراو ىرخIا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا;ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوgا ةباقر" )١( ةدوgا ةباقر رايعم  ١

 ١١ ةرقفلا
 .ءاضتقMا دنع ,ماعلا عاطقلا ف اهلداعي ام ىلإ ريشت اهنأ ىلع "بتك;ا"و "كيرشلا"و "طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا" تاحلطصم أرقُت  ٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١٠١    

)٢٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع'ا  
 
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوgا ةباقر  

 نم هنأ بتك;ا ىري يتلا ,تدجو نإ ,ىرخIا ةعجار;ا تاطابتراو ةجرد;ا تآشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع طابترMا
 .اهتدوج ةباقرل صحف ءارجإ يرورضلا

 نوكم قيرف وأ ,بسانم لكشب لهؤم يجراخ صخش وأ ,بتك;ا ف رخآ صخش وأ ,كيرش :طابترMا ةدوج ةباقر صحاف )ج(
 يوقتلل ةبسانمو ةيفاك ةربخو ةيح|ص مهيدلو ,طابترMا قيرف نم ءزج وه نم مهنيب نم سيل ,دارفIا ءMؤه لثم نم
 .عجار;ا ريرقت ةغايص ف اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسMاو طابترMا قيرف اهذختا يتلا ةمه;ا ماكحôل يعوضو;ا

 ةكبش ف بتكم وأ بتك;ا لبق نم مهفيلكت متي دارفأ يأو ,طابترMا نوذفني نيذلا يفظو;او ءاكرشلا عيمج :طابترMا قيرف )د(
 وأ بتك;ا هفيلكتب موقي يذلا عجارملل يجراêا ريبêا كلذ نم ىنثتسُيو .طابترMاب ةصاêا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتل
 نيذلا ليمعلا ىدل ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ف دارفIاً اضيأ "طابترMا قيرف" حلطصم نم ىنثتسُيو ٣.ةكبش ف بتكم
 ٤.)٦١٠( ةعجار;ا رايعم تابلطتä يجراêا عجار;ا مزتلي امدنع ام ةعجارم طابترا نأشب ةرشابم ةدعاسم نومدقي

 * .ةينهم ةكرش وأ ,درف ينوناق بساحم :بتك;ا )ه(

 تاسايسب طابترMا قرف مازتلا ىلع ةلدأ يدقتل ةممصم تاءارجإ وه ,ةلمتك;ا ةعجار;ا تاطابتراب قلعتي اميف :يصقتلا )و(
 .بتك;اب ةصاêا ةدوgا ةباقر تاءارجإو

 ًاقبط اهلوادت متي وأ ,اهب فرتعم ةيلام قاروأ قوس ف ةجردم وأ ةلجسم اهنويد وأ اهمهسأ نوكت ةأشنم يه :ةجردم ةأشنم )ز(
 .ةلثا° ىرخأ ةهج وأ اهب فرتعم ةيلام قاروأ قوس حئاولل

 ةعوم• يرود ٍصقت ءارجإ ,كلذ ف اä ,ه£وقتو بتك;ا ف ةدوgا ةباقر ماظنل ةرمتسم ةاعارم نم فلأتت ةيلآ :ةعبات;ا )ح(
  .ةيلعافب لمعي هيدل ةدوgا ةباقر ماظن نأب لوقعم ديكأتب بتك;ا ديوزت ةيغب ,ةلمتك;ا تاطابترMا نم ةراتخم

  .ةكبش ىلإ يمتنت ةأشنم وأ بتكم وه :ةكبش ف بتكم )ط(

 ً:امجح ربكأ لكيه :ةكبشلا )ي(

 ;نواعتلا قيق¶ ىلإ فدهي )١(

 ف وأ ,ةكرتشم ةرادإ وأ ةرطيس وأ ةيكلم ف كراشتي وأ ,فيلاكتلا وأ حابرIا ف كراشتلا ىلإ حوضوب فدهي )٢(
 وأ كرتشم يرا® مسا مادختسا ف وأ ,ةكرتشم لمع ةيجيتارتسا وأ ,ةكرتشم ةدوج ةباقر تاءارجإو تاسايس
 .ةينه;ا دراو;ا نم مهم ءزج

 .ةينهم تامدخ طابترا ءادأ نأشب بتك;ا مازل© ةيح|ص هيدل درف يأ :كيرشلا )ك(

 .نوفظو;او ءاكرشلا :نولماعلا )ل(

 .ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;او ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا :ةينه;ا ريياع;ا )م(

 يتلاو ,طابترMا ةدوج ةباقر صحافو طابترMا قيرف اهل عضخي يتلا ةيق|خIا تابلطت;ا :ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;ا )ن(
 ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا يينه;ا يبساحملل ةنه;ا تايق|خأ دعاوق نم )ب(و )أ( نيأزgا ًةداع لمشت
Iةقلعت;او يبساحملل ةنه;ا تايق|خ äرثكأ نوكت يتلا ةينطولا تابلطت;ا عم بنج ىلإً ابنج ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار 
 .ًاددشت

 .بتك;ا مهفظوي ءاربخ يأ كلذ ف اä ,ءاكرشلا ف|خب ,نوينه;ا :نوفظو;ا )س(

 لوؤسم كيرشك فرصتلل ةمز|لا تاردقلاو تاءافكلا هيدل بتك;ا جراخ نم صخش :بسانم لكشب لهؤم يجراخ صخش )ع(
                                                

 ."عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبêا" حلطصم ,)أ(٦ ةرقفلا ف ,"عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا" )٦٢٠( ةعجار;ا رايعم ّفرعي  ٣
 يجراêا عجار;ا ىلع رظُحي دق هنأ ىلع ًاضيأ صنيو .ةرشاب;ا ةدعاس;ا مادختسا ىلع ًادودح "ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا" )٦١٠( ةعجار;ا رايعم ضرفي ٤

äوأ ماظن بجو Mا´ا ىلع ةرشاب;ا ةدعاس;ا مادختسا رصتقي ,هيلع ًءانبو .ييلخادلا يعجار;ا نم ةرشابم ةدعاسم ىلع لوص´ا ةحئMكلذب اهيف حمسي يتلا ت. 
 صن ناك دقو .ةكلم;ا ف ةقبطن;ا ةمظنIا عم قفتيل فيرعتلا ليدعت ت هيلعو .طقف ةينماضت ةينهم ةكرش سيسأت زوجي ,ةكلم;ا ف ةينه;ا تاكرشلا ماظنل ًاقفو  *

 .)يينهم يبساÜ ىرخأ ةأشنم يأ وأ ةمهاسم ةكرش وأ صاخشأ ةكرش وأ درف ينوناق بساحم :بتك;ا( يلي ام يلودلا فيرعتلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١٠٢    

)٢٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع'ا  
 
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوgا ةباقر  

 زوجي ةينهم ةبساحم ةئيه نم )ةبسان;ا ةربêا هيدل( فظوم وأ ,رخآ بتكم نم كيرش ,لاث;ا ليبس ىلع ,طابترMا نع
Iةلص تاذ ةدوج ةباقر تامدخ مدقت ةأشنم نم وأ ,ةيخيراتلا ةيلا;ا تامولعملل ةعجارم تايلمع ذيفنت اهئاضع. 

 تابلطت"ا

 ةعجار"ا تايلمع ةدوج نع ةدايقلا تايلوؤسم

 )٣أ ةرقفلا :عجار( .هب ّفلكُي ةعجارم طابترا لكل ةماعلا ةدوgا ةيلوؤسم طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا لمحتي .٨

 ةلصلا تاذ ةيقXخFا تابلطت"ا 

 تاراسفتسMا هيجوتو ةظح|;ا قيرط نع ,ًاهبتنم لظي نأ طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجي ,ةعجار;ا طابترا ةدم لاوط .٩
 )٥أ ,٤أ يترقفلا :عجار( .ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;اب طابترMا قيرف مازتلا مدع ىلع لدي ام لكل ,رمIا مزل اذإ

 مدع ىلإ ريشت ٌرومأ ,رخآ ردصم يأ نم وأ بتك;اب ةدوgا ةباقر ماظن ل|خ نم ,طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا ملع ىلإ ا≠ اذإ .١٠ 
 فرصتلا ديد¶ طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجيف ,ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;اب طابترMا قيرف ءاضعأ مازتلا
 )٥أ ةرقفلا :عجار( .بتك;ا ف نيرخïا يلوؤس;ا عم رواشتلاب هذاختا بجي يذلا بسان;ا

 ل|قتسMا

 .ةعجار;ا طابترا ىلع ةقبطن;ا ل|قتسMا تابلطتä مازتلMا ىدم نعً اجاتنتسا نّوكي نأ طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجي .١١ 
 )٥أ ةرقفلا :عجار( :هيلع بجي ,كلذ قيقحتلو

 يتلا تاق|علاو فورظلا يوقتو ديدحتل ,ءاضتقMا دنع ,ةكبشلا بتاكمو بتك;ا نم ةلصلا تاذ تامولع;ا ىلع لوص´ا )أ(
 ;ل|قتس|ل ًاديدهت لكشت

 ,بتك;اب ةصاêا ل|قتسMا تاءارجإو تاسايسب قلعتت يتلا ,تدجو نإ ,ةفشتك;ا تافلاØاب ةصاêا تامولع;ا يوقت )ب(
 ;ةعجار;ا طابترM بولط;ا ل|قتس|ل ًاديدهت لكشت تناك اذإ ام ديدحتل

 وأ ,ةيئاقولا ريبادتلا قيبطتب لوبقم ىوتس; اهضيفخت وأ ,تاديدهتلا هذه لثم ىلع ءاضقلل بسان;ا فرصتلا ذاختا )ج(
 بجيو .حئاوللا وأ ةمظنIا بجوäً انك° باحسنMا نوكي امدنعو ,ًابسانم كلذ ناك اذإ ةعجار;ا طابترا نم باحسنMا
 :عجار( .بسان;ا فرصتلا ذاختM ,رمIا لح نع زجع يأب روفلا ىلع بتك;ا رطخي نأ طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع
 )٧أ ,٦أ يترقفلا

 تاطابترPاو تاقXعلا كلت ف رارمتسPاو ةعجار"ا تاطابتراو ءXمعلا عم تاقXعلا لوبق 

 ةعجار;ا تاطابتراو ء|معلا عم تاق|علا لوبق نأشب ةبسانم تاءارجإ تعُبتا دق هنأب طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا عنتقي نأ بجي .١٢
 دعُت صوصêا اذه ف اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسMا نأ ددحي نأ هيلع بجيو ,تاطابترMاو تاق|علا كلت ف رارمتسMاو
 )١٠أ-٨أ تارقفلا :عجار( .ةبسانم

 تناك ول اميف ةعجار;ا طابترM بتك;ا ضفر ىلإ يدؤت نأ نكم;ا نم ناك تامولعم ىلع طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا لصح اذإ .١٣
 ذاختا طابترMا نع لوؤس;ا كيرشللو بتكملل ىنستي ىتح ,تامولع;ا هذهب روفلا ىلع بتك;ا غ|بإ هيلع بجيف ,لبق نم ةحاتم
 )١٠أ ةرقفلا :عجار( .مز|لا فرصتلا

 طابترPا قرف ييعت

 ,طابترMا قيرف نمض اوسيلو عجار;ا مهب يعتسي ءاربخ يأو ,طابترMا قيرف نأب طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا عنتقي نأ بجي .١٤
 :يلي ا; ةبسان;ا تاردقلاو تاءافكلاب يعمتجم نوعتمتي

 ;ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةينه;ا ريياعمللً اقفو ةعجار;ا طابترا ذيفنت )أ(

 )١٣أ–١١أ تارقفلا :عجار( .ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسان;ا عجار;ا ريرقت رادصإ نم نكمتلا )ب(
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 طابترPا ذيفنت

 ءادIاو فارش©او هيجوتلا

 :يلي اّمع ةيلوؤس;ا لم¶ طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجي .١٥ 

 ;ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةينه;ا ريياع;اب مازتلMا راطإ ف ,هيلع فارش©او هذيفنتو ةعجار;ا طابترا هيجوت )أ(
 )٢١أ ,١٦أ-١٤أ تارقفلا :عجار(

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسانم لكشب عجار;ا ريرقت رودص )ب(

 نيرخïا طابترMا قيرف ءاضعأ لمع صحف

 :عجار( .بتك;اب ةصاêا صحفلا تاءارجإو تاسايسلً اقفو صحفلا ذيفنت ةيلوؤسم طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا لمحتي .١٦
 )٢١أ ,١٨أ ,١٧أ تارقفلا

 خيرات ف ,طابترMا قيرف عم ةشقان;او ةعجار;ا لامعأ قيثوتل هصحف ل|خ نم ,طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا عنتقي نأ بجي .١٧
 اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسMا معدل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص´ا ت دق هنأب ,هلبق وأ عجار;ا ريرقت
 )٢١أ–١٩أ تارقفلا :عجار( .عجار;ا ريرقت رادص©و

 رواشتلا

 :طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجي .١٨

 ;لدجلل ةريث;ا وأ ةبعصلا رومIا نأشب بسان;ا رواشتلا ءارجإب طابترMا قيرف مايق نع ةيلوؤس;ا لمحتي نأ )أ(

 قيرف لخادً ءاوس ,بسان;ا رواشتلا ءارجإب طابترMا ريس ل|خ اوماق دق طابترMا قيرف ءاضعأ نأب ةعانق ىلع نوكي نأ )ب(
 ;هجراخ وأ بتك;ا لخاد نم بسانم ىوتسم ىلع نيرخآ صاخشأو طابترMا قيرف يب وأ طابترMا

  ;هعم رواشتلا ت يذلا فرطلا عم اهيلع قفتُم ,اهنم ةصلختس;ا تاجاتنتسMاو ,تارواش;ا هذه قاطنو ةعيبط نأب عنتقي نأ )ج(

 )٢٣أ ,٢٢أ يترقفلا :عجار( .اهقيبطت ت دق رواشتلا اهنع رفسأ يتلا تاجاتنتسMا تناك اذإ ام ددحي نأ )د(

 طابترPا ةدوج ةباقر صحف

 ءارجإ يرورضلا نم هنأ بتك;ا ىري يتلا ,تدجو نإ ,ىرخIا ةعجار;ا تاطابتراو ,ةجرد;ا تآشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ضرغل .١٩
 :طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجي ,اهتدوج ةباقرل صحف

 ;طابترMا ةدوج ةباقرل صحاف ييعت نم دكأتلا )أ(

 ةدوج ةباقر صحف ءانثأ اهديد¶ متي يتلا كلت كلذ ف اä ,ةعجار;ا طابترا ءانثأ رهظت يتلا ةمه;ا رومIا ةشقانم )ب(
 ;طابترMا ةدوج ةباقر صحاف عم ,طابترMا

 )٢٦أ–٢٤أ تارقفلا :عجار( .طابترMا ةدوج ةباقر صحف نم ءاهتنMا ي´ عجار;ا ريرقت خيرأت مدع )ج(

 ت يتلا تاجاتنتسMاو ,طابترMا قيرف اهذختا يتلا ةمه;ا ماكحôل يعوضوم يوقت ءارجإ طابترMا ةدوج ةباقر صحاف ىلع بجي .٢٠ 
 :يلي ام يوقتلا اذه نمضتي نأ بجيو .عجار;ا ريرقت ةغايص ف اهيلإ لصوتلا

 ;طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا عم ةمه;ا رومIا ةشقانم )أ(

 ;حرتق;ا عجار;ا ريرقتو ةيلا;ا مئاوقلا صحف )ب(

 لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسMاو طابترMا قيرف اهذختا يتلا ةمه;ا ماكحIاب ةقلعت;ا ةراتØا ةعجار;ا لامعأ قئاثو صحف )ج(
 ;اهيلإ
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 دعُي حرتق;ا عجار;ا ريرقت ناك اذإ اميف رظنلاو ,عجار;ا ريرقت ةغايص ف اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسMا يوقت )د(
 )٣٣أ–٣١أ ,٢٩أ–٢٧أ تارقفلا :عجار( ً.ابسانم

 ذخأي نأ ,طابترMا ةدوج ةباقر صحف دنع ,طابترMا ةدوج ةباقر صحاف ىلع بجي ,ةجرد;ا تآشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع .٢١
 :يلي ام نابس´ا ف

  ;ةعجار;ا طابتراب قلعتي اميف بتك;ا ل|قتسM طابترMا قيرف يوقت )أ(

 وأ ةبعصلا ىرخIا رومIا وأ يأرلا ف ف|تخا ىلع يوطنت يتلا رومIا نأشب بسانم لكشب رواشتلا ت دق ناك اذإ ام )ب(
 ;تارواش;ا كلت نم ةئشانلا تاجاتنتسMاو ,لدجلل ةريث;ا

 معدتو ةمه;ا ماكحIاب قلعتي اميف هؤادأ ت يذلا لمعلا سكعت صحفلل ةراتØا ةعجار;ا لامعأ قئاثو تناك اذإ ام )ج(
 )٣٣أ–٣٠أ تارقفلا :عجار( .اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسMا

 يأرلا ف تاف|تخMا

 لوؤس;ا كيرشلا يب ءاضتقMا دنع وأ ,مهتراشتسا ت¥ نيذلا كئلوأ عم وأ ,طابترMا قيرف لخاد يأرلا ف تاف|تخا تثدح اذإ .٢٢
 تMاح عم لماعتلل بتك;ا تاءارجإو تاسايس عابتا طابترMا قيرف ىلع بجيف ,طابترMا ةدوج ةباقر صحافو طابترMا نع
 .اهلحو يأرلا ف ف|تخMا

 ةعبات"ا 

 ةقلعت;ا تاءارج©او تاسايسلا نأب لوقعم ديكأتب بتك;ا ديوزتل ةممصم ةعباتم ةيلآ قيبطت ةدوgا ةباقرل لاعفلا ماظنلا نمضتي .٢٣
 ةيلآ جئاتن نابس´ا ف ذخأي نأ طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجيو .ةيلعافب لمعتو ةيفاكو ةمئ|م ةدوgا ةباقر ماظنب
 اذإ امو ,قابطنMا ةلاح ف ,ىرخIا ةكبشلا بتاكمو بتك;ا ل|خ نم اهميمعت ت تامولعم رخآ ف ةتباثلا بتك;اب ةصاêا ةعبات;ا
 )٣٦أ-٣٤أ تارقفلا :عجار( .ةعجار;ا طابترا ىلع رثؤت نأ تامولع;ا كلت ف اهيلإ ةراش©ا ت¥ يتلا روصقلا هجوI نكم;ا نم ناك

 قيثوتلا 

 ٥:يلي ام ةعجار;ا لامعI هقيثوت ف نّمُضي نأ عجار;ا ىلع بجي .٢٤

 .اهلح ةيفيكو ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;اب مازتلMاب قلعتي اميف اهديد¶ ت يتلا اياضقلا )أ(

 بتك;ا عم ت¥ ةلص تاذ تاشقانم ةيأو ,ةعجار;ا طابترا ىلع ةقبطن;ا ل|قتسMا تابلطتä مازتلMا نع تاجاتنتسMا )ب(
 .تاجاتنتسMا هذه معدل

 تاق|علا كلت ف رارمتسMاو ةعجار;ا تاطابتراو ء|معلا عم تاق|علا لوبق نأشب اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسMا )ج(
 .تاطابترMاو

 )٣٧أ ةرقفلا :عجار( .اهنع ة®انلا تاجاتنتسMاو ,ةعجار;ا طابترا ريس ل|خ ت¥ يتلا تارواش;ا قاطنو ةعيبط )د(

 :هصحف ت يذلا ةعجار;ا طابترM ةبسنلاب ,طابترMا ةدوج ةباقر صحاف قثوي نأ بجي .٢٥

  ;اهذيفنت ت دق طابترMا ةدوج ةباقر صحفل بتك;ا تاسايس اهبلطتت يتلا تاءارج©ا نأ )أ(

  ;هلبق وأ عجار;ا ريرقت خيرات ف لمتكا دق طابترMا ةدوج ةباقر صحف نأ )ب(

 طابترMا قيرف اهذختا يتلا ةمه;ا ماكحIا نأب داقتعMا ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم ,اهلح متي مل رومأ يأب ملعي M صحافلا نأ )ج(
 .ةبسانم ريغ تناك اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسMاو

 *** 
                                                

 ٦أو ,١١-٨ تارقفلا ,"ةعجار;ا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم  ٥
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 ىرخFا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٢ ةرقفلا :عجار( طابترPا قرف رودو ةدو4ا ةباقر ماظن

 ءاشنإ نع بتك;ا تايلوؤسم ,رايع;ا تابلطت; لقIا ىلع ةيواسم نوكت يتلا ةينطولا تابلطت;ا وأ ,)١( ةدوgا ةباقر رايعم لوانتي .١أ
 نم لك عم لماعتلل تاءارجإو تاسايس ىلع ةدوgا ةباقر ماظن لمتشيو .ةعجار;ا تاطابترا ىلع ةدوgا ةباقرل ماظن نوصو
 :ةيتïا رصانعلا

 ;بتك;ا لخاد ةدوgا نع ةدايقلا تايلوؤسم •

 ;ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;ا •

 ;اهيف رارمتسMاو ةنيعم تاطابترا ذيفنتو ء|معلا عم تاق|علا ءانبب لوبقلا •

 ;ةيرشبلا دراو;ا •

 ;تاطابترMا ذيفنت •

 .ةعبات;ا •

 لقIا ىلع ةيواسم تابلطتم تاذ اهنأ ةدوgا ةباقرل ماظن نوصو ءاشنإ نع بتك;ا تايلوؤسم لوانتت يتلا ةينطولا تابلطت;ا دعُت 
 قيقحتل بتك;ا ىلع تامازتلا ضرفتو ةرقفلا هذه ف اهيلإ راش;ا رصانعلا عيمج لوانتت امدنع )١( ةدوgا ةباقر رايعم تابلطت;
 .)١( ةدوgا ةباقر رايعم ف اهيلع صوصن;ا تابلطت;ا فادهأ

 )٤ ةرقفلا :عجار( بتك;اب صاêا ةدوgا ةباقر ماظن ىلع دامتعMا

 ةباقر ماظن ىلع دمتعي نأ طابترMا قيرفل زوجي ,كلذ ريغ ىلإ ىرخIا فارطIا نم وأ بتك;ا نم ةمدق;ا تامولع;ا رشت مل ام .٢أ
 :يلي اä لاث;ا ليبس ىلع قلعتي اميف بتك;اب صاêا ةدوgا

 .يمسرلا مهبيردتو مهفيظوت ل|خ نم يلماعلل ةينه;ا ةءافكلا •

 .اهب غ|ب©او ةمئ|;ا ل|قتسMا تامولعم عمج ل|خ نم ل|قتسMا •

 .رارمتسMاو لوبقلا ُمُظن ل|خ نم ,ء|معلا عم تاق|علا ىلع ظاف´ا •

 .ةعبات;ا ةيلآ ل|خ نم ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;اب مازتلMا •

 )٨ ةرقفلا :عجار( ةعجار"ا تايلمع ةدوج نع ةدايقلا تايلوؤسم

 هلم¶ قايس ف ,نيرخïا طابترMا قيرف ءاضعI اهلقني يتلا ةبسان;ا لئاسرلاو طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا تافرصت دكؤت .٣أ
 :يلي ام ىلع ,ةعجار;ا تاطابترا نم طابترا لك ف ةماعلا ةدوgا نع ةيلوؤس;ا

 :ةعجار;ا ةدوg يلي ام ةيمهأ )أ(

 ;ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةينه;ا ريياع;ا تابلطت; فوتس;ا لمعلا ذيفنت )١(

  ;ةدوgا ةباقرب قلعتي اميف ةقبطن;ا بتك;ا تاءارجإو تاسايسب مازتلMا )٢(

 ;ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم نوكت يتلا عجار;ا ريراقت رادصإ )٣(

 ;ةيماقتنMا لعفلا دودر نم فوêا نود كوكشلا ةراثإ ىلع طابترMا قيرف ةردق )٤(

  .ةعجار;ا تاطابترا ذيفنت ف ساسأ رمأ ةدوgا نأ ةقيقح )ب(
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 ةلصلا تاذ ةيقXخFا تابلطت"ا

 )٩ ةرقفلا :عجار( ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;اب مازتلMا

 تايق|خI ةيساسIا ئداب;ا يبساحملل ةنه;ا تايق|خI ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا ةنه;ا تايق|خأ دعاوق دد¶ .٤أ
 :*لمشت يتلاو ,ةنه;ا

 ;ةهازنلا )أ(

 ;ةيعوضو;ا )ب(

 ;ةبجاولا ةيانعلاو ةينه;ا ةءافكلا )ج(

 ;ةيرسلا )د(

 .ينه;ا كولسلا )ه(

 )١١–٩ تارقفلا :عجار( "ةكبش ف بتكم"و "ةكبشلا"و بتك;ا" فيرعت 

 اهيلع صوصن;ا تافيرعتلا نع ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;ا ف "ةكبش ف بتكم" وأ "ةكبشلا" وأ "بتك;ا" تافيرعت فلتخت دق .٥أ
 يبساحملل ةنه;ا تايق|خI ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا ةنه;ا تايق|خأ دعاوق فرعت ,لاث;ا ليبس ىلعف .رايع;ا اذه ف
 :يتïا وحنلا ىلع "بتك;ا"

 ;**ةينهم ةكرش وأ ,درف ينوناق بساحم )أ(

 ;لئاسولا نم اهريغ وأ ةراد©ا وأ ةيكل;ا ل|خ نم فارطIا هذه لثم ىلع رطيست ةأشنم )ب(

 .لئاسولا نم اهريغ وأ ةراد©ا وأ ةيكل;ا ل|خ نم فارطIا هذه لبق نم اهيلع رطيُسم ةأشنم )ج(

 قلعتي اميف تاداشرإ يبساحملل ةنه;ا تايق|خI ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا ةنه;ا تايق|خأ دعاوق مدقت امك
äةكبش ف بتكم"و "ةكبشلا" يحلطص". 

 اهترورض ردقب قبطنت ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;ا ف ةمدختس;ا تافيرعتلا نإف ,١١-٩ تارقفلا ف ةدراولا تابلطت;اب ً|معو
 .ةيق|خIا تابلطت;ا كلت ريسفتل

 ))ج(١١ ةرقفلا :عجار( ل|قتسMا تاديدهت

 ةيئاقولا ريبادتلا عيطتست M ,ةعجار;ا طابتراب صاخ ل|قتس|ل ديدهت كانه نأ طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا فشتكي دق .٦أ
 نع لوؤس;ا كيرشلا عفري نأ بجي ,)ج(١١ ةرقفلا تابلطت; ًاقفوو ,ةلا´ا هذه فو .لوبقم ىوتسم ىلإ هضيفخت وأ هيلع ءاضقلا
 نم صلختلا لمشي دق يذلا ,بسان;ا فرصتلا ديدحتل بتك;ا ف يينع;ا صاخشIا وأ صخشلا ىلإ كلذب ًاريرقت طابترMا
 وأ ةمظنIا لظ فً انك° باحسنMا ناك اذإ ,ةعجار;ا طابترا نم باحسنMا وأ ل|قتس|ل ًاديدهت لث¥ يتلا ةحلص;ا وأ طاشنلا
 .ةقبطن;ا حئاوللا

 ماعلا عاطقلا تآشنä ةصاخ تارابتعا 

 يتلا ةعجار;ا بتاكم وأ ماعلا عاطقلا يعجارم نإف ,كلذ عمو .ماعلا عاطقلا يعجارم ل|قتسM تانامض ةيماظنلا ريبادتلا رفوت دق .٧أ
 اهل رداصلا يمسرلا فيلكتلا طورش ىلع ًادامتعا - جات¶ دق ,يموك´ا عجار;ا نعً ةباين ماعلا عاطقلا ف ةعجار;ا تايلمعب موقت
 يمسرلا فيلكتلا حمسي M امدنع ,كلذ لمشي دقو .)١١( ةرقفلا نومضä مازتلMا زيزعتل اهجهن فييكت ىلإ - ةنيعم ةلود ف

                                                
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوق ىلإ عجار;ا ريشي نأ بجي  *
 صن ناك دقو .ةكلم;ا ف ةقبطن;ا ةمظنIا عم قفتيل فيرعتلا ليدعت ت هيلعو .طقف ةينماضت ةينهم ةكرش سيسأت زوجي ,ةكلم;ا ف ةينه;ا تاكرشلا ماظنل ًاقفو **

 .يينهم يبساÜ ىرخأ ةأشنم يأ وأ ةمهاسم ةكرش وأ صاخشأ ةكرش وأ سرا° درف :بتك;ا( يلي ام يلودلا فيرعتلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١٠٧    

)٢٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع'ا  
 
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوgا ةباقر  

 تناك ول يتلاو ,تأشن يتلا فورظلا نع ,ماع ريرقت ل|خ نم حاصف©ا ,طابترMا نم باحسنMاب ماعلا عاطقلا ف عجارملل رداصلا
 .عجار;ا باحسنا ىلإ تدI ,صاêا عاطقلا ف

 )١٢ ةرقفلا :عجار( تاطابترPاو تاقXعلا كلت ف رارمتسPاو ةعجار"ا تاطابتراو ءXمعلا عم تاقXعلا لوبق 

 عم طابترMا لوبق لبق ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةيرورض دعت يتلا تامولع;ا ىلع بتك;ا لوصح )١( ةدوgا ةباقر رايعم بلطتي .٨أ
 تامولعم ةمثو ٦.يلاح ليمع عم ديدج طابترا لوبق ف رظنلا دنعو ,مئاق طابترا ف رارمتسMاب رارق ذاختا دنعو ,ديدج ليمع
 ء|معلا عم تاق|علا لوبقب قلعتي اميف اهيلإ صلخ يتلا تاجاتنتسMا تناك اذإ ام ديد¶ ف طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا دعاست
 :ةيتïا تامولع;ا لثم كلذو ,ةبسانم تاطابترMاو تاق|علا كلت ف رارمتسMاو ةعجار;ا تاطابتراو

 ;ةأشن;ا ف ةمكو´اب يفلك;او ايلعلا ةراد©او ييسيئرلا ك|;ا ةهازن •

 ;دراو;او تقولا كلذ ف اä ,ةيرورضلا تاردقلاب ىظحيو ةعجار;اب مايقلل ً|هؤم طابترMا قيرف ناك اذإ ام •

 ;ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;اب مازتلMا نوعيطتسي طابترMا قيرفو بتك;ا ناك اذإ ام •

 .ةق|علا رارمتسا ىلع راثآ نم اهيلع بترتي امو ,قباسلا وأ يلا´ا ةعجار;ا طابترا ءانثأ ترهظ يتلا ةمه;ا رومIا •

ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;ا وأ حئاوللا وأ ةمظنIا بلطتت دق .٩أ
 نأ ,طابترMا لوبق لبق ,قباسلا عجار;ا نم بلطي نأ عجار;ا نم ٧

 ىلإ عجار;ا جاتحي ,قباسلا عجارملل ينه;ا مك´ا بسحب يتلاو ,فورظ وأ قئاقح يأب قلعتي اميف اهفرعي يتلا تامولع;اب هدوزي
 عجارملل مدقي نأ قباسلا عجار;ا نم ًابولطم نوكي دق ,فورظلا ضعب فو .طابترMا لوبق نأشب هرارق ذاختا لبق اهب ةياردلا
 .اهثودح ف هبتش;ا وأ اهثودح ددÜا ,حئاوللاو ةمظنIاب مازتلMا مدع تMاح نع تامولعم ,هنم بلط ىلعً ءانب ,حرتق;ا يلاتلا
 وأ اهثودح ددحم ,حئاوللاو ةمظنIاب مازتلا مدع ةلا´ً ةجيتن ,طابترMا نم قباسلا عجار;ا بحسني امدنع ,لاث;ا ليبس ىلعف
 مدقي نأ بلطتت يبساحملل ةنه;ا تايق|خI ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا ةنه;ا تايق|خأ دعاوق نإف ,اهثودح ف هبتشم
 بسحب يتلاو ,مازتلMا مدعب ةقلعت;ا ىرخIا تامولع;او قئاق´ا كلت عيمج ,حرتق;ا يلاتلا عجار;ا بلط ىلعً ءانب ,قباسلا عجار;ا
 .٨ةعجار;ا طابترا لوبق نأشب هرارق ذاختا لبق اهب ةيارد ىلع نوكي نأ حرتق;ا يلاتلا عجار;ا جاتحي ,قباسلا عجار;ا يأر

 )١٣ ,١٢ يترقفلا :عجار( ماعلا عاطقلا تآشنä ةصاخ تارابتعا

 لوبقب قلعتت يتلا تارابتعMاو تابلطت;ا ضعب نإف ,هيلعً ءانبو .ةيماظنلا تاءارج∏ل ًاقفو يعجار;ا ييعت متي دق ,ماعلا عاطقلا ف .١٠أ
 دق ٩أو ٨أو ١٣و ١٢ تارقفلا ف ةحضو;او تاطابترMاو تاق|علا كلت ف رارمتسMاو ةعجار;ا تاطابتراو ء|معلا عم تاق|علا
 مييقت دنع ماعلا عاطقلا ف يعجارملل ةميق تاذ ةحضو;ا ةيلπلً ةجيتن ةعم•ا تامولع;ا نوكت دقف ,كلذ عمو .ةمئ|م ريغ نوكت
 .ريرقتلا تايلوؤسم لم¶و رطاØا

 )١٤ ةرقفلا :عجار( طابترPا قرف ييعت

 ناك وأ هفيلكت تو بتك;ا جراخ نم ناك ًءاوس ,ةعجار;ا وأ ةبساÜا ف صصختم لاجم ف ةربخ اذً اصخش طابترMا قيرف مضي .١١أ
 لثم كل£ يذلا صخشلا دعُي M ,كلذ عمو .طابترMا ىلع ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتب موقي يذلا وهو ,دجو نإ ,بتك;ا يفظوم نم
 ٢٣أو ٢٢أو ١٨ تارقفلا لوانتتو .ةروش;ا يدقت ىلع رصتقت طابترMا ف هتكراشم تناك اذإ طابترMا قيرف ءاضعأ نم ةربêا هذه
 .رواشتلا عوضوم

 نابس´ا ف طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا ذخأي دق ,لكك طابترMا قيرف نم ةعقوت;ا ةبسان;ا تاءافكلاو تاردقلا ف رظنلا دنع .١٢أ
 :لثم قيرفلاب ةقلعت;ا رومIا ضعب

 بيردتلاو ةكراش;ا ل|خ نم كلذو اهيف ةيلمعلا ةربêاو ,ةلثام;ا ديقعتلا ةجردو ةعيبطلا تاذ ةعجار;ا تاطابترا مهف •
 .يبسان;ا

                                                
 )أ(٢٧ ةرقفلا ,)١( ةدوgا ةباقر رايعم  ٦
 .ةنه;ا تايق|خأ دعاوق نم ١٤-٢١٠ دنبلا ,لاث;ا ليبس ىلع ,رظنا  ٧
 .ةنه;ا تايق|خأ دعاوق نم ٣١-٢٢٥ دنبلا ,لاث;ا ليبس ىلع ,رظنا  ٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١٠٨    

)٢٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع'ا  
 
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوgا ةباقر  

 .ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةينه;ا ريياع;ا مهف •

 .ةصصخت;ا ةعجار;ا وأ ةبساÜا تMاجمو ةلصلا تاذ تامولع;ا ةينقت ف ةربêا كلذ ف اä ,ةينفلا ةربêا •

 .ليمعلا هيف لمعي يذلا ةلصلا يذ عاطقلاب ةفرع;ا •

 .ينه;ا مك´ا قيبطت ىلع ةردقلا •

 .بتك;اب ةصاêا ةدوgا ةباقر تاءارجإو تاسايس مهف •

 ماعلا عاطقلا تآشنä ةصاخ تارابتعا

 .ةنيعم ةلود ف ةعجار;اب يمسرلا فيلكتلا طورشب ءافولل ةمز|لا تاراه;ا ةبسان;ا ةيفاض©ا تاءافكلا لمشت دق ,ماعلا عاطقلا ف .١٣أ
 ىلإ وأ ةمظنIا رادصإ ةطلس ىلإ ريراقتلا يدقت كلذ ف اä ,ةقبطن;ا ريرقتلا تابيترت مهف ىلعً اضيأ تاءافكلا هذه لمتشت دقو
 ىلع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ماعلا عاطقلا ف ةعجارملل عسوIا قاطنلا لمتشي دقو .روهمgا مومع ىلع ريرقتلا ضرع وأ ىرخأ ةطلس
 شغلا عنمو ىرخIا ةمزل;ا رماوIا وأ حئاوللا وأ ةمظنIاب مازتل|ل لماشلا مييقتلا وأ ءادIا ةعجارä ةصاêا بناوgا ضعب
 .امهثودح فاشتكاو داسفلاو

 طابترPا ذيفنت 

 ))أ( ١٥ ةرقفلا :عجار( ءادIاو فارش©او هيجوتلا 

 :لثم رومأب قيرفلا ءاضعأ غ|بإ طابترMا قيرف هيجوت نمضتي .١٤أ

 يلحتلا عم اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلاو ,ةلصلا تاذ ةيق|خIا تابلطت;اب مازتلMا ىلإ ةجا´ا كلذ ف اä ,مهتايلوؤسم •
 ٩.)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم تابلطتم بسح ينه;ا كشلا ةعزنب

 .دحاو كيرش نم رثكأ ةعجار;ا طابترا ف كراشي امدنع كيرش لك تايلوؤسم •

 .هذيفنت متيس يذلا لمعلا فادهأ •

 .ةأشن;ا لمع ةعيبط •

 .رطاØاب ةقلعت;ا اياضقلا •

 .أرطت دق يتلا لكاش;ا •

 .طابترMا ذيفنتل يليصفتلا جهن;ا •

 لاصتMا قيق¶ نك£ ىتح ةربخ رثكIا ءاضعIا ىلع ةلئسأ حرطب ةربخ لقIا ءاضعôل طابترMا قيرف ءاضعأ يب شاقنلا حمسيو 
 .طابترMا قيرف ءاضعأ يب بسان;ا

 .حوضوب مهل دنس;ا لمعلا فادهأ مهف ف ةربخ لقIا طابترMا قيرف ءاضعأ بسان;ا بيردتلاو يعامgا لمعلا دعاسي .١٥أ

 :لثم رومأ ىلع فارش©ا لمتشي .١٦أ

 .ةعجار;ا طابترا ف مدقتلا ةعباتم •

 ,مهلمع ما¥©ٍ فاك تقو مهيدل ناك اذإ ام كلذ ف اä ,طابترMا قيرف ءاضعI ةيدرفلا ةينه;ا تاءافكلاو تاردقلا ةاعارم •
 .ةعجار;ا طابترا ءادI ططØا جهنلا قفو متي لمعلا ناك اذإ امو ,مهل ةهجو;ا تاميلعتلا نومهفي اوناك اذإ امو

 .دع;ا جهنلل بسان;ا ليدعتلاو ,اهتيمهأ نابس´ا ف ذخIا عم ,ةعجار;ا طابترا ءانثأ رهظت يتلا ةمه;ا رومIا ةgاعم •
                                                

 ١٥ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهIا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١٠٩    

)٢٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع'ا  
 
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوgا ةباقر  

 .ةعجار;ا طابترا ءانثأ ةربخ رثكIا طابترMا قيرف ءاضعأ لبِق نم اهيف رظنلا وأ رواشتلل جات¶ يتلا رومIا ديد¶ •

 نيرخïا طابترMا قيرف ءاضعأ لمع صحف

 )١٦ ةرقفلا :عجار( صحفلا تايلوؤسم

 ءاضعأ مايق ساسأ ىلع بتك;ا ف صحفلا تايلوؤسä ةصاêا تاسايسلاو تاءارج©ا ديد¶ متي ,)١( ةدوgا ةباقر رايع; ًاقبط .١٧أ
 ١٠.ةربخ لقIا قيرفلا ءاضعأ هئادأب ماق يذلا لمعلا صحفب ةربخ رثكIا قيرفلا

 :ناك اذإ اميف رظنلا نم ,لاث;ا ليبس ىلع ,صحفلا فلأتي .١٨أ

 ;ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةينه;ا ريياع;ا عم قفتي اä لمعلا ذيفنت ت دق •

 ;مامتهMا نم ديز;ا ىلإ جات¶ ةمهم رومأ تأرط دق •

 ;اهذيفنتو اهيلع ةبترت;ا تاجاتنتسMا قيثوت تو ,ةبسانم تارواشم ترج دق •

 ;ذفن;ا لمعلا ىدمو تيقوتو ةعيبط ف رظنلا ةداع© ةجاح كانه •

 ;ةبسان;ا ةروصلاب هقيثوت ت دق ھنأو ,تاجاتنتسا نم هيلإ لصوتلا ت ام معدي ذفن;ا لمعلا •

 ;عجار;ا ريرقت معدل ةبسانمو ةيفاك اهيلع لوص´ا ت يتلا ةلدIا •

 .طابترMا تاءارجإ فادهأ قيق¶ ت دق •

 )١٧ ةرقفلا :عجار( ذفن;ا لمعلل طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا صحف 

 ةيرهوgا رومIا لحب ,طابترMا ءانثأ ةبسان;ا لحار;ا ف لوأب Mًوأ ةيلاتلا رومIا صحفب طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا مايق حمسي .١٩أ
 :هلبق وأ عجار;ا ريرقت خيرات ف طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا اضر ىلع زوحي يذلا وحنلا ىلع بسان;ا تقولا ف

 ريس ل|خ اهديد¶ متي يتلاو لدجلل ةريث;ا وأ ةبعصلا رومIاب ةقلعت;ا كلت ةصاخ ةفصبو ,ةساس´ا مك´ا تMاجم •
 ;طابترMا

 ;ةمه;ا رطاØا •

 .ةمهم اهنأ طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا ىري يتلا ىرخIا تMا•ا •

 ًاقفو ,هنأ Mإ .كلذب مايقلا هل زوجي نكلو ,ةعجار;ا لامعأ قئاثو عيمج صحفب موقي نأ طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا مزلي Mو 
 ١١.اهتيقوتو صحفلا تايلمع ىدم قثوي كيرشلا نإف ,)٢٣٠( ةعجار;ا رايعم تابلطت;

 صوصن;ا صحفلا تاءارجإ ,طابترMاب مايقلا ل|خ رخآ كيرش لدب ةعجار;ا ىلوتي يذلا طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا قبطي دق .٢٠أ
 نع لوؤس;ا كيرشلاب ةطون;ا تايلوؤس;ا لم¶ ضرغب رييغتلا خيرات ىتح هؤادأ ت يذلا لمعلا صحفل ,١٩أ ةرقفلا ف اهيلع
 .طابترMا

                                                
 ٣٣ ةرقفلا ,)١( ةدوgا ةباقر رايعم  ١٠
 )ج(٩ ةرقفلا ,)٢٣٠( ةعجار;ا رايعم  ١١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١١٠    

)٢٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع'ا  
 
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوgا ةباقر  

–١٥ تارقفلا :عجار( ةصصخت;ا ةعجار;ا وأ ةبساÜا تMاجم دحأ ف ةربخ هل طابترMا قيرف ف وضعب ةناعتسMا دنع ةمئ|;ا تارابتعMا
١٧( 

 وضعلا كلذ لمع هيجوت نإف ,ةصصخت;ا ةعجار;ا وأ ةبساÜا تMاجم دحأ ف ةربخ هل طابترMا قيرف ف وضعب ةناعتسMا دنع .٢١أ
 :لثم ًارومأ نمضتي دق هصحفو هيلع فارش©او

 ىدمو تيقوتو ةعيبطو ,طابترMا قيرف ءاضعI ةفلتØا راودIاو ;هلمع فادهأو قاطنو ةعيبط ىلع وضعلا اذه عم قافتMا •
 .طابترMا قيرف ف نيرخïا ءاضعIا يبو هنيب لاصتMا

 ,اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسMا وأ جئاتنلا ةيلوقعم ىدمو ةمء|م ىدم كلذ ف اä ,وضعلا كلذ لمع ةيافك ىدم يوقت •
 .ىرخIا ةعجار;ا ةلدأ عم اهقاستا ىدمو

 )١٨ ةرقفلا :عجار( رواشتلا

 امدنع ,ءاضتقMا دنع ,هجراخ وأ بتك;ا لخاد ,ةمه;ا ىرخIا رومIاو ةيق|خIاو ةينفلا رومIا ف لاّعفلا رواشتلا قيق¶ نك£ .٢٢أ
 :مهتراشتسا متي نيذلا نوكي

 ;ةسوردم ةروشم يدقت نم مهنكمتس يتلا ةلصلا تاذ قئاق´ا عيمجب مهديوزت ت دق •

 .ةبسان;ا ةربêاو ةيمدقIاو ةفرع;اب نوعتمتي •

 ةيلخادلا دراو;ا ىلإ بتك;ا رقتفي امدنع لاث;ا ليبس ىلع ,بتك;ا جراخ نم ةروش;ا بلط طابترMا قيرفل بسان;ا نم نوكي دق .٢٣أ 
 نم وأ ,ةيميظنت تاطلسو ةينهم تائيه نم وأ ,ىرخأ بتاكم نم ةمدق;ا ةيراشتسMا تامدêا نم نوديفتسي دقو .ةبسان;ا
 .ةلص تاذ ةدوج ةباقر تامدخ مدقت ةيرا® تآشنم

 طابترMا ةدوج ةباقر صحف

 ))ج( ١٩ ةرقفلا :عجار( عجار;ا ريرقت خيرأت لبق طابترMا ةدوج ةباقر صحف نم ءاهتنMا 

 ةلدأ نم يفكي ام ىلع عجار;ا هيف لصح يذلا خيراتلا قبسي M خيراتب عجار;ا ريرقت خَّرؤي نأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٢٤أ
 يفي امدنع وأ ةجرد;ا تآشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تMاح فو ١٢.ةيلا;ا مئاوقلا ف هيأرلً اساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا
 ىلع لوص´ا ت دق ناك اذإ ام ديد¶ ف عجار;ا دعاسي صحفلا اذه لثم نإف ,طابترMا ةدوج ةباقر صحفل طباوضب طابترMا
 .ةبسان;ا ةلدIا نم يفكي ام

 اäو روفلا ىلع ةمه;ا رومIا لح طابترMا ل|خ ةبسان;ا لحار;ا فو بسان;ا تقولا ف طابترMا ةدوج ةباقر صحفب مايقلا حيتُي .٢٥أ
 .هلبق وأ عجار;ا ريرقت خيرات ف طابترMا ةدوج ةباقر صحاف اضر ققحي

 ٢١و ٢٠ يترقفلا ف ةدراولا تابلطت;ا ءافيتساب طابترMا ةدوج ةباقر صحاف مايق طابترMا ةدوج ةباقر صحف لامكتسا ينعي .٢٦أ
 نم ءزجك عجار;ا ريرقت خيرات دعب طابترMا ةدوج ةباقر صحف قيثوت لمتكي دقو .٢٢ ةرقفلا تابلطتä ءاضتقMا دنع مازتلMاو
 ١٣.نأشلا اذه ف تاداشرإ مدقيو تابلطتم )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم ددحيو .يئاهنلا ةعجار;ا فلم عيم®

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( طابترMا ةدوج ةباقر صحف ىدمو تيقوتو ةعيبط 

 ةدوج ةباقر صحف اهيف نوكي يتلا فقاو;ا ديدحتب طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلل فورظلا ف تاريغتلل مئادلا ظّقيتلا حمسي .٢٧أ
 .طابترMا ةيادب ف بولطم ريغ صحفلا اذه ناك ولو ىتح ً,ايرورض طابترMا

 رطخو ,ةجردم ةأشن;ا تناك اذإ امو ,ةعجار;ا طابترا دّقعت ىدم اهنيب نم رومأ ىلع طابترMا ةدوج ةباقر صحف ىدم فقوتي دق .٢٨أ
 لوؤس;ا كيرشلا تايلوؤسم نم طابترMا ةدوج ةباقر صحف ءادأ للقي Mو .ةمئاقلا فورظلا لظ فً ابسانم عجار;ا ريرقت نوكي Mأ
 .هئادأو ةعجار;ا طابترا نع طابترMا نع

                                                
 "ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١٢
 ١٦-١٤ تارقفلا ,)٢٣٠( ةعجار;ا رايعم  ١٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١١١    

)٢٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع'ا  
 
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوgا ةباقر  

١٤)٧٠١( ةعجار;ا رايعم قابطنا ةلاح ف .٩٢أ
 ام ديد¶ نمضتت عجار;ا ريرقت ةغايص ف طابترMا قيرف اهيلإ صلخي يتلا جئاتنلا نإف ,

 :يلي

 ;عجار;ا ريرقت ف اهنيمضت متيس يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومIا •

 ;تدجو نإ ,)٧٠١( ةعجار;ا رايعم نم ١٤ ةرقفللً اقفو عجار;ا ريرقت ف اهنع غ|ب©ا متي نل يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومIا •

 فورظو قئاق´ا ىلعً ءانب ًاقبطنم كلذ نوكي امدنع ,عجار;ا ريرقت ف اهنع غ|ب∏ل ةعجارملل ةسيئر رومأ دوجو مدع •
 .ةعجار;ا ةيلمعو ةأشن;ا

 متيس ا; ةحرتق;ا ةغيصلا نابس´ا ف ذخIا نمضتي )ب( ٢٠ ةرقفلل ًاقفو حرتق;ا عجار;ا ريرقت صحف نإف ,كلذ ىلإ ةفاض©ابو 
 .ةعجارملل ةسيئرلا رومIا مسق ف هنيمضت

 )٢١ ةرقفلا :عجار( ةجرد;ا تآشنملل طابترMا ةدوج ةباقر صحف

 دنع نابس´ا ف اهذخأ نك£ يتلاو ,طابترMا قيرف لبق نم ةذخت;ا ةمه;ا ماكحIا يوقتب ةلصلا تاذ ىرخIا رومIا نمضتت .٣٠أ
 :يلي ام ةجردم ةأشن; طابترMا ةدوج ةباقر صحف

 رايع;ً اقفو رطاØا كلتل ةباجتسMاو ١٥,)٣١٥( ةعجار;ا رايع;ً اقفو طابترMا ءانثأ اهديد¶ ت يتلا ةمه;ا رطاØا •
 ١٧.)٢٤٠( ةعجار;ا رايع;ً اقفو هل ةباجتسMاو شغلا رطê طابترMا قيرف مييقت كلذ ف اä ١٦,)٣٠٣( ةعجار;ا

 .ةمه;ا رطاØاو ةيبسنلا ةيمهIاب قلعتي اميف ًةصاخو ,اهذاختا ت يتلا ماكحIا •

 .اهنأشب فرصتلاو ةعجار;ا ءانثأ اهديد¶ ت يتلا ةححص;ا ريغو ةححص;ا تافيرحتلا ةيمهأ •

 .ةيميظنتلا تاطلسلا لثم ىرخIا فارطIا ,ءاضتقMا دنعو ,ةمكو´اب يفلك;او ةراد∏ل اهغ|بإ متيس يتلا رومIا •

 ةيلا;ا مئاوقلا تاعجار; طابترMا ةدوج ةباقر صحف تايلمع ىلع ,فورظلا بسح ,ًاضيأ ةقبطنم ىرخIا رومIا كلت نوكت دقو 
 .ىرخأ تآشن;

 )٢١ ,٢٠ يترقفلا :عجار( رغصIا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا 

 يتلا ةعجار;ا تاطابترMً ابولطم طابترMا ةدوج ةباقر صحف نوكي ,ةجرد;ا تآشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع ىلإ ةفاض©اب .٣١أ 
 فوتست M دق ,تMا´ا ضعب فو .طابترMا ةدوج ةباقر صحفل تاطابترMا عضُخي يذلا بتك;ا لبق نم ةددÜا طباوضلا فوتست
 .صحفلا تايلمعل ةعضاخ تاطابترMا لع® نأ اهنأش نم يتلا طباوضلا بتك;اب ةصاêا ةعجار;ا تاطابترا نم ٌيأ

 )٢١ ,٢٠ يترقفلا :عجار( ماعلا عاطقلا تآشنä ةصاخ تارابتعا 

 ً|يهأت لهؤم رخآ صخش وأ ,يمومعلا عجار;ا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيموك´ا ةمظنôلً اقفو يع;ا عجار;ا موقي دق ,ماعلا عاطقلا ف .٣٢أ
 ةيلوؤسملل عجار;ا اذه لم¶ عم ,طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا رود لداعي رودب )يمومعلا عجار;ا نعً ةباين هنيعت متيً ابسانم
 طابترMا ةدوج ةباقر صحاف رايتخا نمضتي ,ءاضتقMا دنعو ,فورظلا هذه لثم فو .ماعلا عاطقلا ف ةعجار;ا تايلمع نع ةلماكلا
 يوقت يدقت ىلع طابترMا ةدوج ةباقر صحاف ةردقو ةعجارملل ةعضاêا ةأشن;ا نع ل|قتسMا ىلإ ةجا´ا نابس´ا ف ذخIا
 .يعوضوم

 ماع عاطق تآشنم كانه نوكت دق ,كلذ عمو .ماعلا عاطقلا ف ةعئاش تسيل ,٢٩أو ٢١ يترقفلا ف اهيلإ راش;او ,ةجرد;ا تآشن;ا .٣٣أ
 باحصأ نم ضيرع عاطق اهيدل نوكي يلاتلابو ,ةماعلا ةحلص;ا تارابتعا وأ اهدّقعت وأ اهمجح ببسب اهتيمهأ بستكت ىرخأ

                                                
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نع غ|ب©ا" )٧٠١( ةعجار;ا رايعم ١٤
 "اهتئيبو ةأشن;ا مهف ل|خ نم اهمييقتو يرهوgا فيرحتلا رطاخم ديد¶" )٣١٥( ةعجار;ا رايعم   ١٥
 "ةميق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم  ١٦
 "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةق|علا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم  ١٧



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١١٢    

)٢٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع'ا  
 
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوgا ةباقر  

 يدؤت دق ماعلا عاطقلا لخاد ةرمتس;ا تMوحتلا نإ امك .ةماعلا قفار;او ةلودلل ةكولم;ا تاكرشلا تآشن;ا هذه ةلثمأ نمو .حلاص;ا
 ,كلذ عمو .ةيمهIا ديد¶ ف اهيلع دمتعُي ةتباث ةيعوضوم طباوض دجوت Mو .ةمه;ا تآشن;ا نم ةديدج عاونأ روهظ ىلإً اضيأ
 .طابترMا ةدوج ةباقرل صحف ءارجإ ريربتل ةيفاك ةيمهأ تاذ نوكت دق تآشن;اّ يأ يوقتب ماعلا عاطقلا ف نوعجار;ا موقي

 )٢٣ ةرقفلا :عجار( ةعبات"ا

 تاءارج©او تاسايسلا نأب لوقعم ديكأتب هديوزت ىلإ فدهت ةعباتم ةيلآ عضي نأ بتكملا نم )١( ةدوgا ةباقر رايعم بلطتي .٣٤أ
 ١٨.ةيلعافب لمعتو ةيفاكو ةمئ|م دعُت ةدوgا ةباقر ماظنب ةقلعت;ا

 ريبادتلا نابس´ا ف طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا ذخأي دق ,ةعجار;ا طابترا ىلع رثؤت دق يتلا روصقلا هجوأ ف رظنلا دنع .٣٥أ
 .ةعجار;ا كلت قايس ف ةيفاك طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا اهاري يتلاو عضولا حيحصتل بتك;ا اهذختا يتلا

 يعم ةعجارم طابترا ذيفنت متي مل هنأ ىلإ ةرورضلاب بتك;اب صاêا ةدوgا ةباقر ماظن ف روصقلا هجوأ نم هجو دوجو ريشي M .٣٦أ
 ً.ابسانم نكي مل عجار;ا ريرقت نأ ىلإ وأ ,ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةينه;ا ريياعمللً اقفو

 قيثوتلا

 ))د(٢٤ ةرقفلا :عجار( رواشتلا قيثوت

 :مهف ف لدجلل ةريث;ا وأ ةبعصلا رومIاب قلعتي اميف نيرخïا يينه;ا عم رواشتلل ٍفاك لكشب لصف;او لماكلا قيثوتلا مهاسي .٣٧أ

 ;اهنأشب رواشتلا ت يتلا ةيضقلا •

 .اهذيفنت ةيفيكو تارارقلا كلت اهيلع تينُب يتلا سسIاو اهذاختا ت تارارق يأ كلذ ف اä ,رواشتلا جئاتن •

 

                                                
 ٤٨ ةرقفلا ,)١( ةدوgا ةباقر رايعم  ١٨



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةعجار"ا لامعأ قيثوت :)٢٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 ف ذخJا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٢٣٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 ينوناقلا بساUا ىلع بجي" هنأ ىلع صنت يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساUا ماظن نم ةرشع ةيناثلا ةدا;ا تابلطتم رابتعNا
 تاونس رشع نع لقت N ةد; كلذو ,ةيماتjا تاباسiا نم خسنو ةعجار;ا لمع قاروأو ءeمعلا نم ةمدق;ا قاروJاب ظافتحNا لاوحJا عيمج ف
 ."اهتعجارم متت ةيلام ةنس لك نع هريرقت رادصإ خيرات نم

 

  

 



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١١٤   ةعجار;ا لامعأ قيثوت   

)٠٣٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 
 )٢٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةعجار"ا لامعأ قيثوت

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ...................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٣-٢  .............................................................................................  ةعجار;ا لامعأ قيثوت ضارغأو ةعيبط

 ٤  ....................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٥  ..............................................................................................................................  فدهلا

 ٦  .......................................................................................................................   تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ٧  ..................................................................................  بسان;ا تقولا ف ةعجار;ا لامعأ قيثوتب مايقلا

 ١٣-٨  ........................................................... اهيلع لوصiا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأو ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ قيثوت

 ١٦-١٤  ........................................................................................................  يئاهنلا ةعجار;ا فلم عمج

 ىرخGا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ١أ  ..................................................................................  بسان;ا تقولا ف ةعجار;ا لامعأ قيثوتب مايقلا

 ٢٠أ-٢أ  ........................................................... اهيلع لوصiا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأو ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ قيثوت

 ٢٤أ-٢١أ  ........................................................................................................  يئاهنلا ةعجار;ا فلم عمج

 ىرخJا ةعجار;ا ريياعم ف ةدراولا ةعجار;ا لامعأ قيثوتب ةصاjا تابلطت;ا :قحل;ا
 

 مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهJا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةعجار;ا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب

 ةرقفلا

 



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١١٥    

)٠٣٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 

ةعجار;ا لامعأ قيثوت  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 اذهب صاjا قحل;ا يوتحيو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ قيثوتب مايقلا نع عجار;ا ةيلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 بجوå ةددUا قيثوتلا تابلطتم ّدN èُو .قيثوتلاب ةصاخ تاداشرإو تابلطتم نمضتت يتلا ىرخJا ةعجار;ا ريياعå ةمئاق ىلع رايع;ا
 .ةيفاضإ قيثوت تابلطتم حئاوللا وأ ةمظنJا ددè دقو .رايع;ا اذه قيبطت نم ىرخJا ريياع;ا

 ةعجار"ا لامعأ قيثوت ضارغأو ةعيبط

 تاذ ىرخJا ةعجار;ا ريياعم بجوå ةددUا ةصاjا قيثوتلا تابلطتمو رايع;ا اذه تابلطتم عم قفتي اå ةعجار;ا لامعأ قيثوت رفوي .٢
 :يلي ام ةلصلا

 ١;عجارملل ةماعلا فادهJا قيقè لوح جاتنتسا ىلإ لصوتلا ف عجار;ا همدختسا يذلا ساسJا ىلع ةلدأ )أ(

 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةعجار;ا ريياعم تابلطت; ًاقفو اهذيفنت تو اهل طيطختلا ت دق ةعجار;ا نأ ىلع ةلدأ )ب(
 .ةقبطن;ا

 :يلي ام اهنيب نم ,ىرخJا ضارغJا نم ًاددع ةعجار;ا لامعأ قيثوت مدخي .٣ 

 .اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا ف طابترNا قيرف معد •

 مهتايلوؤسم ءادأ فو ,اهيلع فارشöاو ةعجار;ا لامعأ هيجوت ف فارشöا نع يلوؤس;ا طابترNا قيرف ءاضعأ ةدعاسم •
 ٢.)٢٢٠( ةعجار;ا رايعم تابلطت; ًاقفو صحفلاب ةصاjا

• õا قيرف يكNنم طابتر èهلمع نع ةلءاس;ا لم. 

 .ةيلبقتس;ا ةعجار;ا لامعJ اهتيمهأ رمتست يتلا رومJا مضي لجسب ظافتحNا •

•  õا ةباقر صحف تايلمعب مايقلا يكúا ةباقر رايع; ًاقفو يصقتلاو ةدوúةيواسم نوكت يتلا ةينطولا تابلطت;ا وأ ٣)١( ةدو 
 ٤.رايع;ا تابلطت; لقJا ىلع

•  õا يصقتلا تايلمعب مايقلا يكjا تابلطت;ا وأ ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطتملل ًاقفو ةيجراJةقبطن;ا ىرخ. 

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٤

 فدهلا

 :يلي ام رفوي قيثوتب موقي نأ وه عجار;ا فده .٥

 ;عجار;ا ريرقتل ساسأك ًابسانمو ًايفاك eًجس )أ(

 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةعجار;ا ريياعم تابلطت; ًاقفو اهذيفنت تو اهل طيطختلا ت دق ةعجار;ا نأ ىلع ةلدأ )ب(
  .ةقبطن;ا

 
 ١١ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار'اب مايقلاو لقتس'ا عجارملل ةماعلا فاده-ا" )٢٠٠( ةعجار'ا رايعم ١
 ١٧-١٥ تارقفلا ,"ةيلا'ا مئاوقلا ةعجار' ةدوDا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار'ا رايعم  ٢
 تارقفلا ,"ةق\علا تاذ تامدZا تاطابتراو ىرخ-ا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا'ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوDا ةباقر" )١( ةدوDا ةباقر رايعم  ٣

 ٤٨و ٣٨–٣٥و ٣٣–٣٢
 ٢ ةرقفلا ,)٢٢٠( ةعجار'ا رايعم  ٤
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)٠٣٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 

ةعجار;ا لامعأ قيثوت  

 تافيرعتلا 

٦. Jا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغùيلي اميف اهنم لك نيرق ةنيب;ا يناع;ا ةيت: 

 تاجاتنتسNاو اهيلع لوصiا ت يتلا ةمئe;ا ةعجار;ا ةلدأو اهذيفنت ت يتلا ةعجار;ا تاءارجإ لجس - ةعجار;ا لامعأ قيثوت )أ(
 .)"لمعلا قاروأ" لثم حلطصم نايحJا ضعب ف ًاضيأ مدختسُي( عجار;ا اهيلإ لصوت يتلا

 يتلا تeجسلا ىلع يوتè -ينورتكلإ وأ يدام لكش ف- ىرخأ نيزخت طئاسو يأ وأ ,رثكأ وأ دحاو دلجم - ةعجار;ا فلم )ب(
 .ددحم طابترN ةعجار;ا لامعأ قيثوت لكشت

  :يلي ا; Nًوقعم ًامهفو ةعجار;ا ف ةيلمع ةربخ كلت† )هجراخ نم وأ ةعجار;ا بتكم لخاد نم ًءاوس( درف - ريبjا عجار;ا )ج(

 ;ةعجار;ا تايلآ )١(

  ;ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةعجار;ا ريياعم )٢(

  ;ةأشن;ا اهيف لمعت يتلا لمعلا ةئيب )٣(

  .ةأشن;ا هيلإ يمتنت يذلا عاطقلاب ةلصلا تاذ يلا;ا ريرقتلاو ةعجار;ا اياضق )٤(

 تابلطت"ا

 بسان"ا تقولا ف ةعجار"ا لامعأ قيثوتب مايقلا

 )١أ ةرقفلا :عجار( .بسان;ا تقولا ف ةعجار;ا لامعأ قيثوتب مايقلا عجار;ا ىلع بجي .٧

 اهيلع لوص_ا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأو ةذفن"ا ةعجار"ا تاءارجإ قيثوت

 ةعجار;ا لامعأ قيثوت ىدمو ىوتحمو لكش

 مهف نم ,ةعجار;اب قباسلا ف ةلص هل نكت مل ,ريبخ عجارم يأ يكمتل يفكي ٍوحن ىلع ةعجار;ا لامعأ قيثوتب مايقلا عجار;ا ىلع بجي .٨
 )١٧أ–١٦أ ,٥أ–٢أ تارقفلا :عجار( :يلي ام

 :عجار( ;ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةعجار;ا ريياعå مازتلeل ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط )أ(
 )٧أ ,٦أ يترقفلا

 ;اهيلع لوصiا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأو ,ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ جئاتن )ب(

 اهذاختا ت يتلا ةمه;ا ةينه;ا ماكحJاو رومJا هذه نأشب اهيلإ لصوت;ا تاجاتنتسNاو ةعجار;ا ءانثأ رهظت يتلا ةمه;ا رومJا )ج(
 )١١أ–٨أ تارقفلا :عجار( .تاجاتنتسNا كلت ىلإ لصوتلا ف

 :ليجست عجار;ا ىلع بجي ,ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط قيثوت دنع .٩

 )١٢أ ةرقفلا :عجار( ;اهرابتخا ت يتلا ةصاjا رومJا وأ دونبلل ةزّيم;ا صئاصjا )أ(

 ;لامعJا هذه نم ءاهتنNا خيراتو ةعجار;ا لامعأب مئاقلا صخشلا )ب(

 )١٣أ ةرقفلا :عجار( .صحفلا اذه ىدمو خيراتو ,ةذفن;ا ةعجار;ا لامعأ صحفب ماق يذلا صخشلا )ج(

 ةمه;ا رومJا ةعيبط كلذ ف اå ,مهريغو ةمكوiاب يفلك;او ةرادöا عم ةمه;ا رومJا تلوانت يتلا تاشقان;ا قيثوت عجار;ا ىلع بجي .١٠
 )١٤أ ةرقفلا :عجار( .اهعم ةشقان;ا تõ يتلا ةهúاو ,تاشقان;ا هذه ثودح تيقوتو ,اهتشقانم تõ يتلا

 عم لماعتلا ةيفيك قيثوت هيلع بجيف ,مهم رمأ نأشب هيلإ لصوتلا ت يذلا يئاهنلا جاتنتسNا عم قستت N تامولعم ىلع عجار;ا فرعت اذإ .١١
 )١٥أ ةرقفلا :عجار( .قاستNا مدع
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)٠٣٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 

ةعجار;ا لامعأ قيثوت  

 ةلص يذ بلطتم نع جورjا

 قيثوت هيلع بجيف ,ةعجار;ا ريياعم دحأ هيلع صن ةلص يذ بلطتم نع جورjا يرورضلا نم هنأ ,ةيئانثتسا فورظ ف ,عجار;ا ىأر اذإ .١٢
 )١٩أ ,١٨أ يترقفلا :عجار( .هنع جورjا بابسأو ,بلطت;ا كلذ فدهل اهذيفنت ت يتلا ةليدبلا ةعجار;ا تاءارجإ قيقè ةيفيك

 عجار;ا ريرقت خيرات دعب ةئشانلا رومJا

 خيرات دعب ةديدج تاجاتنتسا ىلإ لصوت اذإ وأ ,ةيفاضإ وأ ةديدج ةعجارم تاءارجإ ذيفنتب ,ةيئانثتسا فورظ ف ,عجار;ا ماق اذإ .١٣
 .)٢٠أ ةرقفلا :عجار( :يلي ام قيثوت هيلع بجيف ,هريرقت

 ;اهتهجاوم تõ يتلا فورظلا )أ(

 ت يتلا تاجاتنتسNاو ,اهيلع لوصiا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأو ,اهذيفنت ت يتلا ةيفاضöا وأ ةديدúا ةعجار;ا تاءارجإ )ب(
 ;عجار;ا ريرقت ىلع اهريثأتو ,اهيلإ لصوتلا

 مئاقلاو تارييغتلا لاخدإب مئاقلاو ,اهتعجارم تيقوتو ,ةعجار;ا لامعأ قيثوت ىلع كلذ نع ةمجانلا تارييغتلا لاخدإ تيقوت )ج(
åاهتعجار. 

 يئاهنلا ةعجار"ا فلم عمج

 تقولا ف يئاهنلا ةعجار;ا فلم عمú ةيرادöا ةيلùا لامكتساو ةعجار;ا فلم ف ةعجار;ا لامعJ هقيثوت عمج عجار;ا ىلع بجي .١٤
 )٢٢أ ,٢١أ يترقفلا :عجار( .عجار;ا ريرقت خيرات دعب بسان;ا

 ءاهتنا لبق عون يأ نم ةعجار;ا لامعJ قئاثو يأ نم صلختلا وأ فذح عجارملل زوجي N ,يئاهنلا ةعجار;ا فلم عمج نم ءاهتنNا دعب .١٥ 
 )٢٣أ ةرقفلا :عجار( .اهب ظافتحeل ةررق;ا ةد;ا

 وأ ,ةعجار;ا لامعJ مئاقلا قيثوتلا ىلع ليدعت لاخدö ةرورض عجار;ا دجي ثيح ,١٣ ةرقفلا ف اهيلإ راش;ا كلت ريغ ىرخأ فورظ ف .١٦ 
 وأ تeيدعتلا ةعيبط نع رظنلا ضغب هيلع بجي ,يئاهنلا ةعجار;ا فلم عمج نم ءاهتنNا دعب ةعجار;ا لامعJ ديدج قيثوت ةفاضإ
 )٢٤أ ةرقفلا :عجار( :يلي ام قيثوت تافاضöا

 ;تافاضöا وأ تeيدعتلا هذه ءارجö ةددUا بابسJا )أ(

 .كلذب مئاقلاو اهتعجارمو تeيدعتلا هذه ءارجإ تيقوت )ب(

 *** 

 ىرخGا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٧ ةرقفلا :عجار( بسان;ا تقولا ف ةعجار;ا لامعأ قيثوتب مايقلا

 لاّعفلا يوقتلاو صحفلا رسييو ,ةعجار;ا ةدوج زيزعت ىلع بسان;ا تقولا ف ةعجار;ا لامعJ ٍبسانمو ٍفاك قيثوتب مايقلا دعاسي .١أ
 قيثوتلا نوكي نأ حجر;ا نمو .عجار;ا ريرقت عضو نم ءاهتنNا لبق اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسNاو اهيلع لوصiا ت يتلا ةلدÆل
 .لامعJا هذه ةيدأت تقو ف متي يذلا قيثوتلا نم ةقد لقأ ةعجار;ا لامعأ نم ءاهتنNا دعب متي يذلا

 اهيلع لوص_ا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأو ةذفن"ا ةعجار"ا تاءارجإ قيثوت 

 )٨ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا لامعأ قيثوت ىدمو ىوتحمو لكش

 :لثم لماوع ىلع ةعجار;ا لامعأ قيثوت ىدمو ىوتحمو لكش دمتعي .٢أ

 .اهدّقعت ىدمو ةأشن;ا مجح •
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)٠٣٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 

ةعجار;ا لامعأ قيثوت  

 .اهذيفنت متيس يتلا ةعجار;ا تاءارجإ ةعيبط •

 .اهديدè ت يتلا يرهوúا فيرحتلا رطاخم •

 .اهيلع لوصiا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ةيمهأ •

 .اهديدè ت يتلا تاءانثتسNا ىدمو ةعيبط •

 يتلا ةعجار;ا ةلدأ وأ هذيفنت ت يذلا لمعلا قيثوت نم ةلوهسب ديدحتلل لباق ريغ جاتنتسا ساسأ وأ جاتنتسا قيثوت ىلإ ةجاiا •
 .اهيلع لوصiا ت

 .ةمدختس;ا تاودJاو ةعجار;ا ةيجهنم •

 :ةعجار;ا لامعأ قيثوت ةلثمأ نمو .كلذ ريغ وأ ينورتكلإ طيسو ىلع وأ يقرو لكش ف ةعجار;ا لامعأ قيثوت متي دق .٣أ

 .ةعجار;ا جمارب •

 .تeيلحتلا •

 .اياضقلاب ةقلعت;ا تاركذ;ا •

 .ةمه;ا رومJا تاصخلم •

 .ةدافöاو ةقداص;ا تاباطخ •

 .ققحتلا مئاوق •

 .ةمه;ا رومJاب قلعتي اميف )ةينورتكلöا لئاسرلا كلذ ف اå( تeسار;ا •

 لامعJ هقيثوت نم ءزجك )ةددحمو ةمهم تايقافتاو دوقع ,لاث;ا ليبس ىلع( ةأشن;ا تeجس نم ًاخسن وأ تاصخلم عجار;ا نّمضُي دق
 .ةأشنملل ةيبساUا تeجسلا نع eًيدب دعي N ةعجار;ا لامعأ قيثوت نإف ,كلذ عمو .ةعجار;ا

 ًاراكفأ سكعت يتلا تاظحe;او ,ةيلا;ا مئاوقلاو لمعلا قاروأ نم ةاغل;ا تادوس;ا ةعجار;ا لامعJ هقيثوت ف نّمضي نأ عجار;ا مزلي N .٤أ 
 .ةررك;ا تادنتس;او ,اهريغ وأ ةعابطلا ف اهيف ءاطخأ حيحصت ت تادنتس; ةقباسلا خسنلاو ,ةيلوأ وأ ةلمتكم ريغ

 ,اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسeل وأ عجار;ا هب ماق ىذلا لمعلل ًايفاك ًامعد اهتاذ دح ف عجار;ا بناج نم ةيهفشلا تاريسفتلا لثN õ .٥أ 
 .ةعجار;ا لامعأ قيثوت اهيلع يوتحي يتلا تامولع;ا حيضوت وأ ريسفتل اهمادختسا متي دق نكلو

 ))أ( ٨ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا ريياعå مازتلNا قيثوت

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانمو ًايفاك ةعجار;ا لامعأ قيثوت نوكي نأ رايع;ا اذه تابلطتå مازتلNا نع جتنيس ,أدب;ا ثيح نم .٦أ
 كلتب ةصاjا فورظلا لظ ف رايع;ا اذه قيبطت حيضوت ىلإ فدهت ةددحم قيثوت تابلطتم ىلع ىرخJا ةعجار;ا ريياعم يوتèو
 دوجو مدع نإف ,كلذ ىلع ةوeعو .رايع;ا اذه قيبطت نم ىرخJا ريياع;ا بجوå ةددUا قيثوتلا تابلطتم ّدN èُو .ىرخJا ريياع;ا
 .رايع;ا كلذب مازتلeل ًةجيتن قيثوت يأب مايقلا متي نل هنأ ينعي N ةعجار;ا ريياعم نم يعم رايعم ف قيثوتلا نأشب بلطتم

 يلمعلا وأ يرورضلا نم سيلف ,كلذ عمو .ةعجار;ا ريياعم تابلطت; ةيفوتسم ةعجار;ا نأ ىلع eًيلد ةعجار;ا لامعأ قيثوت رفوي .٧أ 
 قثوي نأ عجارملل ًاضيأ يرورضلا نم سيلو .ةعجار;ا ةيلمع ف هب مايقلا ت ينهم مكح لك وأ هيف رظنلا ت رمأ لك قيثوت عجارملل
 فلم ف ةنَّمضُ;ا تادنتس;ا ف اهب مازتلNا رهظي يتلا رومJاب مازتلNا )لاث;ا ليبس ىلع ققحتلا مئاوق نم ةمئاق ف( لصفنم لكشب
 :لاث;ا ليبس ىلع كلذ نمو .ةعجار;ا

 .ةعجار;ا ةيلمعل ططخ دق عجار;ا نأ ىلع لدت ٍفاك لكشب ةقثوم ةعجارم ةطخ دوجو  •
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)٠٣٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 

ةعجار;ا لامعأ قيثوت  

 يفلك;ا وأ ,ةرادöا عم ةعجار;ا طابترا طورش ىلع قفتا دق عجار;ا نأ ىلع لدي ,ةعجار;ا فلم ف عقوم طابترا باطخ دوجو •
 .لاiا ىضتقم بسح ,ةمكوiاب

 ظفحتم يأر ءادبإ بلطتå عجار;ا مازتلN هتابثإو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف بسان;ا لكشلاب ظفحتم يأر ىلع عجار;ا ريرقت ءاوتحا  •
 .ةعجار;ا ريياعم ف ةددUا فورظلا لظ ف

 ف تابلطت;ا هذهب مازتلNا تابثإ اهلeخ نم نك† قرط ةدع دجوت دق ,ةعجار;ا ءانثأ ًامومع قبطت يتلا تابلطت;اب قلعتي اميف  •
 :ةعجار;ا فلم

 قيثوت نكلو .عجارملل ينه;ا كشلا ةعزن قيثوت اهلeخ نم نك† ةديحو ةقيرط كانه دجوت N دق ,لاث;ا ليبس ىلع  ○
 نمضتت دقو .ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ينه;ا كشلا ةعزنل عجار;ا ةسرا≤ ىلع eًيلد كلذ عم رفوي دق ةعجار;ا لامعأ
 .عجار;ا تاراسفتسا ىلع ةرادöا دودر دييأتل اهذيفنت ت ةددحم تاءارجإ ةلدJا هذه لثم

 قفتي اå ةعجار;ا ةيلمع ءادأو فارشöاو هيجوتلا ةيلوؤسم طابترNا نع لوؤس;ا كيرشلا لّمè نإف ,لثا≤ وحن ىلعو ○
 كيرشلا ةكراشم قيثوت كلذ نمضتي دقو .ةعجار;ا لامعأ قيثوت نمض قرط ةدعب هتابثإ متي دق ,ةعجار;ا ريياعم عم
 رايعم اهبلطتي يتلا قيرفلا تاشاقن ف ةكراش;ا لثم ,ةعجار;ا بناوج ف بسان;ا تقولا ف طابترNا نع لوؤس;ا
 ٥.)٣١٥( ةعجار;ا

 ))ج(٨ ةرقفلا :عجار( اهب ةطبتر;ا ةمه;ا ةينه;ا ماكحJاو ةمه;ا رومJا قيثوت

 :يلي ام ةمه;ا رومJا ةلثمأ نمو .فورظلاو قئاقحلل يعوضوم ليلè ءارجإ ام رمأ ةيمهأ ىلع مكiا بلطتي .٨أ

 ٦.))٣١٥( ةعجار;ا رايعم ف دراولا فيرعتلا بسح( ةمهم رطاخم ثودح ىلإ يدؤت يتلا رومJا •

 رظنلا ةداعإ ىلإ ةجاiا )ب( وأ ,يرهوج لكشب ةفّرحم نوكت دق ةيلا;ا مئاوقلا نأ )أ( ىلإ ريشت يتلا ةعجار;ا تاءارجإ جئاتن •
 .رطا¥ا هذهل هتباجتساو يرهوúا فيرحتلا رطا¥ عجار;ا لبق نم قباسلا مييقتلا ف

 .ةيرورض ةعجارم تاءارجإ قيبطت ف ةريبك ةبوعص عجارملل ببست يتلا فورظلا •

 .عجار;ا ريرقت ف هابتنNا تفلل ةرقف يمضت وأ عجار;ا يأر ف ليدعت لاخدإ ىلإ يدؤت دق يتلا جئاتنلا •

 ىوتحمو لكش ديدè ف ةمه;ا لماوعلا نم ,جئاتنلا يوقتو ةعجار;ا لامعأ ذيفنت لeخ هتسرا≤ تõ يذلا ينه;ا مكiا ىدم دعُي .٩أ
 تاجاتنتسا ريسفت ىلع ,ةمهم تناك ىتم ,ةذخت;ا ةينه;ا ماكحJا قيثوت دعاسيو .ةعجار;ا لامعأ نمض ةمه;ا رومJا قيثوت ىدمو
 ,ةعجار;ا لامعأ قيثوت صحف نع يلوؤسملل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ ىلع رومJا هذه لثم يوطنتو .ينه;ا مكiا ةدوج زيزعتو عجار;ا
åلا ةعجار;ا تايلمع نوذفني نَم كلذ ف اeا صحف دنع ةقحJصحف ءادأ دنع ,لاث;ا ليبس ىلع( ةمئاد ةيمهأ اهل يتلا روم 
 .)يعجر رثأب ةيبساUا تاريدقتلل

 ىتم ,ينه;ا مكiا مادختساب قلعتي اميف ةعجار;ا لامعJ قيثوت دادعإ ,٨ ةرقفلل ًاقفو ,اهيف بسان;ا نم نوكي يتلا فورظلا ةلثمأ نم .١٠أ 
 :يلي ام ,ةمهم اهب ةقلعت;ا ماكحJاو رومJا تناك

 وأ تامولعم نابسiا ف ذخأي نأ عجار;ا ىلع بجي هنأ ىلع ,ام بلطتم صني امدنع ,عجار;ا جاتنتسN يقطن;ا ساسJا  •
 .يعم طابترا قايس ف ًامهم كلذ ناكو ,ةنيعم لماوع

 ةيلوقعم ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيعوضوم ريغ تاداهتجا ىلع توطنا يتلا تNا∂ا ةيلوقعم ىدم نأشب عجار;ا جاتنتسا ساسأ  •
 .)ةمه;ا ةيبساUا تاريدقتلا

 
 ١٠ ةرقف ,"اهتئيبو ةأشن'ا مهف ل\خ نم اهمييقتو يرهوDا فيرحتلا رطاخم ديد`" )٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٥
 )ه(٤ تارقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٦



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١٢٠    

)٠٣٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 

ةعجار;ا لامعأ قيثوت  

 وأ ,ريبخ نم ةبسان;ا ةدافتسNا لثم( ةيفاضإ ٍرè لامعأب مايقلا دنع ام دنتسم ةيقوثوم لوح عجار;ا تاجاتنتسا ساسأ •
 نوكي N دق دنتس;ا نأب داقتعNا ىلإ عجار;اب تدأو ,ةعجار;ا ءانثأ اهيلع فرعتلا ت فورظل ًةباجتسا )ةقداص;ا بلط تاءارجإ
 .ًاقوثوم

•  èل عجار;ا ديدÆوأ ةعجارملل ةسيئرلا روم èا مزلي ةعجارملل ةسيئر رومأ دوجو مدعل هديدöبeةلاح ف كلذو ,اهنع غ 
 ٧.)٧٠١( ةعجار;ا رايعم قابطنا

 هيف فصي ,ةعجار;ا لامعأ قيثوت نم ءزجك هب ظافتحNاو )زا∏öا ةركذå ًانايحأ ىمسُي( صخلم دادعإ ديف;ا نم هنأ عجار;ا ىري دق .١١أ
 لامعأ قئاثو نم ةلص تاذ ةمعاد ىرخأ قئاثول ةيعجرم تاراشإ هيف نّمضُي وأ ,اهعم لماعتلا ةيفيكو ةعجار;ا ءانثأ ةددUا ةمه;ا رومJا
 قيثوتل ةيلعافلاو ةءافكلاب زاتõ ٍصقتو صحف تايلمعب مايقلا صخل;ا اذه لثم دوجو لهسي دقو .تامولع;ا هذه لثم رفوت يتلا ةعجار;ا
 ةاعارم ف صخل;ا اذه لثم دادعإ دعاسي دقف ,كلذ ىلإ ةفاضöابو .ةدقع;او ةريبكلا ةعجار;ا تايلمع ف ًةصاخ ,ةعجار;ا لامعأ
 اهذيفنت ت يتلا ةعجار;ا تاءارجإ ءوض ف ,كانه ناك اذإ اميف رظنلا ف ًاضيأ صخل;ا اذه دادعإ دعاسي دقو .ةمه;ا رومÆل عجار;ا
 عن† دق ا≤ ,هقيقè نم عجار;ا نكمتي مل ةلصلا تاذ ةعجار;ا ريياعم نم يعم رايعم يJ فده ,اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسNاو
 .هب ةصاjا ةماعلا فادهJا قيقè نم عجار;ا

èو اهرابتخا ت ةنيعم رومأ وأ دونب ديدè٩ ةرقفلا :عجار( صحافلاو ّدع;ا ديد( 

 لهسيو ,هلمع نع ةيلوؤس;ا لمè نم طابترNا قيرف كلذ نّك† ,لاث;ا ليبس ىلعف .ضارغأ ةدع ةزَّيم;ا صئاصjا ليجست مدخي .١٢أ
 عضاjا رمJا وأ دنبلاو ةعجار;ا ءارجإ ةعيبطل ًاعبت ةزَّيم;ا صئاصjا فلتختو .قاستNا مدع هجوأ وأ تاءانثتسNا نم ققحتلا
 :لاث;ا ليبس ىلعف .رابتخeل

• Nيليصفت رابتخ Jاهخيراوت بسح اهرابتخا متيس يتلا تادنتس;ا ديدحتب عجار;ا موقي دق ,ةأشن;ا نم ةرداصلا ءارشلا رماو 
 .ةديرفلا ءارشلا رماوأ ماقرأو

• Jا دحöعجار;ا لجسي دق ,ام ةنيع عمتجم ف ًانيعم ًاغلبم زواجتت يتلا دونبلا عيمج صحف وأ رايتخا بلطتت يتلا تاءارج 
 .)ةيمويلا رتفد ف يعم غلبم نع ديزت يتلا دويقلا عيمج ,لاث;ا ليبس ىلع( ةنيعلا عمتجم ددحيو ءارجöا قاطن

• Jا دحöةرات¥ا تادنتس;ا عجار;ا ددحي دق ,تادنتسم نم فلأتي ةنيع عمتجم نم ةنيعل ًايجهنم ًارايتخا بلطتت يتلا تاءارج 
 ,نحشلا ريراقت نم ةيجهنم ةنيع ,لاث;ا ليبس ىلع( ىرخأو ةنيع لك يب ةلصافلا تارتفلاو ةيادبلا ةطقنو اهردصم ليجستب
 متي مث ,١٢٣٤٥ مقر ريرقتلاب ةيادبلا ةطقن ديدè عم ,ربمتبس ٣٠ ىتح ليربأ ١ نم ةرتفلل نحشلا لجس نم اهرايتخا متي
 .)ريرقت ١٢٥ لك دعب ريرقت رايتخا

• Jا دحöا بلطتت يتلا تاءارجNا خيراوت عجار;ا لجسي دق ,ةأشن;ا ف نيددحم يلماع نم راسفتسNءامسأو تاراسفتس 
 .مهفئاظوو يلماعلا

• Jا تاءارجإ دح;eا عجار;ا لجسي دق ,ةظحùا وأ ةيلJا رمjملل عضاeاو ةظحJمهنم لك تايلوؤسمو ةلصلا يوذ دارف 
 .ةظحe;ا ءارجإ ذيفنت تيقوتو ناكمو

 بلطتم ينعي Nو ٨.ةعجار;ا لامعأ قيثوت صحف لeخ نم ةذّفنُ;ا ةعجار;ا لامعأ صحفب عجار;ا موقي نأ )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .١٣أ
 لامعأ ةيهام قيثوت ينعي هنكلو ,صحفلا ىلع ليلد ىلع لمع ةقرو لك ءاوتحا ةرورض ةذّفنُ;ا ةعجار;ا لامعأ صحفب ماق نم قيثوت
 .صحفلا تيقوتو ,اهصحفب ماق يذلا صخشلاو ,اهصحف ت يتلا ةعجار;ا

 
 "لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا روم-ا نع غ\بjا" )٧٠١( ةعجار'ا رايعم ٧
 ١٧ ةرقفلا ,)٢٢٠( ةعجار'ا رايعم  ٨



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١٢١    

)٠٣٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 

ةعجار;ا لامعأ قيثوت  

 )١٠ ةرقفلا :عجار( مهريغو ةمكوiاب يفلك;او ةرادöا عم ةمه;ا رومJا تاشقانم قيثوت

 اهدعي يتلا تاعامتجNا رضاحم لثم ىرخأ ةبسانم تeجس لمشي دق هنكلو ,عجار;ا اهدعي يتلا تeجسلا ىلع قيثوتلا رصتقي N .١٤أ
 نولماعلا ةمهم ًارومأ مهعم عجار;ا شقاني دق نيذلا نيرخùا صاخشJا يب نمو .عجار;ا اهيلع قفاوي يتلاو ةأشن;ا ف نولماعلا
 .ةأشنملل ةينهم تاراشتسا نومدقي نيذلا صاخشJا لثم ,ةيجراخ فارطأو ةأشن;ا ف نورخùا

 )١١ ةرقفلا :عجار( قاستNا مدع هجوأ عم لماعتلا ةيفيك قيثوت

 ريغ قئاثولاب ظافتحNا ىلإ جاتحي عجار;ا نأ ًانمض ينعي N تامولع;ا ف قاستNا مدع هجوأ عم عجار;ا لماعت ةيفيك قيثوت بلطتم نإ .١٥أ
 .ةلدبتس;ا وأ ةحيحصلا

 )٨ ةرقفلا :عجار( رغصJا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 ذيفنت ةلاح يفف ,كلذ ىلإ ةفاضöابو .ربكJا تآشن;ا ف هنم ًاعاستا لقأ رغصJا تآشن;ا ف ةعجار;ا لامعأ قيثوت ربتعي ,ةماع ةفصب .١٦أ
 ءاضعJ اهغeبö طقف اهقيثوت بجاولا نم ناك اåر ًارومأ لمشي نل قيثوتلا نإف ,ةعجار;ا لامعأ عيمú طابترNا نع لوؤس;ا كيرشلا
 كانه نوكت نل ,لاث;ا ليبس ىلع( قيرفلا ف نورخآ ءاضعأ هارجأ يذلا صحفلا ىلع ةلدأ ريفوتل وأ اهيلإ مههيجوت وأ طابترNا قيرف
 بلطت;اب مزتلي نأ طابترNا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع هنإف ,كلذ عمو .)هيلع فارشöا وأ قيرفلا تاشقانم نأشب اهقيثوت مزلي رومأ
 ةعجار;ا لامعأ قيثوت عضخي دق ثيح ,ريبخ عجارم لبق نم همهف نك† ةعجار;ا لامعJ قيثوت دادعإب قلعت;او ٨ ةرقفلل يساسJا
 .اهريغ وأ ةيميظنت ضارغJ ةيجراخ فارطأ لبق نم صحفلل

 دنتسم ف ًاعم ةعجار;ا بناوج فلتخم ليجست أفكJاو ديف;ا نم هنأ رغصJا ةأشن;ا عجارم دجي دق ,ةعجار;ا لامعأ قيثوتب مايقلا دنع .١٧أ
 ةأشنم ةعجارم دنع ًاعم اهقيثوت متي دق يتلا رومJا ةلثمأ نمو .ءاضتقNا دنع ,ةمعادلا لمعلا قاروJ ةيعجرم تاراشإ ةفاضإ عم ,دحاو
 ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةددUا ةيبسنلا ةيمهJاو ,ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسNاو ,ةيلخادلا اهتباقرو ةأشن;ا مهف ,رغصأ
 .اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسNاو ,ةعجار;ا ءانثأ اهتظحeم تõ يتلا ةمه;ا رومJاو ,ةميق;ا رطا¥او ٩,)٣٢٠(

 )١٢ ةرقفلا :عجار( ةلص يذ بلطتم نع جورjا

 ةماعلا فادهJا قيقè ّمث نمو ,ةعجار;ا ريياعم ف ةددUا فادهJا قيقè نم عجار;ا يكõ ىلإ ةعجار;ا ريياعم تابلطتم فدهت .١٨أ
 فورظ لظ ف ةلص يذ بلطتم لكب مازتلNا ىلإ ةعجار;ا ريياعم وعدت ,ةيئانثتسNا فورظلا ريغ يفف ,كلذ ىلع ًءانبو .عجارملل
 .ةعجار;ا

 :يتيتùا يتلاiا ف طقف ١٠ةلص اذ بلطت;ا نوكي Nو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةلصلا تاذ تابلطت;ا ىلع طقف قيثوتلا بلطتم قبطني .١٩أ 

 ف درو ا≤ يJ نوكي نلف ,ةيلخاد ةعجارم ةفيظو ةأشن;ا ىدل نكت مل اذإ ,لاث;ا ليبس ىلع( ةلص اذ هلمكأب رايع;ا نكي مل اذإ )أ(
 وأ ;)ةأشن;اب ةلص ١١ )٦١٠( ةعجار;ا رايعم

 ام ىلع لوصiا نع زجعلا دنع عجار;ا يأر ليدعت بلطتم ,لاث;ا ليبس ىلع( دوجوم ريغ طرشلاو ًاطورشم بلطت;ا ناك اذإ )ب(
 .)مئاق ريغ زجعلا اذه لثم نكلو ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي

 )١٣ ةرقفلا :عجار( عجار;ا ريرقت خيرات دعب ةئشانلا رومJا

 ,خيراتلا كلذ ف ةدوجوم تناك اهنأ مغر ,عجار;ا ريرقت خيرات دعب عجارملل ةفورعم حبصت يتلا قئاقiا ةيئانثتسNا فورظلا ةلثمأ نم .٢٠أ
 بترتي ام صحف متيو ١٢.هريرقت ف يأرلا ليدعتب عجار;ا مايق وأ ةيلا;ا مئاوقلا ليدعت ىلإ تدJ خيراتلا كلذ ف ةفورعم تناك ول يتلاو

 
 "ةعجار'ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه-ا" )٣٢٠( ةعجار'ا رايعم ٩
 ٢٢ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار'ا رايعم ١٠
  ٢ ةرقفلا ,"ييلخادلا يعجار'ا لمعب ةناعتسqا" )٦١٠( ةعجار'ا رايعم ١١
 ١٤ ةرقفلا ,"ةقح\لا ثادح-ا" )٥٦٠( ةعجار'ا رايعم  ١٢



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١٢٢    

)٠٣٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 

ةعجار;ا لامعأ قيثوت  

 كيرشلا لمè عم ١٣,)٢٢٠( ةعجار;ا رايعم ف اهيلع صوصن;ا صحفلا تايلوؤس; ًاقفو ةعجار;ا لامعأ قيثوت ف تارييغت نم كلذ ىلع
 .تارييغتلا نع ةيئاهنلا ةيلوؤس;ا طابترNا نع لوؤس;ا

 )١٦-١٤ تارقفلا :عجار( يئاهنلا ةعجار"ا فلم عمج

 تاسايس عضوب بتاك;ا موقت نأ )رايع;ا تابلطت; لقJا ىلع ةيواسم نوكت يتلا ةينطولا تابلطت;ا وأ( )١( ةدوúا ةباقر رايعم بلطتي .٢١أ
 فلم عمج لامكتسا هيف مزلي يذلا بسان;ا ينمزلا ّدiاو ١٤.بسان;ا تقولا ف ةعجار;ا تافلم عمج لامكتسا لجأ نم تاءارجإو
 ١٥.عجار;ا ريرقت خيرات نم ىصقأ دحب ًاموي ٦٠ ًةداع وه يئاهنلا ةعجار;ا

 صeختسا وأ ,ةقيقد ةعجارم تاءارجإ ءادأ ىلع لمتشت N ةيرادإ ةيلمع عجار;ا ريرقت خيرات دعي يئاهنلا ةعجار;ا فلم عمج دعي .٢٢أ
 ةيرادإ تارييغتلا هذه تناك اذإ ةيئاهنلا عمúا ةيلمع ءانثأ ةعجار;ا لامعأ قيثوت ىلع تارييغت أرطت نأ نك† نكلو ,ةديدج تاجاتنتسا
 :يلي ام تارييغتلا هذه ةلثمأ نمو .اهتعيبطب

 .ىرخأب اهلادبتسا ت قئاثو ءاغلإ وأ فذح •

 .اهيلإ ةيعجر;ا تاراشöا عضوو لمعلا قاروأ عيمºو بيترت •

 .فل;ا عمج ةيلمعب ةصاjا ققحتلا مئاوق ءافيتسا ىلع عيقوتلا •

 ريرقت خيرات لبق طابترNا قيرف ءاضعأ عم اهيلع قافتNاو اهتشقانم تõ يتلاو ,عجار;ا اهيلع لصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ قيثوت •
 .عجار;ا

 تاسايس عضوب بتاك;ا موقت نأ )رايع;ا تابلطت; لقJا ىلع ةيواسم نوكت يتلا ةينطولا تابلطت;ا وأ( )١( ةدوúا ةباقر رايعم بلطتي .٢٣أ
 خيرات نم تاونس سمخ نع ًةداع ةعجار;ا تاطابترN ظافتحNا ةدم لقت Nو ١٦.طابترNا لامعأ قئاثوب ظافتحNا لجأ نم تاءارجإو

 * ,١٧.ًارخأتم ناك اذإ ,ةعوم∂ا عجارم ريرقت خيرات نم وأ ,عجار;ا ريرقت

 ,ةعجار;ا لامعJ ديدج قيثوت ةفاضإ وأ ,ةعجار;ا لامعJ دوجو;ا قيثوتلا ليدعتل ةرورض عجار;ا اهيف دجي دق يتلا فورظلا ةلثمأ نم .٢٤أ
 ت تاظحeم ببسب ةعجار;ا لامعJ دوجو;ا قيثوتلا حيضوت ىلإ ةجاiا وه ,يئاهنلا ةعجار;ا فلم عمج ةيلمع نم ءاهتنNا دعب
 .ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ اهب تماق يتلا يصقتلا تايلمع ةعباتم لeخ اهمeتسا

 
 ١٦ ةرقفلا ,)٢٢٠( ةعجار'ا رايعم  ١٣
 ٤٥ ةرقفلا ,)١( ةدوDا ةباقر رايعم  ١٤
 ٥٤أ ةرقفلا ,)١( ةدوDا ةباقر رايعم  ١٥
 ٤٧ ةرقفلا ,)١( ةدوDا ةباقر رايعم  ١٦
 ٦١أ ةرقفلا ,)١( ةدوDا ةباقر رايعم  ١٧
 قارو-اب ظافتحqا - لاوح-ا عيمج ف - ينوناقلا بساzا ىلع بجي هنأ ىلع ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم'ا ف يينوناقلا يبساzا ماظن نم ةرشع ةيناثلا ةدا'ا صنت    *

 .اهتعجارم متت ةيلام ةنس لك نع هريرقت رادصإ خيرات نم تاونس رشع نع لقت q ةد' كلذو ةيماتZا تاباسÇا نم خسنو ةعجار'ا لمع قاروأو ء\معلا نم ةمدق'ا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت   ١٢٣    

)٠٣٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 

ةعجار;ا لامعأ قيثوت  

 
 قحل"ا

 )١ ةرقفلا :عجار(

 ىرخGا ةعجار"ا ريياعم ف ةدراولاو ةعجار"ا لامعأ قيثوتب ةصاeا تابلطت"ا

 رظنلا نع eًيدب ةمئاقلا هذه دعت Nو .قيثوتلاب قلعتي اميف ةصاخ تابلطتم ىلع يوتèو ىرخJا ةعجار;ا ريياعم ف تدرو تارقف قحل;ا اذه ددحي
 .ةعجار;ا ريياعم ف ىرخأ ةيريسفت داومو ةيقيبطت داوم نم اهب قلعتي امو تابلطت;ا ف

 ١٢-١٠ تارقفلا ,"ةعجارملا تاطابترا طورش ىلع قافتNا" )٢١٠( ةعجار;ا رايعم •

 ٢٥و ٢٤ ناترقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوجلا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم •

 ٤٨-٤٥ تارقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقeعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم •

 ٣٠ ةرقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع حئاوللاو ةمظنJا ةاعارم" )لَّدعُ;ا( )٢٥٠( ةعجار;ا رايعم •

 ٢٣ ةرقفلا ,"ةمكوiاب يفلك;اب لاصتNا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم •

 ١٢ ةرقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا" )٣٠٠( ةعجار;ا رايعم •

 ٣٢ ةرقفلا ,"اهتئيبو ةأشن;ا مهف لeخ نم اهمييقتو يرهوúا فيرحتلا رطاخم ديدè" )٣١٥( ةعجار;ا رايعم •

 ١٤ ةرقفلا ,"ةعجار;ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهJا" )٣٢٠( ةعجار;ا رايعم •

 ٣٠-٢٨ تارقفلا ,"ةميق;ا رطاخملل عجارملا تاباجتسا" ,)٣٣٠( ةعجار;ا رايعم •

 ١٥ ةرقفلا ,"ةعجار;ا لeخ ةفشتك;ا تافيرحتلا يوقت" )٤٥٠( ةعجار;ا رايعم •

 ةرقفلا ,"ةقeعلا تاذ تاحاصفöاو ةلداعلا ةميقلل ةيبساUا تاريدقتلا كلذ ف اå ,ةيبساUا تاريدقتلا ةعجارم" )٥٤٠( ةعجار;ا رايعم •
٢٣ 

 ٢٨ ةرقفلا ,"ةقeعلا تاذ فارطJا" )٥٥٠( ةعجار;ا رايعم •

 ,")ةعوم∂ا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اå( ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم •
 .٥٠ ةرقفلا

 .٣٧و ٣٦ ناترقفلا ,"ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا" )٦١٠( ةعجار;ا رايعم •

 ٢٥ ةرقفلا ,"ىرخJا تامولع;اب ةقeعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم •

 



 



 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٢٥    ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم 
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةق9علا تاذ عجار"ا تايلوؤسم :)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع?ا سلجم نم ردص امك ,)٢٤٠( ةعجار?ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا

 

 



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٢٦    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 )٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةق9علا تاذ عجار"ا تايلوؤسم

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر?ا ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع?ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ..............................................................................................................  رايع?ا اذه قاطن

 ٣-٢  ...............................................................................................................  شغلا صئاصخ

 ٩-٤  ............................................................................................  هفاشتكاو شغلا عنم نع ةيلوؤس?ا

 ١٠  .................................................................................................................. نايرسلا خيرات

 ١١  .......................................................................................................................  فادهGا

 ١٢  ..................................................................................................................   تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ١٥-١٣  .............................................................................................................  ينه?ا كشلا ةعزن

 ١٦  ...........................................................................................  طابترsا قيرف ءاضعأ يب ةشقان?ا

 ٢٥-١٧  ................................................................................ اهب ةقلعت?ا ةطشنxاو رطاvا مييقت تاءارجإ

y٢٨-٢٦  ...................................................................  اهمييقتو شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ديد 

 ٣٤-٢٩  ..............................................................  شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمَّيقُ?ا رطاخملل تاباجتسsا

 ٣٨-٣٥  ...........................................................................................................  ةعجار?ا ةلدأ يوقت

 ٣٩  ...............................................................................  طابترsا ف رارمتسsا ىلع عجار?ا ةردق مدع

 ٤٠  ............................................................................................................... ةبوتك?ا تادافÖا

  -٤١  .....................................................................................  ةمكوâاب يفلك?او ةرادÖا ىلإ تاغBبلا

 ٤١-٤٣  ................................................................................  ةأشن?ا جراخ ةينعم ةطلسل شغلا نع غBبÖا

 ٤٨-٤٥  ..................................................................................................................    قيثوتلا

 ىرخGا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٥أ-١أ       ..................................................................................................................شغلا صئاصخ

 ٧أ-٦أ      ...............................................................................................هفاشتكاو شغلا عنم نع ةيلوؤس?ا

 ١٠أ-٨أ      ............................................................................................................... ينه?ا كشلا ةعزن

 ١٢أ-١١أ     .............................................................................................. طابترsا قيرف ءاضعأ يب ةشقان?ا

 ةرقفلا

 



 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٢٧    ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم 
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 ٢٨أ-١٣أ      ................................................................................... اهب ةقلعت?ا ةطشنxاو رطاvا مييقت تاءارجإ

y٣٣أ-٢٩أ      ...................................................................... اهمييقتو شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ديد 

 ٤٩أ-٣٤أ      ..................................................................شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمَّيقُ?ا رطاخملل تاباجتسsا

 ٥٤أ-٥٠أ      ............................................................................................................... ةعجار?ا ةلدأ يوقت

 ٥٨أ-٥٥أ      ..................................................................................  طابترsا ف رارمتسsا ىلع عجار?ا ةردق مدع

 ٦٠أ-٥٩أ      .................................................................................................................. ةبوتك?ا تادافÖا

 ٦٦أ-٦١أ      ..........................................................................................ةمكوâاب يفلك?او ةرادÖا ىلإ تاغBبلا

 ٦٩أ-٦٧أ      ......................................................................................ةأشن?ا جراخ ةينعم ةطلسل شغلا نع غBبÖا

 شغلا رطخ لماوع ىلع ةلثمأ :لوxا قحل?ا

 شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمَّيقُ?ا رطاvا ةهجاو? ةنكم?ا ةعجار?ا تاءارجإ ىلع ةلثمأ :يناثلا قحل?ا
شغ ثودح ةيناكمإ ىلإ ريشت يتلا فورظلا ىلع ةلثمأ :ثلاثلا قحل?ا  
 

 )٢٠٠( ةعجار?ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار?ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم?ا ف ةدمتع?ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار?اب مايقلاو لقتس?ا عجارملل ةماعلا فادهxا"

 



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٢٨    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 صوصïا هجو ىلع ضيفتسيو .ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب قلعتي اميف عجار?ا تايلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع?ا اذه لوانتي .١
 .شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخó قلعتي اميف ٢)٣٣٠( ةعجار?ا رايعمو ١)٣١٥( ةعجار?ا رايعم قيبطت ةيفيك ف

 شغلا صئاصخ

 يساسxا فرصتلا ناك اذإ ام وه أطïاو شغلا يب قّرفي يذلا لماعلاو .أطخ وأ شغ ببسب اّمإ ةيلا?ا مئاوقلا ف تافيرحتلا أشنت دق .٢
 .دمعتم ريغ وأ ًادمعتم ةيلا?ا مئاوقلا ف فيرحتلا هنع جتن يذلا

 فيرy هيلع بترتي يذلا كلذ وه ةعجار?ا ريياعم ضارغx عجار?ا هب متهي يذلا شغلا نإف ,عساو ينوناق موهفم وه شغلا نأ مغر .٣ 
 ,شوشغم يلام ريرقت نع ةùانلا تافيرحتلا ;عجار?اب ةلص اذ ةدمعت?ا تافيرحتلا نم ناعون دجويو .ةيلا?ا مئاوقلا ف يرهوج
 لكشب لصفي s هنأ sإ ,شغ ثودح ددحي دق ةردان تsاح ف وأ ,كشي دق عجار?ا نأ مغرو .لوصxا سBتخا نع ةùانلا تافيرحتلاو
 )٧أ–١أ تارقفلا :عجار( .لعفلاب ثدح دق شغلا ناك اذإ اميف ينوناق

 هفاشتكاو شغلا عنم نع ةيلوؤس"ا

 ,ةرادÖا موقت نأ مه?ا نمو .ةرادÖاو ةأشن?ا ةمكوحب يفلك?ا نم ٍلك قتاع ىلع هثودح فاشتكاو شغلا عنم نع ةيساسxا ةيلوؤس?ا عقت .٤
yاب يفلك?ا فارشإ تâهيبكترم عدرو هعوقو صرف ليلقتل ,شغلا عنم ىلع ديدشتلاب ,ةمكو, óا ىدل ةعانق داجيإ ىلإ يدؤي اxدارف 
 ,يقBخxا كولسلاو ةنامxا اهماوق ةفاقث قلخب مازتلا ىلع كلذ يوطنيو .باقعلل ضرعتلاو هفاشتكا لامتحا ببسب شغلا باكترا مدعب
 ةيناكمإ ف رظنلا ىلع ةمكوâاب يفلك?ا فارشإ لمتشيو .ةمكوâاب يفلك?ا بناج نم لاعفلا فارشÖا قيرط نع هزيزعت نكß ام وهو
ùا اهلذبت يتلا دوه|ا لثم ,يلا?ا ريرقتلا ةيلآ ف بسانم ريغ رخآ لكش يأب ريثأتلا وأ ةباقرلا تاودأ زواÖا ةرادإ لجأ نم ةرادxحابر 
 .اهتيحبرو ةأشن?ا ءادأ نأشب يلل¨ا تاروصت ىلع ريثأتلل

 عجار?ا تايلوؤسم

 نم ولخت لكك ةيلا?ا مئاوقلا نأب لوقعم ديكأت ىلع لوصâا نع sًوؤسم ةعجار?ا ريياع? ًاقفو ةعجار?اب موقي يذلا عجار?ا دَعُي .٥
 ضعب نأ ف لثمتي هيدافت نكs ß رطخ دجوي ,ةعجار?ا ةيلمعل ةمزB?ا دويقلا ببسبو .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو|ا فيرحتلا
 ريياع? ًاقفو ميلس لكشب اهذيفنتو ةعجار?ا ةيلمعل طيطختلا نم مغرلا ىلع ,اهفاشتكا متي s دق ةيلا?ا مئاوقلا ف ةيرهو|ا تافيرحتلا
 ٣.ةعجار?ا

 فيرحتلا ةلاح ف صاخ لكشب ةريبك نوكت ةعجارملل ةمزB?ا دويقلل ةلمت¨ا راث∞ا نإف ٤,)٢٠٠( ةعجار?ا رايعم ف حضوم وه امك .٦ 
 .أطخ نع تانلا فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ نم ىلعأ شغ نع تانلا يرهو|ا فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ دعُيو .شغ نع تانلا
 وأ ,تBماعم ليجست مدع دمعت وأ ,ريوزتلا لثم هئافخÖ ةيانعب ةمظنمو ةمدقتم تاططخم ىلع يوطني دق شغلا نأ ىلإ كلذ عجريو
 دق ؤطاوتلاف .ؤطاوتلاب نرتقت امدنع ةبوعص رثكأ كلت ءافخÖا تsواحم لثم فاشتكا نوكي دقو .عجار?ا ىلإ ةللضم تادافإ يدقت دمعت
 ىلع شغلا فاشتكا ىلع عجار?ا ةردق دمتعتو .ةحيحص ريغ رمxا ةقيقح ف نوكت امدنع ةعنقم ةعجار?ا ةلدأ نأب دقتعي عجار?ا لعجي
 ,اهيف بعBت?ا غلاب?ا نم غلبم لكل يبسنلا مجâاو ,ؤطاوتلا ةجردو ,هادمو بعBتلا راركتو ,شغلا بكترم ةعارب لثم ةنيعم لماوع
 باكترs ةلمت¨ا صرفلا ديدy ىلع ًارداق نوكي دق عجار?ا نأ يح فو .شغلا ف يطروت?ا دارفxا اهلغشي يتلا ةيرادÖا تايوتس?او
 دق ,ةيبسا¨ا تاريدقتلا لثم ,ينه?ا مكâُا ىلع دمتعت يتلا تsا≤ا ف تافيرحتلا تناك اذإ ام ديدy هيلع بعصي هنأ sإ ,شغلا
 .أطخ وأ شغ ببسب تثدح

 
 "اھتئیبو ةأشنملا مھف لالخ نم اھمییقتو يرھوجلا فیرحتلا رطاخم دیدحت" )٣١٥( ةعجارملا رایعم  ١

 "ةمیقملا رطاخملل عجارملا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجارملا رایعم  ٢

 ٥٤أو ٥٣أ ناترقفلا ،"ةعجارملل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةعجارملاب مایقلاو لقتسملا عجارملل ةماعلا فادھألا" )٢٠٠( ةعجارملا رایعم ٣

 ٥٣أ ةرقفلا ،)٢٠٠( ةعجارملا رایعم ٤



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٢٩    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 فيرحتل عجار?ا فاشتكا مدع رطخ نم ربكأ ةرادÖا شغ نع تان يرهوج فيرحتل عجار?ا فاشتكا مدع رطخ نإف ,كلذ ىلع ًةوBعو .٧ 
 تBجسلا ف رشابم ريغ وأ رشابم لكشب بعBتلا نم اهنكß عضوم ف نوكت ام ًةداع ةرادÖا نx ,يفظو?ا شغ نع تان يرهوج
 يفظو?ا لبق نم ةهباش?ا شغلا تايلمع عن? ةممص?ا ةباقرلا تاءارجإ زواù وأ ةشوشغم ةيلام تامولعم ضرع نم وأ ةيبسا¨ا
 .نيرخ∞ا

 لامتحا نابسâا ف ًاذخآ ,ةعجار?ا لاوط ينه?ا كشلا ةعزن ىلع ظافâا نع sًوؤسم عجار?ا نوكي ,لوقعم ديكأت ىلع لوصâا دنع .٨
ùا زواÖةراد xًاكردمو ,ةباقرلا تاود âةلاعفلا ةعجار?ا تاءارجإ نأ ةقيق sا فاشتكïدق أط s شغلا فاشتكا ف ةلاعف نوكت. 
 ميمصت فو ,اهمييقتو شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ديدy ف عجار?ا ةدعاسم ىلإ رايع?ا اذه ف ةدراولا تابلطت?ا فدهتو
 .فيرحتلا اذه لثم فاشتكs تاءارجإ

 ةأشن?ا مازتلا مدعب قلعتي اميف ,ةلصلا تاذ ةیقBخxا تابلطت?ا وأ حئاوللا وأ ةمظنxا بجوó ,ةيفاضإ تايلوؤسم عجار?ا لمحتي دق .٩
 دق وأ ,ىرخxا ةعجار?ا ريياعم فو رايع?ا اذه ف ةروكذ?ا كلت نع تايلوؤس?ا هذه فلتخت دقو ,شغلاب قلعتي اميفو ,حئاوللاو ةمظنxاب
 )٦أ ةرقفلا :عجار( :كلذ ةلثمأ نمو ,اهزواجتت

 تsاصتا ءارجإب ةقلعت?ا تابلطت?ا كلذ ف اó ,هثودح ف هبتش?ا وأ هثودح دد¨ا ,حئاوللاو ةمظنxاب مازتلsا مدعل ةباجتسsا )أ(
 ذاختs ةجاح كانه تناك اذإ ام ديدyو ,مازتلsا مدعل مهتباجتسا ةبسانم ىدم مييقتو ,ةمكوâاب يفلك?او ةرادÖا عم ةددحم
 ;تافرصتلا نم ديز?ا

 ةعجارم دنع ,لاث?ا ليبس ىلع( هثودح ف هبتش?ا وأ هثودح دد¨ا ,حئاوللاو ةمظنxاب مازتلsا مدعب نيرخ∞ا يعجار?ا غBبإ )ب(
  ;)تاعوم≤ا ىدحÖ ةيلا?ا مئاوقلا

 .هثودح ف هبتش?ا وأ هثودح دد¨ا ,حئاوللاو ةمظنxاب مازتلsا مدعب قلعتي اميف قيثوتلا تابلطتم )ج(

 ةعجار?ا ريياعمو رايع?ا اذهل ًاقفو ,عجار?ا لمعب ةلصلا تاذ تامولع?ا نم ديز?ا ريفوت ىلإ ةيفاضإ تايلوؤسم يأب مازتلsا يدؤي دقو
 .)لاâا ىضتقم بسح ,ةمكوâاب يفلك?ا وأ ةرادÖا ةهازنب قلعتي اميف ,لاث?ا ليبس ىلع( ىرخxا

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر?ا ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع?ا اذه يرسي .١٠

 فادهGا

 :يلي اميف عجار?ا فادهأ لثمتت .١١

 ;اهمييقتو شغلا ببسب ةيلا?ا مئاوقلا ف يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ديدy )أ(

 ميمصت لBخ نم ,شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمَّيقُ?ا رطاvا نع ةبسان?ا ةعجار?ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصâا )ب(
 ;اهذيفنتو ةبسانم تاباجتسا

 .ةعجار?ا ءانثأ فشتك?ا هيف هبتش?ا شغلا وأ شغلل بسانم لكشب ةباجتسsا )ج(

 تافيرعتلا 

١٢. xيلي اميف اهنم لك نيرق ةنيب?ا يناع?ا ةيت∞ا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار?ا ريياعم ضارغ: 

 ىلع يوطني ,ةثلاث فارطأ وأ يفظو?ا وأ ةمكوâاب يفلك?ا وأ ةرادÖا يب نم رثكأ وأ دحاو درف لبق نم دمعتم فرصت :شغلا )أ(
 .ةينوناق ريغ وأ ةلداع ريغ ةزيم ىلع لوصحلل ليلضتلا مادختسا

 .هباكترs ةصرفلا ئيهت وأ شغلا باكترs طغض وأ عفاد دوجو ىلإ ريشت فورظ وأ ثادحأ :شغلا رطخ لماوع )ب(



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٣٠    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 تابلطت"ا

 ينه"ا كشلا ةعزن

 دجوي دق هنأ لامتحs ًاكردم ,ةعجار?ا لاوط ينه?ا كشلا ةعزن ىلع ظفاحي نأ عجار?ا ىلع بجي ٥,)٢٠٠( ةعجار?ا رايع? ًاقفو .١٣
yاب يفلك?او ةأشن?ا ةرادإ ةهازنو ةنامأب قلعتي اميف ةقباسلا عجار?ا ةربخ نع رظنلا ضغب ,شغلا ببسب يرهوج فيرâةمكو. 

 )٩أ ,٨أ يترقفلا :عجار(

 تsاح تنّيبت اذإ نكلو .ةحيحص اهنأ ىلع قئاثولاو تBجسلا لبقي دق هنإف ,كلذ فBخب داقتعBل هوعدي ببس عجار?ا ىدل نكي مل ام .١٤
 نع حاصفÖا نود نكلو اهليدعت ت دق ام دنتسم ف ًاطورش نأ وأ ًاقوثوم نوكي s دق ام ًادنتسم نأب دقتعي عجار?ا تلعج ةعجار?ا ءانثأ
 )١٠أ ةرقفلا :عجار( .يرحتلا نم ديز?ا ءارجإ عجار?ا ىلع بجيف ,عجارملل كلذ

 وأ ةرادÖا ىلع عجار?ا نم ةحورط?ا تاراسفتسsا ىلع تاباجÖا نوكت امدنع ,قاستsا مدع هجوأ نع ىرحتي نأ عجار?ا ىلع بجي .١٥
 .ةقستم ريغ ةمكوâاب يفلك?ا

 طابترeا قيرف ءاضعأ يب ةشقان"ا

 بجي يتلا رومxا ديدحتب طابترsا نع لوؤس?ا كيرشلا مايقو طابترsا قيرف ءاضعأ يب تاشقانم ءارجإ )٣١٥( ةعجار?ا رايعم بلطتي .١٦
 مئاوقلا ضرعت ةيفيك ىلع صاخ لكشب تاشقان?ا هذه زكرت نأ بجيو ٦.تاشقان?ا ف اوكراشي مل نيذلا قيرفلا ءاضعأ ىلإ اهغBبإ
 ثودح ةيفيك كلذ ف اó ,ةيلا?ا مئاوقلا ف تافيرحتلا هذه لثم عضاومو ,شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةأشن?اب ةصاïا ةيلا?ا
 ةنامxاب نوفصتي ةمكوâاب يفلك?او ةرادÖا نأب طابترsا قيرف ءاضعأ تادقتع? ةاعارم نود تاشقان?ا هذه متت نأ بجيو .شغلا
 )١٢أ ,١١أ يترقفلا :عجار( .ةهازنلاو

 اهب ةقلعت"ا ةطشنGاو رطاhا مييقت تاءارجإ

 تابلطت? ًاقفو ,اهب ةصاïا ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف اó ,اهتئيبو ةأشن?ا مهفل اهب ةقلعت?ا ةطشنxاو رطاvا مييقت تاءارجإ ذيفنت دنع .١٧
 اهمادختسs تامولعم ىلع لوصحلل ٢٥-١٨ تارقفلا ف اهيلع صوصن?ا تاءارجÖا ذيفنت عجار?ا ىلع بجي ٧,)٣١٥( ةعجار?ا رايعم
 .شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ديدy ف

 ةأشن?ا لخاد نيرخxا دارفxاو ةرادÖا

 :يلي اّمع ةرادÖا نم رسفتسي نأ عجار?ا ىلع بجي .١٨

 اذه راركتو ىدمو ةعيبط كلذ ف اó ,شغلا ببسب يرهوج لكشب ةفرحم نوكت دق ةيلا?ا مئاوقلا نأ رطï ةرادÖا مييقت )أ(
 )١٤أ ,١٣أ يترقفلا :عجار( ;ريدقتلا

 تماق دق ةرادÖا نوكت شغلل ةنيعم رطاخم يأ كلذ ف اó ,اهل ةباجتسsاو ةأشن?ا ف شغلا رطاخم ديدحتل ةرادÖا ةيلآ )ب(
 ىلع يوطنت نأ لمت¨ا نم يتلا تاحاصفÖا وأ تاباسâا ةدصرأ وأ تBماع?ا تائف وأ ,اهيلإ اههابتنا تفل ت وأ اهديدحتب
 )١٥أ ةرقفلا :عجار( ;شغلا رطخ

 ;اهل ةباجتسsاو ةأشن?ا ف شغلا رطاخم ديدحتل اهتايلآب قلعتي اميف ةمكوâاب يفلك?ا عم ,دجو نإ ,ةرادÖا لصاوت )ج(

 .يقBخxا كولسلاو لمعلا تاسرا∫ لوح اهرظن تاهجوب قلعتي اميف يفظو?ا عم ,دجو نإ ,ةرادÖا لصاوت )د(

 شغ يأب ملع مهيدل ناك اذإ ام ديدحتل ,ءاضتقsا دنع ,ةأشن?ا لخاد نيرخ∞ا يفظو?او ةرادÖا نم رسفتسي نأ عجار?ا ىلع بجي .١٩
 )١٨أ–١٦أ تارقفلا :عجار( .ةأشن?ا ىلع رثؤي موعزم وأ هيف هبتشم وأ يلعف

 
 ١٥ ةرقفلا ،٢٠٠ ةعجارملا رایعم ٥

 ١٠ ةرقفلا ،)٣١٥( ةعجارملا رایعم  ٦

 ٢٤-٥ تارقفلا ،٣١٥ ةعجارملا رایعم  ٧



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٣١    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 اذإ ام ديدحتل ةفيظولا كلت ف يينع?ا دارفxا نم راسفتسsا عجار?ا ىلع بجي ,ةيلخادلا ةعجارملل ةفيظو اهب يتلا تآشنملل ةبسنلاب .٢٠
 )١٩أ ةرقفلا :عجار( .شغلا رطاخم ف مهيأر ىلع لوصحللو ,ةأشن?ا ىلع رثؤي موعزم وأ هيف هبتشم وأ يلعف شغ يأب ملع مهيدل ناك

 ةمكوâاب نوفلك?ا

 ةمكوâاب يفلك?ا ةسرا∫ ةيفيكل مهف ىلإ لصوتلا عجار?ا ىلع بجي ٨,ةأشن?ا ةرادإ ف يكراشم ةمكوâاب يفلك?ا عيمج نكي مل ام .٢١
 اهتعضو يتلا ةيلخادلا ةباقرلل مهفو ,اهل ةباجتسsاو ةأشن?ا ف شغلا رطاخم ديدحتب ةصاïا ةرادÖا تايلآ ىلع فارشÖا ةيلمعل
 )٢٢أ–٢٠أ تارقفلا :عجار( .رطاvا كلت نم فيفختلل ةرادÖا

 ناك اذإ ام ديدحتل ةمكوâاب يفلك?ا نم راسفتسsا عجار?ا ىلع بجي ,ةأشن?ا ةرادإ ف يكراشم ةمكوâاب يفلك?ا عيمج نكي مل ام .٢٢
 ىلع ةرادÖا دودر دييأتل ,اهنم ءزج ف ,تاراسفتسsا هذه متتو .ةأشن?ا ىلع رثؤي موعزم وأ هيف هبتشم وأ يلعف شغ يأب ملع مهيدل
 .اهيلإ تلسرُأ يتلا تاراسفتسsا

 ةدد¨ا ةعقوت?ا ريغ وأ ةفولأ?ا ريغ تاقBعلا

 ف اó ,ةيليلحتلا تاءارجÖا لBخ نم اهديدy ت يتلا ةعقوت?ا ريغ وأ ةفولأ?ا ريغ تاقBعلا تناك اذإ ام يوقت عجار?ا ىلع بجي .٢٣
 .شغلا ببسب يرهوج فيرy دوجو رطاخم ىلإ ريشت دق ,تاداريÖا تاباسحب ةطبتر?ا كلت كلذ

 ىرخxا تامولع?ا

 .شغلا ببسب يرهوج فيرy دوجو رطاخم ىلإ ريشت اهيلع لصح يتلا ىرخxا تامولع?ا تناك اذإ اميف رظني نأ عجار?ا ىلع بجي .٢٤
 )٢٣أ ةرقفلا :عجار(

 شغلا رطخ لماوع يوقت

 قلعتي امو اهذيفنت ت يتلا ىرخxا رطاvا مييقت تاءارجإ نم اهيلع لوصâا ت يتلا تامولع?ا تناك اذإ ام يوقت عجار?ا ىلع بجي .٢٥
 sإ ,شغ دوجو ةرورضلاب ينعت s دق شغلا رطخ لماوع نأ مغرو .شغلا رطخ لماوع نم رثكأ وأ لماع دوجو ىلإ ريشت ةطشنأ نم اهب
 :عجار( .شغلا ببسب يرهوج فيرy دوجو رطاخم ىلإ ريشت دق اهنإف كلذلو ,شغ ثودح تدهش يتلا فورظلا ف ًابلاغ دجوت اهنأ
 )٢٨أ–٢٤أ تارقفلا

jا فيرحتلا رطاخم ديدnاهمييقتو شغلا ببسب يرهو 

 ةيلا?ا مئاوقلا ىوتسم ىلع اهمييقتو شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ديدy عجار?ا ىلع بجي ,)٣١٥( ةعجار?ا رايع? ًاقفو .٢٦
 ٩.تاحاصفÖاو تاباسâا ةدصرأو تBماع?ا تائفل تارارقÖا ىوتسم ىلعو

 تابثإ ف شغ رطاخم دوجو ضارتفا ىلع ًءانب ,عجار?ا ىلع بجي ,اهمييقتو شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ديدy دنع .٢٧
 قيثوتلا ٤٨ ةرقفلا ددyو .رطاvا هذه لثم اهنع أشنت يتلا تارارقÖا وأ تاداريÖا تBماعم وأ تاداريÖا عاونأ يوقت ,تاداريÖا
 تاداريÖا تابثÖ هديدy مدع يلاتلابو ,ةعجار?ا طابترا فورظ ف ضارتفsا اذه قابطنا مدع ىلإ عجار?ا صلخي امدنع بولط?ا
 )٣١أ–٢٩أ تارقفلا :عجار( .شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم دحأك

 مقي مل هنأ ا?اطو ,هيلع ًءانبو ,ةمهم رطاخم اهنأ ىلع شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمَّيقُ?ا رطاvا عم لماعتي نأ عجار?ا ىلع بجي .٢٨
 تاذ ةباقرلا ةطشنأ كلذ ف اó ,ةأشن?اب ةصاïا ةقBعلا تاذ ةباقرلا تاودx مهف ىلإ لصوتي نأ عجار?ا ىلع بجي ,لعفلاب كلذب
 )٣٣أ ,٣٢أ يترقفلا :عجار( .رطاvا هذهب ةلصلا

 
 ١٣ ةرقفلا ،"ةمكوحلاب نیفلكملاب لاصتالا" )٢٦٠( ةعجارملا رایعم ٨

 ٢٥ ةرقفلا ،)٣١٥( ةعجارملا رایعم  ٩



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٣٢    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 شغلا ببسب يرهوnا فيرحتلل ةمَّيقُ"ا رطاخملل تاباجتسeا

 ةماعلا تاباجتسsا

 ىلع شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمَّيقُ?ا رطاvا ةهجاو? ةماعلا تاباجتسsا ديدy عجار?ا ىلع بجي ,)٣٣٠( ةعجار?ا رايع? ًاقفو .٢٩
 )٤٣أ ةرقفلا :عجار( ١٠.ةيلا?ا مئاوقلا ىوتسم

 :عجار?ا ىلع بجي ,ةيلا?ا مئاوقلا ىوتسم ىلع شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمَّيقُ?ا رطاvا ةهجاو? ةماعلا تاباجتسsا ديدy دنع .٣٠

 ةمهم تايلوؤسم مهيلإ لكوُتس نيذلا دارفxا تاردقو تاراهمو ةفرعم نابسâا ف ذخxا عم ,مهيلع فارشÖاو يلماعلا ديدy )أ(
 )٣٦أ ,٣٥أ يترقفلا :عجار( ;طابترsا اهيلع يوطني يتلا شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاv عجار?ا مييقتو ,طابترsا ف

 ةيعوضو?ا ريغ سيياق?اب ةقلعت?ا كلت ًاصوصخو ,ةأشن?ا لبق نم ةيبسا¨ا تاسايسلا قيبطتو رايتخا ناك اذإ ام يوقت )ب(
 ;حابرxا ةرادإ ىلإ ةيمارلا ةرادÖا دوهج ببسب شوشغم يلام ريرقت دوجو ىلع ًارشؤم نوكي دق ,ةدقع?ا تBماع?او

 )٣٧أ ةرقفلا :عجار( .ةعجار?ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبطل هرايتخا ف ةأجاف?ا رصنع يمضت  )ج(

 تارارقÖا ىوتسم ىلع شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمَّيقُ?ا رطاخملل ةباجتسBل ةعجار?ا تاءارجإ

 رطاخملل اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ف بيجتست ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصت عجار?ا ىلع بجي ,)٣٣٠( ةعجار?ا رايع? ًاقفو .٣١
 )٤١أ–٨٣أ ةرقفلا :عجار( ١١.تارارقÖا ىوتسم ىلع شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمَّيقُ?ا

 ةباقرلا تاودx ةرادÖا زواجتب ةقلعت?ا رطاخملل ةباجتسBل ةعجار?ا تاءارجإ

٣٢. yا ىظÖديرف عضوب ةراد ßتلا ىلع اهتردق ببسب شغلا باكترا نم اهنّكBجسلا ف بعBةشوشغم ةيلام مئاوق دادعإو ةيبسا¨ا ت 
 زواù رطخ ىوتسم فBتخا نم مغرلا ىلعو .كلذ فBخ ىلع يهو ,ةيلعافب لمعت اهنأكو ودبت يتلا ةباقرلا تاودأ زواù قيرط نع
 يتلا ةقيرطلا عقوت ىلع ةردقلا مدع ببسبو .تآشن?ا عيمج ف ةدوجوم رطاvا هذه نإف ,ىرخx ةأشنم نم ةباقرلا تاودx ةرادÖا
ßدوجول ًارطخ دعي كلذ نإف ,زواجتلا اذه لثم اهب ثدحي نأ نك yًامهم ًارطخ دعُي مث نمو ,شغلا ببسب يرهوج فير. 

 ام قيقحتل ةعجار?ا تاءارجإ ذيفنتو ميمصت عجار?ا ىلع بجي ,ةباقرلا تاودx ةرادÖا زواù رطاv عجار?ا مييقت نع رظنلا ضغب .٣٣
 :يلي

  .ةيلا?ا مئاوقلا دادعإ دنع تº يتلا ىرخxا تBيدعتلاو ,ماعلا ذاتسxا رتفد ف ةلّجس?ا ةيمويلا دويق ةبسانم ىدم رابتخا )أ(
 :يلي اó مايقلا عجار?ا ىلع بجي تارابتخsا هذه لث? ةعجار?ا تاءارجإ ذيفنتو ميمصت دنعو

 ة|اعó قلعتي اميف ةفولأ?ا ريغ وأ ةبسان?ا ريغ ةطشنxا نع يلا?ا ريرقتلا ةيلآ ف يكراش?ا دارفxا نم راسفتسsا )١(
  ;ىرخxا تBيدعتلاو ةيمويلا دويق

  ;ريرقتلا ةرتف ةياهن ف تº يتلا ىرخxا تBيدعتلاو ةيمويلا دويق رايتخا )٢(

 )٤٥أ–٤٢أ تارقفلا :عجار(  .ةرتفلا لاوط ىرخxا تBيدعتلاو ةيمويلا دويق رابتخا ىلإ ةجاâا ىدم ف رظنلا )٣(

 دوجو ىلإ تدأ يتلا فورظلا تناك اذإ ام يوقتو ,تازيy ىلع يوتy تناك اذإ ا∫ ققحتلل ةيبسا¨ا تاريدقتلا صحف )ب(
 :عجار?ا ىلع بجي ,صحفلا اذه ءارجإ دنعو  .شغلا ببسب يرهوج فيرy دوجول ًارطخ لثº ,دجو نإ ,زيحتلا

 مئاوقلا ف ةنَّمضُ?ا ةيبسا¨ا تاريدقتلاب مايقلا دنع ةرادÖا اهتذختا يتلا تارارقلاو تاداهتجsا تناك اذإ ام يوقت )١(
 دوجول ًارطخ لثß نأ نكß ةأشن?ا ةرادإ بناج نم لمتحم زيy ىلإ ريشت ,ةلوقعم اهدرفم ف تناك ولو ىتح ,ةيلا?ا

yا هذه فو  .شغلا ببسب يرهوج فيرâلكك ةيبسا¨ا تاريدقتلا يوقت ديعُي نأ عجار?ا ىلع بجي ,ةلا; 

 
 ٥ ةرقفلا ،)٣٣٠( ةعجارملا رایعم  ١٠

 ٦ ةرقفلا ،)٣٣٠( ةعجارملا رایعم  ١١



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٣٣    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 مئاوقلا ف ةرهاظلا ةمه?ا ةيبسا¨ا تاريدقتلاب ةقلعت?ا ةرادÖا تاضارتفاو تاداهتجs يعجر رثأب صحف ءارجإ )٢(
   )٤٨أ–٤٦أ تارقفلا :عجار( .ةقباسلا ةنسلل ةيلا?ا

 ةأشنملل عجار?ا مهف ءوض ف ةفولأم ريغ ودبت يتلا وأ ,ةأشن?ا لمعل يعيبطلا راس?ا جراخ متت يتلا ةمه?ا تBماعملل ةبسنلاب )ج(
 هذهل يراجتلا ررب?ا ناك اذإ ام يوقت عجار?ا ىلع بجي ,ةعجار?ا ءانثأ اهيلع لوصâا ت يتلا ىرخxا تامولع?او اهتئيبو
 ءافخÖ وأ شوشغم يلام ريرقت دادعÖ ةليسوك اهيف لوخدلا ةيناكمإ ىلإ ريشي )ررب?ا اذه لثم دوجو مدع وأ( تBماع?ا
 )٤٩أ ةرقفلا :عجار( .لوصxا سBتخا

 ذيفنت ىلإ ةجاحب ناك اذإ ام ديدy عجار?ا ىلع بجي ,ةباقرلا تاودx ةرادÖا زواجتب قلعتي اميف ةدد¨ا رطاخملل ةباجتسsا قيقحتل .٣٤
 اهيطغت s ةرادÖا تازواجتل ةنيعم ةيفاضإ رطاخم كانه نوكت امدنع يأ( هBعأ اهيلإ راش?ا كلت ىلإ ةفاضÖاب ىرخأ ةعجارم تاءارجإ
 .)٣٣ ةرقفلا ف اهيلع صوصن?ا تابلطت?ا ءافيتسs ةذفن?ا تاءارجÖا

 )٥٠أ ةرقفلا :عجار( ةعجار"ا ةلدأ يوقت

 تناك اذإ ام نأشب ماع جاتنتسا نيوكت دنع ,ةعجار?ا ةياهن برق ةذّفنُ?ا ةيليلحتلا تاءارجÖا تناك اذإ ام يوقت عجار?ا ىلع بجي .٣٥
 :عجار( .لبق نم هل هابتنsا متي مل شغلا ببسب يرهوج فيرy رطخ دوجو ىلإ ريشت ,ةأشنملل عجار?ا مهف عم ةقسّتم ةيلا?ا مئاوقلا
 )٥١أ ةرقفلا

 ,رشؤ?ا اذه لثم دوجو ةلاح فو .شغ دوجو ىلع ًارشؤم ّدعُي فيرحتلا كلذ ناك اذإ ام يوقت هيلع بجي ,ًافيرy عجار?ا ددحي امدنع .٣٦
 ىلع دامتعsا ةيناكمإ ىدم ةصاخبو ,ىرخxا ةعجار?ا بناو| ةبسنلاب فيرحتلا اذه ىلع ةبترت?ا راث∞ا يوقت عجار?ا ىلع بجيف
 )٥٢أ ةرقفلا :عجار( .sًزعنم ًاثدح نوكت نأ حجر?ا ريغ نم شغلا ةلاح نأ كاردإ عم ,ةرادÖا تادافإ

 ,شغل ةجيتن فيرحتلا اذه نأب داقتعBل هوعدي ام بابسxا نم هيدل ناكو ,يرهوج ريغ وأ ًايرهوج ناك ًءاوس ,ًافيرy عجار?ا ددح اذإ .٣٧
 رطاخم مييقت ف رظنلا ةداعإ هيلع بجيف ,فيرحتلا اذه ف ةطروتم )ايلعلا ةرادÖا ًاديدyو( ةرادÖا نأو ,شغل ةجيتن نوكي نأ نكß وأ
 .اهمييقت ت يتلا رطاخملل ةباجتسBل ةعجار?ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلع ريدقتلا اذه رثأو ,شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا
 وأ يفظو?ا يب ؤطاوت دوجو ةيلامتحا ىلإ ريشت تsاâا وأ فورظلا تناك اذإ ام نابسâا ف ذخأي نأ ًاضيأ عجار?ا ىلع بجيو
 )٥٣أ ةرقفلا :عجار( .ًاقباس اهيلع لوصâا ت يتلا ةلدxا ىلع دامتعsا ةيناكمإ ىدم ف رظنلا ةداعإ دنع ةثلاث فارطأ وأ ةرادÖا

 ام يوقت هيلع بجيف ,كلذ جاتنتسا ىلع رداق ريغ ناك وأ ,شغل ةجيتن يرهوج لكشب ةفّرحم ةيلا?ا مئاوقلا نأ نم عجار?ا دكأت اذإ .٣٨
 )٥٤أ ةرقفلا :عجار( .ةعجار?ا ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترتي

 طابترeا ف رارمتسeا ىلع عجار"ا ةردق مدع

 ف رارمتسsا ىلع هتردق لوح كوكشلا ريثي ا∫ ,هيف هبتشم شغ وأ شغ نع تان فيرحتل ًةجيتن ,ةيئانثتسا ًافورظ عجار?ا هجاو اذإ .٣٩
 :هيلع بجيف ,ةعجار?ا ذيفنت

 يدقتب عجار?ا مزلُي بلطتم كانه ناك اذإ ام كلذ ف اó ,فورظلا هذه لظ ف ةقبطن?ا ةيماظنلاو ةينه?ا تايلوؤس?ا ديدy )أ(
 ;ةيميظنتلا تاطلسلا ىلإ ,تsاâا ضعب ف وأ ,ةعجار?ا ءادx هنييعتب اوماق نيذلا صاخشxا وأ صخشلا ىلإ كلذب ريرقت

 ;ةقبطن?ا حئاوللا وأ ةمظنxا بجوó ًانك∫ باحسنsا نوكي امدنع ,طابترsا نم هباحسنا ةبسانم ف رظنلا )ب(

 :هباحسنا ةلاح ف )ج(

 ;ةمكوâاب يفلك?ا عمو بسان?ا يرادÖا ىوتس?ا عم باحسنBل هتعد يتلا بابسxاو طابترsا نم باحسنsا ةشقانم )١(

)٢( yا وأ صخشلا ىلإ ريرقت يدقت بلطتي يماظن وأ ينهم بلطتم كانه ناك اذإ ام ديدxهنييعتب اوماق نيذلا صاخش 
xا ضعب ف وأ ,ةعجار?ا ءادâاsا نم عجار?ا باحسنا لوح ,ةيميظنتلا تاطلسلا ىلإ تsكلذ بابسأو طابتر.  
 )٥٨أ–٥٥أ تارقفلا :عجار(



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٣٤    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 ةبوتك"ا تادافzا

 :مهنأب ,لاâا ىضتقم بسح ,ةمكوâاب يفلك?ا نمو ةرادÖا نم ةبوتكم تادافإ ىلع لصحي نأ عجار?ا ىلع بجي .٤٠

 ;هثودح فاشتكاو شغلا عن? اهنوصو اهقيبطتو ةيلخادلا ةباقرلا ميمصت نع مهتيلوؤسó نورقي )أ(

 ;شغلل ةجيتن ًايرهوج ًافيرy ةّفرحُم ةيلا?ا مئاوقلا نوكت نأ رطï ةرادÖا مييقت جئاتن نع عجارملل اوحصفأ )ب(

  :هيف طروتمو ةأشن?ا ىلع رثؤي ,هيف هبتشم شغ وأ ,شغ ثودحب مهملع نع عجارملل اوحصفأ )ج(

 وأ ;ةرادÖا )١(

 وأ ;ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم راودأ مهل نيذلا نوفظو?ا )٢(

  ;ةيلا?ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت شغلل نوكي نأ لمتحُي امدنع ,نورخآ صاخشأ )٣(

 لدت ,نورخآ وأ ةيميظنت تاطلس وأ نوللحم وأ نوقباس نوفظوم وأ نوفظوم اهنع غلبأ معازم يأب مهملع نع عجارملل اوحصفأ )د(
 )٦٠أ ,٥٩أ يترقفلا :عجار( .ةأشنملل ةيلا?ا مئاوقلا ىلع رثؤي ,هيف هبتشم شغ وأ ,شغ دوجو ىلع

 ةمكو{اب يفلك"او ةرادzا ىلإ تاغ9بلا

 دوجو لامتحا ىلإ ريشت تامولعم ىلع لصح وأ ,شغ دوجو ددح اذإ عجار?ا نإف ,حئاوللا وأ ةمظنxا بجوó ًاروظحم كلذ نكي مل ام .٤١
 نع ةيسيئرلا ةيلوؤس?ا نولمحتي نم غBبإ فدهب ,بسان?ا يرادÖا ىوتس?ا ىلإ بسان?ا تقولا ف رومxا هذه غBبإ هيلع بجيف ,شغ
 )٦٢أ ,٦١أ يترقفلا :عجار( .مهتايلوؤسó ةلصلا تاذ رومxاب هثودح فاشتكاو شغلا عنم

 :هيف طروتم شغ دوجو ف هبتشا وأ ,دوجو ىلإ عجار?ا لصوتو ,ةأشن?ا ةرادإ ف يكراشم ةمكوâاب يفلك?ا عيمج نكي مل ام .٤٢

  وأ ;ةرادÖا )أ(

  وأ ;ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم راودأ مهل نيذلا نوفظو?ا )ب(

  ,ةيلا?ا مئاوقلا ف يرهوج فيرy ىلإ شغلا يدؤي امدنع ,نورخآ صاخشأ )ج(

 هيف تطروت شغ ثودح ف عجار?ا هابتشا ةلاح فو .بسان?ا تقولا ف ةمكوâاب يفلكملل رومxا هذه غBبإ عجار?ا ىلع بجيف
 ةمزBلا ةعجار?ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط مهعم شقاني نأو ةمكوâاب يفلكملل كوكشلا هذه غلبي نأ هيلع بجيف ,ةرادÖا
sبلا هذه يدقت مزليو .ةعجار?ا لامكتسBاب يفلكملل تاغâًاروظحم كلذ نكي مل ام ةمكو óا بجوxتارقفلا :عجار( حئاوللا وأ ةمظن 
 )٦٥أ-٦٣أ ,٦١أ

 ,دعُتو ,شغلاب طبترت ىرخأ رومأ يأب ةمكوâاب يفلك?ا غّلبُي نأ عجار?ا ىلع بجي ,حئاوللا وأ ةمظنxا بجوó ًاروظحم كلذ نكي مل ام .٤٣
 )٦٦أ ,٦١أ يترقفلا :عجار( .مهتايلوؤسó ةلص تاذ ,عجار?ا مكح بسحب

 ةأشن"ا جراخ ةينعم ةطلسل شغلا نع ريرقتلا

 تابلطت?ا وأ حئاوللا وأ ةمظنxا تناك اذإ ام ددحي نأ هيلع بجيف ,هثودح ف ههابتشا وأ شغ ثودح ديدحتب عجار?ا مايق ةلاح ف .٤٤
 )٦٩أ-٦٧أ تارقفلا :عجار( :ةلصلا تاذ ةيقBخxا

  .ةأشن?ا جراخ ةينعم ةطلسل كلذ نع ريرقتلاب موقي نأ هنم بلطتت  )أ(

 جراخ ةينعم ةطلسل كلذ نع ريرقتلاب موقي نأ ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ,اهبجوó بسان?ا نم نوكي دق تايلوؤسم ضرفت  )ب(
  .ةأشن?ا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٣٥    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 قيثوتلا

 يرهو|ا فيرحتلا رطاخم مييقتو اهتئيبو ةأشنملل عجار?ا مهفب قلعتي اميف ١٢,ةعجار?ا لامعx هقيثوت ف نّمضُي نأ عجار?ا ىلع بجي .٤٥
 :يلي ام ١٣,)٣١٥( ةعجار?ا رايعم تابلطت? ًاقفو

 ةيلا?ا مئاوقلا ضّرعت ةيلباقب قلعتي اميف ,طابترsا قيرف ءاضعأ يب ةشقان?ا ءانثأ اهيلإ لصوتلا ت يتلا ةمه?ا تارارقلا )أ(
 ;شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل

 .تارارقÖا ىوتسمو ةيلا?ا مئاوقلا ىوتسم ىلع شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمَّيقُ?او ةدد¨ا رطاvا )ب(

 ًاقفو ,ةمّيقُ?ا يرهو|ا فيرحتلا رطاv هتاباجتساب قلعتي اميف ةعجار?ا لامعx هقيثوت ف يلي ام نّمضُي نأ عجار?ا ىلع بجي .٤٦
 ١٤:)٣٣٠( ةعجار?ا رايعم تابلطت?

 ىدمو تيقوتو ةعيبطو ,ةيلا?ا مئاوقلا ىوتسم ىلع شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمَّيقُ?ا رطاخملل ةماعلا تاباجتسsا )أ(
 ;تارارقÖا ىوتسم ىلع شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمَّيقُ?ا رطاvاب تاءارجÖا كلت ةقBعو ,ةعجار?ا تاءارجإ

 .ةباقرلا تاودx ةرادÖا زواù رطخ ةهجاو? ةممص?ا تاءارجÖا كلت كلذ ف اó ,ةعجار?ا تاءارجإ جئاتن )ب(

 ةمكوâاب يفلك?او ةرادÖا ىلإ اهلاسرإ ت يتلا شغلاب ةقلعت?ا تاغBبلا ةعجار?ا لامعx هقيثوت ف نّمضُي نأ عجار?ا ىلع بجي .٤٧
 .مهريغو ةيميظنتلا تاطلسلاو

 فورظ لظ ف قبطني s تاداريÖا تابثإب قلعتي شغلا ببسب يرهوج فيرy رطخ دوجوب قبس?ا ضارتفsا نأ ىلإ عجار?ا صلخ اذإ .٤٨
 .جاتنتسsا كلذ بابسأ ةعجار?ا لامعx هقيثوت ف نّمضُي نأ عجار?ا ىلع بجيف ,طابترsا

*** 

 ىرخGا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٣ ةرقفلا :عجار( شغلا صئاصخ

 ضعبو ,هباكترs ةروصتم صرفو ,هباكترs طوغض وأ عفاود ىلع ,لوصx ًاسBتخا وأ ًاشوشغم ًايلام ًاريرقت ناك ًءاوس ,شغلا يوطني .١أ 
 :لاث?ا ليبس ىلعف .كلذ لعفل يقطن?ا ريربتلا

 وأ ةأشن?ا جراخ رداصم نم ,طغض تy ةعقاو ةرادÖا نوكت امدنع شوشغم يلام ريرقت دادعÖ طوغضلا وأ عفاودلا دلوتت دق •
 تاعبتلا تناك اذإ ًةصاخ ,ةيلا?ا جئاتنلا وأ حابرxا فدهتسم نأشب )ةيعقاو ريغ نوكت دق يتلا( تاعقوتلا قيقحتل ,اهلخاد
 ليبس ىلع ,لوصxا سBتخs عفادلا دارفxا ىدل دلوتي دق ,لث?ابو .ةريبك ةيلا?ا فادهxا قيقy ف ةرادÖا لشف ىلع ةبترت?ا
 .مهتايناكمإ زواجتي ىوتسم ف مهشيع ببسب ,لاث?ا

 دوجو ببسب ,لاث?ا ليبس ىلع ,ةيلخادلا ةباقرلا زواù هناكمإب نأ درفلا دقتعي امدنع شغ باكترs ةروصت?ا صرفلا رهظت  •
 .ةيلخادلا ةباقرلا ف ةنيعم روصق هجوأب هملع وأ ةقث عضوم ف درفلا

 وأ يكولس فقوم مهيدل نوكي دارفxا ضعبف .شغ ىلع يوطني لعف باكترs يقطنم رربم داجيإ نم دارفxا نكمتي دق  •
 ضعب نإف ,كلذ عمو .ملع نعو دمعتم لكشب يمأ ريغ لعف باكتراب مهل حمست يتلا ةيقBخxا ميقلا نم ةعومجم وأ ةيصخش
 .اهباكترs ةريبك ًاطوغض مهيلع ضرفت ةئيب ف شغ تsاح نوبكتري دق ءافرشلا صاخشxا

 
 ٦أ ةرقفلا ،"ةعجارملا لامعأ قیثوت"  )٢٣٠( ةعجارملا رایعم  ١٢

 ٣٢ ةرقفلا ،)٣١٥( ةعجارملا رایعم  ١٣

 ٢٨ ةرقفلا ،)٣٣٠( ةعجارملا رایعم  ١٤



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٣٦    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 ليلضتل ةيلا?ا مئاوقلا ف تاحاصفإ وأ غلابم ركذ لافغإ كلذ ف اó ,ةدمعتم تافيرy ىلع شوشغ?ا يلا?ا ريرقتلا يوطني .٢أ
 ىلع ريثأتلا لBخ نم ةيلا?ا مئاوقلا يمدختسم ليلضت ضرغب حابرxا ةرادÖ ةرادÖا تsواحم كلذ ف ببسلا نوكي دقو .اهيمدختسم
 وأ ةرادÖا تاضارتفs بسانم ريغ ليدعتب وأ ةطيسب تافرصتب حابرxا ةرادإ أدبت دقو .اهتيحبرو ةأشن?ا ءادأ نأشب مهرظن ةهجو
 .شوشغم يلام ريرقت دادعإ ىلإ يدؤي يذلا دâا ىلإ عفاودلاو طوغضلا ببسب تافرصتلا هذه ديزت دقو .اهتاداهتجا ف تارييغت
 ف ءادxا ىلع ةينب?ا تآفاك?ا ميظعت ف ةبغرلا وأ ةيقوسلا تاعقوتلا ةيبلتل طوغضلا ببستت امدنع فقو?ا اذه لثم ثدحي نأ نكßو
 ضعب فو .ةيلا?ا مئاوقلا ف يرهو|ا فيرحتلا قيرط نع شوشغم يلام ريرقت دادعإ ىلإ يدؤت ةدمعتم فقاوم ذاختاب ةرادÖا مايق
 لوصâا ف ةبغر حابرxا ميخضت وأ ,ةبيرضلا ضيفخت ف ةبغر يرهوج لكشب حابرxا ليلقتل عفادلا ةرادÖا ىدل رفوتي دق ,تآشن?ا
 .يكنب ليوº ىلع

 :يلي ام قيرط نع شوشغ?ا يلا?ا ريرقتلا جتني .٣أ

 ىلع تدعُأ يتلا ةمعادلا قئاثولا وأ ةيبسا¨ا تBجسلا ف رييغتلا وأ ,)ريوزتلا كلذ ف اó( قئاقâا سمط وأ ,بعBتلا •
 .ةيلا?ا مئاوقلا اهساسأ

 .ةيلا?ا مئاوقلا نم ىرخأ ةمهم تامولعم وأ تBماعم وأ ثادحx دمعت?ا لافغÖا وأ ,ةيلا?ا مئاوقلا ضرع ةءاسإ •

 .حاصفÖا وأ ضرعلا ةقيرط وأ فينصتلا وأ غلاب?اب قلعتي اميف ةيبسا¨ا ئدابملل دمعت?ا قيبطتلا ءوس •

 نمو .ةيلعافب لمعت اهنأ ىرخأ تsاح ف ودبت دق يتلا ةباقرلا تاودx ةرادÖا زواù ىلع شوشغ?ا يلا?ا ريرقتلا يوطني ام ًابلاغ .٤أ
 :يلي ام لثم ةفلتخم بيلاسأ مادختساب دمعتم لكشب ةباقرلا تاودx اهزواù لBخ نم شغلا ةرادÖا بكترت نأ نكم?ا

 .ىرخأ فادهأ قيقy وأ ةيليغشتلا جئاتنلا ف بعBتلل ,ةيبسا¨ا ةرتفلا ةياهن ف ةصاخبو ,ةيمهو ةيموي دويق ليجست •

 .لوبقم ريغ لكشب تاباسâا ةدصرأ ريدقت ف ةمدختس?ا تاداهتجsا رييغتو تاضارتفsا ليدعت •

 .اهتابثإ ليجأت وأ يدقت وأ ,ةيلا?ا مئاوقلا نم ريرقتلا ةرتف لBخ تثدح يتلا تBماع?او ثادحxا فذح  •

 قيقحتل ةيرورض دعُت يتلا تاحاصفÖا وأ ,قبطن?ا يلا?ا ريرقتلا راطإ بجوó ةبولط?ا تاحاصفÖا فيرy وأ بجح وأ فذح •
 .لداعلا ضرعلا

 .ةيلا?ا مئاوقلا ف ةلجس?ا غلاب?ا ىلع رثؤت دق قئاقح ءافخإ •

 .ةأشنملل يلا?ا ءادxا وأ يلا?ا زكر?ا ضرع ةءاسإ ضرغب اهتلكيه متي ةدقعم تBماعم ف طروتلا •

 .ةفولأ?ا ريغو ةمه?ا تBماع?اب ةقBعلا تاذ طورشلاو تBجسلا رييغت •

 هيف طروتت دقف ,كلذ عمو .ةيرهوج ريغو ًايبسن ةريغص غلابó نوفظو?ا هبكتري ام ًابلاغو ,ةأشن?ا لوصأ ةقرس لوصxا سBتخا لمشي .٥أ
 قرطب لوصxا سBتخا متي نأ نكßو .اهفاشتكا بعصي قرطب سBتخsا ءافخإ وأ هيوº ىلع ةردق رثكأ ًةداع نوكت يتلا ةرادÖا ًاضيأ
 :اهنيب نم ,ةفلتخم

 نم تاضوبق?ا ليوy وأ ليصحتلا ةقحتسم تاباسâا نم تBصحت?ا سBتخا ,لاث?ا ليبس ىلع( تاضوبق?ا سBتخا  •
 .)ةصاخ هيكنب تاباسح ىلإ اهمادعإ ت تاباسح

 ةداعÖ ةدرïا ةقرس وأ ,هعيبل وأ يصخشلا لامعتسBل نوزvا ةقرس ,لاث?ا ليبس ىلع( ةيركف ةيكلم وأ ةيدام لوصأ ةقرس •
 .)لاومأ عفد لباقم ةينقت تانايب نع هل حاصفÖاب سفانم عم ؤطاوتلا وأ ,اهعيب

 يتلا يواشرلاو ,ييمهو نيدرو? تاعوفد?ا ,لاث?ا ليبس ىلع( اهمBتسا نود تامدخو علس نمث عفدب ةأشن?ا مايق ف ببستلا  •
 .)ييمهو يفظو? تاعوفد?او ,راعسxا ميخضت لباقم ةكرشلا تايرتشم يبودن? نودرو?ا اهعفدي

 فرطل ضرق وأ يصخش ضرقل نامضك ةأشن?ا لوصأ مادختسا ,لاث?ا ليبس ىلع( ةيصخش ضارغx ةأشن?ا لوصأ مادختسا •
 .)ةقBع يذ



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٣٧    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 ت وأ ةدوقفم لوصxا نأ ةقيقح ءافخإ فدهب ةللضم وأ ةيقيقح ريغ تادنتسم وأ تBجسب بلاغلا ف ًانرتقم لوصxا سBتخا نوكيو
 .بسانم ضيوفت نودب اهنهر

 هفاشتكاو شغلا عنم نع ةيلوؤس"ا

 )٩ ةرقفلا :عجار( عجار?ا تايلوؤسم

 .تافرصتلا نم ديز?ا ذاختاو ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتب عجار?ا موقي نأ ةلصلا تاذ ةيقBخxا تابلطت?ا وأ حئاوللا وأ ةمظنxا بلطتت دق .٦أ
 يبساحملل ةنه?ا تايقBخx ةيلودلا ريياع?ا سلجم نع ةرداصلا يينه?ا يبساحملل ةنه?ا تايقBخأ دعاوق بلطتت ,لاث?ا ليبس ىلعف
 تناك اذإ ام ديدyو ,هثودح ف هبتش?ا وأ هثودح دد¨ا ,حئاوللاو ةمظنxاب مازتلsا مدعل ةباجتسBل تاوطخ ذاختاب عجار?ا موقي نأ
 وأ هثودح دد¨ا ,حئاوللاو ةمظنxاب مازتلsا مدع نع غBبÖا تاوطïا هذه يب نم نوكي دقو .ةيفاضإ تافرصت ذاختs ةجاح كانه
 يعجار?ا وأ ,ةعوم≤ا طابترا نع لوؤس?ا كيرشلا ىلإ كلذ ف اó ,ةعوم≤ا لخاد نيرخ∞ا يعجار?ا ىلإ ,هثودح ف هبتش?ا
 ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم فBخب ىرخأ ضارغx ةعوم≤ا تانوكم ف sًامعأ نوذفني نيذلا نيرخ∞ا يعجار?ا وأ يصتvا

 ١٥.ةعومجملل

 ماعلا عاطقلا تآشنó ةصاخ تارابتعا

 ىلع ةقبطن?ا ىرخxا ةمزل?ا رماوxا وأ حئاوللا وأ ةمظنxا بجوó شغلاب قلعتي اميف ماعلا عاطقلا ف عجار?ا تايلوؤسم ددحتت دق .٧أ
 تايلوؤسم رصتقت s دق ,كلذل ًاعبتو .عجارملل رداصلا يمسرلا فيلكتلا ف لصفنم لكشب اهتيطغت متي دق وأ ,ماعلا عاطقلا تآشنم
 ف رظنلل ربكأ ةيلوؤسم ًاضيأ لمشت دق لب ,ةيلا?ا مئاوقلا ف يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ف رظنلا ىلع ماعلا عاطقلا ف عجار?ا
 .شغلا رطاخم

 )١٥–١٣ تارقفلا :عجار( ينه"ا كشلا ةعزن

 دوجوب يحوت اهيلع لوصâا ت يتلا ةعجار?ا ةلدأو تامولع?ا تناك اذإ اميف مئادلا كيكشتلا ينه?ا كشلا ةعزن ىلع ظافâا بلطتي .٨أ
yا ةيناكمإ ىدم ف رظنلا كلذ لمشيو .شغلا ببسب يرهوج فيرsتاودأو ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولع?ا ىلع دامتع 
 دنع ةصاخ ةيمهأ تاذ دعُت عجارملل ينه?ا كشلا ةعزن نإف ,شغلا صئاصخ ببسبو .ءاضتقsا دنع ,اهنوصو اهدادعإ ىلع ةباقرلا
 .شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ف رظنلا

 ةسرا∫ نأ sإ ,ةمكوâاب يفلك?او ةأشن?ا ةرادإ ةهازنو ةنامأ صوصخب ةقباسلا هتربخ لهاجتي نأ عجار?ا نم عقوتُي s هنأ مغر .٩أ
 ف ريغت دجوي دق هنx ًارظن شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ف رظنلا دنع ةريبك ةيمهأ تاذ نوكت ينه?ا كشلا ةعزنل عجار?ا
 .فورظلا

 عقوت?ا ريغ نمو ,نوكيل بردم ريغ عجار?ا نإ امك ,تادنتس?ا ةحص نم ققحتلا ةعجار?ا ريياع? ًاقفو ةعجار?ا ذيفنت مزلتسي ام ًاردان .١٠أ
 دق ام ًادنتسم نأب داقتعsا ىلإ هتعد ةعجار?ا ءانثأ تsاح عجارملل تنّيبت اذإ نكلو١٦.تادنتس?ا ةحص نم ققحتلا ف ًاريبخ ,نوكي نأ
s ا نود نكلو اهليدعت ت دق ام دنتسم ف ًاطورش نأ وأ ًاقوثوم نوكيÖا يب نم نوكي دقف ,عجارملل كلذ نع حاصفÖنم يتلا تاءارج 
 :يلي ام يرحتلا نم ديز?ا ءارجÖ اهذاختا نكم?ا

 .ثلاث فرط نم ةرشاب?ا ةقداص?ا  •

 .دنتس?ا ةيقوثوم مييقتل ريبخ لمعب ةناعتسsا •

 
١٥

 .ةنھملا تایقالخأ دعاوق نم ٢٢-٢٢٥ و ٢١-٥٢٢ نیدنبلا ،لاثملا لیبس ىلع ،رظنا  

 ٤٩أ ةرقفلا ،)٢٠٠( ةعجارملا رایعم ١٦



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٣٨    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 )١٦ ةرقفلا :عجار( طابترeا قيرف ءاضعأ يب ةشقان"ا

 :طابترsا قيرف عم شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةأشن?اب ةصاïا ةيلا?ا مئاوقلا ضّرعت ةيلباق ةشقانم نإ .١١أ

• ºا قيرف ءاضعأ حنsا طابترxفيرحتلل ةيلا?ا مئاوقلا ضرعت ةيفيك صوصخب مهرظن ةهجو ضرعل ةصرفلا ةربخ رثك 
 .تافيرحتلا هذه لثم عضاومو شغلا ببسب يرهو|ا

• ºا ف رظنلا نم عجار?ا نّكsو ,ةيلباقلا كلت ةهجاو? ةبسان?ا ةباجتسyا قيرف ءاضعأ نم يأ ديدsمايقلا ىلوتيس طابتر 
 .ةنيعم ةعجارم تاءارجإب

 عجارملل درت معازم يأ عم لماعتلا ةيفيكو ,طابترsا قيرف يب ةعجار?ا تاءارجإ جئاتن ةكراشم ةيفيك ديدحتب عجارملل حمست •
 .شغ ثودح نأشب

 :لثم ًارومأ ةشقان?ا نمضتت دق .١٢أ

 ةمئاق لك كلذ ف اó( ةأشن?اب ةصاïا ةيلا?ا مئاوقلا نأ نودقتعي يتلا ةيفيكلا لوح طابترsا قيرف ءاضعأ يب راكفxا لدابت •
 دادعإ ةرادæل نكß فيكو ,تافيرحتلا هذه لثم عضاومو شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل اهب ةضرعم نوكت دق )حاصفإو
 .ةأشن?ا لوصأ سBتخا نكß فيكو ,شغلا اذه ءافخإو شوشغم يلام ريرقت

 تدأ يتلاو حابرxا ةرادÖ اهيلإ تأ| دق ةرادÖا نوكت اóر يتلا تاسرام?او حابرxا ةرادإ ىلإ ريشت دق يتلا فورظلا ف رظنلا •
 .شوشغم يلام ريرقت جاتنإ ىلإ

 ليبس ىلع( اهنع حصف?ا رومøل ميلسلا مهفلا بجy دق ةقيرطب تاحاصفÖا ضرع ةلواحó ةرادÖا مايق رطخ ف رظنلا •
 .)ةضماغ وأ ةحضاو ريغ ةغل مادختسا قيرط نع وأ ةيرهو|ا ريغ تامولع?ا نم ريثكلا جاردإ قيرط نع ,لاث?ا

 صاخشأ ىلع وأ ةرادÖا ىلع ًاطغض وأ ًاعفاد دلوت دق يتلاو ةأشن?ا ىلع ةرثؤ?ا ةفورع?ا ةيجراïاو ةيلخادلا لماوعلا ف رظنلا •
 نم نيرخ∞ا صاخشxا وأ ةرادÖا نكº ةئيب وأ ةفاقث دوجو ىلإ ريشتو ,شغلا باكترs ةصرفلا رفوتو ,شغلا باكترs نيرخآ
 .شغلل مهباكترا ريربت

 ةضرع?ا ىرخxا لوصxا وأ ةيدقنلا ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا مهل نيذلا يفظو?ا ىلع فارشÖا ف ةرادÖا ةكراشم ف رظنلا •
 .سBتخBل

 وأ ةرادæل يشيع?ا ىوتس?ا وأ كولسلا ف ,طابترsا قيرف ملع ىلإ ت¿ ,ةرربم ريغو ةفولأم ريغ تاريغت يأ ف رظنلا •
 .يفظو?ا

 ببسب يرهوج فيرy دوجو لامتحا نأشب ةعجار?ا ةيلمع لاوط ةبسان?ا ةينهذلا ةلاâا ىلع ظافâا ةيمهأ ىلع ديكأتلا •
 .شغلا

 .شغ ثودح لامتحا ىلإ ريشت دق ,تدجو نإ ,يتلا فورظلا عاونأ ف رظنلا  •

 .اهذيفنت متيس يتلا ةعجار?ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ف ةأجاف?ا رصنع لاخدإ ةيفيك ف رظنلا  •

 يرهو|ا فيرحتلل ةأشن?اب ةصاïا ةيلا?ا مئاوقلا ضّرعت ةيلباقل ةباجتسBل اهرايتخا متي دق يتلا ةعجار?ا تاءارجإ ف رظنلا •
 .اهريغ نم ةيلعاف رثكأ تاءارجÖا كلت نم ةنيعم عاونأ كانه تناك اذإ امو ,شغلا ببسب

 .شغ دوجوب عجار?ا ملع ىلإ ومنت معازم يأ ف رظنلا •

 .ةباقرلا تاودx ةرادÖا زواù رطخ ف رظنلا •



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٣٩    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 اهب ةقلعت"ا ةطشنGاو رطاhا مييقت تاءارجإ

 ةرادÖا نم تاراسفتسsا

 ))أ( ١٨ ةرقفلا :عجار( شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطï ةرادÖا مييقت

 رسفتسي نأ عجارملل بسان?ا نم هنإف ,هيلع ًءانبو .ةيلا?ا مئاوقلا دادعإ نعو ةأشن?ا ف ةيلخادلا ةباقرلا نع ةيلوؤس?ا ةرادÖا لمحتت .١٣أ
 اذه لث? ةرادÖا مييقت راركتو ىدمو ةعيبط نيابتت دقو .هفاشتكاو هعن? ةقبط?ا ةباقرلا تاودأو شغلا رطï اهمييقت نع ةرادÖا نم
 نم ءزجك وأ يونس ساسأ ىلع ةيليصفت تامييقتب ةرادÖا موقت دق ,تآشن?ا ضعب يفف .ىرخx ةأشنم نم ةباقرلا تاودأو رطïا
 مييقتلا اذه ىدمو ,ةرادÖا مييقت ةعيبط دعُتو .ًاراركت لقأو ًاميظنت لقأ ةرادÖا مييقت نوكي دق ,رخ∞ا ضعبلا فو .ةرمتس?ا ةعبات?ا
 ضعب ف ًارشؤم شغلا رطخ مييقتب ةرادÖا مايق مدع نوكي دق ,لاث?ا ليبس ىلعف .ةأشن?ا ف ةباقرلا ةئيبل عجار?ا مهفب ةلص اذ ,هراركتو
 .ةيلخادلا ةباقرلل ةرادÖا هيلوت يذلا مامتهsا مدع ىلع فورظلا

 رغصxا تآشن?اب ةصاخ تارابتعا 

 .لوصxا سBتخا وأ يفظو?ا شغب ةطبتر?ا رطاvا ىلع ًابصنم ,رغصxا تآشن?ا ًةصاخ ,تآشن?ا ضعب ف ةرادÖا مييقت نوكي دق .١٤أ

 ))ب( ١٨ ةرقفلا :عجار( اهل ةباجتسsاو ةأشن?ا ف شغلا رطاخم ديدحتل ةرادÖا ةيلآ

 تاعاطق وأ ,ةيليغشتلا عقاو?ا ةعبات? ةفلتخم تايوتسم ةرادÖا تايلآ نمضتت دقف ,لمع عقوم نم رثكx ةأشن?ا كBتما ةلاح ف .١٥أ
 .شغلا ثودح رطخ اهيف ديزي نأ لمت¨ا نم ةنيعم لامعأ تاعاطق وأ ةيليغشت عقاوم ديدحتب ًاضيأ ةرادÖا موقت دقو .لامعxا

 )١٩ ةرقفلا :عجار( ةأشن?ا لخاد نيرخ∞ا دارفxاو ةرادÖا نم راسفتسsا

 شغ نع تانلا ةيلا?ا مئاوقلا ف يرهو|ا فيرحتلا رطاخم صوصخب ةديفم تامولعم ةرادÖا نم عجار?ا تاراسفتسا رفوت دق .١٦أ
 يرهو|ا فيرحتلا رطاخó قلعتي اميف ةدئاف تاذ تامولعم رفوت نأ لمت¨ا ريغ نم تاراسفتسsا كلت لثم نإف ,كلذ عمو .يفظو?ا
 غBبÖ ةصرفلا دارفøل رفوي دق ةأشن?ا لخاد نيرخآ دارفأ نم راسفتسsا نإف ,ّمث نمو .ةرادÖا شغ نع تانلا ةيلا?ا مئاوقلا ف
 .اهب غBبæل رخآ ليبس دجوي s دق تامولعó عجار?ا

 :هدوجو ف هابتشsا وأ ,شغ دوجو نع تاراسفتسا عجار?ا مهيلإ هجوي دق نيذلا ةأشن?ا لخاد نيرخ∞ا دارفxا ةلثمأ نمو .١٧أ

 .يلا?ا ريرقتلا ةيلآ ف رشابم لكشب يكراش?ا ريغ ,ةيليغشتلا تايلمعلا ف نولماعلا •

 .ةطلسلا تايوتسم فلتخم ف نوفظو?ا •

 .مهتعباتم نولوتي وأ مهيلع نوفرشي نمو ةفولأ?ا ريغ وأ ةدقع?ا تBماع?ا ليجست وأ ة|اعم وأ ءاشنإ ف نوكراش?ا نوفظو?ا •

 .ةأشن?ا لخاد ينوناقلا راشتس?ا •

 .همكح ف ام وأ يقBخxا كولسلاب صتvا لوؤس?ا  •

 .شغ ثودحب معاز?ا عم لماعتلاب يفلك?ا صاخشxا وأ صخشلا •

 ىلع ةرادÖا دودر دييأتل ةرورض عجار?ا ىري دقف ,هيلع ًءانبو .شغلا باكترا اهل حيتي عضو لضفأ ف بلاغلا ف ةرادÖا نوكت .١٨أ
 .ينه?ا كشلا ةعزنب يلحتلا عم دودرلا كلت يوقت دنع ,ىرخأ تامولعó هتاراسفتسا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٤٠    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( ةيلخادلا ةعجار?ا نم راسفتسsا 

 ةفيظو اهب دجوت يتلا تآشن?ا كلت ةعجارó ةلص تاذ تاداشرإ نامدقيو تابلطتم )٦١٠( ةعجار?ا رايعمو )٣١٥( ةعجار?ا رايعم ددحي .١٩أ
 ىلع لمشت ,ةفيظولا هذهل اهنيعب ةطشنأ نع عجار?ا رسفتسي دق ,شغلا قايس ف نيرايع?ا نيذه تابلطتó ءافوللو ١٧.ةيلخاد ةعجارم
 :لاث?ا ليبس

 .شغلا فاشتكs ,تدجو نإ ,ماعلا لBخ نويلخادلا نوعجار?ا اهذفن يتلا تاءارجÖا  •

 .تاءارجÖا كلت نم ترهظ جئاتن يx ٍضرم لكشب تباجتسا دق ةرادÖا تناك اذإ ام •

 )٢١ ةرقفلا :عجار( ةمكوâاب نوفلك?ا هسراß يذلا فارشÖا رودلل مهف ىلإ لصوتلا

 زاتº ,لودلا نم ريثكلا فو .ةمظنxاب مازتلsاو ةيلا?ا ةباقرلاو رطاvا ةعباتó ةصاïا ةأشن?ا ةمظنأ ىلع ةمكوâاب نوفلك?ا فرشي .٢٠أ
 ةباقرلاو شغلا رطاv ةأشن?ا مييقت ىلع فارشÖا ف sًاعف ًارود ةمكوâاب نوفلك?ا يدؤيو ,اهروطتب تاكرشلا ةمكوح تاسرا∫
 نمف ,ىرخx ةلود نمو ىرخx ةأشنم نم فلتخت دق ةرادÖا كلذكو ةمكوâاب يفلك?ا تايلوؤسم نإ ثيحو .ةلصلا تاذ ةيلخادلا
 ١٨.نوينع?ا دارفxا هسراß يذلا فارشÖا رودلا مهف نم نكمتي ىتح مهنم لك تايلوؤسم عجار?ا مهفي نأ ناكó ةيمهxا

 ىدمو ,ةرادÖا بناج نم شغل ةأشن?ا ضّرعت ةيلباق نأشب ةبولط?ا ةيؤرلا ةمكوâاب نوفلك?ا هسراß يذلا فارشÖا رودلا مهف رفوي دق .٢١أ
 لثم ,ةقيرط نم رثكأب مهفلا اذه ىلإ لصوتي نأ عجارملل نكßو .اهتهازنو ةرادÖا ةءافكو ,شغلا رطاخم ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ةيافك
 .ةمكوâاب يفلك?ا نم راسفتسsا وأ ,تاعامتجsا كلت رضاحم ةءارق وأ ,صوصïا اذهب تاشقانم اهيف متت يتلا تاعامتجsا روضح

 رغصxا تآشن?اب ةصاخ تارابتعا

 دحاو كلام دجوي ثيح ,ةريغصلا تآشن?ا ف عضولا وه اذهو .ةأشن?ا ةرادإ ف ةمكوâاب يفلك?ا عيمج كراشي ,تsاâا ضعب ف .٢٢أ
 s ثيح ,عجار?ا بناج نم فرصت يأ ًةداع ذختُي s ,تsاâا هذه لثم فو .ةمكوâا ف رود رخآ صخش يx دجوي sو ةأشن?ا ريدي
 .ةرادÖا نع لقتسم فارشإ دجوي

 )٢٤ ةرقفلا :عجار( ىرخxا تامولع?ا ف رظنلا 

 اهيلع لوصâا متي يتلا ىرخxا تامولع?ا دعاست دق ,ةيليلحتلا تاءارجÖا قيبطت نم اهيلع لوصâا متي يتلا تامولع?ا ىلإ ةفاضÖاب .٢٣أ
 دعاست تامولعم ةعجار?ا قيرف ءاضعأ يب ةشقان?ا رفوت دقو .شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ديدy ف اهتئيبو ةأشن?ا نع
 ىلع ظافâاو ليمعلل عجار?ا لوبق تايلآ نم اهيلع لوصâا متي يتلا تامولع?ا نإف ,كلذ ىلإ ةفاضÖابو .رطاvا كلت ىلع فرعتلا ف
 نوكت دق ,ةيلوxا ةيلا?ا تامولع?ا صحف تاطابترا لاث?ا ليبس ىلع ,ةأشنملل ىرخأ تاطابترا ءادأ نم ةبستك?ا ةربïاو ,هعم ةقBعلا
 .شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ديدy ف ةمئBم

 )٢٥ ةرقفلا :عجار( شغلا رطخ لماوع يوقت 

 ىلإ ريشت تsاح وأ ثادحأ ديدy عجار?ا عيطتسي دقف ,كلذ عمو .هؤافخإ متي ام ًةداع هنx ًارظن شغلا فاشتكا بعصلا نم نوكي دق .٢٤أ
 :لاث?ا ليبس ىلعف .)شغلا رطخ لماوع( هباكترs ةصرفلا ئيهت وأ شغلا باكترs طغض وأ عفاد دوجو

 باكترs ًاطوغض دّلوي دق ,ةيكل?ا قوقح عيبب فاضإ ليوº ىلع لوصâا لجأ نم ,ةثلاث فارطأ تاعقوت ةيبلت ىلإ ةجاâا  •
 ;شغلا

 ;شغلا باكترs ًازفاح دّلوي دق ةيعقاو ريغ حابرأ قيقy ت اذإ ةريبك تآفاكم حنم •

 .شغلا باكترs ةصرفلا ئيهت دق ةلاعفلا ريغ ةباقرلا ةئيب •

 
 "نییلخادلا نیعجارملا لمع مادختسا" )٦١٠( ةعجارملا رایعمو ،٢٣و )أ(٦ نیترقفلا )٣١٥( ةعجارملا رایعم  ١٧

 .دیج لكشب ددحُم ریغ ةأشنملا يف ةمكوحلا لكیھ نوكی امدنع عجارملا مھعم لصاوتی نیذلا صاخشألا ةلأسم ،٨أ -١أ تارقفلا يف ،)٢٦٠( ةعجارملا رایعم شقانی  ١٨



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٤١    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 لماوعلا كلت ضعبو .ًاريبك ًانيابت اهنيب اميف نيابتت لماوعلا هذه ةيمهأف .اهتيمهأ بسح شغلا رطخ لماوع بيترت ةلوهسلا نم سيل .٢٥أ
 ريرقت نإف ,هيلع ًءانبو .يرهو|ا فيرحتلا رطاخم قلخ ىلإ يدؤت s اهب ةطي¨ا ةصاïا فورظلا نكل ,تآشن?ا لخاد ًادوجوم نوكي
 شغلا ببسب ةيلا?ا مئاوقلل يرهو|ا فيرحتلا رطاخم مييقت دنع نابسâا ف هذخأ متيس ناك اذإ امو لماوعلا كلت نم يأ دوجو
 .ينه?ا مكâا ةسرا∫ بلطتي

 ةلثمxا هذه فينصت ت دقو .لوصxا سBتخاو شوشغ?ا يلا?ا ريرقتلاب ةقلعت?ا شغلا رطخ لماوع ىلع ةلثمأ لوxا قحل?ا نمضتي .٢٦أ
 :يهو ,شغلا ثودح دنع ًةداع دجوت يتلا ةثBثلا لاوحxا ساسأ ىلع رطïا لماوعل ةيحيضوتلا

 ;شغلا باكترs طغض وأ عفاد دوجو  •

 ;شغلا باكترs ةروصتم ةصرف دوجو  •

 .شغ ىلع يوطن?ا فرصتلا ريربت ىلع ةردقلا  •

 .عجار?ا لبق نم ةظحBملل ةلباق شغ ىلع يوطن?ا فرصتلا ريربتب حمسي يكولس فقو? ًاساكعنا دعُت يتلا رطïا لماوع نوكت s دقو   
 لوxا قحل?ا ف ةحضو?ا شغلا رطخ لماوع نأ نم مغرلا ىلعو .تامولع?ا كلت لثم دوجوب ةيارد ىلع عجار?ا حبصي دق ,كلذ عمو
 .ىرخأ رطخ لماوع دجوت دقو ةلثمأ ىوس تسيل اهنأ sإ ,نوعجار?ا اههجاوي دق يتلا فقاو?ا نم ًاعساو ًاقاطن يطغت

 ف ,لاث?ا ليبس ىلعف .ةلصلا تاذ شغلا رطخ لماوع ف رظنلا ىلع ًاريبك ًاريثأت اهيف ةيكل?ا صئاصخو اهدّقعت ىدمو ةأشن?ا مجâ نإ .٢٧أ
 :لثم ,ةميلسلا ريغ ةرادÖا تافرصت نم ًةداع دy لماوع دجوت دق ,ةريبكلا تآشن?ا ةلاح

 .ةمكوâاب نوفلك?ا هسراß يذلا لاّعفلا فارشÖا •

 .ةلاّعف ةيلخاد ةعجارم ةفيظو دوجو  •

 .ةقبطمو ةبوتكم ينهم كولس دعاوق دوجو •

 رظن تاهجو رفوت دق لامعxا تاعاطقل يليغشتلا ىوتس?ا ىلع نابسâا ف ذخؤت يتلا شغلا رطخ لماوع نإف ,كلذ ىلع ةوBعو 
 .لكك ةأشن?ا ىوتسم ىلع شغلا رطخ لماوع ف رظنلا دنع اهيلإ لصوتلا متي يتلا كلتب اهتنراقم دنع ةفلتخم

 رغصxا تآشن?اب ةصاخ تارابتعا 

 دجوي s دق ,لاث?ا ليبس ىلعف .ةلص لقأ نوكت دق وأ ,ةريغصلا تآشن?ا ةلاح ف هBعأ ةروكذ?ا تارابتعsا لك وأ مظعم قبطنت s دق .٢٨أ
 نم يقBخxا كولسلاو ةهازنلا ةيمهأ ىلع دكؤت ةفاقث اهب دجوت دق ,كلذ نم sًدبو ,ينه?ا كولسلل ةبوتكم دعاوق رغصxا تآشن?اب
 ف ,ريشي وأ ينعي s ةريغصلا ةأشن?ا ف ةرادÖا ىلع دحاو درف ةنميه نإ .ةرادÖا همدقت يذلا يلمعلا جذومنلاو يهفشلا لصاوتلا لBخ
 فو .يلا?ا ريرقتلا ةيلآو ةيلخادلا ةباقرلاب قلعتي اميف بسان?ا يكولسلا فقو?ا نع نBعÖاو ءادبÖا ف ةرادÖا قافخإ ىلإ ,هتاذ دح
 بناج نم شغلا رطخ نم دحي نأو ةباقرلا تاودأ روصق نع ضوعي نأ ةرادÖا نذإ ىلع لوصâا ةرورضل نكß ,تآشن?ا ضعب
 ةصرف كانه نوكتس ثيح ةيلخادلا ةباقرلا ف لمتحم روصق ىلإ يدؤي دق ةرادÖا ىلع دحاو درف ةنميه نإف ,كلذ عمو .يفظو?ا
 .ةباقرلا تاودأ زواجتب ةرادæل حمست

jا فيرحتلا رطاخم ديدnاهمييقتو شغلا ببسب يرهو 

 )٢٧ ةرقفلا :عجار( تاداريÖا تابثإ ف شغلا رطاخم

 ليبس ىلع ,تاداريÖا ف ةغلاب?ا نم ,ًابلاغ ,تاداريÖا تابثإ ثيح نم شوشغ?ا يلا?ا ريرقتلا ببسب يذلا يرهو|ا فيرحتلا جتني .٢٩أ
 لBخ نم لاث?ا ليبس ىلع ,تاداريÖا ضيفخت نم ًاضيأ جتني دقو .ةيمهو تاداريإ ليجست وأ تاداريæل ركب?ا تابثÖا لBخ نم لاث?ا
 .ةقحs ةرتف ىلإ ةميلس ريغ ةقيرطب تاداريÖا تابثإ ليجأت

 ىلع طوغض دجوت دق ,لاث?ا ليبس ىلعف .ىرخأ تآشنم ف اهنم ربكأ تآشن?ا ضعب ف تاداريÖا تابثإ ف شغلا رطاخم نوكت دق  .٣٠أ
 امدنع ةجرد?ا تآشن?ا ةلاح ف ميلس ريغ وحن ىلع تاداريÖا تابثإ لBخ نم شوشغم يلام ريرقت دادعÖ اهيدل عفاود وأ ةرادÖا
 دق ,لاث?ا ليبس ىلعو ,لث?ابو .قباسلا ماعلاب ًةنراقم يلاâا ماعلل حابرxا وأ تاداريÖا ف ومنلا ثيح نم ,لاث?ا ليبس ىلع ,ءادxا ساقُي



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٤٢    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 .ةيدقنلا تاعيب?ا لBخ نم تاداريÖا نم ريبك ءزج اهيف ققحتي يتلا تآشن?ا ةلاح ف تاداريÖا تابثإ ف شغلا رطاخم ديزت

 مدع ىلإ عجار?ا لصوتي دق ,لاث?ا ليبس ىلعف .ًادودرم ًاضارتفا تاداريÖا تابثإ ف شغلل رطاخم دوجوب قبس?ا ضارتفsا نوكي دق  .٣١أ
 لثم ,ةطيسبلا داريÖا تBماعم نم دحاو عون دوجو ةلاح ف تاداريÖا تابثإب قلعتي اميف شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل رطخ دوجو
    .ةدحاو ةيراقع ريجأت ةدحو نع تانلا داريÖا

yعلا تاذ ةباقرلا تاودأ مهفو ,اهمييقتو شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ديدB٢٨ ةرقفلا :عجار( ةأشن?ا ىدل ةق( 

 ضارتفا تأر يتلا رطاvا ىدمو ةعيبطو ,اهقيبطت تراتخا يتلا ةباقرلا تاودأ ىدمو ةعيبط نأشب تاداهتجاب ةرادÖا موقت دق .٣٢أ
 ةقلعت?ا رطاvا نابسâا ف ذخأت ةرادÖا نإف ,هثودح فاشتكاو شغلا عن? اهقيبطت بجي يتلا ةباقرلا تاودأ ديدy دنعو ١٩.اهدوجو
 ثيح نم لاّعفلا ريغ نم هنأ ةرادÖا جتنتست دق ,راطÖا اذه فو .شغلل ةجيتن يرهوج لكشب ةفّرحُم ةيلا?ا مئاوقلا نوكت نأ لامتحاب
 .شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم ضيفختب قلعتي اميف اهيلع ءاقبÖاو ةنيعم ةباقر ةادأ قيبطت ةفلكتلا

 دنعو .هثودح فاشتكاو شغلا عن? اهنوصو اهقيبطتو اهميمصتب ةرادÖا تماق يتلا ةباقرلا تاودأ مهفي نأ عجارملل مه?ا نمف ,اذهلو .٣٣أ
 دقو .تابجاولا ف لصفلا مدعب ةطبتر?ا رطاvا لوبق دصق نع تراتخا دق ةرادÖا نأ لاث?ا ليبس ىلع عجار?ا ملعي دق ,كلذب مايقلا
 ءاوتحا رطاv عجار?ا مييقت ىلع رثؤت دق يتلا شغلا رطخ لماوع ديدy ف ًاضيأ ةديفم مهفلا اذه نم ةùانلا تامولع?ا نوكت
 .شغلا ببسب يرهوج فيرy ىلع ةيلا?ا مئاوقلا

 شغلا ببسب يرهوnا فيرحتلل ةمَّيقُ"ا رطاخملل تاباجتسeا

 )٢٩ ةرقفلا :عجار( ةماعلا تاباجتسsا

 ةعجار?ا ءادأ نأ فيك ف رظنلا ىلع شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمّيقُ?ا رطاvا ةهجاو? ةماعلا تاباجتسsا ديدy ًةداع لمتشي .٣٤أ
 :لBخ نم ,لاث?ا ليبس ىلع ,ينه?ا كشلا ةعزن ةسرا∫ نم ًادئاز ًاردق سكعي نأ نكß ماع هجوب

 .ةيرهو|ا تBماع?ا نم تبثتلل اهنم ققحتلا بولط?ا قئاثولا ىدمو ةعيبط رايتخا دنع ةيساسâا ةدايز •

 .ةيرهو|ا رومxاب قلعتي اميف ةرادÖا نم ةمدق?ا تادافÖاو تاريسفتلا ةحص نم دكأتلا ةرورضل ديازت?ا كاردÖا •

 ةرقفلا ف ةروكذ?ا رومxا تارابتعsا هذه لمشتو ;اهل ططvا ةصاïا تاءارجÖا فBخب ةماعلا تارابتعsا نم ديز?ا نمضتت امك 
 .هاندأ تارقفلا ف اهلوانت متيس يتلاو ,٣٠

yاو يلماعلا ديدÖأ(٣٠ ةرقفلا :عجار( مهيلع فارش(( 

 نوعتمتي ييفاضإ دارفأ ييعت قيرط نع لاث?ا ليبس ىلع ,شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةدد¨ا رطاخملل عجار?ا بيجتسي دق .٣٥أ
óا لثم ,ةصاخ فراعمو تاراهïةربخ رثكأ دارفأ ييعت قيرط نع وأ ,تامولع?ا ةينقتو يئان|ا ثحبلا ف ءارب xا ءادsطابتر. 

 .لمعلاب يمئاقلا طابترsا قيرف ءاضعأ تاءافكو ,شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاv عجار?ا مييقت فارشÖا ىدم سكعي .٣٦أ

 ))ج(٣٠ ةرقفلا :عجار( ةعجار?ا تاءارجإ رايتخا ف ةأجاف?ا رصنع

 دارفxا نوكي دق ذإ ,ةمه?ا رومxا نم اهذيفنت متيس يتلا ةعجار?ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط رايتخا ف ةأجاف?ا رصنع لاخدإ ّدعُي .٣٧أ
 .شوشغ?ا يلا?ا ريرقتلا ءافخإ ىلع ةردق رثكأ تاطابترsا ف ًةداع متت يتلا ةعجار?ا تاءارجإب ةفرعم مهيدلو ةأشن?ا لخاد نم نيذلا
 :يلي ام قيرط نع ,لاث?ا ليبس ىلع ,كلذ قيقy نكßو

 ةيبسنلا اهتيمهأ ببسب ىرخأ فورظ ف اهرابتخا متيل ناك ام ةراتخم تارارقإو باسح ةدصرأ ىلع ساسxا تاءارجÖا قيبطت •
 .اهرطخ وأ

 .عقوتم وه امع ةعجار?ا تاءارجإ تيقوت ليدعت •

 
 ٥٦أ ةرقفلا ،)٣١٥( ةعجارملا رایعم  ١٩



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٤٣    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 .تانيعلا رايتخs ةفلتخم قرط مادختسا •

 .اهنع نBعÖا متي s عقاوم ف وأ ةفلتخم عقاوم ف ةعجار?ا تاءارجإب مايقلا •

 )٣١ ةرقفلا :عجار( تارارقÖا ىوتسم ىلع شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمّيق?ا رطاخملل ةباجتسBل ةعجار?ا تاءارجإ 

 تيقوتو ةعيبطل رييغت ىلع تارارقÖا ىوتسم ىلع شغلا ببسب يرهوج فيرحتلل ةمّيقُ?ا رطاvا ةهجاو? عجار?ا تاباجتسا لمتشت دق .٣٨أ
 :ةيت∞ا قرطلاب ةعجار?ا تاءارجإ ىدمو

 ةيناكمإ ف لضفأ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصâا لجأ نم رييغتلا ىلإ عجار?ا اهب موقي يتلا ةعجار?ا تاءارجإ ةعيبط جاتy دق •
 ةعجار?ا تاءارجإ ةيعون نم لك ىلع اذه رثؤي دقو .ةدّيؤ?ا تامولع?ا نم ديز?ا ىلع لوصحلل وأ ةمءBم رثكأو اهيلع دامتعsا
 :لاث?ا ليبس ىلعف .اهنيب اميف فيلأتلاو اهذيفنت متيس يتلا

 بيلاسأ مادختسا عجار?ا راتخي دق وأ ,ةيمهأ رثكأ لوصxا نم ةنيعم عاونx ةيلعفلا ةنياع?ا وأ ةظحB?ا حبصت دق ○
 تافلم ف وأ ةمهم تاباسح ف ةدوجو?ا تانايبلا نع ةلدxا نم ديز?ا عم| يل∞ا بساâا ةدعاسó ةعجار?ا
 .ةينورتكلÖا تBماع?ا

 ةرادÖا نأ عجارملل يبت اذإ ,لاث?ا ليبس ىلعف .ةدّيؤ?ا تامولع?ا نم ديز?ا ىلع لوصحلل تاءارجإ عجار?ا ممصي دق  ○
 تاعيب?ا ميخضتب ةرادÖا مايق ف لثمتي رطخ كلذب طبترا اóرلف ,حابرxاب قلعتت تاعقوت ةيبلتل طوغض تy ةعقاو
 لبق عيبلا ريتاوف دادعإ قيرط نع وأ تاداريÖا تابثإ نود لوy ًاطورش نمضتت عيب تايقافتا ف لوخدلا قيرط نع
 ديكأت در≤ سيل ةيجراخ تاقداصم دادعإب ,لاث?ا ليبس ىلع ,موقي نأ عجارملل نكß ,فورظلا هذه يفف .ميلستلا
 طورشو درلاب قلعتت قوقح يأو اهخيرات كلذ ف اó ,عيبلا تايقافتا ليصافت ديكأتل ًاضيأ نكلو ,ةمئاقلا غلاب?ا
 دارفأ نم راسفتسsاب ةيجراïا تاقداص?ا كلت ميعدت لاّعفلا نم هنأ عجار?ا دجي دقف ,كلذ ىلإ ةفاضÖابو .ميلستلا
 .ميلستلا طورشو عيبلا تايقافتا ف تارييغت يأ نع ةأشن?ا لخاد ةيلا?ا بناو|اب ةقBع ىلع اوسيل

 ,ةرتفلا ةياهن ف ساسxا تارابتخsا ذيفنت نأ ىلإ عجار?ا صلخي دق ذإ .ساسxا تاءارجÖا تيقوت ليدعت ىلإ ةجاح أشنت دق  •
 لظ ف هنأ ىلإ عجار?ا صلخي دقو .شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل مّيقُ?ا رطïا ةهجاو? لضفأ ,اهتياهن نم برقلاب وأ
 يلوأ خيرات نم ةعجار?ا تاجاتنتسا بحسل ةذفن?ا ةعجار?ا تاءارجإ نإف ,دمعتم بعBت وأ فيرy دوجول ةمّيقُ?ا رطاvا
 ريغ تابثإ ىلع يوطني فيرy لاث?ا ليبس ىلع- ًادمعتم ًافيرy نأ ببسبو ,لباق?ا فو .ةلاّعف نوكت s دق ةرتفلا ةياهن ىتح

 يتلا تBماع?ا ىلع ساسxا تاءارجÖا قيبطت راتخي نأ عجارملل نكميف ,*ةيلوأ ةرتف ف أدب دق نوكي اóر -تاداريæل ميلس
ºةرتفلا لاوط وأ ريرقتلا ةرتف ف ًاركبم ت. 

 ةدايز بسان?ا نم نوكي دق ,لاث?ا ليبس ىلعف .شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم يوقت ةقبط?ا تاءارجÖا ىدم سكعي •
 بساâا ةدعاسó ةعجار?ا بيلاسأ دعاست دق ,كلذكو .Bًيصفت رثكأ ىوتسم ىلع ةيليلحتلا تاءارجÖا ذيفنت وأ تانيعلا مجح
 ةنيع رايتخs بيلاسxا هذه مادختسا متي نأ نكßو .تاباسâا تافلمو ةينورتكلÖا تBماعملل ًاقمع رثكأ تارابتخا ءارجإ ىلع
 رابتخا نم sًدب لماك عمتجم رابتخs وأ ,ةددحم صئاصخ تاذ تBماعم زرفل وأ ةسيئرلا ةينورتكلÖا تافل?ا نم تBماعم
 .ةنيع

 ف ةأشن?اب نوزvا تBجس ةنياعم دعاست دقف ,نوزvا تايمك ىلع رثؤي شغلا ببسب يرهوج فيرy رطخ دوجو عجار?ا ددح اذإ .٣٩أ
 ذاختا ىلإ صحفلا اذه لثم يدؤي دقو .نوزخملل يلعفلا در|ا دعب وأ ءانثأ ةصاخ ةيانع بلطتت يتلا رصانعلا وأ عقاو?ا ىلع فرعتلا
 .خيراتلا سفن ف عقاو?ا عيمج ف در|ا ةيلمع ذيفنتب مايقلا وأ قبسم نBعإ نود ةنيعم عقاوم ف نوزvا درج ةظحóB رارق

 ,لوصxا يوقت كلذ لمشي دقو .تارارقÖاو تاباسâا نم ددع ف رثؤي شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل رطخ دوجو عجار?ا ددحي دق .٤٠أ
 تامازتلsاو ,)لامعxا تاعاطق دحأ داعبتسا وأ ,ةلكيهلا ةداعإ وأ ,ذاوحتسsا تايلمع لثم( ةنيعم تBماعó ةقلعت?ا تاريدقتلاو
 ةقلعت?ا تامازتلsا وأ ,ىرخxا ةمدïا ءاهتنا دعب ام عفانمو دعاقتلا تاشاعó ةقلعت?ا تابجاولا لثم( ةقحتس?ا ةمه?ا ىرخxا

 
 .ةیلاملا مئاوقلل ةرادإلا دادعإ لبقو ،ةیلاملا ةنسلا ةیاھن لبق ةعجارملا لامعأ ضعبب عجارملا اھیف موقی يتلا ةرتفلا ةیلوألا ةرتفلاب دصُقی ،ةعجارملا ضارغأل  *



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٤٤    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 متي يتلا تامولع?ا دعاست دقو .ةرركتم تاريدقتب ةقلعت?ا تاضارتفsا ف ةمهم تاريغتب ًاضيأ رطïا قلعتي دقو .)ةيئيب تاحBصإب
 اهب تماق يتلا تاضارتفsاو ةيساسxا تاداهتجsاو تاريدقتلا ةيلوقعم ىدم يوقت ف عجار?ا اهتئيبو ةأشن?ا مهف لBخ نم اهعمج
 ىدم نع ةيؤر ةقباس تارتف ف اهتقبطو ةرادÖا اهب تماق ةلثا∫ تاضارتفاو تاداهتجs يعجر رثأب صحفلا ًاضيأ رفوي دقو .ةرادÖا
 .ةرادÖا تاريدقتل ةمعادلا تاضارتفsاو تاداهتجsا ةيلوقعم

 اó ,شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمّيقُ?ا رطاvا ةهجاو? اهذاختا نكم?ا نم يتلا ةعجار?ا تاءارجÖ ةلثمأ يناثلا قحل?ا نمضتي .٤١أ
 يرهو|ا فيرحتلا رطاv عجار?ا مييقتب ةصاïا تاباجتسBل ةلثمأ قحل?ا نمضتيو .ةأجاف?ا رصنع لاخدإ حضوت يتلا كلت كلذ ف
 .لوصxا سBتخاو ,تاداريÖا تابثإ نع تانلا شوشغ?ا يلا?ا ريرقتلا كلذ ف اó ,شوشغ?ا يلا?ا ريرقتلا نم لك نع ةùانلا

 ةباقرلا تاودx ةرادÖا زواجتب ةقلعت?ا رطاخملل ةباجتسBل ةعجار?ا تاءارجإ 

 ))أ(٣٣ ةرقفلا :عجار( ىرخxا تBيدعتلاو ةيمويلا دويق

 ريغ ةيموي دويق ليجست قيرط نع يلا?ا ريرقتلا ةيلآ ف بعBت ىلع شغلا ببسب ةيلا?ا مئاوقلل يرهو|ا فيرحتلا يوطني ام ًابلاغ .٤٢أ
 مئاوقلا ف رهظت غلابó قلعتت تBيدعتل ةرادÖا ءارجإب وأ ,ةرتفلا ةياهن ف وأ ماعلا لاوط كلذ ثدحي دقو .اهب حرصم ريغ وأ ةبسانم
 .ديحوتلاب ةطبتر?ا فينصتلا ةداعإ تايلمعو تBيدعتلا لBخ نم لاث?ا ليبس ىلع ,ةيموي دويق اهسكعت s ةيلا?ا

 دويق ىلع ةباقرلا تاودx لوبقم ريغ زواجتب طبتر?ا يرهو|ا فيرحتلا رطاv نابسâا ف عجار?ا ذخأ نإف ,كلذ ىلإ ةفاضÖابو .٤٣أ
 زواجتلا رطخ ىلع يضقت s اهنكلو دمعتم ريغ أطخ ثودح رطخ نم دy دق ةيل∞ا تايل∞او ةباقرلا تاودأ نx ًامهم ًارمأ دعُي ةيمويلا
 ماعلا ذاتسxا رتفد ىلإ يئاقلت لكشب لحرت يتلا غلاب?ا رييغت قيرط نع لاث?ا ليبس ىلع ,ةيل∞ا تايلƒل دارفxا بناج نم لوبق?ا ريغ
 ةلدأ ىوس دجوت s دقف ,يئاقلت لكشب تامولع?ا لقنل تامولع?ا ةينقت مادختسا ت ىتمو ,كلذ ىلع ةوBعو .يلا?ا ريرقتلا ماظن ىلإ وأ
 .تامولع?ا مظن ف لخدتلا اذه لثم ثودح ىلع ,قBطÖا ىلع ةلدأ دجوت s دق وأ ,ةحضاو ةدودحم

 نإف ,ةراتvا دونبلل ساسxا معدلا رابتخs ةبسان?ا ةقيرطلا ديدyو اهرابتخs ىرخxا تBيدعتلاو ةيمويلا دويق رايتخاو ديدy دنع .٤٤أ
 :ةيمهأ تاذ نوكت ةيلاتلا رومxا

 ءانثأ اهيلع لوصâا متي يتلا ىرخxا تامولع?او شغلا رطخ لماوع دوجو نإ - شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم مييقت •
 ةيمويلا دويق نم ةنيعم تائف ديدy ف عجار?ا دعاسي دق شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم مييقتب عجار?ا مايق
 .اهرابتخا هيلع يغبني يتلا ىرخxا تBيدعتلاو

 دويق ليحرتو دادعإ ىلع ةلاّعفلا ةباقرلا تاودأ نإ - ىرخxا تBيدعتلاو ةيمويلا دويق ىلع اهقيبطت ت يتلا ةباقرلا تاودأ •
 ةيلعافلا ربتخا دق عجار?ا نوكي نأ ةطيرش ,ةمزBلا ساسxا تارابتخsا ىدم نم دy دق ىرخxا تBيدعتلاو ةيمويلا
 .ةباقرلا تاودx ةيليغشتلا

 نم ريثكلا ف تBماعملل ةينيتورلا ة|اع?ا يوطنت - اهيلع لوصâا نكß يتلا ةلدxا ةعيبطو ةاشنملل يلا?ا ريرقتلا ةيلآ •
 دق ىرخxا تBيدعتلاو ةيمويلا دويق ة|اعم نإف ,لث?ابو .ةيل∞او ةيوديلا تاءارجÖاو تاوطïا نم ةعومجم ىلع تآشن?ا
 ةيمويلا دويق نإف ,يلا?ا ريرقتلا ةيلآ ف تامولع?ا ةينقت مادختسا دنعو .ةيلآو ةيودي تاءارجإو ةباقر تاودأ نمضتت
 .ينورتكلإ لكش ف sإ دجوت s دق ىرخxا تBيدعتلاو

 ةبسان?ا ريغ ىرخxا تBيدعتلا وأ ةيمويلا دويق فصتت ام ًابلاغ - ةشوشغ?ا ىرخxا تBيدعتلا وأ ةيمويلا دويق صئاصخ •
 ةردان وأ ةفولأم ريغ وأ ةقBع تاذ ريغ تاباسâ دويق ءارجإ )أ( صئاصïا هذه يب نمو .اهل ةزّي∫ ةديرف صئاصخب
 ام وأ ةرتفلا ةياهن ف دويق ليجست )ج( وأ ,ةيمويلا دويق ءارجإب ًةداع نوموقي s دارفأ ةطساوب دويق ءارجإ )ب( وأ ,مادختسsا
 نود ,اهئانثأ وأ ةيلا?ا مئاوقلا دادعإ لبق امإ دويق ءارجإ )د( وأ ,ريسفت وأ حرش نودب وأ ,بضتقم ريسفت وأ حرشب لافقÖا دعب
 .ةتباث ةيئاهن ماقرأ وأ ةبرقم ماقرأ ىلع دويقلا ءاوتحا )ـه( وأ ,تاباسح ماقرأ اهل نوكي نأ

 تBماعم ىلع يوتy )أ( تاباسح ىلع ةبسان?ا ريغ تBيدعتلا وأ ةيمويلا دويق قيبطت متي دق -اهديقعتو تاباسâا ةعيبط •
 ةضرع تناك )ج( وأ ,ةرتفلا ةياهن ف ةمهم تBيدعتو ةمهم تاريدقت ىلع يوتy )ب( وأ ,اهتعيبط ف ةفولأم ريغو ةدقعم
 ىلع يوتy )ـه( وأ ,اهتقباطم متت مل تافBتخا نمضتت وأ بسان?ا تقولا ف اهتقباطم متت مل )د( وأ ,يضا?ا ف تافيرحتل



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٤٥    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 ةعجارم دنعو .شغلا ببسب يرهوج فيرحتل ددحم رطخب طبترت ,قبس ا? ًافBخ )و( وأ ,ةعوم≤ا تاكرش يب تBماعم
 .ةددعتم عقاوم نم ةيموي دويق رايتخs ةجاâا ىدم ف رظنلا بجي ,ةدع تانوكم وأ عقاوم اهيدل ةأشنم

 سفنل ةيطمنلا ريغ ةيمويلا دويق عضخت s دق - يعيبطلا لمعلا راسم جراخ ة|اع?ا ىرخxا تBيدعتلا وأ ةيمويلا دويق •
 تايرتش?او تاعيب?ا لثم تBماعم ليجستل رركتم لكشب مدختسُت يتلا ةيمويلا دويق هل عضخت يذلا ةيلخادلا ةباقرلا ىوتسم
 .ًايرهش متت يتلا ةيدقنلا تاقفنلاو

 دويق نx ًارظنو ,كلذ عمو .ىرخxا تBيدعتلاو ةيمويلا دويق رابتخا ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدy ف ينه?ا همكح عجار?ا سراß .٤٥أ
 دويق رايتخا عجار?ا نم بلطتت )٢( )أ( ٣٣ ةرقفلا نإف ,ريرقتلا ةرتف ةياهن ف متت ام ًابلاغ ةشوشغ?ا ىرخxا تBيدعتلاو ةيمويلا
 ببسب ةيلا?ا مئاوقلا ف ةيرهو|ا تافيرحتلا نx ًارظنو ,كلذ ىلإ ةفاضÖابو .تقولا كلذ ف تº يتلا ىرخxا تBيدعتلاو ةيمويلا
 عجار?ا نم بلطتت )٣( )أ( ٣٣ ةرقفلا نإف ,شغلا باكترا ةيفيك ءافخÖ ةفثكم ًادوهج نمضتت دقو ,ةرتفلا لاوط ثدy نأ نكß شغلا
 .ةرتفلا لاوط ىرخxا تBيدعتلاو ةيمويلا دويق رابتخs ًاضيأ ةجاح كانه تناك اذإ اميف رظني نأ

 ))ب( ٣٣ ةرقفلا :عجار( ةيبسا¨ا تاريدقتلا

 مايقلاو ,ةمه?ا ةيبسا¨ا تاريدقتلا ىلع رثؤت يتلا تاضارتفsا وأ تاداهتجsا نم ددعب مايقلا ةرادÖا نم ةيلا?ا مئاوقلا دادعإ بلطتي .٤٦أ
óنع ًابلاغ شوشغ?ا يلا?ا ريرقتلا جتنيو .رمتسم لكشب تاريدقتلا كلت ةيلوقعم ىدم ةعبات yةيبسا¨ا تاريدقتلل دمعتم فير. 
 اهنم رثكأب وأ ةيقيقâا اهتميق نم لقأب تايطايتحsا وأ تاصصvا عيمج ريدقت قيرط نع ,لاث?ا ليبس ىلع ,كلذ متي نأ نكßو
 ليلضت ضرغب حابرxا نم فدهتسم ىوتسم قيقحتل وأ ,رثكأ وأ يتيبساحم يترتف رادم ىلع حابرxا ليلقتل اّمإ بولسxا سفنب
 .اهتيحبرو ةأشن?ا ءادأ نأشب مهتاروصت ىلع ريثأتلا قيرط نع ةيلا?ا مئاوقلا يمدختسم

 ف اهرثأ رهظي يتلا ةمه?ا ةيبسا¨ا تاريدقتلاب قلعتي اميف اهتاضارتفاو ةرادÖا تاداهتجs يعجر رثأب صحف ءارجإ نم ضرغلا نإ  .٤٧أ
 كيكشتلا ضرغلا سيلو .ةرادÖا بناج نم لمتحم زيy دوجو ىلإ ةراشإ ةيأ كانه تناك اذإ ام ديدy وه قباسلا ماعلل ةيلا?ا مئاوقلا
 .تقولا كلذ ف تامولعم نم هل رفوت ام ءوض ف تº يتلاو ,ةقباسلا ةنسلا ف عجارملل ةينه?ا ماكحxا ف

 نع تامولعم ىلع لوصحلل رطاvا مييقتل ءارجإك صحفلا كلذ متيو ٢٠ .يعجر رثأب صحف ءارجإ ًاضيأ )٥٤٠( ةعجار?ا رايعم بلطتي .٨٤أ
 تارتفلا ف ةيبسا¨ا تاريدقتلا ةجيتن نأشب ةعجارم ةلدأ ىلعو ,ةقباسلا ةرتفلا ف تاريدقتلا ءارجÖ ةرادÖا تايلآ ةيلعاف ىدم
 ةيبسا¨ا تاريدقتلا ءارجإب ةلصلا تاذ ةلدxا كلت نوكت امدنع ,تاريدقتلا هذهل قحBلا ريدقتلا ةداعإ ,قابطنsا دنع وأ ,ةقباسلا
 نمو .ريدقتلا دكأت مدع لثم ,ةيلا?ا مئاوقلا ف اهنع حاصفÖا يرورضلا نم نوكي دق رومx ةعجارم ةلدأ ىلعو ,ةيلاâا ةرتفلا لBخ
 ًارطخ لثº نأ نكß يتلا زيحتلا روص نم ققحتلل ةرادÖا اهب تماق يتلا تاضارتفsاو تاداهتجBل عجار?ا صحف نإف ,ةيلمعلا ةيحانلا
 .)٥٤٠( ةعجار?ا رايعم هبلطتي يذلا صحفلا عم نمازتلاب هب مايقلا نكß ,رايع?ا اذهل ًاقفو شغلا ببسب يرهوج فيرy دوجول

 ))ج( ٣٣ ةرقفلا :عجار( ةمه?ا تBماعملل يراجتلا ررب?ا

 يx ةفولأم ريغ ودبت تBماعم وأ يعيبطلا لمعلا راسم جراخ ةمهم تBماعم ف لوخدلا لامتحا ىلع لدت دق يتلا تارشؤ?ا يب نم .٤٩أ
 :يلي ام ,لوصxا سBتخا ءافخÖ وأ شوشغم يلام ريرقت دادعإ ةيغب ,ىرخأ بابسأ

 ةدحوم ةعومجم لخاد ةددعتم تآشنم ىلع ةلماع?ا ءاوتحا ,لاث?ا ليبس ىلع( تBماع?ا كلت لكش ف مزBلا نم رثكأ ديقعتلا •
 .)ةقBع اهنيب دجوت s ةددعتم ةثلاث فارطأ وأ

 .ٍفاك قيثوت دوجو مدع عم ,ةأشن?ا لخاد ةمكوâاب يفلك?ا عم اهنع ةبسا¨او تBماع?ا كلت ةعيبط ةشقانó ةرادÖا مايق مدع •

 .ةلماعملل ةيساسxا ةيداصتقsا داعبxا ىلع اهزيكرت نم رثكأ ةنيعم ةيبساحم ة|اع? ةجاâا ىلع ةرادÖا زيكرت •

 اهنكلو ةقBع تاذ فارطأ ىلع يوتy يتلا تBماعملل ميلسلا دامتعsا وأ صحفلاب ةأشن?ا ف ةمكوâاب يفلك?ا مايق مدع •
 .صاïا ضرغلا تاذ تآشن?ا كلذ ف اó ,ةدحوم ريغ

 
 ٩ ةرقفلا ،"ةقالعلا تاذ تاحاصفإلاو ةلداعلا ةمیقلل ةیبساحملا تاریدقتلا كلذ يف امب ،ةیبساحملا تاریدقتلا ةعجارم" )٥٤٠( ةعجارملا رایعم  ٢٠



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٤٦    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 معدل ةمزBلا ةيلا?ا ةوقلا وأ ةورثلا كلتs º فارطأ وأ ,ًاقباس اهديدy متي مل ةقBع تاذ فارطأ ىلع تBماع?ا ءاوتحا •
 .ةعجارملل ةعضاïا ةأشن?ا نم ةدعاسم نود ةلماع?ا

 )٣٨–٣٥ تارقفلا :عجار( ةعجار"ا ةلدأ يوقت

 اذإ ام ,اهيلع لصح يتلا ةعجار?ا ةلدأو اهب ماق يتلا ةعجار?ا تاءارجإ ىلإ ًادانتسا ,مّوقي نأ عجار?ا نم )٣٣٠( ةعجار?ا رايعم بلطتي .٥٠أ
 يعون رمأ ساسxاب وه يوقتلا اذهو ٢١.ةبسانم لازت s تارارقÖا ىوتسم ىلع شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاv هتاريدقت تناك
 كانه تناك اذإ اّمعو ,شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم لوح قمعأ ةيؤر يوقتلا اذه لثم رفوي دقو .عجار?ا مكح ىلإ دنتسي
 .شغ ثودح لامتحا ىلإ ريشت دق يتلا فورظلا ىلع ةلثمأ ثلاثلا قحل?ا نمضتيو .ةفلتخم وأ ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإب مايقلل ةجاح

 )٣٥ ةرقفلا :عجار( ماع جاتنتسا نيوكت دنع ةعجار?ا ةياهن برق ةذفن?ا ةيليلحتلا تاءارجÖا

 .شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل رطخ دوجو ىلإ ريشت دق يتلا ةنيع?ا تاقBعلاو تاهاsùا ديدy دنع ينه?ا مكâا ةسرا∫ مزلي .٥١أ
 :لاث?ا ليبس ىلع ,كلذ لمشي دقو .ةصاخ ةيمهأ ماعلا ةياهن ف لخدو تاداريإ ىلع يوطنت يتلا ةفولأ?ا ريغ تاقBعلا بستكتو
 لخد دوجو وأ ;ةفولأم ريغ تBماعم ف وأ ريرقتلا ةرتف نم ةريخxا عيباسxا ف دوهعم ريغ لكشب لخدلا نم ةريبك غلابم نع ريرقتلا
 .تايلمعلا نم ةيدقنلا تاقفدتلا تاهاùا عم قستم ريغ

 )٣٨–٣٦ تارقفلا :عجار( ةدد¨ا تافيرحتلا ف رظنلا

 حجر?ا ريغ نمف ,لعفلل ةيقطن?ا تاريربتلا ضعب وأ ,هباكترs ةروصتم صرف وأ طوغض وأ عفاود ىلع يوطني شغلا باكترا نx ًارظن  .٥٢أ
 ريثأتلا نأ نم مغرلا ىلع يعم عقوم ف ةديدعلا تافيرحتلا لثم- تافيرحتلا نإف ,هيلع ًءانبو .sًزعنم ًاثدح شغلا ةلاح نوكت نأ
 .شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل رطخ دوجو ىلع ًارشؤم نوكت دق -ًايرهوج دعي s اهل يمكارتلا

 ت اذإ ًامهم مه?ا ريغ شغلا حبصي دق ,لاث?ا ليبس ىلعف .شغلا اذه ثودح فورظ ىلع هيلع فرعت?ا شغلا ىلع ةبترت?ا راث∞ا دمتعت .٥٣أ
 عضوم قباسلا ف اهيلع لوصâا ت يتلا ةلدxا ىلع دامتعsا ةيناكمإ حبصت دق ,فورظلا كلت لثم يفف .ايلعلا ةرادÖا لبق نم هباكترا
 لامتحا ًاضيأ دجوي دقو .قئاثولاو ةيبسا¨ا تBجسلا ةحصو ,ةمدق?ا تادافÖا قدصو لامتكا لوح كوكش كانه نوكت دق هنx ,كش
 .ةثلاث فارطأ وأ ةرادÖا وأ يفظو?ا لمشي ؤطاوت ثودحب

 رثأو ,اهنأشب فرصتلاو تافيرحتلا يوقت نأشب تاداشرإ نامدقيو تابلطتم ٢٣)٧٠٠( ةعجار?ا رايعمو ٢٢)٤٥٠( ةعجار?ا رايعم ددحي .٤٥أ
 .هريرقت ف دراولا عجار?ا يأر ىلع كلذ

 )٣٩ ةرقفلا :عجار( طابترeا ف رارمتسeا ىلع عجار"ا ةردق مدع

 :يلي ام ةعجار?ا ذيفنت ف رارمتسsا ىلع عجار?ا ةردق لوح ًاكوكش ريثت دقو رهظت دق يتلا ةيئانثتسsا فورظلا ةلثمأ نم .٥٥أ

 شغلا اذه ناك ول ىتح ,فورظلا كلت ف ًايرورض عجار?ا هاري يذلاو ,شغلا نأشب بسان?ا فرصتلا ذاختاب ةأشن?ا مايق مدع •
 وأ ;ةيلا?ا مئاوقلل يرهوج ريغ

 يرهوج شغل مهم رطخ دوجو ىلإ ريشت ةعجار?ا تارابتخا جئاتنو شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاخم نأ عجار?ا رابتعا •
 وأ ;رشتنمو

 .ةمكوâاب يفلك?ا وأ ةرادÖا ةهازنو ةءافك نأشب عجار?ا ىدل ريبك قلق دوجو •

 ةمثو .ًابسانم طابترsا نم باحسنsا هيف نوكي يذلا تقولل عطاق ديدحتب مايقلا نكم?ا ريغ نمف ,أشنت دق يتلا فورظلا عونتل ًارظن .٥٦أ
 دق ا∫( ةمكوâاب يفلك?ا نم وأ ةرادÖا نم وضع طروت ىلع ةبترت?ا راث∞ا اهنيب نم نأشلا ذه ف عجار?ا جاتنتسا ىلع رثؤت لماوع
 .ةأشن?اب هطابترا رارمتسا نم عجار?ا ىلع ةسكعن?ا تاريثأتلاو ,)ةرادÖا تادافإ ىلع دامتعsا ةيناكمإ ف رثؤي

 
 ٢٥ ةرقفلا ،)٣٣٠( ةعجارملا رایعم  ٢١

 "ةعجارملا لالخ ةفشتكملا تافیرحتلا میوقت" )٤٥٠( ةعجارملا رایعم ٢٢

 "ةیلاملا مئاوقلا نع ریرقتلاو يأرلا نیوكت" )٧٠٠( ةعجارملا رایعم  ٢٣



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٤٧    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 ليبس ىلع لودلا ضعب يفف .ىرخx ةلود نم تايلوؤس?ا هذه فلتختو فورظلا كلت لثم ف ةيماظنو ةينهم تايلوؤسم عجار?ا لمحتي .٥٧أ
 ف ةيميظنتلا تاطلسلا غBبإ وأ ,ةعجار?ا ءادx هنييعتب اوماق نيذلا صاخشxا وأ صخشلا غBبإ ,هيلع بجي وأ ,عجارملل قحي ,لاث?ا
 بسان?ا نم نوكي دقف ,نابسâا ف ةيماظنلا تابلطت?ا ذخx عجار?ا ةجاحو ,شغلا فورظل ةيئانثتسsا ةعيبطلل ًارظنو .تsاâا ضعب
 عفر لامتحا كلذ ف اó ,بسان?ا فرصتلا ديدحتلو طابترsا نم باحسنsا ررق ام اذإ ةينوناق ةروشم ىلع لوصâا ف رظنلا عجارملل
 ٢٤.مهريغ وأ ةيميظنتلا تاطلسلا وأ يمهاس?ا ىلإ ريرقت

 ماعلا عاطقلا تآشنó ةصاخ تارابتعا

 وأ يمسرلا فيلكتلا ةعيبط ببسب عجارملل حاتم ريغ طابترsا نم باحسنsا رايخ نوكي دق ,ماعلا عاطقلا ف تsاâا نم ريثك ف .٥٨أ
 .ةماعلا ةحلص?ا تارابتعا

 )٤٠ ةرقفلا :عجار( ةبوتك"ا تادافzا

 بسح ,ةمكوâاب يفلك?او ةرادÖا نم ةبسان?ا تادافÖا ىلع لوصâا نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم ٢٥)٥٨٠( ةعجار?ا رايعم ددحي .٥٩أ
 نأشب مهتايلوؤسó ءافولاب ةمكوâاب يفلك?ا ,لاâا ىضتقم بسحو ,ةرادÖا رارقإ ىلإ ةفاضÖابو .ةعجار?ا ةيلمع ف ,لاâا ىضتقم
 اهنوصو اهقيبطتو ةيلخاد ةباقرلا ميمصت نع مهتايلوؤسó اورقي نأ ,ةأشن?ا مجح نع رظنلا ضغبو ,مه?ا نمف ,ةيلا?ا مئاوقلا دادعإ
 .هثودح فاشتكاو شغلا عن?

 نأ مه?ا نمف ,شغلل ًةجيتن ةيلا?ا مئاوقلا ف ةيرهو|ا تافيرحتلا فاشتكا ف نوعجار?ا اههجاوي يتلا تابوعصلاو شغلا ةعيبطل ًارظن .٦٠أ
 اّمع عجارملل اوحصفأ مهنأ اهيف نودكؤي ةمكوâاب يفلك?ا نم ,لاâا ىضتقم بسحو ,ةرادÖا نم ةبوتكم ةدافإ ىلع عجار?ا لصحي
 :يلي

  ;شغلل ةجيتن يرهوج لكشب ةيلا?ا مئاوقلا فيرy لامتحا رطï ةرادÖا مييقت جئاتن )أ(

 .ةأشن?ا ىلع ريثأت هل هب ىعّدُم وأ هيف هبتشم وأ يلعف شغ يأب مهتفرعم )ب(

 )٤٣-٤١ تارقفلا :عجار( ةمكو{اب يفلك"او ةرادzا ىلإ تاغ9بلا

 رظy دقو .ةمكوâاب يفلك?او ةرادæل ةنيعم رومأ نع غBبÖاب عجار?ا مايق ىلع ًادويق حئاوللا وأ ةمظنxا ضرفت دق ,لودلا ضعب ف .٦١أ
 لعف ف ةينعم ةطلس هيرù يذلا قيقحتلاب لخي دق ,رخآ فرصت يأ ذاختا وأ ,غBبإب مايقلا صوصïا هجو ىلع حئاوللا وأ ةمظنxا
 شغلا نع ريرقتلاب ًابلاطم عجار?ا نوكي امدنع ,لاث?ا ليبس ىلع ,ةأشن?ا هيبنت رظح كلذ ف اó ,هيف هبتشم وأ يلعف ينوناق ريغ
 ىري دقو ,ةدقعم عجار?ا اهيف رظني يتلا اياضقلا نوكت دق ,فورظلا هذه فو .لاومxا لسغ ةحفاكم ةمظنأ بجوó ةينعم ةطلسل
 .ةينوناق ةروشم ىلع لوصâا بسان?ا نم هنأ عجار?ا

 )٤١ ةرقفلا :عجار( ةرادÖا غBبإ

 ىلإ ًايلمع نكß ام عرسأب بسان?ا يرادÖا ىوتس?ا هابتنا تفل مه?ا نمف ,هثودح لامتحا وأ ,شغ ثودحب ليلد ىلع عجار?ا لصح اذإ .٦٢أ
 ف فظوم لبق نم طيسب سBتخا باكترا ,لاث?ا ليبس ىلع( ةمهم تاعبت هل تسيل رمxا نأ ادب ول ىتح كلذ متي نأ بجيو .رمxا اذه
 لماوعب كلذ رثأتي امك ,ينه?ا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ بسان?ا يرادÖا ىوتس?ا ديدy دعُيو .)ةأشنملل يميظنتلا لكيهلاب ايندلا تايوتس?ا
 يرادÖا ىوتس?ا ولعي ىوتسم وه بسان?ا يرادÖا ىوتس?ا نإف ,ماع ٍلكشبو .هيف هبتش?ا شغلا مجحو ةعيبطو ؤطاوت دوجو لامتحا لثم
 .لقxا ىلع دحاو ىوتسó هيف هبتش?ا شغلا ف طروت?ا فظوملل

 )٤٢ ةرقفلا :عجار( ةمكوâاب يفلك?ا غBبإ

 نابسâا ف عجار?ا اهذخأي يتلا لماوعلا )٢٦٠( ةعجار?ا رايعم ددحيو .ًةباتك وأ ًةهافش ةمكوâاب يفلك?ا عم عجار?ا لصاوت نوكي دق .٦٣أ
 يذلا شغلا وأ ,ايلعلا ةرادÖا هيف طروتت يذلا شغلا ةيساسحو ةعيبط ببسبو ٢٦.ًةباتك وأ ًةهافش متيس لصاوتلا ناك اذإ ام ديدy دنع

 
 .قباس عجارم لحم لحی عجارم اھب موقی يتلا تالاصتالا نأشب تاداشرإ نیبساحملل ةنھملا تایقالخأل ةیلودلا رییاعملا سلجم نع ةرداصلا ةنھملا تایقالخأ دعاوق مدقت  ٢٤

 "ةبوتكملا تادافإلا" )٥٨٠( ةعجارملا رایعم  ٢٥

 ٣٨أ ةرقفلا ،)٠٢٦( ةعجارملا رایعم  ٢٦



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٤٨    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 يرورضلا نم هنأ ىري دقو ,بسان?ا تقولا ف رومxا كلت لثم نع غBبÖاب عجار?ا موقي ,ةيلا?ا مئاوقلا ف يرهوج فيرy ىلإ يدؤي
 .ًةباتك اهنع غBبÖا متي نأ ًاضيأ

 جراخ نم نوفظوم هيف طروت شغ ثودحب ملعي امدنع ةمكوâاب يفلك?ا عم لصاوتلا تsاâا ضعب ف بسان?ا نم هنأ عجار?ا ىري دق .٦٤أ
 ةيلآ نسحتتو .فورظلا كلتب ملع ىلع اونوكي نأ ف ةمكوâاب نوفلك?ا بغري دقف ,لث?ابو .يرهوج فيرy ثودح ىلإ دؤي ملو ةرادÖا
 .نأشلا اذه ف عجار?ا تsاصتا ىدمو ةعيبط ىلع ةعجار?ا نم ةركبم ةلحرم ف ةمكوâاب نوفلك?او عجار?ا قفتي امدنع لصاوتلا

 نم هنأ عجار?ا ىري دق ,ةمكوâاب يفلك?ا وأ ةرادÖا ةنامأ وأ ةهازن لوح كوكش اهيف عجار?ا ىدل نوكي يتلا ةيئانثتسsا فورظلا ف .٦٥أ
 .بسان?ا فرصتلا ديدy ف هتدعاس? ةينوناق ةروشم ىلع لصحي نأ بسان?ا

 )٤٣ ةرقفلا :عجار( شغلاب ةقBع تاذ ىرخأ رومأ

 :يلي ام ,لاث?ا ليبس ىلع ,ةأشن?ا ف ةمكوâاب يفلك?ا عم اهتشقانم يغبني يتلاو ,شغلاب ةقلعت?ا ىرخxا رومxا لمشت دق .٦٦أ

 لامتحا رطïو ,هثودح فاشتكاو شغلا عن? ةقبط?ا ةباقرلا تاودx ةرادÖا تامييقت راركتو ىدمو ةعيبطب ةقلعت?ا فواvا •
yةيلا?ا مئاوقلا فير. 

 ت شغل بسانم لكشب ةباجتسsا وأ ,بسانم لكشب ةيلخادلا ةباقرلا ف ةدد¨ا ةمه?ا روصقلا هجوأ ةهجاوم ف ةرادÖا لشف •
 .هيلع فرعتلا

 .اهتهازنو ةرادÖا ةءافك لوح كوكشلا كلذ ف اó ,ةأشن?ا ف ةباقرلا ةئيبل عجار?ا يوقت •

 نوكت دق ةيبساحم تاسايس قيبطتو رايتخاب ةرادÖا مايق لثم ,شوشغم يلام ريرقت دادعإ نع مُنت دق يتلا ةرادÖا تافرصت •
 ءادأ نأشب مهرظن ةهجو ىلع ريثأتلا قيرط نع ,ةيلا?ا مئاوقلا يمدختسم ليلضت فدهب حابرxا ةرادÖ ةرادÖا يعس ىلع ًارشؤم
 .اهتيحبرو ةأشن?ا

 .يعيبطلا لمعلا راسم جراخ متت اهنأ ودبي يتلا تBماع?ا ذيفنتب حيرصتلا لامتكاو ةيافك ىدم نأشب فواvا •

 )٤٤ ةرقفلا :عجار( ةأشن"ا جراخ ةينعم ةطلسل شغلا نع ريرقتلا

 لظ ف بسان?ا نم وأ يرورضلا نم ناك اذإ ا? عجار?ا ديدحتب قلعتي اميف تاداشرÖا نم ديز?ا ٢٧)لدع?ا( )٢٥٠( ةعجار?ا رايعم مدقي .٧٦أ
 اó ,ةأشن?ا جراخ ةينعم ةطلس ىلإ ,هثودح ف هبتش?ا وأ هثودح دد¨ا ,حئاوللا وأ ةمظنxاب مازتلsا مدع نع ريرقتلا ةمئاقلا فورظلا
 .عجار?ا هلمحتي يذلا ةيرسلا بجاو ةاعارم كلذ ف

 لوصâا نابسâا ف ذخأي نأ عجارملل نكß ,كلذلو .ةدقعم ةينهم ماكحأو تارابتعا ىلع ٤٤ ةرقفلا هبلطتت يذلا ديدحتلا يوطني دق .٦٨أ
 وأ ةيميظنت ةطلس ةراشتساب يرس لكشب مايقلا ف وأ )ةكبشلا ف بتكم نم وأ بتك?ا لخاد نم ,لاث?ا ليبس ىلع( ةيلخاد ةراشتسا ىلع
 ف عجار?ا ذخأي دقو .)ةيرسلا بجاو كاهتنا ىلإ كلذ ِدؤي مل ام وأ حئاوللا وأ ةمظنxا بجوó ًاروظحم كلذ نكي مل ام( ةينهم ةئيه
  .هنيعب فرصت يأ ذاختs ةينوناقلا وأ ةينه?ا تاساكعنsا مهفو همامأ ةحات?ا تارايïا مهفل ةينوناق ةروشم ىلع لوصâا ًاضيأ هنابسح

 ماعلا عاطقلا تآشنó ةصاخ تارابتعا

 فيلكتلا ف ةصاخ ماكحs, x وأ ةعجار?ا ةيلمع لBخ هفاشتكا ت ًءاوس ,ماعلا عاطقلا ف شغلا نع غBبÖا تابلطتم عضخت دق .٦٩أ
 .ةلصلا تاذ ىرخxا ةمزل?ا رماوxا وأ حئاوللا وأ ةمظنxا ف وأ ةعجار?اب يمسرلا

 

 
٢٧

 ٣٤أ-٢٨أ تارقفلا ،"ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم دنع حئاوللاو ةمظنألا ةاعارم" )لدعملا( )٢٥٠( ةعجارملا رایعم  



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٤٩    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 لوGا قحل"ا

 )٢٦أ ةرقفلا :عجار(

 شغلا رطخ لماوع ىلع ةلثمأ

 ضرع ت دقو .فقاو?ا نم ةعساو ةعومجم ف نوعجار?ا اههجاوي دق يتلا لماوعلا كلتل ةلثمأ يه قحل?ا اذه ف ةدد¨ا شغلا رطخ لماوع نإ
 لكل رطïا لماوع فينصت ت دقو .لوصxا سBتخاو شوشغ?ا يلا?ا ريرقتلا :امهو ,عجار?ا امهب متهي نيذللا شغلا يعون نم لكل ةلقتسم ةلثمأ
 ,طوغضلا /عفاودلا )أ( :يهو sأ ,شغلا ببسب ةيرهوج تافيرy ثدy امدنع ًةداع دجوت يتلا ةثBثلا لاوحxا ىلع ًءانب يعونلا نيذه نم عون
 ًءانبو ,ةلثمأ ىوس تسيل اهنأ sإ ,فقاو?ا نم ًاعساو ًاقاطن يطغت شغلا رطخ لماوع نأ مغرو .تاريربتلا /ةيكولسلا فقاو?ا )ج(و ,صرفلا )ب(و
 ف لقأ وأ ربكأ ةيمهأ اذ اهضعب نوكي دقو ,فورظلا عيمج ف ةلثمxا هذه دجوت sو .ةفلتخم وأ ةيفاضإ رطخ لماوع عجار?ا ددحي دقف ,هيلع
 رطخ لماوع ةلثمأ بيترت نإف ,كلذ ىلإ ةفاضÖابو .ةفلتvا فورظلا تاذ وأ ةفلتvا ةيكل?ا صئاصخ تاذ وأ ةفلتvا ماجحxا تاذ تآشن?ا
 .اهثودح راركت ىدم وأ يبسنلا اهنزو سكعي نأ هب دصقُي s ةروكذ?ا شغلا

 شوشغ"ا يلا"ا ريرقتلا نع ةÖانلا تافيرحتلاب ةطبتر"ا رطÑا لماوع

 .شوشغ?ا يلا?ا ريرقتلا نع ةùانلا تافيرحتلاب ةقلعت?ا رطïا لماوعل ةلثمأ يلي اميف

 :طوغضلا /عفاودلا

 وحن ىلع وأ( لثم ,ةأشنملل ةيليغشتلا فورظلا وأ ةعانصلاب ةصاخ فورظ وأ ةيداصتقا فورظ ببسب تاديدهتل ةيحبرلا وأ يلا?ا رارقتسsا ضرعت
 :يلي ام )هيلإ ريشي ام

 .حبرلا شماوه ف عجارتب كلذ نارتقاو ,قوسلا عبشت وأ ةسفان?ا ةجرد عافترا •

 .ةدئافلا تsدعم وأ جتن?ا مداقت وأ ةينقتلا ف تاريغتلا لثم ,ةعيرسلا تاريغتلاب ديدشلا رثأتلا •

 .لكك داصتقsا ىوتسم ىلع وأ ةعانصلا ف ًءاوس ,لامعxا لشف لدعم عافتراو يكلهتس?ا بلط ف ريبكلا ضافخنsا •

 .بيرق تقو ف هيف بوغر?ا ريغ ذاوحتسsا وأ ةيكل?ا عزن وأ سBفÖاب ةدده?ا ةيليغشتلا رئاسïا •

 ف و¿و حابرأ نع ريرقتلا متي امنيب ,تايلمعلا نم ةيدقن تاقفدت ديلوت ىلع ةردقلا مدع وأ تايلمعلا نم ةبلاسلا ةيدقنلا تاقفدتلا راركت •
 .حابرxا

 .ةعانصلا سفن ف ىرخأ تاكرشب تنروق ام اذإ ًةصاخ ,ةفولأ?ا ريغ ةيحبرلا وأ عيرسلا ومنلا •

 .ةديد|ا ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا وأ ةيبسا¨ا تابلطت?ا •

 :يلي ام ببسب ةثلاث فارطأ نم تاعقوت قيقحتل وأ تابلطتó ءافولل دâا نع ةدئاز طوغضل ةرادÖا عوضخ

 ةيجراخ ىرخأ فارطأ وأ ينئادلا رابك وأ ةيرامثتسsا تاسسؤ?ا وأ رامثتسsا وللحم اهعقوتي يتلا تاهاsùا وأ ةيحبرلا تايوتسم •
 ف ,لاث?ا ليبس ىلع ,ةرادÖا اهركذت يتلا تاعقوتلا كلذ ف اó ,)ةيعقاولا ريغ وأ ريبك دح ىلإ اهيف غلاب?ا تاعقوتلا ةصاخ ةفصبو(
 .لؤافتلا ف ةطرف?ا ةيونسلا ريراقتلا لئاسر وأ ةيفحصلا تاحيرصتلا

 ثحبلا تاقفن ليوº كلذ ف اó ,ةسفان?ا تابلطتó ءافولل ةيكل?ا قوقح عيبب وأ ضارتقsا قيرط نع فاضإ ليوº ىلع لوصحلل ةجاâا •
 .ىربكلا ةيلامسأرلا تاقفنلا وأ ريوطتلاو

 ةقلعت?ا تادهعتلل ىرخxا تابلطت?ا وأ ضورقلا دادس تابلطتم وأ ةيلا?ا قاروxا قاوسأ ف جاردÖا تابلطتó ءافولا ىلع ةدود¨ا ةردقلا •
 .نويدلاب



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت             ١٥٠    

)٠٤٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 ةيسرتب زوفلا وأ لامعxا عيمù لثم ةكيشو ةمهم تBماعم ىلع ةفيعض ةيلام جئاتن نع ريرقتلل ةيلعفلا وأ ةعقوت?ا ةيبلسلا تاريثأتلا •
 .دوقعلا

 :يلي ام ببسب ةأشنملل يلا?ا ءادxاب ددهم ةمكوâاب يفلك?ا وأ ةرادæل يصخشلا يلا?ا فقو?ا نأ ىلإ ريشت تامولعم رفوت

 .ةأشن?ا ف مهل ةمهم ةيلام حلاصم دوجو •

 قيقy ىلع )ذاوحتسsا دعب حابرxا ف ةكراش?ا تابيترتو مهسxا تارايخو تاوBعلا ,لاث?ا ليبس ىلع( مهتآفاكم نم ريبك ءزج فقوت •
 ١.ةيدقن تاقفدت وأ يلام زكرم وأ ةيليغشت جئاتن قيقy وأ مهسلا رعسل اهيف غلابم تافدهتسم

 .ةأشن?ا ىلع ةقحتس?ا نويدلل ةيصخشلا تانامضلا •

 ,ةمكوâاب يفلك?ا لبق نم اهعضو ت ةيلام تافدهتسم قيقحتل ةيليغشتلا تايلمعلا ف يلماعلا ىلع وأ ةرادÖا ىلع دâا نع ةدئاز طوغض دوجو
óا كلذ ف اxةيحبرلا ىلع وأ تاعيب?ا ىلع ةمئاقلا ةيزيفحتلا فاده. 

 صرفلا

 :يلي ا∫ أشنت نأ نكß يتلاو شوشغم يلام ريرقت دادعإ ف طارخنsا صرفل ةأشن?ا تايلمع وأ ةعانصلا ةعيبط ريفوت

 بتكم لبق نم تعجوُر وأ ,عجارُت مل ةقBع تاذ تآشنم عم وأ ,يعيبطلا لمعلا راسم جراخ ةقBع يذ فرط عم ةمهم تBماعم ف لوخدلا •
 .رخآ

 ,ءBمعلا وأ نيدرو?ا ىلع اهطورش ءBمإب ةأشنملل حمسي ا∫ ,يعم يعانص عاطق ىلع ةرطيسلا ىلع ةردقلاب وأ يوق يلام روضحب عتمتلا •
 .يراù ساسأ ىلع تسيل وأ ةبسانم ريغ تBماعم كلذ نع جتنيو

 دكأت مدع اهفنتكي وأ ةيعوضوم ريغو ةيصخش تاداهتجا نمضتت ةمهم تاريدقت ىلع ًءانب متت تافورصم وأ تاداريإ وأ تامازتلا وأ لوصأ •
 .اهدييأت بعصيو

 ىلع رهو|ا ةيولوأ" نع ةبعص ةلئسأ ريثتو ,ةرتفلا ةياهن برق متت يتلا كلت ةصاخبو ,ريبك لكشب ةدقعم وأ ةفولأم ريغ وأ ةمهم تBماعم •
 ."لكشلا

 .ةفلتخم ةفاقثو لامعأ ةئيب تاذ لود ف ةيلودلا دودâا ربع متت وأ عقت ةمهم تايلمع •

 .حضاو يراù رربم يأ اهل ودبي s تBماعم ف لامعxا ءاطسو مادختسا •

 .حضاو يراù رربم يأ اهل ودبي sو ًايبيرض ًاذBم دعُت لود ف عورف وأ ةعبات تآشنم ف تايلمع وأ ةمهم ةيكنب تاباسح •

 :يلي ا? ةجيتن ةرادÖا ةعباتم ةيلعاف مدع

 ضوعت ةباقر تاودأ كانه نوكت نأ نود ,)اهؤاردم مه اهكBم نوكي s تآشنم ف( ةرادÖا ىلع ةريغص ةعومجم وأ دحاو صخش ةنميه •
 .كلذ

 .ةيلخادلا ةباقرلاو يلا?ا ريرقتلا ةيلآ ىلع ةمكوâاب يفلك?ا بناج نم لاعفلا ريغ فارشÖا •

 :يلي ا∫ حضتي امك رقتس?ا ريغ وأ دقع?ا يميظنتلا لكيهلا

 .ةأشن?ا ف ةرطيسم ةصح مهل نيذلا دارفxا وأ تاسسؤ?ا ديدy ةبوعص •

 .ةفولأم ريغ ةيرادإ ةطلس تاراسم وأ ةفولأم ريغ ةينوناق تآشنم نمضتي يذلاو مزBلا نم رثكأ دقع?ا يميظنتلا لكيهلا •

 
١
 ةمھم ةقالعلا تاذ ةطشنألا وأ تاباسحلا نكت مل ولو ىتح ،ةأشنملل ةراتخم ةطشنأب وأ ةنیعم تاباسحب طقف قلعتت تافدھتسم قیقحتب ةطورشم زفاوحلاب ةقلعتملا ةرادإلا ططخ نوكت دق  

 .لكك ةأشنملل ةبسنلاب



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٥١    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 .ةمكوâاب يفلك?ا وأ ينوناقلا راشتس?ا وأ ايلعلا ةرادÖا نارود لدعم عافترا •

 :يلي ا? ةجيتن ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم ف روصقلا

 ريرقتلا نوكي امدنع( يلوxا يلا?ا ريرقتلا ىلع ةباقرلا تاودأو ةيل∞ا ةباقرلا تاودأ كلذ ف اó ,ةباقرلا تاودx ةيفاكلا ريغ ةعبات?ا •
 .)ًابولطم يجراïا

 .ةيلخادلا ةعجار?ا وأ تامولع?ا ةينقت وأ ةبسا¨ا يفظو? ةعفتر?ا نارودلا تsدعم وأ فيظوتلا ةيلعاف مدع •

 .ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم روصق هجوأ ىلع لمتشت يتلا تsاâا كلذ ف اó ,تامولع?ا مُظُنو ةيبسا¨ا مُظُنلا ةيلعاف مدع •

 تاريربتلا /ةيكولسلا فقاو"ا

 ريغ ةيقBخأ ريياعمو ميقب غBبÖا وأ ,ةأشن?اب ةصاïا ةيقBخxا ريياع?ا وأ ميقلا ذافنإ وأ معد وأ قيبطت وأ غBبإ ف ةرادÖا ةيلعاف مدع •
 .ةلوبقم

 .ةمه?ا تاريدقتلا ديدy وأ ةيبسا¨ا تاسايسلا رايتخا ف ,دâا نع دئاز لكشب ,اهكامهنا وأ ةيلا?ا ريغ ةرادÖا ةكراشم •

 وأ ايلعلا اهترادإ وأ ةأشن?ا دض ىواعد دوجو وأ ,ىرخxا حئاوللاو ةمظنxا وأ ,ةيلا?ا قاروxا ةمظنx تافلاvا نم ةفورعم قباوس دوجو •
 .حئاوللاو ةمظنøل كاهتنا وأ شغ باكتراب ةمكوâاب يفلك?ا

 .امهتدايز وأ حابرxا هاùا وأ ةأشن?ا مهسأ رعس ىلع ظافâاب دâا نع دئازلا ةرادÖا مامتها •

 .ةيعقاو ريغ وأ اهيف غلابم تاؤبنت قيقحتب ىرخأ ةثلاث فارطأو ينئادلاو يللحملل اهدهعت ف لثمت?ا ةرادÖا كولس •

 .بسان?ا تقولا ف ةيلخادلا ةباقرلا ف ةفورع?ا ةمه?ا روصقلا هجوأ ة|اعم ف ةرادÖا لشف •

 .ةيبيرض عفاود تاذ بابسx اهنع ريرقتلا متي يتلا حابرxا ضيفختل ةبسانم ريغ لئاسو مادختسا ف ةرادæل ةحلصم دوجو •

 .ايلعلا ةرادæل ةيونع?ا حورلا ضافخنا •

 .ةيراجتلاو ةيصخشلا تBماع?ا يب زييمتلاب كلا?ا ريد?ا مايق مدع •

 .ةلفقم ةأشنم ف يمهاس?ا يب فïBا •

 .ةيبسنلا ةيمهxا ساسأ ىلع ةلوبقم ريغ وأ ةدودحم ةبساحم قيبطت ريربتل ةرادÖا بناج نم ةرركت?ا تsوا¨ا •

 :يلي ا∫ حضتي امك ,قباسلا وأ يلاâا عجار?او ةرادÖا يب ةقBعلا رتوت •

 .ريرقتلا وأ ةعجار?ا وأ ةبسا¨ا رومأ ىلع قباسلا وأ يلاâا عجار?ا عم رركت?ا فïBا ○

 .عجار?ا ريرقت رادصإ وأ ةعجار?ا لامكÖ ةيعقاو ريغ ةينمز دويق ضرف لثم ,عجار?ا نم اهبلط متي ,ةلوقعم ريغ تابلط ○

 عم لاعفلا لصاوتلا ىلع هتردق نم دy وأ تامولعم وأ صاخشأ ىلإ هلوصو نم دy ,عجار?ا ىلع ةلوبقم ريغ دويق ضرف ○
 .ةمكوâاب يفلك?ا

 لمع قاطن ىلع ريثأتلل تsواحم ىلع يوطني امدنع ةصاخبو ,عجار?ا عم لماعتلا ف ةرادÖا بناج نم يدادبتسsا كولسلا ○
 .هيف مهتراشتسا متت يذلا وأ مهل ةعجار?ا طابترا دانسإ متي نيذلا يلماعلا رارمتسا وأ رايتخا وأ عجار?ا

 لوصGا س9تخا نع ةÖانلا تافيرحتلاب ةقلعت"ا رطÑا لماوع

 :يهو ,شغلا ثودح دنع ًةداع ةمئاقلا ةثBثلا لاوحøل ًاقبط لوصxا سBتخا نع ةùانلا تافيرحتلاب قلعتت يتلا رطïا لماوع فينصت ًاضيأ متي
 يلا?ا ريرقتلا نع ةùانلا تافيرحتلاب ةقلعت?ا رطïا لماوع ضعب نوكت دقو .تاريربتلا /ةيكولسلا فقاو?او ,صرفلاو ,طوغضلا/عفاودلا
 هجوأو ةرادæل ةلاّعفلا ريغ ةعبات?ا دجوت دق ,لاث?ا ليبس ىلعف .لوصxا سBتخا نع ةùان تافيرy ثدy امدنع ًاضيأ ةدوجوم شوشغ?ا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت             ١٥٢    

)٠٤٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 رطïا لماوعل ةلثمأ يلي اميفو .لوصxا سBتخا وأ شوشغ?ا يلا?ا ريرقتلا ببسب تافيرy ثودح دنع ةيلخادلا ةباقرلا ف ىرخxا روصقلا
 .لوصxا سBتخا نع ةùانلا تافيرحتلاب ةقلعت?ا

 :طوغضلا /عفاودلا

 ىرخxا لوصxا وأ ةيدقنلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ مهل نيذلا يفظو?ا وأ ةرادÖا ىلع طوغض ضرف ىلإ ةيصخشلا ةيلا?ا تامازتلsا يدؤت دق
 .لوصxا كلت سBتخs ةقرسلل ةضرع?ا

 ىلإ يفظو?ا ءsؤه ةقرسلل ةضرع?ا ىرخxا لوصxا وأ ةيدقنلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ مهل نيذلا يفظو?او ةأشن?ا يب ةيبلسلا تاقBعلا عفدت دقو
 :يلي ام لBخ نم ةيبلسلا تاقBعلا أشنت دق ,لاث?ا ليبس ىلعو .لوصxا كلت سBتخا

 .لبقتس?ا ف يفظو?ا نع ءانغتسsا عقوت?ا نم وأ مولع?ا نم ناك اذإ •

 .مهعفانم ططخو يفظو?ا بتاور ف اهثودح عقوت?ا وأ دهعلا ةثيدح تارييغتلا •

 .تاعقوتلا عم ىرخxا تآفاك?ا وأ بتاورلا وأ تايقرتلا قاستا مدع •

 صرفلا

 :يلي ام دوجو دنع لوصxا سBتخا صرف ديزت ,لاث?ا ليبس ىلعف .سBتخBل اهضرعت ةيلباق نم اهفورظ وأ لوصxا صئاصخ ضعب ديزت دق 

 .ة|اع?ا ديق وأ ةنيزïا ف دقنلا نم ةريبك غلابم •

 .ريبك بلط اهيلع وأ ةعفترم ةميق تاذ وأ مجâا ةريغص نوزخم دونب •

 .بساâا قئاقر وأ تاسا?xا وأ اهلماâ تادنسلا لثم ,ةلوهسب ليوحتلل ةلباق لوصأ •

 .ةزي∫ ةيكلم تامBع لمs y وأ لوادتلل ةلباق وأ مجâا ةريغص ةتباث لوصأ •

 ثدحي دق ,لاث?ا ليبس ىلعف .سBتخBل لوصxا كلت ضرعت ةيلباق ةدايز ىلإ لوصxا ىلع ةيفاكلا ريغ ةيلخادلا ةباقرلا ىدؤت نأ نكم?ا نم
 :يلي ام دوجو ببسب لوصøل سBتخا

 .لقتس?ا ققحتلا تايلمع وأ تابجاولا ف لصفلا ةيافك مدع •

 .ىرخxا تاضيوعتلاو رفسلا تاقفن نع ضيوعتلا لثم ,ايلعلا ةرادÖا تاقفن ىلع فارشÖا ةيافك مدع •

 وأ ةديعبلا عقاو?ا ىلع فارشÖا ةيافك مدع لاث?ا ليبس ىلع ,لوصxا نع يلوؤس?ا يفظو?ا ىلع ةرادÖا بناج نم فارشÖا ةيافك مدع •
 .اهتعباتم

 .لوصxا ىلإ لوصولا ةيناكمإ اهل يتلا فئاظولا لغشل يمدقت?ا دارفxا صحف ةيافك مدع •

 .لوصxاب قلعتي اميف تBجسلا ظفح ةيافك مدع •

 .)ءارشلا ف ,لاث?ا ليبس ىلع( اهدامتعاو تBماع?اب حيرصتلا ماظن ةيافك مدع •

 .ةتباثلا لوصxا وأ نوزvا وأ تارامثتسsا وأ دقنلل ةيدا?ا ةيامâا ريبادت ةيافك مدع •

 .بسان?ا تقولا فو ةلماك ةقيرطب لوصøل ةقباطم تاءارجإ دوجو مدع •

 .ةعùر?ا عئاضبلل تادامتعا ,لاث?ا ليبس ىلع ,تBماعملل هنيح فو بسانم قيثوت دوجو مدع •

 .ةيسيئر ةيباقر فئاظو ءادأب نوموقي نيذلا يفظوملل ةيرابجإ تازاجإ دوجو مدع •

 .سBتخsا باكترا تامولع?ا ةينقت يفظو? حيتي ام ,تامولع?ا ةينقتل ةرادÖا مهف ةيافك مدع •



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٥٣    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 .اهصحفو بساâا مُظُن ثادحأ لجس ىلع ةباقرلا تاودأ كلذ ف اó ,ةيل∞ا تBجسلا ىلإ لوصولا ىلع ةباقرلا تاودأ ةيافك مدع •

 تاريربتلا /ةيكولسلا فقاو?ا

• ùا لهاâا ةعباتم ىلإ ةجاvتخاب ةقلعت?ا رطاBا سxا وأ لوصâاهنم د. 

• ùتخا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا لهاBا سxقيرط نع لوص ùفرصتلا ذاختا ف لشفلا قيرط نع وأ ,ةدوجو?ا ةباقرلا تاودأ زوا 
 .ةيلخادلا ةباقرلا ف ةفورع?ا روصقلا هجوأ نأشب بسان?ا يحيحصتلا

 .يفظو?ا عم اهلماعت ةيفيك وأ ةكرشلا ىلع طخسلا وأ اضرلا مدعب يحوي يذلا كولسلا •

 .لوصøل سBتخا ثودح ىلع لدت دق يتلا ةايâا ط¿ وأ كولسلا ف تاريغتلا •

 .ةريغصلا تاقرسلا نأشب حماستلا •



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت             ١٥٤    

)٠٤٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 يناثلا قحل"ا

 )٤١أ ةرقفلا :عجار(

 شغلا ببسب يرهوnا فيرحتلل ةمَّيقُ"ا رطاhا ةهجاو" ةنكم"ا ةعجار"ا تاءارجإ ىلع ةلثمأ

 ريرقتلا نم لك نع تانلا شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ةمّيقُ?ا رطاvا ةهجاو? اهذاختا نكم?ا نم يتلا ةعجار?ا تاءارجÖ ةلثمأ يلي اميف
 نوكت s دقف ,هيلع ًءانبو ,ةلثمأ ىوس تسيل اهنأ sإ ,فقاو?ا نم ًاعساو ًاقاطن يطغت تاءارجÖا هذه نأ مغرو .لوصxا سBتخاو شوشغ?ا يلا?ا
 .يبسنلا اهنزو سكعي نأ هب دصقُي s ةروكذ?ا تاءارجÖا بيترت نإف ,كلذ ىلإ ةفاضإو .فرظ لك ف ةيرورض وأ ةبسانم تاءارجإ لضفأ يه

 تارارقzا ىوتسم ىلع تارابتعeا

 فورظلا وأ شغلا رطخ لماوع جيزم وأ عاونأ ىلع ًادامتعا شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاv عجار?ا مييقتب ةصاïا تاباجتسsا عونتت
 .اهيف رثؤت دق يتلا تارارقÖاو تاحاصفÖاو تاباسâا ةدصرأو تBماع?ا تائف ىلعو ,ةدد¨ا

 :تاباجتسsا هذهل ةددحم ةلثمأ يلي اميفو

 روضح نع ًاقبسم نلعم ريغ عقاوم ف نوزvا ةظحBم ,كلذ لاثمو .نلعم ريغ وأ ئجافم لكشب ةنيعم تارابتخا ذيفنت وأ عقاوم ةرايز •
 .ئجافم لكشب يعم خيرات ف ةيدقنلا درج وأ ,اهيف عجار?ا

 دح ىندأ ىلإ ةدصرxا ف بعBتلا رطاخم ليلقتل ةرتفلا ةياهن نم بيرق خيرات ف وأ ,ريرقتلا ةرتف ةياهن ف نوزvا درج متي نأ بلط •
 .ريرقتلا ةرتف ةياهنو در|ا لامكإ خيرات يب ةرتفلا ف نك∫

 ,ةبوتك?ا تاقداص?ا لاسرإ ىلإ ةفاضÖاب ,ًايوفش يسيئرلا نيدرو?او ءBمعلاب لاصتsا ,كلذ لاثمو .يلاâا ماعلا ف ةعجار?ا جهنم رييغت •
 .ةفلتخم وأ ةيفاضإ تامولعم بلط وأ ,ةنيعم ةسسؤم لخاد يعم فرط ىلإ ةقداص?ا تابلط لاسرإو

 .اهغلبم وأ اهتعيبط ف ةفولأم ريغ دويق يأ نع يرحتلاو ةنسلا ةياهن ف وأ عبرلا ةياهن ف ليدعتلا دويقل يليصفت صحف ذيفنت •

 دوجو ةيلامتحا نع يرحتلا ,اهتياهن نم برقلاب وأ ةنسلا ةياهن ف ثدy يتلا كلت ًةصاخبو ,ةفولأ?ا ريغو ةمه?ا تBماعملل ةبسنلاب •
 .اهعم تBماع?ا معدت يتلا ةيلا?ا دراو?ا رداصمو ةقBع تاذ فارطأ

 وأ لمعلا راسم وأ عقو?ا بسح تاعيب?ا ةفلكتو تاعيب?ا ةنراقم ,كلذ لاثمو .ةلصفم تانايب مادختساب ساسxا ةيليلحتلا تاءارجÖاب مايقلا •
 .عجار?ا اهددحي يتلا تاعقوتلاب ءافولل رهشلا

 ةهجو حاضيتسs ,شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل ٍرطخ ىلع اهيف فرعتلا ت يتلا تsا≤ا ف يلماعلا عم ةيصخش تBباقم ءارجإ •
 .رطïا كلذل ةباقرلا تاودأ ةهجاوم ةيفيكو رطïا نع مهرظن

 متتف ,عورفلا وأ ماسقxا وأ ةعباتلا تآشن?ا نم رثكأ وأ ةدحاول ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارó نوموقي يلقتسم نيرخآ يعجارم دوجو دنع •
 يب ةطشنأو تBماعم نم ئشانلا شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل مَّيقُ?ا رطïا ةهجاو? هب مايقلا مزلي يذلا لمعلا ىدم ف مهتشقانم
 .تانوك?ا هذه

 ببسب يرهو|ا فيرحتلل ميق?ا رطïا عفتري يتلا ةيلا?ا مئاوقلا رصانع دحأب قلعتي اميف ام ريبخ لمعب ةناعتسsا مه?ا نم حبصأ اذإ •
 جئاتنلا نأ نم دكأتلل هلمع جئاتن وأ هقرط وأ ,ريبïا تاضارتفا عيمج وأ ضعبب قلعتت ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت متيف ,اهب طبتر?ا شغلا
 .هتاذ ضرغلل رخآ ريبخ ييعت متي وأ ,ةيقطنم ريغ تسيل

 لح ةيفيك مييقتل ,ًاقباس ةعجارملل تعضخ ةيلام مئاوقل يلا?ا زكر?ا ةمئاق ف ةراتخم ةيحاتتفا تاباسح ليلحتل ةعجارم تاءارجإ ذيفنت •
 .رخأت?ا كاردÖا مادختساب ,ةعùر?ا تاعيبملل صصخم ديدy لثم ,تاداهتجاو ةيبساحم تاريدقت ىلع يوطنت ةنيعم اياضق

 ف ةذفن?ا تاقباط?ا ف رظنلا كلذ ف اó ,ةأشن?ا اهب تماق يتلا ىرخxا تاقباط?ا وأ تاباسâا ةقباطم تايلمع ىلع تاءارجإ ذيفنت •
 .ةيلوxا تارتفلا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت              ١٥٥    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 .ةنيعلا عمتجم ف ةذاشلا تsاâا ديدy ضرغب اهرابتخs تانايبلا جارختسا لثم ,بساâا ةدعاسó ةعجار?ا بيلاسأ عابتا •

 .يل∞ا بساâا نم ةùانلا تBماع?او تBجسلا ةحص ىدم رابتخا •

 .اهتعجارم متت يتلا ةأشن?ا جراخ رداصم نم ةيفاضإ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل يعسلا •

 شوشغم يلام ريرقت نع تانلا فيرحتلا - ةصاخ تاباجتسا

 :شوشغ?ا يلا?ا ريرقتلا ببسب يرهو|ا فيرحتلا رطاv عجار?ا مييقتب ةصاïا تاباجتسBل ةلثمأ يلي اميف

 تاداريÖا تابثإ

 بسح هنع ريرقتلا ت يذلا داريÖا ةنراقم لاث?ا ليبس ىلع ,ةلصفم تانايب مادختساب تاداريÖا ىلع ساسxا ةيليلحتلا تاءارجÖا قيبطت •
 ةعجار?ا بيلاسأ نوكت دقو .ةقباس ةنراقم تارتف ف داريÖاب ةيلاâا ريرقتلا ةرتف لBخ لمعلا عاطق بسح وأ جاتنÖا طخو رهشلا
óا ةدعاسâف ةديفم بسا yع يأ ديدBماعم وأ تاقBاب قلعتي اميف ةعقوتم ريغ وأ ةفولأم ريغ تÖتاداري. 

 ةبسان?ا ةبسا¨ا نx ,ةيبناج تاقافتا دوجو مدع نم دكأتلاو ,دوقعلا ضعبل ةنيعم طورش نأشب ءBمعلا نم تاقداصم ىلع لوصâا •
 ةقثوم نوكت ام ًابلاغ اهيلإ يمتنت يتلا ةرتفلا وأ تاموسâا حنم ف ةعبت?ا سسxا نxو ,تاقافتsا وأ طورشلا كلت لثó رثأتت ام ًابلاغ
 قâاو ,ةمئادلا وأ ةيلبقتس?ا نيدرو?ا تامازتلا بايغو ,عفدلاو ميلستلا طورشو ,لوبقلا طباوض لثم ًارومأ ,لاث?ا ليبس ىلعف .ئيس لكشب
 .فورظلا كلت لثم ف ةلص تاذ نوكت ام ًابلاغ ,غلاب?ا در وأ ءاغلÖا ماكحأو ,عيبلا ةداعإ غلابم نامضو ,جتن?ا در ف

 برق اهنحش ت يتلا عئاضبلا وأ تاعيب?ا نع ةأشن?ا لخاد ينوناقلا راشتس?ا نم وأ ,ةأشن?ا ف قيوستلاو تاعيب?ا يفظوم نم راسفتسsا •
 .تBماع?ا هذهب ةطبترم ةفولأم ريغ فورظ وأ طورش يأب مهتفرعمو ,ةرتفلا ةياهن

 راظتناب يتلا تاعùر?ا وأ( نحشلل اهدادعإ متي يتلا وأ اهنحش متي يتلا علسلا ةظحB? ةرتفلا ةياهن ف رثكأ وأ عقوم ف يلعفلا روضâا •
 .نوزvاو تاعيب?ا يب لصفلل ةبسانم ىرخأ تاءارجإ ذيفنتو )ة|اع?ا

 رفوت تناك اذإ ام ديدحتل ,ًايلآ اهليجستو اهت|اعمو تاداريÖا تBماعم ءاشنإ اهيف متي يتلا فقاو?ا ف ةقبط?ا ةباقرلا تاودأ رابتخا •
 .ةميلس ةقيرطب اهليجست تو تثدح دق ةلجس?ا تاداريÖا تBماعم نأب ًاديكأت

 نوزvا تايمك

 وأ نوزخملل يلعفلا در|ا ءانثأ ةصاخ ةيانع ىلإ جاتy يتلا دونبلا وأ عقاو?ا ديدy ضرغب ,ةأشن?اب ةصاïا نوزvا تBجس ةنياعم •
 .هدعب

 .خيراتلا سفن ف عقاو?ا عيمج ف نوزvا درجب مايقلا وأ ,نلعم ريغو ئجافم لكشب ,ةنيعم عقاوم ف نوزvا درج روضح •

 ةرتف ةياهنو در|ا ذيفنت يب ةرتفلا لBخ لوبق?ا ريغ بعBتلا رطخ نم دحلل ,اهتياهن برق وأ ريرقتلا ةرتف ةياهن ف نوزvا درج •
 .ريرقتلا

 ةقيرطلاو ,قيدانصلا ف ةدوجو?ا دونبلا تايوت̈ ةمارص رثكxا ةنياع?ا ,لاث?ا ليبس ىلع ,در|ا ةظحBم لBخ ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت •
 ةلئاسلا داو?ا )زيكرت وأ ةجرد وأ ةواقن يأ( ةدوجو ,تاقصل?اب اهفيرعت وأ )ةغراف تاعبرم ف لاث?ا ليبس ىلع( عئاضبلا فص اهب متي يتلا
 .نأشلا اذه ف ريبخ لمعب ةناعتسsا ديف?ا نم نوكي دقو .ةصاïا ةيئايميكلا داو?ا وأ روطعلا لثم

 ةنراقم وأ ,ىرخxا طباوضلا وأ عقو?ا بسح وأ ,نوزvا فانصأ وأ تائف بسح ةقباسلا تارتفلاب ةيلاâا ةرتفلل تايمكلا ةنراقم •
 .رمتس?ا در|ا تBجسب اهدرج ت يتلا تايمكلا

 لاث?ا ليبس ىلع - نوزخملل يلعفلا در|ا تايلمع عيمجتل ةيفاضإ تارابتخا ءارجÖ بساâا ةدعاسó ةعجار?ا بيلاسأ مادختسا •
 رابتخs دونبلل ةلسلس?ا ماقرxا مادختساب وأ تاقاطبلا هذه ىلع ةباقرلا تاودأ رابتخs نوزvا تاقاطب ماقرأ مادختساب فينصتلا
 .اهراركت وأ دونبلا ضعب ركذ لافغإ لامتحا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت             ١٥٦    

)٠٤٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 ةرادÖا تاريدقت

 .ةرادÖا ريدقتب هتنراقمو لقتسم ريدقت لمعل ريبخب ةناعتسsا •

 عضوب ةلص تاذ ططخ ذيفنت ىلع اهتّينو ةرادÖا ةردق نم دكأتلل ةبسا¨ا مسق وأ ةرادÖا ىلإ نومتني s دارفأ نم راسفتسsا ف عسوتلا •
 .تاريدقتلا

 لوصأ س9تخا ببسب تافيرحتلا - ةصاخ تاباجتسا

 قلعت?ا شغلا ببسب يرهو|ا فيرحتلل مَّيقُ?ا رطخلل ةعجار?ا ةباجتسا نوكت ام ًةداعو .ةفلتخم تاباجتسا ةرورضلاب بلطتت ةفلتvا فورظلا نإ
 ف اهيلإ راش?ا ةعجار?ا تاباجتسا ضعب قيبطت ةيناكمإ نم مغرلا ىلعو .ةنيعم تBماعم تائفو تاباسح ةدصرأ وحن ةهجوم لوصxا سBتخاب
 .هديدy ت يذلا سBتخsا رطخ نع ةنيعم تامولعó طبتري نأ بجي لمعلا قاطن نإف ,فورظلا هذه لثم ف هBعأ نيروكذ?ا يفنصلا

 :لوصxا سBتخا ببسب ةيرهو|ا تافيرحتلا رطï عجار?ا مييقتب ةصاïا تاباجتسBل ةلثمأ يلي اميفو 

 .اهتياهن نم برقلاب وأ ةرتفلا ةياهن ف ةيلا?ا قاروxا وأ ةيدقنلا درج •

 ةرتفلل )دادسلا خيراوت ًاضيأو ةعùر?ا تاعيب?ا ةكرحو ةنئادلا ةركذ?ا كلذ ف اó( باسâا طاشن نأشب ءBمعلا عم ةرشاب?ا ةقداص?ا •
 .ةعجار?ا لحم

• yا دادرتسا تايلمع ليلâةمودع?ا تاباس. 

• yا ف زجعلا ليلvجتن?ا عون وأ عقو?ا بسح نوز. 

 .ةعانصلا ف دئاسلا فرعلاب ةيسيئرلا نوزvا تsدعم ةنراقم •

 .نوزخملل رمتس?ا در|ا تBجس ف تاضيفخت ءارجÖ ةمعادلا قئاثولا ةعجارم •

 .يتمئاقلا يب قباطتت دق يتلا فتاوهلا ماقرأو نيوانعلا ةفرع? يفظو?ا ةمئاقو نيدرو?ا ةمئاق يب بساâا مادختساب ةلباقم ءارجإ •

 ماقرxا وأ يفيظولا مقرلا وأ نيوانعلا ف ةيجاودزا كانه ناك اذإ ام ىلع فرعتلل بتاورلا تBجس ف بساâا مادختساب ثحب ذيفنت •
 .ةيكنبلا تاباسâا وأ لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلاب ةصاïا

 يوقت تايلمع دوج مدع لاث?ا ليبس ىلع ,طاشن دوجو ىلع ,ةدودحم ةلدأ نمضتت وأ ,ليلد يأ نمضتت s يتلا صاخشxا تافلم صحف •
 .ءادøل

• yا ليلïر?ا تاعيب?او تاعيب?ا ىلع تاموصùا ىلع فوقولل ةعx¿ا وأ طاsùةفولأ?ا ريغ تاها. 

 .دوقعلا ف ةنيعم طورش ىلع ةثلاث فارطأ نم تاقداصم ىلع لوصâا •

 .اهطورشل ًاقبط دوقعلا ذيفنت نأشب ةلدأ ىلع لوصâا •

 .ةمخضلاو ةفولأ?ا ريغ تافورص?ا ةحص صحف •

 .ةيرتفدلا اهميقو ةقBعلا تاذ فارطøلو ايلعلا ةرادæل ةحونم?ا ضورقلا ىلع تاقفاو?ا صحف •

 .ايلعلا ةرادÖا نم ةمدق?ا تافورص?ا ريراقت ةحص ىوتسم صحف •

 



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت       ١٥٧    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 ثلاثلا قحل"ا

 )٥٠أ ةرقفلا :عجار(

 شغ ثودح ةيناكمإ ىلإ ريشت يتلا فورظلا ىلع ةلثمأ

 .شغ نع تان يرهوج فيرy ىلع ةيلا?ا مئاوقلا ءاوتحا لامتحا ىلإ ريشت دق فورظل ةلثمأ يلي اميف

 :كلذ ف اó ,ةيبسا¨ا تBجسلا ف تاضقانت دوجو

 وأ ةيبسا¨ا ةرتفلا وأ غلب?ا ثيح نم ةميلس ريغ ةقيرطب اهليجست ت وأ ,بسان?ا تقولا ف وأ لماك لكشب اهليجست متي مل تBماعم •
 .ةأشن?ا ةسايس وأ فينصتلا

 .اهب حرصم ريغ وأ ةموعدم ريغ تBماعم وأ ةدصرأ •

 .ةيلا?ا جئاتنلا ىلع يرهوج ريثأت اهلو ,ةظâ رخآ ف تº تBيدعت •

 .اهب حرص?ا مهتابجاو ذيفنتل يرورض وه ام عم قفتت s ةقيرطب تBجسلاو مُظُنلل يفظو?ا لوصو ىلع ليلد •

 .موعزم شغ نأشب عجارملل ىواكش وأ تاغBب •

 :كلذ ف اó ,ةدوقفم وأ ةضقانتم ةلدأ دوجو

 .ةدوقفم تادنتسم •

 .اهرييغت ت دق هنأ ودبي تادنتسم •

 .تادنتس?ا نم ةيلصxا خسنلا دوجو عقوت?ا نم نوكي امدنع ,ًاينورتكلإ ةلسرم وأ ةروصم خسن لكش ف sإ تادنتس?ا ضعب رفوت مدع •

 .تاقباط?ا ف اهريسفت متي مل ةمهم دونب •

 ,لاث?ا ليبس ىلع- ةيلا?ا مئاوقلا ف ةمهم تاقBع وأ تsدعم ف وأ تاهاsùا ف تاريغت وأ ,يلا?ا زكر?ا ةمئاق ف ةفولأم ريغ تارييغت •
 .تاداريÖا نم عرسأ ةروصب ليصحتلا ةقحتسم غلاب?ا و¿

 .ةيليلحتلا تاءارجÖا وأ عجار?ا تاراسفتسا نع ةùان يفظو?ا وأ ةرادÖا نم ةلوبقم ريغ وأ ةضماغ وأ ةقستم ريغ تاباجتسا •

 .تاقداص?ا دودرو ةأشن?ا تBجس يب ةفولأم ريغ تاضقانت •

 .ليصحتلا ةقحتسم تاباسâا تBجس ف اهؤارجإ ت ىرخأ تBيدعتو ةنئادلا دويقلا نم ةريبك دادعأ •

 مئاوق يب وأ ,ةبقار?ا باسحو دعاس?ا ذاتسxا رتفد ف ليصحتلا ةقحتسم تاباسâا يب قورفلل فاكلا ريغ ريسفتلا وأ ريسفتلا مدع •
 .دعاس?ا ذاتسxا رتفد ف ليصحتلا ةقحتسم تاباسâاو ليمعلا

 .كنبلا باسح فشك عم ةأشن?ا ىلإ ةاغل?ا تاكيشلا در ًةداع بلطتت يتلا فورظلا ف ةاغل?ا تاكيشلا دوجو مدع وأ بايغ •

 .ةريبك ماجحأب ةيدام لوصأ وأ نوزخم بايغ •

 .تBجسلاب ظافتحsا نأشب ةأشن?ا تاسايس وأ تاسرا∫ عم قستي s اó ,ةينورتكلإ ةلدأ بايغ وأ رفوت مدع •

 .تاقداص?ا ىلع عقوت?ا نم ربكأ وأ لقأ دودر •

 مُظُنلا مادختساب قلعتي اميف اهقيبطتو جماربلا ف تاريغتلا تارابتخاو ةيسيئرلا مُظُنلا ريوطت ةطشنأ ىلع ةلدأ يدقت ىلع ةردقلا مدع •
 .ةيلاâا ةنسلل اهرييغتو



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٥٨    

)٢٤٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقBعلا تاذ عجار?ا تايلوؤسم
ةيلا?ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب  

 :كلذ ف اó ,ةرادÖاو عجار?ا يب ةفولأم ريغ وأ ةيلاكشإ تاقBع دوجو

 ةلدأ ىلع مهنم لوصâا نكß نيرخآ صاخشأ وأ نيدروم وأ ءBمع وأ ينيعم يفظوم وأ نكامأ وأ تBجس ىلإ لوصولا نم عجار?ا عنم •
 .ةعجارم

 .لدجلل ةريثم وأ ةدقعم اياضق ف تبلل ةرادÖا بناج نم ةيقطنم ريغ ةينمز دويق عضو •

 ةلدx ةمه?ا عجار?ا تامييقتب قلعتي اميف ةصاخ ةفصبو ,طابترsا قيرف ءاضعx ةرادÖا ديدهت وأ ,ةعجار?ا ءادأ ةقيرط نم ةرادÖا ىوكش •
 .ةرادÖا عم ةلمت¨ا تافïBا مسحب قلعتي اميف وأ ةعجار?ا

 .ةبولط?ا تامولع?ا ريفوت ف ةأشن?ا بناج نم داتع?ا ريغ ريخأتلا •

 .بساâا ةدعاسó ةعجار?ا بيلاسأ مادختساب اهرابتخا لجأ نم ةيسيئرلا ةينورتكلÖا تافلملل عجار?ا لوصو ليهست ف ةبغرلا مدع •

 .مُظُنلا ريوطتو تايلمعلاو نمxا يفظوم كلذ ف اó ,اهقفارمو تامولع?ا ةينقت تايلمع ف يسيئرلا يفظوملل لوصولا نم عجار?ا عنم •

 .مهفلل ةيلباق رثكأو sًامتكا رثكأ نوكت ىتح ةيلا?ا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفÖا ف تاحيقنت وأ تافاضإب مايقلا ف ةبغرلا مدع •

 .بسان?ا تقولا ف ةيلخادلا ةباقرلا ف اهديدy ت يتلا روصقلا هجوأ جBع ف ةبغرلا مدع •

 كلذ ريغ

 .ةمكوâاب يفلك?ا عم ةقلغم تاعامتجا ءارجإب عجارملل حامسلا ف ةرادÖا ةبغر مدع •

 .ةعانصلا فارعأ نع ةجراخ ودبت يتلا ةيبسا¨ا تاسايسلا •

 .فورظلا ف ريغت نع ةùان اهنأ ودبي s يتلا ,ةيبسا¨ا تاريدقتلا ف ةرركت?ا تارييغتلا •

 .ةأشن?ا ينه?ا كولسلا دعاوق كاهتنا ف حماستلا •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم دنع حئاوللاو ةمظن7ا ةاعارم :)لدع"ا( )٢٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
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ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم  

لدع"ا )٢٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 
 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 اذه قبطني dو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع حئاوللاو ةمظنNا ةاعارم نع عجار;ا ةيلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 لكشب كلذ نع ريرقتلاو ةنيعم حئاول وأ ةمظنأب مازتلdا رابتخاب اهيف عجار;ا فيلكت متي يتلا ىرخNا ديكأتلا تاطابترا ىلع رايع;ا
 .لصفنم

 حئاوللاو ةمظن7ا ريثأت

 راطvا ةأشن;ا اهل عضخت يتلا حئاوللاو ةمظنNا كلت لكشتو .ًاريبك ًافkتخا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع حئاوللاو ةمظنNا ريثأت فلتخي .٢
 هنمضتت نأ بجي ام ددo ثيح ,ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ًارشابم ًاريثأت حئاوللا وأ ةمظنNا ضعب ماكحأ رثؤتو .يميظنتلاو يماظنلا
 حمسُي يتلا ماكحNا ضرفت وأ ةرادvا اهب مزتلت نأ بجي ىرخأ حئاول وأ ةمظنأ دجوتو .تاحاصفإو غلابم نم ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا
 ف تآشن;ا ضعب لمعتو .ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع رشابم ريثأت اهل نوكي نأ نود نكل اهلامعأ ةسرامë ةأشنملل اهراطإ ف
 ةديدعلا حئاوللاو ةمظنïل dإ عضخت d ىرخأ تآشنم دجوتو .)ةيواميكلا تاكرشلاو كونبلا لثم( مراص ميظنتل عضخت تاعانص
 مدع نع جتني دقو .)لمعلا صرف ؤفاكتو ةينه;ا ةحصلاو ةمkسلاب ةقلعت;ا كلت لثم( لمعلل ةيليغشتلا يحاونلاب ًامومع قلعتت يتلا
 .ةیلاملا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل نوكي دق ىرخأ تاعبت وأ ةيئاضق ىواعد وأ تامارغ حئاوللاو ةمظنNاب مازتلالا

 )٨أ-١أ تارقفلا :عجار( حئاوللاو ةمظن7اب مازتلVا نع ةيلوؤس"ا

 ف اë ,حئاوللاو ةمظنNا ماكحN ًاقفو متت ةأشن;ا تايلمع نأ نم دكأتلا ةيلوؤسم ,ةمكوöاب يفلك;ا فارشإ تo ,ةرادvا لمحتت .٣
 .ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع ررق;ا تاحاصفvاو غلاب;ا ددo يتلا حئاوللاو ةمظنNا ماكحأب مازتلdا كلذ

 عجار;ا ةيلوؤسم

 ةمظنNاب مازتلdا مدع ببسب ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرo ثودح ديدo ف عجار;ا ةدعاسم ىلإ رايع;ا اذه تابلطتم فدهت .٤ 
 .حئاوللاو ةمظنNا عيمجب مازتلdا مدع فشتكي نأ هنم عقوتُي dو ,مازتلdا مدع عنم نع dًوؤسم سيل عجار;ا نأ dإ .حئاوللاو

 وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوúا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا نأب لوقعم ديكأت ىلع لوصولا نع dًوؤسم عجار;ا دَعُي .٥ 
 ةيلمعل ةمزk;ا دويقلا ببسبو .قبطن;ا يميظنتلاو يماظنلا راطvا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع هنابسح ف عجار;ا ذخأيو ١.أطخ
 نم مغرلا ىلع ,اهفاشتكا متي d دق ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيرهوúا تافيرحتلا ضعب نأ ف لثمتي هيدافت نكd ü رطخ دجوي ,ةعجار;ا
 ةلمتxا تاريثأتلا نوكت ,حئاوللاو ةمظنNا قايس فو ٢.ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ميلس لكشب اهذيفنتو ةعجار;ا ةيلمعل طيطختلا
 :يلي ام لثم بابسN ربكأ ةيرهوúا تافيرحتلا فاشتكا ىلع عجار;ا ةردق ىلع ةعجارملل ةمزk;ا دويقلل

 dو ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةداع رثؤت dو ,ةأشنملل ةيليغشتلا بناوúاب يساسأ لكشب طبترت ةديدع حئاولو ةمظنأ دوجو •
 .يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا تاذ ةأشن;ا تامولعم مُظُن اهنمضتت

 تkماع;ا ليجست مدع دمعت وأ ريوزتلا وأ ؤطاوتلا لثم ,اهئافخإ ىلإ فدهي كولس ىلع مازتلdا مدع ةلاح ءاوطنا لامتحا •
 .عجار;ا ىلإ ةمدق;ا تادافvا ف دمعت;ا فيرحتلا وأ ةباقرلا تاودN ةرادvا زوا° وأ

 .مازتلا مدع لكشُي ام فرصت ناك اذإ اميف لصفلاب ةينع;ا ىرخNا ةيئاضقلا تائيهلا وأ مكاxا صاصتخا •

 عجار;ا كاردإ ةيلامتحا تلق ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهرثأ رهظي يتلا ثادحNاو تkماع;ا نع مازتلdا مدع ةلاح تدعتبا املك ,ًةداعو
 .اهب هملع وأ اهل

 
 ٥ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهNا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ١
 ٥٤أو ٥٣أ يترقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٦٢  

لدع"ا )٢٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 

 دنع حئاوللاو ةمظنNا ةاعارم
ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم  

٦. üاب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم رايع;ا اذه زيdا نم يفلتخم يعونب مازتلN١٢أ ,٦أ تارقفلا :عجار( :يلي امك حئاوللاو ةمظن, 
 )١٣أ

 ف ةيرهوúا تاحاصفvاو غلاب;ا ديدo ىلع ًارشابم ًاريثأت اهل نأ ىلع ماع لكشب فراعت;ا حئاوللاو ةمظنNا ماكحأ )أ(

 ةرقفلا :عجار( ;)١٤ ةرقفلا رظنا( دعاقتلا تاشاعمو ةبيرضلاو )*(ةاكزلاب ةصا¢ا حئاوللاو ةمظنNا لثم ,ةيلا;ا مئاوقلا
 ;)١٢أ

 اهب مازتلdا نأ dإ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف تاحاصفvاو غلاب;ا ديدo ىلع رشابم ريثأت اهل سيل يتلا ىرخNا حئاوللاو ةمظنNا )ب(
 ةيرهوج تابوقع يدافتل وأ ,اهلمع ف رارمتسdا ىلع ةأشن;ا ةردق وأ ,لمعلل ةيليغشتلا بناوúا ف ًايساسأ نوكي دق
 مازتلdا وأ ,ةءk;اب ةقلعت;ا ةيميظنتلا تابلطت;اب مازتلdا وأ ,ةنيعم ليغشت ةصخر طورشب مازتلdا ,لاث;ا ليبس ىلع(
 ةرقفلا رظنا( ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت حئاوللاو ةمظنNا هذهب مازتلdا مدعل نوكي دقف يلاتلابو ;)ةيئيبلا حئاوللاب

 )١٣أ ةرقفلا :عجار( )١٥

 ف هيلإ راش;ا عونلل ةبسنلابف .هkعأ نيروكذ;ا حئاوللاو ةمظنNا يعون نم عون لكل ةفلتخم تابلطتم ديدo ت ,رايع;ا اذه ف .٧
 ةمظنNا كلت ماكحأب مازتلdا ىدم نع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصöا ف عجار;ا ةيلوؤسم لثمتت ,)أ(٦ ةرقفلا
 ف ةدعاسملل ةددحم ةعجارم تاءارجإ ذاختا ىلع عجار;ا ةيلوؤسم رصتقت ,)ب(٦ ةرقفلا ف هيلإ راش;ا عونلل ةبسنلابو .حئاوللاو
oا مدع ىدم ديدdا كلتب مازتلNةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل نوكي دق يتلا حئاوللاو ةمظن. 

 دق ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكت ضرغل ةقبط;ا ىرخNا ةعجار;ا تاءارجإ نأ لامتحd ًاهبتنم عجار;ا لظي نأ رايع;ا اذه بلطتي .٨
 ًاقفو ,ةعجار;ا لاوط ينه;ا كشلا ةعزن ىلع ظافöا مه;ا نم هنإف قايسلا اذه فو .مازتلا مدع تdاح ىلإ ههابتنا تفلت
 .ةأشن;ا ىلع رثؤت يتلا حئاوللاو ةمظنNا ىدم نابسöا ف ذخNا عم ٣,)٢٠٠( مقر ةعجار;ا رايعم تابلطت;

 ,ةلص تاذ ةيقkخأ تابلطتم وأ حئاول وأ ةمظنأ بجوë هزواجتت وأ رايع;ا اذه نع فلتخت ةيفاضإ تايلوؤسم عجار;ا لمحتي دق  .٩
 )٨أ ةرقفلا :عجار( :كلذ لاثمو ,حئاوللاو ةمظنNاب ةأشن;ا مازتلا مدعب قلعتي اميف

 تdاصتاب ةقلعت;ا تابلطت;ا كلذ ف اë ,هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدعل ةباجتسdا  )أ(
 ةجاح كانه ناك اذإ ام ديدoو ,مازتلdا مدعل مهتباجتسا ةبسانم ىدم مييقتو ,ةمكوöاب يفلك;او ةرادvا عم ةددحم
 ;فاضإ فرصتل

 دنع ,لاث;ا ليبس ىلع( حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع تdاح نم هيف هابتشdا وأ هديدo متي اë نيرخ™ا يعجار;ا غkبإ  )ب(
 ;)ةعوم´ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم

 .اهثودح ف هبتش;ا وأ اهثودح ددxا ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع تdاحب قلعتي اميف قيثوتلا تابلطتم  )ج(

 ىرخNا ةعجار;ا ريياعمو رايع;ا اذهل ًاقفو عجار;ا لمعب ةلصلا تاذ تامولع;ا نم ديز;ا ةيفاضإ تايلوؤسم ةيأب مازتلdا رفوي دق
 .)لاöا ىضتقم بسح ,ةمكوöاب يفلك;ا وأ ةرادvا ةهازنب قلعتي اميف ,لاث;ا ليبس ىلع(

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١٥/١٢/٢٠١٧ ف أدبت يتلا تارتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .١٠

 فاده7ا 

 :يلي اميف عجار;ا فادهأ لثمتت .١١

 اهل نأ ىلع ماع لكشب فراعت;ا حئاوللاو ةمظنNا ماكحأب مازتلdا نع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصöا )أ(
 ;ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيرهوúا تاحاصفvاو غلاب;ا ديدo ىلع ًارشابم ًاريثأت

 
 .ةيدوعسلا حئاوللاو ةمظن-ا عم قفتي اM ةاكزلا ةفاضإ ت  *
 ١٥ ةرقفلا ,٢٠٠ ةعجار'ا رايعم  ٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٦٣  

لدع"ا )٢٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 

 دنع حئاوللاو ةمظنNا ةاعارم
ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم  

 اهل نوكي دق يتلا ىرخNا حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع تdاح ديدo ف ةدعاسملل ةددحم ةعجارم تاءارجإ ذيفنت )ب(
 ;ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت

 وأ اهثودح ددxا ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع تdاح نم ةعجار;ا ءانثأ هيلع فوقولا متي ا; بسانم لكشب ةباجتسdا )ج(
 .اهثودح ف هبتش;ا

 فيرعت

١٢. Nهاندأ هنيرق حضو;ا ىنع;ا يلاتلا حلطصملل نوكي ,رايع;ا اذه ضارغ: 

 ,اهنم تاهيجوتب وأ ةأشن;ا حلاصل نولمعي نيذلا نيرخ™ا دارفNا وأ ةرادvا وأ ةمكوöاب يفلك;ا وأ ةأشن;ا تافرصت -مازتلdا مدع
 ءوس مازتلdا مدع لمشي dو .ةيراسلا حئاوللا وأ ةمظنïل ةفلا≠اب ,دصق ريغ وأ دصق نع ًءاوس ,هباكترا وأ لعف نع عانتمdاب
 )١٠أ ,٩أ يترقفلا :عجار( .ةأشن;ا لامعأ ةطشنأب قلعت;ا ريغ يصخشلا كولسلا

 تابلطت"ا

 حئاوللاو ةمظن7اب مازتل[ل عجار"ا ةاعارم

 :يلي ا; ٍماع ٍمهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي ٤,)٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا راطإ ف .١٣

 ;ةأشن;ا هيف لمعت يذلا عاطقلا وأ ةعانصلاو ةأشن;ا هل عضخت يذلا يميظنتلاو يماظنلا راطvا )أ(

 )١١أ ةرقفلا :عجار( .راطvا كلذب ةأشن;ا مازتلا ةيفيك )ب(

 ماع لكشب فراعت;ا حئاوللاو ةمظنNا ماكحأب مازتلdا نع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لصحي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٤
 )١٢أ ةرقفلا :عجار( .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيرهوúا تاحاصفvاو غلاب;ا ديدo ىلع ًارشابم ًاريثأت اهل نأ ىلع

 دق يتلا ,ىرخNا حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع تdاح ديدo ف ةدعاسملل ةيت™ا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت عجار;ا ىلع بجي .١٥ 
 )١٤أ ,١٣أ يترقفلا :عجار( :ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل نوكي

 ;حئاوللاو ةمظنNا هذهب ةمزتلم ةأشن;ا تناك اذإ اّمع ,لاöا ىضتقم بسح ,ةمكوöاب يفلك;او ةرادvا نم راسفتسdا )أ(

 .ةلصلا تاذ ةيميظنتلا تاطلسلا وأ صيخرتلا تاطلس عم ةلدابت;ا ,تدجو نإ ,تkسار;ا نم ققحتلا )ب(

 مدع تdاح ىلإ ههابتنا تفلت دق ةقبط;ا ىرخNا ةعجار;ا تاءارجإ نأ لامتحd ةعجار;ا ءانثأ ًاهبتنم لظي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٦
 )١٥ ةرقفلا :عجار( .حئاوللاو ةمظنNاب ,هيف هبتشم مازتلا مدع وأ ,مازتلا

 هل حاصفvا ت دق هنأب ةبوتكم تادافإ يدقت ,لاöا ىضتقم بسح ,ةمكوöاب يفلك;او ةرادvا نم بلطي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٧
 نابسöا ف اهتاريثأت ذخأ بجي يتلاو حئاوللاو ةمظنNاب ,هيف هبتش;ا مازتلdا مدع وأ ,مازتلdا مدعل ةفورع;ا تdاöا عيمج نع
 )١٦أ ةرقفلا :عجار( .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنع

 تاءارجإ ذيفنتب ًابلاطم عجار;ا نوكي d ,اهثودح ف هبتش;ا وأ اهثودح ددxا مازتلdا مدع تdاح نم ةلاح ةيأ دوجو مدع لاح ف .١٨
 .١٧-١٣ تارقفلا ف ةنيب;ا تاءارجvا فkخ حئاوللاو ةمظنNاب ةأشن;ا مازتلا ىدë قلعتت ةعجارم

 هثودح ف هابتشVا وأ مازتلا مدع ثودح ديد` دنع ةعجار"ا تاءارجإ

 :عجار( :هيلع بجيف ,حئاوللاو ةمظنNاب ,هيف هبتشم مازتلا مدع وأ ,مازتلا مدع ةلاحب قلعتت تامولع; ًاكردم عجار;ا حبصي امدنع .١٩
 )١٨أ ,١٧أ يترقفلا

 ;اهيف ثدح يتلا فورظلاو فرصتلا ةعيبطل مهف ىلإ لصوتي نأ )أ(

 
 ١١ ةرقفلا ,"اهتئيبو ةأشن'ا مهف ل`خ نم اهمييقتو يرهو]ا فيرحتلا رطاخم ديدV" )٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٦٤  

لدع"ا )٢٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 

 دنع حئاوللاو ةمظنNا ةاعارم
ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم  

 )١٩أ ةرقفلا :عجار( .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع لمتxا ريثأتلا يوقتل تامولع;ا نم ديز;ا ىلع لصحي نأ )ب(

 عم رمNا ةشقانم ,حئاوللا وأ ةمظنNا بجوë ًاروظحم كلذ نكي مل ام ,هيلع بجيف ,مازتلا مدع دوجو ف عجار;ا هبتشا اذإ .٢٠
 ىضتقم بسح ,ةمكوöاب نوفلك;ا وأ ةرادvا مدقت مل اذإو .لاöا ىضتقم بسح ,ةمكوöاب يفلك;او بسان;ا يرادvا ىوتس;ا
 هل نوكي دق هيف هبتش;ا مازتلdا مدع نأ همكح بسحب عجار;ا ىأرو ,حئاوللاو ةمظنNاب ةأشن;ا مازتلا ديؤت ةيفاك تامولعم ,لاöا
-٢٠أ تارقفلا :عجار( .ةينوناق ةروشم ىلع لوصحلل ةجاöا ىدم ف عجار;ا رظني نأ بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت
 )٢٢أ

 ام ىلإ راقتفdا ريثأت يوقت عجار;ا ىلع بجيف ,هيف هبتش;ا مازتلالا مدع نع ةيفاك تامولعم ىلع لوصöا ًانك≤ نكي مل اذإ .٢١
 .هيأر ىلع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي

 ,ىرخNا ةعجار;ا بناوú ةبسنلاب هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع ىلع ةبترت;ا راث™ا مّوقُي نأ عجار;ا ىلع بجي .٢٢
ëا ةيناكمإو رطخلل عجار;ا مييقت كلذ ف اdا ىلع دامتعv٢٣أ تارقفلا :عجار( .بسان;ا فرصتلا ذختي نأو ,ةبوتك;ا تاداف, 
 )٢٥أ

 هثودح ف هبتش"ا وأ هثودح ددjا مازتلVا مدع نع ريرقتلاو غ[بhا

 ةمكوöاب يفلكملل هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع نع غkبvا

 مازتلdا مدعب ةقلعت;ا رومNاب ةمكوöاب يفلك;ا غkبإ عجار;ا ىلع بجي ,حئاوللا وأ ةمظنNا بجوë ًاروظحم كلذ نكي مل ام .٢٣
 يلاتلابو ,ةأشن;ا ةرادإ ف يكراشم ةمكوöاب يفلك;ا عيمج نكي مل ام ,ةعجار;ا ريس لkخ هملع ىلإ ومنت يتلا حئاوللاو ةمظنNاب
 ناك اذإ dإ ٥,اهنع غkبvاب kًعف عجار;ا ماق يتلا ,هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدعب ةقلعت;ا رومïل يكردم نونوكي
 .ةمهم تاعبت اهل تسيل رومNا كلت نأ حضاولا نم

 رمNا غkبإ هيلع بجيف ,ًايرهوجو ًادمعتم ًافرصت دعي ٢٣ ةرقفلا ف هيلإ راش;ا مازتلdا مدع نأ ,همكح بسحب ,عجار;ا دقتعا اذإ .٢٤
 .ًايلمع نك≤ تقو برقأ ف ةمكوöاب يفلكملل

 ىلعNا ىوتس;ا ىلإ رمNا غkبإ هيلع بجيف ,مازتلdا مدع ف نوطروتم ةمكوöاب يفلك;ا وأ ةرادvا نأ ف عجار;ا هابتشا ةلاح ف .٢٥
 ناك اذإ وأ ,ىلعأ ةطلس دجوت d امدنعو .فرش;ا سل´ا وأ ةعجار;ا ةنú لثم ,ًادوجوم ناك نإ ,ةأشن;ا لخاد ةطلسلا ف يلاتلا
 بجيف ,ريرقتلا هل مَّدقيس يذلا صخشلا نأشب دكأتم ريغ ناك وأ ,هنع غkبvا ت ام نأشب فرصت ذاختا متي نل هنأ دقتعي عجار;ا
 .ةينوناق ةروشم ىلع لوصحلل ةجاöا ىدم ف رظني نأ عجار;ا ىلع

 )٢٧أ ,٢٦أ يترقفلا :عجار( هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع ىلع ةبترت;ا عجار;ا ريرقت ف ةلمتxا راث™ا

 مئاوقلا سكعت ملو ,ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت هل هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع نأ ىلإ عجار;ا صلخ اذإ .٢٦
 ٦.ةيلا;ا مئاوقلا ف ًاضراعم ًايأر وأ ًاظفحتم ًايأر يدبي نأ ,)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,هيلع بجيف ,ٍفاك لكشب ريثأتلا اذه ةيلا;ا

 مدع ناك اذإ ام يوقتل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصöا نم عجار;ا ةمكوöاب نوفلك;ا وأ ةرادvا تعنم اذإ .٢٧
 يدبي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ثدح دق هنأ حجر;ا نم وأ ثدح دق ,ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت هل نوكي اëر يذلا ,مازتلdا
 ٧.)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجار;ا قاطن دييقت ساسأ ىلع ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأرلا ءادبإ نع عنتü نأ وأ ًاظفحتم ًايأر

 وأ ةرادvا سيلو ,فورظلا اهتضرف دويق ببسب ثدح دق مازتلا مدع كانه ناك اذإ ام ديدo ىلع ًارداق عجار;ا نكي مل اذإ .٢٨
 .)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو هيأر ىلع ريثأتلا يوقت عجار;ا ىلع بجيف ,ةمكوöاب نوفلك;ا

  

 
 ١٣ ةرقفلا ,"ةمكوöاب يفلك;اب لاصتdا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ٥
 ٨و ٧ يترقفلا ,"لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تkيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم  ٦
 ٩و ٧ يترقفلا ,)٧٠٥( ةعجار;ا رايعم  ٧



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٦٥  

لدع"ا )٢٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 

 دنع حئاوللاو ةمظنNا ةاعارم
ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم  

 ةأشن;ا جراخ ةينعم ةطلسل هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع نع ريرقتلا

 حئاوللا وأ ةمظنNا تناك اذإ ام ددحي نأ هيلع بجيف ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلا مدع ,ثودح ف هبتشا وأ ,ثودح عجار;ا ددح اذإ .٢٩
 )٣٤أ-٢٨أ تارقفلا :عجار( :ةلصلا تاذ ةيقkخNا تابلطت;ا وأ

 .ةأشن;ا جراخ ةينعم ةطلسل ريرقت يدقت عجار;ا نم بلطتت )أ(

  .ةأشن;ا جراخ ةينعم ةطلسل اهبجوë ريرقتلا ,فورظلا بسحب ,بسان;ا نم نوكي دق تايلوؤسم ضرفت )ب(

 قيثوتلا 

 ,هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع ٨ةعجار;ا لامعN هقيثوت ف نّمضُي نأ عجار;ا ىلع بجي  .٣٠
 )٣٦أ ,٣٥أ يترقفلا :عجار( :يلي ام ىلإ ةفاضإ

 ;مازتلdا مدع نأشب اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسdاو ةذخت;ا ةمه;ا ةينه;ا ماكحNاو ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ   )أ(

 كلذ ف اë ,مازتلdا مدعب ةقkعلا تاذ ةمه;ا رومNا نأشب مهريغو ةمكوöاب يفلك;او ةرادvا عم ترج يتلا تاشقان;ا   )ب(
 .رمNا كلذل ةمكوöاب يفلك;ا ,ءاضتقdا دنعو ,ةرادvا ةباجتسا ةيفيك

 *** 

 ىرخ7ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٩-٣ تارقفلا :عجار( حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا نع ةيلوؤس;ا

 رثؤت دقو .حئاوللاو ةمظنïل ًاقفو متت ةأشن;ا تايلمع نأ نم دكأتلا ةيلوؤسم ,ةمكوöاب يفلك;ا فارشإ تo ,ةرادvا لمحتت .١أ
 ةددحم تاحاصفإ ىلع رشابم لكشبو رثؤت دق ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةفلتخم قرطب ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع حئاوللاو ةمظنNا
 ةنيعم ةينوناق تامازتلاو ًاقوقح ًاضيأ ددo دقو .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ضرفت دق وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةأشن;ا نم ةبولطم
 .مازتلdا مدع ةلاح ف تابوقع ضرفت دق حئاوللاو ةمظنNا نإف ,كلذ ىلإ ةفاضvابو .ةيلا;ا اهمئاوق ف اهضعب تابثإ متي ,ةأشنملل

 ةمظنNاب مازتلdا مدع تdاح ثودح عنم ف اهتدعاس; ةأشن;ا اهقبطت دق يتلا تاءارجvاو تاسايسلا عاونN ةلثمأ يلي اميف .٢أ
 :اهثودح فاشتكاو حئاوللاو

 .تابلطت;ا هذهب ءافولل ةممصم ليغشتلا تاءارجإ نأ نم دكأتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا ةعباتم •

 .ةبسانم ةيلخاد ةباقر مظن ليغشتو ءاشنإ •

 .اهعابتاو اهنع نkعvاو ينه;ا كولسلل دعاوق عضو •

 .اهل مهمهفو ينه;ا كولسلا دعاوق ىلع بسانم لكشب يلماعلا بيردت نم دكأتلا •

 .يفظو;ا نم اهب مزتلي d نم ها° ةبسان;ا ةيبيدأتلا تاءارجvا ذاختاو ,ينه;ا كولسلا دعاوقب مازتلdا ةعباتم •

 .ةينوناقلا تابلطت;ا ةعباتم ف ةدعاسملل يينوناق نيراشتسم كارشإ •

 لجسو اهيلإ يمتنت يتلا ةعانصلا راطإ ف اهب مازتلdا ةأشن;ا ىلع بجي يتلا ةمه;ا حئاوللاو ةمظنïل لجسب ظافتحdا •
 .ىواكشلل

 :يلي ا; ةبسانم تايلوؤسم ديدo تاءارجvاو تاسايسلا هذه ىلإ فاضُي دق ,ربكNا تآشن;ا فو

 .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو •

 
 ٦أو ,١١-٨ تارقفلا ,"ةعجار;ا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم  ٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٦٦  

لدع"ا )٢٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 

 دنع حئاوللاو ةمظنNا ةاعارم
ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم  

• úةعجار;ا ةن. 

 .حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا ةفيظو •

 عجار;ا ةيلوؤسم

 رظنلا ضغب ,مازتلdا مدع فاشتكا رثؤي دقو .ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرo حئاوللاو ةمظنNاب ةأشن;ا مازتلا مدع نع جتني دق .٣أ 
 يفلك;ا وأ ةرادvا ةهازن ف عجار;ا رظن ,لاث;ا ليبس ىلع كلذ ف اë ,ةعجار;ا ةيلمعل ىرخأ بناوج ىلع ,ةيبسنلا هتيمهأ نع
 .يفظو;ا وأ ةمكوöاب

 ىرخNا ةيئاضقلا تاهúا وأ مكاxا هب صتخت رمأ وه حئاوللاو ةمظنNاب مازتلا مدع لكشُي ام فرصت ناك اذإ اميف لصفلا نإ .٤أ
 ةأشنملل همهفو هتربخو عجار;ا بيردت نإف ,كلذ نم مغرلابو .عجارملل ينه;ا صاصتخdا قاطن جراخ نوكي ام ًةداعو ,ةينع;ا
 مازتلا مدع لكشت دق هملع ىلإ ومنت يتلا تافرصتلا ضعب نأ كاردv ًاساسأ رفوي دق ,هيلإ يمتنت يذلا عاطقلا وأ ةعانصلاو
 .حئاوللاو ةمظنNاب

 اّمع ريرقتلاب ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نم ءزجك ,صوص¢ا هجو ىلع موقي نأ عجار;ا نم بلطُي دق ,ةصاخ ةيماظن تابلطت; ًاقفو .٥أ
 ةعجار;ا رايعم وأ ٩)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم لماعتي ,فورظلا هذه فو .ةنيعم حئاول وأ ةمظنأ ماكحأب ةمزتلم ةأشن;ا تناك اذإ
 دقف ,ًايماظن ةددحم ريرقت تابلطتم تدجو ىتمو ,كلذ ىلع ًةوkعو .عجار;ا ريرقت ف تايلوؤس;ا هذه لوانت ةيفيك عم ١٠)٨٠٠(
 .حئاوللاو ةمظنNا هذه ماكحأب مازتلkل ةبسانم تارابتخا ةعجار;ا ةطخ نمضتت نأ يرورضلا نم نوكي

 )٦ ةرقفلا :عجار( حئاوللاو ةمظنNا عاونأ

 ف ةنيب;ا حئاوللاو ةمظنNا يعون نمض ةعقاو ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنNا تناك اذإ ام ىلع ةأشن;ا فورظو ةعيبط رثؤت دق .٦أ
 :لوانتت يتلا كلت ,٦ ةرقفلا ف يحضو;ا يعونلا ف ةلومشم نوكت دق يتلا حئاوللاو ةمظنNا ةلثمأ نمو .)ب( ٦ وأ )أ( ٦ يترقفلا

 .ةوشرلاو داسفلاو شغلا •

 .ةüرúا تkصحتمو باهرvا ليو∏و لاومNا لسغ  •

 .اهيف لوادتلاو ةيلا;ا قاروNا قاوسأ  •

 .ىرخNا ةيلا;ا تامد¢او تاجتن;او ةيفرص;ا تامد¢او تاجتن;ا  •

 .تانايبلا ةيامح  •

 .دعاقتلا تاشاعمو )*(ةاكزلاو بئارضلا تاعوفدمو تامازتلا •

 .ةئيبلا ةيامح  •

 .ةماعلا ةمkسلاو ةحصلا  •

 ماعلا عاطقلا تآشنë ةصاخ تارابتعا

 مئاوقلا ةعجارë طبترت دق يتلا حئاوللاو ةمظنNا ةاعارë قلعتي اميف ةيفاضإ ةعجارم تايلوؤسم كانه نوكت دق ,ماعلا عاطقلا ف .٧أ
 .ةأشن;ا تايلمع نم ىرخأ بناوج ىلإ دت∏ دق وأ ةيلا;ا

  

 
 ٤٣ ةرقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٩
 ١١ ةرقفلا ,"صاخ ضرغ تاذ رطN ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٨٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١٠
 .ةيدوعسلا حئاوللاو ةمظنNا عم قفتي اë ةاكزلا ةفاضإ ت  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٦٧  

لدع"ا )٢٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 

 دنع حئاوللاو ةمظنNا ةاعارم
ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم  

 )٩ ةرقفلا :عجار( ةلص تاذ ةيقkخأ تابلطتم وأ حئاول وأ ةمظنأ بجوë ةددxا ةيفاضvا تايلوؤس;ا

 ىلعف .تافرصتلا نم ديزم ذاختاو ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت عجار;ا نم ةلص تاذ ةيقkخأ تابلطتم وأ حئاول وأ ةمظنأ بلطتت دق .٨أ
 يبساحملل ةنه;ا تايقkخN ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا يينه;ا يبساحملل ةنه;ا تايقkخأ دعاوق بلطتت ,لاث;ا ليبس
 ام ديدoو ,اهثودح ف هبتش;ا وأ اهثودح ددxا ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع تdاö ةباجتسkل تاوطخ ذاختا عجار;ا نم
 ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع ةلاح نع غkبvا تاوط¢ا كلت لمشت دقو .تافرصتلا نم ديز;ا ذاختd ةجاح كانه تناك اذإ
 ةعوم´ا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا كلذ ف اë ,ةعوم´ا لخاد نيرخ™ا يعجار;ا ىلإ ,اهثودح ف هبتش;ا وأ اهثودح ددxا
 ةعجارم فkخ ىرخأ ضارغN ةعوم´ا تانوكم ف kًمع نوذفني نيذلا نيرخ™ا يعجار;ا وأ ةعوم´ا تانوكم يعجارم وأ
 ١١.ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا

 )١٢ ةرقفلا :عجار( فيرعت

 ةباينلاب وأ اهمساب اهمربي يتلا وأ ةأشن;ا اهمربت يتلا تkماع;ا ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع ىلإ يدؤت يتلا تافرصتلا لمشت  .٩أ
 .اهنم تاهيجوتب وأ ةأشن;ا حلاصل نولمعي نورخآ دارفأ وأ ةرادvا وأ ةمكوöاب نوفلك;ا اهنع

 اهيف لبقي يتلا تdاöا ف ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةأشن;ا لامعأ ةطشنأب قلعت;ا يصخشلا كولسلا ءوس ًاضيأ مازتلdا مدع لمشي  .١٠أ
 تامدخ يدقتل درو;ا ييعت نمضي كلذ لباقم فو ,ةأشن;ا يدروم دحأ نم ةوشر ,ةيصخشلا هتفصب ,ريبك يرادإ زكرم ف صخش
   .ةأشنملل دوقع وأ

 حئاوللاو ةمظن7اب مازتل[ل عجار"ا ةاعارم

 )١٣ ةرقفلا :عجار( يميظنتلاو يماظنلا راط∫ل مهف ىلإ لصوتلا

 اë ,لاث;ا ليبس ىلع ,عجار;ا موقي دقف ,راطvا كلذب ةأشن;ا مازتلا ةيفيكو ,يميظنتلاو يماظنلا راط∫ل ماع مهف ىلإ لصوتلل .١١أ
 :يلي

 ;اهب ةصا¢ا ىرخNا ةيجرا¢او ةيميظنتلا لماوعلاو ةأشن;ا اهيلإ يمتنت يتلا ةعانصلا لماوعل يلاöا همهف مادختسا •

• oا كلتل همهف ثيدNيتلا حئاوللاو ةمظن oاو غلاب;ا رشابم لكشب ددvةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع ررق;ا تاحاصف; 

 ;ةأشن;ا تايلمع ىلع يساسأ ريثأت اهل نوكي نأ عقوتي دق يتلا حئاوللا وأ ةمظنNا نع ةرادvا نم راسفتسdا •

 ;حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdاب ةقلعت;ا ةأشن;ا تاءارجإو تاسايس نع ةرادvا نم راسفتسdا •

 .اهنع ةبساxاو ةيئاضقلا تابلاط;ا يوقتو ةفرع; ةعبت;ا تاءارجvا وأ تاسايسلا نع ةرادvا نم راسفتسdا •

 )١٤ ,٦ يترقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيرهوúا تاحاصفvاو غلاب;ا ديدo ىلع ًارشابم ًاريثأت اهل نأ ىلع فراعت;ا حئاوللاو ةمظنNا

 ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلاب ةلص تاذو ,هيف لمعت يذلا عاطقلا وأ ةعانصلا لخادو ةأشنملل ةفورعمو ةخسار ةنيعم حئاولو ةمظنأ دجوت .١٢أ
 :يلي اë ,لاث;ا ليبس ىلع ,طبترت ًارومأ حئاوللاو ةمظنNا هذه نمضتت دقو .))أ( ٦ ةرقفلا ف يبم وه امك(

 وأ ;ةيلا;ا مئاوقلا ىوتحمو لكش •

 وأ ;ةعانصلاب ةصا¢ا يلا;ا ريرقتلا اياضق •

 وأ ;ةيموكح دوقعل ةعضا¢ا تkماع;ا نع ةبساxا •

 .دعاقتلا تاشاعم فيلاكت وأ لخدلا ةبيرضو )*(ةاكزلا تافورصم تابثإ وأ قاقحتسا •

 
 .ةنه;ا تايقkخأ دعاوق نم ٢٢-٢٢٥و ٢١-٢٢٥ نيدنبلا لاث;ا ليبس ىلع رظنا  ١١
 .ةيدوعسلا حئاوللاو ةمظنNا عم قفتي اë ةاكزلا ةفاضإ ت  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٦٨  

لدع"ا )٢٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 

 دنع حئاوللاو ةمظنNا ةاعارم
ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم  

 لامتكا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيلا;ا مئاوقلا ف ةددحم تارارقإب ةرشابم ةلص تاذ حئاوللاو ةمظنNا كلت ماكحأ ضعب نوكت دقو
 مئاوقلا ,لاث;ا ليبس ىلع( لكك ةيلا;ا مئاوقلاب ةرشابم ةلص اذ رخ™ا ضعبلا نوكي دق اميف ,)لخدلا ةبيرضو )*(ةاكزلا تاصصخم
 لوصöاب عجار;ا موقي نأ ف ١٤ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا فده لثمتيو .)ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم لكشت يتلا ةبولط;ا
 ف ةلصلا تاذ ماكحNاب kًمع ةيلا;ا مئاوقلا ف تاحاصفvاو غلاب;ا ديدحتب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع
 .حئاوللاو ةمظنNا كلت

 تاعبت وأ ةيئاضق ىواعد وأ تامارغ ىرخNا حئاوللاو ةمظنNاو حئاوللاو ةمظنNا هذهل ىرخNا ماكحNاب مازتلdا مدع نع جتني دقو
 امك ةيلا;ا مئاوقلا ىلع رشابم ريثأت تاذ دعت d نكلو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهب ةقلعت;ا فيلاكتلا راهظإ مزلي دق ,ةأشن;ا ىلع ىرخأ
 .)أ(٦ ةرقفلا ف يبم وه

 )١٥ ,٦ يترقفلا :عجار( ىرخNا حئاوللاو ةمظنNا - مازتلdا مدع تdاح ديدo تاءارجإ

 وه امك( ةأشن;ا تايلمع ىلع ًايساسأ ًاريثأت اهل نN عجار;ا بناج نم صاخ هابتنا ىلإ ىرخNا حئاوللاو ةمظنNا ضعب جاتo دق .١٣أ
 تايلمع فقوت ف ةأشن;ا تايلمع ىلع يساسأ ريثأت اهل يتلا حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع ببستي دقو .))ب( ٦ ةرقفلا ف يبم
 صيخرت تابلطتë مازتلdا مدعل نوكي نأ نكü ,لاث;ا ليبس ىلعف ١٢.ةرمتسم ةأشنمك ةأشن;ا رارمتسا ف كيكشتلا وأ ,ةأشن;ا
 دجويو .)رامثتسdا وأ لا;ا سأر تابلطتë كنبلا مازتلا مدع لثم( رثNا اذه لثم ةأشن;ا تايلمع ذيفنتل رخآ بلطتم وأ ةأشن;ا
 dو ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ًةداع رثؤت d يتلا ةأشنملل ةيليغشتلا بناوúاب يساسأ لكشب قلعتت يتلا حئاوللاو ةمظنNا نم ديدعلا ًاضيأ
 .يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا تاذ ةأشن;ا تامولعم مُظُن اهنمضتت

 يتلا ةعجار;ا تاءارجإ نإف ,ةأشن;ا تايلمعل ًاعبت عونتت نأ نكü يلا;ا ريرقتلا ىلع ىرخNا حئاوللاو ةمظنNا تاعبت نN ًارظن .١٤أ
 يرهوج ريثأت اهل نوكي دق يتلا حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع تdاح ىلإ عجار;ا هابتنا تفل ىلإ ةهجوم )١٥( ةرقفلا اهبلطتت
 .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع

 )١٦ ةرقفلا :عجار( ىرخNا ةعجار;ا تاءارجإ لkخ نم عجار;ا هب ملعي يذلا مازتلdا مدع

 ,هيف هبتشم مازتلا مدع وأ ,مازتلا مدع تdاح ىلإ عجار;ا هابتنا ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكتل ةقبط;ا ةعجار;ا تاءارجإ تفلت دق .١٥أ
 :يلي ام لاث;ا ليبس ىلع تاءارجvا هذه لمشت دقو .حئاوللاو ةمظنNاب

 ;رضاxا ةءارق •

 تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلا نع يجرا¢ا ينوناقلا راشتس;ا وأ يلخادلا ينوناقلا راشتس;او ةأشن;ا ةرادإ نم راسفتسdا •
 ;تاريدقتلاو

 .تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ وأ تkماعم تائف ليصافتل ةيساسNا تارابتخdا ءارجإ •

 )١٧ ةرقفلا :عجار( ةبوتك;ا تادافvا

 ةعجار;ا ةلدأ رفوت ةبوتك;ا تادافvا نإف ,ريبك لكشب فلتخي نأ نكü ةيلا;ا مئاوقلا ىلع حئاوللاو ةمظنNا ريثأت نN ًارظن .١٦أ
 هل نوكي دق يتلا ,اهثودح ف هبتش;ا وأ اهثودح ددxا ,حئاوللا وأ ةمظنNاب مازتلdا مدع تdاحب ةرادvا ةفرعم نأشب ةيرورضلا
 ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام رفوت d اهتاذ دح ف ةبوتك;ا تادافvا نإف ,كلذ عمو .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت
 ١٣.عجار;ا اهيلع لصحي نأ بجي يتلا ىرخNا ةعجار;ا ةلدأ ىدمو ةعيبط ىلع رثؤت d ,يلاتلابو

  

 
 "ةيرارمتسhا" )٥٧٠( ةعجار'ا رايعم عجار  ١٢
 ٤ ةرقفلا ,"ةبوتك'ا تاداف{ا" )٥٨٠( ةعجار'ا رايعم ١٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٦٩  

لدع"ا )٢٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 

 دنع حئاوللاو ةمظنNا ةاعارم
ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم  

 هثودح ف هابتشVا وأ مازتلا مدع ثودح ديد` دنع ةعجار"ا تاءارجإ

 )١٩ ةرقفلا :عجار( حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع تارشؤم

 تارقفلا ف ةدراولا كلت فkخ تاءارجإ ذيفنت ةجيتن ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلا مدع ةلاح نأشب تامولع; ًاكردم عجار;ا حبصي دق .١٧أ
 .)مازتلا مدع ةلاح ىلإ عجار;ا ام غلبم هّبني امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع( ١٧-١٣

 :حئاوللاو ةمظنNاب مازتلا مدع ىلع ًارشؤم ةيت™ا رومNا لث∏ دق .١٨أ

• oتابوقع ضرف وأ تامارغ عفد وأ ,ةيموكح رئاودو ةيميظنت تاطلس لبق نم تاقيق. 

 .ييموكح يفظوم وأ يفظو; وأ ةقkع تاذ فارطN وأ نيراشتس; ضورق وأ ةددحم ريغ تامد¢ تاعوفدم •

 ف عفدُت يتلا وأ ًةداع ةأشن;ا اهعفدت يتلا غلاب;ا عم ةنراق;اب هيف غلابُم لكشب رهظت ءkكو باعتأ وأ تاعيبم تdومع •
 .لعفلاب اهمkتسا ت يتلا تامد¢ا عم ةنراق;اب وأ ,اهيلإ يمتنت يتلا ةعانصلا

 .ريبك لكشب قوسلا رعس نم لقأ وأ ىلعأ راعسأب ءارشلا •

 .ةمقرم ةيكنب تاباسö تkيوo وأ ,اهلماö عفدُت يفاّرص تاكيش ةروص ف تايرتشم وأ ,ةيداع ريغ ةيدقن تاعوفدم •

 .ةيبيرض تاذkم رفوت لود ف ةلجسم تاكرش عم ةيداع ريغ تkماعم •

 .أشن;ا ةلود فkخ ةلود ىلإ تمدُق تامدخ وأ علس لباقم تاعوفدم •

 .فرصلا ةيلمع ىلع ةمئkم ةيباقر ةقيثو نودب تاعوفدم •

 ةلدأ ريفوت ف وأ ةعجارملل ٍفاك يعبتت راسم ريفوت ف ,يضرع لكشب وأ هميمصت ببسب ءاوس ,لشفي تامولعم ماظن دوجو •
 .ةيفاك

 .ميلس ريغ لكشب ةلجسم تkماعم وأ اهب حرصم ريغ تkماعم •

 .مkعvا لئاسو نم ةيبلس تاقيلعت •

 ))ب( ١٩ ةرقفلا :عجار( عجار;ا يوقتب ةلص تاذ رومأ

 :يلي ام ةيلا;ا مئاوقلا ىلع لمتxا ريثأتلل عجار;ا يوقتب ةلصلا تاذ رومNا لمشت .١٩أ

 ف اë ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ,هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا ,حئاوللا وأ ةمظنNاب مازتلdا مدعل ةلمتxا ةيلا;ا تاعبتلا •
 ,تايلمعلل يربúا فقولاو ,لوصNا ةرداصë ديدهتلاو ,تاضيوعتو تابوقعو تامارغ ضرف ,لاث;ا ليبس ىلع ,كلذ
 .ةيئاضقلا ىواعدلاو

 .حاصفvا بلطتت ةلمتxا ةيلا;ا تاعبتلا تناك اذإ ام •

 لعجي لكشب وأ ,ةيلا;ا مئاوقلل لداعلا ضرعلا ف كشلا ىلإ وعدي لكشب ةريطخ ةلمتxا ةيلا;ا تاعبتلا تناك اذإ ام •
 .ىرخأ ةروص ةيأب ةللضم ةيلا;ا مئاوقلا

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا ,مازتلdا مدعب ةمكوöاب يفلك;او ةرادvا غkبإو ةعجار;ا تاءارجإ

 بسح ,ةمكوöاب يفلك;ا عمو بسان;ا يرادvا ىوتس;ا عم هثودح ف هبتش;ا مازتلdا مدع ةشقانم عجار;ا نم رمNا بلطتي  .٢٠أ
 ةرادvا نأ نم عجار;ا دكأتي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةيفاضإ ةعجارم ةلدأ يدقت ىلع نيرداق نونوكي دق مهنN ,لاöا ىضتقم
 ىلإ تدأ يتلا ثادحNا وأ تkماع;اب ةلصلا تاذ فورظلاو قئاقحلل هسفن مهفلا مهيدل ,لاöا ىضتقم بسح ,ةمكوöاب يفلك;او
 .هثودح ف هبتش;ا حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٧٠  

لدع"ا )٢٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 

 دنع حئاوللاو ةمظنNا ةاعارم
ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم  

 رظo دقو .ةمكوöاب يفلك;او ةراد∫ل ةنيعم رومأ نع عجار;ا غkبإ لودلا ضعب ف حئاوللا وأ ةمظنNا ديقت دق ,كلذ عمو .٢١أ 
 لعف ف ةينعم ةطلس هير° يذلا قيقحتلاب لخي دق ,رخآ فرصت يأ ذاختا وأ ,غkبإ يدقت ديدحتلا هجو ىلع حئاوللا وأ ةمظنNا
 مدع نع ريرقت يدقتب ًابلاطم عجار;ا نوكي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةأشن;ا هيبنت كلذ ف اë ,هيف هبتشم وأ يلعف يماظن ريغ
 نوكت دق ,فورظلا كلت لثم فو .لاومNا لسغ ةحفاكم يناوقل ًاقفو ةينعم ةطلس ىلإ هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا
   .ةينوناق ةروشم ىلع لوصöا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دقو ,ةدقعم عجار;ا اهيف رظني يتلا اياضقلا

 عقاولا ف ةمزتلم ةأشن;ا نأب ديفت عجارملل ةيفاك تامولعم ,لاöا ىضتقم بسح ,ةمكوöاب نوفلك;ا وأ ةرادvا مدقت مل اذإ  .٢٢أ
 قيبطت نأشب ةأشنملل يجرا¢ا وأ يلخادلا ينوناقلا راشتس;ا عم رواشتلا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دقف ,حئاوللاو ةمظنNاب
 عجار;ا ىأر اذإو .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةلمتxا تاريثأتلاو شغ ثودح لامتحا نأشب كلذ ف اë ,فورظلا بسح حئاوللاو ةمظنNا
 رواشتلا بسان;ا نم هنأ يري دقف ,ينوناقلا راشتس;ا يأرب عنتقي مل اذإ وأ ,بسانم ريغ ةأشنملل ينوناقلا راشتس;ا عم رواشتلا نأ
 نأشب ,عجارملل ينوناقلا راشتس;ا عم وأ ةينهم ةئيه عم وأ ةكبشلا ف رخآ بتكم وأ بتك;ا لخاد نيرخآ صاخشأ عم يرس لكشب
 يه امو ,كلذل ةلمتxا ةيماظنلا تاعبتلاو شغ ثودح لامتحا كلذ ف اë ,حئاوللاو ةمظنïل ةفلاخم كانه تناك اذإ ام
 .عجار;ا اهذختي دق يتلا ,تدجو نإ ,ىرخNا تافرصتلا

 )٢٢ ةرقفلا :عجار( هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع ىلع ةبترت;ا راث™ا يوقت

 بناوú ةبسنلاب هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع ىلع ةبترت;ا راث™ا مّوقي عجار;ا نإف ,٢٢ ةرقفلا تابلطت; ًاقفو  ٢٣أ
 ىلع ةبترت;ا راث™ا دمتعت فوسو .ةبوتك;ا تادافvا ىلع دامتعdا ةيناكمإو رطاخملل عجار;ا مييقت كلذ ف اë ,ىرخNا ةعجار;ا
 ةددxا ةباقرلا ةطشنأب ,دجو نإ ,هئافخإو لعفلا باكترا ةقkع ىلع ,هثودح ف هبتشم وأ هثودح ددحم يعم مازتلا مدع
 طروت نع ة°انلا ةبترت;ا راث™ا ةصاخبو ,اهنم تاهيجوتب وأ ةأشن;ا حلاصل نولمعي نيذلا يطروت;ا دارفNا وأ يرادvا ىوتس;ابو
 تاذ ةيقkخNا تابلطت;ا وأ حئاوللا وأ ةمظنNاب عجار;ا مازتلا نإف ,٩ ةرقفلا ف حضوم وه امبسحو .ةأشن;ا ف ةطلس ىلعأ
 .٢٢ ةرقفلل ًاقفو عجار;ا تايلوؤسë ةلصلا تاذ تامولع;ا نم ًاديزم رفوي نأ نكü ةلصلا

 راثآ نم هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع ىلع بترتي ام يوقتب عجار;ا مايق ىلإ يدؤت دق يتلا فورظلا ةلثمأ نم  .٢٤أ
 :يلي ام ,ةمكوöاب يفلك;ا نم ,لاöا ىضتقم بسحو ,ةرادvا نم ةملتس;ا ةبوتك;ا تادافvا ىلع دامتعdا ةيناكمإ ىلع

 مازتلا مدع يأ ف طروتلا ىلع مهمزع ف وأ ,لاöا ىضتقم بسح ,ةمكوöاب يفلك;او ةرادvا طروت ف عجار;ا هابتشا •
 .كلذ ىلع ةلدN عجر;ا كkتما وأ هثودح ف هبتشم وأ هثودح ددحم

 وأ ةيماظنلا تابلطتملل ًافkخو ,مازتلdا مدعب ,لاöا ىضتقم بسح ,ةمكوöاب يفلك;او ةرادvا ملعل عجار;ا كاردإ •
 .ةلوقعم ةرتف لkخ ةينعم ةطلسل هنع غkبvاب حيرصتلا وأ رمNا نع غkبvاب مهمايق مدع ,ةيميظنتلا

 ليبس ىلع ,حئاوللا وأ ةمظنNا بجوë كلذب ًاحومسم ناك ىتم ,طابترdا نم باحسنdا ف عجار;ا رظني دق ,ةنيعم فورظ ف  .٢٥أ
 وأ ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم عجار;ا هاري يذلا يحيحصتلا فرصتلا ةمكوöاب نوفلك;ا وأ ةرادvا ذختت d امدنع لاث;ا
 مدع ناك ولو ىتح ,ةمكوöاب يفلك;ا وأ ةرادvا ةهازن لوح ًاكوكش هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع ريثي امدنع
 ناك اذإ ام ديدحتل ةينوناق ةروشم ىلع لوصöا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دقو .ةيلا;ا مئاوقلل ةبسنلاب يرهوج ريغ مازتلdا
 نع kًيدب نوكي نل كلذ لعف نإف ,ًابسانم نوكيس طابترdا نم باحسنdا نأ عجار;ا ررقي امدنعو .ًابسانم طابترdا نم باحسنdا
 ددxا مازتلdا مدع ىلإ ةباجتسkل ةلصلا تاذ ةيقkخNا تابلطت;ا وأ حئاوللا وأ ةمظنNا بجوë ىرخNا تايلوؤس;اب مازتلdا
 دق ةيقkخNا تابلطت;ا ضعب نأ ىلإ ١٤)٢٢٠( ةعجار;ا رايعم نم أ٨أ ةرقفلا ريشت ,كلذ ىلع ةوkعو .هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح
 ىلإ حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع نأشب تامولعم يدقت ,حرتق;ا يلاتلا عجار;ا نم بلط ىلع ًءانب ,قباسلا عجار;ا نم بلطتت
 .يلاتلا عجار;ا

 
 "ةيلا'ا مئاوقلا ةعجار' ةدو]ا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار'ا رايعم ١٤
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 دنع حئاوللاو ةمظنNا ةاعارم
ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم  

 هثودح ف هبتش"ا وأ هثودح ددjا مازتلVا مدع نع ريرقتلاو غ[بhا

 )٢٨-٢٦ تارقفلا :عجار( هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع ىلع ةبترت;ا عجار;ا ريرقت ف ةلمتxا راث™ا

 يأرلا عجار;ا لدعي امدنع عجار;ا ريرقت ف ,هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع نع غkبvا متي .٢٦أ
 هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع نع غkبvاب عجار;ا موقی دق ,ىرخNا فورظلا ضعب فو .٢٨-٢٦ تارقفلل ًاقفو
 :لاث;ا ليبس ىلع ,عجار;ا ريرقت ف

 ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا بجوë عجار;ا تايلوؤسم ىلإ ةفاضvاب ,ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار;ا لمحتي امدنع •
 وأ ;)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم ٤٣ ةرقفلا ف هيلع صوصنم وه ا; ًاقفو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف

 موقي يلاتلابو ,ةعجارملل ةسيئرلا رومNا دحأ دعي هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع نأ عجار;ا ررقي امدنع •
 وأ ;رايع;ا كلذ نم ١٤ ةرقفلا قبطنت مل ام ١٥,)٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو رمNا نع غkبvاب

 لظ ف ًابسانم عجار;ا هاري يذلا يحيحصتلا فرصتلا ةمكوöاب نوفلك;ا وأ ةرادvا ذختت d امدنع ,ةيئانثتسا تdاح ف •
 مازتلdا مدع فصو ف عجار;ا رظني دق ,)٢٥أ ةرقفلا رظنا( نك≤ ريغ طابترdا نم باحسنdا نوكيو ,ةمئاقلا فورظلا
 ١٦.)٧٠٦( ةعجار;ا رايع; ًاقفو رخآ رمأ ةرقف ف هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا

 ,لاث;ا ليبس ىلعف .عجار;ا وأ ةمكوöاب يفلك;ا وأ ةرادvا لبق نم ًءاوس ,يعم رمأ نع ينلعلا حاصفvا حئاول وأ ةمظنأ عن∏ دق  .٢٧أ
 ةطلس هير° يذلا قيقحتلاب لخي دق رخآ فرصت يأ ذاختا وأ غkبإب مايقلا صوص¢ا هجو ىلع حئاوللا وأ ةمظنNا رظo دق
 مازتلdا مدع نع غkبvا عجار;ا مزتعي امدنعو .ةأشن;ا هيبنت رظح كلذ ف اë ,هيف هبتشم وأ يلعف يماظن ريغ لعف ف ةينعم
 وأ ةمظنNا كلتل نوكي دقف ,اهريغ وأ ٢٦أ ةرقفلا ف ةحضو;ا فورظلا لظ ف هريرقت ف هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا
 كلت لثم فو .عجار;ا ريرقت رادصإ ىلع فورظلا ضعب ف وأ ,هريرقت ف رمNا فصو ىلع عجار;ا ةردق ىلع راثآ حئاوللا
   .بسان;ا فرصتلا ديدحتل ةينوناق ةروشم ىلع لوصöا نابسöا ف عجار;ا ذخأي دق ,تdاöا

 )٢٩ ةرقفلا :عجار( ةأشن;ا جراخ ةينعم ةطلسل هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع نع ريرقتلا

 هبتش;ا وأ هثودح ددxا ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع نع ريرقتلا ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسان;ا نم وأ بولط;ا نم نوكي دق  .٢٨أ
 :نN ةأشن;ا جراخ ةينعم ةطلس ىلإ ,هثودح ف

 وأ ;)٢٩أ ةرقفلا رظنا( اهنع ريرقتلا عجار;ا نم بلطتت ةلصلا تاذ ةيقkخNا تابلطت;ا وأ حئاوللا وأ ةمظنNا  )أ(

 ًاقفو ,هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدعل ةباجتساك ًابسانم ًافرصت دعي ريرقتلا نأ ددح دق عجار;ا  )ب(
 وأ ;)٣٠أ ةرقفلا رظنا( ةلصلا تاذ ةيقkخNا تابلطتملل

 .)٣١أ ةرقفلا رظنا( كلذب مايقلا ف قöا عجار;ا حن∏ ةلصلا تاذ ةيقkخNا تابلطت;ا وأ حئاوللا وأ ةمظنNا  )ج(

 مازتلdا مدع تdاح نع ريرقتلاب ةلص تاذ ةيقkخأ تابلطتم وأ حئاول وأ ةمظنأ بجوë لودلا ضعب ف ًابلاطم عجار;ا نوكي دق  .٢٩أ
 لودلا ضعب ف دجوت ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةأشن;ا جراخ ةينعم ةطلس ىلإ اهثودح ف هبتش;ا وأ اهثودح ددxا حئاوللاو ةمظنNاب
 ةطلسل حئاوللاو ةمظنNاب مازتلا مدع ثودح ف هابتشdا وأ ثودح نع ريرقتلاب ةيلا;ا تاسسؤ;ا يعجارم مزلت ةيماظن تابلطتم
 لودلا ضعب ف ًابلاطم عجار;ا نوكي دقو ,حئاوللا وأ ةمظنNاب مازتلdا مدع تdاح نع تافيرo أشنت دق ,ًاضيأو .ةيفارشإ
 .يحيحصت فرصت ذاختا ف ةمكوöاب نوفلك;ا وأ ةرادvا اهيف لشفت يتلا تdاöا ف ةينعم ةطلسل تافيرحتلا نع ريرقتلاب

 مازتلdا مدع نع ريرقتلا ناك اذإ ام ديدحتب ةلصلا تاذ ةيقkخNا تابلطت;ا بجوë ًابلاطم عجار;ا نوكي دق ,ىرخأ تdاح ف .٣٠أ
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم ًافرصت دعي ةأشن;ا جراخ ةينعم ةطلس ىلإ هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا حئاوللاو ةمظنNاب
 ذختي نأ يبساحملل ةنه;ا تايقkخN ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا ةنه;ا تايقkخأ دعاوق بلطتت ,لاث;ا ليبس ىلعف
 ةجاح كانه تناك اذإ ام ديدoو ,هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدعل ةباجتسkل تاوطخ عجار;ا

 
 "لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا روم-ا نع غ`ب{ا" )٧٠١( ةعجار'ا رايعم ١٥
 "لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتنhا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار'ا رايعم ١٦
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dخأ دعاوق حضوتو ١٧.ةأشن;ا جراخ ةينعم ةطلس ىلإ ريرقتلا نمضتت دق ,ةيفاضإ تافرصت ذاختkاذه لثم نأ ةنه;ا تايق 
 ١٨.ةنه;ا تايقkخأ دعاوق بجوë ةيرسلا بجاول ًاقرخ دعي d ريرقتلا

 ددxا مازتلdا مدع نع ريرقتلا لوانتت تابلطتم نمضتت d ةلصلا تاذ ةيقkخNا تابلطت;ا وأ حئاوللا وأ ةمظنNا تناك اذإ ىتحو  .٣١أ
 ةطلسل هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع نع ريرقتلا ف قöا عجار;ا حن∏ دق اهنإف ,هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح
 وأ ةمظنNا بجوë قöا عجارملل نوكي دق ,ةيلا;ا تاسسؤملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةأشن;ا جراخ ةينعم
 .ةيفارشإ ةطلس عم هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع لثم رومأ ةشقانم ف حئاوللا

 جراخ ةينعم ةطلس ىلإ هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدع نع ريرقتلا نوكي دق ,ىرخأ فورظ ف  .٣٢أ 
 .ةلص تاذ ةيقkخأ تابلطتم وأ حئاول وأ ةمظنأ بجوë ةيرسلاب قلعت;ا عجار;ا بجاو ءوض ف ًاعون≤ ةأشن;ا

 ف ذخأي نأ عجارملل زوجي ,هيلع ًءانبو .ةدقعم ةينهم ماكحأو تارابتعا ىلع ٢٩ ةرقفلا هبلطتت يذلا ديدحتلاب مايقلا يوطني دق  .٣٣أ
 ةهج وأ ةيميظنت ةطلس عم يرس لكشب وأ )ةكبشلا ف بتكم لخاد وأ بتك;ا لخاد ,لاث;ا ليبس ىلع( يلخادلا رواشتلا نابسöا
 نابسöا ف عجار;ا ذخأي دقو .)ةيرسلا بجاوب لخي نأ هنأش نم وأ حئاوللا وأ ةمظنNا بجوë ًاروظحم كلذ نكي مل ام( ةينهم
 .يعم فرصت يأ ذاختا ىلع ةبترت;ا ةيماظنلا وأ ةينه;ا راث™او همامأ ةحات;ا تاراي¢ا مهفل ةينوناق ةروشم ىلع لوصöا ًاضيأ

 ماعلا عاطقلا تآشنë ةصاخ تارابتعا 

 ةمظنNا رادصإ ةطلس ىلإ هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا مازتلdا مدع نع ريرقتلاب ًامزلم ماعلا عاطقلا ف عجار;ا نوكي دق  .٣٤أ
 .هريرقت ف مازتلdا مدع نع ريرقتلا وأ ىرخأ ةمكاح ةئيه ىلإ وأ

 )٣٠ ةرقفلا :عجار( قيثوتلا 

 :لاث;ا ليبس ىلع ,هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلdا مدعب ةقلعت;ا جئاتنلل عجار;ا قيثوت نمضتي دق  .٣٥أ

 .تادنتس;ا وأ تkجسلا نم خسن •

 .ةأشن;ا جراخ نم فارطأ عم وأ ةمكوöاب يفلك;ا وأ ةرادvا عم ت∏ يتلا تاشقان;ا رضاحم •

 وأ ةمظنNاب مازتلdا مدعب قلعتي اميف ةيفاضإ قيثوت تابلطتم ةلصلا تاذ ةيقkخNا تابلطت;ا وأ حئاوللا وأ ةمظنNا ًاضيأ ددo دق  .٣٦أ
 ١٩.هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددxا حئاوللا

 
 .ةنه'ا تايق`خأ دعاوق نم ٣٦-٢٢٥ ىلإ ٣٣-٢٢٥ دونبلاو ٢٩-٢٢٥ دنبلا لاث'ا ليبس ىلع رظنا  ١٧
 .ةنه'ا تايق`خأ دعاوق نم ٣٥-٢٢٥ دنبلاو ٧-١٤٠ دنبلا لاث'ا ليبس ىلع رظنا  ١٨
 .ةنه'ا تايق`خأ دعاوق نم ٣٧-٢٢٥ دنبلا لاث'ا ليبس ىلع رظنا  ١٩



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةمكو;اب يفلك"اب لاصت3ا :)٢٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
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ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 )٢٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةمكو;اب يفلك"اب لاصت3ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي( 

 سرهفلا
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 ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا ىلإ ريشت يتلا ىرخfا ةعجار;ا ريياعمو )١( ةدوsا ةباقر رايعم ف ةددoا تابلطت;ا  :لوfا قحل;ا

 ةيبساoا تاسرامملل ةيعونلا بناوsا :يناثلا قحل;ا
 

 لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهfا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو

 ةرقفلا
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	 )٢٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 

 

ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 نم مغرلا ىلعو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا نع عجار;ا ةيلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 نوكي امدنع اهقيبطت متي ةنيعم تارابتعا دجوت هنإف ,اهمجح وأ ةأشن;ا ف ةمكوSا لكيه نع رظنلا ضغب قبطُي رايع;ا اذه نأ
 لاصتاب قلعتت تابلطتم رايع;ا اذه عضي Mو .ةجرد;ا تآشن;ا ةعجارم دنعو ,ةأشن;ا ةرادإ ف يكراشم ةمكوSاب يفلك;ا عيمج
 .ةمكوSا ف رودب ًاضيأ يفلكم اونوكي مل ام اهكiم وأ ةأشن;ا ةرادإب عجار;ا

٢. åباق نوكي دق هنكل ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم قايس ف رايع;ا اذه ةغايص تiً ا بسح هفييكت دعب ,ًاضيأ قيبطتللSلظ ف ةجا 
 دادعإ ىلع فارشhا نع يلوؤسم ةمكوSاب نوفلك;ا نوكي امدنع ,ىرخأ ةيخيرات ةيلام تامولعم ةعجارم ىلع ,ةمئاقلا فورظلا
 .تامولع;ا هذه

 يفلك;اب عجار;ا لاصتiً Mماش ًاراطإ رفوي رايع;ا اذه نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع لاّعفلا لدابت;ا لاصتMا ةيمهأب ًافارتعا  .٣
 ,اهب غiبhا بجي ةيفاضإ ًارومأ ىرخfا ةعجار;ا ريياعم تددح دقو .اهب مهغiبإ بجي يتلا ةنيع;ا رومfا ضعب ددحُيو ,ةمكوSاب
 يفلك;ا غiبإ نأشب ةنيعم تابلطتم ١)٢٦٥( ةعجار;ا رايعم ددحي ,كلذل ةفاضإو .)لوfا قحل;ا رظنا( رايع;ا اذه تابلطتم لّمكت
 اذه اهبلطتي مل ,ىرخأ رومأ كانهو .ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهددحي يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمه;ا روصقلا هجوأب ةمكوSاب
 وأ ةأشن;ا عم قافتMا بجوò وأ حئاوللا وأ ةمظنfا بجوò اهنع غiبhا بولط;ا نم نوكي دق ,ىرخfا ةعجار;ا ريياعم وأ رايع;ا
òا ىلع قبطنت ةيفاضإ تابلطتم بجوMا ريياع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع ,طابترõو .ةينطو ةينهم ةيبساحم ةئيهب ةصاM úيأ عن ùا 
 )٣٦أ–٣٣أ تارقفلا :عجار( .ىرخأ رومأ يأب ةمكوSاب يفلك;ا غiبإ نم عجار;ا رايع;ا اذه ف درو

 لاصت3ا رود

 لدابت;ا لاصتMا نإف ,كلذ عمو .ةمكوSاب يفلك;ا ىلإ عجار;ا نم نوكت يتلا تMاصتMا ىلع يساسأ لكشب رايع;ا اذه زكري .٤
 :يلي اميف مهم لاّعفلا

 متيو .ةءاّنب لمع ةقiع ريوطت فو ,اهقايس ف ةعجار;اب ةطبتر;ا رومfا مهف ف ةمكوSاب يفلك;او عجار;ا ةدعاسم )أ(
 ;هتيعوضومو عجار;ا لiقتسا ىلع ظافSا عم ةقiعلا هذه ريوطت

 دعاسي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةمكوSاب يفلك;ا نم ةعجار;اب ةلص تاذ تامولعم ىلع لوصSا ف عجار;ا ةدعاسم  )ب(
 فو ,ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصحلل ةبسان;ا رداص;ا ىلع فرعتلا فو ,اهتئيبو ةأشن;ا مهف ف عجار;ا ةمكوSاب نوفلك;ا
 ;ةنيعم ثادحأ وأ تiماعم نع تامولعم ريفوت

 فيرحتلا رطاخم نم دحي اù ,يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشhا نع مهتيلوؤسò ءافولا ف ةمكوSاب يفلك;ا ةدعاسم  )ج(
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوsا

 يفلك;ا غiبإ نع ًاضيأ ةلوؤسم ةرادhا نإف ,رايع;ا اذه اهبلطتي يتلا رومfاب غiبhا نع عجار;ا ةيلوؤسم نم مغرلا ىلع .٥
 ,لثاù وحن ىلعو .ةيلوؤس;ا هذه نم ةرادhا عجار;ا لبق نم غiبhا يفعي Mو .ةمكوSا ثيح نم ةيمهأ اهل يتلا رومfاب ةمكوSاب
 ريغ .ًاضيأ اهب مهغiبإ ةيلوؤسم نم عجار;ا يفعي M اهغiبإ عجار;ا ىلع بجي يتلا رومfاب ةمكوSاب يفلكملل ةرادhا غiبإ نإف
 .ةمكوSاب يفلك;اب عجار;ا لاصتا تيقوت وأ لكش ىلع رثؤي دق رومfا هذه نع غiبhاب ةرادhا مايق نأ

 M ,كلذ عمو .ةعجارم ةيلمع لك نم أزجتي M ًاءزج اهب غiبhا ةعجار;ا ريياعم بلطتت يتلا ةددoا رومfاب حضاولا غiبhا دعي  .٦
 .ةمكوSاب يفلكملل اهغiبإ هيلع مزلي ىرخأ رومأ يأ ديد¶ ضرغل ةصصخم تاءارجإ ذيفنت عجار;ا نم ةعجار;ا ريياعم بلطت

 رظ¶ دقو .ةمكوSاب يفلكملل ةنيعم رومأ نع غiبhاب عجار;ا مايق ىلع ًادويق حئاوللا وأ ةمظنfا ضرفت دق ,لودلا ضعب ف .٧
 ف ةينعم ةطلس هير® يذلا قيقحتلاب لخي دق ,رخآ فرصت يأ ذاختا وأ ,غiبإب مايقلا صوصõا هجو ىلع حئاوللا وأ ةمظنfا

 
 "ةرادDاو ةمكوBاب يفلكملل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غ0بإ" )٢٦٥( ةعجار'ا رايعم  ١
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ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 نع ريرقتلاب ًابلاطم عجار;ا نوكي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةأشن;ا هيبنت رظح كلذ ف اò ,هيف هبتشم وأ يلعف ينوناق ريغ لعف
 فو .لاومfا لسغ ةحفاكم ةمظنأ بجوò ةينعم ةطلس ىلإ ,هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددoا ,حئاوللا وأ ةمظنfاب مازتلMا مدع
 .ةينوناق ةروشم ىلع لوصSا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دقو ,ةدقعم عجار;ا اهيف رظني يتلا اياضقلا نوكت دق ,فورظلا هذه

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٨

 فادهBا

 :يلي اميف عجار;ا فادهأ لثمتت .٩

 قاطن نع ةماع ةرظن مهل لقني نأو ,ةمكوSاب يفلك;ا ىلإ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارò ةصاõا هتايلوؤسم حوضوب غلبي نأ )أ(
 ;امهل طط´ا اهتيقوتو ةعجار;ا

 ;ةمكوSاب يفلك;ا نم ةعجار;اب ةلص تاذ تامولعم ىلع لصحي نأ )ب(

 ف مهتيلوؤسò ةلص تاذو ةمهم دعُت يتلا ,ةعجار;ا نع ة®انلا تاظحi;اب بسان;ا تقولا ف ةمكوSاب يفلك;ا دوزي نأ )ج(
 ;يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشhا

 .ةمكوSاب يفلك;او عجار;ا يب لاّعفلا لدابت;ا لاصتMا ززعي نأ )د(

 تافيرعتلا 

١٠. fيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت≠ا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغ: 

 ىلع فارشhا ةيلوؤسم مهقتاع ىلع عقي )ءانمأ سلجم ,لاث;ا ليبس ىلع( تاسسؤم وأ صاخشأ :ةمكوSاب نوفلك;ا )أ(
 .يلا;ا ريرقتلا دادعإ ةيلآ ىلع فارشhا كلذ لمشيو .اهتلءاسò ةطبتر;ا تابجاولاو ةأشنملل يجيتارتسMا هجوتلا
 ف ييذيفنتلا ءاضعfا لثم ,ةرادhا ف يلماعلا ةمكوSاب نوفلك;ا لمشي دق ,لودلا ضعب ف تآشن;ا ضعبل ةبسنلابو
 تارقفلا رظنا ,ةمكوSا لكايه عونتل ةشقانم ىلع عiطiلو .كلا;ا ريد;ا وأ ,ماع وأ صاخ عاطق ةأشن; ةمكوح سلجم
 .٨أ -١أ

 ضعب ف تآشن;ا ضعبل ةبسنلابو .ةأشن;ا تايلمع ءارجإ نع ةيذيفنتلا ةيلوؤس;ا لمحتي )صاخشأ( صخش :ةرادhا )ب(
 وأ ,ةمكوSا سلجم ف ييذيفنتلا ءاضعfا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةمكوSاب يفلك;ا عيمج وأ ضعب ةرادhا لمشت ,لودلا
 .كلا;ا ريد;ا

 تابلطت"ا

 ةمكو;اب نوفلك"ا

–١أ تارقفلا :عجار( .هب لاصتMا متيس يذلا ةأشن;ا ةمكوح لكيه نمض ينع;ا )صاخشfا( صخشلا ديد¶ عجار;ا ىلع بجي .١١
 )٤أ

 :ةمكوSاب يفلك;ا نم ةيعرف ةعومجò لاصتMا

 نأ هيلع بجيف ,يعم درف وأ ,ةعجار;ا ةنs لاث;ا ليبس ىلع ,ةمكوSاب يفلك;ا نم ةيعرف ةعومجò لاصتMاب عجار;ا ماق اذإ  .١٢
 )٧أ–٥أ تارقفلا :عجار( .ةأشنملل ةمكاSا ةئيهلا عم ًاضيأ لصاوتلل ةجاحب ناك اذإ ام ددحي

 ةأشن;ا ةرادإ ف ةمكوSاب يفلك;ا عيمج ةكراشم ةلاح

 كلام اهترادإ ىلوتي يتلا ةريغصلا ةأشن;ا ف لاث;ا ليبس ىلع ,ةأشن;ا ةرادإ ف ةمكوSاب يفلك;ا عيمج كراشي ,تMاSا ضعب ف .١٣
 صخشلل اهغiبإ متي رايع;ا اذه اهبلطتي يتلا رومfا تناك اذإ ,تMاSا هذه ف .اهتمكوح ف ًارود رخآ صخش يأ كلM úو دحاو



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٧٧  

	 )٢٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 

 

ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 ةرم رومfا غiبإ ىلإ ةجاح كانه تسيلف ,ةمكوSاب قلعتت ًاضيأ تايلوؤسم صخشلا اذهل ناكو ,ةرادhا تايلوؤسم لمحتي يذلا
 نئمطَي نأ عجار;ا ىلع بجي ,كلذ عمو .)ج(١٦ ةرقفلا ف ةدراو رومfا هذهو .ةمكوSاب قلعت;ا هرود راطإ ف هتاذ صخشلل ىرخأ
 مهتفصب ىرخأ تMاح ف عجار;ا مهغلبيس ناك نيذلا عيمج مiعإب يفي ةرادhا تايلوؤسم لمحتي يذلا صخشلاب لاصتMا نأ ىلإ
 )٨أ ةرقفلا :عجار( .ةمكوSاب يفلكم

 اهب غUبTا بجاولا رومBا

 ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارò قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم

 :يلي ام كلذ ف اò ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارò قلعتي اميف هتايلوؤسò ةمكوSاب يفلك;ا غiبإ عجار;ا ىلع بجي .١٤

 ;ةمكوSاب يفلك;ا فارشإ ت¶ ةرادhا اهتدعأ يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإو نيوكت نع لوؤسم هنأ  )أ(

 )١٠أ ,٩أ يترقفلا :عجار( .مهتايلوؤسم نم ةمكوSاب يفلك;ا وأ ةرادhا يفعت M ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نأ  )ب(

 امهل طط´ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن

 نع غiبhا كلذ نمضتيو ,امهل طط´ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن ىلع ةماع ةرظن ةمكوSاب يفلك;ا ءاطعإ عجار;ا ىلع بجي .١٥
 )١٦أ–١١أ تارقفلا :عجار( .عجار;ا اهددحي يتلا ةيرهوsا رطا´ا

 ةعجار;ا نم ةمه;ا جئاتنلا

 )١٨أ ,١٧أ يترقفلا :عجار( :يلي اò ةمكوSاب يفلك;ا غلبي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٦

 ةيبساoا تاريدقتلاو تاسايسلا كلذ ف اò ,ةأشن;ا ف ةيبساoا تاسرامملل ةمه;ا ةيعونلا بناوsا نأشب هرظن ةهجو )أ(
 ةسراù نأ هرابتعا ببس ةمكوSاب يفلكملل حضوي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ءاضتقMا دنعو .ةيلا;ا مئاوقلا تاحاصفإو
 ةصاõا فورظلل ةبسانم رثكfا تسيل اهنأ Mإ ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوò ةلوبقم تناك نإو ,ةمهم ةيبساحم
 )٢٠أ ,١٩أ يترقفلا :عجار( ;ةأشن;اب

 )٢١أ ةرقفلا :عجار( ;ةعجار;ا لiخ اههجاو يتلا ,تدجو نإ ,ةمه;ا تابوعصلا )ب(

 :ةأشن;ا ةرادإ ف يكراشم ةمكوSاب يفلك;ا عيمج نكي مل ام  )ج(

 :عجار( ;ةرادhا عم ,لصاوت لحم تلاز ام يتلا وأ ,اهتشقانم تå يتلاو ,ةعجار;ا ءانثأ ترهظ يتلا ةمه;ا رومfا )١(
 )٢٢أ ةرقفلا

 ;عجار;ا اهبلطي يتلا ةبوتك;ا تادافhا )٢(

  )٢٥أ–٢٣أ تارقفلا :عجار( ;تدجو نإ ,عجار;ا ريرقت نومضمو لكش ىلع رثؤت يتلا فورظلا  )د(

 ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشhاب ةلص تاذ ,عجارملل ينه;ا مكSا بسحب ,دعُتو ةعجار;ا ءانثأ رهظت ىرخأ ةمهم رومأ يأ )ه(
 )٢٨أ–٢٦أ تارقفلا :عجار( .يلا;ا

 عجار;ا لiقتسا 

 :يلي اò ةمكوSاب يفلك;ا غiبإ عجار;ا ىلع بجي ,ةجرد;ا تآشن;ا ةلاح ف .١٧

 ,ةكبشلا بتاكم ءاضتقMا دنعو ,بتك;او ,لاSا ىضتقم بسح ,بتك;ا ف نيرخ≠ا صاخشfاو طابترMا قيرف نأب نايب )أ(
 ;لiقتسMاب ةقلعت;ا ةلصلا تاذ ةيقiخfا تابلطت;اب اومزتلا دق

 دقتعُي دق عجارملل ينه;ا مكSا بسحب يتلا ةأشن;او ةكبشلا بتاكمو بتك;ا يب ىرخfا رومfاو تاقiعلا عيمج )١(
 مئاوقلا اهيطغت يتلا ةرتفلا لiخ هباعتأ يلامجإ اذه نمضتي نأ بجيو .لiقتسMا ىلع رثؤت اهنأ لوقعم لكشب
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ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 تانوك;او ةأشن;ا ىلإ ةكبشلا بتاكمو بتك;ا اهمدقي يتلا ىرخfا تامدõاو ةعجار;ا تامدخ نع ةيلا;ا
 ريثأت مييقت ف ةمكوSاب يفلك;ا ةدعاس; ةبسان;ا تائفلا ىلع باعتfا هذه عيزوت بجيو .اهترطيسل ةعضاõا

 ;)*(عجار;ا لiقتسا ىلع تامدõا

 فيفختلا وأ ,اهديد¶ ت يتلا لiقتسMا تاديدهت ىلع ءاضقلل اهقيبطت ت يتلا ةقiعلا تاذ ةيئاقولا ريبادتلا )٢(
 )٣٢أ–٢٩أ تارقفلا :عجار( .لوبقم ىوتسم ىلإ تاديدهتلا هذه نم

 لاصت3ا ةيلآ

 لاصتMا ةيلآ ديد¶

 )٤٥أ–٣٧أ تارقفلا :عجار( .اهل عقوت;ا ماعلا ىوتoاو اهتيقوتو تMاصتMا لكشب ةمكوSاب يفلك;ا غiبإ عجار;ا ىلع بجي .١٨

 لاصتMا لاكشأ

 ريغ يهفشلا غiبلا ناك اذإ ةعجار;ا نم اهيلإ لصوتلا ت يتلا ةمه;ا جئاتنلاب ,ًةباتك ,ةمكوSاب يفلك;ا غiبإ عجار;ا ىلع بجي .١٩
 :عجار( .ةبوتك;ا تاغiبلا ف ةعجار;ا ريس لiخ ترهظ يتلا رومfا عيمج يمضت مزلي Mو .عجارملل ينه;ا مكSا بسحب ٍفاك
 )٤٨أ–٤٦أ تارقفلا

 .١٧ ةرقفلا بجوò ًابولطم كلذ نوكي امدنع هلiقتساب قلعتي اميف ,ًةباتك ,ةمكوSاب يفلك;اب لصتي نأ عجار;ا ىلع بجي .٢٠

 تMاصتMا تيقوت 

 )٥٠أ ,٤٩أ يترقفلا :عجار( .بسان;ا تقولا ف ةمكوSاب يفلك;اب لصتي نأ عجار;ا ىلع بجي .٢١

 لاصتMا ةيلآ ةيافك

 ,كلذك نكي مل ذإو .ةعجار;ا ضرغل ًايفاك ةمكوSاب يفلك;او عجار;ا يب لدابت;ا لاصتMا ناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجي .٢٢
 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصSا ىلع هتردقو يرهوsا فيرحتلا رطا´ همييقت ىلع ,دجو نإ ,كلذ ريثأت يوقت هيلع بجيف
 )٥٣أ–٥١أ تارقفلا :عجار( .بسان;ا فرصتلا ذختي نأو ,ةبسان;ا ةعجار;ا

 قيثوتلا 

 تيقوتو ةعجار;ا لامعf هقيثوت ف اهنيمضت عجار;ا ىلع بجيف ,ًةهافش رايع;ا اذه بجوò ةبولط;ا رومfاب غiبhا ةلاح ف .٢٣
 نم ءزجك لاصتMا نم ةخسنب ظافتحMا عجار;ا ىلع بجيف ,ًةباتك رومfاب غiبhا ةلاح فو .هغiبإ ت يذلا صخشلاو اهب غiبhا
 )٥٤أ ةرقفلا :عجار( ٢.ةعجار;ا لامعf هقيثوت

*** 

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم'ا ف ةدمتع'ا ةنه'ا بادآو كولس دعاوقل ةعجار'ا ليمعل ىرخأ تامدخ يدقت ىلع عجار'ا ةردق عضخت  )*(
 ٦أو ,١١-٨ تارقفلا ,"ةعجار'ا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٢
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ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 ىرخBا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )١١ ةرقفلا :عجار( ةمكو;اب نوفلك"ا

 مجSا صئاصخو ةفلت´ا ةينوناقلاو ةيفاقثلا تايفلõا تاريثأت سكعي لكشب ,ةأشن;او ةلودلا بسح ةمكوSا لكايه فلتخت .١أ
 :لاث;ا ليبس ىلعف .ةيكل;او

 سلµا نع ةيماظنلا ةيحانلا نم لصفنم )يساسأ لكشب وأ ًايلك يذيفنت ريغ( فارشإ سلجم دجوي ,لودلا ضعب ف •
 ةيذيفنتلاو ةيفارشhا فئاظولا نم لك عقت ,ىرخأ لود فو .)"ييوتسم يذ سلجم" نم نوكم لكيه( )يرادhا( يذيفنتلا

 .)"دحاو ىوتسم يذ سلجم" نم نوكم لكيه( دحوم وأ دحاو سلµ ةيماظنلا ةيلوؤس;ا نمض

 وريدم لثم ,ةأشنملل ينوناقلا لكيهلا نم أزجتي M ًاءزج لكشت بصانم ةمكوSاب نوفلك;ا لغشي ,تآشن;ا ضعب ف •
 ةفلك;ا يه نوكت ةأشن;ا نم ًاءزج لثM å ةئيه دجوت ,ةيموكSا تآشن;ا ضعب لثم ,ىرخأ تآشنم فو .ةكرشلا
 .ةمكوSاب

 ةمكوSاب نوفلك;ا مضي ,ىرخأ تMاح فو .ةأشن;ا ةرادإ ف مهعيمج وأ ةمكوSاب يفلك;ا ضعب كراشي ,تMاSا ضعب ف •
 .يفلتخم ًاصاخشأ ةرادhاو

 ةرادhا لمحتت ىرخأ تMاح ف( ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ٣دامتعا نع يلوؤسم ةمكوSاب نوفلك;ا نوكي ,تMاSا ضعب ف •
 .)ةيلوؤس;ا هذه

 ةنs وأ كiم وأ ءاكرش وأ فارشإ سلجم وأ ةرادإ سلجم لثم ,ةمكاح ةئيهل ةيعامج ةيلوؤسم ةمكوSا نوكت ,تآشن;ا مظعم ف .٢أ
 فلك;ا وه دحاو صخش نوكي دق ,رغصfا تآشن;ا ضعب ف نكل .يلثاù صاخشأ وأ ءانمأ سلجم وأ ماكح سلجم وأ ةيرادإ
 نوكت امدنعو .دحاو صخش نم ءانمfا سلجم نوكتي امدنع وأ ,نورخآ كiم كانه نوكي M امدنع كلا;ا ريد;ا لثم ,ةمكوSاب
 ةئيهلا ةدعاس; ةنيعم ماهò دحاو درف ىتح وأ ةعجار;ا ةنs لثم ةيعرف ةعومجم فيلكت متي دقف ,ةيعامج ةيلوؤسم ةمكوSا
 نع فلتخت ,يماظن لكشب ةددحم تايلوؤسم درف وأ ةيعرف ةعومجم لمحتت دق ,ىرخأ ةروص فو .اهتايلوؤسم ءادأ ف ةمكاSا
 .ةمكاSا ةئيهلاب ةصاõا كلت

 ف ةنيعم رومأب عجار;ا مهغلبي نأ بجي نيذلا صاخشfا وأ صخشلا ديد¶ رايع;ا اذهل نكم;ا ريغ نم هنأ عونتلا اذه لثم ينعي .٣أ
 حضاو لكشب ديدحتلل لباق ريغ هب لاصتMا متيس يذلا ينع;ا صخشلا نوكي دق ,تMاSا ضعب ف ,ًاضيأ .ةعجار;ا تايلمع عيمج
 ةمكوSا لكيه اهيف نوكي يتلا تآشن;ا ف لاث;ا ليبس ىلع ,ىرخfا طابترMا فورظ نم وأ قبطن;ا يماظنلا راطhا لiخ نم
 فو .ةيموكSا تآشن;ا ضعبو حبرلل ةفداهلا ريغ تآشن;ا ضعبو ةلئاعل ةكولم;ا تآشن;ا ضعب ف امك ,يمسر لكشب ددحم ريغ
 متيس يذلا ةلصلا يذ صخشلا ىلع فيلكتلاب مئاقلا فرطلا عم قفتيو شقانتي نأ ىلإ عجار;ا جاتحي دق ,تMاSا هذه لثم
 ٤,)٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو هيلإ لصوتي يذلا ,عجار;ا مهف نوكي ,هب لاصتMا متيس يذلا صخشلا ديد¶ دنعو .هب لاصتMا
 يذلا رمfا فiتخاب هب لاصتMا متيس يذلا ينع;ا صخشلا فلتخي دقو .ةلصلا تاذ رومfا نم اهتايلآو ةأشن;ا ةمكوح لكيهل
 .هب غiبhا متيس

 
 ةيحiصلا كiتما قايسلا اذه ف دامتعMا ةيلوؤسم لم¶ ينعي ,"ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم ٦٨أ ةرقفلا ف حضوم وه امك  ٣

 .ةقiعلا تاذ تاحاضيhا كلذ ف اò ,ةيلا;ا مئاوقلا لكشت يتلا مئاوقلا ةفاك دادعإ ت دق هنأ ريرقتل
 "اهتئيبو ةأشن;ا مهف لiخ نم اهمييقتو يرهوsا فيرحتلا رطاخم ديد¶" )٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ٤
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ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 دحأ ةأشن;ا نوكت امدنعو ٥.ةمكوSاب يفلكملل اهغiبإب ةعومµا وعجارم موقي نأ مزلي ةنيعم ًارومأ )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم نمضتي .٤أ
 متيس يذلا رمfاو طابترMا فورظ ىلع نوك;ا اذه عجارم هب لصتي يذلا ينع;ا صخشلا ديد¶ دمتعي ,ىرخأ ةعومجم تانّوكم
 سفن مادختسابو ةيلخادلا ةباقرلا ماظن سفن نمض لامعfا سفن ةلوازò تانوك;ا ددع موقي دق ,تMاSا ضعب فو .هب غiبhا
 ةرادإ سلجم ,لاث;ا ليبس ىلع( صاخشfا سفن مه تانوك;ا كلت ف ةمكوSاب نوفلك;ا نوكي امدنعو .ةيبساoا تاسرام;ا
 .لاصتMا ضرغل دحاو ٍتقو ف تانوك;ا هذه عم لماعتلا قيرط نع راركتلا يدافت نكميف ,)كرتشم

 )١٢ ةرقفلا :عجار( ةمكوSاب يفلك;ا نم ةيعرف ةعومجò لاصتMا

 :لثم ًارومأ نابسSا ف ذخأي دق عجار;ا نإف ,ةمكوSاب يفلك;ا نم ةيعرف ةعومجò لاصتMا ف رظنلا دنع .٥أ

 .ةمكاSا ةئيهلاو ةيعرفلا ةعومµاب ةصاõا تايلوؤس;ا •

 .هب غiبhا متيس يذلا رمfا ةعيبط •

 .ةلصلا تاذ ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطت;ا •

 يدقت ىلع ةردقلاو ,اهب غلب;ا تامولع;اب قلعتي اميف فرصت ذاختM ةيحiصلا اهيدل ةيعرفلا ةعومµا تناك اذإ ام •
 .عجار;ا اهيلإ جاتحي دق يتلا ةيفاضhا تاريسفتلاو تامولع;ا

 همييقتب عجار;ا رثأتي دقف ,رصتخم وأ لماك لكش ف ,تامولعò ةمكاSا ةئيهلا غiبh ًاضيأ ةجاح كانه تناك اذإ ام ديد¶ دنع .٦أ
 ىلع قافتMا دنع عجار;ا حضوي دقو .ةمكاSا ةئيهلا ىلإ ةلصلا تاذ تامولع;ا غiبإب ةيعرفلا ةعومµا مايق ةبسانمو ةيلعاف ىد;
 .كلذ حئاوللا وأ ةمظنfا عنå مل ام ةمكاSا ةئيهلاب ًةرشابم لاصتMا ف قSاب ظفتحي هنأ طابترMا طورش

 هذه فئاظوو تاطلس نأ نم مغرلا ىلعو .لودلا نم ريثك ف )ةفلتخم ءامسأب ةلثاù ةيعرف تاعومجم وأ( ةعجارم ناs دجوت .٧أ
 ئدابم ريشتو .ةمكوSاب يفلك;اب عجار;ا لاصتا ف ًاساسأ ًارصنع ,تدجو ىتم ,اهب لاصتMا حبصأ دقف ,فلتخت دق ناجللا
 :يلي ام ىلإ ةديsا ةمكوSا

 .مظتنم لكشب ةعجار;ا ةنs تاعامتجا روضح ىلإ عجار;ا ةوعد متت نأ •

 .يرود لكشب عجار;اب لاصتMاب ةعجار;ا ةنs ف نورخ≠ا ءاضعfا ,ءاضتقMا دنعو ,ةعجار;ا ةنs سيئر موقي نأ •

 .لقfا ىلع ةنسلا ف ةدحاو ةرم ,ةرادhا روضح نودب ,عجار;ا عم ةعجار;ا ةنs عمت® نأ •

 )١٣ ةرقفلا :عجار( ةأشن;ا ةرادإ ف ةمكوSاب يفلك;ا عيمج ةكراشم ةلاح

 .عضولا اذه بساني اò لاصتMا تابلطتم قيبطت ليدعت متيو ,ةأشن;ا ةرادإ ف ةمكوSاب يفلك;ا عيمج كراشي ,تMاSا ضعب ف .٨أ
 ف عجار;ا مهغلبيس ناك نيذلا عيمج غiبإب ةرادhا تايلوؤسم لمحتي يذلا صخشلاب لاصتMا يفي M دق ,تMاSا هذه لثم فو
 نوكي دق ,ةأشن;ا ةرادإ ف اهيف نيريد;ا عيمج كراشي يتلا ةكرشلا ف ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةمكوSاب يفلكم مهتفصب ىرخأ تMاح
 ريدم عم اهتشقانم تå يتلا ةمه;ا رومπل يكردم ريغ )قيوستلا نع لوؤس;ا صخشلا ,لاث;ا ليبس ىلع( نيريد;ا ءMؤه ضعب
   .)ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع لوؤس;ا صخشلا ,لاث;ا ليبس ىلع( رخآ

 اهب غUبTا بجاولا رومBا

 )١٤ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارò قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم

 نم بسانم رخآ لكش ف وأ ,طابترMا باطخ ف ةلومشم ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارò قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم نوكت ام ًةداع .٩أ
 نم ةأشن;ا ف ةمكوSا لكيه وأ ةحئM وأ ماظن بلطتي دقو ٦.اهيلع قفت;ا طابترMا طورش لجسي يذلا بوتك;ا قافتMا لاكشأ

 
 .٤٩ ةرقفلا ,")ةعومÅا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اu( ةعومجملل ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار'ا رايعم  ٥
 ."ةعجار'ا تاطابترا طورش ىلع قافتmا" )٢١٠( ةعجار'ا رايعم نم ١٠ ةرقفلا رظنا  ٦
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ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 باطخ نم ةخسن يدقت نوكي دقف ,كلذل ًافiخ لاSا نوكي امدنعو .عجار;ا عم طابترMا طورش ىلع قافتMا ةمكوSاب يفلك;ا
 :لثم رومأب قلعتي اميف مهب لاصتiل ةبسانم ةقيرط ةمكوSاب يفلكملل ,بوتك;ا قافتMا لاكشأ نم بسانم رخآ لكش وأ ,طابترMا

 بلطتت يتلا رومfا لمشت كلذلو .ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبh ,ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ,ةعجار;ا ذيفنت نع عجار;ا ةيلوؤسم •
 ةمكوSاب يفلك;اب ةلص تاذ دعُت يتلاو ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ءانثأ رهظت يتلا ةمه;ا رومfا اهب غiبhا ةعجار;ا ريياعم
 .يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع مهفارشإ صخي اميف

 ةمكوSاب يفلك;ا غiبh ةيفاضإ رومأ ديد¶ ضرغل تاءارجإ ميمصت عجار;ا نم بلطتت M ةعجار;ا ريياعم نأ ةقيقح •
 .اهب

 ةعجار;ا رايعم قابطنا دنع ,عجار;ا ريرقت ف اهب غiبhاو ةعجارملل ةسيئرلا رومfا ديد¶ نع عجار;ا تايلوؤسم •
)٧.)٧٠١ 

 تابلطتم وأ ةأشن;ا عم قافتMا وأ حئاوللا وأ ةمظنfا اهبلطتت ةنيعم رومأب غiبhا نع عجار;ا ةيلوؤسم ,قابطنMا دنع •
 .ةينطو ةينهم ةيبساحم ةئيه نع ةرداصلا ريياع;ا لثم ,طابترMا ىلع ةقبطنم ةيفاضإ

 ًاقاطن عسوأ لاصتا ءارجإ ىلع طابترMا ىلع ةقبطن;ا ةيفاضhا تابلطت;ا وأ ةأشن;ا عم قافتMا وأ حئاوللا وأ ةمظنfا صنت دق .١٠أ
 ةجيتن اهروهظ دنع اهب غiبhا مزلي ةنيعم رومأ ىلع ةأشن;ا عم قافتMا صني دق )أ( ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةمكوSاب يفلك;اب
 يمسرلا فيلكتلا صني دق )ب( وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تامدخ فiخب ,ةكبشلا بتكم وأ ,بتك;ا اهمدقي يتلا تامدõا
 ةعجارم لامعأ لثم ,ىرخأ لامعأ ةجيتن عجار;ا ملع ىلإ ومنت يتلا رومfاب غiبhا ةرورض ىلع ماع عاطق ةأشنم عجار; رداصلا
 .ءادfا

 )١٥ ةرقفلا :عجار( امهل طط´ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن

 :امهل طط´ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطنب قلعتي اميف لاصتMا نإ .١١أ

 موهفمو رطاخم ىلع ةيوطن;ا اياضقلا ةشقانمو ,عجار;ا لمع جئاتنل مهمهف يس¶ ىلع ةمكوSاب يفلك;ا دعاسي دق )أ(
 ;اهنأشب ةيفاضإ تاءارجإ ذاختا عجار;ا نم نوبلطي دق تMاجم يأ ديد¶و ,عجار;ا عم ةيبسنلا ةيمهfا

 .اهتئيبو ةأشنملل همهف يس¶ ىلع عجار;ا دعاسي دق )ب(

 ةاعارم ىلإ اهتجاح بابسأو رومfا كلت مهف ف ةمكوSاب يفلك;ا ,عجار;ا اهددحي يتلا ,ةيرهوsا رطا´اب غiبhا دعاسي .١٢أ
 ىلع فارشhاب ةقلعت;ا مهتايلوؤسò ءافولا ف ةمكوSاب يفلك;ا ةيرهوsا رطا´اب غiبhا دعاسي دقو .ةعجار;ا دنع ةصاخ
 .يلا;ا ريرقتلا ةيلآ

 :يلي ام اهب غiبhا متي يتلا رومfا لمشت دق  .١٣أ

 .أطخ وأ شغ ببسب يتلا ًءاوس ,ةمه;ا يرهوsا فيرحتلا رطاخم ةهجاو; عجار;ا طيطخت ةيفيك •

 .ةمَّيق;ا يرهوsا فيرحتلا رطاخم اهيف عفترت يتلا تMاµا عم لماعتلل عجار;ا طيطخت ةيفيك •

 .ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلا عم لماعتلا ف عجار;ا جهنم •

 ٨.ةعجار;ا قايس ف ةيبسنلا ةيمهfا موهفم قيبطت •

 ف اò ,ةعجار;ا جئاتن يوقت وأ اهل طط´ا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتل ةمزiلا ةصصخت;ا ةفرع;ا وأ تاراه;ا ىدمو ةعيبط •
 ٩.عجار;ا بناج نم ريبخب ةناعتسMا كلذ

 
 "لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومáا نع غ0بDا" )٧٠١( ةعجار'ا رايعم ٧
 "ةعجار'ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهáا" )٣٢٠( ةعجار'ا رايعم  ٨
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ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 نوكت دق يلاتلابو ,ةعجار;ا دنع عجار;ا بناج نم ريبك مامتهاب ىظ¶ دق يتلا رومfا نع عجارملل ةيلوfا رظنلا تاهجو •
 .)٧٠١( ةعجار;ا رايعم قابطنا دنع ,ةعجارملل ةسيئر رومأ

 ةيرهوج تارييغت يأ ببسب تاحاصفhاو ةيدرفلا مئاوقلا ىلع ةسكعن;ا راث≠ا عم هب لماعتي نأ عجار;ا ططخي يذلا جهن;ا •
 .اهتطشنأ وأ يلا;ا اهزكرم وأ ةأشن;ا ةئيب ف وأ قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ف

 :يلي ام ةمكوSاب يفلك;ا عم اهتشقانم بسان;ا نم نوكي دق يتلا ىرخfا طيطختلا رومأ لمشت .١٤أ

 ةءاّنب ةقيرطب لمعلا ييلخادلا يعجار;او يجراõا عجارملل نكú فيك ,ةيلخاد ةعجارم ةفيظو ةأشن;ا ىدل نوكي امدنع •
 ةناعتسiل طيطخت يأ ىدمو ةعيبطو ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمعب ةناعتسiل طيطخت يأ كلذ ف اò ,ةلماكتمو
 ١٠.ةرشابم ةدعاسم يدقتل ييلخادلا يعجار;اب

 :نأشب ةمكوSاب يفلك;ا رظن تاهجو •

o ا متيس يذلا ةأشن;ا ةمكوح لكيه ف ينع;ا صخشلاMهب لاصت. 

o اب يفلك;ا يب تايلوؤس;ا عيزوتSاو ةمكوhةراد. 

o ا رطاخمو ةأشن;ا تايجيتارتساو فادهأfةيرهوج تافير¶ اهنع جتنت دق يتلا ةلصلا تاذ لامع. 

o اfاب نوفلك;ا ىري يتلا رومSاجم يأو ,ةعجار;ا ءانثأ صاخ مامتها ىلإ ةجاحب اهنأ ةمكوMذاختا نوبلطي دق ت 
 .اهنأشب ةيفاضإ تاءارجإ

o اMاصتMةيميظنتلا تاطلسلاو ةأشن;ا يب ةمه;ا ت. 

o اfا رومfاب نوفلك;ا ىري يتلا ىرخSةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ىلع رثؤت دق اهنأ ةمكو. 

 كلذ ف اò ,اهتيمهأو ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلاب )أ( قلعتي اميف مهلاعفأو مهيعوو ةمكوSاب يفلكملل ةيكولسلا فقاو;ا •
 .هثودح ةيناكمإ وأ شغلا فاشتكاو )ب( ,ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ىلع ةمكوSاب يفلك;ا فارشإ ةيفيك

 ,تاكرشلا ةمكوح تاسراùو ,ةبساoا ريياعم ف تاروطتلل ةباجتسiل ةمكوSاب نوفلك;ا اهذختي يتلا تافرصتلا •
 ضرعلا ىلع ,لاث;ا ليبس ىلع ,تاروطتلا كلت ريثأتو ,كلذب ةطبتر;ا رومfاو ,ةيلا;ا قاروfا قاوسأ ف جاردhا دعاوقو
 :كلذ ف اò ,اهاوتحمو اهلكيهو ةيلا;ا مئاوقلل لماشلا

o م ىدمiا ةيناكمإو ةيلا;ا مئاوقلا ف ةضورع;ا تامولع;ا ةمءMمهفلاو ةنراقملل اهتيلباقو اهيلع دامتع; 

o م ريغ تامولعم جاردإ اهضوقي ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اميف رظنلاiل ميلسلا مهفلا بج¶ تامولعم وأ ةمئπروم 
 .اهنع حصف;ا

 .عجار;ا عم ةقباسلا تMاصتiل ةمكوSاب يفلك;ا ةباجتسا •

 كلت رادصإ طط´ا ةقيرطلاو ,))٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف اهفيرعت بسح( ىرخfا تامولع;ا ىلع لمتشت يتلا تادنتس;ا  •
 نأ نكú ,عجار;ا ريرقت خيرات دعب ىرخأ تامولعم ىلع لوصSا عجار;ا عقوتی امدنعو .اهرودص تيقوتو اهب تادنتس;ا
 دوجو عجار;ا جتنتسا اذإ ةيرورض وأ ةبسانم نوكت دق يتلا تافرصتلا ًاضيأ ةمكوSاب يفلك;ا عم تاشقان;ا نمضتت

 .عجار;ا ريرقت خيرات دعب اهيلع لوصSا متي يتلا ىرخfا تامولع;ا ف يرهوج فير¶

 هدحو عجار;ا ةيلوؤسم ريغي M هنإف ,ةعجار;ا تيقوتو قاطن طيطخت ف عجار;ا دعاسي دق ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا نأ مغر .١٥أ
 ةيرورضلا تاءارجhا ىدمو تيقوتو ةعيبط كلذ ف اò ,ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسMا عضو نع هريغ نود
 .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل

 
 ."عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا" )٦٢٠( ةعجار;ا رايعم رظنا  ٩
 ٣١و ٢٠ ناترقفلا ,"ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا" )٦١٠( ةعجار;ا رايعم  ١٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٨٣  

	 )٢٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 

 

ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 ةيلعاف ىلع كلذ رثؤی M ىتح امهل طط´ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن نأشب ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا دنع رذSا ير¶ مزلي .١٦أ
 غiبhا للقي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةأشن;ا ةرادإ ف يكراشم مهعيمج وأ ةمكوSاب يفلك;ا ضعب نوكي امدنع ًةصاخ ,ةعجار;ا
 .ريبك لكشب اهب ؤبنتلل ةلباق اهلعجب تاءارجhا كلت ةيلعاف نم ةيليصفتلا ةعجار;ا تاءارجإ تيقوتو ةعيبطب

 )١٦ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا نم ةمه;ا جئاتنلا 

 لجأ نم ةمكوSاب يفلك;ا نم ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصSا بلط ةعجار;ا نم اهيلإ لصوتلا ت يتلا جئاتنلاب غiبhا نمضتي دق .١٧أ
 مهفلا سفن مهيدل ةمكوSاب يفلك;ا نأ نم عجار;ا دكأتي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعجار;ا ةلدأ نم هيلع لوصSا ت ام لامكتسا
 .ةددحم ثادحأ وأ تiماعò ةلصلا تاذ فورظلاو قئاقحلل

 رطا´ا نأشب لاصتMا كلذكو ,١٦ ةرقفلا بجوò ةبولط;ا ةمكوSاب يفلك;اب تMاصتMا نإف ,)٧٠١( ةعجار;ا رايعم قابطنا دنع .١٨أ
 بلطتت يتلا رومπل عجار;ا ديد¶ دنع ةصاخ ةفصب ةلص تاذ دعُت ,١٥ ةرقفلا بجوò ةبولط;او عجار;ا اهددح يتلا ةمه;ا
 ١١.ةعجارملل ةسيئر ًارومأ نوكت دق هيلع ًءانبو ,هنم ًاريبك ًامامتها

 ))أ(١٦ ةرقفلا :عجار( ةيبساoا تاسرامملل ةمه;ا ةيعونلا بناوsا

 مئاوقلا تاحاصفإو ةيبساoا تاسايسلا نأشب تاداهتجاو ,ةيبساحم تاريدقت ءارجإب ةأشنملل ًةداع يلا;ا ريرقتلا رطأ حمست .١٩أ
 نم ريبك ردق اهب طيحي يتلا ةيبساoا تاريدقتلا عضو ف ةيسيئرلا تاضارتفMا مادختساب قلعتي اميف ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيلا;ا
 تاسايسلاب صخلم نع حاصفhا يلا;ا ريرقتلا رطأ وأ حئاوللا وأ ةمظنfا بلطتت دق ,كلذ ىلإ ةفاضhابو .سايقلا دكأت مدع
 ريفوتو ديدحتل "ةمه;ا ةيبساoا تاسرام;او تاسايسلا" وأ "ةمه;ا ةيبساoا تاريدقتلا" ىلإ ةراشhا وأ ةمه;ا ةيبساoا
 دادعإ دنع ةرادhا اهب تماق يتلا ةيعوضو;ا ريغ وأ ًاديقعت وأ ةبوعص رثكfا تاداهتجMا نع يمدختسملل ةيفاضإ تامولعم
 .ةيلا;ا مئاوقلا

 يفلكملل ةصاخ ةفصب ةمهم ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيعوضو;ا ريغ بناوsا نأشب عجار;ا رظن تاهجو نوكت دق ,كلذل ًةجيتنو .٢٠أ
 ف ةحضو;ا رومfاب قلعتي اميف ,لاث;ا ليبس ىلعف .يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشhا نع مهتايلوؤسò عiطضMا ف ةمكوSاب
 ةيبساoا تاريدقتلا دكأت مدعب ةقلعت;ا تاحاصفhا ةيافك ىد; عجار;ا يوقتب يمتهم ةمكوSاب نوفلك;ا نوكي دق ,١٩أ ةرقفلا
 ةيبساoا تاسرامملل ةمه;ا ةيعونلا بناوsا نأشب ءاَّنبلاو حتفن;ا لاصتMا ًاضيأ نمضتي دقو .ةريبك رطاخم ىلإ يدؤت يتلا
 اهينمضت متي دق يتلا رومfا يناثلا قحل;ا ددحيو .تاحاصفhا ةدوجو ةمه;ا ةيبساoا تاسرام;ا لوبق ىدم ىلع قيلعتلا ةأشنملل
 .لاصتMا اذه ف

 ))ب( ١٦ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا ءانثأ اهتهجاوم متت يتلا ةمه;ا تابوعصلا

 :لثم ًارومأ ةعجار;ا ءانثأ اهتهجاوم متت يتلا ةمه;ا تابوعصلا نمضتت دق .٢١أ

 ةيرورضلا تامولع;ا ريفوت ف ةرادhا ةبغر مدع وأ ,ةأشن;ا يفظوم دجاوت مدع وأ ,ةرادhا بناج نم ةمه;ا تاريخأتلا •
 .ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتب عجار;ا مايقل

 .رربم نود هلiخ ةعجار;ا لامكتسا ررق;ا تقولا راصتخا •

 .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل عقوتم ريغ ريبك دهج لذبل ةجاSا •

 .ةعقوتم تامولعم رفوت مدع •

 .ةرادhا لبق نم عجار;ا ىلع دويق ضرف •

 
 ١٠و ٩ ناترقفلا ,)٧٠١( ةعجار;ا رايعم  ١١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٨٤  

	 )٢٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 

 

ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 اهنم بلطُي امدنع ,مييقتلا اذه ةرتف دم وأ ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل اهمييقت ءارجإ ف ةرادhا ةبغر مدع •
 .كلذ

 ١٢.عجار;ا يأر ليدعت ىلإ يدؤي دق اù ,قاطنلا ىلع ًاديق تابوعصلا هذه لثم لكشت دق ,فورظلا ضعب فو

 ))١( )ج( ١٦ ةرقفلا :عجار( ةرادhا عم ,لصاوت لحم تلاز ام يتلا وأ ,اهتشقانم تå يتلا ةمه;ا رومfا 

 :لثم ًارومأ ةرادhا عم ,لصاوت لحم تلاز ام يتلا وأ ,اهتشقانم تå يتلا ةمه;ا رومfا لمشت دق .٢٢أ

 .ةنسلا لiخ تعقو يتلا ةمه;ا تiماع;ا وأ ثادحfا •

 .يرهوsا فيرحتلا رطاخم ىلع رثؤت دق يتلا لمعلا تايجيتارتساو ططخو ,ةأشن;ا ىلع رثؤت يتلا لمعلا فورظ •

 .ةعجار;ا وأ ةبساoا رومأ ف نيرخ≠ا يبساoا عم ةرادhا تارواشò ةقلعت;ا فوا´ا •

 قيبطت وأ ةيبساoا تاسرام;ا صوصخب رركت;ا هنييعت وأ ةرم لوf عجار;ا ييعت دنع متت يتلا تiسار;ا وأ تاشقان;ا •
 .ىرخfا تامدõا وأ عجار;ا باعتأ وأ ةعجار;ا ريياعم

 لامتكا مدع ببسب يأرلا ف ةيئدب;ا تافiتخMا ءانثتساب ,اهنأشب ةرادhا عم قافتا مدع كانه ناك يتلا ةمه;ا رومfا •
 تاذ ةيفاضإ تامولعم وأ قئاقح ىلع عجار;ا لوصح قيرط نع ًاقحM اهلح متي يتلاو ةيلوfا تامولع;ا ببسب وأ قئاقSا

 .ةلص

 ))ب( ١٦ ةرقفلا :عجار( عجار;ا ريرقت نومضمو لكش ىلع رثؤت يتلا فورظلا

 ىضتقم بسح ,ةمكوSاب يفلك;ا وأ ةرادhا عم ةعجار;ا طابترا طورش ىلع عجار;ا قفتي نأ )٢١٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٢٣أ
 لاكشأ نم بسانم رخآ لكش يأ ف وأ ةعجار;ا طابترا باطخ ف اهيلع قفت;ا ةعجار;ا طابترا طورش ليجست مزليو ١٣.لاSا
 ةرقفلا ف يبم وه امكو ١٤.عجار;ا ريرقتل عقوت;ا نومض;او لكشلا ىلإ ةراشhا اهنيب نم ًارومأ نمضتت نأ مزليو ,بوتك;ا قافتMا
 باطخ نم ةخسنب ةمكوSاب يفلك;ا عجار;ا دوزي نأ نكú ,ةمكوSاب يفلك;ا عم طابترMا طورش ىلع قافتMا متي مل اذإ ,٩أ
 ةمكوSاب يفلك;ا مiعإ وه )د( ١٦ ةرقفلا بجوò بولط;ا غiبhا نم ضرغلاو .ةعجار;اب ةلصلا تاذ رومfاب مهغiبh طابترMا
 يتلا ةعجار;ا نع ةيفاضإ تامولعم نمضتي دق وأ ,هل عقوت;ا نومض;او لكشلا نع عجار;ا ريرقت اهيف فلتخي دق يتلا فورظلاب
 .اهذيفنت ت

 ًاقفو هريرقت ف ةيفاضإ تامولعم ,جاردإ يرورضلا نم هنأ ىري دق وأ ,جاردإب ًابلاطم عجار;ا اهيف نوكي يتلا فورظلا يب نم .٢٤أ
 :يلي ام ,اهب ةمكوSاب يفلك;ا غiبإ مزلي يتلاو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل

 ١٥.)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو هريرقت ف يأرلا ليدعت عجار;ا عقوتي امدنع •

 ١٦.)٥٧٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةيرارمتسMاب قلعت;ا يرهوsا دكأتلا مدع نع ريرقتلا متي امدنع •

 ١٧.)٠١٧( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومfاب غiبhا دنع •

 نوكي امدنع وأ ١٨,)٧٠٦( ةعجار;ا رايع; ًاقفو رخآ رمأ ةرقف وأ هابتنا تفل ةرقف جاردإ يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري امدنع •
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ىرخfا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا بجوò كلذب مايقلاب ًابلاطم

 
 "لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف يأرلا ىلع ت0يدعتلا" )٧٠٥( ةعجار'ا رايعم ١٢
 ٩ ةرقفلا ,٢١٠ ةعجار'ا رايعم  ١٣
 ١٠ ةرقفلا ,٢١٠ ةعجار'ا رايعم  ١٤
 ٣٠ ةرقفلا ,)٧٠٥( ةعجار'ا رايعم  ١٥
 )د(٢٥ ةرقفلا ,"ةيرارمتسmا" )٥٧٠( ةعجار'ا رايعم  ١٦
 ١٧ ةرقفلا ,)٧٠١( ةعجار'ا رايعم  ١٧



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٨٥  

	 )٢٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 

 

ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 ١٩.)٧٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ىرخfا تامولع;ا ف ححصم ريغ يرهوج فير¶ دوجو ىلإ عجار;ا صلخي امدنع •

 ةيفيكلا ةشقانم ليهستل عجار;ا ريرقتل ةدوسò ةمكوSاب يفلك;ا ديوزت ديف;ا نم هنأ عجار;ا ىري دق ,فورظلا هذه لثم يفف
 .عجار;ا ريرقت ف رومfا هذه لوانت اهب متيس يتلا

 ةعجار;ا رايع; ًاقفو )*(هريرقت ف طابترMا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا جاردإ مدع عجار;ا اهيف يوني يتلا ةياغلل ةردانلا فورظلا ف .٢٥أ
 نمπل ريبكلا ديدهتلا ةروطخو ةيلامتحM همييقتب مهمiعh ةمكوSاب يفلك;ا عم ةينلا هذه ةشقانم عجار;ا ىلع يعتي ,)٧٠٠(
 تم ف عجار;ا تايلوؤسم فصو جاردإ مدع اهيف ررقي يتلا فورظلاب ةمكوSاب يفلك;ا ًاضيأ عجار;ا غلبُي دقو ٢٠.يصخشلا
 ٢١.)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم بجوò هب حومسم وه امبسح ,عجار;ا ريرقت

 ))ه(١٦ ةرقفلا :عجار( يلا;ا ريرقتلا ةيلآب ةلص تاذ ةمهم ىرخأ رومأ

 لوصSا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ وأ فورظلا ف تاريغتلا وأ ةعقوت;ا ريغ ثادحπل ةجيتن ,هنأ ىلإ ٢٢)٣٠٠( ةعجار;ا رايعم ريشي .٢٦أ
 ام ليدعت ّمث نمو ,ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسMا ليدعت ىلإ عجار;ا جاتحي دق ,ةعجار;ا تاءارجإ جئاتن نم اهيلع
 رطا´ا ف رظنلا ليدعت ىلع ًءانب ,اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ثيح نم اهل ططخم ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ نم امهيلع بترت
 قاطنب ةقلعت;ا ةيلوfا تاشقانملل ثيدحتك ,لاث;ا ليبس ىلع ,رومfا كلتب ةمكوSاب يفلك;ا غiبإب عجار;ا موقي دقو .ةمَّيق;ا
 .امهل طط´ا اهتيقوتو ةعجار;ا

 ىلع مهفارشإ صخي اميف ةمكوSاب يفلك;اب ةرشابم ةلص اهل يتلاو ,ةعجار;ا ءانثأ رهظت يتلا ةمه;ا ىرخfا رومfا نمضتت دق .٢٧أ
 .اهحيحصت ت يتلا ىرخfا تامولع;ا ف ةيرهوsا تافيرحتلا لثم ًارومأ ,يلا;ا ريرقتلا ةيلآ

 ف عجار;ا ذخأي دق ,اهب ةقلعت;ا ةيقيبطتلا داو;او )د(-)أ( ١٦ تارقفلا ف ةدراولا تابلطت;ا لعفلاب هلوانتت مل يذلا ىد;ا ىلإ .٢٨أ
 ًاقفو ,هنييعت ةلاح ف ,طابترMا ةدوج ةباقر صحاف ,اهيف رظن يتلا وأ ,عم اهتشقانم تå يتلا ىرخfا رومfاب غiبhا نابسSا
 ٢٣.)٢٢٠( ةعجار;ا رايع;

 )١٧ ةرقفلا :عجار( عجار;ا لiقتسا

 تاطابتراب ةقلعت;ا ,لiقتسMاب ةطبتر;ا تابلطت;ا كلذ ف اò ,ةلصلا تاذ ةيقiخfا تابلطت;اب مازتلMا عجار;ا ىلع يعتي .٢٩أ
 ٢٤.ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم

 :يلي ام عم لماعتت ماع لكشب اهنكلو ,طابترMا فورظل ًاعبت اهب غiبhا بجاولا ةيئاقولا ريبادتلاو ىرخfا رومfاو تاقiعلا فلتخت .٣٠أ

 تاديدهتو ,يتاذلا صحفلا تاديدهتو ,ةيصخشلا ةحلص;ا تاديدهت :اهنأ ىلع اهفينصت نكú يتلا ,لiقتسMا تاديدهت )أ(
 ;فيوختلا تاديدهتو ,ليمعلا عم ةفلfا تاديدهتو ,ليمعلا ةMاوم

 مظنلا لخاد ةيئاقولا ريبادتلاو ,ةأشن;ا لخاد ةيئاقولا ريبادتلاو ,حئاوللا وأ ةمظنfاو ,ةنه;ا اهتعضو يتلا ,ةيئاقولا ريبادتلا )ب(
 .ةعجار;ا بتكò ةصاõا تاءارجhاو

 
 .١٢ ةرقفلا ,"لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو ,هابتنا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار'ا رايعم ١٨
 )أ(١٨ ةرقفلا ,"ىرخáا تامولع'اب ةق0علا تاذ عجار'ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار'ا رايعم ١٩
 بساèا نم بتك'ا نم ةرداصلا ةعجار'ا ريراقت ىلع عيقوتلا بجي" هنأ ىلع ةسداسلا هتدام ف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم'ا ف يينوناقلا يبساèا ماظن صني  )*(

 ملو ."عيقوتلا ف رخآ صخش ةبانإ زوجي mو ةبساèا تاكرشل ةبسنلاب 0عف ةعجار'ا ىلع فرشأ وأ كراش يذلا كيرشلا نم وأ ادرف ناك اذإ هسفن هل صخر'ا
 .تاءانثتسا يأ ماظنلا طعي

 ٦٣أو ٤٦ ناترقفلا ,)٧٠٠( ةعجار'ا رايعم  ٢٠
 ٤١ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار'ا رايعم  ٢١
 ١٥أ ةرقفلا ,"ةيلا'ا مئاوقلا ةعجار' طيطختلا" )٣٠٠( ةعجار'ا رايعم ٢٢
 ."ةيلا'ا مئاوقلا ةعجار' ةدو}ا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار'ا رايعم نم ٣٣أ–٢٣أو ٢٢–١٩ تارقفلا رظنا  ٢٣
 ١٤ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار'اب مايقلاو لقتس'ا عجارملل ةماعلا فادهáا" )٢٠٠( ةعجار'ا رايعم ٢٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٨٦  

	 )٢٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 

 

ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 فورظلا ف اهب ةمكوSاب يفلك;ا غiبإ مزلي ةنيعم ًارومأ حئاوللا وأ ةمظنfا وأ ةلصلا تاذ ةيقiخfا تابلطت;ا ًاضيأ دد¶ دق .٣١أ
 ةرداصلا يينه;ا يبساحملل ةنه;ا تايقiخأ دعاوق بلطتت ,لاث;ا ليبس ىلعف .لiقتسMا تابلطت; تاكاهتنا دیدحت اھیف متی يتلا
 يذلا فرصتلابو كاهتنا يأب ًةباتك ةمكوSاب يفلك;ا غiبإ عجار;ا نم يبساحملل ةنه;ا تايقiخf ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع
 ٢٥.هذاختا حرتقي يذلا وأ بتك;ا هذختا

 تآشن;ا ضعب ةلاح ف ًاضيأ ةبسانم ةجرد;ا تآشن;ا ةلاح ف قبطُت يتلاو عجار;ا لiقتساب قلعتي اميف غiبhا تابلطتم نوكت دق .٣٢أ
 نم ضيرع عاطقو ريبك ددع دوجو ببسب لاث;ا ليبس ىلع ,ةمهم ةماع ةحلصم تاذ نوكت دق يتلا كلت كلذ ف اò ,ىرخfا
 تاكرشو كونبلا لثم( ةيلا;ا تاسسؤ;ا تآشن;ا كلت ةلثمأ يب نم نوكي دقو .لامعfا مجحو ةعيبطل ًارظنو حلاص;ا باحصأ
 اهيف لاصتMا نوكي M تMاح كانه نوكت دق ,ىرخأ ةيحان نمو .ةيريõا تآشن;ا لثم ىرخأ تآشنمو )دعاقتلا قيدانصو يمأتلا
 ام لiخ نم ةلصلا تاذ قئاقSاب ملع ىلع ةمكوSاب يفلك;ا عيمج نوكي امدنع لاث;ا ليبس ىلع ,ًامئiم لiقتسMاب قلعتي اميف
úعجار;ا بتك; نوكي امدنعو ,كلا;ا لبق نم ةأشن;ا رادت امدنع ًةصاخ اذه ثدحي نأ حجر;ا نمو .ةيرادإ ةطشنأ نم هنوسرا 
 .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم فiخب ةأشن;ا عم دودحم لمع ةكبشلا بتاكمو

 )٣ ةرقفلا :عجار( ةيفاضhا رومfا

 ,اهنوصو اهقيبطتب موقتو ,ةبسانم ةيلخاد ةباقر ممصُت ةأشن;ا نأ نم دكأتلا نمضتي ةرادhا ىلع ةمكوSاب يفلك;ا فارشإ نإ .٣٣أ
 .ةقبطن;ا حئاوللاو ةمظنfاب مازتلMاو ,تايلمعلا ةءافكو ةيلعافو ,يلا;ا ريرقتلا ىلع دامتعMا ةيناكمإب قلعتي اميف كلذو

 نأ حجر;ا نم ,كلذ مغر ,اهنكلو يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشhاب ةرورضلاب قلعتت M ةيفاضإ رومأب ملع ىلع عجار;ا حبصي دق .٣٤أ
 .ةلءاس;اب ةقلعت;ا ةأشن;ا تامازتلا وأ ةأشنملل يجيتارتسMا هجوتلا ىلع فارشhا ف ةمكوSاب يفلك;ا تايلوؤس; ةمهم نوكت
 اهتافرصت وأ ايلعلا ةرادhا تارارقبو ,اهتايلآ وأ ةمكوSا لكايهب قلعتت ةمهم اياضق لاث;ا ليبس ىلع ,رومfا هذه لثم نمضتت دقو
 .بسان;ا ضيوفتلا ىلإ رقتفت يتلا ةمه;ا

 ىلع حبصي يتلاو عونلا اذه نم يتلا رومfا عجار;ا شقاني دق ,ةيفاضإ رومأب ةمكوSاب يفلك;ا غiبإ يعتي ناك اذإ ام ريرقت دنع .٣٥أ
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف كلذ لعف بسان;ا ريغ نم ناك اذإ Mإ ,بسان;ا يرادhا ىوتس;ا عم اهب ملع

 :يلي اò ملع ىلع ةمكوSاب يفلك;ا لعج عجارملل بسان;ا نم نوكي دقف ,ةيفاضإ رومأب غiبhا ةلاح ف  .٣٦أ

 ;ةيلا;ا مئاوقلا نأشب يأر نيوكت ف لثمتي يذلا ,ةعجار;ا ضرغل يضرع رمأ وه اهب غiبhاو رومfا هذه لثم ديد¶ نأ )أ(

 ;ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكتل ةيرورضلا تاءارجhا فiخب رمfاب قلعتي اميف تاءارجإ ذيفنت متي مل هنأ )ب(

 .ةدوجوم ىرخأ رومأ كانه تناك اذإ ام ديدحتل تاءارجإ ذيفنت متي مل هنأ )ج(

 لاصت3ا ةيلآ

 )١٨ ةرقفلا :عجار( لاصتMا ةيلآ ديد¶ 

 عضو ف تاغiبΩل عقوت;ا ماعلا نومض;او امهل طط´ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطنو عجار;ا تايلوؤسò حضاولا غiبhا دعاسي .٣٧أ
 .لاّعفلا لدابت;ا لاصتiل ساسfا

 :يلي ام ةشقانم لاّعفلا لدابت;ا لاصتMا ف ًاضيأ مهاست دق يتلا رومfا يب نم .٣٨أ

 مهف قيقحتل لضفأ عضو ف نونوكي ةمكوSاب يفلك;او عجار;ا نإف ,ًاحضاو ضرغلا نوكي امدنعف .تMاصتMا نم ضرغلا •
 .لاصتMا ةيلآ نع أشنت نأ عقوت;ا تافرصتلاو ةقiعلا تاذ اياضقلا نأشب كرتشم

 .تMاصتMا هب متتس يذلا لكشلا •

 
 .ل0قتسmا تاكاهتنا لوانتت يتلا ,ةنه'ا تايق0خأ دعاوق نم ٤٩ ىلإ ٣٩-٢٩٠ دونبلا رظنا  ٢٥
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ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 .ةنيعم رومأ نأشب لاصتMاب موقيس يذلا ةمكوSاب يفلك;ا نمضو طابترMا قيرف ف صخشلا •

 ةلص تاذ اهنأ نوري يتلا رومfاب عجار;ا نوغلبيس ةمكوSاب يفلك;ا نأو ,Mًدابتم نوكيس لاصتMا نأب عجار;ا عقوت •
 ,ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلع ريبك لكشب رثؤت دق يتلا ةيجيتارتسMا تارارقلا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةعجار;اب
 .ايلعلا ةرادhا ةءافك وأ ةهازنب ةقلعت;ا فوا´او ,هثودح فاشتكا وأ شغ ثودح ف كشلاو

 .رومfا هذه نع يباوsا ريرقتلاو اهب غiبhاب عجار;ا موقي يتلا رومfا نأشب تافرصتلا ذاختاب ةقلعت;ا ةيل≠ا •

 .رومfا هذه نع يباوsا ريرقتلاو اهب غiبhاب ةمكوSاب نوفلك;ا موقي يتلا رومfا نأشب تافرصتلا ذاختاب ةقلعت;ا ةيل≠ا •

 رظن ةهجوو ,ةمكوSاب نوفلك;ا لمع ةيفيكو ,اهتمكوح لكيهو ةأشن;ا مجح كلذ ف اò ,فورظلل ًاقفو لاصتMا ةيلآ فلتختس .٣٩أ
 عجار;ا يب لاصتMا نأ ىلإ لاّعف لدابتم لاصتا ءاشنإ ف ةبوعصلا ريشت دقو .اهب غiبhا متيس يتلا رومfا ةيمهأ ف عجار;ا
 .)٥٢أ ةرقفلا رظنا( ةعجار;ا ضرغل ٍفاك ريغ ةمكوSاب يفلك;او

 رغصfا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 وأ ربكfا تآشن;ا ةلاح ف اهنع ًاميظنت لقأ ةقيرطب ةمكوSاب يفلك;اب عجار;ا لصتي نأ نكú ,رغصfا تآشن;ا ةعجارم ةلاح ف .٤٠أ
 .ةجرد;ا

 ةرادhاب لاصتMا

 اهغiبإ رايع;ا اذه بلطتي يتلا رومfا كلذ ف اò ,ةعجارملل يعيبطلا راس;ا ف ةرادhا عم رومfا نم ريثك ةشقانم متت دق .٤١أ
 ,صوصõا هجو ىلعو ,ةأشن;ا تايلمع ذيفنت نع ةرادΩل ةيذيفنتلا ةيلوؤس;ا تاشقان;ا هذه لثم دكؤتو .ةمكوSاب يفلكملل
 .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةرادhا ةيلوؤسم

 ,لاث;ا ليبس ىلعف .بسانم ريغ كلذ نكي مل ام ةرادhا عم رومfا هذه عجار;ا شقاني دق ,ةنيعم رومأب ةمكوSاب يفلك;ا غiبإ لبق .٤٢أ
 ةيذيفنتلا ةيلوؤس;ا ىلع ديكأتلا ىلإ ةفاضhابو .ةرادhا عم اهتهازنو ةرادhا ةءافك ف كوكشلا ةشقانم بسان;ا ريغ نم نوكي دق
 .تاريسفتلاو تامولع;ا نم ديز;ا يدقتل ةصرف ةرادhا يطعتو ,اياضقو قئاقح ةيئدب;ا تاشقان;ا هذه حضوت دقف ,ةرادΩل
 يفلك;اب لاصتMا لبق يلخادلا عجار;ا عم ًارومأ عجار;ا شقاني دقف ,ةيلخاد ةعجارم ةفيظو ىلع ةأشن;ا يوت¶ امدنع ,لث;ابو
 .ةمكوSاب

 ةثلاث فارطأب لاصتMا

 ةيميظنت تاطلس وأ ييفرصم يلوؤسم لثم ,ةثلاث فارطأ ديوزتب حئاوللا وأ ةمظنfا مهمزلت دق وأ ةمكوSاب نوفلك;ا بغري دق .٤٣أ
 ريغ وأ ينوناق ريغ ةثلاث فارطf حاصفhا نوكي دق ,تMاSا ضعب فو .عجار;ا نم ةلسر;ا ةبوتك;ا تاغiبلا نم خسنب ,ةنيعم
 نأ فورظلل ًاقفو مه;ا نم نوكي دقف ,ةمكوSاب يفلكملل ةدعُ;ا ةبوتك;ا تاغiبلا نم خسنب ةثلاث فارطأ ديوزت ةلاح فو .بسانم
 ةلسر;ا ةبوتك;ا تاغiبلا ف صنلاب لاث;ا ليبس ىلع ,ساسfا ف اهل ًادعم نكي مل غiبلا نأب ملع ىلع ةثلاثلا فارطfا نوكت
 :يلي ام ىلع ةمكوSاب يفلكملل

 عجارمو ةعومµا ةرادإ بناج نم ءاضتقMا دنعو ةمكوSاب يفلك;ا بناج نم يرصSا مادختسiل دعُم غiبلا نأ )أ(
 ;ةثلاث فارطأ لبق نم هيلع دامتعMا يغبني Mو ,ةعومµا

 ;ةثلاثلا فارطfا مامأ ةيلوؤسم يأ لمحتي M عجار;ا نأ )ب(

 .ةثلاث فارطأ ىلع عيزوتلا وأ حاصفhا ىلع دويق يأ )ج(

 :يلي اò ,لاث;ا ليبس ىلع ,مايقلاب لودلا ضعب ف حئاوللا وأ ةمظنfا بجوò ًابلاطم عجار;ا نوكي دق .٤٤أ

 ضعب ف عجار;ا ىلع يعتي ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةمكوSاب يفلكملل اهغiبإ ت ةنيعم رومأب ةيذيفنت وأ ةيميظنت ةهج غiبإ •
 وأ ;يحيحصت فرصت ذاختا ف ةمكوSاب نوفلك;او ةرادhا لشفت امدنع تاطلسلا ىلإ تافيرحتلاب ريرقت يدقت لودلا
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ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 لثم ىرخأ تاهج ىلإ وأ ,ةلص تاذ ةيليوå وأ ةيميظنت تاهج ىلإ ةمكوSاب يفلكملل ةّدعُم ةنيعم ريراقت نم خسن يدقت •
 وأ ;ماعلا عاطقلا تآشنم ضعب ةلاح ف ةيزكرم ةطلس

 .مومعلل ةحاتم ةمكوSاب يفلكملل ةدع;ا ريراقتلا لعج •

 ,ةبوتك;ا هتاغiب نم ةخسنب ثلاث فرط ديوزتب مايقلا لبق ةمكوSاب يفلك;ا نم ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلل عجار;ا جاتحي دق .٤٥أ
 .حئاوللا وأ ةمظنfا بجوò هنم ًابولطم كلذ نكي مل ام

 )١٩ ةرقفلا :عجار( لاصتMا لاكشأ 

 .تاشقان;ا اهيف اò ,ًاميظنت لقfا تMاصتMا ىلإ ةفاضإ ةبوتك;ا ريراقتلاو ةمظن;ا ةيúدقتلا ضورعلا لاّعفلا لاصتMا نمضتي دق .٤٦أ
 ةبوتك;ا تاغiبلا نمضتت دقو .ًةباتك وأ ًةهافش امإ ىرخأ رومأب عجار;ا غلبي دقف ,٢٠و ١٩ يترقفلا ف ةددoا رومfا فiخبو
 .ةمكوSاب يفلكملل مَّدقُي يذلا طابترMا باطخ

 ,لاصتMا ف زاجيhا وأ ليصفتلا ىدم وأ ,ًةباتك وأ ةهافش لاث;ا ليبس ىلع( لاصتMا لكش نإف ,هنيعب رمأ لك ةيمهأ ىلإ ةفاضhاب .٤٧أ
 :لثم لماوعب رثأتي دق )ةمظنم ريغ مأ ةمظنم ةقيرطب متيس لاصتMا ناك اذإ امو

 رومfاب عجار;ا ريرقت ف غiبhا متي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلعف .عجار;ا ريرقت ف اهنيمضت متيس رمfا ةشقانم تناك اذإ ام •
 ةسيئر رومأ اهنأ ىلع اهديد¶ ت يتلا رومfا كلتب ةباتك غiبhا يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري دقف ,ةعجارملل ةسيئرلا
   .ةعجارملل

 .ٍضرم لكشب هلح ت دق رمfا ناك اذإ ام •

 .رمfا نع غiبhاب ًاقباس تماق دق ةرادhا تناك اذإ ام •

 .ةأشنملل ينوناقلا لكيهلاو ةباقرلا ةئيبو يليغشتلا لكيهلاو مجSا •

 .ةأشنملل ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا عجاري ًاضيأ عجار;ا ناك اذإ ام ,صاخ ضرغ تاذ ةيلام مئاوق ةعجارم ةلاح ف •

 هضرفي لكشب ةمكوSاب يفلكملل ةبوتكم تاغiب لاسرإ هب بلاط;ا نم نوكي ,لودلا ضعب يفف .ةينوناقلا تابلطت;ا •
 .يلoا ماظنلا

 عم ةيرودلا تMاصتMا وأ تاعامتجMا صخي اميف اهؤارجإ متي يتلا تابيترتلا كلذ ف اò ,ةمكوSاب يفلك;ا تاعقوت •
 .عجار;ا

 .ةمكوSاب يفلك;ا عم عجار;ا هب موقي يذلا رمتس;ا راوSاو لاصتMا ةجرد •

 .ةمكاSا ةئيهلا ف ةيوضعلا ىلع ةمهم تارييغت تأرط دق تناك اذإ ام •

 بسان;ا نم نوكي دقف ,ةعجار;ا ةنs سيئر لاث;ا ليبس ىلع ,ةمكوSاب يفلك;ا ءاضعfا دحأ عم مهم رمأ ةشقانم متت امدنع .٤٨أ
 .ةنزاوتمو ةلماك تامولعم ةمكوSاب يفلك;ا عيمج ىدل نوكي ثيحب ةقحM تMاصتا ف رمfا صخلي نأ عجارملل

 )٢١ ةرقفلا :عجار( تMاصتMا تيقوت 

 ,كلذ عمو .عجار;او ةمكوSاب يفلك;ا يب لدابتم يقيقح راوح قيق¶ ف ةعجار;ا ةيلمع لاوط بسان;ا تقولا ف لاصتMا مهاسي .٤٩أ
 رمfا ةعيبطو ةيمهأ ةلصلا تاذ فورظلا نمضتتو .طابترMا فورظ فiتخاب فلتخيس تMاصتiل بسان;ا تيقوتلا نإف
 :لاث;ا ليبس ىلعف .ةمكوSاب نوفلك;ا هذختي نأ عقوت;ا فرصتلاو

 متت دق ,ةرم لوf ذّفنُي يذلا طابترiلو ,ةعجار;ا طابترا ف ركبم تقو ف طيطختلا رومأب ةقلعت;ا تMاصتMا متت ام ًابلاغ •
 .طابترMا طورش ىلع قافتMا نم ءزجك تMاصتMا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٨٩  

	 )٢٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 

 

ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 نوفلك;ا ناك اذإ ةعجار;ا ليبس ضرتعت ةريبك ةبوعص ةيأ نع ًايلمع نكù تقو برقأ ف غiبhا بسان;ا نم نوكي دق •
 ىلإ ةبوعصلا كلت يدؤت نأ لمتoا نم ناك اذإ وأ ,ةبوعصلا كلت ىلع بلغتلا ف عجار;ا ةدعاسم ىلع نيرداق ةمكوSاب
 ف ةمه;ا روصقلا هجوأب ,ًايلمع نكú ام عرسأب ًةهافش ةمكوSاب يفلك;ا عجار;ا غلبي دق ,لث;ابو .لدعم يأر ءادبإ
 ٢٦.)٢٦٥( ةعجار;ا رايعم تابلطت; ًاقفو ةباتك اهب غiبhا لبق ,عجار;ا اهددح يتلا ةيلخادلا ةباقرلا

 دنع ةعجارملل ةسيئرلا رومfا نع ةيلوfا هرظن تاهجوب غلبُي نأ عجارملل نكú ,)٧٠١( ةعجار;ا رايعم قابطنا دنع •
 ةضافتسiل ًاراركت رثكأ تMاصتا عجار;ا يرجي دق امك ,)١٣أ ةرقفلا رظنا( امهل طط´ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن ةشقانم
    .ةعجارملل ةمهم جئاتنب هلاصتا قلعتي امدنع رومfا كلت ةشقانم ف

 امو لiقتسMا سå يتلا تاديدهتلا نأشب ةمهم ماكحأ ذاختا ت املك ةبسانم لiقتسMاب ةقلعت;ا تMاصتMا نوكت دق •
 ءارجإ دنعو ,ةعجار;اب ةقلعتم ريغ تامدخ يدقتل طابترا لوبق متي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيئاقو ريبادت نم اهب طبتري
 .ةيماتخ ةشقانم

 تاسرامملل ةيعونلا بناوsا نأشب عجار;ا رظن تاهجو كلذ ف اò ,ةعجار;ا جئاتنب ةقلعت;ا تMاصتMا ًاضيأ نوكت دق •
 .ةيماتõا ةشقان;ا نم ًاءزج ,ةأشنملل ةيبساoا

 تيقوت قيسنت صاõا ضرغلا تاذو ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم لك ةعجارم دنع بسان;ا نم نوكي دق •
 .تMاصتMا

 :تMاصتMا تيقوتب ةلص تاذ نوكت دق يتلا ىرخfا رصانعلا نمضتت .٥٠أ

 .اهتعجارم متت يتلا ةأشنملل ينوناقلا لكيهلاو ةباقرلا ةئيبو يليغشتلا لكيهلاو مجSا •

 .ددحم ينمز راطإ لiخ ةنيعم رومأب غiبh ينوناق مازتلا يأ •

 عم ةيرودلا تMاصتMا وأ تاعامتجMا صخي اميف اهؤارجإ متي يتلا تابيترتلا كلذ ف اò ,ةمكوSاب يفلك;ا تاعقوت •
 .عجار;ا

 ماظنب مازتلMا مدع لثم( ًانيعم ًارمأ عجار;ا ددحي M دق لاث;ا ليبس ىلعف ,ةنيعم ًارومأ عجار;ا هيف ددحي يذلا تقولا •
 .يحيحصت فرصت ذاختا نم نّكú دق رمfاب غiبhا نكلو ,يئاقو فرصت ذاختاب حمسي تقو ف )يعم

 )٢٢ ةرقفلا :عجار( لاصتMا ةيلآ ةيافك 

 نوكي دق ,كلذ نم Mًدبو ;ةمكوSاب يفلك;ا يبو هنيب لدابت;ا لاصتMا يوقت معدل ةددحم تاءارجإ ميمصت ىلإ عجار;ا جاتحي M .٥١أ
 :تاظحi;ا هذه لثم نمضتت دقو .ىرخأ ضارغf ةذَّفنُ;ا ةعجار;ا تاءارجإ نم ة®انلا تاظحi;ا ىلع ًامئاق يوقتلا كلذ

 مدع ةلاح فو .عجار;ا اهريثي يتلا رومπل ةباجتسا ,اهتيقوتو ةمكوSاب يفلك;ا لبق نم ةذخت;ا تافرصتلا ةبسانم ىدم •
 رسفتسي نأ عجارملل بسان;ا نم نوكي دقف ,ةقباسلا تMاصتMا ف اهتراثإ تå يتلا ةمه;ا رومfا عم لاّعف لكشب لماعتلا
 يدافت ىلإ كلذ يدؤيو .ىرخأ ةرم ةطقنلا هذه ةراثإ نابسSا ف ذخأي نأو ,بسانم فرصت ذاختا مدع ف ببسلا نع
 .ًامهم دعي مل هنأ وأ ٍفاك لكشب رمfا ةهجاوم تå دق هنأب عنتقم عجار;ا نأب عابطنا ءاطعإ رطخ

 .عجار;اب مهتMاصتا ف ةمكوSاب يفلك;ا بناج نم حضاولا حاتفنMا •

 .ةرادhا روضح نود عجار;ا عم عامتجMا ىلع ةمكوSاب يفلك;ا ةردقو ةبغر •

 يفلك;ا قق¶ ىدم لاث;ا ليبس ىلع ,iًماك ًامهف عجار;ا اهريثي يتلا رومfا مهف ىلع ةمكوSاب يفلكملل ةحضاولا ةردقلا •
 .مهل مَّدقُت يتلا تايصوتلا نأشب راسفتسMاو ,اياضقلا نم ةمكوSاب

 
 ١٤أو ٩ ناترقفلا ,)٢٦٥( ةعجار'ا رايعم  ٢٦
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ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 .عقوت;ا ماعلا اهنومضمو اهتيقوتو تMاصتMا لكش نأشب ةمكوSاب يفلك;ا عم كرتشم مهف ىلإ لصوتلا ف ةبوعصلا •

 ةفاضhاب ,ةمكوSا ف ةعساولا مهتايلوؤسم ىلع عجار;ا عم ةشقان;ا رومfا ريثأت ةيفيكل ةمكوSاب يفلك;ا كاردإ حوضو •
 .ةأشن;ا ةرادإ ف يكراشم ةمكوSاب يفلك;ا ضعب وأ عيمج نوكي امدنع كلذو ,ةيرادhا مهتايلوؤسم ىلإ

 .ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا ققحي ةمكوSاب يفلك;او عجار;ا يب لدابت;ا لاصتMا ناك اذإ ام •

 ددحي ,كلذ ىلع ةوiعو .ةمكوSاب يفلك;او عجار;ا نم iًك لاّعفلا لدابت;ا لاصتMا دعاسي ,٤ ةرقفلا ف هحاضيإ ت ا; ًاقفو .٥٢أ
 ,ييجراõا يعجار;او ,تدجو نإ ,ةيلخادلا ةعجار;ا عم مهلعافت كلذ ف اò ,ةمكوSاب يفلك;ا ةكراشم )٣١٥( ةعجار;ا رايعم
 دقو ,ةيضرم ريغ ةباقر ةئيب دوجو ىلإ فاكلا ريغ لدابت;ا لاصتMا ريشي دقو ٢٧.ةأشن;ا ف ةباقرلا ةئيب رصانع دحأ اهرابتعاب
 نم يفكي ام ىلع لصح دق نوكي M عجار;ا نأ لامتحاب رطخ ًاضيأ كانهو .يرهوsا فيرحتلا رطا´ عجار;ا مييقت ىلع رثؤي
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكتل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ

 :لثم تافرصت عجار;ا ذختي دقف ,عضولا لح نكM úو ,ةيفاك ريغ ةمكوSاب يفلك;او عجار;ا يب ةلدابت;ا تMاصتMا تناك اذإ .٥٣أ

 .ةعجار;ا قاطن ىلع ديق دوجو ساسأ ىلع عجار;ا يأر ليدعت •

 .ةفلت´ا تافرصتلا جئاتن نأشب ةينوناق ةروشم ىلع لوصSا •

 كiم لثم ,ةأشن;ا جراخ نم ةمكوSا لكيه ف ىلعأ ةطلس وأ ,)ةيميظنت ةطلس ,لاث;ا ليبس ىلع( ةثلاث فارطأب لاصتMا •
 ةمظنfا رادصإ ةطلس وأ لوؤس;ا يموكSا ريزولا وأ )ةيمومعلا ةيعمsا عامتجا ف يمهاس;ا ,لاث;ا ليبس ىلع( لامعfا
 .ماعلا عاطقلا ف

 .ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظنfا بجوò كلذب ًاحومسم ناك ىتم ,طابترMا نم باحسنMا •

 )٢٣ ةرقفلا :عجار( قيثوتلا 

 تناك اذإ ةعجار;ا لامعأ قيثوت نم ءزجك ةأشن;ا اهدعت يتلا رضاoا نم ةخسنب ظافتحMا يهفشلا لاصتMا قيثوت نمضتي دق .٥٤أ
 .لاصتiل بسانم ليجست ىلع يوت¶ رضاoا كلت

 
 ٧٨أ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٢٧



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٩١  

	 )٢٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 

 

ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 لوBا قحل"ا

 )٣ ةرقفلا :عجار(

 ةمكو;اب يفلك"اب لاصت3ا ىلإ ريشت يتلا ىرخBا ةعجار"ا ريياعمو )١( ةدو_ا ةباقر رايعم ف ةدد]ا تابلطت"ا

 Mو .ةنيعم رومأب ةمكوSاب يفلك;ا غiبإ بلطتت يتلا ىرخfا ةعجار;ا ريياعمو ١)١( ةدوsا ةباقر رايعم ف ةدراولا تارقفلا قحل;ا اذه ددحي
 .ةعجار;ا ريياعم ف ىرخأ ةيريسفت داومو ةيقيبطت داوم نم اهب قلعتي امو تابلطت;ا ف رظنلا نع iًيدب ةمئاقلا هذه دعت

 ىرخfا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا;ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوsا ةباقر" )١( ةدوsا ةباقر رايعم •
 )أ(٣٠ ةرقفلا ,"ةقiعلا تاذ تامدõا تاطابتراو

 ٤٣ - ٤١ ,)١( )ج( ٣٩ ,٢٢ تارقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقiعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم •

 ٢٥-٢٣ ,٢٠ ,١٥ تارقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع حئاوللاو ةمظنfا ةاعارم" )لدع;ا( )٢٥٠( ةعجار;ا رايعم •

 ٩ ةرقفلا ,"ةرادhاو ةمكوSاب يفلكملل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غiبإ" )٢٦٥( ةعجار;ا رايعم •

 ١٢و ١٣ ناترقفلا ,"ةعجار;ا لiخ ةفشتك;ا تافيرحتلا يوقت" )٤٥٠( ةعجار;ا رايعم •

 ٩ ةرقفلا ,"ةيجراõا تاقداص;ا" )٥٠٥( ةعجار;ا رايعم •

 ٧ ةرقفلا ,"ةيحاتتفMا ةدصرfا - ةرم لوf ةعجار;ا تاطابترا" )٥١٠( ةعجار;ا رايعم •

 ٢٧ ةرقفلا ,"ةقiعلا تاذ فارطfا" )٥٥٠( ةعجار;ا رايعم •

 ١٧ ,)أ( ١٤ ,)ب( ١٣ ,)أ( ١٠ ,)ج( -)ب( ٧ تارقفلا ,"ةقحiلا ثادحfا" )٥٦٠( ةعجار;ا رايعم •

 ٢٥ ةرقفلا ,"ةيرارمتسMا" )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم •

 ,")ةعومµا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اò( ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم •
 ٤٩ ةرقفلا

 ٣١و ٢٠ يترقفلا ,"ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا" )٦١٠( ةعجار;ا رايعم •

 ٤٦ ةرقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم •

 ١٧ ةرقفلا ,"لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومfا نع غiبhا" )٧٠١( ةعجار;ا رايعم •

 ٣٠ ,٢٣ ,١٤ ,١٢ تارقفلا ,"لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تiيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم •

 ١٢ ةرقفلا ,"لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتنMا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار;ا رايعم •

 ١٨ ةرقفلا ,"ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرfا - ةنراق;ا تامولع;ا" )٧١٠( ةعجار;ا رايعم •

                                               ١٩-١٧ تارقفلا ,"ىرخfا تامولع;اب ةقiعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم •

 
 "ةقiعلا تاذ تامدõا تاطابتراو ىرخfا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا;ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوsا ةباقر" )١( ةدوsا ةباقر رايعم  ١
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ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 يناثلا قحل"ا

 )٢٠أ–١٩أ ,)أ(١٦ تارقفلا :عجار(

 ةيبسا]ا تاسرامملل ةيعونلا بناو_ا

 :لثم ًارومأ ,٢٠أو ١٩أ يترقفلا ف اهتشقانم تå يتلاو ,)أ(١٦ ةرقفلا بجوò ةبولط;ا تMاصتMا نمضتت دق

 ةيبسا]ا تاسايسلا

 ةلمتoا ةعفن;او تامولع;ا ريفوت ةفلكت يب ةنزاو;ا ىلإ ةجاSا ةاعارم عم ,ةأشن;اب ةصاõا فورظلل ةيبساoا تاسايسلا ةبسانم •
 ةيلا;ا مئاوقلا دونب ديد¶ لاصتMا نمضتي دق ,ةلوبقم ةليدب ةيبساحم تاسايس دوجو ةلاح فو .ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس;
 .ةلثاù تآشنم لبق نم ةمدختس;ا ةيبساoا تاسايسلا نأشب تامولعم ىلإ ةفاضإ ةمه;ا ةيبساoا تاسايسلا رايتخاب رثأتت يتلا

  .ةديدsا ةيبساoا تارادصhا قيبطت كلذ ف اò ,اهيف تارييغتلاو ةمه;ا ةيبساoا تاسايسلل يلوfا رايتخMا •
 تيقوتو ;ةأشنملل ةيلبقتس;او ةيلاSا حابرfا ىلع ةيبساoا ةسايسلا ف رييغت رارقإ ةقيرطو تيقوت ريثأت :لاصتMا نمضتي دقو
 .ةعقوت;ا ةديدsا ةيبساoا تارادصhاب قلعتي اميف ةيبساoا تاسايسلا ف رييغت لاخدإ

 دجوت M امدنع ًةصاخ ,ةنيعم ةعانص اهب درفتت يتلا كلت وأ( ةئشانلا وأ لدجلل ةريث;ا تMاµا ف ةمه;ا ةيبساoا تاسايسلا ريثأت •
 .)ءار≠ا ف قفاوت وأ ةمزلم تاداشرإ

 .اهيف ةلجس;ا ةرتفلاب قلعتي اميف تiماع;ا تيقوت ريثأت •

 ةيبسا]ا تاريدقتلا

 :لاث;ا ليبس ىلع كلذ ف اò ١,)٥٤٠( ةعجار;ا رايعم ف اهتشقانم تå يتلا اياضقلا ,اهل ةمهم تاريدقتلا دعت يتلا دونبلل •

 حاصفhا وأ ةيبساoا تاريدقتلا تابثإ ىلإ ةجاحلل يدؤت دق يتلا فورظلاو ثادحfاو تiماع;ا كلتل ةرادhا ديد¶ ةيفيك ○
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع

 تاريدقتلا ف رظنلا ةداعإ ىلإ ةجاSا وأ ةديدج ةيبساحم تاريدقت عضو ىلإ يدؤت دق يتلا فورظلا ف تارييغتلا ○
 .ةيلاSا

 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطh ًاقفو متي ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيبساoا تاريدقتلا تابثإ مدع وأ تابثإب ةرادhا رارق ناك اذإ ام ○

 رمfا ناك اذإو ,ةيبساoا تاريدقتلا دادعإ قرط ف ةقباسلا ةرتفلا نع رييغت كانه نوكي نأ يغبني وأ كانه ناك اذإ ام ○
 .ةقباسلا تارتفلا ف ةيبساoا تاريدقتلا ةجيتن ىلإ ةفاضإ ,بابسfا يه امف ,كلذك

 ساسأ ناك اذإ ام كلذ ف اò ,)ًاجذوø ةرادhا مدختست امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيبساoا تاريدقتلا ءارجh ةرادhا ةيلآ ○
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطh ًاقفو متي يبساoا ريدقتلا ءارجh رات´ا سايقلا

 .ةلوقعم يبساoا ريدقتلا عضو ف ةرادhا اهمدختست يتلا ةمه;ا تاضارتفMا تناك اذإ ام ○

 ةمه;ا تاضارتفMا ةيلوقعم ىدò ةلص كلذل نوكي امدنع ,اهب مايقلا ىلع اهتردقو ةددحم تافرصت ذيفنت ىلع ةرادhا ةين ○
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطh بسان;ا قيبطتلا وأ ةرادhا اهتمدختسا يتلا

 .يرهوsا فيرحتلا رطاخم ○

 .ةرادhا بناج نم لمتoا زيحتلا ىلع تارشؤ;ا ○

 
 ."ةق0علا تاذ تاحاصفDاو ةلداعلا ةميقلل ةيبساèا تاريدقتلا كلذ ف اu ,ةيبساèا تاريدقتلا ةعجارم" ,)٥٤٠( ةعجار'ا رايعم  ١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٩٣  

	 )٢٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 

ةمكوSاب يفلك;اب لاصتMا  

 ريدقتلا دكأت مدع ةرادhا تsاع فيك وأ ,اهتضفر اذا;و ةليدبلا جئاتنلا وأ تاضارتفMا نابسSا ف ةرادhا تذخأ فيك ○
 .يبساoا ريدقتلا ءارجإ ف

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف ريدقتلا دكأت مدع نع حاصفhا ةيافك ○

 ةيلا"ا مئاوقلا تاحاصفإ

 تاحاصفhا لثم( ةقiعلا تاذ ةذخت;ا تاداهتجMاو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةساسSا تاحاصفhا ةغايص اهيلع توطنا يتلا اياضقلا •
 .)ةلمتoا اياضقلاو ةقحiلا ثادحfاو ةأشن;ا ةيرارمتساو روجfاو تاداريhا تابثإب ةقلعت;ا

 .اهحوضوو تاحاصفhا هذه قاستاو ةيلا;ا مئاوقلا ف تاحاصفΩل ةماعلا ةيدايSا •

  ةقUعلا تاذ رومBا

 ةيئاضقلا ىواعدلا لثم ,دكأتلا مدع تMاحو رطاخملل ضرعتلا تMاحو ,ةمه;ا رطا´ا ببسب ةيلا;ا مئاوقلا ىلع لمتoا ريثأتلا •
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حاصفhا ت يتلاو اهيف تبلا متي مل يتلا

 بابسأ يf ةفولأم ريغ ودبت يتلا وأ ,ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ تå يتلا ةمه;ا تiماع;اب ةيلا;ا مئاوقلا رثأت ىدم •
 :يلي ام ىلع ءوضلا لاصتMا اذه طلسي دقو .ىرخأ

 .ةرتفلا لiخ ةتبث;ا ةرركت;ا ريغ غلاب;ا ○

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف لصفنم لكشب تiماع;ا كلت نع حاصفhا ىدم ○

 يماظن فده قيق¶ وأ ,ةنيعم ةيبيرض وأ ةيبساحم ةsاعم قيقحتل تممُص دق تiماع;ا كلت نأ حضاولا نم ناك اذإ ام ○
 .يعم يميظنت وأ

 .ةلماع;ا ةلكيه نأشب ةضيفتسم ةروشم ذخأ دنع وأ ,مزiلا نم رثكأ ًادقعم ودبي تiماع;ا كلت لكش ناك اذإ ام ○

 ةيساسfا ةيداصتقMا داعبfا ىلع اهزيكرت نم رثكأ ةنيعم ةيبساحم ةsاعم ىلإ ةجاSا ىلع ةرادhا زيكرت تMاح ○
 .ةلماعملل

 يجاتنhا رمعلا ديدحتل ةأشن;ا اهتعضو يتلا سسfا كلذ ف اò ,تامازتلMاو لوصπل ةيرتفدلا ميقلا ىلع رثؤت يتلا لماوعلا •
 تارايتخMا ريثأت ةيفيكو ,ةيرتفدلا ميقلا ىلع رثؤت يتلا لماوعلا رايتخا ةيفيك لاصتMا رسفي دقو .ةسومل;ا ريغو ةسومل;ا لوصπل
 .اهقيبطت ت ول اميف ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةليدبلا

 نود ,اهنع ررق;ا حابرfا ةدايز ىلإ اهحيحصت يدؤي يتلا تافيرحتلا حيحصت لاث;ا ليبس ىلع ,تافيرحتلل يئاقتنMا حيحصتلا •
 .اهنع ررق;ا حابرfا ضيفخت ىلإ اهحيحصت يدؤي يتلا تافيرحتلا



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ةرادDاو ةمكوBاب يفلكملل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غ5بإ :)٢٦٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٢٦٥( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 
 
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٩٦  

)٥٢٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غNبإ
ةرادYاو ةمكوXاب يفلكملل ةيلخادلا  

 )٢٦٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةرادDاو ةمكوBاب يفلكملل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غ5بإ

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 
 ةمدقم

 ٣-١  .................................................................................................................... رايع;ا اذه قاطن

 ٤  ....................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٥  ..............................................................................................................................  فدهلا

 ٦  ..........................................................................................................................  تافيرعتلا

 ١١–٧  ...........................................................................................................................  تابلطت"ا

 ىرخQا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

n٤أ–١أ  ..........................................................  ةيلخادلا ةباقرلا ف روصق هجوأ ىلع فرعتلا ت دق ناك اذإ ام ديد 

 ١١أ–٥أ  ..........................................................................................  ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمه;ا روصقلا هجوأ

 ٣٠أ–١٢أ  ..................................................................................... ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ نع غNبYا
 

 )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةرادYاو ةمكوXاب يفلكملل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غNبإ" )٢٦٥( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهwا"

 ةرقفلا
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٩٧  

)٥٢٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غNبإ
ةرادYاو ةمكوXاب يفلكملل ةيلخادلا  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 ةباقرلا ف روصقلا هجوأب بسانم لكشب ةرادYاو ةمكوXاب يفلك;ا غNبإ نع عجار;ا ةيلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 لصوتلاب قلعتي اميف عجار;ا ىلع ةيفاضإ تايلوؤسم رايع;ا اذه ضرفي �و .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ءانثأ عجار;ا اهددح يتلا ١ةيلخادلا
 رايع;ا عضيو ٢.)٣٣٠( رايع;او )٣١٥( رايع;ا تابلطتم ىلع ةدايز ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنتو ميمصتو ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ
 .ةعجار;اب قلعتي اميف ةمكوXاب يفلك;اب لاصت�ا نع عجار;ا ةيلوؤسÜ قلعتي اميف تاداشرإ رفويو ةيفاضإ تابلطتم ٣)٢٦٠(

 دنعو ٤.اهمييقتو يرهوãا فيرحتلا رطاà هديدn دنع ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي .٢ 
 فورظلا لظ ف ةبسان;ا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصت لجأ نم ةيلخادلا ةباقرلا نابسXا ف عجار;ا ذخأي ,رطاخملل تامييقتلا كلت ءارجإ
 سيل ,ةيلخادلا ةباقرلا ف روصق هجوأ ىلع عجار;ا فرعتي دقو .ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ ضرغل سيلو ,ةمئاقلا
 اهيلع فرعت;ا روصقلا هجوأ رايع;ا اذه ددحيو .ةعجار;ا لحارم نم ىرخأ ةلحرم ةيأ ف ًاضيأ اêإو ,رطاàا مييقت ةيلآ ءانثأ طقف
 .ةرادYاو ةمكوXاب يفلك;ا اهب غلبي نأ عجار;ا بَلاطُي يتلا

 ءانثأ اهيلع فرعتي يتلا ىرخwا ةيلخادلا ةباقرلا رومأب ةرادYاو ةمكوXاب يفلك;ا غNبإ نم عجار;ا عنï ام رايع;ا اذه ف دجوي � .٣ 
 .ةعجار;ا

 نايرسلا خيرات 

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٤

 فدهلا

 ءانثأ اهيلع فرعت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأب بسانم ٍوحن ىلع ةرادYاو ةمكوXاب يفلك;ا غNبإ وه عجار;ا فده .٥
 .مهنم لك مامتهاب ةريدج اهلعã يفكي اÜ ةمهم اهنأ ينه;ا همكح بسحب عجار;ا ىري يتلاو ,ةعجار;ا

 تافيرعتلا

٦. wا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغòيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 :امدنع دجوي :ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا )أ(

 ف تافيرحتلا ,حيحصتو فاشتكا وأ ,عنم نع اهيف زجعت ةقيرطب ةرادُم وأ ةقبطم وأ ةممصم ةباقرلا ةادأ نوكت )١(
  وأ ;بسان;ا تقولا ف ةيلا;ا مئاوقلا

  .ةبئاغ بسان;ا تقولا ف ةيلا;ا مئاوقلا ف تافيرحتلا ,حيحصتو فاشتكا وأ ,عن; ةمزNلا ةباقرلا ةادأ نوكت )٢(

 ينه;ا مكXا بسحب اهل نوكي ,ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ نم ةعومجم وأ روصق :ةيلخادلا ةباقرلا ف مهم روصق )ب(
 )٥أ تارقفلا :عجار( .ةمكوXاب يفلك;ا مامتهاب ةريدج اهلعã ةيفاك ةيمهأ عجارملل

 تابلطت"ا

 ف روصقلا هجوأ نم رثكأ وأ دحاو ىلع فرعت دق ناك اذإ ام ,اهذيفنت ت يتلا ةعجار;ا لامعأ ىلإ ًادانتسا ,ددحي نأ عجار;ا ىلع بجي .٧
 )٤أ–١أ تارقفلا :عجار( .ةيلخادلا ةباقرلا

 
 ١٢و ٤ ناترقفلا ,"اهتئيبو ةأشن'ا مهف لBخ نم اهمييقتو يرهو7ا فيرحتلا رطاخم ديد." )٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ١
 "ةميق'ا رطاخملل عجار'ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٢
 "ةمكو\اب يفلك'اب لاصتXا" )٢٦٠( ةعجار'ا رايعم  ٣
 .ةعجار'اب ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ نأشب تاداشرإ ٧٣أ-٦٨أ تارقفلا مدقتو .١٢ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٩٨  

)٥٦٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غNبإ
ةرادYاو ةمكوXاب يفلكملل ةيلخادلا  

 ت يتلا ةعجار;ا لامعأ ىلإ ًادانتسا ,ددحي نأ هيلع بجيف ,ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ نم رثكأ وأ دحاو ىلع عجار;ا فرعت اذإ .٨ 
 )١١أ–٥أ تارقفلا :عجار( .ةمهم روصق هجوأ ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,لكشت تناك اذإ ام ,اهذيفنت

 ءانثأ اهيلع فّرعت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمه;ا روصقلا هجوأب بسان;ا تقولا فو ًةباتك ةمكوXاب يفلك;ا غّلبي نأ عجار;ا ىلع بجي .٩ 
 )٢٧أ ,١٨أ–١٢أ تارقفلا :عجار( .ةعجار;ا

 )٢٧أ ,١٩أ ناترقفلا :عجار( :يلي اÜ بسان;ا تقولا ف لوؤس;ا بسان;ا يرادYا ىوتس;ا غلبي نأ ًاضيأ عجار;ا ىلع بجي .١٠ 

 بسان;ا ريغ نم نكي مل ام ,ةمكوXاب يفلك;ا ,اهب غلبي نأ يوني وأ ,اهب غلبأ يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمه;ا روصقلا هجوأ )أ(
 )٢١أ – ٢٠أ ,١٤أ تارقفلا :عجار( ;ًةباتك غNبYا اذه متي نأ بجيو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف كلذب ًةرشابم ةرادYا غNبإ

 قيرط نع اهب ةرادYا غNبإ متي مل يتلاو ,ةعجار;ا ءانثأ اهيلع فرعتلا ت يتلا ,ةيلخادلا ةباقرلا ف ىرخwا روصقلا هجوأ )ب(
 )٢٦أ–٢٢أ تارقفلا :عجار( .ةرادYا مامتهاب ةريدج اهلعã ةيفاك ةيمهأ عجارملل ينه;ا مكXا بسحب اهل يتلاو ,ىرخأ فارطأ

 :يلي ام ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمه;ا روصقلا هجوأب قلعت;ا بوتك;ا هغNب ف ركذي نأ عجار;ا ىلع بجي .١١ 

 )٢٨أ ةرقفلا :عجار( ;ةلمت¢ا اهتاريثأتل ًاحرشو روصقلا هجوw ًافصو )أ(

 عجار;ا ىلع بجي ,ةصاخ ةفصبو .غNبYا هيف ت يذلا قايسلا مهف نم ةرادYاو ةمكوXاب يفلك;ا يكمتل ةيفاك تامولعم )ب(
 )٣٠أ ,٢٩أ يترقفلا :عجار( :يلي ام حيضوت

 ;ةيلا;ا مئاوقلا ف ًايأر عجار;ا يدبُي نأ وه ةعجار;ا ضرغ نأ )١(

 تاءارجإ ميمصت لجأ نم ةيلا;ا مئاوقلا دادعإب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلا نابسXا ف ذخwا تنمضت ةعجار;ا نأ )٢(
 ;ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ ضرغل سيلو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم ةعجارم

 اهل نأ عجار;ا جتنتسا يتلاو ,ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع فرعت يتلا روصقلا هجوأ ىلع رصتقت اهنع ررق;ا رومwا نأ )٣(
 .ةمكوXاب يفلكملل اهنع ريرقتلاب ةريدج اهلعã ةيفاك ةيمهأ

 *** 

 ىرخQا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

Z٧ ةرقفلا :عجار( ةيلخادلا ةباقرلا ف روصق هجوأ ىلع فرعتلا ت دق ناك اذإ ام ديد( 

 ةشقانÜ عجار;ا موقي دقف ,ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ نم رثكأ وأ دحاو هجو ىلع فرعت دق عجار;ا ناك اذإ ام ديدn دنع .١أ
 هيبنتل عجارملل ةصرف ةشقان;ا هذه رفوتو .بسان;ا يرادYا ىوتس;ا عم اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلاب ةقNعلا تاذ فورظلاو قئاقXا
 ةشقانم بسان;ا نم نوكي يذلا يرادYا ىوتس;او .لبق نم اهب ملع ىلع نكت مل اÜر روصق هجوأ دوجوب بسان;ا تقولا ف ةرادYا
 فرصت ذاخت� ةيحNصلا هيدل يذلاو ,شاقنلا لحم ةيلخادلا ةباقرلا لاجÜ ما;إ هيدل يذلا وه هعم اهيلإ لصوتلا ت يتلا جئاتنلا
 بسان;ا نم نوكي � دق ,فورظلا ضعب فو .ةيلخادلا ةباقرلا ف اهيلع فرعتلا متي يتلا روصقلا هجوأ نم هجو يأ نأشب يحيحصت
 ةهازن ف كشلل وعدت جئاتنلا نأ ودبي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,رشابم لكشب ةرادYا عم اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا شقاني نأ عجارملل
 .)٢٠أ ةرقفلا :رظنا( اهتءافك وأ ةرادYا

 ىرخأ تامولعم ىلع عجار;ا لصحي دق ,ةرادYا عم عجار;ا اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلاب ةقNعلا تاذ فورظلاو قئاقXا ةشقانم دنع .٢أ 
 :لثم ,ًاضيأ اهيف رظني يكل ةمئNم

 .روصقلا هجوw اهيف هبتش;ا وأ ةيقيقXا بابس®ل ةرادYا مهف •

 لNخ نم اهعنم متي مل يتلا تافيرحتلا ,لاث;ا ليبس ىلع ,اهتظح� ةرادYا نوكت دق يتلا روصقلا هجوأ نع ةئشانلا تاءانثتس�ا •
 .تامولع;ا ةينقت ىلع ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ

 .جئاتنلل ةرادYا ةباجتسا ىلع يلوأ رشؤم •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ١٩٩  

)٥٢٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غNبإ
ةرادYاو ةمكوXاب يفلكملل ةيلخادلا  

 رغصwا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 نإف ,ربكwا تآشن;ا ف ةدوجوملل ةهباشم نوكت نأ حجر;ا نم رغصwا تآشن;ا ف ةباقرلا ةطشنأ اهيلع موقت يتلا ميهاف;ا نأ يح ف .٣أ 
 تسيل ةباقرلا ةطشنأ نم ةنيعم ًاعاونأ نأ رغصwا تآشن;ا د™ دق ,كلذل ةفاضYابو .توافتتس اهلظ ف لمعت يتلا ةيمسرلا ةجرد
 دامتعاو ءNمعلل نامتئ�ا حنم ةطلسب ةرادYا درفت رفوي نأ نكï ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةرادYا اهقبطت يتلا ةباقرلا تاودأ ببسب ةيرورض
 .Nًيصفت رثكأ ةباقر ةطشنأ قيبطتل ةجاXا ليزي وأ للقي اÜ ,ةمه;ا تNماع;او تاباسXا ةدصرأ ىلع ةلاّعف ةباقر ةمه;ا تايرتش;ا

 نإف ,كلذ عمو .تابجاولا ف لصفلا ةيلباق نم دحي دق ا́ لقأ نوكي ام ًةداع رغصwا تآشن;ا ف يلماعلا ددع نإف ,كلذ ىلإ ًةفاضإ .٤أ
 دب �و .ربكwا تآشن;اب ةنراقم ةيلعاف رثكأ فارشإ ةسرا´ ىلع ًارداق نوكي دق اهكلام اهريدي يتلا ةريغصلا ةأشن;ا ف كلا;ا ريد;ا
 .ةباقرلا تاودw ةرادYا زوا™ لامتحا عافتراو يرادYا فارشYا نم ىلعwا ىوتس;ا اذه يب ةنزاو;ا نم

 )٨ ,)ب(٦ يترقفلا :عجار( ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمه"ا روصقلا هجوأ 

 ةيلامتحا ىلع ًاضيأو ,Nًعف ثدح دق ام فيرn ناك اذإ ام ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ف ,روصقلا هجوأ ةعومجم وأ ,روصقلا ةيمهأ دمتعت .٥أ
 ىلع فرعت دق عجار;ا نكي مل ولو ىتح ,ةدوجوم نوكت دق ةمه;ا روصقلا هجوأ نإف ,كلذلو .لمت¢ا فيرحتلا مجحو ام فيرn عوقو
nةعجار;ا ءانثأ تافير. 

 ةباقرلا ف روصقلا هجوأ نم ةعومجم وأ ام روصق ناك اذإ ام ديدn دنع نابسXا ف اهذخأ عجارملل نكï يتلا رومwا ةلثمأ نم .٦أ
 :يلي ام ًامهم ًاروصق لكشُت ةيلخادلا

 .لبقتس;ا ف ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيرهوج تافيرn ىلإ روصقلا هجوأ يدؤت نأ لامتحا  •

 .شغلا وأ نادقفلل ةقNعلا يذ مازتل�ا وأ لصwا ضرعت ةيلباق •

 .ةلداعلا ةميقلل ةيبسا¢ا تاريدقتلا لثم ,ةردق;ا غلابملل دقع;او يعوضو;ا ريغ ديدحتلا •

 .روصقلا هجوw ةضرع;ا ةيلا;ا مئاوقلا غلابم •

 .روصقلا هجوأ وأ روصقلل ةضرع;ا تNماع;ا ةئف وأ باسXا ديصر ف ثدn نأ نكï يتلا وأ تثدح يتلا ةطشنwا مجح •

 :لاث;ا ليبس ىلع ,يلا;ا ريرقتلا ةيلò ةباقرلا تاودأ اهلثÆ يتلا ةيمهwا •

o ا فارشإ لثم( ةماعلا ةعباتملل ةباقرلا تاودأYةراد(. 

o هثودح فاشتكاو شغلا عن; ةباقرلا تاودأ. 

o اهقيبطتو ةمه;ا ةيبسا¢ا تاسايسلا رايتخا ىلع ةباقرلا تاودأ. 

o ماع;ا ىلع ةباقرلا تاودأNا عم ةمه;ا تwعلا تاذ فارطNةق. 

o  ماع;ا ىلع ةباقرلا تاودأNيعيبطلا لمعلا راسم جراخ ةمه;ا ت. 

o ةرركت;ا ريغ ةيمويلا دويق ىلع ةباقرلا تاودأ لثم( ةرتفلا ةياهنل يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع ةباقرلا تاودأ(. 

 .ةباقرلا تاودأ ف روصقلا هجوأ نع ة™انلا ,اهراركت ىدمو اهفاشتكا ت يتلا تاءانثتس�ا ببس  •

 .ةيلخادلا ةباقرلا ف ىرخwا روصقلا هجوأ عم روصقلا لعافت •

 :يلي ام ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم روصق هجوأ دوجو ىلع ةلادلا تارشؤ;ا لمشت .٧أ 

 :لثم ,ةباقرلا ةئيب ف ةلاعف ريغ بناوج دوجو ىلع ةلدwا  •

o ماع;ا نأ ىلع تارشؤ;اNلبق نم بسان;ا لكشلابو قمعب اهنم ققحتلا متي � اهيف ةيلام ةحلصم ةراد∞ل يتلا ةمه;ا ت 
 .ةمكوXاب يفلك;ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٠٠  

)٥٦٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غNبإ
ةرادYاو ةمكوXاب يفلكملل ةيلخادلا  

o nا بناج نم شغ ديدYخ نم هعنم متي مل ,� مأ ًايرهوج ناك ًءاوس ,ةرادNةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا ل. 

o ا لشفYبسانم يحيحصت فرصت ذاختا ف ةراد wا ت يتلا ةمه;ا روصقلا هجوYبNلبق نم اهنع غ. 

 .ةيلòا اذه لثم دوجو ًةداع عقوت;ا نم هنأ مغر ةأشن;ا لخاد رطاàا مييقتل ةيلآ دوجو مدع •

 نأ عجار;ا عقوتي يرهوج فيرn رطخ ىلع فرعتلا ف ةرادYا لشف لثم ,رطاàا مييقتل ةأشن;ا ةيلآ ةيلعاف مدع ىلع ةلدwا  •
 .هيلع تفرعَت دق رطاàا مييقتل ةأشن;ا ةيلآ نوكت

 لثم ىلع ةباقر تاودأ دوجو مدع ,لاث;ا ليبس ىلع( اهيلع فّرعتلا ت يتلا ةمه;ا رطاخملل ةباجتس�ا ةيلعاف مدع ىلع ةلدwا  •
 .)رط±ا اذه

 .ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا لNخ نم ,اهحيحصتو اهفاشتكا وأ ,اهعنم متي مل يتلاو ,عجار;ا تاءارجإ اهفشتكت يتلا تافيرحتلا  •

 .أطخ وأ شغ ببسب يرهوج فيرحتل حيحصت سكعتل لبق نم تردص يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ضرع ةداعإ •

 .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ىلع فارشYا ىلع ةأشن;ا ةردق مدع ىلع ةلدwا •

 تاودأ فلأتت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف ٥.ةيلعافب تافيرحتلا ,حيحصتو فاشتكا وأ ,عن; ةعمتجم وأ ةدرفنم لمعتل ةباقرلا تاودأ ممصُت دق .٨أ 
 تافيرحتلا ,حيحصتو فاشتكا وأ ,عنم ىلع ًاعم لمعتل ةممصم ةيوديو ةيلآ ةباقر تاودأ نم ليصحتلا ةقحتسم تاباسXا ىلع ةباقرلا
 دوجو نإف ,كلذ عمو .ًاريبك ًاروصق لكشيل يفكي اÜ ًامهم هتاذ دح ف ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا نوكي � دقو .باسXا ديصر ف
 ةباقرلا تانوكم نم يعم نوكم وأ ,يعم ةلص يذ رارقإ وأ ,يعم حاصفإ وأ باسح ديصر ىلع رثؤت يتلا روصقلا هجوأ نم ةعومجم
 .مهم روصق اهنع أشني ةجرد ىلإ فيرحتلا رطاخم نم ديزي دق ,ةيلخادلا

 وأ ةمكوXاب يفلك;ا غNبإب عجار;ا مزلي ًابلطتم )ةجرد;ا تآشن;ا ةعجار; ةصاخبو( لودلا ضعب ف حئاوللا وأ ةمظنwا عضت دق .٩أ 
 فرعت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ نم رثكأ وأ ددحم دحاو عون نع )ةيميظنتلا تاطلسلا لثم( ةلص تاذ ىرخأ فارطأ
 نأ بلطتتو ,روصقلا هجوأ نم عاونwا هذهل ةددحم تافيرعتو تاحلطصم حئاوللا وأ ةمظنwا عضت امدنعو .ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع
 مايقلا دنع تافيرعتلاو تاحلطص;ا هذه مادختسا عجار;ا ىلع بجيف ,غNبYا ضرغل تافيرعتلاو تاحلطص;ا هذه عجار;ا مدختسي
 .يميظنت وأ يماظن بلطت; ًاقفو غNبYاب

 هذهل تافيرعت عضت نأ نود ,اهب غNبYا بجي يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا عاونw ةددحم تاحلطصم ةلود عضت امدنع .١٠أ 
 وأ يماظنلا بلطت;ا بجوÜ اهب غNبYا متيس يتلا رومwا ديدحتل همكح مدختسي نأ عجارملل يرورضلا نم نوكي دقف ,تاحلطص;ا
 .رايع;ا اذه ف ةدراولا تاداشرYاو تابلطت;ا هنابسح ف ذخأي نأ بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دق ,كلذب مايقلا ليبس فو .يميظنتلا
 ةباقرلا صخت ةنيعم رومأ ىلإ ةمكوXاب يفلك;ا هابتنا تفل يميظنتلا وأ يماظنلا بلطت;ا نم ضرغلا ناك اذإ ,لاث;ا ليبس ىلعف
 بلطتي يتلا ةمه;ا روصقلا هجوأ ماع لكشب لداعت رومwا هذه نأ رابتعا بسان;ا نم نوكي دقف ,اهب ةيارد ىلع اونوكي نأ يغبني ةيلخادلا
 .اهب ةمكوXاب يفلك;ا غNبإ متي نأ رايع;ا اذه

 تافيرعت وأ تاحلطصم مادختسا عجار;ا نم بلطتت دق حئاوللا وأ ةمظنwا نأ نع رظنلا ضغب ةقبطنم رايع;ا اذه تابلطتم لظت .١١أ 
 .ةنيعم

 
 ٧٤أ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم ٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٠١  

)٥٢٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غNبإ
ةرادYاو ةمكوXاب يفلكملل ةيلخادلا  

 ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ نع غ5بDا 

 )٩ ةرقفلا :عجار( ةمكوXاب يفلكملل ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمه;ا روصقلا هجوأ نع غNبYا

 مهتايلوؤسÜ ءافولا ف ةمكوXاب يفلك;ا دعاسيو ,رومwا هذه ةيمهأ ةمه;ا روصقلا هجوأب ًةباتك ةمكوXاب يفلك;ا غNبإ سكعي .١٢أ
 ف ًاعيمج يكراشم نونوكي امدنع ةمكوXاب يفلك;اب لاصت�اب قلعتي اميف ةلص تاذ تارابتعا )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ددحيو .ةيفارشYا
 ٦.ةأشن;ا ةرادإ

 Nًماع نوكيس غNبلا اذه مNتسا ناك اذإ ام نابسXا ف عجار;ا ذخأي دق ,بوتك;ا غNبلا رادصإ هيف متي يذلا تقولا ديدn دنع .١٣أ 
 ف ةجرد;ا تآشن;ا ف ةمكوXاب نوفلك;ا جاتحي دقف ,كلذ ىلإ ةفاضإو .ةيفارشYا مهتايلوؤسم ءادأ نم ةمكوXاب يفلك;ا نّكï ًامهم
 قلعتي اميف ةددحم تايلوؤسÜ ءافولا لجw ةيلا;ا مئاوقلا دامتعا خيرات لبق عجار;ا نم بوتك;ا غNبلا ىلع اولصحي نأ ةنيعم لود
 خيرات ف بوتك;ا غNبلا عجار;ا ردصي دق ,ىرخwا تآشنملل ةبسنلابو .ىرخأ ضارغأ وأ ةيميظنت ضارغأب ءافولل وأ ةيلخادلا ةباقرلاب
 ةعجار;ا فلم نم ًاءزج لكشي ةمه;ا روصقلا هجوأب عجار;ا نم بوتك;ا غNبلا نأ ببسبو ,ةريخwا ةلاXا يفف ,كلذ نم مغرلابو .قح�
 رايعم صنيو .بسان;ا تقولا ف يئاهنلا ةعجار;ا فلم عمج لامكتساب عجارملل ٧يساسwا بلطتملل عضخي بوتك;ا غNبلا نإف ,يئاهنلا
 نم ىصقأ دحب ًاموي ٦٠ ًةداع وه يئاهنلا ةعجار;ا فلم عمج لامكتسا هيف مزلي يذلا بسان;ا ينمزلا دXا نأ ىلع )٢٣٠( ةعجار;ا
 ٨.عجار;ا ريرقت خيرات

 ًةهافش ةمه;ا روصقلا هجوأ نع غNبYاب رمwا ئداب ف عجار;ا موقي دقف ,ةمه;ا روصقلا هجوأب بوتك;ا غNبلا تيقوت نع رظنلا ضغب .١٤أ
 نم دحلل بسان;ا تقولا ف يحيحصتلا فرصتلا ذاختا ف مهتدعاس; ةمكوXاب يفلك;ا ىلإ ,ًابسانم كلذ نوكي امدنعو ,ةرادYا ىلإ
 ةمه;ا روصقلا هجوأ نع غNبYا ةيلوؤسم نم عجار;ا يفعي � يهفشلا غNبYا اذهب مايقلا نإف ,كلذ عمو .يرهوãا فيرحتلا رطاخم
 .رايع;ا اذه هبلطتي ا; ًاقفو ,ًةباتك

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف عجارملل ينه;ا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ ةمه;ا روصقلا هجوأ نع غNبYا هب متيس يذلا ليصفتلا ىوتسم دعُي .١٥أ
 :يلي ام ,لاث;ا ليبس ىلع ,غNب∞ل بسان;ا ليصفتلا ىوتسم ديدn دنع نابسXا ف اهذخأي نأ عجارملل نكï يتلا لماوعلا لمشتو

 ةأشن; بولط;ا غNبYا نع ةماعلا ةلءاسملل عضخت يتلا تآشنملل بولط;ا غNبYا فلتخي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةأشن;ا ةعيبط  •
 .تآشن;ا كلت نم تسيل

 Nًمع ريدت ةأشن; بولط;ا غNبYا نع ةدقعم ةأشن; بولط;ا غNبYا فلتخي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهدّقعت ىدمو ةأشن;ا مجح •
 .ًاريسي

 .عجار;ا اهيلع فرعت يتلا ةمه;ا روصقلا هجوأ ةعيبط •

 ءاضعأ مهنيب نم ةمكوXاب نوفلك;ا ناك اذإ ليصافتلا نم ديز; ةجاح كانه نوكت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةأشن;ا ةمكوح ةينب •
 .ةرثأت;ا ت�ا∑ا ف وأ ةأشن;ا ةعانص ف ةريبك ةربخ مهيدل تسيل

 .ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ نم ةنيعم عاونأ نع غNبYاب قلعتي اميف ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطت;ا •

 مدع اوراتخا اÜرو ,ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهددح يتلا ةمه;ا روصقلا هجوw لعفلاب يكردم ةمكوXاب نوفلك;او ةرادYا نوكت دق .١٦أ
 يفلك;او ةرادYا ىلع يحيحصتلا فرصتلا قيبطت عفانمو فيلاكت يوقت ةيلوؤسم عقتو .ىرخأ تارابتع� وأ ةفلكتلا ببسب اهحيحصت
 ةرادYا ىرت نأ نكï يتلا ىرخwا تارابتع�ا وأ ةفلكتلا نع رظنلا ضغب ٩ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا قبطني ,هيلع ًءانبو .ةمكوXاب
 .روصقلا نم هجوwا هذه حيحصت متيس ناك اذإ ام ديدn دنع ةلص تاذ اهنأ ةمكوXاب نوفلك;او

 
 ١٣ ةرقفلا ,)٢٦٠( ةعجار'ا رايعم  ٦
 ١٤ ةرقفلا ,"ةعجار'ا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٧
 ٢١أ ةرقفلا ,)٢٣٠( ةعجار'ا رايعم ٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٠٢  

)٥٦٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غNبإ
ةرادYاو ةمكوXاب يفلكملل ةيلخادلا  

 عجار;ا مايق ىلإ ةجاXا يغلت � ةقباس ةعجارم ف ةرادYاو ةمكوXاب يفلك;ا ىلإ مهم روصق نع غNبYاب عجار;ا مايق ةقيقح نإ .١٧أ 
 ف غNبYا رركي نأ نكميف ,هب غNبYا قبس مهم روصق رارمتسا ةلاح فو .يحيحصت فرصت ذاختا ت دق نكي مل اذإ غNبYا ةداعإب
 وأ ةرادYا عجار;ا لأسي دقو .قباسلا غNبYا ىلإ طقف ريشي نأ نكï وأ ,قباسلا غNبYا ف روكذ;ا روصقلا فصو ةيلاXا ةنسلا
 ,هتاذ دح ف ,ءارجإ ذاختا ف لشفلا لثï دقو .مه;ا روصقلا هجو حيحصت مدع ببس نع ,لاXا ىضتقم بسح ,ةمكوXاب يفلك;ا
 .يقطنم ريسفت دوجو مدع لاح ف ًامهم ًاروصق

 رغصwا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا 

 .ربكwا تآشن;ا ةلاح ف اهنع ًاميظنت لقأ ةقيرطب ةمكوXاب يفلك;اب عجار;ا لصتي نأ نكï ,رغصwا تآشن;ا ةعجارم ةلاح ف .١٨أ 

 )١٠ ةرقفلا :عجار( ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأب ةرادYا غNبإ 

 ةباقرلا ف روصقلا هجوأ يوقتل ,ةيحNصلا كلتïو ,ةيلوؤس;ا لمحتي يذلا ىوتس;ا وه بسان;ا يرادYا ىوتس;ا نوكي ام ًةداع .١٩أ 
 ريد;ا وه بسان;ا ىوتس;ا نوكي نأ حجر;ا نمف ,ةمه;ا روصقلا هجوأ نع غNب∞لو .يرورضلا يحيحصتلا فرصتلا ذاختاو ةيلخادلا
 روصقلا هجوw ةبسنلابو .ةمكوXاب يفلك;ا ىلإ رومwا هذه غNبإ ًاضيأ مزلي هنأ مغر )امهمكح ف نم وأ( يلا;ا لوؤس;ا وأ يذيفنتلا
 ةباقرلا ت�اجÜ ربكأ ةروصب ةرشابم ةقNع اهل يتلا ةيليغشتلا ةرادYا وه بسان;ا ىوتس;ا نوكي دق ,ةيلخادلا ةباقرلا ف ىرخwا
 .بسان;ا يحيحصتلا فرصتلا ذاخت� ةطلسلا اهيدل يتلاو روصقلاب ةرثأت;ا

 ))أ( ١٠ ةرقفلا :عجار( ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمه;ا روصقلا هجوأب ةرادYا غNبإ 

 ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهتءافك وأ ةرادYا ةهازن ف كشلا ىلإ ةيلخادلا ةباقرلا ف اهديدn متي يتلا ةمه;ا روصقلا هجوأ ضعب وعدت دق .٢٠أ 
 ىلع فارشYا ىلع ةردق مدع ةرادYا يدبت دق وأ ,ةرادYا بناج نم حئاوللاو ةمظنwاب دمعت;ا مازتل�ا مدع وأ شغلا ىلع ةلدأ رهظت دق
 ةراد∞ل هذه روصقلا هجوأ غNبإ بسان;ا ريغ نم نوكي دق ,هيلع ًءانبو .ةرادYا ةءافك ف كشلا ريثي دق ا´ ةيفاك ةيلام مئاوق دادعإ
 .ًةرشابم

 وأ هثودح دد¢ا ,حئاوللاو ةمظنwاب مازتل�ا مدع نع ريرقتلا نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم )لَّدعُ;ا( )٢٥٠( ةعجار;ا رايعم ددحي .٢١أ
 )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم ددحيو ٩.مازتل�ا مدع ةلاح ف مهسفنأب يطروتم ةمكوXاب نوفلك;ا نوكي امدنع كلذ ف اÜ ,هثودح ف هبتش;ا
 هيف طروتت شغ ثودح ف هبتشي وأ ,ثودح عجار;ا ددحي امدنع ةمكوXاب يفلك;ا غNبإب قلعتي اميف تاداشرإ مدقيو تابلطتم
 ١٠.ةرادYا

 ))ب( ١٠ ةرقفلا :عجار( ةيلخادلا ةباقرلا ف ىرخwا روصقلا هجوأب ةرادYا غNبإ

 ةيمهأ اهل نوكت دق نكل ةمه;ا روصقلا هجوأ نم تسيل ,ةيلخادلا ةباقرلا ف ىرخأ روصق هجوأ ىلع ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا فرعتي دق .٢٢أ 
 ًاعضاخ ًارمأ ةرادYا مامتهاب ةريدãا ةيلخادلا ةباقرلا ف ىرخwا روصقلا هجوأ ديدn دعُيو .ةرادYا مامتهاب ةريدج اهلعã ةيفاك
 نم هجوwا هذهل ةجيتن ةيلا;ا مئاوقلا ف أشنت دق تافيرn دوجو لامتحا نابسXا ف ذخwا عم ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ينه;ا مكحلل
 .تافيرحتلا هذهل لمت¢ا مجXاو ,روصقلا

 ,ًةباتك نوكي نأ مزلي � ,ةرادYا مامتهاب ةريدج اهلعã ةيفاك ةيمهأ اهل يتلا ,ةيلخادلا ةباقرلا ف ىرخwا روصقلا هجوأ نع غNبYا نإ .٢٣أ 
 ةرادYا غNبإ ف رظني دق هنإف ,ةرادYا عم اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسNل فورظلاو قئاقXا عجار;ا شقاني امدنعو .ًةهافش متي دق لب
 .دعب اميف يمسر لاصتا ءارجY ةجاح كانه نوكت � ,هيلع ًءانبو .تاشقان;ا هذه ءانثأ ىرخwا روصقلا هجوأب ًةهافش

 مدع ةرادYا تراتخاو ,ةمه;ا روصقلا هجوأ نم تسيل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصق هجوأب ةقباس ةرتف ف ةرادYا غNبإب عجار;ا ماق اذإ .٢٤أ 
 راركت عجار;ا نم ًاضيأ بلطُي �و .ةيلاXا ةرتفلا ف اهب غNبYا ةداعإ عجار;ا مزلي Nف ,ىرخأ بابسw وأ ةفلكتلا ببسب اهحيحصت
 وأ ييلخادلا يعجار;ا لثم ,ىرخأ فارطأ لبق نم ًاقباس اهب ةرادYا غNبإ ت دق ناك اذإ ,هذه روصقلا هجوأب ةصا±ا تامولع;ا
 رييغت كانه ناك اذإ ,هذه ىرخwا روصقلا هجوأب غNبYا ةداعإب عجار;ا موقي نأ بسان;ا نم نوكي دقف ,كلذ عمو .ةيميظنتلا تاطلسلا

 
 ٢٩-٢٣ تارقفلا ,"ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم دنع حئاوللاو ةمظنjا ةاعارم" )لدع'ا( )٢٥٠( ةعجار'ا رايعم ٩
 ٤٢ ةرقفلا ,"ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقBعلا تاذ عجار'ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار'ا رايعم  ١٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٠٣  

)٥٢٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غNبإ
ةرادYاو ةمكوXاب يفلكملل ةيلخادلا  

 نم مغرلابو .روصقلا هجوأب قلعتي اميف ةرادYاو عجارملل قباسلا مهفلا رّيغُت ةديدج تامولعم عجار;ا ملع ىلإ تê اذإ وأ ,ةرادYا ف
 ًامهم ًاروصق حبصي دق ًاقباس اهنع غNبYا ت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف ىرخwا روصقلا هجوأ حيحصتب ةرادYا مايق مدع نإف ,كلذ
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف عجارملل ينه;ا مكXا ىلع كلذك رمwا ناك اذإ ام ديدn دمتعيو .ةمكوXاب يفلكملل هنع غNبYا بلطتي

 عجار;ا غلبأ يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف ىرخwا روصقلا هجوأ ليصافت ىلع مهعNطإ ف ةمكوXاب نوفلك;ا بغري دق ,فورظلا ضعب ف .٢٥أ
 يفلك;ا مNعإ بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دق ,ىرخأ فورظ فو .ىرخwا روصقلا هجوأ ةعيبطب زاجيإب مهمNعإ ف وأ ,اهب ةرادYا
 ًةباتك وأ ًةهافش ةمكوXاب يفلك;ا غNبإ عجارملل نكï ,يتلاXا نم يأ فو .ىرخأ روصق هجوأب ةرادYا غNبإ ت دق هنأب ةمكوXاب
 .ًابسانم هاري ام بسحب

 ةرادإ ف ًاعيمج يكراشم نونوكي امدنع ةمكوXاب يفلك;اب لاصت�اب قلعتي اميف ةلص تاذ تارابتعا )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ددحي .٢٦أ 
 ١١.ةأشن;ا

 )١٠ ,٩ يترقفلا :عجار( ماعلا عاطقلا تآشنÜ ةصاخ تارابتعا

 اهيلع فرعت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ نع غNبYاب يضقت ةيفاضإ تايلوؤسم ماعلا عاطقلا ف نوعجار;ا لمحتي دق .٢٧أ
 مزلي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .رايع;ا اذه ف اهل قرطتلا متي مل فارطأ ىلإو ,ليصفتلا نم ىوتسمو ,قرطب كلذو ,ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا
 رماوwا وأ حئاوللا وأ ةمظنwا ًاضيأ ضرفت دقو .ىرخأ ةمكاح ةئيه ىلإ وأ ةمظنwا رادصإ ةطلس ىلإ ةمه;ا روصقلا هجوأ نع غNبYا
 تاريثأتلا ةيمهأ نع رظنلا ضغب ,ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ نع ريرقتلا ماعلا عاطقلا ف يعجار;ا ىلع ىرخwا ةمزل;ا
 اميف ًاعاستا رثكأ رومأ نع ريرقتلاب ماعلا عاطقلا ف نوعجار;ا موقي نأ ةمظنwا بلطتت دقف ,كلذ ىلإ ةفاضYابو .هجوwا كلتل ةلمت¢ا
 تاودأ لاث;ا ليبس ىلع ,اهنع غNبYا رايع;ا اذه بلطي يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ طقف سيلو ,ةيلخادلا ةباقرلاب قلعتي
 .حن;ا تايقافتا وأ دوقعلا ماكحأ وأ حئاوللا وأ ةيماظنلا رماو®ل لاثتم�اب ةقلعت;ا ةباقرلا

 )١١ ةرقفلا :عجار( ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمه;ا روصقلا هجوأب بوتك;ا غNبلا ىوتحم

 ةمه;ا روصقلا هجوأ عضو متي دقو .تاريثأتلا كلت مجح ددحي نأ عجار;ا مزلي � ,ةمه;ا روصقلا هجوw ةلمت¢ا تاريثأتلا حرش دنع .٢٨أ
 نأشب تاحارتقا بوتك;ا غNبلا ف ًاضيأ عجار;ا ركذي دقو .كلذب مايقلا بسان;ا نم نوكي امدنع ريرقتلا ضارغw تاعومجم ف
 يأ � مأ ذختا دق عجار;ا ناك اذإ ام لوح ًانايبو ,ةرادYا نم ةحرتق;ا وأ ةيلعفلا تاباجتس�او ,روصقلا هجوw يحيحصتلا فرصتلا
 .اهذيفنت ت دق ةرادYا تاباجتسا تناك اذإ ا´ ققحتلل تاوطخ

 :غNب∞ل فاضإ قايسك ةيلاتلا تامولع;ا يمضت بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دق .٢٩أ 

 هجوأ نم ديز;ا ىلع فرعت دق ناك اÜرل ,ةيلخادلا ةباقرلا ىلع ًاقمع رثكأ تاءارجإ قبط دق عجار;ا ناك ول هنأ ىلإ ةراشإ •
 .اهنع ريرقتلل ةجاحب ةقيقXا ف نكت مل اهنع ررق;ا روصقلا هجوأ ضعب نأ ىلإ لصوت وأ ,اهنع ريرقتلا مزلي يتلا روصقلا

 .ىرخأ فادهأ ةمد± ًابسانم نوكي � دقو ,ةمكوXاب يفلك;ا فادهأ ةمد± هïدقت ت دق غNبYا اذه نأ ىلإ ةراشإ •

 ىلإ ةمه;ا روصقلا هجوأ نأشب عجار;ا نم مدق;ا بوتك;ا غNبلا نم ةخسن يدقت ةرادYا وأ عجار;ا نم حئاوللا وأ ةمظنwا بلطتت دق .٣٠أ
 .ةيميظنتلا تاطلسلا كلت بوتك;ا غNبلا ددحي دق ,ةلاXا هذه فو .ةينع;ا ةيميظنتلا تاطلسلا

 
 
 
 
  

 
 ١٣ ةرقفلا ,)٢٦٠( ةعجار'ا رايعم  ١١



 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجار" طيطختلا :)٣٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٣٠٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا

 

 



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                         ٢٠٦   

)٣٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا  

 )٣٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجار" طيطختلا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا 
 
 ةمدقم

 ١  ................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٢  ..........................................................................................................  هتيقوتو طيطختلا رود

 ٣  .................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٤  ...........................................................................................................................  فدهلا

 تابلطت"ا

 ٥  .....................................................................................  طابترjا قيرفل يسيئرلا ءاضعeا كارشإ

 ٦  ......................................................................................................  طابترnل ةيئدب;ا ةطشنeا

 ١١-٧  ................................................................................................................ طيطختلا ةطشنأ

 ١٢  ....................................................................................................................   قيثوتلا

 ١٣  ..........................................................................  ةرم لوe ةعجار;ا تاطابترا ف ةيفاضpا تارابتعjا

 ىرخDا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٣أ–١أ  ..........................................................................................................  هتيقوتو طيطختلا رود

 ٤أ  .....................................................................................  طابترjا قيرفل يسيئرلا ءاضعeا كارشإ

 ٧أ–٥أ  ......................................................................................................  طابترnل ةيئدب;ا ةطشنeا

 ١٧أ–٨أ  ................................................................................................................  طيطختلا ةطشنأ

 ٢١أ–١٨أ  ....................................................................................................................    قيثوتلا

 ٢٢أ  ..........................................................................  ةرم لوe ةعجار;ا تاطابترا ف ةيفاضpا تارابتعjا

 ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا ديدx دنع تارابتعا :قحل;ا
 

 عجارملل ةماعلا فادهeا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا" )٣٠٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا

 ةرقفلا
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)٣٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 قايس ف رايع;ا اذه ةغايص تÇ دقو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا نع عجار;ا ةيلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 .ةرم لوe متت يتلا ةعجار;ا تاطابترا يـف ةيفاضإ تارابتعا لصفنم لكشب تدّدُح امك .ةرركت;ا ةعجار;ا تايلمع

 هتيقوتو طيطختلا رود

 مئاوقلا ةعجارم فاكلا طيطختلا ديفُيو .ةعجار;ا ةطخ عضوو طابترnل ةماعلا ةيجيتارتسjا ديدx ةعجارملل طيطختلا نمضتي .٢
 )٣أ–١أ تارقفلا :عجار( :يلي ام اهنيب نم ,قرط ةدعب ةيلا;ا

 .ةمه;ا ةعجار;ا بناوå بسانم مامتها صيصخت ف عجار;ا ةدعاسم •

 .بسان;ا تقولا ف اهلحو ةلمتçا تnكش;ا ديدx ف عجار;ا ةدعاسم •

 .ةءافكو ةيلعافب هذيفنت متي ىتح ةميلس ةروصب هترادإو ةعجار;ا طابترا ميظنت ف عجار;ا ةدعاسم •

 ,ةعقوت;ا رطاخملل ةباجتسnل ةءافكلاو تاردقلا نم ةبسانم تايوتسê نوعتمتي طابترjا قيرفل ءاضعأ رايتخا ف ةدعاس;ا  •
 .ةبسانم ةروصب مهل لامعeا دانسإ فو

 .مهلمع صحفو مهيلع فارشpاو طابترjا قيرف ءاضعأ هيجوت ليهست •

 .ءاربïاو ةعومîا تانوكم وعجارم اهزíأ يتلا لامعeا قيسنت ف ,لاëا ىضتقم بسح ,ةدعاس;ا •

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٣

 فدهلا

 .ةلاّعف ةقيرطب اهذيفنت لجأ نم ةعجارملل طيطختلا وه عجار;ا فده .٤ 

 تابلطت"ا

 طابترXا قيرفل يسيئرلا ءاضعDا كارشإ

 ف اê ,ةعجارملل طيطختلا ف طابترjا قيرفل نيرخóا ييسيئرلا ءاضعeاو طابترjا نع لوؤس;ا كيرشلا نم لك كارشإ بجي .٥
 )٤أ ةرقفلا :عجار( .طابترjا قيرف ءاضعأ يب ةشقان;ا ف ةكراش;او طيطختلا كلذ

 طابتر]ل ةيئدب"ا ةطشنDا

 :يلاëا ةعجار;ا طابترا ةيادب ف ةيتóا ةطشنeاب عجار;ا موقي نأ بجي .٦

 ١;ددçا ةعجار;ا طابتراو ليمعلا عم ةقnعلا رارمتساب قلعتي اميف )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم بجوê ةبولط;ا تاءارجpا ذيفنت  )أ(

 ٢;)٢٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,لnقتسjا كلذ ف اê ,ةلصلا تاذ ةيقnخeا تابلطت;اب مازتلjا يوقت  )ب(

 )٧أ–٥أ تارقفلا :عجار( ٣.)٢١٠( ةعجار;ا رايعم تابلطت; ًاقفو ,طابترjا طورشل مهف نيوكت )ج(
  

 
 ١٣-١٢ تارقفلا ,"ةيلا'ا مئاوقلا ةعجار' ةدو/ا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار'ا رايعم  ١
 ١١-٩ تارقفلا ,)٢٢٠( ةعجار'ا رايعم  ٢
 ١٣-٩ تارقفلا ,"ةعجار'ا تاطابترا طورش ىلع قافت=ا" )٢١٠( ةعجار'ا رايعم  ٣



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                         ٢٠٨   

)٣٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا  

 طيطختلا ةطشنأ

 .ةعجار;ا ةطخ عضو ف دشرُتو ,ةعجار;ا هاöاو تيقوتو قاطن ددx ,ةعجارملل ةماع ةيجيتارتسا ددحي نأ عجار;ا ىلع بجي .٧

 :يلي اê موقي نأ ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا ديدx دنع عجار;ا ىلع بجي .٨

 ;هقاطن ددx يتلا طابترjا صئاصخ ىلع فقي نأ )أ(

 ;ةبولط;ا تjاصتjا ةعيبطو ةعجار;ا تيقوت طيطختل اهنع ررق;ا طابترjا فادهأ نم ققحتي نأ )ب(

 ;طابترjا قيرف دوهج هيجوت ف ةمهم عجارملل ينه;ا مكحلل ًاقفو دعُت يتلا لماوعلا نابسëا ف ذخأي نأ )ج(

 ىرخeا تاطابترjا نم ةبستك;ا ةفرع;ا ةمءnم ىدم ,ءاضتقjا دنعو ,طابترnل ةيئدب;ا ةطشنeا جئاتن نابسëا ف ذخأي نأ )د(
 ;ةأشنملل اهذيفنتب طابترjا نع لوؤس;ا كيرشلا ماق يتلا

 )١١أ–٨أ تارقفلا :عجار( .اهادمو اهتيقوتو ,طابترjا ذيفنتل ةبولط;ا دراو;ا ةعيبط نم ققحتي نأ )ه(

 :يلي ا; ًافصو نمضتت نأ بجي ,ةعجارملل ةطخ عجار;ا عضي نأ بجي .٩ 

 ٤.)٣١٥( ةعجار;ا رايعم بجوê ددحم وه امك ,اهذيفنتل طط°ا رطا°ا مييقت تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط )أ(

 رايعم بجوê ددحم وه امك ,تارارقpا ىوتسم ىلع اهذيفنتل طط°ا ةيفاضpا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط )ب(
  ٥.)٣٣٠( ةعجار;ا

-١٢أ تارقفلا :عجار( .ةعجار;ا ريياعم طابترjا فوتسي ىتح اهذيفنت بولط;او اهل طط°ا ىرخeا ةعجار;ا تاءارجإ )ج(
 )١٤أ

 ةرقفلا :عجار( .ةعجار;ا ريس لnخ ,موزللا دنع ,ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا رييغتو ثيدx عجار;ا ىلع بجي .١٠
 )١٥أ

 يترقفلا :عجار( .مهلامعأ صحفو طابترjا قيرف ءاضعأ ىلع فارشpاو هيجوتلا ىدمو تيقوتو ةعيبطل ططخي نأ عجار;ا ىلع بجي .١١ 
 )١٧أ ,١٦أ

 قيثوتلا

 ٦:يلي ام ةعجار;ا لامعe هقيثوت ف نّمضُي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٢

 ;ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا  )أ(

 ;ةعجار;ا ةطخ )ب(

 كلت لثم بابسأو ,ةعجار;ا طابترا لnخ ةعجار;ا ةطخ وأ ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا ىلع اهلاخدإ ت ةمهم تارييغت يأ )ج(
 )٢١أ–١٨أ تارقفلا :عجار( .تارييغتلا

 ةرم لوD ةعجار"ا تاطابترا ف ةيفاض^ا تارابتعXا

 :ةيلاتلا ةطشنeاب موقي نأ ,ةرم لوe متت يتلا ةعجار;ا ف ءدبلا لبق عجار;ا ىلع بجي .١٣

 ٧;ددçا ةعجار;ا طابتراو ليمعلا عم ةقnعلا لوبقب قلعتي اميف )٢٠٢( ةعجار;ا رايعم بجوê ةبولط;ا تاءارجpا ذيفنت )أ(

 ةرقفلا :عجار( .ةلصلا تاذ ةيقnخeا تابلطت;اب ًامازتلا ,يعجار;ا ف رييغت كانه ناك اذإ ,قباسلا عجار;ا عم لصاوتلا )ب(
 )٢٢أ

 *** 

 
 "اهتئيبو ةأشن'ا مهف لUخ نم اهمييقتو يرهو/ا فيرحتلا رطاخم ديدG" )٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٤
 "ةمَّيق'ا رطاخملل عجار'ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٥
 ٦أو ,١١-٨ تارقفلا ,"ةعجار'ا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٦
 ١٣و ١٢ ناترقفلا ,)٢٢٠( ةعجار'ا رايعم  ٧



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                         ٢٠٩   

)٣٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا  

 ىرخDا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٢ ةرقفلا :عجار( هتيقوتو طيطختلا رود

 عم طابترjا قيرف ف يسيئرلا ءاضع•ل ةقباسلا ةبرجتلاو ,اهديقعتو ةأشن;ا مجë ًاقبط طيطختلا ةطشنأ ىدمو ةعيبط فلتختس .١أ
 .ةعجار;ا طابترا ءانثأ ثدx يتلا فورظلا ف تاريغتلاو ,ةأشن;ا

 زاíإ )عم نمازتلاب وأ( نم ريصق تقو دعب أدبت ام ًابلاغ ةرركتمو ةرمتسم ةيلمع لب ,ةعجار;ا ف ةلصفنم ةلحرم طيطختلا دعي j .٢أ 
 ةنيعم ةطشنأ تيقوت نابسëا ف ذخeا طيطختلا نمضتي ,كلذ عمو .يلاëا ةعجار;ا طابترا زاíإ ىتح رمتستو ,ةقباسلا ةعجار;ا
 ديدحتب عجار;ا موقي نأ لبق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةيفاضpا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت لبق اهزاíإ يغبني يتلا ةعجار;ا تاءارجإو
 :لثم رومأ ف رظنلل ةجاëا طيطختلا نمضتي ,اهمييقتو يرهوåا فيرحتلا رطاخم

 .رطا°ا مييقتل تاءارجإ اهرابتعاب اهقيبطت متيس يتلا ةيليلحتلا تاءارجpا  •

 .راطpا اذهب ةأشن;ا مازتلا ةيفيكو ةأشن;ا ىلع قبطن;ا يميظنتلاو يماظنلا راط®ل ماع مهف ىلع لوصëا •

• xا ديدeةيبسنلا ةيمه. 

 .ءاربïا كارشإ •

 .رطا°ا مييقتل ىرخأ تاءارجإ ذيفنت •

 ضعب قيسنتل ,لاث;ا ليبس ىلع( هترادإو ةعجار;ا طابتراب مايقلا ليهستل ةأشن;ا ةرادإ عم طيطختلا رصانع ةشقانم عجار;ا ررقي دق .٣أ
 ةيجيتارتسjا نإف ,نايحeا بلاغ ف تاشقان;ا هذه ثودح نم مغرلابو .)ةأشن;ا يفظوم لامعأ عم اهل طط°ا ةعجار;ا تاءارجإ
 ةيجيتارتسjا ف ةدراولا رومeا ةشقانم دنع رذëا يخوت بجيو .عجار;ا تايلوؤسم نم نnظت ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا
 تيقوتو ةعيبط ةشقانم فعضُت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعجار;ا ةيلعاف فاعضإ متي j ىتح ةعجار;ا ةطخ ف وأ ةعجارملل ةماعلا
 .ريبك لكشب اهب ؤبنتلل ةلباق ةعجار;ا تاءارجإ لعجب ةعجار;ا ةيلعاف نم ةرادpا عم ةيليصفتلا ةعجار;ا تاءارجإ

 )٥ ةرقفلا :عجار( طابترXا قيرفل يسيئرلا ءاضعDا كارشإ

 ةدافتسjا ىلإ يدؤي ةعجارملل طيطختلا ف طابترjا قيرفل نيرخóا ييسيئرلا ءاضعeاو طابترjا نع لوؤس;ا كيرشلا كارشإ نإ .٤أ
 ٨.طيطختلا ةيلآ ةءافكو ةيلعاف نم ززعي ا¨ ,مهتريصبو مهتاربخ نم

 )٦ ةرقفلا :عجار( طابتر]ل ةيئدب"ا ةطشنDا

 ثادحeا يوقتو ديدx ف عجار;ا ,يلاëا ةعجار;ا طابترا ةيادب ف ,٦ ةرقفلا ف ةددçا طابترnل ةيئدب;ا ةطشنeا ذيفنت دعاسي .٥أ
 .ةعجار;ا طابترا ذيفنتو طيطخت ف عجار;ا ةردق ىلع يبلس لكشب رثؤت دق يتلا فورظلا وأ

 :لاث;ا ليبس ىلع ,يلي ام هيف ققحتي ةعجارم طابتراب مايقلل طيطختلا نم عجار;ا طابترnل ةيئدب;ا ةطشنeا هذه ذيفنت نّكÆ .٦أ

 .طابترjا ذيفنت ىلع ةردقلاو يرورضلا لnقتسjاب عجار;ا ظافتحا  •

 .طابترjا ف رارمتسjا ف عجار;ا ةبغر ىلع رثؤت دق ةرادpا ةهازنب قلعتت اياضق دوجو مدع •

 .طابترjا طورش نأشب ليمعلا عم مهافت ءوس دوجو مدع •

 املك ةعجار;ا طابترا ةدم لاوط ,لnقتسjا كلذ ف اê ,ةلصلا تاذ ةيقnخeا تابلطت;او ليمعلاب هتقnع رارمتسا ف عجار;ا رظني .٧أ
 ةيقnخeا تابلطت;ا يوقتو ليمعلا عم ةقnعلا رارمتسا نم لك ىلع ةيئدب;ا تاءارجpا ذيفنت ينعيو .ثادحأ تعقوو فورظ تريغت
 ىرخeا ةمه;ا ةطشنeا ذيفنت لبق تاءارجpا هذه زاíإ متي هنأ يلاëا ةعجار;ا طابترا ةيادب ف )لnقتسjا اهيف اê( ةلصلا تاذ

 
 امك .ةيلا'ا مئاوقلا ف ةيرهوج تافيرحتل ةأشن'ا ضرعت ةيلباقل طابتر=ا قيرف ةشقانم نأشب تاداشرا مدقيو تابلطتم ,١٠ ةرقفلا ف ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم ددحي  ٨

 ةيلباق ىلع ةشقان'ا هذه ءانثأ زيكرتلا نأشب تاداشرإ ,١٦ ةرقفلا ف ,"ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقUعلا تاذ عجار'ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار'ا رايعم مدقي
 .شغلا ببسب يرهوج فيرG ىلع ةاشن'اب ةصاxا ةيلا'ا مئاوقلا ءاوتحا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                         ٢١٠   

)٣٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا  

jا ةعجار;ا طابترëةبسنلابو .يلا jا هذه لثم متت ام ًابلاغف ,ةرمتس;ا ةعجار;ا تاطابترpوأ( نم ريصق تقو دعب ةيئدب;ا تاءارج 
 .ةقباسلا ةعجار;ا زاíإ )عم نمازتلاب

 طيطختلا ةطشنأ

 )٨ ,٧ يترقفلا :عجار( ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا

 :لثم رومأ ديدx ف عجار;ا ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا ديدx ةيلمع دعاست ,رطا°ا مييقت تاءارجp عجار;ا زاíإ ةاعارم عم .٨أ

 ةربïاب نوعتمتي نيذلا قيرفلا ءاضعأب ةناعتسjا لثم ,ةعجار;ا تjاجم نم ددحم لاجم لك ف اهمادختسا متيس يتلا دراو;ا •
 .ةدقع;ا رومeا ف ءاربïا كارشإ وأ ةعفتر;ا رطا°ا تاذ تjاîا ف ةبسان;ا

 درج ةظحn; ينيع;ا قيرفلا ءاضعأ ددع لثم ,ةعجار;ا تjاجم نم ددحم لاجم لكل اهصيصخت متيس يتلا دراو;ا مجح •
 تاعاس ددع وأ ,تاعومîا ةعجارم لامعأ ةلاح ف نيرخóا يعجار;ا لمع صحف ىدم وأ ,ةمه;ا عقاو;ا ف نوز°ا
 ;ةعفتر;ا رطا°ا تاذ تjاجملل اهصيصخت متيس يتلا ةعجار;ا

 خيراوت ف وأ ةعجار;ا نم ةيئدبم ةلحرم ف اهمادختسا متيس تناك اذإ ام لثم ,دراو;ا هذه مادختسا هيف متيس يذلا تيقوتلا •
 ;ةلصاف ةيسيئر

 تامولع;اب ةطاحpا تاعامتجا دقع هيف عقوتي يذلا تقولا لثم ,اهيلع فارشpاو اههيجوتو دراو;ا كلت ةرادإ ةيفيك •
 صحفلا تايلمعب طابترjا ريدمو طابترjا نع لوؤس;ا كيرشلا مايق ةيفيكو ,قيرفلا عم تامولع;ا صnختسا تاعامتجاو
 .طابترjا ةدوج ةباقرل تاصوحفب مايقلا متيس ناك اذإ اميفو ,)عقو;ا جراخ وأ عقو;ا ف ,لاث;ا ليبس ىلع(

 .ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا ديدx تارابتعا ىلع ةلثمأ قحل;ا نمضتي .٩أ

 ةماعلا ةيجيتارتسjا ف ةروكذ;ا رومeا فلتخم لوانتت ةعجارم ةطخ عضو نكÆ هنإف ,ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا ديدx درجê .١٠أ
 ةرورضلاب سيلو .عجار;ا دراوم مادختسا ف ةءافكلا لnخ نم ةعجار;ا فادهأ قيقx ىلإ ةجاëا نابسëا ف ذخeا عم ,ةعجارملل
 ناتطبترم امهنكلو ,يتيلاتتم وأ يتلصفنم يتيلمع ةيليصفتلا ةعجار;ا ةطخ عضوو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا ديدx نوكي نأ
 .ىرخeا ف تارييغت عبتتست دق امهادحإ ف تارييغتلا نe قيثو لكشب

 رغصeا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا 

 تايلمع نم ديدعلا لمتشتو .ًادج ريغص طابترا قيرف اهيدؤي نأ نكÆ لماكلاب ةعجار;ا ةيلمع نإف ,ةريغصلا تآشن;ا ةعجارم دنع .١١أ
 ف دحاو وضع عم لمعي يذلا )درف ينوناق بساحم نوكي دق يذلا( طابترjا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع ةريغصلا تآشن;ا ةعجارم
 .لهسأ قيرفلا ءاضعأ يب لاصتjاو قيسنتلا نوكي ,ريغص قيرف دوجو عمو .)طابترjا قيرف ف ءاضعأ يأ نودب وأ( طابترjا قيرف
 بسح فلتخت اهنأ كلذ ;تقولل ةكلهتسم وأ ةدقعم ةسرا¨ ةريغص ةأشنم ةعجار; ةماعلا ةيجيتارتسjا ديدx نوكي نأ مزلي jو
 ةعجار;ا زاíإ دنع اهدادعإ ت ةرصتخم ةركذ; نكÆ ,لاث;ا ليبس ىلعف .طابترjا قيرف مجحو ةعجار;ا دّقعتو ةأشن;ا مجح
 ًءانب ,ةيلاëا ةرتفلا ف اهثيدx تو ,وتلل ةزجن;ا ةعجار;ا ف اهيلع فرعت;ا ةمه;ا رومeاو لمعلا قاروأ صحف ىلع ًءانب ,ةقباسلا
 راش;ا رومeا يطغت تناك اذإ يلاëا ةعجار;ا طابترj ةقثو;ا ةعجار;ا ةيجيتارتسا ةباثê نوكت نأ ,كلا;ا ريد;ا عم تاشقان;ا ىلع
 .٨ ةرقفلا ف اهيلإ

 )٩ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا ةطخ

 ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط نمضتت اهنأ ثيح نم ,ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا نم nًيصفت رثكأ ةعجار;ا ةطخ نوكت .١٢أ
 ةعجار;ا ةطخ روطت بسح ,ةعجار;ا ريس لnخ تاءارجpا هذهل طيطختلا يرجيو .اهذيفنتب طابترjا قيرف ءاضعأ موقيس يتلا
 ,كلذ عمو .ةعجار;ا ةيلمع ةيادب ف رطا°ا مييقتب ةصاïا عجار;ا تاءارجp طيطختلا متي ,لاث;ا ليبس ىلعف .طابترnل ةعوضو;ا
 .رطا°ا مييقت تاءارجإ ةجيتن ىلع دمتعي ةيفاضpا ةعجار;ا تاءارجإ نم ددحم ءارجإ لك ىدمو تيقوتو ةعيبطل طيطختلا نإف



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                         ٢١١   

)٣٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا  

 تاحاصفpاو تاباسëا ةدصرأو تnماع;ا تائف ضعبل ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت ف أدبي دق عجار;ا نإف ,كلذ ىلإ ةفاضإو
 .ةيقبت;ا ةيفاضpا ةعجار;ا تاءارجإ عيمå طيطختلا لبق

 اهتقnع ثيح نم ,ةيفاضpا ةعجار;ا تاءارجإو ,رطا°ا مييقتل اهل طط°ا تاءارجpا ىدمو تيقوتو ةعيبطو ديدx نإ  .١٣أ
 ةفاضإو .تاحاصفpا كلت هلمشت دق يذلا ليصفتلا ىوتسمو تامولع;ا نم عساولا ىد;ا نم لك ءوض ف ,ًامهم دعي تاحاصفpاب
 ًاضيأ رثؤت دق ,دعاس;او ماعلا ذاتسeا رتفد جراخ نم اهيلع لوصëا متي تامولعم ىلع تاحاصفpا ضعب يوتx دقف ,كلذ ىلإ
 .اهتهجاو; ةمزnلا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلعو ةمّيق;ا رطا°ا ىلع

 ةåاع; ,ٍفاك تقو ريفوتل طيطختلاو ,بسان;ا مامتهjا ءnيإ ف عجار;ا ةعجار;ا نم ركبم تقو ف تاحاصفpا ف رظنلا دعاسي  .١٤أ 
 تاحاصف©ل ةركب;ا ةاعار;ا دعاست دقو .تاباسëا ةدصرأو ثادحeاو تnماع;ا تائف عم عبتت يتلا ةقيرطلا سفنب تاحاصفpا
 :يلي ام ةعجارم ىلع تاريثأتلا ديدx ف عجار;ا ًاضيأ

 ليبس ىلع( اهتطشنأ وأ يلا;ا اهعضو وأ ةأشن;ا ةئيب ف تاريغتلا ةجيتن ةبولط;ا ةحّقن;ا وأ ةديدåا ةمه;ا تاحاصفpا •
 ;)لامع¶ل ريبك عيمù نع ةùان ةيعاطق تامولعم نع ريرقتلاو تاعاطقلل بولط;ا ديدحتلا ف رييغت ثودح ,لاث;ا

 ;قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ف تاريغتلا نع ةùانلا ةحّقن;ا وأ ةديدåا ةمه;ا تاحاصفpا •

 ,لاث;ا ليبس ىلع( ةنيعم تاحاصفإب ةقnعلا تاذ ةعجار;ا تاءارجإ ف ةدعاسملل عجار;ا ءاربخ دحأ كارشإ ىلإ ةجاëا •
 ;)ىرخeا دعاقتلا عفانم وأ دعاقتلا تاشاعم تامازتلاب ةقnعلا تاذ تاحاصفpا

 ٩.ةمكوëاب يفلك;ا عم اهتشقانم ف عجار;ا بغري دق يتلا تاحاصفpاب ةقnعلا تاذ رومeا •

 )١٠ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا ريس لnخ طيطختلا تارارق ف تارييغتلا

 دق ,ةعجار;ا تاءارجإ جئاتن نم اهيلع لوصëا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ وأ ,فورظلا ف تاريغتلا وأ ,ةعقوت;ا ريغ ثادح¶ل ًةجيتن .١٥أ
 ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ نم امهيلع بترت ام ليدعت ّمث نمو ,ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا ليدعت ىلإ عجار;ا جاتحي
 ومني امدنع ,لاëا وه اذه نوكي دقو .ةمَّيق;ا رطا°ا ف رظنلا ليدعت ىلع ًءانب ,اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ثيح نم اهل ططخم
 ليبس ىلعف .ةعجار;ا تاءارجp ططخ امدنع هل ةحاتم تناك يتلا تامولع;ا نع يرهوج لكشب فلتخت تامولعم عجار;ا ملع ىلإ
 لوصëا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ عم ساسeا تاءارجpا ذيفنت ءانثأ اهيلع لوصëا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ضراعتت نأ نكØ ,لاث;ا
 .ةباقرلا تاودأ تارابتخا لnخ نم اهيلع

 )١١ ةرقفلا :عجار( طابترjا قيرف ءاضعأ لمع صحفو فارشpاو هيجوتلا

 نم ,ةريثك لماوع ىلع ًءانب مهلامعأ صحفو مهيلع فارشpاو طابترjا قيرف ءاضعe مدق;ا هيجوتلا ىدمو تيقوتو ةعيبط فلتخت .١٦أ
 :يلي ام اهنيب

 .اهدّقعت ىدمو ةأشن;ا مجح •

 .ةعجار;ا لاجم •

 تjاجم دحe مّيق;ا يرهوåا فيرحتلا رطخ ف ةدايزلا ًةداع بلطتت ,لاث;ا ليبس ىلع( ةمّيق;ا يرهوåا فيرحتلا رطاخم •
 رثكأ لكشب مهلامعأ صحفو مهيلع فارشpاو طابترjا قيرف ءاضعe مدق;ا هيجوتلا تيقوتو ىدم ف ةلباقم ةدايز ةعجار;ا
 .)nًيصفت

 .ةعجار;ا لامعأ نوذفني نيذلا قيرفلا ءاضعأ نم وضع لك تاءافكو تاردق •

 
 ١٣أ ةرقفلا ,"ةمكوëاب يفلك;اب لاصتjا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ٩



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                         ٢١٢   

)٣٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا  

 ١٠.اهصحفو اهيلع فارشpاو ةعجار;ا لامعأ هيجوتب قلعتت ةيفاضإ تاداشرإ ىلع )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم يوتحيو 

 رغصeا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا 

 طابترjا قيرف ءاضعأ هيجوتب ةقلعت;ا لئاس;ا أشنت nف ,طابترjا نع لوؤس;ا كيرشلا لبق نم لماكلاب ةعجار;ا ءارجإ ت اذإ .١٧أ
 عيمج نم لمعلا ًايصخش ىلوت يذلا ,طابترjا نع لوؤس;ا كيرشلا نوكي ,تjاëا هذه لثم فو .مهلامعأ صحفو مهيلع فارشpاو
 ريس لnخ ةذخت;ا ماكحeا ةبسانم نأشب ةيعوضوم رظن ةهجو نيوكت لّثÆ نأ نكÆو .ةيرهوåا اياضقلا عيمجب ملع ىلع ,هبناوج
 ريغ وأ ةدقعم اياضق ىلع ةعجار;ا ءاوطنا ةلاح فو .لماكلاب ةعجار;ا لامعأ درفلا سفن يدؤي امدنع ةيلمع تnكشم ةعجار;ا
 نوعتمتي نيرخآ يعجارم عم رواشتلا نسحتس;ا نم نوكي دقف ,درف ينوناق بساحم لبق نم ةعجار;ا ذيفنتو ,صاخ لكشب ةفولأم

 )*( .عجار;ا اهعبتي يتلا ةينه;ا ةئيهلا عم رواشتلا وأ ةبسانم تاربخب

 )١٢ ةرقفلا :عجار( قيثوتلا

 قيرف غnبإو ةعجارملل ميلسلا طيطختلل ةيرورض دعُت يتلا ةيسيئرلا تارارقلل ليجست وه ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا قيثوت .١٨أ
 تارارقلا ىلع يوتx ةركذم لكش ف ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا عجار;ا صخلُي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةمه;ا رومeاب طابترjا
 .اهذيفنتو اهتيقوتو ةعجارملل ماعلا قاطنلاب ةقلعت;ا ةيسيئرلا

 ةيفاضpا ةعجار;ا تاءارجإو اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ثيح نم اهل طط°ا رطا°ا مييقت تاءارجإ ليجست وه ةعجار;ا ةطخ قيثوت .١٩أ
 نكÆ يتلا ةعجار;ا تاءارجp ميلسلا طيطختلل ليجست ةباثê ًاضيأ وهو .ةمّيقُ;ا رطاخملل ةباجتسا تارارقpا ىوتسم ىلع ةذّفنُ;ا
 بسح ةلّدعُم ,ةعجار;ا زاíإ نم ققx مئاوق وأ ةيسايق ةعجارم جمارب عجار;ا مدختسي دقو .اهذيفنت لبق اهدامتعاو اهصحف
 .طابترjاب ةصاïا فورظلا سكعتل ةجاëا

 تاءارجإ ف تارييغت نم كلذ نع مجني امو ,ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا ف ةمه;ا تارييغتلا ليجست رّسفي .٢٠أ 
 ةعجار;ا ةطخو ةماعلا ةيجيتارتسjاو ,ةمه;ا تارييغتلا ثودح ف ببسلا ,اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ثيح نم اهل طط°ا ةعجار;ا
 .ةعجار;ا ءانثأ ثدx يتلا ةمه;ا تاريغتلل ةبسان;ا ةباجتسjا ًاضيأ سكعيو .ةعجار;اب مايقلل ةياهنلا ف امهرارقإ ت يتللا

 رغصeا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 ىدحإ ةعجار; ةقثو;ا ةيجيتارتسjا اهرابتعاب ةرصتخمو ةبسانم ةركذم مدختسُت نأ نكÆ ,١١أ ةرقفلا ف هتشقانم تÇ ا; ًاقفو .٢١أ
 ةدنتسم )١٩أ ةرقفلا رظنا( ققx مئاوق وأ ةيسايق ةعجارم جمارب مادختسا نكÆ ,ةعجار;ا ةطخ صخي اميفو .رغصeا تآشن;ا
 متي نأ ةطيرش ,رغصeا تآشن;ا ف لاëا هيلع نوكي نأ حجرم وه امك ,ةمئn;ا ةباقرلا ةطشنأ نم ليلقلا دوجو ضارتفا ىلإ
 .رطاخملل عجار;ا تامييقت كلذ ف اê ,طابترjا فورظ عم بسانتي اê اهميمصت

 )١٣ ةرقفلا :عجار( ةرم لوD ةعجار"ا تاطابترا ف ةيفاض^ا تارابتعXا

 ةبسنلابف ,كلذ عمو .ًارركتم وأ ةرم لوe ةعجارم طابترا ةعجار;ا تناك ًءاوس ةعجارملل طيطختلا نم فدهلاو ضرغلا فلتخي j .٢٢أ
 عم ةقباسلا ةبرجتلا ًةداع هيدل رفوتت j هنe طيطختلا ةطشنأ قاطن عيسوت ىلإ عجار;ا جاتحي دق ,ةرم لوe متت يتلا ةعجارملل
 رومأ دجوت ,ةرم لوe متي يذلا ةعجار;ا طابترا ةلاح فو .ةرركت;ا تاطابترnل طيطختلا دنع نابسëا ف ذخؤت يتلا ةأشن;ا
 :يلي ام نمضتت ,ةعجار;ا ةطخ عضوو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا ديدx دنع نابسëا ف عجار;ا اهذخأي نأ يغبني ةيفاضإ

 كلذ نكي مل ام ,قباسلا عجار;ا لمع قاروأ صحفل لاث;ا ليبس ىلع ,قباسلا عجار;ا عم اهؤارجإ متيس يتلا تابيترتلا •
 .حئاوللا وأ ةمظنeا بجوê ًاروظحم

 
 ١٧-١٥ تارقفلا ,)٢٢٠( ةعجار'ا رايعم  ١٠

 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم'ا ف عجارملل ةينه'ا ةئيهلا لثمتت *



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                         ٢١٣   

)٣٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا  

 نأشب ةرادpا عم اهتشقانم تÇ )ريرقتلاو ةعجار;ا ريياعم وأ ةيبساçا ئداب;ا قيبطت ,كلذ ف اê( ةيسيئر اياضق يأ •
 ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا ىلع رومeا هذه ريثأت ةيفيكو ةمكوëاب يفلكملل رومeا كلت غnبإو عجارمك ةرم لوe هرايتخا
 .ةعجار;ا ةطخو

 ١١.ةيحاتتفjا ةدصرeاب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةيرورضلا ةعجار;ا تاءارجإ  •

 ليبس ىلع( ةرم لوe متت يتلا ةعجار;ا تاطابترj ةعجار;ا بتكم ف ةدوåا ةباقر ماظن اهبلطتي يتلا ىرخeا تاءارجpا •
 ةيجيتارتسjا صحفل يفظو;ا رابك دحأ وأ رخآ كيرش كارشإ ةعجار;ا بتكم ف ةدوåا ةباقر ماظن بلطتي دق ,لاث;ا
 .)اهرودص لبق ريراقتلا صحفل وأ ةمه;ا ةعجار;ا تاءارجإ ف ءدبلا لبق ةعجارملل ةماعلا

 

 
 "ةيحاتتف=ا ةدصرÉا - ةرم لوÉ ةعجار'ا تاطابترا" )٥١٠( ةعجار'ا رايعم ١١



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                         ٢١٤   

)٣٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا  

 قحل"ا

 )١١أ-٨أو ٨ ,٧ تارقفلا :عجار(

 ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسXا ديدl دنع تارابتعا

 كلت نم ديدعلا رثؤيسو .ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا ديدx دنع نابسëا ف اهذخأ عجارملل نكØ يتلا رومeا ىلع ةلثمأ قحل;ا اذه مدقي
 .تاطابترjا نم ريثك ىلع قبطنت يتلا رومeا نم ًاعساو ًاقاطن ةمدق;ا ةلثمeا يطغتو .ةعجارملل ةيليصفتلا عجار;ا ةطخ ىلع ًاضيأ رومeا
 ةعجارم طابترا لكب ةلص تاذ ًاعيمج تسيل اهنإف ,ىرخeا ةعجار;ا ريياعم بجوê ةبولطم نوكت دق هاندأ اهيلإ راش;ا رومeا ضعب نأ مغرو
 .ةلماك ةمئاق ةمئاقلا هذه نوكت نأ ةرورضلاب سيلو

 طابترXا صئاصخ

 ريرقت راطإ عم تاقباطم ءارجp ةجاëا كلذ ف اê ,اهتعجارم متيس يتلا ةيلا;ا تامولع;ا دادعإ هئوض ف ت يذلا يلا;ا ريرقتلا راطإ •
 .رخآ يلام

 .تاعانصلل ةمظن;ا تاطلسلا اهضرفت يتلا ريراقتلا لثم ,ةنيعم ةعانصب ةصاïا ريرقتلا تابلطتم •

 .ةعجار;ا اهلمشتس يتلا ةعومîا تانوكم عقاومو ددع كلذ ف اê ,ةعجارملل ةعقوت;ا ةيطغتلا •

 .ةعومîا لخاد ديحوتلا ةيفيك ددx يتلا اهتانوكمو مeا ةكرشلا يب ةرطيسلا تاقnع ةعيبط •

 .نيرخóا يعجار;ا لبق نم ةعومîا تانوكم ةعجارم ىدم •

 .ةصصخت;ا ةفرع;ا ىلإ ةجاëا ىدم كلذ ف اê ,اهتعجارم متتس يتلا لامعeا تاعاطق ةعيبط •

 .ةعجارملل تعضخ يتلا ةيلا;ا تامولع;ا صخي اميف ةلمعلا ةمجرت ىلإ ةجاëا كلذ ف اê ,اهمادختسا متيس يتلا ريرقتلا ةلمع •

 .ةيلا;ا مئاوقلا ديحوت ضارغe ةعجارم ءارجإ ىلإ ةفاضpاب ةدرفنم ةيلام مئاوقل ةينوناق ةعجارم ءارجp ةجاëا •

 ,ةفيظولا كلت لامعأ مادختسا نكم;ا نم ناك اذإ ام ,كلذك رمeا ناك اذإو ,ةيلخادلا ةعجارملل ةفيظو ىلع يوتx ةأشن;ا تناك اذإ ام •
 ةرشابم ةدعاسم يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسjا نكم;ا نم ناك اذإ ام وأ ,اهمادختسا نكØ ىدم يأ ىلإو تjاîا يأ فو
eةعجار;ا ضارغ. 

 .اهذيفنتب نوموقي يتلا ةباقرلا تاودأ لمع وأ ميمصتب قلعتت ةلدأ ىلع لوصëا عجارملل نكØ فيكو ةيمدخ تآشن; ةأشن;ا مادختسا •

 ةقnعلا تاذ ةعجار;ا ةلدأ ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةقباسلا ةعجار;ا تايلمع ف اهيلع لوصëا ت يتلا ةعجار;ا ةلدe عقوت;ا مادختسjا •
 .ةباقرلا تاودأ تارابتخاو رطا°ا مييقت تاءارجإب

 .بساëا ةدعاسê ةعجار;ا بيلاسe عقوت;ا مادختسjاو تانايبلا رفوت كلذ ف اê ,ةعجار;ا تاءارجإ ىلع تامولع;ا ةينقت ريثأت •

 تامولع;ا ةعجارم ىلع ريثأتلاو ةيلوeا ةيلا;ا تامولعملل صحف تايلمع يأ عم ةعجار;ا لامعe يعقوت;ا تيقوتلاو ةيطغتلا قاطن قيسنت •
 .هذه صحفلا تايلمع ءانثأ اهيلع لوصëا ت يتلا

 .هتانايب ىلع عnطjاو ليمعلا يفظوê لاصتjا رفوت •

 تXاصتXا ةعيبطو ةعجار"ا تيقوتو ريرقتلا فادهأ

 .ةيئاهنلاو ةيلوeا لحار;ا ف لاث;ا ليبس ىلع ,ريرقتلاب صاïا ةأشنملل ينمزلا لودåا •



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                         ٢١٥   

)٣٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا  

 .اهادمو اهتيقوتو ةعجار;ا لامعأ ةعيبط ةشقان; ةمكوëاب يفلك;او ةرادpا عم تاعامتجjا ميظنت •

 ,ةيهفشلاو ةبوتك;ا ,ىرخeا تاغnبلاو ردصتس يتلا ريراقتلل ةعقوت;ا تاتيقوتلاو عاونeا نأشب ةمكوëاب يفلك;او ةرادpا عم ةشقان;ا •
êا تاباطخو عجار;ا ريرقت كلذ ف اpاو ةرادjاصتjاب يفلك;ا عم تëةمكو. 

 .طابترjا ذيفنت لاوط ةعجار;ا لامعأ عضو نأشب ةعقوت;ا تjاصتjا نأشب ةرادpا عم ةشقان;ا •

 ةعجارم صخي اميف ىرخeا تاغnبpاو ردصتس يتلا ريراقتلل ةعقوت;ا تاتيقوتلاو عاونeا نأشب ةعومîا تانوكم يعجارم عم لصاوتلا •
 .تانوك;ا كلت

 لامعeا صحف تيقوتو قيرفلا تاعامتجا تيقوتو ةعيبط كلذ ف اê ,طابترjا قيرف ءاضعأ يب تjاصتnل يعقوت;ا تيقوتلاو ةعيبطلا •
 .ةذفن;ا

 نع ةöان ريرقتلاب ةيدقاعت وأ ةيماظن تايلوؤسم ةيأ كلذ ف اê ,ةثلاث فارطأ عم ةعقوتم ىرخأ تjاصتا يأ كانه تناك اذإ ام •
 .ةعجار;ا

 ىرخأ تاطابترا نم ةبستك"ا ةفرع"او طابتر]ل ةيئدب"ا ةطشنDاو ةمه"ا لماوعلا

•  xا ديدeا دنع مايقلاو ١)٣٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةيبسنلا ةيمهjءاضتق êيلي ا: 

o xا ديدeا تانوك; ةيبسنلا ةيمهîبإو ةعومn٢.)٦٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو اهب تانوك;ا كلت يعجارم غ 

o ا ف ةمه;ا تانوكملل يئدب;ا ديدحتلاîماع;ا تائفو ةعومnا ةدصرأو تëاو تاباسpا تاحاصفåةيرهو. 

 .يرهوåا فيرحتلا رطاخم اهيف عفترت دق يتلا تjاجملل يئدب;ا ديدحتلا •

 .صحفلاو فارشpاو هيجوتلا ىلع ,لكك ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع مّيق;ا يرهوåا فيرحتلا رطخ رثأ •

 عمج دنع ينه;ا كشلا ةعزن ةسرا¨و ةلئاستم ةيلقعب يلحتلا ىلإ ةجاëا ىلع طابترjا قيرف ءاضعe عجار;ا هب دكؤي يذلا بولسeا •
 .اهÆوقتو ةعجار;ا ةلدأ

 ةفشتك;ا روصقلا هجوأ ةعيبط كلذ ف اê ,ةيلخادلا ةباقرلل ةيليغشتلا ةيلعافلا يوقت ىلع تلمتشا يتلا ةقباسلا ةعجار;ا تايلمع جئاتن •
 .اهتهجاو; ةذخت;ا تافرصتلاو

 .ةأشنملل ىرخأ تامدخ ءادأ نع يلوؤس;ا بتك;ا ف يلماعلا عم ةعجار;ا ىلع رثؤت دق يتلا رومeا ةشقانم •

 .ةيلخادلا ةباقرلا هذهل بسان;ا قيثوتلا ىلع ةلدeا كلذ ف اê ,اهنوصو اهذيفنتو ةميلس ةيلخاد ةباقر ميمصتب ةرادpا مازتلا ىلع ةلدeا •

 وأ ةديدج ةمهم تاحاصفإ يدقت مزلتست دق يتلا ,ةيبساçا ريياع;ا ف تارييغتلا لثم ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ف تارييغتلا •
 .ةحّقنم

 .ةيلخادلا ةباقرلا ىلع دامتعjا عجارملل ةءافك رثكeا نم ناك اذإ ام ددحي دق يذلا ,تnماع;ا مجح •

 .لامعeا ليغشت ف حاجنلل لكك ةأشن;ا ف ةيلخادلا ةباقرلا ىلع ةقلع;ا ةيمهeا •

 يتلا تاحاصفpا كلذ ف اê ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوê ةبولط;ا تاحاصفpا دادعإو ديدحتل ةرادpا اهمدختست يتلا تايلóا •
xا ت تامولعم ىلع يوتëا يرتفد جراخ نم اهيلع لوصeدعاس;او ماعلا ذاتس. 

 
 "ةعجار'ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهÉا" )٣٢٠( ةعجار'ا رايعم  ١
 )ج(٤٠و ٢٣-٢١ تارقفلا ,")ةعومàا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اÖ( ةعومجملل ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار'ا رايعم  ٢



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                         ٢١٦   

)٣٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا  

 ةرادpا ف تاريغتلاو لامعeا تايلآو تامولع;ا ةينقت ف تاريغتلا كلذ ف اê ,ةأشن;ا ىلع رثؤت يتلاو لامعeا ف ةمه;ا تاروطتلا •
 .تارامثتسjا ةيفصتو جمدلاو ذاوحتسjا تايلمعو ةيسيئرلا

 .ةديدåا ريرقتلا تابلطتمو ةعانصلا حئاول ف تاريغتلا لثم ةعانصلا ف ةمه;ا تاروطتلا •

 .ةأشن;ا ىلع رثؤت يتلا ةيماظنلا ةئيبلا ف تاريغتلا لثم ,ةلصلا تاذ ىرخeا ةمه;ا تاروطتلا •

 اهادمو اهتيقوتو دراو"ا ةعيبط

 ف اê ,قيرفلا ءاضعأ ىلع ةعجار;ا لامعأ عيزوتو )طابترjا ةدوج ةباقر صحاف ,ةرورضلا دنع ,كلذ ف اê( طابترjا قيرف رايتخا •
 .يرهوåا فيرحتلا رطاخم اهيف عفترت دق يتلا تjاجملل ةبسان;ا تاربïا باحصأ قيرفلا ءاضعأ صيصخت كلذ

• xا ةنزاوم ديدjطابتر, êا كلذ ف اeا ف ذخëاجملل هصيصخت متيس يذلا بسان;ا تقولا رادقم نابسjاهيف عفترت دق يتلا ت 
 .يرهوåا فيرحتلا رطاخم

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهتئيبو ةأشن"ا مهف لDخ نم اهمييقتو يرهو;ا فيرحتلا رطاخم ديد3 :)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٣١٥( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢١٨  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 )٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 اهتئيبو ةأشن"ا مهف لDخ نم اهمييقتو يرهو;ا فيرحتلا رطاخم ديد3

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ................................................................................................................. رايع;ا اذه قاطن

 ٢  .................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٣  ........................................................................................................................................... فدهلا

 ٤  ....................................................................................................................................... تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ١٠–٥  ................................................................................. اهب ةقلعت;ا ةطشنmاو رطاlا مييقت تاءارجإ 

 ٢٤–١١  .......................................................... ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف اp ,اهتئيبو ةأشنملل بولط;ا مهفلا

Lا فيرحتلا رطاخم ديدP٣١–٢٥  .................................................................................... اهمييقتو يرهو 

 ٣٢  ............................................................................................................................ قيثوتلا

 )*(ىرخWا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٢٤أ–١أ  .................................................................................. اهب ةقلعت;ا ةطشنmاو رطاlا مييقت تاءارجإ

 ١٢١أ–٢٥أ  .......................................................... ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف اp ,اهتئيبو ةأشنملل بولط;ا مهفلا

Lا فيرحتلا رطاخم ديدP١٥٢أ–١٢٢أ  .................................................................................... اهمييقتو يرهو 

 ١٥٦أ–١٥٣أ  ............................................................................................................................ قيثوتلا

 ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم :لوWا قحل"ا

 يرهو;ا فيرحتلا رطاخم دوجول ريشت دق يتلا ثادحWاو ت_ا^ا :يناثلا قحل"ا

 رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "اهتئيبو ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL" )٣١٥( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهmا" )٢٠٠( ةعجار;ا

 

 
 يتيريسفت يترقف دوجو ىلإ كلذ عجريو ,١٥٥ مقرلا رايعHا تم ف ةيريسفت ةرقف رخأ مقر ذخأ يح ف ,ةرقف ١٥٦ تايوت6ا ةمئاقل ًاقفو ةيريسفتلا تارقفلا تنمضت  )*(

 ةيريسفتلا ةرقفلا ميقرت ت امك ,رايعHا تم ف وأ تايوت6ا ةمئاق ف ءاوس يلودلا رايعHا ف دراولا ميقرتلاب مازتل]ا ت ,لاكشVا اذهل ًايدافتو .)١٣٩أ( مقرلا سفنب
 .أ١٣٩أ ـب ةيناثلا ١٣٩أ

 ةرقفلا
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢١٩  Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 

 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 لTخ نم ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهمييقتو يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL نع عجار;ا ةيلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 .ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف اp ,اهتئيبو ةأشن;ا مهف

 نايرسلا خيرات 

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٢

 فدهلا

 ىوتسمو ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع ,أطخ وأ شغ ببسب تناك ًءاوس ,اهمييقتو يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL وه عجار;ا فده .٣
 تاباجتسا ذيفنتو ميمصتل ساسأ ريفوت مث نمو ,ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف اp ,اهتئيبو ةأشن;ا مهف لTخ نم ,تارارقÖا

lا فيرحتلا رطاPةمّيق;ا يرهو. 

 تافيرعتلا

٤. mا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغîيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 اهمدختسي يتلاو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةنَّمضُم نوكتو ,ةحيرص ريغ وأ ةحيرص تناكأ ًءاوس ,ةرادÖا اهب يلدت تادافإ :تارارقÖا )أ(
 .ثدL نأ نكò يتلا ةلمتÅا تافيرحتلا عاونأ فلتخم ىلع فوقولل عجار;ا

 ةردق ىلع ًابلس رثؤت نأ نكò ةمهم سعاقت تàاح وأ تافرصت وأ فورظ وأ ثادحأ وأ تàاح نع تان رطخ :لامعmا رطخ )ب(
 .ةبسانم ريغ تايجيتارتساو فادهأ عضو نع تان رطخ وأ ,اهتايجيتارتسا ذيفنتو اهفادهأ قيقL ىلع ةأشن;ا

 نع لوقعم ديكأت ريفوتل ,يلماعلا نم مهريغو ةرادÖاو ةمكوüاب نوفلك;ا اهنوصيو اهقبطيو اهممصي ةيلآ :ةيلخادلا ةباقرلا )ج(
Lا ةيناكمإب قلعتي اميف ,ةأشن;ا فادهأ قيقàاو ,تايلمعلا ةيلعافو ةءافكو ,يلا;ا ريرقتلا ىلع دامتعàاب مازتلmحئاوللاو ةمظن 
 .ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم نم رثكأ وأ دحاو نوكم بناوج نم يأ ىلإ "ةباقرلا تاودأ" حلطصم ريشيو .ةقبطن;ا

 ديدحتل ,ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف اp ,اهتئيبو ةأشن;ا مهفل ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ :رطاlا مييقت تاءارجإ )د(
 .تارارقÖاو ةيلا;ا مئاوقلا ييوتسم ىلع ,أطخ وأ شغ ببسب تناكأ ًءاوس ,اهمييقتو يرهوPا فيرحتلا رطاخم

 .ةعجار;ا دنع ةصاخ ةاعارم ,عجار;ا مكح بسحب ,بلطتي ,يرهوPا فيرحتلا رطاخم نم مَّيقُمو ددحُم رطخ :مه;ا رط§ا )ه(

 تابلطت"ا

 اهب ةقلعت"ا ةطشنWاو رطاhا مييقت تاءارجإ

 مئاوقلا ىوتسم ىلع اهمييقتو يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدحتل ساسأ ريفوتل رطاlا مييقت تاءارجإ ذيفنت عجار;ا ىلع بجي .٥
 لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام اهتاذ دح ف رطاlا مييقت تاءارجإ رفوت à كلذ عمو .تارارقÖا ىوتسمو ةيلا;ا
 )٥أ–١أ تارقفلا :عجار( .ةعجار;ا يأرل ًاساسأ

 :يلي ام رطاlا مييقت تاءارجإ نمضتت نأ بجي .٦

 ةأشن;ا لخاد نيرخîا دارفmا نمو )اهدوجو لاح ف( ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ف يينع;ا دارفmاو ةرادÖا نم راسفتسàا )أ(
 ببسب يتلا يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL ف دعاست نأ حجر;ا نم تامولعم مهيدل نوكت دق عجار;ا مكح بسحب نيذلا
 )١٣أ–٦أ تارقفلا :عجار( .أط§ا وأ شغلا

 )١٧أ–١٤أ تارقفلا :عجار( .ةيليلحتلا تاءارجÖا  )ب(

 )١٨أ ةرقفلا :عجار( .يصقتلاو ةظحT;ا )ج(



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٢٠  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 ,هعم لماعتلا رارمتساب هلوبق وأ ليمعلل هلوبق دنع اهيلع لوصôا ت يتلا ,تامولع;ا تناك اذإ اميف رظني نأ عجار;ا ىلع بجي .٧
 .يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدحتل ةمئTم

 ت يتلا تامولع;ا تناك اذإ اميف رظني نأ هيلع بجيف ,ةأشنملل ىرخأ تاطابترا ىدأ دق طابترîا نع لوؤس;ا كيرشلا ناك اذإ .٨
 .يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدحتل ةمئTم اهيلع لوصôا

 ف ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ نمو ةأشن;ا عم ةقباسلا هتبر§ نم اهيلع لوصôا ت يتلا تامولع;ا مادختسا عجار;ا مزتعي امدنع  .٩
 ةمءTم ىدم ىلع رثؤت دق ,ةقباسلا ةعجار;ا ذنم تثدح دق تاريغت كانه تناك اذإ ام ددحي نأ هيلع بجيف ,ةقباس ةعجارم تايلمع
 )٢٠أ ,١٩أ يترقفلا :عجار( .ةيراPا ةعجارملل تامولع;ا هذه

 ةصا†ا ةيلا;ا مئاوقلا ءاوتحا ةيلباق ةشقانم طابترîا قيرف ف يسيئرلا نيرخäا ءاضعmاو طابترîا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجي .١٠
 نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجيو .ةأشن;ا فورظو قئاقح ىلع قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ قيبطتو يرهوج فيرL ىلع ةأشن;اب
 )٢٤أ–٢١أ تارقفلا :عجار( .ةشقان;ا ف اوكراشي مل نيذلا طابترîا قيرف ءاضعm اهغTبإ متيس يتلا رومmا ديدL طابترîا

 ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف اk ,اهتئيبو ةأشنملل بولط"ا مهفلا

 اهتئيبو ةأشن;ا

 :يلي ا; مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي .١١

 تارقفلا :عجار( .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ كلذ ف اp ,ةلصلا تاذ ىرخmا ةيجرا†او ةيميظنتلا لماوعلاو ةعانصلا لماوع )أ(
 )٣٠أ–٢٥أ

 :كلذ ف اp ,ةأشن;ا ةعيبط )ب(

 ;اهتايلمع )١(

 ;اهب ةمكوôاو ةيكل;ا لكايه )٢(

 ضرغلا تاذ تآشن;ا ف تارامثتسîا كلذ ف اp ,اهب مايقلل ططختو ةأشن;ا اهب موقت يتلا تارامثتسîا عاونأ )٣(
 ;صا†ا

 ,اهليو© ةقيرطو ةأشنملل يميظنتلا لكيهلا )٤(

 تارقفلا :عجار( .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةعقوت;ا تاحاصفÖاو تاباسôا ةدصرأو تTماع;ا تائف مهف نم عجار;ا يكمتل كلذو
 )٣٥أ–٣١أ

 تاسايسلا تناك اذإ ام عجار;ا مّوقُي نأ بجيو .اهيف رييغتلا بابسأ كلذ ف اp ,اهقيبطتو ةيبساèا تاسايسلل ةأشن;ا رايتخا )ج(
 ةعانصلا ف ةمدختس;ا ةيبساèا تاسايسلاو قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ عم ةقستمو اهلامعm ةبسانم ةأشنملل ةيبساèا
 )٣٦أ ةرقفلا :عجار( .ةلصلا تاذ

 :عجار( .يرهوPا فيرحتلا رطاخم روهظ ىلإ يدؤت دق يتلا ةلصلا تاذ لامعmا رطاخمو ةأشن;ا تايجيتارتساو فادهأ )د(
 )٤٣أ–٣٧أ تارقفلا

 )٤٩أ–٤٤أ تارقفلا :عجار( .ةأشنملل يلا;ا ءادmا صحفو سايق )ه(

 ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا

 ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ مظعم نأ نم مغرلا ىلعو .ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي  .١٢
 ةلص تاذ اهعيمج تسيل يلا;ا ريرقتلاب ةقTعلا تاذ ةباقرلا تاودأ نإف ,يلا;ا ريرقتلاب ةقTع تاذ حجرmا ىلع نوكت ةعجار;اب



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٢١  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 تاذ دعُت ,اهريغ عم اهنارتقا دنع وأ اهدرفp ,ام ةباقر ةادأ تناك اذإ ام ديدL ف عجارملل ينه;ا مكôا ىلإ رمmا دوعيو .ةعجار;اب
 )٧٣أ–٥٠أ تارقفلا :عجار( .ةعجار;اب ةلص

 اهمهف ىدمو ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ ةعيبط

 ت دق ناك اذإ ام ددحيو تاودmا كلت ميمصت مّوقُي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودm مهف ىلإ لصوتلا دنع .١٣
 )٧٦أ–٧٤أ تارقفلا :عجار( .ةأشن;ا يفظوم نم راسفتسîا ىلإ ةفاضÖاب ةنيعم تاءارجإ قيبطت قيرط نع كلذو ,اهقيبطت

 ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم

 ةباقرلا ةئيب

 :اذإ ام مّوقُي نأ عجار;ا ىلع بجي ,مهفلا اذه ىلإ لصوتلا راطإ فو .ةباقرلا ةئيبل مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٤

 ;اهيلع ظافôاو يقTخmا كولسلاو ةنامmا ىلع ةمئاق ةفاقث رشنب ,ةمكوôاب يفلك;ا فارشإ تL ,تماق دق ةرادÖا تناك )أ(

 كلت تناك اذإ امو ,ىرخmا ةيلخادلا ةباقرلا تانوك; ًابسانم ًاساسأ ةعمتجم رفوت ةباقرلا ةئيب رصانع ف ةوقلا نطاوم تناك )ب(
 )٨٧أ ,٧٧أ يترقفلا :عجار( .ةباقرلا ةئيب ف روصقلا هجوأ اهفعضت مل ىرخmا تانوك;ا

 رطاlا مييقتل ةأشن;ا ةيلآ

 :يلي اp مايقلل ةيلآ ةأشن;ا ىدل تناك اذإ اّمع مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٥

 ;يلا;ا ريرقتلا فادهأب ةلصلا تاذ لامعmا رطاخم ديدL )أ(

 ;رطاlا ةيمهأ ريدقت )ب(

 ;اهثودح ةيلامتحا مييقت )ج(

 )٨٨أ ةرقفلا :عجار( .رطاlا كلت ةهجاو; اهذاختا متيس يتلا تافرصتلا ف تبلا )د(

 نأ عجار;ا ىلع بجيف ,)“رطاlا مييقتل ةأشن;ا ةيلآ” ظفلب دعب اميف اهيلإ راش;ا( ةيلäا هذه لثم تعضو دق ةأشن;ا تناك اذإ .١٦
 بجيف ,اهديدL ف ةرادÖا تلشف يرهوPا فيرحتلل رطاخم دوجو عجار;ا ددح اذإو .اهيلع ةبترت;ا جئاتنللو اهل مهف ىلإ لصوتي
 ةلاح فو .هديدحتب موقتس تناك رطاlا مييقتل ةأشن;ا ةيلآ نأ عجار;ا عقوتي عون نم نماك رطخ كانه ناك اذإ ام مّوقُي نأ هيلع
 ةيلäا تناك اذإ ام مّوقُي نأو ,هديدL ف ةيلäا كلت قافخإ ببسل مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,رط†ا اذه لثم دوجو
 .رطاlا مييقتل ةأشن;ا ةيلآب قلعتي اميف ةيلخادلا ةباقرلا ف مهم روصق كانه ناك اذإ ام ددحي وأ ,اهفورظل ةبسانم

 ةرادÖا عم شقاني نأ عجار;ا ىلع بجيف ,رط†ا دوجو دنع طقف اهعابتا متي ةيلآ اهيدل تناك وأ ,ةيلäا هذه لثم ةأشن;ا عضت مل اذإ  .١٧
 اذإ ام عجار;ا مّوقُي نأ بجيو .اهتهجاوم ت© فيكو ,يلا;ا ريرقتلا فادهأب ةلصلا تاذ لامعmا رطاخم ديدL ت دق ناك اذإ ام
 ةباقرلا ف ًامهم ًاروصق لثê كلذ ناك اذإ ام ررقي وأ ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف îًوبقم دَعُي رطاlا مييقت ةيلآ قيثوت مدع ناك
 )٨٩أ ةرقفلا :عجار( .ةيلخادلا

 تîاصتîاو ,يلا;ا ريرقتلاب لصتي اميف ,ةقTعلا تاذ لامعmا تايلآ كلذ ف اp ,تامولع;ا ماظن

 ف اp ,يلا;ا ريرقتلاب لصتي اميف ,ةقTعلا تاذ لامعmا تايلآ كلذ ف اp ,تامولع;ا ماظنل مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٨
 )٩٦أ‒٩٥أو ٩٢أ–٩٠أ تارقفلا :عجار( :ةيتäا تîا±ا كلذ

 ;ةيلا;ا مئاوقلل ةمه;ا ةأشن;ا تايلمع اهنمضتت يتلا تTماع;ا تائف )أ(

 اهحيحصتو اهتPاعمو اهليجستو تTماع;ا ءاشنإ اهب متي يتلا ,ةيوديلا مظنلاو تامولع;ا ةينقت مظن نم لك ف تاءارجÖا )ب(
 ;ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع ريرقتلاو ماعلا ذاتسmا رتفد ىلإ اهلقنو ,ةرورضلا دنع



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٢٢  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 تTماع;ا ءاشنÖ ةمدختس;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف ةددÅا تاباسüاو ةمعادلا تامولع;او ةقTعلا تاذ ةيبساÅا تTجسلا )ج(
 .ماعلا ذاتسmا رتفد ىلإ تامولع;ا لقن ةيفيكو ةئطا§ا تامولع;ا حيحصت كلذ لمشيو ;اهنع ريرقتلاو اهتPاعمو اهليجستو
 ;ينورتكلإ لكش ف وأ ةيودي نوكت نأ امإ تTجسلا هذهو

 ;ةيلا;ا مئاوقلل ةمهم دعُت يتلا ,تTماع;ا فTخب ,فورظلاو ثادح¥ل تامولع;ا ماظن باعيتسا ةيفيك )د(

 ;تاحاصفÖاو ةمه;ا ةيبساÅا تاريدقتلا كلذ ف اp ,ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف ةمدختس;ا يلا;ا ريرقتلا ةيلآ )ه(

 تTماع;ا وأ تTيدعتلا ليجستل ةمدختس;ا ةيسايقلا ريغ ةيمويلا دويق كلذ ف اp ,ةيمويلا دويقب ةطيÅا ةباقرلا تاودأ )و(
 )٩٤أ ,٩٣أ يترقفلا :عجار( .ةيداعلا ريغو ةرركت;ا ريغ

 حصف;ا تامولع;اب ةقلعت;ا ماظنلا كلذب ةصا§ا بناوPا يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا يذ تامولع;ا ماظنل مهفلا اذه نمضتي نأ بجيو 
 .امهجراخ نم وأ دعاس;او ماعلا ذاتسmا يرتفد لخاد نم اهيلع لوصüا متي يتلا ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع

 ف اp ,يلا;ا ريرقتلاب ةقلعت;ا ةمه;ا رومmاو تايلوؤس;او راودmاب غTبÖاب ةأشن;ا مايق ةيفيكل مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٩
 )٩٨أ ,٩٧أ يترقفلا :عجار( :كلذ

 ;ةمكوüاب يفلك;او ةرادÖا يب تàاصتàا  )أ(

 .ةيميظنتلا تاطلسلا عم تàاصتàا لثم ,ةيجرا§ا تàاصتàا )ب(

 ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأ 

 رطاخم مييقتل اهمهف ةرورضب عجار;ا دقتعي يتلا ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنm مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي .٢٠
 ًامهف ةعجار;ا بلطتت àو .ةمّيق;ا رطاخملل ةباجتسا ةيفاضÖا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصتو تارارقÖا ىوتسم ىلع يرهوPا فيرحتلا

Pعلا تاذ ةباقرلا ةطشنأ عيمTماع;ا تائف نم ةمهم ةئف لكب ةقTلكب وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف مهم حاصفإ لكو باسح ديصر لكو ت 

 )١٠٦أ–٩٩أ تارقفلا :عجار( .مهب ةلص يذ رارقإ

 ةينقت نع ةßانلا رطاخملل ةأشن;ا ةباجتسا ةيفيكل مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا يلع بجي ,ةأشن;ا ف ةباقرلا ةطشنأ مهف دنع .٢١

 )١٠٩أ–١٠٧أ تارقفلا :عجار( .تامولع;ا

 ةباقرلا تاودأ ةعباتم

 ,يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلا ةعبات; ةأشن;ا اهمدختست يتلا ةيسيئرلا ةطشن¥ل مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي .٢٢
pع اهل يتلا كلت كلذ ف اTعل ةيحيحصتلا تافرصتلل ةأشن;ا ذاختا ةيفيكو ,ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأب ةقTهجوأ ج 

 )١١٢أ–١١٠أ تارقفلا :عجار( .ةيباقرلا اهتاودأ ف روصقلا

 ةعجار;ا ةفيظو تايلوؤسم ةعيبطل مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجيف ١,ةأشن;ا لخاد ةيلخادلا ةعجارملل ةفيظو دوجو ةلاح ف  .٢٣

 )١٢٠أ–١١٣أ تارقفلا :عجار( .اهذفنتس يتلا وأ اهتذفن يتلا ةطشنmاو يميظنتلا اهعقومو ةيلخادلا

 ىرت هبجوp يذلا ساسmاو ,ةأشن;اب ةصا§ا ةعبات;ا ةطشنأ ف ةمدختس;ا تامولع;ا رداص; مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي .٢٤
 )١٢١أ ةرقفلا :عجار( .ضرغلا اذهل يفكي اp اهيلع دامتعàا نكò تامولع;ا كلت نأ ةرادÖا

  

 
 .ةعجار;ا ريياعم ضارغm "ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو" حلطصم ,)أ(١٤ ةرقفلا ف ,"ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا" )٦١٠( ةعجار;ا رايعم فّرعي  ١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٢٣  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 اهمييقتو يرهو;ا فيرحتلا رطاخم ديد3

 :اهمّيقيو يرهوPا فيرحتلا رطاخم عجار;ا ددحي نأ بجي .٢٥

 )١٢٥أ–١٢٢أ تارقفلا :عجار( ;ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع )أ(

 )١٣١أ -١٢٦أ تارقفلا :عجار( ,تاحاصفÖاو تاباسôا ةدصرأو تTماع;ا تائفل تارارقÖا ىوتسم ىلع )ب(

 .ةيفاضÖا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو ميمصتل ساسأ ريفوتل

 :يلي اp موقي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ضرغلا اذهلو .٢٦

 كلتب ةقلعت;او ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ مهف كلذ ف اp ,اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا ةيلمع لTخ رطاlا ديدL )أ(
 كلتل ةيمكلاو ةيعونلا بناوPا كلذ ف اp( تاحاصفÖاو تاباسôا ةدصرأو تTماع;ا تائف ف رظنلا قيرط نعو ,رطاlا
 )١٣٦أ–١٣٢أ تارقفلا :عجار( ;ةيلا;ا مئاوقلا ف )تاحاصفÖا

 ىلع رثؤت نأ لمتèا نمو ًاراشتنا رثكأ لكشب لكك ةيلا;ا مئاوقلاب قلعتت تناك اذإ ام يوقتو ,اهديدL ت يتلا رطاlا مييقت )ب(
 ;تارارقÖا نم ديدعلا

 ةباقرلا تاودأ نابسôا ف ذخmا عم ,تارارقÖا ىوتسم ىلع ءاطخأ نم ثدحي نأ نكê اp اهديدL ت يتلا رطاlا طبر )ج(
 )١٣٩أ–١٣٧أ تارقفلا :عجار( ;اهرابتخا عجار;ا يوني يتلا ةلصلا تاذ

 نأ نكê لمتèا فيرحتلا ناك اذإ امو ,ةددعتم تافيرL ثودح ةيناكمإ كلذ ف اp ,فيرL ثودح ةيلامتحا ف رظنلا )د(
 )١٤٠أ ةرقفلا :عجار( .يرهوج فيرL ثودح ىلإ يدؤي

 ةعجار;ا دنع ةصاخ ةاعارم بلطتت يتلا رطاlا

 دعُت اهديدL ت يتلا رطاlا نم يأ ناك اذإ ام ررقي نأ عجار;ا ىلع بجي ,٢٥ ةرقفلا ف يبم وه امك ,رطاlا مييقت نم ءزجك .٢٧
 اهديدL ت يتلا ةباقرلا تاودأ تاريثأت دعبتسي نأ عجار;ا ىلع بجي ,مكôا اذه ةسرا∂ دنعو .ًامهم ًارطخ عجار;ا مكح بسحب
 .رط†اب قلعتي اميف

 :يلي اميف لقmا ىلع رظني نأ عجار;ا ىلع بجي ,ةمه;ا رطاlا ديدحتب قلعتي اميف مكôا ةسرا∂ دنع .٢٨

 ;شغ رطخ دَعُي رط†ا ناك اذإ ام )أ(

 بلطتت مث نمو ,ىرخأ تاروطت وأ ةيبساحم وأ ةيداصتقا تناك ًءاوس ,ًارخؤم تثدح ةمهم تاروطتب قلعتي رط†ا ناك اذإ ام )ب(
 ;ًاصاخ ًامامتها

 ;تTماع;ا دّقعت ىدم )ج(

 ;ةقTع تاذ فارطأ عم ةمهم تTماعم ىلع يوطني رط†ا ناك اذإ ام )د(

 مدع نم عساو ىدم ىلع يوطنت يتلا سيياق;ا كلت ًةصاخ ,رط†اب ةقلعت;ا ةيلا;ا تامولع;ا سايق ف ةيعوضو;ا مدع ةجرد )ه(
 ;سايقلا دكأت

 يm ةفولأم ريغ ودبت تTماعم وأ ,ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ ت© ةمهم تTماعم ىلع يوطني رط†ا ناك اذإ ام )و(
 )١٤٥أ–١٤١أ تارقفلا :عجار( .ىرخأ بابسأ

 تاذ ,ةباقرلا ةطشنأ كلذ ف اp ,ةأشن;اب ةصا†ا ةباقرلا تاودm مهف ىلإ لصوتي نأ هيلع بجيف ,مهم رطخ دوجو عجار;ا ددح اذإ .٢٩
 )١٤٨أ–١٤٦أ تارقفلا :عجار( .رط†ا كلذب ةلصلا

  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٢٤  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام اهدرفp ساسmا تاءارجÖا اهل رفوت î رطاخم

 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصôا ,عجار;ا مكح بسحب ,يلمعلا ريغ نم وأ نكم;ا ريغ نم نوكي دق ,رطاlا ضعبب قلعتي اميف .٣٠
 تاباسح ةدصرأ وأ تTماعم تائفل لمتكم ريغ وأ قيقد ريغ ليجستب رطاlا هذه طبترت دقو .طقف ساسmا تاءارجÖا نم ةبسان;ا
 نوكت ,تîاôا كلت لثم فو .مدعنم وأ دودحم يودي لخدت عم ريبك دح ىلإ ةيلآ ةPاعp ًةداع اهصئاصخ حمست ,ةمهمو ةينيتور
–١٤٩أ تارقفلا :عجار( .اهل مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجيو ةعجار;اب ةلص تاذ رطاlا هذه ىلع ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ
 )١٥١أ

 رطاlا مييقت ف رظنلا ةداعإ

 ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل ةجيتن ,ةعجار;ا ريس لTخ تارارقÖا ىوتسم ىلع يرهوPا فيرحتلا رطاl عجار;ا مييقت ريغتي دق  .٣١
 ىلع لوصôا ت اذإ وأ ,ةيفاضÖا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت نم ةعجارم ةلدأ ىلع عجار;ا اهيف لصحي يتلا فورظلا فو .ةيفاضإ
 ةداعإ عجار;ا ىلع بجيف ,اهيلع مييقتلا لصmا ف عجار;ا ىنب يتلا ةعجار;ا ةلدأ عم ضقانتي اهنم ًايأ نأ يبتو ,ةديدج تامولعم
 )١٥٢أ ةرقفلا :عجار( .كلذل ًاعبت اهل ططlا ةيفاضÖا ةعجار;ا تاءارجإ ليدعتو مييقتلا ف رظنلا

 قيثوتلا 

 ٢:يلي ام ةعجار;ا لامعm هقيثوت ف نّمضُي نأ عجار;ا ىلع بجي .٣٢

 ;اهيلإ لصوتلا ت يتلا ةمه;ا تارارقلاو ,١٠ ةرقفلا ىضتقp ةبولطم تناك ىتم ,طابترîا قيرف ءاضعأ يب ةشقان;ا )أ(

 لكو ١١ ةرقفلا ف ةددèا اهتئيبو ةأشن;ا بناوج نم بناج لكب قلعتي اميف هيلإ لصوتلا ت يذلا مهفلل ةيساسmا رصانعلا )ب(
 نم مهفلا اذه ىلإ لصوتلا ت يتلا تامولع;ا رداصمو ;٢٤-١٤ تارقفلا ف ةددèا ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم نم نوكم
 ;ةذَّفنُ;ا رطاlا مييقت تاءارجإو ;اهلTخ

 ةرقفلا هيضتقت ا; ًاقفو تارارقÖا ىوتسمو ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع اهمييقتو اهديدL ت يتلا يرهوPا فيرحتلا رطاخم )ج(
٢٥; 

 ف ةدراولا تابلطتملل ًةجيتن ,اهنأشب مهف ىلإ عجار;ا لصوت يتلا ةقTعلا تاذ ةباقرلا تاودأو ,اهديدL ت يتلا رطاlا )د(
 )١٥٦أ–١٥٣أ تارقفلا :عجار( .٣٠-٢٧ تارقفلا

*** 

 ىرخWا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٥ ةرقفلا :عجار( اهب ةقلعت"ا ةطشنWاو رطاhا مييقت تاءارجإ

 ةيلآ ,)"ةأشن;ا مهف" ظفلب دعب اميف هيلإ راشُي( ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا مهف كلذ ف اp ,اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا دعُي  .١أ
 هلTخ نم عجار;ا ططخي ًايعجرم ًاراطإ مهفلا اذه عضيو .ةعجار;ا لاوط اهليلLو اهثيدLو تامولع;ا عمج نم ةيكيمانيدو ةرمتسم
 :يلي اp موقي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةعجار;ا لاوط ينه;ا مكôا هلTخ نم سراêو ةعجارملل

 ;ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوPا فيرحتلا رطاخم مييقت •

• Lا ديدm٣;)٣٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةيبسنلا ةيمه 

 ;ةيلا;ا مئاوقلا ف حاصفÖا ةيافكو ةيبساèا تاسايسلا قيبطتو رايتخا ةبسانم ىدم ف رظنلا •

 
 ٦أو ,١١-٨ تارقفلا ,"ةعجارHا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجارHا رايعم  ٢
 "ةعجارHا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهrا" )٣٢٠( ةعجارHا رايعم  ٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٢٥  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

• Lا±ا ديدîعلا تاذ تTا وأ غلاب;اب ةقÖىلع ,ةعجار;ا دنع ةصاخ ةاعارم بلطتت دق يتلا ,ةيلا;ا مئاوقلا ف تاحاصف 
 رظنلا دنع وأ ;ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل ةرادÖا مييقت وأ ةقTعلا تاذ فارطmا عم تTماع;ا :لاث;ا ليبس
 ;تTماعملل يراجتلا ضرغلا ف

 ;ةيليلحتلا تاءارجÖا ذيفنت دنع اهمادختسî تاعقوت عضو •

 ام ىلع لوصحلل ,ةيفاضÖا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو ميمصت كلذ ف اp ,ةمّيقُ;ا يرهوPا فيرحتلا رطاl ةباجتسîا •
 ;ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي

 ةبوتك;ا ةرادÖا تادافإو تاضارتفîا ةبسانم ىدم لثم ,اهيلع لوصôا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ةبسانمو ةيافك ىدم يوقت  •
 .ةيهفشلاو

 ةعجارم ةلدأك اهب ةقلعت;ا ةطشنmاو رطاlا مييقت تاءارجإ ذيفنت لTخ نم اهيلع لوصôا ت يتلا تامولع;ا عجار;ا مدختسي دق  .٢أ
 وأ تTماع;ا تائف نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع عجار;ا لصحي دق ,كلذ ىلإ ةفاضÖابو .يرهوPا فيرحتلا رطاخم تامييقت معدل
 تاءارجإ تناك نإو ىتح ,ةباقرلا تاودm ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشبو ,ةقTعلا تاذ تارارقÖاو ,تاحاصفÖا وأ تاباسôا ةدصرأ
 تاءارجÖا ذيفنت ًاضيأ عجار;ا راتخي دقو .ةباقرلا تاودm تارابتخا وأ ساسأ تاءارجإ نوكت نأ اهل ًاططخم نكي مل هذه ةعجار;ا
 .كلذب مايقلا ةءافكلا نم ناك ىتم ,رطاlا مييقت تاءارجإ عم نمازتلاب ةباقرلا تاودأ تارابتخا وأ ساسmا

 لصوتلا ت يذلا مهفلا ناك اذإ اميف عجارملل يسيئرلا مامتهîا لثمتيو .بولط;ا مهفلا ىدم ديدحتل ينه;ا مكôا عجار;ا مدختسي  .٣أ 
 ةرادإب قلعتي اميف ةرادÖا ىدل ا∂ ًاقمع لقأ عجار;ا نم بولط;ا ماعلا مهفلا نوكيو .رايع;ا اذه ف ددèا فدهلاب ءافولل ًايفاك هيلإ
 .ةأشن;ا

 ًارظنو ,كلذ عمو .امهيلك رايع;ا اذه يطغيو ,شغلا ببسب يتلاو أط†ا ببسب يتلا رطاlا نم Tًك اهمييقت بولط;ا رطاlا نمضتت  .٤أ 
mا مييقت تاءارجإ نأشب ةيفاضإ تاداشرإو تابلطتم )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم نمضت دقف شغلا ةيمهlاو رطاmاهب ةقلعت;ا ةطشن, 
 ٤.شغلا ببسب يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL ف مدختسُت يتلا تامولع;ا ىلع لوصôا لجأ نم

 ةأشنملل بولط;ا مهفلا ىلإ لصوتلا ءانثأ ٦ ةرقفلا ف ةنيب;ا رطاlا مييقت تاءارجإ عيمج ذيفنتب بلاطم عجار;ا نأ نم مغرلاب  .٥أ
 تاءارجإ ذيفنت متي دقو .مهفلا كلذ بناوج نم بناج لكل تاءارجÖا هذه عيمج ذيفنتب بلاطم ريغ هنإف ,)٢٤-١١ تارقفلا رظنا(
 ةلثمأ نمو .يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL ف ةديفم تاءارجÖا هذه نم اهيلع لوصôا متيس يتلا تامولع;ا تناك اذإ ىرخأ
 :يلي ام تاءارجÖا هذه

 وأ يللèا ريراقت وأ ;ةيداصتقîاو ةيراجتلا تT±ا لثم ,ةيجراخ رداصم نم اهيلع لوصôا ت يتلا تامولع;ا صحف •
 .ةيلا;ا وأ ةيميظنتلا تاروشن;ا وأ ;فينصتلا تîاكو وأ كونبلا

 .ةأشن;ا مهب تناعتسا نيذلا يوقتلا ءاربخ نم وأ ةأشنملل يجرا†ا ينوناقلا راشتس;ا نم تاراسفتسا ءارجإ •

 ))أ( ٦ ةرقفلا :عجار( ةأشن;ا لخاد نيرخäا دارفmاو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظوو ةرادÖا نم تاراسفتسîا

 عجارملل نكêو .يلا;ا ريرقتلا نع يلوؤس;ا نمو ةرادÖا نم هتاراسفتسا لTخ نم عجار;ا اهيلع لصحي يتلا تامولع;ا مظعم يتأت  .٦أ
 نمو ,ةفيظولا كلت ىلع يوتL ةأشن;ا تناك اذإ ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو نم راسفتسîا لTخ نم تامولع;ا ىلع لصحي نأ ًاضيأ
 .ةأشن;ا لخاد نيرخäا دارفmا

 لTخ نم يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL نأشب ةفلتخم رظن ةهجو ىلع وأ تامولع;ا ىلع لصحي نأ ًاضيأ عجارملل نكê  .٧أ
 :كلذ لاثمو .ةفلتlا ةطلسلا تايوتسم ف نيرخآ يفظوم نمو ةأشن;ا لخاد نيرخآ دارفأ نم راسفتسîا

 
 ٢٥-١٣ تارقفلا ,"ةيلاHا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةق{علا تاذ عجارHا تايلوؤسم " )٢٤٠( ةعجارHا رايعم ٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٢٦  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 رايعم ددحيو .ةيلا;ا مئاوقلا اهيف دعُت يتلا ةئيبلا مهف ف عجار;ا ةمكوôاب يفلكملل ةهجو;ا تاراسفتسîا دعاست دق •
 ف ةمكوôاب يفلك;ا نم تامولع;ا ىلع لوصôا ف عجار;ا ةدعاسم ف لاّعفلا لدابت;ا لاصتîا ةيمهأ ٥)٢٦٠( ةعجار;ا
 .ددصلا اذه

 ف عجار;ا ,اهليجستو اهتPاعمو ,ةفولأ;ا ريغ وأ ةدقع;ا تTماع;ا ءاشنإ ىلع يمئاقلا يفظو;ا نم راسفتسîا دعاسي دق •
 .ةنيعم ةيبساحم تاسايس قيبطتو رايتخا ةبسانم ىدم يوقت

 ةمظنmاب مازتلîاو ,ةيئاضقلا ىواعدلا لثم رومأ نأشب تامولعم يلخادلا ينوناقلا راشتسملل ةهجو;ا تاراسفتسîا رفوت دق •
 لثم( تابيترتلاو ,عيبلا دعب ام تامازتلاو ,تانامضلاو ,ةأشن;ا ىلع رثؤي يذلا هيف هبتش;ا وأ يلعفلا شغلاب ةفرع;او ,حئاوللاو
 .دوقعلا طورش هينعت امو ,لمعلا ءاكرش عم )ةكرتش;ا تاعورش;ا

 وأ ةأشنملل ةيقيوستلا تايجيتارتسîا ف تارييغتلا نع تامولعم تاعيب;ا وأ قيوستلا يفظو; ةهجو;ا تاراسفتسîا رفوت دق •
 .ءTمعلا عم ةيدقاعتلا تابيترتلا وأ تاعيب;ا تاها§ا

 ةيليغشتلا رطاlا نع تامولعم )ةيفيظولا راودmا هذهب يمئاقلل وأ( رطاlا ةرادإ مسقل ةهجو;ا تاراسفتسîا رفوت دق •
 .يلا;ا ريرقتلا ىلع رثؤت دق يتلا ةيميظنتلاو

 وأ ,ةباقرلاو مظنلا لشف تîاح وأ ,مظنلا ف تارييغتلا نع تامولعم تامولع;ا مظن يفظو; ةهجو;ا تاراسفتسîا رفوت دق •
 .ىرخmا تامولع;ا مظنب ةطبتر;ا رطاlا

 طابترا لاوط تاراسفتسîا هيجوت ف عجار;ا رمتسي دقف ,ةرمتسم ةيكيمانيد ةيلآ وه اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا نإ ثيح  .٨أ
 .ةعجار;ا

 ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو نم راسفتسîا

 ديفت تامولعم رفوي دق ةفيظولا كلت ف يينع;ا دارفmا نم راسفتسîا نإف ,ةيلخادلا ةعجارملل ةفيظو ىلع يوتL ةأشن;ا تناك اذإ  .٩أ
 ىوتسمو ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع اهمييقتو يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL فو ,اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا ف عجار;ا
 ,لامعmا رطاخمو ةأشن;ا تايلمع نع ةركف تنوك دق نوكت نأ حجر;ا نمف ,اهلمعب ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو موقت ىتحو .تارارقÖا
 جئاتنلا هذه مهاست دقو ,ةباقرلا رطاخم وأ ةباقرلا ف روصقلا هجوأ ديدL لثم ,اهلمع ىلإ ًادانتسا جئاتن ىلإ تلصوت دق نوكت اpرو
 كلتب مايقلا عجار;ا ىلع يغبني ,اذهلو .ىرخmا ةعجار;ا بناوج وأ رطاخملل عجار;ا تامييقت وأ ةأشنملل عجار;ا مهف ف ةميق ةروصب
 يتلا ةعجار;ا تاءارجإ تيقوت وأ ةعيبط ليدعت ف ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمعب ةناعتسîا عقوتي î وأ عقوتي ناك ًءاوس تاراسفتسîا
 عم ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو اهتراثأ يتلا رومmاب ةصاخ ةيمهأ اهل يتلا تاراسفتسîا قلعتت دقو ٦.اهادم صيلقت وأ ,اهذيفنت متيس
 .ةفيظولا اهتقبط يتلا رطاlا مييقت ةيلآ تاونو ةمكوôاب يفلك;ا

 عجار;ا ىري دقف ,عجار;ا تاراسفتسا ىلع دودرلا ىلإ ًادانتسا ,ةعجار;او يلا;ا ريرقتلاب ةلص تاذ نوكت دق جئاتن كانه نأ يبت اذإ  .١٠أ
 ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ريراقت ةلثمأ نمو .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو اهتدعأ يتلا ةقTعلا تاذ ريراقتلا ىلع علّطي نأ بسان;ا نم هنأ
 ةمكوôاب يفلكملل وأ ةرادÖا ىلع ضرعلل تدعُأ يتلا طيطختلاو ةيجيتارتسîاب ةقلعت;ا ريراقتلاو تادنتس;ا ,ةلص تاذ نوكت دق يتلا
 .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو اهب تماق يتلا تانياع;ا جئاتن فصت يتلاو

 يلعف شغ يأ نأشب عجارملل تامولعم ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ترفو اذإ هنإف ٧,)٢٤٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفوو ,قبس ام ىلإ ةفاضإ  .١١أ
 .شغلا ببسب يرهوPا فيرحتلا رط† هديدL دنع نابسôا ف كلذ ذخأي نأ عجار;ا ىلعف ,موعزم وأ هيف هبتشم وأ

 
 )ب(٤ ةرقفلا ,"ةمكوÄاب يفلكHاب لاصت]ا" )٢٦٠( ةعجارHا رايعم ٥
   .)٦١٠( ةعجارHا رايعم ف اهيلع صوصنم ةلصلا تاذ تابلطتHا  ٦
 ٢٠ ةرقفلا ,)٢٤٠( ةعجارHا رايعم  ٧



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٢٧  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 ةرب§او ةفرع;ا ,عجار;ا مكح بسحب ,مهيدل رفوتت نم مه مهنم راسفتسàا متي نيذلا ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ف نوينع;ا دارفmا  .١٢أ
 عجار;ا ىري دقو .فورظلا بسحب ,ةفيظولا هذه ف نيرخîا دارفmا وأ ,ةيلخادلا ةعجارملل يذيفنتلا سيئرلا لثم ,ةبسان;ا ةطلسلاو
 .دارفmا ءàؤه عم ةيرود تاءاقل دقع بسان;ا نم هنأً اضيأ

 ))أ(٦ ةرقفلا :عجار( ماعلا عاطقلا تآشنp ةصا§ا تارابتعàا

 حئاوللاو ةمظنmاب مازتلàاو ةيلخادلا ةباقرلاب قلعتي اميف ةيفاضإ تايلوؤسم بلاغلا ف ماعلا عاطقلا تآشنم يعجارم ىلع بترتت  .١٣أ
 مدع نع تانلا رط§ا ديدL ف يعجار;ا ةيلخادلا ةباقرلا ةفيظو ف يينع;ا دارفmا نم تاراسفتسàا دعاست نأ نكòو .ةقبطن;ا
 .يلا;ا ريرقتلا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ رطخو ,ةقبطن;ا حئاوللاو ةمظنmاب يرهوPا مازتلàا

 ))ب( ٦ ةرقفلا :عجار( ةيليلحتلا تاءارجÖا

 عجار;ا نكي مل ةأشن;ا نم بناوج ديدL ىلإ رطاlا مييقتل تاءارجإ اهرابتعاب اهذيفنت متي يتلا ةيليلحتلا تاءارجÖا يدؤت دق  .١٤أ
 .اهذيفنتو ةمّيق;ا رطاخملل تاباجتسàا ميمصتل ساسأ ريفوت ضرغب يرهوPا فيرحتلا رطاخم مييقت ف هدعاست دقو اهب ملع ىلع
 ليبس ىلع ,ةيلام ريغو ةيلام تامولعم ىلع رطاlا مييقتل تاءارجإ اهرابتعاب اهتيدأت متي يتلا ةيليلحتلا تاءارجÖا لمتشت دقو
 .ةعاب;ا علسلا مجح وأ عبر;ا مدقلاب عيبلل ةصصlا ةحاس;او تاعيب;ا يب ةقTعلا ,لاث;ا

 اهل رومأ ىلإ ريشت دق تاهاßاو تàدعمو غلابمو ةفولأم ريغ ثادحأ وأ تTماعم دوجو ديدL ف ةيليلحتلا تاءارجÖا دعاست دق  .١٥أ
 فيرحتلا رطاخم ديدL ف عجار;ا اهديدL متي يتلا ةعقوت;ا ريغ وأ ةفولأ;ا ريغ تاقTعلا دعاست دقو .ةعجار;ا ىلع ةسكعنم راثآ
 .شغلا ببسب نوكت يتلاً ةصاخو ,يرهوPا

 تاءارجÖا ذيفنت دنع لاüا هيلع نوكي دق ام وهو( ٍلاع ىوتسم ىلع ةعمجم تانايب ةيليلحتلا تاءارجÖا مدختست امدنعف ,كلذ عمو .١٦أ 
 فيرL دوجو ةيلامتحا لوحً اماعً ايئدبم ًارشؤم طقف رفوت ةيليلحتلا تاءارجÖا كلت جئاتن نإف ,)رطاlا مييقتل تاءارجإك ةيليلحتلا
 يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL دنع اهعمج ت يتلا ىرخmا تامولع;ا ف رظنلا نإف ,تàاüا هذه لثم ف هيلع ًءانبو .يرهوج
 .ةيليلحتلا تاءارجÖا جئاتن يوقتو مهف ف عجار;ا دعاسي دق ةيليلحتلا تاءارجÖا كلت جئاتن بناج ىلإ

 رغصmا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا 

 فو .ةيليلحتلا تاءارجÖا ضارغm اهمادختسا متي نأ نكò ةيرهش وأ ةيلوأ ةيلام تامولعم رغصmا تآشن;ا ضعب ىدل نوكي à دق .١٧أ 
 ىلع لوصüا وأ ,ةعجارملل طيطختلا ضارغm ةدودحم ةيليلL تاءارجإ ءادأ ىلع عجار;ا ةردق نم مغرلا ىلعو ,فورظلا هذه
 فيرحتلا رطاخم ديدL ةيغب ةيليلحتلا تاءارجÖا ذيفنتل طيطختلل جاتحي دق عجار;ا نإف ,راسفتسàا لTخ نم تامولع;ا ضعب
 .ركبأ تقو ف ةأشن;اب ةصا§ا ةيلا;ا مئاوقلا نم ةيلوأ ةدوسم رفوتت امدنع اهمييقتو يرهوPا

 ))ج( ٦ ةرقفلا :عجار( يصقتلاو ةظحT;ا

 نمو .اهتئيبو ةأشن;ا لوح تامولعم كلذك نارفوي دقو ,نيرخîا دارفmا نمو ةرادÖا نم تاراسفتسàا يصقتلاو ةظحT;ا معدت دق .١٨أ
 :يلي ا; يصقتلا وأ ةظحT;ا تاءارجÖا هذه لثم ةلثمأ

 .ةأشن;ا تايلمع •

 .ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجÖ ةيداشرÖا ةلدmاو تTجسلاو )لامعmا تايجيتارتساو ططخ لثم( تادنتس;ا •

 رضاحم لثم( ةمكوüاب يفلك;او )ةيلوmا ةيلا;ا مئاوقلاو ةيونسلا عبر ةرادÖا ريراقت لثم( ةرادÖا اهدعت يتلا ريراقتلا •
 .)ةرادÖا سلجم تاعامتجا

 .عناص;ا قفارمو ةأشن;ا رقم  •

 
  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٢٨  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 )٩ ةرقفلا :عجار( ةقباس تارتف ف اهيلع لوصôا ت يتلا تامولع;ا

 لوح تامولعم هل رفوت دق ةقباسلا ةعجار;ا تايلمع ف اهذيفنت ت يتلا ةعجار;ا تاءارجإو ةأشن;ا عم عجارملل ةقباسلا ةبرجتلا نإ .١٩أ 
 :لثم رومأ

 .بسان;ا تقولا ف تححُص دق تناك اذإ امو ةقباسلا تافيرحتلا  •

 .)ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ كلذ ف اp( اهيف ةيلخادلا ةباقرلاو اهتئيبو ةأشن;ا ةعيبط •

 مهف ىلإ لصوتلا ف عجار;ا دعاست دق يتلاو ,ةقباسلا ةيلا;ا ةرتفلا ذنم اهتايلمع وأ ةأشن;ا اهب ترم يتلا ةمهُ;ا تاريغتلا  •
 .اهمييقتو يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL ةيغب ةأشنملل ٍفاك

 ةبوعص عجار;ا اهيف هجاوي يتلا )اهب ةقلعت;ا تاحاصفÖاو( ىرخmا تاباسôا ةدصرأ وأ ثادحmاو تTماع;ا نم ةنيعم عاونأ •
 .اهدقعت ببسب ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيرورضلا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت ف

 مادختسا يوني ناك اذإ ,ةمئTم لازت î ةقباس تارتف ف اهيلع لوصôا ت يتلا تامولع;ا تناك اذإ ام ديدL عجار;ا ىلع يعتي .٢٠أ
 ةمءTم ىدم ىلع ,لاث;ا ليبس ىلع ,رثؤت دق ةباقرلا ةئيب ف تاريغتلا نm اذهو .ةيراPا ةعجار;ا فادهأ قيقحتل تامولع;ا كلت
 ةمءTم ىدم ىلع رثؤت نأ نكê تثدح دق تاريغت كانه تناك اذإ ام ديدحتلو .ةقباسلا ةنسلا ف اهيلع لوصôا ت يتلا تامولع;ا
 تاذ مظنلل عبتتلا تارابتخا ءارجإ لثم ,ةبسانم ىرخأ ةعجارم تاءارجإ ذفنيو تاراسفتسا حرطي دق عجار;ا نإف ,تامولع;ا هذه
 .ةلصلا

 )١٠ ةرقفلا :عجار( طابترîا قيرف ءاضعأ يب ةشقان;ا

 :يرهوج فيرL ىلع ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ءاوتحا ةيلباق لوح طابترîا قيرف ءاضعأ يب ةشقان;ا نإ .٢١أ

 ىلع ًءانب مهرظن ةهجو ضرعل ,طابترîا نع لوؤس;ا كيرشلا كلذ ف اp ,ةربخ رثكmا طابترîا قيرف ءاضعm ةصرفلا رفوت •
 .ةأشن;اب مهتفرعم

 ضرعت عضاومو ةيفيك لوحو ,ةأشن;ا اهل ضرعتت يتلا لامعmا رطاخم لوح تامولع;ا لدابتب طابترîا قيرف ءاضعm حمست •
 .أط†ا وأ شغلا ببسب يرهوPا فيرحتلل ةيلا;ا مئاوقلا

 ةنيع;ا تîا±ا ف ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرL ثودح ةيناكمÖ لضفأ ًامهف طابترîا قيرف ءاضعأ باسكإ ف دعاست •
 كلذ ف اp ,ةعجارملل ىرخmا بناوPا ىلع اهنودؤي يتلا ةعجار;ا تاءارجإ جئاتن رثؤت نأ نكê فيك مهفو ,مهيلإ ةدنس;ا
 .ةيفاضÖا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبطب ةقلعت;ا تارارقلا

 يتلاو ,اهلدابتو ةعجار;ا ءانثأ اهيلع لوصôا متي يتلا ةديدPا تامولع;اب غTبÖاب طابترîا قيرف ءاضعأ مايقل ساسmا رفوت •
êا فيرحتلا رطاخم مييقت ىلع رثؤت نأ نكPا هذه ةهجاو; اهذيفنت ت يتلا ةعجار;ا تاءارجإ وأ يرهوlرطا. 

 رطاخم لوح طابترîا قيرف ءاضعأ يب ةشقان;اب قلعتي اميف تاداشرÖاو تابلطت;ا نم ديز;ا ىلع )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم صنيو
 ٨.شغلا

 ريرقتلا راطإ ف ةددèا حاصفÖا تابلطتم ةاعارم نإف ,طابترîا قيرف ءاضعأ يب ١٠ ةرقفلا بجوp ةبولط;ا ةشقان;ا نم ءزجك .٢٢أ
 نمو .ةعجار;ا نم ركبم تقو ف تاحاصفÖاب كلتب قلعتي اميف يرهوPا فيرحتلا رطاخم نطاوم ديدL ف دعاست قبطن;ا يلا;ا
 :طابترîا قيرف اهشقاني دق يتلا رومmا ةلثمأ

 ;ةحّقنم وأ ةديدج ةمهم تاحاصفإ ىلإ يدؤت دق يتلا يلا;ا ريرقتلا تابلطتم ف تاريغتلا •

 ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةحّقنم وأ ةديدج ةمهم تاحاصفإ ىلإ يدؤت دق يتلا اهتطشنأ وأ يلا;ا اهعضو وأ ةأشن;ا ةئيب ف تاريغتلا •
 ;ةعجارملل ةعضا†ا ةرتفلا ف لامع≥ل ريبك عيم§ ثودح

 
 ١٦ ةرقفلا ,)٢٤٠( ةعجارHا رايعم  ٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٢٩  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 ;قباسلا ف اهنأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصôا بعصلا نم ناك اpر يتلا تاحاصفÖا •

 يتلا تامولع;ا صوصخب ةرادÖا بناج نم مهم داهتجا ىلع يوطنت يتلا كلت كلذ ف اp ,ةدقع;ا رومmا نع تاحاصفÖا •
 .اهنع حاصفÖا متيس

 سيلو ,)ةددعتم عقاوم ف ةعجارم ذيفنت دنع ,لاث;ا ليبس ىلع( ءاضعmا عيمج ةشقان;ا مضت نأ ًامئاد يلمعلا وأ يرورضلا نم سيل .٢٣أ
 لوؤس;ا كيرشلا شقاني دقو .ةشقان;ا ف اهيلإ لصوتلا ت يتلا تارارقلا عيمجب طابترîا قيرف ءاضعأ عيمج غTبإ يرورضلا نم
 وأ تاراهp نوعتمتي نيذلا كئلوأ ,ًابسانم كلذ نأ ىأر اذإ ,مهيف نp طابترîا قيرف ف ييسيئرلا ءاضعmا عم ًارومأ طابترîا نع
 لاصتîا ىدم نابسôا ف ًاذخأ ,نيرخäا ءاضعmا عم شاقنلا ضيوفتب موقي اميف ,تانوك;ا ةعجارم نع يلوؤس;او ,ةصاخ ةفرعم
 .طابترîا نع لوؤس;ا كيرشلا ةقفاوp تîاصتTل ةطخ عضو ديف;ا نم نوكي دقو .طابترîا قيرف لمع لاوط ًايرورض دَعُي يذلا

 رغصmا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 ينوناق بساحم نوكي دق يذلا( طابترîا نع لوؤس;ا كيرشلا لبق نم لماك لكشب ةريغصلا ةعجار;ا تايلمع نم ديدعلا ذيفنت متي .٢٤أ
 ةيلباق نع لوؤس;ا وه ,ةعجارملل طيطختلاب هدرفp ماق يذلا ,طابترîا نع لوؤس;ا كيرشلا نوكي ,فقاو;ا كلت لثم فو .)درف
 .أط†ا وأ شغلا ببسب يرهوج فيرL ىلع ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ءاوتحا

 ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف اk ,اهتئيبو ةأشنملل بولط"ا مهفلا

 اهتئيبو ةأشن"ا

 ))أ(١١ ةرقفلا :عجار( ىرخmا ةيجرا†او ةيميظنتلا لماوعلاو ةعانصلا لماوع

 ةعانصلا لماوع

 نمو .ةينقتلا تاروطتلاو ءTمعلاو نيدرو;ا يب تاقTعلاو ةيسفانتلا ةئيبلا لثم ,ةعانصلا فورظ ةلصلا تاذ ةعانصلا لماوع لمشت .٢٥أ
 :نابسôا ف عجار;ا اهذخأي دق يتلا رومmا ةلثمأ

 .راعسmا ف سفانتلاو ةيباعيتسîا ةقاطلاو بلطلا كلذ ف اp ,ةسفان;او قوسلا •

 .ةيمسو;ا وأ ةيرودلا ةطشنmا •

 .ةأشن;ا تاجتنp ةقلعت;ا جاتنÖا تاينقت •

 .اهتفلكتو ةقاطلا تادادمإ •

 ةجرد وأ لمعلا ةعيبط ببسب ,يرهوPا فيرحتلا رطاخم نم ةددحم رطاخم ءوشن ف ةأشن;ا اهب لمعت يتلا ةعانصلا ببستت دق .٢٦أ
 فيرL رطاخم اهنع أشنت ,تافورص;او تاداريΩل ةمهم تاريدقت ىلع لجmا ةليوط دوقعلا يوطنت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ميظنتلا
 ٩.ةمئT;ا ةرب†او ةفرع;ا نم يفكي ام مهيدل ًءاضعأ طابترîا قيرف نمضتي نأ مه;ا نمف ,تîاôا هذه لثم فو .يرهوج

 ةيميظنتلا لماوعلا

 ةئيبلاو قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ اهنيب نم ًارومأ ةيميظنتلا ةئيبلا نمضتتو .ةيميظنتلا ةئيبلا ةلصلا تاذ ةيميظنتلا لماوعلا لمشت .٢٧أ
 :نابسôا ف عجار;ا اهذخأي دق يتلا رومmا ةلثمأ نمو .ةيسايسلاو ةيماظنلا

 .ةنيعم ةعانصب ةصا†ا تاسرام;او ةيبساèا ئداب;ا •

 .حاصفÖا تابلطتم كلذ ف اp ,ميظنتلل ةعضاخ ةعانصل يميظنتلا راطÖا •

 .رشاب;ا فارشÖا ةطشنأ كلذ ف اp ,ةأشن;ا تايلمع ىلع ريبك لكشب رثؤت يتلا حئاوللاو ةمظنmا  •

 
 ١٤ ةرقفلا ,"ةيلاHا مئاوقلا ةعجارH ةدوÉا ةباقر" )٢٢٠( ةعجارHا رايعم  ٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٣٠  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 .)ىرخmا بئارضلاو تاكرشلا لخد ىلع بئارضلا( بئارضلا ضرف •

 فرصلا ىلع ةباقرلا تاودأ كلذ ف اp ,ةيدقنلا ةسايسلا لثم ,ةأشن;ا لمع ءادأ ىلع ًايلاح رثؤت يتلا ةيموكôا تاسايسلا •
 ةيكرمPا ةفيرعتلا تاسايسو )يموكôا معدلا جمارب ,لاث;ا ليبس ىلع( صا†او ماعلا عاطقلاب ةيلا;ا زفاوôاو ,يبنجmا
 .ةراجتلا دويق وأ

 .ةأشن;ا لامعأو ةعانصلا ىلع رثmا تاذ ةيئيبلا تابلطت;ا •

 ةعانصلاو ةأشن;ا ىلع قبطن;ا يميظنتلاو يماظنلا راطÖاب ةقلعت;ا ةصا†ا تابلطت;ا ضعب )لَّدعُ;ا( )٢٥٠( ةعجار;ا رايعم نمضتي .٢٨أ
 ١٠.ةأشن;ا هيف لمعت يذلا عاطقلا وأ

 ماعلا عاطقلا تآشنp ةصاخ تارابتعا

 لثم ذخأ دعيو .ةأشن;ا تايلمع ىلع ىرخmا ةمزل;ا رماوmا وأ حئاوللا وأ ةمظنmا رثؤت دق ,ماعلا عاطقلا تآشنم ةعجار; ةبسنلاب .٢٩أ
 .اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا دنع ًايرورض نابسôا ف رصانعلا كلت

 ىرخmا ةيجرا†ا لماوعلا

 ,ةماعلا ةيداصتقîا عاضوmا نابسôا ف عجار;ا اهذخأي دق يتلاو ةأشن;ا ىلع رثؤت يتلا ىرخmا ةيجرا†ا لماوعلا ةلثمأ نم .٣٠أ
 .ةلمعلا يوقت ةداعإ وأ مخضتلاو ,ليومتلا رفوتو ةدئافلا تîدعمو

 ))ب( ١١ ةرقفلا :عجار( ةأشن;ا ةعيبط

 :لثم ,رومmا ضعب مهف عجار;ا عيطتسي ةأشن;ا ةعيبط مهف لTخ نم .٣١أ

 طبتري ,ًابلاغو .ةددعتم عقاوم ف ىرخأ تانوكم وأ ةعبات تآشنم عم ,لاث;ا ليبس ىلع ,دقعم لكيه ةأشنملل ناك اذإ ام •
 ةبساèا ت© دق ناك اذإ ام اياضقلا هذه يب نم نوكي دقو .يرهوج فيرL رطاخم اهنع أشنت دق اياضق ةدقع;ا لكايهلاب
 حاصفÖا ت دق ناك اذإ امو صا†ا ضرغلا تاذ تآشن;ا وأ تارامثتسîا وأ ةكرتش;ا تاعورش;ا وأ ةرهشلا نع ميلس لكشب
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف اياضقلا كلت نع ٍفاك لكشب

 تTماع;ا تناك اذإ ام ديدL ف عجار;ا مهفلا اذه دعاسيو .ىرخmا تآشن;ا وأ صاخشmاو كT;ا يب تاقTعلاو ةيكل;ا •
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف ٍفاك ٍلكشب اهنع حاصفÖا تو ميلس لكشب اهنع ةبساèاو اهديدL ت دق ةقTعلا تاذ فارطmا عم
 .ةقTع تاذ فارطmاب ةلصلا تاذ عجار;ا تارابتعا نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم ١١)٥٥٠( ةعجار;ا رايعم ددحيو

 :يلي ام ةأشن;ا ةعيبطل مهف ىلإ لصوتلا دنع نابسôا ف عجار;ا اهذخأي دق يتلا رومmا ةلثمأ نم .٣٢أ

 :لثم ةأشن;ا تايلمع •

 لثم ةينورتكلÖا ةراجتلا ف ةكراش;ا كلذ ف اp ,قاوسmاو ,تامد†ا وأ تاجتن;او ,تاداريÖا رداصم ةعيبط  ○
 .تنرتنÖا ىلع قيوستلا ةطشنأو تاعيب;ا

 .)ةيئيبلا رطاخملل ةضرع;ا ةطشنmا وأ ,جاتنÖا قرطو لحارم ,لاث;ا ليبس ىلع( تايلمعلا ءارجإ ○

 .ةيجراخ ةهج ىلإ ةدنس;ا ةطشنmاو ,ةكرتش;ا تاعورش;او ,تافلاحتلا ○

 .ةعانصلا ةئز§و فارغPا راشتنîا ○

 .نوزlا تايمكو عقاومو بتاك;او تاعدوتس;او جاتنÖا قفارم عقوم ○

 
 ١٣ ةرقفلا ,"ةيلاHا مئاوقلا ةعجارم دنع حئاوللاو ةمظنrا ةاعارم" )لدعHا( )٢٥٠( ةعجارHا رايعم  ١٠
 "ةق{علا تاذ فارطrا" )٥٥٠( ةعجارHا رايعم  ١١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٣١  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 تاباقنلا عم دوقعلا كلذ ف اp( فيظوتلا تابيترتو ,نومه;ا تامد†ا ومدقمو عئاضبلا ودرومو نويسيئرلا ءTمعلا ○
 تاوTعلا تابيترت وأ مهسmا ءارش تارايخو ,ىرخmا ةمد†ا ءاهتنا دعب ام عفانمو دعاقتلا تاشاعمو ,ةيلامعلا
 .)فيظوتلا نوؤشب ةصا†ا ةيموكôا حئاوللاو ,ةيعيجشتلا

 .اهيلع قافنÖاو ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأ ○

 .ةقTعلا تاذ فارطmا عم تTماع;ا ○

 :لثم ,رامثتسîا ةطشنأو تارامثتسîا •

 .اهذيفنتل ططlا وأ ًاثيدح ت© يتلا تارامثتسîا ةيفصت وأ ذاوحتسîا تايلمع  ○

 .ضورقلاو ةيلا;ا قاروmا ف فرصتلاو تارامثتسîا ○

 .ةيلامسأرلا تارامثتسîا ةطشنأ ○

 ضرغلا تاذ تآشن;او ةكرتش;ا تاعورش;او نماضتلا تاكرش كلذ ف اp ,ةدحوم ريغ تآشنم ف تارامثتسîا ○
 .صا†ا

 :لثم ,ةيليومتلا ةطشنmاو ليومتلا •

 .ةدحو;ا ريغو ةدحو;ا لكايهلا كلذ ف اp ,ةيسيئرلا ةليمزلا تآشن;او ةعباتلا تآشن;ا  ○

 .راجيÖا تابيترتو يلا;ا زكر;ا ةمئاق جراخ ليومتلا تابيترت كلذ ف اp ,طورش نم هب طبتري امو نيدلا لكيه ○

 .ةقTعلا تاذ فارطmاو )ةيراجتلاو ةيبنجmاو ةيلèا ةرب†او ةعمسلا( نوديفتس;ا نوكلا;ا ○

 .ةقتش;ا ةيلا;ا تاودmا مادختسا ○

   :لثم ,يلا;ا ريرقتلا تاسرا∂ •

 امو ةمه;ا تاباسôا ةدصرأو تTماع;ا تائف كلذ ف اp ,ةنيعم ةعانصب ةصا†ا تاسرام;او ةيبساèا ئداب;ا ○
 وأ كونبلل تارامثتسîاو ضورقلا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةنيعم ةعانصل ةيلا;ا مئاوقلا ف تاحاصفإ نم اهب طبتري
 .)ةيودmا تاكرشل ريوطتلاو ثحبلا

 .تاداريÖا تابثإ ○

 .ةلداعلا ميقلا نع ةبساèا ○

 .ةيبنجmا تTمعلاب ةمّوق;ا تTماع;او تامازتلîاو لوصmا ○

 ىلع( ةئشان وأ لدجلل ةريثم تîاجم ف نوكت يتلا كلت كلذ ف اp ,ةدقع;ا وأ ةفولأ;ا ريغ تTماع;ا نع ةبساèا ○
 .)مهسmا ساسأ ىلع عفدُت يتلا روجmا نع ةبساèا ,لاث;ا ليبس

 .اهريغت وأ يرهوPا فيرحتلل رطاخم روهظ ىلإ ةقباسلا تارتفلا نع ةأشن;ا ف ةمه;ا تاريغتلا يدؤت دق  .٣٣أ

 صا†ا ضرغلا تاذ تآشن;ا ةعيبط

 ,ًاما© ددحمو قيض ضرغل ًةداع سسؤت ةأشنم يه )صا†ا ضرغلا تاذ ةادmا ظفلب ًانايحأ اهيلإ راشُي( صا†ا ضرغلا تاذ ةأشن;ا .٣٤أ
 ,ةنامأ قودنص وأ ,ةمهاسم ةكرش لكش ذخأت دقو .ريوطتلاو ثحبلا ةطشنأب مايقلا وأ ةيلام لوصأ قيروت وأ راجيإ دقع ماربإ لثم
 ليوحتب اهتحلص; صا†ا ضرغلا تاذ ةأشن;ا سيسأت ت يتلا ةأشن;ا موقت دقو .ةيرابتعا ةفص اهل تسيل ةأشنم وأ ,نماضت ةكرش وأ
 ىلع لوصôا وأ ,)ةيلام لوصأ ىلع يوطنت ةلماعم تابثإ ءاغلإ نم ءزجك ,لاث;ا ليبس ىلع( ةريخmا ةأشن;ا هذه ىلإ ةيلا;ا لوصmا
 تاذ ةأشنملل ليومتلا ريفوتب ىرخأ فارطأ موقت دق اميف ,اهل تامد†ا ءادأ وأ ,صا†ا ضرغلا تاذ ةأشن;ا لوصأ مادختسا قح



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٣٢  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 اذ ًافرط صا†ا ضرغلا تاذ ةأشن;ا نوكت دق ,فورظلا ضعب يفف ,)٥٥٠( ةعجار;ا رايعم هيلإ ريشي ا; ًاقفوو .صا†ا ضرغلا
 ١٢.ةأشن;اب ةقTع

 ديحوت ف رظنلا اهبجوp يغبني فورظ وأ ,ةرطيسلا دح ىلإ ىقرت اهنأ ربتعُت ةيليصفت تîاح بلاغلا ف يلا;ا ريرقتلا رطأ ددL  .٣٥أ
 تاذ تايقافتîاب ةيليصفت ةفرعم ىلإ بلاغلا ف رطmا كلت تابلطتم ريسفت جاتحيو .صا†ا ضرغلا تاذ ةأشن;ا عم ةيلا;ا مئاوقلا
 .اهيف ًافرط صا†ا ضرغلا تاذ ةأشن;ا نوكت يتلا ةلصلا

 ))ج(١١ ةرقفلا :عجار( ةيبساèا تاسايسلل ةأشن;ا قيبطتو رايتخا

 :لثم ,رومأ ىلع اهقيبطتو ةيبساèا تاسايسلل ةأشن;ا رايتخا مهف لمتشي دق  .٣٦أ

 .ةفولأ;ا ريغو ةمه;ا تTماع;ا نع ةبساحملل ةأشن;ا اهمدختست يتلا قرطلا •

 ف قفاوتلا وأ ةمزل;ا تاداشرÖا ىلإ رقتفت يتلا ةئشانلا وأ لدجلل ةريث;ا تîا±ا ف ةمه;ا ةيبساèا تاسايسلا ريثأت  •
 .ءارäا

 .ةأشنملل ةيبساèا تاسايسلا ف تارييغتلا •

 .تابلطت;ا هذهل ةأشن;ا رارقإ ةيفيكو تيقوتو ,ةأشنملل ةبسنلاب ةديدج دعُت يتلا حئاوللاو ةمظنmاو يلا;ا ريرقتلا ريياعم •

 ))د(١١ ةرقفلا :عجار( ةلصلا تاذ لامعmا رطاخمو تايجيتارتسîاو فادهmا 

 لماوعلا هذه عم لماعتللو .ىرخmا ةيجرا†او ةيلخادلا لماوعلاو ةيميظنتلا لماوعلاو ةعانصلا لماوع قايس ف اهلامعأ ةأشن;ا لوازت  .٣٧أ
 جهان;ا تايجيتارتسîا لث©و .ةأشنملل ةماعلا طط†ا ةباثp دعُت يتلا ,فادهmا ديدحتب ةمكوôاب نوفلك;ا وأ ةأشن;ا ةرادإ موقت
 .تقولا رادم ىلع ةأشن;ا فادهأو تايجيتارتسا ريغتت دقو .اهفادهأ قيقL اهلTخ نم ةأشن;ا ةرادإ مزتعت يتلا

 لامعmا رطخ مجني دقو .ريخmا اذه نمضتي هنأ مغر ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوPا فيرحتلا رطخ نم ًاقاطن عسوأ لامعmا رطخ دَعُي  .٣٨أ 
 ليبس ىلع ,لامعmا رطخ أشني دقو .لامعmا رطخ ىلإ رييغتلل ةجاôا كاردإ ف لشفلا ًاضيأ يدؤي دقو .ديقعتلا وأ رييغتلا نع
 :نم ,لاث;ا

 وأ ;لشفت دق ةديدج تامدخ وأ تاجتنم ريوطت •

 وأ ;ةحجان ةروصب روطت نإو ىتح ,ةمد†ا وأ جتن;ا معدل ٍفاك ريغ قوس دوجو  •

 .ةعمسلاب قلعتت رطاخمو تامازتلا اهنع مجنت دق ةمد†ا وأ جتن;ا ف بويع  •

 لامعmا رطاخم مظعم نm كلذو ,يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL ةيناكمإ نم عفري ةأشن;ا هجاوت يتلا لامعmا رطاخم مهف نإ  .٣٩أ 
 عيمج ديدL نع îًوؤسم سيل عجار;ا نإف ,كلذ عمو .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ًاريثأت اهل نإف مث نمو ,ةيلام تاعبت ةياهنلا ف اهل بترتيس
 .يرهوPا فيرحتلل رطاخم اهعيمج اهنع أشنت î لامعmا رطاخم نm اهمييقت وأ لامعmا رطاخم

 تاذ اهلامعأ رطاخمو اهتايجيتارتساو ةأشن;ا فادهm مهف ىلإ لصوتلا دنع نابسôا ف عجار;ا اهذخأي دق يتلا رومmا ةلثمأ نم  .٤٠أ
 :يلي ام ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرL رطخ اهنع جتني دق يتلا ةلصلا

 تارب†ا وأ دارف≥ل ةأشن;ا كTتما مدع ف ,لاث;ا ليبس ىلع ,لمتèا ةلصلا وذ لامعmا رطخ لثمتي دق( ةعانصلا تاروطت •
 .)ةعانصلا كلت ف تاريغتلا عم لماعتلل ةمزTلا

 ةطبتر;ا تامازتلîا ديازت ف ,لاث;ا ليبس ىلع ,لمتèا ةلصلا وذ لامعmا رطخ لثمتي دق( ةديدPا تامد†او تاجتن;ا •
 .)جتن;اب

 .)ةقدب بلطلا ريدقت مدع ف ,لاث;ا ليبس ىلع ,لمتèا ةلصلا وذ لامعmا رطخ لثمتي دق( لمعلا مجح ف عسوتلا •
 

 ٧أ ةرقفلا ,)٥٥٠( ةعجارHا رايعم ١٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٣٣  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 ريغ وأ لمتك;ا ريغ قيبطتلا ف ,لاث;ا ليبس ىلع ,لمتèا ةلصلا وذ لامعmا رطخ لثمتي دق( ةديدPا ةيبساèا تابلطت;ا •
 .)فيلاكتلا عافترا وأ ,ميلسلا

 .)ةينوناقلا رطاخملل ضرعتلا ديازت ف ,لاث;ا ليبس ىلع ,لمتèا ةلصلا وذ لامعmا رطخ لثمتي دق( ةيميظنتلا تابلطت;ا •

 ببسب ليومتلا نادقف ف ,لاث;ا ليبس ىلع ,لمتèا ةلصلا وذ لامعmا رطخ لثمتي دق( ةبقتر;او ةيلاôا ليومتلا تابلطتم •
 .)تابلطت;اب ءافولا ىلع ةأشن;ا ةردق مدع

 .)تايلäاو مظنلا قفاوت مدع ف ,لاث;ا ليبس ىلع ,لمتèا ةلصلا وذ لامعmا رطخ لثمتي دق( تامولع;ا ةينقت مادختسا •

 رطخ لثمتي دق( ةديدج ةيبساحم تابلطتم ىلإ يدؤت تاريثأت يأ صاخ لكشبو ,تايجيتارتسîا ىدحإ قيبطت تاريثأت •
 .)ميلسلا ريغ وأ لمتك;ا ريغ قيبطتلا ف ,لاث;ا ليبس ىلع ,لمتèا ةلصلا وذ لامعmا

 ىوتسم ىلع تاحاصفÖاو تاباسôا ةدصرأو تTماع;ا تائفل يرهوPا فيرحتلا رطخ ىلع ةيروف تاعبت لامعmا رط† نوكي دق  .٤١أ
 رطخ نم ءTمعلا ةدعاق شامكنا نع تانلا لامعmا رطخ عفري دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع وأ تارارقÖا
 ,داصتقîا ف شامكناب نرتقي امدنع ًةصاخ ,رط†ا سفن نإف ,كلذ عمو .ليصحتلا ةقحتسم غلاب;ا يوقتب طبتر;ا يرهوPا فيرحتلا
 .ةيرارمتسîاب قلعت;ا ضارتفîا ةبسانم ىدم مييقت دنع نابسôا ف عجار;ا اهذخأي نأ يغبني ليوطلا ىد;ا ىلع تاعبت هل نوكت دق
 ىلع يناثلا قحل;ا يوتحيو .ةأشن;ا فورظ ءوض ف يرهوج فيرL رطخ ىلإ يدؤي دق لامعmا رطخ ناك اذإ اميف رظنُي ,كلذلو
 .يرهوPا فيرحتلل رطاخم دوجو ىلإ ريشت دق يتلا ثادحmاو تîاحلل ةلثمأ

 ت© دقو ,ةيلخادلا ةباقرلا نم ًاءزج رط†ا كلذ مييقت ةيلآ دَعُتو .اهتهجاو; جهانم عضتو لامعmا رطاخم ًةداع ةرادÖا ددL  .٤٢أ
 .٨٩أو ٨٨أ يترقفلاو ١٥ ةرقفلا ف اهتشقانم

 ماعلا عاطقلا تآشنp ةصاخ تارابتعا

 اهردصم ًافادهأ نمضتت دقو ةماعلا ةلءاس;اب ةقلعت;ا فواlاب "ةرادÖا فادهأ" رثأتت دق ,ماعلا عاطقلا تآشنم ةعجار; ةبسنلاب  .٤٣أ
 .ىرخmا ةمزل;ا رماوmا وأ حئاوللا وأ ةمظنmا

 ))ه( ١١ ةرقفلا :عجار( ةأشنملل يلا;ا ءادmا صحفو سايق 

 ىلع ًاطوغض ,ةيلخاد وأ ةيجراخ تناك ًءاوس ,ءادmا سيياقم قلختو .ةمهم اهنوري يتلا رومmا صحفو سايقب اهريغو ةرادÖا موقت  .٤٤أ
 ,هيلع ًءانبو .ةيلا;ا مئاوقلا فيرحتل وأ ةأشن;ا ءادأ يسحتل فرصت ذاختا ىلإ ةرادÖا ,اهرودب ,طوغضلا هذه عفدت دقو .ةأشن;ا
 ذاختا ىلإ ةرادÖا عفدت دق ءادmا تافدهتسم قيقحتل طوغضلا تناك اذإ اميف رظنلا ف عجار;ا ةأشن;ا ءادأ سيياقم مهف دعاسي
 تابلطت;ا ةفرع; )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم رظنا .شغلا ببسب يتلا رطاlا كلذ ف اp ,يرهوPا فيرحتلا رطاخم نم ديزت تافرصت
 .شغلا رطاخp قلعتي اميف تاداشرÖاو

-١١٠أ تارقفلا ف ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم دحأك اهتشقانم ت©( ةباقرلا تاودأ ةعباتم نع يلا;ا ءادmا صحفو سايق فلتخي  .٤٥أ
 :لخادتت دق امهضارغأ نأ مغر ,)١٢١أ

 .)ةثلاث فارطأ وأ( ةرادÖا اهتعضو يتلا فادهmا ققحي ةأشن;ا ءادأ ناك اذإ ام وحن ًاهجوم ءادmا صحفو سايق نوكي •

 .ةيلخادلا ةباقرلل لاعفلا ليغشتلاب صاخ لكشب ةينعم ةباقرلا تاودأ ةعباتم نوكت •

 .ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ ديدL نم ةرادÖا نك© تامولعم ًاضيأ ءادmا تارشؤم رفوت ,تîاôا ضعب يفف ,كلذ عمو 

 ف عجار;ا اهذخأي دق يتلاو ,يلا;ا ءادmا صحفو سايق ف ةرادÖا اهمدختست يتلاو ,ًايلخاد اهجاتنإ متي يتلا ,تامولع;ا ةلثمأ نم  .٤٦أ 
 :يلي ام ,نابسôا

 .ةيسيئرلا ةيليغشتلا تاءاصحÖاو تاها§îاو بسنلاو )ةيلا;ا ريغو ةيلا;ا( ةسيئرلا ءادmا تارشؤم •

• LيلTا تmةرتف دعب ةرتف يلا;ا ءاد. 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٣٤  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 تايوتس;ا وأ تارادÖا وأ ماسقmا ىوتسم ىلع ءادmا ريراقتو تاعاطقلا تامولعمو تافارحنîا ليلLو تاؤبنتلاو تانزاو;ا •
 .ىرخmا

 .ةيعيجشتلا روجmا تاسايسو يفظو;ا ءادأ سيياقم •

 .اهل يسفان;ا ءادأب ةأشن;ا ءادأ ةنراقم •

 ريراقت لثم ,ةيجرا†ا تامولع;ا لث© دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةأشنملل يلا;ا ءادmا صحفو سايق ًاضيأ ةيجرا†ا فارط≥ل نكê  .٤٧أ 
 ةأشن;ا نم ريراقتلا هذه لثم ىلع بلاغلا ف لوصôا نكêو .عجارملل ةديفم تامولعم ,ينامتئîا فينصتلا تîاكو ريراقتو يللèا
 .اهتعجارم متي يتلا

 يحيحصت فرصت ذاختاو اهتاببسم ديدL ةرادÖا نم بلطتت ةعقوتم ريغ تاها§ا وأ جئاتن ىلع ءوضلا ةيلخادلا سيياق;ا طلست دق  .٤٨أ
 ًاضيأ عجار;ا ءادmا سيياقم دشرت دقو .)بسان;ا تقولا ف تافيرحتلا حيحصتو فاشتكا ,تîاôا ضعب ف ,كلذ ف اp( اهنأشب
 ققL ةأشن;ا نأ ىلإ ءادmا سيياقم ريشت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةلصلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا تامولعم فيرحتب قلعتت رطاخم دوجو ىلإ
 ًةصاخ ,تامولع;ا كلت لثم ريشت دقو .ةعانصلا سفن ف ىرخmا تآشن;ا هققL اp اهتنراقم دنع ةفولأم ريغ ةعرسب ًاحابرأ وأ ًاو¡
 مئاوقلا دادعإ دنع ةرادÖا زيL رطخ لامتحا ىلإ ,ةيعيجشتلا روجmا وأ ءادmا ىلع ةمئاقلا تآفاك;ا لثم ىرخأ لماوعب اهنارتقا دنع
 .ةيلا;ا

 رغصmا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 ىلع اهدامتعا نع ةرادÖا نم راسفتسîا فشكي دقو .يلا;ا ءادmا صحفو سايقل تايلآ رغصmا تآشن;ا ىدل بلاغلا ف دجوت î  .٤٩أ
 صحف وأ سايق مدع ىلإ تاراسفتسîا هذه لثم تراشأ اذإو .بسان;ا فرصتلا ذاختاو يلا;ا ءادmا يوقتل ةنيعم ةيسيئر تارشؤم
 .اهحيحصتو تافيرحتلا فاشتكا مدع رطاخم ف عافترا كانه نوكي دقف ,ءادmا

 )١٢ ةرقفلا :عجار( ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا

 فو ,يرهوPا فيرحتلا رطاخم ىلع رثؤت يتلا لماوعلاو ةلمتèا تافيرحتلا عاونأ ديدL ف عجار;ا ةيلخادلا ةباقرلا مهف دعاسي  .٥٠أ
Lا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدÖةيفاض. 

 :يتäاك اهنايب ,ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةيلخادلا ةباقرلاب ةقلعت;ا ةيلاتلا ةيقيبطتلا ةدا;ا مسقنت  .٥١أ 

 .اهصئاصخو ةيلخادلا ةباقرلل ةماعلا ةعيبطلا •

 .ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ •

 .اهمهف ىدمو ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ ةعيبط •

 .ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم •

 اهصئاصخو ةيلخادلا ةباقرلل ةماعلا ةعيبطلا

 ةيلخادلا ةباقرلا ضرغ

 ةأشن;ا فادهأ نم يأ قيقL ددهت يتلاو اهديدL ت يتلا لامعmا رطاخم ةهجاو; اهنوصو اهقيبطتو ةيلخادلا ةباقرلا ميمصت متي  .٥٢أ
 :يلي اp قلعتت يتلا

 ;ةأشنملل يلا;ا ريرقتلا ىلع دامتعîا ةيناكمإ  •

 ;ةأشن;ا تايلمع ةءافكو ةيلعاف  •

 .ةقبطن;ا حئاوللاو ةمظنmاب ةأشن;ا مازتلا  •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٣٥  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 .اهديقعت ىدمو ةأشن;ا مجح بسحب اهنوصو اهقيبطتو ةيلخادلا ةباقرلا ميمصت ةقيرط نيابتتو 

 رغصmا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 .اهفادهأ قيقحتل طسبأ تاءارجإو تايلآو ًاميظنت لقأ لئاسو رغصmا تآشن;ا مدختست دق  .٥٣أ

 ةيلخادلا ةباقرلا ةيدودحم

 رثأتتو .ةأشنملل يلا;ا ريرقتلا فادهأ قيقL نع îًوقعم ًاديكأت îإ ةأشنملل رفوت نل ,اهتيلعاف تغلب امهم ,ةيلخادلا ةباقرلا نإ  .٥٤أ
 دق تارارقلا ذاختا ف يرشبلا مكôا نأ ةقيقح ىلإ كلذ دوعيو .ةيلخادلا ةباقرلل ةمزT;ا ةيدودèاب فادهmا كلت قيقL ةيلامتحا
 وأ ,ةيباقر ةادأ ميمصت ف أطخ كانه نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .يرشب أطخ ببسب لطعتت دق ةيلخادلا ةباقرلا نأو ًابيعم نوكي
 ةباقرلا ضارغm ةَّدعُ;ا تامولع;ا مادختسا مدع ةلاح ف امك ,îًاعف ةيباقرلا ةادmا لمع نوكي î دق ,لث;ابو .اهرييغت دنع أطخ
 هلشف وأ اهنم ضرغلل تامولع;ا صحف نع لوؤس;ا صخشلا مهف مدع ببسب ةيلعافب )تاءانثتسîا ريرقت ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيلخادلا
 .بسان;ا فرصتلا ذاختا ف

 ريغ لكشب ةيلخادلا ةباقرلل ةرادÖا زواجتب وأ رثكأ وأ يصخش يب ؤطاوتلاب ةباقرلا تاودأ ىلع لياحتلا نكê ,قبس ا; ةفاضإ  .٥٥أ
 فراعت;ا عيبلا دوقع ماكحأو طورش اهلTخ نم ريغت ءTمعلا عم ةيبناج تاقافتا ف ةرادÖا لخدت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .بسانم
 جمارب دحأ ف ققحتلا تايلمع فاقيإ وأ زوا§ ًاضيأ متي دقو .ميلس ريغ لكشب تاداريÖا تابثإ ىلإ يدؤي دق ا∂ ,ةأشن;ا ىدل اهيلع
 .اهنع غTبÖاو ةددحم ةينامتئا ًادودح زواجتت يتلا تTماع;ا ديدحتل ةممصُم ,يلآ بساح جمانرب ف ةممص;او يلäا بساôا

 ةعيبطو ,اهقيبطت راتخت يتلا ةباقرلا تاودأ ىدمو ةعيبط ف ةرادÖا دهت§ دق ,ةباقرلا تاودأ قيبطتو ميمصت دنعف ,كلذ ىلع ةوTعو  .٥٦أ
 .اهلمL راتخت يتلا رطاlا ىدمو

 رغصmا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا 

 ف كلا;ا ريد;ا نإف ,كلذ عمو .تابجاولا ف لصفلا ةيلباق نم دحي دق ا∂ ًةداع Tًيلق رغصmا تآشن;ا ف يلماعلا ددع نوكي  .٥٧أ
 اذه ضوعي دقو .ربكmا تآشن;اب ةنراقم ةيلعاف رثكأ فارشإ ةسرا∂ ىلع ًارداق نوكي دق اهكلام اهريدي يتلا ةريغصلا ةأشن;ا
 .تابجاولا ف لصفلل ًةداع ةدودèا صرفلا نع فارشÖا

 ذخأيو .ًاميظنت لقأ نوكي ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نm ةباقرلا تاودأ زوا§ ىلع ةردق رثكأ كلا;ا ريد;ا نوكي دق ,ىرخأ ةيحان نمو  .٥٨أ 
 .شغلا ببسب يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL دنع نابسôا ف رمmا اذه عجار;ا

 تانوكم ىلإ ةيلخادلا ةباقرلا ميسقت 

 ريثأت ةيفيك ف رظنلل يعجارملل ًاديفم ًاراطإ ةيتäا ةسم†ا تانوك;ا ىلإ ةيلخادلا ةباقرلا ميسقت رفوي ,ةعجار;ا ريياعم ضارغm  .٥٩أ
 :ةعجار;ا ىلع ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا بناوج فلتخم

 ;ةباقرلا ةئيب )أ(

 ;رطاlا مييقتل ةأشن;ا ةيلآ )ب(

 ;تîاصتîاو ,يلا;ا ريرقتلاب لصتي اميف ,ةقTعلا تاذ لامعmا تايلآ كلذ ف اp ,تامولع;ا ماظن )ج(

 ;ةباقرلا ةطشنأ )د(

 .ةباقرلا تاودأ ةعباتم )ه(

 فنصت نأ نكê يتلا ةيفيكلا وأ ,اهنوصو اهقيبطتو ةيلخادلا ةباقرلا ميمصتب ةأشن;ا مايق ةيفيك ةرورضلاب ميسقتلا اذه سكعي îو
 ىلع اهريثأتو ةيلخادلا ةباقرلل ةفلتlا بناوPا فصول ةفلتخم رطأ وأ تاحلطصم مادختسا يعجارملل نكêو .يعم نوكم يأ اهب
 .رايع;ا اذه ف اهلوانت ت يتلا تانوك;ا عيمج عم لماعتلا متي نأ ةطيرش ,رايع;ا اذه ف ةمدختس;ا كلت نم îًدب ,ةعجار;ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٣٦  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 مئاوقلا ةعجارp اهطابترا بسح ةيلخادلا ةباقرلل ةسم†ا تانوك;اب ةقلعت;ا ةيقيبطتلا ةدا;ا هاندأ ةدراولا ١٢١أ -٧٧أ تارقفلا حضوت  .٦٠أ
 .ةيلخادلا ةباقرلا تانوك; ًايفاضإ ًاحرش لوmا قحل;ا مدقيو .ةيلا;ا

 رطاخملل عجار;ا مييقتب ةلصلا تاذ ةيلäاو ةيوديلا ةيلخادلا ةباقرلا رصانع صئاصخ

 تاذ ةيلäا وأ ةيوديلا رصانعلا صئاصخ دعُتو .ةيلآ رصانع ىلع ًابلاغو ,ةيودي رصانع ىلع ةأشن;ا ف ةيلخادلا ةباقرلا ماظن يوتحي  .٦١أ 
 .مييقتلا اذه ىلع ةينب;ا ةيفاضÖا ةعجار;ا تاءارجإبو ,رطاخملل عجار;ا مييقتب ةلص

 :اهنع ريرقتلاو اهتPاعمو اهليجستو تTماع;ا ءاشنإ ةقيرط ىلع ًاضيأ ةيلخادلا ةباقرلا ف ةيلäا وأ ةيوديلا رصانعلا مادختسا رثؤي  .٦٢أ 

 دونب ةعباتمو تاقباط;او تTماع;ا صحف تايلمعو تادامتعîا لثم تاءارجإ يودي ماظن ف ةباقرلا تاودأ نمضتت دق  •
 ثيح ,اهنع ريرقتلاو اهتPاعمو اهليجستو تTماع;ا ءاشنÖ ةيلآ تاءارجإ ةأشن;ا مدختست دق ,ىرخأ تîاح فو .ةقباط;ا

Lجسلا لTا اهلكش ف تÖةيقرولا تادنتس;ا لحم ينورتكل. 

 ةجمد;ا ةباقرلا تاودأ ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيلäا ةباقرلا تاودأ نم ةعومجم نم تامولع;ا ةينقت مظن ف ةباقرلا تاودأ فلأتت •
 ةينقت نع ةلقتسم نوكت دق ةيوديلا ةباقرلا تاودأ نإف ,كلذ ىلإ ةفاضإو .ةيوديلا ةباقرلا تاودأو )بساôا جمارب ف
 تامولع;ا ةينقتل لاّعفلا ليغشتلا ةعباتم ىلع رصتقت دق وأ ,تامولع;ا ةينقت اهجتنت يتلا تامولع;ا مدختست دق وأ ,تامولع;ا
 تانايبلا وأ تTماع;ا ءاشنإ ف تامولع;ا ةينقت مادختسا متي امدنعو .تاءانثتسîا عم لماعتلا ىلعو ةيلäا ةباقرلا تاودأو
 ىلع لمتشت دق جماربلاو مظنلا نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنيمضتل ,اهنع ريرقتلا وأ اهتPاعم وأ اهليجست وأ ,ىرخmا ةيلا;ا
 دمتعت ةيودي ةباقر تاودm لاّعفلا ليغشتلل ةيمهmا ةغلاب نوكت دق وأ ةمه;ا تاباسحلل ةلباق;ا تارارقÖاب طبترت ةباقر تاودأ
 .تامولع;ا ةينقت ىلع

 ةينقتل ةأشن;ا مادختسا دقعت ىدمو ةعيبط بسح ةيلخادلا ةباقرلا ف ةأشن;ا اهمدختست يتلا ةيلäاو ةيوديلا رصانعلا جيزم فلتخيو
 .تامولع;ا

 :يلي اp مايقلا نم ةأشن;ا نّك© ثيح ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا ىلع ةدئافلاب تامولع;ا ةينقت دوعت ,ماع لكشب  .٦٣أ

 وأ تTماع;ا نم ةريبك ماجحأ ةPاعم دنع ةدقع;ا ةيباسôا تايلمعلا ءادأو ًافلس ةددèا لمعلا دعاوق قيبطت ف قاستîا •
 ;تانايبلا

• Lاهتقدو اهتحاتإو تامولع;ا رادصإ تيقوت يس; 

 ;تامولعملل فاضÖا ليلحتلا ليهست •

 ;اهتاءارجإو اهتاسايسو ةأشن;ا ةطشنأ ءادأ ةعباتم ىلع ةردقلا زيزعت •

 ;ةباقرلا تاودأ ىلع لياحتلا رطخ نم دôا •

 تانايبلا دعاوقو تاقيبطتلا ف ةينمأ ةباقر تاودأ قيبطت قيرط نع تابجاولا ف لاعفلا لصفلا قيقL ىلع ةردقلا زيزعت •
 .ليغشتلا مظنو

 :يلي ام لاث;ا ليبس ىلع اهنيب نم ,ةأشن;اب ةصا†ا ةيلخادلا ةباقرلل ةنيعم رطاخم ف تامولع;ا ةينقت ببستت ,لباق;ا فو  .٦٤أ

 .نيرمmا Tكب موقت وأ ,ةقيقد ريغ تانايب جلاعت وأ ,قيقد ريغ لكشب تانايبلا جلاعت يتلا جماربلا وأ مظنلا ىلع دامتعîا •

 ف اp ,اهيف ةميلس ريغ تارييغت ثودح ىلإ وأ تانايبلا هذه فTتإ ىلإ يدؤي دق ا∂ ,تانايبلل هب حرص;ا ريغ لوصولا •
 امدنع ةنيعم رطاخم مجنت دقو .تTماعملل قيقد ريغ ليجست وأ ,ةدوجوم ريغ وأ اهب حرصم ريغ تTماعم ليجست كلذ
 .ةكرتشم تانايب ةدعاق ىلإ لوصولا نم يمدختسم ةدع نكمتي

 هيلع بترتي ا∂ مهيلإ ةلكو;ا ماه;ا ءادm ةمزTلا كلت ىدعتت لوصو تازايتما ىلع تامولع;ا ةينقت يفظوم لوصح ةيناكمإ •
 .تابجاولا ف لصفلا لطعت



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٣٧  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 .ةسيئرلا تافل;ا تانايب ف اهب حرص;ا ريغ تارييغتلا •

 .جماربلا وأ مظنلا ف اهب حرص;ا ريغ تارييغتلا •

 .جماربلا وأ مظنلا ف ةمزTلا تارييغتلا ءارجإ ف قافخÖا •

 .بسان;ا ريغ يوديلا لخدتلا •

 .ةجاôا دنع تانايبلا ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا مدع وأ تانايبلا نادقف ةيلامتحا •

 فورظلا ف امك ,فرصتلا ةيرحو داهتجTل ةجاح كانه نوكت امدنع ةبسانم رثكأ ةيلخادلا ةباقرلا ف ةيوديلا رصانعلا نوكت دق  .٦٥أ
 :ةيتäا

 .ةرركت;ا ريغ وأ ةفولأ;ا ريغ وأ ةريبكلا تTماع;ا •

 .اهب ؤبنتلا وأ اهعقوت وأ ءاطخmا ديدL اهيف بعصي يتلا فورظلا •

 .ةيلاôا ةيلäا ةباقرلا قاطن جراخ ةيباقر ةباجتسا بلطتت يتلا ةريغت;ا فورظلا •

 .ةيلäا ةباقرلا تاودأ ةيلعاف ةعباتم •

 وأ اهلها§ وأ اهيطخت نكê هنm ,ةيلäا رصانعلا نم اهيلع دامتعîا ةيناكمإ ف لقأ ةيلخادلا ةباقرلا ف ةيوديلا رصانعلا نوكت دق  .٦٦أ
 ةباقرلا رصنع قيبطت ف قاستîا ضارتفا نكT êف ,كلذلو .ةطيسبلا ءاطخ≥ل ةضرع رثكأ اهنإ امك ةلوهس رثكأ لكشب اهزوا§
 :ةيتäا فورظلا ف ةبسانم لقأ ةيوديلا ةباقرلا رصانع نوكت دقو .يوديلا

 وأ ,عنم ًايلآ ةدعم ةيسايق ةيباقر تارشؤم لTخ نم اهيف نكê يتلا تîاôا ف وأ ,ةرركت;ا وأ مجôا ةريبك تTماع;ا •
 .اهب ؤبنتلا وأ اهعقوت نكê يتلا ءاطخmا ,حيحصتو فاشتكا

 .ٍفاك لكشب ةيلäا ةروصلا ىلإ اهليوLو اهميمصت نكم;ا نم ةباقرلا قيبطتل ةددèا قرطلا اهيف نوكت يتلا ةباقرلا ةطشنأ •

 .ةأشن;ا تامولعم ماظن صئاصخو ةعيبط بسحب ,اهتعيبطو اهادم ثيح نم ,ةيلخادلا ةباقرلا اهل ضرعتت يتلا رطاlا فلتخت  .٦٧أ
 قيرط نع ,ةيلخادلا ةباقرلا ف ةيوديلا رصانعلا مادختسا نع وأ ,تامولع;ا ةينقت مادختسا نع ةمجانلا رطاخملل ةأشن;ا بيجتستو
 .ةأشن;ا تامولعم ماظن صئاصخ ءوض ف ةلاعف ةباقر تاودأ عضو

 ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ 

 فادهأ قلعتتو .اهفادهأ قيقL نأشب لوقعم ديكأت ريفوتل اهقبطت يتلا ةباقرلا تاودأو ةأشن;ا فادهأ يب ةرشابم ةقTع ةمث  .٦٨أ
 ةلص تاذ اهعيمج تسيل ةيباقرلا تاودmاو فادهmا هذه نكل ;مازتلîاو تايلمعلاو يلا;ا ريرقتلاب ,ةباقرلا تاودأ يلاتلابو ,ةأشن;ا
 .رطاخملل عجار;ا مييقتب

 ةعجار;اب ةلص تاذ ,اهريغ عم اهنارتقا دنع وأ اهدرفp ,ام ةباقر ةادأ تناك اذإ اميف عجار;ا مكحب ةلصلا تاذ لماوعلا لمشت دق  .٦٩أ 
 :يلي ام لثم ًارومأ

 .ةيبسنلا ةيمهmا •

 .اهب قلعت;ا رط†ا ةيمهأ •

 .ةأشن;ا مجح •

 .اهيف ةيكل;ا صئاصخو اهلكيه كلذ ف اp ,ةأشن;ا لمع ةعيبط •

 .ةأشن;ا تايلمع ديقعتو عونت •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٣٨  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 .ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا •

 .قبطن;ا ةيلخادلا ةباقرلا نّوكمو فورظلا •

 .ةيمد†ا تآشن;ا مادختسا كلذ ف اp ,ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا نم ًاءزج دعُت يتلا مظنلا ديقعتو ةعيبط •

 اهمايق ةيفيكو ,ًايرهوج ًافيرL ححصتو فشتكت وأ عن© ,اهريغ عم اهنارتقا دنع وأ اهدرفp ,ةنيعم ةباقر ةادأ تناك اذإ ام •
 .كلذب

 تامولع;ا مادختسا مزتعي عجار;ا ناك اذإ ,ةعجار;اب ةلص تاذ ةأشن;ا اهجتنت يتلا تامولع;ا ةقدو لامتكا نأشب ةباقرلا تاودأ نوكت دق  .٧٠أ 
 اذإ ,ةعجار;اب ةلص تاذ تايلمعلاو مازتلîا فادهأب ةقلعت;ا ةباقرلا تاودأ نوكت نأ نكê امك .ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتو ميمصت ف
 .ةعجار;ا تاءارجإ قيبطت ف اهمادختسا وأ اهêوقتب عجار;ا موقي تانايبب قلعتت تناك

 فادهأب قلعتت ةباقر تاودأ هب حرص;ا ريغ صلختلا وأ مادختسîا وأ ءانتقîا نم لوصmا ةيامح ىلع ةيلخادلا ةباقرلا نمضتت دق  .٧١أ 
 ريرقتلا ىلع دامتعîا ةيناكمإب قلعتت يتلا كلت ىلع تاودmا هذه ف هرظن دنع ًةداع عجار;ا رصتقيو .تايلمعلاو يلا;ا ريرقتلا نم لك
 .يلا;ا

 ,لاث;ا ليبس ىلعف .نابسôا ف اهذخأ مزلي î مث نمو ,ةعجار;اب ةلص اهل تسيل فادهأب قلعتت ةيباقر تاودأ ًةداع ةأشنملل نوكي  .٧٢أ 
 ناريط ةكرش مادختسا لثم( تايلمعلا ف ةيلعافلاو ةءافكلا قيقحتل ةيلäا ةباقرلا تاودأ نم روطتم ماظن ىلع ةأشن;ا دمتعت دق
 ىلإ ةفاضإو .ةعجار;اب ةلص تاذ ًةداع نوكت نل تاودmا هذه نكل ,)تTحرلا ديعاوم لودج ىلع ظافحلل ةيلآ ةباقر تاودأ ماظنل
 مهف نإف ,اهلامعأ تايلآ وأ ةيليغشتلا اهتادحو نم يأ ىلع وأ اهرسأب ةأشن;ا ىلع قبطت ةيلخادلا ةباقرلا نأ نم مغرلابو ,كلذ
 .ةعجار;اب ةلص اذ نوكي î دق اهلامعأ تايلآ نم ةيلآ لكو ةأشنملل ةيليغشت ةدحو لكب ةقلعت;ا ةيلخادلا ةباقرلا

 ماعلا عاطقلا تآشنp ةصاخ تارابتعا

 نأشب ريرقت يدقتل لاث;ا ليبس ىلع ,ةيلخادلا ةباقرلاب قلعتي اميف ةيفاضإ تايلوؤسم بلاغلا ف ماعلا عاطقلا يعجارم ىلع بترتي  .٧٣أ
 حئاوللا وأ ةمظنmاب مازتلîا نع ريرقت دادعÖ تايلوؤسم ًاضيأ ماعلا عاطقلا وعجارم لمحتي دقو .ةعوضو;ا ةسرام;ا دعاوقب مازتلîا
 .Tًيصفت رثكأو ًاقاطن عسوأ ةيلخادلا ةباقرلل مهصحف نوكي دق ,كلذل ًةجيتنو .ىرخmا ةمزل;ا رماوmا وأ

 )١٣ ةرقفلا :عجار( اهمهف ىدمو ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ ةعيبط

 ةرداق ,ىرخmا ةباقرلا تاودأ عم اهنارتقا دنع وأ اهدرفp ,ةادmا تناك اذإ اميف رظنلا ةباقرلا تاودأ نم ةادأ ميمصت يوقت نمضتي  .٧٤أ
 .اهمدختست ةأشن;ا نأو ةدوجوم اهنأ ةباقرلا ةادأ قيبطت ينعيو .لاّعف لكشب ةيرهوPا تافيرحتلا ,حيحصتو فاشتكا وأ ,عنم ىلع
 بسان;ا ريغ ميمصتلا لثê دقو .ةباقرلا ةادأ ميمصت ف îًوأ رظنلا متي كلذل ,ةلاّعف ريغ ةباقر ةادأ قيبطت مييقت نم ىجرُت ةدئاف îو
 .ةيلخادلا ةباقرلا ف ًامهم ًاروصق ةباقرلل

 :يلي ام ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ قيبطتو ميمصت نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل ةيمارلا رطاlا مييقت تاءارجإ نمضتت دق  .٧٥أ 

 .ةأشن;ا يفظوم نم راسفتسîا •

 .ةنيعم ةباقر تاودأ قيبطت ةظحTم •

 .ريراقتلاو تادنتس;ا نع يصقتلا •

 .يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا وذ تامولع;ا ماظن لTخ نم تTماع;ا عبتت •

 .ضارغmا كلت لث; يفكي î هدحو راسفتسîا نإف ,كلذ عمو

 ليغشتلا ضعب كانه نكي مل ام ,تاودmا هذهل ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخî ًايفاك ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودm مهف ىلإ لصوتلا دعُي î  .٧٦أ
 ةباقر ةادأ قيبطت نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصôا رفوي î ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةباقرلا تاودأ لمع قاستا ىلع دعاسي يذلا يلäا
 .ةعجارملل ةعضا†ا ةرتفلا لTخ ىرخأ تاقوأ ف ةباقرلا ةادm ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةعجارم ةلدأ ةنيعم ةينمز ةطقن دنع ةيودي



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٣٩  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 ام ديدحتل ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت نإف ,)٦٣أ ةرقفلا رظنا( تامولع;ا ةينقت مادختساب ةPاعملل مزT;ا قاستTل ًارظنو ,كلذ عمو
 تاودm عجار;ا رابتخاو مييقت ىلع ًادامتعا ,ةادmا كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلل رابتخا ةباثp نوكي دق ةيلآ ةباقر ةادأ قيبطت ت دق ناك اذإ
 ةيلعافلا تارابتخTً îيصفت رثكأ فصو ىلع )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم يوتحيو .جماربلا ف تارييغتلا ىلع ةقبط;ا كلتك ةباقرلا
 ١٣.ةباقرلا تاودm ةيليغشتلا

 )١٤ ةرقفلا :عجار( ةباقرلا ةئيب - ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم

 ةباقرلاب قلعتي اميف مهتافرصتو مهيعوو ةرادÖاو ةمكوôاب يفلكملل ةيكولسلا فقاو;او ةرادÖاو ةمكوôا ماهم ةباقرلا ةئيب لمشت  .٧٧أ
 .ةباقرلاب اهدارفأ يعو ىلع رثؤي يذلاو ,ةأشن;ا ف دئاسلا خان;ا ةباقرلا ةئيب ددLو .ةأشن;ا ف اهتيمهأو ةأشنملل ةيلخادلا

 :يلي ام ,ةباقرلا ةئيبل مهف ىلإ لصوتلا دنع ةلص تاذ نوكت دق يتلا ,ةباقرلا ةئيب رصانع يب نم  .٧٨أ

 ةباقرلا تاودأ ميمصت ةيلعاف ىلع رثؤت يتلا ةيرورضلا رصانعلا نم هذه :اهقيبطت ضرفو ةيقTخmا ميقلاو ةهازنلا رشن )أ(
 .اهتعباتمو اهترادإو

 كلت ةمجرت ةيفيكو ,ةنيعم فئاظو لغشل ةمزTلا ةءافكلا تايوتس; ةرادÖا ةاعارم لثم ًارومأ كلذ لمشي :ةءافكلاب مازتلîا )ب(
 .ةيرورضلا فراع;او تاراه;ا ىلإ تايوتس;ا

 :لثم تافص ةمكوôاب يفلكملل :ةمكوôاب يفلك;ا ةكراشم )ج(

 .ةرادÖا نع مهلTقتسا •

 .مهتناكمو مهتربخ •

 .ةطشن≥ل مهصحفو ,اهيلع نولصحي يتلا تامولع;او ,مهكارشإ ىدم •

 يعجار;ا عم مهلعافتو ,اهل مهتعباتمو ةرادÖا ىلع ةبعصلا ةلئس≥ل مهحرط ةجرد كلذ ف اp ,مهتافرصت ةبسانم •
 .ييجرا†او ييلخادلا

 :لثم صئاصخ كلذ لمشي :يليغشتلا اهبولسأو ةرادÖا ةفسلف )د(

 .اهترادإو لامعmا رطاخم لمL ف ةرادÖا جهنم •

 .يلا;ا ريرقتلا ها§ اهتافرصتو ةرادΩل ةيكولسلا فقاو;ا •

 .يفظو;او ةيبساèا ماه;او تامولع;ا ةPاعم ها§ ةيكولسلا فقاو;ا •

 ةطشنmا هذه ذيفنتو اهفادهأ قيقحتل ةيمارلا ةأشن;ا ةطشنm طيطختلا هلTخ نم متي يذلا راطÖا :يميظنتلا لكيهلا )ه(
 .اهصحفو اهيلع ةباقرلاو

 ةيفيكو ,ةيليغشتلا ةطشنmا نع تايلوؤس;او تايحTصلا ديدL ةيفيك لثم ًارومأ نمضتت :تايلوؤس;او تايحTصلا ديدL )و(
Lعلا ديدTا تاقÖةطلسلل يمرهلا لسلستلاو ةيفارش. 

 بيردتلاو هيجوتلاو ييعتلاب ,لاث;ا ليبس ىلع ,قلعتت يتلا تاسرام;او تاسايسلا :ةيرشبلا دراو;ا تاسرا∂و تاسايس )ز(
 .ةيحيحصتلا تافرصتلاو روجmاو ةيقرتلاو ةروش;او يوقتلاو

 ةباقرلا ةئيب رصانعل ةعجار;ا ةلدأ 

 تاراسفتسîا دييأت لثم ىرخmا رطاlا مييقت تاءارجإو تاراسفتسîا يب عمPا لTخ نم ةمئTم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصôا نكê  .٧٩أ
 مهف ىلإ يفظو;او ةرادÖا نم تاراسفتسîا لTخ نم عجار;ا لصوتي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .تادنتس;ا نع يصقتلا وأ ةظحT;اب
 اذإ ام ديدL كلذ دعب عجارملل نكêو .يقTخmا كولسلاو لمعلا تاسرا∂ لوح اهرظن ةهجوب يفظو;ا غTبإب ةرادÖا مايق ةيفيكل

 
 "ةمَّيقHا رطاخملل عجارHا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجارHا رايعم  ١٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٤٠  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 ينهم كولس دعاوق ةرادÖا ىدل ناك اذإ اميف ,لاث;ا ليبس ىلع ,رظنلا قيرط نع ,اهقيبطت ت دق ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ تناك
 .دعاوقلا كلت معدت ةقيرطب فرصتت تناك اذإ امو ةبوتكم

 ةباقرلا ف ةددèا روصقلا هجوأ نأشب ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو تايصوتو جئاتنل ةرادÖا ةباجتسا ةيفيك ف ًاضيأ عجار;ا رظني دق  .٨٠أ
 ًاقحî اهêوقت ت دق ناك اذإ امو ,اهب اهقيبطت ت يتلا ةيفيكلاو اهقيبطت ت دق تاباجتسîا كلت تناك اذإ ام كلذ ف اp ,ةيلخادلا
 .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لبق نم

 يرهوPا فيرحتلا رطاخم مييقت ىلع ةباقرلا ةئيب ريثأت

 رثأتي ,لاث;ا ليبس ىلعف .يرهوPا فيرحتلا رطاخم مييقت ىلع راشتنîا عساو ريثأت ةأشن;ا ف ةباقرلا ةئيب رصانع ضعبل نوكي  .٨١أ
 طوغضلا ةلداع; تاءارجإ ذاختا ف مهب ةطون;ا راودmا دحأ لثمتي ذإ ,ةمكوôاب يفلك;اب ظوحلم لكشب ةأشن;ا ف يباقرلا يعولا
 ةئيب ميمصت ةيلعاف رثأتت كلذلو .روجmا جمارب وأ قوسلا تابلطتم نع أشنت دق يتلا ,يلا;ا ريرقتلاب قلعتي اميف ,ةرادÖا ىلع ةعقاولا
 :لثم رومأب ,ةمكوôاب يفلك;ا ةكراشم ثيح نم ,ةباقرلا

 .اهتافرصت يوقت ىلع مهتردقو ةرادÖا نع مهلTقتسا •

 .ةأشنملل ةيراجتلا تTماع;ا نومهفي اوناك اذإ ام •

 نمضتت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام كلذ ف اp ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÖ ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دادعÖ مهêوقت ىدم •
 .ةيفاك تاحاصفإ

 ف ةيدودحم رثكأ نوكت دق ىرخأ رصانع ةمث نأ ريغ .يليغشتلا اهبولسأو ةرادÖا ةفسلف ف لقتس;او طشنلا ةرادÖا سلجم رثؤي دق  .٨٢أ
 ةيلا;ا نوؤشلا ف يلهؤم دارفأ فيظوت وحن ةهجوم نوكت ةيرشبلا دراو;ا تاسرا∂و تاسايس نأ مغر ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهريثأت
 زيحتلا رثأ نم ففخت î دق اهنإف ,ةيلا;ا تامولع;ا ةPاعم ف ءاطخأ ثودح رطخ نم ففخي دق ا∂ ,تامولعم ةينقتو ةيبساèاو
 .حابرmا ف ةغلابملل ايلعلا ةرادÖا بناج نم يوقلا

 مغرلابف ,كلذ عمو .يرهوPا فيرحتلا رطاخم مييقتب عجار;ا موقي امدنع ًايباجيإ Tًماع ةيضرم ةباقر ةئيب دوجو نوكي نأ نكê  .٨٣أ 
 ةباقرلا ةئيب ف روصقلا هجوأ نإف ,لباق;ابو .قلطم لكشب شغلا عدرت î اهنإف ,شغلا رطخ نم دôا ف دعاست دق ةئيبلا هذه نأ نم
 ةهجاو; ةيفاك دراوم ريبدتب ةرادÖا دهعت مدع رثؤي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .شغلاب قلعتي اميف ًةصاخ ,ةباقرلا تاودأ ةيلعاف ضوقت دق
 بساôا جمارب ف ةبسانم ريغ تارييغت ءارجإب حامسلا قيرط نع ةيلخادلا ةباقرلا ىلع ًايبلس ًاريثأت تامولع;ا ةينقتل ةينمmا رطاlا
 رثؤت ةباقرلا ةئيب نإف ,)٣٣٠( ةعجار;ا رايعم ف حضوم وه امكو .اهب حرصم ريغ تTماعم ةPاعp حامسلا وأ ,تانايبلا وأ يلäا
 ١٤.اهادمو اهتيقوتو ةيفاضÖا عجار;ا تاءارجإ ةعيبط ىلع ًاضيأ

 تاودأ ةيلعافل عجار;ا يوقت ىلع رثؤت دق اهنكلو .يرهوPا فيرحتلا ,ححصتو فشتكت وأ ,عن© î اهتاذ دح ف ةباقرلا ةئيب نإ  .٨٤أ 
 فيرحتلا رطاl عجار;ا مييقت ّمث نمو ,)ةددحم ةباقر ةطشنأ لمعو ةباقرلا تاودأ ةعباتم ,لاث;ا ليبس ىلع( ىرخmا ةباقرلا
 .يرهوPا

 رغصmا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 يفلك;ا يب نم نوكي î دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ربكmا تآشن;ا ف اهتريظن نع ةريغصلا تآشن;ا ف ةباقرلا ةئيب فلتخت نأ حجر;ا نم  .٨٥أ
 î امدنع ًةرشابم كلا;ا ريد;ا ىلإ ةمكوôاب طون;ا رودلاب دهعي دقو ,يجراخ وضع وأ لقتسم وضع رغصmا تآشن;ا ف ةمكوôاب
 دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهبايغ ىلع وأ ,ىرخmا ةباقرلا تاودأ ةيمهأ ىلع ةباقرلا ةئيب ةعيبط ًاضيأ رثؤت دقو .نورخآ كTم دجوي
 عفرت دق اهنكلو ;ةريغصلا تآشن;ا لخاد تابجاولا ف لصفلا مدع نع مجنت ةنيعم رطاخم نم ريد;ا كلاملل ةطشنلا ةكراش;ا ففخت
 .ةباقرلا تاودأ زوا§ رطاخم لثم ,ىرخأ رطاخم نم

 تîاصتîا نوكت امدنع ًةصاخ ,ةيقئاثو ةروص ف رغصmا تآشن;ا ف ةباقرلا ةئيب رصانعل ةعجار;ا ةلدأ رفوتت î دق ,كلذ ىلإ ةفاضإ  .٨٦أ
 ينهم كولس دعاوق ةريغصلا تآشن;ا ىدل نوكي î دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةلاّعف اهنكل ,ةيمسر ريغ نيرخäا يفظو;او ةرادÖا يب

 
 ٣أو ٢أ ناترقفلا ,)٣٣٠( ةعجارHا رايعم ١٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٤١  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 قيرط نعو ةيهفشلا تîاصتîا لTخ نم يقTخmا كولسلاو ةهازنلا ةيمهأ ىلع دكؤت ةفاقث رشنب موقت كلذ نم îًدب اهنكلو ,ةبوتكم
 .نأشلا اذه ف اهسفن نم ةيلمعلا ةودقلا يدقت

 ةأشن;ا ف ةباقرلا ةئيبل عجار;ا مهفل ةصاخ ةيمهأ مهتافرصتو مهيعوو كلا;ا ريد;او ةرادΩل ةيكولسلا فقاو;ا لث© ,هيلع ًءانبو  .٨٧أ 
 .رغصmا

 )١٥ ةرقفلا :عجار( رطاlا مييقتل ةأشن;ا ةيلآ - ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم

 ةبسانم ةيلäا كلت تناك اذإو .اهترادإ متيس يتلا رطاlا ديدحتب ةرادÖا مايق ةيفيكل ساسmا رطاlا مييقتل ةأشن;ا ةيلآ لكشت  .٨٨أ
 دعُيو .يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL ف عجار;ا دعاست اهنإف ,اهديقعت ىدمو اهمجحو ةأشن;ا ةعيبطل كلذ ف اp ,فورظلل
 .عجار;ا مكô ًاعضاخ َارمأ فورظلل ةبسانم رطاlا مييقتل ةأشن;ا ةيلآ تناك اذإ ام رابتعا

 )١٧ ةرقفلا :عجار( رغصmا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 لTخ نم رطاlا ةرادÖا ددL نأ حجرُي ,تîاôا هذه لثم فو .ةريغصلا تآشن;ا ف رطاlا مييقتل ةيلآ دوجو حجر;ا ريغ نم  .٨٩أ
 ةهجاوم ةيفيكو اهديدL ت يتلا رطاlا نع راسفتسîا لظي ,فورظلا نع رظنلا ضغبو .لمعلا ف ةرشاب;ا ةيصخشلا ةكراش;ا
 .ًايرورض ًارمأ اهل ةرادÖا

 

 تîاصتîاو ,يلا;ا ريرقتلاب لصتي اميف ,ةقTعلا تاذ لامعmا تايلآ كلذ ف اp ,تامولع;ا ماظن - ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم

 )١٨ ةرقفلا :عجار( يلا;ا ريرقتلاب لصتي اميف ,ةقTعلا تاذ لامعmا تايلآ كلذ ف اp ,تامولع;ا ماظن

 اهميمصت ت يتلا تTجسلاو تاءارجÖا نم ,يبساèا ماظنلا لمشي يذلاو ,يلا;ا ريرقتلا فادهأب ةلصلا وذ تامولع;ا ماظن فلأتي .٩٠أ
 :ةيتäا فاده≥ل اهؤاشنإو

 لوصmا نع ةلءاس;ا نامضو اهنع ريرقتلاو اهتPاعمو اهليجستو )تîاôاو ثادحmا ىلإ ةفاضإ( ةأشن;ا تTماعم ءاشنإ •
 ;اهب ةقلعت;ا ةيكل;ا قوقحو تامازتلîاو

 ف ةقلع;ا دونبلا ءاهنÖ ةعبت;ا تاءارجÖاو ةقلع;ا ةيلäا تافل;ا ,لاث;ا ليبس ىلع ,تTماعملل ةحيحصلا ريغ ةPاع;ا لح •
 ;بسان;ا تقولا

 ;اهنع ةبساèاو ةباقرلا تاودأ يطخت وأ ماظنلا زوا§ تîاح ةPاعم •

• Lاعم مظن نم تامولع;ا ليوPماع;ا ةTا رتفد ىلإ تmماعلا ذاتس; 

 اهئافطإو لوصmا كTهإ لثم ,تTماع;ا فTخب ,تîاôاو ثادحmا نع يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا تاذ تامولع;ا ىلع لوصôا  •
 ;ليصحتلا ةقحتسم تاباسôا دادرتسا ةيناكمإ ف تاريغتلاو

 اهتPاعمو اهليجستو اهعيم§ متي قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوp اهنع حاصفÖا بولط;ا تامولع;ا نأ نامض •
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف بسانم لكشب اهنع ريرقتلاو اهصيخلتو

 :تامولع;ا كلت ةلثمأ نمو .دعاس;او ماعلا ذاتسmا يرتفد جراخ نم اهيلع لوصôا ت تامولعم ىلع ةيلا;ا مئاوقلا يوتL دق  .٩١أ

 راجيîا تاعوفدم وأ ديدجتلا تارايخ لثم ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حصف;ا راجيîا دوقع نم اهيلع لوصôا ت تامولعم •
 .ةيلبقتس;ا

 .ةأشن;اب رطاlا ةرادإ ماظن جاتنإ نم ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حاصفîا ت تامولعم •

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حصف;او ةرادÖا ءاربخ نم ةمدق;ا ةلداعلا ةميقلا تامولعم •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٤٢  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 عضول ةمدختسم ىرخأ ةيباسح تايلمع نم وأ جذا¡ نم اهيلع لوصôا ت ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حصفم تامولعم •
 ةيساسmا تاضارتفîاو تانايبلاب ةقلعت;ا تامولع;ا كلذ ف اp ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حصف;ا وأ ةتبث;ا تاريدقتلا
 :لثم ,جذامنلا كلت ف ةمدختس;ا

o اîا رمعلا ىلع رثؤت دق يتلاو ًايلخاد ةدع;ا تاضارتفÖيجاتن mا نم لصmوأ ,لوص 

o دعم لثم تانايبîةأشن;ا ةرطيس نع ةجراخ لماوعب رثأتت يتلا ةدئافلا ت. 

 تذخأ دق ةرادÖا نأ ىلع لدت ,ةيلا;ا جذامنلا نم ةبطنتسمو ةيساسôا تTيلL نع ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حصفم تامولعم •
 .ةليدبلا تاضارتفîا نابسôا ف

 .ةأشن;اب ةصا†ا ةيبيرضلا تTجسلاو تارارقÖا نم اهيلع لوصôا ت ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حصفم وأ ةتبثم تامولعم •

 ىلع ةأشن;ا ةردقل ةرادÖا مييقت معدل ةدع;ا تTيلحتلا نم اهيلع لوصôا ت ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حصفم تامولعم  •
 ًاكوكش ريثت دق اهنأ ىلع اهديدL ت تîاح وأ ثادحأب ةقTعلا تاذ ,تدجو نإ ,تاحاصفÖا لثم ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا
 ١٥.ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك

 ةلصلا تاذ بناوPا مهف كلذ ف اp( يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا يذ تامولع;ا ماظنل رايع;ا اذه نم ١٨ ةرقفلا بجوp بولط;ا مهفلا نإ  .٩٢أ
 ماعلا ذاتسmا يرتفد جراخ وأ لخاد نم اهيلع لوصôا متي يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حصف;ا تامولع;اب قلعتي اميف ماظنلا كلذب
 لثم( ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ف تاحاصفÖا وأ غلاب;ا ضعب دنتست دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .عجارملل ينهم مكح ةلأسم يه )دعاس;او
 .ةأشن;اب رطاlا ةرادإ ماظن نم اهيلع لوصôا ت تامولعم ىلإ )قوسلا رطاخمو ةلويسلا رطاخمو نامتئîا رطاخم نع تاحاصفÖا
 .مزTلا مهفلا ديدL ف ينه;ا همكح مدختسيو ,رطاlا ةرادإ ماظن بناوج عيمج مهفب بلاطم ريغ عجار;ا نإف ,كلذ عمو

 ))و( ١٨ ةرقفلا :عجار( ةيمويلا دويق

 نمو .تTماع;ا ليجستل رركتم لكشب اهل ةجاôا أشنت ,ةيمويلا رتفد ف ةيط¡ دويق مادختسا ًةداع ةأشن;ا تامولعم ماظن نمضتي  .٩٣أ
 يتلا ةيبساèا تاريدقتلا ليجستل وأ ,ماعلا ذاتسmا رتفد ف ةيدقنلا تاقفنلاو تايرتش;او تاعيب;ا ليجستل ةيمويلا دويق كلذ ةلثمأ

 .ليصحتلل ةلباقلا ريغ ةقحتس;ا تاباسôا ريدقت ف تاريغتلاك ,يرود لكشب ةرادÖا اهير§

 وأ ةفولأ;ا ريغو ةرركت;ا ريغ تTماع;ا ليجستل ةيط¡ ريغ ةيموي دويق مادختسا ىلع ًاضيأ ةأشنملل يلا;ا ريرقتلا ةيلآ لمتشت  .٩٤أ
 لثم ةرركت;ا ريغ تاريدقتلا وأ ,اهداعبتسا وأ لامعmا عيم§ دويقو ,ديحوتلاب ةقلعت;ا تTيدعتلا دويقلا كلت ةلثمأ نمو .تTيدعتلا
 يصقتلا لTخ نم ةيطمنلا ريغ ةيمويلا دويق ديدL نكê ,ةيوديلا ماعلا ذاتسmا رتفد مظن فو .لوصmا نم لصأ ةميق ف طوبهلا
 مئاوقلا دادعإو ماعلا ذاتسmا رتفد ىلع ظافحلل ةيلآ تاءارجإ مدختسُت امدنعو .ةمعادلا قئاثولاو تايمويلاو ماعلا ذاتسmا رتفد نع
 ةعجار;ا بيلاسأ مادختسا لTخ نم ةلوهس رثكأ اهديدL نوكي دقف اذلو ,ينورتكلإ لكش ف îإ دجوت î دق دويقلا هذه نإف ,ةيلا;ا
pا ةدعاسôبسا. 

 )١٨ ةرقفلا :عجار( ةقTعلا تاذ لامعmا تايلآ 

 :يلي ام لجأ نم ةممص;ا ةطشنmا يه ةأشن;ا لامعأ تايلآ  .٩٥أ

 ;اهعيزوتو اهعيبو اهجاتنإو اهئارشو ةأشن;ا تامدخو تاجتنم ريوطت  •

 ;حئاوللاو ةمظنmاب مازتلîا نامض  •

 .يلا;ا ريرقتلا تامولعمو ةيبساèا تامولع;ا كلذ ف اp ,تامولع;ا ليجست  •

 
 "ةيرارمتس]ا" )٥٧٠( ةعجارHا رايعم نم ٢٠و ١٩ يترقفلا رظنا  ١٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٤٣  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 لامعأ تايلآ مهف دعاسيو .تامولع;ا ماظن لTخ نم اهنع ريرقتلاو اهتPاعمو اهليجست متي تTماعم لامعmا تايلآ نع جتنيو 
 ةقيرطب يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا يذ ةأشن;ا تامولعم ماظنل مهف ىلإ لصوتلا ف عجار;ا ,تTماع;ا ةأشن ةيفيك كلذ ف اp ,ةأشن;ا
 .ةأشن;ا فورظ بسانت

 )١٨ ةرقفلا :عجار( رغصmا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا 

 ف ةلصلا تاذ بناوPا كلذ ف اp , ةريغصلا تآشن;ا ف يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا تاذ هب ةقلعت;ا لامعmا تايلآو ,تامولع;ا ماظن نإ  .٩٦أ
 ماعلا ذاتسmا يرتفد جراخ وأ لخاد نم اهيلع لوصôا متي يتلاو ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حصف;ا تامولع;اب ةقلعت;ا ماظنلا كلذ
 î دقو .ةيمهmا نم ردقلا سفن ىلع لظي اهرود نكل ,ربكmا تآشن;ا ف هيلع يه ا∂ ًاروطت لقأ نوكت نأ حجر;ا نم ,دعاس;او
Lا ةكراشم نوكت يتلا ةريغصلا تآشن;ا جاتÖل ةلماش فاصوأ عضو ىلإ ةطشن ةكراشم اهيف ةرادΩا تاءارجèىلإ وأ ,ةيبسا 
 رسيأ يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا يذ ةأشن;ا تامولعم ماظن مهف نوكي دقف ,اذهلو .ةبوتك;ا تاسايسلا وأ ةروطت;ا ةيبساèا تTجسلا
 لصوتلا لظي ,كلذ عمو .قئاثولا صحف ىلع هدامتعا نم ربكأ ةروصب تاراسفتسîا ىلع دمتعي دقو ,رغصmا تآشن;ا ةعجارم دنع
 .ًامهم ًارمأ ماظنلا كلذل مهف ىلإ

 )١٩ ةرقفلا :عجار( تîاصتîا

 قلعتي اميف ةيلوؤسمو رود لكل مهف ريفوت يلا;ا ريرقتلاب ةقلعت;ا ةمه;ا رومmاو تايلوؤس;او راودmاب غTبÖاب ةأشن;ا مايق مزلتسي  .٩٧أ
 ريرقتلا تامولعم ماظن ف مهتطشنأ قلعت ةيفيكل يفظو;ا مهف ىدم لثم ًارومأ كلذ لمشيو .يلا;ا ريرقتلا ىلع ةيلخادلا ةباقرلاب
 ,ةفلتخم îًاكشأ غTبÖا ذخأي دقو .ةأشن;ا ف بسان;ا ىلعmا ىوتس;ا ىلإ تاءانثتسîا نع ريرقتلا لئاسوو نيرخäا لامعأب يلا;ا
 تاءانثتسîا نع ريرقتلا نامض ف ةحوتف;ا لاصتîا تاونق دعاستو .يلا;ا ريرقتلل ةيداشرÖا ةلدmاو تاسايسلل ةيداشرÖا ةلدmا لثم
 .اهنأشب فرصتلاو

 رغصmا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا 

 ةيلوؤس;ا تايوتسم ببسب كلذو ,ربكmا ةأشن;ا ف هيلع وه ا∂ ًاقيقL لهسأو ًاميظنت لقأ ةريغصلا ةأشن;ا ف لاصتîا نوكي دق  .٩٨أ
 .اهب لاصتîا ةلوهسو ةرادÖا رود زوربو لقmا

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأ - ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم

 ف ةدوجوم ةباقرلا ةطشنأ تناك ًءاوسو .ةرادÖا تاهيجوت ذيفنت نامض ف دعاست يتلا تاءارجÖاو تاسايسلا يه ةباقرلا ةطشنأ  .٩٩أ
 ةلثمأ نمو .ةيفيظولاو ةيميظنتلا تايوتس;ا فلتخم ىلع اهقيبطت متيو ةعونتم ًافادهأ اهل نإف ,ةيودي مظن ف وأ تامولعم ةينقت مظن
 :يلي اp قلعتت يتلا ةطشنmا كلت ةباقرلا ةطشنأ

 .تايحTصلا حنم •

 .ءادmا صحف تايلمع •

 .تامولع;ا ةPاعم •

 .ةيدا;ا ةباقرلا تاودأ •

 .تابجاولا ف لصفلا •

 :يلي اميف ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأ لثمتت  .١٠٠أ 

 رطاخp قلعتت يتلا كلتو ةمهم رطاخp قلعتت ةباقر ةطشنأ اهنوكل ,وحنلا اذه ىلع اهعم لماعتلا متي نأ بلطتت يتلا ةطشنmا •
î ا اهل رفوتÖا تاءارجmساس pيلاوتلا ىلع ٣٠و ٢٩ ناترقفلا هبلطتت ا; ًاقفو ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام اهدرف; 
 وأ

 .عجار;ا مكح بسحب ةلص تاذ دعت يتلا ةطشنmا •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٤٤  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 فيرL هنع مجني دق هنأ عجار;ا ددحي يذلا رط†اب ,ةعجار;اب ةلص اذ دعُي ام ةباقر طاشن ناك اذإ ام نأشب عجار;ا مكح رثأتي  .١٠١أ
 تارابتخîا ىدم ديدL دنع ةباقرلل ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا بسان;ا نم نوكي نأ حجر;ا نم هنأ دقتعي عجار;ا ناك اذإ امو يرهوج
 .ساسmا

 نأ حجر;ا نم يرهوPا فيرحتلا رطاخم نأ ىري يتلا تîا±ا جلاعت يتلا ةباقرلا ةطشنأ مهفو ديدL ىلع عجار;ا زيكرت نوكي دق  .١٠٢أ
 ةطشنأ نم طاشن لكل مهف ىلإ لصوتلا يرورضلا نم سيلف ,فدهلا سفن ةددعتم ةباقر ةطشنأ ققL امدنعو .اهيف ىلعأ نوكت
 .فدهلا اذهب ةطبتر;ا ةباقرلا

 ةقلعت;ا يرهوPا فيرحتلا رطاخم ةهجاو; ةرادÖا اهعضت يتلا ةباقرلا تاودأ ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأ نمضتت دق  .١٠٣أ 
 ةدصرأب ةقلعت;ا رطاlا هجاوت يتلا ةباقرلا تاودأ ىلإ ةفاضÖاب ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÖ ًاقفو اهدادعإ متي مل يتلا تاحاصفÖاب
 يرتفد جراخ نم اهيلع لوصôا متي يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;اب كلت ةباقرلا ةطشنأ قلعتت دقو .تTماع;او تاباسôا
 .دعاس;او ماعلا ذاتسmا

 اذإ ام ديدL ف هدعاست ةباقر ةطشنأ دوجو مدع وأ دوجوب ,ةيلخادلا ةباقرلل ىرخmا تانوكملل همهف لTخ نم ,عجار;ا ةفرعم نإ  .١٠٤أ
 .ةباقرلا ةطشنm مهف ىلع لوصحلل مامتهîا نم ديز;ا صيصخت يرورضلا نم ناك

 رغصmا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا 

 ىوتسم ف فلتخت دق اهنكلو ,ربكmا تآشن;ا ف اهتاريظن لثا© ةريغصلا تآشن;ا ف ةباقرلا ةطشنأ اهيلإ دنتست يتلا ميهاف;ا نإ  .١٠٥أ
 تاودأ ببسب ةمئTم ريغ ةباقرلا ةطشنأ نم ةنيعم ًاعاونأ نأ ةريغصلا تآشن;ا د§ دق ,كلذ ىلإ ةفاضإو .اهب لمعت يتلا ةيمسرلا
 ةمه;ا تايرتش;ا دامتعاو ءTمعلل نامتئîا حنم ةطلسب ةرادÖا درفت رفوي نأ نكê ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةرادÖا اهقبطت يتلا ةباقرلا
 .Tًيصفت رثكأ ةباقر ةطشنأ قيبطتل ةجاôا ليزي وأ للقي اp ,ةمه;ا تTماع;او تاباسôا ةدصرأ ىلع ةيوق ةباقر

 تاداريÖا لثم ,ةيسيئرلا تTماع;ا تارودب ةطبترم رغصmا ةأشن;ا ةعجارp ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأ نوكت نأ حجر;ا نم  .١٠٦أ
 .يفظو;ا تافورصمو تايرتش;او

 )٢١ ةرقفلا :عجار( تامولع;ا ةينقت نع ة§انلا رطاlا 

 ةينقت مظن ىلع ةباقرلا تاودأ نإف ,عجار;ا روظنم نمو .ةباقرلا ةطشنأ اهب قبطُت يتلا ةقيرطلا ىلع تامولع;ا ةينقت مادختسا رثؤي  .١٠٧أ 
 ةباقر تاودأ نمضتت امدنعو ,مظنلا هذه اهPاعت يتلا تانايبلا نمأو تامولع;ا ةمTس ىلع ظفاL امدنع ةلاّعف نوكت تامولع;ا
 .تاقيبطتلا ىلع ةباقر تاودأو تامولع;ا ةينقت ىلع ةلاعف ةماع

 لاّعفلا لمعلا معدتو تاقيبطتلا نم ديدعلاب قلعتت يتلا تاءارجÖاو تاسايسلا ف تامولع;ا ةينقت ىلع ةماعلا ةباقرلا تاودأ لثمتت  .١٠٨أ 
mا ىلع قبطنت يهو .تاقيبطتلا ىلع ةباقرلا تاودmاو ةيسيئرلا رطmتاودأ ًةداع نمضتتو .يئاهنلا مدختس;ا تائيبو ةرغص;ا رط 
 :يلي ام ىلع ةباقر تاودأ تانايبلا نمأو تامولع;ا ةمTس ىلع ظفاL يتلا تامولع;ا ةينقت ىلع ةماعلا ةباقرلا

 .تانايبلا زكرمو ةكبشلا تايلمع •

 .اهتنايصو اهرييغتو ماظنلا تايجمرب ءانتقا •

 .جمانربلا رييغت •

 .ماظنلا ىلإ لوصولا نمأ •

 .هتنايصو هريوطتو تاقيبطتلا ماظن ءانتقا •

 .هTعأ ٦٤أ ةرقفلا ف اهيلإ راش;ا رطاlا عم لماعتلل ةماع ةفصب اهقيبطت متيو

 ةPاعم ىلع قبطنتو ,لامعmا تايلآ ىوتسم ىلع يجذو¡ لكشب لمعت ةيلآ وأ ةيودي تاءارجإ يه تاقيبطتلا ىلع ةباقرلا تاودأ .١٠٩أ 
 ةمTس نامضل ممصُت يهو ,اهتعيبطب ةفشاك وأ ةيئاقو نوكت نأ تاقيبطتلا ىلع ةباقرلا تاودm نكêو .ةيدرف تاقيبطتب تTماع;ا
 ةيلا;ا تانايبلا وأ تTماع;ا ءاشنÖ ةمدختس;ا تاءارجÖاب قلعتت تاقيبطتلا ىلع ةباقرلا تاودأ نإف ,اذكهو .ةيبساèا تTجسلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٤٥  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 اهليجستو اهيلع ةقفاو;او تTماع;ا ثودح نامض ف ةيباقرلا تاودmا كلت دعاستو .اهنع ريرقتلاو اهتPاعمو اهليجستو ىرخmا
 يمقرلا لسلستلا قيقدت تايلمعو ,تTخد;ا تانايبل ريرحتلا قيقدت تايلمع تاودmا هذه ةلثمأ نمو .ةلماك ةروصبو ةقدب اهتPاعمو
 .تانايبلا لاخدإ دنع حيحصتلا وأ تاءانثتسîا ريراقتل ةيوديلا ةعبات;اب

 )٢٢ ةرقفلا :عجار( ةباقرلا تاودأ ةعباتم - ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم

 تاودأ ةيلعاف مييقت ىلع ةعبات;ا هذه يوطنتو .تقولا رادم ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ءادأ ةيلعاف مييقتل ةيلآ يه ةباقرلا تاودأ ةعباتم  .١١٠أ
 ,ةرمتسم ةطشنأ لTخ نم ةباقرلا تاودأ ةعباتp ةرادÖا موقتو .ةيحيحصت تافرصت نم مزلي ام ذاختاو بسان;ا تقولا ف ةباقرلا
 نمضتتو ةأشنملل ةرركت;ا ةيداعلا ةطشنmا ف ًابلاغ ةجمدم ةرمتس;ا ةعبات;ا ةطشنأ نوكتو .امهيلك نم جيزم وأ ,ةلقتسم تاêوقت وأ
 .ةمظتن;ا ةيفارشÖاو ةيرادÖا ةطشنmا

 ىواكش لثم ,ةيجرا†ا فارطmا تîاصتا نم ةطبنتس;ا تامولع;ا مادختسا ةرادÖا اهب علطضت يتلا ةعبات;ا ةطشنأ نمضتت دق .١١١أ 
 .يسحتلا ىلإ ةجاحب بناوج ىلع ءوضلا طلست دق وأ تTكشم دوجو ىلإ ريشت دق يتلا ةيميظنتلا تاهPا تاظحTمو ءTمعلا

 رغصmا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 هذه ددL ام ًاريثكو .ليغشتلا تايلمع ف كلا;ا ريد;ا وأ ةرادΩل ةرشاب;ا ةكراش;ا لTخ نم بلاغلا ف ةباقرلل ةرادÖا ةعباتم ققحتت  .١١٢أ
 .ةباقرلا نأشب ةيحيحصت تافرصت ذاختا ىلإ يدؤي ا∂ ةيلا;ا تانايبلا ف ةقدلا مدعو تاعقوتلا نع ةمه;ا تافارحنîا ةكراش;ا

 )٢٣ ةرقفلا :عجار( ةأشنملل ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو

 ,اهتئيبو ةأشنملل عجار;ا مهف ف مهسي ةفيظولا كلتل مهف ىلإ لصوتلا نإف ,ةأشن;ا لخاد ةيلخادلا ةعجارملل ةفيظو دوجو ةلاح ف  .١١٣أ
pيلا;ا ريرقتلا ىلع ةيلخادلا ةباقرلل ةأشن;ا ةعباتم ف ةفيظولا كلت هيدؤت يذلا رودلا ًةصاخو ,ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف ا. 
 ,رايع;ا اذه نم )أ(٦ ةرقفلا ف ةحضو;ا تاراسفتسîا نم اهيلع لوصôا متي يتلا تامولع;ا بناج ىلإ ,ًاضيأ مهفلا اذه رفوي دقو
 .اهمييقتو يرهوPا فيرحتلا رطاl عجار;ا ديدحتب ةرشابم ةلص تاذ تامولعم

 ةفيظولا هذه ةطلس كلذ ف اp ,يميظنتلا لكيهلا لخاد اهتناكمو اهتايلوؤسم ةعيبطو ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو قاطنو فادهأ فلتخت .١١٤أ
 متي دقو .لاôا ىضتقم بسح ,ةمكوôاب يفلك;او ةرادÖا تابلطتمو اهلكيهو ةأشن;ا مجح ىلع دمتعتو ريبك لكشب ,اهتلءاسمو
 .اهصاصتخا قاطن ف وأ ةيلخادلا ةعجار;ا قاثيم ف رومmا كلت ىلع صنلا

 ةمكوôاب يفلك;او ةرادΩل ديكأت يدقت ضرغب اهجئاتن يوقتو ةنيعم تاءارجإ ذيفنت ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو تايلوؤسم نمضتت دق  .١١٥أ
 ًارود ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو يدؤت دق ,ةلاôا هذه فو .ةمكوôا تايلآو ,ةيلخادلا ةباقرلاو ,رطاlا ةرادإ ةيلعافو ميمصت نأشب
 يوقت ىلع ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو تايلوؤسم زكرت دقف ,كلذ عمو .يلا;ا ريرقتلا ىلع ةيلخادلا ةباقرلل ةأشن;ا ةعباتم ف ًامهم
 يلا;ا ريرقتلاب رشابم لكشب قلعتي î دق ةفيظولا لمع نإف ,كلذك رمmا ناك اذإو ,اهتيلعافو اهتءافكو تايلمعلل يداصتقîا بناPا
 .ةأشنملل

 لصوتلا ف هدعاسي ,رايع;ا اذه نم )أ(٦ ةرقفلل ًاقفو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ف يينع;ا دارفmا نم راسفتسîاب عجار;ا مايق نإ  .١١٦أ
 دقف ,ةأشنملل يلا;ا ريرقتلاب قلعتت ةفيظولا تايلوؤسم نأ عجار;ا ددح اذإو .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو تايلوؤسم ةعيبطل مهف ىلإ
 صحف لTخ نم كلذو ,اهذيفنت اهيلع يغبني يتلا وأ ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو اهذفنت يتلا ةطشن≥ل فاضإ مهف ىلإ عجار;ا لصوتي
 .ةفيظولا ف يينع;ا دارفmا عم ةط†ا كلت ةشقانمو ,تدجو نإ ,ةرتفلل ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظول ةعجار;ا ةطخ

 عجار;ا رودقp نوكي دقف ,ةأشنملل يلا;ا ريرقتلاب ةقTع تاذ ديكأتلا ةطشنأو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو تايلوؤسم ةعيبط تناك اذإ  .١١٧أ
 عجار;ا موقيس يتلا ةعجار;ا تاءارجإ ,ىدم ضيفخت وأ ,تيقوت وأ ةعيبط ليدعتل ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمعب ةناعتسîا ًاضيأ
 ف ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمعب ةناعتسîا ىلع يعجار;ا ةردق ةيلامتحا ديزتو .ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصحلل ًةرشابم اهذيفنتب
 ,رطاlا مييقت نأشب عجار;ا تاءارجإ وأ ةقباسلا ةعجار;ا تايلمع نم ةرب†ا ىلإ ًادانتسا ,لاث;ا ليبس ىلع ,حضتي امدنع ةأشن;ا
 اهطبرتو ,اهتايلمع ةعيبطو ةأشن;ا مجحب ةنراقم دراو;ا نم ٍفاكو بسانم وه ام ىلع لصL ةيلخاد ةعجارم ةفيظو اهيدل ةأشن;ا نأ
 .مهل ةرشابم ريراقت يدقت ىلع يوطنت ةمكوôاب يفلك;اب ةقTع



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٤٦  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 ةعيبط ليدعتل ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمعب ةناعتسîا عقوتي ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظول يئدب;ا همهف ىلإ ًادانتسا ,عجار;ا ناك اذإ .١١٨أ 
 .)٦١٠( ةعجار;ا رايعم قبطني ذئدنعف ,اهذيفنت متيس يتلا ةعجار;ا تاءارجإ ,ىدم ضيفخت وأ ,تيقوت وأ

 ةقلعت;ا ىرخmا ةباقرلا تاودأ نع فلتخت ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةطشنأ نإف ,)٦١٠( رايع;ا ف ةضافتساب هتشقانم ت© ا; ًاقفو .١١٩أ 
 ةقيرط ف ةمهاسملل ةممصُ;ا ةرادΩل ةيبساèا تامولع;ا صحف تايلمع لثم ,يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا تاذ نوكت دق يتلاو ةعبات;اب
 .اهفاشتكا وأ تافيرحتلا عنp ةأشن;ا مايق

 تîاصتîا كلت ىلع ظافôاو ,طابترîا نم ركبم تقو ف ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ف يينع;ا دارفmا عم تîاصتîا ةماقÖ نكê  .١٢٠أ
 ىلإ ومنت دق يتلا ةمه;ا رومmاب عجار;ا مTعإ اهيف نكê ةئيبل كلذ سسؤُيو .تامولعملل لاّعفلا لدابتلا لهسي نأ ,طابترîا لاوط
 ةيمهأ )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم شقانُيو .عجار;ا لمع ىلع رومmا كلت رثؤت نأ لمتèا نم نوكي امدنع ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ملع
 ةيناكمإ ف كشلا ريثت يتلا تامولعملل هابتنîا كلذ ف اp ,ينه;ا كشلا ةعزنب يلحتلا عم اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلاب عجار;ا مايق
 ةفيظوب لاصتîا رفوي دقف ,هيلع ًءانبو .ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تاراسفتسîا ىلع دودرلاو تادنتس;ا ىلع دامتعîا
 عجار;ا رودقp نوكي مث نمو .تامولع;ا كلت لث; عجار;ا هابتنا تفلل ييلخادلا يعجارملل ًاصرف طابترîا لاوط ةيلخادلا ةعجار;ا
 .اهمييقتو يرهوPا فيرحتلا رطاl هديدL دنع نابسôا ف تامولع;ا كلت لثم ذخأي نأ

 )٢٤ ةرقفلا :عجار( تامولع;ا رداصم

 تانايبلا نأ ةرادÖا تضرتفا اذإو .ةأشن;ا تامولعم ماظن لTخ نم ةعبات;ا ةيلمع ف ةمدختس;ا تامولع;ا نم ريثكلا جاتنإ نكê .١٢١أ
 دوقت نأ لمتèا نم تامولع;ا ف دجوت دق يتلا ءاطخmا نإف ,ضارتفîا اذهل ساسأ دوجو نود ةقيقد تناك ةعبات;ا ف ةمدختس;ا
 :مهف نإف ,هيلع ًءانبو .اهب علطضت يتلا ةعبات;ا ةطشنأ نم ةحيحص ريغ تاجاتنتسا ىلإ ةرادÖا

 ;ةأشن;اب ةصا†ا ةعبات;ا ةطشنأب ةقلعت;ا تامولع;ا رداصم •

 اهنم ضرغلا قيقحتل يفكي اp اهيلع دامتعîا نكê تامولع;ا نأ رابتعا ف ةرادÖا هيلع دمتعت يذلا ساسmا  •

 .ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم دحأ اهرابتعاب ةأشن;ا ف ةعبات;ا ةطشنm عجار;ا مهف نم ءزجك يرورض 

 اهمييقتو يرهو;ا فيرحتلا رطاخم ديد3 

 ))أ( ٢٥ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع يرهوPا فيرحتلا رطاخم مييقت 

 ةيلا;ا مئاوقلاب رشتنم لكشب قلعتت يتلا يرهوPا فيرحتلا رطاخم ىلإ ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع يرهوPا فيرحتلا رطاخم ريشت .١٢٢أ
 ف ديدحتلل ةلباق رطاخم نوكت نأ ةرورضلاب تسيل عونلا اذه نم يتلا رطاlاو .تارارقÖا نم ديدعلا ىلع رثؤت نأ نكêو ,لكك
 رطاخم نم عفرت دق يتلا فورظلا لث© اهنكلو .تاحاصفÖا وأ تاباسôا ةدصرأ وأ تTماع;ا تائف ىوتسم ىلع ةنيعم تارارقإ
 ىلع رطاlا نوكت دقو .ةيلخادلا ةباقرلل ةرادÖا زوا§ لTخ نم ,لاث;ا ليبس ىلع ,تارارقÖا ىوتسم ىلع يرهوPا فيرحتلا
 .شغلا نع ة§انلا يرهوPا فيرحتلا رطاخم ف عجار;ا رظنب صوص†ا هجو ىلع ةلص تاذ ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم

 ًاضيأ قلعتت دق رطاlا كلت نأ نم مغرلا ىلع( ةفيعض ةباقر ةئيب نم صاخ لكشب ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع رطاlا رهظت دق  .١٢٣أ 
 مدع وأ ةءافكلا ىلإ ةرادÖا راقتفا لثم روصق هجوm نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .)ةيداصتقîا عاضوmا روهدت لثم ,ىرخأ لماوعب
 .عجار;ا بناج نم ةلماش ةباجتسا بلطتت دقو ,ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ًاراشتنا رثكأ ريثأت ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ىلع فارشÖا

 :لاث;ا ليبس ىلعف .ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ةيناكمإ نأشب ًاكوكش ةيلخادلا ةباقرلل عجار;ا مهف ريثي دق  .١٢٤أ 

 مئاوقلل ةرادÖا ضرع ةءاسإ رطخ نأ جاتنتسا ىلإ عجار;ا وعدت ةجردل ةريطخ ةأشن;ا ةرادإ ةهازن نأشب فواlا نوكت دق •
 .ةعجار;اب مايقلا اهعم عيطتسي î ةجردل ريبك ةيلا;ا

 لمتèا ريغ نم هنأ هدافم جاتنتسا ىلإ عجار;ا اهيلع دامتعîا ةيناكمإو ةأشن;ا تTجس ةلاح نأشب فواlا وعدت دق •
 .ةيلا;ا مئاوقلا نأشب لدعم ريغ يأر معدل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصôا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٤٧  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 نع عانتمîا وأ ظفحتم يأر ءادبÖ ةجاح كانه تناك اذإ ام ديدL نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم ١٦)٧٠٥( ةعجار;ا رايعم ددحي .١٢٥أ 
 حئاوللا وأ ةمظنmا بجوp ًانك∂ باحسنîا ناك ىتم ,تîاôا ضعب ف ًابولطم نوكي امبسح ,طابترîا نم باحسنîا وأ ,يأرلا ءادبإ
 .ةقبطن;ا

 ))ب( ٢٥ ةرقفلا :عجار( تارارقÖا ىوتسم ىلع يرهوPا فيرحتلا رطاخم مييقت

 ,نابسôا ف اهذخأ ىلإ تاحاصفÖاو تاباسôا ةدصرأو تTماع;ا تائفل تارارقÖا ىوتسم ىلع يرهوPا فيرحتلا رطاخم جاتL .١٢٦أ
mف رشابم لكشب دعاست اهن Lا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدÖلا ةيفاضTا ىوتسم ىلع اهذيفنت مزÖتارارق 
 دقف ,تارارقÖا ىوتسم ىلع اهمييقتو يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL دنعو .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل
 نم ديدعلا ىلع رثؤت نأ لمتèا نمو لكك ةيلا;ا مئاوقلاب ًاراشتنا رثكأ لكشب قلعتت اهديدL ت يتلا رطاlا نأ عجار;ا جتنتسي
 .تارارقÖا

 تارارقÖا مادختسا

 سايقو تابثإ نأشب ةحيرص وأ ةينمض تارارقإ ةرادÖا مدقت ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÖ ًاقفو ةدعُم ةيلا;ا مئاوقلا نأب اهتدافإ ف .١٢٧أ 
 .تاحاصفÖاو تاباسôا ةدصرأو ثادحmاو تTماع;ا تائف ضرعو

 عيمج ةيطغت ةطيرش فلتخم لكشب اهنع ربعي دق وأ هاندأ )ب( -)أ( ١٢٩أ ةرقفلا ف ةنيب;ا تارارقÖا عجار;ا مدختسي نأ نكê  .١٢٨أ
 ةقلعت;ا تاحاصفÖاو ثادحmاو تTماع;ا تائف نع تارارقÖا يب عمPا عجار;ا راتخي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .هاندأ ةنيب;ا بناوPا
 .اهب ةقلعت;ا تاحاصفÖاو تاباسôا ةدصرأ نع تارارقÖاو ,اهب

 اهب ةقلعت;ا تاحاصفÖاو تاباسôا ةدصرأو تTماع;ا تائف نع تارارقÖا

 :يتيتäا يتئفلا نمض ,ثدL دق يتلا ةلمتèا تافيرحتلا عاونأ فلتخم ف رظنلا دنع عجار;ا اهمدختسي يتلا تارارقÖا عقت دق  .١٢٩أ

 :ةعجارملل ةعضا†ا ةرتفلل ,اهب ةقلعت;ا تاحاصفÖاو ثادحmاو تTماع;ا تائف نع تارارقÖا )أ(

 .ةأشن;ا صخت اهنأو تثدح دق اهنع حاصفÖا وأ اهليجست ت يتلا ثادحmاو تTماع;ا نأ :ثودôا )١(

 يتلا اهب ةقلعت;ا تاحاصفÖا عيمج نأو ,تلجُس دق اهليجست يغبني يتلا ثادحmاو تTماع;ا عيمج نأ :لامتكîا )٢(
 .تنمُض دق ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنيمضت يغبني

 تاحاصفÖا نأو ,بسانم لكشب تلجُس دق ةلجس;ا ثادحmاو تTماع;اب ةقلعت;ا ىرخmا تانايبلاو غلاب;ا نأ :ةقدلا )٣(
 .بسان;ا لكشلاب اهفصوو اهسايق ت دق اهب ةقلعت;ا

 .ةحيحصلا ةيبساèا ةرتفلا ف تلجُس دق ثادحmاو تTماع;ا نأ :لصافلا دôا )٤(

 .ةبسان;ا تاباسôا ف تلجُس دق ثادحmاو تTماع;ا نأ :فينصتلا )٥(

 تاحاصفÖا نأو ,حضاو لكشب اهفصو تو بسانم لكشب اهليصفت وأ اهعيم§ ت ثادحmاو تTماع;ا نأ :ضرعلا )٦(
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطتم قايس ف مهفلل ةلباقو ةمئTم اهب ةقلعت;ا

 :ةرتفلا ةياهن ف اهب ةقلعت;ا تاحاصفÖاو تاباسôا ةدصرأ نع تارارقÖا )ب(

 .ةدوجوم ةيكل;ا صصحو تامازتلîاو لوصmا نأ :دوجولا )١(

 .ةأشن;ا ىلع ابجاو يه تامازتلîا نأو ,اهيلع رطيست وأ لوصmا ف قوقôا زوL ةأشن;ا نأ :تامازتلîاو قوقôا )٢(

 تاحاصفÖا عيمج نأو ,تلجُس دق اهليجست يغبني يتلا ةيكل;ا صصحو تامازتلîاو لوصmا عيمج نأ :لامتكîا )٣(
 .تنمُض دق ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنيمضت يغبني يتلا اهب ةقلعت;ا

 
 "لقتسHا عجارHا ريرقت ف يأرلا ىلع ت{يدعتلا" )٧٠٥( ةعجارHا رايعم ١٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٤٨  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 غلاب;اب ةيلا;ا مئاوقلا ف اهجاردإ ت دق ةيكل;ا صصحو تامازتلîاو لوصmا نأ :صيصختلاو يوقتلاو ةقدلا )٤(
 اهب ةقلعت;ا تاحاصفÖا نأو ,بسان;ا لكشلاب اهليجست ت صيصختلا وأ يوقتلاب قلعتت تTيدعت يأ نأو ,ةبسان;ا
 .بسان;ا لكشلاب اهفصوو اهسايق ت

 .ةبسان;ا تاباسôا ف اهليجست ت دق ةيكل;ا صصحو تامازتلîاو لوصmا نأ :فينصتلا )٥(

 ,حضاو لكشب اهفصو تو بسانم لكشب اهليصفت وأ اهعيم§ ت ةيكل;ا صصحو تامازتلîاو لوصmا نأ :ضرعلا )٦(
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطتم قايس ف مهفلل ةلباقو ةمئTم اهب ةقلعت;ا تاحاصفÖا نأو

 ىرخmا تاحاصفÖا نأشب تارارقÖا

 ف رظنلا دنع ,ةرورضلا بسحب اهفييكت دعب ,هTعأ )ب( -)أ( ١٢٩أ ةرقفلا ف ةنيب;ا تارارقÖا ًاضيأ عجار;ا مدختسي نأ نكê .١٣٠أ
 ةدصرأ وأ ثادحmا وأ تTماع;ا تائفب ةرشابم قلعتت î يتلا تاحاصفÖا ف ثدL دق يتلا ةلمتèا تافيرحتلا عاونأ فلتخم
 ,ةيلا;ا تاودmا نع ة§انلا رطاخملل اهضرعت فصو ةأشن;ا نم بلطُي دق هنأ تاحاصفÖا هذه لثم ةلثمأ نمو .ةلجس;ا تاباسôا
pا هذه ءوشن ةيفيك كلذ ف اlاو ;رطاmاو تاسايسلاو فادهäتايل Öا ةرادlا سايقل ةمدختس;ا قرطلاو ;رطاlرطا. 

 ماعلا عاطقلا تآشنp ةصاخ تارابتعا

 مئاوقلاب ةقلعت;ا تارارقÖا يدقت دنع بلاغلا ف ةرادÖا موقت دقف ,)ب( -)أ( ١٢٩أ ةرقفلا ف ةحضو;ا تارارقÖا كلت ىلإ ةفاضÖاب .١٣١أ
 دقو .ىرخmا ةمزل;ا رماوmا وأ حئاوللا وأ ةمظن≥ل ًاقفو اهذيفنت ت دق ثادحmاو تTماع;ا نأ ديكأتب ماعلا عاطقلا تآشن; ةيلا;ا
 .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم قاطن نمض تارارقÖا هذه عقت

 ))أ( ٢٦ ةرقفلا :عجار( يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL ةيلآ

 يوقت دنع اهيلع لوصôا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ كلذ ف اp ,رطاlا مييقت تاءارجإ ذيفنت قيرط نع ةعَّم±ا تامولع;ا مدختسُت  .١٣٢أ
 تيقوتو ةعيبط رطاlا مييقت ددحيو .رطاlا مييقت معدل ةعجارم ةلدأك ,اهقيبطت ت دق ناك اذإ ام ديدLو ةباقرلا تاودأ ميمصت
 عجار;ا سراê ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدL دنعو .اهذيفنت متيس يتلا ةيفاضÖا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو
 ٢٠٠.١٧ ةعجار;ا رايع; ًاقفو ينه;ا كشلا ةعزن

 فيرحتلا رطاخم كلذ ف اp ,يرهوج فيرL رطاخم دوجو ىلع لدت دق يتلا ثادحmاو تîاحلل ةلثمأ ىلع يناثلا قحل;ا يوتحي  .١٣٣أ
 .تاحاصفÖاب ةقلعت;ا يرهوPا

 فيرحتلا رطاخم مييقتو ديدL دنع ةعجار;ا رطخو ةيبسنلا ةيمهmا نابسôا ف ذخؤي ٣٢٠,١٨ ةعجار;ا رايعم ف حضوم وه امك  .١٣٤أ
 ,ينه;ا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ ةيبسنلا ةيمه≥ل عجار;ا ديدL دعُيو .تاحاصفÖاو تاباسôا ةدصرأو تTماع;ا تائف ف يرهوPا
 ١٩.يلا;ا ريرقتلا ىلإ ةيلا;ا مئاوقلا يمدختسم تاجايتحî عجار;ا روصتب رثأتيو

 اهفيرL نوكي دق يتلا ,ةيعونلاو ةيمكلا تاحاصفÖا رطاlا ديدL دنع ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفÖا ف عجار;ا رظن لمشي  .١٣٥أ
Lتارارقلا ىلع رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج تافيرحتلا دعت ,ةماع ةفصبو ,ىرخأ ةرابعب( ًايرهوج ًافير 
 تاحاصفÖا ةلثمأ لمشت ,طابترîاو ةأشن;ا فورظ ىلع ًءانبو .)لكك ةيلا;ا مئاوقلا ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقîا
 :يلي امع تاحاصفÖا ,يرهوPا فيرحتلا رطاخم مييقت دنع ةلص تاذ نوكت دق يتلاو ةيعون بناوج اهل نوكتس يتلا

 .ةيلام ةقئاض نم يناعت ةأشن; نويدلاب ةقلعت;ا تادهعتلاو ةلويسلا •

 .ةميقلا ف طوبه ةراسخ تابثإ ىلإ تدأ يتلا فورظلا وأ ثادحmا •

 .لبقتس;ا نأشب تاضارتفîا كلذ ف اp ,ريدقتلا دكأت مدعل ةيسيئرلا رداص;ا •

 
 ١٥ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجارHاب مايقلاو لقتسHا عجارملل ةماعلا فادهrا" )٢٠٠( ةعجارHا رايعم ١٧
 ١أ ةرقفلا ,)٣٢٠( ةعجارHا رايعم ١٨
 ٤ ةرقفلا ,)٣٢٠( ةعجارHا رايعم  ١٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٤٩  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 امدنع ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ اهبلطتي يتلا ةلصلا تاذ ىرخmا تاحاصفÖاو ةيبساèا ةسايسلا ف رييغتلا ةعيبط •
 .ةأشنملل يلا;ا ءادmاو يلا;ا زكر;ا ىلع ريبك ريثأت ةديدج يلام ريرقت تابلطت; نوكي نأ ,لاث;ا ليبس ىلع ,عقوتُي

 تاذ ىرخmا تاحاصفÖاو ,ةتبثم غلابم يأ ديدL ةيفيكب ةقلعت;ا تامولع;ا كلذ ف اp ,مهسmا ساسأ ىلع عفدلا تابيترت  •
 .ةلصلا

 .اهعم تTماع;او ةقTعلا تاذ فارطmا •

• Lا ليلôةيساس, pا ف تارييغتلا تاريثأت كلذ ف اîيتلاو ,ةأشن;اب ةصا†ا يوقتلا بيلاسأ ف ةمدختس;ا تاضارتف 
 .هنع حصفم وأ لجسم غلبم يm يساسmا سايقلا دكأت مدع مهف نم يمدختس;ا يك© ىلإ فدهت

 رغصmا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 ريرقتلا رطأ ضعب حمست ,لاث;ا ليبس ىلع( ًاديقعت لقأ وأ Tًيصفت لقأ رغصmا تآشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ف تاحاصفÖا نوكت دق  .١٣٦أ
 ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا ةيلوؤسم نم عجار;ا يفعي î كلذ نكل .)ةيلا;ا مئاوقلا ف لقأ تاحاصفإ يدقتب رغصmا تآشنملل يلا;ا
   .تاحاصفÖاب اهتقTع ثيح نم ,اهب ةيلخادلا ةباقرلا مهف كلذ ف اp ,اهتئيبو

 ))ج( ٢٦ ةرقفلا :عجار( تارارقÖاب ةقTعلا تاذ ةباقرلا تاودأ

 فيرحتلا ,ححصتو فشتكت وأ ,عن© نأ لمتèا نم يتلا ةباقرلا تاودأ ديدحتب عجار;ا موقي دق ,رطاخملل تامييقت ءارجإ دنع .١٣٧أ
 تايلäا قايس ف تارارقÖاب اهطبرو ,ةباقرلا تاودm مهف ىلإ لصوتلا ديف;ا نم نوكي ,ةماع ةفصبو .ةنيعم تارارقإ ف يرهوPا
 رط†ا ةهجاو; يفكي î ,بلاغلا فو .اهتاذ دح ف رط†ا هجاوت î ًابلاغ ةيدرفلا ةباقرلا ةطشنأ نm كلذو ,اهيف دجوت يتلا مظنلاو
 .ىرخmا ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم عم اهقيبطت متي ةددعتم ةباقر ةطشنأ îإ

 ديصر ف وأ تTماع;ا نم ةنيعم ةئف ف نَّمضُم يدرف رارقإ ىلع صاخ ريثأت ةباقرلا ةطشنأ ضعبل نوكي دق ,كلذ نم ضيقنلا ىلعو  .١٣٨أ
 نوزlا ليجستو درجب نوموقي اهيفظوم نأ نامضل ةأشن;ا بناج نم ةعوضو;ا ةباقرلا ةطشنأ قلعتت ,لاث;ا ليبس ىلعف .يعم باسح
 .نوزlا باسح ديصرب ةقلعت;ا تارارقÖا لامتكاو دوجوب ,رشابم لكشب ,ميلس وحن ىلع يونسلا يلعفلا

 ةباقرلا كلت تناك ,ةرشابم ريغ ةقTعلا تناك املكو .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب امإ ,ام رارقإب ةقTع تاذ ةباقرلا تاودأ نوكت دق  .١٣٩أ
 طاشن صخل; تاعيب;ا ريدم صحف طبتري ,لاث;ا ليبس ىلعف .رارقÖا كلذ ف تافيرحتلا ,حيحصتو فاشتكا وأ ,عنم ف ةيلعاف لقأ
 صحفلا اذه نوكي دقف ,هيلع ًءانبو .تاعيب;ا داريÖ لامتكîا رارقإب طقف رشابم ريغ لكشب ,قطان;ا بسح ,ةنيعم نزاخم ف تاعيب;ا
 تادنتسم ةقباطم لثم ,رارقÖا كلذب رثكأ ةرشابم ةروصب قلعتت يتلا ةباقرلا تاودأ نم رارقÖا كلذ رطخ ضيفخت ف ةيلعاف لقأ
 .ريتاوفلاب نحشلا

 ةيرهوPا تافيرحتلا

 وأ مجôا ببسب ةيرهوج تافيرL اهنأب تاحاصفÖا نم حاصفإ لكو مئاوقلا نم ةمئاق لك ف ةلمتèا تافيرحتلا ىلع مكôا نكê  .أ١٣٩أ
 ))د( ٢٦ ةرقفلا :عجار( .فورظلا وأ ةعيبطلا

 ةمه;ا رطاlا

Lا ديدl٢٨ ةرقفلا :عجار( ةمه;ا رطا( 

 ,ةفولأم ريغ تTماعم يه ةينيتورلا ريغ تTماع;او .ةيداهتجا رومأب وأ ةينيتور ريغ ةمهم تTماعp بلاغلا ف ةمه;ا رطاlا قلعتت .١٤٠أ
 دجوي يتلا ةيبساèا تاريدقتلا عضو ةيداهتجîا رومmا نمضتت دقو .رركتم ريغ لكشب ثدL كلذلو ,اهتعيبط وأ اهمجح ببسب امإ
 .ةمظتنم ةPاع; عضخت يتلا ةدقع;ا ريغ ةينيتورلا تTماع;ا نم ةمه;ا رطاlا ءوشن ةيلامتحا لقتو .اهسايق ف مهم دكأت مدع

 :لثم رومأ نع رطاlا هذه أشنتو ,ةينيتورلا ريغ ةمه;ا تTماع;اب قلعتي اميف ربكأ يرهوPا فيرحتلا رطاخم نوكت دق .١٤١أ

 .ةيبساèا ةPاع;ا ديدحتل ةرادÖا بناج نم ريبكلا لخدتلا •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٥٠  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 اهتPاعمو تانايبلا عمP ريبكلا يوديلا لخدتلا •

 .ةدقع;ا ةيبساÅا ئداب;ا وأ ةيباسüا تايلمعلا •

 .رطاlا ىلع ةلاعف ةباقر تاودأ قيبطت ةأشن;ا ىلع بعصلا نم لعß دق يتلا ةينيتورلا ريغ تTماع;ا ةعيبط •

 أشنتو ,ةيبساحم تاريدقت عضو بلطتت يتلاو داهتجTل ةعضا§ا ةمه;ا رومmاب قلعتي اميف ربكأ يرهوPا فيرحتلا رطاخم نوكت دق .١٤٢أ
 :لثم رومأ نع رطاlا هذه

 .ةفلتخم تاريسفتل تاداريÖا تابثإ وأ ةيبساÅا تاريدقتلا عضول ةمدختس;ا ةيبساÅا ئداب;ا عوضخ لامتحا •

 ثادحmا تاريثأت نأشب تاضارتفا بلطتي نأ لامتحا وأ ,ًادقعم وأ يعوضوم ريغ بولط;ا داهتجàا نوكي نأ لامتحا •
 .ةلداعلا ةميقلا نأشب داهتجàا ,كلذ لاثمو ,ةيلبقتس;ا

 ٢٠.مهم رطخ هنأب ام رطخ فصو ببسب ةيفاضÖا ةعجار;ا تاءارجإ ىلع ةبترت;ا تاعبتلا )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم حضوي .١٤٣أ

 شغلا ببسب يرهوPا فيرحتلا رطاخp ةقلعت;ا ةمه;ا رطاlا

 يتلا يرهوPا فيرحتلا رطاخم ديدحتب قلعتي اميف تاداشرÖا نم ديز;ا مدقيو تابلطت;ا نم ديز;ا )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم ددحي .١٤٤أ
 ٢١.اهمييقتو شغلا ببسب

 )٢٩ ةرقفلا :عجار( ةمه;ا رطاlاب ةقلعت;ا ةباقرلا تاودأ مهف

 ةباقرلا تاودm عوضخلل àًامتحا لقأ بلاغلا ف نوكت داهتجTل ةعضا§ا وأ ةفولأ;ا ريغ ةمه;ا رومmاب ةطبتر;ا رطاlا نأ مغر .١٤٥أ
 ةأشن;ا تناك اذإ ا; عجار;ا مهف نإف ,هيلع ًءانبو .رطاlا كلت لثم عم لماعتلا فدهب ىرخأ تاباجتسا ةرادÖا قبطت دقف ,ةينيتورلا
 ةرادÖا تناك اذإ ام لمشي ,داهتجTل ةعضا§ا وأ ةينيتورلا ريغ رومmا نع ةßانلا ةمه;ا رطاخملل ةباقر تاودأ تقبطو تممص دق
 :يلي ام تاباجتسàا كلت لثم نمضتت دقو .اهل اهتباجتسا ةيفيكو رطاlا كلتل بيجتست

 .ءارب§ا وأ ايلعلا ةرادÖا لبق نم تاضارتفàا صحف لثم ,ةباقرلا ةطشنأ •

 .تاريدقتلل ةقَّثو;ا تايلîا •

 .ةمكوüاب يفلك;ا لبق نم دامتعàا •

 دق ةأشن;ا ةباجتسا ف رظنلا نإف ,ةمهم ةيئاضق ىوعدب راعشإ مTتسا لثم ,ةدحاو ةر; متت ثادحأ دوجو ةلاح ف ,لاث;ا ليبس ىلع .١٤٦أ
 مييقت ت دق ناك اذإ امو ,)يجراخ وأ يلخاد ينوناق راشتسTً pثم ةناعتسàاك( يبسان;ا ءارب§اب ةناعتسàا لثم ًارومأ نمضتي
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف فورظلا كلت نع حاصفøل ةحرتق;ا ةيفيكلا يه امو ,لمتÅا ريثأتلل

 هذه ىلع ةباقر تاودأ قيبطت قيرط نع ةمه;ا يرهوPا فيرحتلا رطاl بسان;ا لكشلاب ةرادÖا بيجتست à دق ,تàاüا ضعب ف .١٤٧أ 
 ٢٢.ةيلخادلا ةباقرلا ف مهم روصق دوجو ىلع ًارشؤم تاودmا هذه لثم قيبطت ف ةرادÖا لشف دَعُيو .ةمه;ا رطاlا

 )٣٠ ةرقفلا :عجار( ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام اهدرفp ساسmا تاءارجÖا اهل رفوت à يتلا رطاlا

 ةيلام مئاوق دادعإو ,ةينيتورلا تاباسüا ةدصرأ وأ تTماع;ا تائف ليجستب رشابم لكشب يرهوPا فيرحتلا رطاخم قلعتت دق  .١٤٨أ
òا نكàا كلت لثم نمضتت دقو .اهيلع دامتعlاع;ا رطاخم رطاPماع;ا تائفل ةلمتك;ا ريغ وأ ةقيقدلا ريغ ةTةمه;او ةينيتورلا ت 
 .ةأشنملل ةيدقنلا تاعوفد;ا وأ ةيدقنلا تاضوبق;او تايرتش;او تاداريÖا لثم

 
 ٢١و ١٥ ناترقفلا ,)٣٣٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٠
 ٢٨-٢٦ تارقفلا ,)٢٤٠( ةعجار;ا رايعم  ٢١
 ٧أ ةرقفلا ,"ةرادÖاو ةمكوüاب يفلكملل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غTبإ" )٢٦٥( ةعجار;ا رايعم  ٢٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٥١  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 î دقف ,دودحم لخدتب وأ قTطÖا ىلع يودي لخدت نودب ,ةريبك ةجردب ةيلآ ةPاع; ةينيتورلا ةيراجتلا تTماع;ا عضخت امدنع  .١٤٩أ 
 ف ةلاôا يه هذه نأ عجار;ا ىري دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .رط†اب قلعتي اميف طقف ساسmا تاءارجÖا ذيفنت نكم;ا نم نوكي
 لاôا وه امك ينورتكلإ لكشب اهنع ريرقتلا وأ اهتPاعم وأ اهليجست وأ ةأشن;ا تامولعم نم ريبك ردق ءاشنإ اهيف متي يتلا فورظلا
 :تîاôا كلت لثم فو .ةلماكت;ا ةمظنmا ف

 ةباقرلا تاودأ ةيلعاف ىلع ًةداع اهتبسانمو اهتيافك ىدم دمتعيو ,ينورتكلإ لكش ف طقف ةحاتم ةعجار;ا ةلدأ نوكت دق  •
 .اهلامتكاو اهتقد ىلع ةقبط;ا

 ةبسان;ا ةباقرلا تاودأ نكت مل اذإ ربكأ كلذ فاشتكا مدع عم ميلس ريغ لكشب اهرييغت وأ تامولع;ا ءاشنإ لامتحا نوكي دق  •
 .لاّعف لكشب لمعت

 ٢٣.رطاlا كلت ديدL ببسب ةيفاضÖا ةعجار;ا تاءارجإ ىلع ةبترت;ا تاعبتلا )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم حضوي  .١٥٠أ

 )٣١ ةرقفلا :عجار( رطاlا مييقت ف رظنلا ةداعإ

 ليبس ىلعف .رطاlا مييقت اهساسأ ىلع ت يتلا تامولع;ا نع يرهوج لكشب فلتخت تامولعم ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا ملع ىلإ ومنت دق .١٥١أ
 لصحي دق ,تاودmا كلتل تارابتخا ءارجإ دنعو .ةيلعافب لمعت ةنيعم ةباقر تاودأ نأب عقوت ىلع رطاlا مييقت دمتعي دق ,لاث;ا
 ,ساسmا تاءارجÖا ذيفنت دنعو ,لث;ابو .ةعجار;ا ءانثأ ةلصلا تاذ تاقوmا ف ةيلعافب لمعت نكت مل اهنأب ةعجارم ةلدأ ىلع عجار;ا
 î دق ,فورظلا كلت لثم فو .رطاخملل عجار;ا مييقت عم قستي ا∂ ربكأ اهثودô ًاراركت وأ غلاب;ا ف تافيرL عجار;ا فشتكي دق
 فاشتكا ف ةلاّعف اهل ططlا ةيفاضÖا ةعجار;ا تاءارجإ نوكت î دقو ,بسانم لكشب ةأشنملل ةيلعفلا فورظلا رطاlا مييقت سكعي
 .تاداشرÖا نم ديز;ا ىلع لوصحلل )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم رظنا .ةيرهوPا تافيرحتلا

 )٣٢ ةرقفلا :عجار( قيثوتلا 

 ةعجارp مايقلا دنع ,لاث;ا ليبس ىلعف .ينه;ا همكح مادختساب اهديدحتب عجار;ا موقيل ةكورتم ٣٢ ةرقفلا تابلطتم قيثوت ةقيرط نإ  .١٥٢أ
 جئاتن قيثوت متي دق ,لثا∂ لكشبو ٢٤.ةعجار;ا ةطخو ةماعلا ةيجيتارتسTل عجار;ا قيثوت ف قيثوتلا جمد متي دقف ,ةريغصلا تآشن;ا
 ةعيبطب قيثوتلا ىدمو لكش رثأتيو ٢٥.ةيفاضÖا تاءارجΩل عجار;ا قيثوت نم ءزجك قيثوتلا متي دق وأ ,لصفنم لكشب رطاlا مييقت
 .ةعجار;ا ءانثأ ةمدختس;ا ةينقتلاو ,ةعجار;ا ةيجهنمو ,ةأشن;ا نم تامولع;ا رفوتو ,ةيلخادلا اهتباقرو ةأشن;ا ديقعت ىدمو مجحو

 .ًايبسن ًارصتخمو لكشلا ثيح نم Tًهس يلا;ا ريرقتلاب قلعتي اميف ةدقعم ريغ تايلآو لامعأ اهيدل يتلا تآشنملل قيثوتلا نوكي دق  .١٥٣أ 
 عجار;ا اهقثوي يتلا ةيساسmا مهفلا رصانع لمشتو .كلذب ةقTعلا تاذ رومmاو ةأشنملل Tًماك عجار;ا مهف قيثوت يرورضلا ريغ نمو
 .يرهوPا فيرحتلا رطاl همييقت اهيلع ىنب يتلا رصانعلا

 ,)٢٣٠( ةعجار;ا رايعم تابلطتp ًامئاد ءافولا ةطيرشو .ةعجار;ا طابترا قيرف ءاضعأ تاردقو ةربخ قيثوتلا ىدم ًاضيأ سكعي دق  .١٥٤أ
 مضت يتلا ةعجار;ا هبلطتت ا∂ Tًيصفت رثكأ ًاقيثوت بلطتت دق ةربخ لقأ دارفأ نم نوكم طابترا قيرفل اهب دهعُي يتلا ةعجار;ا نإف
 .ةأشنملل بسانم مهف ىلإ لصوتلا ف مهتدعاس; كلذو ,ةربخ رثكأ ًادارفأ

 .ةأشن;ا تايلآ وأ لامعأ ف تاريغتلا سكعيل ةرورضلا دنع هثيدLو ,يعم قيثوت ليحرت متي دق ,ةرركت;ا ةعجار;ا تايلمعل ةبسنلاب  .١٥٥أ

 
 ٨ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجارHا رايعم  ٢٣
 ٩و ٧ ناترقفلا ,"ةيلاHا مئاوقلا ةعجارH طيطختلا" )٣٠٠( ةعجارHا رايعم ٢٤
 ٢٨ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجارHا رايعم  ٢٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٥٢  Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 

 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 لوWا قحل"ا

 )١٢١أ-٧٧أ ,٢٤-١٤ ,)ج( )٤( تارقفلا :عجار(

 ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم

 اهطابترا بسح ,١٢١أ-٧٧أو ٢٤-١٤و )ج( )٤( تارقفلا ف ةحضو;ا ةيلخادلا ةباقرلا تانوك; ًايفاضإ ًاحرش قحل;ا اذه مدقي .١
pةيلا;ا مئاوقلا ةعجار. 

 ةباقرلا ةئيب

 :ةيتîا رصانعلا ةباقرلا ةئيب لمشت .٢

 دارف¥ل ةيقTخmا ميقلاو ةهازنلا ىلع ولعت نأ ةباقرلا تاودأ ةيلعافل نكà ò .اهقيبطت ضرفو ةيقTخmا ميقلاو ةهازنلا رشن )أ(
 ةيقTخmا ريياع;ا جاتن امه يقTخmا كولسلاو ةهازنلاو .اهتعباتمو اهترادإ نولوتيو تاودmا هذه عضوب نوموقي نيذلا
 ,ةيقTخmا ميقلاو ةهازنلا قيبطت لمشيو .يلمعلا عقاولا ف اهزيزعت ةيفيكو ريياع;ا هذه رشن ةقيرط جاتنو ,ةأشنملل ةيكولسلاو
 مايقلا ىلإ يفظو;ا عفدت دق يتلا تاءارغÖاو عفاودلا ليلقت وأ ةلازÖ ةرادÖا اهقبطت يتلا تاءارجÖا ,لاث;ا ليبس ىلع
 ةيقTخmا ميقلاو ةهازنلاب قلعتي اميف ةأشن;ا تاسايس رشن نمضتي دقو .ةيقTخأ ريغ وأ ةينوناق ريغ وأ ةنيمأ ريغ تافرصتب
 .ةيلمعلا ةودقلا يدقتو ينه;ا كولسلا دعاوقو تاسايسلا تانايب لTخ نم يفظو;ا ىلإ ةيكولسلا ريياع;ا غTبإ

 .درفلا ةفيظو ددL يتلا ماه;ا زا∆Ö ةمزTلا تاراه;او فراع;ا يه ةءافكلا .ةءافكلاب مازتلàا )ب(

 تايلوؤس;ا ةيمهأ تابثإ متيو .ةمكوüاب يفلك;اب ريبك دح ىلإ ةأشن;ا ف يباقرلا يعولا رثأتي .ةمكوüاب يفلك;ا ةكراشم )ج(
 ةحلص; اهدادعإ متي يتلا تاداشرÖا ف وأ ,ىرخmا حئاوللاو ةمظنmاو ةسرام;ا دعاوق ف ةمكوüاب يفلك;ا قتاع ىلع ةاقل;ا
 تاءارجÖ لاعفلا لمعلاو ميمصتلا ىلع فارشÖا ,ةمكوüاب يفلك;اب ةطون;ا ىرخmا تايلوؤس;ا يب نمو .ةمكوüاب يفلك;ا
 .ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ىلع فارشÖا ةيلآو تافلاlا نع غيلبتلا

 ,لاث;ا ليبس ىلعف .صئاص§ا نم ًاعساو ًاقاطن يليغشتلا اهبولسأو ةرادÖا ةفسلف لمشت .يليغشتلا اهبولسأو ةرادÖا ةفسلف  )د(
 لئادب يب نم عفدن;ا وأ ظفحت;ا اهرايتخا لTخ نم يلا;ا ريرقتلا نأشب اهتافرصتو ةرادøل ةيكولسلا فقاو;ا ىلجتت دق
 .ةيبساÅا تاريدقتلا عضو هب متي يذلا ظفحتلاو رذüا وأ ,ةحات;ا ةيبساÅا ئداب;ا

 ةيلوؤس;او ةطلسلاب ةقلعت;ا ةيسيئرلا بناوجلل نابسüا ف ذخmا مئT;ا يميظنتلا لكيهلا عضو لمشي .يميظنتلا لكيهلا )ه(
 .اهتطشنأ ةعيبطو اهمجح ىلع ,يئزج لكشب ,ةأشنملل يميظنتلا لكيهلا ةبسانم ىدم دمتعيو .بسان;ا يرادÖا لسلستلاو

 ,ةبسان;ا لمعلا تاسرامp ةقلعت;ا تاسايسلا تايلوؤس;او تايحTصلا ديدL نمضتي دق .تايلوؤس;او تايحTصلا ديدL )و(
 نامضل ةهجو;ا تàاصتàاو تاسايسلا نمضتي دق امك .تابجاولاب مايقلل ةرفوت;ا دراو;او ,يسيئرلا يفظو;ا ةربخو ةفرعمو
 ,اهقيقL ف اهتمهاسمو فادهmا كلت عم ةيدرفلا مهتافرصت لعافت ةيفيكب مهتفرعمو ,ةأشن;ا فادهm يفظو;ا عيمج مهف
 .اهيلع نوبساحيس يتلا رومmاو مهتبساحم ةيفيكل مهكاردإو

 يعولاب قلعتي اميف ةمهم ًارومأ ةيرشبلا دراو;ا تاسرا∏و تاسايس حضوت ام ًابلاغ .ةيرشبلا دراو;ا تاسرا∏و تاسايس )ز(
 ةرب§او ,ةيملعلا ةيفل§ا ىلع زيكرتلا عم - Tًيهأت لضفmا دارفmا ييعت ريياعم تبثت ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةأشن;ا ف يباقرلا
 يوذ صاخشmا ييعتب ةأشن;ا مازتلا – يقTخmا كولسلاو ةهازنلا ىلع لدي امو ,ةقباسلا تازا∆Öاو ,ةقباسلا ةيلمعلا
 تاسرا∏ ىلع لمتشتو ةعقوت;ا تايلوؤس;او راودmا نع نلعت يتلا بيردتلا تاسايس نأش نمو .ةقثلاب نيريدPاو ةءافكلا
 مييقت تايلمع ىلع دمتعت يتلا تايقرتلا للدتو .ةعقوت;ا كولسلاو ءادmا تايوتسم حضوت نأ ,تاودنلاو بيردتلا دهاعم لثم
 .ىلعmا ةيلوؤس;ا تايلوتسم ىلإ يلهؤ;ا يفظو;ا ةيقرتب ةأشن;ا مازتلا ىلع ةيرودلا ءادmا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٥٣  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 رطاhا مييقتل ةأشن"ا ةيلآ

٣. mا مييقتل ةأشن;ا ةيلآ نمضتت ,يلا;ا ريرقتلا ضارغlةيفيك رطا Lا ديدÖةراد lا رطاmةيلا;ا مئاوقلا دادعإب ةلصلا تاذ لامع 
 اهذاختا متيس يتلا تافرصتلا ف تبلاو ,اهثودح لامتحا يوقتو ,اهتيمهأ ريدقتو ,ةأشن;اب صا†ا قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÖ ًاقفو
 ف ةأشن;ا ذخأ ةيفيك رطاlا مييقتل ةأشن;ا ةيلآ لوانتت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .تافرصتلا كلت جئاتنو اهترادإو اهل ةباجتسTل
 .اهليلLو ةيلا;ا مئاوقلا ف ةلجس;ا ةمه;ا تاريدقتلا ديدL ةيفيك وأ تTماع;ا ليجست مدع تîامتحî اهنابسح

 دق يتلا فورظلا وأ تTماع;او ,ةيلخادلاو ةيجرا†ا ثادحmا هيلع دامتعîا نكê يذلا يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا تاذ رطاlا لمشت  .٤
Lاعمو اهليجستو ةيلا;ا تانايبلا ءاشنإ ىلع ةأشن;ا ةردق ىلع يبلس لكشب رثؤتو ثدPاهنع ريرقتلاو اهت pتارارقإ عم قستي ا 
 ببسب ام ٍرطخ لوبق ررقت دق وأ ةنيعم رطاخم ةهجاو; تافرصت وأ جمارب وأ ططخ عضوب ةرادÖا موقت دقو .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةرادÖا
 :يلي ام لثم فورظ ببسب ريغتت وأ رطاlا أشنت دقو .ىرخأ تارابتعî وأ ةفلكتلا

 ةيسفانتلا طوغضلا ف تاريغت ىلإ يدؤت نأ ةيليغشتلا وأ ةيميظنتلا ةئيبلا ف تاريغتلل نكê .ةيليغشتلا ةئيبلا ف تاريغتلا •
 .ةمهم تاريغت اهيلع تأرط يتلا رطاlاو

 .اهل فلتخم مهف وأ ةيلخادلا ةباقرلا ىلع فلتخم زيكرت ددPا يفظوملل نوكي دق .ددPا نوفظو;ا •

 ةباقرلاب قلعت;ا رط†ا ريغت نأ تامولع;ا مظن ف ةعيرسلاو ةمه;ا تاريغتلل نكê .ةثّدèَا وأ ةديدPا تامولع;ا مظن •
 .ةيلخادلا

 تاودأ لطعت رطاخم نم ديزي نأو ةباقرلا تاودأ ىلع ًائبع لكشي نأ تايلمعلا ف عيرسلاو ريبكلا عسوتلل نكê .عيرسلا ومنلا •
 .ةباقرلا

 .ةيلخادلا ةباقرلاب طبتر;ا رط†ا نم تامولع;ا مظن وأ ةيجاتنÖا تايلمعلا ف ةديدج تاينقت لاخدإ ريغي دق .ةديدPا ةينقتلا •

 اهيف كلت© î تTماعم وأ لمع تîاجم ف ةأشن;ا لوخد ىلع بترتي دق .ةديدPا ةطشنmا وأ تاجتن;ا وأ لمعلا جذا¡ •
 .ةيلخادلا ةباقرلاب ةطبترم ةديدج رطاخم روهظ ةليئض ةربخ ىوس

 ا∂ تابجاولا ف لصفلاو فارشÖا ف تارييغتو يفظو;ا ددع ف ضيفخت ةلكيهلا ةداعإ بحاصي دق .ةكرشلا ةلكيه ةداعإ •
 .ةيلخادلا ةباقرلاب طبتر;ا رط†ا نم ريغي دق

 ,ةديدج رطاخم ىلع تايلمعلا هذه ىلع ذاوحتسîا وأ ةيبنجmا تايلمعلا ف عسوتلا يوطني .ةيبنجmا تايلمعلا ف عسوتلا •
 يتلا تTماع;ا نع ةمجانلا رطاlا ريغت وأ ةدايز ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيلخادلا ةباقرلا ىلع رثؤت دق ,بلاغلا ف ةديرفو
 .ةيبنجmا تTمعلاب

 مئاوقلا دادعإ ف رطاlا ىلع اهنم مئاقلا رييغت وأ ةديدج ةيبساحم ئدابم رارقإ رثؤي دق .ةديدPا ةيبساèا تارادصÖا •
 .ةيلا;ا

 ت_اصت_او ,يلا"ا ريرقتلاب لصتي اميف ,ةقDعلا تاذ لامعWا تايلآ كلذ ف اk ,تامولع"ا ماظن

 مدختستو .تانايبلاو تاءارجÖاو دارفmاو تايجمربلاو )بساôا ةزهجأو ةيدا;ا تانوك;ا( ةيتحتلا ةينبلا نم تامولع;ا ماظن نوكتي .٥
 .فثكم لكشب تامولع;ا ةينقت تامولع;ا مظن نم ديدعلا

 :يتلا تTجسلاو قرطلا ,يلا;ا ريرقتلا ماظن نمضتي يذلاو ,يلا;ا ريرقتلا فادهأب ةلصلا وذ تامولع;ا ماظن لمشي .٦

• Lماع;ا عيمج ددTاهلجستو ةحيحصلا ت. 

 .يلا;ا ريرقتلا ضرغل تTماعملل ميلس فينصت ىلإ لوصولا لجأ نم ٍفاك ليصفتب تTماع;ا بسان;ا تقولا ف فصت •

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةميلسلا ةيدقنلا اهتميق ليجستب حمسي لكشب تTماع;ا ةميق سيقت •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٥٤  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

• Lماع;ا اهيف تثدح يتلا ةينمزلا ةرتفلا ددTا ةرتفلا ف اهليجستب حامسلل تèةميلسلا ةيبسا. 

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف اهب ةقلعت;ا تاحاصفÖاو تTماع;ا ميلس لكشب ضرعت •

 اهتردقو اهيلع ةباقرلاو ةأشن;ا ةطشنأ ةرادÖ ةبسان;ا تارارقلا ذاختا ىلع ةأشن;ا ةردق ف ماظنلا اهجتني يتلا تامولع;ا ةدوج رثؤت .٧
 .اهيلع دامتعîا نكê ةيلام ريراقت دادعإ ىلع

 îًاكشأ ,يلا;ا ريرقتلا ىلع ةيلخادلا ةباقرلاب قلعتت يتلا ةيدرفلا تايلوؤس;او راود≥ل مهف ريفوت نمضتي يذلا ,لاصتîا ذخأي دق .٨
 لاصتîا ءارجإ ًاضيأ نكêو .تاركذ;او ,يلا;ا ريرقتلاب ةقلعت;او ةيبساèا ةيداشرÖا ةلدmاو ,تاسايسلل ةيداشرÖا ةلدmا لثم
 .تافرصت نم ةرادÖا هذختت ام لTخ نمو ,ًايهفش وأ ًاينورتكلإ

 ةباقرلا ةطشنأ 

 :يلي اp قلعتت يتلا تاءارجÖاو تاسايسلا اهنأب ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأ فينصت نكê ,ماع ٍلكشب .٩

 تارتفلا ف ءادmاو تاؤبنتلاو تانزاو;اب ةنراقم يلعفلا ءادmا ليلLو صحف ةطشنmا هذه نمضتت .ءادmا صحف تايلمع •
 ةيئاصقتسîا تافرصتلاو تاقTعلا تTيلحتبو اهضعب عم -ةيلا;ا وأ ةيليغشتلا- تانايبلا تاعومجم فلتخم طبرو ;ةقباسلا
 .ةطشنmاب قلعت;ا وأ يفيظولا ءادmا صحفو ;ةيجرا†ا تامولع;ا رداصp ةيلخادلا تانايبلا ةنراقمو ;ةيحيحصتلاو

 يتلاو ,تاقيبطتلا ىلع ةباقرلا تاودأ امه تامولع;ا مظن ىلع ةباقرلا ةطشنm ناتيسيئرلا ناتعوم±ا .تامولع;ا ةPاعم •
 يتلا تاءارجÖاو تاسايسلا ف لثمتت يتلاو ,تامولع;ا ةينقت ىلع ةماعلا ةباقرلا تاودأو ,ةيدرفلا تاقيبطتلا ةPاعp صتخت
 ليغشتلا نامض ف ةدعاس;ا قيرط نع تاقيبطتلا ىلع ةباقرلا تاودm لاّعفلا ءادmا معدتو تاقيبطتلا نم ديدعلاب قلعتت
 صحفو ,تTجسلل ةيباسôا ةقدلا نم ققحتلا تاقيبطتلا ىلع ةباقرلا تاودأ ةلثمأ نمو .تامولع;ا مظنل رمتس;او ميلسلا
 يمقرلا لسلستلاو تTخد;ا تانايبل ريرحتلا قيقدت تايلمع لثم ةيلäا ةباقرلا تاودأو ,اهنوصو ةعجار;ا نيزاومو تاباسôا
 رييغت ىلع ةباقرلا تاودأ تامولع;ا ةينقت ىلع ةماعلا ةباقرلا تاودأ ةلثمأ نمو .تاءانثتسîا ريراقتل ةيوديلا ةعبات;او ,اهل
 ةديدPا تارادصÖا قيبطت ىلع ةباقرلا تاودأو ,تانايبلا وأ جماربلا ىلإ لوصولا نم ّدLُ يتلا ةباقرلا تاودأو جماربلا

ôيتلا ماظنلا تايجمرب ىلع ةباقرلا تاودأو ,تايجمربلا تاقيبطت مز Lُا ىلإ لوصولا نم ّدmوأ ماظنلا ف ةدعاس;ا تاود 
 .ةعجارملل يعبتت راسم كرت نود ةيلا;ا تTجسلا وأ تانايبلا ريغت نأ نكê يتلا تاودmا هذه مادختسا عباتت

 :يلي ام لمشت يتلا ةباقرلا تاودأ .ةيدا;ا ةباقرلا تاودأ •

 لوصmا ىلإ لوصولا ىلع ةيامôا لئاسو لثم ,ةيفاكلا ةياقولا لئاسو كلذ ف اp ,لوص≥ل ةيدا;ا ةيامôا ○
 .تTجسلاو

 .تانايبلا تافلمو بساôا جمارب ىلإ لوصولاب حيرصتلا ○

 قاروmاو ةيدقنلا درج جئاتن ةنراقم ,لاث;ا ليبس ىلع( ةباقرلا تTجس ف ةحضو;ا غلاب;اب ةنراق;او يرودلا درPا ○
 .)ةيبساèا تTجسلاب نوزlاو ةيلا;ا

 مئاوقلا دادعإ ىلع دامتعîا ةيناكمإب ةلص اذ لوصmا ةقرس عنم ىلإ فدهت يتلا ةيدا;ا ةباقرلا تاودأ رابتعا ىدم دمتعيو
 .سTتخTل ريبك دح ىلإ ةضّرعم لوصmا نوكت امدنع لاôا وه امك فورظلا ىلع ,ةعجار;اب مث نمو ,ةيلا;ا

 .مهتدهع ف لوصmاب ظافتحîاو اهليجستو تTماع;اب حيرصتلا تايلوؤسp يفلتخم دارفأ فيلكت .تابجاولا ف لصفلا •
 يعيبطلا راس;ا ءانثأ هئافخإ مث شغ وأ أطخ باكتراب صخش يm حامسلا صرف نم دôا ىلإ تابجاولا ف لصفلا فدهيو
 .هلمع تابجاو ذيفنتل

 ليبس ىلعف .ةمكوôاب يفلك;ا وأ ةرادÖا لبق نم اهعضو ت ىوتس;ا ةعيفر ةبسانم تاسايس دوجو ىلع ةنيعم ةباقر ةطشنأ دمتعت دق .١٠
 ;ةمكوôاب نوفلك;ا اهعضي يتلا رامثتسîا طباوض لثم ,ةرقتسم تاداشرÖ ًاقفو حيرصتلاب ةقلعت;ا ةباقرلا تاودأ ضيوفت نكê ,لاث;ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٥٥  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

 نم ًاددحم ًادامتعا تارامثتسîا ةيفصت وأ ةريبكلا ذاوحتسîا تايلمع لثم ةينيتورلا ريغ تTماع;ا بلطتت دق ,ىرخأ تîاح فو
 .يمهاس;ا نم دامتعîا تîاôا ضعب ف كلذ ف اp ,ٍلاع ىوتسم

 ةباقرلا تاودأ ةعباتم

 رظنلا ةباقرلا تاودm ةرادÖا ةعباتم نمضتتو .ةرمتسم ةفصب اهنوصو ةيلخاد ةباقر عضو ف ةرادΩل ةمه;ا تايلوؤس;ا ىدحإ لثمتت .١١
 تاودأ ةعباتم نمضتت دقو .فورظلا ف تاريغتلل ًاقفو ًابسانم كلذ ناك املك اهليدعت متي هنأو دوشن;ا وحنلا ىلع لمعت تناك اذإ اميف
 يعجار;ا يوقتو ,بسان;ا تقولا ف اهدادعإ متي ةيكنبلا فوشكلاب تاقباط;ا تناك اذإ ام صحفب ةرادÖا مايق لثم ةطشنأ ةباقرلا
 تاسايسلاب مازتلîا ىلع ةينوناقلا ةرادÖا فارشإو ,عيبلا دوقع طورش نأشب ةأشن;ا تاسايسب تاعيب;ا يفظوم مازتلا ىد; ييلخادلا
 رادم ىلع ةءافكب ةباقرلا تاودأ لمع رارمتسا نم دكأتلل ًاضيأ ةعبات;ا متتو .ةأشن;اب ةصا†ا لمعلا تاسرا∂ تاسايس وأ ةيقTخmا
 فقوتي نأ حجر;ا نمف ,ةقدلاو تيقوتلا ثيح نم ,ةيكنبلا فوشكلاب تاقباطملل ةعباتم كانه نكت مل اذإ ,لاث;ا ليبس ىلعف .تقولا
 .اهدادعإ نع نولوؤس;ا نوفظو;ا

 تاêوقتب مايقلا لTخ نم ةأشنملل ةباقرلا تاودأ ةعباتم ف ةلثا∂ فئاظو نودؤي نيذلا نوفظو;ا وأ نويلخادلا نوعجار;ا مهاسي دق .١٢
 يوقت ىلع ريبك لكشب مامتهîا زيكرت عم ,ةيلخادلا ةباقرلا لمع لوح تامولعم مظتنم لكشب نورفوي مهنإف ,ةداعلا فو .ةلقتسم
 .اهنيسحتل ةمزTلا تايصوتلا يدقتو ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلاو ةوقلا هجوأب ةقلعت;ا تامولع;اب غTبÖاو ,ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف

 دوجو ىلإ ريشت دق يتلاو ,ةيجراخ فارطأ نم ةملتس;ا تîاصتîا نم ةاقتس;ا تامولع;ا مادختسا ةعبات;ا ةطشنأ نمضتت دق .١٣
 مهمايق قيرط نع ينمض لكشب ريتاوفلا تانايب نوديؤي ءTمعلاف .يسحتلا ىلإ جاتL بناوج ىلع ءوضلا طلست دق وأ تTكشم
 لمع ىلع رثؤت يتلا رومmا نأشب ةأشن;ا عم ةيميظنتلا تاطلسلا لصاوتت دق ,كلذل ةفاضإو .فيراص;ا كلت نم ىوكشلاب وأ عفدلاب
 ف ًاضيأ ةرادÖا ذخأت دقو .فرص;ا عاطقلل ةيميظنتلا تائيهلا اهير§ يتلا تاصوحفلاب ةقلعت;ا تîاصتîا لثم ,ةيلخادلا ةباقرلا
 .ةعبات;ا ةطشنأ ءادأ دنع ييجرا†ا يعجار;ا نم ةدراولاو ةيلخادلا ةباقرلاب ةقلعت;ا تîاصتîا نابسôا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٥٦  Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 

 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 يناثلا قحل"ا

 )١٣٣أ ,١٤أ تارقفلا :عجار(

 يرهو;ا فيرحتلا رطاخم دوجول ريشت دق يتلا ثادحWاو ت_ا^ا

 ةلثمmا ةيطغت نم مغرلا ىلعو .ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوPا فيرحتلل رطاخم دوجو ىلإ ريشت دق يتلا ثادحmاو تàاüا ىلع ةلثمأ يلي اميف
 نأ ةرورضلاب سيلو ةعجارم طابترا لكب ةلص تاذ اهعيمج تسيل ثادحmاو تàاüا هذه نإف ;ثادحmاو تàاüا نم عساو قاطنل ةروكذ;ا
 .ةلماك ةمئاق ةلثمmا ةمئاق نوكت

 تايداصتقàا وأ اهتميق ف ريبك ضافخنا نم اهتلمع يناعت يتلا نادلبلا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ًايداصتقا ةرقتس;ا ريغ قطان;ا ف تايلمعلا •
 .عفترم مخضت نم يناعت يتلا

 .ةلجîا دوقعلا ف لوادتلا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةبلقتم قاوسm ةضرع;ا تايلمعلا •

 .ةيميظنتلا حئاوللا ف ديقعتلا نم ةيلاع ةجردل ةعضا§ا تايلمعلا •

 .يمه;ا ءTمعلا ةراسخ كلذ ف اp ,ةلويسلاو ةيرارمتسàاب ةقلعت;ا اياضقلا •

 .نامتئàاو لا;ا سأر رفوت هجاوت يتلا دويقلا •

 .ةأشن;ا اهيف لمعت يتلا ةعانصلا ف تاريغتلا •

 .ديروتلا ةلسلس ف تاريغتلا •

 .ةديدج لمع تاراسم ىلإ لاقتنàا وأ ,ةديدج تامدخ وأ تاجتنم يدقت وأ ريوطت •

 .ةديدج عقاوم ىلإ عسوتلا •

 .ةفولأ;ا ريغ ىرخmا ثادحmا وأ ,ةريبكلا ةلكيهلا ةداعإ وأ ذاوحتسàا تايلمع لثم ,ةأشن;ا ف تاريغتلا •

 .اهعيب متي نأ لمتÅا نم يتلا لامعmا تاعاطق وأ تآشن;ا •

 .ةدقعم ةكرتشم تاعورشمو تافلاL دوجو •

 .ةدقع;ا ىرخmا ليومتلا تابيترتو ,صا§ا ضرغلا تاذ تآشن;او ,يلا;ا زكر;ا ةمئاق جراخ نم ليو¨ مادختسا •

 .ةقTعلا تاذ فارطmا عم ةمه;ا تTماع;ا •

 .ةبسان;ا يلا;ا ريرقتلاو ةبساÅا تاراهp نوعتمتي نيذلا يفظو;ا داقتفا •

 .يسيئرلا ييذيفنتلا ءارد;ا ليحر كلذ ف اp ,يسيئرلا يفظو;ا ف تارييغتلا •

 .ةرادÖا اهPاعت à يتلا كلت ًةصاخ ,ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ •

 .شوشغم يلام ريرقت دادعإ ف طروتلل يفظو;او ةرادÖا عفاود •

 .لمعلاب ةصا§ا اهتيجيتارتساو تامولع;ا ةينقتب ةصا§ا ةأشن;ا ةيجيتارتسا يب قاستàا مدع •

 .تامولع;ا ةينقت ةئيب ف تاريغتلا •

 .يلا;ا ريرقتلاب قلعتي اميف ةمهم ةديدج تامولعم ةينقت مظن بيكرت •
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)٣١٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

Lا فيرحتلا رطاخم ديدPيرهو 
 ةأشن;ا مهف لTخ نم اهمييقتو
اهتئيبو  

• Lا وأ ةيميظنتلا تاطلسلا تايرPا تاهôةيلا;ا اهجئاتن وأ ةأشن;ا تايلمع نع ةيموك. 

 .ةرتفلا ةياهن ف ةريبك غلابp تTيدعت دوجو وأ ءاطخmا نم قباس خيرات وأ ةقباس تافيرL دوجو •

 تاداريÖا تاذ تTماع;او تاكرشلا يب اميف تTماع;ا كلذ ف اp ,ةمظتن;ا ريغ وأ ةينيتورلا ريغ تTماع;ا نم ريبك ردق دوجو •
 .ةرتفلا ةياهن ف ةريبكلا

 ةيلا;ا قاروmا فينصت ةداعإو ,اهعيب متيس يتلا لوصmاو ,نيدلا ليو© ةداعإ ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةرادÖا ةبغر ىلع ًءانب ةلجس;ا تTماع;ا •
 .لوادتلل ةلباقلا

 .ةديدPا ةيبساèا تارادصÖا قيبطت •

 .ةدقعم تايلآ نمضتت يتلا ةيبساèا تاسايقلا •

 .اهب ةقلعت;ا تاحاصفÖاو ةيبساèا تاريدقتلا كلذ ف اp ,سايقلل ةبسنلاب ريبك دكأت مدع ىلع يوطنت يتلا تTماع;ا وأ ثادحmا •

   .تاحاصفÖا ف ةمهم تامولعم ءافخإ وأ لافغإ •

 تاحTصÖاو ةيلا;ا تانامضلاو تاعيب;ا تانامض ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةطورش;ا تامازتلîاو اهيف تبلا متي مل يتلا ةيئاضقلا ىواعدلا •
 .ةيئيبلا

 



 

 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةعجار"ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه3ا :)٣٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٣٢٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
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)٣٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجارFا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه;ا  

 )٣٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

  دنع ةيبسنلا ةيمه3ا
 ةعجار"ا ذيفنتو طيطخت

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترFا ةيلاFا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايعFا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ..............................................................................................................  رايعFا اذه قاطن

 ٦-٢  ...........................................................................................  ةعجارFا قايس ف ةيبسنلا ةيمه;ا

 ٧  .................................................................................................................. نايرسلا خيرات

 ٨  .........................................................................................................................  فدهلا

 ٩  .........................................................................................................................  فيرعت

 تابلطت"ا

fل ةيبسنلا ةيمه;او ,ةيبسنلا ةيمه;ا ديدg١١-١٠  .................................................  ةعجارملل طيطختلا دنع ءاد 

 ١٣-١٢  ........................................................................................  ةعجارFا ف مدقتلا لmخ رظنلا ةداعإ

 ١٤  .........................................................................................................................  قيثوتلا

 ىرخ;ا ةيريسفتلا داوFاو ةيقيبطتلا داوFا

 ١أ  ..............................................................................................  ةعجارFا رطخو ةيبسنلا ةيمه;ا

 ٢أ  ...........................................................................................  ةعجارFا قايس ف ةيبسنلا ةيمه;ا

fل ةيبسنلا ةيمه;او ,ةيبسنلا ةيمه;ا ديدg١٣أ-٣أ  .................................................  ةعجارملل طيطختلا دنع ءاد 

 ١٤أ  ........................................................................................  ةعجارFا ف مدقتلا لmخ رظنلا ةداعإ
 

 فاده;ا" )٢٠٠( ةعجارFا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةعجارFا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه;ا" )٣٢٠( ةعجارFا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجارFاب مايقلاو لقتسFا عجارملل ةماعلا

 
 

 ةرقفلا
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)٣٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجارFا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه;ا  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 .ةيلاFا مئاوقلا ةعجارم ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه;ا موهفم قيبطت نع عجارFا ةيلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايعFا اذه لوانتي .١
 ريغ تافيرحتلا ريثأتو ةعجارFا ىلع ةفشتكFا تافيرحتلا ريثأت يوقت دنع ةيبسنلا ةيمه;ا قيبطت ةيفيك ١)٥٠٤( ةعجارFا رايعم حضويو
 .ةيلاFا مئاوقلا ىلع ,تدجو نإ ,ةححصFا

 ةعجار"ا قايس ف ةيبسنلا ةيمه3ا

 دق يلاFا ريرقتلا رطأ نأ مغرو .ةيلاFا مئاوقلا ضرعو دادعإ قايس ف ةيبسنلا ةيمه;ا موهفم بلاغلا ف يلاFا ريرقتلا رطأ شقانت .٢
 :يلي ام حضوت ماع لكشب اهنإف ,ةفلتخم تاحلطصÜ ةيبسنلا ةيمه;ا شقانت

 ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوتFا نم ناك اذإ ةيرهوج دعُت ,تâافغàا كلذ ف اÜ ,تافيرحتلا نأ •
 ;ةيلاFا مئاوقلا ساسأ ىلع نومدختسFا اهذختي يتلا ةيداصتقâا تارارقلا

 ;امهيلك نم جيزÜ وأ ,فيرحتلا ةعيبط وأ مجحب رثأتتو ,ةطيéا فورظلا ءوض ف متت ةيبسنلا ةيمه;ا نأشب ماكح;ا نأ •

 يتلا ةكرتشFا ةيلاFا تامولعFا ف رظنلا ساسأ ىلع متت ةيلاFا مئاوقلا يمدختسF ةيرهوج دعُت يتلا روم;اب ةصاíا ماكح;ا نأ •
 ةيلاFا مئاوقلا يمدختسم نم هنيعب درف لك ىلع تافيرحتلل لمتéا ريثأتلا ىلإ رظنُي âو ٢ .ةعومجمك نومدختسFا اهيلإ جاتحي
 .ريبك لكشب مهتاجايتحا نيابتت دق نيذلا

 .ةعجارملل ةيبسنلا ةيمه;ا ديدf دنع عجارملل ًايعجرم ًاراطإ ,قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ ف اهدوجو لاح ف ,ةشقانFا هذه لثم رفوت .٣ 
 عجارملل رفوت )٢( ةرقفلا ف اهيلإ راشFا صئاصíا نإف ,ةيبسنلا ةيمه;ا موهفF ةشقانم قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ نمضتي مل اذإو
 .يعجرFا راطàا اذه لثم

 ىلإ ةيلاFا مئاوقلا يمدختسم تاجايتحâ عجارFا روصتب رثأتيو ,ينهFا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ ةيبسنلا ةيمهgل عجارFا ديدf دعُي .٤
 :يمدختسFا نأ ضرتفي نأ عجارملل لوقعFا نم نوكي ,قايسلا اذه فو .ةيلاFا تامولعFا

 مئاوقلا ف ةدراولا تامولعFا ةسارد ف ةبغرلا مهيدلو ,ةيداصتقâاو ةيراجتلا ةطشنgلو ةبساحملل ةلوقعم ةفرعÜ نوعتمتي )أ(
 ;ةيانعلا نم لوقعم ردق لذب عم ةيلاFا

  ;ةيبسنلا ةيمه;ا نم تايوتسF ًاعبت اهتعجارمو اهضرعو اهدادعإ ت دق ةيلاFا مئاوقلا نأ نومهفي )ب(

 ف ةيلبقتسFا ثادح;ا ذخأو داهتجâاو تاريدقتلا مادختسا ساسأ ىلع غلابFا سايقل ةمزFmا دكأتلا مدع تâاح نوكردي )ج(
  ;نابسûا

  .ةيلاFا مئاوقلا ف ةدراولا تامولعFا ساسأ ىلع ةلوقعم ةيداصتقا تارارق نوذختي )د(

 ريثأتو ةعجارFا ىلع ةفشتكFا تافيرحتلا ريثأت يوقت دنعو اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا دنع ةيبسنلا ةيمه;ا موهفم عجارFا قبطي .٥ 
 )١أ تارقفلا :عجار( .عجارFا ريرقت ف دراولا يأرلا نيوكت دنعو ةيلاFا مئاوقلا ىلع ,تدجو نإ ,ةححصFا ريغ تافيرحتلا

 اF ًاساسأ ماكح;ا هذه رفوتو .ةيرهوج تافيرf اهرابتعا متيس يتلا تافيرحتلا نأشب ًاماكحأ ةعجارملل طيطختلا دنع عجارFا ذختي .٦
 :يلي

 ;رطا†ا مييقت تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدf )أ(

 ;اهمييقتو يرهو°ا فيرحتلا رطاخم ديدf )ب(
 

 "ةعجارFا لmخ ةفشتكFا تافيرحتلا يوقت" )٤٥٠( ةعجارFا رايعم ١
 ن; ًارظنو ,حبرلل ةفداهلا ةأشنFاب قلعتي اميف هنأ ىلإ ,١٠٠٢ ليربأ ف ةبساحملل ةيلودلا ريياعFا سلجم هرقأ يذلا ةيلاFا مئاوقلا ضرعو دادعإ راطإ ريشي ,لاثFا ليبس ىلع ٢

 نك£ يتلا نيرخ¢ا يمدختسFا تاجايتحا مظعÜ كلذك يفتس مهتاجايتحاب يفت يتلا ةيلاFا مئاوقلا ريفوت نإف ,ةأشنFا ىلإ رطا†ا لاFا سأر نومدقي نم مه نيرمثتسFا
 .ةيلاFا مئاوقلا اهيبلت نأ
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)٣٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجارFا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه;ا  

 .ةيفاضàا ةعجارFا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدf )ج(

 ةححصFا ريغ تافيرحتلا ًامئاد مَّوقُت ثيحب ًاغلبم ةعجارملل طيطختلا دنع اهديدf متي يتلا ةيبسنلا ةيمه;ا يعت نأ ةرورضلاب سيلو
 هذه يوقت ىلإ عجارFا تافيرحتلا ضعبب ةقلعتFا فورظلا عفدت دقف .ةيرهوج ريغ اهنأ ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,هنم لق;ا
 عيمج فاشتكâ ةعجارم تاءارجإ ميمصت ًايلمع نكمFا ريغ نمو .ةيبسنلا ةيمه;ا نم لقأ تناك ولو ىتح ,ةيرهوج اهنأ ىلع تافيرحتلا
 وه تاحاصفàا ف ةلمتéا تافيرحتلا ةعيبط ف رظنلا نإف ,كلذ عمو .اهتعيبط ببسب طقف ةيرهوج نوكت نأ نك£ يتلا تافيرحتلا
 ريغ تافيرحتلا عيمج ريثأت يوقت دنعف ,كلذ ىلإ ةفاضإو ٣.يرهو°ا فيرحتلا رطاخم ةهجاوF ةعجارFا تاءارجإ ميمصتب ةلص وذ رمأ
 فورظلاو اهتعيبط ف كلذك رظني اßإو ,ةححصFا ريغ تافيرحتلا مجح ف رظنلا ىلع عجارFا رصتقي â ,ةيلاFا مئاوقلا ىلع ةححصFا
  )٢أ ةرقفلا :عجار( ٤.اهثودحب ةطيéا ةصاíا

 نايرسلا خيرات 

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترFا ةيلاFا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايعFا اذه يرسي .٧

 فدهلا

 .اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا دنع بسانم لكشب ةيبسنلا ةيمه;ا موهفم قيبطت وه عجارFا فده .٨

 فيرعت 

 ةيبسنلا ةيمه;ا نم لقأ ىوتسم دنع عجارFا اهعضي يتلا غلابFا وأ غلبFا ينعت ءادgل ةيبسنلا ةيمه;ا نإف ,ةعجارFا ريياعم ضارغ; .٩
 ةيمه;ا ةفشتكFا ريغو ةححصFا ريغ تافيرحتلا عومجم زواجتي نأ لامتحا بسانم ىوتسم ىندأ ىلإ ضفخيل ,لكك ةيلاFا مئاوقلل
 دنع عجارFا اهعضي يتلا غلابFا وأ غلبFا ىلإ ,قابطنâا ةلاح ف ,ًاضيأ ءادgل ةيبسنلا ةيمه;ا ريشتو .لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا
 .ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ وأ تmماعم تائفل ةيبسنلا ةيمه;ا نم لقأ تايوتسم وأ ىوتسم

 تابلطت"ا

Nل ةيبسنلا ةيمه3او ,ةيبسنلا ةيمه3ا ديدPةعجارملل طيطختلا دنع ءاد 

 ةصاíا فورظلا لظ فو .لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمه;ا ددحي نأ عجارFا ىلع بجي ,ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسâا عضو دنع .١٠
 نم رثكأ وأ دحاو يعم حاصفإ وأ باسح ديصر وأ تmماعFا تائف نم رثكأ وأ ةدحاو ةنيعم ةئف كانه تناك اذإف ,ةأشنFاب ةطيéا
 يمدختسملل ةيداصتقâا تارارقلا ىلع لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمه;ا نود غلابÜ اهيف تافيرحتلا رثؤت نأ ,لوقعم لكشب ,عقوتFا
 كلت ىلع اهقيبطت متيس يتلا ةيبسنلا ةيمه;ا تايوتسم وأ ىوتسم ديدf عجارFا ىلع بجيف ,ةيلاFا مئاوقلا ساسأ ىلع ذختُت يتلا
 )١٢أ–٣أ تارقفلا :عجار( .ةنيعFا تاحاصفàا وأ تاباسûا ةدصرأ وأ تmماعFا نم تائفلا

 تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدfو يرهو°ا فيرحتلا رطاخم مييقت ضارغ; ءادgل ةيبسنلا ةيمه;ا ديدf عجارFا ىلع بجي .١١
 )١٣أ تارقفلا :عجار( .ةيفاضàا ةعجارFا

 
 .١٣٥أو ١٣٤أ ناترقفلا ,"اهتئيبو ةأشنFا مهف لmخ نم اهمييقتو يرهو°ا فيرحتلا رطاخم ديدf" )٣١٥( ةعجارFا رايعم ٣
 ٢١أ ةرقفلا ,)٤٥٠( ةعجارFا رايعم ٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٦٣  

)٣٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجارFا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه;ا  

 ةعجار"ا ف مدقتلا لWخ رظنلا ةداعإ 

 وأ تmماعم تائفل ةيبسنلا ةيمه;ا تايوتسم وأ ىوتسمو( ,لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمه;ا ف رظنلا ديعي نأ عجارFا ىلع بجي .١٢
 وأ( ًاغلبم ددحُي هلعجتس تناك تامولعÜ ةيارد ىلع ةعجارFا ءانثأ حبصأ اذإ )قابطنâا ةلاح ف ,ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ
 )١٤أ ةرقفلا :عجار( .ًءادتبا هديدf ت امع فلتخي )غلابم

 ةيمه;ا تايوتسم وأ ىوتسمو( لكك ةيلاFا مئاوقلل ًءادتبا ًاددحم ناك امع لقأ ةيبسن ةيمهأ ىوتسم ةبسانم ىلإ عجارFا صلخ اذإ .١٣ 
 نأ يرورضلا نم ناك اذإ ام ديدf هيلع بجيف ,)قابطنâا ةلاح ف ,ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ وأ تmماعم تائفل ةيبسنلا
 .اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ثيح نم ةبسانم لازت â ةيفاضàا ةعجارFا تاءارجإ تناك اذإ امو ,ءادgل ةيبسنلا ةيمه;ا ف رظنلا ديعي

 قيثوتلا

 ٥:اهديدf دنع نابسûا ف اهذخأ ت يتلا لماوعلاو ةيت¢ا غلابFا ةعجارFا لامع; هقيثوت ف نّمضُي نأ عجارFا ىلع بجي .٤١

 ;)١٠ ةرقفلا رظنا( لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمه;ا )أ(

 ةرقفلا رظنا( قابطنâا ةلاح ف ,ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ وأ تmماعم تائفل ةيبسنلا ةيمه;ا تايوتسم وأ ىوتسم )ب(
١٠(; 

 ;)١١ ةرقفلا رظنا( ءادgل ةيبسنلا ةيمه;ا  )ج(

 .)١٣و ١٢ يترقفلا رظنا( ةعجارFا ف مدقتلا لmخ )ج( ىلإ )أ( دونبلا ف رظن ةداعإ يأ )د(

 *** 

 ىرخ3ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٥ ةرقفلا :عجار( ةعجار"ا رطخو ةيبسنلا ةيمه3ا

 نم ولخت لكك ةيلاFا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف عجارملل ةماعلا فاده;ا لثمتت ,ةيلام مئاوقلا ةعجارم دنع .١أ
 نم اهدادعإ ت دق ةيلاFا مئاوقلا تناك اذإ اميف هيأر ءادبإ نم عجارFا يكÆ مث نمو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو°ا فيرحتلا
 بولطم وه اF ًاقفو ,جئاتنلاب غmبàاو ,ةيلاFا مئاوقلا نع ريرقت يدقتو ;قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطà ًاقفو ,ةيرهو°ا بناو°ا عيمج
Üا ريياعم بجوFا لصيو ٦.ةعجارFا ديكأتلا ىلإ عجارFا قيرط نع لوقعûا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصFا ةعجارFضيفختل ةبسان 
 مئاوقلا نوكت امدنع ,بسانم ريغ يأرل عجارFا ءادبإ رطخ وه ةعجارFا رطخو ٧.لوبقم لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ ةعجارFا رطخ
 ةيبسنلا ةيمه;ا ذخأ متيو ٨.فاشتكâا رطخو يرهو°ا فيرحتلا رطاخم ف ةلاد ةعجارFا رطخ دعيو .يرهوج لكشب ةفّرحم ةيلاFا
 :دنع ًةصاخو ,ةعجارFا لاوط نابسûا ف ةعجارFا رطخو

 ٩;اهمييقتو يرهو°ا فيرحتلا رطاخم ديدf )أ(

 ١٠;ةيفاضàا ةعجارFا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدf )ب(

 ١٢.عجارFا ريرقت ف دراولا يأرلا نيوكت دنعو ١١ةيلاFا مئاوقلا ىلع ,تدجو نإ ,ةححصFا ريغ تافيرحتلا ريثأت يوقت )ج(
 

 ٦أو ,١١-٨ تارقفلا ,"ةعجارFا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجارFا رايعم  ٥
 ١١ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجارFاب مايقلاو لقتسFا عجارملل ةماعلا فاده;ا" )٢٠٠( ةعجارFا رايعم ٦
 ١٧ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجارFا رايعم  ٧
 )ج(١٣ ةرقفلا ,٢٠٠ ةعجارFا رايعم  ٨
 )٣١٥( ةعجارFا رايعم ٩
 "ةميقFا رطاخملل عجارFا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجارFا رايعم  ١٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٦٤  

)٣٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهKا  

 ١٢.عجار;ا ريرقت ف دراولا يأرلا نيوكت دنعو ١١ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ,تدجو نإ ,ةححص;ا ريغ تافيرحتلا ريثأت يوقت )ج(

 )٦ ةرقفلا :عجار( ةعجار"ا قايس ف ةيبسنلا ةيمه3ا

 تاباسûا ةدصرأو تlماع;ا تائف ديدحتل ينه;ا مكûا مادختسا ىلع ١٣اهمييقتو يرهو°ا فيرحتلا رطاخم ديدe يوطني  .٢أ
 تافيرحتلا دعت ,ماع لكشبو ,ىرخأ ةرابعب( ايرهوج اهيف فيرحتلا نوكي دق يتلا ,ةيعونلا تاحاصفàا كلذ ف اÜ ,تاحاصفàاو
 ةيلا;ا مئاوقلا ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقâا تارارقلا ىلع رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج
 لماوعلا ديدحتب عجار;ا موقي دقف ,ةيرهوج نوكت نأ نك£ ةيعونلا تاحاصفàا ف تافيرحتلا تناك اذإ اميف رظنلا دنعو .)لكك
 :لثم ةلصلا تاذ

 .)ةرتفلا لlخ لامعfل ريبك عيمجتب تماق دق ةأشن;ا نوكت دق ,لاث;ا ليبس ىلع( ةرتفلا لlخ ةأشن;ا فورظ •

 ديدج يلام ريرقت رايعم بلطتي دق ,لاث;ا ليبس ىلع( هيلع أرطت يتلا تارييغتلا كلذ ف اÜ ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ •
 .)ةأشنملل ةمهم دعت ةديدج ةيعون تاحاصفإ

 تاحاصفàا نوكت دق ,لاث;ا ليبس ىلع( ةأشن;ا ةعيبط ببسب ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ةمهم دعت يتلا ةيعونلا تاحاصفàا •
 .)ةيلام ةسسؤ; ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ةمهم ةلويسلا رطاخم نع

Nل ةيبسنلا ةيمه3او ,ةيبسنلا ةيمه3ا ديدPةعجارملل طيطختلا دنع ءاد 

 )١٠ ةرقفلا :عجار( ماعلا عاطقلا تآشنÜ ةصاخ تارابتعا

 اهمئاوقل نوسيئرلا نومدختس;ا بلاغلا ف يه ةيميظنتلا تاطلسلاو ةمظنKا رادصإ تاهج نوكت ,ماعلا عاطقلا تآشنم ةلاح ف .٣أ
 ةيمهKا ديدe رثأتي ,كلذلو .ةيداصتقâا تارارقلا فlخب تارارق ذاختâ ةيلا;ا مئاوقلا مادختسا متي دقف ,كلذ ىلع ةوlعو .ةيلا;ا
 ةلاح ف ,ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ وأ تlماعم تائفل ةيبسنلا ةيمهKا تايوتسم وأ ىوتسمو( لكك ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا
 رادصإ تاهج تاجايتحابو ,ىرخKا ةمزل;ا رماوKا وأ حئاوللا وأ ةمظنKاب ماع عاطق ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع )قابطنâا
 .ماعلا عاطقلا جماربب قلعتي اميف ,ةيلا;ا تامولع;ا نم مومعلاو ةمظنKا

 )١٠ ةرقفلا :عجار( لكك ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهKا ديدe دنع ةيعجرم سسأ مادختسا

 ةيادبك ,راتخم يعجرم ساسأ ىلع ةيوئم ةبسن قيبطت متي بلاغلا فو .ينه;ا مكûا ةسرا± ىلع ةيبسنلا ةيمهKا ديدe يوطني .٤أ 
 :يلي ام بسان;ا يعجر;ا ساسKا ديدe ف رثؤت دق يتلا لماوعلا نمضتتو .لكك ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهKا ديدحتل

 ;)تافورص;ا ,تاداريàا ,ةيكل;ا قوقح ,تامازتلâا ,لوصKا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيلا;ا مئاوقلا رصانع •

 ضرغل ,لاث;ا ليبس ىلع( اهيلع زيكرتلا ىلإ ةنيع;ا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا يمدختسم مامتها لي£ دونب كانه تناك اذإ ام •
 ;)لوصKا فاص وأ داريàا وأ حبرلا ىلع زيكرتلل نومدختس;ا لي£ دق ,يلا;ا ءادKا يوقت

 ;ةأشن;ا اهيف لمعت يتلا ةيداصتقâا ةئيبلاو ةعانصلاو ,اهتايح ةرود نم ةأشن;ا عقت نيأو ,ةاشن;ا ةعيبط •

 ,ةيكل;ا قوقح نم âًدب نيدلاب طقف ةلو± ةأشن;ا تناك اذإ ,لاث;ا ليبس ىلع( اهب لوÆ يتلا ةقيرطلاو ةأشن;ا ةيكلم لكيه •
 ;)ةأشن;ا حابرأ نم âًدب ,اهيلع يتلا تابلاط;او ,لوصKا ىلع ربكأ ةروصب نومدختس;ا زكري دقف

 .ةيعجر;ا سسfل ةيبسنلا تابلقتلا  •

 
 )٤٥٠( ةعجار;ا رايعم ١١
 "ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٠٠٧( ةعجار;ا رايعم  ١٢
 .ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسمو تارارقàا ىوتسم ىلع همييقتو يرهو°ا فيرحتلا رطخ ديدحتب عجار;ا موقي نأ )٣١٥( ةعجار;ا رايعم نم ٢٥ ةرقفلا بلطتت ١٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٦٥  

)٣٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجارFا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه;ا  

 مصخ لبق حبرلا لثم هنع ريرقتلا متي يذلا لخدلا تائف ,ةأشنFا فورظ ىلع ًءانب ,ةبسانم نوكت دق يتلا ةيعجرFا سس;ا ةلثمأ يب نم .٥أ

 مدختسُيو .لوص;ا ةميق فاص وأ ةيكلFا قوقح يلامجإ وأ تافورصFا يلامجإو حبرلا لمجم وأ داريàا يلامجإ وأ )*(ةبيرضلاو ةاكزلا
 ةرمتسFا تايلمعلا نم حبرلا نوكي امدنعو .حبرلل ةفداهلا تآشنملل ةبيرضلاو ةاكزلا مصخ لبق ةرمتسFا تايلمعلا نم حبرلا بلاغلا ف
 .تاداريàا يلامجإ وأ حبرلا لمجم لثم ,ربكأ ةروصب ةبسانم نوكت دق ىرخأ ًةيعجرم ًاسسأ نإف ,ًابلقتم ةبيرضلاو ةاكزلا مصخ لبق

 ,ةقباسلا تارتفلل ةيلاFا زكارFاو ةيلاFا جئاتنلا ةداعلا ف نمضتت ةمئFmا ةيلاFا تانايبلا نإف ,رات†ا يعجرFا ساس;اب قلعتي اميف .٦أ
 ف ةمهFا تاريغتلا بسح ةلدعم ,ةيلاûا ةرتفلل تاؤبنتلا وأ تانزاوFاو ,هخيرات ىتح ةرتفلا ةيادب نم يلاFا زكرFاو ةيلاFا جئاتنلاو
 ةيداصتقâا ةئيبلا وأ ةعانصلا لاوحأ ف ةلصلا تاذ تاريغتلاو )ةمهم لامعأ ةأشنم ىلع ذاوحتسâا ,لاثFا ليبس ىلع( ةأشنFا فورظ
 ساسأ ىلع ةنيعم ةأشنF لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمه;ا ددf امدنعف ,ةيادب ةطقنكو ,لاثFا ليبس ىلعف .ةأشنFا اهيف لمعت يتلا
 ةدايز وأ يئانثتسا ضافخنا اهنع جتني يتلا فورظلا نإف ,ةبيرضلاو ةاكزلا مسح لبق ةرمتسFا تايلمعلا نم تانلا حبرلا نم ةبسن
 مقر مادختساب ةبسانم رثكأ لكشب ددf لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمه;ا نأ جاتنتسا ىلإ عجارFا عفدت دق حبرلا اذه ف ةيئانثتسا
 .ةيضاFا جئاتنلا ىلإ دانتسâاب ةبيرضلاو ةاكزلا لبق ةرمتسFا تايلمعلا نم داتعFا حبرلا لث£

 ينثا نع لقت وأ ديزت يلام ريرقت ةرتفل ةيلاFا مئاوقلا دَعُت امدنعو .اهنع هريرقت عجارFا دِعُي يتلا ةيلاFا مئاوقلاب ةيبسنلا ةيمه;ا طبترت .٧أ 
 طبترت ةيبسنلا ةيمه;ا نإف ,يلاFا ريرقتلا ةرتف ف رييغت ثدحي امدنع وأ ةديدج ةأشنم ف لاûا هيلع نوكي دق املثم ,ًارهش رشع
 .ةرتفلا كلتل ةدعFا ةيلاFا مئاوقلاب

 ساس;او ةيوئFا ةبسنلا يب ةقmع كانهو .ينهFا مكûا ةسرا± ىلع راتخم يعجرم ساسأ ىلع اهقيبطتل ةيوئم ةبسن ديدf يوطني .٨أ
 ىلعأ ًةداع نوكتس ,ةبيرضلاو ةاكزلا مصخ لبق ةرمتسFا تايلمعلا نم حبرلا ىلع ةقبطFا ةيوئFا ةبسنلا نأ كلذ لاثمو ,رات†ا يعجرFا
 نم حبرلا نم ةئاFا ف ةسمخ ةبسن نأ عجارFا ربتعي نأ نك£ ,لاثFا ليبس ىلعف .داريàا يلامجإ ىلع ةقبطFا ةيوئFا ةبسنلا نم
 ف دحاو ةبسن نأ عجارFا ربتعي دق اميف ,ةيليوf ةعانص ف حبرلل فدهت ةأشنF ةبسانم ةبيرضلاو ةاكزلا مصخ لبق ةرمتسFا تايلمعلا
 وأ ىلعأ بسن مادختسا بسانFا نم نوكي دق ,كلذ عمو .حبرلل فدهت â ةأشنF ةبسانم تافورصFا يلامجإ وأ داريàا يلامجإ نم ةئاFا
 .فورظلا بسحب لقأ

 ةريغصلا تآشنFاب ةصاخ تارابتعا

 يتلا لامع;ا ف لاûا هيلع نوكي دق امك ,رارمتساب mًيئض ةبيرضلاو ةاكزلا مصخ لبق ةرمتسFا تايلمعلا نم ةأشنFا حبر نوكي امدنع .٩أ
 لبق حبرلا لثم رخآ ًايعجرم ًاساسأ نإف ,رجأ ةروص ف ةبيرضلاو ةاكزلا مصخ لبق حبرلا نم ريثكلا كلاFا ذخأي ثيح اهكلام اهريدي
 .ةمءmم رثكأ نوكي دق ةبيرضلاو ةاكزلاو رج;ا مصخ

 ماعلا عاطقلا تآشنÜ ةصاخ تارابتعا

 صقان تاعوفدFا وأ تاداريàا صقان تافورصFا( ةفلكتلا فاص وأ ةفلكتلا يلامجإ نوكي دق ,ماع عاطق ةأشنم ةعجارم دنع .١٠أ 
 نوكت نأ نكميف ,ماعلا عاطقلا ةأشنم ةدهع ف ةماع لوصأ كانه تناك ىتمو .جماربلا ةطشن; ًابسانم ًايعجرم ًاساسأ )تاضوبقFا
 .ًابسانم ًايعجرم ًاساسأ لوص;ا

 )١٠ ةرقفلا :عجار( تاحاصفàا وأ تاباسûا ةدصرأ وأ تmماعFا نم ةنيعم تائفل ةيبسنلا ةيمه;ا تايوتسم وأ ىوتسم

 رثكأ وأ دحاو يعم حاصفإ وأ باسح ديصر وأ تmماعFا تائف نم رثكأ وأ ةدحاو ةنيعم ةئف دوجو ىلإ ريشت دق يتلا لماوعلا يب نم .١١أ
 ةيداصتقâا تارارقلا ىلع لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمه;ا نود غلابÜ اهيف تافيرحتلا رثؤت نأ ,لوقعم لكشب ,عقوتFا نم
 :يلي ام ,ةيلاFا مئاوقلا ساسأ ىلع ذختُت يتلا يمدختسملل

 
 .ةيدوعسلا حئاوللاو ةمظن;ا عم قفتي اÜ ةاكزلا ةفاضإ ت *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت           ٢٦٦  

)٣٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجارFا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه;ا  

 وأ ةنيعم دونب سايقب قلعتي اميف يمدختسFا تاعقوت ىلع ريثأت قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ وأ حئاوللا وأ ةمظنgل ناك اذإ ام •
 ةيساسûا ليلfو ,ةمكوûاب يفلكFاو ةرادàا رجأو ,ةقmعلا تاذ فارط;ا عم تmماعFا ,لاثFا ليبس ىلع( اهنع حاصفàا
 .)ريدقتلا دكأت مدع ةجرد اهيف عفترت يتلا ةلداعلا ةميقلل ةيبساéا تاريدقتلل

 .)ةيودأ ةكرشل ريوطتلاو ثحبلا فيلاكت ,لاثFا ليبس ىلع( ةأشنFا اهيف لمعت يتلا ةعانصلاب ةقلعتFا ةيسيئرلا تاحاصفàا •

 ,لاثFا ليبس ىلع( ةيلاFا مئاوقلا ف لصفنم لكشب اهنع حصفFا ةأشنFا لامعأ نم يعم بناج ىلع ًابصنم مامتهâا ناك اذإ ام •
 .)لامعgل ريبك عيم∑ وأ تاعاطق نع تاحاصفàا

 ةطيéا ةصاíا فورظلل ًاقفو ةدوجوم تاحاصفàا وأ تاباسûا ةدصرأ وأ تmماعFا نم تائفلا كلت تناك اذإ اميف رظنلا دنع .١٢أ
 .ةرادàاو ةمكوûاب يفلكFا تاعقوتو رظن تاهجول مهف ىلإ لصوتلا ديفFا نم هنأ عجارFا دجي دقف ,ةأشنFاب

 )١١ ةرقفلا :عجار( ءادgل ةيبسنلا ةيمه;ا

 ريغ تافيرحتلا عامتجا نأ ةقيقح لهاجتي ةيدرفلا اهتلاحب ةيرهوج نوكت يتلا تافيرحتلا فاشتكا ضرغل طقف ةعجارملل طيطختلا نإ .١٣أ
 متيو .ةفشتكم ريغ تافيرf دوجو لامتحâ ًاشماه كرتي âو ,يرهوج لكشب ةفرحم ةيلاFا مئاوقلا لعجي دق ةيدرفلا اهتلاحب ةيرهو°ا
 زواجتي نأ لامتحا نم بسانم ىوتسم ىندأ ىلإ ليلقتلل )رثكأ وأ ًادحاو ًاغلبم ,اهفيرعت ت امك ,نوكت يتلا( ءادgل ةيبسنلا ةيمه;ا عضو
 ةيبسنلا ةيمه;ا نإف ,لثFابو .لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمه;ا ةيلاFا مئاوقلا ف ةفشتكFا ريغو ةححصFا ريغ تافيرحتلا عومجم
 ىندأ ىلإ ليلقتلل اهعضو متي ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ وأ تmماعم ةئفل ددحم ةيبسن ةيمهأ ىوتسÜ قلعتي اميف ءادgل
 ديصر ف وأ تmماعFا نم ةنيعFا ةئفلا كلت ف ةفشتكFا ريغو ةححصFا ريغ تافيرحتلا عومجم زواجتي نأ لامتحا نم بسانم ىوتسم
 ةيبسنلا ةيمه;ا ديدfو .يعFا حاصفàا وأ ديصرلا كلذ وأ ةنيعFا ةئفلا كلتل ةيبسنلا ةيمه;ا ىوتسم يعFا حاصفàا وأ باسûا
 هثيدf متي يذلا ,ةأشنملل عجارFا مهفب كلذ رثأتيو .ينهFا مكûا ةسرا± ىلع ًاضيأ يوطنيو ةطيسب ةيلآ ةيباسح ةيلمع سيل ءادgل
 اميف عجارFا تاعقوتب مث نمو ,ةقباسلا ةعجارFا تايلمع ف ةددéا تافيرحتلا ىدمو ةعيبطبو ;رطا†ا مييقت تاءارجإ ذيفنت ءانثأ
 .ةيلاûا تارتفلا ف تافيرحتلاب قلعتي

 )١٢ ةرقفلا :عجار( ةعجار"ا ف مدقتلا لWخ رظنلا ةداعإ

 وأ تmماعم تائفل ةيبسنلا ةيمه;ا تايوتسم وأ ىوتسمو( لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمه;ا ف رظنلا ةداعà ةجاح كانه نوكت دق .١٤أ
 رارق ذاختا ,لاثFا ليبس ىلع( ةعجارFا ءانثأ فورظلا ف ريغت ثودح ةجيتن )قابطنâا ةلاح ف ,ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ
 ذيفنتل ةجيتن اهتايلمعو ةأشنملل عجارFا مهف ف ريغت ثودح وأ ةديدج تامولعم روهظ وأ )ةأشنFا لامعأ نم يسيئر ءزج نم صلختلاب
 دح ىلإ ةفلتخم نوكت نأ حجرFا نم ةيلعفلا ةيلاFا جئاتنلا نأ ةعجارFا ءانثأ يبت اذإ ,لاثFا ليبس ىلعف .ةيفاضàا ةعجارFا تاءارجإ
 عجارFا نإف ,لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمه;ا ديدحتل ةيادبلا ف تمدختسا يتلاو ةرتفلا ةياهن ف ةعقوتFا ةيلاFا جئاتنلا نع ريبك
 .ةيبسنلا ةيمه;ا كلت ف رظنلا ةداعإب موقي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةمَّيق"ا رطاخملل عجار"ا تاباجتسا :)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 ذخIا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٣٣٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
  .ةبسا\ا ريياعم ضارغI حلطص;ا سفن فيرعت عم سبتلت ] ثيحب ,رايع;ا اذه ضارغI "ةيلوIا ةرتفلا" حلطصم فيرعت نابسMا ف

 :يلي امك )٣٣٠( رايعم ف تدرو امك ,ةيلوIا ةرتفلا فيرعت ت دقو

"Iا ةرتفلاب دصقُي رايع;ا اذه ضارغIةيلو Interim Period ةنسلا ةياهن لبق ةعجار;ا لامعأ ضعبب عجار;ا اهيف موقي يتلا ةرتفلا 
 .ةيلا;ا
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)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 )٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةمَّيق"ا رطاخملل عجار"ا تاباجتسا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ..............................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٢  .................................................................................................................. نايرسلا خيرات

 ٣  .........................................................................................................................  فدهلا

 ٤  ..................................................................................................................   تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ٥  ............................................................................................................  ةماعلا تاباجتس]ا

 ٢٣–٦  ....................................  تارارقÅا ىوتسم ىلع ةمَّيق;ا يرهو�ا فيرحتلا رطا~ ًةباجتسا ةعجار;ا تاءارجإ

 ٢٤  ....................................................................................................  ةيلا;ا مئاوقلا ضرع ةيافك

 ٢٧–٢٥  .......................................................................................... اهتبسانمو ةعجار;ا ةلدأ ةيافك يوقت

 ٣٠-٢٨  ..................................................................................................................   قيثوتلا

 ىرخGا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٣أ-١أ  ............................................................................................................  ةماعلا تاباجتس]ا

 ٥٨أ-٤أ  ....................................  تارارقÅا ىوتسم ىلع ةمَّيق;ا يرهو�ا فيرحتلا رطا~ ًةباجتسا ةعجار;ا تاءارجإ

 ٥٩أ  ....................................................................................................  ةيلا;ا مئاوقلا ضرع ةيافك

 ٦٢أ-٦٠أ  .........................................................................................  اهتبسانمو ةعجار;ا ةلدأ ةيافك يوقت

 ٦٣أ  ..................................................................................................................   قيثوتلا

 

 عجارملل ةماعلا فادهIا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا

 ةرقفلا
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)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 عجار;ا اهددح يتلا يرهو�ا فيرحتلا رطا~ تاباجتس]ا ذيفنتو ميمصت نع عجار;ا ةيلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ١)٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو اهمّيقو

 نايرسلا خيرات 

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٢

 فدهلا

 ميمصت لçخ نم ,ةمَّيق;ا يرهو�ا فيرحتلا رطاخم نع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصMا وه عجار;ا فده .٣ 
 .اهذيفنتو رطا~ا كلتل ةبسانم تاباجتسا

 تافيرعتلا 

٤. Iا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغéيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 ام ساسIا تاءارجÅا لمشتو .تارارقÅا ىوتسم ىلع ةيرهو�ا تافيرحتلا فاشتك] ممصُم ةعجارم ءارجإ :ساسIا ءارجÅا )أ(
 :يلي

 ;)تاحاصفÅاو تاباسMا ةدصرأو تçماع;ا تائفب ةصاëا( ليصافتلا تارابتخا )١(

 .ساسIا ةيليلحتلا تاءارجÅا )٢(

 ,حيحصتو فاشتكا وأ ,عنم ف ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا يوقتل ممصم ةعجارم ءارجإ :ةباقرلا تاودأ رابتخا )ب(
 .تارارقÅا ىوتسم ىلع ةيرهو�ا تافيرحتلا

 تابلطت"ا

 ةماعلا تاباجتسQا

 :عجار( .ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع ةمَّيق;ا يرهو�ا فيرحتلا رطاخم ةهجاو; ةماع تاباجتسا ذفنيو ممصُي نأ عجار;ا ىلع بجي .٥
 )٣أ–١أ تارقفلا

 تارارق\ا ىوتسم ىلع ةمَّيق"ا يرهوXا فيرحتلا رطاU ًةباجتسا ةعجار"ا تاءارجإ

 يرهو�ا فيرحتلا رطاخم ىلإ اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ف دنتست ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذفنيو ممصي نأ عجار;ا ىلع بجي .٦
 )٨أ-٤أ تارقفلا :عجار( .اهل بيجتستو تارارقÅا ىوتسم ىلع ةمَّيق;ا

 :يلي اï مايقلا عجار;ا ىلع بجي ,اهذيفنت متيس يتلا ةيفاضÅا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصت دنع .٧

 ةئف لكل تارارقÅا ىوتسم ىلع يرهو�ا فيرحتلا رطë هيلإ لصوتلا ت يذلا مييقتلا ىلإ تدأ يتلا بابسIا ف رظني نأ )أ(
 :كلذ ف اï ,حاصفإ لكو باسح ديصر لكو تçماعم

 ةلصلا يذ حاصفÅا وأ باسMا ديصر وأ تçماع;ا ةئفل ةنيع;ا صئاصëا ببسب يرهوج فيرô دوجو لامتحا )١(
 ;)مزç;ا رطëا ,ىرخأ ةرابعب(

 
 "اھتئیبو ةأشنملا مھف لالخ نم اھمییقتو يرھوجلا فیرحتلا رطاخم دیدحت" )٣١٥( ةعجارملا رایعم  ١
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)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 عجار;ا نم بلطتي اú ,)ةباقرلا رطخ يأ( ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ نابسMا ف ذخأي رطا~ا مييقت ناك اذإ ام )٢(
 يوني عجار;ا ناك اذإ ام ,ىرخأ ةرابعب( ةيلعافب لمعت ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام ديدحتل ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMا
 :عجار( ;)ساسIا تاءارجÅا ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدô ف ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع دامتع]ا
 )١٨أ–٩أ تارقفلا

 )١٩أ ةرقفلا :عجار( .رطخلل عجار;ا مييقت عفترا املك ًاعانقإ رثكأ ةعجارم ةلدأ ىلع لصحي نأ  )ب(

 ةباقرلا تاودأ تارابتخا

 ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذفنُيو ممصُي نأ عجار;ا ىلع بجي .٨
Iا ف كلذو ,ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودMا ت]اéةيت: 

 ةرابعب( ةيلعافب لمعت ةباقرلا تاودأ نأب ًاعقوت تارارقÅا ىوتسم ىلع يرهو�ا فيرحتلا رطا~ عجار;ا مييقت نمضت اذإ )أ(
 ;)ساسIا تاءارجÅا ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدô ف ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع دامتع]ا عجار;ا ىون اذإ ,ىرخأ
  وأ

 :عجار( .تارارقÅا ىوتسم ىلع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام اهدرفï رفوت نأ عيطتست ] ساسIا تاءارجÅا تناك اذإ )ب(
 )٢٤أ–٢٠أ تارقفلا

 ةيلعاف ىلع هدامتعا داز املك ,ًاعانقإ رثكأ ةعجارم ةلدأ ىلع لصحي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنتو ميمصت دنع .٩
 )٢٥أ ةرقفلا :عجار( .ةنيعم ةباقر ةادأ

 ةباقرلا تاودأ تارابتخا ىدمو ةعيبط

 :يلي اï مايقلا عجار;ا ىلع بجي ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنتو ميمصت دنع .١٠

 ف اï ,ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا نع ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل راسفتس]ا بناج ىلإ ىرخأ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت )أ(
  :كلذ

  ;ةعجار;ا لحم ةرتفلا ءانثأ ةمئç;ا تاقوIا ف ةباقرلا تاودأ قيبطت ةيفيك )١(

 .اهب اهقيبطت ت يذلا قاست]ا )٢(

 )٢٩أ–٢٦أ تارقفلا :عجار( .اهب اهقيبطت ت يتلا لئاسولاو تاودIا هذه قيبطتب مئاقلا )٣(

 ناك اذإو ,)ةرشابم ريغ ةباقر تاودأ( ىرخأ ةباقر تاودأ ىلع دمتعت اهرابتخا متيس يتلا ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام ديدô )ب(
 .ةرشاب;ا ريغ تاودIا كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلا معدت ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMا يرورضلا نم ناك اذإ ام ديدô ,كلذك لاMا
 )٣١أ ,٣٠أ يترقفلا :عجار(

 ةباقرلا تاودأ تارابتخا تيقوت

 ١٥و ١٢ يترقفلا ةاعارم عم ,ةرتفلا رادم ىلع وأ يعم تقو ف اهيلع دامتع]ا يوني يتلا ةباقرلا تاودأ ربتخي نأ عجار;ا ىلع بجي .١١
 )٣٢أ ةرقفلا :عجار( .عجار;ا لبق نم دوشن;ا دامتعçل بسانم ساسأ ريفوت لجأ نم كلذو ,هاندأ

 ةيلوأ ةرتف لçخ اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ مادختسا

 :يلي اï موقي نأ هيلع بجيف ,ةيلوأ ةرتف لçخ ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع عجار;ا لصح اذإ .١٢

 ;ةيلوIا ةرتفلا دعب تاودIا كلت ىلع تأرط يتلا ةمه;ا تارييغتلا نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لصحي نأ )أ(

 )٣٤أ ,٣٣أ يترقفلا :عجار( .ةيقبت;ا ةرتفلل اهيلع لوصMا متيس يتلا ةيفاضÅا ةعجار;ا ةلدأ ددحي نأ )ب(
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)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 

 ةقباسلا ةعجار;ا تايلمع ف اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ مادختسا

 لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ مادختسا بسان;ا نم ناك اذإ ام ريرقت دنع هاندأ تارابتع]ا نابسMا ف ذخأي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٣
 ةينمزلا ةرتفلا لوطل هديدô دنعف ,ًابسانم كلذ ناك اذإو ,ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةقباس ةعجارم تايلمع ف اهيلع
 :ةنيعم ةباقر ةادأ رابتخا ةداعإ لبق يضقنت نأ نك£ يتلا

 مييقتل ةأشن;ا ةيلآو ,ةباقرلا تاودI ةأشن;ا ةعباتمو ,ةباقرلا ةئيب كلذ ف اï ,ىرخIا ةيلخادلا ةباقرلا رصانع ةيلعاف )أ(
 ;رطا~ا

  ;ةيلآ وأ ةيودي تناك اذإ ام كلذ ف اï ,ةباقرلا صئاصخ نع ةئشانلا رطا~ا )ب(

 ;تامولع;ا ةينقت ىلع ةماعلا ةباقرلا تاودأ ةيلعاف )ج(

 ,ةقباسلا تاعجار;ا ف ةباقرلا قيبطت ف ةظحç;ا تافارحن]ا ىدمو ةعيبط كلذ ف اï ,اهل ةأشن;ا قيبطتو ةباقرلا ةيلعاف )د(
  ;ةباقرلا قيبطت ىلع ريبك لكشب رثؤت يفظو;ا ف تارييغت كانه ناك اذإ امو

  ;ةريغت;ا فورظلا ببسب ًارطخ لكشُي ةنيعم ةباقر ةادأ ف رييغتلا مدع ناك اذإ ام )ه(

 )٣٥أ ةرقفلا :عجار( .ةباقرلا ىلع دامتع]ا ىدمو يرهو�ا فيرحتلا رطاخم )و(

 ةباقر تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةقباس ةعجارم ةيلمع نم اهيلع لوصMا ت ةعجارم ةلدأ مادختس] ططخي عجار;ا ناك اذإ .١٤ 
 تارييغت تثدح دق تناك اذإ ام نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMا قيرط نع ةلدIا كلت ةمءçم رارمتسا تبثي نأ هيلع بجيف ,ةنيعم
 بناج ىلإ تاراسفتسا ءارجإب كلت ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصMا عجار;ا ىلع بجيو .ةقباسلا ةعجار;ا دعب كلت ةباقرلا تاودأ ف ةمهم
 :يلي اï همايق بوجو عم ,ةدد\ا ةيباقرلا تاودIا كلتل همهف ديكأتل ,يصقتلا وأ ةظحç;ا

 ةعجار;ا نم ةرمتس;ا ةعجار;ا ةلدأ ةمءçم رارمتسا ىلع رثؤت تارييغت تثدح اذإ ,ةيلاMا ةعجار;ا ف ةباقرلا تاودأ رابتخا )أ(
 )٣٦أ ةرقفلا :عجار( .ةقباسلا

 ,ةعجارم تايلمع ثçث لك لقIا ىلع ةدحاو ةرم ةباقرلا تاودأ رابتخا عجار;ا ىلع بجيف ,تارييغتلا كلت لثم ثدô مل اذإ )ب(
 عجار;ا يوني يتلا ةباقرلا تاودأ عيمج رابتخا لامتحا يدافتل ةعجارم ةيلمع لك ف ةباقرلا تاودأ ضعب رابتخا هيلع بجي امك
 )٣٩أ–٣٧أ تارقفلا :عجار( .يتيلاتلا ةعجار;ا يترتف ف ةباقرلا تاودأ رابتخا نود ةدحاو ةعجارم ةرتف ف اهيلع دامتع]ا

 ةمه;ا رطا~ا ىلع ةباقرلا تاودأ

 ةرتفلا ف تاودIا كلت رابتخا هيلع بجيف ,مهم رطخ هنأب هددح يعم رطخ ىلع ةباقر تاودأ ىلع دامتعçل ططخي عجار;ا ناك اذإ .١٥
 .ةيلاMا

 ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا يوقت

 نم اهفاشتكا ت يتلا تافيرحتلا تناك اذإ ام مّوقُي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا يوقت دنع .١٦
 تاءارجÅا لçخ نم تافيرô فاشتكا مدع نإف ,كلذ عمو .ةيلعافب لمعت ] ةباقرلا تاودأ نأ ىلإ ريشت ساسIا تاءارجÅا لçخ
 )٤٠أ ةرقفلا :عجار( .رابتخçل عضاëا رارقÅاب ةقلعت;ا ةباقرلا تاودأ ةيلعاف ىلع ةعجارم ةلدأ رفوي ] ساسIا

 مهفل ةددحم تاراسفتسا ءارجإ عجار;ا ىلع بجيف ,اهيلع دامتع]ا عجار;ا يوني يتلا ةباقرلا تاودأ نع تافارحنا فاشتكا ةلاح ف .١٧
 )٤١أ ةرقفلا :عجار( :تناك اذإ ام ددحي نأ بجيو ,اهيلع ةبترت;ا ةلمت\ا تاعبتلاو رومIا هذه

 وأ ;ةباقرلا تاودأ ىلع دامتعçل ًابسانم ًاساسأ لكشُت اهذيفنت ت يتلا ةباقرلا تاودأ تارابتخا )أ(

  وأ ;ةيرورض ةباقرلا تاودI ةيفاضÅا تارابتخ]ا )ب(

  .ساسIا تاءارجÅا مادختساب اهتهجاوم مزلي فيرحتلل ةلمت\ا رطا~ا )ج(



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                                    ٢٧٢  

)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 ساسIا تاءارجÅا

 تائف نم ةيرهوج ةئف لكل ساسأ ٍتاءارجإ ذفنيو ممصي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ةمّيق;ا يرهو�ا فيرحتلا رطاخم نع رظنلا ضغب .١٨
 )٤٧أ–٤٢أ تارقفلا :عجار( .يرهوج حاصفإ لكو يرهوج باسح ديصر لكلو تçماع;ا

 .ساسIا ةعجار;ا تاءارجإ نم اهنأ ىلع اهذيفنت متيس ةيجراëا تاقداص;ا تاءارجإ تناك اذإ اميف رظني نأ عجار;ا ىلع بجي .١٩
 )٥١أ–٤٨أ تارقفلا :عجار(

 ةيلا;ا مئاوقلا لافقإ ةيلآب ةقلعت;ا ساسIا تاءارجÅا

 :ةيلا;ا مئاوقلا لافقإ ةيلآب قلعتي اميف ةيتéا ةعجار;ا تاءارجإ عجار;ا اهذفني يتلا ساسIا تاءارجÅا نمضتت نأ بجي .٢٠

 قافتا وأ ةقباطم كلذ ف اï ,اهيلإ دنتست يتلا ةيبسا\ا تçجسلا عم ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا ةقباطم وأ قافتا )أ(
 نم وأ دعاس;او ماعلا ذاتسIا يرتفد لخاد نم تامولع;ا كلت ىلع لوصMا ت ًءاوس ,تاحاصفÅا ف ةدراولا تامولع;ا
 ;امهجراخ

 )٥٢أ ةرقفلا :عجار( .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ءانثأ ت≠ يتلا ىرخIا تçيدعتلاو ةيرهو�ا ةيمويلا دويق رابتخا )ب(

 ةمه;ا رطاخملل ةباجتسçل ساسIا تاءارجÅا

 تاءارجإ ذيفنت هيلع بجيف ,ًامهم ًارطخ دعُي تارارقÅا ىوتسم ىلع ةمّيق;ا يرهو�ا فيرحتلا رطاخم نم ًارطخ نأ عجار;ا ددح اذإ .٢١
 كلت نمضتت نأ بجيف ,ساسIا تاءارجÅا ذيفنت ىلع مه;ا رطëا ةهجاوم رصتقت امدنعو .صاخ لكشب رطëا كلذل بيجتست ساسأ
 )٥٣أ ةرقفلا :عجار( .ليصافتلل تارابتخا تاءارجÅا

 ساسIا تاءارجÅا تيقوت

 :يلي ام ذيفنت قيرط نع ةيقبت;ا ةرتفلا ةيطغت عجار;ا ىلع بجيف ,يلوأ خيرات ف ساسIا تاءارجÅا ذيفنت ةلاح ف .٢٢ 

 وأ ;ةلصافلا ةرتفلل ةباقرلا تاودأ تارابتخا بناج ىلإ ,ساسأ تاءارجإ )أ(

 ,ةيفاك اهنأ عجار;ا ىأر اذإ ,طقف ةيفاضإ ساسأ تاءارجإ )ب(

 )٥٧أ–٥٤أ تارقفلا :عجار( .ةرتفلا ةياهن ىلإ يلوIا خيراتلا نم ةعجار;ا تاجاتنتسا بحسل ً]وقعم ًاساسأ رفوت

 اذإ ام مّوقُي نأ هيلع بجيف ,يرهو�ا فيرحتلا رطاخم مييقت دنع عجار;ا اهعقوتي نكي مل ,يلوأ خيرات ف تافيرô فاشتكا ةلاح ف .٢٣
 يطغت يتلا اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ثيح نم اهل طط~ا ساسIا تاءارجÅاو ةقçعلا يذ رطëا مييقت ليدعتل ةجاح كانه تناك
 )٥٨أ ةرقفلا :عجار( .ةيقبت;ا ةرتفلا

 ةيلا"ا مئاوقلا ضرع ةيافك

 دنعو .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ت دق ةيلا;ا مئاوقلل ماعلا ضرعلا ناك اذإ ام يوقتل ةعجارم تاءارجإ عجار;ا ذفني نأ بجي .٢٤ 
 :يلي ام ةبسانم سكعت ةقيرطب ةضورعم ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اميف رظني نأ عجار;ا ىلع بجي ,يوقتلا اذه ءارجإ

 ;اهل ةلثم;ا ت]اMاو ثادحIاو تçماع;او ةيلا;ا تامولع;ا فصوو فينصت •

 )٥٩أ ةرقفلا :عجار( .اهاوتحمو اهلكيهو ةيلا;ا مئاوقلا ضرع •

 اهتبسانمو ةعجار"ا ةلدأ ةيافك يوقت

 ام مّوقُي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ةعجار;ا نم ءاهتن]ا لبقو ,اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأو ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ ىلإ ًادانتسا .٢٥ 
 )٦١أ ,٦٠أ يترقفلا :عجار( .ةبسانم لازت ] تارارقÅا ىوتسم ىلع يرهو�ا فيرحتلا رطاخم تامييقت تناك اذإ



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                                    ٢٧٣  

)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 عجار;ا ىلع بجي ,يأرلا نيوكت دنعو .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصMا ت دق ناك اذإ ام ررقي نأ عجار;ا ىلع بجي .٢٦
 مئاوقلا ف ةدراولا تارارقÅا ديؤت اهنأ حضاولا نم ناك اذإ اّمع رظنلا ضغب ,ةلصلا تاذ ةعجار;ا ةلدأ عيمج نابسMا ف ذخأي نأ
 )٦٢أ ةرقفلا :عجار( .اهعم ضقانتت وأ ةيلا;ا

 لواحي نأ هيلع بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج رارقإب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع عجار;ا لصحي مل اذإ .٢٧
 نأ هيلع بجيف ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصMا ىلع رداق ريغ عجار;ا ناك اذإو .ةيفاضإ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMا
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر يأ ءادبإ نع عنت£ وأ ًاظفحتم ًايأر يدبي

 قيثوتلا

 ٢:يلي ام ةعجار;ا لامعI هقيثوت ف نّمضُي نأ عجار;ا ىلع بجي .٢٨

 ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبطو ,ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع ةمّيق;ا يرهو�ا فيرحتلا رطا~ ةماعلا تاباجتس]ا )أ(
  ;ةذفن;ا ةيفاضÅا

 ;تارارقÅا ىوتسم ىلع ةميق;ا رطا~اب تاءارجÅا كلت ةقçع )ب(

 )٦٣أ ةرقفلا :عجار( .ةحضاو ريغ جئاتنلا كلت تناك اذإ تاجاتنتس]ا كلذ ف اï ,ةعجار;ا تاءارجإ جئاتن )ج(

 ,ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةقباس ةعجارم تايلمع ف اهيلع لوصMا ت ةعجارم ةلدأ مادختس] ططخي عجار;ا ناك اذإ .٢٩
 ت يتلا تاودIا كلت لثم ىلع دامتع]ا نأشب اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتس]ا ةعجار;ا لامعI هقيثوت ف نّمضُي نأ هيلع بجيف
 .ةقباس ةعجارم تايلمع ف اهرابتخا

 ف اï ,اهيلإ دنتست يتلا ةيبسا\ا تçجسلا عم قباطتت وأ قفتت ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا نأ عجار;ا قيثوت حضوي نأ بجي .٣٠ 
 .امهجراخ نم وأ دعاس;او ماعلا ذاتسIا يرتفد لخاد نم تامولع;ا كلت ىلع لوصMا ت ءاوس ,تاحاصفÅا ةقباطم وأ قافتا كلذ

*** 

 ىرخGا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٥ ةرقفلا :عجار( ةماعلا تاباجتسQا

 :يلي ام ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع ةمّيق;ا يرهو�ا فيرحتلا رطاخم ةهجاو; ةماعلا تاباجتس]ا نمضتت دق .١أ

 .ينه;ا كشلا ةعزن ىلع ظافMا ةرورضب ةعجار;ا قيرف ىلع ديكأتلا •

 .ءاربخب ةناعتس]ا وأ ةنيعم تاراهم يوذ وأ ةربخ رثكأ يفظوم ييعت •

 .فارشÅا نم ديز;ا ريفوت •

 .اهذيفنت متيس يتلا ةيفاضÅا ةعجار;ا تاءارجإ رايتخا دنع ةيفاضإ ةأجافم رصانع لاخدإ •

 ةرتفلا ةياهن ف ساسأ تاءارجإ ذيفنت :لاث;ا ليبس ىلع ,ةعجار;ا تاءارجإ ىدم وأ تيقوت وأ ةعيبط ف ةماع تارييغت ءارجإ •
 .ًاعانقإ رثكأ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل ةعجار;ا تاءارجإ ةعيبط ليدعت وأ ;يلوأ خيرات ف اهذيفنت نم ً]دب

 .ةباقرلا ةئيبل عجار;ا مهفب ,عجارملل ةماعلا تاباجتس]ا ّمث نمو ,ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع يرهو�ا فيرحتلا رطاخم مييقت رثأتي .٢أ 
 لخاد نم اهجارختسا متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلع دامتع]ا ةيناكمإو ةيلخادلا ةباقرلا ف ربكأ ةقث عجار;ا ةلاعفلا ةباقرلا ةئيب حن≠ دقو
 نوكي ,لباق;ا فو .ةرتفلا ةياهن نم ً]دب يلوأ خيرات ف ةعجار;ا تاءارجإ ضعبب مايقلاب ,لاث;ا ليبس ىلع ,عجارملل حمسي اú ,ةأشن;ا
Iخ نم ةلاّعفلا ريغ ةباقرلا ةئيبل عجار;ا بيجتسي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف ;يسكع ريثأت ةباقرلا ةئيب ف روصقلا هجوçل: 

 
 ٦أو ،١١-٨ تارقفلا ،"ةعجارملا لامعأ قیثوت" )٣٠٢( ةعجارملا رایعم  ٢



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                                    ٢٧٤  

)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 .يلوأ خيرات ف اهب مايقلا متي يتلا كلت نم رثكأ ةرتفلا ةياهن ف ةعجارم تاءارجإب مايقلا •

 .ساسIا تاءارجÅا نم ً]ومش رثكأ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMا •

 .ةعجار;ا قاطن اهلمشي يتلا عقاو;ا ددع ةدايز •

 جهنم( ساسIا تاءارجÅا ىلع زيكرتلاب ,لاث;ا ليبس ىلع ,عجارملل ماعلا جهن;ا ىلع مهم ريثأت تارابتع]ا هذهل نإف ,هيلع ًءانبو .٣أ 
 .)كرتش;ا جهن;ا( ساسIا تاءارجÅا ىلإ ةفاضإ ةباقرلا تاودأ تارابتخا مادختسا ىلع دمتعي جهنم عابتاب وأ ,)ساسIا تاءارجÅا

 تارارق\ا ىوتسم ىلع ةمَّيق"ا يرهوXا فيرحتلا رطاU ًةباجتسا ةعجار"ا تاءارجإ

 )٦ ةرقفلا :عجار( ةيفاضÅا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط

 ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو ميمصتل بسان;ا ةعجار;ا جهنم ف رظنلل ًاساسأ تارارقÅا ىوتسم ىلع ةدد\ا رطاخملل عجار;ا مييقت رفوي .٤أ
 :عجار;ا ددحي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةيفاضÅا

 وأ ;يعم رارقÅ مّيق;ا يرهو�ا فيرحتلا رطë ةلاّعف ةباجتسا عجارملل ققحي دق طقف ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنت نأ )أ(

 يذ رطëا مييقت نم ةباقرلا تاودأ ريثأت عجار;ا دعبتسي يلاتلابو ,ةنيعم تارارقÅ بسانم طقف ساسIا تاءارجÅا ذيفنت نأ )ب(
 اذهب ةلص تاذ ةلاّعف ةباقر تاودأ يأ ددô مل رطا~ا مييقتل عجار;ا تاءارجإ نأ ىلإ كلذ ف ببسلا دوعي دقو .ةلصلا
 ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع دامتع]ا عجار;ا يوني ] مث نمو ءفك ريغ نوكيس ةباقرلا تاودأ رابتخا نI وأ ,رارقÅا
 وأ ;ساسIا تاءارجÅا ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدô ف

  .لعاف جهنم وه ساسIا تاءارجÅاو ةباقرلا تاودأ تارابتخا نم لك مادختساب كرتش;ا جهن;ا نأ )ج(

 ةيرهوج ةئف لكل ساسأ تاءارجإ ذيفنتو ميمصتب عجار;ا موقي ,رات~ا جهن;ا نع رظنلا ضغبو ,١٨ ةرقفلا تابلطت; ًاقفوو ,كلذ عمو 
 .يرهوج حاصفإ لكو يرهوج باسح ديصر لكلو تçماع;ا تائف نم

 ام ,ىرخأ ةرابعب( هعونو )ساسأ ءارجإ وأ ةباقرلا تاودI رابتخا ناك اذإ ام ,ىرخأ ةرابعب( هنم ضرغلا ىلإ ةعجار;ا ءارجإ ةعيبط ريشت .٥أ
 ةعجار;ا تاءارجإ ةعيبط دعُتو .)يليلô ءارجإ وأ ذيفنت ةداعإ وأ باستحا ةداعإ وأ ةقداصم وأ ًاراسفتسا وأ ةظحçم وأ ًايصقت ناك اذإ
 .ةمّيق;ا رطاخملل ةباجتس]ا ف ىوصق ةيمهأ تاذ

 .ةعجار;ا ليلد هيلع قبطني يذلا خيراتلا وأ ةرتفلا ىلإ وأ ,ءارجÅا ذيفنت تقو ىلإ ةعجار;ا ءارجإ تيقوت ريشي .٦أ

 ةطشنأ نم طاشنل تاظحç;ا ددع وأ ,ةنيعلا مجح ,لاث;ا ليبس ىلع ,هب هذيفنت متيس يذلا ردقلا ىلإ ةعجار;ا ءارجإ ىدم ريشي .٧أ
 .ةباقرلا

 يرهو�ا فيرحتلا رطا~ اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ف بيجتستو دنتست يتلا ,ةيفاضÅا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو ميمصت رفوي .٨أ
 .رطاخملل همييقتو عجارملل ةيفاضÅا ةعجار;ا تاءارجإ يب ًاحضاو ًاطبار ,تارارقÅا ىوتسم ىلع ةمّيق;ا

 ))أ(٧ ةرقفلا :عجار( تارارقÅا ىوتسم ىلع ةمّيق;ا رطاخملل ةباجتس]ا

 ةعيبطلا

 ليبس ىلعف .اهنيب اميف عم�ا ىلعو اهذيفنت متيس يتلا ةعجار;ا تاءارجإ عاونأ نم لك ىلع عجار;ا لبق نم ةمّيق;ا رطا~ا رثؤت دق .٩أ
 ىلإ ةفاضÅاب ,يعم دقع دونب لامتكا ىلع لباق;ا فرطلا نم ةقداصم عجار;ا بلطي نأ نك£ ,ًاعفترم مّيق;ا رطëا نوكي امدنع ,لاث;ا
 ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهريغ نم تارارقÅا ضعبل ةبسانم رثكأ ةنيعم ةعجارم تاءارجإ نوكت دق ,كلذ ىلع ًةوçعو .دنتس;ا نع يصقتلا
 تاءارجÅا نوكت دق اميف ,لامتك]ا رارقإ ف مّيق;ا فيرحتلا رطë ةباجتسا رثكأ ةباقرلا تاودأ تارابتخا نوكت دق ,داريÅاب قلعتي اميف
 .ثودMا رارقإ ف مّيق;ا فيرحتلا رطë ةباجتسا رثكأ ساسIا

 مّيق;ا رطëا ناك اذإ ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعجار;ا تاءارجإ ةعيبط ديدô ف ةلص تاذ رطا~ا نم رطë دد\ا مييقتلا بابسأ نوكت .١٠أ
 تاءارجÅا نأ ررقي دق عجار;ا نإف ,اهب ةطبتر;ا ةباقرلا تاودI رابتعا ا≤ود ,تçماع;ا نم ةئفل ةنيعم صئاصخ ببسب ًاضفخنم
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)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 تاودأ ببسب ًاضفخنم مّيق;ا رطëا ناك اذإ ,ىرخأ ةهج نمو .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام رفوت اهدرفï ساسIا ةيليلحتلا
 تاودI تارابتخ]ا ذيفنت هيلع بجيف ,ضفخن;ا مييقتلا اذه ساسأ ىلع ساسIا تاءارجÅا ذيفنت عجار;ا يونيو ,ةيلخادلا ةباقرلا
 ىلع ةلثامتم صئاصخ تاذ تçماع;ا نم ةئفل ,لاث;ا ليبس ىلع ,لاMا وه اذه نوكي دقو .)أ(٨ ةرقفلا هبلطتت ا; ًاقفو ,كلت ةباقرلا
 .ةأشن;ا تامولعم ماظن ةطساوب ينيتور لكشب بقارُتو جَلاعُتو ,ةدقعم ريغو لوقعم وحن

 تيقوتلا

 فيرحتلا رطخ ناك املكو .ةرتفلا ةياهن ف وأ يلوأ خيرات ف ساسIا تاءارجÅا وأ ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنتب عجار;ا موقي دق .١١أ
 وأ ,ةرتفلا ةياهن ىلإ برقأ خيرات ف ةيلعاف رثكأ نوكيس ساسIا تاءارجÅا ذيفنت نأ عجار;ا ررقي نأ ةيلامتحا تداز ,ًاعفترم يرهو�ا
 تاءارجإ ذيفنت ,لاث;ا ليبس ىلع( ئجافم تقو ف وأ اهنع نلعم ريغ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت ررقي وأ ,ركبأ خيرات نم ً]دب ,اهتياهن ف
 ليبس ىلعف .شغلا رطا~ ةباجتس]ا ف رظنلا دنع ةصاخ ةفصب ًامئçم رمIا اذه دعُيو .)نçعإ قباس نود ةراتخم عقاوم ف ةعجارم
 تاجاتنتسا ميمعتل ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ نإف ,دمعتم بعçت وأ فيرô رطاخم ديدô متي امدنع ,هنأ ىلإ عجار;ا صلخي دق ,لاث;ا
 .ةلاّعف نوكت نل ةرتفلا ةياهن ىلإ يلوأ خيرات نم ةعجار;ا

 ,ةعجار;ا نم ةركبم ةلحرم ف ةمه;ا رومIا ديدô ف عجار;ا ةرتفلا ةياهن لبق ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت دعاسي دق ,ىرخأ ةهج نمو .١٢أ 
 .رومIا هذه عم لماعتلل لاّعف ةعجارم جهنم عضو وأ ةرادÅا ةدعاسï اهلح يلاتلابو

 :كلذ لاثمو ,اهدعب وأ ةرتفلا ةياهن دنع ]إ اهذيفنت نك£ ] ةنيعم ةعجارم تاءارجإ ةّمث ,قبس ام ىلإ ةفاضإ .١٣أ 

 ةقباطم وأ قافتا كلذ ف اï ,اهيلإ دنتست يتلا ةيبسا\ا تçجسلا عم ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا ةقباطم وأ قافتا •
 ;امهجراخ نم وأ دعاس;او ماعلا ذاتسIا يرتفد لخاد نم تامولع;ا كلت ىلع لوصMا ت ًءاوس ,تاحاصفÅا

 ;ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ءانثأ ت≠ يتلا تçيدعتلا نم ققحتلا •

 ف ,اهزا∑إ متي مل اïر تçماعم دوجو وأ ةبسانم ريغ عيب دوقع ف ةأشن;ا لوخد ةيناكمإ ف لثمتي ٍرطë ةباجتس]ا تاءارجإ •
 .ةرتفلا ةياهن

 :يلي ام ,ةعجار;ا تاءارجإ هيف ذفني يذلا تقولا ف عجار;ا رظن ىلع رثؤت يتلا ةلصلا تاذ ىرخIا لماوعلا يب نم .١٤أ 

 .ةباقرلا ةئيب •

 ثدô ] دق وأ ,قح] تقو ف ةينورتكلÅا تافل;ا ىوتحم رييغت متي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف( ةمئç;ا تامولع;ا رفوت تقو •
 .)ةنيعم تاقوأ ف ]إ اهتظحçم متيس يتلا تاءارجÅا

 تايقافتا ماربإ قيرط نع ,حابرIا نأشب تاعقوتلا ةيبلتل تاداريÅا ميخضتب رطëا قلعت اذإ ,لاث;ا ليبس ىلعف( رطëا ةعيبط •
 .)ةرتفلا ةياهن خيرات ف ةحات;ا دوقعلا نم ققحتلا ف عجار;ا بغري دقف ,رخأتم تقو ف ةيمهو عيب

 .ةعجار;ا ةلدأ امهب قلعتت ناذللا خيراتلا وأ ةرتفلا •

 ,يلا;ا زكر;ا ةمئاق ف ةلجس;ا غلاب;ا نع حيضوتلا نم ديز;ا مدقت يتلا تاحاصفÅا كلتل ةصاخو ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ تيقوت •
 .ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق وأ ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاق وأ ,لماشلا لخدلا ةمئاق وأ

 ىد;ا

 يتلا ديكأتلا ةجردو مّيق;ا رطëاو ةيبسنلا ةيمهIا ف رظنلا دعب ,اهذيفنت ةرورض عجار;ا ىري يتلا ةعجار;ا تاءارجإ ىدم ديدô متي .١٥أ
 ةفصبو .ةدح ىلع ءارجإ لك ىدم ف رظنُي ,تاءارجÅا نم ةعومجم لçخ نم دحاو ضرغ قيقô دنعو .اهيلإ لصوتلل عجار;ا ططخي
 وأ ةنيعلا مجح ةدايز بسان;ا نم نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .يرهو�ا فيرحتلا رطخ ةدايزب ديزي ةعجار;ا تاءارجإ ىدم نإف ,ةماع
 ,كلذ عمو .شغلا ببسب يذلا يرهو�ا فيرحتلل مّيق;ا رطخلل ةباجتسçل ,ًايليصفت رثكأ ىوتسï ساسIا ةيليلحتلا تاءارجÅا ذيفنت
 .دد\ا رطëاب ةلص اذ هتاذ دح ف ةعجار;ا ءارجإ ناك اذإ ]إ ً]اّعف يعم ةعجارم ءارجإ ىدم ةدايز نوكي ]
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ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 ,ةينورتكلÅا ةيبسا\ا تافل;او تçماعملل ً]ومش رثكأ تارابتخاب مايقلا نم بساMا ةدعاسï ةعجار;ا بيلاسأ مادختسا نّك£ دق .١٦أ
 يذلا يرهو�ا فيرحتلا رطا~ ةباجتسçل ,لاث;ا ليبس ىلع ,تارابتخ]ا ىدم ليدعت عجار;ا ررقي امدنع ًاديفم نوكي دق ام وهو
 تاذ تçماعم زرفل وأ ,ةسيئرلا ةينورتكلÅا تافل;ا نم تçماعم ةنيع رايتخ] بيلاسIا هذه مادختسا متي نأ نك£و .شغلا ببسب
 .ةنيع رابتخا نم ً]دب لماك ةنيع عمتجم رابتخ] وأ ,ةددحم صئاصخ

 ماعلا عاطقلا تآشنï ةصاخ تارابتعا

 ف عجار;ا رظن ىلع ةعجارملل ىرخأ ةصاخ تابلطتم يأو ةعجار;اب يمسرلا فيلكتلا رثؤي دق ,ماعلا عاطقلا تآشنم ةعجار; ةبسنلاب .١٧أ 
 .ةيفاضÅا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط

 رغصIا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 دوجو ىد; ةأشن;ا قيثوت نوكي دق وأ ,عجار;ا اهيلع فرعتي نأ نك£ ةريثك ةباقر ةطشنأ دجوت ] دق ,ًادج ةريغصلا تآشن;ا ةلاح ف .١٨أ
 يه ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذفني نأ عجارملل ةءافك رثكIا نم نوكي دق ,ت]اMا هذه لثم فو .ًادودحم اهليغشت وأ ةطشنIا هذه
 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصMا ليحتس;ا نم نوكي دق ,ةردانلا ت]اMا ضعب فو ,كلذ عمو .ساسأ تاءارجإ ىلوIا ةجردلاب
 .ىرخIا ةباقرلا تانوكم وأ ةباقرلا ةطشنأ بايغ ببسب ةبسان;ا

 ))ب(٧ ةرقفلا :عجار( رطخلل ةعفتر;ا تامييقتلا

 ةلدأ ىلع لوصMا وأ ,ةلدIا ةيمك ةدايزب عجار;ا موقي دقف ,رطëا مييقت عافترا ببسب ًاعانقإ رثكأ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMا دنع .١٩أ
 فرط نم ةلدأ ىلع لوصMا ىلع ربكأ لكشب زيكرتلا قيرط نع ,لاث;ا ليبس ىلع ,اهيلع دامتع]ا ةيناكمإ ف لضفأ وأ ةمءçم رثكأ
 .ةلقتس;ا رداص;ا نم ددع نم ةديؤم ةلدأ ىلع لوصMاب وأ ثلاث

 ةباقرلا تاودأ تارابتخا

 )٨ ةرقفلا :عجار( ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنتو ميمصت

 فيرô ,حيحصتو فاشتكا وأ ,عن; بسانم لكشب ةممصم اهنأ عجار;ا ررقي يتلا تاودIا ىلع طقف ةباقرلا تاودأ رابتخا ذيفنت متي .٢٠أ
 ,ةعجارملل ةعضاëا ةرتفلا ءانثأ ةفلتخم تاقوأ ف ريبك دح ىلإ ةفلتخم ةباقر تاودأ مادختسا ةلاح فو .يعم رارقإ ف يرهوج
 .لصفنم لكشب اهنم لك ف رظنلا بجيف

 مادختسا متي كلذ عمو .اهقيبطتو اهميمصت يوقتو تاودIا كلتل مهف ىلإ لصوتلا نع ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا فلتخي .٢١أ
 يذلا تقولا سفن ف ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا ةءافكلا نم هنأ عجار;ا ررقي دق ,كلذلو .ةعجار;ا تاءارجإ عاونأ سفن
 .اهقيبطت ت دق هنأ ديدôو اهميمصت يوقت هيف متي

 رفوت دق اهنإف ,ةباقرلا تاودأ رابتخ] صاخ لكشب ةممصم نوكت ] دق رطا~ا مييقت تاءارجإ ضعب نأ نم مغرلابو ,كلذ ىلع ةوçعو .٢٢أ
 نأ نك£ ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةباقرلا تاودI تارابتخا ةباثï نوكت دق ,يلاتلابو ,تاودIا كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةعجارم ةلدأ
 :يلي ام رطا~ا مييقتل عجار;ا تاءارجإ نمضتت

 .تانزاوملل ةرادÅا مادختسا نأشب راسفتس]ا •

 .ةيلعفلا غلاب;او ةنزاو;ا ف ةدد\ا ةيرهشلا تافورصملل ةرادÅا ةنراقم ةظحçم •

 .ةيلعفلا غلاب;او ةنزاو;ا ف ةدد\ا غلاب;ا يب تافçتخ]ا نع يرحتلاب ةقلعت;ا ريراقتلا نع يصقتلا •

 دق اهنكلو ,اهقيبطت ت دق ناك اذإ امو ,ةأشن;ا ف تانزاو;ا دادعإ تاسايس ميمصت نأشب ةمزçلا ةفرع;ا كلت ةعجار;ا تاءارجإ رفوتو
 .تافورص;ا فينصت ف ةيرهو�ا تافيرحتلا فاشتكا وأ عنم ف تانزاو;ا دادعإ تاسايس لمع ةيلعاف لوح ةعجارم ةلدأ ًاضيأ رفوت

 نأ نم مغرلابو .ةلماع;ا سفنل ليصافتل رابتخا عم نمازتلاب هذيفنت متيل ةباقرلا تاودI رابتخا عجار;ا ممصي دق ,قبس ا; ةفاضإ .٢٣أ 
 ذيفنت قيرط نع دحاو ٍنآ ف امهيلك زا∑إ متي دق هنأ ]إ ,ليصافتلا رابتخا نم ضرغلا نع فلتخي ةباقرلا تاودأ رابتخا نم ضرغلا
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ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 نك£ ,لاث;ا ليبس ىلعف .ضرغلا جودزم رابتخ]اب ًاضيأ فرعي ام وهو ,ةلماع;ا سفن ف ليصافتلل رابتخاو ةباقرلا تاودI رابتخا
 ةعجار;ا ةلدأ ريفوتلو اهدامتعا ت دق ناك اذإ ام ديدحتل ,رابتخ]ا جئاتن مّوقُيو ةنيعم ةروتاف نم ققحتلل ًارابتخا ممصُي نأ عجارملل
 .ةدح ىلع رابتخا لك ضرغ ف رظنلا قيرط نع ضرغلا جودزم رابتخ]ا يوقتو ميمصت متيو .ةنيعم ةلماع; ساسIا

 ةعجار;ا ةلدأ نم ىفكي ام اهتاذ دح ف رفوت ةلاّعف ساسأ ٍتاءارجإ ميمصت نكم;ا ريغ نم هنأ ت]اMا ضعب ف عجار;ا دجي دق .٢٤أ
 وأ تçماع;ا قيثوت مدع عم تامولع;ا ةينقت مادختساب اهلامعأ ةأشن;ا يدؤت امدنع اذه ثدحي دقو ٣ .تارارقÅا ىوتسم ىلع ةبسان;ا
 عجار;ا ذّفني نأ )ب(٨ ةرقفلا بلطتت ,ت]اMا هذه فو .تامولع;ا ةينقت ماظن لçخ نم متي ام ادع ,قيثوتلا اذه ىلع ظافMا مدع
 .ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودI تارابتخا

 )٩ ةرقفلا :عجار( دوشن;ا دامتع]او ةعجار;ا ةلدأ

 يساسأ لكشب هينبت ت يذلا جهن;ا فلأتي امدنع ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ديكأتلا نم ىلعأ ىوتسم ىلع لوصMا نك£ .٢٥أ
 ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصMا يلمعلا ريغ نم وأ نكم;ا ريغ نم نوكي امدنع ةصاخبو ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا نم
 .طقف ساسIا تاءارجÅا نم

 ةباقرلا تاودأ تارابتخا ىدمو ةعيبط

 ))أ(١٠ ةرقفلا :عجار( راسفتس]ا بناج ىلإ ىرخIا ةعجار;ا تاءارجإ

 بناج ىلإ ىرخأ ةعجارم تاءارجإ ذَّفنُت ,هيلع ًءانبو .ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخ] ًايفاك هدحو راسفتس]ا دعُي ] .٢٦أ
 نوكت ذإ ,ةظحç;او راسفتس]ا نم ىلعأ ًاديكأت ذيفنتلا ةداعإ وأ يصقتلاب نرتق;ا راسفتس]ا رفوي دق ,نأشلا اذه فو .راسفتس]ا
 .اهئارجإ تقو ف طقف ةمئçم ةظحç;ا

 ليبس ىلعف .ةيلعافب لمعت ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل بولط;ا ءارجÅا عون ف ةباقرلا ةادأ ةعيبط رثؤت .٢٧أ 
 .لمعلا ةيلعاف نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل اهنع يصقتلا عجار;ا ررقي دقف ,قيثوتلا لçخ نم لمعلا ةيلعاف تابثإ ت اذإ ,لاث;ا
 ضعب لمعل قيثوت دجوي ] دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ًامئçم وأ ًاحاتم قيثوتلا نوكي ] دق ,ىرخIا ةباقرلا تاودأ صخي اميفو ,كلذ عمو
 اهيدؤي يتلا ةباقرلا ةطشنأ لثم ,ةباقرلا ةطشنأ عاونأ ضعبل وأ ,تايلوؤس;او تايحçصلا ديدô لثم ,ةباقرلا ةئيب ف لماوعلا
 تاءارجإب نرتق;ا راسفتس]ا لçخ نم لمعلا ةيلعاف نأشب ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصMا متي دق ,فورظلا كلت لثم فو .بساMا
 .بساMا ةدعاسï ةعجار;ا بيلاسأ مادختسا وأ ةظحç;ا لثم ىرخأ ةعجارم

 ةباقرلا تاودأ تارابتخا ىدم

 ىدم ةدايز بسان;ا نم نوكي دقف ,ةنيعم ةباقر ةادأ ةيلعافب قلعتي اميف ًاعانقإ رثكأ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل ةجاح كانه نوكت امدنع .٢٨أ
 دنع نابسMا ف عجار;ا اهذخأي دق يتلا ىرخIا رومIا يب نمف ,ةباقرلا تاودأ ىلع دامتع]ا ةجرد ىلإ ةفاضإو .ةباقرلا رابتخا

ôيلي ام ةباقرلا تاودأ رابتخا ىدم ديد: 

 .ةرتفلا لçخ ةباقرلا ةادI ةأشن;ا قيبطت راركت •

 .ةباقرلا ةادI ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع عجار;ا اهيف دمتعي يتلا ةعجار;ا ةرتف ءانثأ ةينمزلا ةرتفلا لوط •

 .ةباقرلا ةادأ نع عقوت;ا فارحن]ا لدعم •

 ىوتسم ىلع ةباقرلا ةادI ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب اهيلع لوصMا متيس يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلع دامتع]ا ةيناكمإو ةمءçم •
 .تارارقÅا

 .رارقÅاب ةقلعت;ا ىرخIا ةباقرلا تاودأ تارابتخا نم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMا ىدم •

 
 ٣٠ ةرقفلا ،)٣١٥( ةعجارملا رایعم  ٣



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                                    ٢٧٨  

)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 .تارابتخ]ا ىدم لوح تاداشرÅا نم ديز;ا ىلع ٤ )٥٣٠( ةعجار;ا رايعم يوتحيو

 لمعت نأ عقوتُيو .ةيلéا ةباقرلا تاودأ رابتخا ىدم ةدايز يرورضلا نم نوكي ] دقف ,تامولع;ا ةينقتب ة�اعملل مزç;ا قاستçل ًارظن .٢٩أ
 اهمدختسي يتلا ىرخIا ةمئادلا تانايبلا وأ ,تافل;ا وأ ,لواد�ا كلذ ف اï( جمانربلا رييغت متي مل ام قستم لكشب ةيلéا ةباقرلا ةادأ
 هيف تقبُط يذلا تقولا ف هديدô نك£ ام وهو( دوشن;ا وحنلا ىلع لمعت ةيلéا ةباقرلا ةادأ نأ ديدحتب عجار;ا مايق روفو .)جمانربلا
 دقو .ةيلعافب لمعت لازت ] ةباقرلا ةادأ نأ ديدحتل تارابتخا ذيفنت ف عجار;ا رظني دقف ,)رخآ خيرات ف وأ رمIا ئداب ف ةباقرلا ةادأ
 :يلي ام ديدô تارابتخ]ا هذه لثم نمضتت

 ;جماربلا رييغتب ةصاëا ةبسان;ا ةباقرلا تاودI اهعوضخب ]إ متت ] جمانربلا ف تارييغتلا نأ •

 ;تçماع;ا ة�اع; ةمدختس;ا يه جمانربلا نم اهب حرص;ا ةخسنلا نأ •

 .ةيلعافلاب زات≠ ةلصلا تاذ ىرخIا ةماعلا ةباقرلا تاودأ نأ •

 تاقيبطت مزح ةأشن;ا مدختست امدنع لاMا وه امك ,جماربلا ىلع تارييغت أرطت مل هنأ ديدô ًاضيأ تارابتخ]ا كلت نمضتت دقو
 ةلدأ ىلع لوصحلل تامولع;ا ةينقت نمأ ةرادإ لجس نع يصقتلاب عجار;ا موقي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهتنايص وأ اهليدعت نود ةيجمرب
 .ةرتفلا ءانثأ هب حرصم ريغ لوصو ثودح مدع نأشب ةعجارم

 ))ب( ١٠ ةرقفلا :عجار( ةرشاب;ا ريغ ةباقرلا تاودأ رابتخا

 ىلعف .ةرشاب;ا ريغ ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا معدت ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMا يرورضلا نم نوكي دق ,فورظلا ضعب ف .٣٠أ
 دودح نع ةدئازلا تاعيب;ا ليصفتلاب لوانتت يتلا تاءانثتس]ا ريراقتل ٍمدختسم صحف ةيلعاف رابتخا عجار;ا ررقي امدنع ,لاث;ا ليبس
 .عجار;ا لمعب ةرشاب;ا ةلصلا تاذ ةباقرلا ةادأ وه ةعباتم نم هب قلعتي امو مدختس;ا هب ماق يذلا صحفلا نوكي ,اهب حرص;ا نامتئ]ا
 )تامولع;ا ةينقت ىلع ةماعلا ةباقرلا تاودأ ,لاث;ا ليبس ىلع( ريراقتلا ف ةدراولا تامولع;ا ةقد ىلع ةقبط;ا ةباقرلا تاودأ فَصوُتو
 ."ةرشابم ريغ" ةباقر تاودأ اهنأب

 ف اهذخأ دنع ,تاقيبطتلا ىلع ةيلآ ةباقر ةادأ قيبطت ىلع ةعجار;ا ةلدأ نإف ,تامولع;ا ةينقتب ة�اعملل مزç;ا قاستçل ًارظن .٣١أ
 ةيلعافلا نع ساسأ ةعجارم ةلدأ ًاضيأ رفوت دق ,ةأشنملل ةماعلا ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلاب ةقلعت;ا ةعجار;ا ةلدأ عم نابسMا
 .)تارييغتلا ىلع ةباقرلا تاودأ ,صاخ لكشبو( ةباقرلا ةادI ةيليغشتلا

 ةباقرلا تاودأ تارابتخا تيقوت

 )١١ ةرقفلا :عجار( ةدوشن;ا دامتع]ا ةرتف

 ةباقرلا تاودأ رابتخا دنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,عجار;ا ضرغ قيقحتل ةيفاك ةنيعم ةينمز ةظحلب طقف قلعتت يتلا ةعجار;ا ةلدأ نوكت دق .٣٢أ
 ةرتف لçخ ةباقر ةادأ ىلع دامتعçل ةين عجار;ا ىدل ناك اذإ هنإف ,ىرخأ ةيحان نمو .ةرتفلا ةياهن ف نوزخملل يلعفلا ةأشن;ا درج ىلع
 ةلصلا تاذ تاقوIا ف ةباقرلا ةادI ةيليغشتلا ةيلعافلا نع ةعجارم ةلدأ يدقت اهنك£ يتلا كلت يه ةبسان;ا تارابتخ]ا نإف ,ةنيعم
 .ةباقرلا تاودI ةأشن;ا ةعبات; تارابتخا تارابتخ]ا هذه نمضتت دقو .ةرتفلا كلت لçخ

 ))ب(١٢ ةرقفلا :عجار( ةيلوأ ةرتف لçخ اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ مادختسا

 لçخ لمعت تناك يتلا ةباقرلا تاودأ نأشب اهيلع لوصMا بجي يتلا ةيفاضÅا ةعجار;ا ةلدأ ديدحتب ةلصلا تاذ لماوعلا يب نم .٣٣أ
 :يلي ام ,ةيلوأ ةرتف دعب ةيقبت;ا ةرتفلا

 .تارارقÅا ىوتسم ىلع ةمّيق;ا يرهو�ا فيرحتلا رطاخم ةيمهأ •

 كلذ ف اï ,اهرابتخا ذنم اهيلع تأرط يتلا ةمه;ا تارييغتلاو ,ةيلوIا ةرتفلا لçخ اهرابتخا ت يتلا ةصاëا ةباقرلا تاودأ •
 .يفظو;او تايلéاو تامولع;ا ماظن ف تارييغتلا

 
 "ةعجارملا يف تانیعلا" ،٥٣٠ ةعجارملا رایعم  ٤



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                                    ٢٧٩  

)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 .تاودIا كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMا ةجرد •

 .ةيقبت;ا ةرتفلا لوط •

 .ةباقرلا تاودأ ىلع دامتع]ا ىلإ ًادانتسا ةيفاضÅا ساسIا تاءارجÅا هيلإ ضفخي نأ عجار;ا يوني يذلا دMا •

 .ةباقرلا ةئيب •

 وأ ةيقبت;ا ةرتفلا ىدم ىلع ةباقرلا تاودأ تارابتخا ديد≠ قيرط نع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيفاضإ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMا نك£ .٣٤أ
 .ةباقرلا تاودI ةأشن;ا ةعباتم رابتخا

 )١٣ ةرقفلا :عجار( ةقباسلا ةعجار;ا تايلمع ف اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ مادختسا

 تاءارجإ عجار;ا ذفن اذإ ةعجارم ةلدأ ةقباس ةعجارم تايلمع نم اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ رفوت دق ,ةنيعم فورظ ف .٣٥أ
 ةباقرلا تاودأ ىدحإ نأ ةقباس ةعجارم ذيفنت ءانثأ عجار;ا ددحي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةلدIا هذه ةمءçم رارمتسا نم دكأتلل ةعجارم
 ةباقرلا ةادأ ف تارييغت تثدح دق تناك اذإ ام ديدحتل ةعجارم ةلدأ ىلع عجار;ا لصحي دقو .دوشن;ا وحنلا ىلع لمعت تناك ةيلéا
 نايبل تçجسلا نع يصقتلاو ةرادÅا نم راسفتس]ا لçخ نم ,لاث;ا ليبس ىلع ,كلذو ,ةيليغشتلا اهتيلعاف رارمتسا ىلع رثؤت ةيلéا
 ةعقوت;ا ةعجار;ا ةلدأ ضيفخت وأ ةدايز امإ تارييغتلا هذهب ةقلعت;ا ةعجار;ا ةلدأ ف رظنلا معدي دقو .رييغتلا اهلاط يتلا ةباقرلا تاودأ
 .ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةيلاMا ةرتفلا ف اهيلع لوصMا متيس يتلا

 ))أ( ١٤ ةرقفلا :عجار( ةقباسلا ةعجار;ا تايلمع دعب تريغت يتلا ةباقرلا تاودأ

 ساسأ كانه دعي ] ثيحب ةقباسلا ةعجار;ا تايلمع ف اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ةمءçم ىدم ىلع تارييغتلا رثؤت دق .٣٦أ
 ىلع ماظنلا نم ديدج ريرقت ىلع لوصMا ةأشنملل حيتت يتلا ماظنلا تارييغت رثؤت ] دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهيلع دامتع]ا رارمتس]
 لكشب اهباسح وأ تانايبلا عيم∫ ىلإ يدؤي يذلا رييغتلا نكلو ;ةقباس ةعجارم ةيلمع نم اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ةمءçم
 .ةلدIا ىلع رثؤي فلتخم

 ))ب( ١٤ ةرقفلا :عجار( ةقباسلا ةعجار;ا تايلمع دعب ريغتت مل يتلا ةباقرلا تاودأ

 :يتلا ةباقرلا تاودأ نأشب ةقباسلا ةعجار;ا تايلمع ف اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلع دامتع]ا نأشب عجار;ا رارق نإ .٣٧أ

 ;ةرم رخآ اهرابتخا ذنم ريغتت مل )أ(

 ,ةمه;ا رطا~ا نم ففخت يتلا ةباقرلا تاودأ نم تسيل )ب(

 نكلو ,ينه;ا مكحلل عضخي رمأ ًاضيأ وه ةباقرلا تاودأ رابتخا ةداعإ يب ةينمزلا ةرتفلا لوط نإ امك .ينه;ا مكحلل عضاخ رمأ وه 
 .)ب( ١٤ ةرقفلا تابلطت; ًاقفو تاونس ثçث لك لقIا ىلع ةدحاو ةرم كلذ متي نأ بجي

 ةرتفلا نوكت نأ حجر;ا نم ناك ,ًاريبك ةباقرلا تاودأ ىلع دامتع]ا ناك وأ ,ًاعفترم يرهو�ا فيرحتلا رطخ ناك املك ,ماع ٍلكشب .٣٨أ 
 مدع اهنع مجني دق يتلا وأ ,ةباقرلا ةادأ رابتخا ةداعإ ةرتف نم للقت دق يتلا لماوعلا لمشتو .تدجو نإ ,رصقأ ةيضقن;ا ةينمزلا
 :يلي ام ,ةقباسلا ةعجار;ا تايلمع ف اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلع ًةيلك دامتع]ا

 .ةباقرلا ةئيب فعض •

 .ةباقرلا تاودأ ةعباتم فعض •

 .ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ ف مهم يودي رصنع دوجو •

 .ةباقرلا ةادأ قيبطت ف ريبك دح ىلإ رثؤت يفظو;ا ف تارييغت ثودح •

 .ةباقرلا ةادأ ف تارييغت لاخدإ ىلإ ةجاMا ىلع لدي اï فورظلا ريغت •

 .تامولع;ا ةينقت ىلع ةماعلا ةباقرلا تاودأ فعض •



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                                    ٢٨٠  

)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 تايلمع ف اهيلع لوصMا ت ةعجارم ةلدأ ىلع اهتيلعاف ديدô ف دمتعي نأ عجار;ا يوني ةباقرلا تاودأ نم ددع كانه نوكي امدنع .٣٩أ
 .ةباقرلا ةئيب ةيلعاف رارمتسا ديؤت تامولعم رفوي نأ هنأش نم ةعجارم ةيلمع لك ف تاودIا كلت ضعب رابتخا نإف ,ةقباس ةعجارم
 ةعجار;ا تايلمع ف اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلع دامتع]ا بسان;ا نم ناك اذإ ام نأشب عجار;ا رارق ف كلذ مهاسيو
 .ةقباسلا

 )١٧ ,١٦ يترقفلا :عجار( ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا يوقت

 .ةيلخادلا ةباقرلا ف مهم روصق دوجو ىلع ًايوق ًارشؤم ةعجار;ا تاءارجإ لçخ نم يرهوج فيرô دوجول عجار;ا فاشتكا دعُي .٤٠أ

 جتنت دقو .ةباقرلا تاودI ةأشن;ا قيبطت ةقيرط ف ثدô دق تافارحن]ا ضعب نأب ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا موهفم رقي .٤١أ
 أطëاو تçماع;ا مجح ف ةمه;ا ةيمسو;ا تابلقتلاو ييسيئرلا يفظو;ا رييغت لثم لماوع نع ةضورف;ا ةباقرلا تاودأ ف تافارحن]ا
 ضيفختل ةباقرلا ىلع دامتع]ا ةيناكمإ مدع ىلإ ,عقوت;ا لدع;ا عم ةنراق;اب ًاصوصخو ,فشتك;ا فارحن]ا لدعم ريشي دقو .يرشبلا
 .عجار;ا همّيق يذلا رطëا كلذ ىلإ تارارقÅا ىوتسم ىلع رطëا

 )١٨ ةرقفلا :عجار( ساسIا تاءارجÅا

 لكو يرهوج باسح ديصر لكلو تçماع;ا تائف نم ةيرهوج ةئف لكل ساسIا تاءارجÅا ذفنيو عجار;ا ممصي نأ ١٨ ةرقفلا بلطتت .٤٢أ
 رمأ وه رطخلل عجار;ا مييقت )أ( :نأ ةقيقح بلطت;ا اذه سكعيو .ةمّيق;ا يرهو�ا فيرحتلا رطاخم نع رظنلا ضغب ,يرهوج حاصفإ
 .اهل ةرادÅا زوا∫ اهنيب نم ,ةيلخادلا ةباقرلل ةمزçم دويق ةّمثو )ب( ;يرهو�ا فيرحتلا رطاخم عيمج ددحي ] دق يلاتلابو يداهتجا

 ساسIا تاءارجÅا ىدمو ةعيبط

 :نأ عجار;ا ددحي دق ,فورظلا ىلإ ًادانتسا .٤٣أ 

 ليبس ىلع .لوبقم لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ ةعجار;ا رطخ ضيفختل ًايفاك نوكيس طقف ساسIا ةيليلحتلا تاءارجÅا ذيفنت •
 .ةباقرلا تاودأ تارابتخا نم اهيلع لوصMا ت ةعجارم ةلدأب ًاموعدم رطخلل عجار;ا مييقت نوكي امدنع ,لاث;ا

 .ةبسانم نوكتس طقف ليصافتلا تارابتخا •

 .ةمّيق;ا رطاخملل ةباجتسا رثكIا وه ليصافتلا تارابتخاو ساسIا ةيليلحتلا تاءارجÅا يب عم�ا •

 ةلباق نوكت نأ ىلإ لي≠ يتلا تçماع;ا نم ةريبكلا ماجحIا ىلع قيبطتلل ةيلباق رثكأ ,ةماع ةفصب ,ساسIا ةيليلحتلا تاءارجÅا دعُت .٤٤أ
 .ةعجار;ا ءانثأ ةيليلحتلا تاءارجÅا قيبطت نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم ٥ )٥٢٠( ةعجار;ا رايعم ددحيو .تقولا رورï اهب ؤبنتلل

 دوجوب ةقلعت;ا ليصافتلا تارابتخا يوطنت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ليصافتلا تارابتخا ميمصتب ةلص تاذ رارقÅاو رطëا ةعيبط دعُت .٤٥أ
 ةهج نمو .ةلصلا تاذ ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصMاو ةيلا;ا مئاوقلا ف غلبم نمض ةدراولا دونبلا نم دنب رايتخا ىلع هثودح وأ رارقإ
 مئاوقلا ف ةلصلا يذ غلب;ا ف اهنيمضت عقوت;ا دونبلا نم دنب رايتخا ىلع لامتك]ا رارقإب ةقلعت;ا ليصافتلا تارابتخا يوطنت دق ,ىرخأ
 .ًانَّمضُم ناك اذإ اú ققحتلاو ةيلا;ا

 ساسIا تاءارجÅا ىدم ةدايزل ةجاح كانه نوكت دقف ,ةيلخادلا ةباقرلا نابسMا ف ذخأي يرهو�ا فيرحتلا رطخ مييقت نI ًارظن .٤٦أ
 ءارجإ ناك اذإ ]إ ًابسانم يعم ةعجارم ءارجإ ىدم ةدايز نوكي ] ,كلذ عمو .ةيضرم ريغ ةباقرلا تاودأ تارابتخا جئاتن نوكت امدنع
 .دد\ا رطëاب ةلص اذ هتاذ دح ف ةعجار;ا

 نم ,ةلص تاذ ىرخأ رومأ ًاضيأ كانهو .ةنيعلا مجح ثيح نم تارابتخ]ا ىدم ف ةداع ريكفتلا متي ,ليصافتلا تارابتخا ميمصت دنع .٤٧أ
 ٦ .)٥٠٠( ةعجار;ا رايعم رظنا .ةيلعافلا نم ديز;ا ققحي نأ هنأش نم ىرخأ ةيرايتخا رابتخا لئاسو مادختسا ناك اذإ ام اهنيب

 
 "ةیلیلحتلا تاءارجإلا" )٥٢٠( ةعجارملا رایعم  ٥
 ١٠ ةرقفلا ،"ةعجارملا ةلدأ" )٥٠٠( ةعجارملا رایعم  ٦



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                                    ٢٨١  

)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 )١٩ ةرقفلا :عجار( اهذيفنت متيس ةيجراëا ةقداص;ا تاءارجإ تناك اذإ اميف رظنلا

 ,اهرصانعو تاباسMا ةدصرأب ةطبتر;ا تارارقÅا عم لماعتلا دنع ةلص تاذ نايحIا نم ريثك ف ةيجراëا ةقداص;ا تاءارجإ دعُت .٤٨أ
 وأ دوقعلا وأ تايقافت]ا طورش ىلع ةيجراخ ةقداصم عجار;ا بلطي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .دونبلا هذه ىلع رصتقت نأ مزلي ] نكلو
 مدع لوح ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل ةيجراëا ةقداص;ا تاءارجإ ذيفنت ًاضيأ نك£و .ىرخIا فارطIاو ةأشن;ا يب يتلا تçماع;ا
 ةلص اذ نوكي دق "يبناج قافتا" دوجو مدعب ةقداصم ىلع لوصحلل ًاديدô بلطلا ىعسي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةنيعم طورش دوجو
 ةعجارم ةلدأ ةيجراëا ةقداص;ا تاءارجإ اهيف رفوت دق يتلا ىرخIا فقاو;ا يب نمو .ةأشن;ا تاداريÅ لصافلا دMاب قلعت;ا رارقÅاب
 :يلي ام ةمّيق;ا يرهو�ا فيرحتلا رطا~ ةباجتس]اب ةلص تاذ

 .ةيفرص;ا تاقçعلاب ةلصلا تاذ ىرخIا تامولع;او ةيفرص;ا ةدصرIا •

 .اهطورشو ليصحتلا ةقحتسم تاباسMا ةدصرأ •

 .اهنحش ضرغب وأ اهيلع ةضورف;ا موسرلا عفدت نأ ىلإ كرام�ا ىدل ةزوج\او ةثلاث فارطأ ىدل ةعاضبلا •

 .نامضك اهب ظفت\ا وأ نمآ ناكم ف نولوم;ا وأ نوما\ا اهب ظفتحي يتلا ةيراقعلا ةيكل;ا تادنس •

 اهملست متي مل نكلو ,ةيلا;ا قاروIا ةرسامس نم اهؤارش ت يتلا وأ ,ةثلاث فارطأ دنع نمآ لكشب اهب ظفت\ا تارامثتس]ا •
 .يلا;ا زكر;ا ةمئاق خيرات ىتح

 .ةيدييقتلا تاقافت]او ةلصلا تاذ دادسلا طورش كلذ ف اï ,يضرقملل ةقحتس;ا غلاب;ا •

 .اهطورشو دادسلا ةقحتسم تاباسMا ةدصرأ •

 تاقداص;ا اهل رفوت يتلا تارارقÅا ضعب دجوت ,ةنيعم تارارقإب قلعتي اميف ةمئçم ةعجارم ةلدأ رفوت دق ةيجراëا تاقداص;ا نأ مغر .٤٩أ
 ةدصرأ دادرتسا ةيناكمإب قلعتي اميف ةعجارم ةلدأ ةيجراëا تاقداص;ا رفوت ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةمءçم لقٌأ ةعجارم ةلدأ ةيجراëا
 .ةدصرIا هذه دوجو نأشب همدقت اú ةمءçم لقأ ليصحتلا ةقحتسم تاباسMا

 رومأ نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل ةصرف رفوت دحاو ضرغل اهذيفنت ت يتلا ةيجراëا ةقداص;ا تاءارجإ نأ عجار;ا ىري دق .٥٠أ
 ةيلا;ا مئاوقلا تارارقإب ةلص تاذ تامولعم نع تابلط بلاغلا ف كونبلا ةدصرأ نع ةقداص;ا تابلط نمضتت ,لاث;ا ليبس ىلعف .ىرخأ
 .ةيجراëا ةقداص;ا تاءارجإب مايقلا نأشب عجار;ا رارق ىلع تارابتع]ا هذه لثم رثؤت دقو .ىرخIا

 ام ساسأ ةعجارم تاءارجإك ةيجراëا ةقداص;ا تاءارجإ ذيفنت بجي ناك اذإ ام ديدô ف عجار;ا دعاست دق يتلا لماوعلا يب نم .٥١أ
 :يلي

 فرطلا ىدل لمعي صخش نم تمدُق اذإ دودرلا ىلع دامتع]ا ةيناكمإ ديزت دق - عوضو;اب ةقداص;اب مئاقلا فرطلا ةفرعم •
 .اهيلع ةقداص;ا بولط;ا تامولع;ا نأشب ةمزçلا ةفرع;ا هيدلو ةقداص;اب مئاقلا

 :ةقداص;اب مئاقلا فرطلا نإف ,لاث;ا ليبس ىلعف - درلا ف هتبغر وأ درلا ىلع دوصق;ا ةقداص;اب مئاقلا فرطلا ةردق •

o ىلع قفاوي ] دق ôوأ ;ةقداص;ا بلط ىلع درلا ةيلوؤسم لم 

o وأ ;تقولا نم ريثكل ًاكلهتسم وأ ًادج ًافلكم درلا ربتعي دق 

o وأ ;درلا نع تانلا لمت\ا ينوناقلا مازتل]ا نأشب فواخم هرواست دق 

o ماع;ا نع ةبسا\اب موقي دقçمعب تçوأ ;ةفلتخم ت 

o ةيمويلا تايلمعلا نم ًايساسأ ًابناج ةقداص;ا تابلط ىلع درلا اهيف دعُي ] ةئيب ف لمعي دق. 

 ىدم دييقت لواô دق وأ ,يمسر ريغ لكشب درت دق وأ ,ةقداص;ا اهنم بولط;ا فارطIا درت ] دق ,ت]اMا هذه لثم فو 
 .درلا ىلع دامتع]ا
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)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 دامتع]ا ةيناكمإ لقت دقف ,ةأشن;اب ةقçع اذ ةقداص;اب مئاقلا فرطلا ناك اذإ - دوصق;ا ةقداص;اب مئاقلا فرطلا ةيعوضوم •
 .دودرلا ىلع

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا لافقإ ةيلآب ةقلعت;ا ساسIا تاءارجÅا

 يلا;ا ريرقتلا ةيلآ دقعت ىدمو ةعيبط ىلع ةيلا;ا مئاوقلا لافقإ ةيلآب ةقçعلا تاذ عجارملل ساسIا تاءارجÅا ىدمو ةعيبط دمتعت .٥٢أ
 .اهب ةطبتر;ا يرهو�ا فيرحتلا رطاخمو ةأشنملل

 )٢١ ةرقفلا :عجار( ةمه;ا رطاخملل ةباجتسçل ساسIا تاءارجÅا

 رطاخم اهنأ ددح يتلا رطاخملل صاخ لكشب بيجتست ساسأ تاءارجإ ذيفنتب عجار;ا موقي نأ رايع;ا اذه نم ٢١ ةرقفلا بلطتت .٥٣أ
 ةمئاقلا ةبسان;ا فارطIا نم ًةرشابم عجار;ا اهملتسا ةيجراخ تاقداصم ةروص ف يتلا ,ةعجار;ا ةلدأ دعاست دقو .ةمهم
 ةمه;ا رطاخملل ةباجتسçل عجار;ا اهيلإ جاتحيو ريبك دح ىلإ اهيلع دامتع]ا نك£ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMا ف عجار;ا ,ةقداص;اب
 حابرأ قيقô نأشب طوغضل ضرعتت ةرادÅا نأ عجار;ا ددح اذإ ,لاث;ا ليبس ىلعف .أطخ وأ شغ ببسب يرهوج فيرô دوجوب
 يتلا عيبلا تايقافتاب ةقلعت;ا تاداريøل ميلسلا ريغ تابثÅا قيرط نع تاعيب;ا ميخضتب ةرادÅا مايق رطخب كلذ طبتري دقف ,ةعقوتم
 ىلع ,عجار;ا موقي دق ,فورظلا هذه فو .نحشلا لبق تاعيب;ا ريتاوف رادصإ قيرط نع وأ تاداريÅا تابثإ عن≠ طورش ىلع صنت
 ف اï ,عيبلا تايقافتا ليصافت ديكأتل ًاضيأ ا≤إو ,ةمئاقلا غلاب;ا ديكأتل طقف سيل ,ةيجراخ ةقداصم تاءارجإ ميمصتب ,لاث;ا ليبس
 تاءارجإ لامكتسا ةيلعافلا ققحي اú هنأ عجار;ا دجي دق ,كلذل ةفاضإو .ميلستلا طورشو درلاب قلعتت قوقح يأو خيراتلا كلذ
 .ميلستلا طورشو عيبلا تايقافتا ف تارييغت يأ نع ةأشن;ا ف ييلا;ا ريغ يفظو;ا نم راسفتس]اب كلت ةيجراëا ةقداص;ا

 )٢٣ ,٢٢ يترقفلا :عجار( ساسIا تاءارجÅا تيقوت

 ] دق وأ ,ةيلاMا ةرتفلل ةليلق ةعجارم ةلدأ ةقباس ةعجار; ساسIا تاءارجÅا نم اهيلع لصحت;ا ةعجار;ا ةلدأ رفوت ,ت]اMا مظعم ف .٥٤أ
 ينوناق يأرب ةناعتس]ا ةيلاMا ةرتفلا ف مئç;ا نم نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف ,تاءانثتسا ةمث نكلو .قçطÅا ىلع ةلدأ ةيأ اهل رفوت
 بسان;ا نم نوكي دق ,ت]اMا هذه لثم فو .تارييغت يأ هيلع أرطت مل قيروتلل لكيهب قلعتي ةقباس ةعجارم ةيلمع ف هيلع لوصMا ت
 ةلدIا هذه ىلع ةيرهوج تارييغت يأ أرطت مل اذإ ةقباس ةعجار; ساسIا تاءارجÅا نم اهيلع لصحت;ا ةعجار;ا ةلدأ مادختسا
 .ةلدIا هذه ةمءçم ةيرارمتسا تابثÅ ةيلاMا ةرتفلا ءانثأ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت تو ,هب ةطبتر;ا عوضو;او

 )٢٢ ةرقفلا :عجار( ةيلوأ ةرتف لçخ اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ مادختسا

 ديصرلاب ةصاëا تامولع;ا ةقباطمو ةنراقمو ,يلوأ خيرات ف ساسأ تاءارجإ ذيفنت ةيلعافلا نم هنأ ت]اMا ضعب ف عجار;ا ىري دق .٥٥أ
 :لجأ نم كلذو يلوIا خيراتلا ف ةنراق;ا تامولع;ا عم ةرتفلا ةياهن ف

  ;ةفولأم ريغ ودبت يتلا غلاب;ا ديدô )أ(

  ;غلاب;ا كلت نم يأ نع يرحتلا )ب(

  .ةلصافلا ةرتفلا رابتخا لجأ نم ليصافتلا تارابتخا وأ ساسأ ةيليلô تاءارجإ ذيفنت )ج(

 نم عجار;ا نك≠ مدع رطخ نم عفري قح] خيرات ف تاءارجÅا نم ديز;ا ذيفنت نود يلوأ خيرات ف ساسIا تاءارجÅا ذيفنت نإ .٥٦أ
 هاندأ ةروكذ;ا لثم لماوع رثؤت دقو .ةيقبت;ا ةرتفلا تلاط املك رطëا اذه دادزيو .ةرتفلا ةياهن ف دجوت دق يتلا تافيرحتلا فاشتكا
 :يلوأ خيرات ف ساسأ تاءارجإ ذيفنت بجي ناك اذإ اميف

 .ةلصلا تاذ ىرخIا ةباقرلا تاودأو ةباقرلا ةئيب •

 .قح] خيرات ف ,عجار;ا تاءارجÅ ةيرورضلا تامولع;ا رفوت •

 .ساسIا تاءارجÅا نم ضرغلا •

 .يرهو�ا فيرحتلل مّيقُ;ا رطëا •



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                                    ٢٨٣  

)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 .ةقçعلا تاذ تارارقÅاو باسMا ديصر وأ تçماع;ا ةئف ةعيبط •

 ةيقبت;ا ةرتفلا ةيطغتل ةباقرلا تاودأ تارابتخاب ةنورقم ساسأ تاءارجإ وأ ةبسانم ساسأ تاءارجإ ذيفنت ىلع عجار;ا ةردق •
 .ةرتفلا ةياهن ف ةدوجوم نوكت دق يتلا تافيرحتلا فاشتكا مدع رطخ ليلقت لجأ نم

 ةياهنو يلوIا خيراتلا يب ةدتم;ا ةرتفلا صخي اميف ساسأ ةيليلô تاءارجإ ذيفنت بجي ناك اذإ اميف هاندأ ةروكذ;ا لثم لماوع رثؤت دق .٥٧أ
 :ةرتفلا

 لكشب اهتانوكمو يبسنلا اهنزوو اهغلبï ؤبنتلا نك£ ةنيعم تاباسح ةدصرأ وأ تçماعم تائفل ةرتفلا ةياهن ةدصرأ تناك اذإ ام •
 .لوقعم

 دودح عضولو ةيلوأ خيراوت ف تاباسMا ةدصرأ وأ تçماع;ا تائف ليدعتو ليلحتل ةبسانم ةأشن;ا تاءارجإ تناك اذإ ام •
 .ةميلس ةلصاف ةيبساحم

 ةرتفلا ف تçماع;ابو ةرتفلا ةياهن ف ةدصرIاب قلعتت تامولعم رفوي يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا وذ تامولع;ا ماظن ناك اذإ ام •
 :نع يرحتلل يفكت تامولع;ا هذهو ةيقبت;ا

 ;)اهنم برقلاب وأ ةرتفلا ةياهن ف ثدô يتلا ,كلذ ف اï( ةفولأ;ا ريغ ةمه;ا دويقلا وأ تçماع;ا )أ(

  ;ثدô مل يتلا ةعقوت;ا تابلقتلا وأ ,ةمه;ا تابلقتلل ىرخIا بابسIا )ب(

  .تاباسMا ةدصرأ وأ تçماع;ا تائف تانوكم ف تاريغتلا )ج(

 )٢٣ ةرقفلا :عجار( يلوأ خيرات ف ةفشتك;ا تافيرحتلا

 ةجاحب ةيقبت;ا ةرتفلا يطغت يتلاو اهادم وأ اهتيقوت وأ اهتعيبط ثيح نم اهل طط~ا ساسIا تاءارجÅا نأ ىلإ عجار;ا صلخي امدنع .٥٨أ
 ت يتلا تاءارجÅا راركت وأ ديد≠ نمضتي دق ليدعتلا اذه نإف ,يلوأ خيرات ف ةفشتك;ا ةعقوت;ا ريغ تافيرحتلا ببسب ليدعت ىلإ
 .ةرتفلا ةياهن ف يلوIا خيراتلا ف اهذيفنت

 )٢٤ ةرقفلا :عجار( ةيلا"ا مئاوقلا ضرع ةيافك

 يذلا وحنلا ىلع ةمدختس;ا تاحلطص;ا ف رظنلا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيلا;ا مئاوقلل بسان;ا ىوت\او بيترتلاو ضرعلا يوقت نمضتي .٥٩أ
 .ةنيب;ا غلاب;ا سسأو ,اهميسقتو غلاب;ا عيم∫و ,مدق;ا ليصفتلا ىوتسمو ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ هيضتقي

 )٢٧-٢٥ تارقفلا :عجار( اهتبسانمو ةعجار"ا ةلدأ ةيافك يوقت

 متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف ,اهل طط~ا ةعجار;ا تاءارجإ عجار;ا ذفني امدنعو .ةرركتمو ةيمكارت ةيلمع يه ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نإ .٦٠أ
 عجار;ا ملع ىلإ ومنت دقو .اهل طط~ا ىرخIا ةعجار;ا تاءارجإ ىدم وأ تيقوت وأ ةعيبط ليدعت ىلإ عجار;ا وعدت دق اهيلع لوصMا
 :لاث;ا ليبس ىلعف .رطا~ا مييقت اهساسأ ىلع ت يتلا تامولع;ا نع ريبك دح ىلإ فلتخت تامولعم

 مييقت نأشب عجار;ا مكح رييغت ىلإ ساسIا تاءارجÅا ذيفنت قيرط نع عجار;ا اهفشتكي يتلا تافيرحتلا ىدم يدؤي دق •
 .ةيلخادلا ةباقرلا ف مهم روصق دوجو ىلع لدي دقو رطا~ا

 .ةبئاغ وأ ةبراضتم ةلدأب وأ ةيبسا\ا تçجسلا ف تاضقانتب ملع ىلع عجار;ا حبصي دق •

 هل هابتن]ا متي مل يرهوج فيرô رطخ دوجو ىلإ ةعجار;ا نم ماعلا صحفلا ةلحرم ف اهذيفنت متي يتلا ةيليلحتلا تاءارجÅا ريشت دق
  .لبق نم



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                                    ٢٨٤  

)٣٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا  

 ةمّيق;ا رطا~ا ف رظنلا ةداعإ ىلع ًءانب ,اهل طط~ا ةعجار;ا تاءارجإ يوقت ةداعإ ىلإ عجار;ا جاتحي دق ,فورظلا هذه لثم فو
 ديز;ا ىلع )٣١٥( ةعجار;ا رايعم يوتحيو .اهب ةقلعت;ا تارارقÅاو تاحاصفÅا وأ تاباسMا ةدصرأ وأ تçماع;ا تائف ضعب وأ عيم�
 ٧ .رطاخملل عجار;ا مييقت ف رظنلا ةداعإ نأشب تاداشرÅا نم

 ٍفيرô فاشتكا ريثأت ةيفيك ف رظنلا مه;ا نمف ,ّمث نمو .هسفنب لزعنم ثدح وه أطخ وأ شغ ثودح نأ ضرتفي نأ عجارملل نك£ ] .٦١أ
 .ًابسانم لازي ] مييقتلا ناك اذإ ام ديدô دنع ةمّيق;ا يرهو�ا فيرحتلا رطاخم ىلع ام

 :يلي ام لثم لماوعب ةبسانمو ةيفاك دعُت يتلا ةعجار;ا ةلدأب قلعتي اميف عجار;ا مكح رثأتي .٦٢أ

 ىرخIا تافيرحتلاب هنارتقا دنع وأ هدرفï ,يرهوج ريثأت هل نوكي نأ لامتحاو ,تارارقÅا ف لمت\ا فيرحتلا ةيمهأ •
 .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ,ةلمت\ا

 .رطا~ا ةهجاو; ةباقرلا تاودأو ةرادÅا ةباجتسا ةيلعاف •

 .ةلمت\ا ةهباش;ا تافيرحتلاب قلعتي اميف ةقباسلا تاعجار;ا نم ةبستك;ا ةربëا •

 .أطخ وأ شغل ةنيعم ت]اح تددح دق كلت ةعجار;ا تاءارجإ تناك اذإ ام كلذ ف اï ,ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ جئاتن •

 .اهيلع دامتع]ا ةيناكمإو ةحات;ا تامولع;ا ردصم •

 .عانقÅا ىلع ةعجار;ا ةلدأ ةردق •

 .اهيف ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف اï ,اهتئيبو ةأشن;ا مهف •

 )٢٨ ةرقفلا :عجار( قيثوتلا

 رفوتو ةيلخادلا اهتباقرو ةأشن;ا ديقعت ىدمو مجحو ةعيبطب رثأتيو ,ينه;ا مكحلل عضاخ رمأ وه ةعجار;ا لامعأ قيثوت ىدمو لكش نإ .٦٣أ
 .اهيف ةمدختس;ا ةينقتلاو ةعجار;ا ةيجهنمو ةأشن;ا نم تامولع;ا

 
 ١٣ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٧



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن: ةق8علا تاذ ةعجار"ا تارابتعا :)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٤٠٢( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 
 

 
 



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٢٨٦  

)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 )٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن: ةق8علا تاذ ةعجار"ا تارابتعا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

  ةمدقم

 ٥-١  ................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٦  .................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٧  .........................................................................................................................  فادهIا

 ٨  ....................................................................................................................   تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ١٤ -٩  .........................................  ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف اO ,ةيمدخ ةأشنم نم ةمدق;ا تامدخلل مهف ىلإ لصوتلا

 ١٧-١٥  .................................................................................. ةمّيق;ا يرهوrا فيرحتلا رطاo ةباجتسnا

 ١٨  ............................................  نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم تامدخ دعبتست يتلا )٢( عونلاو )١( عونلا نم ريراقتلا

 ١٩  .......  ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةذَّفنُ;ا ةطشنyاب قلعتي اميف ةححص;ا ريغ تافيرحتلاو حئاوللاو ةمظنyاب مازتلnا مدعو شغلا 

 ٢٢ -٢٠  ...........................................................................................  ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم نم ريرقتلا

 ىرخIا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٢٣أ -١أ  .........................................  ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف اO ,ةيمدخ ةأشنم نم ةمدق;ا تامدخلل مهف ىلإ لصوتلا

 ٣٩أ-٢٤أ  .................................................................................. ةمّيق;ا يرهوrا فيرحتلا رطاo ةباجتسnا

 ٤٠أ  ............................................. نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم تامدخ دعبتست يتلا )٢( عونلاو )١( عونلا نم ريراقتلا

 ٤١أ  .......  ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةذَّفنُ;ا ةطشنyاب قلعتي اميف ةححص;ا ريغ تافيرحتلاو حئاوللاو ةمظنyاب مازتلnا مدعو شغلا 

 ٤٤أ -٤٢أ  ...........................................................................................  ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم نم ريرقتلا
 
 

 ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشنO ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا" )٤٠٢( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهyا" )٢٠٠(

 ةرقفلا
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٢٨٧  

)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 امدنع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصäا نع ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ةيلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 قيبطت ةيفيك ةشقانم ف صوصÇا هجو ىلع رايع;ا اذه ضيفتسيو .رثكأ وأ ةدحاو ةيمدخ ةأشنم تامدخ ةأشن;ا هذه مدختست
 كلذ ف اO ,ةديفتس;ا ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا دنع ٢)٣٣٠( ةعجار;ا رايعمو ١)٣١٥( ةعجار;ا رايع; ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم
 ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو ميمصت دنعو ,اهمييقتو يرهوrا فيرحتلا رطاخم ديدحتل يفكي ,ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلا
 .رطاoا كلتل ةباجتسا ةيفاضëا

 تñ ,ةددحم ةمهم ذيفنت نم بناوrا هذه حوارتتو ,تامدخ مدقت تاسسؤ; اهلامعأ نم بناوج دانسإب تآشن;ا نم ديدعلا موقت .٢ 
 نم ديدعلا نوكيو .يبيرضلاو يوكزلا مازتلnا مسق لثم ,اهماسقأ وأ ةأشن;ا لامعأ تادحول لماكلا لMحëا ىلإ ,ةأشن;ا فارشإ
 ةلص تاذ اهعيمج تسيل تامدÇا كلت نكل ;ةأشنملل ةيراجتلا تايلمعلا نم أزجتي n ًاءزج تاسسؤ;ا هذه اهمدقت يتلا تامدÇا
 .ةعجار;اب

 تاودأو ,تامدÇا كلت نوكت امدنع ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارO ةلص تاذ ةيمدÇا ةأشن;ا نم ةمدق;ا تامدÇا دعُت .٣
 .يلا;ا ريرقتلاب لصتي اميف ,ةقMعلا تاذ لامعyا تايلآ كلذ ف اO ,ةديفتس;ا ةأشن;ا تامولعم ماظن نم ًاءزج ,اهيلع ةباقرلا
 نوكت دق ىرخأ ةباقر تاودأ دجوت دقف ,يلا;ا ريرقتلاب قلعتت نأ حجر;ا نم ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ مظعم نأ نم مغرلابو
 ماظن نم ًاءزج ةيمدÇا ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇا دعُتو .لوصyا ةيامح ىلع ةباقرلا تاودأ لثم ,ةعجار;اب ةلص تاذ ًاضيأ
 يأ ىلع رثؤت تامدÇا هذه تناك اذإ ,ةقMعلا تاذ لامعyا تايلآ كلذ ف اO ,يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا يذ ةديفتس;ا ةأشن;ا تامولعم
ûيلي ا: 

 ;ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلل ةمهم دعُت يتلاو ,ةديفتس;ا ةأشن;ا تايلمع اهنمضتت يتلا تMماع;ا تائف )أ(

 اهتrاعمو اهليجستو ةديفتس;ا ةأشن;ا تMماعم ءاشنإ اهب متي يتلا ,ةيوديلا مظنلاو تامولع;ا ةينقت نم لك نمض ,تاءارجëا )ب(
 ;ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع ريرقتلاو ماعلا ذاتسyا رتفد ىلإ اهليوñو ,ةرورضلا دنع ,اهحيحصتو

 مئاوقلا ف ةنيع;ا تاباسäاو ةمعادلا تامولع;او ,يوديلا وأ ينورتكلëا اهلكش ف ًءاوس ,ةلصلا تاذ ةيبسا°ا تMجسلا )ج(
 نمضتيو ;اهنع ريرقتلاو اهتrاعمو اهليجستو ةديفتس;ا ةأشن;ا تMماعم ءاشنë مدختسُت يتلا ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلا;ا
 ;ماعلا ذاتسyا رتفد ىلإ تامولع;ا لقن ةيفيكو ةحيحصلا ريغ تامولع;ا حيحصت كلذ

 ;ةيلا;ا مئاوقلل ةمهم دعُت يتلا ,تMماع;ا فMخب ,تnاäاو ثادح¢ل ةديفتس;ا ةأشن;ا تامولعم ماظن ليجست ةيفيك )د(

 تاحاصفëاو ةيبسا°ا تاريدقتلا كلذ ف اO ,ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا دادعë ةمدختس;ا يلا;ا ريرقتلا ةيلآ )ه(
 ;ةمه;ا

 تMماع;ا وأ تMيدعتلا ليجستل ةمدختس;ا ةيسايقلا ريغ ةيمويلا دويق كلذ ف اO ,ةيمويلا دويقب ةطي°ا ةباقرلا تاودأ )و(
 .ةرركت;ا ريغ ةفولأ;ا ريغ

 ىلع ةيمدÇا ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇاب قلعتي اميف ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم هذفني نأ يغبني يذلا لمعلا ىدمو ةعيبط فقوتت .٤ 
 .ةعجار;اب تامدÇا كلت ةلص ىدمو ةديفتس;ا ةأشنملل ةبسنلاب تامدÇا كلت ةيمهأو ةعيبط

٥.  n ا ىلع رايع;ا اذه قبطنيÇاعم ىلع ةرصتق;او ةيلا;ا تاسسؤ;ا اهمدقت يتلا تامدrماعم ةMلبق نم ددحم ٍلكشب اهب حرصم ت 
 لبق نم ةيلام قاروأ تMماعم ةrاعم وأ كنب لبق نم راج باسح تMماعم ةrاعم لثم ,ةيلا;ا تاسسؤ;ا كلت ف اهباسä ةأشن;ا
 ,ىرخyا تآشن;ا ف ةيلا;ا ةيكل;ا صصح نع ة•انلا تMماع;ا ةعجارم ىلع كلذك رايع;ا اذه قبطني nو .ةيلا;ا قوسلا ف طيسو
 .اهباحصy اهنع ريرقتلاو ةيكل;ا صصح نع ةبسا°ا متت امدنع ,ةكرتش;ا تاعورش;او ةمهاس;ا تاكرشلاو صاخشyا تاكرش لثم

 
 "اهتئيبو ةأشن'ا مهف لBخ نم اهمييقتو يرهو7ا فيرحتلا رطاخم ديد." )٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ١
 "ةميق'ا رطاخملل عجار'ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٢٨٨  

)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٦

 فادهIا

 :يلي اميف ,ةيمدخ ةأشنم تامدخ ةديفتس;ا ةأشن;ا مدختست امدنع ,ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم فادهأ لثمتت .٧ 

 ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلا ىلع اهرثأو ةيمدÇا ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇا ةيمهأو ةعيبطل مهف ىلإ لصوتلا )أ(
 ;اهمييقتو يرهوrا فيرحتلا رطاخم ديدحتل يفكي اO ,ةديفتس;ا ةأشن;ا ف

 .رطاoا كلتل ًةباجتسا ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصت )ب(

 تافيرعتلا 

٨. yيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت®ا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغ: 

 تآشن;ا نأ ,ةمدخلل اهميمصت ف ,ةيمدÇا ةأشن;ا ضرتفت ةباقر تاودأ :ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةلمك;ا ةباقرلا تاودأ )أ(
 فادهأ قيقحتل ةيرورض تناك اذإ ,ةيمدÇا ةأشن;ا ماظن فصو ف ةددحم تاودyا هذه نوكتو ,اهقيبطتب موقتس ةديفتس;ا
   .ةباقرلا

 ريرقت وه :))١( عونلا نم ريرقت ظفلب رايع;ا اذه ف هيلإ راشُي( ةيمدخ ةأشنم ف اهميمصتو ةباقرلا تاودأ فصو ريرقت )ب(
 :لمشي

 تممُص يتلا ةقMعلا تاذ ةباقرلا تاودأو اهب ةصاÇا ةباقرلا فادهأو اهماظنل ةيمدÇا ةأشن;ا ةرادإ هتدعأ ًافصو )١(
 ;ددحم خيرات ف تقبُطو

 ماظن فصو ف ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم يأر نمضتي لوقعم ديكأت ءاطعإ فدهب ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم هدعي ًاريرقت )٢(
 قيقحتل ةباقرلا تاودأ ميمصت ةبسانمو ةقMعلا تاذ ةباقرلا تاودأو اهب ةصاÇا ةباقرلا فادهأو ةيمدÇا ةأشن;ا
 .ةدد°ا ةباقرلا فادهأ

 عونلا نم ريرقت ظفلب رايع;ا اذه ف هيلإ راشي( ةيمدخ ةأشنم ف ةيليغشتلا اهتيلعافو اهميمصتو ةباقرلا تاودأ فصو ريرقت )ج(
 :لمشي ريرقت وه :))٢(

 اهميمصتو ةقMعلا تاذ ةباقرلا تاودأو اهب ةصاÇا ةباقرلا فادهأو اهماظنل ةيمدÇا ةأشن;ا ةرادإ هتدعأ ًافصو )١(
 ;ةددحم ةرتف لMخ ةيليغشتلا اهتيلعاف تnاäا ضعب فو ,ةددحم ةرتف لMخ وأ ددحم خيرات ف اهقيبطتو

 :نمضتي لوقعم ديكأت ءاطعإ فدهب ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم هدعي ًاريرقت )٢(

 ةباقرلا تاودأو اهب ةصاÇا ةباقرلا فادهأو ةيمدÇا ةأشن;ا ماظن فصو ف ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم يأر .أ
 تاودy ةيليغشتلا ةيلعافلاو ةدد°ا ةباقرلا فادهأ قيقحتل ةباقرلا تاودأ ميمصت ةبسانمو ,ةقMعلا تاذ
 ;ةباقرلا

 .تارابتخnا كلت جئاتنو ةباقرلا تاودأ ىلع ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم اهارجأ يتلا تارابتخMل ًافصو .ب

 ةأشنم ف ةباقرلا تاودأ نأشب ديكأت ريرقت ,ةيمدÇا ةأشن;ا نم بلط ىلع ًءانب ,مدقي عجارم وه :ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم )د(
  .ةيمدخ

 هذه دعُتو ,ةديفتسم تآشن; تامدخ مدقت )ًاثلاث ًافرط دعُت ةأشنم ف مسق وأ( ًاثلاث ًافرط دعُت ةأشنم :ةيمدÇا ةأشن;ا  )ه(
 .تآشن;ا كلت ف يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا تاذ تامولع;ا مُظُن نم ًاءزج تامدÇا

 ةديفتس;ا تآشن;ا ديوزتل ,ةيمدÇا ةأشن;ا اهنوصتو اهقبطتو اهممصت يتلا تاءارجëاو تاسايسلا :ةيمدÇا ةأشن;ا ماظن )و(
  .ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ريرقت اهيطغي يتلا تامدÇاب
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)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 ,ةديفتس;ا تآشنملل ةمدق;ا تامدÇا ضعب ةيدأتل ىرخأ ةيمدخ ةأشنم اهمدختست ةيمدخ ةأشنم :نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم )ز(
 .ةديفتس;ا تآشن;ا كلت ف يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا تاذ تامولع;ا مُظُن نم ًاءزج دعت يتلا

  .ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلا دادعإو ةعجار;ا تايلمعب موقي يذلا عجار;ا :ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم )ح(

  .ةيلا;ا اهمئاوق ةعجارم متي يتلا ةأشن;ا يهو ,ةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشنم :ةديفتس;ا ةأشن;ا )ط(

 تابلطت"ا

 ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف ا: ,ةيمدخ ةأشنم نم ةمدق"ا تامدخلل مهف ىلإ لصوتلا

 ةيفيكل مهف ىلإ لصوتي نأ ٣,)٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةأشن;ا هذهل مهف ىلإ هلصوت دنع ,ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ىلع بجي .٩ 
 )٢أ ,١أ يترقفلا :عجار( :كلذ ف اO ,اهتايلمع ف ةيمدÇا ةأشن;ا تامدÇ ةأشن;ا هذه مادختسا

 تامدÇا كلت ريثأت كلذ ف اO ,ةديفتس;ا ةأشنملل تامدÇا كلت ةيمهأو ,ةيمدÇا ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇا ةعيبط )أ(
 )٥أ–٣أ تارقفلا :عجار( ;ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا ىلع

 ةرقفلا :عجار( ;ةيمدÇا ةأشن;اب ةرثأت;ا يلا;ا ريرقتلا تايلآ وأ تاباسäا وأ ةrاعُ;ا تMماعملل ةيبسنلا ةيمهyاو ةعيبطلا )ب(
 )٦أ

 )٧أ ةرقفلا :عجار( ;ةديفتس;ا ةأشن;ا ةطشنأو ةيمدÇا ةأشن;ا ةطشنأ يب لعافتلا ةجرد )ج(

 علطضت يتلا ةطشن¢ل ةلصلا تاذ ةيدقاعتلا طورشلا كلذ ف اO ,ةيمدÇا ةأشن;او ةديفتس;ا ةأشن;ا يب ةقMعلا ةعيبط )د(
 )١١أ–٨أ تارقفلا :عجار( .ةيمدÇا ةأشن;ا اهذيفنتب

 نأ ٤,)٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ هلصوت دنع ,ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ىلع بجي .١٠
 ف اO ,ةيمدÇا ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇاب قلعتت يتلا ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ قيبطتو ميمصت مّوقُي
 )١٤أ–١٢أ تارقفلا :عجار( .ةيمدÇا ةأشن;ا اهrاعت يتلا تMماع;ا ىلع قبطُت يتلا ةباقرلا تاودأ كلذ

 ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇا ةيمهأو ةعيبطل ٍفاك مهف ىلإ لصوتلا ت دق ناك اذإ ام ددحي نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ىلع بجي .١١
 فيرحتلا رطاخم ديدحتل مزMلا ساسyا ريفوتل ,ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلا ىلع اهرثأو ةيمدÇا
 .اهمييقتو يرهوrا

 مهفلا كلذ ىلإ لصوتي نأ هيلع بجيف ,ةديفتس;ا ةأشن;ا نم ٍفاك مهف ىلع لوصäا ىلع رداق ريغ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ناك اذإ .١٢
 :ةيت®ا تاءارجëا نم رثكأ وأ دحاو لMخ نم

  وأ ;ًاحاتم ناك اذإ ,)٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقت ىلع لوصäا )أ(

 وأ ;ةددحم تامولعم ىلع لوصحلل ,ةديفتس;ا ةأشن;ا لMخ نم ,ةيمدÇا ةأشن;اب لاصتnا )ب(

 ;ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ نع ةيرورضلا تامولع;ا رفوتس يتلا تاءارجëا ذيفنتو ةيمدÇا ةأشن;ا ةرايز )ج(
 وأ

 .ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ نع ةيرورضلا تامولع;ا رفوتس يتلا تاءارجëا ذيفنتل رخآ عجارO ةناعتسnا )د(
 )٢٠أ–١٥أ تارقفلا :عجار(

  

 
 ١١ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٣
 ١٢ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٤
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)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 ةيمدÇا ةأشنملل ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم مهف معدل )٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقت مادختسا 

 نوكي نأ ,)٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقت اهرفوي يتلا ةعجار;ا ةلدأ ةبسانمو ةيافك ديدñ دنع ,ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ىلع بجي .١٣
 :يلي امع ًايضار

  ;ةأشن;ا هذه نع هلMقتساو ةيمدÇا ةأشن;ا عجار; ةينه;ا ةءافكلا )أ(

 :)٢١أ ةرقفلا :عجار( .)٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقتلا اهبجوO ردص يتلا ريياع;ا ةيافك )ب(

 قيبطتو ميمصتل همهف معدل ةعجار;ا ةلدأ دحأك )٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقت مادختسn ططخي ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ناك اذإ .١٤
 :هيلع بجيف ,ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ

 عجارم ضارغy ,ةبسانم ةرتفل وأ ,بسانم خيرات ف ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ ميمصتو فصو ناك اذإ ام يوقت )أ(
  ;ةديفتس;ا ةأشن;ا

 ;ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلا مهفل ريرقتلا اهمدقي يتلا ةلدyا ةبسانمو ةيافك يوقت )ب(

 ةأشنملل ةمئMم دعُت ةيمدÇا ةأشن;ا لبق نم ةدد°او ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةلّمك;ا ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام ديدñ )ج(
 .تاودyا كلت تقبطو تممص دق ةديفتس;ا ةأشن;ا تناك اذإ اّمع مهف ىلإ لصوتي هنإف ,كلذك رمyا ناك اذإو ,ةديفتس;ا
 )٢٣أ ,٢٢أ يترقفلا :عجار(

 ةمّيق"ا يرهوhا فيرحتلا رطاd ةباجتسaا

 :ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ىلع بجي ,)٣٣٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةمّيق;ا رطاخملل ةباجتسnا دنع .١٥ 

 مئاوقلا تارارقإ نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام رفوت ةديفتس;ا ةأشن;ا اهكس± يتلا تMجسلا تناك اذإ ام ديدñ )أ(
  ,كلذك لاäا نكي مل اذإو ;ةلصلا تاذ ةيلا;ا

 كلت ذيفنتل رخآ عجارO ةناعتسnا وأ ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت )ب(
 )٢٨أ–٢٤أ تارقفلا :عجار( .هنع ًةباين ةيمدÇا ةأشن;ا ف تاءارجëا

 ةباقرلا تاودأ تارابتخا

 ىلع بجيف ,ةيلعافب لمعت ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ نأب ًاعقوت رطاخملل ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم مييقت نمضتي امدنع .١٦
 تاءارجëا نم رثكأ وأ دحاو لMخ نم تاودyا كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصäا ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم
 :ةيت®ا

  وأ ;ًاحاتم ناك اذإ ,)٢( عونلا نم ريرقت ىلع لوصäا )أ(

 وأ ;ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودy ةبسانم تارابتخا ذيفنت  )ب(

 )٣٠أ ,٢٩أ يترقفلا :عجار( .هنع ًةباين ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودy تارابتخا ذيفنتل رخآ عجارO ةناعتسnا )ج(

 ةيلعافب لمعت ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ نأ ىلع ةعجارم ليلدك )٢( عونلا نم ريرقت مادختسا

 ةباقرلا تاودأ نأ ىلع ةعجارم ليلدك )٢( عونلا نم ريرقت مادختسn ,)أ( ١٦ ةرقفلل ًاقفو ,ططخي ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ناك اذإ .١٧
 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام رفوي ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ريرقت ناك اذإ ام ددحي نأ هيلع بجيف ,ةيلعافب لمعت ةيمدÇا ةأشن;ا ف
 :قيرط نع كلذو ,رطاخملل ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم مييقت معدل ةباقرلا تاودأ ةيلعاف نع ةبسان;ا

 ,ةبسانم ةرتفل وأ ,بسانم خيرات ف ةيليغشتلا اهتيلعافو اهميمصتو ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ فصو ناك اذإ ام يوقت )أ(
yةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ضارغ;  
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)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
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 ةأشنملل ةمئMم دعُت ,ةيمدÇا ةأشن;ا لبق نم ةدد°ا ,ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةلمك;ا ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام ديدñ )ب(
 اذإو ,تاودyا كلت تقبطو تممص دق ةديفتس;ا ةأشن;ا تناك اذإ اّمع مهف ىلإ لصوتلا متي ,كلذك رمyا ناك اذإو ,ةديفتس;ا
  ;ةيليغشتلا اهتيلعاف رابتخا متي هنإف ,كلذك رمyا ناك

 ;تارابتخnا كلت ذيفنت ذنم يضقن;ا تقولاو ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا اهيطغت يتلا ةينمزلا ةرتفلا ةيافك ىدم يوقت )ج(

 عجارم ريرقت ف ةحضوم يه امك ,اهجئاتنو ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم اهذفن يتلا ةباقرلا تاودأ تارابتخا تناك اذإ ام يوقت )د(
 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام رفوتو ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تارارقëاب ةلص تاذ دعُت ,ةيمدÇا ةأشن;ا
 )٣٩أ–٣١أ تارقفلا :عجار( .رطاخملل ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم مييقت معدل ةبسان;ا

 نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم تامدخ دعبتست يتلا )٢( عونلاو )١( عونلا نم ريراقتلا

 ةيمدخ ةأشنم اهمدقت يتلا تامدÇا دعبتسي )٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقت مادختسn ططخي ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ناك اذإ .١٨
 قبطي نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ىلع بجيف ,ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارO ةلص تاذ تامدÇا كلت تناكو نطابلا نم
 )٤٠أ ةرقفلا :عجار( .نطابلا نم ةيمدÇا ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇاب قلعتي اميف رايع;ا اذه تابلطتم

 ةيمدxا ةأشن"ا ف ةذَّفنُ"ا ةطشنIاب قلعتي اميف ةححصُ"ا ريغ تافيرحتلاو حئاوللاو ةمظنIاب مازتلaا مدعو شغلا

 ةأشنملل ًاريرقت تمدق دق ةيمدÇا ةأشن;ا تناك اذإ اّمع ةديفتس;ا ةأشن;ا ةرادإ نم رسفتسي نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ىلع بجي .١٩
 ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع رثؤت ةححصُم ريغ تافيرñ يأ وأ حئاوللاو ةمظنyاب مازتلا مدع وأ شغ ةلاح ةيأ نع ةديفتس;ا
 رثؤت رومyا هذه نأ فيك مّوقُي نأ هيلع بجيو .تnاäا هذهب ىرخأ ةقيرط ةيأب ملع ىلع ةديفتس;ا ةأشن;ا تناك اذإ ام وأ ,ةديفتس;ا
 .هريرقت ىلعو ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم تاجاتنتسا ىلع اهريثأت كلذ ف اO ,ةيفاضëا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلع
 )٤١أ ةرقفلا :عجار(

 ةديفتس"ا ةأشن"ا عجارم نم ريرقتلا

 يفكي ام ىلع لوصäا هرودقO نكي مل اذإ ٥)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو هريرقت ف يأرلا ليدعت ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ىلع بجي .٢٠
 ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارO ةلص اهل يتلاو ةيمدÇا ةأشن;ا اهتمدق يتلا تامدÇاب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم
 )٤٢أ ةرقفلا :عجار( .ةديفتس;ا

 ٢١. n ا ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; زوجيëا ةأشن;ا عجارم لمع ىلإ ةراشÇنكي مل ام لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي يذلا هريرقت ف ةيمد 
 عجارم ريرقت حضوي نأ بجيف ,حئاوللا وأ ةمظنyا بجوO ةبولطم ةراشëا هذه تناك اذإو .حئاوللا وأ ةمظنyا بجوO كلذب ًابلاطم
 )٤٣أ ةرقفلا :عجار( .ةعجار;ا يأر نع ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ةيلوؤسم نم للقت n ةراشëا كلت نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا

 ةأشن;ا عجارم ريرقت نإف ,ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم يأر ف ليدعت مهفب ةلص تاذ ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم لمع ىلإ ةراشëا تناك اذإ .٢٢
 )٤٤أ ةرقفلا :عجار( .يأرلا كلذ نع ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ةيلوؤسم نم للقت n ةراشëا هذه نأ يبي نأ بجي ةديفتس;ا

*** 

 ىرخIا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف ا: ,ةيمدخ ةأشنم نم ةمدق"ا تامدخلل مهف ىلإ لصوتلا

 )٩ ةرقفلا :عجار( تامولع;ا رداصم

 :لثم ,رداص;ا نم ةعونتم ةعومجم نم ةيمدخ ةأشنم اهمدقت يتلا تامدÇا ةعيبط لوح تامولع;ا رفوتت دق .١أ

 .مدختس;ا تاميلعت تابيتك •
 

 ٦ ةرقفلا ,"لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف يأرلا ىلع تBيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار'ا رايعم  ٥
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)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 .ماظنلا ىلع ةماعلا تارظنلا •

 .ةينفلا تاميلعتلا تابيتك •

 .ةيمدÇا ةأشن;او ةديفتس;ا ةأشن;ا يب ةمدÇا ىوتسم ةيقافتا وأ دقعلا •

 .ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ لوح ةيميظنتلا تاطلسلا وأ ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو وأ ,ةيمدÇا تآشن;ا ريراقت •

 .ةحاتم تناك اذإ ,ةرادëا تاباطخ كلذ ف اO ,ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ريراقت •

 ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيمدÇا ةأشن;ا عم ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; ةقباسلا ةبرجتلا لMخ نم اهيلع لوصäا متي يتلا ةفرع;ا نوكت دق .٢أ
 ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇا ةعيبطل مهف ىلإ لصوتلا ف ًاضيأ ةديفم ,ىرخyا ةعجار;ا تاطابترا نم ةبستك;ا ةربÇا لMخ نم
 تامدÇا كلت ىلع ةقبط;ا ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأو تامدÇا تناك اذإ صاخ هجوب ًاديفم كلذ نوكي دقو .ةيمدÇا
 .ريبك دح ىلإ ةيط≤

 ))أ(٩ ةرقفلا :عجار( ةيمدÇا ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇا ةعيبط

 تMماع;ا لجست يتلا وأ ,اهب ةطبتر;ا ةلءاس;ا ىلع ظفاñو تMماع;ا جلاعت يتلا كلتك ,ةيمدخ ةأشنم ةديفتس;ا ةأشن;ا مدختست دق .٣أ
 كونبلا ف عئادولا ماسقأ ,لاث;ا ليبس ىلع ,تامدÇا هذه لثم مدقت يتلا ةيمدÇا تآشن;ا يب نمو .اهب ةطبتر;ا تانايبلا جلاعتو
 حلاصل نوهرلا مدخت يتلا نهرلا فراصمو ;ىرخأ ططخ حلاصل وأ يفظو;ا عفانم ططخ حلاصل لوصyا مدختو رمثتست يتلا
 تMماع;ا ةrاعم نم ءMمعلا نك± ةيجولونكت ةئيبو ةيجمرب تاقيبطت مزح نومدقي نيذلا تاقيبطتلا تامدخ يمدقمو ;نيرخ®ا
 .ةيليغشتلاو ةيلا;ا

 :ةعجار;اب ةلص تاذ دعت يتلاو ,ةيمدÇا تآشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇا ةلثمأ نم .٤أ

 .ةديفتس;ا ةأشنملل ةيبسا°ا تMجسلا نوص •

 .لوصyا ةرادإ •

 .ةديفتس;ا ةأشن;ا نع ليكوك ,اهتrاعم وأ اهليجست وأ تMماع;ا ءاشنإ •

 رغصyا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 عفد ,لاث;ا ليبس ىلع( ةنيعم تMماعم ةrاعم يب ام حوارتت ,رتافدلا كاسمë ةيجراخ تامدخ رغصyا تآشن;ا مدختست دق .٥أ
 ةيلا;ا مئاوقلا دادعë ةيمدخ ةأشنم مادختسا يفعُي nو .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ىلإ ةيبسا°ا تMجسلا نوصو )بتاورلا بئارض
 ٦.ةيلا;ا مئاوقلا نع مهتايلوؤسم نم ,لاäا ىضتقم بسح ,ةمكوäاب يفلك;او ةأشن;ا ةرادإ رغصyا تآشنملل

 ))ب( ٩ ةرقفلا :عجار( ةيمدÇا ةأشن;ا اهrاعت يتلا تMماعملل ةيبسنلا ةيمهyاو ةعيبطلا

 تاءارجëاو تاسايسلا هذه نوكتو .ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةيلخادلا ةباقرلا ىلع رثؤت تاءارجإو تاسايس ةيمدÇا ةأشن;ا عضت دق  .٦أ
 ةبسنلاب ةيمدÇا ةأشنملل ةباقرلا تاودأ ةيمهأ دمتعتو .ةديفتس;ا ةأشن;ا نع ةيليغشتلاو ةيدا;ا ةيحانلا نم لقyا ىلع ًايئزج ةلصفنم
yا ةعيبط ىلع ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودÇا ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇةيمد, Oاو ةعيبطلا كلذ ف اyةيبسنلا ةيمه 
 يتلا تاباسäاو اهتrاعم ت± يتلا تMماع;ا ودبت n دق ,ةنيعم تnاح فو .ةديفتس;ا ةأشنملل اهتrاعO موقت يتلا تMماعملل
 نوكت دق اهتrاعم ت± يتلا تMماع;ا ةعيبط نأ nإ ,ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلل ةبسنلاب ةيرهوج ةيمدÇا ةأشن;اب ترثأت
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًايرورض دعُي ةباقرلا تاودأ مهف نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ددحي دقو ةمهم

  

 
 ٥أ-٤أو ٤ تارقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار'اب مايقلاو لقتس'ا عجارملل ةماعلا فاده[ا" )٢٠٠( ةعجار'ا رايعم ٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٢٩٣  

)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 ))ج( ٩ ةرقفلا :عجار( ةديفتس;ا ةأشن;او ةيمدÇا ةأشن;ا ةطشنأ يب لعافتلا ةجرد

 يب لعافتلا ةجرد ىلع ًاضيأ ةديفتس;ا ةأشن;اب ةصاÇا ةباقرلا تاودy ةبسنلاب ةيمدÇا ةأشنملل ةباقرلا تاودأ ةيمهأ دمتعت .٧أ
 ,قيبطتل اهرايتخا ىدمو ,قيبطت ىلع ةديفتس;ا ةأشن;ا ةردق ىدم ىلإ لعافتلا ةجرد ريشتو .ةديفتس;ا ةأشن;ا ةطشنأو اهتطشنأ
 ةأشن;ا ةطشنأ يب ةريبك لعافت ةجرد دجوت ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةيمدÇا ةأشن;ا اهذفنت يتلا ةrاع;ا ىلع ةلاّعف ةباقر تاودأ
 ءارجإو ةrاع;اب ةيمدÇا ةأشن;ا موقتو تMماع;ا ضيوفتب ةديفتس;ا ةأشن;ا موقت امدنع ةيمدÇا ةأشن;ا ةطشنأو ةديفتس;ا
 ىلع ةلاّعف ةباقر تاودأ قيبطتب ةديفتس;ا ةأشن;ا موقت نأ ًايلمع بسان;ا نم نوكي دق ,فورظلا هذه يفف .تMماع;ا كلتل ةبسا°ا
 ليجستب ًايئدبم موقت امدنع وأ ةديفتس;ا ةأشن;ا تMماعم ءاشنإب ةيمدÇا ةأشن;ا موقت امدنعف ,ىرخأ ةيحان نمو .تMماع;ا كلت
 دق ,فورظلا هذه فو .ةديفتس;ا ةأشن;او ةيمدÇا ةأشن;ا يب لقأ لعافتلا ةجرد نوكت ,اهنع ةبسا°او اهتrاعمو تMماع;ا هذه
 ,ةديفتس;ا ةأشن;ا ف تMماع;ا هذه ىلع ةلاّعف ةباقر تاودأ ,قيبطت مدع راتخت دق وأ ,قيبطت ىلع ةرداق ريغ ةديفتس;ا ةأشن;ا نوكت
 .ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ ىلع دمتعت دقو

 ))د(٩ ةرقفلا :عجار( ةيمدÇا ةأشن;او ةديفتس;ا ةأشن;ا يب ةقMعلا ةعيبط

 :لثم رومأ ىلع ةيمدÇا ةأشن;او ةديفتس;ا ةأشن;ا يب ةمدÇا ىوتسم ةيقافتا وأ دقعلا صني دق  .٨أ

 ةأشن;ا اهب موقت يتلا ةطشنyاب ةقلعت;ا تMماع;ا ءاشنإ نع تايلوؤس;او ةديفتس;ا ةأشنملل اهµدقت متيس يتلا تامولع;ا  •
 ;ةيمدÇا

 ;اهيلع عMطnا وأ ,اهب ظافتحnا متيس يتلا تMجسلا لكشب قلعتي اميف ةيميظنتلا تاطلسلا تابلطتم قيبطت •

 ;ءادyا ف لشف ثودح ةلاح ف ةديفتس;ا ةأشنملل مدقيس يذلا ,دجو نإ ,ضيوعتلا •

 نوكيس ريرقتلا اذه ناك اذإ ام ,كلذك رمyا ناك اذإو ,ةيباقرلا اهتاودأ نأشب ًاريرقت مدقتس ةيمدÇا ةأشن;ا تناك اذإ ام •
 .)٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ًاريرقت

 يتلاو ةديفتس;ا ةأشن;ا صخت يتلا ةيبسا°ا تMجسلا ىلع عMطnا ف قäا هل ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ناك اذإ ام  •
ñا ةأشن;ا اهب ظفتÇا تامولع;او ةيمدyلا ىرخMةعجار;اب مايقلل ةمز; 

 .ةيمدÇا ةأشن;ا عجارمو ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم يب رشاب;ا لاصتnاب حمست ةيقافتnا تناك اذإ ام •

 تاقMعلا هذه ئشنُت nو .ةيمدÇا ةأشن;ا عجارمو ةيمدÇا ةأشن;ا يبو ,ةديفتس;ا ةأشن;او ةيمدÇا ةأشن;ا يب ةرشابم ةقMع دجوت .٩أ
 يب ةرشاب;ا ةقMعلا كلت دوجو مدع ةلاح فو .ةيمدÇا ةأشن;ا عجارمو ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم يب ةرشابم ةقMع ةرورضلاب
 .ةيمدÇا ةأشن;او ةديفتس;ا ةأشن;ا لMخ نم امهنيب اميف ًةداع تnاصتnا متتف ,ةيمدÇا ةأشن;ا عجارمو ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم
 تارابتعnا نابسäا ف ذخyا عم نكلو ,ةيمدÇا ةأشن;ا عجارمو ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم يب ةرشابم ةقMع ءاشنإ ًاضيأ نكµو
 ةيمدÇا ةأشن;ا عجارO يعتسي نأ ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; نكµو .ةلصلا تاذ ةيرسلا تارابتعاو ةيقMخyا
 :لثم ,هنع ًةباين تاءارجإ ذيفنتل

 وأ ;ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ تارابتخا  )أ(

 .ةيمدÇا ةأشن;ا ىدل اهب ظفت°ا اهتدصرأو ةديفتس;ا ةأشن;ا تMماعم ىلع ساسyا تاءارجëا قيبطت   )ب(

 ماعلا عاطقلا تآشنO ةصاخ تارابتعا

 n تnاح كانه نوكت دق ,كلذ عمو .ةعوضو;ا ةمظن¢ل ًاقفو ةعساو عMطا قوقحب ماعلا عاطقلا ف نوعجار;ا ىظحي ,ماع ٍلكشب .١٠أ
 بلطتي دق ,تnاäا هذه لثم يفف .ىرخأ ةلود ف ةيمدÇا ةأشن;ا رقم نوكي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,قوقäا كلت لثم اهيف رفوتت
 ىلع لوصäا نكم;ا نم ناك اذإ ام ديدحتل ةلودلا كلت ف هب لومع;ا ماظنلل مهف ىلإ لصوتي نأ ماعلا عاطقلا عجارم نم رمyا
 هذه فيضت نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا نم بلطي دق وأ ,عMطا قوقح ىلع ماعلا عاطقلا عجارم ًاضيأ لصحي دقو .ةبسانم عMطا قوقح
 .ةيمدÇا ةأشن;او ةديفتس;ا ةأشن;ا يب ةيدقاعت تابيترت يأ ف قوقäا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٢٩٤  

)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 مازتلnاب قلعتي اميف ساسyا تاءارجëا وأ ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنتل رخآ عجارO ةناعتسnا ماعلا عاطقلا يعجار; ًاضيأ نكµ .١١أ
 .ىرخyا ةمزل;ا رماوyا وأ حئاوللا وأ ةمظنyاب

 )١٠ ةرقفلا :عجار( ةيمدÇا ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇاب ةقلعت;ا ةباقرلا تاودأ مهف

 هنّك± نأو ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم اهربتخي نأ نكµ ةباقر تاودأ ةيمدÇا ةأشن;ا تامدخ ىلع ضرفت نأ ةديفتس;ا ةأشنملل نكµ .١٢أ
 تاودأ نع رظنلا ضغب ,ةلصلا تاذ تارارقnا ضعبل وأ عيمr ةيلعافب لمعت ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ نأ جاتنتسا نم
 تMماعم ةrاع; ةيمدخ ةأشنم مادختساب ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةديفتس;ا ةأشن;ا تماق اذإو .ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةقبط;ا ةباقرلا
 تافيرحتلا فشكت وأ عن± نأ نكµ اهمMتساو بتاورلا تامولعم يدقت ىلع ةباقر تاودأ ةديفتس;ا ةأشن;ا ضرفت دقف ,اهبتاور
 :تاودyا هذه نمضتت دقو .ةيرهوrا

 .تانايبلا ةrاعم دعب ةيمدÇا ةأشن;ا نم ةملتس;ا تامولع;ا ريراقتب ةيمدÇا ةأشنملل ةمدق;ا تانايبلا ةنراقم •

 ىدم نم دكأتلل بتاورلل يلامجëا غلب;ا ةعجارمو ةيباتكلا لامعyا ةقد نم ققحتلل بتاورلا غلابم نم ةنيع باسح ةداعإ •
 .هتيلوقعم

 رمyا ,بتاورلا ةrاعم ىلع ةديفتس;ا ةأشن;ا اهقبطت يتلا ةباقرلا تاودأ ربتخي نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; نكµ ,ةلاäا هذه ف .١٣أ
 ةلصلا تاذ تارارقëاب قلعتي اميف ةيلعافب لمعت ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ نأ جاتنتسn ًاساسأ هل رفوي نأ هنأش نم يذلا
OماعMبتاورلا ت. 

 نم سيل هنأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ىري دق ,رطاoا ضعبب قلعتي اميف ٧,)٣١٥( ةعجار;ا رايعم ف هيلإ ةراشëا ت± ا; ًاقفو .١٤أ
 ليجستلاب رطاoا هذه طبترت دقو .طقف ساسyا تاءارجëا نم ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصäا يلمعلا وأ نكم;ا
 ريبك دح ىلإ ةيلآ ةrاعO ًابلاغ اهصئاصخ حمست ,ةمهمو ةينيتور تاباسح ةدصرأو تMماعم تائفل لمتك;ا ريغ وأ قيقدلا ريغ
 ةأشنم ةديفتس;ا ةأشن;ا مدختست امدنع ,ةصاخ ةفصب ,كلت ةيل®ا ةrاع;ا صئاصخ دجوتو .مدعنم وأ دودحم يودي لخدت عم
 ةأشن;ا عجارم نوكيو ةعجار;اب ةلص تاذ رطاoا هذه ىلع ةديفتس;ا ةأشن;ا ةباقر تاودأ نوكت ,تnاäا هذه لثم فو .ةيمدخ
 .رايع;ا اذه نم ١٠و ٩ يترقفلل ًاقفو ,اهµوقتو ةباقرلا تاودy مهف ىلإ لصوتلاب ًابلاطم ةديفتس;ا

 )١٢ ةرقفلا :عجار( ةديفتس;ا ةأشن;ا نم ٍفاك مهف ىلع لوصäا ةبوعص دنع ةيفاضëا تاءارجëا

 ةرقفلا ف ةدراولا تاءارجëا يب نم ,هريغ عم وأ هدرفO ,هذيفنتب موقيس يذلا ءارجëاب قلعتي اميف ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم رارق نإ .١٥أ
 ةأشن;ا مادختساب قلعتي اميف اهمييقتو يرهوrا فيرحتلا رطاخم ديدحتل ساسأ ريفوتل ةمزMلا تامولع;ا ىلع لوصحلل ١٢
 :لثم رومأب رثأتي دق ,ةيمدخ ةأشن; ةديفتس;ا

 ;ةيمدÇا ةأشن;او ةديفتس;ا ةأشن;ا نم لك مجح •

 ;ةيمدÇا ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇا دقعتو ,ةديفتس;ا ةأشن;ا ف تMماع;ا دقعت •

 ف تاءارجëا ذيفنتل رخآ عجارO ةناعتسnا ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ررقي دق ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيمدÇا ةأشن;ا عقوم •
 ;)ديعب عقوم ف ةيمدÇا ةأشن;ا تناك اذإ ,هنع ًةباين ةيمدÇا ةأشن;ا

 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي اO ,لعاف لكشب ,ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم )تاءارجëا( ءارجëا دّوزي نأ عقوت;ا نم ناك اذإ ام •
 ;ةبسان;ا

 .ةيمدÇا ةأشن;او ةديفتس;ا ةأشن;ا يب ةقMعلا ةعيبط •

 فصو نع وأ ))١( عونلا نم ريرقت( ةيباقرلا اهتاودأ ميمصتو فصو نع ريرقت دادعإب ًاعجارم فلكت نأ ةيمدÇا ةأشنملل نكµ .١٦أ
 ًاقفو )٢( عونلا وأ )١( عونلا نم يتلا ريراقتلا رادصإ نكµو .))٢( عونلا نم ريرقت( ةيليغشتلا اهتيلعافو ةيباقرلا اهتاودأ ميمصتو

 
 ٣٠ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٧



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٢٩٥  

)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 عضت دق يتلاو( ريياع;ا رادصإب اهل حرصم وأ ةدمتعم ةئيه نم ةرداص ريياع; ًاقفو وأ ٨)٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترn يلودلا رايعملل
   .))ب( عونلا وأ )أ( عونلا نم ريراقتلا لثم ,ريراقتلا هذهل ةفلتخم ًءامسأ

 صني ةديفتس;ا ةأشن;او ةيمدÇا ةأشن;ا يب مرب;ا دقعلا ناك اذإ ام ىلع ماع لكشب )٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقت ريفوت دمتعي .١٧أ
 عونلا نم ريراقتلا لع• نأ ,ةيلمع بابسy ,ًاضيأ ةيمدÇا ةأشن;ا راتخت دقو .ةيمدÇا ةأشن;ا نم ريراقتلا هذه لثم يدقت ىلع
 ةحاتم )٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريراقتلا نوكت n دق ,تnاäا ضعب فو ,كلذ عمو .ةديفتس;ا تآشنملل ةحاتم )٢( عونلا وأ )١(
   .ةديفتس;ا تآشنملل

 ةيمدخ ةأشنم ىلإ ةمه;ا اهماسقأ وأ اهلامعأ تادحو نم رثكأ وأ دحاو لمع دانسإب ةديفتس;ا ةأشن;ا موقت دق ,فورظلا ضعب ف .١٨أ
 دق هنy ًارظنو .ةباقرلا ةمهم وأ ةبسا°او ليومتلا وأ ,لماك لكشب يبيرضلاو يوكزلا مازتلnاو طيطختلا لامعأ لثم ,رثكأ وأ ةدحاو
n ا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ نع ريرقت رفوتيÇا ةأشن;ا ةرايز نوكت دقف ,فورظلا هذه ف ةيمدÇا كلت ف ةيمدäرثكأ ةلا 
 لعافت كانه نوكي نأ حجر;ا نم ذإ ,ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ مهف لجأ نم ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; ةيلعاف تاءارجëا
 .ةيمدÇا ةأشن;ا ةرادإو ةديفتس;ا ةأشن;ا ةرادإ يب رشابم

 .ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ نع ةمزMلا تامولع;ا رفوتس يتلا تاءارجëا ذيفنتل رخآ عجارO ةناعتسnا متت دق .١٩أ
 هذه ذيفنتل ةيمدÇا ةأشن;ا عجارO يعتسي دق ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم نإف ,)٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقت رودص ةلاح فو
 لمعب يعتسي يذلا ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم دجي دقو .ةيمدÇا ةأشن;ا عم ةمئاق تاقMع هل ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم نy تاءارجëا
 هتيلMقتسا كلذ ف اO( رخ®ا عجار;ا مهفب قلعتت اهنإ ثيح ,ةديفم ٩)٦٠٠( ةعجار;ا رايعم ف ةمدق;ا تاداشرëا رخآ عجارم
 متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ ةبسانمو ةيافك يوقت فو ,لمعلا ىدمو تيقوتو ةعيبطل طيطختلا ف رخآ عجارم كارشإو )ةينه;ا هتءافكو
 .اهيلع لوصäا

 يتلا تامدÇا ضعب يدقتل نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم مدختست اهرودب يتلاو ,ةيمدخ ةأشنم مدختست نأ ةديفتس;ا ةأشنملل نكµ .٢٠أ
 ةأشن;ا نوكت دقو .ةديفتس;ا ةأشن;ا ف يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا يذ تامولع;ا ماظن نم ءزج يه يتلاو ةديفتس;ا ةأشنملل اهمدقت
 ةأشن;ا عجارم جاتحي دقو .ةيمدÇا ةأشن;اب ةقMع ىلع نوكت دق وأ ةيمدÇا ةأشن;ا نع Mًصفنم ًانايك نطابلا نم ةيمدÇا
 ةدحاو ةيمدخ ةأشنم مادختسا اهيف متي يتلا تnاäا فو .نطابلا نم ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةقبط;ا ةباقرلا تاودأ ف رظنلل ةديفتس;ا
 ةديفتس;ا ةأشن;ا يب لعافتلا لمشيل دتµ ةيمدÇا ةأشن;ا ةطشنأو ةديفتس;ا ةأشن;ا ةطشنأ يب لعافتلا نإف ,رثكأ وأ نطابلا نم
 اهrاعت يتلا تMماعملل ةيبسنلا ةيمهyاو ةعيبطلا ًاضيأو لعافتلا اذه ةجرد دعُتو .نطابلا نم ةيمدÇا تآشن;او ةيمدÇا ةأشن;او
 ةيمهأ ديدñ دنع اهيف رظنلا ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; يغبني يتلا لماوعلا مهأ نم نطابلا نم ةيمدÇا تآشن;او ةيمدÇا ةأشن;ا
 .ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودy ةبسنلاب نطابلا نم ةيمدÇا ةأشن;او ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ

 )١٤ ,١٣ يترقفلا :عجار( ةيمدÇا ةأشنملل ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم مهف معدل )٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقت مادختسا

 نم وأ ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم اهعبتي يتلا ةينه;ا ةئيهلا نم ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم نع رسفتسي نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; نكµ .٢١أ
 ةأشن;ا عجارم نوكي دقو .يميظنت فارشë عضخي ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ناك اذإ اّمع رسفتسي نأو ,نيرخآ يينوناق يبساحم
 نكµو ,ةيمدÇا تآشن;ا ف ةباقرلا تاودأب ةقلعت;ا ريراقتلاب قلعتي اميف ةفلتخم ريياعم قبطت ةلود ف ةنهملل يسرام;ا نم ةيمدÇا
 عضوب ةلوoا ةئيهلا نم ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم اهمدختسي يتلا ريياع;ا نع تامولعم ىلع ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم لصحي نأ
 .ريياع;ا

 لصوتلا ف ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ةدعاسم ,ةديفتس;ا ةأشن;اب ةقلعت;ا تامولع;ا بناج ىلإ ,)٢( عونلا وأ )١( عون نم ريرقتل نكµ .٢٢أ
 :يلي ا; مهف ىلإ

 مادختسا كلذ ف اO ,ةديفتس;ا ةأشن;ا تMماعم ةrاعم ىلع رثؤت دق يتلا ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ بناوج )أ(
 ;نطابلا نم ةيمدÇا تآشن;ا

 
 "ةيمدhا ةأشن'ا ف ةباقرلا تاودأ نع ديكأتلا ريراقت" )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترc يلودلا رايع'ا  ٨
 دق" :يلي ام ىلع")ةعومqا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اl( ةعومجملل ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار'ا رايعم نم ٢ ةرقفلا صنت  ٩

 تسيل يتلا ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم ف نيرخآ يعجارم عجار'ا كلذ كرشي امدنع ًاديفم ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةجاwا بسح هفييكت دعب ,رايع'ا اذه نأ عجار'ا دجي
 .٦٠٠ ةعجار'ا رايعم نم ١٩ ةرقفلا ًاضيأ رظناو "... ةعومq ةيلام مئاوق



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٢٩٦  

)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 ةيرهوج تافيرñ اهيف ثدñ نأ نكµ يتلا تMماع;ا راسم ف طاقنلا ديدحتل ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةمه;ا تMماع;ا راسم )ب(
 ;ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ف

 ;ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا تارارقإب ةلصلا تاذ ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا فادهأ )ج(

 ءاطخأ ,حيحصتو فاشتكا وأ ,عن; بسانم لكشب اهقيبطتو اهميمصت ت دق ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام )د(
 .ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيرهوج تافيرñ ىلإ يدؤت نأ نكµ يتلا ةrاع;ا

 فيرحتلا رطاخم ديدحتل ٍفاك مهف ىلإ لصوتلا ف ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم )٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقت دعاسي نأ نكµو
 .ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودy ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع ةلدأ يأ رفوي n )١( عونلا نم ريرقتلا نإف ,كلذ عمو .اهمييقتو يرهوrا

 ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم دعاسي نأ ,ةديفتس;ا ةأشنملل ريرقتلا ةرتف جراخ ةرتفل وأ خيرات ف ,)٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقتل نكµ .٢٣أ
 رداصم نم ةيلاح ةيفاضإ تامولعم همعدت ريرقتلا ناك اذإ ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةقبط;ا ةباقرلا تاودy يئدبم مهف ىلإ لصوتلا ف
 عجار; نكميف ,ةعجارملل ةعضاÇا ةرتفلا ةيادب قبست ةرتفل وأ خيرات ف ةباقرلا تاودy ةيمدÇا ةأشن;ا فصو ناك اذإو .ىرخأ
 :لثم ,)٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقت ف ةدراولا تامولع;ا ثيدحتل تاءارجإ ذيفنت ةديفتس;ا ةأشن;ا

 ;تارييغتلا كلت ةفرعم نم مهنّك± زكارم نولغشي نيذلا ةديفتس;ا ةأشن;ا يفظوم عم ةيمدÇا ةأشن;ا ف تارييغتلا ةشقانم •
 وأ

 وأ ;ةيمدÇا ةأشن;ا نم ةرداصلا ةيلاäا تMسار;او قئاثولا صحف •

 .ةيمدÇا ةأشن;ا يفظوم عم تارييغتلا ةشقانم •

 )١٥ ةرقفلا :عجار( ةمّيق"ا يرهوhا فيرحتلا رطاd ةباجتسaا

 ةمدق;ا تامدÇا ةعيبط ىلع ةديفتس;ا ةأشن;ا ف يرهوrا فيرحتلا رطخ نم ديزي ةيمدخ ةأشنم مادختسا ناك اذإ ام دمتعي  .٢٤أ
 يرهوrا فيرحتلا رطخ نم ةيمدخ ةأشنم مادختسا للقي دق تnاäا ضعب فو ;تامدÇا هذه ىلع ةقبط;ا ةباقرلا تاودأو
 تMماع;ا ءاشنإ لثم ,ةنيعم ةطشنأب مايقلل ةمزMلا ةربÇاب عتمتت n اهسفن ةديفتس;ا ةأشن;ا تناك اذإ ًةصاخ ,ةديفتس;ا ةأشنملل
 .)تامولع;ا ةينقت ماظن ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيفاكلا دراو;ا كلت± n وأ ,اهليجستو اهتrاعمو

 تMجسلا كلت ىلع رشاب;ا عMطnا نإف ,ةديفتس;ا ةأشنملل ةيبسا°ا تMجسلا نم ةمهم رصانعب ةيمدÇا ةأشن;ا ظفتñ امدنع .٢٥أ
 تاودأ لمعب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصäا نم ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم يكمتل ًايرورض نوكي دق
 ىلع امإ عMطnا اذه يوطني دقو .نيرمyا Mكل وأ ,اهيف ةلجس;ا ةدصرyاو تMماع;ا ديكأتل وأ تMجسلا كلت ىلع ةقبط;ا ةباقرلا
 ةديفتس;ا ةأشن;ا نم ًاينورتكلإ اهب ظفت°ا تMجسلا نع مMعتسnا وأ ةيمدÇا ةأشن;ا رقم ف ةدوجو;ا تMجسلل يدا;ا قيقدتلا
 يلاتلاب ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم لصحي دقف ,ينورتكلإ لكشب رشاب;ا عMطnا ققñ دنعو .نيرمyا Mكب مايقلا وأ ,رخآ ناكم نم وأ
 دعُت يتلا ةديفتس;ا ةأشن;ا تانايب ةمMسو لامتكا ىلع ةيمدÇا ةأشن;ا اهقبطت يتلا ةباقرلا تاودأ ةيافكب قلعتي اميف ةلدأ ىلع
 .اهنع ةلوؤسم ةيمدÇا ةأشن;ا

 ةأشن;ا اهب ظفتñ يتلا لوصyا لث± يتلا ةدصرyاب قلعتي اميف اهيلع لوصäا متيس يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىدمو ةعيبط ديدñ دنع  .٢٦أ
 هرابتعا ف ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم عضي دقف ,ةديفتس;ا ةأشن;ا نع ةباينلاب ةيمدÇا ةأشن;ا اهذفنت يتلا تMماع;ا وأ ةيمدÇا
 :ةيت®ا تاءارجëا ذيفنت

 بسح اذه ةلدyا ردصم ىلع دامتعnا ةيناكمإ ددحتت :ةديفتس;ا ةأشن;ا ةزوحب يتلا تادنتس;او تMجسلا نع يصقتلا )أ(
 ف ةديفتس;ا ةأشن;ا ظفتn ñ دقو .ةديفتس;ا ةأشن;ا ةزوحب يتلا اهل ةمعادلا قئاثولاو ةيبسا°ا تMجسلا ىدمو ةعيبط
 .اهنع ةباينلاب متت يتلا ةدد°ا تMماعملل ةيليصفت ةلقتسم قئاثو وأ تMجسب تnاäا ضعب

 ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم قح ىلع صنلا متي دق :ةيمدÇا ةأشن;ا اهب ظفتñ يتلا تادنتس;او تMجسلا ةحص نع يصقتلا )ب(
 نأ نكµو .ةيمدÇا ةأشن;او ةديفتس;ا ةأشن;ا يب ةيدقاعتلا تابيترتلا نمض ةيمدÇا ةأشن;ا تMجس ىلع عMطnا ف
 ةأشن;ا ىدل اهب ظفت°ا ةديفتس;ا ةأشن;ا تMجس ىلع عMطMل ,هنع ًةباين ,رخآ ًاعجارم ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم مدختسي
 .ةيمدÇا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٢٩٧  

)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 ةلقتسم تMجسب ةديفتس;ا ةأشن;ا ظفتñ امدنع :ةيمدÇا ةأشن;ا نم تMماع;او ةدصرyا نأشب تاقداصم ىلع لوصäا )ج(
 دامتعnا نكµ ةعجارم ةلدأ ةديفتس;ا ةأشن;ا تMجسل ةديؤ;ا ةيمدÇا ةأشن;ا ةقداصم لث± دقِف ,تMماع;او ةدصر¢ل
 لثم ,ةددعتم ةيمدخ تآشنO ةناعتسnا دنع ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةلصلا تاذ لوصyاو تMماع;ا دوجوب قلعتي اميف اهيلع
 لوصäا ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; نكميف ,ةلقتسم تMجسب ةيمدÇا تآشن;ا هذه ظفتñو ,ظفح يمأو رامثتسا ريدم
 .ةديفتس;ا ةأشنملل ةلقتس;ا تMجسلاب تامولع;ا هذه ةنراقم ضارغy تآشن;ا هذه ىدل ةدصرyا نأشب ةقداصم ىلع

 نم تاقداص;ا ف اهيلع لوصäا متي يتلا تامولع;ا نإف ,ةلقتسم تMجسب ةديفتس;ا ةأشن;ا ظافتحا مدع ةلاح فو  
 n تاقداص;ا كلت نإف ,اذهلو .ةيمدÇا ةأشن;ا اهب ظفتñ يتلا تMجسلا هسكعت ا; نايب درجم نوكت ةيمدÇا ةأشن;ا
 ناك اذإ اميف ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم رظني نأ نكµ ,فورظلا هذه فو .اهيلع دامتعnا نكµ ةعجارم ةلدأ اهدرفO لكشت
 .ةلقتس;ا ةلدyا ىلع لوصحلل ليدب ردصم ديدñ نكم;ا نم

 حجر;ا نم :ةيمدÇا ةأشن;ا نم ةملتس;ا ريراقتلل وأ ةديفتس;ا ةأشن;ا اهب ظفتñ يتلا تMجسلل ةيليلñ تاءارجإ ذيفنت )د(
 .ةحات;ا تامولع;ا ليصفت ةجردو ىدO رثأتت نأو ,رارقëا ىوتس; ًاعبت ةيليلحتلا تاءارجëا ةيلعاف نيابتت نأ

 طابترnا اذه لثم نمضتي دقو .ةديفتس;ا ةأشن;ا يعجارم حلاصل ةيساسأ اهتعيبط ف دعُت تاءارجإ ذيفنتب رخآ عجارم موقي دق .٢٧أ
 جئاتنلا صحف متيو .اهعجارمو ةيمدÇا ةأشن;ا يبو اهعجارمو ةديفتس;ا ةأشن;ا يب اهيلع قفتم تاءارجإ ذيفنتب رخآ عجارم مايق
 لكشت تناك اذإ ام ديدحتل ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم لبق نم رخ®ا عجار;ا اهذفن يتلا تاءارجëا لMخ نم اهيلإ لصوتلا ت يتلا
 نم ةضورفم تابلطتم وأ ةيموكäا تاطلسلا اهضرفت تابلطتم كانه نوكت دق ,كلذل ةفاضإو .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام
 ةأشن;ا وعجارم مدختسي دقو .اهتعيبطب ةيساسأ دعُت ةددحم تاءارجإ اهبجوO ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ذفني ,ةيدقاعت تابيترت لMخ
 مهئارآ معدل ةمزMلا ةلدyا نم ءزجك ةيمدÇا ةأشن;ا اهrاعت يتلا تMماع;او ةدصر¢ل ةبولط;ا تاءارجëا قيبطت جئاتن ةديفتس;ا
 ,تاءارجëا ذيفنت لبق ,اقفتي نأ ةيمدÇا ةأشن;ا عجارمو ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; ديف;ا نم نوكي دق ,فورظلا هذه فو .ةعجار;ا ف
 .ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; هµدقت متيس يذلا قيثوتلا اذه ىلع عMطnا وأ ةعجار;ا لامعأ قيثوت ىلع

 ةأشن;ا عجارم هجاوي دق ,ةيمدخ ةأشنم ىلإ ةيلا;ا اهماهم لك وأ ضعب ةديفتس;ا ةأشن;ا دنست امدنع ةصاخ ,ةنيعم فورظ ف .٢٨أ
 تاءارجإ ذيفنت ىلإ ةجاäا وعدت دق انهو .ةيمدÇا ةأشن;ا ىدل ًادوجوم ةعجار;ا ةلدأ نم ريبك ءزج هيف نوكي ًافقوم ةديفتس;ا
 نم ًاريرقت ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم مدقي دقو .هنع ًةباين رخآ عجارم وأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم لبق نم ةيمدÇا ةأشن;ا ف ساسأ
 نم رخآ عجارم كارشإ ةقيقح ريغت nو .ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم نع ًةباين ساسأ تاءارجإ ذيفنتب كلذك موقي دقو )٢( عونلا
 ,هيلع ًءانبو .هيأر معدي لوقعم ساسأ ريفوتل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصäا نع ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ةيلوؤسم
 ةأشن;ا عجارم ناك اذإ امو ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصäا ت دق ناك اذإ اميف ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم رظن نإف
 تاءارجªل ءادyاو فارشëاو هيجوتلا ف ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ةكراشم نمضتي ,ةيفاضإ ساسأ تاءارجإ ذيفنتل ةجاحب ةديفتس;ا
 .كلذ ىلع ليلد ءاطعإ وأ ,رخ®ا عجار;ا اهيدؤي يتلا ساسyا

 )١٦ ةرقفلا :عجار( ةباقرلا تاودأ تارابتخا 

 نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةباقرلا تاودy تارابتخا ذفنيو ممصي نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم نم ١٠)٣٣٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي  .٢٩أ
 ةأشنم مادختسا قايس فو .ةنيعم فورظ ف ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودy ةيليغشتلا ةيلعافلاب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ
 :امدنع بلطت;ا اذه قبطني ,ةيمدخ

 ةيلعافب لمعت ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ نأب ًاعقوت يرهوrا فيرحتلا رطاo ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم مييقت نمضتي )أ(
 ديدñ دنع ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودy ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع دامتعnا يوني ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم نأ يأ(
 وأ ;)ساسyا تاءارجëا ىدمو تيقوتو ةعيبط

 ,ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودy ةيليغشتلا ةيلعافلا تارابتخاب اهنارتقا دنع وأ ,اهدرفO ساسyا تاءارجëا عيطتست n )ب(
 .تارارقëا ىوتسم ىلع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام رفوت نأ

 
 ٨ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ١٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٢٩٨  

)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 ,ةديفتس;ا ةأشن;ا لMخ نم ,ةيمدÇا ةأشن;اب لاصتnا ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; نكµ ,)٢( عونلا نم ريرقت رفوت مدع ةلاح ف .٣٠أ
 ,ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودy ةيليغشتلا ةيلعافلل تارابتخا نمضتي )٢( عونلا نم ريرقت يدقتب ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم فيلكت بلطل
 كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخn ةيمدÇا ةأشن;ا ف تاءارجإ ذيفنتل رخآ عجارO ةناعتسnا ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; نكµ وأ
 ةأشن;ا تقفاو اذإ ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودy تارابتخا ذيفنتو ةيمدÇا ةأشن;ا ةرايز ًاضيأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; نكµو .تاودyا
 رخ®ا عجار;ا لمع اهرفوي يتلا ةكرتش;ا ةلدyا ىلع رطاخملل ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم تامييقت دمتعتو .كلذ ىلع ةيمدÇا
 .هسفنب ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم اهذفني يتلا تاءارجëاو

 )١٧ ةرقفلا :عجار( ةيلعافب لمعت ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ نأ ىلع ةعجارم ليلدك )٢( عونلا نم ريرقت مادختسا

 ةباقرلا تاودأ تارابتخا نإف كلذلو ;ةديفتس;ا ةأشنملل يفلتخم يعجارم ةدع تاجايتحا ةيبلتل )٢( عونلا نم ريرقت دادعإ متي دق .٣١أ
 ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةمهم دعت يتلا تارارقëاب ةلص تاذ نوكت n دق ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ريرقت ف ةحضو;ا جئاتنلاو
 نم يفكي ام مدقي ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ريرقت نأ ديدحتل اهجئاتنو ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ تارابتخا يوقت متيو .ةديفتس;ا
 ذخأي دق ,كلذب مايقلا ليبس فو .رطاخملل ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم مييقت معدل ةباقرلا تاودأ ةيلعاف نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ
 :ةيت®ا لماوعلا نابسäا ف ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم

 ;ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنت ذنم يضقن;ا تقولاو ةباقرلا تاودأ تارابتخا اهيطغت يتلا ةينمزلا ةرتفلا )أ(

 تارابتخnاو اهرابتخا ت يتلا ةباقرلا تاودأو ,اهتيطغت ت± يتلا تايل®او تامدÇاو ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم لمع قاطن )ب(
 ;ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأب ةربتoا ةباقرلا تاودأ اهب طبترت يتلا ةقيرطلاو ,اهذيفنت ت يتلا

 .ةباقرلا تاودy ةيليغشتلا ةيلعافلا ف ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم يأرو ةباقرلا تاودأ تارابتخا جئاتن )ج(

 ةعجار;ا ةلدأ تلق ,رابتخnا ءادأ ذنم ةيضقن;ا ةرتفلا تلاطو يعم رابتخا اهيطغي يتلا ةرتفلا تلق املك ,ةنيعم تارارقë ةبسنلاب .٣٢أ
 جتنتسي دقف ,ةديفتس;ا ةأشنملل يلا;ا ريرقتلا ةرتفب )٢( عونلا نم ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا ةنراقم دنعو .رابتخnا اهرفوي دق يتلا
 ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا يب طيسب لخادت كانه ناك اذإ لقأ ةعجارم ةلدأ رفوي )٢( عونلا نم ريرقتلا نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم
 )٢( عونلا نم ريرقتلا نإف ,ةلاäا هذه فو .ريرقتلا ىلع اهنأشب دنتسي نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم يوني يتلا ةرتفلاو )٢( عونلا نم
 نم هنأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ددحي دق ,ىرخأ تnاح فو .ةيفاضإ ةعجارم ةلدأ رفوي دق ةقحn وأ ةقباس ةرتف يطغي يذلا
 يفكي ام ىلع لوصäا فدهب ,اهذيفنتل رخآ عجارO ةناعتسnا وأ ,ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودy تارابتخا ذيفنت يرورضلا
 .ةباقرلا تاودy ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم

 تاودأ ىلع تأرط يتلا ةمه;ا تارييغتلا نأشب ةيفاضإ ةلدأ ىلع لصحي نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; ًاضيأ يرورضلا نم نوكي دق .٣٣أ
 ةيفاضëا ةعجار;ا تاءارجإ ددحي نأ وأ ,)٢( عونلا نم ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا جراخ ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةلصلا تاذ ةباقرلا
 ةباقرلا تاودأ نأشب اهيلع لوصäا مزلي يتلا ةيفاضëا ةعجار;ا ةلدأ ديدñ ف ,ةلصلا تاذ لماوعلا لمشت دقو .اهذيفنت يغبني يتلا
 :يلي ام ,ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ريرقت اهيطغي يتلا ةرتفلا جراخ لمعت تناك يتلا ةيمدÇا ةأشن;ا ف

 ;تارارقëا ىوتسم ىلع ةمّيق;ا يرهوrا فيرحتلا رطاخم ةيمهأ •

 ف اO ,اهرابتخا ذنم اهيلع تأرط يتلا ةمه;ا تارييغتلاو ,ةيلوyا ةرتفلا لMخ اهرابتخا ت يتلا ةصاÇا ةباقرلا تاودأ •
 ;يفظو;او تايل®او تامولع;ا ماظن ف تارييغتلا كلذ

 ;تاودyا كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصäا ةجرد •

 ;ةيقبت;ا ةرتفلا لوط •

 تاودأ ىلع دامتعnا ىلإ ًادانتسا ةيفاضëا ساسyا تاءارجëا هيلإ ضفخي نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم يوني يذلا دäا •
 ;ةباقرلا

 .ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ ةعباتمو ةباقرلا ةئيب ةيلعاف •
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 وأ ةيقبت;ا ةرتفلا ىدم ىلع ةباقرلا تاودأ تارابتخا ديد± قيرط نع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيفاضإ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصäا نكµ  .٣٤أ
 .ةباقرلا تاودy ةديفتس;ا ةأشن;ا ةعباتم رابتخا

 نوكي نلف ,ةديفتس;ا ةأشنملل يلا;ا ريرقتلا ةرتف جراخ لماكلاب عقت ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم اهذفن يتلا تارابتخnا ةرتف تناك اذإ .٣٥أ
Oا ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم رودقnا كلت ىلع دامتعnتارابتخ nةيلعافب لمعت ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ نأ جاتنتس, yاهن 
n ا كلت ةيلعاف نع ةلدأ رفوتyا ةعجار;ا ةرتف ف تاودäإ ,ةيلاn ىرخأ تاءارجإ ذيفنت ت اذإ. 

 تاودأ ذيفنتب موقتس ةديفتس;ا ةأشن;ا نأ ضارتفا عم ةممصم ةيمدÇا ةأشن;ا اهمدقت يتلا ةمدÇا نوكت دق ,ةنيعم فورظ ف  .٣٦أ
 لجy ةقبطم ةباقر تاودأ اهيدل نوكتس ةديفتس;ا ةأشن;ا نأ ضارتفا عم ةمدÇا ميمصت متي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةنيعم ةباقر
 ةيمدÇا ةأشن;ا فصو نمضتي نأ نكµ ,ةلاäا هذه لثم فو .اهتrاع; ةيمدÇا ةأشن;ا ىلإ اهلاسرإ لبق تMماع;اب حيرصتلا
yًافصو ةباقرلا تاود yةباقرلا تاودأ تناك اذإ اميف ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم رظنيو .ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةلمك;ا ةباقرلا تاود 
 .ةأشنملل ةمدق;ا ةمدخلل ةمئMم ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةلّمكُ;ا

 ليبس ىلع ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام رفوي n دق ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ريرقت نأ دقتعي ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ناك اذإ .٣٧أ
 اهيلع بترت امو ةباقرلا تاودy ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم تارابتخn ًافصو نمضتي n ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ريرقت ناك اذإ ,لاث;ا
 ةأشن;اب لاصتnا قيرط نع هتاجاتنتساو ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم تاءارجë همهف ززعي دق ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم نإف ,جئاتن نم
 ةأشن;ا عجار; نكµ امك .هلمع جئاتنو قاطن لوح ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم عم ةشقانم ءارجإ بلطل ,ةديفتس;ا ةأشن;ا ربع ,ةيمدÇا
 ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم موقي نأ بلطل ,ةديفتس;ا ةأشن;ا لMخ نم ,كلذل ةرورض ىأر اذإ ,ةيمدÇا ةأشن;اب لاصتnا ةديفتس;ا
 عجارم نم بلط ىلع ًءانب رخآ عجارم وأ ,ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم موقي دق ,ىرخأ تnاح فو .ةيمدÇا ةأشن;ا ف تاءارجإ ذيفنتب
 .تاءارجëا هذه لثم ذيفنتب ,ةديفتس;ا ةأشن;ا

 يتلا ىرخyا تامولع;او تاءانثتسnا كلذ ف اO ,تارابتخnا جئاتن ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم نم رداصلا )٢( عونلا نم ريرقتلا ددحي .٣٨أ
µا نكل .ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم تاجاتنتسا ىلع رثؤت نأ نكnا ةأشن;ا عجارم اهل ريشي يتلا تاءانثتسÇف لدع;ا يأرلا وأ ةيمد 
 ةأشن;ا عجارم نم رداصلا )٢( عونلا نم ريرقتلا نأ يئاقلت لكشب ينعي n ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم نم رداصلا )٢( عونلا نم ريرقتلا
 نإف ,كلذ نم nًدبو .يرهوrا فيرحتلا رطاخم مييقت دنع ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ًاديفم نوكي نل ةيمدÇا
 ف اهذخأ متي ,ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم نم رداصلا )٢( عونلا نم ريرقتلا ف لدعم يأر ءادبإ ىلإ يدؤت يتلا رومyاو تاءانثتسnا
 ةأشن;ا عجارم موقي دقو .ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم هذفن يذلا ةباقرلا تاودأ رابتخn ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم مييقت دنع نابسäا
 .ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم عم رومyا كلت ةشقانO ,لدعم يأر ءادبإ ىلإ تدأ يتلا رومyاو تاءانثتسnا ف هرظن دنع ,ةديفتس;ا
 .لصاوتلا اذه ءارجإ ىلع اهتقفاوم ىلع لوصäاو ةيمدÇا ةأشن;اب ةديفتس;ا ةأشن;ا لاصتا ىلع لصاوتلا اذه فقوتيو

 ةعجار;ا ءانثأ اهديدñ متي يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا بناوجب غMبëا

 ةمه;ا روصقلا هجوأب ةمكوäاب يفلك;او ةرادëا نم Mًك ,بسان;ا تقولا فو ًةباتك ,غلبي نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ىلع يعتي  .٣٩أ
 روصقلا هجوأب بسان;ا تقولا ف بسان;ا يرادëا ىوتس;ا غلبي نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ىلع يعتي امك ١١.ةعجار;ا ءانثأ ةدد°ا
 اهلعr ةيفاك ةيمهأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; ينه;ا مكäا بسحب اهل يتلاو ,ةعجار;ا ءانثأ ةدد°ا ةيلخادلا ةباقرلا ف ىرخyا
 نم لكل اهغMبإ نكµ يتلاو ,ةعجار;ا ءانثأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم اهددحي دق يتلا رومyا يب نمو ١٢.ةرادëا مامتهاب ةريدج
 :يلي ام ,ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةمكوäاب يفلك;او ةرادëا

 نم ريرقت ىلع لوصäا ةجيتن ةدد°ا كلت كلذ ف اO ,ةديفتس;ا ةأشن;ا ةفرعO اهقيبطت نكµ ةباقرلا تاودy ةعباتم يأ •
 ;)٢( عونلا وأ )١( عونلا

 مدع عم ,ةديفتس;ا ةأشن;ا ف ةلّمكُ;ا ةباقرلا تاودأ ىلإ )٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقتلا ف اهيف ةراشëا متت يتلا تnاäا •
 ;ةديفتس;ا ةأشن;ا ف تاودyا كلت قيبطت

 
 ١٠و ٩ ناترقفلا ,"ةرادÑاو ةمكوwاب يفلكملل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غBبإ" )٢٦٥( ةعجار'ا رايعم  ١١
 ١٠ ةرقفلا ,)٢٦٥( ةعجار'ا رايعم  ١٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٠٠  

)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 اهيطغي مل يتلا وأ اهقيبطت ت دق هنأ ودبي n يتلاو ةيمدÇا ةأشن;ا ف اهيلإ ةجاح كانه نوكت دق يتلا ةباقرلا تاودأ  •
 .ددحم لكشب )٢( عونلا نم ريرقت

 )١٨ ةرقفلا :عجار( نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم تامدخ دعبتست يتلا )٢( عونلاو )١( عونلا نم ريراقتلا

 فادهأ دعبتسي وأ نمضتي دق ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ريرقت نإف ,نطابلا نم ةيمدخ ةأشن; ةيمدÇا ةأشن;ا مادختسا ةلاح ف .٤٠أ
 طابترا قاطن فو اهماظنل ةيمدÇا ةأشن;ا فصو ف اهب ةطبتر;ا ةباقرلا تاودأو نطابلا نم ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةلصلا تاذ ةباقرلا
 اذإو .بيترتلا ىلع ,ءانثتسnا ةقيرطو ةلماشلا ةقيرطلا مساب ريرقتلا دادعë ناتقيرطلا ناتاه فرعُتو .ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم
 ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇا تناكو ,نطابلا نم ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ )٢( عونلا وأ )١( عونلا نم ريرقتلا دعبتسا
 تابلطتم قبطي نأ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ىلع يعتيف ,ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارO ةلص تاذ نطابلا نم ةيمدÇا
 اميف ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم هذفني نأ يغبني يذلا لمعلا ىدمو ةعيبط فقوتتو .نطابلا نم ةيمدÇا ةأشن;اب قلعتي اميف رايع;ا اذه
 ةلص ىدمو ةديفتس;ا ةأشنملل ةبسنلاب تامدÇا كلت ةيمهأو ةعيبط ىلع نطابلا نم ةيمدÇا ةأشن;ا اهمدقت يتلا تامدÇاب قلعتي
 نم ةيمدÇا ةأشن;ا ريثأت ديدñ ف ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ٩ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا قيبطت دعاسيو .ةعجار;اب تامدÇا كلت
 .هذيفنت يغبني يذلا لمعلا ىدمو ةعيبطو نطابلا

 )١٩ ةرقفلا :عجار( ةيمدxا ةأشن"ا ف ةذَّفنُ"ا ةطشنIاب قلعتي اميف ةححصُ"ا ريغ تافيرحتلاو حئاوللاو ةمظنIاب مازتلaا مدعو شغلا

 نع ةررضت;ا ةديفتس;ا تآشنملل حاصفëاب ةديفتس;ا تآشن;ا عم ةمرب;ا دوقعلا طورش بجوO ةبلاطم ةيمدÇا ةأشن;ا نوكت دق .٤١أ
 .ةيمدÇا ةأشن;ا يفظوم وأ ةرادإ ىلإ اهتبسن نكµ ,اهحيحصت متي مل تافيرñ يأ وأ حئاوللاو ةمظنyاب مازتلا مدع وأ شغ ةلاح ةيأ
 ةيمدÇا ةأشن;ا تناك اذإ اّمع ةديفتس;ا ةأشن;ا ةرادë تاراسفتسا مدقي ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم نإف ,١٩ ةرقفلا تابلطت; ًاقفوو
 ىلع ريثأت ةيمدÇا ةأشن;ا نم اهنع ريرقتلا ت يتلا رومyا نم يy ناك اذإ ام مّوقيو ,ليبقلا كلذ نم رومأ يأب ًاريرقت تمدق دق
 ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم بلطي دق ,ةنيعم فورظ فو .ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; ةيفاضëا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط
 .ةيرورضلا تامولع;ا ىلع لوصحلل ةيمدÇا ةأشن;اب لاصتnا ةديفتس;ا ةأشن;ا نم بلطي دقو ,يوقتلا اذه ءارجë ةيفاضإ تامولعم

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( ةديفتس"ا ةأشن"ا عجارم نم ريرقتلا

 نم ةمدق;ا تامدÇاب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصäا ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم رودقO نوكي n امدنع .٤٢أ
 نوكي دقو .ةعجار;ا قاطن ىلع ديق دجوي ٍذئدنعف ,ةديفتس;ا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارO ةلص تاذ دعُت يتلاو ةيمدÇا ةأشن;ا
 :امدنع لاäا وه اذه

• n نوكي Oا ةأشن;ا نم ةمدق;ا تامدخلل ٍفاك مهف ىلإ لصوتلا ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم رودقÇو ةيمدn ا هيدل رفوتيyساس 
 وأ ;اهمييقتو يرهوrا فيرحتلا رطاخم ديدحتل مزMلا

 نوكي nو ,ةيلعافب لمعت ةيمدÇا ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ نأب ًاعقوت رطاخملل ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم مييقت نمضتي  •
Oا هرودقäا كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصyوأ ;تاود 

•  n µا نكäإ ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصn جسلا نمMيتلا ت ñا ةأشن;ا اهب ظفتÇو ,ةيمدn عيطتسي 
 .تMجسلا هذه ىلع رشابم لكشب عMطnا ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم

 ةلمت°ا راث®ا تناك اذإ ام نأشب هجاتنتسا ىلع يأر ءادبإ نع هعانتما وأ ظفحتم يأرل ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم رادصإ فقوتيو 
 .ةرشتنم وأ ةيرهوج راثآ ةيلا;ا مئاوقلا ىلع

 )٢٢ ,٢١ يترقفلا :عجار( ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم لمع ىلإ ةراشëا 

 ىلع ,ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ريرقت ف ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم لمع ىلإ ةراشëا حئاوللا وأ ةمظنyا بلطتت دق ,تnاäا ضعب ف .٤٣أ
 عجارم ةقفاوم ىلإ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم جاتحي دق ,فورظلا هذه لثم فو .ماعلا عاطقلا ف ةيفافشلا ضارغy ,لاث;ا ليبس
 .ةراشëا هذه لثم ةفاضإ لبق ةيمدÇا ةأشن;ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٠١  

)٤٠٢( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقMعلا تاذ ةعجار;ا تارابتعا
Oةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشن 

 

 لوصäا نع ,ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ,ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم ةيلوؤسم نم ةيمدخ ةأشن; ةديفتس;ا ةأشن;ا مادختسا ةقيقح ريغت n .٤٤أ
 ريرقت ىلإ ريشي n ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم نإف ,اذهلو .هيأر معدي لوقعم ساسأ ريفوتل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع
 عجارم يدبُي امدنعف ,كلذ عمو .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم يأرل ,ًايئزج ولو ,ًاساسأ هرابتعاب ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم
 ةراشëا نم عنn µ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم نإف ,ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ريرقت ف لدعم يأر ببسب nًدعم ًايأر ةديفتس;ا ةأشن;ا
 فو .ةديفتس;ا ةأشن;ا عجار; لدع;ا يأرلا ءادبإ ببس حيضوت ف دعاست ةراشëا كلت تناك اذإ ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ريرقت ىلإ
   .ةراشëا هذه لثم ةفاضإ لبق ةيمدÇا ةأشن;ا عجارم ةقفاوم ىلإ ةديفتس;ا ةأشن;ا عجارم جاتحي دق ,فورظلا هذه لثم

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةعجار"ا ل@خ ةفشتكُ"ا تافيرحتلا يوقت :)٤٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٤٥٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 

 



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٠٤  

)٤٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا لQخ ةفشتكُ;ا تافيرحتلا يوقت  

 )٤٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةعجار"ا ل@خ ةفشتك"ا تافيرحتلا يوقت

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ...................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٢  ....................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٣  ..............................................................................................................................  فدهلا

 ٤  ..........................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

f٥  ........................................................................................................  ةفشتكُ;ا تافيرحتلا عيم 

 ٧-٦  ............................................................................  ةعجار;ا ف مدقتلا لQخ ةفشتكُ;ا تافيرحتلا ةاعارم

 ٩-٨  ................................................................................................  اهحيحصتو تافيرحتلا نع غQبlا

 ١٣-١٠  .............................................................................................. ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا ريثأت يوقت

 ١٤  .................................................................................................................... ةبوتك;ا تادافlا

 ١٥  ..............................................................................................................................  قيثوتلا

 ىرخJا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ١أ  ....................................................................................................................  فيرحتلا فيرعت

f٦أ-٢أ  ........................................................................................................  ةفَشتكُ;ا تافيرحتلا عيم 

 ٩أ-٧أ  ............................................................................  ةعجار;ا ف مدقتلا لQخ ةفشتكُ;ا تافيرحتلا ةاعارم

 ١٣أ-١٠أ  ................................................................................................  اهحيحصتو تافيرحتلا نع غQبlا

 ٢٨أ-١٤أ  .............................................................................................. ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا ريثأت يوقت

 ٢٩أ  .................................................................................................................... ةبوتك;ا تادافlا

 ٣٠أ  ..............................................................................................................................  قيثوتلا
 

 عجارملل ةماعلا فاده~ا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةعجار;ا لQخ ةفشتك;ا تافيرحتلا يوقت" )٤٥٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا

 ةرقفلا
 



 

 

)٤٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 ريغ تافيرحتلا ريثأتو ةعجار;ا ىلع ةفشتكُ;ا تافيرحتلا ريثأت يوقت نع عجار;ا ةيلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 نع ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكت دنع ,عجار;ا ةيلوؤسم )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم لوانتيو .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ,تدجو نإ ,ةَحَحَصُ;ا
 عجار;ا جاتنتسا ذخأيو .يرهوÑا فيرحتلا نم لكك ةيلا;ا مئاوقلا ولخ نأشب لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ت دق ناك اذإ ام جاتنتسا
 اذهل ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ,تدجو نإ ,ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا ريثأتل هàوقت نابسáا ف )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم بجوÜ بولط;ا
 ةعجارم ذيفنتو طيطخت دنع بسانم لكشب ةيبسنلا ةيمه~ا موهفم قيبطت نع عجار;ا ةيلوؤسم ٢)٣٢٠( ةعجار;ا رايعم لوانتيو ١.رايع;ا
 .ةيلا;ا مئاوقلل

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٢

 فدهلا

 :رثأ يوقت وه عجار;ا فده .٣

 ;ةعجار;ا ىلع ةفشتكُ;ا تافيرحتلا )أ(

 .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ,تدجو نإ ,ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا )ب(

 تافيرعتلا

 :يلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيتçا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغ~ .٤

 اذه غلبم هيلع نوكي نأ بجي امو هنع حاصفlا وأ هضرع وأ هفينصت وأ ةيلا;ا مئاوقلا دونب نم دنب غلبم يب فQتخا :فيرحتلا )أ(
 وأ أطخ قيرط نع تافيرحتلا أشنت نأ نكàو .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطl ًاقفو هنع حاصفlا وأ هضرع وأ هفينصت وأ دنبلا
 )١أ ةرقفلا :عجار( .شغ

 يطعت اهنأ وأ ,ةيرهوÑا بناوÑا عيمج نم لداع لكشب ةضورعم ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام نأشب هيأر عجار;ا يدبي امدنعو
 ,دعُت يتلا تاحاصفlا وأ ضرعلا وأ تافينصتلا وأ غلاب;ا ف تQيدعتلا ًاضيأ لمشت تافيرحتلا نإف ,ةلداعو ةيقيقح ةروص
 ةيلا;ا مئاوقلا يطعت ىتح وأ ,ةيرهوÑا بناوÑا عيمج نم لداع لكشب ةيلا;ا مئاوقلا ضرعل ةيرورض ,عجار;ا مكح بسحب

 .ةلداعو ةيقيقح ةروص

 .اهحيحصت متي ملو ةعجار;ا لQخ اهعيمجتب عجار;ا ماق تافيرò :ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا )ب(

 تابلطت"ا

Rةفشتكُ"ا تافيرحتلا عيم 

–٢أ تارقفلا :عجار( .نأش تاذ تسيل اهنأ حضاولا نم يتلا كلت فQخب ,ةعجار;ا ءانثأ ةفشتكُ;ا تافيرحتلا عيمf عجار;ا ىلع بجي .٥
 )٦أ

 ةعجار"ا ف مدقتلا ل@خ ةفشتكُ"ا تافيرحتلا ةاعارم

 :ةيتçا تõاáا ف رظن ةداعإ ىلإ ةجاحب ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسõا تناك اذإ ام ددحي نأ عجار;ا ىلع بجي .٦

 
 .١١-١٠ ناترقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ١
 "ةعجار;ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه~ا" )٣٢٠( ةعجار;ا رايعم  ٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٠٦  

)٤٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا لQخ ةفشتكُ;ا تافيرحتلا يوقت  

 نوكت نأ نكà ىرخأ تافيرò دوجو لامتحا ىلإ ريشت اهيف تثدح يتلا فورظلاو ةفشتكُ;ا تافيرحتلا ةعيبط تناك اذإ )أ(
 )٧أ ةرقفلا :عجار( وأ ;ةعجار;ا ءانثأ ةعمûا تافيرحتلاب اهنارتقا دنع ةيرهوج

 :عجار( .)٣٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةدد†ا ةيبسنلا ةيمه~ا نم برتقي ةعجار;ا ءانثأ ةعمûا تافيرحتلا عومجم ناك اذإ )ب(
 )٨أ ةرقفلا

 ,ةفشتك;ا تافيرحتلا تححصو حاصفإ وأ باسح ديصر وأ تQماع;ا نم ةئف نم ققحتلاب ,عجار;ا بلط ىلع ًءانب ,ةرادlا تماق اذإ .٧ 
 )٩أ ةرقفلا :عجار( .ةدوجوم لازت õ تافيرò كانه تناك اذإ ام ديدحتل ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذفنُي نأ عجار;ا ىلع بجيف

 اهحيحصتو تافيرحتلا نع غ@بXا

 ءانثأ ةعمûا تافيرحتلا عيمجب بسان;ا يرادlا ىوتس;ا غّلبُي نأ عجار;ا ىلع بجي ,حئاوللا وأ ةمظن~ا بجوÜ ًاروظحم كلذ نكي مل ام .٨
 )١٢أ–١٠أ تارقفلا :عجار( .تافيرحتلا كلت حيحصت ةرادlا نم بلطي نأ عجار;ا ىلع بجيو ٣.بسان;ا تقولا ف ةعجار;ا

 مدع بابس~ مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,عجار;ا اهنع غلبأ يتلا تافيرحتلا عيمج وأ ٍضعب حيحصت ةرادlا تضفر اذإ .٩
 .يرهوÑا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت دنع نابسáا ف مهفلا كلذ ذخأي نأ بجيو ,تاحيحصتلا ءارجإ
 )١٣أ ةرقفلا :عجار(

 ةحَحصُ"ا ريغ تافيرحتلا ريثأت يوقت

 دكأتلل )٣٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةدد†ا ةيبسنلا ةيمه~ا مييقت ةداعإ عجار;ا ىلع بجي ,ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا ريثأت يوقت لبق .١٠
 )١٥أ ,١٤أ يترقفلا :عجار( .ةأشنملل ةيلعفلا ةيلا;ا جئاتنلا قايس ف ةبسانم لازت õ تناك اذإ ا¶

 ,ديدحتلا اذهب مايقلا دنعو .اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,ةيرهوج دعُت ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا تناك اذإ ام ددحي نأ عجار;ا ىلع بجي .١١
 :يلي اميف رظني نأ عجار;ا ىلع بجي

 ,لكك ةيلا;ا مئاوقلاو ةنيع;ا تاحاصفlا وأ تاباسáا ةدصرأ وأ تQماع;ا تائف نم لكب قلعتي اميف تافيرحتلا ةعيبطو مجح )أ(
 )٢٥أ ,٢٤أ ,٢٢أ–١٦أ تارقفلا :عجار( ;اهثودحب ةصا®ا فورظلاو

 ,ةلصلا تاذ تاحاصفlا وأ تاباسáا ةدصرأ وأ تQماع;ا تائف ىلع ةقباس تارتفب ةقلعت;ا ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا ريثأت )ب(
 )٢٣أ ةرقفلا :عجار( .لكك ةيلا;ا مئاوقلاو

 ةمكوáاب يفلك;ا عم لصاوتلا

 يأرلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,ريثأت نم اهل نوكي دق امو ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلاب ةمكوáاب يفلك;ا غلبُي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٢
 ريغ ةيرهوÑا تافيرحتلا عجار;ا غQب ددحي نأ بجيو ٤.ةحئõ وأ ماظن بجوÜ ًاروظحم كلذ نكي مل ام ,عجار;ا ريرقت ف دراولا
 )٢٨أ–٢٦أ تارقفلا :عجار( .ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا حيحصت عجار;ا بلطي نأ بجيو .ةدح ىلع اهنم لك ,ةحَحصُ;ا

 وأ تQماع;ا تائف ىلع ةقباسلا تارتفلاب ةقلعت;ا ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا ريثأتب ةمكوáاب يفلك;ا غلبي نأ ًاضيأ عجار;ا ىلع بجي .١٣ 
 .لكك ةيلا;ا مئاوقلا ىلعو ,ةلصلا تاذ تاحاصفlا وأ تاباسáا ةدصرأ

 ةبوتك"ا تادافXا

 ريثأت نأ نودقتعي اوناك اذإ ام نأشب ةمكوáاب يفلك;ا نم ,لاáا ىضتقم بسحو ,ةرادlا نم ةبوتكم ةدافإ بلطي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٤
 ةدافlا ف دونبلا هذهب صخلم يمضت بجيو .لكك ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةيرهوج ريغ دعُت ,اهلمجم فو ةدرفنم ,ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا
 )٢٩أ ةرقفلا :عجار( .اهب هقافرإ وأ ةبوتك;ا

 
 ٧ ةرقفلا ,"ةمكوáاب يفلك;اب لاصتõا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ٣
 .٣ ةيشاáا رظنا  ٤



 

 

)٤٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 قيثوتلا

 )٣٠أ ةرقفلا :عجار( ٥:يلي ام ةعجار;ا لامع~ هقيثوت ف نّمضُي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٥

 ;)٥ ةرقف( حضاو لكشب نأش تاذ تسيل اهنأ ىلع هنم لق~ا تافيرحتلا ىلإ رظنُيس يذلا غلب;ا )أ(

 ;)١٢و ٨و ٥ تارقفلا( ;اهحيحصت ت دق ناك اذإ امو ةعجار;ا ءانثأ ةعمûا تافيرحتلا عيمج )ب(

  .)١١ ةرقف( جاتنتسõا اذه ساسأو ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,ةيرهوج دعُت ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا تناك اذإ ام عجار;ا جاتنتسا )ج(

 *** 

 ىرخJا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ))أ(٤ ةرقفلا :عجار( فيرحتلا فيرعت

 :نم تافيرحتلا جتنت نأ نكà .١أ

 ;ةيلا;ا مئاوقلا اهنم تدعُأ يتلا تانايبلا ةÑاعم وأ عمج ف ةقدلا مدع )أ(

 فادهأب ءافولل ةبولط;ا تاحاصفlاو ,ةلمتك;ا ريغ وأ ةيفاكلا ريغ تاحاصفlا كلذ لمشيو ,حاصفإ وأ غلبم ركذ لافغإ )ب(
 ٦;ةقبطن;ا يلا;ا ريرقتلا رطأ ضعبل حاصفlا

 ;حضاو لكشب اهريسفت ةءاسإ وأ قئاقáا لهاf نم تان حيحص ريغ يبساحم ريدقت )ج(

 يتلا ةيبسا†ا تاسايسلا قيبطتو رايتخا وأ ةلوقعم ريغ اهنأ عجار;ا ىري يتلا ةيبسا†ا تاريدقتلاب ةقلعت;ا ةرادlا تاداهتجا )د(
 ;ةبسانم ريغ اهنأ عجار;ا ىري

 ;تامولعملل بسان;ا ريغ ميسقتلا وأ عيمجتلا وأ فينصتلا )ه(

 كلذو ,راطlا ف صاخ وحن ىلع ةبولط;ا تاحاصفlا قوفي لداع ضرع قيقحتل ةيلا;ا مئاوقلل يرورض حاصفإ ركذ لافغإ )و(
 ٧.لداع ضرع راطl ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلل

 ٨.شغلا نع ةfانلا تافيرحتلل ةلثمأ )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم ركذيو 

R٥ ةرقفلا :عجار( ةفشتكُ"ا تافيرحتلا عيم( 

 "نأش تاذ تسيل اهنأ حضاولا نم"

 تاذ تسيل اهنأ حضاولا نم يتلا كلت فQخب ةعجار;ا ءانثأ ةفشتك;ا تافيرحتلا عمجب عجار;ا موقي نأ رايع;ا اذه نم ٥ ةرقفلا بلطتت .٢أ
 اهنأ حضاولا نم يتلا تافيرحتلاف ."يرهوج ريغ" حلطصم نع رخآ ًاريبعت "نأش تاذ تسيل اهنأ حضاولا نم" حلطصم دَعُي õو .نأش
 ,ةيرهوج اهنأب اهديدò نكà يتلا كلت نع ًايلك ةفلتخم ةعيبط تاذ وأ ,)رغصأ( ًايلك فلتخم مجح تاذ نوكتس نأش تاذ تسيل
 يأ بسحب اهيلع مكáا ت ًءاوسو ,ةعمتجم وأ ةدرفنم اهل رظنلا ت ًءاوس ,ةمهم تاعبت اهل تسيل تافيرò اهنأ حضاولا نم نوكيسو
 فيرحتلا نإف ,"نأش اذ سيل هنأ حضاولا نم" رثكأ وأ دنب ناك اذإ ا¶ دكأتلا مدع دنعو .فورظلا وأ ةعيبطلا وأ مجáاب قلعتت طباوض
õ ةفصلا كلت هيلع قبطنت. 

 
 ٦أو ,١١-٨ تارقفلا ,"ةعجار;ا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم  ٥
 ةيفاضإ تامولعم يأ نع حاصفlا ةأشن;ا ىلع بجي" :يلي ام ىلع ,"تاحاصفlا :ةيلا;ا تاود~ا" )٧( يلا;ا ريرقتلل يلودلا رايع;ا نم ح٤٢ ةرقفلا صنت ,لاث;ا ليبس ىلع  ٦

 ."...ةرقفلا ف ةدراولا حاصفlا فادهأ قيقحتل ةيرورض اهربتعت
 ريغ يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا ف ةدد†ا تابلطت;اب مازتلõا نوكي امدنع ةيفاضإ تاحاصفإ يدقت ةأشن;ا نم يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا بلطتت ,لاث;ا ليبس ىلع  ٧

 مئاوقلا ضرع" )١( ةبساحملل يلودلا رايع;ا( ةأشنملل يلا;ا ءاد~او يلا;ا زكر;ا ىلع ىرخ~ا تõاáاو ثادح~او تQماع;ا ضعب ريثأت مهف نم يمدختس;ا يكمتل فاك
 .))ج( ١٧ ةرقفلا ,"ةيلا;ا

 ٧أ-١أ تارقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقQعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٠٢٤( ةعجار;ا رايعم  ٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٠٨  

)٤٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا لQخ ةفشتكُ;ا تافيرحتلا يوقت  

 ةيدرفلا مئاوقلا ف تافيرحتلا
 اهعيمf مزلي õو ,نأش تاذ تسيل اهنأ حضاولا نم ةيدرفلا مئاوقلا ف هنم لقأ غلاب; تافيرò يأ نوكت ثيحب ًاغلبم عجار;ا ددحي دق  .٣أ

 ديزت يتلا غلاب;ا تافيرò نكل .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت هل نوكي نل هنأ حضاولا نم غلاب;ا كلت عيمf نأ عقوتي عجار;ا ن~
 غلاب;اب ةقلعت;ا تافيرحتلا نإف ,كلذ ىلإ ةفاضlابو .رايع;ا اذه نم ٥ ةرقفلا بجوÜ بولط;ا وحنلا ىلع اهعيمf متي دد†ا غلب;ا نع
 متيف ,كلذك نكت مل اذإو ,فورظلا وأ ةعيبطلا طباوض ىلع ًءانب اهيلع مكáا متي امدنع نأش تاذ تسيل اهنأ حضاولا نم نوكي õ دق
fبولط;ا وحنلا ىلع اهيعم Üرايع;ا اذه نم ٥ ةرقفلا بجو. 

 تاحاصفlا ف تافيرحتلا
 مكáا ت ًءاوسو ,ةعمتجم وأ ةدرفنم اهل رظنلا ت ًءاوس ,نأش تاذ تسيل اهنأ ًاضيأ حضاولا نم تاحاصفlا ف تافيرحتلا نوكت دق .٤أ

 نكõ à تافيرò نم تاحاصفlا هيلع يوتò ام عيمf ًاضيأ متيو .فورظلا وأ ةعيبطلا وأ مجáا طباوض نم يأ بسحب اهيلع
 مئاوقلاو ةلصلا تاذ تاحاصفlا ىلع تافيرحتلا كلت ريثأت يوقت ف عجار;ا ةدعاس; حضاو لكشب نأش تاذ تسيل اهنأ اهرابتعا
   .ةيرهوج ةيعونلا تاحاصفlا ف تافيرحتلا اهيف نوكت دق يتلا تõاáا ىلع ةلثمأ رايع;ا اذه نم ١٧أ ةرقفلا مدقتو .لكك ةيلا;ا

fتافيرحتلا عيم 
 املثم اهضعب عم ,٤أو ٣أ يترقفلا ف يب;ا وحنلا ىلع اهعيمf ت يتلا ,فورظلا وأ ةعيبطلا بسحب يتلا تافيرحتلا عمج نكõ à .٥أ

àةلاح ف متي نأ نك òبلاطُم عجار;ا نإف ,كلذ عمو .غلاب;ا تافير Üةدرفنم تافيرحتلا كلت يوقتب رايع;ا اذه نم ١١ ةرقفلا بجو 
 .ةيرهوج تناك اذإ ام ديدحتل )ىرخأ تافيرò عم يعامج لكشب يأ( اهلمجم فو

 نم نوكي دق هنإف ,تافيرحتلاب ةمكوáاب يفلك;او ةرادlا غQبإ ىفو ةعجار;ا ءانثأ ةعمûا تافيرحتلا ريثأت يوقت ف عجار;ا ةدعاس; .٦أ 
 .ةمّمعُ;ا تافيرحتلاو ,ةيداهتجõا تافيرحتلاو ,ةيعقاولا تافيرحتلا يب زييمتلا ديف;ا

 .اهنأشب كش يأ دجوي õ يتلا تافيرحتلا يه ةيعقاولا تافيرحتلا  •

 حاصفlاو ضرعلاو سايقلاو تابثlاب ةقلعت;ا كلت كلذ ف اÜ ةرادlا تاداهتجا نع ةfانلا قورفلا يه ةيداهتجõا تافيرحتلا •
 .ةبسانم ريغ وأ ةلوقعم ريغ اهنأ عجار;ا ىري يتلا )ةيبسا†ا تاسايسلا قيبطت وأ رايتخا كلذ لمشيو( ةيلا;ا مئاوقلا ف

 ةفشتكُ;ا تافيرحتلا ميمعت كلذ لمشيو ,تانيعلا تاعمتجم ف تافيرحتلل عجار;ا هب موقي ريدقت لضفأ يه ةمَّمعُ;ا تافيرحتلا •
 ديدò نأشب تاداشرإ )٥٣٠( ةعجار;ا رايعم مدقيو .تانيعلا اهنم تبحُس يتلا ةنيعلا تاعمتجم لماك ىلع ةعجار;ا تانيع ف
 ٩.جئاتنلا يوقتو ةمَّمعُ;ا تافيرحتلا

 )٧ ,٦ يترقفلا :عجار( ةعجار"ا ف مدقتلا ل@خ ةفشتكُ"ا تافيرحتلا ةاعارم 

 لطع ببسب أشن فيرحتل عجار;ا فاشتكا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ىرخأ تافيرò دوجو ىلع لدي ا¶و .õًزعنم ًاثدح فيرحتلا نوكي õ دق .٧أ
 .ةأشن;ا لبق نم عساو قاطن ىلع اهقيبطت ت ةبسانم ريغ يوقت قرط وأ تاضارتفا ببسب وأ ,ةيلخادلا ةباقرلا ف

 كانه نوكي دقف ,)٣٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةدد†ا ةيبسنلا ةيمه~ا نم ةعجار;ا ءانثأ ةعمûا تافيرحتلا عومجم بارتقا ةلاح ف .٨أ
 عومجم عم اهل رظنلا دنع ,ةفشتك;ا ريغ ةلمت†ا تافيرحتلا نأب هلوبق نكà يذلا ضفخن;ا رط®ا ىوتسم نم ربكأ ىوتسم
 رطخ دوجو ببسب ةفشتك;ا ريغ تافيرحتلا دجوت نأ نكàو .ةيبسنلا ةيمه~ا زواجتت نأ نكà ,ةعجار;ا ءانثأ ةعمûا تافيرحتلا
 ١٠.ةنيعلاب طبترم ريغ رطخو ةنيعلا

 هفشتكا يذلا فيرحتلا ببس ةرادlا مهفت يكل حاصفإ وأ باسح ديصر وأ تQماع;ا نم ةئف نم ققحتت نأ ةرادlا نم عجار;ا بلطي دق .٩أ
 ةبسانم تQيدعت يرf نأو ,حاصفlا وأ باسáا ديصر وأ تQماع;ا ةئف ف يلعفلا فيرحتلا غلبم ديدحتل تاءارجإ ذفنت نأو ,عجار;ا

 
 ١٥و ١٤ ناترقفلا ,"ةعجار;ا ف تانيعلا" )٥٣٠( ةعجار;ا رايعم  ٩
 )د(-)ج( ٥ ةرقفلا ,٥٣٠ ةعجار;ا رايعم  ١٠



 

 

)٤٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ىلع ةعجار;ا ةنيع ف ةفشتكُ;ا تافيرحتلل عجار;ا ميمعت ىلع ًءانب ,لاث;ا ليبس ىلع ,بلطلا اذه لثم مَّدقُي دقو .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع
 .ةنيعلا هنم تبحُس يذلا عمتûا لماك

 )٩ ,٨ يترقفلا :عجار( اهحيحصتو تافيرحتلا نع غ@بXا

 تناك اذإ ام يوقت نم ةرادlا نّكà هنإ ثيح ,ًامهم ًارمأ بسان;ا يرادlا ىوتس;ا ىلإ بسان;ا تقولا ف تافيرحتلا نع غQبlا دَعُي .١٠أ
 ام ًةداعو .تافرصت نم مزلي ام ذاختاو ,اهتضراعم لاح ف عجار;ا مQعإو ,ةفَّرحُم تاحاصفlاو تاباسáا ةدصرأو تQماع;ا تائف
  .يرورضلا فرصتلا ذاختاو تافيرحتلا يوقتل ةيحQصلا كلàو ةيلوؤس;ا لمحتي ىذلا ىوتس;ا وه بسان;ا يرادlا ىوتس;ا نوكي

 لخاد نيرخçا دارف~ا وأ ةراد¥ل ةنيعم تافيرò نع غQبlاب عجار;ا مايق ىلع ًادويق حئاوللا وأ ةمظن~ا ضرفت دق ,لودلا ضعب ف .١١أ 
 هيرf يذلا قيقحتلاب لخي دق ,رخآ فرصت يأ ذاختا وأ ,غQبإب مايقلا صوص®ا هجو ىلع حئاوللا وأ ةمظن~ا رظò دقو .ةأشن;ا
 ًابلاطم عجار;ا نوكي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةأشن;ا هيبنت رظح كلذ ف اÜ ,هيف هبتشم وأ يلعف ينوناق ريغ لعف ف ةينعم ةطلس
 لسغ ةحفاكم ةمظنأ بجوÜ ةينعم ةطلس ىلإ ,هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح دد†ا ,حئاوللا وأ ةمظن~اب مازتلõا مدع نع ريرقتلاب
 ةروشم ىلع لوصáا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دقو ,ةدقعم عجار;ا اهيف رظني يتلا اياضقلا نوكت دق ,فورظلا هذه فو .لاوم~ا
 .ةينوناق

 للقيو ةقيقد ةيبساحم تQجسو رتافدب ظافتحõا نم اهنّكà ,عجار;ا اهنع غلبأ يتلا كلذ ف اÜ ,تافيرحتلا عيمÑ ةرادlا حيحصت نإ .١٢أ
 ةححص;ا ريغ ةيرهوÑا ريغ تافيرحتلل يمكارتلا ريثأتلا هببسي يذلا ,لبقتس;ا ف ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوÑا فيرحتلا رطاخم نم
 .ةقباسلا تارتفلاب ةقلعت;ا

 ًاقفو ,ةيرهوÑا بناوÑا عيمج نم ,ةضورعمو ةدعم ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت عجار;ا نم )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .١٣أ
 ف اÜ ,ةأشن;اب ةصا®ا ةيبسا†ا تاسرامملل ةيعونلا بناوÑا ف رظنلا يوقتلا اذه نمضتيو .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطت;
 .تاحيحصتلا ءارجإب ةرادlا مايق مدع بابس~ عجار;ا مهفب رثأتت دق يتلا ١١,ةرادlا تاداهتجا ف لمت†ا زيحتلا ىلع تارشؤ;ا كلذ

 )١١ ,١٠ يترقفلا :عجار( ةحَحصُ"ا ريغ تافيرحتلا ريثأت يوقت

 جئاتنلا ن~ ًارظن ,ةأشنملل ةيلا;ا جئاتنلا تاريدقت ىلإ بلاغلا ف )٣٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةيبسنلا ةيمه∂ل عجار;ا ديدò دنتسي .١٤أ
 يرورضلا نم نوكي دق ,ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا ريثأتل عجار;ا يوقت لبقو ,كلذلو .تقولا كلذ ف ةفورعم نوكت õ دق ةيلعفلا ةيلا;ا
 .ةيلعفلا ةيلا;ا جئاتنلا ىلإ دانتسõاب كلذو )٣٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةدد†ا ةيبسنلا ةيمه~ا ف رظنلا ةداعإ

 تايوتسم وأ ىوتسمو( ةعجار;ا ف مدقتلا لQخ لكك ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمه~ا ف رظنلا ةداعإ متي هنأ ٣٢٠ ةعجار;ا رايعم حضوي .١٥أ
 ةيارد ىلع ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا حبصأ اذإ )قابطنõا ةلاح ف ,ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ وأ تQماعم تائفل ةيبسنلا ةيمه~ا
Üت امع فلتخي )غلابم وأ( ًاغلبم ددحُي هلعجتس تناك تامولع òلبق متت نأ حجر;ا نم ةمهم رظن ةداعإ ةيأ نإف ,اذلو ١٢.ًءادتبا هديد 
 ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةدد†ا ةيبسنلا ةيمه∂ل مييقت ةداعإب عجار;ا ماق اذإف ,كلذ عمو .ةحَّحصُ;ا ريغ تافيرحتلا ريثأتل عجار;ا يوقت
 ةيبسنلا ةيمه~ا ف رظنلا ةداعإ ٍذئدنع يغبنيف ,لقأ )غلابم وأ( غلبم ديدò ىلإ كلذ ىدأو )رايع;ا اذه نم ١٠ ةرقفلا رظنا( )٣٢٠(
 يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصáا ةيغب ةيفاضlا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ةبسانم ىدمو ءاد∂ل
 .ةعجار;ا يأرل ًاساسأ لكشت

 تاذ تاحاصفlا وأ تاباسáا ةدصرأ وأ تQماع;ا تائف ىلع فيرحتلا اذه ريثأت يوقتل ام غلب; درفنم فيرò لك ف رظنلا متي .١٦أ
 حاصفlا وأ ديصرلا كلذل وأ تQماع;ا نم ةنيع;ا ةئفلا كلتل هزواf ت دق ةيبسنلا ةيمه~ا ىوتسم ناك اذإ ام كلذ ف اÜ ,ةلصلا
 .دجو نإ ,يع;ا

 ىلع ماعلا هريثأت كلذكو ,ةلصلا تاذ تاحاصفlا ىلع هريثأت يوقتل ,يعون حاصفإ ف درفنم فيرò لك ف رظنلا متي ,كلذل ةفاضlاب  .١٧أ
 فورظلاو قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ قايس ف ,ًايرهوج يعون حاصفإ ف ام فيرò ناك اذإ ام ديدò دعُيو .لكك ةيلا;ا مئاوقلا
 :يلي ام ةيرهوج تافيرحتلا هذه اهيف نوكت دق يتلا ةلثم~ا يب نمو .ينه;ا مكáا ةسرا¶ ىلع يوطنت ةلأسم ,ةأشن;اب ةصا®ا

 
 ١٢ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١١
 ١٢ ةرقفلا ,)٣٢٠( ةعجار;ا رايعم  ١٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣١٠  

)٤٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا لQخ ةفشتكُ;ا تافيرحتلا يوقت  

 تآشنملل لا;ا سأر ةرادإب ةصا®ا تايلçاو تاسايسلاو فاده~اب ةقلعت;ا تامولعملل ةلمتك;ا ريغ وأ ةقيقدلا ريغ فاصو~ا  •
 .ةيفرصم ةطشنأو يمأت ةطشنأ اهل يتلا

 ىد;ا ىلع ريبك ضافخنا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةميقلا ف طوبه ةراسخ ىلإ يدؤت دق فورظ وأ ثادحأ نع تامولعم ركذ لافغإ •
 .نيدعت تايلمع اهل ةأشنم ف )ةعلس وأ ندعم ىلع بلطلا ف ليوطلا

 ف تاريغتلا ةمئاق وأ لماشلا لخدلا ةمئاق وأ يلا;ا زكر;ا ةمئاق ف مهم دنبب قلعتت ةيبساحم ةسايسل حيحصلا ريغ فصولا •
   .ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق وأ ةيكل;ا قوقح

 .ةيلود ةيراf ةطشنأب موقت ةأشنم ف فرصلا رعس ةيساسá فاكلا ريغ فصولا •

 رظني ,رايع;ا اذه نم ١١ ةرقفلا ف بولط;ا وحنلا ىلع ,ةيرهوج اهتعيبطب دعت ةححص;ا ريغ تافيرحتلا تناك اذإ ام ديدò دنع   .١٨أ 
 اهنارتقا دنع وأ ,اهدرفÜ ًءاوس ةيرهوج تافيرحتلا كلت رابتعا متي دقو .تاحاصفlاو غلاب;ا ف ةححص;ا ريغ تافيرحتلا ف عجار;ا
 :يلي اميف عجار;ا رظني دق ,تاحاصفlا ف اهفاشتكا ت يتلا تافيرحتلا ىلع ًادامتعاو ,لاث;ا ليبس ىلعف .ىرخأ تافيرحتب

 وأ ;ةرشتنم مأ ةرمتسم ةفشتك;ا ءاطخ~ا تناك اذإ ام )أ(

 دنع رم~ا كلذل يمدختس;ا مهف ىلع رثؤت نأ نكàو ,رم~ا سفنب ةلص اذ اهفاشتكا ت يتلا تافيرحتلا نم ددع ناك اذإ ام )ب(
 .ةعمتجم اهيف رظنلا

 نم بلطتي يذلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )د(١٣ ةرقفلل ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا يوقت دنع ًاضيأ ًاديفم ةعمûا تافيرحتلا ف رظنلا دعُيو
 مهفلا بجò تامولعم وأ ةمئQم ريغ تامولعم جاردإ قيرط نع هضيوقت ت دق ةيلا;ا مئاوقلل ماعلا ضرعلا ناك اذإ اميف رظنلا عجار;ا
 .اهنع حصف;ا روم∂ل ميلسلا

 اذإ ,لاث;ا ليبس ىلعف .ىرخأ تافيرحتب هنع ضيوعتلا ةيناكمإ حجر;ا ريغ نمف ,هدرفÜ يرهوج فيرò هنأب فيرò ىلع مكáا ت اذإ .١٩أ
 ىلع فيرحتلا كلذ ريثأت ضيوعت عم ىتح ,يرهوج لكشب ةفرحم دعُت لكك ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,يرهوج لكشب تاداريlا ف ةغلاب;ا ت∫
 ديصر نمض تافيرحتلا نع ضيوعتلا بسان;ا نم نوكي دقو .تافورص;ا ف ردقلا سفنب ةغلاب;ا قيرط نع - لماك لكشبو - حابر~ا
 نع ضيوعتلا نأ جاتنتسا لبق ةفشتكم ريغ ىرخأ تافيرò دوجو رطاخم ف رظنُي نكلو ;تQماع;ا ةئف سفن وأ باسáا سفن
 ١٣.بسانم رمأ وه ةيرهوج ريغ تناك نإو ىتح تافيرحتلا

 تادهعتلا ىلع فينصتلا ف فيرحتلا ريثأت لثم ,ةيعونلا تارابتعõا يوقت ًايرهوج فينصتلا ف فيرحتلا ناك اذإ ام ديدò لمشي  .٢٠أ
 .ةسيئرلا بسنلا ىلع ريثأتلا وأ ,ةيعرفلا تايلامجlا وأ ةيدرفلا دونبلا ىلع ريثأتلا وأ ,ىرخ~ا ةيدقاعتلا تادهعتلا وأ نويدلاب ةقلعت;ا
 دق هنأ نم مغرلاب ,لكك ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع ًايرهوج دعي õ فينصتلا ف فيرحتلا نأ عجار;ا اهيف جتنتسي فورظ رفوتت دقو
 دونبلا يب ئطا®ا فينصتلا دَعُي õ دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ىرخ~ا تافيرحتلا يوقت ف ةيبسنلا ةيمه~ا تايوتسم وأ ىوتسم زواجتي
 تاذ دونبلا مجá ةبسنلاب ًاريغص ئطا®ا فينصتلا غلبم نوكي امدنع لكك ةيلا;ا مئاوقلا قايس ف ًايرهوج يلا;ا زكر;ا ةمئاق ف
 .ةيسيئرلا بسنلا وأ لخدلا ةمئاق ىلع ئطا®ا فينصتلا رثؤي õو يلا;ا زكر;ا ةمئاق ف ةلصلا

 تافيرحتلا عم اهيف رظنلا دنع وأ اهدرفÜ ,ةيرهوج اهنأ ىلع اهàوقتب عجار;ا مايق ىلإ تافيرحتلا ضعبب ةقلعت;ا فورظلا يدؤت دق  .٢١أ
 دق يتلا فورظلا يب نمو .لكك ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمه~ا ىوتسم نم لقأ ىوتسÜ تناك نإو ىتح ,ةعجار;ا ءانثأ ةعمûا ىرخ~ا
 :هيف فيرحتلل نوكي يذلا ىد;ا يوقتلا ىلع رثؤُت

 وأ ;ةيميظنتلا تابلطت;اب مازتلõا ىلع ريثأت •

 وأ ;ىرخ~ا ةيدقاعتلا تابلطت;ا وأ نويدلاب ةقلعت;ا تادهعتلاب مازتلõا ىلع ريثأت •

 
 كلذ ديصرل يرهوÑا فيرحتلا رطخ مييقت ةداعإ عجار;ا نم تQماع;ا ةئف سفن وأ باسáا سفن ديصر نمض ةيرهوÑا ريغ تافيرحتلا نم ددع ديدò بلطتي دق  ١٣

 .تQماع;ا نم ةئفلا كلتل وأ باسáا



 

 

)٤٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 نم نكل ,ةيلاáا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريغ ريثأت اهل ةيبساحم ةسايسل حيحصلا ريغ قيبطتلا وأ رايتخõاب ةقQع •
 وأ ;ةيلبقتس;ا تارتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل نوكي نأ حجر;ا

 وأ ;ةماعلا ةيعانصلاو ةيداصتقõا فورظلا قايس ف ًاصوصخ ,ىرخ~ا تاهاõfا وأ حابر~ا ف رييغت ءافخإب ةلص •

 وأ ;ةيدقنلا تاقفدتلا وأ تايلمعلا جئاتن وأ ةأشنملل يلا;ا زكر;ا يوقت ف ةمدختس;ا بسنلا ىلع ريثأت  •

 ت ةأشن;ا لامعأ نم رخآ ءزج وأ عاطقل رم~ا ةيمهأ ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيلا;ا مئاوقلا ف ةضورع;ا عاطقلا تامولعم ىلع ريثأت •
òوأ ;)اهتيحبر وأ ةأشن;ا تايلمع ف ًامهم ًارود يدؤي هنأ ىلع هديد 

 وأ ;ىرخ~ا زفاوáا وأ تآفاك;ا حنم تابلطتÜ ءافولا نامض قيرط نع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةرادlا رجأ ةدايز ف ريثأت •

 وأ ;اهب أبنت;ا حابر~اب قلعتي اميف ,لاث;ا ليبس ىلع ,يمدختس;ا عم ًاقباس ةفورع;ا تõاصتQل عجار;ا مهفب قلعتي اميف ةيمهأ •

 ةرادإ ف ءاضعأب ةقQع تاذ ةلماع;ا ف ةيجرا®ا فارط~ا تناك اذإ ام ,لاث;ا ليبس ىلع( ةنيعم ًافارطأ لمشت دونبب ةقQع •
 وأ ;)ةأشن;ا

 مهفل ةمهم عجار;ا مكح بسحب اهنكل ,صاخ لكشب قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ اهبلطتي õ تامولعم ركذ لافغإب ةلص •
 وأ ;ةأشنملل ةيدقنلا تاقفدتلا وأ يلا;ا ءاد~ا وأ يلا;ا زكرملل يمدختس;ا

 اهنيمضت متيس يتلا تامولع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةأشنملل يونسلا ريرقتلا ف اهنيمضت متيس يتلا ىرخ~ا تامولع;ا ىلع ريثأت •
òو شاقن" ناونع تòا ليلlتارارقلا ىلع رثؤت نأ لوقعم لكشب عقوتي يتلاو )"يلا;او يليغشتلا ءاد~ا ضارعتسا" وأ "ةراد 
 .ىرخ~ا تامولع;اب ةقQعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم ١٤)٧٢٠( ةعجار;ا رايعم لوانتيو .ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ةيداصتقõا

 ةمئاقلا هذه نوكت نأ ةرورضلاب سيلو ,ةعجار;ا تايلمع عيمج ف اهعيمج دجوت نأ حجر;ا ريغ نمو ;ةلثمأ ىوس تسيل فورظلا هذهو
 .يرهوج فيرحتلا نأ جاتنتسا ىلإ ,ةرورضلاب ,هQعأ ةروكذ;ا هذهك فورظ يأ دوجو يدؤي õو .ةلماك

 شغ نع ,جتني دق وأ ,جتني يذلا فيرحتلا ىلع ةبترت;ا راثçا ف اهب رظنلا متي نأ بجي يتلا ةقيرطلا ١٥)٢٤٠( ةعجار;ا رايعم حضوي .٢٢أ
 ,فورظلا ىلع ًادامتعاو .ةيلا;ا مئاوقلاب قلعتي اميف يرهوج ريغ فيرحتلا مجح ناك نإو ىتح ,ىرخ~ا ةعجار;ا بناوجب قلعتي اميف
àا ف تافيرحتلا نوكت نأ نكlنم ,لاث;ا ليبس ىلع ,تافيرحتلا هذه أشنت دقو ,شغ ثودح ىلع ًاضيأ ًارشؤم تاحاصف: 

 وأ ;ةرادlا تاداهتجا ف زيò نع تجتن ةللضم تاحاصفإ •

   .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراو روم~ ميلسلا مهفلا بجح اهنم دصقُي ,ةديفم ريغ وأ ةرركم ةريثك تاحاصفإ •

 ينه;ا كشلا ةعزن عجار;ا سراà ,تاحاصفlاو تاباسáا ةدصرأو تQماع;ا تائف ف تافيرحتلا ىلع ةبترت;ا راثçا ف رظنلا دنعو
 ١٦.)٢٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو

 ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت ةقباس تارتفب ةقلعت;او اهحيحصت متي مل يتلا ةيرهوÑا ريغ تافيرحتلل يمكارتلا ريثأتلل نوكي دق .٢٣أ 
 .ةيلاáا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةَحَحَصُ;ا ريغ تافيرحتلا هذه ريثأتل عجار;ا يوقتل ةلوبقمو ةفلتخم جهانم دجوتو .ةيلاáا ةرتفلل
 .ىرخ~ ةرتف نم قاستõا يوقتلا جهنم سفن مادختسا رفويو

 ماعلا عاطقلا تآشنÜ ةصاخ تارابتعا

 ماظن اهددحي يتلا عجار;ا تايلوؤسÜ ًاضيأ رثأتي دق ًايرهوج دعي فيرحتلا ناك اذإ ام يوقت نإف ,ماع عاطق ةأشنم ةعجارم ةلاح ف .٢٤أ
 .شغلا نع ريرقتلا ,لاث;ا ليبس ىلع كلذ ف اÜ ,ةصاخ رومأ نع ريرقتلا نأشب ىرخأ ةمزلم رماوأ يأ وأ ةحئõ وأ

 
 "ىرخ~ا تامولع;اب ةقQعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ١٤
 ٦٣ ةرقفلا ,)٢٤٠( ةعجار;ا رايعم  ١٥
 ١٥ ةرقفلا ,"ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فاده~ا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣١٢  

)٤٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةعجار;ا لQخ ةفشتكُ;ا تافيرحتلا يوقت  

 مييقت ىلع صاخ لكشب رثؤت دق ,ينوناقلا فارشlا ةيلعاف نامضو ةهازنلاو ةلءاس;او ةماعلا ةحلص;ا لثم اياضق نإف ,كلذ ىلع ًةوQع .٢٥أ
 .ىرخأ ةمزلم رماوأ وأ ةحئõ وأ ماظنب مازتلõاب قلعتت يتلا دونبلا ىلع صاخ هجوب اذه قبطنيو .هتعيبطب ًايرهوج دعي ام دنب ناك اذإ ام

 )١٢ ةرقفلا :عجار( ةمكوáاب يفلك;ا غQبإ

 قلعتت تايلوؤسم ًاضيأ صاخش~ا ءõؤهل ناكو ةيرادإ تايلوؤسم نولمحتي صاخش~ ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا نع غQبlا ةلاح ف .٢٦أ
 عجار;ا نوكي نأ دبõ نكلو .ةمكوáا ف رود نم مهل ا; صاخش~ا سفنل ىرخأ ةرم تافيرحتلا نع غQب¥ل عاد كانه سيلف ,ةمكوáاب
 ىرخأ فورظ ف مهغQبإب موقيس عجار;ا ناك نم عيمج غQبl يفكي ةيرادإ تايلوؤسم نولمحتي نيذلا صاخش~ا غQبإ نأب ًاعنتقم
 ١٧.ةمكوáا ف مهتفصل

 هذه ددع نع غQبlاب عجار;ا موقي نأ نكà ,اهدرفÜ ةيرهوÑا ريغ ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا نم ريبك ددع كانه نوكي امدنع .٢٧أ
 .يدرف لكشب ححصم ريغ فيرò لك ليصافتب غQبlا نم õًدب ,ماعلا يلا;ا اهرثأو تافيرحتلا

 اذه نم ١٤ ةرقفلا رظنا( اهبلطي يتلا ةبوتك;ا تادافlاب ةمكوáاب يفلك;ا غQبإب عجار;ا موقي نأ )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٢٨أ
 مكáا ةاعارم عم ,هيلع ةبترت;ا راثçاو تافيرحتلا حيحصت ف لشفلا بابسأ ةمكوáاب يفلك;ا عم عجار;ا شقاني نأ نكàو ١٨.)رايع;ا
 .لبقتس;ا ف ةيلا;ا مئاوقلاب قلعتي اميف هيلع ةبترت;ا ةلمت†ا راثçاو ,ةطي†ا فورظلا لظ ف فيرحتلا ةعيبطو مجح ىلع

 )١٤ ةرقفلا :عجار( ةبوتك"ا تادافXا

 تافيرحتلا حيحصتل ةيلا;ا مئاوقلا ليدعت ,لاáا ىضتقم بسح ,ةمكوáاب يفلك;او ةرادlا نم بلطتي ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ن~ ًارظن .٢٩أ
 نوكي õ دق ,فورظلا ضعب فو .ةحَحصُ;ا ريغ تافيرحتلا لوح ةبوتكم ةدافإب هديوزت مهنم بلطي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةيرهوÑا
 نوبغري دقف ,اذهلو .تافيرò يه ةحَّحصُ;ا ريغ تافيرحتلا ضعب نأب داقتعا ,لاáا ىضتقم بسح ,ةمكوáاب يفلك;او ةرادlا ىدل
 نإف ,كلذ عمو ."]بابس~ا نايب[ ببسب ًافيرò لكشت .... و .... دونب نأ قفاون õ نحن" :لثم ةبوتك;ا مهتدافإ ىلإ تاملك ةفاضإب
 .ةحَّحصُ;ا ريغ تافيرحتلا ريثأت لوح جاتنتسا نيوكت ىلإ ةجاáا نم عجار;ا يفعي õ ةدافlا هذه ىلع لوصáا

 )١٥ ةرقفلا :عجار( قيثوتلا

 :نابسáا ف ذخأي دق ةحَّحصُ;ا ريغ تافيرحتلل عجار;ا قيثوت نإ .٣٠أ

 ;ةحَّحصُ;ا ريغ تافيرحتلل يلكلا ريثأتلا ةاعارم )أ(

 دق ,تدجو نإ ,ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ وأ تQماعم تائفل ةيبسنلا ةيمه~ا تايوتسم وأ ىوتسم ناك اذإ ام يوقت )ب(
 ;اهزواf ت

 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;اب مازتلõاو ,ةيسيئرلا تاهاõfا وأ بسنلا ىلع ةحَّحصُ;ا ريغ تافيرحتلا ريثأت يوقت )ج(
 .)نويدلاب ةقلعت;ا تادهعتلا لثم( ةيدقاعتلاو

 

 
 ١٣ ةرقفلا ,)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ١٧
 )٢()ج( ١٦ ةرقفلا ,)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ١٨



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ةعجار"ا ةلدأ :)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٥٠٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
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)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ةلدأ  

 )٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةعجار"ا ةلدأ

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ٢-١  ..............................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٣  .................................................................................................................. نايرسلا خيرات

 ٤  .........................................................................................................................  فدهلا

 ٥  .....................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ٦  ...............................................................................................  ةبسان;او ةيفاكلا ةعجار;ا ةلدأ

 ٩-٧  ................................................................................  ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متي يتلا تامولع;ا

 ١٠  ............................................................................ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل اهرابتخg دونب رايتخا

 ١١  ............................................................  اهيلع دامتعgا ةيناكمإ ف كوكشلا وأ ةعجار;ا ةلدأ قاستا مدع

 ىرخAا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٢٥أ-١أ  ...............................................................................................  ةبسان;او ةيفاكلا ةعجار;ا ةلدأ

 ٥٢أ-٢٦أ  ................................................................................  ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متي يتلا تامولع;ا

 ٥٧أ-٥٣أ  ............................................................................ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل اهرابتخg دونب رايتخا

 ٥٨أ  ............................................................  اهيلع دامتعgا ةيناكمإ ف كوكشلا وأ ةعجار;ا ةلدأ قاستا مدع
 

 مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهuا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةعجار;ا ةلدأ" )٥٠٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
  ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب

 ةرقفلا
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)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ةلدأ  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 ذيفنتو ميمصت نع عجار;ا ةيلوؤسم لوانتيو ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةعجارم ةلدأ دعُي ام ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه حضوي .١
 ًاساسأ لكشت ةلوقعم تاجاتنتسا ص~ختسا ىلع ًارداق نوكي ىتح ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةعجار;ا تاءارجإ
 .هيأرل

 بناوج ىرخuا ةعجار;ا ريياعم لوانتتو .ةعجار;ا ريس ل~خ اهيلع لوصÇا متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ عيمج ىلع رايع;ا اذه قبطني .٢
 ىلع( يعم عوضوÖ قلعتي اميف اهيلع لوصÇا متي يتلا ةعجار;ا ةلدأو ,)١)٣١٥( ةعجار;ا رايعم ,لاث;ا ليبس ىلع( ةعجار;ا نم ةددحم
 يوقتو ,)٣)٥٢٠( ةعجار;ا رايعم ,لاث;ا ليبس ىلع( ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصحلل ةددحم تاءارجإو ,)٢)٥٧٠( ةعجار;ا رايعم ,لاث;ا ليبس
 .)٥)٣٣٠( ةعجار;ا رايعمو ٤)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم( ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÇا ت دق ناك اذإ ام

 نايرسلا خيرات 

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٣

 فدهلا

 ًارداق نوكي ىتح ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÇا نم هنكâَ ةقيرطب ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصت وه عجار;ا فده .٤
 .هيأرل ًاساسأ لكشت ةلوقعم تاجاتنتسا ص~ختسا ىلع

 تافيرعتلا 

٥. uا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا رايعم ضارغçيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 ًاينورتكلإ لاومuا ليوê ت~جسو تاكيشلا لثم ةمعادلا ت~جسلاو ةيلوuا ةيبساèا دويقلا ت~جس :ةيبساèا ت~جسلا )أ(
 ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ىرخuا ت~يدعتلاو ةيمويلا رتافد ف دويقلاو دعاس;ا ذاتسuا رتفدو ماعلا ذاتسgا رتفدو دوقعلاو ريتاوفلاو
 ةيباسÇا تايلمعلاو ةفلكتلا صيصختل ةمعادلا تانايبلا لوادجو لمعلا قاروأ لثم ت~جسلاو ةيمويلا دويق اهسكعت مل يتلا
 .تاحاصفíاو تاقباط;او

 تاجاتنتس~ل معدلا ريفوت ف اهيلع دامتعgا ةيناكمإو اهتمء~م ىدم يأ ;ةعجار;ا ةلدأ ةدوï سايقم :)ةعجار;ا ةلدأ( ةبَسانم )ب(
  .عجار;ا يأر اهيلإ دنتسي يتلا

 ةعجار;ا ةلدأ نمضتتو .اهساسأ ىلع هيأر ينبي يتلا تاجاتنتسgا ىلإ لصوتلا ف عجار;ا اهمدختسي تامولعم :ةعجار;ا ةلدأ )ج(
 .ىرخأ رداصم نم اهيلع لصحت;ا تامولع;او ةيلا;ا مئاوقلا اهيلإ دنتست يتلا ةيبساèا ت~جسلا ف ةدراولا تامولع;ا نم ً~ك

 ف هلمع ةأشن;ا مدختستو ,ةعجار;ا وأ ةبساèا ريغ رخآ لاجم ف ةربخ كلتö نايك وأ درف :ةرادíا هب يعتست يذلا ريبôا )د(
 .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف اهتدعاس; لاúا كلذ

 فيرحتلا رطاü عجار;ا مييقتب ةبولط;ا ةعجار;ا ةلدأ ةيمك رثأتتو .ةعجار;ا ةلدأ ةيمكل سايقم :)ةعجار;ا ةلدu( ةيافكلا )ه(
 .ةلدuا هذه لثم ةدوجب ًاضيأو ,يرهوïا

 
 "اهتئيبو ةأشن'ا مهف لBخ نم اهمييقتو يرهو7ا فيرحتلا رطاخم ديد." )٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ١
 "ةيرارمتسNا" )٥٧٠( ةعجار'ا رايعم  ٢
 "ةيليلحتلا تاءارجQا" )٥٢٠( ةعجار'ا رايعم  ٣
 "ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار'اب مايقلاو لقتس'ا عجارملل ةماعلا فادهUا" )٢٠٠( ةعجار'ا رايعم ٤
 "ةميق'ا رطاخملل عجار'ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣١٦  

)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ةلدأ  

 تابلطت"ا 

 ةبسان"او ةيفاكلا ةعجار"ا ةلدأ

 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÇا ضرغب ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم ةعجارم تاءارجإ ذفنيو ممصي نأ عجار;ا ىلع بجي .٦ 
 )٢٥أ–١أ تارقفلا :عجار( .ةبسان;ا

 ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متي يتلا تامولع"ا

 ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولع;ا ةمء~م ىدم هنابسح ف ذخأي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو ميمصت دنع .٧
 )٣٤أ–٢٦أ تارقفلا :عجار( .تامولع;ا هذه ىلع دامتعgا ةيناكمإو ةعجارم

 ىلإ ,عجار;ا ىلع بجيف ,ةرادíا ءاربخ نم ريبخ لمعب اهدادعإ ف يعُتسا دق ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولع;ا تناك اذإ .٨
 )٣٧أ–٣٥أ تارقفلا :عجار( :عجار;ا ضارغu ريبôا كلذ لمع ةيمهأ نابسÇا ف ذخuا عمو ,ًايرورض هاري يذلا ىد;ا

 )٤٤أ–٣٨أ تارقفلا :عجار( ;ريبôا كلذ ةيعوضومو تاردقو ةءافك مّوَقُي نأ )أ(

 )٤٨أ–٤٥أ تارقفلا :عجار( ;ريبôا كلذ لمعل مهف ىلإ لصوتي نأ )ب(

 )٤٩أ ةرقفلا :عجار( .ةلصلا يذ رارق¶ل ةعجارم ليلدك ريبôا اذه لمع ةبسانم ىدم مّوَقُي نأ )ج(

 قيقحتل ٍفاك لكشب اهيلع دامتعgا نكö تامولع;ا هذه تناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجي ,ةأشن;ا دادعإ نم تامولعم مادختسا دنع .٩
 :ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةجاÇا بسحبو ,كلذ ف اÖ ,عجار;ا ضارغأ

 )٥١أ ,٥٠أ يترقفلا :عجار( ;تامولع;ا لامتكاو ةقد نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصÇا )أ(

 )٥٢أ ةرقفلا :عجار( .عجار;ا ضارغu ٍفاك لكشب ةلصفمو ةقيقد دعُت تامولع;ا تناك اذإ ام يوقت )ب(

 ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل اهرابتخT دونب رايتخا

 ف ةلاّعف نوكت يتلا ,رابتخgا دونب رايتخا لئاسو ديدê عجار;ا ىلع بجي ,ليصافتلا تارابتخاو ةباقرلا تاودأ تارابتخا ميمصت دنع .١٠
ê٥٧أ–٥٣أ تارقفلا :عجار( .ةعجار;ا ءارجإ نم ضرغلا قيق( 

 اهيلع دامتعTا ةيناكمإ ف كوكشلا وأ ةعجار"ا ةلدأ قاستا مدع

 :اذإ .١١

  وأ ;رخآ ردصم نم اهيلع لوصÇا ت يتلا كلت عم ةقستم ريغ رداص;ا دحأ نم اهيلع لوصÇا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ تناك )أ(

  ,ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولع;ا ىلع دامتعgا ةيناكمإ نأشب كوكش عجار;ا ىدل تناك )ب(

 ,رمuا اذه ةïاع; ةعجار;ا تاءارجإ ىلع اهلاخدإ يرورضلا نم يتلا تافاضíا وأ ت~يدعتلا يه ام ددحي نأ عجار;ا ىلع بجيف  
 )٥٨أ ةرقفلا :عجار( .ىرخuا ةعجار;ا بناوج ىلع ,دجو نإ ,رمuا اذه ريثأت ف رظني نأ هيلع بجيو

*** 
 ىرخAا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٦ ةرقفلا :عجار( ةبسان"او ةيفاكلا ةعجار"ا ةلدأ

 تاءارجإ نم يساسأ لكشب اهيلع لوصÇا متيو ,اهتعيبطب ةيمكارت ةلدuا هذهو .هريرقتو عجار;ا يأر معدل ةيرورض ةعجار;ا ةلدأ دعُت .١أ
 ةعجار;ا تايلمع لثم ىرخأ رداصم نم اهيلع لوصÇا متي يتلا تامولع;ا ًاضيأ لمشت نأ نكöو .ةعجار;ا ريس ل~خ ةذفن;ا ةعجار;ا
 ةعجارملل اهتمء~م ىدم ىلع رثؤت دق ,ةقباسلا ةعجار;ا ذنم تاريغت تثدح دق تناك اذإ ام ددح دق عجار;ا نوكي نأ طرشب( ةقباسلا
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)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ةلدأ  

 نم ىرخuا رداص;ا ىلإ ةفاضíابو .مهعم ةق~علا رارمتساو ء~معلا لوبقب ةصاôا بتك;ا ف ةدوïا ةباقر تاءارجإ وأ ,)٦ةيلاÇا
 متي دق يتلا تامولع;ا نإ امك .ةعجار;ا ةلدأ رداصم نم ًامهم ًاردصم دعُت ةأشنملل ةيبساèا ت~جسلا نإف ,اهجراخو ةأشن;ا لخاد
 ديؤتو معدت يتلا تامولع;ا ةعجار;ا ةلدأ لمشتو .ةرادíا هب تناعتسا ريبخ لمع مادختساب ةدعُم نوكت دق ةعجارم ةلدأك اهمادختسا
 بايغ ًاضيأ عجار;ا مدختسي ,تgاÇا ضعب فو ,كلذ ىلإ ةفاضíابو .تارارقíا هذه عم ضراعتت تامولعم يأ كلذكو ,ةرادíا تارارقإ
 .ةعجار;ا ةلدأ نم ً~يلد ًاضيأ كلذ دعي مث نمو )ةبولطم ةدافإ يدقت ةرادíا ضفر ,لاث;ا ليبس ىلع( تامولع;ا

 ىلع لوصحلل ةيمارلا ةعجار;ا تاءارجإ لمشت نأ نكöو .اهöوقتو ةعجار;ا ةلدأ عمج ىلإ هيأر نيوكت ف عجار;ا لمع مظعم فرصني .٢أ
 وأ لكشب ًابلاغ اهنيب عمïا متي يتلا ,ةيليلحتلا تاءارجíاو ءادuا ةداعإو باستحgا ةداعإو ةقداص;او ةظح~;او يصقتلا ةعجارم ةلدأ
 g هنإف ,فيرê دوجو ىلع ً~يلد مدقي دق لب ,ةمهم ةعجارم ةلدأ رفوي دق راسفتسgا نأ نم مغرلابو .راسفتسgا ىلإ ةفاضíاب ,رخآب
 ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع ةلدأ رفوي gو ,تارارقíا ىوتسم ىلع يرهوج فيرê دوجو مدع ىلع ةيٍفاك ةعجارم ةلدأ هدرفÖ ًةداع رفوي
uةباقرلا تاود. 

 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع عجار;ا لصحي امدنع هيلإ لوصولا متي لوقع;ا ديكأتلا نإف ,٧)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ف حضوم وه امك .٣أ
 ىلإ )يرهوج لكشب ةفّرحُم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت امدنع بسانم ريغ يأرل عجار;ا ءادبإ رطخ وهو( ةعجار;ا رطخ ضيفختل ةبسان;ا
 .لوبقم لكشب ضفخنم ىوتسم

 ةعجار;ا ةلدأ ةيمك رثأتتو .ةعجار;ا ةلدأ ةيمكل ًاسايقم ةيافكلا دعتو .امهضعبب ناطبترم ن~ماع اهتبسانمو ةعجار;ا ةلدأ ةيافك نإ .٤أ
 ,)اهيلع لوصÇا مزلي دق يتلا ةعجار;ا ةلدأ تداز ,ةمّيق;ا رطاüا تعفترا املكف( يرهوïا فيرحتلا رطاü عجار;ا مييقتب ةبولط;ا
 نع ضّوعي g دق ةعجار;ا ةلدأ نم ديز;ا ىلع لوصÇا نأ ريغ .)ةبولط;ا ةلدuا تلق ,ةدوïا تداز املكف( ةعجار;ا ةلدأ ةدوجب ًاضيأو
 .اهتدوج فعض

 اهيلإ دنتسي يتلا تاجاتنتس~ل معدلا ريفوت ف اهيلع دامتعgا ةيناكمإو اهتمء~م ىدم يأ ,ةعجار;ا ةلدأ ةدوï ًاسايقم ةبسان;ا دعت .٥أ
 .اهيلع لوصÇاب ةطيèا ةيدرفلا فورظلا ىلع فقوتتو ,اهتعيبطو اهردصÖ ةلدuا ىلع دامتعgا ةيناكمإ رثأتتو .عجار;ا يأر

 ناك اذإ ام ديدê نإو ٨.ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÇا ت دق ناك اذإ ام عجار;ا ررقي نأ ٣٣٠ ةعجار;ا رايعم بلطتي .٦أ 
 يكâ مث نمو ,لوبقم لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ ةعجار;ا رطاخم ضيفختل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÇا ت دق
 ىلع )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم يوتحيو .ينه;ا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ دعي ,هيأرل ًاساسأ لكشت ةلوقعم تاجاتنتسا ص~ختسا نم عجار;ا
 سراö امدنع ةلص تاذ لماوع يهو ,ةفلكتلاو ةعفن;ا يب ةنزاو;او يلا;ا ريرقتلا تيقوتو ةعجار;ا تاءارجإ ةعيبط لثم رومu ةشقانم
 .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÇا ت دق ناك اذإ اÖ قلعتي اميف ينه;ا مكÇا عجار;ا

 ةعجار;ا ةلدأ رداصم

 ل~خ نم لاث;ا ليبس ىلع ,ةيبساèا ت~جسلا رابتخg ةعجارم تاءارجإ ذيفنت ل~خ نم ةعجار;ا ةلدأ ٍضعب ىلع لوصÇا متي .٧أ 
 .تامولع;ا سفنب ةقلعت;ا تاقيبطتلاو عاونuا يب ةقباط;او ,يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ف ةعبت;ا تاءارجíا ذيفنت ةداعإو ,صحفلاو ليلحتلا
 .ةيلا;ا مئاوقلا عم ةقفتمو ًايلخاد ةقستم ةيبساèا ت~جسلا نأ ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت ل~خ نم عجار;ا ددحي دقو

 ,ةفلتخم ةعيبط تاذ وأ ةفلتخم رداصم نم اهيلع لوصÇا ت يتلا ةقست;ا ةعجار;ا ةلدأ نم ديكأتلا نم ديز;ا ىلع ًةداع لوصÇا متي .٨أ 
 ت يتلا ةدّيؤ;ا تامولع;ا يدؤت دق ,لاث;ا ليبس ىلع .ةدح ىلع اهنم لك ف رظنلا متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ نم هيلع لوصÇا متي اØ رثكأ
 ةلدuاك ,ًايلخاد ةدلوتُ;ا ةعجار;ا ةلدأ نم عجار;ا هيلع لصحي يذلا ديكأتلا ةدايز ىلإ ةأشن;ا نع لقتسم ردصم نم اهيلع لوصÇا
 .ةرادíا تادافإ وأ تاعامتجgا رضاحم وأ ةيبساèا ت~جسلا نمض ةدوجو;ا

 نم تاقداص;ا ةعجارم ةلدأك عجار;ا اهمدختسي دق يتلاو ةأشن;ا نع ةلقتسم رداصم نم اهيلع لوصÇا متي يتلا تامولع;ا مضت دق .٩أ 
 .)ةيعجر;ا تانايبلا( يسفان;ا نع ةنراق;ا تانايبلاو يللèا ريراقتو ةثلاث فارطأ

 
 ٩ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٦
 ٥ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار'ا رايعم  ٧
 ٦٢ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣١٨  

)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ةلدأ  

 ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصحلل ةعجار;ا تاءارجإ 

 لصوتلل ةعجارم ةلدأ ىلع لوصÇا نإف ,امهيف ةدراولا ىرخuا تاحيضوتلاو ٣٣٠ ةعجار;ا رايعمو ٣١٥ ةعجار;ا رايعم تابلطت; ًاقفو .١٠أ 
 :يلي ام ذيفنت قيرط نع متي ,عجار;ا يأرل ًاساسأ لكشت ةلوقعم تاجاتنتسا ىلإ

 ;رطاüا مييقت تاءارجإ )أ(

 :لمشت يتلا ,ةيفاضíا ةعجار;ا تاءارجإ )ب(

 ;اهب مايقلا عجار;ا راتخي امدنع وأ ةعجار;ا ريياعم بجوÖ ةبولطم نوكت امدنع ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا )١(

 .ساسuا ةيليلحتلا تاءارجíاو ليصافتلا تارابتخا كلذ ف اÖ ,ساسuا تاءارجíا )٢(

 وأ ,ةباقرلا تاودu تارابتخا وأ ,رطاüا مييقتل تاءارجإك هاندأ ٢٥أ-١٤أ تارقفلا ف ةحضو;ا ةعجار;ا تاءارجإ مادختسا متي دق .١١أ
 يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف ,)٣٣٠( ةعجار;ا رايعم ف حضوم وه امكو .عجار;ا لبق نم هيف قبطُت يذلا قايسلا ىلع ًءانب ,ساسأ تاءارجإ
 دكأتلل ةعجارم تاءارجإ عجار;ا ذفن اذإ ةبسانم ةعجارم ةلدأ ةنيعم فورظ ف رفوت دق ةقباس ةعجارم تايلمع نم اهيلع لوصÇا ت
 ٩.ةلدuا هذه ةمء~م رارمتسا نم

 دق ىرخuا تامولع;ا ضعبو ةيبساèا تانايبلا ضعب نأ ةقيقحب اهمادختسا متيس يتلا ةعجار;ا تاءارجإ تيقوتو ةعيبط رثأتت دق .١٢أ
 دجوت g دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةنيعم ةينمز تارتف وأ تاقوأ ف طقف ةحاتم نوكت دق وأ ينورتكلإ لكش ف طقف ةحاتم نوكت
 صلختلا متي دق وأ ,ةينورتكلíا ةراجتلا ةأشن;ا مدختست امدنع ينورتكلإ لكش ف gإ ,ريتاوفلاو ءارشلا رماوأ لثم ,ةيلصuا تادنتس;ا
 .عاجرتسgاو نيزختلا ةيلمع ليهستل ةروصلا ةïاع; ةمظنأ ةأشن;ا مدختست امدنع ًايئوض اهحسم دعب تادنتس;ا هذه نم

 مل اذإو تافل;ا رييغت ت اذإ ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةددحم ةينمز ةرتف دعب دادرتس~ل ةلباق نوكت g دق ةنيعم ةينورتكلإ تامولعم دجوت .١٣أ
 بلطي نأ تانايبلاب ظافتحgاب ةقلعت;ا ةأشن;ا تاسايسل ًةجيتن يرورضلا نم هنأ عجار;ا دجي دق ,هيلع ًءانبو .ةيطايتحا تافلم دجوت
 .تامولع;ا رفوتت امدنع ةعجار;ا تاءارجإ ذفني نأ وأ صحفلا ضارغu تامولع;ا ضعبب ظافتحgا

 يصقتلا

 وأ ,ىرخأ ةروص ةيأ وأ ينورتكلإ وأ يقرو لكش ف وأ ,ةيجراخ وأ ةيلخاد تناك ءاوس ,قئاثولا وأ ت~جسلا نم ققحتلا يصقتلا لمشي .١٤أ
 ىلع ًادامتعا اهيلع دامتعgا ةيناكمإ تاجرد فلتخت ةعجارم ةلدأ تادنتس;او ت~جسلا نع يصقتلا رفويو .ام لصأ نم يلعفلا ققحتلا
 ىلع ةقبط;ا ةباقرلا تاودأ ةيلعاف ىلعف ,ةيلخادلا تادنتس;او ت~جسلا ةلاح فو ,اهردصمو تادنتس;او ت~جسلا هذه ةعيبط
 .حيرصتلاب ليلد ىلع لوصحلل ت~جسلا نع يصقتلا ,ةباقرلا تاودu رابتخاك مدختس;ا يصقتلا ةلثمأ نمو .اهجاتنإ

 نع يصقتلاو .دنس وأ مهس لثم ةيلام ةادأ لكشي دنتسم ,كلذ لاثمو ,لصuا دوجو ىلع ةرشابم ةعجارم ةلدأ تادنتس;ا ضعب لثâ .١٥أ
 ليلد رفوي دق هذيفنت ت دقع نع يصقتلا نإف ,كلذل ةفاضíاب .ةميقلا وأ ةيكل;ا نأشب ةعجارم ةلدأ ةرورضلاب رفوي g تادنتس;ا كلت
 .تاداريíا تابثإ لثم ,ةيبساèا تاسايسلل ةأشن;ا قيبطتب ةلص اذ ةعجارم

 قوقح نع ةلدأ ةرورضلاب رفوي g هنكلو ,اهدوجوب قلعتي اميف اهيلع دامتعgا نكö ةعجارم ةلدأ ةسومل;ا لوصuا نع يصقتلا رفوي دق .١٦أ
 .نوزüا درج ةظح~م عم نوزüا ف ةيدرف دونب نع يصقتلا نمازتي دقو .لوصuا يوقت وأ ةأشن;ا تامازتلاو

 ةظح~;ا

 وأ ,نوزüا درجب ةأشن;ا يفظوم مايقل عجار;ا ةظح~م ,لاث;ا ليبس ىلع ,نورخآ هذفني ءارجإ وأ ةيلمع ةعباتم ف ةظح~;ا لثمتت .١٧أ
 ثدê يتلا ةينمزلا ةظحللا ىلع رصتقت اهنكل ,ءارجإ وأ ةيلمع ذيفنت نأشب ةعجارم ةلدأ ةظح~;ا رفوتو .ةباقرلا ةطشنأ ءادأ ةظح~م
 ديز; )٥٠١( ةعجار;ا رايعم رظنا .ءارجíا وأ ةيلمعلا ذيفنت ةيفيك ىلع رثؤي دق ةظح~;ا لعف نأ ةقيقحب ةديقم نوكتو ,ةظح~;ا اهيف
 ١٠.نوزüا درج ةظح~م لوح تاداشرíا نم

 
 ٣٥أ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجار'ا رايعم ٩
 "ةراتخم دونبل ةددحم تارابتعا - ةعجار'ا ةلدأ" )٥٠١( ةعجار'ا رايعم  ١٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣١٩  

)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ةلدأ  

 ةيجراôا ةقداص;ا

 مئاقلا فرطلا( ثلاث فرط نم عجار;ا ىلع رشابم يباتك در ةروص ف عجار;ا هيلع لصحي ةعجارم ليلد ةيجراôا ةقداص;ا لثâ .١٨أ
 امدنع ةمئ~م ةيجراôا ةقداص;ا تاءارجإ نوكت نايحuا نم ريثك فو .ىرخأ ةليسو ةيأ وأ ينورتكلإ وأ يقرو لكش ف )ةقداص;اب
 ةدصرأ ىلع ةيجراôا تاقداص;ا رصحنت نأ مزلي g ,كلذ عمو .اهرصانعو ةنيعم تاباسح ةدصرأب ةطبتر;ا تارارقíا لوانتت
 فدهي دقو ;ةثلاث فارطأ عم ةأشنملل ت~ماعم وأ تايقافتا طورش ىلع ةقداص;ا عجار;ا بلطي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .طقف تاباسÇا
 .ةلصلا تاذ ليصافتلا يه امف ,كلذك رمuا ناك اذإو ,ةيقافتgا ىلع ت~يدعت يأ لاخدإ ت دق ناك اذإ اّمع لاؤسلا ىلإ ةقداص;ا بلط
 دوجو مدع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةنيعم طورش دوجو مدع نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل ةيجراôا ةقداص;ا تاءارجإ ًاضيأ مدختسُتو
 ١١.تاداشرíا نم ديز;ا ىلع لوصحلل )٥٠٥( ةعجار;ا رايعم رظنا .تاداريíا تابثإ ىلع رثؤي دق "يبناج قافتا"

 باستحgا ةداعإ

 .ًاينورتكلإ وأ ًايودي باستحgا ةداعإ ذيفنت متي دقو .ت~جسلا وأ قئاثولل ةيباسÇا ةقدلا نم دكأتلا نم باستحgا ةداعإ فلأتي .١٩أ

 ذيفنتلا ةداعإ 

 ةباقرلا نم ءزجك لصuا ف تذفُن يتلا ةباقرلا تاودأ وأ تاءارج¶ل عجار;ا بناج نم لقتس;ا ذيفنتلا ىلع ذيفنتلا ةداعإ يوطني .٢٠أ
 .ةأشنملل ةيلخادلا

 ةيليلحتلا تاءارجíا 

 ريغو ةيلا;ا تانايبلا نم لك يب ةيقطن;ا تاق~علا ليلê ل~خ نم ةيلا;ا تامولع;ا يوقت تايلمع نم ةيليلحتلا تاءارجíا فلأتت .٢١أ
 عم قستت g يتلاو اهيلع فرعتلا متي يتلا تاق~علا وأ تابلقتلا نع يرورضلا يرحتلا ًاضيأ ةيليلحتلا تاءارجíا لمشتو .ةيلا;ا
 .تاداشرíا نم ديز;ا ىلع لوصحلل )٥٢٠( ةعجار;ا رايعم رظنا .ريبك غلبÖ ةعقوت;ا ميقلا نع فلتخت وأ ةلصلا تاذ ىرخuا تامولع;ا

 راسفتسgا

 مدختسُيو .اهجراخ نم وأ ةأشن;ا لخاد نم ,ةفرعمو ةيارد ىلع صاخشأ نم ةيلام ريغو ةيلام تامولعم بلط نم راسفتسgا فلأتي .٢٢أ
 ةيمسر تاراسفتسا نم راسفتسgا حوارتي دقو .ىرخuا ةعجار;ا تاءارجإ ىلإ ةفاضإ ,ةعجار;ا لاوط عساو قاطن ىلع راسفتسgا
 .راسفتسgا ةيلمع نم أزجتي g ًاءزج تاراسفتسgا كلت ىلع دودرلا يوقت دعُيو .ةيهفش ةيمسر ريغ تاراسفتسا ىلإ ةبوتكم

 دودرلا رفوت دق ,لباق;ا فو .ةديؤم ةعجارم ةلدأ وأ لبق نم ةفورعم نكت مل تامولعم عجارملل تاراسفتسgا ىلع دودرلا رفوُت دق .٢٣أ
 زواµ ةيلامتحاب قلعتت يتلا تامولع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع ,عجار;ا اهيلع لصح يتلا ىرخuا تامولع;ا نع ريبك لكشب فلتخت تامولعم
 ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت وأ ليدعتل عجارملل ًاساسأ تاراسفتسgا ىلع دودرلا رفوت دق ,تgاÇا ضعب فو .ةباقرلا تاودu ةرادíا
 .ةيفاضíا

 ةلاح ف هنإف ,ةصاخ ةيمهأ اذ نوكي ام ًابلاغ راسفتسgا ل~خ نم اهيلع لوصÇا ت يتلا ةلدuا نم تبثتلا نأ نم مغرلا ىلع .٢٤أ
 ةراد¶ل قباسلا خيراتلا مهف نإف ,تgاÇا هذه فو .ةدودحم ةينلا هذه معدل ةحات;ا تامولع;ا نوكت دق ,ةرادíا ةين نع تاراسفتسgا
 رفوي دق ,يعم فرصت ذيفنت ىلع ةرادíا ةردقو ,يعم فرصت رايتخg ةرادíا اهتددح يتلا بابسuاو ,اهب حرص;ا اهاياون ذيفنت ف
 .راسفتسgا ل~خ نم اهيلع لوصÇا ت يتلا ةلدuا ديؤت ةمئ~م تامولعم

 بسح ,ةمكوÇاب يفلك;او ةرادíا نم ةبوتكم تادافإ ىلع لوصÇا يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري دق ,رومuا ضعبب قلعتي اميف .٢٥أ 
 ١٢.تاداشرíا نم ديز;ا ىلع لوصحلل )٥٨٠( ةعجار;ا رايعم رظنا .ةيهفشلا تاراسفتسgا ىلع دودرلا ديكأتل ,لاÇا ىضتقم

 
 "ةيجراgا تاقداص'ا" )٥٠٥( ةعجار'ا رايعم ١١
 "ةبوتك'ا تادافQا" )٥٨٠( ةعجار'ا رايعم  ١٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٢٠  

)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ةلدأ  

 ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متي يتلا تامولع"ا

 )٧ ةرقفلا :عجار( دامتعgا ةيناكمإو ةمء~;ا

 ريس ل~خ ةذَّفنُ;ا ةعجار;ا تاءارجإ نم يساسأ لكشب اهيلع لوصÇا متي ةعجار;ا ةلدأ نإف ,١أ ةرقفلا ف هيلإ راشم وه ا; ًاقفو .٢٦أ
 فورظ ف ,ةقباسلا ةعجار;ا تايلمع لثم ,ىرخأ رداصم نم اهيلع لوصÇا متي يتلا تامولع;ا ًاضيأ نمضتت دق اهنأ gإ ,ةعجار;ا
 ةنيعم ةيفاضإ تايلوؤسÖ مازتلgاو مهعم ةق~علا ف رارمتسgاو ء~معلا لوبقب ةصاôا بتك;ا ف ةدوïا ةباقر تاءارجإو ,ةنيعم
Öا بجوuا تابلطت;ا وأ حئاوللا وأ ةمظنuاب ةأشن;ا مازتلا مدع نأشب ,لاث;ا ليبس ىلع( ةلصلا تاذ ةيق~خuرثأتتو .)حئاوللاو ةمظن 
 .اهيلع دامتعgا ةيناكمإبو اهيلإ دنتست يتلا تامولع;ا ةمء~Ö ةعجار;ا ةلدأ عيمج ةدوج

 ةمء~;ا 

 رثأتت دقو .امهب ةق~علا وأ ,رظنلا ديق رارقíا نم ,لاÇا ىضتقم بسحو ,ةعجار;ا ءارجإ نم ضرغلاب ةيقطن;ا ةلصلا ةمء~;ا لوانتت .٢٧أ
 وه ةعجار;ا تاءارجإ نم ضرغلا ناك اذإ ,لاث;ا ليبس ىلع .رابتخgا هاµاب ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولع;ا ةمء~م
 .مئ~م ةعجارم ءارجإ نوكي دق ةلجس;ا دادسلا ةقحتسم غلاب;ا رابتخا نإف ,دادسلا ةقحتسم غلاب;ا يوقت وأ دوجو ف ةغلاب;ا رابتخا
 نوكي نل ةلجس;ا دادسلا ةقحتسم غلاب;ا رابتخا نإف ,دادسلا ةقحتسم غلاب;ا يوقت وأ دوجو نم ليلقتلا رابتخا دنع ,لباق;ا فو
 م~تسgا ريراقتو ,نيدرو;ا فوشكو ,ةعوفد;ا ريغ ريتاوفلاو ,ةقح~لا تاقفنلا لثم تامولعم رابتخا مئ~;ا نم نوكي دق نكل ,ًامئ~م
 .ةقباطت;ا ريغ

 نع يصقتلا رفوي دق ,لاث;ا ليبس ىلع .اهريغ نود ةنيعم تارارقí ةمئ~م ةعجارم ةلدأ ةعجار;ا تاءارجإ نم ةنيعم ةعومجم رفوت دق .٢٨أ
 ةرورضلاب سيل نكلو ,يوقتلاو دوجولاب قلعتي اميف ةعجارم ةلدأ ةرتفلا ةياهن دعب ليصحتلا ةقحتسم غلاب;ا ليصحتب ةقلعت;ا قئاثولا
 نوكي g ,نوزüا دوجو لاث;ا ليبس ىلع ,يعم رارقإب قلعتي اميف ةعجارم ةلدأ ىلع لوصÇا نإف ,لث;ابو .لصافلا دÇاب قلعتي اميف
 ةلدأ كانه نوكت ام ًابلاغ ,لباق;ا فو .نوزüا يوقت لاث;ا ليبس ىلع ,رخآ رارقإب قلعتي اميف ةعجارم ةلدأ ىلع لوصÇا نع ً~يدب
 .رارقíا سفنب ةلص تاذ ةفلتخم ةعيبط تاذ وأ ةفلتخم رداصم نم ةعجارم

 ىلع ةيرهوïا تافيرحتلا ,حيحصتو فاشتكا وأ ,عنم ف ةباقرلا تاودu ةيليغشتلا ةيلعافلا يوقتل ةباقرلا تاودأ تارابتخا ممصُت .٢٩أ
 وأ صئاصôا( فورظلا ديدê ةمئ~م ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل ةباقرلا تاودأ تارابتخا ميمصت نمضتيو .تارارقíا ىوتسم
 رابتخا عجارملل نكö ٍذئدنعو .فاكلا ءادuا نع جورôا ىلإ ريشت يتلا فارحنgا فورظو ,ام ةباقر ةادأ ءادأ ىلإ ريشت يتلا )تافصلا
 .فورظلا كلت بايغ وأ دوجو

 تاءارجíاو ليصافتلا تارابتخا لمشت يهو .تارارقíا ىوتسم ىلع ةيرهوïا تافيرحتلا فاشتكg ساسuا تاءارجíا ميمصت متي .٣٠أ
 رارقíا ف ًافيرê لكشُت يتلا رابتخgا نم ضرغلاب ةلصلا تاذ تgاÇا ديدê ساسuا تاءارجíا ميمصت نمضتيو .ساسuا ةيليلحتلا
 .ةلصلا يذ

 دامتعgا ةيناكمإ

 ,اهسفن ةعجار;ا ةلدأ ىلع دامتعgا ةيناكمإ يلاتلابو ,ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولع;ا ىلع دامتعgا ةيناكمإ رثأتت .٣١أ
Öا ت يتلا فورظلاو اهتعيبطو اهردصÇاهلظ ف اهيلع لوص, Öا دنع ,اهنوصو اهدادعإ ىلع ةباقرلا تاودأ كلذ ف اgءاضتق. 
 ىلع لوصÇا متي امدنع ىتحو .ةمهم تاءانثتسg عضخي ةعجار;ا ةلدأ عاونأ فلتخم ىلع دامتعgا ةيناكمإ نأشب ميمعتلا نإف ,كلذلو
 دامتعgا ةيناكمإ ىلع رثؤت نأ نكö فورظ دجوت دقف ,ةأشن;ا جراخ نم رداصم نم ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولع;ا
 ردص;ا ناك اذإ لقتسم يجراخ ردصم نم اهيلع لوصÇا متي يتلا تامولع;ا ىلع دامتعgا نكg ö دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهيلع
 نإف ,تاءانثتسgا كلت دوجوب ميلستلا عمو .ةيعوضو;ا ىلإ ًارقتفم ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا نوكي دق وأ ,ةفرع;ا هصقنت
 :ةديفم نوكت دق ةعجار;ا ةلدأ ىلع دامتعgا ةيناكمإ نأشب ةيلاتلا تاميمعتلا

 .ةأشن;ا جراخ نم ةلقتسم رداصم نم اهيلع لوصÇا متي امدنع ةعجار;ا ةلدأ ىلع دامتعgا ةيناكمإ ديزت •

 ةأشن;ا لبق نم ةضورف;او اهب ةطبتر;ا ةباقرلا تاودأ فصتت امدنع ًايلخاد ةَّدعُ;ا ةعجار;ا ةلدأ ىلع دامتعgا ةيناكمإ ديزت •
 .اهنوصو اهدادعإ ىلع ةباقرلا تاودأ كلذ ف اÖ ,ةيلعافلاب



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٢١  

)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ةلدأ  

 ىلعأ )ةباقرلا تاودأ قيبطت ةظح~م ل~خ نم ,لاث;ا ليبس ىلع( رشابم لكشب عجار;ا اهيلع لصحي يتلا ةعجار;ا ةلدأ دعُت •
 ليبس ىلع( لgدتسgا قيرط نع وأ رشابم ريغ لكشب اهيلع لوصÇا متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ نم اهيلع دامتعgا ةيناكمإ ف
 .)ةباقرلا تاودأ نم ةادأ قيبطت نع راسفتسgا ل~خ نم ,لاث;ا

 اهيلع دامتعgا ةيناكمإ ف ىلعأ ,كلذ ريغ وأ ينورتكلإ طيسو ف وأ ةيقرو تناك ًءاوس ,قثوم لكش ف يتلا ةعجار;ا ةلدأ دعُت •
 ىلعأ ام عامتجا دقع عم نمازتلاب اهدادعإ متي يتلا رضاèا نوكت ,لاث;ا ليبس ىلع( ًايوفش اهيلع لوصÇا متي يتلا ةلدuا نم
 .)اهتشقانم تâ يتلا روم∑ل ةقح~لا ةيهفشلا ةدافíا نم اهيلع دامتعgا ةيناكمإ ف

 خسنلا اهرفوت يتلا ةعجار;ا ةلدأ نم اهيلع دامتعgا ةيناكمإ ف ىلعأ ةيلصuا تادنتس;ا اهرفوت يتلا ةعجار;ا ةلدأ نوكت •
 لكش ىلإ ىرخأ ةروص ةيأب ةلوèا وأ اهتنمقر وأ اهريوصت ت يتلا تادنتس;ا وأ ,سكافلاب ةلسر;ا خسنلا وأ ةيئوضلا
 .اهنوصو اهدادعإ ىلع ةباقرلا تاودأ ىلع اهيلع دامتعgا ةيناكمإ فقوتت يتلاو ,ينورتكلإ

 ةيليلحتلا تاءارجíا ميمصت ضارغu ةمدختس;ا تانايبلا ىلع دامتعgا ةيناكمإ نأشب تاداشرíا نم ديز;ا )٥٢٠( ةعجار;ا رايعم مدقي .٣٢أ
 ١٣.ساسأ تاءارجإك

 ت دق وأ ,ًاقوثوم نوكي g دق ام ًادنتسم نأب داقتع~ل هوعدي ببس عجارملل اهيف رفوتي يتلا فورظلا )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم لوانتي .٣٣أ
 ١٤.ليدعتلا كلذ نع عجارملل حاصفíا نود هليدعت

 وأ ةمظنuا بجوÖ ةيفاضإ تايلوؤسم يأب عجار;ا مازتلاب قلعتي اميف تاداشرíا نم ديز;ا ١٥ )لدع;ا( )٢٥٠( ةعجار;ا رايعم رفوي  .٣٤أ
 دق اØ ,حئاوللا وأ ةمظنuاب ,هثودح ف هبتش;ا وأ هثودح ددèا ,ةأشن;ا مازتلا مدع نأشب ةلصلا تاذ ةيق~خuا تابلطت;ا وأ حئاوللا
 .ىرخuا ةعجار;ا بناوج ىلع مازتلgا مدع تاساكعنg هöوقتو ةعجار;ا ريياع; ًاقفو هلمعب ةلص تاذ ةيفاضإ تامولعم عجارملل رفوي

 )٨ ةرقفلا :عجار( ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا دادعإ نم يتلا تامولع;ا ىلع دامتعgا ةيناكمإ

 تايلمع وأ ةيراوتكgا ةيباسÇا تايلمعلا لثم ,ةعجار;ا وأ ةبساèا ريغ رخآ لاجم ف ةربخ ام ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ بلطتي دق .٣٥أ
 دادعí ةمز~لا ةربôا ىلع لوصحلل تgاúا هذه ف ءاربخ عم دقاعتت وأ فظوت نأ ةأشنملل نكöو .ةيسدنهلا تانايبلا وأ يوقتلا
 .يرهوïا فيرحتلا رطاخم ةدايز ىلإ ةيرورض ةربôا هذه نوكت امدنع كلذب مايقلا مدع يدؤيو .ةيلا;ا مئاوقلا

 بلطت;ا ٍذئدنع قبطني ,ةرادíا هب تناعتسا ريبخ لمع مادختساب ةَّدعُم ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولع;ا نوكت امدنع .٣٦أ
 ةيلا;ا قارو∑ل ةلداعلا ةميقلا ريدقت جذا∏ قيبطت ف ةربخب نايك وأ درف عتمتي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .رايع;ا اذه نم ٨ ةرقفلا ف دراولا
 دادعإ ف ةأشن;ا همدختست ريدقت عضو ف ةربôا كلت مادختساب نايكلا وأ درفلا ماق اذإو .دصرلل ةلباق قوس اهل دجوت g يتلا
 وأ درفلا كلذ ناك اذإ ,لباق;ا فو .٨ ةرقفلا ٍذئدنع قبطنتو ةرادíا ءاربخ نم ريبخ ةباثÖ نايكلا وأ درفلا اذه نوكي ,ةيلا;ا اهمئاوق
 ف تانايبلا هذه مدختست ةأشن;ا تناكو ,ةأشنملل ىرخأ ةقيرطب ةحاتم ريغ ةصاخ ت~ماعم نأشب ةيرعس تانايب طقف مدقي نايكلا
 ةناعتسا كلذ نوكي gو ,رايع;ا اذه نم ٧ ةرقفلل عضخت ,ةعجارم ةلدأك تمدخُتسا اذإ ,تامولع;ا هذه نإف ,اهب ةصاôا ريدقتلا قرط
 .ةرادíا هب تناعتسا ريبخب ةأشن;ا لبق نم

 :لثم رومأب ,اهادمو تاءارجíا هذه تيقوتو ,رايع;ا اذه نم ٨ ةرقفلا ف دراولا بلطت;اب ةقلعت;ا ةعجار;ا تاءارجإ ةعيبط رثأتت دق .٣٧أ

 .هب ةق~ع ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبخلل نوكي يذلا رمuا ديقعتو ةعيبط •

 .رمuا اذه ف يرهوïا فيرحتلا رطاخم •

 .ةعجار;ا ةلدu ةليدب رداصم رفوت •

 .هفادهأو لمعلا اذه قاطنو ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا لمع ةعيبط •

 
 )أ(٥ ةرقفلا ,٥٢٠ ةعجار'ا رايعم  ١٣
 ١٣ ةرقفلا ,"ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقBعلا تاذ عجار'ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار'ا رايعم  ١٤
 .٩ ةرقفلا ,"ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم دنع حئاوللاو ةمظنUا ةاعارم" ,)لدع'ا( )٢٥٠( ةعجار'ا رايعم  ١٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٢٢  

)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ةلدأ  

 تاذ تامدخ يدقتل ةأشن;ا هعم تدقاعت فرط هنإ مأ ,ةأشن;ا لبق نم فظوُم ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا ناك اذإ ام  •
 .ةلص

 .هيف ريثأتلا ىلع اهتردق وأ هب تناعتسا يذلا ريبôا لمع ىلع ةباقرلا ةسراØ ىلع ةرادíا ةردق ىدم •

 .ىرخأ ةيعانص وأ ةينهم تابلطتم وأ ةينف ءادأ ريياع; عضخي ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا ناك اذإ ام •

 .ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا لمع ىلع ةأشن;ا لخاد ةقبطم ةباقر تاودأ ةيأ ىدمو ةعيبط  •

 .ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا ةربخ لاجم ف هتربخو عجار;ا ةفرعم •

 .ريبôا كلذ لمع ف عجارملل ةقباسلا ةربôا •

 ))أ( ٨ ةرقفلا :عجار( هتيعوضومو هتاردقو ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا ةءافك

 ىلع ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا ةردقÖ ةردقلا قلعتتو .ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا ةربخ ىوتسمو ةعيبطب ةءافكلا قلعتت .٣٨أ
Øا عقو;ا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةردقلا ىلع رثؤت يتلا لماوعلا لمشت دقو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةءافكلا كلت ةسراïرفوتو فارغ 
 يراجتلا وأ ينه;ا داهتجgا ىلع نيرخçا ريثأت وأ حلاص;ا براضت وأ زيحتلل ةلمتèا تاريثأتلاب ةيعوضو;ا قلعتتو .دراو;او تقولا
 لخاد ةقبطم ةباقر تاودأ ةيأو ,هتيعوضومو هتاردقو ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا ةءافك دَعُتو .ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبخلل
 .ريبôا كلذ دادعإ نم تامولعم ةيأ ىلع دامتعgا ةيناكمإب قلعتي اميف ةمهم لماوع ,ريبôا كلذ لمع ىلع ةأشن;ا

 :لثم ةعونتم رداصم نم هتيعوضومو هتاردقو ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا ةءافكب ةقلعت;ا تامولع;ا ءاقتسا نكö .٣٩أ

 .ريبôا كلذل قباسلا لمعلا عم ةيصخشلا ةبرجتلا  •

 .ريبôا كلذ عم تاشقان;ا •

 .ريبôا كلذ لمعب ةيارد ىلع مه نيذلا نيرخçا عم تاشقان;ا •

 دامتعgا لاكشأ وأ ةنه;ا ةلواز; هصيخرتو ةعانصلا تاداêا وأ ةينه;ا تائيهلا ف هتيوضعو ريبôا كلذ ت~هؤÖ ةفرع;ا •
 .ىرخuا يجراôا

 .ريبôا كلذ اهبتك يتلا ةروشن;ا بتكلا وأ قاروuا •

 قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÇا ف عجار;ا دعاسي يذلا ,دجو نإ ,عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبôا •
 .ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا دادعإ نم يتلا تامولع;اب

 ءادأ ريياع; عضخي ريبôا لمع ناك اذإ ام هتيعوضومو هتاردقو ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا ةءافك يوقتب ةلصلا تاذ رومuا لمشت .٤٠أ
 يعانص داêا وأ ةينهم ةئيه ةيوضعل ىرخuا تابلطت;او ةيق~خuا ريياع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ىرخأ ةيعانص وأ ةينهم تابلطتم وأ ةينف
 .حئاوللا وأ ةمظنuا اهضرفت يتلا تابلطت;ا وأ صيخرتلا ةئيهب ةصاôا دامتعgا ريياعم وأ

 :يلي ام ةلص تاذ نوكت دق يتلا ىرخuا رومuا يب نم .٤١أ

 نمض صصخت تgاجم يأ كلذ ف اÖ ,هيف هلمع مادختسا متيس يذلا رم∑ل ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا ةءافك ةمء~م •
 ,ثداوÇا دض يمأتلاو تاكلتم;ا ىلع يمأتلا ف يراوتكا ريبخ صصختي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ريبôا كلذ ةربخ لاجم
 .دعاقتلا تاشاعÖ ةصاôا ةيباسÇا تايلمعلاب قلعتي اميف ةدودحم ةربخ كلö هنكلو

 تاضارتفgاب ةفرع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةلصلا تاذ ةيبساèا تابلطت;اب قلعتي اميف ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا ةءافك •
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ عم ةقست;ا جذامنلا قابطنgا دنع كلذ ف اÖ ,قرطلاو
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)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ةلدأ  

 ريشت ,ةعجار;ا تاءارجإ نم اهيلع لوصÇا ت ةعجارم ةلدأ وأ فورظلا ف تاريغت وأ ةعقوتم ريغ ثادحأ كانه تناك اذإ ام  •
 هتيعوضومو هتاردقو ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا ةءافكل يئدب;ا يوقتلا ف رظنلا ةداعإ يرورضلا نم نوكي دق هنأ ىلإ
 .ةعجار;ا ف مدقتلا ل~خ

 ليمعلا ةgاوم تاديدهتو ةيصخشلا ةحلص;ا تاديدهت ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيعوضو;ا ددهت دق يتلا فورظلا نم ةريبك ةعومجم دجوت .٤٢أ
 دقو ,تاديدهتلا هذه نم ةيئاقولا ريبادتلا دê نأ نكöو .فيوختلا تاديدهتو يتاذلا صحفلا تاديدهتو ليمعلا عم ةفلuا تاديدهتو
 وأ )ةحئg وأ ماظن وأ ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا ةنهم ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيجراخ لكايه ل~خ نم اّمإ ةيئاقولا ريبادتلا هذه أشنت
 .)ةدوïا ةباقر تاءارجإو تاسايس ,لاث;ا ليبس ىلع( ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا لمع ةئيب ل~خ نم

 ,تاديدهت نإف ,ةرادíا هب يعتست يذلا ريبôا ةيعوضوم سâ يتلا تاديدهتلا عيمج ةلازإ عيطتست g ةيئاقولا ريبادتلا نأ نم مغرلاب .٤٣أ
 نوكت دقو ,ةأشن;ا هتفظو ريبô ةهجو;ا تاديدهتلا نم ةيمهأ لقأ نوكت دق ةأشن;ا هعم تدقاعت ريبô ةهجو;ا فيوختلا تاديدهت لثم
 ًادوجوم نوكيس ةيعوضو;ا سö يذلا ديدهتلا نu ًارظنو .ربكأ ةيلعاف تاذ ةدوïا ةباقر تاءارجإو تاسايس لثم ةيئاقولا ريبادتلا
 رثكأ نوكيس هنأ ىلع هيلإ رظنُي نأ ًةداع نكg ö ةأشن;ا هفظوت يذلا ريبôا نإف ,ةأشن;ا ىدل ًافظوم صخشلا نوكي امدنع ًامئاد
  .ةأشن;ا يفظوم رئاس نم ةيعوضوم

 أشنت دق تاق~عو حلاصم ةيأ ف ريبôا كلذو ةرادíا ةشقانم ةأشن;ا هعم تدقاعت ام ريبخ ةيعوضوم يوقت دنع مئ~;ا نم نوكي دق .٤٤أ
 تناك اذإ ام يوقتو ;ريبôا ىلع ةقبطنم ةينهم تابلطتم يأ كلذ ف اÖ ,ةقبطم ةيئاقو ريبادت يأو ,ريبôا ةيعوضو; تاديدهت اهنع
 :يلي ام تاديدهتلا اهنع أشنت يتلا تاق~علاو حلاص;ا لمشت دقو .ةيفاك ةيئاقولا ريبادتلا

 .ةيلا;ا حلاص;ا •

 .ةيصخشلا تاق~علاو لمعلا تاق~ع  •

 .ىرخأ تامدخ يدقت •

 ))ب(٨ ةرقفلا :عجار( ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا لمعل مهف ىلإ لصوتلا

 ف ةلصلا يذ ةربôا لاú مهف ىلإ لصوتلا نكöو .ةلصلا يذ ةربôا لاجم مهف ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا لمع مهف نمضتي .٤٥أ
 ةناعتسgا ىلإ ةجاحب هنإ مأ ,ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا لمع يوقتل ةمز~لا ةربôاب ىظحي ناك اذإ ا; عجار;ا ديدê قايس
 ١٦.ضرغلا اذهل ريبخب

 :يلي ام عجار;ا مهفب ةلصلا تاذ دعُت يتلاو ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا لاجÖ ةصاôا بناوïا يب نم .٤٦أ

 .ةعجار;اب ةلص تاذ صصخت تgاجم هنمض عقت ريبôا لاجم ناك اذإ ام  •

 .ةقبطنم ةيميظنت وأ ةيماظن تابلطتمو اهريغ وأ ةينهم ريياعم يأ كانه تناك اذإ ام •

 ريبôا كلذ لاجم نمض اهيلع فراعتم تناك اذإ امو ,ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا اهمدختسي يتلا قرطلاو تاضارتفgا  •
 .يلا;ا ريرقتلا ضارغu ةبسانمو

 .ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا اهمدختسي يتلا تامولع;ا وأ ةيجراôاو ةيلخادلا تانايبلا ةعيبط  •

 ةأشن;ا يب بوتك;ا قافتgا لاكشأ نم رخآ لكش وأ طابترا باطخ ًةداع كانه نوكي ,ةأشن;ا هعم دقاعتت يذلا ةرادíا ريبخ ةلاح ف .٤٧أ
 ىدم ديدê ف عجار;ا ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا لمعل مهف ىلإ لصوتلا دنع قافتgا اذه يوقت دعاسي دقو .ريبôا كلذو
 :عجار;ا ضارغu يلي ام ةبسانم

 ;ريبôا كلذ لمع فادهأو قاطنو ةعيبط •

 
 ٧ ةرقفلا ,"عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا" )٦٢٠( ةعجار;ا رايعم رظنا  ١٦
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)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ةلدأ  

 ;ريبôا كلذو ةرادíا نم لكب ةصاôا تايلوؤس;او راودuا  •

 .ريبôا كلذ لبق نم هöدقت متيس ريرقت يأ لكش كلذ ف اÖ ,ريبôا كلذو ةرادíا يب لاصتgا ىدمو تيقوتو ةعيبط •

 ريبôا نم راسفتسgا نوكي دق ,اذل .عونلا اذه نم بوتكم قافتا دوجو تgامتحا لقت ,ةأشن;ا لبق نم فظو;ا ةرادíا ريبخ ةلاح ف .٤٨أ
 .بولط;ا مهفلا ىلإ عجار;ا لصوتل ةبسان;ا قرطلا لضفأ ةرادíا ف نيرخçا ءاضعuاو

 ))ج( ٨ ةرقفلا :عجار( ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا لمع ةبسانم ىدم يوقت

 ةلدأك ةرادíا هب تناعتسا يذلا ريبôا لمع مادختسا ةبسانم ىدم يوقت دنع نابسÇا ف اهذخأ متي يتلا رومuا يب نم نوكي دق .٤٩أ
 :يلي ام ةلصلا يذ رارق¶ل ةعجارم

 ف تسكعنا دق تناك اذإ امو ,ىرخuا ةعجار;ا ةلدأ عم اهقاستاو ,ريبôا كلذ تاجاتنتسا وأ جئاتن ةيلوقعمو ةمء~م ىدم •
 ;بسانم لكشب ةيلا;ا مئاوقلا

 ;ةمهم قرطو تاضارتفا مادختسا ىلع يوطني ريبôا كلذ لمع ناك اذإ قرطلاو تاضارتفgا ةيلوقعمو ةمء~م ىدم •

 .ةيردصم تانايبل عساو مادختسا ىلع يوطني ريبôا كلذ لمع ناك اذإ اهتقدو اهلامتكاو ةيردص;ا تانايبلا ةمء~م ىدم •

 ))ب( ,)أ( ٩ يترقفلا :عجار( عجار;ا ضارغu ةمدختس;او ةأشن;ا دادعإ نم يتلا تامولع;ا

 ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتل ةمدختس;او ةأشن;ا دادعإ نم يتلا تامولع;ا نإف ,اهيلع دامتعgا نكö ةعجارم ةلدأ ىلع عجار;ا لصحي يكل .٥٠أ
 ت~جس ىلع ةدحوم راعسأ قيبطتب داريíا ةعجارم ةيلعاف رثأتت ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةيافكلا هيف اÖ ةقيقدو ةلمتكم نوكت نأ مزلي
 ام ةنيع عمتجم رابتخا يوني عجار;ا ناك اذإ ,لث;ابو .تاعيب;ا مجح تانايب ةقدو لامتكاو راعسuا نع تامولع;ا ةقدب تاعيب;ا تايمك
 ةيناكمإ ثيح نم لقأ نوكتس رابتخgا جئاتن نإف ,)حيرصتلا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةنيعم ةيصاخ نم ققحتلل )تاعوفد;ا ,لاث;ا ليبس ىلع(
 .لمتكم ريغ رابتخgا دونب هنم تريتخا يذلا ةنيعلا عمتجم ناك اذإ اهيلع دامتعgا

 ,تامولع;ا ىلع قبط;ا يلعفلا ةعجار;ا ءارجإ عم نمازتلاب تامولع;ا كلت لثم لامتكاو ةقد نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصÇا متي دق .٥١أ
 ةلدأ ىلع عجار;ا لصحي دق ,ىرخأ تgاح فو .هسفن ةعجار;ا ءارجإ نم أزجتي g ًاءزج ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصÇا نوكي امدنع
 ف عجار;ا ررقي دق ,كلذ عمو .اهنوصو تامولع;ا دادعإ ىلع ةباقرلا تاودأ رابتخا قيرط نع تامولع;ا هذه لامتكاو ةقد نأشب ةعجارم
 .ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنتل ةجاح كانه نأ تgاÇا ضعب

 دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعجار;اب ةصاخ ىرخأ ضارغu ةأشن;ا دادعإ نم يتلا تامولع;ا مادختسا عجار;ا يوني دق ,تgاÇا ضعب ف .٥٢أ
 ,ةطشنuا ةعبات; ةَّدعُ;ا ةأشن;ا تامولعم نم ةدافتسgا وأ ,ةيليلحتلا تاءارجíا ضرغل ةأشن;ا ءادأ سيياقم نم ةدافتسgا عجار;ا يوني
 تامولع;ا تناك اذإ اÖ اهيلع لوصÇا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ةبسانم رثأتت ,تgاÇا هذه فو .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ريراقت لثم
 يفكي اÖ ةقيقد ةرادíا اهمدختست يتلا ءادuا سيياقم نوكت g دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .عجار;ا ضارغu يفكي اÖ ةلصفم وأ ةقيقد
gا تافيرحتلا فاشتكïةيرهو. 

 )١٠ ةرقفلا :عجار( ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل اهرابتخT دونب رايتخا

 متيس يتلا وأ اهيلع لوصÇا ت يتلا ىرخuا ةلدuا عم اهيلإ رظُن اذإ ,دعُتس ةجرد ىلإ ةبسانم ةعجارم ةلدأ لاّعفلا رابتخgا رفوي .٥٣أ
 تامولع;ا ةمء~م ىدم عجار;ا ددحي نأ بلطتت ٧ ةرقفلا نإف ,اهرابتخg دونب رايتخا دنعو .عجار;ا ضارغu ةيفاك ,اهيلع لوصÇا
 ًامهم ًارابتعا دعُي )ةيافكلا( ةيلعافلل رخçا بناïا نإ يأ ;تامولع;ا هذه ىلع دامتعgا ةيناكمإو ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا
 :يلي اميف اهرابتخا متيس يتلا دونبلا رايتخg عجارملل ةحات;ا لئاسولا لثمتتو .اهرابتخا متيس يتلا دونبلا رايتخا دنع

  ;)ماتلا ققحتلا( دونبلا عيمج رايتخا )أ(

 ;ةنيعم دونب رايتخا )ب(

 .ةعجار;ا ف تانيعلا مادختسا )ج(
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)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ةلدأ  

 فيرحتلا رطاخم ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةنيعم فورظ بسح ًابسانم اهنم ةعومجم ةيأ وأ لئاسولا هذه نم يأ مادختسا نوكي دقو 
 .اهتءافكو ةفلتüا لئاسولل يلمعلا عباطلاو ,هرابتخا متي يذلا رارقíاب ةقلعت;ا يرهوïا

 دونبلا عيمج رايتخا

 كلذ لخاد ةقبط وأ( باسح ديصر وأ ت~ماعم ةئف لكشت يتلا دونبلا عمتجم لماك نم ققحتلا بسنuا نم هنأ عجار;ا ررقي دق .٥٤أ
 تارابتخا ءارجí ًاعويش رثكأ اهنأ gإ ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ءارجإ ةلاح ف ماتلا ققحتلا ةليسو مادختسا حجر;ا ريغ نمو .)عمتúا
 :ةيتçا تgاÇا ف ,لاث;ا ليبس ىلع ,ًابسانم ماتلا ققحتلا نوكي دقو .ليصافتلا

 وأ ;ةريبك ميق تاذ دونب نم ًاريغص ًاددع ةنيعلا عمتجم لكشي امدنع •

 وأ ;ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىرخuا لئاسولا رفوت gو مهم رطخ دجوي امدنع •

 نأ تامولع;ا ةمظنأ دحأ ةطساوب يئاقلت لكشب اهذيفنت متي ىرخأ ةيلمع وأ ةيباسح ةيلمعل ةرركت;ا ةعيبطلا ىلع بترتي امدنع •
 .ةفلكتلا ثيح نم gًاعف ماتلا ققحتلا حبصي

 ةنيعم دونب رايتخا

 عجار;ا مهف رارقلا اذه ذاختا دنع ةلص تاذ نوكت دق يتلا لماوعلا يب نمو .ةنيعلا عمتجم نم ةنيعم دونب رايتخا عجار;ا ررقي دق .٥٥أ
 ةنيعم دونبل يداهتجgا رايتخgا عضخيو .هرابتخا متي يذلا ةنيعلا عمتجم صئاصخو ,ةمَّيقُ;ا يرهوïا فيرحتلا رطاخمو ,ةأشنملل

üيلي ام اهرايتخا متي يتلا ةنيع;ا دونبلا لمشت دقو .ةنيعلاب ةطبترم ريغ رطا: 

 وأ ,ةيلاع ةميق تاذ اهنu ام عمتجم لخاد نم ةنيعم دونب رايتخا عجار;ا ررقي دق .ةيسيئرلا دونبلا وأ ةيلاعلا ةميقلا تاذ دونبلا •
uاهن êا ضعب لمôا صئاصuرطخلل ةضرع;ا كلت ًةصاخو ,ةفولأ;ا ريغ دونبلا وأ كشلا ريثت يتلا دونبلا كلذ لاثمو ,ىرخ 
 .قباسلا ف ءاطخأ اهيف تثدح يتلا وأ

 لجأ نم ًانيعم ًاغلبم ةلجس;ا اهتميق زواجتت يتلا دونبلا نم ققحتلا عجار;ا ررقي دق .يعم غلبم نع ديزت يتلا دونبلا عيمج •
 .باسح ديصر وأ ت~ماع;ا نم ةئفل يلامجíا غلب;ا نم ةريبك ةبسن ةحص نم دكأتلا

 ةعيبط وأ ةأشن;ا ةعيبط لثم رومأ نع تامولعم ىلع لوصحلل دونب نم عجار;ا ققحتي دق .تامولعم ىلع لوصحلل دونب •
 .ت~ماع;ا

 ةلدأ ىلع لوصحلل ةلاّعف ةليسو نوكي ام ًابلاغ باسح ديصر ف وأ ت~ماع;ا نم ةئف ف ةنيعم دونب نم يئاقتنgا ققحتلا نأ مغر .٥٦أ
 نكg ö ةقيرطلا هذهب ةراتüا دونبلا ىلع ةقبط;ا ةعجار;ا تاءارجإ جئاتنو .ةعجار;ا ف تانيعلل ًامادختسا لكشي g هنإف ,ةعجار;ا
 عمتجم يقابب قلعتي اميف ةعجارم ةلدأ رفوي g ةنيعم دونب نم يئاقتنgا ققحتلا نإف ,هيلع ًءانبو ;لماكلاب ةنيعلا عمتجم ىلع اهميمعت
 .ةنيعلا

 ةعجار;ا ف تانيعلا مادختسا

 ةبوحسم ةنيع رابتخا ساسأ ىلع لماكلاب ةنيع عمتجم نع تاجاتنتسا طابنتسا نم يكمتلا ىلإ ةعجار;ا ف تانيعلا مادختسا فدهي .٥٧أ
 ١٧.ةعجار;ا ف تانيعلا عوضوم )٥٣٠( ةعجار;ا رايعم شقانيو .هنم

 )١١ ةرقفلا :عجار( اهيلع دامتعTا ةيناكمإ ف كوكشلا وأ ةعجار"ا ةلدأ قاستا مدع

 ,ةعجار;ا ةلدأ نم ليلد ىلع دامتعgا ةيناكمإ مدع ىلع ةفلتخم ةعيبط تاذ وأ ةفلتخم رداصم نم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصÇا لدي دق .٥٨أ
 ردصم نم اهيلع لوصÇا ت يتلا كلت عم ةقستم ريغ رداص;ا دحأ نم اهيلع لوصÇا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ نوكت امدنع كلذ لاثمو
 صاخشuاو ييلخادلا يعجار;او ةرادíا نم تاراسفتسgا ىلع دودرلا نوكت امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,لاÇا وه اذه نوكي دقو .رخآ

 
 "ةعجار;ا ف تانيعلا" )٥٣٠( ةعجار;ا رايعم  ١٧
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)٥٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةعجار;ا ةلدأ  

 ىلع ةرادíا دودر دييأت ىلإ فدهت يتلا تاراسفتسgا ىلع ةمكوÇاب يفلك;ا دودر نوكت امدنع وأ ,اهضعب عم ةقستم ريغ نيرخçا
 عجار;ا فاشتكا ةلاح ف ددحم قيثوت ءارجإب بلطتم ىلع )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم صنيو .ةرادíا در عم ةقستم ريغ تاراسفتسgا
 ١٨.مهم رمأب قلعتي اميف عجارملل يئاهنلا جاتنتسgا عم ةقستم ريغ تامولع;

 

 
 ١١ ةرقفلا ,"ةعجار;ا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم  ١٨



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةراتخم دونبل ةددحم تارابتعا – ةعجار"ا ةلدأ :)٥٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٥٠١( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
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)٥٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةددحم تارابتعا – ةعجار;ا ةلدأ
ةراتخم دونبل  

 )٥٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةراتخم دونبل ةددحم تارابتعا – ةعجار"ا ةلدأ

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٢  .................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٣  ...........................................................................................................................  فدهلا

 تابلطت"ا

 ٨-٤  ..........................................................................................................................  نوزbا

 ١٢-٩  ..................................................................................................  تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلا

 ١٣  .............................................................................................................  ةيعاطقلا تامولع;ا

 ىرخGا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ١٦أ-١أ  ..........................................................................................................................  نوزbا

 ٢٥أ-١٧أ  ..................................................................................................  تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلا

 ٢٧أ-٢٦أ  .............................................................................................................  ةيعاطقلا تامولع;ا
 

 ةماعلا فادهpا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةراتخم دونبل ةددحم تارابتعا - ةعجار;ا ةلدأ" )٥٠١( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل

 ةرقفلا
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)٥٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةددحم تارابتعا – ةعجار;ا ةلدأ
ةراتخم دونبل  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصyا دنع رابتعxا يعب عجار;ا اهذخأي ةددحم ًارومأ ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١ 
 ,نوزbاب ةصاخ ةنيعم بناوجب قلعتي اميف ,ةلصلا تاذ ىرخpا ةعجار;ا ريياعمو ٢)٥٠٠( ةعجار;ا رايعمو ١)٣٣٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو
   .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةيعاطقلا تامولع;او ,اهيف ًافرط ةأشن;ا نوكت يتلا تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلاو

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٢

 فدهلا

 :يلي ا� قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصyا وه عجار;ا فده .٣

 ;هتلاحو نوزbا دوجو )أ(

 ;اهيف ًافرط ةأشن;ا نوكت يتلا تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلا لامتكا )ب(

 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÜ ًاقفو اهنع حاصفÜاو ةيعاطقلا تامولع;ا ضرع )ج(

 تابلطت"ا

 نوزQا

 دوجوب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصyا عجار;ا ىلع بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسن ةيمهأ اذ نوزbا ناك اذإ .٤
   :قيرط نع هتلاحو نوزbا

 )٣أ–١أ تارقفلا :عجار( :فدهب ,ًايلمع نكä ريغ كلذ نكي مل ام ,نوزخملل يلعفلا درàا روضح )أ(

 )٤أ ةرقفلا :عجار( ;نوزخملل ّيلعفلا ةأشن;ا درج جئاتن ةبقارمو ليجستل اهتاءارجإو ةرادÜا تاميلعت يوقت )١(

 )٥أ ةرقفلا :عجار( ;درàاب ةصاêا ةرادÜا تاءارجإ ذيفنت ةظحéم )٢(

 )٦أ ةرقفلا :عجار( ;نوزbا نع يصقتلا )٣(

 )٨أ ,٧أ يترقفلا :عجار( ;يرابتخا درج تايلمع ذيفنت )٤(

 ةيلعفلا جئاتنلا ةقدب سكعت تéجسلا هذه تناك اذإ ام ديدحتل ةأشن;ا نوزb ةيئاهنلا تéجسلا ىلع ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت )ب(
àا درbنوز. 

 ىلإ ةفاضإ ,ةعجارم تاءارجإ ذيفنت عجار;ا ىلع بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلا خيرات ريغ رخآ خيرات ف نوزخملل يلعفلا درàا ءارجإ ت اذإ .٥ 
 مئاوقلا خيراتو درàا خيرات يب نوزbا ف تاريغتلا تناك اذإ ام نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل ,٤ ةرقفلا اهبلطتت يتلا تاءارجÜا
 )١١أ–٩أ تارقفلا :عجار( .ميلس لكشب اهليجست ت دق ةيلا;ا

 وأ يلعفلا درàا تايلمع ضعبب مايقلا هيلع بجيف ,ةعقوتم ريغ فورظ ببسب نوزخملل يلعفلا درàا روضح نم عجار;ا نكمتي مل اذإ .٦
 .ةلصافلا ةرتفلا ف تò يتلا تéماعملل ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ,ليدب خيرات ف اهتظحéم

 نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةليدب ةعجارم تاءارجإ ذيفنت عجار;ا ىلع بجيف ,ًايلمع نكä ريغ نوزخملل يلعفلا درàا روضح ناك اذإ .٧ 
 هريرقت ف يأرلا ليدعت عجار;ا ىلع بجيف ,كلذب مايقلا ناكمÜاب نكي مل اذإو .هتلاحو نوزbا دوجوب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ

 
 "ةمَّيق'ا رطاخملل عجار'ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ١
 "ةعجار'ا ةلدأ" )٥٠٠( ةعجار'ا رايعم  ٢
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)٥٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةددحم تارابتعا – ةعجار;ا ةلدأ
ةراتخم دونبل  

 )١٤أ–١٢أ تارقفلا :عجار( ٣.)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو

 يفكي ام ىلع لوصyا عجار;ا ىلع بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسن ةيمهأ اذ هترطيس تúو ثلاث فرط ةزايح ف يذلا نوزbا ناك اذإ .٨
 :امهيلك وأ ييلاتلا يئارجÜا دحأ ذيفنتب كلذو ,هتلاحو نوزbا دوجوب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم

 )١٥أ ةرقفلا :عجار( .ةأشن;ا نع ةباين هب ظفتûا نوزbا ةلاحو تايمكب قلعتي اميف ثلاثلا فرطلا نم ةقداصم بلط )أ(

 )١٦أ ةرقفلا :عجار( .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم ىرخأ ةعجارم تاءارجإ وأ ٍصقت ذيفنت )ب(

 تابلاط"او ةيئاضقلا ىواعدلا

 يدؤت دق يتلاو ,اهيف ًافرط ةأشن;ا نوكت يتلا تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلا ديدحتل ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصت عجار;ا ىلع بجي .٩
 )١٩أ–١٧أ تارقفلا :عجار( :كلذ ف ا� ,يرهوج فيرú رطخ ثودح ىلإ

 ;يلخادلا ينوناقلا راشتس;ا كلذ ف ا� ,ةأشن;ا لخاد نيرخآ صاخشأ نم ًانكä كلذ نوكي امثيحو ,ةرادÜا نم راسفتسxا )أ(

 ;يجراêا ينوناقلا اهراشتسمو ةأشن;ا يب تéسار;او ةمكوyاب يفلك;ا تاعامتجا رضاحم صحف )ب(

 )٢٠أ ةرقفلا :عجار( .ةيئاضقلا تافورص;ا تاباسح صحف )ج(

 ةذَّفنُ;ا ةعجار;ا تاءارجإ ريشت امدنع وأ ,اهديدú ت تابلاطم وأ ةيئاضق ىواعدب قلعتي يرهوج فيرú رطخ مييقتب عجار;ا ماق اذإ .١٠
 اهبلطتت يتلا تاءارجÜا ىلإ ةفاضÜاب ,عجار;ا ىلع بجيف ,ةيبسن ةيمهأ تاذ ىرخأ تابلاطم وأ ةيئاضق ىواعد دوجو لامتحا ىلإ
 لéخ نم كلذب مايقلا عجار;ا ىلع بجيو .ةأشنملل يجراêا ينوناقلا راشتس;اب رشاب;ا لاصتéل ىعسي نأ ,ىرخpا ةعجار;ا ريياعم
 .عجار;ا عم رشابم لكشب لصاوتي نأ ةأشنملل يجراêا ينوناقلا راشتس;ا نم هيف بلطُي ,عجار;ا هلسريو ةرادÜا هدعت راسفتسا باطخ
 ,عجار;اب رشاب;ا لاصتxا نم ةأشنملل يجراêا ينوناقلا راشتس;ا عنò ةينعم ةينوناق ةينهم ةهج وأ ةحئx وأ ماظن كانه ناك اذإو
 )٢٥أ–٢١أ تارقفلا :عجار( .ةليدب ةعجارم تاءارجإ ذيفنت عجار;ا ىلع بجيف

 :اذإ .١١

 ينوناقلا راشتس;ا ضفر اذإ وأ ,هتلباقم وأ ةأشنملل يجراêا ينوناقلا راشتس;اب لاصتéل نذÜا عجار;ا ءاطعإ ةرادÜا تضفر )أ(
  ;ةباجتسxا نم هعنم ت وأ ,راسفتسxا باطê بسانم لكشب ةباجتسxا ةأشنملل يجراêا

 ,ةليدب ةعجارم تاءارجإ ذيفنت قيرط نع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصyا عجار;ا رودق� نكي ملو )ب(

 .)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو هريرقت ف يأرلا ليدعت عجار;ا ىلع بجيف 

 ةبوتك;ا تادافÜا

 ىواعدلا تxاح عيمج نأب ةبوتكم تادافإ يدقت ,لاyا ىضتقم بسح ,ةمكوyاب يفلك;او ةرادÜا نم بلطي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٢
 اهنع حاصفÜا ت دق ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع نابسyا ف اهراثآ ذخأ يغبني يتلاو ةفورع;ا ةلمتûا وأ ةيلعفلا تابلاط;او ةيئاضقلا
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÜ ًاقفو اهنع حاصفÜاو ةبساûا تòو ,عجارملل

 ةيعاطقلا تامولع"ا

 راطÜ ًاقفو اهنع حاصفÜاو ةيعاطقلا تامولع;ا ضرعب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصyا عجار;ا ىلع بجي .١٣
 )٢٦أ ةرقفلا :عجار( :يلي ام قيرط نع كلذو ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا

 )٢٧أ ةرقفلا :عجار( :ّمث نمو ,ةيعاطقلا تامولع;ا ديدú ف ةرادÜا اهتمدختسا يتلا قرطلل مهف ىلإ لصوتلا )أ(

 ;قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÜ ًاقفو حاصفإ قرطلا كلت نع جتني نأ لمتûا نم ناك اذإ ام يوقت )١(

 ;ًابسانم كلذ نوكي امثيح ,قرطلا كلت قيبطت رابتخا )٢(
 

 "لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف يأرلا ىلع ت@يدعتلا" )٧٠٥( ةعجار'ا رايعم ٣
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)٥٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةددحم تارابتعا – ةعجار;ا ةلدأ
ةراتخم دونبل  

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم ىرخأ ةعجارم تاءارجإ وأ ةيليلú تاءارجإ ذيفنت )ب(

*** 

 ىرخGا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 نوزQا

 ))أ(٤ ةرقفلا :عجار( نوزخملل يلعفلا درàا روضح

 ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعÜ ساسأك ًايونس لقpا ىلع ةدحاو ةرم يلعف لكشب نوزbا درج اهاضتق� متي يتلا تاءارجÜا ًةداع ةرادÜا عضت .١أ 
 .ةأشن;ا ف نوزخملل رمتس;ا درàا ماظن ىلع دامتعxا ةيناكمإ نم دكأتلل ,قابطنxا ةلاح فو

 :يلي ام ىلع نوزخملل يلعفلا درàا روضح لمتشي .٢أ

 ;يرابتخا درج تايلمع ذيفنتو ,هتلاح يوقتو هدوجو نم دكأتلل نوزbا نع يصقتلا •

 ;نوزخملل يلعفلا درàا جئاتن ةبقارمو ليجست تاءارجإ ذيفنتو ةرادÜا تاميلعتب مازتلxا ةظحéم •

 .ةرادÜاب ةصاêا درàا تاءارجإ ىلع دامتعxا ةيناكمإب قلعتي اميف ةعجارم ةلدأ ىلع لوصyا  •

 هل ططbا جهن;او رطاخملل عجار;ا مييقت ىلع ًادامتعا ساسpا تاءارجÜا وأ ةباقرلا تاودp رابتخاك تاءارجÜا هذه لمعت دقو 
 .اهذيفنت ت يتلا ةددûا تاءارجÜاو

 ٨-٤ تارقفلل ًاقفو ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصت دنع وأ( نوزخملل يلعفلا درàا روضy طيطختلا دنع ةلصلا تاذ رومpا لمشت .٣أ
 :لاث;ا ليبس ىلع ,يلي ام )رايع;ا اذه نم

 .نوزbاب ةطبتر;ا يرهوàا فيرحتلا رطاخم •

 .نوزbاب ةطبتر;ا ةيلخادلا ةباقرلا ةعيبط •

 .نوزخملل يلعفلا درàا نأشب ةبسانم تاميلعت رادصإو ةيفاك تاءارجإ عضو عقوت;ا نم ناك اذإ ام •

 .نوزخملل يلعفلا درàا تيقوت •

 .رمتس;ا درجلل ماظن ىلع ظفاú ةأشن;ا تناك اذإ ام •

 عقاو;ا ف يرهوàا فيرحتلا رطاخمو نوزخملل ةيبسنلا ةيمهpا كلذ ف ا� ,نوزbاب ظافتحxا اهيف متي يتلا عقاو;ا •
 يعجارم كارشإ ةلأسم ٤ )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم لوانتيو .ًابسانم اهيف روضyا نوكيس يتلا عقاو;ا ديدú دنع ,ةفلتbا
 .ديعب عقوم ف نوزخملل يلعفلا درàا روضحب قلعتي اميف ًامئéم كارشÜا كلذ دعُي دق مث نمو ,نيرخآ

 عجار;ا ءاربخب ةناعتسxا ةلأسم ٥)٦٢٠( ةعجار;ا رايعم لوانتيو .عجار;ا ءاربخ دحأ نم معدلل ةجاح كانه تناك اذإ ام  •
 .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصyا ف عجار;ا ةدعاس;

 ))١( )أ( ٤ ةرقفلا :عجار( ةرادÜا تاءارجإو تاميلعت يوقت

 ليبس ىلع ,لوانتت تناك اذإ ام نوزخملل يلعفلا درàا ةبقارمو ليجستل ةرادÜا تاءارجإو تاميلعت يوقتب ةلصلا تاذ رومpا لمشت .٤أ 
 :لاث;ا

 
 ")ةعومUا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اO( ةعومجملل ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار'ا رايعم ٤
 ."عجار'ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا" )٦٢٠( ةعجار'ا رايعم  ٥
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)٥٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةددحم تارابتعا – ةعجار;ا ةلدأ
ةراتخم دونبل  

 تéجسلا نع ةبساûاو ,نوزخملل يلعفلا درàا ف ةمدختس;ا تéجسلا عيم≠ ,كلذ لاثمو ,ةبسانم ةباقر ةطشنأ قيبطت  •
 .درàا ةداعإو درàا تاءارجإو ,نوزخملل يلعفلا درàا ف ةمدختس;ا ريغ

 هب ظفتحي يذلا نوزbاو ,ةفلاتلا وأ ةمداقت;ا وأ ةكرyا ةئيطب دونبلاو ,ذيفنتلا تú لامعpا لامكتسا ةلحر; قيقدلا ديدحتلا •
 .ةنامأك ,لاث;ا ليبس ىلع ,ثلاث فرط

 ريدقتل اهل ةجاyا وعدت دق يتلا تاءارجÜا لثم ,ًانكä كلذ نوكي امثيح ,ةيلعفلا تايمكلا ريدقتل ةمدختس;ا تاءارجÜا •
 .محف ةموَكل ةيلعفلا ةيمكلا

 .لصافلا دyا خيرات دعبو لبق نوزbا مéتساو نحشو قطان;ا يب نوزbا ةكرح ىلع ةباقرلا •

 ))٢( )أ( ٤ ةرقفلا :عجار( درàاب ةصاêا ةرادÜا تاءارجإ ذيفنت ةظحéم

 درàا لبق نوزbا ةكرح ىلع ةباقرلاب ةقلعت;ا تاءارجÜا ,لاث;ا ليبس ىلع ,درàاب ةصاêا ةرادÜا تاءارجإ ذيفنت ةظحéم دعاست .٥أ
 ,كلذل ةفاضإ .ٍفاك لكشب ةقبطمو ةممصم درàا تاءارجإو ةرادÜا تاميلعت نأب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصyا ف عجار;ا ,هدعبو هئانثأو
Øا عجارملل نكyا تامولعم نم خسن ىلع لوصyا ةكرح ليصافت لثم ,لصافلا دbىلع ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت ف هتدعاس; ,نوز 
 .قحx خيرات ف تاكرحتلا كلت نع ةبساûا

 ))٣( )أ( ٤ ةرقفلا :عجار( نوزbا نع يصقتلا

 فو )ةيكل;ا ينعي x دوجولا نأ نم مغرلاب( نوزbا دوجو نم دكأتلا ف عجار;ا ,يلعفلا هدرج روضح دنع ,نوزbا نع يصقتلا دعاسي .٦أ 
 .يدقلا وأ فلاتلا وأ مداقت;ا نوزbا ىلع ,لاث;ا ليبس ىلع ,فرعتلا

 ))٤( )أ( ٤ ةرقفلا :عجار( يرابتخxا درàا تايلمع ذيفنت

 عبتتو يلعفلا نوزbا ىلإ ةرادÜا درج تéجس نم ةراتخم دونب عبتت قيرط نع ,لاث;ا ليبس ىلع ,يرابتخxا درàا تايلمع ذيفنت نإ .٧أ
 .تéجسلا كلت ةقدو لامتكا نأشب ةعجارم ةلدأ رفوي ,ةرادÜا درج تéجس ىلإ يلعفلا نوزbا نم ةراتخم دونب

 ةصاêا ةلماكلا ةرادÜا تéجس نم خسن ىلع لوصyا نإف ,عجار;ا اهب موقي يتلا يرابتخxا درàا تايلمع ليجست ىلإ ةفاضÜاب  .٨أ 
 سكعت ةأشنملل ةيئاهنلا نوزbا تéجس تناك اذإ ام ديدحتل ةقحx ةعجارم تاءارجإ ذيفنت ف عجار;ا دعاسي نوزخملل يلعفلا درàاب
 .نوزbا درà ةيلعفلا جئاتنلا ةقدب

 )٥ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا خيرات ريغ رخآ خيرات ف ذفن;ا نوزخملل يلعفلا درàا

 ضغب كلذ متي دقو .ةيلا;ا مئاوقلا خيرات ريغ ,ىرخأ خيراوت وأ ,رخآ خيرات ف نوزخملل يلعفلا درàاب مايقلا نكØ ,ةيلمع بابسp  .٩أ 
 فو .رمتس;ا درجلل ماظن ىلع ظفاú تناك وأ نوزخملل يونس يلعف درج قيرط نع نوزbا تايمك ددú ةرادÜا تناك اذإ اّمع رظنلا
 مايقلا ناك اذإ ام ,اهنوصو تاودpا هذه قيبطت ةيلعافو ,نوزbا ف تاريغتلا ىلع ةباقرلا تاودأ ميمصت ةيلعاف دّدú ,يتلاyا نم ٍّيأ
 ةعجار;ا رايعم ددحيو .ةعجار;ا ضارغp ًابسانم دعُي ةيلا;ا مئاوقلا خيرات ريغ ,ىرخأ خيراوت وأ ,رخآ خيرات ف نوزخملل يلعفلا درàاب
 ٦.يلوأ خيرات ف ةذفن;ا ساسpا تاءارجÜا نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم )٣٣٠(

 دامتعxا ةيناكمإ نم دكأتلل ىرخأ تارابتخا وأ يلعف درج تايلمع ذيفنتب ةرادÜا موقت دقف ,رمتس;ا درجلل ماظن مادختسا متي امدنع .١٠أ
 وأ ةرادÜا ددú دق ,تxاyا ضعب فو .رمتس;ا درàاب ةصاêا ةأشن;ا تéجس ف ةدراولا نوزbا تايمكب ةصاêا تامولع;ا ىلع
 ةباقرلا تاودأ نأ ىلإ كلذ ريشي دقو ;ةمئاقلا ةيلعفلا نوزbا تايمكو نوزخملل رمتس;ا درàا تéجس يب تافéتخا دوجو عجار;ا
 .ةيلعافب لمعت x نوزbا ف تاريغتلا ىلع

 تناك اذإ ام نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل ةعجارم تاءارجإ ميمصت دنع نابسyا ف اهذخأ يغبني يتلا ,ةلصلا تاذ رومpا يب نم .١١أ 
 :يلي ام ,ميلس لكشب اهليجست ت دق ةيئاهنلا نوزbا تéجسو درàا خيراوت وأ خيرات يب نوزbا ف تاريغتلا

 
 ٢٣-٢٢ تارقفلا ,)٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٣٣  

)٥٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةددحم تارابتعا – ةعجار;ا ةلدأ
ةراتخم دونبل  

 .ميلس لكشب اهليدعت متي نوزخملل رمتس;ا درàا تéجس تناك اذإ ام •

 .نوزخملل رمتس;ا درàاب ةصاêا ةأشن;ا تéجس ىلع دامتعxا ةيناكمإ •

 .نوزخملل رمتس;ا درàا تéجسو يلعفلا درàا ءانثأ اهيلع لوصyا ت يتلا تامولع;ا يب ةمه;ا تافéتخxا بابسأ •

 )٧ ةرقفلا :عجار( نوزخملل يلعفلا درàا روضح ةيناكمإ مدع

 ,هعقومو نوزbا ةعيبط لثم لماوعل كلذ ىزعُي دقو .نوزخملل يلعفلا درàا روضح تxاyا ضعب ف ًايلمع نكم;ا ريغ نم نوكي دق .١٢أ
 ةيفاك تسيل ةماع ةفصب بعاص;ا نأ ريغ .عجار;ا ةمéسل ًاديدهت لكشي دق عقوم ف نوزbاب ظافتحxا متي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع
 نإف ٧,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ف هحاضيإ ت ا; ًاقفوو ,كلذل ةفاضÜابو .ًايلمع نكä ريغ رمأ وه درجلل هروضح نأب عجار;ا رارق معدل
 وأ ,هل ليدب x ةعجارم ءارجإ لافغإب عجار;ا موقيل ًاyاص ًاساسأ اهتاذ دح ف لثx ò ةبترت;ا ةفلكتلا وأ تقولا وأ ةبوعصلا ةلأسم
    .ًاعانقإ لقأ ةعجارم ةلدأب ىضريل

 نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ةليدب ةعجارم تاءارجإ رفوت دق ,تxاyا ضعب ف ًايلمع نكä ريغ روضyا نوكي امنيح .١٣أ
 اهؤارش وأ اهيلع لوصyا ت ةددحم نوزخم دونبل ًاقحx ت يذلا عيبلا تادنتسم نع يصقتلا ,لاث;ا ليبس ىلع ,هتلاحو نوزbا دوجو
 .نوزخملل يلعفلا درàا لبق

 هتلاحو نوزbا دوجوب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصyا ناكمÜاب نوكي x دق ,ىرخأ تxاح يفف ,كلذ عمو .١٤أ 
 ًةجيتن هريرقت ف يأرلا عجار;ا لدعي نأ )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم بلطتي ,تxاyا هذه لثم فو .ةليدب ةعجارم تاءارجإ ذيفنت قيرط نع
 ٨.قاطنلا دييقتل

 هترطيس تúو ثلاث فرط ةزايح ف يذلا نوزbا

 ))أ( ٨ ةرقفلا :عجار( ةقداص;ا 

 .ةيجراêا ةقداص;ا تاءارجإ ذيفنتل تاداشرإ مدقيو تابلطتم ٩)٥٠٥( ةعجار;ا رايعم ددحي .١٥أ

 ))ب( ٨ ةرقفلا :عجار( ىرخpا ةعجار;ا تاءارجإ 

 عجار;ا ىري دق ,ثلاثلا فرطلا ةيعوضومو ةهازن لوح ًاكوكش ريثت تامولعم ىلع لوصyا متي امدنع لاث;ا ليبس ىلع ,فورظلل ًاعبت .١٦أ
 ىرخpا تاءارجÜا هذه ةلثمأ نمو .اهيلإ ةفاضÜاب وأ ,ثلاث فرط نم ةقداص;ا نم xًدب ىرخأ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت بسان;ا نم هنأ
 :يلي ام

 .ًايلمع ًانكä كلذ ناك اذإ ,ثلاثلا فرطلا نوزb يلعفلا درàا ءانثأ ,رخآ عجارم روضy بيترتلا وأ ,روضyا •

 نامضل ,ثلاثلا فرطلل ةيلخادلا ةباقرلا ةيافك نأشب ,ةيمدêا ةأشن;ا عجارم ريرقت وأ ,رخآ عجارم نم ريرقت ىلع لوصyا •
 .ٍفاك لكشب ناصُم هنأو حيحص لكشب هدرج ت دق نوزbا نأ

 .نزاbا تxاصيإ لاث;ا ليبس ىلع ,ةثلاثلا فارطpا ىدل هب ظفتûا نوزbاب ةقلعت;ا قئاثولا نع يصقتلا •

 .نامضك نوزbا نهر دنع ىرخpا فارطpا نم ةقداص;ا بلط  •

 
 ٥٠أ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار'اب مايقلاو لقتس'ا عجارملل ةماعلا فاده\ا" )٢٠٠( ةعجار'ا رايعم ٧
 ١٣ ةرقفلا ,)٧٠٥( ةعجار'ا رايعم  ٨
 "ةيجراfا تاقداص'ا" )٥٠٥( ةعجار'ا رايعم ٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٣٤  

)٥٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةددحم تارابتعا – ةعجار;ا ةلدأ
ةراتخم دونبل  

 تابلاط"او ةيئاضقلا ىواعدلا

 )٩ ةرقفلا :عجار( تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلا لامتكا

 وأ حاصفÜا بلطتي دق اä ,ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهيف ًافرط ةأشن;ا نوكت يتلا تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلل نوكي دق .١٧أ
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع ةبساûا

 ت يتلا تامولع;ا مادختسا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةمئé;ا ىرخpا تاءارجÜا لمشت ,٩ ةرقفلا ف ةددûا تاءارجÜا ىلإ ةفاضÜاب .١٨أ
 ةياردلا ف عجار;ا ةدعاس; اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا راطإ ف اهؤادأ ت يتلا رطاbا مييقت تاءارجإ لéخ نم اهيلع لوصyا
 .اهيف ًافرط ةأشن;ا نوكت يتلا تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلاب

 دق ,يرهوج فيرú رطخ اهنع أشني دق يتلا تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلا ديدú ضرغب اهيلع لوصyا متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإ .١٩أ
 رايعم ددحيو .تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلاب قلعت;ا سايقلا وأ يوقتلا لثم ,ةلص تاذ ىرخأ تارابتعا نأشب ةعجارم ةلدأ ًاضيأ رفوت
 وأ ةيبساحم تاريدقت بلطتت يتلا تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلل عجار;ا ةاعار� ةلص تاذ تاداشرإ مدقيو تابلطتم ١٠ )٥٤٠( ةعجار;ا
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف اهب ةقلعتم تاحاصفإ

 ))ج( ٩ ةرقفلا :عجار( ةيئاضقلا تافورص;ا تاباسح صحف

 نم ءزجك ,ةيئاضقلا تافورص;ا ريتاوف لثم ,ةلصلا تاذ ةيلصpا تادنتس;ا نم ققحتلا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ررقي دق ,فورظلل ًاعبت .٢٠أ
 .ةيئاضقلا تافورص;ا تاباسy عجار;ا صحف

 )١١ ,١٠ يترقفلا :عجار( ةأشنملل يجراêا ينوناقلا راشتس;اب لاصتxا

 اذإ ام نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصyا ف عجار;ا ةأشنملل يجراêا ينوناقلا راشتس;اب رشاب;ا لاصتxا دعاسي .٢١أ 
 كلذ ف ا� ,اهيلع ةبترت;ا ةيلا;ا راث¥ل ةرادÜا تاريدقت تناك اذإ امو ةفورعم ةلمتûا ةمه;ا تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلا تناك
 .ةلوقعم ,اهفيلاكت

 يجراêا ينوناقلا راشتس;اب رشابم لكشب لاصتxا ىلإ ,ماع راسفتسا باطخ لéخ نمو ,تxاyا ضعب ف عجار;ا ىعسي دق .٢٢أ 
 ىواعدلاب عجار;ا غéبإب موقي نأ ةأشنملل يجراêا ينوناقلا راشتس;ا نم ماعلا راسفتسxا باطخ بلطي ,ضرغلا اذهلو .ةأشنملل
 ةبترت;ا ةيلا;ا راث¥ل ريدقتو ,تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلا كلت ةجيتنل مييقتب ًاضيأو ,اهب ملع ىلع نوكي يتلا تابلاط;ا وأ ةيئاضقلا
 .فيلاكتلا كلذ ف ا� ,اهيلع

 تناك اذإ لاث;ا ليبس ىلع ,ماعلا راسفتسxا باطê بسان;ا لكشلاب يجراêا ينوناقلا راشتس;ا بيجتسي نأ حجر;ا ريغ نم ناك اذإ .٢٣أ 
 نم رشاب;ا لاصتéل عجار;ا ىعسي دقف ,باطêا اذه لثم ىلع درلا رظú يجراêا ينوناقلا راشتس;ا اهيلإ يمتني يتلا ةينه;ا ةهàا
 :يلي ام ددûا راسفتسxا باطخ نمضتي ,ضرغلا اذهلو .ددحم راسفتسا باطخ لéخ

 ;تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلاب ةمئاق )أ(

 ةيلا;ا راث¥ل اهريدقتو ,اهديدú ت يتلا تابلاط;ا وأ ةيئاضقلا ىواعدلا نم ٍلك ةجيتنل ةرادÜا مييقت ,ًاحاتم كلذ نوكي امثيح )ب(
 ;فيلاكتلا كلذ ف ا� ,اهيلع ةبترت;ا

 نم ديز;اب عجار;ا ديوزتو ,ةرادÜا تامييقت ةيلوقعم ىدم ىلع ةقداص;اب ةأشنملل يجراêا ينوناقلا راشتس;ا موقي نأب بلط )ج(
 .ةحيحص ريغ وأ ةلمتكم ريغ ةمئاقلا نأ ةأشنملل يجراêا ينوناقلا راشتس;ا دجو اذإ تامولع;ا

 ةلمتûا جئاتنلا ةشقان; ةأشنملل يجراêا ينوناقلا راشتس;ا عم عامتجxا يرورضلا نم هنأ ًاضيأ عجار;ا ررقي دق ,ةنيعم فورظ ف .٢٤أ 
 :امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,لاyا وه اذه نوكي دقو .تابلاط;ا وأ ةيئاضقلا ىواعدلل

 .ًامهم ًارطخ لثØ رمpا نأ عجار;ا ددحي •

 
 ."ةق@علا تاذ تاحاصفiاو ةلداعلا ةميقلل ةيبساhا تاريدقتلا كلذ ف اO ,ةيبساhا تاريدقتلا ةعجارم" ,)٥٤٠( ةعجار'ا رايعم  ١٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٣٥  

)٥٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةددحم تارابتعا – ةعجار;ا ةلدأ
ةراتخم دونبل  

 .ًادقعم رمpا نوكي •

 .ةأشنملل يجراêا ينوناقلا راشتس;او ةرادÜا يب فéخ دجوي •

 .ةرادÜا نع لثä روضحب دقعُتو ةرادÜا نم ًانذإ تاعامتجxا كلت بلطتت ,ًةداعو  

 ةلدأ نم يفكي ام ىلع هيف لصح يذلا خيراتلا قبسي x خيراتب هريرقت خرؤي نأب بلاطم عجار;ا نإف ١١,)٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو .٢٥أ
 ةيئاضقلا ىواعدلا عضو نأشب ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصyا نكØو .ةيلا;ا مئاوقلا ف هيأرل ًاساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا
 عم لماعتلا نع لوؤس;ا يلخادلا ينوناقلا راشتس;ا كلذ ف ا� ,ةرادÜا نم راسفتسxا قيرط نع عجار;ا ريرقت خيرات ىتح تابلاط;او
 يجراêا ينوناقلا راشتس;ا نم ةثَّدحُم تامولعم ىلع لوصyا ىلإ عجار;ا جاتحي دق ,ةهباشم ىرخأ فقاوم فو .ةلصلا تاذ رومpا
 .ةأشنملل

 )١٣ ةرقفلا :عجار( ةيعاطقلا تامولع"ا

 نوكتو .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيعاطقلا تامولع;ا نع حاصفÜاب اهل حومسم وأ ةبلاطم ةأشن;ا نوكت دق ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÜ ًاعبت .٢٦أ
 عجار;ا نم بلطُي x ,يلاتلابو .لكك ةيلا;ا مئاوقلاب ةطبترم اهنع حاصفÜاو ةيعاطقلا تامولع;ا ضرعب قلعتي اميف عجار;ا ةيلوؤسم
 .لقتسم لكشب ةمدق;ا ةيعاطقلا تامولع;ا ف يأر ءادبÜ ةيرورض نوكتس يتلا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت

 ))أ( ١٣ ةرقفلا :عجار( ةرادÜا لبق نم ةمدختس;ا قرطلا مهف

 تامولع;ا ديدú ف ةرادÜا اهمدختست يتلا قرطلل مهف ىلإ لصوتلا دنع ةلص تاذ نوكت دق يتلا رومpا ةلثمأ نم ,فورظلل ًاعبت .٢٧أ
 :يلي ام قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطÜ ًاقفو حاصفإ ىلإ قرطلا هذه يدؤت نأ لمتûا نم ناك اذإ امو ,ةيعاطقلا

 .تاعاطقلا يب تéماع;ا غلابم داعبتساو تاعاطقلا يب تاقفنلا ليمúو تéيوحتلاو تاعيب;ا •

 .تاعيب;ا نم ةيوئم ةبسنك ليغشتلا حابرأ لاث;ا ليبس ىلع ,ةعقوت;ا ىرخpا جئاتنلاو تانزاو;ا عم تانراق;ا •

 .تاعاطقلا يب فيلاكتلاو لوصpا صيصخت •

 .قاستxا مدع هجوأب قلعتي اميف تاحاصفÜا ةيافكو ,ةقباسلا تارتفلا عم قاستxا •

 

 
 ٤٩ ةرقفلا ,"ةيلا'ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار'ا رايعم ١١



 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةيجرا6ا تاقداص"ا :)٥٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٥٠٥( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 
 

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٣٨  

)٥٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

ةيجراMا تاقداص;ا  

 )٥٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةيجرا6ا تاقداص"ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ...................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٣-٢  ......................................................................... ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصحلل ةيجراMا ةقداص;ا تاءارجإ

 ٤  ....................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٥  ..............................................................................................................................  فدهلا

 ٦  .......................................................................................................................   تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ٧  .......................................................................................................  ةيجراMا ةقداص;ا تاءارجإ

 ٩-٨  ............................................................................  ةقداص;ا بلط لاسرإب عجارملل حامسلا ةرادhا ضفر

 ١٤-١٠  ................................................................................................  ةيجراMا ةقداص;ا تاءارجإ جئاتن

 ١٥  .................................................................................................................  ةيبلسلا تاقداص;ا

 ١٦  ...............................................................................................  اهيلع لوصuا ت يتلا ةلدrا يوقت

 ىرخCا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٧أ-١أ  .......................................................................................................  ةيجراMا ةقداص;ا تاءارجإ

 ١٠أ-٨أ  ............................................................................  ةقداص;ا بلط لاسرإب عجارملل حامسلا ةرادhا ضفر

 ٢٢أ-١١أ  ................................................................................................  ةيجراMا ةقداص;ا تاءارجإ جئاتن

 ٢٣أ  .................................................................................................................  ةيبلسلا تاقداص;ا

 ٢٥أ-٢٤أ  ................................................................................................ اهيلع لوصuا ت يتلا ةلدrا يوقت
 

 مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهrا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةيجراMا تاقداص;ا" )٥٠٥( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب

 ةرقفلا
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٣٩  

)٥٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةيجراMا تاقداص;ا  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 رايعم تابلطت; ًاقفو ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصحلل ةيجراMا ةقداص;ا تاءارجh عجار;ا مادختسا ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 رايعم ف اهلوانت ت يتلا ,تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلاب ةقلعت;ا تاراسفتس~ا لوانتي ~و ٢.)٥٠٠( ةعجار;ا رايعمو ١)٣٠٣( ةعجار;ا
 ٣.)٥٠١( ةعجار;ا

 ةعجار"ا ةلدأ ىلع لوصحلل ةيجرا6ا ةقداص"ا تاءارجإ 

 ةطيáا ةيدرفلا فورظلا ىلع فقوتتو ,اهتعيبطو اهردصÑ رثأتت ةلدrا ىلع دامتع~ا ةيناكمإ نأ ىلإ )٥٠٠( ةعجار;ا رايعم ريشي .٢ 
 ٥:ةعجار;ا ةلدأ ىلع ةقبطن;ا ةيتàا تاميمعتلا ًاضيأ رايع;ا كلذ نمضتيو ٤.اهيلع لوصuاب

 .ةأشن;ا جراخ نم ةلقتسم رداصم نم اهيلع لوصuا متي امدنع ةعجار;ا ةلدأ ىلع دامتع~ا ةيناكمإ ديزت  •

 لوصuا متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ نم اهيلع دامتع~ا ةيناكمإ ف ىلعأ رشابم لكشب عجار;ا اهيلع لصحي يتلا ةعجار;ا ةلدأ دعُت •
   .ل~دتس~ا قيرط نع وأ رشابم ريغ لكشب اهيلع

 .كلذ ريغ وأ ينورتكلإ طيسو ف وأ ةيقرو تناك ًءاوس ,قثوم لكش ف دجوت امدنع ةلدrا ىلع دامتع~ا ةيناكمإ ديزت •

 نم ًةرشابم عجار;ا اهيلع لصحي يتلاو ,ةيجراخ تاقداصم ةروص ف نوكت يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف ,ةعجار;ا فورظل ًاعبتو ,هيلع ًءانبو 
 ةدعاسم ىلإ رايع;ا اذه فدهيو .ةأشن;ا ةطساوب ًايلخاد ةَّدعُ;ا ةلدrا نم ربكأ لكشب اهيلع دامتع~ا نكí ,ةقداص;اب ةمئاقلا فارطrا
 .اهيلع دامتع~ا نكíو ةمئîم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل اهذيفنتو ةيجراMا ةقداص;ا تاءارجإ ميمصت ف عجار;ا

 :لاث;ا ليبس ىلعف ,ةعجارم ةلدأك ةيجراMا تاقداص;ا ةيمهأب ىرخrا ةعجار;ا ريياعم ّرقت .٣

 ةمَّيق;ا يرهوôا فيرحتلا رطاخم ةهجاو; ةماع تاباجتسا قيبطتو ميمصت نع عجار;ا ةيلوؤسم )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم شقاني •
 رطاõ اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ف بيجتستو دنتست ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتو ,ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع
 ميمصتب عجار;ا موقي نأ )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي ,كلذ ىلإ ةفاضإو ٦.تارارقhا ىوتسم ىلع ةمَّيق;ا يرهوôا ٍفيرحتلا
 ضغب كلذو ,يرهوج حاصفإ لكو يرهوج باسح ديصر لكلو تîماع;ا تائف نم ةيرهوج ةئف لكل ساسأ ٍتاءارجإ ذيفنتو
 ةقداص;ا تاءارجإ تناك اذإ اميف رظني نأ ًاضيأ عجار;ا نم رايع;ا بلطتيو .ةمّيق;ا يرهوôا فيرحتلا رطاخم نع رظنلا
 ٧.ساسأ ةعجارم تاءارجإك اهذيفنت متيس ةيجراMا

 ليبس فو ٨.رطخلل عجار;ا مييقت عفترا املك ًاعانقإ رثكأ ةعجارم ةلدأ ىلع عجار;ا لصحي نأ )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي •
 îكب وأ ,اهيلع دامتع~ا ةيناكمإ ف لضفأ وأ ةمءîم رثكأ ةلدأ ىلع لوصuاب وأ ةلدrا ةيمك ةدايزب عجار;ا موقي نأ نكí ,كلذ
 لوصuا وأ ,ًةرشابم ةثلاث فارطأ نم ةلدأ ىلع لوصuاب مامته~ا نم ًاديزم عجار;ا يطعي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .نيرمrا
 دق ةيجراMا ةقداص;ا تاءارجإ نأ ىلإ )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم ًاضيأ ريشيو .ةلقتس;ا رداص;ا نم ددع نم ةّديؤُم ةلدأ ىلع
 عجار;ا اهيلإ جاتحي يتلا ةلدrا يهو ,ةريبك ةجردب اهيلع دامتع~ا نكí ةعجارم ةلدأ ىلع لوصuا ف عجار;ا دعاست
 ٩.أطخ وأ شغ ببسب تناك ًءاوس ,ةمه;ا يرهوôا فيرحتلا رطاõ ةباجتسîل

 
 "ةميق'ا رطاخملل عجار'ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ١
 "ةعجار'ا ةلدأ" ,٥٠٠ ةعجار'ا رايعم  ٢
 "ةراتخم دونبل ةددحم تارابتعا - ةعجار'ا ةلدأ" )٥٠١( ةعجار'ا رايعم  ٣
 ٥أ ةرقفلا ,)٥٠٠( ةعجار'ا رايعم ٤
 ٣١أ ةرقفلا ,)٥٠٠( ةعجار'ا رايعم ٥
 ٦و ٥ ناترقفلا ,)٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٦
 ١٩و ١٨ ناترقفلا ,)٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٧
 )ب(٧ ةرقفلا ,٣٣٠ ةعجار'ا رايعم  ٨
 ٥٣أ ةرقفلا ,)٣٠٣( ةعجار'ا رايعم ٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٤٠  

)٥٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةيجراMا تاقداص;ا  

 نم عونك ةيفاضإ ةدّيؤم تامولعم ىلع لوصحلل ةقداصم تابلط ممصُي دق عجار;ا نأ ىلإ )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم ريشي  •
 ١٠.تارارقhا ىوتسم ىلع شغلا ببسب يرهوôا فيرحتلل ةمَّيق;ا رطاõا ةهجاو; ةباجتس~ا

 تاقداص;ا لثم ,ةأشن;ا نع لقتسم ردصم نم اهيلع لوصuا متي يتلا ةدّيؤُ;ا تامولع;ا نأ ىلإ )٥٠٠( ةعجار;ا رايعم ريشي •
 تادافhا نم وأ ةيبساáا تîجسلا ف ةدوجو;ا ةلدrا نم عجار;ا هيلع لصحي يذلا ديكأتلا ىوتسم نم عفرت دق ,ةيجراMا
 ١١.ةرادhا اهتدعأ يتلا

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٤

 فدهلا

 ةمئîم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل تاءارجhا هذه لثم ذيفنتو ميمصت وه ,ةيجراMا ةقداص;ا تاءارجإ مادختسا دنع عجار;ا فده .٥ 
 .اهيلع دامتع~ا نكíو

 تافيرعتلا

٦. rا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغàيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 مئاقلا فرطلا( ثلاث فرط نم عجار;ا ىلع رشابم يباتك در ةروص ف اهيلع لصحت;ا ةعجار;ا ةلدأ :ةيجراMا ةقداص;ا )أ(
 .ىرخأ ةليسو يأ وأ ينورتكلإ وأ يقرو لكش ف )ةقداص;اب

 وأ ًاقفاوم ناك اذإ ام ىلإ ةراشhاب امإ ,عجار;ا ىلع ًةرشابم ةقداص;اب مئاقلا فرطلا دري نأ بلط :ةيباجيhا ةقداص;ا بلط )ب(
 .ةبولط;ا تامولع;ا ريفوتب وأ ,بلطلا ف ةدراولا تامولع;ا ىلع قفاوم ريغ

 تامولع;ا ىلع هتقفاوم مدع ةلاح ف طقف ًةرشابم عجار;ا ىلع ةقداص;اب مئاقلا فرطلا دري نأ بلط :ةيبلسلا ةقداص;ا بلط )ج(
 .بلطلا ف ةمدق;ا

 ةقداص;ا بلط ةدوع وأ ,ةيباجيإ ةقداصم بلط ىلع ,لماك لكشب درلا وأ ,درلا ف ةقداص;اب مئاقلا فرطلا قافخإ :درلا مدع )د(
 .ةقداص;اب مئاقلا فرطلا نم همîتسا مدع ببسب

 ةمدق;ا تامولع;او ,ةأشن;ا تîجس ف ةدراولا وأ اهيلع ةقداص;ا بولط;ا تامولع;ا يب فîتخا دوجو ىلإ ريشي در :ءانثتس~ا )ه(
 .ةقداص;اب مئاقلا فرطلا نم

 تابلطت"ا 

 ةيجرا6ا ةقداص"ا تاءارجإ

 ف اÑ ,ةيجراMا ةقداص;ا تابلط ىلع ةباقرلا قيبطت ىلع ظفاحي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ةيجراMا ةقداص;ا تاءارجإ مادختسا دنع .٧ 
   :كلذ

 )١أ ةرقفلا :عجار( ;اهبلط وأ اهيلع ةقداص;ا متيس يتلا تامولع;ا ديد¶ )أ(

 )٢أ ةرقفلا :عجار( ;ةقداص;اب موقيس يذلا بسان;ا فرطلا رايتخا )ب(

 ةداعh ةمزîلا تامولع;ا ىلع يوت¶ اهنأو ,ميلس لكشب ةنونعُم تابلطلا نأ ديد¶ كلذ ف اÑ ,ةقداص;ا تابلط ميمصت )ج(
 )٦أ–٣أ تارقفلا :عجار( ;ًةرشابم عجار;ا ىلإ دودرلا لاسرإ

 
 ٣٨أ ةرقفلا ,"ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقSعلا تاذ عجار'ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار'ا رايعم ١٠
 ٩أو ٨أ ناترقفلا ,)٥٠٠( ةعجار'ا رايعم ١١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٤١  

)٥٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةيجراMا تاقداص;ا  

 )٧أ ةرقفلا :عجار( .ةقداص;اب مئاقلا فرطلا ىلإ ,قابطن~ا دنع ,ةعبات;ا تابلط كلذ ف اÑ ,تابلطلا لاسرإ )د(

 ةقداص"ا بلط لاسرإب عجارملل حامسلا ةرادVا ضفر

 :يلي اÑ مايقلا عجار;ا ىلع بجيف ,ةقداصم بلط لاسرإب عجارملل حامسلا ةرادhا ضفر ةلاح ف .٨

 بابسrا هذه ةحص نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل يعسلاو ,ضفرلا اذه ىلإ ةرادhا تعد يتلا بابسrا نع راسفتس~ا )أ(
 )٨أ ةرقفلا :عجار( ;اهتيلوقعمو

 ,شغلا رطخ كلذ ف اÑ ,ةلصلا تاذ يرهوôا فيرحتلا رطاõ عجار;ا مييقت ىلع راثآ نم ةرادhا ضفر ىلع بترتي ام يوقت )ب(
 )٩أ ةرقفلا :عجار( ;ىرخrا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلعو

 )١٠أ ةرقفلا :عجار( .اهيلع دامتع~ا نكíو ةمئîم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل ةممصم ةليدب ةعجارم تاءارجإ ذيفنت )ج(

 ىلع لوصuا ىلع ًارداق عجار;ا نكي مل اذإ وأ ,ةقداص;ا بلط لاسرإب هل حامسلا ةرادhا ضفر ةيلوقعم مدع ىلإ عجار;ا صلخ اذإ .٩
 رايع; ًاقفو ةمكوuاب يفلك;ا عم لصاوتي نأ هيلع بجيف ,ةليدب ةعجارم تاءارجإ لîخ نم اهيلع دامتع~ا نكíو ةمئîم ةعجارم ةلدأ
 ١٣.)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو هيأرو ةعجار;ا ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترتي ام ددحي نأ ًاضيأ عجار;ا ىلع بجيو ١٢.)٢٦٠( ةعجار;ا

 ةيجرا6ا ةقداص"ا تاءارجإ جئاتن

 ةقداص;ا تابلط ىلع دودرلا ىلع دامتع~ا ةيناكمإ

 ةعجارم ةلدأ ىلع لوصuا هيلع بجيف ,ةقداصم بلط ىلع درلا ىلع دامتع~ا ةيناكمإ لوح ًاكوكش ريثت لماوع عجار;ا ددح اذإ .١٠ 
 )١٦أ–١١أ تارقفلا :عجار( .كوكشلا كلت ةلازh ةيفاضإ

 رطاخم مييقت ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترتي ام يوقت هيلع بجيف ,هيلع دامتع~ا نكí ~ ةقداص;ا بلط ىلع درلا نأ عجار;ا ررق اذإ .١١
 )١٧أ ةرقفلا :عجار( .ىرخrا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلعو ,شغلا رطخ كلذ ف اÑ ,ةلصلا تاذ يرهوôا فيرحتلا

 درلا مدع

 .اهيلع دامتع~ا نكíو ةمئîم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل ةليدب ةعجارم تاءارجإ ذفني نأ عجار;ا ىلع بجي ,درلا مدع ةلاح ف .١٢
 )١٩أ ,١٨أ يترقفلا :عجار(

 ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ًايرورض ةيباجيhا ةقداص;ا بلط ىلع درلا نوكي امدنع

 ةعجار;ا تاءارجإ نإف ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل يرورض ةيباجيhا ةقداص;ا بلط ىلع درلا نأ عجار;ا ررق اذإ .١٣ 
 ام ددحي نأ هيلع بجيف ,ةقداصُ;ا كلت ىلع عجار;ا لوصح مدع ةلاح فو .عجار;ا اهيلإ جاتحي يتلا ةعجار;ا ةلدأ رفوت نل ةليدبلا
 )٢٠أ ةرقفلا :عجار( .)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو هيأرو ةعجار;ا ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترتي

 تاءانثتس~ا 

 )٢٢أ ,٢١أ يترقفلا :عجار( .تافير¶ دوجو ىلع ًارشؤم تناك اذإ ام ديدحتل تاءانثتس~ا نع ىرحتي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٤

 ةيبلسلا تاقداص"ا

 تاقداص;ا تابلط عجار;ا مدختسي ~أ بجي ,يلاتلابو .ةيباجيhا تاقداص;ا نم ًاعانقإ لقأ ةعجارم ةلدأ ةيبلسلا تاقداص;ا رفوت .١٥ 
 :يلي ام عيمج ققحتي مل ام تارارقhا ىوتسم ىلع مَّيقُ;ا يرهوôا فيرحتلا رطخ ةهجاو; ديحو ساسأ ةعجارم ءارجإك ةيبلسلا
 )٢٣أ ةرقفلا :عجار(

 
 ١٦ ةرقفلا ,"ةمكو^اب يفلك'اب لاصتYا" )٢٦٠( ةعجار'ا رايعم ١٢
 "لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف يأرلا ىلع تSيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار'ا رايعم ١٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٤٢  

)٥٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةيجراMا تاقداص;ا  

 اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لصحو ,ضفخنم ىوتسم دنع يرهوôا فيرحتلا رطخ مَّيق دق عجار;ا نوكي نأ )أ(
 ;رارقhاب ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودr ةيليغشتلا ةيلعافلاب قلعتي

 وأ تîماع;ا وأ تاباسuا ةدصرأ نم ريبك ددع ىلع ةيبلسلا ةقداص;ا تاءارجh ةعضاMا دونبلا ةنيع عمتجم لمتشي نأ  )ب(
 ;ةسناجت;ا ةريغصلا ت~اuا

 ;ًادج ًاضفخنم عقوت;ا ءانثتس~ا لدعم نوكي نأ  )ج(

 .تابلطلا كلتل ةيبلسلا ةقداص;ا تابلط يملتسم لها≠ ف ببستت دق لاوحأ وأ فورظ دوجوب ملع ىلع عجار;ا نوكي ~أ )د(

 اهيلع لوصcا ت يتلا ةلدCا يوقت

 ناك اذإ ام وأ ,اهيلع دامتع~ا نكíو ةمئîم ةعجارم ةلدأ رفوت ةيجراMا ةقداص;ا تاءارجإ جئاتن تناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجي .١٦
 )٢٥أ ,٢٤أ يترقفلا :عجار( .ةيفاضإ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصuا يرورضلا نم

*** 

 ىرخCا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ةيجرا6ا ةقداص"ا تاءارجإ

 ))أ(٧ ةرقفلا :عجار( اهبلط وأ اهيلع ةقداص;ا متيس يتلا تامولع;ا ديد¶

 هذه لثم ىلع ةقداصملل وأ ,اهرصانعو تاباسuا ةدصرأب قلعتت تامولعم بلطل ًةداع ةيجراMا ةقداص;ا تاءارجإ ذيفنت متي .١أ
 ةقداصملل وأ ,ىرخأ فارطأو ةأشن;ا يب تîماعم وأ ,دوقع وأ ,تايقافتا طورش ىلع ةقداصملل ًاضيأ اهمادختسا متي دقو .تامولع;ا
 ."يبناج قافتا" لثم ,ةنيعم طورش بايغ ىلع

 ))ب( ٧ ةرقفلا :عجار( ةقداص;اب موقيس يذلا بسان;ا فرطلا رايتخا

 فرط ىلإ ةقداص;ا تابلط لاسرإ دنع اهيلع دامتع~ا ةيناكمإ ف لضفأو ةمءîم رثكأ ةعجارم ةلدأ ةقداص;ا تابلط ىلع دودرلا رفوت .٢أ
 هيدل ةيلام ةسسؤم ف ام لوؤسم نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهيلع ةقداص;ا متيس يتلا تامولع;ا نأشب ةفرعم هيدل نأ عجار;ا دقتعي
 .هنم ةقداص;ا بلطل ةيلا;ا ةسسؤ;ا كلت ف بسانم صخش رثكأ وه ,اهيلع ةقداصُ;ا بولط;ا تابيترتلا وأ تîماع;اب ةفرعم

 ))ج( ٧ ةرقفلا :عجار( ةقداص;ا تابلط ميمصت

 متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلع دامتع~ا ةيناكمإ ىلعو ,ةقداص;ا ىلع دودرلا لدعم ىلع رشابم لكشب ةقداص;ا بلط ميمصت رثؤي دق .٣أ
 .اهتعيبطو دودرلا نم اهيلع لوصuا

 :ةقداص;ا تابلط ميمصت دنع نابسuا ف ذخؤت يتلا لماوعلا يب نم .٤أ 

 .اهلوانت متي يتلا تارارقhا •

 .شغلا رطاخم كلذ ف اÑ ,اهديد¶ ت ةنيعم يرهوج فير¶ رطاخم  •

 .ةقداص;ا بلط ضرعو قيسنت  •

 .ةهباشم تاطابترا وأ ةعجار;ا ف ةقباسلا ةربMا  •

 .)ىرخأ ةليسوب وأ ينورتكلإ وأ يقرو لكش ف ,لاث;ا ليبس ىلع( لاصت~ا ةقيرط  •

 بلط ىلع ~إ درت نأ فارطrا هذه ذب¶ ~ دقف .عجار;ا ىلع درلل ةقداصُ;اب ةمئاقلا فارط∞ل اهعيجشت وأ ةرادhا حيرصت •
 .ةرادhا نم حيرصت ىلع يوتحي يذلا ةقداص;ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٤٣  

)٥٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةيجراMا تاقداص;ا  

 ةروتاف غلبم ,لاث;ا ليبس ىلع( اهريفوت وأ ةبولط;ا تامولع;ا ىلع ةقداص;ا ىلع ةقداصُ;اب مئاقلا دوصق;ا فرطلا ةردق •
 .)يلامجhا ديصرلا لباقم ف ةلصفنم

 ةراشhا قيرط نع ًءاوس ,ت~اuا عيمج ف عجار;ا ىلع درلا ةقداص;اب مئاقلا فرطلا نم ةيباجيhا ةيجراMا ةقداص;ا بلط سمتلي .٥أ 
 عقوتُيو .تامولعم يدقتب ةقداص;اب مئاقلا فرطلا ةبلاطم قيرط نع وأ ,ةمدق;ا تامولع;ا ىلع ةقداص;اب مئاقلا فرطلا ةقفاوم ىلإ
 مئاقلا فرطلا مايق ف لثمتي رطخ دجوي ,كلذ عمو .اهيلع دامتع~ا نكí ةعجارم ةلدأ ةقداص;ا بلط ىلع درلا رفوي نأ ًةداع
 ةقداص;ا تابلط مادختساب رطMا اذه ضيفخت عجارملل نكíو .تامولع;ا ةحص نم ققحتلا نود ةقداص;ا بلط ىلع درلاب ةقداص;اب
 يدقت وأ غلب;ا ركذ ةقداص;اب مئاقلا فرطلا نم بلطتو ةقداص;ا بلط ف )ىرخrا تامولع;ا وأ( غلب;ا دد¶ ~ يتلا ةيباجيhا
 ت~دعم ضافخنا ىلإ يدؤي دق "تاغارفلا تاذ" تاقداص;ا تابلط نم عونلا اذه مادختسا نإف ,ىرخأ ةيحان نمو .ىرخrا تامولع;ا
 .ةقداصُ;اب ةمئاقلا فارطrا نم بولط;ا فاضhا دهôا ببسب دودرلا

 .اهلاسرإ لبق ةقداصُ;ا تابلط ىلع ةروكذ;ا نيوانعلا لك وأ ضعب ةحص رابتخا ميلس لكشب اهتنونع ت≥ دق تابلطلا نأ ديد¶ نمضتي .٦أ 

 ))د(٧ ةرقفلا :عجار( ةقداصُ;ا تابلط ةعباتم

 لسري دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةلوقعم ةرتف لîخ قباس بلط ىلع در مîتسا مدع ةلاح ف فاضإ ةقداصم بلط عجار;ا لسري دق .٧أ
 .ةعباتملل ًابلط وأ ًايفاضإ ًابلط ,يلصrا ناونعلا ةحص نم ققحتلا ةداعإ دعب ,عجار;ا

 ةقداص"ا بلط لاسرإب عجارملل حامسلا ةرادVا ضفر

 ))أ( ٨ ةرقفلا :عجار( ةرادhا ضفر ةيلوقعم ىدم

 اذهلو .اهيلع لوصuا ف عجار;ا بغري دق يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلع ًاديق ةقداص;ا بلط لاسرإب عجارملل حامسلا ةرادhا ضفر دعُي .٨أ
 تاضوافم وأ ينوناق عازن دوجو اهركذ متي يتلا ةعئاشلا بابسrا يب نمو .ديقلا اذه بابسأ نع راسفتس~ا عجار;ا نم رمrا بلطتي
 عجار;ا نم رمrا بلطتيو .بسانم ريغ تقو ف ةقداص;ا بلطب اهجئاتن رثأتت دق ,ةقداص;ا هنم بولط;ا دوصق;ا فرطلا عم ةمئاق
 عجار;ا عنم لوا¶ اÑر ةرادhا نأ ف لثمت;ا رطخلل ًارظن ,اهتيلوقعم ىدمو ضفرلا بابسأ ةحصب قلعتي اميف ةعجارم ةلدأ نع ثحبلا
 .أطخ وأ ًاشغ فشكت دق يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ لوصولا نم

 ))ب( ٨ ةرقفلا :عجار( يرهوôا فيرحتلا رطاخم مييقت ىلع ةبترت;ا راثàا

 ىلع يرهوôا فيرحتلا رطاخم مييقت ف رظنلا ةداعإ بسان;ا نم هنأ )ب( ٨ ةرقفلا ف دراولا يوقتلا نم عجار;ا جتنتسي نأ نكí .٩أ
 مدعب ةرادhا بلط ناك اذإ ,لاث;ا ليبس ىلعف ١٤.)٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو اهل ططõا ةعجار;ا تاءارجإ ليدعتو ,تارارقhا ىوتسم
 ١٥.)٢٤٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ًاíوقت بلطتت يتلا شغلا رطخ لماوع دحأ ىلإ كلذ ريشي دقف ,يقطنم ريغ ةقداصُ;ا

 ))ج( ٨ ةرقفلا :عجار( ةليدبلا ةعجار;ا تاءارجإ

 .رايع;ا اذه نم ١٩أو ١٨أ يترقفلا ف ةنيب;او درلا مدعل ةبسان;ا كلتل ةلثا≤ اهذيفنت متي يتلا ةليدبلا ةعجار;ا تاءارجإ نوكت دق .١٠أ
 .رايع;ا اذه نم )ب( ٨ ةرقفلا ف هيلإ راش;او عجار;ا هب موقي يذلا يوقتلا جئاتن ًاضيأ نابسuا ف تاءارجhا هذه ذخأتو

 ةيجرا6ا ةقداص"ا تاءارجإ جئاتن

 )١٠ ةرقفلا :عجار( ةقداص;ا تابلط ىلع دودرلا ىلع دامتع~ا ةيناكمإ

 نأ نكí فورظ دجوت دقف ,ةأشن;ا جراخ نم رداصم نم ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصuا ةلاح ف ىتح هنأ ىلإ ٥٠٠ ةعجار;ا رايعم ريشي .١١أ
 ضغب رطMا كلذ دجويو .شغلا وأ رييغتلا وأ ضارتع~ا رطخ نم ردق ىلع دودرلا عيمج يوطنتو ١٦.اهيلع دامتع~ا ةيناكمإ ىلع رثؤت

 
 ٣١ ةرقف ,"اهتئيبو ةأشن'ا مهف لSخ نم اهمييقتو يرهوgا فيرحتلا رطاخم ديدe" )٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ١٤
 ٢٥ ةرقفلا ,)٢٤٠( ةعجار'ا رايعم  ١٥
 ٣١أ ةرقفلا ,)٥٠٠( ةعجار'ا رايعم ١٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٤٤  

)٥٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةيجراMا تاقداص;ا  

 دوجو ىلإ ريشت دق يتلا لماوعلا يب نمو .ىرخأ ةليسوب وأ ينورتكلإ وأ يقرو لكش ف هيلع لوصuا ت دق درلا ناك اذإ اّمع رظنلا
 :يلي ام درلا ىلع دامتع~ا ةيناكمإ لوح كوكش

 وأ ;ةرشابم ريغ ةروصب عجار;ا لبق نم درلا مîتسا •

 .ةيادبلا ف ًادوصقم ناك يذلا ةقداص;اب مئاقلا فرطلا نم نكي مل درلا نأ حاضتا •

 دق هنr ,اهيلع دامتع~ا ةيناكمإب قلعتت رطاخم ىلع ,ينورتكلhا ديربلا وأ سكافلاب لاث;ا ليبس ىلع ,ًاينورتكلإ ةملتس;ا دودرلا يوطنت .١٢أ
 فرطلاو عجارملل نكíو .تارييغتلا فاشتكا بعصلا نم نوكي دقو ,بيجتس;ا فرطلا ةطلسو درلا ردصم تابثإ بعصلا نم نوكي
 ةيلàا نمأ ىلإ ًانئمطُم عجار;ا ناك اذإو .رطاõا هذه نم فيفختلاو ًاينورتكلإ ةملتس;ا دودرلل ةنمآ ةئيب قلخت ةيلآ عابتا بيجتس;ا
 ةقداصُ;ا ةيلآ نمضتت دقو .اهلîخ نم ةملتس;ا دودرلا ىلع دامتع~ا ةيناكمإ نم ززعي نأ كلذ نأش نمف ,ميلس وحن ىلع اهتبقارُمو
 ,ريفشتلا مادختسا لîخ نم ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةينورتكلإ ةروص ف تامولع;ا لسرُم ةيوه نم ققحتلل ةفلتخم بيلاسأ ةينورتكلhا
 .ينورتكلhا عقو;ا ةحص نم ققحتلا تاءارجإو ,ةينورتكلhا ةيمقرلا تاعيقوتلاو

 ةهجاو; تاءارجإ ذيفنت عجارملل نكميف ,ةقداصُ;ا تابلط ىلع دودرلا يدقتو قيسنتل ًاثلاث ًافرط ةقداص;اب مئاقلا فرطلا مدختسا اذإ .١٣أ 
 :يلي اميف ةلثمت;ا رطاõا

 ;ميلسلا ردص;ا نم îًسرم درلا نوكي ~أ لامتحا )أ(

 ;درلاب هل ًاحرصم بيجتس;ا فرطلا نوكي ~أ لامتحا )ب(

  .اهتمîس سí ا; درلا لاسرإ ةيلمع ضرعتت نأ لامتحا )ج(

 ىلع دامتع~ا ةيناكمإ نأشب كوكشلا ةلازh تاءارجإ ةفاضإ وأ ليدعتب موقيس ناك اذإ ام عجار;ا ددحي نأ )٥٠٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .١٤أ 
 نع ةقداصُ;ا بلط ىلع درلا ىوتحمو ردصم نم ققحتلا راتخي نأ عجارملل نكíو ١٧.ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولع;ا
 ,ينورتكلhا ديربلا قيرط نع درلاب ةقداص;اب مئاقلا فرطلا موقي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةقداص;اب مئاقلا فرطلاب لاصت~ا قيرط
íعف ماق نم وه فرطلا اذه ناك اذإ ام ديدحتل ًايفتاه ةقداص;اب مئاقلا فرطلاب لاصت~ا عجارملل نكîً لاسرإ دنعو .درلا لاسرإب 
 ,)عجار;ا نم ً~دب ةأشن;ا ىلإ أطMاب درلا لسرأ ةقداص;اب مئاقلا فرطلا نr ,لاث;ا ليبس ىلع( رشابم ريغ قيرطب عجار;ا ىلإ درلا
 .ةرشابم ةروصب ًايباتك هيلع دري نأ ةقداص;اب مئاقلا فرطلا نم بلطي نأ عجارملل نكميف

 .عجار;ا ىلع ًارشابم ًايباتك ًادر سيل هنr ةيجراMا ةقداص;ا فيرعت طورش ,هتاذ دح ف ,ةقداص;ا بلط ىلع يهفشلا درلا فوتسي ~ .١٥أ
 ةقداص;اب مئاقلا فرطلا نم بلطي نأ ,فورظلل ًاعبتو ,عجارملل نكí ,ةقداص;ا بلط ىلع يهفش در ىلع لوصuا درجÑو ,كلذ عمو
 ةلدأ ىلع لوصحلل عجار;ا ىعسي ,١٢ ةرقفلل ًاقفوف ,ليبقلا كلذ نم در يأ مîتسا مدع ةلاح فو .رشابمو يباتك لكشب هيلع درلا
 .يهفشلا درلا ف ةدراولا تامولع;ا معدت ىرخأ ةعجارم

 ىلع دامتع~ا ةيناكمإ ةرورضلاب لطبت ~ تادييقتلا كلت لثمو .همادختساب قلعتي اميف ةيدييقت ةغل ةقداص;ا بلط ىلع درلا يوتحي دق .١٦أ 
 .ةعجارم ليلدك درلا

 )١١ ةرقفلا :عجار( اهيلع دامتع~ا نكí ~ يتلا دودرلا

 ىلع يرهوôا فيرحتلا رطاخم مييقت ف رظنلا ةداعإ ىلإ جاتحي دق هنإف ,هيلع دامتع~ا نكí ~ درلا نأ عجار;ا جتنتسي امدنع .١٧أ
 نكí ~ يذلا درلا ريشي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف ١٨.)٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,اهل ططõا ةعجار;ا تاءارجإ ليدعتو تارارقhا ىوتسم
 ١٩.)٢٤٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ًاíوقت بلطتت يتلا شغلا رطخ لماوع دحأ ىلإ هيلع دامتع~ا

 

 
 ١١ ةرقفلا ,)٥٠٠( ةعجار'ا رايعم  ١٧
 ٣١ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ١٨
 ٢٥ ةرقفلا ,)٢٤٠( ةعجار'ا رايعم  ١٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٤٥  

)٥٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةيجراMا تاقداص;ا  

 )١٢ ةرقفلا :عجار( درلا مدع

 :عجار;ا اهذفني دق يتلا ةليدبلا ةعجار;ا تاءارجإ ىلع ةلثمrا نمضتت .١٨أ

• rا ةدصرuبرقلاب متت يتلا تاعيب;او ,نحشلا قئاثوو ,ةقح~ ةنيعم ةيدقن تاضوبقم نم ققحتلا :ليصحتلا ةقحتسم تاباس 
 .ةرتفلا ةياهن نم

• rا ةدصرuلا ةيدقنلا تاقفنلا نم ققحتلا :دادسلا ةقحتسم تاباسîسار;ا وأ ,ةقحîةثلاث فارطأ نم ةملتس;ا ت, 
 .ةملتس;ا علسلا قاروأ لثم ,ىرخrا تîجسلاو

 رطخ ىلإ ةقداصُ;ا بلط ىلع درلا مدع ريشي دقو .ينع;ا رارقhاو باسuاب ةليدبلا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو ةعيبط رثأتت .١٩أ
 يرهوôا فيرحتلا رطخ ف رظنلا ةداعإ ىلإ عجار;ا جاتحي دق ,ت~اuا هذه لثم فو .لبق نم هديد¶ متي مل يرهوج فير¶
 ريشي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف ٢٠.)٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,اهل ططõا ةعجار;ا تاءارجإ ليدعتو ,تارارقhا ىوتسم ىلع مَّيقُ;ا
 متي مل شغ رطخ لماع دوجو ىلإ ,عقوتم وه اّمع اهعافترا وأ ,عقوتم وه اّمع ةقداصُ;ا تابلط ىلع دودرلا ددع ضافخنا

 ٢١.)٢٤٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو يوقت ىلإ جاتحيو ًاقباس هديد¶

 )١٣ ةرقفلا :عجار( ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ًايرورض ةيباجيhا ةقداصُ;ا بلط ىلع درلا نوكي امدنع

 ةقداص;ا بلط ىلع درلا يرورضلا نم ,تارارقhا ىوتسم ىلع مَّيقُم يرهوج فير¶ رطخ عجار;ا ددحي دق ,ةنيعم فورظ ف .٢٠أ
 :ةيتàا ت~اuا فورظلا كلت يب نم نوكي دقو .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل هب صاMا ةيباجيhا

 .ةأشن;ا جراخ ردصم نم ~إ ةحاتم ةرادhا )تارارقإ( رارقإ دييأتل ةمزîلا تامولع;ا نوكت ~ امدنع •

 زوا≠ رطخ لثم ,ةأشن;ا نم اهيلع لوصuا ت يتلا ةلدrا ىلع دامتع~ا نم عجار;ا ةنيعم شغ رطخ لماوع عن≥ امدنع •
 .ةرادhا وأ/و )نوفظوم( فظوم هيف طروتي دق يذلا ؤطاوتلا رطخ وأ ,ةباقرلا تاودr ةرادhا

 )١٤ ةرقفلا :عجار( تاءانثتس~ا

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةلمتحم تافير¶ وأ تافير¶ دوجو ىلإ ةقداص;ا تابلط ىلع دودرلا ف اهحاضيإ ت يتلا تاءانثتس~ا ريشت دق .٢١أ
 ثودح ىلع ًارشؤم دعُي فيرحتلا اذه ناك اذإ ام يوقت )٢٤٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو عجار;ا ىلع يعتي ,يعم فير¶ دوجو ديد¶ دنعو
 تاباسح نأشب ةملتس;ا وأ ةقداص;اب ةمئاق ةهباشم فارطأ نم ةملتس;ا دودرلا ةدوج نأشب تاداشرإ تاءانثتس~ا رفوت دقو ٢٢.شغ
 .يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصق هجوأ وأ روصق دوجو ىلإ ًاضيأ تاءانثتس~ا ريشت نأ نكíو .ةهباشم

 تناك ةقداص;ا تابلط ىلع دودرلا ف تافîتخ~ا نأ عجار;ا جتنتسي نأ نكí ,لاث;ا ليبس ىلعف .تافير¶ تاءانثتس~ا ضعب لث≥ ~ .٢٢أ 
 .ةيجراMا ةقداص;ا تاءارجإ ف ةيباتك ءاطخأ وأ سايقلا وأ تيقوتلا ببسب

 )١٥ ةرقفلا :عجار( ةيبلسلا تاقداص"ا 

 ةقد نم ققحتلا ىلع وأ ةقداص;ا بلطل دوصق;ا فرطلا مîتسا ىلع حيرص لكشب ةيبلسلا ةقداصُ;ا بلط ىلع در مîتسا مدع لدي ~ .٢٣أ
 لقأ ةعجارم ةلدأ رفوي ةيبلسلا ةقداصُ;ا بلط ىلع ةقداصُ;ا هنم بولط;ا فرطلا در مدع نإف ,هيلع ًءانبو .بلطلا ف ةدراولا تامولع;ا
 مدع ىلإ ةراش∂ل درت دق ةقداصُ;اب ةمئاقلا فارطrا نأ وه ًاضيأ ً~امتحا رثكrاو .ةيباجيhا ةقداصُ;ا بلط ىلع درلا نم ريثكب ًاعانقإ
 ىلعف .كلذ ريغ ف مهدر ةيلامتحا لقتو ,اهuاص ف ةقداصُ;ا بلط ف ةدراولا تامولع;ا نوكت ~ امدنع ةقداصُ;ا بلط ىلع اهتقفاوم
 ا≤ لقأب ةقداصُ;ا بلط ف ةنودم مهتاباسح ةدصرأ نأ اودقتعا اذإ ةيكنبلا عئادولا تاباسح باحصأ در ةيلامتحا ديزت ,لاث;ا ليبس
 تابلط لاسرإ نإف ,كلذلو .عقاولا ف هيلع وه ا≤ ربكأ بلطلا ف دراولا ديصرلا نأ اودقتعا اذإ مهدر ةيلامتحا لقتو ,هيلع يه

 
 ٣١ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٢٠
 ٢٥ ةرقفلا ,)٢٤٠( ةعجار'ا رايعم  ٢١
 ٣٦ ةرقفلا ,)٢٤٠( ةعجار'ا رايعم ٢٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٤٦  

)٥٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

ةيجراMا تاقداص;ا  

 نم لقأب ةنودم ةدصرrا كلت تناك اذإ اميف رظنلا دنع ًاديفم ًءارجإ نوكي دق ةيكنبلا عئادولا تاباسح باحصأ ىلإ ةيبلسلا ةقداصُ;ا
 .ةدصرrا كلت ةميق ف ةغلاب;اب قلعتت ةلدأ ىلع لوصحلل ىعسي عجار;ا ناك اذإ ً~اّعف نوكي نأ حجر;ا ريغ نم نكلو ,ةيقيقuا اهتميق

 )١٦ ةرقفلا :عجار( اهيلع لوصcا ت يتلا ةلدCا يوقت 

 :يلاتلاك جئاتنلا هذه عجار;ا فنصي نأ نكí ,ةيدرفلا ةيجراMا ةقداصُ;ا تابلط جئاتن يوقت دنع .٢٤أ

 هيف مدقي وأ ,ةقداصُ;ا بلط ف ةدراولا تامولع;ا ىلع هتقفاوم ىلإ هيف ريشي بسان;ا ةقداص;اب مئاقلا فرطلا لبق نم در )أ(
 وأ ;ءانثتسا نودب ةبولط;ا تامولع;ا

 وأ ;هيلع دامتع~ا نكí ~ در )ب(

 وأ ;درلا مدع )ج(

 .ءانثتسا ىلإ ريشي در )د(

 ف هدعاسي دق ,اهذيفنتب ماق دق عجار;ا نوكي اÑر يتلا ىرخrا ةعجار;ا تاءارجإ عم نابسuا ف هذخأ متي امدنع ,عجار;ا يوقت نإ .٢٥أ
 ةعجارم ةلدأ ىلع لوصuا بلطتت هجاuا تناك اذإ ام وأ ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصuا ت دق ناك اذإ ام جاتنتسا
 ٢٣.)٣٣٠( ةعجار;ا رايعم هبلطتي ا; ًاقفو ,ةيفاضإ

 
 ٢٧و ٢٦ ناترقفلا ,)٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٢٣



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةيحاتتف>ا ةدصر7ا - ةرم لو7 ةعجار"ا تاطابترا :)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٥١٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 
 

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٤٨  

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 - ةرم لوN ةعجار;ا تاطابترا
ةيحاتتفQا ةدصرNا  

 )٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةيحاتتف>ا ةدصر7ا - ةرم لو7 ةعجار"ا تاطابترا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي( 

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ...................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٢  ....................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٣  ..............................................................................................................................  فدهلا

 ٤  .......................................................................................................................   تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ٩-٥  ..................................................................................................................  ةعجار;ا تاءارجإ

 ١٣-١٠  ...............................................................................................  ريرقتلا دادعإو ةعجار;ا تاجاتنتسا

 ىرخ7ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٧أ-١أ  ..................................................................................................................  ةعجار;ا تاءارجإ

 ٩أ-٨أ  ...............................................................................................  ريرقتلا دادعإو ةعجار;ا تاجاتنتسا

 ةلدعم ًءارأ مضت يتلا يعجار;ا ريراقتل نايحيضوت نQاثم :قحل;ا
 

 فادهNا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةيحاتتفQا ةدصرNا - ةرم لوN ةعجار;ا تاطابترا" )٥١٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني 
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا

 

 ةرقفلا
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٤٩  

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 - ةرم لوN ةعجار;ا تاطابترا
ةيحاتتفQا ةدصرNا  

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 ةفاض}ابف .ةرم لوN ةعجار;ا طابترا ف ةيحاتتفQا ةدصرNاب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 تامازتلQا لثم ,اهنع حاصف}ا بلطتت ةرتفلا ةيادب ف ةدوجوم تناك ًارومأ ةيحاتتفQا ةدصرNا نمضتت ,ةيلا;ا مئاوقلا غلابم ىلإ
 ف ةدراولا تاداشر}او تابلطت;ا ٍذئدنعً اضيأ قبطنت ,ةنراقم ةيلام تامولعم ةيلا;ا مئاوقلا نمضتت امدنعو .تادهعتلاو ةلمتÅا
 ف ءدبلا لبق ذفُنت يتلا ةطشنNاب قلعتي اميف ةيفاضإ تاداشرإو تابلطتم ٢)٣٠٠( ةعجار;ا رايعم نمضتيو ١.)٧١٠( ةعجار;ا رايعم
 .ةرم لوN ةعجارم طابترا

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٢

 فدهلا 

 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÜا وه ةيحاتتفQا ةدصرNاب قلعتي اميف عجار;ا فده نوكي ,ةرم لوN ةعجارم طابتراب مايقلا دنع .٣
 :تناك اذإ ام نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا

 ;ةيلاÜا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ىلعً ايرهوج رثؤت تافيرá ىلع يوتá ةيحاتتفQا ةدصرNا )أ(

 ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف قستم لكشب تقّبٌط دق ةيحاتتفQا ةدصرNا ف اهرثأ سكعن;ا ةبسان;ا ةيبساÅا تاسايسلا )ب(
 اهنع حاصف}او اهضرع تو بسانم لكشب اهنع ةبساÅا تç دق اهيلع تأرط يتلا تارييغتلا تناك اذإ ام وأ ,ةيلاÜا
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راط} ًاقفو ٍفاك لكشب

 تافيرعتلا 

٤. Nا تاحلطصملل نوكي ,ةعجار;ا ريياعم ضارغëيلي اميف اهنم لك نيرق ةنيب;ا يناع;ا ةيت: 

 :هنأ امإ طابترا وه :ةرم لوN ةعجارم طابترا )أ(

 وأ ,ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم هيف متت مل )١(

)٢( çقباس عجارم ةطساوب ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم هيف ت. 

 ةرتفلا لافقإ ةدصرأ ىلع ةيحاتتفQا ةدصرNا دمتعتو .ةرتفلا ةيادب ف ةدوجو;ا تاباسÜا ةدصرأ :ةيحاتتفQا ةدصرNا )ب(
 .ةقباسلا ةرتفلا ف ةقبط;ا ةيبساÅا تاسايسلاو ةقباس تارتف ف ثادحNاو تìماع;ا تاريثأت سكعتو ,ةقباسلا
 ةلمتÅا تامازتلQا لثم ,ةرتفلا ةيادب ف ةدوجوم اهنأبً احاصفإ بلطتت ًارومأ ًاضيأ ةيحاتتفQا ةدصرNا نمضتتو
 .تادهعتلاو

 تو ,ةقباسلا ةرتفلا ف ام ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارò ماق يذلا ,فلتخم ةعجارم بتكم نم عجار;ا :قباسلا عجار;ا )ج(
 .يلاÜا عجار;اب هلادبتسا

                                                
 "ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرNا - ةنراق;ا تامولع;ا" )٧١٠( ةعجار;ا رايعم ١
 "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا" )٣٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٥٠  

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 - ةرم لوN ةعجار;ا تاطابترا
ةيحاتتفQا ةدصرNا  

 تابلطت"ا

 ةعجار"ا تاءارجإ

 ةيحاتتفQا ةدصرNا

 تاذ تامولع;ا ىلع لوصحلل ,دجو نإ ,اهيلع قباسلا عجار;ا ريرقتو ,تدجو نإ ,ثدحNا ةيلا;ا مئاوقلا ةءارق عجار;ا ىلع بجي .٥
 .تاحاصفzا كلذ ف اò ,ةيحاتتفQا ةدصرNاب ةلصلا

 رثؤت تافيرá ىلع يوتá ةيحاتتفQا ةدصرNا تناك اذإ اّمع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÜا عجار;ا ىلع بجي  .٦
 )٢أ ,١أ يترقفلا :عجار( :قيرط نع كلذو ,ةيلاÜا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ًايرهوج

 دق ,ءاضتقQا دنع وأ ,حيحص لكشب ةيلاÜا ةرتفلا ىلإ اهليحرت ت دق ةقباسلا ةرتفلل لافقzا ةدصرأ تناك اذإ ام ديدá )أ(
 ;اهضرع ةداعإ ت

 ;ةبسان;ا ةيبساÅا تاسايسلا قيبطت سكعت ةيحاتتفQا ةدصرNا تناك اذإ ام ديدá )ب(

 )٧أ–٣أ تارقفلا :عجار( :يلي اõ رثكأ وأ دحاو ذيفنت )ج(

 ةيلا;ا مئاوقلا نوكت امدنع ,ةيحاتتفQا ةدصرNاب قلعتي اميف ةلدأ ىلع لوصحلل قباسلا عجار;ا لمع قاروأ صحف )١(
 وأ ;تعجوُر دق ةقباسلا ةنسلل

 وأ ;ةيحاتتفQا ةدصرNاب ةلص تاذ ةلدأ رفوت ةيلاÜا ةرتفلا ف ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ تناك اذإ ام يوقت )٢(

  .ةيحاتتفQا ةدصرNاب قلعتت ةلدأ ىلع لوصحلل ةصاخ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت )٣(

 ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ًايرهوج رثؤت دق تافيرá ىلع يوتá ةيحاتتفQا ةدصرNا نأب ةعجارم ةلدأ ىلع عجار;ا لوصح ةلاح ف  .٧
 مئاوقلا ىلع كلذ ريثأت ديدحتل ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإب مايقلا هيلع بجيف ,ةيلاÜا ةرتفلل
 غìبإ هيلع بجيف ,ةيلاÜا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف تافيرحتلا هذه لثم دوجو ىلإ عجار;ا صُلخ اذإو .ةيلاÜا ةرتفلل ةيلا;ا
 ٣.)٤٥٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو تافيرحتلا هذهب ةمكوÜاب يفلك;او بسان;ا يرادzا ىوتس;ا

 ةيبساÅا تاسايسلا قاستا

 ف اهرثأ سكعن;ا ةيبساÅا تاسايسلا تناك اذإ ام نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÜا عجار;ا ىلع بجي .٨
 ةيبساÅا تاسايسلا ف تارييغتلا تناك اذإ امو ,قستم لكشب ةيلاÜا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف اهقيبطت ت دق ةيحاتتفQا ةدصرNا
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطz ًاقفو ,ٍفاك لكشب اهنع حاصفzاو اهضرع تو ,بسانم لكشب اهنع ةبساÅا تå دق

 قباسلا عجار;ا ريرقت ف ةلصلا تاذ تامولع;ا

 عجار;ا ىلع بجيف ,يأرلا ف ليدعت كانه ناكو ,قباس عجارم ةطساوب اهتعجارم تå دق ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ .٩
 رايع; ًاقفو ,ةيلاÜا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو¶ا فيرحتلا رطاخم مييقت ف ليدعتلا ىلإ ىدأ يذلا رمNا ريثأت يوقت
 ٤.)٣١٥( ةعجار;ا

 ريرقتلا دادعإو ةعجار"ا تاجاتنتسا

 ةيحاتتفQا ةدصرNا

 ءادبإ هيلع بجيف ,ةيحاتتفQا ةدصرNاب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÜا ىلع ًارداق عجار;ا نكي مل اذإ .١٠
 )٨أ ةرقفلا :عجار( ٥.)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,لاÜا ىضتقم بسح ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عانتمQا وأ ,ظفحتم يأر

 
 ١٢و ٨ ناترقفلا ,"ةعجار'ا لJخ ةفشتك'ا تافيرحتلا يوقت" )٤٥٠( ةعجار'ا رايعم ٣
 "اهتئيبو ةأشن'ا مهف لJخ نم اهمييقتو يرهوTا فيرحتلا رطاخم ديدP" )٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٤
 "لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف يأرلا ىلع تJيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار'ا رايعم ٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٥١  

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 - ةرم لوN ةعجار;ا تاطابترا
ةيحاتتفQا ةدصرNا  

 متت ملو ,ةيلاÜا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج لكشب رثؤي فيرá ىلع يوتá ةيحاتتفQا ةدصرNا نأ عجار;ا جتنتسا اذإ .١١
 يأر ءادبإ عجار;ا ىلع بجيف ,ٍفاك لكشب هنع حاصفzا وأ هضرع متي مل وأ ,بسانم لكشب فيرحتلا اذه ريثأت نع ةبساÅا
 .)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,لاÜا ىضتقم بسح ,ضراعم يأر وأ ظفحتم

 ةيبساÅا تاسايسلا قاستا

 :نأ عجار;ا جتنتسا اذإ .١٢

 يلا;ا ريرقتلا راطz ًاقفو ,ةيحاتتفQا ةدصرNاب قلعتي اميف قستم لكشب ةقبطم ريغ ةيلاÜا ةرتفلل ةيبساÅا تاسايسلا )أ(
 وأ ;قبطن;ا

 ,ٍفاك لكشب هنع حاصفzا وأ هضرع متي مل وأ ,بسانم لكشب هنع ةبساÅا متت مل ةيبساÅا تاسايسلا ف رييغت ةمث  )ب(
 ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطz ًاقفو

 .)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,لاÜا ىضتقم بسح ,ضراعم يأر وأ ظفحتم يأر ءادبإ هيلع بجيف 

 قباسلا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ليدعت

 ةيلا;ا مئاوقلل ًايرهوجو ًامئìم لازي Q يأرلا ىلع ìًيدعت ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلاب قلعتي اميف قباسلا عجار;ا يأر نمضت اذإ .١٣
 ةعجار;ا رايعمو )٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,ةيلاÜا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف هيأر لدعُي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةيلاÜا ةرتفلل
 )٩أ ةرقفلا :عجار( .)٧١٠(

*** 

 ىرخ7ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ةعجار"ا تاءارجإ

 )٦ ةرقفلا :عجار( ماعلا عاطقلا تآشنò ةصاخ تارابتعا

 .قباس عجارم نم يلاÜا عجار;ا اهيلع لصحي نأ نك¨ يتلا تامولع;ا نأشب ةيميظنت وأ ةيماظن دويق ماعلا عاطقلا ف دجوت دق .١أ
 ىلع( ةيموكÜا ةمظن≠ل ًاقفو يعم عجارم لبق نم ًاقباس اهتعجارم تå ماع عاطق ةأشنم ةصخصخ ةلاح ف ,لاث;ا ليبس ىلعف
 ىلإ لوصولا ىدم نإف ,)يمومعلا عجار;ا نع ًةباين هنييعت متي بسانم لكشب لهؤم رخآ صخش وأ يمومعلا عجار;ا ,لاث;ا ليبس
 عاطقلا ف ًاثيدح يع;ا عجارملل ةيموكÜا ةمظن≠ل ًاقفو يع;ا عجار;ا اهمدقي نأ نك¨ يتلا ىرخNا تامولع;ا وأ لمعلا قاروأ
 ,تQاصتQا هذه لثم ىلع دويق اهيف ضرفُت يتلا فقاو;ا فو .ةيرسلا وأ ةيصوصØا حئاول وأ ةمظنأب ًاديقم نوكي دق صاØا
 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÜا ةيناكمإ مدع ةلاح فو ,ىرخأ لئاسو لìخ نم ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصÜا مزìلا نم نوكي دقف
 .عجار;ا يأر ىلع كلذ ريثأت نابسÜا ف ذخؤي نأ بجيف ,ةبسان;ا ةعجار;ا

 ماقو ,صاØا عاطقلا ف ةعجارم بتكم ىلإ ماع عاطق ةأشنم ةعجارم ةيلمع ةيموكÜا ةمظن≠ل ًاقفو يع;ا عجار;ا دانسإ ةلاح ف .٢أ
 ماعلا عاطقلا ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارò ماق يذلا بتك;ا فìخب ةعجارم بتكم ييعتب ةيموكÜا ةمظن≠ل ًاقفو يع;ا عجار;ا
 ًادامتعاو ,كلذ عمو .ةيموكÜا ةمظن≠ل ًاقفو يع;ا عجارملل ةبسنلاب يعجار;ا ف ًارييغت ًةداع كلذ دعُي ìف ,ةقباسلا ةرتفلا ف
 ءافولل صاØا عاطقلا عجارم روظنم نم ةرم لوN ةعجارم طابترا ةعجار;ا طابترا دعُي دق ,دانسzا تابيترت ةعيبط ىلع
òرايع;ا اذه قبطني هيلع ًءانبو ,عجار;ا تايلوؤس. 

 ))ج(٦ ةرقفلا :عجار( ةيحاتتفQا ةدصرNا

 ىلع ةيحاتتفQا ةدصرNا نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةمزìلا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو ةعيبط دمتعت .٣أ
 :لثم رومأ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٥٢  

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 - ةرم لوN ةعجار;ا تاطابترا
ةيحاتتفQا ةدصرNا  

 .ةأشن;ا اهعبتت يتلا ةيبساÅا تاسايسلا •

 .ةيلاÜا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو¶ا فيرحتلا رطاخمو ,تاحاصفzاو تìماع;ا تائفو ,تاباسÜا ةدصرأ ةعيبط •

 .ةيلاÜا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلل ةبسنلاب ةيحاتتفQا ةدصرNا ةيمهأ •

 قباسلا عجار;ا يأر ناك اذإ ام ,اهتعجارم تå دق تناك اذإو ;اهتعجارم تå دق ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام •
 .Qًَّدعُم

 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÜا عجار;ا رودقò نوكي دقف ,قباس عجارم لبِق نم ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ةلاح ف .٤أ
 اذه لثم ناك اذإ ام رثأتيو .قباسلا عجار;اب ةصاØا لمعلا قاروأ صحف قيرط نع ةيحاتتفQا ةدصرNا نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا
 .هلìقتساو قباسلا عجارملل ةينه;ا ةءافكلاب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام رفوي صحفلا

 .قباسلا عجار;اب يلاÜا عجار;ا تQاصتQ تاهيجوت ةلصلا تاذ ةيقìخNاو ةينه;ا تابلطت;ا رفوت .٥أ

 نم ءزجك ةيحاتتفQا ةدصرNاب ةقلعت;ا ةعجار;ا ةلدأ ضعب ىلع لوصÜا نك¨ ,ةلوادت;ا تامازتلQاو لوصNاب قلعتي اميف  .٦أ
 دادس وأ ,ليصحتلا ةقحتسم تاباسحلل ةيحاتتفQا ةدصرNا ليصá رفويس ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةيلاÜا ةرتفلل ةعجار;ا تاءارجإ
 ,اهتابجاوو اهقوقحو ,اهدوجو نأشب ةعجار;ا ةلدأ ضعب ,ةيلاÜا ةرتفلا لìخ دادسلا ةقحتسم تاباسحلل ةيحاتتفQا ةدصرNا
 لافقzا ديصر ىلع ةقبط;ا ةيلاÜا ةرتفلل ةعجار;ا تاءارجإ نإف ,نوزµا ةلاح ف امأ .ةرتفلا ةيادب ف اه¨وقتو اهلامتكاو
 ةيفاضzا ةعجار;ا تاءارجإ نوكت دق ,اذهلو .ةرتفلا ةيادب ف دوجو;ا نوزµاب قلعتي اميف ةدودحم ةعجارم ةلدأ مدقت نوزخملل

 :ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام يلي اõ رثكأ وأ دحاو رفوي دقو ,ةيرورض

 .ةرتفلا لوأ نوزµا تايمكب هتقباطمو يلاÜا نوزخملل يلعفلا در¶ا ةظحìم •

 .ةرتفلا لوأ نوزµا دونب يوقتل ةعجارم تاءارجإ ذيفنت •

 .لصافلا دÜاو حبرلا لمجم ىلع ةعجارم تاءارجإ ذيفنت •

 لوصÜا نك¨ ,لجNا ةليوط نويدلاو تارامثتسQاو تادع;او تêQاو تاراقعلا لثم ,ةلوادت;ا ريغ تامازتلQاو لوص≠ل ةبسنلاب .٧أ
 فو .ةيحاتتفQا ةدصرNا اهيلع موقت يتلا ىرخNا تامولع;او ةيبساÅا تìجسلا نم ققحتلا قيرط نع ةعجار;ا ةلدأ ضعب ىلع
 عم ةقداص;ا لìخ نم ةيحاتتفQا ةدصرNا نأشب ةعجار;ا ةلدأ ٍضعب ىلع لوصÜا عجار;ا رودقò نوكي دق ,تQاÜا ضعب
 ذيفنتب مايقلا عجار;ا مزلي دق ,ىرخأ تQاح فو .تارامثتسQاو لجNا ةليوط نويدلا ةلاح ف ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةثلاث فارطأ
 .ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ

 ريرقتلا دادعإو ةعجار"ا تاجاتنتسا

 )١٠ ةرقفلا :عجار( ةيحاتتفQا ةدصرNا

 مئاوقلا ف عجار;ا يأر ىلع ليدعت ءارجإ ىلإ يدؤت دق يتلا فورظلا نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم ددحي .٨أ
 عجار;ا ةردق مدع يدؤي دقو .عجار;ا يأر ليدعت دنع عجار;ا ريرقت ىوتحمو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسان;ا يأرلا عونو ,ةيلا;ا
 ف يأرلا ىلع ةيتêا تìيدعتلا دحأ ىلإ ةيحاتتفQا ةدصرNاب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÜا ىلع
 :عجار;ا ريرقت

 وأ ;ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم نوكي امبسح ,يأر ءادبإ نع عانتمQا وأ ظفحتم يأر ءادبإ )أ(

 دنع ,ةيدقنلا تاقفدتلاو ,تايلمعلا جئاتنب قلعتي اميف ,ًابسانم نوكي امبسح ,يأرلا ءادبإ نع عانتمQا وأ ظفحتم يأر ءادبإ )ب(
 .ةحئQ وأ ماظن كلذ عن¨ مل ام ,يلا;ا زكر;اب قلعتي اميف لدعم ريغ يأرو ,ءاضتقQا

 .يعجار;ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ قحل;ا نمضتيو



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٥٣  

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 - ةرم لوN ةعجار;ا تاطابترا
ةيحاتتفQا ةدصرNا  

 )١٣ ةرقفلا :عجار( قباسلا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ليدعت

 دقو .ةيلاÜا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف يأرلاب ةلص اذو ًايرهوج قباسلا عجار;ا يأر ىلع ليدعتلا نوكي Q دق ,تQاÜا ضعب ف .٩أ
 هلح ت دق ديقلا هنع أشن يذلا رمNا نكلو ,ةقباسلا ةرتفلا ف قاطنلا ىلع ديق دوجو دنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,لاÜا وه اذه نوكي
 .ةيلاÜا ةرتفلا ف

 
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٥٤  

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 - ةرم لوN ةعجار;ا تاطابترا
ةيحاتتفQا ةدصرNا  

 قحل"ا

 )٨أ ةرقفلا :عجار(

 ةلدعم ًءارآ مضت يتلا يعجار"ا ريراقتل نايحيضوت ن>اثم

 ساسأ" مسق ّلحو ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,Qًوأ "يأرلا" مسق عضو ت ,عجار;ا ريراقتل ييحيضوتلا يلاث;ا نيذه لìخ :ةظوحلم
 مسقلا نم ءزجك نêا جردنت عجار;ا تايلوؤسم مسق اهنمضتي ناك يتلا ةريخNاو ىلوNا ةلم¶ا نإ امك .هدعب ًةرشابم "يأرلا
 ."يأرلا ساسأ" ديد¶ا

  :)١( يحيضوتلا لاث"ا

 :ةيتfا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ7

 ةعومq ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •

 .)قبطنم ريغ ١)٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ يأ(

 ,)*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •

 .)ماع ضرغ وذ راطإ( )**(يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ7ا تارادصyاو ريياع"او

 ٢.)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادyا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصâا نم نكمتي ملو ,ةيلاâا ةرتفلا ةيادب ف نوزخملل يلعفلا درáا عجار"ا ظحÖي مل •
 .نوزخملل ةيحاتتف>ا ةدصر7اب قلعتي اميف ةبسان"ا

 ةيحاتتف>ا ةدصر7اب قلعتي اميف ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصâا ىلع ةردقلا مدعل ةلمتçا تاريثأتلا دعُت •

 ٣.ةيدقنلا تاقفدتلاو ةأشنملل يلا"ا ءادéل ةبسنلاب ةرشتنم تسيل اهنكلو ,ةيرهوج تاريثأت نوزخملل

 .لداع لكشب ةنسلا ةياهن ف يلا"ا زكر"ا ضرع ت  •

 ريغ يأرو ,ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا"ا ءاد7اب قلعتي اميف ظفحتم يأر ءادبإ نم عجار"ا عنê حئاوللاو ةمظن7ا نأ ضارتفا ت •
 .يلا"ا زكر"اب قلعتي اميف لدعم

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقÖخ7ا تابلطت"ا •

 دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح7اب طبترت > هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصâا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •

   ٤.)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق يرهوج

 .رخآ وحن يأ ىلع اهنع غÖبyا ررقي ملو ٥,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا روم7ا نع غÖبyاب بلاطم ريغ عجار"ا •

 
 ")ةعومnا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اj( ةعومجملل ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار'ا رايعم  ١

 ف درو ا' ًاقفو ريياع'ا كلت ضعبل ةئيهلا اهتفاضأ تاحاصفإ ىلإ ةفاضqاب يلودلا سلnا نم تردص امك يلا'ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع'ا يه ةدمتع'ا ةيلودلا ريياع'ا * 
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا يلا'ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع'ا دامتعا ةقيثو

 عوضوم لثم ةيلودلا ريياع'ا اهيطغت � عيضاو' ةينف ءارأ وأ ريياعم نم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا هدمتعت ام وه ىرخ3ا تارادصqاو ريياع'اب دصقي **
 .ةاكزلا

 "ةعجار'ا تاطابترا طورش ىلع قافت�ا" )٢١٠( ةعجار'ا رايعم  ٢
 ءاد3ا ف يأر ءادبإ نع عنتميس عجار'ا نإف ,ةأشنملل ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا'ا ءادãل ةبسنلاب ةرشتنمو ةيرهوج ,عجار'ا مكح بسحب ,ةلمتâا تاريثأتلا تَربُتعا اذإ ٣

 .ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا'ا
 "ةيرارمتس�ا" )٥٧٠( ةعجار'ا رايعم  ٤
 "لقتس'ا عجار'ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا روم3ا نع غJبqا" )٧٠١( ةعجار'ا رايعم ٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٥٥  

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 - ةرم لوN ةعجار;ا تاطابترا
ةيحاتتفQا ةدصرNا  

 .تامولع"ا كلت ف ًايرهوج ًافيرö فشتكي ملو ,هريرقت خيرات لبق ىرخ7ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •

 عنê حئاول وأ ةمظنأ دجوت >و .قباس عجارم ةطساوب ةقباسلا ةرتفلل ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم تêو ,ةلباق"ا ماقر7ا ضرع ت •
 .كلذب مايقلا ررق دقو ,ةلباق"ا ماقر7ا نأشب قباسلا عجار"ا ريرقت ىلإ ةراشyا نم عجار"ا

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشyا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوú ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضyاب •

 
 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٦ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقت

 ظفحت"ا يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 كلذ ف اò ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيzاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبساÅا تاسايسلل صخلم

 ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انريرقت ف دراولا "ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رم≠ل ةلمتÅا تاريثأتلا ءانثتسابو ,انيأر فو
 يلا;ا اهئادأو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهو¶ا بناو¶ا عيمج نم ,لداع لكشب
 ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخNا تارادصzاو

 ظفحت"ا يأرلا ساسأ

 نم نكمتن ملو .ةنسلا ةيادب ف يلعفلا نوزµا درج ةظحòì مقن مل يلاتلابو ,٢٠×١ وينوي ٣٠ ف ةكرشلل يعجارمك انعم دقاعتلا ت دقل
 ف لخدي ةد;ا لوأ نوزخم نN ًارظنو .٢٠×٠ ربمسيد ٣١ ف ةدوجو;ا نوزµا تايمك نأشب ةعانق ىلإ ,ةليدب لئاسو قيرط نع ,لوصولا

áا ديدNىلع نيرداق نكن ملف ,ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا;ا ءاد áيدعت لمع يرورضلا نم ناك اذإ ام ديدìت يذلا ةنسلا حبرب قلعتي اميف ت 
 .ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق ف هنع ريرقتلا ت يذلا ةيليغشتلا ةطشنNا نم ةيدقنلا تاقفدتلا فاصو ,لماشلا لخدلا ةمئاق ف هنع ريرقتلا

 ديزò ةحضوم ريياع;ا كلت بجوò انتايلوؤسمو .)*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا نم
 ًاقفو ىرخNا ةيقìخNا انتايلوؤسò ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارò ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو
 .ظفحت;ا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا كلتل

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت'ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي � يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٦

 .ًاقبطنم "ىرخ3ا
 عم قفتي اj اهقيبطت فييكتل ةدودحم تJيدعت عم يلودلا سلnا نم تردص امك ةيلودلا ةعجار'ا ريياعم يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم'ا ف ةدمتع'ا ةعجار'ا ريياعم  *

 .ريياع'ا كلت تابلطتم نم ًايأ تJيدعتلا هذه ريغت ملو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم'ا ف ةيماظنلا ةئيبلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٥٦  

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 - ةرم لوN ةعجار;ا تاطابترا
ةيحاتتفQا ةدصرNا  

 رخآ رمأ

å٣١ ف مئاوقلا كلت ف لدعم ريغ ًايأر ىدبأ رخآ عجارم لبق نم ,٢٠×٠ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ت 
 .٢٠×١ سرام

 :]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا فÖخب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ7ا تامولع"ا

 .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ٧ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوâاب يفلك"او ةرادyا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - ٨)٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ىرخ7ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ]**ءاضتقQا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسQا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[ 

 
 ف ينوناقلا راطqا قايس ف بسانم رخآ حلطصj امهلادبتسا ىلإ ةمكوîاب نوفلك'او ةرادqا احلطصم جاتحي دق ,عجار'ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثم3ا هذه لJخ ٧

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم'ا
 "ةيلا'ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" ٧٠٠ ةعجار'ا رايعم  ٨
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم'ا ف يينوناقلا يبساâا ماظنب مازتل�ا يغبني  **



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٥٧  

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 - ةرم لوN ةعجار;ا تاطابترا
ةيحاتتفQا ةدصرNا  

 

 

 :)٢( يحيضوتلا لاث"ا
 :ةيتfا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ7 

 نأ يأ( ةعومq ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ7ا تارادصyاو

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادyا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصâا نم نكمتي ملو ,ةيلاâا ةرتفلا ةيادب ف يلعفلا نوزùا درج عجار"ا ظحÖي مل •
 .نوزخملل ةيحاتتف>ا ةدصر7اب قلعتي اميف

 ةيحاتتف>ا ةدصر7اب قلعتي اميف ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصâا ىلع ةردقلا مدعل ةلمتçا تاريثأتلا دعُت •
 ٩.ةيدقنلا تاقفدتلاو ةأشنملل يلا"ا ءادéل ةبسنلاب ةرشتنم تسيل اهنكلو ,ةيرهوج تاريثأت نوزخملل

 .لداع لكشب ةنسلا ةياهن ف يلا"ا زكر"ا ضرع ت  •

 فورظلا لظ ف ًابسانم يلا"ا زكر"اب قلعتي اميف لدع"ا ريغو ,ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا"ا ءاد7اب قلعتي اميف ظفحت"ا يأرلا دعُي •
 .ةمئاقلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقÖخ7ا تابلطت"ا •

 دق يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح7اب طبترت > هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصâا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت

 .رخآ وحن يأ ىلع اهنع غÖبyا ررقي ملو ,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا روم7ا نع غÖبyاب بلاطم ريغ عجار"ا  •

 .تامولع"ا كلت ف ًايرهوج ًافيرö فشتكي ملو ,هريرقت خيرات لبق ىرخ7ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •

 عجار"ا عنê حئاول وأ ةمظنأ دجوت >و .قباس عجارم ةطساوب ةقباسلا ةرتفلل ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم تêو ,ةلباق"ا ماقر7ا ضرع ت •
 .كلذب مايقلا ررق دقو ,ةلباق"ا ماقر7ا نأشب قباسلا عجار"ا ريرقت ىلإ ةراشyا نم

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشyا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوú ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضyاب •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ١٠ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقت

 ءارfا

 
 ءاد3ا ف يأر ءادبإ نع عنتميس عجار'ا نإف ,ةأشنملل ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا'ا ءادãل ةبسنلاب ةرشتنمو ةيرهوج ,عجار'ا مكح بسحب ,ةلمتâا تاريثأتلا تَربُتعا اذإ ٩

 .ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا'ا
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت'ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي � يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ١٠

 .ًاقبطنم "ىرخ3ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٥٨  

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 - ةرم لوN ةعجار;ا تاطابترا
ةيحاتتفQا ةدصرNا  

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 صخلم كلذ ف اò ,ةيلا;ا مئاوقلا ىلع تاحاضيzاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبساÅا تاسايسلل

 ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا;ا ءادNا ف ظفحت;ا يأرلا

 ةمئاقو لماشلا لخدلا ةمئاق نإف ,انريرقت ف دراولا "ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رم≠ل ةلمتÅا تاريثأتلا ءانثتسابو ,انيأر ف
 تاقفدتلاو يلا;ا ءادNا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص نايطعت وأ( ةيرهو¶ا بناو¶ا عيمج نم لداع لكشب ناضرعت يتقفر;ا ةيدقنلا تاقفدتلا
 ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةيلا;ا ةنسلل ةكرشلل ةيدقنلا
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخNا تارادصzاو

 يلا;ا زكر;ا ف يأرلا

 ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهو¶ا بناو¶ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت يلا;ا زكر;ا ةمئاق نإف ,انيأر ف
 ةدمتع;ا ىرخNا تارادصzاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم

 ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا"ا ءاد7ا ف ظفحت"ا يأرلا ساسأ كلذ ف اú ,ءارfا ساسأ

 نم نكمتن ملو .ةنسلا ةيادب ف يلعفلا نوزµا درج ةظحòì مقن مل يلاتلابو ,٢٠×١ وينوي ٣٠ ف ةكرشلل يعجارمك انعم دقاعتلا ت دقل
 ف لخدي ةد;ا لوأ نوزخم نN ًارظنو .٢٠×٠ ربمسيد ٣١ ف ةدوجو;ا نوزµا تايمك نأشب ةعانق ىلإ ,ةليدب لئاسو قيرط نع ,لوصولا

áا ديدNىلع نيرداق نكن ملف ,ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا;ا ءاد áيدعت لمع يرورضلا نم ناك اذإ ام ديدìت يذلا ةنسلا حبرب قلعتي اميف ت 
 .ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق ف هنع ريرقتلا ت يذلا ةيليغشتلا ةطشنNا نم ةيدقنلا تاقفدتلا فاصو ,لماشلا لخدلا ةمئاق ف هنع ريرقتلا

 نم ديزò ةحضوم ريياع;ا كلت بجوò انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخNا ةيقìخNا انتايلوؤسò ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارò ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 انيأرو ,يلا;ا زكر;ا ف لدع;ا ريغ انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا
 .ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا;ا ءادNا ف ظفحت;ا

 رخآ رمأ

å٣١ ف مئاوقلا كلت ف لدعم ريغ ًايأر ىدبأ رخآ عجارم لبق نم ,٢٠×٠ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ت 
 .٢٠×١ سرام

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا فÖخب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ7ا تامولع"ا

 .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ١١ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوâاب يفلك"او ةرادyا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 
 ف ينوناقلا راطqا قايس ف بسانم رخآ حلطصj امهلادبتسا متي نأ ةمكوîاب نوفلك'او ةرادqا احلطصم جاتحي دق ,عجار'ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثم3ا هذه لJخ ١١

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم'ا
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)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 - ةرم لوN ةعجار;ا تاطابترا
ةيحاتتفQا ةدصرNا  

 ىرخ7ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ]ءاضتقQا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسQا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيليلحتلا تاءارج3ا :)٥٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٥٢٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
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 ةيليلحتلا تاءارجLا

)٥٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 )٥٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةيليلحتلا تاءارج3ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ..............................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٢  .................................................................................................................. نايرسلا خيرات

 ٣  .......................................................................................................................  فاده=ا

 ٤  .....................................................................................................................   فيرعت

 تابلطت"ا

 ٥  .................................................................................................. ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا

 ٦  ...................................................................  ماع جاتنتسا نيوكت ىلع دعاست يتلا ةيليلحتلا تاءارجLا

 ٧  ........................................................................................ ةيليلحتلا تاءارجLا جئاتن نع يرحتلا

 ىرخ=ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٣أ–١أ  ...................................................................................................  ةيليلحتلا تاءارجLا فيرعت

 ١٦أ–٤أ  .................................................................................................. ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا

 ١٩أ–١٧أ  ...................................................................  ماع جاتنتسا نيوكت ىلع دعاست يتلا ةيليلحتلا تاءارجLا

 ٢١أ–٢٠أ  .......................................................................................  ةيليلحتلا تاءارجLا جئاتن نع يرحتلا
 

 لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهbا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةيليلحتلا تاءارجLا" )٥٢٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني 
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو

 
 

 ةرقفلا
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)٥٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةيليلحتلا تاءارجLا

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 .)"ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا"( ساسأ تاءارجإك ةيليلحتلا تاءارجwل عجار;ا مادختسا ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 نع ماع جاتنتسا نيوكت دنع عجار;ا دعاست يتلا ةعجار;ا ةياهن برق ةيليلحتلا تاءارجLا ذيفنت نع عجار;ا ةيلوؤسم ًاضيأ لوانتيو
 ةعجار;ا رايعم يوتحيو .رطا{ا مييقتل تاءارجإك ةيليلحتلا تاءارجLا مادختسا ١)٣١٥( ةعجار;ا رايعم لوانتيو .ةيلا;ا مئاوقلا
 نمضتت دقو ;ةمَّيق;ا رطاخملل ةباجتسا ةَّذفنُ;ا اهادمو اهتيقوتو ةعجار;ا تاءارجإ ةعيبط نأشب تاداشرإو تابلطتم ىلع )٣٣٠(
 ٢.ساسأ ةيليلÖ تاءارجإ تاءارجLا هذه

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٢

 فاده=ا

 :يلي اميف عجار;ا فادهأ لثمتت .٣

 ;ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا مادختسا دنع اهيلع دامتعãا نكäو ةمئâم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصáا )أ(

 ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع ماع جاتنتسا نيوكت دنع عجار;ا دعاست ,ةعجار;ا ةياهن برق ةيليلÖ تاءارجإ ذيفنتو ميمصت )ب(
 .ةأشنملل همهف عم قستت

 فيرعت

٤. bا" حلطصم ينعي ,ةعجار;ا ريياعم ضارغLخ نم ةيلا;ا تامولع;ا يوقت تايلمع "ةيليلحتلا تاءارجâل Öعلا ليلâةيقطن;ا تاق 
 متي يتلا تاقâعلا وأ تابلقتلا نع يرورضلا يرحتلا ًاضيأ ةيليلحتلا تاءارجLا لمشتو .ةيلا;ا ريغو ةيلا;ا تانايبلا نم لك يب
 )٣أ–١أ ةرقفلا :عجار( .ريبك غلبñ ةعقوت;ا ميقلا نع فلتخت وأ ةلصلا تاذ ىرخbا تامولع;ا عم قستت ã يتلاو اهيلع فرعتلا

 تابلطت"ا

 ساس=ا ةيليلحتلا تاءارج3ا

 رايع; ًاقفو ساسأ تاءارجإك ,ليصافتلا تارابتخاب ةنرتقم وأ اهدرفñ ًءاوس ,ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا ذيفنتو ميمصت دنع .٥
 )٥أ ,٤أ يترقفلا :عجار( :عجار;ا ىلع بجي ٣,)٣٣٠( ةعجار;ا

 فيرحتلا رطاخم نابسáا ف ذخbا عم ,ةددحم تارارقL ةنيع;ا ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا ةبسانم ىدم ديدÖ )أ(
 )١١أ–٦أ تارقفلا :عجار( ;تارارقLا هذهل ,تدجو نإ ,ليصافتلا تارابتخاو ةمَّيقُ;ا يرهوòا

 ف ذخbا عم ,ةلجس;ا غلاب;ا وأ بسنلا نأشب هتاعقوت عجار;ا اهنم جتنتسا يتلا تانايبلا ىلع دامتعãا ةيناكمإ يوقت )ب(
 تارقفلا :عجار( ;اهدادعإ ىلع ةباقرلا تاودأو اهتمءâمو اهتعيبطو اهتنراقم ةيلباقو ةحات;ا تامولع;ا ردصم نابسáا
 )١٤أ–١٢أ

 وأ هدرفñ ,ببستي دق فيرÖ يأ ديدحتل ٍفاك لكشب ًاقيقد عقوتلا ناك اذإ ام يوقتو ,ةلجس;ا غلاب;ا وأ بسنلل عقوت عضو )ج(
 )١٥أ ةرقفلا :عجار( ;يرهوج لكشب ةفرحم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت نأ ف ,هريغب هنارتقا دنع

 
 )ب( ٦ ةرقفلا ,"اهتئيبو ةأشن'ا مهف لBخ نم اهمييقتو يرهو7ا فيرحتلا رطاخم ديد." )٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ١
 ١٨و ٦ ناترقفلا ,"ةمَّيق'ا رطاخملل عجار'ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٢
 ١٨ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٣
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)٥٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ا; ًاقفو يرحتلا نم ديز;ا ءارجإ نود ,ةعقوت;ا ميقلاو ةلجس;ا غلاب;ا يب قرف يb هلوبق نكم;ا نم يذلا غلب;ا ديدÖ )د(
 )١٦أ ةرقفلا :عجار( .)٧( ةرقفلا هبلطتت

 ماع جاتنتسا نيوكت ىلع دعاست يتلا ةيليلحتلا تاءارج3ا

 مئاوقلا تناك اذإ اّمع ماع جاتنتسا نيوكت دنع هدعاست ةيليلÖ تاءارجإ ةرتفلا ةياهن برق ذفنيو ممصي نأ عجار;ا ىلع بجي  .٦
 )١٩أ–١٧أ تارقفلا :عجار( .ةأشنملل همهف عم قستت ةيلا;ا

 ةيليلحتلا تاءارج3ا جئاتن نع يرحتلا

 نع فلتخت وأ ةلص تاذ ىرخأ تامولعم عم قستت ã تاقâع وأ تابلقت رايع;ا اذهل ًاقفو ةذفن;ا ةيليلحتلا تاءارجLا تددح اذإ .٧
 :قيرط نع تافâتخãا كلت نم ققحتلا عجار;ا ىلع بجيف ,ريبك غلبñ ةعقوت;ا ميقلا

 ;ةرادLا دودرب ةلص تاذ ةبسانم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصáاو ةرادLا نم راسفتسãا )أ(

 )٢١أ ,٢٠أ يترقفلا :عجار( ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةجاáا بسح ىرخأ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت )ب(

*** 

 ىرخ=ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٤ ةرقفلا :عجار( ةيليلحتلا تاءارج3ا فيرعت

 :لاث;ا ليبس ىلع ,يلي ام عم ةأشنملل ةيلا;ا تامولع;ا ةنراقم ف رظنلا ةيليلحتلا تاءارجLا نمضتت .١أ

 .ةقباسلا تارتفلل ةنراق;ا تامولع;ا •

 .كâهتسãا ريدقت لثم ,عجار;ا تاعقوت وأ ,تاؤبنتلا وأ تانزاو;اك ,ةأشنملل ةبقتر;ا جئاتنلا •

 عم وأ ,ةعانصلا تاطسوتم عم ليصحتلا ةقحتسم غلاب;ا ىلإ ةأشن;ا تاعيبم ةبسن ةنراقم لثم ,ةلثام;ا ةعانصلا تامولعم •
 .ةعانصلا سفن ف لثا£ مجح تاذ ىرخأ تآشنم

 :يب تاقâعلا ف ,لاث;ا ليبس ىلع ,رظنلا ًاضيأ ةيليلحتلا تاءارجLا نمضتت  .٢أ

 بسنلا لثم ,ةأشنملل ةقباسلا براجتلا ىلع ًءانب هب ؤبنتلا نكä ط§ عم قباطتت نأ عَّقوتُي يتلا ةيلا;ا تامولع;ا رصانع •
 .يلامجLا حبرلا شماهل ةيوئ;ا

 .يفظو;ا ددع ىلإ روجbا فيلاكتك ,اهب ةلصلا تاذ ةيلا;ا ريغ تامولع;او ةيلا;ا تامولع;ا •

 تâيلحتب مايقلا ىلإ ةطيسب تانراقم ذيفنت يب ام قرطلا هذه حوارتتو .ةيليلحتلا تاءارجLا ذيفنتل ةعونتم قرط مادختسا متي دق .٣أ
 رصانعو تانوك;او ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةيليلحتلا تاءارجLا قيبطت نكäو .ةمدقتم ةيئاصحإ بيلاسأ مادختساب ةدقعم
 .ةيدرفلا تامولع;ا

 )٥ ةرقفلا :عجار( ساس=ا ةيليلحتلا تاءارج3ا

 ,ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا وأ ,ليصافتلا تارابتخا ف تارارقLا ىوتسم ىلع عجار;ا اهذفني يتلا ساسbا تاءارجLا لثمتت دق  .٤أ
 مادختسا متيس ناك اذإ ام كلذ ف اñ ,اهذيفنت متيس يتلا ةعجار;ا تاءارجإ ديدحتب قلعت;ا رارقلا فقوتيو .امهيلك نم جيزم وأ
 رطخ ضيفخت ف ةحات;ا ةعجار;ا تاءارجL ةعقوت;ا ةءافكلاو ةيلعافلا نأشب عجار;ا مكح ىلع ,ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا
 .لوبقم لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ تارارقLا ىوتسم ىلع ةعجار;ا
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)٥٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةيليلحتلا تاءارجLا

 جئاتنو ,اهيلع دامتعãا ةيناكمإو ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا قيبطتل ةبولط;ا تامولع;ا رفوت نع ةرادLا نم عجار;ا رسفتسي دق  .٥أ
 ةطيرش ,ةرادLا اهتدعأ يتلا ةيليلحتلا تانايبلا مادختسا لاّعفلا نم نوكي دقو .ةأشن;ا اهتذفن ليبقلا كلذ نم ةيليلÖ تاءارجإ يأ
 .ميلس لكشب ةَّدعُم تانايبلا كلت نأ ىلإ ًانئمطم عجار;ا نوكي نأ

 ))أ(٥ ةرقفلا :عجار( ةددحم تارارقL ةنيعم ةيليلÖ تاءارجإ ةبسانم ىدم

 نوكت نأ ىلإ لي® يتلا تâماع;ا نم ةريبكلا ماجحbا ىلع قيبطتلل ةيلباق رثكأ ,ةماع ةفصب ,ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا دعُت  .٦أ
 ةدوجوم تانايبلا يب تاقâعلا نأ عقوت ىلع اهل طط{ا ةيليلحتلا تاءارجLا قيبطت دمتعيو .تقولا رورñ اهب ؤبنتلل ةلباق
 دمتعيس يعم يليلÖ ءارجإ لك ةبسانم ىدم نإف ,كلذ عمو .كلذ فâخب يضقت يتلا ةفورع;ا لاوحbا بايغ لظ ف ةرمتسمو
 مئاوقلا نوكت نأ ف ,هريغب هنارتقا دنع وأ هدرفñ ,ببستي دق فيرÖ فاشتكا ف ءارجLا اذه ةيلعاف ىد; عجار;ا مييقت ىلع
 .يرهوج لكشب ةفَّرحم ةيلا;ا

 امدنع ,لاث;ا ليبس ىلعف .يليلÖ ءارجإك ãًاّعف روطتم ريغ ناك نإو ىتح ام يؤبنت جذو§ مادختسا نوكي دق ,تãاáا ضعب ف .٧أ
 هذه مدختسي نأ عجارملل نكم;ا نم نوكي دقف ,ةرتفلا لاوط ةتباث روجأ تãدعñ يفظو;ا نم فورعم ددع ةأشن;ا ىدل نوكي
 مئاوقلا ف مهم ٍدنبل ةعجارم ةلدأ ريفوت ّمث نمو ,ةقدلا نم ةيلاع ةجردب ةرتفلل روج©ل ةيلامجLا فيلاكتلا ريدقت ف تانايبلا
 ىلع اهيلع فراعت;ا ةيراجتلا بسنلا مادختسا بلاغلا ف نكäو .روجbا ىلع ليصافتلا تارابتخا قيبطتل ةجاáا ليلقتو ,ةيلا;ا
 ةلدأ ريفوتل ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا ف لاّعف لكشب )ةئزجتلاب عيبلا تآشنم عاونأ فلت{ حبرلا شماوه لثم( عساو قاطن
 .ةلجس;ا غلاب;ا ةيلوقعم معدل

 ةيليلحتلا تاءارجLا رفوت نأ نكä ,لاث;ا ليبس ىلعف .ديكأتلا نم ةفلتخم تايوتسم ةيليلحتلا تاءارجLا نم ةفلت{ا عاونbا رفوُت  .٨أ
 ققشلا ددعو راجيLا راعسأ نابسáا ف ذخbا عم ,ققش ىلإ مسقم ىنبم ريجأت نم لخدلا يلامجإ عقوت ىلع لمتشت يتلا
 لكشب ققحتلا ةطيرش ,ليصافتلا تارابتخا قيرط نع ققحتلا نم ديز;ا ءارجإ ىلإ ةجاáا ليزت دقو ةعنقم ةلدأ ,روغشلا تãدعمو
 ةليسوك اهنيب اميف ةنراق;او يلامجLا حبرلا شماهل ةيوئ;ا بسنلا باستحا ءارجإ رفوي دق ,لباق;ا فو .رصانعلا ةحص نم بسانم
 .ىرخأ ةعجارم تاءارجإ عم همادختسا ةلاح ف ًاديفم ًادييأت رفوي دق هنكلو ,ًاعانقإ لقأ ةلدأ داريãا مقر نم دكأتلل

 فيرحتلا رط´ عجار;ا مييقتو رارقLا ةعيبطب ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا نم يعم ءارجإ لك ةبسانم ىدم ديدÖ رثأتي .٩أ
 ربكأ ةروصب عجار;ا دمتعي دقف ,ةرصاق عيبلا رماوأ ةòاعم ىلع ةقبط;ا ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ,لاث;ا ليبس ىلعف .يرهوòا
 .ليصحتلا ةقحتسم غلاب;اب ةقلعت;ا تارارقLا لجأ نم ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا نم ãًدب ليصافتلا تارابتخا ىلع

 ليبس ىلعف .رارقLا سفن ىلع ليصافتلا تارابتخا ذيفنت دنع ةبسانم اهنأ ىلع ةنيعم ساسأ ةيليلÖ تاءارجإ ىلإ ًاضيأ رظنُي دق  .١٠أ
 عجار;ا قبطي دقف ,ليصحتلا ةقحتسم تاباسáا ةدصرأ يوقتب قلعتي رارقإ نع ةعجارم ةلدأ ىلع عجار;ا لوصح دنع ,لاث;ا
 ديدحتل ةقحâلا ةيدقنلا تاضوبق;ا ىلع ليصافتلا تارابتخا ذيفنت ىلإ ةفاضإ ءâمعلا تاباسح مداقت ىلع ةيليلحتلا تاءارجLا
 .ليصحتلا ةقحتسم غلاب;ا ليصÖ ةيناكمإ

 ماعلا عاطقلا تآشنñ ةصاخ تارابتعا

 ًامئاد نوكت ã دق ,ةيراجتلا تآشن;ا ةعجارم دنع نابسáا ف ذخؤت ام ًةداع يتلا ةيدرفلا ةيلا;ا مئاوقلا دونب يب تاقâعلا نإ  .١١أ
 ف دجوت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف ;ماعلا عاطقلا ف ةيراجتلا ريغ ىرخbا تآشن;ا وأ ةيموكáا تآشن;ا ةعجارم ف ةلصلا ةقيثو
 ةقلعت;ا تافورص;ا نb ًارظنو ,كلذل ةفاضإو .تافورص;او تاداريLا يب ةدودحم ةرشابم ةقâع ماعلا عاطقلا تآشنم نم ديدعلا
 ةتباثلا لوصbاو نوز{اب ةقلعت;ا تافورص;ا يب لاث;ا ليبس ىلع ةقâع كانه نوكت ã دقف ,ةلمسرم نوكت ã دق لوصbا ةزايحب
 .ماعلا عاطقلا ف ةنراق;ا ضارغb ةيعانص تايئاصحإ وأ تانايب رفوتت ã دق ,ًاضيأو .ةيلا;ا مئاوقلا ف روكذ;ا لوصbا كلت غلبمو
 ددع وأ قيرط ءاشنإ نم رتم وليك لكل ةفلكتلا ف تانيابتلا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةمئâم ىرخأ تاقâع كانه نوكت دق ,كلذ عمو
 .اهمدقل ةدعبتس;ا تابكر;اب ةنراقم ةكولم;ا تابكر;ا
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)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ))ب( ٥ ةرقفلا :عجار( تانايبلا ىلع دامتعãا ةيناكمإ

 ًءانبو .تانايبلا ىلع لوصáا اهلظ ف ت يتلا فورظلا ىلع فقوتتو ,اهتعيبطو اهردصñ تانايبلا ىلع دامتعãا ةيناكمإ رثأتت .١٢أ
 :ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا ميمصت ضارغb اهيلع دامتعãا نكä تانايبلا تناك اذإ ام ديدÖ دنع ةلص اذ يلي ام دعي ,هيلع

 رداصم نم اهيلع لوصáا ت اذإ تامولع;ا ىلع دامتعãا ةيناكمإ ديزت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةحات;ا تامولع;ا ردصم )أ(
 ٤;ةأشن;ا جراخ نم ةلقتسم

 ىتح اهلامكتسا متي نb ةجاحب ةماعلا ةعانصلا تانايب نوكت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةنراقملل ةحات;ا تامولع;ا ةيلباق ىدم )ب(
 ;ةصصختم تاجتنم عيبو جاتنإب موقت ةأشنñ ةصا´ا تانايبلاب ةنراقملل ةلباق حبصت

 متي فادهأك سيلو اهعقوت متي جئاتنك اهدادعإ ت دق تانزاو;ا تناك اذإ ام ,كلذ لاثمو .ةحات;ا تامولع;ا ةمءâمو ةعيبط )ج(
 ;اهقيقحتل يعسلا

 ,كلذ لاثمو .اهتيحâصو اهتقد نامضو تامولع;ا لامتكا نامضل ةممص;او تامولع;ا دادعإ ىلع ةقبط;ا ةباقرلا تاودأ )د(
 .اهيلع ظافáاو اهصحفو تانزاو;ا دادعإ ىلع ةباقرلا تاودأ

 يتلا تامولعملل ةأشن;ا دادعإ ىلع ةقبط;ا ,تدجو نإ ,ةباقرلا تاودb ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا نابسáا ف عجار;ا ذخأي دق .١٣أ
 ىدل دلوتي ,ةلاّعف تاودbا كلت نوكت امدنعو .ةمَّيق;ا رطاخملل ةباجتسا ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا ذيفنت ف عجار;ا اهمدختسي
 ةيلعافلا رابتخا بلاغلا ف نكäو .ةيليلحتلا تاءارجLا جئاتن ف مث نمو ,تامولع;ا ىلع دامتعãا ةيناكمإ ف ربكأ ةقث ًةداع عجار;ا
 ديدÖ دنع ,لاث;ا ليبس ىلعف .ىرخbا ةباقرلا تاودأ تارابتخا عم نمازتلاب ةيلا;ا ريغ تامولع;ا ىلع ةباقرلا تاودb ةيليغشتلا
 هذه فو .تادحولا تاعيبم ليجست ىلع ةباقر تاودأ ًاضيأ ةأشن;ا عضت نأ نكä ,تاعيب;ا ريتاوف ةòاعم ىلع ةباقر تاودأ
 ةيلعافلا تارابتخا عم نمازتلاب تادحولا تاعيبم ليجست ىلع ةباقرلا تاودb ةيليغشتلا ةيلعافلا عجار;ا ربتخي دق ,فورظلا
 دق تامولع;ا تناك اذإ ام نابسáا ف عجار;ا ذخأي دق ,ىرخأ تãاح فو .تاعيب;ا ريتاوف ةòاعم ىلع ةباقرلا تاودb ةيليغشتلا
 متيس يتلا ةعجار;ا تاءارجإ ديدÖ نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم )٥٠٠( ةعجار;ا رايعم ددحيو .ةعجار;ا تارابتخã تعضخ
 ٥.ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLاب مايقلل اهمادختسا متيس يتلا تامولع;ا ىلع اهذيفنت

 تاءارجLا ذيفنتب موقيس عجار;ا ناك اذإ اّمع رظنلا ضغب ةلص تاذ )د(١٢أ-)أ(١٢أ تارقفلا ف اهتشقانم ت® يتلا رومbا دعُت  .١٤أ
 ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا ذيفنتل ططخيو ّيلوأ خيرات ف وأ ,ةرتفلا ةياهن ف ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ساسbا ةيليلحتلا
 ٦.يلوأ خيرات ف ةذفن;ا ساسbا تاءارجLا نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم ددحيو .ةيقبت;ا ةرتفلل

 ))ج(٥ ةرقفلا :عجار( ٍفاك لكشب قيقد عقوتلا ناك اذإ ام يوقت

 هنارتقا دنع ببستي دق فيرÖ يأ ديدحتل يفكي اñ قيقد عقوت عضو ةيناكمL عجار;ا يوقتب ةلصلا تاذ روم©ل ةلثمأ يلي اميف .١٥أ
 :يرهوج لكشب ةفّرحم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت نأ ف هريغب

 نوكي نأ عجار;ا عقوتي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ساسbا ةيليلحتلا تاءارجwل ةعقوت;ا جئاتنلاب ؤبنتلا اهب نكä يتلا ةقدلا •
 تافورصم لثم ,ةيريدقتلا تافورص;ا ةنراقم دنع هنم ربكأ ىرخb ةرتف نم ةيلكلا حبرلا شماوه ةنراقم دنع قاستãا
 .ةياعدلا وأ ثوحبلا

 تامولعم ىلع اهقيبطت دنع ةيلعاف رثكأ ساسbا ةيليلحتلا تاءارجLا نوكت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .تامولع;ا ليصفت ةجرد •
 ىلع تقبط ول اّمع ,ةطشنbا ةعونتم ةأشنم تانوك; ةيلا;ا مئاوقلا ىلع وأ ام ةيلمعب ةينعم ةيدرف ماسقأب قلعتت ةيلام
 .لكك ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا

 
 ٣١أ ةرقفلا ,"ةعجار'ا ةلدأ" )٥٠٠( ةعجار'ا رايعم  ٤
 ١٠ ةرقفلا ,)٥٠٠( ةعجار'ا رايعم  ٥
 ٢٣و ٢٢ ناترقفلا ,)٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٦
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)٥٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةيليلحتلا تاءارجLا

 تامولع;ا تناك اذإ ام نابسáا ف عجار;ا ذخأي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةيلا;ا ريغو ةيلا;ا تامولع;ا نم لك رفوت ىدم •
 تاءارجLا ميمصتل ةرفوتم ,ةعاب;ا وأ ةجَتنُ;ا تادحولا ددع لثم ,ةيلا;ا ريغ تامولع;او ,تاؤبنتلا وأ تانزاو;ا لثم ,ةيلا;ا
 امبسح تامولع;ا ىلع دامتعãا ةيناكمإ ًاضيأ هنابسح ف عجار;ا ذخأي دقف ,تامولع;ا رفوت ةلاح فو .ساسbا ةيليلحتلا
 .هâعأ ١٣أو ١٢أ يترقفلا ف هتشقانم ت®

 ))د( ٥ ةرقفلا :عجار( ةعقوت;ا ميقلاو ةلجس;ا غلاب;ا يب هلوبق نكم;ا نم يذلا قرفلا غلبم

 ةيمهbا أدبñ ,يرحتلا نم ديز;ا ءارجL ةجاáا نود ةعقوت;ا ةميقلا نع فâتخâل هلوبق نكä يذلا غلبملل عجار;ا ديدÖ رثأتي .١٦أ
 هنارتقا دنع وأ هدرفñ ,ام فيرÖ ببستي نأ ةيلامتحا نابسáا ف ذخbا عم ,بولط;ا ديكأتلا ىوتسم عم قاستãاو ٧ةيبسنلا
 رثكأ ةعجارم ةلدأ ىلع عجار;ا لصحي نأ )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم بلطتيو .يرهوج لكشب ةفرحم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت نأ ف ,هريغب
 ءارجإ نود هلوبق نكä يذلا قرفلا غلبم ضفخنا ,مَّيق;ا رط´ا داز املكف ,هيلع ًءانبو ٨.رطخلل عجار;ا مييقت عفترا املك ًاعانقإ
 ٩.ةعنق;ا ةلدbا نم بوغر;ا ىوتس;ا غولبل يرحتلا نم ديز;ا

 )٦ ةرقفلا :عجار( ماع جاتنتسا نيوكت ىلع دعاست يتلا ةيليلحتلا تاءارج3ا

 ت يتلا تاجاتنتسãا دييأت ىلإ ٦ ةرقفلل ًاقفو ةذفن;او ةممصُ;ا ةيليلحتلا تاءارجLا جئاتن نم ةطبنتس;ا تاجاتنتسãا فدهت .١٧أ
 ةلوقعم تاجاتنتسا صâختسا ف عجار;ا دعاسي اذهو .ةيلا;ا مئاوقلل ةيدرفلا رصانعلا وأ تانوك;ا ةعجارم ءانثأ اهيلإ لصوتلا
 .هيأرل ًاساسأ لكشت

 رايعم بلطتي ,فورظلا هذه لثم فو .لبق نم هل هابتنãا متي مل يرهوج فيرÖ رطخ ةيليلحتلا تاءارجLا جئاتن ددÖ دق  .١٨أ
 طط{ا ةيفاضLا ةعجار;ا تاءارجإ ليدعتو يرهوòا فيرحتلا رطا{ همييقت ف رظنلا ةداعإب عجار;ا موقي نأ )٣١٥( ةعجار;ا
 ١٠.كلذل ًاعبت اهل

 .رطا{ا مييقتل تاءارجإك اهمادختسا متيس يتلا كلتل ةلثا£ ٦ ةرقفلل ًاقفو ةذفن;ا ةيليلحتلا تاءارجLا نوكت دق  .١٩أ

 )٧ ةرقفلا :عجار( ةيليلحتلا تاءارج3ا جئاتن نع يرحتلا

 ةأشنملل عجار;ا مهف نابسáا ف ذخbا عم دودرلا كلت يوقت قيرط نع ةرادLا دودرب ةلص تاذ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصáا نكä .٢٠أ
 .ةعجار;ا ريس لâخ اهيلع لوصáا ت يتلا ىرخbا ةعجار;ا ةلدأ بناج ىلإ ,اهتئيبو

 امدنع وأ ,ريسفت يدقت ىلع ةرداق ريغ ةرادLا نوكت امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ىرخأ ةعجارم تاءارجإ ذيفنتل ةجاáا أشنت دق  .٢١أ
 .ٍفاك ريغ ,ةرادLا درب قلعتي اميف اهيلع لوصáا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ بناج ىلإ ,ريسفتلا دعُي

 
 ١٤أ ةرقفلا ,"ةعجار'ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه\ا" )٣٢٠( ةعجار'ا رايعم  ٧
 )ب(٧ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٨
 ١٩أ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجار'ا رايعم ٩
 ٣١ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ١٠



 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةعجار"ا ف تانيعلا :)٥٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٥٣٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
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 ةعجار;ا ف تانيعلا

 )٥٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةعجار"ا ف تانيعلا
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)٥٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعجار;ا ف تانيعلا

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 لوانتيو .ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت دنع ةعجار;ا ف تانيعلا مادختسا عجار;ا ررقي امدنع ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه قبطني .١
 ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنتو ,ةعجار;ا ةنيع رايتخاو ميمصت دنع ةيئاصحÇا ريغو ةيئاصحÇا تانيعلل عجار;ا مادختسا
 .ةنيعلا نم ةطبنتس;ا جئاتنلا يوقتو ,ليصافتلا تارابتخاو

 ىلع لوصحلل ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو ميمصت نع عجار;ا ةيلوؤسم لوانتي يذلا ١,)٥٠٠( ةعجار;ا رايع; Ñًمكم رايع;ا اذه دعُي .٢
 ةعجار;ا رايعم مدقيو .هيأرل ًاساسأ لكشت ةلوقعم تاجاتنتسا صÑختسا ىلع ًارداق نوكي ىتح ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام
 .لئاسولا هذه ىدحإ ةعجار;ا ف تانيعلا دعتو ,اهرابتخd دونب رايتخd عجارملل ةحات;ا لئاسولا نأشب تاداشرإ )٥٠٠(

 نايرسلا خيرات 

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٣

 فدهلا

 عمتåا نأشب تاجاتنتسا صÑختسd عجارملل لوقعم ساسأ ريفوت ف ,ةعجار;ا ف تانيعلا مادختسا دنع ,عجار;ا فده لثمتي .٤
 .ةنيعلا هنم تريتخُا يذلا

 تافيرعتلا

 ٥. pا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغçيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 يذ ةنيع عمتجم لخاد دونبلا نم %١٠٠ نم لقأ ىلع ةعجار;ا تاءارجإ قيبطت :)ةنيعلا رايتخا( ةعجار;ا ف تانيعلا )أ(
 صÑختسd عجارملل لوقعم ساسأ ريفوت فدهب ,اهرايتخd ةصرف ةنيعلا تادحو عيمê حاتي ثيحب ,ةعجارملل ةيمهأ
 .لماكلاب ةنيعلا عمتجم نع هتاجاتنتسا

 .اهنأشب تاجاتنتسا صÑختسا ف عجار;ا لمأيو ,اهنم ةنيع رايتخا متي يتلا تانايبلا نم ةلماكلا ةعومåا :ةنيعلا عمتجم )ب(

 اهيلإ لصوتلا متيس ناك يتلا تاجاتنتسdا نع فلتخت دق ام ةنيع ىلع ةينب;ا عجار;ا تاجاتنتسا نأ رطخ :ةنيعلا رطخ )ج(
 نم يعون ىلإ ةنيعلا رطخ يدؤي نأ نكóو .ةعجار;ا تاءارجإ سفنل لماكلاب ةنيعلا عمتجم عاضخإ ت ول اميف
 :ةئطاòا تاجاتنتسdا

 رابتخا ةلاح ف وأ ,ًايلعف هيلع يه اô ةيلعاف رثكأ ةباقرلا تاودأ نأ جاتنتسا ,ةباقرلا تاودأ رابتخا ةلاح ف )١(
 نم عونلا اذهب يساسأ لكشب عجار;ا متهيو .عقاولا ف هدوجو مغر يرهوج فيرö دوجو مدع جاتنتسا ,ليصافتلا
 .بسانم ريغ ةعجارم يأر ىلإ يدؤت نأ حجر;ا نمو ةعجار;ا ةيلعاف ىلع رثؤت اهنp ,ةئطاòا تاجاتنتسdا

 رابتخا ةلاح ف وأ ,ًايلعف هيلع يه اô ةيلعاف لقأ ةباقرلا تاودأ نأ جاتنتسا ,ةباقرلا تاودأ رابتخا ةلاح ف )٢(
 ىلع ئطاòا جاتنتسdا نم عونلا اذه رثؤيو .عقاولا ف هدوجو مدع مغر يرهوج فيرö دوجو جاتنتسا ,ليصافتلا
 .ةحيحص ريغ تناك ةيلوpا تاجاتنتسdا نأ تابثÇ ةيفاضإ لامعأ ةيدأت ىلإ ةداع يدؤي هنp ,ةعجار;ا ةءافك

   )١أ ةرقفلا :عجار( .ةنيعلا رطخب قلعتم ريغ ببس يp ئطاخ جاتنتسا ىلإ عجار;ا لصوت رطخ :ةنيعلاب طبترم ريغ رطخ )د(

 .ام ةنيع عمتجم ف ةدوجو;ا تافارحنdا وأ تافيرحتلا ّيلج لكشب لثd ó فارحنا وأ فيرö :ةذاش ةلاح )ه(

 )٢أ ةرقفلا :عجار( .ةنيعلا عمتجم اهنم فلأتي يتلا ةيدرفلا دونبلا :ةنيعلا ةدحو )و(

 :ةيتçا صئاصòاب زيمتي ةنيعلا رايتخd جهنم :ةنيعلل يئاصحÇا رايتخdا )ز(

 
 "ةعجار'ا ةلدأ" )٥٠٠( ةعجار'ا رايعم  ١
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)٥٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةعجار;ا ف تانيعلا

 ;ةنيعلا دونبل يئاوشعلا رايتخdا )١(

 .ةنيعلا رطخ سايق كلذ ف ا§ ,ةنيعلا جئاتن يوقتل تdامتحdا ةيرظن مادختسا )٢(

 .ةنيعلل ّيئاصحإ ريغ ًارايتخا )ب(و )أ( يتيصاòاب فصتي d يذلا ةنيعلا رايتخا جهنم دعُيو 

 ةنيع تادحو نم فلأتت ةعومجم نع ةرابع اهنم لك ,ةيعرف تاعمتجم ىلإ ةنيعلا عمتجم ميسقت ةيلآ :يقبطلا ميسقتلا )ح(
 .)ةيدقنلا ةميقلا ًابلاغ( ةلثامتم صئاصخ تاذ

 زوا® مدع نأشب ديكأتلا نم بسانم ىوتسم ىلع لصحي نأ ىعسيو عجار;ا هددحي يدقن غلبم :هلمö نكó فيرö )ط(
 )٣أ ةرقفلا :عجار( .هددح يذلا يدقنلا غلب;ا اذهل ةنيعلا عمتجم ف يلعفلا فيرحتلا

 ىلع لصحي نأ ىعسيو عجار;ا هددحي ,ةررق;ا ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ نع فارحنا لدعم :هلمö نكó فارحنا لدعم )ي(
 .هددح يذلا لدع;ا اذهل ةنيعلا عمتجم ف فارحنÑل يلعفلا لدع;ا زوا® مدع نأشب ديكأتلا نم بسانم ىوتسم

 تابلطت"ا

 اهرابتخR دونب رايتخاو اهمجحو ةنيعلا ميمصت

 .ةنيعلا هنم بحسُتس يذلا عمتåا صئاصخو ةعجار;ا ءارجإ نم ضرغلا يعاري نأ عجار;ا ىلع بجي ,ةعجار;ا ةنيع ميمصت دنع .٦
 )٩أ–٤أ تارقفلا :عجار(

 ,١٠أ يترقفلا :عجار( .لوبقم لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ ةنيعلا رطخ ضيفختل يفكي مجحب ةنيعلا ددحي نأ عجار;ا ىلع بجي .٧
 )١١أ

 )١٣أ ,١٢أ يترقفلا :عجار( .اهرايتخd ةصرف عمتåا ف ةنيع ةدحو لكل حاتُي ثيحب ةنيعلا دونب رايتخا عجار;ا ىلع بجي .٨

 ةعجار"ا تاءارجإ ذيفنت

 .هرايتخا ت دنب لك ىلع ,اهنم ضرغلل ةبسانم ,ةعجارم تاءارجإ ذيفنت عجار;ا ىلع بجي .٩

 )١٤أ ةرقفلا :عجار( .ليدب دنب ىلع ءارجÇا ذيفنت عجار;ا ىلع بجيف ,رات™ا دنبلا ىلع قيبطتلل لباق ريغ ةعجار;ا ءارجإ ناك اذإ .١٠

 هيلع بجيف ,ةرات™ا دونبلا دحأ ىلع ةبسانم ةليدب تاءارجإ وأ ةممصُ;ا ةعجار;ا تاءارجإ قيبطت ىلع ًارداق عجار;ا نكي مل اذإ .١١
 ةلاح ف ,فيرö هنأ ىلع وأ ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ةلاح ف ,ةدد´ا ةباقرلا ةادأ نع فارحنا هنأ ىلع دنبلا اذه ةلماعم
 )١٦أ ,١٥أ يترقفلا :عجار( .ليصافتلا تارابتخا

 اهببسو تافيرحتلاو تافارحنRا ةعيبط

 نم ضرغلا ىلع لمت´ا اهريثأت ّمِوقُي نأو ,اهديدö ت تافيرö وأ تافارحنا يأ ببسو ةعيبط نم ققحتي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٢
 )١٧أ ةرقفلا :عجار( .ىرخpا ةعجار;ا تdاجم ىلعو ةعجار;ا ءارجإ

 لصوتلا هيلع بجيف ,ةذاش ةلاح دعُي ةنيعلا ف فشتكُ;ا فارحنdا وأ فيرحتلا نأ عجار;ا ىري امدنع ةياغلل ةردانلا فورظلا ف .١٣
 ةجردلا هذه ىلإ لصوتلا عجار;ا ىلع بجيو .ةنيعلا عمتجم لثd ó فارحنdا وأ فيرحتلا كلذ نأب دكأتلا نم ةيلاع ةجرد ىلإ
 وأ فيرحتلا نأب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت قيرط نع دكأتلا نم ةيلاعلا
 .ةنيعلا عمتجم يقاب ىلع رثؤي d فارحنdا

 تافيرحتلا ميمعت

١٤. d٢٠أ–١٨أ تارقفلا :عجار( .ةنيعلا عمتجم ىلع ةنيعلا ف تفشُتكا يتلا تافيرحتلا ميمعت عجار;ا ىلع بجي ,ليصافتلا تارابتخ( 
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)٥٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعجار;ا ف تانيعلا

 ةعجار"ا تانيع جئاتن يوقت

 :يوقت عجار;ا ىلع بجي .١٥

 )٢٢أ ,٢١أ يترقفلا :عجار( ;ةنيعلا جئاتن )أ(

 .هرابتخا ت يذلا ةنيعلا عمتجم نأشب تاجاتنتسÑل dًوقعم ًاساسأ رفو دق ةعجار;ا ف تانيعلا مادختسا ناك اذإ ام )ب(
 )٢٣أ ةرقفلا :عجار(

*** 

 ىرخBا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 تافيرعتلا

 ))د( ٥ ةرقفلا :عجار( ةنيعلاب طبترم ريغ رطخ

 ف لشفلاو ةعجار;ا ةلدp ئطاòا ريسفتلا وأ ,ةبسانم ريغ ةعجارم تاءارجإ مادختسا ةنيعلاب طبتر;ا ريغ رطòا ةلثمأ نم  .١أ
 .فارحنا وأ فيرö فاشتكا

 ))و( ٥ ةرقفلا :عجار( ةنيعلا ةدحو

 وأ ,ةيكنبلا فوشكلا ف ةنئادلا دويقلا وأ ,عاديÇا مئاسقب ةنَّود;ا تاكيشلا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيدام ًادونب ةنيعلا تادحو نوكت دق  .٢أ
 .ةيدقن تادحو وأ )ينيد;ا ةدصرأ وأ ,تاعيب;ا ريتاوف

 :))ط( ٥ ةرقفلا :عجار( هلمö نكó يذلا فيرحتلا

 ةيدرفلا تافيرحتلا عيم® نأ ف لثمت;ا رطòا ةهجاوم لجأ نم هلمö نكó يذلا فيرحتلا عجار;ا ددحي ,ةنيعلا ميمصت دنع  .٣أ
 .تافيرö فاشتكا مدع لامتحd ًاشماه رفوي دقو يرهوج لكشب ةفرحم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت نأ ف ببستي دق ةيرهوêا ريغ
 نم يعم ءارجإ ىلع ٢,)٣٢٠( ةعجار;ا رايعم ف هفيرعت ت امك ,ءادÆل ةيبسنلا ةيمهpا قيبطت وه هلمö نكó يذلا فيرحتلاو
 .هنم لقأ ًاغلبم وأ ءادÆل ةيبسنلا ةيمهpا غلبم سفن وه هلمö نكó يذلا فيرحتلا نوكي دقو .ةنيعلا رايتخا تاءارجإ

 اهرابتخR دونب رايتخاو اهمجحو ةنيعلا ميمصت

 )٦ ةرقفلا :عجار( ةنيعلا ميمصت

 نم ةرات™ا دونبلا صئاصخ ضعب نأشب ,اهóوقتو ةعجارم ةلدأ ىلع لوص∞ا نم عجار;ا ةعجار;ا ف تانيعلا مادختسا نّكó  .٤أ
 اّمإ ةعجار;ا ف تانيعلا أدبم قيبطت نكóو .ةنيعلا هنم تبحُس يذلا عمتåا نأشب جاتنتسا ,نيوكت ف ةدعاس;ا وأ ,نيوكت لجأ
 .ةنيعلل يئاصحÇا رايتخdا جهنم وأ ةنيعلل يئاصحÇا ريغ رايتخdا جهنم مادختساب

 تاءارجإ ةعومجمو هقيقö متيس يذلا دد´ا ضرغلا هنابسح ف عجار;ا اهذخأي يتلا رومpا لمشت ,ةعجار;ا ةنيع ميمصت دنع  .٥أ
 فورظو ةبولط;ا ةعجار;ا ةلدأ ةعيبطل نابس∞ا ف ذخpا نإ امك .هجو لمكأ ىلع ضرغلا كلذ ققö نأ حجر;ا نم يتلا ةعجار;ا
 وأ ًافارحنا لكشي ام ديدö ف عجار;ا دعاسي فوس ةعجار;ا ةلدأب ةقلعت;ا ىرخpا صئاصòا وأ لمت´ا فيرحتلا وأ فارحنdا

öو ,ًافيرöا ديدåهمادختسا متيس يذلا عمت dقيبطت دنعف ,)٥٠٠( ةعجار;ا رايعم نم ٩ ةرقفلا تابلطت§ ءافوللو .ةنيعلا رايتخ 
 ةعجار;ا ةنيع هنم بحسُت يذلا عمتåا نأب ةلدأ ىلع لوصحلل ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتب عجار;ا موقي ,ةعجار;ا ف تانيعلا أدبم
 .لماك عمتجم وه

 
 ٩ ةرقفلا ,"ةعجار'ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمه2ا" )٣٢٠( ةعجار'ا رايعم ٢
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)٥٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةعجار;ا ف تانيعلا

 ,ًافيرö وأ ًافارحنا لكشي ا; حضاو مهف ىلإ لصوتلا ,٦ ةرقفلا هبلطتت ا; ًاقفو ,ةعجار;ا ءارجإ نم ضرغلل عجار;ا ةاعارم نمضتت .٦أ 
 .تافيرحتلا ميمعت وأ تافارحنdا يوقت ف ةعجار;ا ءارجإ نم ضرغلاب ةلصلا تاذ تdا∞ا كلت عيمج يمضت طقف متي ثيحب
 اهادأ يتلا تاعوفد;ا نإف ,تاقداص;ا لثم ,ليصحتلا ةقحتسم تاباسح دوجوب ةقلعت;ا ليصافتلا تارابتخا ف ,لاث;ا ليبس ىلعف
 ءاطخأ رثؤت d ,ًاضيأو .ًافيرö دَعُت d ريصق تقوب خيراتلا كلذ دعب ليمعلا نم تملُتسا اهنكلو ةقداص;ا خيرات لبق ليمعلا
 كلذ رابتعا بسان;ا نم نوكي d دق ,يلاتلابو .ليصحتلا ةقحتسم تاباسحلل يلامجÇا ديصرلا ىلع ءÑمعلا تاباسح يب ليحرتلا

öا اذهل ةنيعلا جئاتن يوقت دنع ًافيرÇمغرلا ىلع ,ةعجار;ا تاءارجإ نم يع;ا ءارج ôاجم ىلع مهم ريثأت نم هل نوكي دق اdت 
 .اهليصö ف كوكش;ا تاباس∞ا صصخم ةيافك ىدم وأ شغلا رطخ مييقت لثم ,ةعجارملل ىرخأ

 ىلإ ًادانتسا عقوت;ا فارحنdا لدع; ًامييقت عجار;ا يرجي ,ةباقرلا تاودأ رابتخاب قلعتي اميفف ,ةنيعلا عمتجم صئاصخ ةاعارم دنع .٧أ
 ةنيع ميمصت لجأ نم مييقتلا اذه متيو .عمتåا دونب نم ليلق ددع نم ققحتلا ىلع ًءانب وأ ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودp همهف
 ًةداع عجار;ا ررقي ,هلوبق نكd ó لكشب ًاعفترم عقوت;ا فارحنdا لدعم ناك اذإ ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةنيعلا مجح ديدöو ةعجار;ا
 عمتجم ف عقوت;ا فيرحتلل ًامييقت عجار;ا يرجي ,ليصافتلا تارابتخاب قلعتي اميفف ,لث;ابو .ةباقرلا تاودp تارابتخا ذيفنت مدع
 تارابتخا ذيفنتل ًابسانم ريبك مجحب ةنيع مادختسا وأ ماتلا ققحتلا نوكي دقف ,ًاعفترم عقوت;ا فيرحتلا ناك اذإو .ةنيعلا
 .ليصافتلا

 رايتخdا وأ يقبطلا ميسقتلا عابتا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ددحي دق ,ةنيعلا هنم بحسُتس يذلا عمتåا صئاصخ ةاعارم دنع .٨أ
 ةميقلا ىلإ دنتس;ا رايتخdاو يقبطلا ميسقتلل Ñًيصفت رثكأ شاقن ىلع لوpا قحل;ا يوتحيو .ةحجر;ا ةميقلا ىلإ دنتس;ا
 .ةحجر;ا

 ;عجار;ا مك∞ كورتم رمأ وه ةنيعلل يئاصحÇا ريغ رايتخdا جهنم وأ ةنيعلل يئاصحÇا رايتخdا جهنم مادختسا نأشب رارقلا نإ .٩أ
 .يئاصحÇا ريغ جهن;او يئاصحÇا جهن;ا يب زييمتلل ًاحيحص ًاطباض دعي d ةنيعلا مجح نإف ,كلذ عمو

 )٧ ةرقفلا :عجار( ةنيعلا مجح 

 عجار;ا نوكي يذلا رطòا لق املكف .بولط;ا ةنيعلا مجح ىلع هلبقتل دادعتسا ىلع عجار;ا نوكي يذلا ةنيعلا رطخ ىوتسم رثؤي .١٠أ
 .بولط;ا ةنيعلا مجح داز ,هلبقتل دادعتسا ىلع

 ريشيو .ينه;ا مك∞ا ةسراô لÑخ نم وأ يئاصحإ ساسأ تاذ ةيضاير ةغيص قيبطت قيرط نع ةنيعلا مجح ديدö نكó .١١أ
 هباشتي ,فورظلا هباشتت امدنعو .ةنيعلا مجح ديدö ىلع ةفلتخم لماوعل ًةداع نوكت يتلا تاريثأتلا ىلإ ثلاثلاو يناثلا ناقحل;ا
 وأ يئاصحإ جهنم رايتخا ت دق ناك اذإ اّمع رظنلا ضغب ,ةنيعلا مجح ىلع ثلاثلاو يناثلا يقحل;ا ف ةدد´ا كلتك لماوع ريثأت
 .يئاصحإ ريغ

 )٨ ةرقفلا :عجار( اهرابتخd دونبلا رايتخا 

 ةلاح ف امأ .اهرايتخd ةفورعم ةيلامتحا ةنيع ةدحو لكل يطعت ةقيرطب ةنيعلا دونب رايتخا متي ,ةنيعلل يئاصحÇا رايتخdا لظ ف .١٢أ
 ساسأ ريفوت وه ةنيعلا نم ضرغلا نpو .ةنيعلا دونب رايتخd ينه;ا مك∞ا مادختسا متيف ,ةنيعلل يئاصحÇا ريغ رايتخdا مادختسا
 ةلثô ةنيع راتخي نأ عجارملل مه;ا نمف ,هنم ةنيعلا رايتخا ت يذلا ةنيعلا عمتجم نع تاجاتنتسا صÑختسd عجارملل لوقعم
 .ةنيعلا عمتجم صئاصò ةلثاô صئاصخب عتمتت ةنيع دونب رايتخا قيرط نع كلذو ,زيحتلا بنجتي ىتح

 ةشقانم متيسو .مظتن;ا ريغ رايتخdاو يجهن;ا رايتخdاو يئاوشعلا رايتخdا مادختسا ف تانيعلا رايتخd ةيسيئرلا قرطلا لثمتت .١٣أ
 .عبارلا قحل;ا ف قرطلا كلت نم لك

 )١١ ,١٠ يترقفلا :عجار( ةعجار"ا تاءارجإ ذيفنت

 .عفدلاب حيرصتلا ليلد رابتخا ءانثأ يغلم كيش رايتخا متي امدنع نوكي ام وه ليدب دنب ىلع ءارجÇا ذيفنت ةرورض ىلع ةلثمpا نم .١٤أ
 ىلع هرايتخا متي ليدب دنب نم ققحتلا متي ٍذئدنعف ,ًافارحنا لثd ó ثيحب ميلس لكشب هؤاغلإ ت دق كيشلا نأب عجار;ا عنتقا اذإف
 .بسانم وحن

 اذهب قلعت;ا قيثوتلا دقفُي امدنع نوكي ام راتخم دنب ىلع ةممصُ;ا ةعجار;ا تاءارجإ قيبطت ىلع عجار;ا ةردق مدع ةلثمأ نم .١٥أ
 .دنبلا
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)٥٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعجار;ا ف تانيعلا

 نم يتلا دونبلاو اهردص§ ةقلعت;ا ةلدpا بناج ىلإ ةقحÑلا ةيدقنلا تاضوبق;ا نم ققحتلا ةبسان;ا ةليدبلا تاءارجÇا ةلثمأ نم .١٦أ
 .ةيباجيإ ةقداصم بلط ىلع در مÑتسا مدع دنع اهتيوستب موقت نأ دوصق;ا

 )١٢ ةرقفلا :عجار( اهببسو تافيرحتلاو تافارحنRا ةعيبط

 عون ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةكرتشم تامس اهنم ديدعلل نأ عجار;ا ظحÑي دق ,اهديدö ت يتلا تافيرحتلاو تافارحنdا ليلö دنع .١٧أ
 هذه اهل يتلا دونبلا عيمج ديدö عجار;ا ررقي دق ,فورظلا هذه لثم فو .ةينمزلا ةرتفلا وأ جاتنÇا طخ وأ عقو;ا وأ ةلماع;ا
 وأ تافارحنdا هذه نوكت دق ,كلذل ةفاضإو .دونبلا كلت ىلع ةعجار;ا تاءارجإ قيبطتو ,ةنيعلا عمتجم ف ةكرتش;ا ةمسلا
 .شغ دوجو ةيلامتحا ىلإ ريشت دقو ةدمعتم تافيرحتلا

 )١٤ ةرقفلا :عجار( تافيرحتلا ميمعت

 نوكي d دق ميمعتلا اذه نكل ,فيرحتلا مج∞ ةلماش ةرظن ىلع لوصحلل ةنيعلا عمتجم ىلع تافيرحتلا ميمعت عجار;ا ىلع يعتي  .١٨أ
 .هليجست متيس يذلا غلب;ا ديدحتل ًايفاك

 ريثأت نإف ,كلذ عمو .ةنيعلا عمتجم ىلع تافيرحتلا ميمعت دنع هداعبتسا نكó هنإف ,ةذاش ةلاح هنأ ىلع ام فيرö فنصُي امدنع .١٩أ
 .ةذاشلا ريغ تافيرحتلا ميمعت ىلإ ةفاضÇاب نابس∞ا ف ذخؤي نp ةجاحب لظي ,هحيحصت مدع لاح ف ,تافيرحتلا كلت نم يأ

 لدعم ًاضيأ وه ةنيعلا فارحنا لدعم نp ,حيرص لكشب تافارحنdا ميمعت يرورضلا نم سيل ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ضارغp .٢٠أ
 يتلا ةباقرلا تاودأ نع تافارحنا فاشتكا متي امدنع تاداشرإ ٣)٣٣٠( ةعجار;ا رايعم مدقيو .لكك ةنيعلا عمتå ممعُ;ا فارحنdا
 .اهيلع دامتعdا عجار;ا يوني

 )١٥ ةرقفلا :عجار( ةعجار"ا تانيع جئاتن يوقت

 يرهوêا فيرحتلا رطخ ةدايز ىلإ عقوتم ريغ لكشب عفتر;ا ةنيعلا فارحنا لدعم يدؤي دق ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ضارغp .٢١أ
 غلبم يدؤي دقف ,ليصافتلا تارابتخاب قلعتي اميف امأ .يئدب;ا مييقتلا معدت ةيفاضإ ةعجارم ةلدأ ىلع لوص∞ا متي مل ام ,مَّيقُ;ا
 لكشب هفيرö ت دق باسح ديصر وأ تÑماع;ا نم ةئف نأب عجار;ا داقتعا ىلإ ةنيعلا ف عقوتم ريغ لكشب عفتر;ا فيرحتلا
 .يرهوج فيرö دوجو مدع ىلإ ريشت ةيفاضإ ةعجارم ةلدأ دوجو مدع لظ ف كلذو ,يرهوج

 عجار;ا بناج نم ريدقت لضفأ ةباث§ ,دجو نإ ,ذاشلا فيرحتلا ىلإ ةفاضÇاب مَّمعُ;ا فيرحتلا دعُي ,ليصافتلا تارابتخا ةلاح ف .٢٢أ
 ,هلمö نكó يذلا فيرحتلا ,دجو نإ ,ذاشلا فيرحتلا ىلإ ةفاضÇاب مَّمعُ;ا فيرحتلا زواجتي امدنعو .ةنيعلا عمتجم ف فيرحتلل
 ىلإ ةفاضÇاب مَّمعُ;ا فيرحتلا ناك املكو .هرابتخا ت يذلا ةنيعلا عمتجم لوح تاجاتنتسÑل dًوقعم ًاساسأ رفوت نل ةنيعلا نإف
 .هلمö نكó يذلا فيرحتلل يلعفلا فيرحتلا زوا® ةيلامتحا تداز ,هلمö نكó يذلا فيرحتلا نم يبيرق ذاشلا فيرحتلا
 رطخ دوجو عجار;ا جتنتسي دقف ,ةنيعلا مجح ديدحتل مدختس;ا فيرحتلل عجار;ا تاعقوت نم ربكأ مَّمعُ;ا فيرحتلا ناك اذإ ,ًاضيأو
 ةعجار;ا تاءارجإ جئاتن ذخأ دعاسيو .هلمö نكó يذلا فيرحتلا زواجتي ةنيعلا عمتجم ف يلعفلا فيرحتلا نأب ,لوبقم ريغ ةنيع
 متي دقو ,هلمö نكó يذلا فيرحتلل ةنيعلا عمتجم ف يلعفلا فيرحتلا زوا® رطخ مييقت ف عجار;ا نابس∞ا ف ىرخpا
 .ةيفاضإ ةعجارم ةلدأ ىلع لوص∞ا ت اذإ رطòا ضيفخت

 دقف ,هرابتخا ت يذلا ةنيعلا عمتجم نأشب تاجاتنتسÑل dًوقعم ًاساسأ رفوي d ةعجار;ا ف تانيعلا أدبم نأ ىلإ عجار;ا لصوت اذإ .٢٣أ
 :يلي ا§ عجار;ا موقي

 ;ةيرورض تÑيدعت يأ لمعو ىرخأ تافيرö دوجو لامتحا نعو اهديدö ت يتلا تافيرحتلا نع يرحتلاب ةرادÇا ةبلاطم •
 وأ

 ف ,لاث;ا ليبس ىلعف .وحن لضفأ ىلع بولط;ا ديكأتلا قيقحتل ةيفاضÇا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط فييكت •
 تاءارجÇا ليدعت وأ ,ةليدب ةباقر ةادأ رابتخا وأ ,ةنيعلا مجح عيسوتب عجار;ا موقي دق ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ةلاح
 .ةلصلا تاذ ساسpا

 
 ١٧ ةرقفلا ,"ةمَّيقُ'ا رطاخملل عجار'ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار'ا رايعم ٣
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)٥٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةعجار;ا ف تانيعلا

 لوBا قحل"ا

 )٨أ ةرقفلا :عجار(

 ةحجر"ا ةميقلا ىلإ دنتس"ا رايتخRاو يقبطلا ميسقتلا

 ىلإ دنتس;ا رايتخdا وأ يقبطلا ميسقتلا عابتا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ددحي دق ,ةنيعلا هنم بحسُتس يذلا عمتåا صئاصخ ةاعارم دنع
 .ةحجر;ا ةميقلا ىلإ ًادانتسا ةنيعلا رايتخا بيلاسأو يقبطلا ميسقتلا مادختسا نأشب عجارملل تاداشرإ قحل;ا اذه مدقيو .ةحجر;ا ةميقلا

 يقبطلا ميسقتلا

 ١. óنك öيقبطلا ميسقتلاب عجار;ا ماق اذإ ةعجار;ا ةءافك يس åاهل ةلصفنم ةيعرف تاعمتجم ىلإ هميسقت قيرط نع ةنيعلا عمت 
 ضيفختب حامسلا ّمث نمو ,ةقبط لك لخاد دونبلا ف نيابتلا ضيفخت ف يقبطلا ميسقتلا اذه نم فدهلا لثمتيو .ةنيعم صئاصخ
 .ةنيعلا رطخ ةدايز نودب ةنيعلا مجح

 دوهج نم ديز;ا هيجوتب كلذ حمسيو .ةيدقنلا ةميقلا بسح ًايقبط ةنيعلا عمتجم ميسقت ًةداع متي ,ليصافتلا تارابتخا ذيفنت دنع .٢
 .ةميقلا ف ةغلاب;ا ثيح نم ةلمت´ا تافيرحتلا ربكأ نمضتت دق دونبلا هذه نإ ثيح ,ربكpا ميقلا تاذ دونبلا وحن ةعجار;ا
 رابتخا دنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ام فيرö رطخ عافترا ىلإ ريشت ةنيعم ةيصاò ًاقفو ًايقبط ةنيعلا عمتجم ميسقت نكó ,لث;ابو
 بسح ًايقبط ةدصرpا ميسقت نكó ,ليصحتلا ةقحتسم تاباس∞ا يوقت ءانثأ اهليصö ف كوكش;ا تاباس∞ا صصخم
 .اهرامعأ

٣.  d óإ تاقبطلا ىدحإ لخاد دونبلا نم ةنيع ىلع ةقبط;ا ةعجار;ا تاءارجإ جئاتن ميمعت نكd ةقبطلا كلت لكشت يتلا دونبلا ىلع. 
 قلعتي اميف يرهوêا فيرحتلا رطخ هنابسح ف ذخأي نp هجاحب عجار;ا نإف ,لماكلاب ةنيعلا عمتجم ىلع ام جاتنتسا بحسلو
 نم %٩٠ ةبسن ام ةنيع عمتجم ف دونبلا نم %٢٠ لكشت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .لماكلاب ةنيعلا عمتجم لّكشت ىرخأ تاقبط يأب
 ىلإ لصوتلاو ةنيعلا هذه جئاتن يوقتب عجار;ا موقيو .دونبلا هذه نم ةنيع نم ققحتلا عجار;ا ررقي دقو .يعم باسح ديصر ةميق
 ىرخأ لئاسو وأ ةيفاضإ ةنيع اهنأشب مدختسُتس يتلا( ةيقبت;ا %١٠ ـلا نع لصفنم لكشب ةميقلا نم %٩٠ ـلا نأشب جاتنتسا

êةيرهوج ريغ دعُت دق يتلا وأ ةعجار;ا ةلدأ عم(. 

 تافيرحتلا عمج متي مث .ةدح ىلع ةقبط لك ىلع فيرحتلا ميمعت متي ,تاقبط ىلإ باسح ديصر وأ تÑماعم ةئف ميسقت ةلاح ف .٤ 
 .باس∞ا ديصر وأ تÑماع;ا ةئف يلامجإ ىلع تافيرحتلل لمت´ا ريثأتلا ف رظنلا دنع ةقبط لك ىلع ةمَّمعُ;ا

 ةحجر"ا ةميقلا ىلإ دنتس"ا رايتخRا

 .ةنيعلا عمتجم لكشت يتلا ةيدرفلا ةيدقنلا تادحولاب ةنيعلا ةدحو ديدö ةءافكلا نم نوكي دق ,ليصافتلا تارابتخا ذيفنت دنع .٥
 ربتخي دقف ,ليصحتلا ةقحتسم تاباس∞ا ديصر ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةنيعلا عمتجم لخاد نم ةدد´ا ةيدقنلا تادحولا رايتخا دعبو
 ف جهن;ا اذه دئاوف نمو .ةيدقنلا تادحولا كلت ىلع يوتö يتلا ةيدرفلا ةدصرpا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةدد´ا دونبلا عجار;ا

öا ةميقلا تاذ دونبلا ىلإ ةعجار;ا دوهج هيجوت ,ةنيعلا ةدحو ديدpربك, pل ربكأ ةصرف اهيدل نÑتانيع اهنع جتنت دقو ,رايتخ 
 جهن;ا وهو ,)عبارلا قحل;ا ف ةحضو;ا( ةنيعلا رايتخd ةيجهن;ا ةقيرطلا عم نمازتلاب جهن;ا اذه مادختسا متي دقو .رغصأ ماجحأب
 .يئاوشعلا رايتخdا مادختساب دونبلا رايتخا دنع ةءافك رثكpا
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)٥٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعجار;ا ف تانيعلا

 يناثلا قحل"ا

 )١١أ ةرقفلا :عجار(

 ةباقرلا تاودأ تارابتخا ضارغB ةنيعلا مجح ف ةرثؤ"ا لماوعلا ىلع ةلثمأ

 يتلا ,لماوعلا كلت ضرتفتو .ةباقرلا تاودأ تارابتخا ءارجÇ ةنيعلا مجح ديدö دنع نابس∞ا ف عجار;ا اهذخأي دق يتلا لماوعلا يلي اميف
 جهنم ىرخأ ةروص ةيأب لدعي d وأ ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا تيقوت وأ ةعيبط ليدعتب موقي d عجار;ا نأ ,ةعمتجم نابس∞ا ف اهذخأ مزلي
 .ةمَّيق;ا رطاخملل ًةباجتسا ساسpا تاءارجÇا

  ةنيعلا مجح ىلع ريثأتلا لماعلا

 ةباقرلا تاودأ ذخأ ىدم ةدايز .١
 دنع نابس∞ا ف ةلصلا تاذ
 رطاخملل عجار;ا مييقت

 ةيلعافلا نم هيلع لوص∞ا عجار;ا مزتعي يذلا ديكأتلا داز املك ةدايز
 فيرحتلا رطò عجار;ا مييقت ضفخنا ,ةباقرلا تاودp ةيليغشتلا
 امدنعو .ةنيعلا هب نوكت نأ مزلي يذلا مج∞ا دازو ,يرهوêا
 ىوتسم ىلع يرهوêا فيرحتلا رطò عجار;ا مييقت نمضتي
 رمpا بلطتي ,ةباقرلا تاودp ةيليغشتلا ةيلعافلل ًاعقوت تارارقÇا
 يواست ضارتفابو .ةباقرلا تاودp تارابتخا ذيفنت عجار;ا نم
 ةيلعافلا ىلع عجار;ا دامتعا داز املكف ,ىرخpا رومpا عيمج
 تارابتخا ىدم عستا ,رطا™ا مييقت ف ةباقرلا تاودp ةيليغشتلا
 .)ةنيعلا مجح داز ,ّمث نمو( ةباقرلا تاودp عجار;ا

 نكó يذلا فارحنdا لدعم ةدايز .٢
öهلم 

 مج∞ا داز ,هلمö نكó يذلا فارحنdا لدعم ضفخنا املك ناصقن
 .ةنيعلا هب نوكت نأ مزلي يذلا

 ف عقوت;ا فارحنdا لدعم ةدايز .٣
 هرابتخا متيس يذلا ةنيعلا عمتجم

 نوكت نأ مزلي يذلا مج∞ا داز ,عقوت;ا فارحنdا لدعم داز املك ةدايز
 ريدقت ءارجإ نم هنّكó عضو ف عجار;ا نوكي ىتح ةنيعلا هب
 ةلصلا تاذ لماوعلا نمضتتو .يلعفلا فارحنdا لدع; لوقعم
 لامعÆل عجار;ا مهف ,عقوت;ا فارحنdا لدع; عجار;ا ةاعار§
 لصوتلل ةذَّفنُ;ا رطا™ا مييقت تاءارجإ ,صوصòا هجو ىلعو(
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)٥٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةعجار;ا ف تانيعلا

  ةنيعلا مجح ىلع ريثأتلا لماعلا

 ةباقرلا ف وأ يفظو;ا ف تارييغتلاو ,)ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ
 ,ةقباس تارتف ف ةقبط;ا ةعجار;ا تاءارجإ جئاتنو ,ةيلخادلا
 تdدعم عافترا ًةداع مزلتسيو .ىرخpا ةعجار;ا تاءارجإ جئاتنو
 ,دودحم ضافخنا ثودح ةباقرلا تاودأ ف ةعقوت;ا فارحنdا
 .مَّيقُ;ا يرهوêا فيرحتلا رطخ ف ,Ñًصأ ثدح نإ اذه

 هوجري يذلا ديكأتلا ىوتسم ةدايز .٤
 لدعم زوا® مدع نأشب عجار;ا
 ةنيعلا عمتجم ف يلعفلا فارحنdا
 هلمö نكó يذلا فارحنdا لدع;

 جئاتن نأ ىلع لادلاو عجار;ا هوجري يذلا ديكأتلا ىوتسم داز املك ةدايز 
 ف فارحنÑل يلعفلا ثود∞ا ىلع رشؤم عقاولا ف يه ةنيعلا
 .ةنيعلا هب نوكت نأ مزلي يذلا مج∞ا داز ,ةنيعلا عمتجم

 ف ةنيعلا تادحو ددع ةدايز .٥
 ةنيعلا عمتجم

 عمتå يلعفلا مجحلل نوكي ,ةريبكلا ةنيعلا تاعمتå ةبسنلاب  ليئض ريثأت
 .ةنيعلا مجح ىلع ,Ñًصأ دجو نإ اذه ,طيسب ريثأت ةنيعلا
 ةعجار;ا ف تانيعلا نوكت d دق ,ةريغصلا تاعمتجملل ةبسنلابو
 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةليدبلا لئاسولا ةءافك سفنب
 .ةبسان;ا ةعجار;ا
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)٥٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعجار;ا ف تانيعلا

 ثلاثلا قحل"ا

 )١١أ ةرقفلا :عجار(

 ليصافتلا تارابتخا ضارغB ةنيعلا مجح ف ةرثؤ"ا لماوعلا ىلع ةلثمأ

 مزلي يتلا ,لماوعلا كلت ضرتفتو .ليصافتلا تارابتخا ءارجÇ ةنيعلا مجح ديدö دنع نابس∞ا ف عجار;ا اهذخأي دق يتلا لماوعلا يلي اميف
 تيقوت وأ ةعيبط ىرخأ ةروص ةيأب لدعي d وأ ةباقرلا تاودأ تارابتخا جهنم ليدعتب موقي d عجار;ا نأ ,ةعمتجم نابس∞ا ف اهذخأ
 .ةمَّيق;ا رطاخملل ًةباجتسا ساسpا تاءارجÇا

 لماعلا
 مجح ىلع ريثأتلا
  ةنيعلا

 رطò عجار;ا مييقت عافترا .١
 يرهوêا فيرحتلا

 نأ مزلي يذلا مج∞ا داز ,يرهوêا فيرحتلا رطò عجار;ا مييقت عفترا املك ةدايز
 مزÑ;ا رطòاب يرهوêا فيرحتلا رطò عجار;ا مييقت رثأتيو .ةنيعلا هب نوكت
 تاودp تارابتخا ذيفنتب عجار;ا مقي مل اذإ ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةباقرلا رطخو
 ةيلعافلا لباقم ف رطاخملل عجار;ا مييقت ضيفخت نكÑ óف ,ةباقرلا
 ,هيلع ًءانبو .ةلصلا يذ رارقÇاب قلعتي اميف ةيلخادلا ةباقرلا تاودp ةيليغشتلا
 جاتحي ,لوبقم لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ ةعجار;ا رطخ ضيفخت لجpو
 ىلع ربكأ لكشب دامتعdاو فاشتكdا رطخ ىوتسم ضافخنا ىلإ عجار;ا
 نم اهيلع لوص∞ا متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ تداز املكو .ساسpا تاءارجÇا
 مج∞ا داز ,)فاشتكdا رطخ ضفخنا املك ,ىرخأ ةرابعب( ليصافتلا تارابتخا
 .ةنيعلا هب نوكت نأ مزلي يذلا

 تاءارجÇا مادختسا ةدايز .٢
 ةهجو;ا ىرخpا ساسpا
 رارقÇا سفنل

 ليصافتلا تارابتخا( ىرخpا ساسpا تاءارجÇا ىلع عجار;ا دامتعا داز املك ناصقن
 عمتج§ قلعتي اميف فاشتكdا رطخ ضيفختل )ساسpا ةيليلحتلا تاءارجÇا وأ
 عجار;ا جاتحي يذلا ديكأتلا ىوتسم ضفخنا ,لوبقم ىوتسم ىلإ يعم ةنيع
 .ةنيعلا مجح لقي نأ نكó ,ّمث نمو ,ةنيعلا نم هيلع لوصحلل

 يذلا ديكأتلا ىوتسم ةدايز .٣
 مدع نأشب عجار;ا هوجري

 ف يلعفلا فيرحتلا زوا®
 يذلا فيرحتلل ةنيعلا عمتجم
óنك öهلم 

 نأ ىلع لادلاو هيلع لوصحلل عجار;ا جاتحي يذلا ديكأتلا ىوتسم داز املك ةدايز 
 ,ةنيعلا عمتجم ف فيرحتلل يلعفلا غلب;ا ىلع رشؤم عقاولا ف يه ةنيعلا جئاتن
 .ةنيعلا هب نوكت نأ مزلي يذلا مج∞ا داز

 نكó يذلا فيرحتلا ةدايز .٤
öهلم 

 هب نوكت نأ مزلي يذلا مج∞ا داز ,هلمö نكó يذلا فيرحتلا ضفخنا املك ناصقن
 .ةنيعلا

 يذلا فيرحتلا غلبم ةدايز .٥
 ف هدوجو عجار;ا عقوتي
 ةنيعلا عمتجم

 داز ,ةنيعلا عمتجم ف هدوجو عجار;ا عقوتي يذلا فيرحتلا غلبم داز املك ةدايز
 غلبملل لوقعم ريدقتب مايقلا لجأ نم ةنيعلا هب نوكت نأ مزلي يذلا مج∞ا
 ةاعار§ ةلصلا تاذ لماوعلا نمضتتو .ةنيعلا عمتجم ف فيرحتلل يلعفلا
 ,ةيعوضوم ريغ ةروصب دونبلا ميق ديدö ىدم ,عقوت;ا فيرحتلا غلب; عجار;ا
 تاءارجإ جئاتنو ,ةباقرلا ةادأ تارابتخا جئاتنو ,رطا™ا مييقت تاءارجإ جئاتنو
 .ىرخpا ساسpا تاءارجÇا جئاتنو ,ةقباسلا تارتفلا ف ةقبط;ا ةعجار;ا
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)٥٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةعجار;ا ف تانيعلا

 لماعلا
 مجح ىلع ريثأتلا
  ةنيعلا

 عمتå يقبطلا ميسقتلا .٦
 كلذ نوكي امدنع ةنيعلا
 ًابسانم

 عمتجم ف دونبلل يدقنلا مج∞ا ف عساو )نيابت( ىدم كانه نوكي امدنع ناصقن
 نم نوكي امدنعو .ًايقبط ةنيعلا عمتجم ميسقت ديف;ا نم نوكي دق ,ةنيعلا
 ماجحأ عومجم نإف ,بسانم لكشب تاقبط ىلإ ةنيعلا عمتجم ميسقت نكم;ا
 يذلا ةنيعلا مجح نم لقأ ةماع ةروصب نوكيس تاقبطلا نم ةذوخأ;ا تانيعلا
 بحس ت ول اميف ةنيعلا رطخ نم يعم ىوتسم غولبل هيلع لوص∞ا مزليس ناك
 .لكك ةنيعلا عمتجم نم ةدحاو ةنيع

 ف ةنيعلا تادحو ددع .٧
 ةنيعلا عمتجم

 ريثأت ةنيعلا عمتå يلعفلا مجحلل نوكي ,ةريبكلا ةنيعلا تاعمتå ةبسنلاب ليئض ريثأت
 تاعمتå ةبسنلابف ,يلاتلابو .ةنيعلا مجح ىلع ,Ñًصأ دجو نإ اذه ,طيسب
 لئاسولا ةءافك سفنب ,بلاغلا ف ,ةعجار;ا ف تانيعلا نوكت d ,ةريغصلا ةنيعلا
 دنعف ,كلذ عمو( .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةليدبلا
 ةنيعلا عمتå ةيدقنلا ةميقلا ةدايز نإف ,دقنلا ةدحو ساسأ ىلع ةنيعلا رايتخا
 ف ةبسانت;ا ةدايزلا قيرط نع كلذ ضيوعت متي مل ام ,ةنيعلا مجح نم ديزت
 تايوتسم وأ ىوتسم ,قابطنdا ةلاح فو[ لكك ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهpا
 ).]ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ وأ تÑماعم تائفل ةيبسنلا ةيمهpا

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٨١  

)٥٣٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعجار;ا ف تانيعلا

 عبارلا قحل"ا

 )١٣أ ةرقفلا :عجار(

 ةنيعلا رايتخا قرط

 :يلي اميف ةيسيئرلا قرطلا لثمتتو .تانيعلا رايتخd قرطلا نم ديدعلا دجوي

 .)ةيئاوشعلا ماقرpا لوادج ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيئاوشعلا ماقرpا تادلوم مادختسا لÑخ نم قبطي( يئاوشعلا رايتخdا )أ(

 رايتخا يب لصافلا ىد;ا ىلع لوصحلل ةنيعلا مجح ىلع ةنيعلا عمتجم ف ةنيعلا تادحو ددع ةمسق متت ثيح ,يجهن;ا رايتخdا )ب(
 ٥٠ لك دعب ةنيع ةدحو رايتخا متي ,ةدحو يسمخ لوأ نمض ةيادبلا ةطقن ديدö دعبو ,ةدحو ٥٠ لك لاث;ا ليبس ىلع ,ةنيعلا تادحو
 اهديدö ت اذإ Ñًعف ةيئاوشع ةنيعلا نوكت نأ حجرpا نمف ,يئاوشع لكشب اهديدö نكó ةيادبلا ةطقن نأ نم مغرلا ىلعو .ةدحو
 نأ ديدحتل عجار;ا جاتحي دق ,يجهن;ا رايتخdا مادختسا دنعو .ةيئاوشع ماقرأ لوادج وأ بسوحم ةيئاوشع ماقرأ دلوم مادختساب
 عمتجم ف يعم طΩ عم ةنيعلا تادحو رايتخا يب لصافلا ىد;ا اهيف قفاوتي ةقيرطب ةبترم ريغ ةنيعلا عمتجم لخاد ةنيعلا تادحو
 .ةنيعلا

 يدؤي يذلاو )لوpا قحل;ا ف حضوم وه امك( ةحجر;ا ةميقلا ىلإ دنتس;ا رايتخdا نم عون وه ,دقنلا ةدحو ساسأ ىلع ةنيعلا رايتخا )ج(
  .ةيدقن غلاب§ جاتنتسا ىلإ اهóوقتو اهرايتخاو ةنيعلا مجح هيف

 نإف ,مظتنم بولسأ مادختسا مدع نم مغرلابو .مظتنم بولسأ عابتا نودب ةنيعلا عجار;ا هيف راتخي يذلاو ,مظتن;ا ريغ رايتخdا )د(
 وأ رايتخdا وأ ,اهعقوم ديدö بعصي يتلا دونبلا بن® ,لاث;ا ليبس ىلع( ؤبنتلا ىلع ةردق ةيأ وأ دوصقم زيö يأ بنجتي عجار;ا
 ةصرفب ةنيعلا عمتجم ف دونبلا عيمج ىظö نأ نامضل ىعسي ّمث نمو )ةحفص لك ف ةريخpا وأ ىلوpا دويقلل مئادلا بنجتلا
dو .اهرايتخd ا دعُيdا دنع ًابسانم مظتن;ا ريغ رايتخdا رايتخÇةنيعلل يئاصح. 

 ةقيرط مادختسا ًةداع نكd óو .ةنيعلا عمتجم لخاد نم ةرواجت;ا دونبلا نم )تاعومجم( ةعومجم رايتخا لمشيو ,تاعومåا رايتخا )ه(
 دونبلل نوكت نأ اهيف عقوتي ةقيرطب ةبترم نوكت تانيعلا تاعمتجم مظعم نp ةعجار;ا ف تانيعلا أدبم عابتا دنع تاعومåا رايتخا
 دونبلا نم ةعومجم صحف نأ نم مغرلا ىلعو .ةنيعلا عمتجم ف ىرخpا دونبلا نع ةفلتخم اهنكلو ,اهضعبل ةلثاô صئاصخ ةيلاتت;ا
 عجار;ا يوني امدنع ًابسانم ةنيع رايتخا بولسأ كلذ رابتعا ردانلا نم هنأ dإ ,فورظلا ضعب ف ًابسانم ةعجارم ءارجإ نوكي دق
 .ةنيعلا ىلإ ًادانتسا لماكلاب ةنيعلا عمتجم نأشب ةحيحص تاجاتنتسا طابنتسا
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 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم :"لَّدعُملا" )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا
 

 ,"لَّدعمُلا" )٥٤٠( ةعجارملا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعملا سلجم نم ردص امك
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لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 "لَّدعمُلا" )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا

 تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ٢٠١٩ ربمسيد ١٥ ف أدبت يتلا تارتفلل ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايعملا اذه يرسي(

 سرهفلا
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 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
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  ةمكوحلاب يفلكملاب لاصتالا :يناثلا قحلملا
 
 

 )٢٠٠( ةعجارملا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم" )لدعملا( )٥٤٠( ةعجارملا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ف ةدمتعملا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجارملاب مايقلاو لقتسملا عجارملل ةماعلا فادهألا"

 ت دق ةبجاولا ةيلآلا نأ ىلإ صلخ يذلا ةماعلا ةحلصملا ىلع فارشإلا سلجم ةقفاوم ىلع )لدعملا( )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا لصح دقو
 .ميلس لكشب ةماعلا ةحلصملا ةاعارم ت دق هنأو رايعملا عضو ف اهعابتا

  



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٨٦  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 ةمدقم

 رايعملا اذه قاطن

 مئاوقلا ةعجارم دنع اهب ةقلعتملا تاحاصفإلاو ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف عجارملا تايلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايعملا اذه لوانتي .١
 ١)٣١٥( ةعجارملا رايعم قيبطت ةيفيك ,ف عسوتت وأ ,ىلإ ريشت تاداشرإ مدقيو تابلطتم رايعملا نمضتي ,ديدحتلا هجو ىلعو .ةيلاملا
 تاريدقتلاب قلعتي اميف ةلصلا تاذ ىرخألا ةعجارملا ريياعمو ٤)٥٠٠( ةعجارملا رايعمو ٣)٤٥٠( ةعجارملا رايعمو ٢)٣٣٠( ةعجارملا رايعمو
 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا تافيرحت يوقت نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم ًاضيأ نمضتيو .تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا
 .ةرادإلا بناج نم لمتحم زيحت دوجو ىلع ةلادلا تارشؤملاو ,تاحاصفإ نم اهب

 ةيبساحملا تاريدقتلا ةعيبط

 ةيدقنلا غلابملا دصر نكمملا نم نوكي ال امدنع اهئارجإ ىلإ ةجاحب ةرادإلا نوكتو اهتعيبطب ًاريبك ًانيابت ةيبساحملا تاريدقتلا نيابتت .٢
 أشنيو .تانايبلاو ةفرعملا ف ةمزالملا تادييقتلا سكعت ريدقتلا دكأت مدع نم ةلاحل ةيدقنلا غلابملا هذه سايق عضخيو .رشابم لكشب
 ام ةقيرط رايتخا ىلع ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ةيلآ يوطنتو .سايقلا تاونل نامزالم ةيعوضوم مدعو نيابت تادييقتلا هذه نع
 نوكيو .سايقلا ف ديقعت هنع أشني نأ نكميو ةرادإلا بناج نم ًاداهتجا بلطتي ام وهو ,تانايبو تاضارتفا مادختساب اهقيبطتو
 ةيلباق ىلع ًاضيأ ريثأت ىرخألا مزالملا رطخلا لماوع وأ ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلا ببسب ةيدقنلا غلابملا هذه ىلع ةعقاولا تاريثأتلل

 )لوألا قحلملا ,٦أ–١أ تارقفلا :عجار( .فيرحتلل غلابملا ضرعت

 .ريبك لكشب نيابتت ريدقتلا دكأت مدعل يبساحملا ريدقتلا عوضخ ةجرد نإف ,ةيبساحملا تاريدقتلا عيمج ىلع قبطني رايعملا اذه نأ مغر .٣ 
 بسح رايعملا اذه اهبلطتي يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ كلذكو هادمو مييقتلا اذه تيقوتو رطاخملا مييقت ةعيبط نيابتت فوسو
 تاريدقتل ةياغلل ًاضفخنم ريدقتلا دكأت مدع نوكي دقف .يرهوج فيرحت رطاخم نم اهب قلعتي ام مييقتو ريدقتلا دكأت مدع ةلاح
 تاريدقتلا ءارجإ اهيلع ىوطنا يتلا ةيعوضوملا مدعو ديقعتلا ةجرد نوكت دق كلذكو ,تاريدقتلا ةعيبط ىلع ًءانب ,ةنيعم ةيبساحم
 .ةفّثكم ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإو رطاخملا مييقت تاءارجإ نوكت نأ عقوتُي ال ,ةيبساحملا تاريدقتلا هذه لثملف .ةياغلل ةضفخنم
 نوكت نأ تاءارجإلا هذهل عقوتملا نم نوكي ,ةياغلل ةعفترم ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلا ةجرد وأ ريدقتلا دكأت مدع ةلاح نوكت امدنعو
 )٧أ ةرقفلا :عجار( .هتابلطتم قيبطت ف جردتلا ةيفيك نأشب تاداشرإ ىلع رايعملا اذه يوتحيو .ريثكب ًاقاطن عسوأ

 رايعملا اذهل ةيسيئرلا ميهافملا

 تاريدقتلل تارارقإلا ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقت ضارغأل ةمزالملا رطاخملل لصفنم مييقت ءارجإ رايعملا اذه بلطتي  .٤
 ًايرهوج نوكي نأ نكمي فيرحت ىلع ام رارقإ ءاوتحا ةيلباق رثأتت وأ عضخت دق ,يعم يبساحم ءارجإ لك ةعيبط ىلع ًءانبو .ةيبساحملا
 وه امل ًاقفوو .اهنيب اميف ةلدابتملا ةقالعلاو ,ىرخألا مزالملا رطخلا لماوع وأ ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلا وأ ريدقتلا دكأت مدع ةلاحب
 تاباسح ةدصرأو تالماعم تائف نم اهب قلعتي امو ,تارارقإلا ضعبل مزالملا رطخلا نوكي ٥,)٢٠٠( ةعجارملا رايعم ف حضوم
 ىلع مزالملا رطخلا لماوع اهب رثؤت يتلا ةجردلا ىلع مزالملا رطخلا مييقت دمتعي ,يلاتلابو .ىرخأ تارارقإ ف هنم ىلعأ ,تاحاصفإو
 تارقفلا :عجار( .مزالملا رطخلا قاطن ظفلب رايعملا اذه ف هيلإ راشُي سايقم ىلع مييقتلا نيابتيو ,همجح وأ فيرحتلا عوقو ةيلامتحا

 )لوألا قحلملا ,٦٦أ–٦٥أ ,٩أ–٨أ

 
 "اهتئيبو ةأشنملا مهف لالخ نم اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت" )٣١٥( ةعجارملا رايعم  ١
 "ةمَّيقملا رطاخملل عجارملا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجارملا رايعم  ٢
 "ةعجارملا لالخ ةفشتكملا تافيرحتلا يوقت" )٤٥٠( ةعجارملا رايعم ٣
 "ةعجارملا ةلدأ" )٥٠٠( ةعجارملا رايعم  ٤
 ٤٠أ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجارملاب مايقلاو لقتسملا عجارملل ةماعلا فادهألا" )٢٠٠( ةعجارملا رايعم ٥



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٨٧  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 ,امهب قلعتي اميف تاداشرإ مدقيو ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعمو )٣١٥( ةعجارملا رايعم ف ةدراولا ةلصلا تاذ تابلطتملا ىلإ رايعملا اذه ريشي .٥
 تارارقلا كلذ ف امب ,ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا ةباقرلا تاودأ نأشب عجارملا اهذختي يتلا تارارقلا ةيمهأ ىلع ديكأتلل كلذو
 :يلي امب ةقلعتملا

 .اهقيبطت ت دق ناك اذإ ام ديدحتو اهميمصت يوقت عجارملا ىلع يعتي ,ةعجارملاب ةلص تاذ ةباقر تاودأ كانه تناك اذإ ام •

 .ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخاب موقيس عجارملا ناك اذإ ام •

 تاريدقتلل تارارقإلا ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقت دنع ةباقرلا رطخل لصفنم مييقت ءارجإ ًاضيأ رايعملا اذه بلطتي .٦
 ىلإ هجتت اهذفنيس يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ تناك اذإ ام نابسحلا ف عجارملا ذخأي ,ةباقرلا رطخ مييقت دنعو .ةيبساحملا
 عجارملا مييقت ضيفخت نكمي الف ,ةباقرلا تاودأل تارابتخا ذيفنتب عجارملا مقي مل اذإو .ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع دامتعالا

 ةرقفلا :عجار( ٦.ةلصلا يذ رارقإلاب قلعتي اميف ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلل تارارقإلا ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطخل
 )١٠أ

 تاودأ تارابتخا ,ءاضتقالا دنع ,كلذ ف امب( عجارملا اهذفني يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ نوكت نأ ةرورض ىلع رايعملا اذه دكؤي .٧ 
 وأ لماع دوجو ريثأت نابسحلا ف ذخألا عم ,تارارقإلا ىوتسم ىلع ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم بابسأل ةبيجتسم )ةباقرلا
 .ةباقرلا رطخل عجارملا مييقتو شغلا رطخ لماوع نم رثكأ

 نوكت امدنع اهتيمهأ ديزتو ,مزالملا رطخلا لماوع ف عجارملا رظنب ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف ينهملا كشلا ةعزن ةسرامم رثأتت .٨ 
 وأ ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلاب ةريبك ةجردب ةرثأتم نوكت امدنع وأ ريدقتلا دكأت مدع نم ةعفترم ةجردل ةعضاخ ةيبساحملا تاريدقتلا
 وأ زيحتلا ببسب فيرحتلل ضرعتلا ةيلباق عفترت امدنع ةمهم ينهملا كشلا ةعزن ةسرامم دعُت ,لثملابو .ىرخألا مزالملا رطخلا لماوع
 )١١أ ةرقفلا :عجار( .ةرادإلا بناج نم شغلا

 تناك اذإ ام يوقتب ,اهيلع لوصحلا ت يتلا ةعجارملا ةلدأو ةذفنملا ةعجارملا تاءارجإ ىلع ًءانب ,موقي نأ عجارملا نم رايعملا اذه بلطتي .٩
 اذه ضارغألو .ةفَّرحُم اهنأ مأ ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ٧ةلوقعم دعُت تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا
 دق قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف ةدراولا ةلصلا تاذ تابلطتملا نأ "قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةلوقعم" ظفلب دصقُي ,رايعملا

 )١٤٤أ–١٣٩أ ,١٣أ ,١٢أ تارقفلا :عجار( :لوانتت يتلا تابلطتملا كلذ ف امب ,بسانملا لكشلاب اهقيبطت ت

 قئاقحو يبساحملا ريدقتلا ةعيبط ءوض ف تانايبلاو تاضارتفالاو ةقيرطلا رايتخا كلذ ف امب ,ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ •
 ;ةأشنملا فورظو

   ;ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخا •

 ةعيبط حضوت يتلا تاحاصفإلاو يبساحملا ريدقتلا عضو ةيفيك نع تاحاصفإلا كلذ ف امب ,يبساحملا ريدقتلا نع تاحاصفإلا •
 .هرداصمو هادمو يبساحملا ريدقتلا

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ٢٠١٩ ربمسيد ١٥ ف أدبت يتلا تارتفلل ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايعملا اذه يرسي .١٠

 
 ثلاثلا قحلملا ,"ةعجارملا ف تانيعلا" )٥٣٠( ةعجارملا رايعم  ٦
 )ج( ١٣ ةرقفلا ,"ةيلاملا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجارملا رايعم ًاضيأ رظنا  ٧



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٨٨  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 فدهلا

 تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا تناك اذإ ام نأشب ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلا وه عجارملا فده .١١
 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةلوقعم دعُت ةيلاملا مئاوقلا ف

 تافيرعتلا

 :هاندأ ةنّيبملا يناعملا ةيتآلا تاحلطصملل نوكت ,ةعجارملا ريياعم ضارغأل .١٢

 ةرقفلا :عجار( .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتمل ًاقفو ,ريدقتلا دكأت مدع ةلاحل هسايق عضخي يدقن غلبم :يبساحملا ريدقتلا )أ(
 )١٤أ

 ةرادإلا ريدقتل هميوقت دنع عجارملا هعضي ,بيترتلا ىلع ,غلابملا نم ىدم وأ غلبم :غلابملا نم ىدم وأ دحاو غلبمل عجارملا ريدقت )ب(
 )١٥أ ةرقفلا :عجار( .دحاو غلبمل

 )لوألا قحلملا ,١٦أ ةرقفلا :عجار( .سايقلا ةقد ف مزالم صقنل ضرعتلا ةيلباق :ريدقتلا دكأت مدع )ج(

 )١٧أ ةرقفلا :عجار( .تامولعملا دادعإ دنع اهدايحل ةرادإلا نادقف :ةرادإلا زيحت )د(

 .يبساحم ريدقتك ةيلاملا مئاوقلا ف هنع حاصفإلا وأ هتابثإ ةرادإلا راتخت يذلا غلبملا :دحاو غلبمل ةرادإلا ريدقت )ه(

 .يبساحم ريدقت اهلوانت يتلا فورظلا وأ ثادحألا وأ تالماعملا حاضتا نم تانلا يلعفلا يدقنلا غلبملا :يبساحملا ريدقتلا تان )و(
 )١٨أ ةرقفلا :عجار(

 تابلطتملا

 اهب ةقلعتملا ةطشنألاو رطاخملا مييقت تاءارجإ

 بجي ٨,)٣١٥( ةعجارملا رايعم تابلطتمل ًاقفو ,ةأشنملاب ةصاخلا ةيلخادلا ةباقرلا مهف كلذ ف امب ,اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا دنع .١٣
 عجارملا تاءارجإ ذَّفنُت نأ بجيو .ةأشنملاب ةصاخلا ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتت يتلا ةيتآلا رومألل مهف ىلإ لصوتي نأ عجارملا ىلع
 مئاوقلا ىوتسم ىلع اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتل بسانم ساسأ ريفوتل مزاللا ردقلاب مهفلا اذه ىلإ لصوتلل ةيمارلا

 )٢٢أ–١٩أ تارقفلا :عجار( .تارارقإلا ىوتسمو ةيلاملا

 اهتئيبو ةأشنملا  

 ف اهنع حاصفإلا وأ ةيبساحم تاريدقت تابثإ ىلإ ةجاحلا اهنع أشنت دق يتلا ىرخألا فورظلاو ثادحألاو ةأشنملا تالماعم )أ(
 )٢٣أ ةرقفلا :عجار( .ةيبساحملا تاريدقتلا هذه ف تارييغت ءارجإ ىلإ ةجاحلا وأ ,ةيلاملا مئاوقلا

 قلعتي امو سايقلا سسأو تابثإلا طباوض ,كلذ ف امب( ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم )ب(
 عوضخ ةيفيك كلذ ف امب ,اهتئيبو ةأشنملا فورظو ةعيبط قايس ف اهقيبطت ةيفيكو ;)حاصفإلاو ضرعلل تابلطتم نم كلذب
 )٢٥أ ,٢٤أ يترقفلا :عجار( .اهب اهرثأت ةيفيك وأ ,مزالملا رطخلا لماوعل ىرخألا فورظلا وأ ثادحألاو تالماعملا

 ةقلعتملا ةيميظنتلا رطألا ,ءاضتقالا دنع ,كلذ ف امب ,ةأشنملاب ةصاخلا ةيبساحملا تاريدقتلاب ةلصلا تاذ ةيميظنتلا لماوعلا )ج(

 )٢٦أ ةرقفلا :عجار( *.يزارتحالا فارشإلاب

 
 ٢١–٢٠ ,١٧–١٥ ,١٢–١١ ,٩ ,٦–٥ ,٣ تارقفلا ,)٣١٥( ةعجارملا رايعم  ٨
 .مهيلع نمؤملاو ,يعدوملا ةيامح لالخ نم يلاملا رارقتسالا نامضل ةيزكرملا كونبلا لثم يلاملا عاطقلا ىلع ةيفارشإلا تاهجلا هسرامت يذلا كلذ وه يزارتحالا فارشإلا  *



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٨٩  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 مهف ىلع ًءانب ,ةأشنملل ةيلاملا مئاوقلا ف اهنيمضت عجارملا عقوتي يتلا اهب ةقلعتملا تاحاصفإلاو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعيبط )د(

 )٢٧أ ةرقفلا :عجار( .هالعأ )ج(–)أ( ١٣ تارقفلا ف ةدراولا رومألل عجارملا

 ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا 

 تاريدقتلاب قلعتي اميف ةرادإلا اهعبتت يتلا يلاملا ريرقتلا ةيلآ ىلع ةأشنملا امهقبطت يتللا ةمكوحلاو ةبقارملا ىدمو ةعيبط )ه(

 .)٣٠أ–٢٨أ تارقفلا :عجار( .ةيبساحملا

 امب ,ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف ,اهل اهمادختسا ةيفيكو ,ةصصختملا ةفرعملا وأ تاراهملا ىلإ ةجاحلل ةرادإلا ديدحت ةيفيك )و(
 )٣١أ ةرقفلا :عجار( .ءاربخلا دحأب ةرادإلا ةناعتساب صتخي ام كلذ ف

 :عجار( .اهل اهتجلاعم َةيفيكو ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا َرطاخملا ةأشنملاب ةصاخلا رطاخملا مييقت ُةيلآ اهب ددحت يتلا ةيفيكلا )ز(
 )٣٣أ ,٣٢أ يترقفلا

 :كلذ ف امب ,ةيبساحملا تاريدقتلاب اهتقالع ثيح نم ةأشنملا ف تامولعملا مظن )ح(

 ةيبساحملا تاريدقتلا ىلإ ةجاحلا اهنع أشنت يتلاو ةيلاملا مئاوقلل ةمهم نوكت يتلا تالاحلاو ثادحألاو تالماعملا تائف )١(
 )٣٥أ ,٣٤أ يترقفلا :عجار( ;تاحاصفإلاو تاريدقتلا هذه ف تارييغت اهنع أشنت يتلا وأ ,تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو

 :اهب ةقلعتملا تاحاصفإلاو ةيبساحملا تاريدقتلا هذه لثمب قلعتي اميف ,يلي امب ةرادإلا مايق ةيفيك )٢(

 يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةبسانم دعُت يتلا ,ةلصلا تاذ تانايبلا رداصم وأ تاضارتفالا وأ قرطلا ديدحت .أ
 ,٣٦أ يترقفلا :عجار( :يلي امب ةرادإلا مايق ةيفيك كلذ ف امب ,اهيف تارييغت لاخدإ ىلإ ةجاحلاو ,قبطنملا
 )٣٧أ

 ,٣٨أ يترقفلا :عجار( ;جذامنلا مادختسا كلذ ف امب ,اهقيبطتو ةمدختسملا قرطلا ميمصت وأ رايتخا .١
 )٣٩أ

 ;ةمهملا تاضارتفالا ديدحتو ,لئادبلا ةاعارم كلذ ف امب ,اهمادختسا متيس يتلا تاضارتفالا رايتخا .٢

 )٤٣أ–٤٠أ تارقفلا :عجار(

 )٤٤أ ةرقفلا :عجار( ;اهمادختسا متيس يتلا تانايبلا رايتخا .٣

 :عجار( ;ةلمتحملا سايقلا تاون ىدم نابسحلا ف ذخألا لالخ نم كلذ ف امب ,ريدقتلا دكأت مدع ةجرد مهف .ب
 )٤٥أ ةرقفلا

 ضرغل تاحاصفإ نم هب قلعتي امو ردقم دحاو غلبم رايتخاب مايقلا كلذ ف امب ,ريدقتلا دكأت مدع ةجلاعم .ج

 )٤٩أ–٤٦أ تارقفلا :عجار( .ةيلاملا مئاوقلا ف جاردإلا

 ١٣ ةرقفلا ف حضوملا وحنلا ىلع ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإل ةرادإلا ةيلآ ىلع ةقبطملاو ةعجارملاب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأ )ط(

 )٥٤أ–٥٠أ تارقفلا :عجار( .)٢( )ح(

 .ةعجارملا كلت جئاتنل اهتباجتسا ةيفيكو ةقباسلا ةيبساحملا تاريدقتلا تاونل ةرادإلا ةعجارم ةيفيك )ي(

 ديدحت ف هتدعاسمل ,ءاضتقالا دنع ,اهل قحاللا ريدقتلا ةداعإ وأ ,ةقباسلا ةيبساحملا تاريدقتلا تان ضارعتسا عجارملا ىلع بجي .١٤
 دنع ةيبساحملا تاريدقتلا صئاصخ نابسحلا ف ذخأي نأ عجارملا ىلع بجيو .ةيلاحلا ةرتفلا ف اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٩٠  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 ةرتفلا ف ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا تاداهتجالا ف كيكشتلا ضارعتسالا نم دوصقملا سيلو .هادمو ضارعتسالا كلذ ةعيبط ديدحت

 )٦٠أ–٥٥أ تارقفلا :عجار( .تاريدقتلا ءارجإ تقو ف ةحاتم تناك يتلا تامولعملا ىلإ ًادانتسا ةبسانم تناك يتلاو ةقباسلا

 ذيفنتل ةصصختم ةفرعم وأ تاراهم ىلإ جاتحي طابترالا قيرف ناك اذإ ام ديدحت عجارملا ىلع بجي ,ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف .١٥
 ,رطاخملا كلتل ةباجتسالل ةعجارملا تاءارجإ ذيفنتو ميمصت وأ ,اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت وأ ,رطاخملا مييقت تاءارجإ

 )٦٣أ–٦١أ تارقفلا :عجار( .اهيلع لوصحلا ت يتلا ةعجارملا ةلدأ يوقت وأ

 اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت

 ًاقفو ,تارارقإلا ىوتسم ىلع تاحاصفإ نم هب قلعتي امو يبساحم ريدقتب قلعتي اميف اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت دنع .١٦
 ذخأي نأ عجارملا ىلع بجيو .ةدح ىلع اًلك ,ةباقرلا رطخو مزالملا رطخلا مّيقي نأ عجارملا ىلع بجي ٩,)٣١٥( ةعجارملا رايعم تابلطتمل

 )٧١أ–٦٤أ تارقفلا :عجار( :مزالملا رطخلا مييقت دنعو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت دنع نابسحلا ف يلي ام

 )٧٥أ–٧٢أ تارقفلا :عجار( ;ريدقتلا دكأت مدعل يبساحملا ريدقتلا عوضخ ةجرد )أ(

 )٧٩أ–٧٦أ تارقفلا :عجار( :ىرخألا مزالملا رطخلا لماوع وأ ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلاب يلي ام رثأت ةجرد )ب(

 وأ ;يبساحملا ريدقتلا ءارجإ دنع تانايبلاو تاضارتفالاو ةقيرطلا قيبطتو رايتخا )١(

 .ةيلاملا مئاوقلا ف جاردإلا ضرغل تاحاصفإ نم هب قلعتي امو ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخا )٢(

 ,عجارملا مكح بسحب ,دعُي ١٦ ةرقفلل ًاقفو ةمَّيقملاو ةددحملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم نم يأ ناك اذإ ام ديدحت عجارملا ىلع بجي .١٧
 ةطشنأ كلذ ف امب ,ةأشنملاب ةصاخلا ةباقرلا تاودأل مهف ىلإ لصوتي نأ هيلع بجيف ,مهم رطخ دوجو عجارملا ددح اذإو ١٠.ًامهم ًارطخ
 )٨٠أ ةرقفلا :عجار( ١١.رطخلا كلذب ةلصلا تاذ ,ةباقرلا

 ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل تاباجتسالا

 يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةبيجتسم عجارملا اهذفني يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ نوكت نأ بجي ١٢,)٣٣٠( رايعملا تابلطتمل ًاقفو .١٨
 ةعجارملا تاءارجإ نمضتت نأ بجيو .رطاخملا كلتل ىطعمُلا مييقتلا بابسأ نابسحلا ف ذخألا عم ١٣,تارارقإلا ىوتسم ىلع ةمَّيقملا
 :ةيتآلا جهانملا نم رثكأ وأ ًادحاو ةيفاضإلا

 وأ ;)٢١ ةرقفلا رظنا( عجارملا ريرقت خيرات ىتح ةعقاولا ثادحألا نم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا )أ(

 وأ ;)٢٧-٢٢ تارقفلا رظنا( يبساحملا ريدقتلا ءارجإب ةرادإلا مايق ةيفيك رابتخا )ب(

  .)٢٩–٢٨ يترقفلا رظنا( غلابملا نم ىدم وأ غلبمل عجارملا ريدقت )ج(

 تداز ,مَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطخ عفترا املك هنأ ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ ذيفنت دنع نابسحلا ف ذخأي نأ عجارملا ىلع بجيو
 زاحنت ال ةقيرطب ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ ذيفنتو ميمصت عجارملا ىلع بجيو ١٤.ةعجارملا ةلدأ اهب ىظحت نأ مزلي يتلا عانقإلا ةجرد

 
 ٢٦و ٢٥ ناترقفلا ,)٣١٥( ةعجارملا رايعم  ٩
 ٢٧ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجارملا رايعم  ١٠
 ٢٩ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجارملا رايعم  ١١
 ١٨و ١٥-٦ تارقفلا ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم  ١٢
 ٢١و ٧-٦ تارقفلا ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم  ١٣
 )ب(٧ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم  ١٤



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٩١  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

–٨١أ تارقفلا :عجار( .ةضقانم نوكت دق يتلا ةعجارملا ةلدأ داعبتسا ىلإ الو ةدّيؤم نوكت دق يتلا ةعجارملا ةلدأ ىلع لوصحلا ىلإ
 )٨٤أ

 ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل تارابتخا ذفنُيو ممصُي نأ عجارملا ىلع بجي ١٥,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم تابلطتمل ًاقفو .١٩
 :ةيتآلا تالاحلا ف كلذو ,ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب

 وأ ;ةيلعافب لمعت ةباقرلا تاودأ نأب ًاعقوت تارارقإلا ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل عجارملا مييقت نمضت اذإ )أ(

 .تارارقإلا ىوتسم ىلع ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام اهدرفمب رفوت نأ عيطتست ال ساسألا تاءارجإلا تناك اذإ )ب(

 فيرحتلا رطاخمل ىطعمُلا مييقتلا بابسأل ةبيجتسم ةباقرلا تاودأل عجارملا تارابتخا نوكت نأ بجي ,ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميفو
 هدامتعا داز املك ,ًاعانقإ رثكأ ةعجارم ةلدأ ىلع لصحي نأ عجارملا ىلع بجي ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنتو ميمصت دنعو .يرهوجلا

 )٨٩أ–٨٥أ تارقفلا :عجار( ١٦.ةنيعم ةباقر ةادأ ةيلعاف ىلع

 تاودأل تارابتخا ءارجإ ةيبساحملا تاريدقتلا دحأب قلعتي مهم رطخل عجارملا اهذفني يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ نمضتت نأ بجي .٢٠
 طقف فلَّؤُم مهم رطخ ةهجاومل عبتملا جهنملا نوكي امدنعو .تاودألا كلت ىلع دامتعالل ططخي عجارملا ناك اذإ ةيلاحلا ةرتفلا ف ةباقرلا
 )٩٠أ ةرقفلا :عجار( ١٧.ليصافتلل تارابتخا تاءارجإلا كلت نمضتت نأ بجيف ,ساسألا تاءارجإلا نم

 عجارملا ريرقت خيرات ىتح ةعقاولا ثادحألا نم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا

 خيرات ىتح ةعقاولا ثادحألا نم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا عجارملا اهذفني يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ يب نم نوكي امدنع .٢١
 ريدقتلاب ةقلعتملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ةهجاومل ةبسانمو ةيفاك ةعجارملا ةلدأ تناك اذإ ام يوقت عجارملا ىلع بجي ,عجارملا ريرقت
 رثؤت دق سايقلا خيراتو ثدحلا يب عقت يتلا ةلصلا تاذ ىرخألا تالاحلاو فورظلا ف تاريغتلا نأ نابسحلا ف ذخألا عم ,يبساحملا

 )٩٣أ–٩١أ تارقفلا :عجار( .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةعجارملا ةلدأ ةمءالم ىلع

 يبساحملا ريدقتلل ةرادإلا ءارجإ ةيفيك رابتخا

 ,تاءارجإ ىلع عجارملا اهذفني يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ لمتشت نأ بجي ,يبساحملا ريدقتلل ةرادإلا ءارجإ ةيفيك رابتخا دنع .٢٢
 يرهوجلا فيرحتلا رطاخم نأشب ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ,٢٦-٢٣ تارقفلل ًاقفو اهذيفنتو اهميمصت متي
 )٩٤أ ةرقفلا :عجار( :يلي امب قلعتي اميف

 ;يبساحملا ريدقتلا ءارجإ دنع ةرادإلا اهتمدختسا يتلا تانايبلاو ةمهملا تاضارتفالاو ةقيرطلا قيبطتو رايتخا )أ(

 .ريدقتلا دكأت مدع نع تاحاصفإ نم كلذب قلعتي امل اهدادعإو اهبناج نم ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخا ةيفيك )ب(

 قرطلا 

 :عجارملا اهذفني يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ لوانتت نأ بجي ,قرطلا نأشب ,٢٢ ةرقفلا تابلطتم قيبطت دنع .٢٣

 ةقيرطلا نع ,تدجو نإ ,تارييغتلا تناك اذإ امو ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةبسانم دعُت ةراتخملا ةقيرطلا تناك اذإ ام )أ(
 )٩٧أ ,٩٥أ يترقفلا :عجار( ;ةبسانم دعُت ةقباسلا تارتفلا ف ةمدختسملا

 )٩٦أ ةرقفلا :عجار( ;ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤم اهنع أشنت ةقيرطلا رايتخا دنع ةسرامملا تاداهتجالا تناك اذإ ام )ب(

 
 ٨ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم  ١٥
 ٩ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم  ١٦
 ١٢و ١٥ ناترقفلا ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم  ١٧
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 ;ًايباسح ةقيقدو ةقيرطلل ًاقفو ةقبطم ةيباسحلا تايلمعلا تناك اذإ ام )ج(

 ًاضيأو ,ةدقعم جذامن عضو ىلع ةقيرطلل ةرادإلا قيبطت يوطني امدنع كلذو ,قسّتم لكشب اهقيبطت ت تاداهتجالا تناك اذإ ام )د(

 )١٠٠أ–٩٨أ تارقفلا :عجار( :ءاضتقالا دنع

 لظ ف ًابسانم دعُيو ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف هيلع صوصنملا سايقلا فده ققحي جذومنلا ميمصت ناك اذإ ام )١(
 فورظلا لظ ف ةبسانم دعُت ةقباسلا ةرتفلا جذومن نع ,تدجو نإ ,تارييغتلا تناك اذإ ام ًاضيأو ,ةمئاقلا فورظلا
 ;ةمئاقلا

 يلاملا ريرقتلا راطإ ف هيلع صوصنملا سايقلا فده عم ةقسّتم دعُت جذومنلا تاجرخم ىلع تاليدعتلا تناك اذإ ام )٢(
 ;ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم دعُتو قبطنملا

 )١٠١أ ةرقفلا :عجار( .ةقيرطلا قيبطت دنع اهيلع ظافحلا ت دق تانايبلاو ةمهملا تاضارتفالا ةمالس تناك اذإ ام )ه(

 ةمهملا تاضارتفالا

 :عجارملا اهذفني يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ لوانتت نأ بجي ,ةمهملا تاضارتفالا نأشب ,٢٢ ةرقفلا تابلطتم قيبطت دنع .٢٤

 نع ,تدجو نإ ,تارييغتلا تناك اذإ امو ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةبسانم دعُت ةمهملا تاضارتفالا تناك اذإ ام )أ(
 )١٠٣أ-١٠٢أ ,٩٥أ تارقفلا :عجار( ;ةبسانم دعُت ةقباسلا تارتفلا

 ةرقفلا :عجار( ;ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤم اهنع أشنت ةمهملا تاضارتفالا رايتخا دنع ةسرامملا تاداهتجالا تناك اذإ ام )ب(
 )٩٦أ

 اهب قلعتي ام عم وأ ,ىرخألا ةيبساحملا تاريدقتلا ف ةمدختسملا كلت عمو اهضعب عم ةقستم دعُت ةمهملا تاضارتفالا تناك اذإ ام )ج(
 ;ةعجارملا ءانثأ عجارملا اهبستكا يتلا ةفرعملا ىلع ًءانب كلذو ,ةأشنملا لمع ةطشنأل ىرخألا تالاجملا ف ةمدختسم تاضارتفا نم
 )١٠٤أ ةرقفلا :عجار(

 )١٠٥أ ةرقفلا :عجار( .كلذب مايقلا ىلع ةردقلا اهيدلو ةنيعم تافرصت ذاختا يونت ةرادإلا تناك اذإ ام ,ءاضتقالا دنع )د(

 تانايبلا

 :عجارملا اهذفني يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ لوانتت نأ بجي ,تانايبلا نأشب ,٢٢ ةرقفلا تابلطتم قيبطت دنع .٢٥

 ةقباسلا تارتفلا نع ,تدجو نإ ,تارييغتلا تناك اذإ امو ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةبسانم دعُت تانايبلا تناك اذإ ام )أ(
 ;)١٠٦أ ,٩٥أ يترقفلا :عجار( ;ةبسانم دعُت

  )٩٦أ ةرقفلا :عجار( ;ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤم اهنع أشنت تانايبلا رايتخا دنع ةسرامملا تاداهتجالا تناك اذإ ام )ب(

 )١٠٧أ ةرقفلا :عجار( ;ةمئاقلا فورظلا لظ ف اهيلع دامتعالا نكميو ةمئالم تانايبلا تناك اذإ ام )ج(

 :عجار( .ةيدقاعتلا طورشلاب قلعتي ام كلذ ف امب ,ةرادإلا بناج نم ميلس لكشب اهريسفت وأ اهمهف ت دق تانايبلا تناك اذإ ام )د(
 )١٠٨أ ةرقفلا

 ريدقتلا دكأت مدع نع تاحاصفإ نم هب قلعتي امو ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخا

 ف ,تذختا دق ةرادإلا تناك اذإ ام عجارملا اهذفني يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ لوانتت نأ بجي ,٢٢ ةرقفلا تابلطتم قيبطت دنع .٢٦
 :ةبسانم تاوطخ ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس
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 )١٠٩أ ةرقفلا :عجار( ;ريدقتلا دكأت مدع مهفل )أ(

 دكأت مدع نع تاحاصفإ نم كلذب قلعتي ام دادعإ قيرط نعو بسانم ردقم غلبم رايتخا قيرط نع ريدقتلا دكأت مدع جالعل )ب(

 )١١٤أ–١١٠أ تارقفلا :عجار( .ريدقتلا

 ةبسانملا تاوطخلا ذاختاب ,اهيلع لوصحلا ت يتلا ةعجارملا ةلدأ ىلإ ًادانتسا عجارملا مكح بسحب ,تماق دق ةرادإلا نوكت ال امدنع .٢٧

 )١١٧أ–١١٥أ تارقفلا :عجار( :عجارملا ىلع بجيف ,هجالع وأ ريدقتلا دكأت مدع مهفل

 غلبملل ةرادإلا رايتخا ف رظنلا ةداعإ قيرط نع هعم لماعتلا وأ ريدقتلا دكأت مدع مهفل ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتب ةرادإلا ةبلاطم )أ(
 ;٢٦ ةرقفلل ًاقفو ةرادإلا تاباجتسا يوقتو ,ريدقتلا دكأت مدعب قلعتي اميف ةيفاضإ تاحاصفإ يدقت ف رظنلا وأ ردقملا

 ال هبلطل ةرادإلا ةباجتسا نأ عجارملا ددح اذإ كلذو ,٢٩و ٢٨ يترقفلل ًاقفو غلابملا نم ىدم وأ غلبم ريدقتب ناكمإلا ردق مايقلا )ب(
  ;ٍفاك لكشب ريدقتلا دكأت مدع جلاعت

 ةعجارملا رايعمل ًاقفو غالبإلاب موقي نأ هيلع بجيف ,كلذك رمألا ناك اذإو ,ةيلخادلا ةباقرلا ف روصق دجوي ناك اذإ ام يوقت )ج(
)١٨.)٢٦٥ 

 غلابملا نم ىدم وأ غلبمل عجارملا ريدقت 

 ,ريدقتلا دكأت مدع نع تاحاصفإ نم كلذب قلعتي امو ةرادإلا هتردق يذلا غلبملا يوقتل غلابملا نم ىدم وأ ًاغلبم عجارملا ردقي امدنع  .٢٨
 اهذفني يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ نمضتت نأ بجيف ,)ب(٢٧ ةرقفلل ًاقفو كلذب مايقلاب ًابلاطم عجارملا نوكي امدنع كلذ ف امب
 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةبسانم دعُت ةمدختسملا تانايبلا وأ تاضارتفالا وأ قرطلا تناك اذإ ام يوقتل تاءارجإ عجارملا
 تاءارجإ نوكت نأ بجيف ,هب ةصاخلا وأ ةرادإلاب ةصاخلا تانايبلا وأ تاضارتفالا وأ قرطلا مدختسي عجارملا ناك اذإ اّمع رظنلا ضغبو

 )١٢٣أ–١١٨أ تارقفلا :عجار( .٢٥-٢٣ تارقفلا ف ةدراولا رومألا جالعل ةذَّفنُمو ةمَّمصُم كلت ةيفاضإلا ةعجارملا

 :هيلع بجيف ,غلابملا نم ىدم ريدقتب عجارملا ماق اذإ .٢٩ 

 اهنأ ىلع اهميوقتب عجارملا ماق يتلاو ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام اهمعدي يتلا غلابملا طقف نمضتي ىدملا نأ ديدحت )أ(
 ,١٢٤أ يترقفلا :عجار( ;قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف اهيلع صوصنملا ىرخألا تابلطتملاو سايقلا فادهأ قايس ف ةلوقعم
 )١٢٥أ

 يرهوجلا فيرحتلا رطاخم نع ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصت )ب(
 .ريدقتلا دكأت مدع ةلاح فصت يتلاو ةيلاملا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفإلاب قلعتي اميف ةمَّيقملا

 ةعجارملا ةلدأب قلعتت ىرخأ تارابتعا

 رطاخم نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا دنع )٥٠٠( ةعجارملا رايعم ف ةدراولا ةلصلا تاذ تابلطتملاب مازتلالا عجارملا ىلع بجي .٣٠
 .ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولعملا رداصم نع رظنلا ضغبو ,ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتت يتلا يرهوجلا فيرحتلا

 ف عجارملا دعاست نأ نكمي رايعملا اذه نم ٢٩-٢١ تارقفلا ف ةدراولا تابلطتملا نإف ,ةرادإلا هب تناعتسا ريبخ لمع مادختسا دنعو
 .)٥٠٠( ةعجارملا رايعم نم )ج(٨ ةرقفلل ًاقفو ةلصلا تاذ تارارقإلا دحأل ةعجارم ليلدك ريبخلا لمع مادختسا ةبسانم ىدم يوقت
 عجارملا يوقتب اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ف رثأتت ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ نإف ,ةرادإلا هب تناعتسا يذلا ريبخلا لمع يوقت دنعو

 
 "ةرادإلاو ةمكوحلاب يفلكملل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غالبإ" )٢٦٥( ةعجارملا رايعم  ١٨
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 :عجار( .ريبخلا لمع لاجمب عجارملا ةفرعمبو ,ريبخلا هذفن يذلا لمعلا ةعيبطل عجارملا مهفبو ,هتيعوضومو هتاردقو ريبخلا ةءافكل

 )١٣٢أ–١٢٦أ تارقفلا

 ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا تاحاصفإلا

 فيرحتلا رطاخم نأشب ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصت عجارملا ىلع بجي .٣١
 يتلا ريدقتلا دكأت مدعب ةقلعتملا كلت فالخب ,يبساحم ريدقت لكب ةقلعتملا تاحاصفإلل كلذو تارارقإلا ىوتسم ىلع ةمَّيقملا يرهوجلا
 .)ب( ٢٩و )ب( ٢٦ يترقفلا ف اهلوانت ت

 ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤملا

 اهيلع تلمتشا يتلا ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ دنع ةرادإلا اهتذختا يتلا تارارقلاو تاداهتجالا تناك اذإ ام يوقت عجارملا ىلع بجي .٣٢
 اهنم لكل رظنلا دنع ةلوقعم دعُت تارارقلاو تاداهتجالا هذه تناك نإو ىتح ,ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤم مدقت ةيلاملا مئاوقلا
 .ةعجارملا ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترتي ام يوقت عجارملا ىلع بجي ,ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤم دوجو ديدحت دنعو .ةدح ىلع

 )١٣٦أ–١٣٣أ تارقفلا :عجار( .لاحلا ةعيبطب ًاشغ ةرادإلا زيحت دعُي ,ليلضتلل ةين كانه تناك اذإو

 ةذَّفنمُلا ةعجارملا تاءارجإ ىلإ ًادانتسا ماعلا يوقتلا

 ةلدأو ةذَّفنمُلا ةعجارملا تاءارجإ ىلإ ًادانتسا ,موقي نأ عجارملا ىلع بجي ١٩,ةيبساحملا تاريدقتلا ىلع )٣٣٠( ةعجارملا رايعم قيبطت دنع .٣٣ 
 )١٣٨أ ,١٣٧أ يترقفلا :عجار( :يلي ام يوقتب ,اهيلع لوصحلا ت يتلا ةعجارملا

 تارشؤم دوجو ديدحت دنع كلذ ف امب ,ةبسانم لازت ال تارارقإلا ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم تامييقت تناك اذإ ام )أ(
 ;ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع

 دق ةيلاملا مئاوقلا ف ةيبساحملا تاريدقتلا هذه نع حاصفإلاو ضرعلاو سايقلاو تابثإلاب قلعتي اميف ةرادإلا تارارق تناك اذإ ام )ب(
 ;قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإل ًاقفو اهذاختا ت

  .ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلا ت دق ناك اذإ ام )ج(

 ت يتلا ةلصلا تاذ ةعجارملا ةلدأ عيمج نابسحلا ف ذخأي نأ عجارملا ىلع بجي ,)ج( ٣٣ ةرقفلا هبلطتت يذلا يوقتلا ءارجإ دنع .٣٤ 
 ,ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلا ىلع عجارملا ةردق مدع ةلاح فو ٢٠.ةضِقانم وأ ةدّيؤم تناك ًءاوس ,اهيلع لوصحلا
 ٢١.)٧٠٥( ةعجارملا رايعمل ًاقفو ةيلاملا مئاوقلا ف هيأر ىلع وأ ةعجارملا ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترتي ام ددحي نأ هيلع بجيف

 ةفَّرحم وأ ةلوقعم ةيبساحملا تاريدقتلا تناك اذإ ام ديدحت

 يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةلوقعم دعُت تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا تناك اذإ ام ديدحت عجارملا ىلع بجي .٣٥
 ًءاوس( تافيرحتلا يب عجارملا اهب زيمي نأ نكمي يتلا ةيفيكلا نأشب تاداشرإ ٢٢)٤٥٠( ةعجارملا رايعم مدقيو .ةفَّرحُم اهنأ مأ ,قبطنملا
 ,١٢أ تارقفلا :عجار( .ةيلاملا مئاوقلا ىلع ةحَّحصمُلا ريغ تافيرحتلا ريثأتل عجارملا يوقت ضارغأل )ةمَّمعُم وأ ةيداهتجا وأ ةيعقاو تناك

 )١٤٤أ–١٣٩أ ,١٣أ

 :يلي ام يوقت عجارملا ىلع بجي ,ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف .٣٦

 
 ٢٦و ٢٥ ناترقفلا ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم  ١٩
 ١١ ةرقفلا ,)٥٠٠( ةعجارملا رايعم  ٢٠
 "لقتسملا عجارملا ريرقت ف يأرلا ىلع تاليدعتلا" )٧٠٥( ةعجارملا رايعم ٢١
 ٦أ ةرقفلا ,)٤٥٠( ةعجارملا رايعم ٢٢
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 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 ىلع ةبولطملا كلت فالخب ,ةيرورض دعُت يتلا تاحاصفإلا يمضتب تماق دق ةرادإلا تناك اذإ ام ,لداعلا ضرعلا راطإ ةلاح ف )أ(
 وأ ٢٣;لكك ةيلاملا مئاوقلل لداعلا ضرعلا قيقحتل ,راطإلا بجومب ديدحتلا هجو

 ٢٤.ةللضم ةيلاملا مئاوقلا نوكت ال ىتح ةيرورض دعُت يتلا كلت يه تاحاصفإلا تناك اذإ ام ,مازتلالا راطإ ةلاح ف )ب(

 ةبوتكملا تادافإلا

 قرطلا تناك اذإ اّمع ةبوتكم تادافإ يدقت ,لاحلا ىضتقم بسح ٢٥,ةمكوحلاب يفلكملاو ةرادإلا نم بلطي نأ عجارملا ىلع بجي .٣٧
 وأ تابثإلا قيقحتل ةبسانم دعُت تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا تانايبلاو ةمهملا تاضارتفالاو
 ىلع لوصحلل ةجاحلا ًاضيأ نابسحلا ف ذخأي نأ عجارملا ىلع بجيو .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ عم قفتي يذلا حاصفإلا وأ سايقلا
 )١٤٥أ ةرقفلا :عجار( .ةمدختسملا تانايبلا وأ تاضارتفالا وأ قرطلاب قلعتي ام كلذ ف امب ,ةددحم ةيبساحم تاريدقت نع تادافإ

 ةلصلا تاذ ىرخألا فارطألا وأ ةرادإلا وأ ةمكوحلاب يفلكملاب لاصتالا

 نأشب ةرادإلا وأ ةمكوحلاب يفلكملاب لاصتالا عجارملا نم رمألا بلطتي ٢٧,)٢٦٥( ةعجارملا رايعمو٢٦)٢٦٠( ةعجارملا رايعم قيبطت دنع .٣٨
 ىلع ,ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهملا روصقلا هجوأو ةأشنملاب ةصاخلا ةيبساحملا تاسرامملل ةمهملا ةيعونلا بناوجلا اهنيب نم ,ةنيعم رومأ
 نأو ةيبساحملا تاريدقتلا نأشب ,تدجو نإ ,اهنع غالبإلا متيس يتلا رومألا ف رظني نأ عجارملا ىلع بجي ,كلذب مايقلا دنعو .بيترتلا
 مدع وأ ديقعتلا تاريثأتب وأ ,ريدقتلا دكأت مدعب قلعتت يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةددحملا بابسألا تناك اذإ ام نابسحلا ف ذخأي
 عجارملا نإف ,كلذل ةفاضإو .تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإل مزالملا رطخلل ىرخألا لماوعلا وأ ةيعوضوملا
 وأ ةيميظنتلا تاطلسلا لثم ,ةلص تاذ ىرخأ فارطأل ةنيعم رومأ نع غالبإلاب حئاوللا وأ ةمظنألا بجومب ةنيعم فورظ ف ٌبَلاطم

 )١٤٨أ–١٤٦أ تارقفلا :عجار( .يزارتحالا فارشإلا تاهج

 قيثوتلا

 )١٥٢أ–١٤٩أ تارقفلا :عجار( ٢٨:يلي ام ةعجارملا لامعأل هقيثوت ف نّمضُي نأ عجارملا ىلع بجي .٣٩

 ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتت يتلا اهيف ةيلخادلا ةباقرلا مهف كلذ ف امب ,اهتئيبو ةأشنملل عجارملا مهفل ةيسيئرلا رصانعلا )أ(
 ;ةأشنملل

 عم ٢٩,تارارقإلا ىوتسم ىلع ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمو عجارملا اهذفن يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ يب طبارلا )ب(
 ;رطاخملا كلت مييقتل ةددحملا )ةباقرلا رطخ وأ مزالملا رطخلاب ةقلعتم تناك ًءاوس( بابسألا نابسحلا ف ذخألا

 ;هجالعو ريدقتلا دكأت مدع مهفل ةبسانم تاوطخ تذختا دق ةرادإلا نوكت ال امدنع عجارملا تاباجتسا )ج(

 راثآ نم كلذ ىلع بترتي امل عجارملا يوقتو ,تدجو نإ ,ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤملا )د(
  ;٣٢ ةرقفلا تابلطتمل ًاقفو ,ةعجارملا ىلع

 
 ١٤ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجارملا رايعم ًاضيأ رظنا  ٢٣
 ١٩ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجارملا رايعم ًاضيأ رظنا  ٢٤
 "ةبوتكملا تادافإلا" )٥٨٠( ةعجارملا رايعم  ٢٥
 )أ( ١٦ ةرقفلا ,"ةمكوحلاب يفلكملاب لاصتالا" )٢٦٠( ةعجارملا رايعم ٢٦
 ٩ ةرقفلا ,)٢٦٥( ةعجارملا رايعم  ٢٧
 ١٠أو ٧أو ٦أو ,١١–٨ تارقفلا ,"ةعجارملا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجارملا رايعم  ٢٨
 )ب( ٢٨ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم ٢٩



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٩٦  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 قايس ف ةلوقعم دعُت تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا تناك اذإ ام عجارملا ديدحتب قلعتت يتلا ةمهملا ماكحألا )ه(
 .ةفَّرحُم اهنأ مأ ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ

*     *     * 
 ىرخألا ةيريسفتلا داوملاو ةيقيبطتلا داوملا

 )٢ ةرقفلا :عجار( ةيبساحملا تاريدقتلا ةعيبط

 ةيبساحملا تاريدقتلل ةلثمأ

 :يلي ام تاحاصفإلاو تاباسحلا ةدصرأو تالماعملا تائفب قلعتت يتلا ةيبساحملا تاريدقتلا ىلع ةلثمألا نم .١أ 

 .نوزخملا مداقت •

 .تادعملاو تاكلتمملا كالهتسا •

 .ةيتحتلا ةينبلا لوصأ يوقت •

 .ةيلاملا تاودألا يوقت •

 .اهيف تبلا متي مل يتلا ةيئاضقلا ىواعدلا ةجيتن •

 .ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ صصخم •

 .يمأتلا دوقع تامازتلا يوقت •

 .تانامضلا تامازتلا •

 .يفظوملا دعاقت عفانمب ةصاخلا تامازتلالا •

 .مهسألا ساسأ ىلع تاعوفدملا •

 .ةسوململا ريغ لوصألاو ةرهشلا ديدحت كلذ ف امب ,لامعألل عيمجت ف اهيلع ذوحتسملا تامازتلالا وأ لوصألل ةلداعلا ةميقلا •

 .داعبتسالا فدهب اهب ظفتحملا ةرّمعملا تادعملا وأ تاكلتمملا وأ لوصألا ةميق ف طوبهلا •

 .ةلقتسملا فارطألا يب تامازتلالا وأ لوصألل يدقنلا ريغ لدابتلا تايلمع •

 .لجألا ةليوط دوقعلل تبثملا داريإلا •

 قرطلا

 ىدحإ لثمتت ,لاثملا ليبس ىلعف .بولطملا سايقلا ساسأل ًاقفو يبساحم ريدقت ءارجإل ةرادإلا همدختست سايق بولسأ يه ةقيرطلا .٢أ
 دوقع ف يرظن دادرتسا رعس ديدحت ف مهسألا ساسأ ىلع عفدلا تالماعمب قلعتت يتلا ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإل ةفورعملا قرطلا
 ,ةيباسح ةيلمع وأ ةادأ مادختساب ةقيرط ةيأ قبطُتو .رايخلا دوقع ريعستب ةصاخلا زلوش كالبل ةيضايرلا ةغيصلا مادختساب رايخلا
 .اهنيب اميف تاقالعلا ةعومجم نابسحلا ف ذخألا عم تانايبو تاضارتفا قيبطت ىلع يوطنتو ,"جذومن" ظفلب ًانايحأ اهيلإ راشُي



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٩٧  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 تانايبلاو تاضارتفالا

 لوح تاداهتجا وأ مصخ لدعم وأ ةدئاف لدعم رايتخا لثم رومأ لوح ةحاتملا تامولعملا ىلإ دنتست تاداهتجا ىلع تاضارتفالا يوطنت  .٣أ
 اهعضي يتلا تاضارتفالا حبصتو .ةبسانملا لئادبلا نم ةعومجم يب نم ًاضارتفا ةرادإلا راتخت نأ نكميو .ةيلبقتسم ثادحأ وأ فورظ
 .يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةرادإلا اهمدختست امدنع اهسفن ةرادإلا بناج نم تاضارتفا ةرادإلا هب يعتست يذلا ريبخلا اهددحي وأ

 .ةأشنملا جراخ نم فرط نم وأ ةرشابملا ةظحالملا لالخ نم اهيلع لوصحلا نكمي يتلا تامولعملا تانايبلاب دصقُي ,رايعملا اذه ضارغأل .٤أ
 كلذو ةقتشملا تانايبلا مساب تانايبلا ىلع ةيريسفت وأ ةيليلحت بيلاسأ قيبطت قيرط نع اهيلع لوصحلا متي يتلا تامولعملا ىلإ راشُيو
 لثم نوكت ,كلذ ادع اميفو .ةرادإلا تاداهتجا ىلإ ةجاحلا ةلق هيلع بترتي امم ةرقتسم ةيرظن سسأ بيلاسألا هذه لثمل نوكي امدنع
 .ضارتفا درجم تامولعملا هذه

 :تانايبلا ةلثمأ نم .٥أ 

 ;قوسلا تالماعم ف اهيلع قفتملا راعسألا •

 ;ةيجاتنإلا تالآلل جاتنإلا تايمك وأ ليغشتلا تاقوأ •

 ةدئافلا لدعم نأشب ضرق ةيقافتا ف ةجردملا صوصنلا لثم ,دوقعلا ف اهيلع صوصنملا ىرخألا طورشلا وأ ةيخيراتلا راعسألا •
 ;ضرقلا ةدمو دادسلا ديعاوم لودجو هيلع دقاعتملا

 ;يجراخ تامولعم ردصم نم اهيلع لوصحلا متي يتلا حابرألا وأ ةيداصتقالا ةلاحلا تاعقوت لثم لبقتسملل ةفرشتسملا تامولعملا •

 .)ةقتشم تانايب( ةلجآلا ةدئافلا تالدعم نم ءارقتسالا بيلاسأ مادختساب هديدحت متي يذلا يلبقتسملا ةدئافلا لدعم •

 :تانايبلا نوكت نأ نكمي ,لاثملا ليبس ىلعف .رداصملا نم ةعساو ةعومجم نم تانايبلا يتأت نأ نكمي .٦أ

 وأ ;اهجراخ وأ ةأشنملا لخاد ةّدعُم •

 وأ ;امهجراخ ماظن نم وأ دعاسملاو ماعلا ذاتسألا يرتفد لخاد ماظن نم اهيلع لوصحلا ت دق •

 وأ ;دوقعلا ف دصرلل ةلباق •

 .ةيميظنتلا وأ ةيعيرشتلا تارادصإلا ف دصرلل ةلباق •

 )٣ ةرقفلا :عجار( جردتلا

 ٢٢أ–٢٠أ تارقفلا رايعملا اذه تابلطتم قيبطت ف جردتلا اهب نكمي يتلا ةيفيكلا نأشب تاداشرإ ىلع يوتحت يتلا تارقفلا ةلثمأ نم .٧أ
 .٨٤أو ٦٧أو ٦٣أو

 رايعملا اذهل ةيسيئرلا ميهافملا

 )٤ ةرقفلا :عجار( مزالملا رطخلا لماوع

 دخأ لبق كلذو ,فيرحت ىلع ام رارقإ ءاوتحا ةيلباق ىلع رثؤت دق يتلا ثادحألاو تالاحلا صئاصخ نم مزالملا رطخلا لماوع دعُت  .٨أ
 قايس ف ,اهنيب اميف ةلدابتملا تاقالعلاو ,لماوعلا هذه ةعيبط ليصفتلا نم ديزمب لوألا قحلملا حرشيو .نابسحلا ف ةباقرلا تاودأ
 .ةيلاملا مئاوقلا ف اهضرعو ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٣٩٨  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 ,ىرخألا مزالملا رطخلا لماوع لمتشت نأ نكمي ,ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلا وأ ريدقتلا دكأت مدعل مزالملا رطخلا لماوع ىلإ ةفاضإو .٩أ 
 هرثأت وأ يبساحملا ريدقتلا عوضخ ىدم ىلع ,اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت دنع نابسحلا ف عجارملا اهذخأي دق يتلا
 :يلي امب

 ةجاح هنع أشنت دق امم قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم وأ ,ةلصلا تاذ ةيلاملا مئاوقلا دونب فورظ وأ ةعيبط ف ريغتلا •
 .يبساحملا ريدقتلا ءارجإل ةمدختسملا تانايبلا وأ تاضارتفالا وأ ةقيرطلا ف تارييغت ءارجإ ىلإ

 .يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةرادإلا بناج نم شغلا وأ زيحتلا ببسب فيرحتلل ضرعتلا ةيلباق •

 )٦ ةرقفلا :عجار( ةباقرلا رطخ

 ميمصت ةيلعاف ىدم ف تارارقإلا ىوتسم ىلع ةباقرلا رطخ مييقت دنع نابسحلا ف عجارملا اهذخأي يتلا ةمهملا رومألا دحأ لثمتي  .١٠أ
 معديو .تارارقإلا ىوتسم ىلع ةمَّيقملا ةمزالملا رطاخملل ةباقرلا تاودأ ةجلاعم ىدمو اهيلع دامتعالا عجارملا يوني يتلا ةباقرلا تاودأ
 دنع ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب هَعقوت اهقيبطت ت دق اهنأو لاعف وحن ىلع ةممصم اهنأب ةباقرلا تاودأل عجارملا ُيوقت

 .اهرابتخاب موقيس ناك اذإ ام ديدحت

 )٨ ةرقفلا :عجار( ينهملا كشلا ةعزن

 .ينهملا كشلا ةعزن عجارملا اهب سرامي نأ نكمي يتلا قرطلا حضوت يتلا تارقفلل ةلثمأ يه ١٣٩أو ١٣٧أو ٩٦أو ٩٥أو ٦٠أ تارقفلا .١١أ
 تارقفل ةلثمأ ىلع يوتحتو ,ينهملا كشلا ةعزنل عجارملا ةسرامم قيثوت اهب نكمي يتلا قرطلا نأشب تاداشرإ ١٥٢أ ةرقفلا مدقتو
 .ينهملا كشلا ةعزن ةسرامم ىلع ةلدأ اهنأشب قيثوتلا مدقي نأ نكمي رايعملا اذه ف ةددحم

 )٣٥ ,٩ يترقفلا :عجار( "ةلوقعم" ظفل موهفم 

 دعُت تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا تناك اذإ اميف عجارملا رظنب ةلص تاذ نوكت دق يتلا ىرخألا تارابتعالا يب نم .١٢أ 
 :تناك اذإ ام ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةلوقعم

 تاريدقتلا ف ةمدختسملا كلت عمو اهضعب عم ةقسّتم دعُت يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا تاضارتفالاو تانايبلا •
 ;ةأشنملا لمع ةطشنأ تالاجم ف وأ ىرخألا ةيبساحملا

 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ اهبلطتي يتلا ةبسانملا تامولعملا نابسحلا ف ذخأت ةيبساحملا تاريدقتلا •

 تابلطتم طقف يعارت ال ةقيرطب اهقيبطت ت دق تابلطتملا نأ ٩ ةرقفلا ف مدختسملا "بسانملا لكشلاب اهقيبطت ت دق" ظفلب دصقُي .١٣أ
 .راطإلا كلذ ف هيلع صوصنملا سايقلا ساسأ فده عم ةقسّتم دعُت يتلا تاداهتجالا ًاضيأ سكعت امنإو ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ

 تافيرعتلا

 ))أ( ١٢ ةرقفلا :عجار( يبساحملا ريدقتلا

 .ةيلاملا مئاوقلا ف اهنع حصفُم وأ ةتبثُم تاباسح ةدصرأ وأ تالماعم تائفب ةلص تاذ نوكت دق ةيدقن غلابم يه ةيبساحملا تاريدقتلا .١٤أ
 حاصفإلا وأ تابثإلا نأشب تاداهتجالا ءارجإل ةمدختسملا وأ تاحاصفإلا ف ةجردملا ةيدقنلا غلابملا ًاضيأ ةيبساحملا تاريدقتلا لمشتو
 .باسح ديصر وأ تالماعم ةئفب قلعتملا
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لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 ))ب( ١٢ ةرقفلا :عجار( عجارملا هردق يذلا غلابملا ىدم وأ غلبملا

 ف طوبهلا صصخم ,لاثملا ليبس ىلع( رشابم لكشب يبساحم ريدقت يوقتل عجارملا هردق يذلا غلابملا ىدم وأ غلبملا مادختسا نكمي .١٥أ
 ءارجإل مهم ضارتفاك همادختسا متيس غلبم ,لاثملا ليبس ىلع( رشابم ريغ وأ ,)ةيلاملا تاودألا عاونأ فلتخمل ةلداعلا ةميقلا وأ ,ةميقلا
 يوقتل وأ تانايب نم فلأتي يدقن ريغ دنب يوقتل غلابملا نم ىدم وأ غلبم ديدحت دنع اًلثامم ًاجهنم عجارملا عبّتي دقو .)يبساحم ريدقت
 .)لوصألا نم لصأل ردقملا يجاتنإلا رمعلا ,لاثملا ليبس ىلع( ضارتفا

 ))ج( ١٢ ةرقفلا :عجار( ريدقتلا دكأت مدع

 قوس ةيلاملا مئاوقلا دونب ضعبل نوكي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .ريدقتلا دكأت مدع نم ةيلاع ةجردل ةيبساحملا تاريدقتلا عيمج عضخت ال .١٦أ
 .ةيلعفلا لدابتلا تايلمع اهب متت يتلا راعسألا نأشب اهيلع دامتعالا نكميو ةلوهسب اهيلع لوصحلا نكمي تامولعم مدقت ةحوتفمو ةطشن
 دق ,لاثملا ليبس ىلعف .حوضوب ةددحم تانايبلاو يوقتلا ةقيرط تناك نإو ىتح دكأتلا مدع نم ةلاح ريدقتلاب طيحي دقف ,كلذ عمو
 ةمهم تاكلتمملا تناك اذإ ام لاح ف ليدعت ءارجإ جردملا قوسلا رعسب ةحوتفمو ةطشن قوس ف ةضورعملا ةيلاملا قاروألا يوقت بلطتي
 ةلويسلا مدع لثم ,كاذنيح ةدئاسلا ةماعلا ةيداصتقالا فورظلا نإف ,كلذل ةفاضإلابو .لوادتلل اهتيلباقب قلعتي اميف دويقل ةعضاخ وأ
 .ريدقتلا دكأت مدع ةلاح ىلع رثؤت دق ,ةنيعم قوس ف

 ))د( ١٢ ةرقفلا :عجار( ةرادإلا زيحت 

 مدع ريدقتلا دكأت مدع ةلاح نع أشنيو .زيحتلا نم ررحتلا ىلإ ,ىرخأ ةرابعبو ,ةيدايحلا ىلإ يلاملا ريرقتلا رطأ وعدت ام ًابلاغ .١٧أ
 ريغ زيحت عوقو ةيلباقو ةرادإلا بناج نم داهتجالا ىلإ ةجاحلا ةيعوضوملا مدع نع أشنتو .يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةيعوضوم
 ءاوطنا ةيلباق دادزتو .)ةبوغرم لام سأر ةبسن وأ حبر فدهتسم قيقحتل عفادلا ةجيتن ,لاثملا ليبس ىلع( اهبناج نم دمعتم وأ دمعتم
 .يبساحملا ريدقتلا ءارجإ دنع ةيعوضوملا مدع ةجردل ًاعبت ةرادإلا بناج نم زيحت ىلع يبساحملا ريدقتلا

 ))و( ١٢ ةرقفلا :عجار( يبساحملا ريدقتلا تان 

 ليبس ىلعف .رايعملا اذهل ًاقفو عجارملا اهذفني يتلا لامعألل ًامئالم نوكي تان ,اهتعيبطب ,ةيبساحملا تاريدقتلا ضعب ىلع بترتي ال .١٨أ
 رعسلا ريغتي دق ,يلاتلابو .ةنيعم ةينمز ةظحل ف قوسلا ف يكراشملاب ةصاخ تاروصت ىلإ ًادنتسم يبساحملا ريدقتلا نوكي دق ,لاثملا
 ف يكراشملا تاروصت ريغت ببسب ريرقتلا خيرات ف ت يذلا ةلصلا يذ يبساحملا ريدقتلا نع مازتلا لقن وأ لصأ عيب دنع ققحملا
 .تقولا رورم عم قوسلا

 اهب ةقلعتملا ةطشنألاو رطاخملا مييقت تاءارجإ 

 )١٣ ةرقفلا :عجار( اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا 

 همهف كلذ ف امب ,اهتئيبو ةأشنملا نع ةنيعم رومأل مهف ىلإ عجارملا لصوتي نأ )٣١٥( ةعجارملا رايعم نم ٢٤–١١ تارقفلا بلطتت  .١٩أ
 ىلع دمتعتو ةيبساحملا تاريدقتلاب ًاديدحت رثكأ لكشب رايعملا اذه نم ١٣ ةرقفلا ف ةدراولا تابلطتملا قلعتتو .اهيف ةيلخادلا ةباقرلل
 .)٣١٥( ةعجارملا رايعم ف ةدراولا ًاقاطن عسوألا تابلطتملا

 جردتلا 

 قلعتي اميف ,اهيف ةيلخادلا ةباقرلل همهف كلذ ف امب ,اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلل ,اهادمو اهتيقوتو ,عجارملا تاءارجإ ةعيبط نإ .٢٠أ
 ىلعف .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةيدرفلا رومألا قابطنا ىدم ىلع ىرخأب وأ ةجردب دمتعت دق ,ةأشنملاب ةصاخلا ةيبساحملا تاريدقتلاب
 تاريدقتلا ءارجإ ىلإ ةجاحلا اهنع أشنت يتلا ىرخألا تالاحلا وأ ثادحألا وأ تالماعملا نم ليلق ددع ةأشنملل نوكي دق ,لاثملا ليبس
 ةفاضإلابو .ةلص تاذ ةيميظنت لماوع يأ كانه دجوت ال دقو ,قيبطتلا ةلهس ةقبطنملا يلاملا ريرقتلا تابلطتم نوكت دقو ,ةيبساحملا
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 ,فورظلا هذه فو .ًاديقعت لقأ ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ةيلآ نوكت دقو ,ةمهم تاداهتجا ةيبساحملا تاريدقتلا بلطتت ال دق ,كلذ ىلإ
 ىرخألا مزالملا رطخلا لماوع وأ ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلا وأ ريدقتلا دكأت مدع ةلاحب رثأتت دق وأ ةيبساحملا تاريدقتلا عضخت دق
 مييقتل عجارملا تاءارجإ نإف ,كلذك رمألا ناك اذإو .ةعجارملاب ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ نم لقأ ددع كانه نوكي دقو ,لقأ ةجردب
 تايلوؤسملا لمحتت يتلا ةرادإلا ىلإ تاراسفتسالا هيجوت لالخ نم يساسأ لكشب متت دقو اًلومش لقأ نوكت نأ حجرملا نم رطاخملا
 .يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةرادإلا ةيلآل طيسبلا عبتتلا لالخ نمو ةيلاملا مئاوقلا نع ةبسانملا

 ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ةيلآ نوكت دقو ,ةرادإلا بناج نم ةمهم تاداهتجا ةسرامم ةيبساحملا تاريدقتلا بلطتت دق ,لباقملا ف .٢١أ
 ةقبطم اًلومش رثكأ ةباقر تاودأو ًاروطت رثكأ تامولعم مظن ًاضيأ ةأشنملا ىدل نوكي دقو .ةدقعم جذامن مادختسا ىلع يوطنتو ةدقعم
 مدع وأ ديقعتلا وأ ريدقتلا دكأت مدع ةلاحب رثأتت دق وأ ةيبساحملا تاريدقتلا عضخت دق ,فورظلا هذه فو .ةيبساحملا تاريدقتلا ىلع
 رطاخملا مييقتل عجارملا تاءارجإ تيقوت وأ ةعيبط نإف ,كلذك رمألا ناك اذإو .ىلعأ ةجردب ىرخألا مزالملا رطخلا لماوع وأ ةيعوضوملا
 .٢٠أ ةرقفلا ف ةحضوملا فورظلا ف هيلع نوكت امم اًلومش رثكأ نوكت نأ وأ فلتخت نأ حجرملا نم

 :رغصألا تآشنملا نم ديدعلا اهنيب نم نوكي دق يتلاو ,طقف ةطيسب اًلامعأ لوازت يتلا تآشنملاب ةلص تاذ ةيتآلا تارابتعالا نوكت دق .٢٢أ

 امبر ةبولطملا تاريدقتلا نأل وأ لامعألا ةطشنأ ةطاسب ببسب ةدقعم ريغ ةيبساحملا تاريدقتلاب ةلصلا تاذ تايلآلا نوكت دق •
 .لقأ ةجردب ريدقتلا دكأت مدع اهبوشي

 تاريدقتلا دادعإ ىلع ةباقرلا تاودأ نوكت دقو ,دعاسملاو ماعلا ذاتسألا يرتفد جراخ نم ةيبساحملا تاريدقتلا دادعإ متي دق •
 كلاملا ريدملا رود نابسحلا ف عجارملا ذخأي نأ مزلي دقو .تاريدقتلا ديدحت ىلع ريبك ريثأت كلاملا ريدملل نوكي دقو ,ةدودحم
 .ةرادإلا زيحت رطخ ف رظنلا دنع ًاضيأو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت دنع ,ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف

 اهتئيبو ةأشنملا

 ))أ( ١٣ ةرقفلا :عجار( ىرخألا تالاحلاو ثادحألاو ةأشنملا تالماعم

 ليبس ىلع ,اهيلع تارييغت لاخدإ وأ ,ةيبساحم تاريدقت ءارجإ ىلإ ةجاحلا اهنع أشنت يتلا فورظلا ف تاريغتلا يب نم نوكي دق  .٢٣أ
 :لاثملا

 وأ ;تالماعملا نم ةديدج عاونأ ف تطرخنا دق ةأشنملا تناك اذإ ام •

 وأ ;تريغت دق تالماعملا طورش تناك اذإ ام •

 .تعقو دق ةديدج تالاح وأ ثادحأ كانه تناك اذإ ام •

 ))ب( ١٣ ةرقفلا :عجار( قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم

 ,لاحلا ىضتقم بسح ,ةمكوحلاب يفلكملاو ةرادإلا ةشقانمل ًاساسأ عجارملل قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتمل مهف ىلإ لصوتلا رفوي .٢٤أ
 ٍلكشب تقبُط دق تابلطتملا هذه تناك اذإ اميف عجارملا رارق فو ,يبساحملا ريدقتلاب ةلصلا تاذ تابلطتملا كلتل ةرادإلا قيبطت ةيفيك ف
 بجومب ةلوبقم ,ةمهم ةيبساحم ةسرامم نأ ىري امدنع ةمكوحلاب يفلكملاب هلاصتا ف ًاضيأ عجارملا مهفلا اذه دعاسي دقو .بسانم
 ٣٠.ةأشنملاب ةصاخلا فورظلا لظ ف بسنألا ةسرامملا يه تسيل ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ

 :يلي ام مهف ىلإ عجارملا ىعسي دق ,مهفلا اذه ىلإ لصوتلا دنع .٢٥أ

 :قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ناك اذإ ام •

 
 )أ( ١٦ ةرقفلا ,)٢٦٠( ةعجارملا رايعم  ٣٠
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o وأ ;اهسايقل ًاقرط وأ ةيبساحملا تاريدقتلا تابثإل ةنيعم ًاطباوض ضرفي 

o  ةرادإلا اياون ىلإ ةراشإلا قيرط نع ,لاثملا ليبس ىلع ,ةلداعلا ةميقلاب سايقلاب حمست وأ بلطتت ةنيعم ًاطباوض ددحي 
 وأ ;مازتلا وأ لصأب قلعتي اميف ةنيعم تافرصت ذيفنتب

o  ىرخألا رداصملا وأ تاضارتفالا وأ تاداهتجالاب ةقلعتملا تاحاصفإلا كلذ ف امب ,ةحرتقم وأ ةبولطم تاحاصفإ ددحي 
 ;ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف ريدقتلا دكأت مدعل

 قلعتي اميف ةأشنملل ةيبساحملا تاسايسلا ىلع تارييغت لاخدإ بلطتت قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف تارييغتلا تنك اذإ ام •
 .ةيبساحملا تاريدقتلاب

 ))ج(١٣ ةرقفلا :عجار( ةيميظنتلا لماوعلا

 ةيميظنتلا رُطأُلا ىلع فرعتلا ف عجارملا دعاسي دق ,تدجو نإ ,ةيبساحملا تاريدقتلاب ةلصلا تاذ ةيميظنتلا لماوعلل مهف ىلإ لصوتلا نإ .٢٦أ
 اذإ ام ديدحت فو )يمأتلا وأ كونبلا عاطق ف يزارتحالا فارشإلا تاهج نم ةررقملا ةيميظنتلا رطألا ,لاثملا ليبس ىلع( ةقبطنملا
 :ةيميظنتلا رطألا هذه تناك

 وأ ;اهنأشب تاداشرإ مدقت وأ ,اهسايقل ًاقرط وأ ,ةيبساحملا تاريدقتلا تابثإل ًاطورش لوانتت •

 وأ ;اهنأشب تاداشرإ مدقت وأ ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم ىلإ ةفاضإ ىرخأ تاحاصفإ ددحت •

 وأ ;ةيميظنتلا تابلطتملاب ءافولا ف ةرادإلا بناج نم زيحت عوقول ةيلامتحا اهيف دجوت دق يتلا تالاجملا ىلإ ريشت •

 ةلمتحم رطاخم ىلإ ريشت دقو ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم عم قستت ال ةيميظنتلا ضارغألل تابلطتم ىلع يوتحت •
 رئاسخلا تاصصخمل ايند دودح ضرف ىلإ ةيميظنتلا تاطلسلا ضعب ىعست دق ,لاثملا ليبس ىلعف .يرهوجلا فيرحتلل
 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ اهبلطتي يتلا كلت زواجتت ةعقوتملا ةينامتئالا

 ))د( ١٣ ةرقفلا :عجار( ةيلاملا مئاوقلا ف اهنيمضت عجارملا عقوتي يتلا اهب ةقلعتملا تاحاصفإلاو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعيبط

 ةأشنملل ةيلاملا مئاوقلا ف اهنيمضت عجارملا عقوتي يتلا اهب ةقلعتملا تاحاصفإلاو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعيبطل مهف ىلإ لصوتلا نإ .٢٧أ
 لصوتلا رفويو .ةلص تاذ نوكت دق يتلا تاحاصفإلا ىدمو ةعيبطو ةيبساحملا تاريدقتلا هذه سايق ساسأ مهف ف عجارملا دعاسي
 .ةيبساحملا تاريدقتلل اهئارجإ ةيفيك ف ةرادإلا ةشقانمل ًاساسأ عجارملل مهفلا اذه لثم ىلإ

 ةعجارملاب ةلصلا تاذ ,ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا 

 ))ـه( ١٣ ةرقفلا :عجار( ةمكوحلاو ةبقارملا ىدمو ةعيبط 

 ف ةرادإلا ةيلآ ىلع ةأشنملا اهقبطت يتلا ةمكوحلاو ةبقارملا ىدمو ةعيبطل عجارملا مهف نوكي دق ٣١,)٣١٥( ةعجارملا رايعم قيبطت دنع   .٢٨أ
 :يلي امب قلعتي مهفلا اذه نإ ثيح ,عجارملا نم بولطملا يوقتلل ًامهم ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ

 ظافحلاو يقالخألا كولسلاو ةنامألا ىلع ةمئاق ةفاقث رشنب ,ةمكوحلاب يفلكملا فارشإ تحت ,تماق دق ةرادإلا تناك اذإ ام •
 ;اهيلع

 تناك اذإ امو ,ىرخألا ةيلخادلا ةباقرلا تانوكمل ًابسانم ًاساسأ ةعمتجم رفوت ةباقرلا ةئيب رصانع ف ةوقلا نطاوم تناك اذإ ام •
 .ةباقرلا ةئيب ف روصقلا هجوأ اهفعضت مل ىرخألا تانوكملا كلت

 
 ١٤ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجارملا رايعم  ٣١
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 :ةمكوحلاب نوفلكملا ناك اذإ امل مهف ىلإ عجارملا لصوتي نأ نكمي  .٢٩أ 

 رطاخملا وأ ,ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإل يعم جذومن وأ ةنيعم ةقيرط صئاصخ مهفل ةمزاللا ةفرعملا وأ تاراهملاب نوعتمتي •
 تاريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا تامولعملا ةينقت وأ ةقيرطلاب ةطبترملا رطاخملا ,لاثملا ليبس ىلع ,يبساحملا ريدقتلاب ةطبترملا
 وأ ;ةيبساحملا

 ;قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإل ًاقفو ةيبساحملا تاريدقتلا ترجأ دق ةرادإلا تناك اذإ ام مهفل ةمزاللا ةفرعملاو تاراهملاب نوعتمتي •
 وأ

 تاريدقتلل ةرادإلا ءارجإ ةيفيك يوقتب بسانملا تقولا ف مايقلل ةمزاللا تامولعملا مهيدل رفوتتو ,ةرادإلا نع يلقتسم نودعُي •
 وأ ;ةبسانم ريغ وأ ةيفاك ريغ تافرصتلا كلت ودبت امدنع ةرادإلا تافرصت ف قيقحتلا ةطلسب نوعتمتيو ,ةيبساحملا

 وأ ;جذامنلل اهمادختسا كلذ ف امب ,ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإل ةرادإلا ةيلآ ىلع نوفرشي •

 حيحصتو فاشتكا ىلإ فدهت ةعجارمو فارشإ تاءارجإ ىلع كلذ لمتشي دقو .ةرادإلا اهذفنت يتلا ةعباتملا ةطشنأ ىلع نوفرشي •
 .تاودألا هذهل ةيليغشتلا ةيلعافلا ف وأ ةيبساحملا تاريدقتلا ىلع ةقبطملا ةباقرلا تاودأ ميمصت ف روصق هجوأ يأ

 :ةيبساحم تاريدقت كانه نوكت امدنع ًامهم ةمكوحلاب نوفلكملا اهب علطضي يتلا فارشإلاو ةبقارملا لامعأل مهف ىلإ لصوتلا نوكي دق   .٣٠أ

 وأ ;ةيعوضوملا مدع جالعل ةرادإلا بناج نم ةمهم تاداهتجا بلطتت •

 وأ ;ريدقتلا ف عفترم دكأت مدع ىلع يوطنت •

 مادختسا وأ تانايبلا مجح ربك وأ تامولعملا ةينقتل عساولا مادختسالا ببسب ,لاثملا ليبس ىلع ,اهئارجإ دنع ديقعت ىلع يوطنت •
 وأ ;ةدقعم تاقالع اهنيب اميف دجوت تاضارتفا وأ ةددعتم تانايب رداصم

 وأ ;ةقباسلا تارتفلاب ةنراقم تانايبلا وأ تاضارتفالا وأ ةقيرطلا ف رييغت ,اهيلع أرط دق نوكي نأ ضرتفُي وأ ,اهيلع أرط •

 .ةمهم تاضارتفا ىلع يوطنت •

 ))و(١٣ ةرقفلا :عجار( ءاربخلاب اهتناعتسا كلذ ف امب ,ةصصختملا ةفرعملا وأ تاراهملل ةرادإلا مادختسا

 ٣٢:ريبخ كارشإ ىلإ ةرادإلا ةجاح ةيلامتحا نم ديزت ةيتآلا فورظلا تناك اذإ اميف عجارملا رظني دق  .٣١أ

 تايطايتحا سايق ىلع يبساحملا ريدقتلا يوطني دق ,لاثملا ليبس ىلع ,ريدقت ءارجإ بلطتي يذلا رمألل ةصصختملا ةعيبطلا •
 .ةدقعم ةيدقاعت طورش قيبطتل ةحجرملا ةجيتنلا يوقت وأ ةيجارختسالا تاعانصلا ف ةينوبركورديهلا وأ ةيندعملا داوملا نم

 ,ةنيعم تاسايق ف لاحلا وه امك ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف ةلصلا تاذ تابلطتملا قيبطتل ةمزاللا جذامنلل ةدقعملا ةعيبطلا •
 ٣٣.ثلاثلا ىوتسملا نم ةلداعلا ةميقلا تاسايق لثم

 .ًايبساحم ًاريدقت بلطتي يذلا ثدحلا وأ ةلماعملا وأ ةلاحلل ةرركتملا ريغ وأ ةيداعلا ريغ ةعيبطلا •

 ))ز( ١٣ ةرقفلا :عجار( رطاخملا مييقتل ةأشنملا ةيلآ 

 نكمي ,اهل اهتجلاعم ةيفيكو ,ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا َرطاخملا ةأشنملاب ةصاخلا رطاخملا مييقت ُةيلآ اهب ددحت يتلا ةيفيكلا مهف نإ .٣٢أ
 :ىلع ةئراطلا تارييغتلا ف رظنلا دنع عجارملا دعاست نأ

 ;ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم •

 
 ٨ ةرقفلا ,)٥٠٠( ةعجارملا رايعم  ٣٢
 "ةلداعلا ةميقلا سايق" )١٣( يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا ,لاثملا ليبس ىلع ,رظنا  ٣٣



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٠٣  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 تانايبلا ىلع دامتعالا ةيناكمإ ىلع رثؤت نأ نكمي يتلا وأ ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإل ةمئالملا تانايبلا رداصم ةعيبط وأ رّفَوَت •
 ;ةمدختسملا

 ;اهيف تامولعملا ةينقت ةئيب وأ ةأشنملا ف تامولعملا مظن •

 .يفظوملا رابك •

 ضرعتلا ةيلباق ةرادإلا اهب تجلاعو تددح يتلا ةيفيكلل مهف ىلإ هلصوت دنع نابسحلا ف عجارملا اهذخأي دق يتلا رومألا يب نم  .٣٣أ
 ةيفيكو ,ةيتآلا رومألاب موقت ةرادإلا تناك اذإ ام ,ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف ةرادإلا بناج نم شغلا وأ زيحتلا ببسب فيرحتلل
 :اهب اهمايق

 .ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا تانايبلاو تاضارتفالاو قرطلا قيبطت وأ رايتخال صاخ مامتها ءاليإ •

 ةنراقم وأ عقوتملا وأ قباسلا ءادألاب ةنراقم قستم ريغ وأ عقوتم ريغ ءادأ ىلإ ريشت دق يتلا ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم ةعباتم •
 .ىرخألا ةفورعملا لماوعلاب

 .زيحتلل ًاعفاد لكشت دق يتلا اهريغ وأ ةيلاملا زفاوحلا ديدحت •

 .ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا تانايبلا وأ ةمهملا تاضارتفالا وأ قرطلا رييغت ىلإ ةجاحلا ةعباتم •

 .ةبسانملا ةعجارملاو ةبقارملا تاءارجإل ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا جذامنلا عاضخإ •

 ةعجارم ءارجإب ةبلاطملا وأ ,ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ دنع ةسرامملا ةمهملا تاداهتجالل ةيقطنملا تارربملا قيثوتب ةبلاطملا •
 .تاداهتجالا هذهل ةلقتسم

 ))١( )ح( ١٣ ةرقفلا :عجار( ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا ةأشنملا ف تامولعملا مظن

 تاريدقتلاب ةقلعتملا تالاحلاو ثادحألاو تالماعملا تائف سفن يه )ح( ١٣ ةرقفلا قاطن ف ةعقاولا تالاحلاو ثادحألاو تالماعملا تائف  .٣٤أ
 مظنل مهف ىلإ لصوتلا دنعو .)٣١٥( ةعجارملا رايعم نم )د(و )أ(١٨ يترقفلل ةعضاخلاو تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا
 :يلي ام نابسحلا ف عجارملا ذخأي دقف ,ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا ةأشنملا ف تامولعملا

 ةفولأم ريغ تالماعم نع ةئشان تناك اذإ ام وأ ةرركتمو ةينيتور تالماعم ليجست نع ةئشان ةيبساحملا تاريدقتلا تناك اذإ ام •
 .ةرركتم ريغ وأ

 ةقلعتملا ةيبساحملا تاريدقتلا امّيسالو ,تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا لامتكال تامولعملا مظن ةجلاعم ةيفيك •
 .تامازتلالاب

 تاحاصفإلاو ةيبساحم تاريدقت ءارجإ ىلإ ةجاحلا اهنع أشنت تالاح وأ ثادحأ وأ تالماعم تائف ةعجارملا لالخ عجارملا ددحي دق  .٣٥أ
 فيرحتلا رطاخم عجارملا اهيف ددحي يتلا فورظلا )٣١٥( ةعجارملا رايعم لوانتيو .اهيلع فرعتلا ف تلشف ةرادإلا نكل اهب ةقلعتملا
 ةيلآب قلعتي اميف ةيلخادلا ةباقرلا ف مهم روصق كانه ناك اذإ ام ديدحت كلذ ف امب ,اهيلع فرعتلا ف ةرادإلا تلشف يتلا يرهوجلا
 ٣٤.رطاخملا مييقتل ةأشنملا

 
 ١٧ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجارملا رايعم  ٣٤



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٠٤  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 ))أ( )٢( )ح( ١٣ ةرقفلا :عجار( ةلصلا تاذ تانايبلا رداصمو تاضارتفالاو قرطلل ةرادإلا ديدحت

 ليبس ىلع ,ةديدجلا ةقيرطلا تناك اذإ ام ةلصلا تاذ تارابتعالا لمشت دقف ,يبساحم ريدقت ءارجإ ةقيرط رييغتب ةرادإلا تماق اذإ  .٣٦أ
 ف تارييغتل ةباجتسا وأ ,ةأشنملا ىلع رثؤت يتلا فورظلا وأ ةئيبلا ف تاريغتل ةباجتسا اهتاذ دح ف يه تناك وأ ,بسنأ ,لاثملا
 .هيجو رخآ ببس اهيدل ةرادإلا تناك اذإ ام وأ ,ةيميظنتلا ةئيبلا وأ قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم

 قرطلا مادختسا ف رارمتسالا ناك اذإ ام ةلصلا تاذ تارابتعالا لمشت دقف ,يبساحم ريدقت ءارجإ ةقيرط رييغتب ةرادإلا مقت مل اذإ  .٣٧أ 
 .ةيلاحلا فورظلا وأ ةئيبلا ءوض ف ًابسانم دعُي ةقباسلا تانايبلاو تاضارتفالاو

 ))١( )أ( )٢( )ح( ١٣ ةرقفلا :عجار( قرطلا 

 ال ,تالاحلا نم ديدعلا ف نكلو .يبساحم ريدقت ءارجإ ف اهمادختسا متيس يتلا ةقيرطلا قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ضرفي دق  .٣٨أ
 .ةليدب قرط مادختساب حمسي وأ ,ضرفي بولطملا سايقلا ساسأ نإ وأ ,ةدحاو ةقيرط قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ضرفي

 جذامنلا

 ةرادإلا جذامن تناك ًءاوس ,ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإل ةمدختسملا جذامنلا ىلع ةددحم ةباقر تاودأ قبطتو ةرادإلا ممصت نأ نكمي  .٣٩أ 
 ريدقتل جذومن مادختسا لثم ,ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلا نم عفترم ىوتسم ىلع هسفن جذومنلا يوطني امدنعو .ةيجراخ ًاجذامن وأ اهتاذ
 هذه جلاعت يتلا ةباقرلا تاودأ نإف ,ثلاثلا ىوتسملا نم تالخدم مادختساب ةلداعلا ةميقلا ريدقتل جذومن وأ ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا
 قلعتي اميف ديقعت دوجو ةلاح فو .ةعجارملاب ةلص تاذ اهنأ ىلع اهديدحت حجرألا نم نوكي امبر ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلا نم ةلاحلا
 نم نوكي دق يتلا لماوعلا يب نمو .ةعجارملاب ةلص تاذ تانايبلا ةمالس ىلع ةباقرلا تاودأ نوكت نأ ًاضيأ حجرألا نم نوكي ,جذامنلاب
 :يلي ام ةعجارملاب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأو جذومنلل مهف ىلإ لصوتلا دنع نابسحلا ف اهذخأ عجارملل بسانملا

 ;جذومنلا ةقدو ةمءالم ىدمل ةرادإلا ديدحت ةيفيك •

 ققحتلا داعُيو مادختسالا لبق هتحص نم ققحتلا متي جذومنلا ناك اذإ ام كلذ ف امب ,هرابتخا ةداعإ وأ جذومنلا ةحص نم ققحتلا •
 جذومنلا نم ققحتلا ةيلآ لمشت دقو .همادختسا نم دصقلل ًاحلاص لازي ال ناك اذإ ام ديدحتل ةمظتنم تارتف ىلع هتحص نم
 :يلي ام يوقت ةأشنملا اهب موقت يتلا

o جذومنلل ةيرظنلا ةحصلا; 

o جذومنلل ةيضايرلا ةمالسلا; 

o جذومنلا ف ةمدختسملا تاضارتفالاو تانايبلا ةبسانمو تانايبلا لامتكاو ةقد; 

 تاسايس كانه تناك اذإ امو تالاحلا نم اهريغ وأ قوسلا ف تاريغتلل ًاعبت بسانملا تقولا ف جذومنلا ليدعت وأ رييغت ةيفيك •
 ;جذومنلا ىلع ةقبطم تارييغتلا ىلع ةباقرلل ةبسانم

 تاجرخم ىلع اهلاخدإ ت دق ,ةنيعم تاعانص ف ةبكرملا تاليدعتلا ظفلب ًاضيأ اهيلإ راشُيو ,تاليدعت كانه تناك اذإ ام •
 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتمل ًاقفو ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم دعُت تاليدعتلا هذه لثم تناك اذإ امو جذومنلا
 ;ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع ًارشؤم تاليدعتلا هذه نوكت دقف ,ةبسانم ريغ تاليدعتلا نوكت امدنعو

 هتانايبو ةيسيئرلا ةيسايقلا هتارشؤمو هتادييقتو ةدوصقملا هتامادختسا قيثوت كلذ ف امب ,ٍفاك ٍلكشب ًاقثوم جذومنلا ناك اذإ ام •
 هذه ساسأو هتاجرخم ىلع تلخدُأ تاليدعت يأ ةعيبطو هتحص نم ققحتلل هيلع تقبُط ةيلمع ةيأ جئاتنو ةبولطملا هتاضارتفاو
 .تاليدعتلا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٠٥  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 ))٢( )أ( )٢( )ح( ١٣ ةرقفلا :عجار( تاضارتفالا

 ءارجإ ف ةمدختسملا تاضارتفالل ةرادإلا رايتخا ةيفيكل مهف ىلإ لصوتلا دنع نابسحلا ف عجارملا اهذخأي دق يتلا رومألا لمشت  .٤٠أ
 :يلي ام ,لاثملا ليبس ىلع ,ةيبساحملا تاريدقتلا

 متيل تاداشرإ وأ طباوض قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ رفوي دقو .رايتخالا اذهل معادلا قيثوتلاو ضارتفالل ةرادإلا رايتخا ساسأ •
 .تاضارتفالا رايتخا دنع اهمادختسا

 .ةلمتكمو ةمئالم تاضارتفالا تناك اذإ امل ةرادإلا مييقت ةيفيك •

 تاريدقتلا ف ةمدختسملا تاضارتفالا عم وأ ,اهضعب عم ةقسّتم دعُت تاضارتفالا نأ ديدحتب ةرادإلا مايق ةيفيك ,ءاضتقالا دنع •
 :ةعقاولا ىرخألا رومألا عم وأ ,ةأشنملا لمع ةطشنأ تالاجم وأ ىرخألا ةيبساحملا

o يجاتنإلا رمعلا ريدقت ىلع رثؤت دق يتلا ةنايصلا جمارب لوح تاضارتفالا ,لاثملا ليبس ىلع( ةرادإلا ةرطيس قاطن لخاد 
 ;ةيجراخلا ةئيبلاو ةأشنملا لمع ططخ عم ةقستم تاضارتفالا تناك اذإ امو ,)لوصألا نم لصأل

o ىواعدلا وأ تايفولا تالدعم وأ ةدئافلا تالدعم لوح تاضارتفالا ,لاثملا ليبس ىلع( ةرادإلا ةرطيس قاطن جراخ 
 .)ةلمتحملا ةيميظنتلا تاءارجإلا وأ ةيئاضقلا

 .تاضارتفالا نع حاصفإلاب ةقلعتملا قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم •

 ةسرامملا تاداهتجالا ساسأو تانايبلا رداصم ثيح نم نيابتت تاضارتفالا نإف ,ةلداعلا ةميقلل ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف  .٤١أ
 :يلي ام بسح ,اهمعدل

 يتلا قوسلا تانايب ىلإ ًادانتسا اهعضو ت يتلاو ,مازتلا وأ لصأ ريعست ف قوسلا ف نوكراشملا همدختسيس ام سكعت يتلا كلت )أ(
 .ريرقتلل ةدعملا ةأشنملا نع ةلقتسم رداصم نم اهيلع لوصحلا ت

 وأ لصأ ريعست ف قوسلا ف نوكراشملا اهمدختسيس يتلا تاضارتفالا نأشب ةأشنملاب ةصاخلا تاداهتجالا سكعت يتلا كلت )ب(
  .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةحاتملا تانايبلا لضفأ ىلإ ًادانتسا اهعضو ت يتلاو ,مازتلا

 ىلع اهنيب اميف زييمتلا دمتعيو ًامئاد ًاحضاو )ب( دنبلا تاريدقتو )أ( دنبلا تاريدقت يب قيرفتلا نوكي ال دق ,يلمعلا عقاولا ف نكل
 ددع يب نم راتخت نأ ةرادإلل يرورضلا نم نوكي دق ,كلذ ىلع ةوالعو .ضارتفالل ةمعادلا تاداهتجالا ساسأو تانايبلا رداصم مهف
 .قوسلا ف يكراشملا فلتخم لبق نم ةمدختسملا ةفلتخملا تاضارتفالا نم

 نم ضارتفالا ف لوقعم نيابت دوجو ناك اذإ ةمهم تاضارتفا اهنأ ىلع يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا تاضارتفالا ىلإ راشُي  .٤٢أ 
 نيابت ةجرد حيضوت ف ًاديفم ةيساسحلا ليلحت ءارجإ نوكي نأ نكميو .يبساحملا ريدقتلا سايق ىلع يرهوج لكشب رثؤي نأ هنأش
 .يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا تاضارتفالا نم رثكأ وأ دحاو ضارتفا ىلع ًءانب سايقلا

 ةلئاسلا ريغ وأ ةطشنلا ريغ قاوسألا

 اذإ امل مهف ىلإ لصوتلا لمشي دق تاضارتفالل ةرادإلا رايتخا ةيفيكل عجارملا مهف نإف ,ةلئاس ريغ وأ ةطشن ريغ قاوسألا نوكت امدنع  .٤٣أ
 :اهيدل ةرادإلا تناك

 ف تاليدعت ءارجإ ىلع فييكتلا اذه لمتشي دقو .فورظلا هذه لظ ف ةقيرطلا قيبطت فييكتل ةقبطُم ةبسانم تاسايس •
 ;ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم نوكت ةديدج جذامن عضو وأ جذامنلا

 يوقتلا بولسأ رايتخا كلذ ف امب ,لجاع لكشب ًايرورض ناك اذإ ,ام جذومن ريوطت وأ فييكتل ةمزاللا ةفرعملا وأ تاراهملا •
 ;فورظلا هذه لثم ف بسانملا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٠٦  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 ;ةيساسحلل ليلحت ءارجإ قيرط نع لاثملا ليبس ىلع ,ةمئاقلا دكأتلا مدع تالاح ءوض ف ,تاونلا ىدم ديدحتل ةمزاللا دراوملا •

 تاذ لامعألا رطاخمو اهتئيبو ةأشنملا تايلمع ىلع ,ثدح نإ ,قوسلا لاوحأ ف روهدتلا اهب رثأ يتلا ةيفيكلا مييقت لئاسو •
 ;فورظلا هذه لثم ف ,ةأشنملل ةيبساحملا تاريدقتلا ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترت امو ةلصلا

 ىدمو ,ةنيعم ةيجراخ تامولعم رداصم نم اهيلع لوصحلا ت يتلا راعسألا تانايب اهب يباتت نأ نكمي يتلا ةيفيكلل بسانم مهف •
 .فورظلا هذه لثم ف ,تانايبلا هذه ةمءالم

 ))٣( )أ( )٢( )ح( ١٣ ةرقفلا :عجار( تانايبلا 

 تاريدقتلا اهيلإ دنتست يتلا تانايبلل ةرادإلا رايتخا ةيفيكل مهف ىلإ لصوتلا دنع نابسحلا ف عجارملا اهذخأي دق يتلا رومألا لمشت  .٤٤أ
 :يلي ام ,ةيبساحملا

 .يجراخ تامولعم ردصم نم اهيلع لصحتملا تامولعملا كلذ ف امب ,تانايبلا ردصمو ةعيبط •

 .ةبسانم تانايبلا تناك اذإ امل ةرادإلا يوقت ةيفيك •

 .اهلامتكاو تانايبلا ةقد •

 .ةقباسلا تارتفلا ف ةمدختسملا تانايبلا عم ةمدختسملا تانايبلا قاستا •

 عم لماعتلا ىلع كلذ يوطني امدنع كلذ ف امب ,اهتجلاعمو تانايبلا ىلع لوصحلل ةمدختسملا تامولعملا ةينقت مظن دقعت ىدم •
 .تانايبلا نم ريبك ردق

 .اهتمالس ىلع ظافحلا ةيفيكو اهتجلاعمو اهلاسرإو تانايبلا ىلع لوصحلا ةيفيك •

 ))ج( )٢( )ح( ١٣–)ب( )٢( )ح( ١٣ يترقفلا :عجار( اهل اهتجلاعم ةيفيكو ريدقتلا دكأت مدع ةلاحل ةرادإلا مهف ةيفيك

 ,ريدقتلا دكأت مدع ةجرد مهفت ةرادإلا تناك اذإ امب قلعتي اميف نابسحلا ف اهذخأ عجارملل بسانملا نم نوكي دق يتلا رومألا لمشت   .٤٥أ
 :يلي ام ,لاثملا ليبس ىلع ,اهل اهمهف ةيفيكو

 يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةبسانم دعُت ةليدب تانايب رداصم وأ ةمهم تاضارتفا وأ ًاقرط تددح دق ةرادإلا تناك اذإ ام •
 .ديدحتلا اذهب ةرادإلا تماق فيكف ,كلذك رمألا ناك اذإو ,قبطنملا

 ديدحتل ةيساسح ليلحت ءارجإب ,لاثملا ليبس ىلع ,مايقلا قيرط نع ةليدبلا تاونلا نابسحلا ف تذخأ دق ةرادإلا تناك اذإ ام •
 تذخأ فيكف ,كلذك رمألا ناك اذإو ,يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا تانايبلا وأ ةمهملا تاضارتفالا ف تارييغتلا ريثأت
 .ةليدبلا تاونلا هذه نابسحلا ف ةرادإلا

 ةجردب ةلمتحملا سايقلا تاون يب نم ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخاب صاخلا جهنملا قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم ددحت دق  .٤٦أ
 ةجردب ةلمتحملا سايقلا تاون يب نم بسانم لكشب هرايتخا متي غلبم وه بسانملا غلبملا نأ ىلع يلاملا ريرقتلا رُطُأ صنت دقو .ةلوقعم
 .قاطنلا كلذ طسو ف عقاولا غلبملا وه نوكي امبر ةمءالم رثكألا غلبملا نأ ىلإ ريشت دق ,تالاحلا ضعب فو ,ةلوقعم

 بيلاسأ مادختسا ةلاح ف هنأ ىلإ ٣٥)١٣( يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا ريشي ,ةلداعلا ةميقلا تاريدقتب قلعتي اميف ,لاثملا ليبس ىلع  .٤٧أ 
 نابسحلا ف ذخألا عم اهميوقت بجي )ةلداعلا ةميقلا ىلع تارشؤملا ,ىرخأ ةرابعب( جئاتنلا نإف ,ةلداعلا ةميقلا سايقل ةددعتم يوقت
 ةميقلا لثمت ىدملا كلذ نمض ةطقن لضفأ سايق وه ةلداعلا ةميقلا سايق دعُيو .جئاتنلا كلت اهيلإ ريشت يتلا ميقلا ىدم ةيلوقعم
 تالامتحالا هحجرت يذلا طسوتملا مادختسا قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ددحي دق ,ىرخأ تالاح فو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةلداعلا
 .قالطإلا ىلع ًاحيجرت رثكألا وأ حجرألا سايقلا غلبم وأ ,ةلوقعم ةجردب ةلمتحملا سايقلا تاونل

 
 ٦٣ ةرقفلا ,ةلداعلا ةميقلا سايق" )١٣( يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا  ٣٥
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 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 تآشنملا ضعب راتخت دقو ,ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف تاحاصفإلل ًافادهأ وأ تاحاصفإ قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ضرفي دق   .٤٨أ 
 :يلي ام ,لاثملا ليبس ىلع ,تاحاصفإلا فادهأ وأ تاحاصفإلا هذه لوانتت دقو .ةيفاضإ تامولعم نع حاصفإلا

 .هرايتخا ساسأو قبطنم جذومن يأ كلذ ف امب ,ةمدختسملا ريدقتلا ةقيرط •

 اهنع حصفملا وأ ةتبثملا تاريدقتلا ديدحتل ةمدختسم ىرخأ ةيباسح تايلمع نم وأ جذامن نم اهيلع لوصحلا ت يتلا تامولعملا •
 :لثم ,جذامنلا كلت ف ةمدختسملا ةيساسألا تاضارتفالاو تانايبلاب ةقلعتملا تامولعملا كلذ ف امب ,ةيلاملا مئاوقلا ف

o وأ ;ًايلخاد ةدعملا تاضارتفالا 

o ةأشنملا ةرطيس نع ةجراخ لماوعب رثأتت يتلا ,ةدئافلا تالدعم لثم ,تانايبلا. 

 .ةقباسلا ةرتفلا نع ريدقتلا ةقيرط ىلع تارييغت يأ ريثأت •

 .ريدقتلا دكأت مدع رداصم •

 .ةلداعلا ةميقلا تامولعم  •

 تاضارتفالا نابسحلا ف تذخأ دق ةرادإلا نأ ىلع لدتو ,ةيلاملا جذامنلا نم ةطبنتسم ,ةيساسحلا تاليلحت نع تامولعم •
 .ةليدبلا

 :لاثملا ليبس ىلع ,ريدقتلا دكأت مدع نأشب ةددحم تاحاصفإ قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ بلطتي دق ,تالاحلا ضعب ف  .٤٩أ

 يتلا ريدقتلا دكأت مدعل ىرخألا ةيسيئرلا رداصملاو لبقتسملا نأشب ةعوضوملا تاضارتفالاب قلعتت يتلا تامولعملا نع حاصفإلا •
 دقو .ةرتفلا ةياهن دعب تامازتلالاو لوصألل ةيرتفدلا غلابملا ىلع ةيرهوجلا تاليدعتلا مجح وأ ةيلامتحا ف عافترا اهنع أشني
 ."ةمهملا ةيبساحملا تاريدقتلا" وأ "ريدقتلا دكأت مدعل ةيسيئرلا رداصملا" لثم تاحلطصم مادختساب تابلطتملا كلت فصو متي
 ًاديقعت رثكألا وأ ةيعوضوم مدع وأ ةبوعص رثكألا تاداهتجالا بلطتت يتلا ةيبساحملا تاريدقتلاب تاحاصفإلا كلت قلعتت دقو
 ةدايز هيلع بترتي امم ,ًاديقعت رثكأ نوكت دق وأ ةيعوضوملا مدع ةلاحل تاداهتجالا هذه عوضخ ديزي دقو .ةرادإلا بناج نم
 ىلع ةرثؤملا تاضارتفالاو تانايبلا دونب ددعل ًاعبت ,تامازتلالاو لوصألل ةيرتفدلا غلابملا ىلع يرهوج ليدعت لاخدإ ةيلامتحا
 :اهنع حاصفإلا متي دق يتلا تامولعملا يب نمو .ريدقتلا دكأت مدع ةلاحل لمتحملا يلبقتسملا لحلا

o ريدقتلا دكأت مدع ةلاحل ىرخألا رداصملا وأ ضارتفالا ةعيبط; 

o ةيساسحلا بابسأ كلذ ف امب ,ةمدختسملا تاضارتفالاو قرطلل ةيرتفدلا غلابملا ةيساسح; 

o تامازتلالاو لوصألل ةيرتفدلا غلابملاب قلعتي اميف ةلوقعم ةجردب ةلمتحملا تاونلا ىدمو دكأتلا مدع ةلاحل عقوتملا لحلا 
 ;ةرثأتملا

o مدع ةلاح تلظ اذإ ,تامازتلالاو لوصألا كلتب ةقلعتملا ةقباسلا تاضارتفالا ىلع اهؤارجإ ت يتلا تارييغتلل ريسفت 
 .لح نود دكأتلا

 .ىدملا ديدحت ف ةمدختسملا تاضارتفالاو ةلمتحملا تاونلا ىدم نع حاصفإلا •

 :لثم ,ةددحم تامولعم نع حاصفإلا •

o اهئادأو ةأشنملل يلاملا زكرملل ةيمهأ نم ةلداعلا ةميقلل ةيبساحملا تاريدقتلا هلثمت امب قلعتت يتلا تامولعملا; 

o هتلويس مدع وأ قوسلا طاشن مدعب قلعتت يتلا تاحاصفإلا. 
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لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 ةمدختسملا قرطلاو ,رطاخملا ةرادإ تاءارجإو تاسايسو ,ةأشنملا فادهأو ,هتأشن ةيفيكو رطخلل ضرعتلا لثم ةيعون تاحاصفإ •
 .ةيعونلا ميهافملا هذه ف ةقباسلا ةرتفلا نع تارييغت يأو ,رطخلا سايقل

 ,ةأشنملا ف ييسيئرلا ةرادإلا يفظومل ًايلخاد ةمدقملا تامولعملا ىلإ ًادانتسا ,رطخلل ةأشنملا ضرعت ىدم لثم ةيّمك تاحاصفإ •
 .قوسلا رطخو ةلويسلا رطخو نامتئالا رطخ كلذ ف امب

 ))١(١٣ ةرقفلا :عجار( ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإل ةأشنملا ةيلآ ىلع ةقبطملاو ةعجارملاب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأ

 تناك اذإ ام ديدحتو تاودألا كلت ميمصت يوقت ىلإ ةجاحلا يلاتلابو ,ةعجارملاب ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ ديدحت دنع عجارملا مكح نإ  .٥٠أ
 عيمجب قلعتي اميف ةلص تاذ ةباقر ةطشنأ عجارملا ددحي ال دقو .)٢( )ح( ١٣ ةرقفلا ف ةحضوملا ةرادإلا ةيلآب قلعتي ,اهقيبطت ت دق
 .يبساحملا ريدقتلاب طبترملا ديقعتلا ىدم ىلع ًءانب كلذو ,)٢( )ح( ١٣ ةرقفلا ف ةدراولا رصانعلا

 :نابسحلا ف عجارملا ذخأي دق ,ةعجارملاب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأل مهف ىلإ لصوتلا راطإ ف  .٥١أ

 ردصم ةرادإلا مدختست امدنع كلذ ف امب ,ةيبساحملا تاريدقتلا عضو ف ةمدختسملا تانايبلا ةبسانمل ةرادإلا ديدحت ةيفيك •
 .دعاسملاو ماعلا ذاتسألا يرتفد جراخ نم تانايب وأ يجراخ تامولعم

 ةيرادإلا تايوتسملا نم اهدامتعاو ,اهعضو ف ةمدختسملا تانايبلا وأ تاضارتفالا كلذ ف امب ,ةيبساحملا تاريدقتلا ضارعتسا •
 .لاحلا ىضتقم بسح ,ةمكوحلاب يفلكملا نمو ةبسانملا

 ام كلذ ف امب ,اهب ةقلعتملا تالماعملاب ةأشنملا نومِزلُي نمو ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ نع يلوؤسملا يب تابجاولا ف لصفلا •
 ليبس ىلعف .تامدخ وأ تاجتنم نم همدقت امو ةأشنملا ةعيبط بسانم لكشب نابسحلا ف ذخأي تايلوؤسملا ديدحت ناك اذإ
 راعسأ ريدقت نع لوؤسم لقتسم مسق ءاشنإ نم تابجاولا ف مئالملا لصفلا فلأتي دق ,ىربكلا ةيلاملا تاسسؤملا ةلاح ف ,لاثملا
 لثمب ةطبترم مهروجأ نوكت ال دارفأب مسقلا اذه ديوزتو ةأشنملاب ةصاخلا ةيلاملا تاجتنملل اهتحص نم ققحتلاو ةلداعلا ميقلا
 .تاجتنملا هذه

 ةيعوضوملا مدع ةلاح جلاعت يتلا ةباقرلا تاودأ ميمصت ف ةبوعص ةرادإلا هجاوت دق ,ةماع ةفصب .ةباقرلا ةطشنأ ميمصت ةيلعاف •
 ميمصت ف ههجاوت امم ربكأ ةيرهوجلا تافيرحتلا ,لاعف وحن ىلع ,ححصتو فشتكت وأ ,عنمت ةقيرطب ريدقتلا دكأت مدع وأ
 ىلع ريدقتلا دكأت مدع وأ ةيعوضوملا مدع جلاعت يتلا ةباقرلا تاودأ يوتحت نأ مزلي دقو .ديقعتلا جلاعت يتلا ةباقرلا تاودأ
 اهلهاجت وأ اهيطخت نكمي هنأل ةيلآلا ةباقرلا تاودأ نم اهيلع دامتعالا ةيناكمإ ف لقأ نوكت دق يتلا ,ةيوديلا رصانعلا نم ديزملا
 ًءانب ديقعتلا ةلاح جلاعت يتلا ةباقرلا تاودأ ميمصت ةيلعاف ةجرد نيابتت دقو .ةرادإلا بناج نم ةلوهس رثكأ لكشب اهزواجت وأ
 قرطلا ىدحإب قلعتي اميف ةيلعاف رثكأ ةباقر تاودأ ميمصت رسيألا نم نوكي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .هتعيبطو ديقعتلا ببس ىلع
 .تانايبلا ةمالس ىلع ةقبطملا وأ ينيتور لكشب ةمدختسملا

 ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ لمتشت نأ حجرملا نمف ,يبساحم ريدقت ءارجإ ف فّثكم لكشب تامولعملا ةينقت ةرادإلا مدختست امدنع   .٥٢أ
 قلعتت رطاخم تاودألا هذه لثم جلاعت دقو .تاقيبطتلا ىلع ةباقرلا تاودأو تامولعملا ةينقت ىلع ةماعلا ةباقرلا تاودأ ىلع ةعجارملاب
 :يلي امب

 ;كلذب مايقلل بسانم ٍوحن ىلع ةأّيهُمو تانايبلا نم ريبك ردق ةجلاعم ىلع ةردقلا اهيدل تامولعملا ةينقت مظن تناك اذإ ام •

 ,ةدقعملا تالماعملا ةجلاعمل ةعونتم مُظُن مادختسا رمألا بلطتي امدنعو .ريدقتلا ةقيرط قيبطت ف ةدقعملا ةيباسحلا تايلمعلا •
 نم نوكي امدنع وأ مظنلا هذه يب يلآ لصاوت كانه نوكي ال امدنع امّيسالو ,مظنلا يب ةمظتنم ةقباطم تايلمع ذئدنع متت
 ;يودي لخدتل عضخت نأ لمتحملا

 ;يرود لكشب هميوقت متي اهترياعمو جذامنلا ميمصت ناك اذإ ام •
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لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 ;ةيجراخلا تامولعملا رداصم نم وأ ةأشنملا تالجس نم اهجارختسا ةقدو ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا تانايبلا لامتكا •

 ةمدختسملا تانايبلا ىلع ليدعت يأ ةبسانمو ,ةأشنملا ف تامولعملا مظن لالخ اهقفدت ةقدو تانايبلا لامتكا كلذ ف امب ,تانايبلا •
 .اهنمأو تانايبلا ةمالس ىلع ظافحلاو ,ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف

 ;ةيجراخ تامولعم رداصم مادختسا دنع ,اهليجست وأ تانايبلا ةجلاعمب ةطبترملا رطاخملا •

 يوق يعبتت راسم ىلع ظافحلا لجأ نم ,هنوصو هرييغتو جذومن لك ىلإ لوصولا ىلع ةباقر تاودأ اهيدل ةرادإلا تناك اذإ ام •
 ;كلذب حيرصت نود اهليدعت وأ جذامنلا كلت ىلإ لوصولا عنمو جذامنلا نم ةدمتعملا تارادصإلل

 امب ,ماعلا ذاتسالا رتفد ىلإ ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا تامولعملا لقن ىلع ةقبطم ةبسانم ةباقر تاودأ كانه تناك اذإ ام •
 .ةيمويلا دويق ىلع ةبسانم ةباقر تاودأ كلذ ف

 ةباقرلا تاودأ ةعباتمو ةباقرلا ةئيب ف ةقبطملا ةطشنألا فصول ةمكوحلا ظفل مدختسُي دق ,يمأتلا وأ كونبلا لثم ,تاعاطقلا ضعب ف  .٥٣أ
 ٣٦.)٣١٥( ةعجارملا رايعم ف حضوم وه امك ,ةيلخادلا ةباقرلا ف ىرخألا تانوكملاو

 ىلإ لصوتلا ف عجارملل ًادج ًاديفم نوكي دق ةفيظولا هذه لمع نإف ,ةيلخادلا ةعجارملل ةفيظو ىلع يوتحت يتلا تآشنملل ةبسنلاب  .٥٤أ
 :يلي امل مهف

 ;ةيبساحملا تاريدقتلل ةرادإلا مادختسا ىدمو ةعيبط •

 تاريدقتلا ءارجإل ةمدختسملا جذامنلاو تاضارتفالاو تانايبلاب ةطبترملا رطاخملا هجاوت يتلا ةباقرلا ةطشنأ قيبطتو ميمصت •
 ;ةيبساحملا

 ;ةيبساحملا تاريدقتلا اهيلإ دنتست يتلا تانايبلا دلوت يتلا ةأشنملا ف تامولعملا مظنب ةصاخلا بناوجلا •

 .اهترادإو اهمييقتو ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا ةديدجلا رطاخملا ديدحت ةيفيك •

 )١٤ ةرقفلا :عجار( اهريدقت ةداعإ ضارعتسا وأ ةقباسلا ةيبساحملا تاريدقتلا تان ضارعتسا

 رطاخم ديدحت ف )يعجر رثأب ضارعتسالا( اهريدقت ةداعإل ضارعتسا وأ ةقباسلا ةيبساحملا تاريدقتلا تانل ضارعتسا ءارجإ دعاسي  .٥٥أ
 ,ةيلاحلا ةرتفلا ف مازتلا وأ لصأ ققحت وأ لقن لالخ نم ٌتان ةقباسلا ةيبساحملا تاريدقتلل نوكي امدنع اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا
 :يلي ام ىلع عجارملا لصحي نأ نكمي ,يعجر رثأب ضارعتسا ءارجإ لالخ نمو .ةيلاحلا ةرتفلا ضرغل اهريدقت داعُي امدنع وأ

 ةعجارم ةلدأ ىلع تامولعملا هذه نم عجارملا لصحي نأ نكميو ,ةرادإلاب ةصاخلا ةقباسلا ريدقتلا ةيلآ ةيلعاف ىدم نع تامولعم •
 .ةيلاحلا ةرتفلا ف ةرادإلا ةيلآل ةلمتحملا ةيلعافلا نع

 .ةيلاملا مئاوقلا ف اهنع حاصفإلا رمألا بلطتي دق يتلا تارييغتلا بابسأ لثم ,رومأ نع ةعجارم ةلدأ •

 .ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا ريدقتلا دكأت مدع وأ ديقعتلا ةلاح نع تامولعم •

 دوجو ىلع ًارشؤم نوكت نأ نكمي تامولعم وأ ,ةرادإلا بناج نم لمتحم زيحتل ةيبساحملا تاريدقتلا ضرعت ةيلباق نع تامولعم •
 تيقوتو ةعيبط ديدحت فو تالاحلا وأ فورظلا هذه لثم ىلع فرعتلا ف عجارملل ينهملا كشلا ةعزن دعاستو .زيحتلا اذه
 .ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ ىدمو

 
 ٧٧أ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجارملا رايعم  ٣٦
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لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 قيبطت نكميو .اهمييقتو ,ةيلاحلا ةرتفلا ف يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت معدت ةعجارم ةلدأ يعجر رثأب ضارعتسالا رفوي دق  .٥٦أ 
 نكمي وأ ,ةقباسلا تارتفلاب ةصاخلا ةيلاملا مئاوقلل تيرجُأ يتلا ةيبساحملا تاريدقتلا ىلع يعجر رثأب متي يذلا ضارعتسالا اذه لثم
 ضارعتسا ءارجإ بسانملا نم نوكي دق ,تالاحلا ضعب فو .)ةنس عبر وأ ةنس فصن لثم( رصقأ ةرتف ىلع وأ ةديدع تارتف ىلع هقيبطت
 .لوطأ ةرتف رادم ىلع ةيبساحملا تاريدقتلا دحأ تان ىلإ لصوتلا متي امدنع كلذو ةديدع تارتفل يعجر رثأب

 ٣٧.ةمهملا ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف ةرادإلا تاضارتفاو تاداهتجال يعجر رثأب ضارعتسا ءارجإ )٢٤٠( ةعجارملا رايعم بلطتي .٥٧أ
 ضارعتسالا عم نمازتلاب رايعملا اذهل ًاقفو رطاخملا مييقتل ءارجإك ةقباسلا ةيبساحملا تاريدقتلا ضارعتسا متي دقف ,ةيلمعلا ةيحانلا نمو
 .)٢٤٠( ةعجارملا رايعم هبلطتي يذلا

 رثكأ ضارعتسا ءارجإ يرورضلا نم هنأ عجارملا ىري دقف ,يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل عجارملا هارجأ يذلا قباسلا مييقتلا ىلع ًءانب  .٥٨أ
 .يرهوجلا فيرحتلا رطاخم نم رثكأ وأ دحاول عفترم رطخ هنأ ىلع مزالم رطخ مييقت ت اذإ ,لاثملا ليبس ىلع ,يعجر رثأب اًليصفت
 تانايبلا ريثأتل ,ةيلمعلا ةيحانلا نم نكمأ نإ ,ًاصاخ ًامامتها عجارملا يلوي دق ,يعجر رثأب متي يذلا يليصفتلا ضارعتسالا راطإ فو
 تاريدقتلاب قلعتي اميف لاثملا ليبس ىلعو ,ىرخأ ةيحان نمو .ةقباسلا ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا ةمهملا تاضارتفالاو
 رطاخملا مييقتل تاءارجإك ةيليلحتلا تاءارجإلا قيبطت نأ عجارملا ىري دق ,ةرركتمو ةينيتور تالماعم ليجست نع ةئشانلا ةيبساحملا
 .ضارعتسالا ضارغأل ٍفاك رمأ وه

 ىرخألا ةيبساحملا تاريدقتلاو ةلداعلا ةميقلل ةيبساحملا تاريدقتلا سايق نم فدهلا نإف ,سايقلا خيرات ف ةمئاقلا فورظلل ًاعبت  .٥٩أ
 .ةأشنملا اهيف لمعت يتلا ةئيبلا ريغتل ًاعبت ,عيرسو ريبك لكشب ريغتت دق يتلاو ,ةنيعم ةينمز ةظحل ف ةميقلا لوح تاروصت لوانتي
 فيرحتلا رطاخم ديدحتب ةلص تاذ نوكت دق يتلا تامولعملا ىلع لوصحلا ىلع ضارعتسالا ةيلمع ف عجارملا زكري دق ,كلذلو
 تاضارتفا ف تارييغتلل مهف ىلإ لصوتلا يدؤي نأ حجرملا نم نوكي ال دق ,تالاحلا ضعب فو ,لاثملا ليبس ىلعف .اهمييقتو يرهوجلا
 هذه فو .ةمئالم ةعجارم ةلدأ ريفوت ىلإ ,ةقباس ةرتف ف ةلداعلا ةميقلل ةيبساحملا تاريدقتلا تان ىلع ترثأ يتلا قوسلا ف يكراشملا
 ةيلآ ةيلعاف ىدم مهفو )ةيدقنلا تاقفدتلا تاعقوت لثم( تاضارتفالا تاون مهف قيرط نع ةعجارملا ةلدأ ىلع لوصحلا نكمي ,ةلاحلا
 .اهمييقتو ةقباسلا ةرتفلا ف يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت معدت يتلا ةرادإلاب ةصاخلا ةقباسلا ريدقتلا

 ةيلاملا مئاوقلا ف ًافيرحت ةرورضلاب لثمي ال ةقباسلا ةرتفلل ةيلاملا مئاوقلا ف تبثملا غلبملاو يبساحملا ريدقتلا تان يب فالتخا دوجو نإ  .٦٠أ
 ةرادإلل ةحاتم تناك تامولعم نع ًائشان فالتخالا ناك اذإ ,لاثملا ليبس ىلع ,ًافيرحت لثمي دق فالتخالا اذه لثم نأ الإ .ةقباسلا ةرتفلل
 اهذخأو اهيلع لوصحلا ت دق اهنأ عقوت لوقعم لكشب نكمي تامولعم وأ ,ةقباسلا ةرتفلل ةيلاملا مئاوقلا دادعإ نم ءاهتنالا ت امدنع
 تامولعملا ذخأل ةرادإلا ةيلآ لوح كوكشلا ةراثإ ىلإ فالتخالا اذه لثم وعدي دقو ٣٨.قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف نابسحلا ف
 يرورضلا نم هنأ ررقي دقو ةباقرلا رطخ مييقت ةداعإب عجارملا موقي دق ,كلذل ةجيتنو .يبساحملا ريدقتلا ءارجإ دنع نابسحلا ف
 تارييغتلا يب زييمتلا نأشب تاداشرإ ىلع يلاملا ريرقتلا رطأ نم ديدعلا يوتحتو .رمألا لوح ًاعانقإ رثكأ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا
 لك ف اهعابتا بولطملا ةيبساحملا ةجلاعملاو ,كلذك دعُت ال يتلا تارييغتلاو تافيرحت لكشت يتلاو ةيبساحملا تاريدقتلا ف تثدح يتلا
 .ةلاح

 )١٥ ةرقفلا :عجار( ةصصختملا ةفرعملا وأ تاراهملا

 ,لاثملا ليبس ىلع ,ةصصختم ةفرعم وأ تاراهم ىلإ ةجاحب طابترالا قيرف ناك اذإ امل عجارملا ديدحت ىلع رثؤت دق يتلا رومألا يب نم  .٦١أ
 ٣٩:يلي ام

 
 )٢( )ب( ٣٢ ةرقفلا ,"ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقالعلا تاذ عجارملا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجارملا رايعم  ٣٧
 ١٤ ةرقفلا ,"ةقحاللا ثادحألا" )٥٦٠( ةعجارملا رايعم  ٣٨
 )ـه(٨ ةرقفلا ,"ةيلاملا مئاوقلا ةعجارمل طيطختلا" )٣٠٠( ةعجارملا رايعمو ,١٤ ةرقفلا ,"ةيلاملا مئاوقلا ةعجارمل ةدوجلا ةباقر" )٢٢٠( ةعجارملا رايعم  ٣٩
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 ةيلاملا تاودألا ,ةيعارزلا لوصألا ,ةيندعملا بساورلا ,لاثملا ليبس ىلع( ةنيعم ةعانص وأ لمعل ةيبساحملا تاريدقتلا ةعيبط •
 .)يمأتلا دوقع تامازتلا ,ةدقعملا

 .ريدقتلا دكأت مدع ةجرد •

 .مدختسملا جذومنلا وأ ةقيرطلا ديقعت ىدم •

 نم تالاجم كانه تناك اذإ ام كلذ ف امب ,ةيبساحملا تاريدقتلاب ةلصلا تاذ قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم ديقعت ىدم •
 تاريدقتلا ءارجإ ةيفيك ف قاستا مدع هجوأ اهيف دجوي تالاجم وأ ةفلتخم تاسرامم وأ تاريسفتل عضخت اهنأ فورعملا
 .ةيبساحملا

 .ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ًةباجتسا اهب مايقلا عجارملا يوني يتلا تاءارجإلا •

 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ بجومب ةددحم ريغ رومأ نأشب داهتجالا ةسرامم ىلإ ةجاحلا •

 .تاضارتفالاو تانايبلا رايتخال ةبولطملا داهتجالا ةجرد •

 .ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف اهل ةأشنملا مادختسا ىدمو تامولعملا ةينقت ديقعت •

 رادم ىلع ,هادمو كارشإلا اذه تيقوت كلذكو ,ةصصختم ةفرعمو تاراهمب نوعتمتي نيذلا دارفألا كارشإ ةعيبط نيابتت نأ نكميو 
 .ةعجارملا ةيلمع

 ىلع( ةعجارملا وأ ةبساحملا فالخب رخآ لاجم ف ينعملا رمألا نوكي امدنع ةمزاللا ةصصختملا ةفرعملا وأ تاراهملا عجارملا كلمي ال دق  .٦٢أ 
 ٤٠.ءاربخلا دحأب ةناعتسالا ىلإ جاتحي امبرو )يوقتلا تاراهم ,لاثملا ليبس

 ىلإ ةجاح كانه نوكت ال دق ,لاثملا ليبس ىلعف .ةصصختم ةفرعم وأ تاراهم مادختسا ةيبساحملا تاريدقتلا نم ديدعلا بلطتي ال  .٦٣أ
 تاراهم مادختسا ةرورض ىلإ عجارملا صلخي نأ حجرملا نم نكلو .نوزخملا مداقتل طيسب باستحا ءارجإل ةصصختم ةفرعم وأ تاراهم
 .ةينيمأت ةأشنمل يمأتلا دوقع تامازتلا وأ ةيفرصم ةسسؤمل ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا ريدقتل ,لاثملا ليبس ىلع ,ةصصختم ةفرعم وأ

 )١٦ ,٤ يترقفلا :عجار( اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت

 تاريدقتلا عيمجل ًامهم ًارمأ ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف تارارقإلا ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديدحت دعُي  .٦٤أ
 ةقفرملا تاحاضيإلا ف ةجردملا تاريدقتلا ىلإ ًاضيأ دتمي امنإو ,ةيلاملا مئاوقلا ف ةتبثملا تاريدقتلا ىلع كلذ رصتقي الو ,ةيبساحملا
 .ةيلاملا مئاوقلاب

 لكشب ةباقرلا رطخو مزالملا رطخلا ىلإ ًةداع ريشت ال ةعجارملل ةيلودلا ريياعملا نأ ىلع )٢٠٠( ةعجارملا رايعم نم ٤٢أ ةرقفلا صنت  .٦٥أ 
 ةعجارملا تاءارجإ ميمصتل ساسأ ريفوت لجأ نم ةباقرلا رطخو مزالملا رطخلل لصفنم مييقت ءارجإ بلطتي رايعملا اذه نكل .لصفنم
 ةيبساحملا تاريدقتلل تارارقإلا ىوتسم ىلع ,ةمهملا رطاخملا كلذ ف امب ,يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ًةباجتسا اهذيفنتو ةيفاضإلا
 ٤١.)٣٣٠( ةعجارملا رايعمل ًاقفو

 ريدقتلا عوضخ ةجرد نابسحلا ف ذخأي نأب ٌبلاطم عجارملا نإف ,مزالملا رطخلا مييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت دنع   .٦٦أ
 ًاضيأ نكميو .رومألا هذهب هرثأت ةجرد وأ ,ىرخألا مزالملا رطخلا لماوع وأ ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلا وأ ريدقتلا دكأت مدعل يبساحملا
 :ديدحت ف اهمادختسا متيل تامولعم ىلع لصحي نأ مزالملا رطخلا لماوع ف هرظن لالخ نم عجارملل

 ;مزالملا رطخلا قاطن ىلع اهب مزالملا رطخلا مييقت ت يتلا ةجردلا •

 
 "عجارملا ريبخ لمع مادختسا" )٦٢٠( ةعجارملا رايعم ٤٠
 )ب(٧ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم  ٤١



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤١٢  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 عجارملا اهذفني يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإو ,تارارقإلا ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ىطعمُلا مييقتلا بابسأ •
 .بابسألا كلتل ًةباجتسا ١٨ ةرقفلل ًاقفو

 .مزالملا رطخلا لماوع يب ةلدابتملا تاقالعلل اًليصفت رثكأ حرش ىلع لوألا قحلملا يوتحيو

 مدع ف ةلثمتملا مزالملا رطخلا لماوع نم رثكأ وأ دحاو نع ةجتان تارارقإلا ىوتسم ىلع مزالملا رطخلل عجارملا مييقت بابسأ نوكت دق   .٦٧أ
 :لاثملا ليبس ىلعف .ىرخألا مزالملا رطخلا لماوع وأ ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلا وأ ريدقتلا دكأت

 رشابم لكشب رئاسخلا هذه دصر نكمي ال هنأل ةدقعم ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلل ةيبساحملا تاريدقتلا نوكت نأ حجرملا نم )أ(
 ةقلعتملا تاضارتفالاو ةيخيراتلا تانايبلا نم ةدقعم ةعومجم جذومنلا مدختسي دقو .دقعم جذومن مادختسا بلطتت دقو
 نمو .اهب ؤبنتلا بعصلا نم نوكي دق يتلاو ةأشنملاب ةصاخلا تاهويرانيسلا نم ةعونتم ةعومجم ف ةيلبقتسملا تاروطتلاب
 ىوتسمو ريدقتلا دكأت مدع نم ةعفترم ةجردل ًاضيأ ةعضاخ ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلل ةيبساحملا تاريدقتلا نوكت نأ حجرملا
 ىلع ًاضيأ ةلثامم تارابتعا قبطنتو .ةيلبقتسملا تالاحلا وأ ثادحألاب ةقلعتملا تاداهتجالا ءارجإ ف ةيعوضوملا مدع نم ريبك
 .يمأتلا دوقع تامازتلا

 تايلآو ًامُظُن نوزخملا عاونأ فلتخم نم ةريبك ةعومجم كلتمت ةأشنم ف مداقتلا صصخمل يبساحم ريدقت ءارجإ بلطتي دق )ب(
 ىلع ًءانب كلذو ,ةضفخنم ريدقتلا دكأت مدع ةجرد نوكت دقو ةيعوضوملا مدع نم ضفخنم ردق ىلع يوطني دق هنكل ,ةدقعم
 .نوزخملا ةعيبط

 دقو ريدقتلا دكأت مدع نم ةعفترم ةجرد ىلع يوطنت دق اهنكل اهئارجإ ف ةدقعم ريغ ىرخأ ةيبساحم تاريدقت دجوت دق )ج(
 فقوتي مازتلا نأشب ةيمهألا غلاب ًادحاو ًاداهتجا بلطتي يبساحم ريدقت ءارجإ ,كلذ لاثمو ,ةمهم تاداهتجاو ًاماكحأ بلطتت
 .ةيئاضق ىوعد ةجيتن ىلع هغلبم

 ,ةعمتجم وأ ةدرفنم ًءاوس ,مزالملا رطخلا لماوع رثؤت دق ,يلاتلابو .رخآل ريدقت نم مزالملا رطخلا لماوع ةيمهأو ةلص ىدم نيابتت دق  .٦٨أ 
 قاطنل ىندألا دحلا دنع مزالملا رطخلا مّيقي دق وأ لقأ رطاخم عجارملا ددحي دقو لقأ ةجردب ةطيسبلا ةيبساحملا تاريدقتلا ىلع
 .مزالملا رطخلا

 دوقت دقو ,ربكأ ةجردب ةدقعملا ةيبساحملا تاريدقتلا ىلع ,ةعمتجم وأ ةدرفنم ًءاوس ,مزالملا رطخلا لماوع رثؤت دق ,ضيقنلا ىلعو  .٦٩أ
 نأ حجرملا نم نوكي ,ةيبساحملا تاريدقتلا هذهل ةبسنلابو .مزالملا رطخلا قاطنل ىلعألا دحلا دنع مزالملا رطخلا مييقت ىلإ عجارملا
 مييقتو ةددحملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ةعيبطو ددع ىلع ًارشابم ًاريثأت مزالملا رطخلا لماوع تاريثأتل عجارملا رظن ةقيرط رثؤت
 قيبطت نوكي دقو .ةمَّيقملا رطاخملل ًةباجتسا ةعجارملا ةلدأ اهب ىظحت نأ مزلي يتلا عانقإلا ةجرد ىلع ,فاطملا ةياهن فو ,رطاخملا هذه
 .ةيبساحملا تاريدقتلا هذهب قلعتي اميف ةصاخ ةفصب ًاضيأ ًامهم ينهملا كشلا ةعزنل عجارملا

 ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل عجارملا مييقتب ةلص تاذ ةيفاضإ تامولعم ةيلاملا مئاوقلا خيرات دعب ةعقاولا ثادحألا رفوت دق  .٧٠أ 
 عجارملا موقي دق ,تالاحلا هذه لثم فو .ةعجارملا ءانثأ ًافورعم ةيبساحملا تاريدقتلا دحأ تان حبصي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .تارارقإلا
 ريدقتلا عوضخ ةجرد نع رظنلا ضغب ٤٢,اهمييقت ف رظنلا ةداعإ وأ ,تارارقإلا ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقتب
 دقو .رومألا هذهب هرثأت ةجرد وأ ,ىرخألا مزالملا رطخلا لماوع وأ ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلا وأ ريدقتلا دكأت مدع ةلاحل يبساحملا
 ليبس ىلعف .١٨ ةرقفلل ًاقفو يبساحملا ريدقتلا رابتخا جهنمل عجارملا رايتخا ىلع ًاضيأ ةيلاملا مئاوقلا خيرات دعب ةعقاولا ثادحألا رثؤت
 دوجو ىلإ عجارملا صلخي دق ,نيددحم يفظومل روجألا نم ةحضاو ةيوئم ةبسن ىلع ًادامتعا ةطيسب تاوالع قاقحتسال ةبسنلاب ,لاثملا
 ىوتسم ىلع مزالملا رطخلا مّيقي دق يلاتلابو ,يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلا نم ًايبسن ةضفخنم ةجرد
 نأشب ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ةرتفلا ةياهن دعب تاوالعلا عفد رفوي دقو .مزالملا رطخلا قاطنل ىندألا دحلا دنع تارارقإلا
 .تارارقإلا ىوتسم ىلع ةمَّيقمُلا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم

 
 ٣١ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجارملا رايعم  ٤٢



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤١٣  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 مييقت نع ريبعتلا نكميو .ةلضفملا ةعجارملا تايجهنم وأ بيلاسأ ىلع ًءانب ةفلتخم قرطب ةباقرلا رطخل عجارملا مييقت متي نأ نكمي   .٧١أ 
 عجارملا عقوت ثيح نم وأ )ضفخنم ,طسوتم ,عفترم هنأب ةباقرلا رطخ مييقت ,لاثملا ليبس ىلع( ةيعون تائف مادختساب ةباقرلا رطخ
 ىلعف .ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع ررقملا دامتعالا ,ىرخأ ةرابعبو ,ددحملا رطخلا ةهجاوم ف ةباقرلا تاودأ ةيلعاف ىدمل
 ةلاح فو .ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع دامتعالا مدع عجارملا عقوتي ,عفترم هنأب ةباقرلا رطخ مييقت ةلاح ف ,لاثملا ليبس
 .ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع دمتعي نأ عجارملا عقوتي ,عفترم نم لقأب ةباقرلا رطخ مييقت

 ))أ( ١٦ ةرقفلا :عجار( ريدقتلا دكأت مدع 

 :يلي اميف عجارملا رظني نأ نكمي ,ريدقتلا دكأت مدعل يبساحملا ريدقتلا عوضخ ةجرد نابسحلا ف ذخألا عم  .٧٢أ

 :بلطتي قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ناك اذإ ام •

o ىلعف .ريدقتلا دكأت مدع نم عفترم ىوتسم ىلع هتعيبطب يوطني يذلا يبساحملا ريدقتلا ءارجإل ام ةقيرط مادختسا 
 .دصرلل ةلباق ريغ تالخدم مادختسا يلاملا ريرقتلا راطإ بلطتي دق ,لاثملا ليبس

o ؤبنت دمأ اهل يتلا تاضارتفالا لثم ,ريدقتلا دكأت مدع نم عفترم ىوتسم ىلع اهتعيبطب يوطنت تاضارتفا مادختسا 
 مادختسا وأ ,اهدادعإ ةرادإلا ىلع بعصي يلاتلابو دصرلل ةلباق ريغ تانايب ىلإ دنتست يتلا تاضارتفالا وأ ,ليوط
 .اهضعبب ةطبترم ريغ ةعونتم تاضارتفا

o ريدقتلا دكأت مدع نع تاحاصفإ. 

 ف ةريبكلا تاكرحلا ببسب ,لاثملا ليبس ىلع( اًلمتحم ًابارطضا وأ ًابلقت دهشي قوس ف لمعت ةأشنملا نوكت دقف .لمعلا ةئيب •
 .ةلوهسب دصرلل ةلباق ريغ تانايب ىلع كلذ ببسب يبساحملا ريدقتلا دمتعي دقو )ةطشنلا ريغ قاوسألا ببسب وأ ةلمعلا رعس

 :ةرادإلل )قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ بجومب هب ًاحومسم كلذ ناك املاط ,ًايلمع نكمملا نم وأ( لمتحملا نم ناك اذإ ام •

o غلبملا ,لاثملا ليبس ىلع( يضاملا ف تمت ةلماعمل يلبقتسملا ققحتلا نأشب هيلع دامتعالا نكميو قيقد عقوت ىلإ لصت نأ 
 ,لاثملا ليبس ىلع( ةيلبقتسم تالاح وأ ثادحأ رثأ وأ ثودح نأشب وأ ,)طورشم يدقاعت مكح بجومب هعفد متيس يذلا
 وأ ;)ةيوستلا تقو ف هب ةينيمأت ةبلاطم ةيوست متيس يذلا غلبملا وأ ةيلبقتسم ةينامتئا ةراسخ غلبم

o نكمي يتلا يوقتلا صئاصخ نع تامولعم ,لاثملا ليبس ىلع( ةنهار ةلاح نع ةلمتكمو ةقيقد تامولعم ىلع لصحت نأ 
 .)ةلداعلا ةميقلل ريدقت عضول ,ةيلاملا مئاوقلا خيرات ف قوسلا ف يكراشملا رظن ةهجو سكعت نأ

 نأل فيرحتلل هضرعت ةيلباق ىلع ًارشؤم ,هتاذ دح ف ,يبساحم ريدقتل ةيلاملا مئاوقلا ف هنع حصفملا وأ تبثملا غلبملا مجح دعُي ال   .٧٣أ
 .هنيوهت ىرج دق ,لاثملا ليبس ىلع ,نوكي دق يبساحملا ريدقتلا

 يلاملا ريرقتلا راطإ عنمي دقو .لوقعم يبساحم ريدقت ءارجإ نكمي ال ثيحب ًادج ًاعفترم ريدقتلا دكأت مدع نوكي دق ,فورظلا ضعب ف  .٧٤أ 
 ال يرهوج فيرحت رطاخم كانه نوكت دق ,تالاحلا هذه لثم فو .ةلداعلا ةميقلاب هسايق وأ ,ةيلاملا مئاوقلا ف دنبلا تابثإ قبطنملا
 .حاصفإلا ةيلوقعم ىدمب ًاضيأ امنإو ,ةلداعلا ةميقلاب هسايق يغبني ناك اذإ ام وأ ,يبساحملا ريدقتلا تابثإ يغبني ناك اذإ امب طقف طبترت
 ريدقتلا دكأت مدعو ةيبساحملا تاريدقتلا نع حاصفإلا قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ بلطتي دق ,ةيبساحملا تاريدقتلا كلتب قلعتي اميفو

 .)١٤٤أ-١٤٣أ ,١١٣أ–١١٢أ تارقفلا رظنا( اهل بحاصملا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤١٤  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشنملا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش يبساحم ريدقتب قلعتملا ريدقتلا دكأت مدع ريثي دق ,تالاحلا ضعب ف  .٧٥أ 
 .فورظلا هذه لثم ف تاداشرإ مدقيو تابلطتم ٤٣)٥٧٠( ةعجارملا رايعم ددحيو

 ))ب(١٦ ةرقفلا :عجار( ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلا

 اهقيبطتو ةقيرطلا رايتخا ىلع ديقعتلا ريثأت ةجرد

 عجارملا رظني دق ,اهقيبطتو يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا ةقيرطلا رايتخا ىلع ديقعتلا ريثأت ةجرد نابسحلا ف ذخألا دنع  .٧٦أ 
 :يلي اميف

 ٌةدقعم يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا ةقيرطلا نأ ىلإ ريشي دق امم ةصصختملا ةفرعملا وأ تاراهملا ىلإ ةرادإلا ةجاح •
 فيرحتلل ضرعتلا ةيلباق عفترت دقو .يرهوجلا فيرحتلل ربكأ ةجردب ًاضرعم يبساحملا ريدقتلا نوكي دق ّمث نمو اهتعيبطب
 مدختست امدنع وأ ,كلذب مايقلا ف ًايبسن ةليلق ةربخب اهعتمت عم ًايلخاد جذومنلا عضوب تماق دق ةرادإلا نوكت امدنع يرهوجلا
 .ةنيعم ةئيب وأ ةعانص ف مادختسالا ةعئاش ريغ وأ ةرقتسم ريغ ةقيرط قبطي ًاجذومن

 بلطتي دقعم جذومن مادختسا ةرورض ىلإ يدؤت دق يتلا ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ بجومب بولطملا سايقلا ساسأ ةعيبط •
 ةلدابتملا تاقالعلا ددعت عم ,لبقتسملل ةفرشتسملا وأ ةيخيراتلا تاضارتفالا وأ تانايبلا ىلع لوصحلل ةددعتم رداصمب ةناعتسالا
 ف ةددسملا ةينامتئالا غلابملا نأشب تاداهتجا ةعقوتم ةينامتئا ةراسخ صصخم ريدقت بلطتي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .اهنيب اميف
 .لبقتسملل ةفرشتسملا تاضارتفالا قيبطتو ةيخيراتلا براجتلا تانايب ف رظنلا ىلع ًءانب ,ىرخألا ةيدقنلا تاقفدتلاو لبقتسملا
 ًءانب اهعقوت متي يتلا ةيلبقتسملا يمأتلا دوقع تاعوفدم نأشب تاداهتجا يمأتلا دوقع تامازتلا دحأ يوقت بلطتي دق ,لثملابو
 .ةضرتفملا ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تاهاجتالاو ةقباسلا براجتلا ىلع

 اهقيبطتو ةقيرطلا رايتخا ىلع ديقعتلا ريثأت ةجرد

 عجارملا رظني دق ,اهقيبطتو يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا تانايبلا رايتخا ىلع ديقعتلا ريثأت ةجرد نابسحلا ف ذخألا دنع  .٧٧أ 
 :يلي اميف

 دقو .هيلع دامتعالا ةيناكمإو تانايبلا ردصم ةمءالم ىدم نابسحلا ف ذخألا عم ,تانايبلا طابنتسال ةمدختسملا ةيلآلا ديقعت •
 وأ ةيرسلا بابسأل ًاضيأو .ىرخأ تانايب نم اهيلع دامتعالا ةيناكمإ ف لضفأ ةنيعم رداصم نم اهيلع لصحتملا تانايبلا نوكت
 ةلص تاذ نوكت دق يتلا تامولعملا نع )لماك لكشب حصفت نل وأ( ةيجراخلا تامولعملا رداصم ضعب حصفت نل ,ةيكلملا قوقح
 اهعمج ةيفيك وأ اهتمدختسا يتلا ةيساسألا تانايبلا رداصم لثم ,اهمدقت يتلا تانايبلا ىلع دامتعالا ةيناكمإ ف رظنلاب
 .اهتجلاعمو

 دجوي دقف ,ةددعتم تانايب رداصمو تانايبلا نم ريبك ردق كانه دجوي امدنعف .تانايبلا ةمالس ىلع ظافحلل مزالملا ديقعتلا •
 .يبساحم ريدقت ءارجإل ةمدختسملا تانايبلا ةمالس ىلع ظافحلل مزالم ديقعت

 ةجراخلا وأ ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا ديدحت دمتعي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .ةدقعملا ةيدقاعتلا طورشلا ريسفت ىلإ ةجاحلا •
 وأ اهمهفل ةصاخ ةءافك وأ ةربخ بلطتت ةياغلل ةدقعم ةيدقاعت طورش ىلع ءالمع وأ نيدرومل ةيراجت تاموسح نع ةجتانلا
 .اهريسفت

 
 "ةيرارمتسالا" )٥٧٠( ةعجارملا رايعم  ٤٣
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 اهقيبطتو تانايبلا وأ تاضارتفالا وأ ةقيرطلا رايتخا ىلع ةيعوضوملا مدع ريثأت ةجرد

 اميف عجارملا رظني دق ,اهقيبطتو تانايبلا وأ تاضارتفالا وأ ةقيرطلا رايتخا ىلع ةيعوضوملا مدع ريثأت ةجرد نابسحلا ف ذخألا دنع  .٧٨أ
 :يلي

 ةقيرط ف اهمادختسا متيس يتلا هلماوعو هبيلاسأو هميهافمو يوقتلا جهانمل قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ديدحت مدع ةجرد •
 .ريدقتلا

 ,ريدقتلل مزالملا دكأتلا مدعل ًاردصم تيقوتلاو غلبملا دعُي .ؤبنتلا ةرتف لوط كلذ ف امب ,تيقوتلا وأ غلبملا نأشب دكأتلا مدع •
 دق ,لاثملا ليبس ىلعف .ةرادإلا زيحتل ةصرف هرودب قلخي امم ,ردقملا غلبملا رايتخا ف ةرادإلا داهتجا ىلإ ةجاحلا امهنع أشنتو
 دق يتلا ةيعوضوملا مدع نم ةعفترم ةجرد ىلع لبقتسملل ةفرشتسم تاضارتفا ىلع يوتحي يذلا يبساحملا ريدقتلا يوطني
 .ةرادإلا زيحتل ةضرع نوكت

 ))ب(١٦ ةرقفلا :عجار( ىرخألا مزالملا رطخلا لماوع

 نم شغلا وأ زيحتلا ببسب فيرحتلل يبساحملا ريدقتلا ضرعت ةيلباق ىلع يبساحملا ريدقتلاب ةطبترملا ةيعوضوملا مدع ةجرد رثؤت  .٧٩أ
 ديزت نأ ذئدنع حجرُي ,ةيعوضوملا مدع نم ةعفترم ةجردل ًاعضاخ يبساحملا ريدقتلا نوكي امدنع ,لاثملا ليبس ىلعف .ةرادإلا بناج
 تاون نم ةعساو ةعومجم ىلإ كلذ يدؤي دقو ةرادإلا بناج نم شغلا وأ زيحتلا ببسب فيرحتلل يبساحملا ريدقتلا ضرعت ةيلباق
 بسانم ريغ وحن ىلع ًارثأتم وأ ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسانم ريغ ًاغلبم ىدملا كلذ يب نم ةرادإلا راتخت دقو .ةلمتحملا سايقلا
 ىلع تارشؤملا نإف ,ةرمتسملا ةعجارملا تايلمعب قلعتي اميفو .ًافّرحم ًاغلبم دعُي يلاتلابو ,ةرادإلا بناج نم دمعتم وأ دمعتم ريغ زيحتب
 ف رطاخملا مييقت تاءارجإ ىلعو طيطختلا ىلع رثؤت دق ,ةقباسلا تارتفلا ف ةعجارملا لالخ اهيلع فرعتملا ,ةرادإلا زيحت لامتحا
 .ةيلاحلا ةرتفلا

 )١٧ ةرقفلا :عجار( ةمهملا رطاخملا

 مدع وأ ديقعتلا وأ ريدقتلا دكأت مدع ةلاحل يبساحملا ريدقتلا عوضخ ةجرد نابسحلا ف ذخأي يذلا ,مزالملا رطخلل عجارملا مييقت نإ  .٨٠أ
 يرهوجلا فيرحتلا رطاخم نم يأ ناك اذإ ام ديدحت ف هدعاسي ,رومألا هذهب هرثأت ةجرد وأ ىرخألا مزالملا رطخلا لماوع وأ ةيعوضوملا
 .ًامهم ًارطخ دعُي ةمَّيقملاو ةددحملا

 ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل تاباجتسالا

 )١٨ ةرقفلا :عجار( عجارملاب ةصاخلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ

 ةروكذملا )ةعمتجم وأ ةدرفنم( ةثالثلا رابتخالا جهانم نم ًايأ عجارملا مدختسي دق ,اهذيفنتو ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ ميمصت دنع   .٨١أ
 رابتخا جهنم مادختسا عجارملا ررقي دق ,يبساحم ريدقت ءارجإل ةديدع تاضارتفا مادختسا دنع ,لاثملا ليبس ىلعف .١٨ ةرقفلا ف
 .هرابتخا متي ضارتفا لكل فلتخم

 ةضقانم وأ ةدّيؤم تناك ًءاوس ةمئالم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا 

 لوصحلا مزلتسي دقو ٤٤.تارارقإلا هذه عم ضقانتت تامولعم يأو ,ةرادإلا تارارقإ ديؤتو معدت يتلا تامولعملا ةعجارملا ةلدأ لمشت   .٨٢أ
 دعُي ال عجارملا نأ ريغ .اهجراخو ةأشنملا لخاد نم ةددعتم رداصم نم ةلدألا ىلع لوصحلا ةزاحنم ريغ ةقيرطب ةعجارملا ةلدأ ىلع
 .ةنكمملا ةعجارملا ةلدأ رداصم عيمج ديدحتل لماش ثحب ذيفنتب ًابلاطم

 
 ١أ ةرقفلا ,)٥٠٠( ةعجارملا رايعم ٤٤
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 نوكي دق ,كلذلو ٤٥.رطخلل عجارملا مييقت عفترا املك ًاعانقإ رثكأ ةعجارم ةلدأ ىلع عجارملا لصحي نأ )٣٣٠( ةعجارملا رايعم بلطتي   .٨٣أ 
 ىلعألا دحلا دنع مَّيقُم يبساحم ريدقتب قلعتي اميف ةمزالملا رطاخملا نوكت امدنع ةيمهأ رثكأ اهمجح وأ ةعجارملا ةلدأ ةعيبط ف رظنلا
 .مزالملا رطخلا قاطنل

 جردتلا

 :لاثملا ليبس ىلع اهنم رومأب اهادمو اهتيقوتو ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ ةعيبط رثأتت  .٨٤أ

 هراتخي يذلا جهنملا فو ةعجارملا ةلدأ اهب ىظحت نأ مزلي يتلا عانقإلا ةجرد ف رثؤت يتلا ,ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم •
 دوجولا تارارقإب قلعتي اميف ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم نوكت دق ,لاثملا ليبس ىلعف .يبساحملا ريدقتلا ةعجارمل عجارملا
 نوكي دق ,عضولا اذه فو .ةزيجو ةرتفب ةرتفلا ةياهن دعب يفظوملل عفدُت يتلا تاوالعلا نم حضاو قاقحتسال لقأ يوقتلا وأ
 ىتح ةعقاولا ثادحألا يوقت قيرط نع ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لصحي نأ عجارملل ربكأ ةجردب يلمعلا نم
 .ىرخألا رابتخالا جهانم لالخ نم سيلو ,عجارملا ريرقت خيرات

 .ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم بابسأ  •

 )١٩ ةرقفلا :عجار( ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع دامتعالا عجارملا يوني امدنع 

 قاطن ف عفترم رطخ هنأ ىلع مزالملا رطخلا مييقت متي امدنع ًابسانم ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا نوكي دق   .٨٥أ
 ةعفترم ةجردل ًاعضاخ يبساحملا ريدقتلا نوكي امدنع لاحلا وه اذه نوكي دقو .ةمهملا رطاخملل مييقتلا كلذ ف امب ,مزالملا رطخلا
 ًامهم ًاداهتجا بلطتي يلاتلابو ,ةيعوضوملا مدع نم ةعفترم ةجردب ًارثأتم يبساحملا ريدقتلا نوكي امدنعو .اهب ًارثأتم وأ ديقعتلا نم
 نم رثكأ ساسألا تاءارجإلا ىلع زكري عجارملا لعجت دق ةباقرلا تاودأ ميمصت ةيلعاف ف ةمزالملا تادييقتلا نإف ,ةرادإلا بناج نم
 .ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا

 ف عجارملا ذخأي دق ,ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدحت دنع   .٨٦أ 
 :لثم لماوع نابسحلا

 ;اهمجحو اهراركت ىدمو تالماعملا ةعيبط •

 ,مَّيقملا مزالملا رطخلل ةباجتسالل بسانم لكشب ةممصم ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام كلذ ف امب ,ةباقرلا تاودأ ميمصت ةيلعاف •
 ;ةمكوحلا ةوقو

 مظن روطت ىدم كلذ ف امب ,ةأشنملا ف ةقبطملا تايلآلاو ةماعلا ةباقرلا فادهأل ةنيعم ةباقر تاودأ اهلثمت يتلا ةيمهألا •
 ;تالماعملا معدل تامولعملا

 ;ةيلخادلا ةباقرلا ف ةددحملا روصقلا هجوأو ةباقرلا تاودأ ةعباتم •

 تاودأب ةنراقم داهتجالا ةسراممب ةقلعتملا ةباقرلا تاودأ كلذ لاثمو ,اهتهجاوم ىلإ ةباقرلا تاودأ فدهت يتلا رطاخملا ةعيبط •
 ;ةمعادلا تانايبلا ىلع ةباقرلا

 ;ةباقرلا ةطشنأ ف يكراشملا ةءافك •

 ;ةباقرلا ةطشنأ ذيفنت لدعم •
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 .ةباقرلا ةطشنأ ذيفنت ىلع ةلدألا •

 ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام اهدرفمب رفوت نأ عيطتست ال ساسألا تاءارجإلا

 ةيلامتحا ديزت امبر ,كلذلو .لامعألا ةلوازمل تامولعملا ةينقت ةفاثكب ةرادإلا مدختست ,ةيلاملا تامدخلا عاطق لثم ,تاعاطقلا ضعب ف   .٨٧أ
 .ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام اهدرفمب ساسألا تاءارجإلا اهل رفوت نأ عيطتست ال ةنيعم ةيبساحم تاريدقتب قلعتت رطاخم دوجو

 ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام اهدرفمب ساسألا تاءارجإلا اهل رفوت نأ عيطتست ال رطاخم اهيف دجوت دق يتلا فورظلا يب نم  .٨٨أ 
 :يلي ام ,تارارقإلا ىوتسم ىلع

 تامولعملا نع ريرقتلا وأ ةجلاعم وأ ليجست وأ ءاشنإب ةقلعتملا رطاخملا رثأ نم فيفختلل ةيرورض ةباقرلا تاودأ نوكت امدنع  •
 .دعاسملاو ماعلا ذاتسألا يرتفد جراخ نم اهيلع لصحتملا

 .ينورتكلإ لكشب اهنع ريرقتلا وأ اهتجلاعم وأ اهليجست وأ اهؤاشنإ ت دق رثكأ وأ دحاو رارقإل ةمعادلا تامولعملا نوكت امدنع •
 امم ,دقعم جذومن مادختسا دنع وأ ,تانايبلا وأ تالماعملا نم ريبك ردق دجوي امدنع لاحلا وه اذه نوكي نأ حجرملا نمو
 ىلإ ةماع قفارم ةأشنم وأ ةيلام ةسسؤم جاتحت دقو .اهلامتكاو تامولعملا ةقد نامضل تامولعملا ةينقتل عساو مادختسا بلطتي

 ةمدختسملا تانايبلا فلأتت دق ,ةماعلا قفارملا ةأشنم ةلاح ف ,لاثملا ليبس ىلعف .ةعقوتم ةينامتئا ةراسخل دقعم صصخم ديدحت
 فو .تالماعملا نم ريبك ردق نع ةجتانلا ةريغصلا ةدصرألا نم ديدعلا نم ةعقوتملا ةينامتئالا ةراسخلا صصخم ديدحت ف
 ةباقرلا تاودأ رابتخا نودب ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلا نكمي ال هنأ ىلإ عجارملا صلخي دق ,فورظلا هذه
 .ةعقوتملا ةينامتئالا ةراسخلا صصخم ديدحتل مدختسملا جذومنلاب ةقلعتملا

 .اهلامتكاو تامولعملا ةقد ىلع ةقبطملا ةباقرلا تاودأ ةيلعاف ىلع ةعجارملا ةلدأ ةبسانمو ةيافك ىدم دمتعي دق ,تالاحلا هذه لثم فو

 حئاوللا وأ ةمظنألا بجومب ًاضيأ ًابلاطم عجارملا نوكي دق ,)يمأت ةكرش وأ كنب لثم( ةنيعم تآشنمل ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم راطإ ف  .٨٩أ 
 فورظلا هذه فو .ةيلخادلا ةباقرلا نأشب ديكأت ىلع يوتحي جاتنتسا يدقتب وأ ,ةيلخادلا ةباقرلاب قلعتي اميف ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتب
 ,ةعجارم ةلدأك تاءارجإلا هذه ذيفنت دنع اهيلع لوصحلا ت يتلا تامولعملا مادختسا عجارملا عيطتسي دق ,ةلثامملا فورظلا نم اهريغو
 .ةعجارملا ةيلمعل تامولعملا هذه ةمءالم ىلع رثؤت نأ نكمي تثدح دق ةقحال تاريغت كانه تناك اذإ ام ديدحت ةطيرش

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( ةمهملا رطاخملا

 ةعجارملا رايعم نإف ,طقف ساسألا تاءارجإلا نم مهم رطخل ةباجتسا عجارملا اهذفني يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ فلأتت امدنع  .٩٠أ
 جهانملا نم جهنم لك ف اهذيفنتو تارابتخالا هذه ميمصت نكميو .ليصافتلل تارابتخا ىلع تاءارجإلا كلت لمتشت نأ بلطتي ٤٦)٣٣٠(
 يتلا ليصافتلا تارابتخا ةلثمأ نمو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف عجارملل ينهملا مكحلا ىلع ًءانب رايعملا اذه نم ١٨ ةرقفلا ف ةحضوملا
 :ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا ةمهملا رطاخملل اهؤارجإ متي

 .تاضارتفا وأ طورش دييأتل دوقعلا نم ققحتلا ,لاثملا ليبس ىلع ,ققحتلا •

 .جذومنل ةيضايرلا ةقدلا نم ققحتلا ,لاثملا ليبس ىلع ,باستحالا ةداعإ •

 .ثلاث فرط نم ةروشنملا تامولعملا لثم ,ةديؤملا تادنتسملا عم ةمدختسملا تاضارتفالا قفاوت •

 
 ٢١ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم  ٤٦



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤١٨  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 )٢١ ةرقفلا :عجار( عجارملا ريرقت خيرات ىتح ةعقاولا ثادحألا نم ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا

 ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام عجارملا ريرقت خيرات ىتح ةعقاولا ثادحألا نم ةعجارملا ةلدأ ىلع لوصحلا رفوي دق ,فورظلا ضعب ف   .٩١أ
 تقوب ةرتفلا ةياهن دعب مئاد ريغ جتنم نم لماكلا نوزخملا عيب رفوي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ةهجاومل ةبسانملا
 نوكي دق ,ىرخأ تالاح فو .ةرتفلا ةياهن ف ققحتلل ةلباقلا هتميق فاص ريدقتب قلعتي اميف ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ريصق
 .١٨ ةرقفلا ف ةدراولا جهانملا نم رخآ جهنمب لصتي اميف تارابتخالا نم جهنملا اذه مادختسا يرورضلا نم

 ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام عجارملا ريرقت خيرات ىتح ةعقاولا ثادحألا رفوت نأ حجرملا ريغ نم ,ةيبساحملا تاريدقتلا ضعبب قلعتي اميف   .٩٢أ
 رادم ىلع الإ ةيبساحملا تاريدقتلا ضعبب ةقلعتملا ثادحألا وأ تالاحلا روطتت ال ,لاثملا ليبس ىلعف .يبساحملا ريدقتلا نأشب ةبسانملا
 لوصحلا متي يتلا تامولعملا نإف ,ةلداعلا ةميقلل ةيبساحملا تاريدقتلا سايق نم فدهلا ببسبو ,كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةدتمم ةينمز ةرتف
 سايقل ةمئالم نوكت ال دق اهنإف ّمث نمو ,يلاملا زكرملا ةمئاق خيرات ف ةمئاقلا تالاحلا وأ ثادحألا سكعت ال دق ةرتفلا ةياهن دعب اهيلع
 .ةلداعلا ةميقلل يبساحملا ريدقتلا

 رايعمب مازتلالاب ًابلاطم دعُي هنإف ,ةنيعم ةيبساحم تاريدقتب قلعتي اميف تارابتخالا نم جهنملا اذه ذيفنت مدع عجارملا ررق نإو ىتح   .٩٣أ
 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةممصم ةعجارم تاءارجإ ذيفنتب عجارملا موقي نأ )٥٦٠( ةعجارملا رايعم بلطتيو .)٥٦٠( ةعجارملا
 ًاحاصفإ وأ اًليدعت بلطتت يتلاو عجارملا ريرقت خيراتو ةيلاملا مئاوقلا خيرات يب ةعقاولا ثادحألا عيمج نأ تبثت يتلا ةبسانملا ةعجارملا
 ,ةيبساحملا تاريدقتلا نم ديدعلا سايق نألو ٤٨.بسانم لكشب ةيلاملا مئاوقلا ف تسكعنا دق اهنأو ٤٧اهديدحت ت دق ةيلاملا مئاوقلا ف
 بجومب عجارملا لمع نإف ,ةيلبقتسم ثادحأ وأ تالماعم وأ تالاح ةجيتن ىلع ًةداع دمتعي ,ةلداعلا ةميقلل ةيبساحملا تاريدقتلا فالخب
 .ةصاخ ةيمهأ هل )٥٦٠( ةعجارملا رايعم

 )٢٢ ةرقفلا :عجار( يبساحملا ريدقتلل ةرادإلا ءارجإ ةيفيك رابتخا

 :ةيتآلا تالاحلا ف ,لاثملا ليبس ىلع ,ًابسانم ًاجهنم يبساحملا ريدقتلا ءارجإب ةرادإلا مايق ةيفيك رابتخا نوكي دق   .٩٤أ

 ةيلآلا نأب ةقباسلا ةرتفلل ةيلاملا مئاوقلا ف اهؤارجإ ت يتلا ةلثامملا ةيبساحملا تاريدقتلل عجارملا ضارعتسا يحوي امدنع  •
 .ةبسانم ريغ ةيلاحلا ةرتفلا ف ةرادإلا لبق نم ةعبتملا

 .ةدح ىلع اهنم لكل ةيمهأ دجوت ال ,ةلثامتم ةعيبط تاذ دونب نم ريبك ةنيع عمتجم ىلإ ًادنتسم يبساحملا ريدقتلا نوكي امدنع  •

 نوكي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .يبساحملا ريدقتلا ةرادإلا اهب ذفنت نأ عقوتُي يتلا ةيفيكلا قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ددحي امدنع •
 .ةعقوتم ةينامتئا ةراسخ صصخم ريدقتل لاحلا وه اذه

 .تانايبلل ةينيتورلا ةجلاعملا نم ًاقتشم يبساحملا ريدقتلا نوكي امدنع •

 رابتخالا جهانم نم يأ ذيفنت يلمعلا نم نوكي ال امدنع ًاضيأ ًابسانم ًاجهنم يبساحملا ريدقتلل ةرادإلا ءارجإ ةيفيك رابتخا نوكي دق
 .ىرخألا رابتخالا جهانم دحأ عم نارتقالاب ًابسانم ًاجهنم نوكي دق وأ ,ىرخألا

 ))أ( ٢٥ ,)أ( ٢٤ ,)أ( ٢٣ تارقفلا :عجار( ةقباسلا تارتفلا نع تانايبلاو ةمهملا تاضارتفالاو قرطلا ف تارييغتلا 

 وأ ةديدج فورظ ىلإ دنتسم ريغ تانايبلا ف وأ ةمهملا تاضارتفالا وأ قرطلا ىدحإ ف ةقباسلا تارتفلا نع ام رييغت نوكي امدنع   .٩٥أ
 وأ ,ىرخألا ةيبساحملا تاريدقتلا ف ةمدختسملا كلت عمو اهضعب عم ةقسّتم ريغ ةمهملا تاضارتفالا نوكت امدنع وأ ,ةديدج تامولعم
 تاشاقنلا نم ديزملا ءارجإ ىلإ عجارملا جاتحي دقف ,ةأشنملا لمع ةطشنأل ىرخألا تالاجملا ف ةمدختسملا ةلصلا تاذ تاضارتفالا عم
 .ةمدختسملا تاضارتفالا ةبسانم لوح ةيدجب ةرادإلا ةشقانم ىلإ ,كلذب مايقلا دنعو ,فورظلا لوح ةرادإلا عم

 
 ٦ ةرقفلا ,)٥٦٠( ةعجارملا رايعم  ٤٧
 ٨ ةرقفلا ,)٥٦٠( ةعجارملا رايعم  ٤٨



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤١٩  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 ))ب( ٢٥ ,)ب( ٢٤ ,)ب( ٢٣ تارقفلا :عجار( ةرادإلا زيحت ىلع تارشؤملا 

 ىلإ جاتحي دقو ةرادإلا عم تاشاقنلا نم ديزملا ءارجإ ىلإ جاتحي دق هنإف ,ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤم عجارملا ددحي امدنع   .٩٦أ
 تانايبلاو تاضارتفالاو ةقيرطلا نأ تبثت يتلا ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلا ت دق ناك اذإ اميف رظنلا ةداعإ
 ام يعم يبساحم ريدقت ءارجإ ف ةرادإلا زيحت ىلع تارشؤملا ةلثمأ نمو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةلمتحمو ةبسانم تناك ةمدختسملا
 يدؤي يذلا ىدملا فرط نم مدختسملا ضارتفالا نوكي ةرم لك فو ,ةفلتخم ةديدع تاضارتفال ًابسانم ىدم ةرادإلا ددحت امدنع نوكي
 .ةحلصملل ًاقيقحت لضفألا سايقلا تان ىلإ

 قرطلا

 ))أ(٢٣ ةرقفلا :عجار( ةقيرطلا رايتخا 

 ةبسانم ىدمو ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةراتخملا ةقيرطلا ةبسانم ىدم نأشب ةلصلا تاذ عجارملا تارابتعا لمتشت دق   .٩٧أ 
 :يلي ام ىلع ,ةقباسلا ةرتفلا نع ,تدجو نإ ,تارييغتلا

 ;ًابسانم دعُي ةراتخملا ةقيرطلل ةرادإلا رربم ناك اذإ ام •

 يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتمو يبساحملا ريدقتلا ةعيبط ءوض ف ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم دعُت ةقيرطلا تناك اذإ ام •
 اهيف لمعت يتلا ةئيبلاو ةعانصلاو يراجتلا طاشنلاو ةيميظنتلا تابلطتملاو ةحاتملا ىرخألا يوقتلا بيلاسأ وأ ميهافمو قبطنملا
 ;ةأشنملا

 هذه بابسأل ةرادإلا ةسارد ةيفيك ,ريبك لكشب ةفلتخملا تاريدقتلا نم ىدم ىلإ يدؤت ةفلتخملا قرطلا نأ ةرادإلا ددحت امدنع •
 ;تافالتخالا

 نوكي ال دق رييغتلا نإف ,كلذل ًافالخ لاحلا نوكي امدنعو .ةديدج تامولعم وأ ةديدج فورظ ىلع ًامئاق رييغتلا ناك اذإ ام •
 تقولا رادم ىلع ةيلاملا مئاوقلا قاستا مدع ىلإ ةيئاوشعلا تارييغتلا يدؤتو .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ عم ًاقفاوتم وأ اًلوقعم
–١٣٣أ تارقفلا ًاضيأ رظنا( .ةرادإلا بناج نم لمتحم زيحت ىلع ًارشؤم دعُت دق وأ ةيلاملا مئاوقلا ف تافيرحت اهنع أشني دقو
 )١٣٦أ

 .ةقيرط نم رثكأب حمسي امدنع وأ سايقلا ةقيرط قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ضرفي ال امدنع ةمهم رومألا هذه دعُتو

 ))د( ٢٣ ةرقفلا :عجار( ةدقعملا جذامنلا عضو 

 :ةيتآلا تالاحلا ف نيدقعم هب ةقلعتملا ةقيرطلاو جذومنلا نوكي نأ حجرألا نم   .٩٨أ

 ,اهمادختساو ةبسانملا تاضارتفالاو تانايبلا رايتخاو جذومنلا ميمصت كلذ ف امب ,اهقيبطتو ةقيرطلا مهف بلطتي امدنع •
 وأ ;ةصصختم ةفرعم وأ تاراهم

 اهتيلباق وأ تانايبلا رفوت ىلع دويق دوجو ببسب جذومنلا ف مادختسالل ةمزاللا تانايبلا ىلع لوصحلا بعصلا نم نوكي امدنع •
 وأ ;اهيلإ لوصولا ةيناكمإ وأ دصرلل

 دنع )اهلامتكا وأ اهقاستا وأ اهتقد ,لاثملا ليبس ىلع( تاضارتفالاو تانايبلا ةمالس ىلع ظافحلا بعصلا نم نوكي امدنع •
 .ةرركتملا ةيباسحلا تايلمعلا ددعت وأ اهنيب اميف تاقالعلا ددعت وأ يوقتلا صئاصخ ددعت ببسب جذومنلا مادختسا

 :يلي ام ,لاثملا ليبس ىلع ,ًادقعم ًاجذومن ةرادإلا مدختست امدنع نابسحلا ف عجارملا اهذخأي دق يتلا رومألا يب نم  .٩٩أ

 تاعجارم ءارجإ عم ,هيلع أرط دق رييغت كانه نوكي امدنع وأ مادختسالا لبق جذومنلا ةحص نم ققحتلا ت دق ناك اذإ ام •
 :يلي ام يوقت ةأشنملا اهب موقت يتلا ققحتلا ةيلآ لمشت دقو .هل دعملا ضرغلل ًابسانم لازي ال هنأ نامضل هل ةيرود



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٢٠  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

o جذومنلل ةيرظنلا ةحصلا; 

o جذومنلل ةيضايرلا ةمالسلا; 

o هتاضارتفاو جذومنلا تانايب لامتكاو ةقد; 

o ةيلعفلا تالماعملاب ةنراقم جذومنلا تاجرخم. 

 .تارييغتلا ىلع ةباقرلل ةدوجوم ةبسانم تاءارجإو تاسايس كانه تناك اذإ ام •

 .جذومنلا مادختسا دنع ةبسانم ةفرعمو تاراهم مدختست ةرادإلا تناك اذإ ام •

 .ةدقعم جذامن عضو ىلع يوطنت ال يتلا قرطلل ًاضيأ ةديفم تارابتعالا هذه نوكت دقو

 راشُي ,تاعانصلا ضعب فو .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتمب ءافولل جذومنلا تاجرخم ىلع تاليدعت ءارجإب ةرادإلا موقت نأ نكمي  .١٠٠أ
 تناك اذإ اميف رظنلا مئالملا نم نوكي دق ,ةلداعلا ةميقلل ةيبساحملا تاريدقتلا ةلاح فو .ةبكرملا تاليدعتلا ظفلب تاليدعتلا هذه ىلإ
 .ةلثامم فورظ ف قوسلا ف نوكراشملا اهمدختسي دق يتلا تاضارتفالا سكعت ,تدجو نإ ,جذومنلا تاجرخم ىلع تاليدعتلا

 ))ـه(٢٣ ةرقفلا :عجار( ةقيرطلا قيبطت دنع ةمدختسملا تانايبلاو ةمهملا تاضارتفالا ةمالس ىلع ظافحلا

 عيمج لالخ اهلامتكاو تانايبلا ةقد ىلع ظافحلا ىلإ ةقيرطلا قيبطت دنع تانايبلاو ةمهملا تاضارتفالا ةمالس ىلع ظافحلا ريشي  .١٠١أ
 .تافيرحت هنع أشنت دقو تاضارتفالاو تانايبلا داسف ىلإ ةمالسلا هذه ىلع ظافحلا ف قافخإلا يدؤي دقو .تامولعملا ةجلاعم لحارم
 نم ةدوصقملا تارييغتلا عيمجل عضخت تاضارتفالاو تانايبلا تناك اذإ ام ةلصلا تاذ عجارملا تارابتعا لمشت دق ,نأشلا اذه فو
 .ةجلاعملا وأ لاسرإلا وأ دادرتسالا وأ نيزختلا وأ لاخدإلا لثم ةطشنألا ءانثأ ,ةدوصقم ريغ تارييغت يأل عضخت الو ,ةرادإلا بناج

 )٢٤ ةرقفلا :عجار( ةمهملا تاضارتفالا

 ةبسانم ىدمو ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةمهملا تاضارتفالا ةبسانم ىدم نأشب ةلصلا تاذ عجارملا تارابتعا لمتشت دق  .١٠٢أ
 :يلي ام ىلع ,ةقباسلا ةرتفلا نع ,تدجو نإ ,تارييغتلا

 ;ضارتفالا رايتخال ةرادإلا رربم •

 يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتمو يبساحملا ريدقتلا ةعيبط ءوض ف ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم دعُي ضارتفالا ناك اذإ ام •
 ;ةأشنملا اهيف لمعت يتلا ةئيبلاو ةعانصلاو يراجتلا طاشنلاو قبطنملا

 نوكي امدنعو .ةديدج تامولعم وأ ةديدج فورظ ىلع ًامئاق ام ضارتفا رايتخا ف ةقباسلا تارتفلا نع رييغتلا ناك اذإ ام •
 تارييغتلا نع أشنت دقو .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ عم ًاقفاوتم الو اًلوقعم نوكي ال دق رييغتلا نإف ,كلذل ًافالخ لاحلا
 نم لمتحم زيحت ىلع ًارشؤم تارييغتلا هذه دعُت دق وأ ةيلاملا مئاوقلا ف ةيرهوج تافيرحت يبساحملا ريدقتلا ف ةيئاوشعلا
 .)١٣٦أ–١٣٣أ تارقفلا رظنا( .ةرادإلا بناج

 .فورظلا ىلع ًءانب جهانم ةدع لالخ نم كلذ متي نأ نكميو ,ةيبساحملا تاريدقتلل ةليدبلا تاونلا وأ تاضارتفالا يوقتب ةرادإلا موقت دق  .١٠٣أ
 يبساحم ريدقتل يدقنلا غلبملا توافت ةيفيك ديدحت ىلع كلذ يوطني دقو .ةيساسحلا ليلحت ءارجإ ف ةنكمملا جهانملا هذه دحأ لثمتيو
 فلتخم نأل توافت دجوي نأ نكمي ,ةلداعلا ةميقلاب ةساقمُلا ةيبساحملا تاريدقتلل ةبسنلاب ىتحو .تاضارتفالا فالتخال ًاعبت يعم
 فصوت ,تاونلل تاهويرانيسلا نم ددع عضو ىلإ ةيساسحلا ليلحت يدؤي دقو .ةفلتخم تاضارتفا نومدختسيس قوسلا ف يكراشملا
 ."ةلئافتملا"و "ةمئاشتملا" تاهويرانيسلاب ًاضيأو ,ةرادإلا نم ةردقملا تاونلا ىدم اهنأب ًانايحأ

 ,ةأشنملا لمعل ىرخألا تالاجملا ف ةمدختسملا تاضارتفالاب ملع ىلع عجارملا حبصي دق ,ةعجارملا ذيفنت ءانثأ ةبستكملا ةفرعملا لالخ نم .١٠٤أ 
 تادنتسم دادعإ ف ةمدختسملا تاضارتفالاو ةيراجتلا قافآلا ,لاثملا ليبس ىلع ,رومألا هذه لمشت دقو .اهل مهف ىلإ لصوتي دق وأ
 رايعم نإف ,ةأشنملل ىرخأ تاطابترا ذفن دق طابترالا نع لوؤسملا كيرشلا ناك اذإ ًاضيأو .ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلاو ةيجيتارتسالا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٢١  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 تاطابترالا كلت نم اهيلع لوصحلا ت يتلا تامولعملا تناك اذإ اميف طابترالا نع لوؤسملا كيرشلا رظني نأ بلطتي ٤٩)٣١٥( ةعجارملا
 تناك اذإ ام لوانت دنع ًاضيأ ةديفم تامولعملا هذه ةاعارم نوكت دقو .يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتل ةمئالم دعُت ىرخألا
 .ىرخألا ةيبساحملا تاريدقتلا ف ةمدختسملا كلت عمو اهضعب عم ةقستم دعُت ةمهملا تاضارتفالا

 تافرصت ذيفنت ىلع اهتردقو ةرادإلا ةين ىلع قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم قايس ف ةمهملا تاضارتفالا ةبسانم ىدم دمتعي دق .١٠٥أ 
 نأ قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ اهنم بلطتي دقو ,ةنيعم تامازتلا وأ لوصأب ةلصلا تاذ اياونلاو ططخلا ةرادإلا قثوت ام ًابلاغو .ةنيعم
 مكحلل ًاعضاخ ًارمأ ,ةلدألا هذه ىدمو ,اهتردقو ةرادإلا ةين نأشب اهيلع لوصحلا متيس يتلا ةعجارملا ةلدأ ةعيبط دعُتو .كلذب موقت
 :يلي ام عجارملا تاءارجإ نمضتت دق ,ءاضتقالا دنعو .ينهملا

 .ةنلعملا اهاياون ذيفنت ف ةرادإلا خيرات ةعجارم •

 وأ تاضيوفتلا وأ ًايمسر ةدمتعملا تانزاوملا ,ءاضتقالا دنع ,كلذ ف امب ,ىرخألا قئاثولاو ةبوتكملا ططخلا ةحص نع يصقتلا •
 .تاعامتجالا رضاحم

 .يعم فرصت عابتا بابسأ نع ةرادإلا نم راسفتسالا •

 .عجارملا ريرقت خيرات ىتحو ةيلاملا مئاوقلا خيرات دعب ةعقاولا ثادحألا ضارعتسا •

 اهتادهعت ىلع ةبترتملا راثآلا كلذ ف امب ,ةأشنملل ةيداصتقالا فورظلا لظ ف يعم فّرصت ذيفنت ىلع ةأشنملا ةردق يوقت •
 .ةرادإلا تافرصت ىودج ىلع رثؤت نأ نكمي يتلا ةيدقاعتلا وأ ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا دويقلاو ةمئاقلا

 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف اهيلع صوصنملا ,تدجو نإ ,ةقبطنملا قيثوتلا تابلطتمب تمزتلا دق ةرادإلا تناك اذإ اميف رظنلا •

 نوكي ام ًابلاغو .يبساحملا ريدقتلا ءارجإ دنع نابسحلا ف ةرادإلا ططخو اياون ذخأب ةنيعم يلام ريرقت رطأ حمست ال دق ,كلذ عمو
 يتلا تاضارتفالا كلت ةمهملا تاضارتفالا سكعت نأب يضقي اهسايق نم فدهلا نأل ,ةلداعلا ةميقلل ةيبساحملا تاريدقتلا ةلاح ف كلذ
 .قوسلا ف نوكراشملا اهمدختسي

 ))أ( ٢٥ ةرقفلا :عجار( تانايبلا

 ىدمو ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف مادختسالل ةراتخملا تانايبلا ةبسانم ىدم نأشب ةلصلا تاذ عجارملا تارابتعا لمتشت دق .١٠٦أ
 :يلي ام ىلع ,ةقباسلا ةرتفلا نع ,تدجو نإ ,تارييغتلا ةبسانم

 ;تانايبلا رايتخال ةرادإلا رربم •

 يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتمو يبساحملا ريدقتلا ةعيبط ءوض ف ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم دعُت تانايبلا تناك اذإ ام •
 ;ةأشنملا اهيف لمعت يتلا ةئيبلاو ةعانصلاو يراجتلا طاشنلاو قبطنملا

 ةديدج فورظ ىلع ًامئاق ,ةراتخملا تانايبلا ف وأ ةراتخملا تانايبلا دونب وأ رداصم ف ةقباسلا تارتفلا نع رييغتلا ناك اذإ ام •
 ريرقتلا راطإ عم ًاقفاوتم وأ اًلوقعم رييغتلا نوكي نأ حجرملا ريغ نمف ,كلذل ًافالخ لاحلا نوكي امدنعو .ةديدج تامولعم وأ
 أشنت دقو تقولا رادم ىلع ةيلاملا مئاوقلا قاستا مدع ىلإ يبساحملا ريدقتلا ف ةيئاوشعلا تارييغتلا يدؤتو .قبطنملا يلاملا
 .)١٣٦أ-١٣٣أ تارقفلا رظنا( ةرادإلا بناج نم لمتحم زيحت ىلع ًارشؤم دعُت دق وأ ةيلاملا مئاوقلا ف تافيرحت اهنع

 
 ٨ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجارملا رايعم  ٤٩



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٢٢  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 ))ج( ٢٥ ةرقفلا :عجار( اهيلع دامتعالا ةيناكمإو تانايبلا ةمءالم

 دامتعالا نكمي تامولعملا تناك اذإ ام يوقتب عجارملا موقي نأ )٥٠٠( ةعجارملا رايعم بلطتي ,ةأشنملا دادعإ نم تامولعم مادختسا دنع .١٠٧أ
 لامتكاو ةقد نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا ,فورظلا هيعدتست ام بسحبو كلذ ف امب ,عجارملا ضارغأ قيقحتل ٍفاك لكشب اهيلع
 ٥٠.عجارملا ضارغأل ٍفاك لكشب ةلصفمو ةقيقد دعُت تامولعملا تناك اذإ ام يوقتو تامولعملا

 ))د( ٢٥ ةرقفلا :عجار( ةدقعملا ةيدقاعتلا وأ ةينوناقلا طورشلا

 ام ةدقعم ةيدقاعت وأ ةينوناق طورش ىلع ًامئاق يبساحملا ريدقتلا نوكي امدنع نابسحلا ف عجارملا اهذخأي دق يتلا تاءارجإلا لمشت .١٠٨أ
 :يلي

 ;هريسفت وأ دقعلا مهفل ةيرورض ةصصختملا ةفرعملا وأ تاراهملا تناك اذإ اميف رظنلا •

 ;ةيدقاعتلا وأ ةينوناقلا طورشلا نع ةأشنملل ينوناقلا راشتسملا نم راسفتسالا •

 :لجأ نم ةيساسألا دوقعلا ةحص نع يصقتلا •

o ةيقافتالا وأ ةلماعملا نم يساسألا يراجتلا ضرغلا يوقت; 

o ةرادإلا تاريسفت عم ةقستم دعُت دوقعلا طورش تناك اذإ اميف رظنلا. 

 ريدقتلا دكأت مدع نع تاحاصفإ نم هب قلعتي امو ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخا

 ))أ( ٢٦ ةرقفلا :عجار( هجالعو ريدقتلا دكأت مدع مهفل ةرادإلا اهتذختا يتلا تاوطخلا

 اذإ ام هجالعو ريدقتلا دكأت مدع مهفل ةبسانم تاوطخ تذختا دق ةرادإلا تناك اذإ ام نأشب ةلصلا تاذ تارابتعالا يب نم نوكي دق .١٠٩أ
 :يلي امب تماق دق ةرادإلا تناك

 سايقلا تاون نع تانلا ىدملاو سايقلا تاونل ةمزالملا نيابتلا ةجرد مييقتو هرداصم ديدحت لالخ نم ,ريدقتلا دكأت مدع مهف )أ(
 ;ةلوقعم ةجردب ةلمتحملا

 نم كلذ نع جتني ام ةجلاعمو ,يرهوجلا فيرحتلا رطخ ىلع سايقلا ةيلآ ءانثأ ةيعوضوملا مدع وأ ديقعتلا ريثأت ةجرد ديدحت )ب(
 :قيبطت لالخ نم كلذو ,فيرحت عوقو لامتحا

 ;ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف ةصصختملا ةفرعملاو تاراهملا )١(

 ;ةرادإلا زيحتل ضرعتلا ةيلباق ةجلاعمو ديدحت قيرط نع كلذ ف امب ,ينهملا داهتجالا )٢(

 مدع ةلاح فصت تاحاصفإ نم هب قلعتي امو ردقملا غلبملا رايتخاب بسانم لكشب مايقلا لالخ نم ريدقتلا دكأت مدع ةلاح جالع )ج(
 .ريدقتلا دكأت

 ))ب( ٢٦ ةرقفلا :عجار( ريدقتلا دكأت مدع نع تاحاصفإ نم هب قلعتي امو ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخا

 ام ريدقتلا دكأت مدع نع تاحاصفإ نم هب قلعتي ام دادعإو ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخا نأشب ةلص تاذ نوكت دق يتلا رومألا يب نم .١١٠أ
 :يلي

 ريدقتلا ءارجإل ةليدب قرط رفوتت امدنع كلذ ف امب ,بسانم لكشب اهرايتخا ت ةمدختسملا تانايبلاو قرطلا تناك اذإ ام •
 .تانايبلا ىلع لوصحلل ةليدب رداصمو يبساحملا

 
 ٩ ةرقفلا ,)٥٠٠( ةعجارملا رايعم  ٥٠



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٢٣  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 .ةلمتكمو ةبسانم ةمدختسملا يوقتلا صئاصخ تناك اذإ ام •

 تانايب اهمعدت تناكو ةلوقعم ةجردب ةلمتحملا غلابملا نم ىدم يب نم اهرايتخا ت دق ةمدختسملا تاضارتفالا تناك اذإ ام •
 .اهيلع دامتعالا نكميو ةلص تاذ دعُت ةبسانم

 .تانايبلا كلت ةمالس ىلع ظافحلا ت دق ناك اذإ امو اهيلع دامتعالا نكميو ةلص تاذو ةبسانم ةمدختسملا تانايبلا تناك اذإ ام •

 ;ًايباسح ةقيقدو ةقيرطلل ًاقفو ةقبطم ةيباسحلا تايلمعلا تناك اذإ ام •

 .ةلوقعم ةجردب ةلمتحملا سايقلا تاون يب نم بسانم لكشب ًاراتخم ةرادإلا هتردق يذلا غلبملا ناك اذإ ام •

 ف امب ,اهتادييقتو ريدقتلا ةيلآ ةعيبط حضوتو ريدقت هنأب بسانم وحن ىلع غلبملا فصت ةلصلا تاذ تاحاصفإلا تناك اذإ ام •
 .ةلوقعم ةجردب ةلمتحملا سايقلا تاون ف نيابتلا كلذ

 :يلي ام ,ةرادإلا هتردق يذلا غلبملا ةبسانم ىدم نأشب ةلصلا تاذ عجارملا تارابتعا لمشت دق .١١١أ

 مزلي يذلا ردقملا َغلبملا راطإلا كلذ تابلطتم ددحت امدنع قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم تعبتا دق ةرادإلا تناك اذإ ام •
 .ةددحم سايق ةقيرط ددحت امدنع وأ ,ةليدبلا تاضارتفالاو تاونلا ف رظنلا دعب همادختسا

 ريرقتلا راطإ ددحي ال امدنع ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم نابسحلا ف ًاذخأ ,داهتجالا تسرام دق ةرادإلا تناك اذإ ام •
 .ةلوقعم ةجردب ةلمتحملا سايقلا تاون يب نم يعم غلبم رايتخا ةيفيك قبطنملا يلاملا

 دق يتلا ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم ريدقتلا دكأت مدع نع ةرادإلا تاحاصفإ نأشب ةلصلا تاذ عجارملا تارابتعا لمشت .١١٢أ
 :تاحاصفإ بلطتت

 ةجردب ةلمتحملا سايقلا تاون ف نيابتلا كلذ ف امب ,اهتادييقتو ريدقتلا ءارجإ ةيلآ ةعيبط حضوتو ريدقت هنأب غلبملا فصت •
  ٥١.حاصفإلا فادهأ دحأ قيقحتل ةيفاضإ تاحاصفإ ًاضيأ راطإلا بلطتي دقو .ةلوقعم

 تاذ ةيبساحملا تاسايسلا لمشت دق ,فورظلا ىلع ًءانبو .ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتت يتلا ةمهملا ةيبساحملا تاسايسلا نع •
 اهضرعو ةيبساحملا تاريدقتلا دادعإ ف ةقبطملا ةصاخلا تاسرامملاو دعاوقلاو فارعألاو سسألاو ئدابملا لثم لئاسم ةلصلا
 .ةيلاملا مئاوقلا ف

 )ةيلاملا مئاوقلا ف ةتبثملا غلابملا ىلع ربكألا ريثأتلا اهل ناك يتلا كلت ,لاثملا ليبس ىلع( ةساسحلا وأ ةمهملا تاداهتجالا نع •
 .ىرخألا ريدقتلا دكأت مدع رداصم وأ لبقتسملل ةفرشتسملا ةمهملا تاضارتفالا نع ًاضيأو

 ضرعلا قيقحت لجأ نم يلاملا ريرقتلا راطإ بجومب ةحارص ةبولطملا كلت فالخب ةيفاضإ تاحاصفإ يدقت مزلي دق ,ةصاخ فورظ فو
 .ةللضم ةيلاملا مئاوقلا نوكت ال ىتحف ,مازتلا راطإ دوجو ةلاح ف وأ ,لداعلا

 ةعفترم رطاخم اهنأ ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقت ةيلامتحا تداز ,ريدقتلا دكأت مدعل يبساحملا ريدقتلا عوضخ ةجرد تداز املك .١١٣أ
 ةرادإلا هتردق يذلا غلبملا ناك اذإ ام ديدحتب -٣٥ ةرقفلل ًاقفو -مايقلل ةعجارملا ةلدأ اهب ىظحت نأ مزلي يتلا عانقإلا ةجرد تداز ّمث نمو
 .نافرحم امهنأ مأ ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف يلوقعم نادعُي ريدقتلا دكأت مدع نع تاحاصفإ نم هب قلعتي امو

 بناج نم ًاريبك ًامامتها بلطت ًارمأ ,تاحاصفإ نم هب قلعتي امو ,يبساحم ريدقتب طبترملا ريدقتلا دكأت مدع ف عجارملا رظن ناك اذإ .١١٤أ
 ٥٢.ةعجارملل ةسيئرلا رومألا دحأ لثمي دق كلذ نإف ,عجارملا

 
 ٩٢ ةرقفلا ,ةلداعلا ةميقلا سايق" )١٣( يلاملا ريرقتلل يلودلا رايعملا  ٥١
 "لقتسملا عجارملا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومألا نع غالبإلا" )٧٠١( ةعجارملا رايعم ٥٢



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٢٤  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 )٢٧ ةرقفلا :عجار( هجالعو ريدقتلا دكأت مدع مهفل ةبسانم تاوطخ ذاختاب تماق دق ةرادإلا نوكت ال امدنع

 بلطي دق يتلا ةيفاضإلا تاءارجإلا نإف ,هجالعو ريدقتلا دكأت مدع مهفل ةبسانم تاوطخ ذختت مل ةرادإلا نأ عجارملا ررقي امدنع .١١٥أ 
 ليلحت ءارجإ وأ ةليدبلا تاضارتفالا ف رظنلا ىلع ,لاثملا ليبس ىلع ,لمتشت دق ريدقتلا دكأت مدع مهفل اهذيفنت ةرادإلا نم عجارملا
 .ةيساسح

 ف اهذخأ ىلإ عجارملا جاتحي دق يتلا رومألا يب نمف ,غلابملا نم ىدم وأ دحاو غلبم ريدقت ًايلمع نكمملا نم ناك اذإ اميف رظنلا دنع .١١٦أ 
 يتلا ةلصلا تاذ ةيقالخألا تابلطتملا كلذ لمشي دقو .لالقتسالا تابلطتمب ساسملا نود كلذب مايقلا عيطتسي ناك اذإ ام نابسحلا
 .ةيرادإلا تايلوؤسملا يلوت ىلع ةضورفملا تاروظحملا لوانتت

 يوقتب ًابلاطم نوكي هنإف ,غلابملا نم ىدم وأ غلبم ريدقتب موقي نأ ًايلمع نكمملا ريغ نم هنأ ةرادإلا ةباجتسا ف هرظن دعب عجارملا ررق اذإ .١١٧أ
 .٣٤ ةرقفلل ًاقفو ةيلاملا مئاوقلا ف هيأر ىلع وأ ةعجارملا ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترتي ام

 )٢٩ ,٢٨ يترقفلا :عجار( غلابملا نم ردقم ىدمل همادختسا وأ غلبمل عجارملا ريدقت

 دكأت مدع نع تاحاصفإ نم هب قلعتي امو ةرادإلا هتردق يذلا غلبملل هميوقت وأ غلابملا نم ىدم وأ غلبمل عجارملا ريدقت نوكي نأ نكمي .١١٨أ
 :لاثملا ليبس ىلع ,ةيتآلا تالاحلا ف ًابسانم ًاجهنم ريدقتلا

 ةيلآلا نأب ةقباسلا ةرتفلل ةيلاملا مئاوقلا ف اهؤارجإ ت يتلا ةلثامملا ةيبساحملا تاريدقتلل عجارملا ضارعتسا يحوي امدنع •
 .ةلاّعف نوكت نأ عقوتملا ريغ نم ةرادإلا لبق نم ةيلاحلا ةرتفلا ف ةعبتملا

 وأ ديج لكشب ةممصم ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإل ةرادإلا ةيلآ ىلع ةقبطملاو ةأشنملاب ةصاخلا ةباقرلا تاودأ نوكت ال امدنع •
 .ميلس لكشب ةقبطم

 هجولا ىلع نابسحلا ف اهذخأ ت دق عجارملا ريرقت خيراتو ةرتفلا ةياهن يب ةعقاولا تالماعملا وأ ثادحألا نوكت ال امدنع •
 هتردق يذلا غلبملا عم ةضقانتم تالماعملا وأ ثادحألا هذه ودبتو ,كلذب مايقلا ةرادإلل بسانملا نم نوكي امدنع ,حيحصلا
 .ةرادإلا

 نم ىدم وأ غلبمل عجارملا ريدقت ف اهمادختسا نكمي ,ةلصلا تاذ تانايبلا رداصم وأ تاضارتفالل ةبسانم لئادب دجوت امدنع •
 .غلابملا

 .)٢٧ ةرقفلا رظنا( هجالع وأ ريدقتلا دكأت مدع مهفل ةبسانم تاوطخ تذختا دق ةرادإلا نوكت ال امدنع •

 همادختسا متيس يذلا ردقملا غلبملا ضرفي دق يذلا ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإب غلابملا نم ىدم وأ غلبم ريدقتب رارقلا ًاضيأ رثأتي دق .١١٩أ
 ةعقوتم ةميق مادختسا ,لاثملا ليبس ىلع( ةنيعم سايق ةقيرط ضرفي دق وأ ,ةليدبلا تاضارتفالاو تاونلا نابسحلا ف ذخألا دعب
 .)ًاحيجرت رثكألا تانلا وأ ,تالامتحالا اهحجرت ةموصخم

 فورظلا لظ ف عجارملا مكح ىلعو ريدقتلا ةعيبط ىلع غلابملا نم ىدم سيلو غلبم ريدقتب موقيس ناك اذإ اميف عجارملا رارق دمتعي دق .١٢٠أ
 ,فورظلا هذه فو .ةلوقعم ةجردب ةلمتحملا تاونلا ف لقأ نيابت دوجو عقوت ريدقتلا ةعيبط نم نوكي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .ةمئاقلا
 .ةقدلا نم ةيلاع ةجردب هريدقت نكمي امدنع امّيسالو ,اًلاعف ًاجهنم دحاو غلبم ريدقت نوكي نأ نكمي

 :لاثملا ليبس ىلع ,اهنيب نم قرط ةدعب غلابملا نم ىدم وأ غلبم ريدقتب عجارملا موقي دق .١٢١أ

 ف مادختسالل ًايراجت ةحاتملا جذامنلا دحأ ,لاثملا ليبس ىلع ,ةرادإلا لبق نم مدختسملا جذومنلا نع فلتخم جذومن مادختسا •
 .عجارملا ريوطت نم وأ صاخ جذومن وأ ,ةنيعم ةعانص وأ عاطق

 .ةرادإلا اهتمدختسا يتلا كلتل ةليدب تانايب رداصم وأ تاضارتفا عضو عم نكل ةرادإلا جذومن مادختسا •

 .ةرادإلا اهتمدختسا يتلا كلتل ةليدب تاضارتفا عضو عم نكل عجارملاب ةصاخلا ةقيرطلا مادختسا •
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 .ةلص تاذ تاضارتفا يدقتل وأ جذومن ذيفنت وأ عضول هعم دقاعتلا وأ ةصصختم ةربخ يذ صخش فيظوت •

 قلعتي اميف ةنراقملل ةلباقلا ,ةلص تاذ تناك اذإ ,ىرخألا قاوسألا ف وأ ىرخألا ثادحألا وأ تالماعملا وأ تالاحلا ف رظنلا •
 .ةنراقملل ةلباقلا تامازتلالا وأ لوصألاب

 وأ ,يعم ضارتفال ,لاثملا ليبس ىلع( يبساحملا ريدقتلا نم طقف ءزجل غلابملا نم ىدم وأ غلبم ريدقتب ًاضيأ عجارملا موقي نأ نكمي .١٢٢أ
 .)يبساحملا ريدقتلا نم يعم ءزج نع يرهوجلا فيرحتلا رطخ أشني امدنع

 نأشب ةلدأ ىلع عجارملا لصحي دق ,غلابملا نم ىدم وأ غلبم ريدقت وأ عجارملاب ةصاخلا تانايبلا وأ تاضارتفالا وأ قرطلا مادختسا دنع .١٢٣أ
 ةصاخلا تاضارتفالل عجارملا مادختسا ةلاح ف ,لاثملا ليبس ىلعف .ةرادإلاب ةصاخلا تانايبلا وأ تاضارتفالا وأ قرطلا ةبسانم ىدم
 تاداهتجالا تناك اذإ ام لوح ةيؤر ًاضيأ عجارملا نّوكي دق ,ةرادإلا هتردق يذلا غلبملا ةيلوقعم ىدم يوقتل غلابملا نم ىدم ريدقت دنع هب
 زيحت لامتحا ىلع تارشؤم اهنع أشنت يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا ةمهملا تاضارتفالا رايتخا دنع ةرادإلا اهتسرام يتلا
 .ةرادإلا

 يفكي ام اهمعدي يتلا غلابملا طقف نمضتي ىدملا نأ عجارملا ددحي نأب يضقي يذلاو )أ( ٢٩ ةرقفلا ف دراولا بلطتملا نم دوصقملا سيل .١٢٤أ 
 ف نكلو .ةدح ىلع لك ,ىدملا نمض لمتحم تان لك معدل ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا هنم عقوتُي عجارملا نأ ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم
 امم ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف يتلوقعم نادعُت ىدملا فرط الك ىلع يتطقنلا نأ ديدحتل ةلدأ ىلع عجارملا لصحي نأ حجرُي ,لباقملا
 .ًاضيأ ةلوقعم دعُت يتطقنلا يتاه يب ةعقاولا غلابملا نأ معدي

 ةيمهألا نوكت امدنع امّيسالو ,لكك ةيلاملا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهألل ةددعتم تايوتسم نع ةرابع عجارملا نم ردقملا ىدملا مجح نوكي دق .١٢٥أ
 لوصألاب ةنراقم ًايبسن ًاريغص سايقلا اذه نوكيو )ةبيرضلاو ةاكزلا لبق لخدلا ,لاثملا ليبس ىلع( ةيليغشتلا جئاتنلا ىلع ةمئاق ةيبسنلا
 طبترملا ريدقتلا دكأت مدع اهيف نوكي يتلا فورظلا ف عضولا اذه أشني نأ حجرألا نمو .ىرخألا يلاملا زكرملا ةمئاق تاسايقب وأ
 ف وأ ةيبساحملا تاريدقتلا نم ةنيعم عاونأل ًاعويش رثكألا رمألا وهو ,ةيبسنلا ةيمهألل ةددعتم تايوتسم هسفن وه يبساحملا ريدقتلاب

 تابلطتم دجوت امبرو ربكأ ةجردب ًادوهعم ًارمأ ريدقتلا دكأت مدع ةجرد عافترا نوكي ثيح ,كونبلا وأ يمأتلا لثم ,ةنيعم تاعانص
 تابلطتمل ًاقفو اهيلع لوصحلا ت يتلا ةعجارملا ةلدأو ةذَّفنملا تاءارجإلا ىلع ًءانبو .نأشلا كلذ ف قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف ةددحم
 ءارجإلا وه ,عجارملا مكح بسحب ,ةيبسنلا ةيمهألل ةددعتم تايوتسم نم فلأتي ىدم عضو نأ ىلإ عجارملا صلخي دق ,رايعملا اذه
 دكأت مدع ةلاح نع تاحاصفإلا ةيلوقعم ىدمل عجارملا يوقت حبصي ,لاحلا وه اذه نوكي امدنعو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسانملا
 ىدمو ريدقتلا دكأت مدع ةجرد عافترا بسانم لكشب لقنت تاحاصفإلا هذه تناك اذإ امل هميوقت امّيسالو ,ةديازتم ةروصب ًامهم ريدقتلا
 .فورظلا هذه ف ةلص تاذ نوكت دق ةيفاضإ تارابتعا ىلع ١٤٤أ–١٣٩أ تارقفلا يوتحتو .ةلمتحملا تاونلا

 )٣٠ ةرقفلا :عجار( ةعجارملا ةلدأب قلعتت ىرخأ تارابتعا

 دق ,ةيبساحملا تاريدقتلاب ةطبترملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمب قلعتي اميف ,ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولعملا نوكت امبر .١٢٦أ
 تامولعم ردصم نم اهميدقت ت وأ ةرادإلا مهب يعتست نيذلا ءاربخلا دحأ لمع مادختساب اهدادعإ ت وأ ةأشنملا لبق نم اهجاتنإ ت
 .يجراخ

 ةيجراخلا تامولعملا رداصم

 يجراخ تامولعم ردصم نم اهيلع لوصحلا ت يتلا تامولعملا ىلع دامتعالا ةيناكمإ نإف ٥٣,)٥٠٠( ةعجارملا رايعم ف حضوم وه امل ًاقفو .١٢٧أ
 ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ ةعيبط نيابتت دق ,يلاتلابو .اهلظ ف اهيلع لوصحلا ت يتلا فورظلاو اهتعيبطو تامولعملا ردصمب رثأتت
 ,يبساحم ريدقت ءارجإ ف ةمدختسملا تامولعملا ىلع دامتعالا ةيناكمإ ف رظنلا ىلإ فدهت يتلا تاءارجإلا هذه ىدمو عجارملاب ةصاخلا
 :لاثملا ليبس ىلعف .لماوعلا هذه ةعيبطل ًاعبت كلذو

 دحاو تامولعم ردصم نم ريعستلاب ةطبترملا تانايبلا وأ ,راعسألا وأ ,ةعانصلا وأ قوسلا تانايب ىلع لوصحلا متي امدنع •

 
 ٣١أ ةرقفلا ,)٥٠٠( ةعجارملا رايعم ٥٣
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 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 .هب ةنراقم ءارجإل لقتسم رخآ ردصم نم رعس ىلع لوصحلا عجارملا بلطي دقف ,تامولعملا هذه لثم ف صصختم يجراخ

 ةيجراخ تامولعم رداصم نم ريعستلاب ةطبترملا تانايبلا وأ راعسألا وأ ةعانصلا وأ قوسلا تانايب ىلع لوصحلا متي امدنع •
 ردق ىلع لوصحلل عجارملا جاتحي دقف ,رداصملا كلت يب ءارآلا ف قفاوت ىلإ راعسألا وأ تانايبلا هذه ريشتو ةددعتم ةلقتسم
 .ردصم لك نم اهيلع لصحتملا تانايبلا ىلع دامتعالا ةيناكمإ نع ةلدألا نم لقأ

 عجارملا ىعسي دقف ,قوسلا ف رظنلا تاهجو فالتخا ىلإ ةددعتم تامولعم رداصم نم اهيلع لصحتملا تامولعملا ريشت امدنع •
 ليبس ىلعف .ةفلتخم تانايب وأ تاضارتفا وأ قرط مادختسا نع ًاجتان فالتخالا نوكي دقو .ءارآلا ف فالتخالا بابسأ مهفل
 قلعتي امدنعو .ةيلبقتسم ًاراعسأ مدختسي رخآ ردصم نوكي اميف ةيلاحلا راعسألا مدختسي رداصملا دحأ نوكي دق ,لاثملا
 ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلاب )ب( ٢٦ ةرقفلا بجومب ٌبلَاطم عجارملا نإف ,ريدقتلا دكأت مدع ةلاحب فالتخالا
 يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ,ريدقتلا دكأت مدع ةلاح فصت يتلاو ةيلاملا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفإلا تناك اذإ اّمع ةبسانملا
 وأ قرطلاب ةقلعتملا تامولعملا ف رظنلا دنع ًاضيأ ًامهم ينهملا مكحلا دعُي ,تالاحلا هذه لثم فو .ةلوقعم دعُت ,قبطنملا
 .ةقبطملا تانايبلا وأ تاضارتفالا

 هقرط مادختساب ردصملا كلذ لبق نم اهدادعإ ت دق يجراخ تامولعم ردصم نم اهيلع لصحتملا تامولعملا نوكت امدنع •
 .نأشلا اذهب ةلص تاذ تاداشرإ و٣٣أ ةرقفلا مدقتو .ةصاخلا

 رداصم نم اهيلع لصحتملا تامولعملا ةمءالمب ةصاخلا ةيفاضإلا تارابتعالا نإف ,ةلداعلا ةميقلاب ةصاخلا ةيبساحملا تاريدقتلل ةبسنلاب .١٢٨أ
 :لمشت دق ,تامولعملا هذه ىلع دامتعالا ةيناكمإو ,ةيجراخلا تامولعملا

 ;ةطشنلا قاوسألا ف راعسأ ضورع ىلع وأ ةادألا سفن ف لوادت تايلمع ىلع ةمئاق ةلداعلا ميقلا تناك اذإ ام )أ(

 يأ نمو تالماعملا كلت ديدحت ت فيكف ,ةنراقملل ةلباق تامازتلا وأ لوصأ ف تالماعم ىلإ ةدنتسم ةلداعلا ميقلا نوكت امدنع )ب(
 ;ةنراقملل ةلباق دعُت هجو

 امب تامولعملا دادعإ ت فيكف ,ةنراقملل ةلباقلا تامازتلالا وأ لوصألا وأ مازتلالا وأ لصألل ًءاوس تالماعم ةيأ دجوت ال امدنع )ج(
 ريعست دنع اهمادختسا قوسلا ف يكراشملا نأش نم يتلا تاضارتفالا لثمت ةمدختسملاو ةدعمُلا تالخدملا تناك اذإ ام كلذ ف
 ;ءاضتقالا دنع ,مازتلالا وأ لصألا

 :طيسولا ضرع ناك اذإ ام ,ءاطسولا دحأل راعسأ ضرع ىلإ ًادنتسم ةلداعلا ةميقلا سايق نوكي امدنع )د(

 ;ةيلاملا ةادألا عون سفن ف تالماعملا ءارجإب نوموقي نيذلا قوسلا يعناص دحأ نم وه )١(

 ;ةمزلم ضورع ىلع ةمئاقلا راعسألا ضورعل ربكأ ةيمهأ ءاليإ عم ,مزلم ريغ وأ مزلم )٢(

 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ كلذ بلطتي امدنع ,ةيلاملا مئاوقلا خيرات ف قوسلا لاوحأ سكعي )٣(

 اميف ةلصلا تاذ عجارملا تارابتعا دحأ لثمتي دقف ,ةعجارم ةلدأك يجراخ تامولعم ردصم نم اهيلع لصحتملا تامولعملا مادختسا دنع .١٢٩أ
 ىرخألا تانايبلاو تاضارتفالاو قرطلا مهفل ,ٍفاك وحن ىلع ةلصفم تامولعملا تنك اذإ ام وأ ,تامولعم ىلع لوصحلا نكمملا نم ناك اذإ
 ةعيبط ف عجارملا رظن ىلع رثؤي دق امم بناوجلا ضعب نم ًاديقم كلذ نوكي دقو .يجراخلا تامولعملا ردصم لبق نم ةمدختسملا
 اهتاضارتفاو اهقرط نع تامولعم ًابلاغ ريعستلا تامدخ رفوت ,لاثملا ليبس ىلعف .اهادمو اهتيقوتو اهذيفنت متيس يتلا تاءارجإلا
 مهتاضارتفاو مهتالخدم نع طقف ةدودحم تامولعم ًابلاغ ءاطسولا رفويو .ةيلاملا قاروألا نم ةقرو لكل سيلو لوصألا تائف بسح
 اهضرفي يتلا دويقلا نأشب تاداشرإ )٥٠٠( ةعجارملا رايعم نم ز٣٣أ ةرقفلا مدقتو .ةيلاملا قاروألل ةيلالد راعسأ ضورع يدقت دنع
 .ةمعادلا تامولعملا يدقت ىلع يجراخلا تامولعملا ردصم



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٢٧  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 ةرادإلا هب يعتست يذلا ريبخلا

 ةرادإلا بناج نم تاضارتفا ةرادإلا هب يعتست يذلا ريبخلا اهددحي وأ اهعضي يتلا ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا تاضارتفالا حبصت .١٣٠أ
 ىلع رايعملا اذه ف ةدراولا ةلصلا تاذ تابلطتملا عجارملا قبطي ,يلاتلابو .يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ةرادإلا اهمدختست امدنع اهسفن
 .تاضارتفالا كلت

 عضو ىلع وأ ,ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف تانايب رداصم وأ قرط مادختسا ىلع ةرادإلا هب تناعتسا يذلا ريبخلا لمع ىوطنا اذإ .١٣١أ 
 دعاست دقف ,ةيلاملا مئاوقلا ف جاردإلا ضرغل تاحاصفإ نم هب قلعتي ام وأ ردقم غلبمب قلعتي اميف تاجاتنتسا وأ جئاتن يدقت وأ
 .)٥٠٠( ةعجارملا رايعم نم )ج(٨ ةرقفلا قيبطت ف عجارملا رايعملا اذه نم ٢٩-٢١ تارقفلا ف ةدراولا تابلطتملا

 ةيمدخلا تآشنملا

 ًاضيأو ,اهيف ةيلخادلا ةباقرلا مهف كلذ ف امب ,ةيمدخ ةأشنم اهمدقت يتلا تامدخلل عجارملا مهف ٥٤)٤٠٢( ةعجارملا رايعم لوانتي .١٣٢أ
 ,ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف ةيمدخ ةأشنم تامدخ ةأشنملا مدختست امدنعو .ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل عجارملا تاباجتسا
 .رايعملا اذه تابلطتم قيبطت ف عجارملا دعاست دق )٤٠٢( ةعجارملا رايعم ف ةدراولا تاداشرإلاو تابلطتملا نإف

 )٣٢ ةرقفلا :عجار( ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤملا

 نم تاعومجم ف رظني امدنع الإ هديدحت عجارملل نكمي ال دقو تاباسحلا ىوتسم ىلع ةرادإلا زيحت فاشتكا بعصلا نم نوكي دق .١٣٣أ
 ىلعف .ةيبساحملا تارتفلا نم ددع رادم ىلع هتظحالم دنع وأ ,اهلمجم ف ةيبساحملا تاريدقتلا عيمج ف وأ ,ةيبساحملا تاريدقتلا
 ,ةدح ىلع اهنم لكل رظنلا دنع ,ةلوقعم تاريدقت اهنأ ةيلاملا مئاوقلا ف ةجردملا ةيبساحملا تاريدقتلا رابتعا ةلاح ف ,لاثملا ليبس
 ف ةرادإلا مدقت ىتح كلذو ةلوقعملا تاونلل عجارملا نم ردقملا ىدملا فرط دحأ هاجتا ف ًامئاد ليمت ةرادإلا اهتردق يتلا غلابملا نكلو
 .ةرادإلا بناج نم لمتحم زيحت دوجو ىلإ ريشت دق فورظلا هذه لثم نإف ,اهتحلصم ققحي تان لضفأ يلاملا ريرقتلا

 :يلي ام ,ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف ةرادإلا بناج نم لمتحم زيحت دوجو ىلع تارشؤملا ةلثمأ نم .١٣٤أ 

 ثودحب ديفي يعوضوم ريغ مييقت ءارجإب تماق دق ةرادإلا نوكت امدنع ,هئارجإ ةقيرط وأ ,يبساحملا ريدقتلا ف تارييغتلا •
 .فورظلا ف ريغت

 .ةرادإلا فادهأل ٍتاوم غلبم ريدقت ىلإ يدؤت تانايب وأ ةمهم تاضارتفا ءانب وأ رايتخا •

 .لؤافتلا وأ مؤاشتلا نم طمن ىلإ ريشي دق ردقم غلبم رايتخا •

 مئاوقلا ىوتسم ىلع وأ تارارقإلا ىوتسم ىلع امإ يرهوجلا فيرحتلل رطخ كانه نوكي دقف ,تارشؤملا هذه لثم دوجو ديدحت دنعو
 نع تاجاتنتسا طابنتسا ضارغأل تافيرحت ,اهتاذ دح ف ,ةرادإلا بناج نم لمتحملا زيحتلا ىلع ةلادلا تارشؤملا لكشت الو .ةيلاملا
 ىلع رشؤم درجم سيلو فيرحت دوجو ىلإ ةعجارملا ةلدأ ريشت دق ,تالاحلا ضعب ف نكل .ةدح ىلع يبساحم ريدقت لك ةيلوقعم ىدم
 .ةرادإلا زيحت

 تاباجتسا نم اهب قلعتي امو رطاخملل عجارملا مييقت ناك اذإ ام نأشب عجارملا جاتنتسا ىلع ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤملا رثؤت دق .١٣٥أ
 كيكشتلا ىلإ ةجاحلا كلذ ف امب ,ىرخألا ةعجارملا بناوج ىلع ةسكعنملا راثآلا ف رظنلا ىلإ ًاضيأ عجارملا جاتحي دقو .ًابسانم لازي ال
 ىلع ًاضيأ ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤملا رثؤت دقو .ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ دنع ةرادإلا تاداهتجا ةبسانم ىدم ف ًاضيأ
 ٥٥.)٧٠٠( ةعجارملا رايعم ف هتشقانم تمت امل ًاقفو ,يرهوجلا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلاملا مئاوقلا تناك اذإ ام نأشب عجارملا جاتنتسا

 
 "ةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشنمب ةقالعلا تاذ ةعجارملا تارابتعا" ٤٠٢ ةعجارملا رايعم  ٥٤
 ١١ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجارملا رايعم  ٥٥



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٢٨  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 ءارجإ ف اهتارارقو ةرادإلا تاداهتجا تناك اذإ ام يوقتب ًابلاطم عجارملا دعُي ,)٢٤٠( ةعجارملا رايعم قيبطت دنعف ,كلذ ىلإ ةفاضإو .١٣٦أ 
 ريرقتلا جتنيو ٥٦.شغلا ببسب ًايرهوج ًافيرحت لثمي دق زيحت دوجو لامتحا ىلإ ريشت ةيلاملا مئاوقلا ف ةجردملا ةيبساحملا تاريدقتلا
 ف ةغلابملا وأ نيوهتلاب دمع نع مايقلا فيرحتلا اذه نمضتي دقو ,ةيبساحملا تاريدقتلا ف دمعتم فيرحت نع ًابلاغ شوشغملا يلاملا
 مايق ف ًاببس ,شغلا رطخ لماوع دحأ ًاضيأ نوكت دق يتلا ,ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤملا نوكت دقو .ةيبساحملا تاريدقتلا
 .ةبسانم لازت ال تاباجتسا نم اهب قلعتي امو ,شغلا رطاخم مييقت امّيسالو ,رطاخملل هتامييقت تناك اذإ اميف رظنلا ةداعإب عجارملا

 )٣٣ ةرقفلا :عجار( ةذَّفنمُلا ةعجارملا تاءارجإ ىلإ ًادانتسا ماعلا يوقتلا

 ةعيبط ليدعتب عجارملا مايق ف ببستت دق اهيلع لوصحلا متي يتلا ةعجارملا ةلدأ نإف ,اهل ططخملا ةعجارملا تاءارجإ عجارملا يدؤي امدنع .١٣٧أ
 ذيفنت ءانثأ عجارملا ملع ىلإ ومنت دق ,ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميفو ٥٧.اهل ططخملا ىرخألا ةعجارملا تاءارجإ ىدم وأ تيقوت وأ
 ليبس ىلعف .رطاخملا مييقت اهساسأ ىلع ت يتلا تامولعملا نع يرهوج لكشب فلتخت تامولعم ةعجارملا ةلدأ ىلع لوصحلا تاءارجإ
 اهيلع ىوطنا يتلا ةيعوضوملا مدع وه ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم دحأل ديحولا ببسلا نأ ددح دق عجارملا نوكي امبر ,لاثملا
 ريدقتلا نأ عجارملا فشتكي دق ,ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ًةباجتسا تاءارجإلا ذيفنت ءانثأ نكل .يبساحملا ريدقتلا ءارجإ
 مزلي دق ,لاثملا ليبس ىلع( يرهوجلا فيرحتلا رطخ مييقت لوح ًاكوكش ريثي دق امم ,ةيادبلا ف روصت امم ًاديقعت رثكأ يبساحملا
 ديزملا ذيفنت ىلإ عجارملا جاتحي دق يلاتلابو )ديقعتلا ريثأت ببسب مزالملا رطخلا قاطنل ىلعألا دحلا دنع مزالملا رطخلا مييقت ةداعإ
 ٥٨.ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ نم

 طباوض تناك اذإ ام ىلع ةصاخ ةفصب عجارملا هب موقي يذلا يوقتلا زكري دق ,اهتابثإ متي مل يتلا ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف .١٣٨أ
 ,ةيبساحملا تاريدقتلا دحأ تابثإ مدع ةلاح فو .عقاولا ف اهؤافيتسا ت دق قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف اهيلع صوصنملا تابثإلا
 ةقفرملا تاحاضيإلا ف فورظلا نع حاصفإلا يلاملا ريرقتلا رُطُأ ضعب بلطتت دقف ,ةبسانم دعُت ةجلاعملا كلت نأ ىلإ عجارملا لصوتو
 .ةيلاملا مئاوقلاب

 )٣٥ ,٩ يترقفلا :عجار( ةفَّرحم وأ ةلوقعم ةيبساحملا تاريدقتلا تناك اذإ ام ديدحت

 تاحاصفإلاو ةرادإلا هتردق يذلا غلبملا ناك اذإ ام ديدحتب ,اهيلع لصحتملا ةعجارملا ةلدأو ةذفنملا ةعجارملا تاءارجإ ىلع ًءانب ,مايقلا دنع .١٣٩أ 
 :نافرحم امهنأ مأ يلوقعم نادعي هب ةقلعتملا

 ةيمهألل ةددعتم تايوتسم نم فلأتي دق فورظلا ضعب فو ًاريبك ىدملا مجح نوكي دقف ,يعم ىدم ةعجارملا ةلدأ معدت امدنع •
 فورظلا لظ ف ًابسانم نوكي دق عساو ىدم دوجو نأ نم مغرلابو .)١٢٥أ ةرقفلا ًاضيأ رظنا( لكك ةيلاملا مئاوقلل ةيبسنلا
 ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلا ت دق ناك اذإ اميف رظنلا ةداعإب عجارملا مايق ةرورض ىلإ ريشي دق هنإف ,ةمئاقلا
 .ىدملا كلذ نمض ةعقاولا غلابملا ةبسانم ىدم نأشب ةبسانملا

 يذلا غلبملا يب قرفلا نإف ,فورظلا هذه لثم فو .ةرادإلا هتردق يذلا غلبملا نع فلتخي ًاردقم ًاغلبم ةعجارملا ةلدأ معدت دق •
 .ًافيرحت لكشُي ةرادإلا هتردق يذلا غلبملاو عجارملا هردق

 غلبملا يب قرفلا وه فيرحتلا نوكي ,فورظلا هذه لثم فو .ةرادإلا هتردق يذلا غلبملا نمضتي ال ىدم ةعجارملا ةلدأ معدت دق •
 .عجارملا هردق يذلا غلابملا ىدم ف ةطقن برقأو ةرادإلا هتردق يذلا

 جاردإلا ضرغل تاحاصفإ نم هب قلعتي امو ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخا يوقت ف عجارملا ةدعاسمل تاداشرإ ١١٤أ–١١٠أ تارقفلا مدقت .١٤٠أ
 .ةيلاملا مئاوقلا ف

 امدنع وأ يبساحملا ريدقتلا ةرادإلا اهب ترجأ يتلا ةيفيكلل رابتخا ءارجإ عجارملا اهذفني يتلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ نمضتت امدنع .١٤١أ
 تاحاصفإلا نع ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلاب ًابلاطم عجارملا دعُي ,غلابملا نم ىدم وأ غلبمل عجارملا ريدقت نمضتت

 
 )ب( ٣٢ ةرقفلا ,)٢٤٠( ةعجارملا رايعم  ٥٦
 ٦٠أ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم  ٥٧
 ٣١ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجارملا رايعم ًاضيأ رظنا  ٥٨



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٢٩  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 ف عجارملا رظني مث .٣١ ةرقفلل ًاقفو ىرخألا تاحاصفإلا نعو )ب( ٢٩و )ب( ٢٦ يترقفلل ًاقفو ريدقتلا دكأت مدع ةلاح فصت يتلا
 امو ةيبساحملا تاريدقتلا تناك اذإ امل ,٣٥ ةرقفلل ًاقفو ,ماعلا يوقتلا راطإ ف تاحاصفإلا نأشب اهيلع لوصحلا ت يتلا ةعجارملا ةلدأ
 .ةفَّرحم اهنأ مأ ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف ةلوقعم دعُت تاحاصفإ نم اهب قلعتي

 ىلع ًارشؤم تاحاصفإلا ف تافيرحتلا نوكت نأ نكمي امدنعو ٥٩ةيعونلا تاحاصفإلا نأشب تاداشرإ ًاضيأ )٤٥٠( ةعجارملا رايعم مدقي .١٤٢أ
 ٦٠.شغ ثودح

 رظنلا نمضتي ٦١لداعلا ضرعلا ققحت ةيلاملا مئاوقلا تناك اذإ امل عجارملا يوقت نإف ,لداع ضرع راطإل ًاقفو ةيلاملا مئاوقلا دادعإ دنع .١٤٣أ
 تالماعملا نع ربعت ,اهب ةطبترملا تاحاضيإلا كلذ ف امب ,ةيلاملا مئاوقلا تناك اذإ امو ,اهاوتحمو ةيلاملا مئاوقلا لكيهو ماعلا ضرعلا ف
 دقف ,ريدقتلا دكأت مدع نم ةعفترم ةجردل يبساحم ريدقت عضخي امدنع ,لاثملا ليبس ىلعف .لداعلا ضرعلا ققحت ةقيرطب ثادحألاو
 تاحاصفإلا هذه لثم جاردإب ةرادإلا مايق مدع ةلاح فو .لداعلا ضرعلا قيقحتل ةيفاضإ تاحاصفإ يدقت يرورضلا نم هنأ عجارملا ررقي
 .يرهوج لكشب ةفَّرحم ةيلاملا مئاوقلا نأ ىلإ عجارملا صلخي دقف ,ةيفاضإلا

 ةرادإلا نم ةمدقملا تاحاصفإلا نأ عجارملا دقتعي امدنع عجارملا يأر ىلع ةسكعنملا راثآلا نأشب تاداشرإ ٦٢)٧٠٥( ةعجارملا رايعم مدقي .١٤٤أ
 .ريدقتلا دكأت مدع ةلاحب قلعتي اميف لاثملا ليبس ىلع كلذ ف امب ,ةللضم وأ ةيفاك ريغ ةيلاملا مئاوقلا ف

 )٣٧ ةرقفلا :عجار( ةبوتكملا تادافإلا

 :تادافإ ةنيعم ةيبساحم تاريدقتب ةقلعتملا ةبوتكملا تادافإلا نمضتت دق .١٤٥أ

 تناك يتلا ةلصلا تاذ تامولعملا عيمج نابسحلا ف تذخأ دق ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ دنع ةسرامملا ةمهملا تاداهتجالا نأب •
 .اهب ملع ىلع ةرادإلا

 تاريدقتلا ءارجإ ف ةرادإلا لبق نم ةمدختسملا تانايبلاو تاضارتفالاو قرطلا قيبطتو رايتخا ف ةبسانملاو قاستالا نع •
 .ةيبساحملا

 كلذل نوكي امدنع ,ةأشنملا نع ةباينلاب ةددحم تافرصت ذيفنت ىلع اهتردقو ةرادإلا ةين بسانم لكشب سكعت تاضارتفالا نأب •
 .تاحاصفإلاو ةيبساحملا تاريدقتلاب ةلص

 ةلوقعمو ةلماك ,ريدقتلا دكأت مدع ةلاح فصت يتلا تاحاصفإلا كلذ ف امب ,ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا تاحاصفإلا نأب •
 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف

 .ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ دنع ةبسانملا ةصصختملا تاربخلا وأ تاراهملا قيبطت ت دق هنأب •

 .ةيلاملا مئاوقلا ف ةجردملا اهب ةقلعتملا تاحاصفإلاو ةيبساحملا تاريدقتلا ىلع ليدعت ءارجإ بلطتي قحال ثدح يأ دجوي ال هنأب •

 كلذو ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف اهيلع صوصنملا حاصفإلا وأ تابثإلا طباوض ءافيتسا مدعب ةرادإلا رارق ةبسانم ىدم نع •
 .ةيلاملا مئاوقلا ف اهنع حصفُم ريغ وأ ةتبثُم ريغ ةيبساحم تاريدقت دجوت امدنع

 
 ١٧أ ةرقفلا ,)٤٥٠( ةعجارملا رايعم ٥٩
 ٢٢أ ةرقفلا ,)٤٥٠( ةعجارملا رايعم ٦٠
 ١٤ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجارملا رايعم  ٦١
 ٢٣و ٢٢ ناترقفلا ,٧٠٥ ةعجارملا رايعم  ٦٢
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لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 )٣٨ ةرقفلا :عجار( ةلصلا تاذ ىرخألا فارطألا وأ ةرادإلا وأ ةمكوحلاب يفلكملاب لاصتالا

 تاسرامملل ةمهملا ةيعونلا بناوجلا نأشب هرظن تاهجوب ةمكوحلاب يفلكملا غالبإب عجارملا موقي ,)٢٦٠( ةعجارملا رايعم قيبطت دنع .١٤٦أ
 ةصاخ رومأ ىلع يناثلا قحلملا يوتحيو ٦٣.تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتت يتلاو ةأشنملاب ةصاخلا ةيبساحملا
 .ةمكوحلاب يفلكملا اهب غلبي نأ ف عجارملا رظني نأ نكمي ,ةيبساحملا تاريدقتلاب

 ءانثأ اهديدحت متي يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهملا روصقلا هجوأب ةمكوحلاب يفلكملا ةباتك عجارملا غلبي نأ )٢٦٥( ةعجارملا رايعم بلطتي .١٤٧أ
 :ىلع ةباقرلا تاودأب قلعتي ام كلت ةمهملا روصقلا هجوأ نمضتت نأ نكميو ٦٤.ةعجارملا

 ;تانايبلاو تاضارتفالاو قرطلا قيبطتو رايتخاو ,ةمهملا ةيبساحملا تاسايسلا قيبطتو رايتخا )أ(

 ;مُظُن نم اهب قلعتي امو رطاخملا ةرادإ )ب(

 ;يجراخ تامولعم ردصم نم تانايبلا ىلع لوصحلا متي امدنع كلذ ف امب ,تانايبلا ةمالس )ج(

 يأو ,يجراخ ةمدخ مدقم نم اهيلع لوصحلا متي يتلا جذامنلا كلذ ف امب ,اهتحص نم ققحتلاو اهريوطتو جذامنلا مادختسا )د(
 .ةبولطم نوكت دق تاليدعت

 فارشإلا تاهج وأ ةيميظنتلا تاطلسلاب ةرشابم لصتي نأ هنم بلطُي دق وأ عجارملل حمسُي دق ,ةمكوحلاب يفلكملاب لاصتالا ىلإ ةفاضإ .١٤٨أ 
 دنع وأ ةعجارملل طيطختلا دنع لاثملا ليبس ىلع ,ةنيعم لحارم ف وأ ةعجارملا ةيلمع لاوط ًاديفم لاصتالا اذه نوكي دقو .يزارتحالا
 يعجارملا عم نواعتلا ىلإ لودلا ضعب ف ةيلاملا تاسسؤملا ميظنت تاطلس ىعست ,لاثملا ليبس ىلعو .عجارملا ريرقت عضو نم ءاهتنالا
 ف ةيلاملا تاودألا يوقت هجاوت يتلا تايدحتلاو ,ةيلاملا تاودألا ةطشنأ ىلع اهقيبطتو ةباقرلا تاودأ لمع لوح تامولعملا لدابتل
 رظن تاهجو مهف ىلإ ىرخأ ةيميظنت تاطلس ىعست دق اميف يمأتلا تايطايتحاو ,ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلاو ,ةطشنلا ريغ قاوسألا
 رطاخم ديدحت ف عجارملا لاصتالا اذه ديفي دقو .ةأشنملا فيلاكت تاريدقت كلذ ف امب ةأشنملا تايلمعل ةمهم بناوج نأشب عجارملا
 .اهل ةباجتسالاو اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا

 )٣٩ ةرقفلا :عجار( قيثوتلا

 مييقت تايلمعو ةأشنملل عجارملا مهف قيثوت نأشب تاداشرإو تابلطتم ىلع ٦٦)٣٣٠( ةعجارملا رايعمو ٦٥)٣١٥( ةعجارملا رايعم يوتحي .١٤٩أ
 فو ٦٧.)٢٣٠( ةعجارملا رايعم ف ةدراولا تاداشرإلاو تابلطتملا ىلع تاداشرإلا هذه دمتعتو .ةمَّيقملا رطاخملل تاباجتسالاو رطاخملا
 عجارملا مهف ف ةيسيئرلا رصانعلا لوانتي ةعجارملا لامعأل قيثوت دادعإب ًابلاطم عجارملا دعُي ,ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم قايس
 ةرادإلاو ةمكوحلاب يفلكملا عم تالاصتالا قيثوت رفوي نأ حجرملا نمف ,كلذل ةفاضإو .ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف اهتئيبو ةأشنملل
 هذهل عجارملا تاباجتساو ,ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتي اميف ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم نأشب عجارملا ماكحأل معدلا نم ديزملا
 .رطاخملا

 ًاقفو ,تارارقإلا ىوتسم ىلع ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمو عجارملاب ةصاخلا ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ يب طبارلا قيثوت دنع .١٥٠أ 
 ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةددحملا بابسألا نابسحلا ف عجارملا ذخأي نأ رايعملا اذه بلطتي ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعمل
 عجارملا نإف ,كلذ عمو .ةباقرلا رطخل عجارملا مييقتب وأ مزالملا رطخلا لماوع نم رثكأ وأ لماعب قلعتت دق بابسألا كلتف .تارارقإلا
 يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت دنع نابسحلا ف مزالملا رطخلا لماوع نم لماع لك اهب ذخُأ يتلا ةقيرطلا قيثوتب بلاطم ريغ
 .يبساحم ريدقت لكب لصتي اميف اهمييقتو

 :قيثوت ًاضيأ نابسحلا ف عجارملا ذخأي دق .١٥١أ

 
 )أ( ١٦ ةرقفلا ,)٢٦٠( ةعجارملا رايعم  ٦٣
 ٩ ةرقفلا ,)٢٦٥( ةعجارملا رايعم  ٦٤
 ١٥٥أ-١٥٢أو ٣٢ تارقفلا ,)٣١٥( ةعجارملا رايعم  ٦٥
 ٦٣أو ٢٨ ناترقفلا ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم  ٦٦
 )ج( ٨ ةرقفلا ,٢٣٠ ةعجارملا رايعم  ٦٧



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٣١  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 سايقلا فده ققحي جذومنلا ميمصت ناك اذإ ام ,ءاضتقالا دنعو ,قستم لكشب اهقيبطت ت دق ةرادإلا تاداهتجا تناك اذإ ام •
 .ةدقعم جذامن عضو ىلع ةقيرطلل ةرادإلا قيبطت يوطني امدنع كلذو ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف هيلع صوصنملا

 ذيفنتو ميمصت وأ ,رطاخملا مييقت تاءارجإ ذيفنتل ةصصختم ةفرعم وأ تاراهمل ةجاح ةمث ناك اذإ ام ديدحت دنع عجارملا ماكحأ •
 قرطلا رايتخا نوكي امدنع كلذو ,اهيلع لوصحلا ت يتلا ةعجارملا ةلدأ يوقت وأ ,رطاخملا كلتل ةبيجتسملا تاءارجإلا
 تاراهملا قيبطت ةيفيك ًاضيأ قيثوتلا نمضتي دق ,فورظلا هذه فو .ةريبك ةجردب ديقعتلاب ًارثأتم تانايبلاو ةمهملا تاضارتفالاو
 .ةبولطم تناك يتلا ةفرعملا وأ

 نإف ,ينهملا كشلا ةعزنل عجارملا ةسرامم قيثوتل ةديحو ةقيرط دوجو مدع نم مغرلاب هنأ ىلإ )٢٣٠( ةعجارملا رايعم نم ٧أ ةرقفلا ريشت .١٥٢أ
 تاريدقتلاب قلعتي اميف ,لاثملا ليبس ىلعف .ينهملا كشلا ةعزنل عجارملا ةسرامم ىلع اًليلد كلذ عم رفوي دق ةعجارملا لامعأ قيثوت
 يوتحي دقف ,ةرادإلا تارارقإ عم ,ءاوسلا ىلع ,ضقانتتو ديؤت ةلدأ ىلع اهيلع لوصحلا ت يتلا ةعجارملا ةلدأ يوتحت امدنع ,ةيبساحملا
 ةلدأ ةبسانمو ةيافك نأشب جاتنتسا نيوكت دنع ةذختملا ةينهملا ماكحألا كلذ ف امب ,ةلدألا كلت عجارملا اهب مّوق يتلا ةيفيكلا ىلع قيثوتلا
 ةسرامم ىلع اًليلد قيثوتلا اهل رفوي دق يتلاو رايعملا اذه ف ةدراولا ىرخألا تابلطتملا ةلثمأ نمو .اهيلع لوصحلا ت يتلا ةعجارملا
 :يلي ام ,عجارملا بناج نم ينهملا كشلا ةعزن

 ررقملا اهب ةقلعتملا تاحاصفإلاو ةيبساحملا تاريدقتلل هتاعقوت ديدحت دنع همهفل عجارملا مادختسا ةيفيك نأشب ,)د( ١٣ ةرقفلا •
 ;ةرادإلا لبق نم ةدعملا ةأشنملل ةيلاملا مئاوقلا عم عقوتلا كلذ قباطتت ىدمو ةأشنملل ةيلاملا مئاوقلا ف اهجاردإ

 زاحنت ال ةقيرطب ةبسانملا ةلدألا نم يفكي ام ىلع لوصحلل اهذيفنتو ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ميمصت بلطتت يتلا ,١٨ ةرقفلا •
 ;ةضقانم نوكت دق يتلا ةعجارملا ةلدأ داعبتسا ىلإ الو ةدّيؤم نوكت دق يتلا ةعجارملا ةلدأ ىلع لوصحلا ىلإ

 ;ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤملا لوانتت يتلا ,٣٢و )ب( ٢٥و )ب( ٢٤و )ب( ٢٣ تارقفلا •

 .ةضِقانم وأ ةدّيؤم تناك ًءاوس ,ةلصلا تاذ ةعجارملا ةلدأ عيمج ف عجارملا رظن لوانتت يتلا ,٣٤ ةرقفلا •



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٣٢  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 لوألا قحلملا

 )٦٦أ ,٨أ ,)ج( ١٢ ,٤ ,٢ تارقفلا :عجار(

 مزالملا رطخلا لماوع

 ةمدقم

 هذه مييقتو ,تاحاصفإ نم هب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا دحأل تارارقإلا ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت دنع .١ 
 ,ريدقتلا دكأت مدعل يبساحملا ريدقتلا عوضخ ةجرد نابسحلا ف ذخأي نأ عجارملا نم بلطتي رايعملا اذه نإف ,اهل ةباجتسالاو رطاخملا
 ةمدختسملا تانايبلاو تاضارتفالاو قرطلا قيبطتو رايتخا ىلع ىرخألا مزالملا رطخلا لماوعو ةيعوضوملا مدعو ديقعتلا ريثأت ةجردو
 .ةيلاملا مئاوقلا ف جاردإلا ضرغل تاحاصفإ نم هب قلعتي امو ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخاو ,يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف

 كلذو ,يرهوجلا فيرحتلل يبساحملا ريدقتلا نع رارقإلا ضرعت ةيلباق هتاذ دح ف وه يبساحملا ريدقتلاب طبترملا مزالملا رطخلا دعُي .٢
 يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف تايدحت اهنع أشنت يتلا مزالملا رطخلا لماوع نم مزالملا رطخلا جتنيو .نابسحلا ف ةباقرلا تاودأ ذخأ لبق
 ,ديقعتلاو ةيعوضوملا مدعو ريدقتلا دكأت مدع ةلاحل مزالملا رطخلا لماوع ةعيبط نع ًايليصفت ًاحرش قحلملا اذه مدقيو .بسانم لكشب
 ضرغل تاحاصفإ نم هب قلعتي امو ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخاو ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ قايس ف ,مهنيب اميف ةلدابتملا تاقالعلاو
 .ةيلاملا مئاوقلا ف جاردإلا

 سايقلا ساسأ

 نكمملا نم نوكي ال امدنعف .ةلصلا تاذ يوقتلا صئاصخ ,هفورظو هتلاحو ةيلاملا مئاوقلا ف دراولا دنبلا ةعيبطو سايقلا ساسأ نع أشني .٣
 تانايب مادختساو ةبسانم ةقيرط قيبطت قيرط نع يبساحم ريدقت ءارجإ رمألا بلطتي ,رشابم لكشب دنبلا رعس وأ ةفلكت دصر
 ةحاتملا ةفرعملا رثأ سكعتل ,ةرادإلا اهراتخت دق وأ ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ بجومب ةددحم ةقيرطلا نوكت دقو .ةبسانم تاضارتفاو
 .سايقلا ساسأ ىلع دنبلا رعس وأ ةفلكت ىلع ةلصلا تاذ يوقتلا صئاصخ اهب رثؤت نأ عقوتملا نم نوكيس يتلا ةقيرطلا نع

 ريدقتلا دكأت مدع 

 دكأت مدع ةلاح رايعملا اذه فرعيو .سايقلا دكأت مدع ظفلب سايقلا ةقد ف صقنل ضرعتلا ةيلباق ىلإ ةيبساحملا رطألا ف ًابلاغ راشُي .٤
 يدقنلا غلبملل قيقد سايق ءارجإ نكمملا نم نوكي ال امدنع ةلاحلا هذه أشنتو .سايقلا ةقد ف مزالم صقنل ضرعتلا ةيلباق اهنأب ريدقتلا
 نوكي امدنعو .رعسلا وأ ةفلكتلل رشابملا دصرلا لالخ نم ,ةيلاملا مئاوقلا ف هنع حصفملا وأ تبثملا ةيلاملا مئاوقلا دونب دحأل بولطملا
 نع ةحاتملا ةفرعملا رثأ سكعت ةقيرط قيبطت ف لثمتت ةقد رثكألا ةيلاتلا ةليدبلا سايقلا ةيجيتارتسا نإف ,نكمم ريغ رشابملا دصرلا
 .ةلصلا تاذ يوقتلا صئاصخ نع دصرلل ةلباقلا تانايبلا مادختساب ,ةلصلا يذ سايقلا ساسأ ىلع دنبلا رعس وأ ةفلكت

 ف ةمدختسملا تالخدملا هذه نم ققحتلا ةيناكمإ نم دحت دق تانايبلا وأ ةفرعملا هذه لثم رفوت ىلع ةضورفملا دويقلا نإف ,كلذ عمو .٥
 يغبني يتلا تامولعملا ىلع ةيلمع دويق دوجوب ةيبساحملا رطألا مظعم رقت ,كلذ ىلع ةوالعو .سايقلا تاون ةقد نم دحي امم سايقلا ةيلآ
 ف صقنلا دعُيو .اهنم ةوجرملا عفانملا تامولعملا ىلع لوصحلا ةفلكت قوفت نأ عقوتملا نم نوكي امدنع كلذ لاثمو ,نابسحلا ف ذخؤت نأ
 دكأت مدعل رداصم دويقلا هذه لثم دعُت ,كلذلو .هنم سايقلا ةيلآ صيلخت نكمي ال هنأل ًامزالم ًاصقن دويقلا هذه نع ئشانلا سايقلا ةقد
 ف ةلازإلل ةلباق ,أدبملا ثيح نم لقألا ىلع ,دعُت سايقلا ةيلآ ف ثدحت دق يتلا سايقلا دكأت مدع ةلاحل ىرخأ رداصم ةمثو .ريدقتلا
 .ريدقتلا دكأت مدع ةلاحل سيلو لمتحم فيرحتل رداصم دعُت يلاتلابو بسانم لكشب ةقيرطلا قيبطت لاح

 مازتلالا وأ لصألا نع ةياهنلا ف جتنتس ةيداصتقا عفانمل ةديكأ ريغ ةيلبقتسم ةجراخ وأ ةلخاد تاقفدتب ريدقتلا دكأت مدع قلعتي امدنع .٦
 ةعيبطو قبطنملا سايقلا ساسأ ةعيبط ىلع ًءانبو .ةيلاملا مئاوقلا خيرات دعب الإ تاقفدتلا هذه تان دصر نكمملا نم نوكي نلف ,يساسألا
 نكمي ال دق وأ ةيلاملا مئاوقلا عضو نم ءاهتنالا لبق رشابم لكشب دصرلل اًلباق تانلا اذه نوكي دقف ,هفورظو هتلاحو ةيلاملا مئاوقلا دنب
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 لكشب دصرلل لباق قالطإلا ىلع تان يأ دجوي ال دق ,ةيبساحملا تاريدقتلا ضعبب قلعتي اميفو .قحال خيرات ف الإ رشابم لكشب هدصر
 .رشابم

 لهسلا نم نوكي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .دونبلا دحأل ةديكألا ريغ تاونلا ضعبب ةقدلا نم ةيلاع ةجردب ؤبنتلا ًايبسن لهسلا نم نوكي دق .٧
 .ةلآلا هذهل يجاتنإلا رمعلا طسوتم نع ةينفلا تامولعملا نم يفكي ام رفوت لاح ف ةيجاتنإلا تالآلا ىدحإل يجاتنإلا رمعلاب ؤبنتلا
 ,ةيراوتكا تاضارتفا ىلع ًءانب دارفألا دحأل عقوتملا رمعلا لثم ,ةيلبقتسملا تاونلا دحأب ةلوقعم ةقدب ؤبنتلا نكمملا نم نوكي ال امدنعو
 تايوتسم دحأ ىلإ ,تالاحلا ضعب ف ,سايقلا سسأ ريشت دقو .ربكأ ةقدب دارفألا نم ةعومجمل تانلا كلذب ؤبنتلا ناكمإلا ف لظي دقف
 .مزالملا ريدقتلا دكأت مدع نم دحي دق امم ,سايقلا ضارغأل ةلصلا تاذ باسحلا ةدحو هنأ ىلع ظفاحملا

 ديقعتلا

 رطخلا روهظ ف )نابسحلا ف ةباقرلا تاودأ ذخأ لبق ,يبساحم ريدقت ءارجإ ةيلآل مزالملا ديقعتلا ,ىرخأ ةرابعب( ديقعتلا ببستي .٨
 :امدنع مزالملا ديقعتلا أشني دقو .مزالملا

 .اهنيب اميف ةتباث ريغ وأ ةديدع تاقالع تاذ ةديدع يوقت صئاصخ دجوت •

 .ةددعتم تانايب تاعومجم يوقتلا صئاصخ نم رثكأ وأ ةدحاول ةبسانم ميق ديدحت بلطتي •

 تاضارتفالا يب ةطبارتم تاقالع دجوت امدنع وأ ,يبساحملا ريدقتلا ءارجإ دنع تاضارتفالا نم ديزمل ةجاح كانه نوكت •
 .ةبولطملا

 .اهمهف وأ اهيلع عالطالا وأ لوصحلا وأ ةمدختسملا تانايبلا ديدحتل ةمزالم ةبوعص كانه نوكت •

 سكعي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .اهقيبطت ف مدختسملا جذومنلا وأ ةيباسحلا ةيلآلا ديقعتبو ةقيرطلا ديقعتب ًاطبترم ديقعتلا نوكي دق .٩
 بيلاسأ وأ رايخلا دوقع ريعستل ةيضاير غيص وأ تالامتحالا ىلع ةمئاق يوقت بيلاسأ وأ ميهافم قيبطت ىلإ ةجاحلا جذومنلا ف ديقعتلا
 نم اهيلع لوصحلا متي تانايب ةيباسحلا ةيلآلا بلطتت دق ,لثملابو .ةديكأ ريغ ةيلبقتسم تاون وأ ةيضارتفا تايكولسب ؤبنتلل ةاكاحم
 .ةروطتم ةيئاصحإ وأ ةيضاير ميهافم قيبطت وأ ضارتفا ءارجإ معدل ةددعتم تانايب تاعومجم وأ ,ةددعتم رداصم

 ةناعتسالا ىلإ وأ يبساحملا ريدقتلا ءارجإ دنع ةصصختم ةفرعم وأ تاراهم قيبطت ىلإ ةرادإلا ةجاح ةيلامتحا تداز ,ديقعتلا داز املك .١٠ 
 :يلي امب قلعتي اميف لاثملا ليبس ىلع ,ءاربخلا دحأب

 راطإل ىرخألا تابلطتملا قايس ف وأ هفادهأو سايقلا ساسأ قايس ف اهمادختسا نكمملا نم يتلا يوقتلا بيلاسأو ميهافم •
 ;بيلاسألا وأ ميهافملا كلت قيبطت ةيفيكو قبطنملا يلاملا ريرقتلا

 ةيلاملا مئاوقلا دونب فورظو ةلاحو ةعيبطو سايقلا ساسأ ةعيبط ءوض ف ةلص تاذ نوكت دق يتلا ةيساسألا يوقتلا صئاصخ •
 وأ ;اهل ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ متي يتلا

 )دعاسملاو ماعلا ذاتسألا يرتفد جراخ نم رداصم نم كلذ ف امب( ةيلخادلا رداصملا يب نم ةبسانملا تانايبلا رداصم ديدحت •
 وأ رداصملا هذه نم تانايبلا ىلع لوصحلا دنع ةلمتحملا تابوعصلا ةهجاوم ةيفيك ريرقت وأ ,ةيجراخلا تامولعملا رداصم وأ
 .اهيلع دامتعالا ةيناكمإو تانايبلا كلت ةمءالم ىدم مهف وأ ,ةقيرطلا قيبطت دنع اهتمالس ىلع ظافحلا دنع

 :ةيتآلا فورظلا ف ,لاثملا ليبس ىلع ,تانايبلاب قلعتملا ديقعتلا أشني دق .١١ 

 نوكي امدنع ىتحو .ةداعلا ف اهيلع عالطالا نكمي ال تالماعمب قلعتت امدنع وأ تانايبلا ىلع لوصحلا بعصلا نم نوكي امدنع )أ(
 ف رظنلا بعصلا نم نوكي دقف ,يجراخ تامولعم ردصم لالخ نم ,لاثملا ليبس ىلع ,تانايبلا هذه ىلع عالطالا نكمملا نم
 تانايبلا رداصم نع ةيفاك تامولعم نع يجراخلا تامولعملا ردصم حصفي مل ام ,اهيلع دامتعالا ةيناكمإو تانايبلا ةمءالم ىدم
 .اهؤارجإ ت تانايبلل ةجلاعم يأ نعو اهمدختسا يتلا ةيساسألا
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 دق ,ةيلبقتسم ثادحأ وأ تالاح نع يجراخ تامولعم ردصم رظن تاهجو سكعت يتلا تانايبلا مهف بعصلا نم نوكي امدنع )ب(
 نابسحلا ف اهذخأ ت يتلا تامولعملاو تارربملا لوح ةيفافش دوجو نودب ,تاضارتفالا دحأل معدلا يدقت دنع ةلص تاذ نوكت
  .كلت رظنلا تاهجو نيوكت دنع

 ةيحانلا نم ةدقعم ةينوناق وأ ةيراجت ميهافمل ًامهف يعدتست اهنأل تانايبلا نم ةنيعم عاونأ مهفل ةمزالم ةبوعص دجوت امدنع )ج(
 يتلا تالماعملا نع ةينوناقلا تايقافتالا طورش اهنم فلأتت يتلا تانايبلل ميلس مهف قيقحتل ًابولطم نوكي دق ام لثم ,ةينفلا
 .ةدقعم يمأت تاجتنم وأ ةيلام تاودأ ىلع يوطنت

 ةيعوضوملا مدع 

 )نابسحلا ف ةباقرلا تاودأ ذخأ لبق ,يبساحم ريدقت ءارجإ ةيلآل مزالملا ةيعوضوملا مدع ,ىرخأ ةرابعب( ةيعوضوملا مدع سكعي .١٢
 راطإ دحي دقف ,تادييقتلا هذه لثم دوجو دنعو .يوقتلا صئاصخ نع لوقعم لكشب ةرفوتملا تانايبلا وأ ةفرعملا ف ةمزالملا تادييقتلا
 ,تابلطتملا هذه عضت دقو .ةنيعم تاداهتجا ءارجإل يرورض ساسأ ريفوت قيرط نع ةيعوضوملا مدع ةجرد نم قبطنملا يلاملا ريرقتلا
 طلسي دقو .ةفلكتلا دويق دحأ قيبطت وأ باسحلا ةدحو وأ حاصفإلا وأ سايقلاب قلعتي اميف ةينمض وأ ةحيرص ًافادهأ ,لاثملا ليبس ىلع
 .تاداهتجالا كلتب ةقلعتملا تاحاصفإلل تابلطتم عضو لالخ نم تاداهتجالا هذه ةيمهأ ىلع ًاضيأ ءوضلا قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ

 :ةيعوضوملا مدع نم ةجرد ىلع ًابلاغ يوطنت يتلا ةيتآلا رومألا لك وأ ضعب ديدحت دنع داهتجالا ةسرامم ىلإ ًامومع ةرادإلا جاتحت .١٣

 ,ةحاتملا ةفرعملا نابسحلا ف ذخألا عم ,ريدقتلا ةقيرط ف اهمادختسا متيس يتلا هلماوعو هبيلاسأو هميهافمو يوقتلا جهانم •
 ;قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم بجومب رومألا هذه ديدحت مدع ةلاح ف

 رداصم نم ديدعلا دوجو لاح ف دصرلل ةلباق يوقتلا صئاصخ تناك املاط ,اهمادختسا متيس يتلا ةبسانملا تانايبلا رداصم •
 ;ةلمتحملا تانايبلا

 ف ذخألا عم ,دصرلل ةلباق ريغ يوقتلا صئاصخ تناك اذإ ,اهعضو متيس يتلا ةبسانملا تاضارتفالا ىدم وأ تاضارتفالا •
 ;قوسلا ف رظنلا تاهجو ,لاثملا ليبس ىلع ,ةرفوتملا تانايبلا لضفأ نابسحلا

 كلذ نمض ةنيعم غلابم قاستال ةيبسنلا ةيلامتحالاو ,ردقملا غلبملا هنيب نم راتخُيس يذلا ةلوقعم ةجردب ةلمتحملا تاونلا ىدم •
 ;قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ بجومب بولطملا سايقلا ساسأ هيلإ فدهي ام عم ىدملا

 .ةيلاملا مئاوقلا ف ,اهميدقت متيس يتلا هب ةقلعتملا تاحاصفإلاو ,ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخا •

 مدع ةجردل ًاعبت كلذب مايقلا ةبوعص نيابتتو ,داهتجالاو مكحلا مادختسا ىلع ةيلبقتسم تالاح وأ ثادحأ نع تاضارتفا عضو يوطني .١٤
 ةيناكمإ ةجرد ىلع ةديكأ ريغ ةيلبقتسم تالاح وأ ثادحأ اهب عقوتُت نأ نكمملا نم يتلا ةقدلا دمتعتو .تالاحلا وأ ثادحألا كلت دكأت

 مهسي امك .اهب ةقلعتملا تاونلاو ةيضاملا ثادحألاو تالاحلاب ةفرعملا كلذ ف امب ,ةفرعملا ىلع ًءانب تالاحلا وأ ثادحألا كلت ديدحت
 .هالعأ حضوم وه امك ,ريدقتلا دكأت مدع ةلاح ف ةقدلا ىلإ راقتفالا

 ,لاثملا ليبس ىلعف .تانلا ف ةديكألا ريغ بناوجلا كلتل الإ تاضارتفا عضول ةجاح كانه نوكت نلف ,ةيلبقتسملا تاونلاب قلعتي اميفو .١٥
 نوكي دق ,يلاملا زكرملا ةمئاق خيرات ف تاجتنملا عيب تاقفص ىدحإل ليصحتلا قحتسم غلبم ةميق ف لمتحم طوبه سايق ف رظنلا دنع
 دق يذلا بناجلاو .ةلصلا تاذ ةلماعملا تادنتسم ف رشابم لكشب دصرلل اًلباقو اهيف سبل ال ةروصب ًاددحم ليصحتلا قحتسم غلبملا
 قلعتي اميف الإ ةيرورض تاضارتفالا نوكت ال دق ,ةلاحلا هذه فو .ةميقلا ف طوبهلا ببسب ,دجو نإ ,ةراسخلا غلبم وه ديكأ ريغ نوكي
 .ليبقلا كلذ نم ةراسخ ةيأ تيقوتو غلبمو ةراسخلا ةيلامتحاب

 كلت فو .ةديكأ ريغ لوصألا نم لصأب ةقلعتملا قوقحلا ف ةدَّسجملا ةيدقنلا تاقفدتلا غلابم نوكت دق ,ىرخأ تالاح يفف ,كلذ عمو .١٦
 ببسب ةلمتحملا رئاسخلاو ةيدقنلا تاقفدتلا ف ةيساسألا قوقحلا غلابم نم لك لوح تاضارتفا عضو يرورضلا نم نوكي دق ,تالاحلا
 .ةميقلا ف طوبهلا
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 تاهاجتالا عم بنج ىلإ ًابنج ,ةيضاملا ثادحألاو تالاحلاب ةقلعتملا تامولعملا نابسحلا ف ةرادإلا ذخأت نأ يرورضلا نم نوكي دق .١٧
 ةيخيرات ًاطامنأ حضوت نأ نكمي ةيخيرات تامولعم رفوت ةيضاملا ثادحألاو تالاحلاف .ةيلبقتسملا تاروطتلا نأشب ةيلاحلا تاعقوتلاو
 كولسلا اذه ف ةريغتم طامنأ ىلإ ًاضيأ ةيخيراتلا تامولعملا هذه ريشت دقو .ةيلبقتسملا تاونلا يوقت دنع اهيلع سايقلا نكمي ةرركتم
 ؤبنتلا نكمي قرطب ريغتت تناك ةيساسألا ةيخيراتلا كولسلا طامنأ نأ ىلإ كلذ ريشي دقو .)تاهاجتالا وأ تارودلا( تقولا رادم ىلع
 لامتحا ىلإ ريشت تامولعملا نم ىرخأ عاونأ ًاضيأ رفوتت دقو .ةيلبقتسملا تاونلا يوقت دنع ًاضيأ اهيلع ساقُي نأ نكميو ام ًاعون اهب
 تاداهتجا ةسرامم ىلإ ةجاح كانه نوكت دقو .هب ةقلعتملا تاهاجتالا وأ تارودلا ف وأ كولسلا اذهل ةيخيراتلا طامنألا ف تاريغت ثودح
 .تامولعملا هذهل ةيؤبنتلا ةميقلا نأشب ةبعص ماكحأو

 ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ دنع ةسرامملا )اهيلع يوطنت يتلا ةيعوضوملا مدع ةجرد كلذ ف امب( تاداهتجالا ةعيبطو ىدم ىلع بترتي دق .١٨ 
 دجوي امدنعو .يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف ًابسانم ,ةرادإلل ًاقفو ,دعُي يذلا فرصتلاب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا ف ةرادإلا زيحتل ةصرف
 شغلا وأ زيحتلا رطخ ًاضيأ عفتري دقف ,ًاعم نيرمألا الك وأ ,ريدقتلا دكأت مدع نم عفترم ىوتسم وأ ديقعتلا نم عفترم ىوتسم ًاضيأ
 .كلذ ثودح ةصرفو ,ةرادإلا بناج نم

 ديقعتلاو ةيعوضوملا مدعب ريدقتلا دكأت مدع ةقالع

 ريدقتلا ءارجإل اهمادختسا متي دق يتلا ةلمتحملا تاضارتفالاو تانايبلا رداصمو قرطلا ف مزالم نيابت ريدقتلا دكأت مدع ةلاح نع أشني .١٩
 هذه نوكتو .يبساحملا ريدقتلا ءارجإ ف مكحلا وأ داهتجالا مادختسا ىلإ ةجاحلا ,مث نمو ,ةيعوضوم مدع اذه نع أشنيو .يبساحملا
 قلعتي امو ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخاو تاضارتفالا عضوو ةبسانملا تانايبلا رداصمو قرطلا رايتخا دنع ةيرورض ماكحألا وأ تاداهتجالا
 ضرعلاو سايقلاو تابثإلا تابلطتم قايس ف ماكحألاو تاداهتجالا هذه سرامتو .ةيلاملا مئاوقلا ف جاردإلا ضرغل تاحاصفإ نم هب
 وأ ةفرعملا ,ىلإ لوصولا ةيناكمإ ىلعو ,رفوت ىلع دويق دوجول ًارظن نكلو .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف اهيلع صوصنملا حاصفإلاو
 .اهتعيبطب ةيعوضوم ريغ نوكت اهنإف ,ماكحألاو تاداهتجالا هذه معدل ةمزاللا تامولعملا

 .اهئارجإ ف ةرادإلا بناج نم دمعتم وأ دمعتم ريغ زيحت عوقول ةصرف تاداهتجالا هذه اهيلع يوطنت يتلا ةيعوضوملا مدع ةلاح قلخت .٢٠
 يغبني ,ىرخأ ةرابعب( ةدياحم تامولعم ةيلاملا مئاوقلا ف جاردإلا ضرغل ةَّدعمُلا تامولعملا نوكت نأ ةيبساحملا رُطأُلا نم ديدعلا بلطتتو
 ف لمتحملا زيحتلا رداصم نإف ,ريدقتلا ةيلآ نم هتلازإ ,أدبملا ثيح نم لقألا ىلع ,نكمي زيحتلا اذه نأل ًارظنو .)ةزاحنم ريغ نوكت نأ
 .ريدقتلا دكأت مدعل رداصم سيلو لمتحم فيرحت رداصم دعُت ةيعوضوملا مدع جالعل ةسرامملا تاداهتجالا

 رظنا( يبساحم ريدقت ءارجإل اهمادختسا متي دق يتلا ةلمتحملا تاضارتفالاو تانايبلا رداصمو قرطلا ف مزالملا نيابتلا نع ًاضيأ أشني .٢١
 ,ريدقتلا دكأت مدع ةجرد ىلع ةلوقعم ةجردب ةلمتحملا سايقلا تاون ىدم مجح فقوتيو .ةلمتحملا سايقلا تاون ف نيابت )١٩ ةرقفلا
 ليلحت ءارجإ ىلع ًاضيأ ريدقتلا ةيلآ يوطنت ,سايقلا تاون ديدحت ىلإ ةفاضإو .يبساحملا ريدقتلا ةيساسح ظفلب ًابلاغ هيلإ راشُيو
 هيلإ راشُي( ةلوقعم ةجردب ةلمتحملا سايقلا تاون ىدم ىلع ةلمتحملا تاضارتفالاو تانايبلا رداصمو قرطلا ف مزالملا نيابتلا ريثأتل
 .)ةيساسحلا ليلحت ظفلب

 نم ًايلاخو ًادياحمو اًلماك ًاريبعت ,ىرخأ ةرابعب( ةيبساحملا تاريدقتلا دحأ نع قداصلا ريبعتلا ققحي ةيلاملا مئاوقلا ف ضرع دادعإ نإ .٢٢
 متي يذلا ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخا دنع ةبسانم تاداهتجا ءارجإ ىلع لمتشي ,كلذ قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ بلطتي امدنع ,)أطخلا
 مدع ةلاح بسانم وحن ىلع فصت يتلا هب ةقلعتملا تاحاصفإلاو ,ةلوقعم ةجردب ةلمتحملا سايقلا تاون ىدم نم بسانم لكشب هرايتخا
 قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف ةدراولا تابلطتملا ةعيبط ىلع ًءانب ,ةيعوضوم مدع ىلع اهسفن تاداهتجالا هذه يوطنت دقو .ريدقتلا دكأت
 هحجرت طسوتم لثم( ددحم ساسأ مادختسا قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ بلطتي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .رومألا هذه لوانتت يتلا
 ققحت تاحاصفإ وأ ةددحم تاحاصفإ يدقت راطإلا بلطتي دق ,لثملابو .ردقملا غلبملل ةرادإلا رايتخال )ريدقت لضفأ وأ تالامتحالا
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف لداعلا ضرعلا قيقحتل ةمزال ةيفاضإ تاحاصفإ وأ ةددحملا حاصفإلا فادهأ



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٣٦  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 يبساحملا ريدقتلا نم لقأ ةقدب سايقلل اًلباق نوكي دق ريدقتلا دكأت مدع نم ةعفترم ةجردل عضخي يذلا يبساحملا ريدقتلا نأ مغر .٢٣
 مئاوقلا يمدختسمل ةيمهألا نم فاك ٍردق ىلع لظي دق يبساحملا ريدقتلا نإف ,ريدقتلا دكأت مدع نم ةضفخنم ةجردل عضخي يذلا
 فو .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ كلذ بلطتي امدنع دنبلا نع قداص ريبعت قيقحت نكمملا نم ناك اذإ مئاوقلا هذه ف هتابثإ متيل ةيلاملا
 الو قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف ةدراولا تابثإلا طباوضب ءافولا متي ال ثيحب ًادج ًاريبك ريدقتلا دكأت مدع نوكي دق ,تالاحلا ضعب
 لاثملا ليبس ىلع ,ةلص تاذ حاصفإ تابلطتم كانه لظت دق ,فورظلا هذه ف ىتحو .ةيلاملا مئاوقلا ف يبساحملا ريدقتلا تابثإ نكمي
 دويقلاو ريدقتلا دكأت مدع ةلاح فصت يتلا تامولعملاو ةلوقعم ةجردب ةلمتحملا سايقلا تاون ىدم وأ ردقملا دحاولا غلبملا نع حاصفإلا
 دق ,يلاتلابو .ةتوافتم تاجردب ةددحم فورظلا هذه ف ةقبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم نوكت دقو .دنبلا تابثإ اهيلع يوطني يتلا
 .ةيعوضوم مدع نم ةجرد ىلع يوطنت ,اهتسرامم مزلي ةيفاضإ ماكحأو تاداهتجا فورظلا هذه ف دجوت

 



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٣٧  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 يناثلا قحلملا

 )١٤٦أ ةرقفلا :عجار(

 ةمكوحلاب يفلكملاب لاصتالا

 تاسرامملل ةمهملا ةيعونلا بناوجلا نأشب هرظن تاهجوب قلعتي اميف ةمكوحلاب يفلكملل اهغالبإ نابسحلا ف عجارملا ذخأي دق يتلا رومألا يب نم
 :تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلاب قلعتت يتلاو ةأشنملاب ةصاخلا ةيبساحملا

 قلعتي امو ةيبساحم تاريدقت تابثإ ىلإ ةجاحلا اهنع أشنت دق يتلا ىرخألا فورظلاو ثادحألاو تالماعملا ديدحتب ةرادإلا مايق ةيفيك )أ(
 .اهيف تارييغت ءارجإ ىلإ ةجاحلا وأ ,تاحاصفإ نم اهب

 .يرهوجلا فيرحتلا رطاخم )ب(

 .لكك ةيلاملا مئاوقلل ةيبساحملا تاريدقتلا اهلثمت يتلا ةيبسنلا ةيمهألا )ج(

 .اهب ةطبترملا رطاخملاو اهادمو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعيبطل )اهمهف مدع وأ( ةرادإلا مهف )د(

 .يبسانملا ءاربخلاب تناعتسا وأ ةبسانملا ةصصختملا ةفرعملا وأ تاراهملا تقبط دق ةرادإلا تناك اذإ ام )ه(

 .ةرادإلا هتردق يذلا غلبملاو هردق يذلا غلابملا ىدم وأ غلبملا يب تافالتخالا لوح عجارملا رظن تاهجو )و(

 .ةيلاملا مئاوقلا ف اهضرعو ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا ةيبساحملا تاسايسلا رايتخا ةبسانم ىدم لوح عجارملا رظن تاهجو )ز(

 .ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع تارشؤملا )ح(

 .ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإل ةمدختسملا قرطلا ف ةقباسلا ةرتفلا نع ,رييغت كانه نوكي نأ يغبني ناك وأ ,رييغت كانه ناك اذإ ام )ط(

 ةيبساحملا تاريدقتلا تان ًاضيأو ,رييغتلا كلذ بابسأو ,يبساحملا ريدقتلا ءارجإ قرط ف ةقباسلا ةرتفلا نع رييغت اهيف ناك يتلا عضاوملا )ي(
 .ةقباسلا تارتفلا ف

 ف ةبسانم دعُت ,جذامنلا دحأ تمدختسا دق ةرادإلا نوكت امدنع كلذ ف امب ,ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإل ةرادإلا قرط تناك اذإ ام )ك(
  .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف اهيلع صوصنملا ىرخألا تابلطتملاو تالاحلاو فورظلاو ةعيبطلاو سايقلا فادهأ قايس

 .تاضارتفالا عضو اهيلع ىوطنا يتلا ةيعوضوملا مدع ةجردو ةيبساحملا تاريدقتلا ف ةمدختسملا ةمهملا تاضارتفالا راثآو ةعيبط )ل(

 تاضارتفالا عم وأ ,ىرخألا ةيبساحملا تاريدقتلا ف ةمدختسملا كلت عمو اهضعب عم ةقستم دعُت ةمهملا تاضارتفالا تناك اذإ ام )م(
 .ةأشنملا لمع ةطشنأل ىرخألا تالاجملا ف ةمدختسملا

 وأ ةمهملا تاضارتفالا ةبسانم ىدمب ةلص كلذل نوكي امدنع ,اهب مايقلا ىلع اهتردقو ةددحم تافرصت ذيفنتل ةين ةرادإلل ناك اذإ ام )ن(
 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإل بسانملا قيبطتلا

 دكأت مدع ةلاح رخآ وحن يأ ىلع ةرادإلا تجلاع فیك وأ ,اهتضفر اذاملو ةليدبلا تاونلا وأ تاضارتفالا نابسحلا ف ةرادإلا تذخأ فیك )س(
 .يبساحملا ريدقتلا ءارجإ دنع ريدقتلا

 ريرقتلا راطإ قايس ف ةبسانم دعُت ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف ةرادإلا لبق نم ةمدختسملا ةمهملا تاضارتفالاو تانايبلا تناك اذإ ام )ع(
 .قبطنملا يلاملا

 .اهيلع دامتعالا ةيناكمإو يجراخ تامولعم ردصم نم اهيلع لصحتملا تامولعملا ةمءالم )ف(



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٣٨  

 

لدعملا )٥٤٠( ةعجارملل يلودلا رايعملا  
 

 قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم
 تاحاصفإ نم اهب

 نم اهيلع لصحتملا تانايبلاب قلعتي اميف ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلا دنع اهتهجاوم تمت يتلا ةمهملا تابوعصلا )ص(
 .مهب تناعتسا نيذلا ءاربخلا دحأ وأ ةرادإلا اهتذفن يتلا يوقتلا تايلمع وأ يجراخ تامولعم ردصم

 .يوقتلا تايلمعب قلعتي اميف ةرادإلا هب تناعتسا يذلا ريبخلا وأ ةرادإلاو عجارملا يب تاداهتجالاو ماكحألا ف ةمهملا تافالتخالا )ق(

 ,ةيلاملا مئاوقلا ف اهنع حاصفإلا مزلي يتلا ضرعتلا لاكشأو ةيرهوجلا رطاخملا ببسب ةأشنملل ةيلاملا مئاوقلا ىلع ةلمتحملا تاريثأتلا )ر(
 .ةيبساحملا تاريدقتلاب طبترملا ريدقتلا دكأت مدع كلذ ف امب

  .ةيلاملا مئاوقلا ف ريدقتلا دكأت مدع نع تاحاصفإلا ةيلوقعم ىدم )ش(

 ف تاحاصفإ نم اهب قلعتي امو ةيبساحملا تاريدقتلا نع حاصفإلاو ضرعلاو سايقلاو تابثإلاب قلعتي اميف ةرادإلا تارارق تناك اذإ ام )ت(
 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإل ًاقفو اهذاختا ت دق ةيلاملا مئاوقلا

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةق7علا تاذ فارط2ا :)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 
 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٥٥٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 
 
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٤٠  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 )٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةق7علا تاذ فارط2ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ..............................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٢  .......................................................................  ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا ةعيبط

 ٧-٣  .............................................................................................................  عجار;ا تايلوؤسم

 ٨  .................................................................................................................. نايرسلا خيرات

 ٩  .......................................................................................................................  فاده2ا

 ١٠  .....................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ١٧-١١  ................................................................................ اهب ةقلعت;ا ةطشنJاو رطاjا مييقت تاءارجإ

lا فيرحتلا رطاخم ديدoعلل ةبحاص;ا يرهوNماع;او تاقNا عم تJعلا تاذ فارطN١٩ -١٨  ...................  اهمييقتو ,ةق 

 ٢٤-٢٠  ........................  ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل ةبحاص;ا يرهوoا فيرحتلا رطاj تاباجتسrا

 ٢٥             ................................ اهنع حاصفvاو ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةددtا تNماع;او تاقNعلا نع ةبساtا يوقت

 ٢٦             ............................................................................................................  ةبوتك;ا تادافvا

 ٢٧             ...................................................................................................  ةمكو{اب يفلك;اب لاصتrا

 ٢٨             ........................................................................................................................   قيثوتلا

 ىرخ2ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٣أ-١أ           ............................................................................................................   عجار;ا تايلوؤسم

 ٧أ-٤أ  ....................................................................................................  ةقNعلا يذ فرطلا فيرعت

 ٢٨أ-٨أ  ...............................................................................  اهب ةقلعت;ا ةطشنJاو رطاjا مييقت تاءارجإ

lا فيرحتلا رطاخم ديدoعلل ةبحاص;ا يرهوNماع;او تاقNا عم تJعلا تاذ فارطN٣٠أ -٢٩أ      . ...................  اهمييقتو ,ةق 

 ٤٥أ -٣١أ  ............................. ةقNعلا تاذ فارطJا  عم تNماع;او تاقNعلل ةبحاص;ا يرهوoا فيرحتلا رطاj تاباجتسrا

 ٤٧أ-٤٦أ  ....................................  اهنع حاصفvاو ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةددtا تNماع;او تاقNعلا نع ةبساtا يوقت

 ٥٩أ-٥٨أ  ..............................................................................................................  ةبوتك;ا تادافvا

 ٥٠أ  ...................................................................................................  ةمكو{اب يفلك;اب لاصتrا
 

 مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهJا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةقNعلا تاذ فارطJا" )٥٥٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب

 ةرقفلا
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٤١  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 مئاوقلا ةعجارم دنع ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلاب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 ةعجار;ا رايعمو ٢)٣٣٠( ةعجار;ا رايعمو ١)٣١٥( ةعجار;ا رايعم قيبطت ةيفيك ف صوصàا هجو ىلع رايع;ا اذه ضيفتسيو .ةيلا;ا
 .ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل ةبحاص;ا يرهوoا فيرحتلا رطاخä قلعتي اميف ٣)٢٤٠(

 ةق7علا تاذ فارط2ا عم ت7ماع"او تاق7علا ةعيبط

 ىلع تNماع;ا هذه يوطنت r دق ,فورظلا هذه لثم فو .يعيبطلا لمعلا قايس ف ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا نم ديدعلا متت .٢ 
 أشني دق ,كلذ عمو .ةقNع تاذ تسيل يتلا فارطJا عم ةلثام;ا تNماع;ا ف نوكي اè ىلعأ ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرl رطخ
 نوكي اè ىلعأ ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرl رطاخم ,فورظلا ضعب ف ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا ةعيبط نع
 :لاث;ا ليبس ىلعف .ةقNع تاذ تسيل يتلا فارطJا عم تNماع;ا ف

 ف ةدايز نم كلذ لباقي ام عم ,ةيميظنتلا لكايهلاو تاقNعلا نم دقعمو عساو ىدم لNخ نم ةقNعلا تاذ فارطJا لمعت دق •
 .ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا ديقعت

 .ةقNعلا تاذ اهفارطأو ةأشن;ا يب ةمئاقلا ةدصرJاو تNماع;ا صيخلت وأ ديدl ف ةلعاف ريغ تامولع;ا مظن نوكت دق •

 تNماع;ا ضعب متت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف ;ةيداعلا قوسلا ماكحأو طورش بجوä ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا متت r دق •
 .ضَوِع نودب ةقNعلا تاذ فارطJا عم

 عجار"ا تايلوؤسم

 ةبساحملل ةصاخ تابلطتم عضت يلا;ا ريرقتلا رطأ نم ديدعلا نإف ,اهضعب نع ةلقتسم تسيل ةقNعلا تاذ فارطJا نJ ًارظن .٣
 اهتاريثأتو اهتعيبط مهف نم ةيلا;ا مئاوقلا يمدختسم يكمتل ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةدصرJاو تNماع;او تاقNعلا نع حاصفvاو
 تاءارجإ ذيفنت ةيلوؤسم عجار;ا لمحتي ,تابلطت;ا كلت قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ عضي امدنعو .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةلمتtا وأ ةيلعفلا
 ةدصرJا وأ تNماع;ا وأ تاقNعلا نع حاصفvا وأ ةبساtاب ةأشن;ا مايق مدع نع ةùانلا يرهوoا فيرحتلا رطاخم ديدحتل ةعجارم
 .راطvا تابلطت; ًاقفو بسان;ا لكشلاب اهل ةباجتسrاو اهمييقتو ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم

 يJ هديدl مدع وأ ,ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاàا تابلطت;ا نم ىندأ ٍد{ قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ديدl ةلاح ف ىتح .٤
 اä ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةأشن;ا تNماعمو تاقNعل مهف ىلإ لصوتلا ىلإ كلذ مغر جاتحي عجار;ا نإف ,قNطvا ىلع تابلطتم
 )١أ ةرقفلا :عجار( :ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام جاتنتسا نم هنيكمتل يفكي

 )٢أ ةرقفلا :عجار( وأ ;)لداعلا ضرعلا رطJ( لداعلا ضرعلا ققl )أ(

 )٣أ ةرقفلا :عجار( ,)مازتلrا رطJ( ةللضم ريغ )ب( 

 .تNماع;او تاقNعلا كلتب رثأتت مئاوقلا هذه تناك اذإ كلذو

 وأ دحاو ناك اذإ ا; عجار;ا يوقتب ةلص اذ دعُي ,ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا مهف نإف ,كلذ ىلإ ةفاضvاب .٥ 
 فارطJا لNخ نم لهسأ ٍلكشب هباكترا متي دق شغلا نJ ٤,)٢٤٠( ةعجار;ا رايعم هبلطتي ا; ًاقفو ,ًادوجوم شغلا رطخ لماوع نم رثكأ
 .ةقNعلا تاذ

 
 "اهتئيبو ةأشن'ا مهف لBخ نم اهمييقتو يرهو7ا فيرحتلا رطاخم ديد." )٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ١
 "ةمَّيق'ا رطاخملل عجار'ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٢
 "ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقBعلا تاذ عجار'ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار'ا رايعم  ٣
 ٢٥ ةرقفلا ,٤٠٢ ةعجار'ا رايعم ٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٤٢  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 متي r دق ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيرهوoا تافيرحتلا ضعب نأ ف لثمتي هيدافت نك• r رطخ دجوي ,ةعجار;ا ةيلمعل ةمزN;ا دويقلا ببسب .٦ 
 ,ةقNعلا تاذ فارطJا قايس فو ٥.ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ميلس لكشب اهذيفنتو ةعجار;ا ةيلمعل طيطختلا نم مغرلا ىلع ,اهفاشتكا
 :يلي ام لثم بابسJ ربكأ ةيرهوoا تافيرحتلا فاشتكا ىلع عجار;ا ةردق ىلع ةعجارملل ةمزN;ا دويقلل ةلمتtا تاريثأتلا نوكت

 يلا;ا ريرقتلا راطإ ددحي مل اذإ ًةصاخ ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا عيمج دوجوب ةرادvا ملع مدع لامتحا •
 .ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاخ تابلطتم قبطن;ا

 .ةرادvا لبق نم بعNتلا وأ ءافخvا وأ ؤطاوتلل ربكأ ةصرف ةقNعلا تاذ فارطJا عم تاقNعلا نع أشنت نأ لامتحا •

 ةيمهأ اذ دعُي ٦)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم هبلطتي ا; ًاقفو ينه;ا كشلا ةعزنب يلحتلا عم اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا نإف ,كلذ ىلع ًءانبو .٧
 ةدراولا تابلطت;ا فدهتو .ةقNعلا تاذ فارطJا عم اهنع حصفم ريغ تNماعمو تاقNع دوجو ةيناكمv ًارظن ,قايسلا اذه ف ةصاخ
 تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل ةبحاص;ا يرهوoا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديدl ف عجار;ا ةدعاسم ىلإ رايع;ا اذه ف
 .ةمَّيق;ا رطاخملل بيجتست ةعجارم تاءارجإ ميمصت ىفو ,ةقNعلا

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٨

 فاده2ا

 :يلي اميف عجار;ا فادهأ لثمتت .٩

 ددحي قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ناك اذإ اّمع رظنلا ضغب ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل مهف ىلإ لصوتلا )أ(
  :نم عجار;ا يكمتل يفكي اäو ,ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاخ تابلطتم

 ةلص تاذ دعت يتلاو ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا نع ةùانلا ,تدجو نإ ,شغلا رطخ لماوع كاردإ )١(
  ;اهمييقتو شغلا ببسب يتلا يرهوoا فيرحتلا رطاخم ديدحتب

 كلتب مئاوقلا هذه رثأت ردقبو ,اهيلع لوص{ا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام جاتنتسا )٢(
  :تNماع;او تاقNعلا

 وأ ;)لداعلا ضرعلا رطJ( لداعلا ضرعلا ققl .أ

  ;)مازتلrا رطJ( ةللضم ريغ .ب

 ت دق ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا تناك اذإ ام نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص{ا )ب(
lاو اهديدtاو ةبساvًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا ف بسانم لكشب اهنع حاصف vاذه عضي امدنع كلذو ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راط 
  .ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاخ تابلطتم راطvا

 تافيرعتلا

١٠. Jيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت´ا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغ: 

 يأ امهطبرت rو لماعتلا ف ةبغرلا امهيدل رفوتت عئابو ٍرتشم يب ماكحأو طورشل ًاقبط مربت ةلماعم :يراù ساسأ ىلع ةلماعم )أ(
 .هجو لضفأ ىلع امه{اصم قيقحتل نايعسيو امهضعب نع لقتسم لكشب نافرصتيو ,ةقNع

 )٧أ–٤أ تارقفلا :عجار( :نوكي نأ امإ فرط :ةقNع وذ فرط )ب(

 
 ٥٤أو ٥٣أ ناترقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار'اب مايقلاو لقتس'ا عجارملل ةماعلا فاده_ا" )٢٠٠( ةعجار'ا رايعم ٥
 ١٥ ةرقفلا ,٢٠٠ ةعجار'ا رايعم ٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٤٣  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 وأ ;قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ف دراولا فيرعتلا بسح ةقNع اذ ًافرط )١(

 يأ عضي r وأ ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاàا تابلطت;ا نم ىندأ ًادح قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ عضي امدنع )٢(
  :نوكي ةقNعلا يذ فرطلا نإف ,قNطvا ىلع تابلطتم

 نم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ,مهم ذوفن وأ ةرطيس ريرقتلا ةدعم ةأشن;ا ىلع اهل ىرخأ ةأشنم وأ ًاصخش .أ
 وأ ;رثكأ وأ دحاو طيسو لNخ

 لNخ نم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ,مهم ذوفن وأ ةرطيس ريرقتلا ةدعم ةأشن;ا نم اهيلع ىرخأ ةأشنم .ب
  وأ ;رثكأ وأ دحاو طيسو

  :لNخ نم ريرقتلا ةدعم ةأشن;ا عم ةرطيسلا سفن تl نوكت ىرخأ ةأشنم .ج

 وأ ;امهتيكلم ىلع ةدحاو ةرطيس .١

 وأ ;يبرقم ةرسأ دارفأ نولث• نيذلا امهكNم .٢

 .ةرادvا سفنل امهعوضخ .٣

 ةيميلقإ وأ ةينطو ةموكح ,ىرخأ ةرابعب( ةلودلا بناج نم ةدحاو ةرطيسل ةعضاàا تآشن;ا دعت r ,كلذ عمو
 .اهضعب عم ريبك دح ىلإ دراو;ا ف كرتشت وأ ةمهم تNماعä طبترت مل ام ,ةقNع تاذ )ةيلحم وأ

 تابلطت"ا

 اهب ةقلعت"ا ةطشن2او رطاSا مييقت تاءارجإ

 اهذيفنت عجار;ا نم )٢٤٠( ةعجار;ا رايعمو )٣١٥( ةعجار;ا رايعم بلطتي يتلا ,اهب ةقلعت;ا ةطشنJاو رطاjا مييقت تاءارجإ نم ءزجك .١١ 
 ىلع لوصحلل ,١٧-١٢ تارقفلا ف ةحضو;ا اهب ةقلعت;ا ةطشنJاو ةعجار;ا تاءارجإ ذفني نأ عجار;ا ىلع بجي ٧,ةعجار;ا ءانثأ
 )٨أ ةرقفلا :عجار( .ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل ةبحاص;ا يرهوoا فيرحتلا رطاخم ديدحتل ةمئNم تامولعم

 ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا مهف

 صاخ لكشب رظنلا ٨)٢٤٠( ةعجار;ا رايعمو )٣١٥( ةعجار;ا رايعم هبلطتي يذلاو طابترrا قيرف هيرجي يذلا شاقنلا نمضتي نأ بجي .١٢
 ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا نع جتني دق ,أطخ وأ شغ ببسب يرهوج فيرحتل ةيلا;ا مئاوقلا ضرعت ةيلباق ىدم ف
 )١٠أ ,٩أ يترقفلا :عجار( .ةأشن;اب

 :نع ةرادvا نم عجار;ا رسفتسي نأ بجي .١٣

 )١٤أ–١١أ تارقفلا :عجار( ;ةقباسلا ةرتفلا نع تارييغت نم اهيلع أرط ام كلذ ف اä ,ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا ةيوه )أ(

 ;ةقNعلا تاذ فارطJا هذهو ةأشن;ا يب تاقNعلا ةعيبط )ب(

 ف اهنم ضرغلاو تNماع;ا عونو ,ةرتفلا لNخ ةقNعلا تاذ فارطJا هذه عم تNماعم ةيأ ف تلخد دق ةأشن;ا تناك اذإ ام )ج(
 .اهثودح لاح

 مييقت تاءارجإ نم ةبسانم اهاري يتلا ىرخJا تاءارجvا ذّفني نأو ,ةأشن;ا لخاد نيرخآ نمو ةرادvا نم رسفتسي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٤ 
 )٢٠أ–١٥أ تارقفلا :عجار( :لجأ نم ةرادvا اهتعضو يتلا ,تدجو نإ ,ةباقرلا تاودJ مهف ىلإ لصوتلل ,رطاjا

 ;قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطv ًاقفو اهنع حاصفvاو ةبساtاو ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا ديدl )أ(

 
 ١٧ ةرقفلا ,)٢٤٠( ةعجار'ا رايعمو ;٥ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٧
 ١٦ ةرقفلا ,)٢٤٠( ةعجار'ا رايعمو ;١٠ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٤٤  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 )٢١أ ةرقفلا :عجار( ;اهدامتعاو ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةمه;ا تابيترتلاو تNماع;اب حيرصتلا )ب(

  .اهدامتعاو يعيبطلا لمعلا راسم جراخ عقت يتلا ةمه;ا تابيترتلاو تNماع;اب حيرصتلا )ج(

 تادنتس;ا وأ تNجسلا صحف دنع ةقNعلا تاذ فارطJاب ةقلعت;ا تامولعملل مئادلا هابتنrا

 ىلإ ريشت دق يتلا ىرخJا تامولع;ا وأ تابيترتلل ,تادنتس;ا وأ تNجسلا نع يصقتلا دنع ,ةعجار;ا ءانثأ ًاهبتنم عجار;ا لظي نأ بجي .١٥ 
 :عجار( .عجارملل اهنع حاصفvا وأ اهديدحتب قباسلا ف ةرادvا مقت ملو ,ةقNع تاذ فارطأ عم ت≤ تNماعم وأ تاقNع دوجو
 )٢٣أ ,٢٢أ يترقفلا

 تاذ فارطأ عم تNماعم وأ تاقNع دوجو ىلإ ريشي اّمع ثحبلل ,يت´ا نع ىصقتي نأ عجار;ا ىلع بجي ,صوصàا هجو ىلعو 
 :عجارملل اهنع حاصفvا وأ اهديدحتب قباسلا ف ةرادvا مقت مل ,ةقNع

  ;عجار;ا تاءارجإ نم ءزجك اهيلع لوص{ا ت يتلا ةينوناقلاو ةيكنبلا تاقداص;ا )أ(

  ;ةمكو{اب يفلك;او يمهاس;ا تاعامتجا رضاحم )ب(

 .ةأشن;ا فورظل ًاقفو ةيرورض اهنأ عجار;ا ىري يتلا ىرخJا تادنتس;ا وأ تNجسلا )ج(

 ,١٥ ةرقفلا اهبلطتت يتلا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت دنع ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ ةمهم تNماعم دوجو ديدحتب عجار;ا ماق اذإ .١٦ 
 )٢٥أ ,٢٤أ يترقفلا :عجار( :يلي امع ةرادvا نم رسفتسي نأ هيلع بجيف ,ىرخأ ةعجارم تاءارجإ لNخ نم وأ

 )٢٦أ ةرقفلا :عجار( ;تNماع;ا هذه ةعيبط )أ(

 )٢٧أ ةرقفلا :عجار( .تNماع;ا هذه ف ةكراشم نوكت نأ نك• ةقNعلا تاذ فارطJا تناك اذإ ام )ب(

 طابترrا قيرف عم ةقNعلا تاذ فارطJاب ةقلعت;ا تامولع;ا لدابت

 قيرف ف نيرخ´ا ءاضعJا عم ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا نع اهيلع لوص{ا ت يتلا ةمئN;ا تامولع;ا لدابتي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٧ 
 )٢٨أ ةرقفلا :عجار( .طابترrا

Vا فيرحتلا رطاخم ديدZاهمييقتو ,ةق7علا تاذ فارط2ا عم ت7ماع"او تاق7علل ةبحاص"ا يرهو 

 رطاخم ميقيو ددحي نأ عجار;ا ىلع بجي ٩,اهمييقتو يرهوoا فيرحتلا رطاخم ديدl نم )٣١٥( ةعجار;ا رايعم هبلطتي اä ءافولل .١٨
 ًارطخ دعي رطاjا كلت نم يأ ناك اذإ ام ددحي نأو ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل ةبحاص;ا يرهوoا فيرحتلا
 جراخ اهثودح ددtاو ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةمه;ا تNماع;ا عم لماعتي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ديدحتلا اذه ءارجإ دنعو .ًامهم
 .ةمهم رطاخم اهنع أشنت تNماعم اهنأ ىلع ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم

 تاءارجإ ذيفنت دنع )نميهُم ذوفن هل ةقNع يذ فرط دوجوب ةطبتر;ا فورظلا ,كلذ ف اä( شغلا رطخ لماوع ديدحتب عجار;ا ماق اذإ .١٩ 
 دنع تامولع;ا كلت نابس{ا ف ذخأي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةقNعلا تاذ فارطJا صوصخب اهب ةقلعت;ا ةطشنJاو رطاjا مييقت

lا فيرحتلا رطاخم ديدo٣٠أ ,٢٩أ ,٦أ تارقفلا :عجار( .)٢٤٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,اهمييقتو شغلا ببسب يرهو( 

 ةق7علا تاذ فارط2ا عم ت7ماع"او تاق7علل ةبحاص"ا يرهوZا فيرحتلا رطاS تاباجتس_ا

 ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذفنيو عجار;ا ممصُي ١٠,ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا ةباجتساب صاàا )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم بلطتم نم ءزجك .٢٠
 عم تNماع;او تاقNعلل ةبحاصم نوكت يتلا ةمَّيق;ا يرهوoا فيرحتلا رطاخم نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل
 )٣٤أ–٣١أ تارقفلا :عجار( .٢٤-٢١ تارقفلا هبلطتت ام هذه ةعجار;ا تاءارجإ نمضتت نأ بجيو .ةقNعلا تاذ فارطJا

 
 ٢٥ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٩
 ٦ ,٥ ناترقفلا ,)٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ١٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٤٥  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

lا ديدJعلا تاذ فارطNماع;ا وأ ةقNا عم ةمه;ا تJعلا تاذ فارطNمتي مل يتلا ةق lا وأ اهديدvقباسلا ف اهنع حاصف 

 اهديدحتب قباسلا ف ةرادvا مقت مل ةقNع تاذ فارطأ عم تNماعم وأ تاقNع دوجو ىلإ ريشت تامولعم وأ تابيترت عجار;ا ددح اذإ .٢١
 .تNماع;ا وأ تاقNعلا كلت دوجو دكؤت ةطيtا فورظلا تناك اذإ ام ددحي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,عجارملل اهنع حاصفvا وأ

 اهنع حاصفvا وأ اهديدحتب قباسلا ف ةرادvا مقت مل ةقNع تاذ فارطأ عم ةمهم تNماعم وأ ةقNع تاذ ًافارطأ عجار;ا ددح اذإ .٢٢ 
 :هيلع بجيف ,عجارملل

 )٣٥أ ةرقفلا :عجار( ;ةلصلا تاذ تامولع;اب روفلا ىلع نيرخ´ا طابترrا قيرف ءاضعأ غNبإ )أ(

 :ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاخ تابلطتم قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ عضي امدنع )ب(

 ;اهل فاضإ يوقتب عجار;ا موقي يكل ًاثيدح ةددtا ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا عيمج ديدحتب ةرادvا ةبلاطم )١(

 ف ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا ىلع ةأشن;ا ف ةقبط;ا ةباقرلا تاودأ قافخإ ببس نع راسفتسrا )٢(
 ;اهنع حاصفvا وأ ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا وأ تاقNعلا ديدl نم يكمتلا

 ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةمه;ا تNماع;ا وأ ةقNعلا تاذ فارطJا كلتب قلعتي اميف ةبسانم ساسأ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت )ج(
 )٣٦أ ةرقفلا :عجار( ;ًاثيدح ةددtا

 ةرادvا مقت مل ,ىرخأ ةقNع تاذ فارطأ عم ةمهم تNماعم وأ ىرخأ ةقNع تاذ فارطأ دوجو لامتحا رطخ ف رظنلا ةداعإ )د(
 ;ةرورضلا دنع ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ,عجارملل اهنع حاصفvا وأ اهديدحتب قباسلا ف

 فيرl رطخ دوجو ىلع لدي اè( ًادمعتم ناك ةرادvا لبق نم حاصفvا مدع نأ يبت اذإ ةعجار;ا قحلت يتلا راث´ا يوقت )ه(
 )٣٧أ ةرقفلا :عجار( .)شغلا ببسب يرهوج

lماع;ا ديدNا عم ةمه;ا تJعلا تاذ فارطNةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ ةق 

 :عجار;ا ىلع بجي ,ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ ت≤ يتلاو ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةددtا ةمه;ا تNماع;اب قلعتي اميف .٢٣

 :يلي ام يوقتو ,تدجو نإ ,ةلصلا تاذ تايقافتrا وأ دوقعلا نع يصقتلا )أ(

 ,شوشغم يلام ريرقت جاتنإ ضرغب اهيف لوخدلا ت دق هنأ ىلإ ريشي تNماعملل )همدع وأ( يراجتلا ررب;ا ناك اذإ ام )١(
 )٣٩أ ,٣٨أ يترقفلا :عجار( ١١;لوص∂ل سNتخا ءافخv وأ

 ;ةرادvا تاحيضوت عم قستت تNماع;ا طورش تناك اذإ ام )٢(

 ;قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطv ًاقفو بسانم لكشب اهنع حاصفvاو ةبساtا ت≤ دق تNماع;ا تناك اذإ ام )٣(

 )٤١أ ,٤٠أ يترقفلا :عجار( .بسانم لكشب اهدامتعاو اهب حيرصتلا ت دق تNماع;ا نأب ةعجارم ةلدأ ىلع لوص{ا )ب(

 يراù ساسأ ىلع ةلماعم ف ةدئاسلا كلتل ةئفاكم طورش ساسأ ىلع متت تناك ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا نأب تارارقvا

 ف ةدئاسلا كلتل ةئفاكم طورشب اهب مايقلا ت دق ةقNع يذ فرط عم ام ةلماعم نأب ديفي ةيلا;ا مئاوقلا ف ًارارقإ ةرادvا تمدق اذإ .٢٤ 
 تارقفلا :عجار( .رارقvا اذه نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص{ا عجار;ا ىلع بجيف ,يراù ساسأ ىلع ةلماعم
 )٤٥أ–٤٢أ

 
 )ج( ٣٣ ةرقفلا ,٢٤٠ ةعجار'ا رايعم  ١١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٤٦  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 اهنع حاصفgاو ةق7علا تاذ فارط2ا عم ةددcا ت7ماع"او تاق7علا نع ةبساcا يوقت

 )٤٦أ ةرقفلا :عجار( :يوقت عجار;ا ىلع بجي ١٢,)٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكت دنع .٢٥

 ًاقفو بسانم لكشب اهنع حاصفvاو ةبساtا ت≤ دق ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةددtا تNماع;او تاقNعلا تناك اذإ ام )أ(
v٤٧أ ةرقفلا :عجار( ;قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راط( 

 :ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا تاريثأت تناك اذإ ام )ب(

  وأ ;)لداعلا ضرعلا رطJ( لداعلا ضرعلا قيقl نم ةيلا;ا مئاوقلا عن≤ )١(

  .)مازتلrا رطJ( ةللضم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت نأ ف ببستت )٢(

 ةبوتك"ا تادافgا

 ةرادvا نم ةبوتكم تادافإ ىلع لصحي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةقNعلا تاذ فارط∂ل تابلطتم قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ عضي امدنع .٢٦
 )٤٩أ ,٤٨أ يترقفلا :عجار( :مهنأب ,لا{ا ىضتقم بسح ,ةمكو{اب يفلك;ا نمو

 يتلا ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا عيمجو ,ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا ةيوه نع عجارملل اوحصفأ دق )أ(
  ;اهب ملع مهيدل

  .راطvا تابلطت; ًاقفو ,بسانم لكشب تNماع;او تاقNعلا كلت نع حاصفvاو ةبساtاب اوماق دق )ب(

 ةمكوnاب يفلك"اب لاصت_ا

 ءانثأ ترهظ يتلا ةمه;ا رومJاب مهغلبي نأ عجار;ا ىلع بجيف ١٣,ةأشن;ا ةرادإ ف يكراشُم ةمكو{اب يفلك;ا عيمج نكي مل ام .٢٧ 
 )٥٠أ ةرقفلا :عجار( .ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا صوصخب ةعجار;ا

 قيثوتلا 

 هذه عم تاقNعلا ةعيبطو اهديدl ت يتلا ةقNعلا تاذ فارطJا ءامسأ ةعجار;ا لامعJ هقيثوت ف نّمضُي نأ عجار;ا ىلع بجي .٢٨
 ١٤.فارطJا

 *** 

 ىرخ2ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 عجار"ا تايلوؤسم

 )٤ ةرقفلا :عجار( ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاàا تابلطت;ا نم ىندأ ًادح عضت يتلا يلا;ا ريرقتلا رطأ

 يذ فرطلاب دوصق;ا فّرعُي راطإ وه ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاàا تابلطت;ا نم ىندأ ًادح عضي يذلا قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ .١أ
 بلطتم نإف يلاتلابو ,رايع;ا اذه نم )٢()ب(١٠ ةرقفلا ف ددtا فيرعتلا نم ريبك دح ىلإ ًاقاطن قيضأ فيرعتلا اذه نكلو ةقNعلا
 فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا نم ريثكب لقأ ددع ىلع قَّبطُيس ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا نع حاصفvاب راطvا
 .ةقNعلا تاذ

 
 .١٥-١٠ ناترقفلا ,"ةيلا'ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار'ا رايعم ١٢
 ١٣ ةرقفلا ,"ةمكوnاب يفلك'اب لاصتkا" )٢٦٠( ةعجار'ا رايعم ١٣
 ٦أ ةرقفلا ,"ةعجار'ا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجار'ا رايعم  ١٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٤٧  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 ))أ(٤ ةرقفلا :عجار( لداعلا ضرعلا رطأ

 ضرعلل ةيلا;ا مئاوقلا قيقl مدع ف ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا ببستت دق ١٥,لداعلا ضرعلا راطإ قايس ف .٢أ
 دق ,Nًثمف .بسانم لكشب ةيلا;ا مئاوقلا ف تNماع;او تاقNعلا هذه لث; يداصتقrا رهوoا سكعني مل اذإ ,لاث;ا ليبس ىلع ,لداعلا
r ا ت≤ اذإ لداعلا ضرعلا ققحتيtةيقوسلا ةميقلا نم لقأ وأ ىلعأ رعسب رطيسم مهاس; ةأشن;ا لبق نم راقع عيب ةيلمع نع ةبسا 
 عيزوتل ًادادس وأ لا;ا سأر ىلع ًادئاع وأ ةمهاسم لكشت دق اهنأ يح ف ,ةأشنملل ةراسخ وأ حبر ىلع يوطنت ةلماعم اهنأ ىلع ,ةلداعلا
 .حابرأ

 ))ب(٤ ةرقفلا :عجار( مازتلrا رطأ

 ةيلا;ا مئاوقلا نوكت نأ ف ببستت ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا تناك اذإ ام ديدl نإف ,مازتلrا راطإ قايس ف .٣أ
 مدع ناك نإو ىتح ,لاث;ا ليبس ىلعف .طابترrاب ةطيtا فورظلا ىلع دمتعي ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف هتشقانم ت≤ ا; ًاقفو ,ةللضم
 مئاوقلا نوكت دقف ,ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظنJاو راط∏ل ًاقفو ءاج ةيلا;ا مئاوقلا ف ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا نع حاصفvا
 كلت نع حاصفvا مدع عم ,ةقNع تاذ فارطأ عم تNماعم نع تأشن دق ةأشن;ا تاداريإ نم ةريبك ةبسن تناك اذإ ةللضم ةيلا;ا
 ررق اذإ ةللضم ربتعُت يعم مازتلا راطv ًاقفو ةضورع;او ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأ عجار;ا ىري نأ ًادج ردانلا نم هنإف كلذ عمو .ةقيق{ا
 ١٧.لوبقم راطvا نأ ١٦)٢١٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو عجار;ا

 ))ب( ١٠ ةرقفلا :عجار( ةق7علا يذ فرطلا فيرعت

 ًةمدختسم ميهاف;ا كلت شقانت دق اهنأ نم مغرلا ىلعو .مه;ا ذوفنلاو ةرطيسلا ميهافم يلا;ا ريرقتلا رطأ نم ديدعلا شقانت .٤أ
 :يلي ام ماع لكشب حضوت اهنأ rإ ,ةفلتخم تاحلطصم

 ;اهتطشنأ نم عفانم ىلع لوص{ا لجأ نم ةنيعم ةأشن; ةيليغشتلاو ةيلا;ا تاسايسلا ف مكحتلا ىلع ةردقلا يه ةرطيسلا نأ )أ(

 ذاختا ف ةكراش;ا ىلع ةردقلا وه )ةيقافتا وأ نوناق بجوä وأ مهسJا ةيكلم قيرط نع هباستكا نك• يذلا( مه;ا ذوفنلا نأ )ب(
 .تاسايسلا كلت ىلع ةرطيس ّدعُي r هنكلو ,ةنيعم ةأشن; ةيليغشتلاو ةيلا;ا تاسايسلاب ةقلعت;ا تارارقلا

 :مهم ذوفن وأ ةرطيس دوجو ىلإ ةيت´ا تاقNعلا دوجو ريشي دق .٥أ 

 .ةأشن;ا ف ىرخأ ةيلام حلاصم وأ ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةيكلم قوقح كNتما )أ(

  .ىرخأ تآشنم ف ىرخأ ةيلام حلاصم وأ ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةيكلم قوق{ ةأشن;ا كNتما )ب(

 طيطخت نع ةيلوؤس;او ةيحNصلا نوكل• نيذلا ةرادvا ءاضعأ ّيأ( ةيسيئرلا ةرادvا ف وأ ةمكو{اب يفلك;ا عم ةيوضعلا )ج(
  .)اهيلع ةباقرلاو ةأشن;ا ةطشنأ هيجوتو

 .)ج( ةيعرفلا ةرقفلا ف هيلإ راشم صخش يJ برق;ا ةرسJا درف )د(

  .)ج( ةيعرفلا ةرقفلا ف هيلإ راشم صخش يأ عم ةمهم لمع ةقNع دوجو )ه(

 نميهم ذوفن اهل يتلا ةقNعلا تاذ فارطJا 

 ةأشن;ا ىلع نميهُم ذوفن ةسراè نم اهنّك• عضو ف ,مهم ذوفن وأ ةرطيس ةسراè ىلع اهتردق مكحب ,ةقNعلا تاذ فارطJا نوكت دق .٦أ
 وه امك ,اهمييقتو شغلا ببسب يرهوoا فيرحتلا رطاخم ديدl دنع نابس{ا ف كولسلا اذه لثم ذخأ مئN;ا نمو .اهترادإ وأ
 .٣٠أو ٢٩أ يترقفلا ف Nًيصفت رثكأ لكشب حضوم

 
 .مازتلkا رُطُأو لداعلا ضرعلا ىنعم )٢٠٠( ةعجار'ا رايعم نم )أ( ١٣ ةرقفلا دد.  ١٥
 )أ(٦ ةرقفلا ,"ةعجار'ا تاطابترا طورش ىلع قافتkا" )٢١٠( ةعجار'ا رايعم  ١٦
 ١٧أ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار'ا رايعم  ١٧



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٤٨  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 ةقNع تاذ فارطأك صاàا ضرغلا تاذ تآشن;ا

 اهيلع ةرطيسم رهوoا ثيح نم نوكت دق ةأشن;ا نJ ةأشن;اب ةقNع اذ ًافرط ١٨صاخ ضرغ تاذ ةأشنم نوكت دق ,فورظلا ضعب ف .٧أ 
 .قNطvا ىلع اهيف قوقح يأ كل≤ r وأ ,صاàا ضرغلا تاذ ةأشن;ا ف ةيكل;ا قوقح نم ليلقلا كل≤ ةأشن;ا تناك نإو ىتح ,لعفلاب

 اهب ةقلعت"ا ةطشن2او رطاSا مييقت تاءارجإ

 )١١ ةرقفلا :عجار( ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل ةبحاص;ا يرهوoا فيرحتلا رطاخم

 ماعلا عاطقلا تآشنä ةصاخ تارابتعا

 وأ ,ةعجار;اب يمسرلا فيلكتلاب ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلاب قلعتي اميف ماعلا عاطقلا ف عجار;ا تايلوؤسم رثأتت دق .٨أ 
 ف عجار;ا تايلوؤسم نإف ,يلاتلابو .ىرخأ ةمزلم رماوأ وأ ةحئr وأ ماظن بجوä ماعلا عاطقلا تآشنم ىلع ةبترت;ا تامازتلrاب
 دق لب ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل ةبحاص;ا يرهوoا فيرحتلا رطاخم ةهجاوم ىلع رصتقت r دق ماعلا عاطقلا
 عضيو ماعلا عاطقلا ةزهجأ مكحي رخآ مزلم رمأ وأ ةحئr وأ ماظنب مازتلrا مدع رطاخم ةهجاو; ًاقاطن عسوأ ةيلوؤسم ًاضيأ نمضتت
 نأ ىلإ ماعلا عاطقلا ف عجار;ا جاتحي دق ,كلذل ةفاضإو .ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةيراجتلا لامعJا ةسراè نأشب ةددحم تابلطتم
 نع فلتخت دق يتلا ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلاب قلعتي اميف ماعلا عاطقلل يلا;ا ريرقتلا تابلطتم نابس{ا ف ذخأي
 .صاàا عاطقلا ف ةدوجو;ا كلت

 ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا مهف

 )١٢ ةرقفلا :عجار( طابترrا قيرف يب شاقنلا

 :يلي ام طابترrا قيرف يب شاقنلا ف اهلوانت متي دق يتلا رومJا يب نم .٩أ

 صاàا عجار;ا لجس ,لاث;ا ليبس ىلع ,مادختساب( ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةأشن;ا تNماعمو تاقNع ىدمو ةعيبط •
 .)ةعجارم لك دعب ثَّدtاو ,اهديدl ت يتلا ةقNعلا تاذ فارطJاب

 بحاصم يرهوج فيرl دوجو لامتحاب قلعتي اميف ,ةعجار;ا لاوط ينه;ا كشلا ةعزن ىلع ظاف{ا ةيمهأ ىلع زيكرتلا •
 .ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل

 وأ اهديدحتب ةرادvا مقت مل ,ةقNع تاذ فارطأ عم تNماعم وأ تاقNع دوجو ىلإ ريشت دق يتلا ةأشن;ا عاضوأ وأ فورظ  •
 تNماعم ءارجv صاخ ضرغ تاذ تآشنم مادختسا وأ ,دقعم يميظنت لكيه دوجو ,لاث;ا ليبس ىلع( عجارملل اهنع حاصفvا
 .)ٍفاك ريغ تامولعم ماظن دوجو وأ يلا;ا زكر;ا ةمئاق جراخ

 .ةقNع تاذ فارطأ عم تNماعم وأ تاقNع دوجو ىلإ ريشت دق يتلا تادنتس;ا وأ تNجسلا •

 حاصفvاو ةبساtاو ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا ديدحتل ةمكو{اب نوفلك;او ةرادvا اهعضت يتلا ةيمهJا •
 نم كلذب طبتري امو ,)ةقNع تاذ فارطJاب ةصاخ تابلطتم قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ عضي امدنع( بسانم لكشب اهنع
 .ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودJ ةرادvا زواù رطخ

 ليبس ىلعف .شغلا ف ةقNعلا تاذ فارطJا طروت ةيفيك نع ةددحم تارابتعا شغلا قايس ف شاقنلا نمضتي دق ,كلذ ىلإ ةفاضإ .١٠أ
 :لاث;ا

 .حابرJا ةرادإ ليهست ف ةرادvا اهيلع رطيست يتلا صاàا ضرغلا تاذ تآشن;ا مادختسا نك• فيك •

 لوصأ سNتخا ليهست لجأ نم ةرادvا ف يسيئر ٍوضعل فورعم يراù كيرشو ةأشن;ا يب تNماع;ا بيترت نك• فيك •
 .ةأشن;ا

 
 .صا|ا ضرغلا تاذ ةأشن'ا ةعيبط نأشب تاداشرإ )٣١٥( ةعجار'ا رايعم نم ٣٥أو ٣٤أ ناترقفلا مدقت  ١٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٤٩  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 ))أ( ١٣ ةرقفلا :عجار( ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا ةيوه

 ةقNعلا تاذ فارطJا ةيوهب ةقلعت;ا تامولع;ا نإف ,ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاخ تابلطتم قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ عضي امدنع .١١أ
 تNماع;او تاقNعلا ليجستب ةأشن;ا تامولعم مظن موقت نأ مزNلا نم نوكيس هنJ ,ةراد∏ل ةلوهسب ةحاتم نوكت نأ حجر;ا نم ةأشن;اب
 .راطvا ف اهيلع صوصن;ا حاصفvاو ةبساtا تابلطتä ءافولا نم ةأشن;ا يكمتل ,اهصيخلتو اهتoاعمو ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم
 اميفو .ةقباسلا ةرتفلا نع اهيلع تأرط يتلا تاريغتلاو ةقNعلا تاذ فارطJاب ةلماش ةمئاق ةرادvا ىدل نوكي نأ حجر;ا نمف ,يلاتلابو
 تاذ فارطJاب صاàا عجار;ا لجسب ةرادvا نم ةمدق;ا تامولع;ا ةنراق; ًاساسأ تاراسفتسrا حرط رفوي ,ةرركت;ا تاطابترrاب قلعتي
 .ةقباسلا ةعجار;ا تايلمع ف اهب ةطاحvا ت≤ يتلا ةقNعلا

 هذه لظ فو .ةيتامولع;ا مظنلا هذه لثم ةأشن;ا ىدل رفوتي r دقف ,ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاخ تابلطتم راطvا عضي r امدنع نكل .١٢أ
 حرطب صاàا بلطت;ا نإف ,كلذ نم مغرلا ىلعو .ةقNعلا تاذ فارطJا عيمج دوجوب ملع ىلع ةرادvا نوكت rأ نك• ,فورظلا
 يذ فرطلا فيرعت طورشل ةيفوتس;ا فارطJاب ملع ىلع نوكت دق ةرادvا نJ ,ًاقبطنم لظي ,١٣ ةرقفلا ف ةددtا تاراسفتسrا
 تاذ فارطJا ةيوهب ةقلعت;ا عجار;ا تاراسفتسا لكشت نأ حجر;ا نمف ,ةلا{ا هذه لثم فو ,كلذ عمو .رايع;ا اذه ف حضو;ا ةقNعلا
 لوصحلل )٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو اهذيفنت متي يتلا اهب ةقلعت;ا ةطشنJاو رطاخملل عجار;ا مييقت تاءارجإ نم ًاءزج ةأشن;اب ةقNعلا
 :يلي اä قلعتت تامولعم ىلع

 ;اهيف ةمكو{ا لكايهو ةأشن;ا ةيكلم •

 ;اهب مايقلل ططخت يتلاو ةأشن;ا اهب موقت يتلا تارامثتسrا عاونأ •

 .اهليو≤ ةيفيكو ةأشن;ا ميظنت ةقيرط •

 ةيمهأ اهل تناك اذإ تاقNعلا كلتب ملع ىلع ةرادvا نوكت نأ حجرJا نم هنJو ,ةدحاولا ةرطيسلا تاقNعب ةقلعت;ا ةصاàا تrا{ا فو 
 اهعم لخدت يتلا فارطJا تناك اذإ ام ىلع تزكر اذإ ةيلعاف رثكأ عجار;ا تاراسفتسا نوكت نأ حجر;ا نمف ,ةأشنملل ةبسنلاب ةيداصتقا
 .ةقNع تاذ ًافارطأ دعُت ,ةريبك ةجردب دراو;ا ف اهعم كرتشت وأ ,ةمهم تNماعم ف ةأشن;ا

 ةعومªا تانوكم نم نوكم عجارم لكل ةعومªا طابترا قيرف رفوي نأ )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي ,تاعومªا ةعجارم قايس ف .١٣أ
 ١٩.اهب ملع ىلع ةعومªا طابترا قيرف نوكي ةقNع تاذ ىرخأ فارطأ يأو ةعومªا ةرادإ لبق نم ةَّدعُم ةقNعلا تاذ فارطJاب ًةمئاق
 فارطJا ةيوه نع ةرادvا نم عجار;ا تاراسفتسr ًاديفم ًاساسأ رفوت تامولع;ا هذه نإف ,ةعومجم لخاد ًانّوكم ةأشن;ا نوكت امدنعو
 .ةأشن;اب ةقNعلا تاذ

 ءانثأ ةرادvا نم تاراسفتسrا لNخ نم ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا ةيوهب ةقلعت;ا تامولع;ا ضعب ىلع ًاضيأ عجار;ا لصحي دق .١٤أ
 .هيف رارمتسrا وأ طابترrا لوبق ةيلمع

 )١٤ ةرقفلا :عجار( ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا ىلع ةأشن;ا ةباقر تاودأ

 ىلع ةأشن;ا ةباقر تاودأو ,ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا حجرJا ىلع نوفرعي نيذلا مه ةأشن;ا لخاد نورخ´ا .١٥أ
 :ةرادvا نم ًاءزج نولكشي r مهنأ ا;اط ,ييلاتلا صاخشJا ءrؤه لمشي دقو .تNماع;او تاقNعلا هذه لثم

 ;ةمكو{اب يفلك;ا •

 راسم جراخ عقتو ةمهم نوكت يتلا ,تNماع;ا ليجست وأ ةoاعم وأ ءاشنإب هلNخ نم نوموقي ًابصنم نولغشي نيذلا يفظو;ا •
 ;مهنوبقاري وأ يفظو;ا ءrؤه ىلع نوفرشي نيذلا كئلوأو ,ةأشنملل يعيبطلا لمعلا

 ;ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو •

 ;يلخادلا ينوناقلا راشتس;ا •

 .هلداعي نم وأ ,يقNخJا كولسلاب مازتلrا لوؤسم •

 
 .)ـه( ٤٠ ةرقفلا ,")ةعومÑا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف ا�( ةعومجملل ةيلا'ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار'ا رايعم  ١٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٥٠  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 نع ةيلوؤس;ا نولمحتي مهنأ اومهفو اوّرقأ دق ,لا{ا ىضتقم بسح ,ةمكو{اب يفلك;او ةرادvا نأب ساسأ ضارتفا ىلع ةعجار;ا متت .١٦أ 
 ىرت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نعو ,ءاضتقrا دنع ,لداعلا اهضرع كلذ ف اä ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطv ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ
 ًءاوس ,يرهوoا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم يكمتلل ةيرورض اهنأ ,لا{ا ىضتقم بسح ,ةمكو{اب نوفلك;او ةرادvا
 نأ بلطتي ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نإف ,ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاخ تابلطتم راطvا عضي امدنعو ,هيلع ًءانبو ٢٠.أطخ وأ شغ ببسب
 قيبطتو ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا ىلع ةيفاك ةباقر تاودأ ميمصتب ,ةمكو{اب يفلك;ا فارشإ تl ,ةرادvا موقت
 دنعو .راطvا اذهل ًاقفو بسانم لكشب اهنع حاصفvاو ةبساtاو تNماع;او تاقNعلا هذه ديدl متي ثيحب ,اهنوصو تاودJا هذه
 ضغبو .ةيباقرلا تاودJا كلت نع اهتايلوؤسä ءافولاب ةرادvا مايق ةيفيك ةعباتä ةمكو{اب نوفلك;ا موقي ,فارشvا مهرودل مهئادأ
 دق ,فارشvا مهرودل مهئادأ دنعو ,ةمكو{اب يفلك;ا نإف ,راطvا اهعضي دق ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاخ تابلطتم يأ نع رظنلا
 .ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل يراجتلا ررب;او ةعيبطلا مهف نم مهنّك≤ ةرادvا نم تامولعم ىلع نولصحي

 تاذ ةباقرلا ةئيب تامس نابس{ا ف عجار;ا ذخأي دق ٢١,ةباقرلا ةئيبل مهف ىلإ لصوتلا نأشب )٣١٥( ةعجار;ا رايعم بلطتä ءافولل .١٧أ 
 :لثم ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل ةبحاص;ا يرهوoا فيرحتلا رطاخم فيفختب ةلصلا

 دق يتلا فورظلا مكl يتلاو ,بسانم لكشب اهضرفو ةأشن;ا يفظوم ىلإ اهغNبإ متي يتلا ,ةيلخادلا يقNخJا كولسلا دعاوق •
ùماع;ا نم ةددحم ًاعاونأ ةأشن;ا اهيف يرNا عم تJعلا تاذ فارطNةق. 

 فارطJا عم تNماع;ا ف ةمكو{اب يفلك;او ةرادvا حلاصم نع بسان;ا تقولا فو حيرصلا حاصف∏ل تاءارجvاو تاسايسلا  •
 .ةقNعلا تاذ

• lنع ةأشن;ا لخاد تايلوؤس;ا ديد lماع;ا ديدNا عم تJعلا تاذ فارطNاو اهصيخلتو اهليجستو ةقvاهنع حاصف. 

 متت يتلا ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةمه;ا تNماع;ا نأشب ,ةمكو{اب يفلك;او ةرادvا يب بسان;ا تقولا ف شاقنلاو حاصفvا •
 كلتل يراجتلا ررب;ا ف بسانم لكشب اوككش دق ةمكو{اب نوفلك;ا ناك اذإ ام كلذ ف اä ,ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ
 .)ييجراخ يينهم نيراشتسم ةراشتسا قيرط نع ,لاث;ا ليبس ىلع( تNماع;ا

 ف ةروصتم وأ ةيلعف تابراضت ىلع يوطنت يتلا ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا دامتعاب ةقلعت;ا تاداشرvا حوضو •
 .ةرادvا نع يلقتسم دارفأ نم ةنَّوكم ةمكو{اب يفلك;ا نم ةيعرف ةنo نم دامتعrا لثم ,حلاص;ا

 .ءاضتقrا دنع ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لبق نم يرودلا صحفلا تايلمع •

 ليبس ىلع مايقلا قيرط نع ,ةقNعلا تاذ فارطJا نع حاصفvا اياضق لح لجأ نم ةرادvا هذختت يذلا يقابتسrا فرصتلا •
 .يجراàا ينوناقلا راشتس;ا وأ عجار;ا ةراشتساب لاث;ا

 .ءاضتقrا دنع ,تافلاjا نع فشكلاب قلعتت تاءارجإو تاسايس دوجو •

 ,بابسأ ةدعل ةدوجوم ريغ وأ ةرصاق تآشن;ا ضعب لخاد ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا ىلع ةباقرلا تاودأ نوكت دق .١٨أ
 :لثم

 .اهنع حاصفvاو ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا ديدحتل ةرادvا اهيلوت يتلا ةيمهJا ضافخنا •

 .ةمكو{اب يفلك;ا لبق نم بسان;ا فارشvا بايغ •

 اهنأ ةرادvا ىرت تامولعم نع فشكت دق ةقNعلا تاذ فارطJا نع تاحاصفvا نأ ببسب ةباقرلا تاودJ دمعت;ا لهاجتلا •
 .ةرادvا تNئاع نم دارفأ اهيف كرتشي تNماعم دوجو ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةساسح

 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ اهضرفي يتلا ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاàا تابلطتملل ةرادvا مهف ةيافك مدع •

 
 ٤أ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار'ا رايعم ٢٠
 ١٤ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار'ا رايعم  ٢١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٥١  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوä حاصفvا تابلطتم بايغ •

 ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص{ا عجار;ا رودقä نوكي r دق ,اهدوجو مدع وأ ةباقرلا تاودأ ةيلعاف مدع ةلاح فو
 ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,نابس{ا ف عجار;ا ذخأي دقف ,لا{ا وه اذه ناك اذإو .ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا نأشب
 .عجار;ا ريرقت ف دراولا يأرلا ىلع كلذ ف اä ,ةعجار;ا ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترتي ام ٢٢,)٧٠٥(

 ديزيو ٢٣.ةيلعافب لمعت اهنأ ىرخأ تrاح ف ودبت دق يتلا ةباقرلا تاودJ ةرادvا زواù ىلع شوشغ;ا يلا;ا ريرقتلا يوطني ام ًابلاغ .١٩أ
 ,ةأشن;ا اهعم لماعتت يتلا فارطJا عم مهم ذوفن وأ ةرطيس ىلع يوطنت تاقNع ةراد∏ل تناك اذإ ةباقرلا تاودJ ةرادvا زواù رطخ
Jعلا هذه نNربكأ ًاصرفو عفاود ةراد∏ل رفوت دق تاق rفارطأ ف ةراد∏ل ةيلا;ا حلاص;ا رفوت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .شغلا باكتر 
 ماربإب ,اه{اصم عم براضتي لكشب ,ةأشن;ا هيجوت )أ( :قيرط نع ةباقرلا تاودأ زواù ىلع ةرادvا عجشت عفاود ةقNع تاذ ةنيعم
 :لمتtا شغلا ةلثمأ نمو .اهتافرصت ف مكحتلا وأ فارطJا هذه عم ؤطاوتلا )ب( وأ ,فارطJا هذه حلاصل تNماعم

 .تNماع;ا هذهل يراجتلا ررب;ا فيرl ىلإ فدهت ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماعملل ةيمهو طورش عضو •

 .ةيقوسلا ةميقلا نم ريثكب لقأ وأ ىلعأ غلابä نيرخآ صاخشأ وأ ةرادvا ىلإ وأ نم لوصJا لقنل شغ ىلع يوطن;ا ميظنتلا •

 وحن ىلع تNماع;ا هذه ميظنتو ,صاàا ضرغلا تاذ تآشن;ا لثم ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةدَّقعُم تNماعم ف لوخدلا •
 .ةأشنملل يلا;ا ءادJا وأ يلا;ا زكر;ا فيرl ىلإ فدهي

 رغصJا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا 

 تاقNعلا عم لماعتلل ةقثوم تايلآ تآشن;ا كلت ف نوكي r دقو ,ةيمسر لقأ رغصJا تآشن;ا ف ةباقرلا ةطشنأ نوكت نأ حجر;ا نم .٢٠أ
 وأ ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا نع ةئشانلا رطاjا ضعب نم كلا;ا ريد;ا ففخي دقو .ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او
 ,تآشن;ا كلتب قلعتي اميفو .تNماعملل ةيسيئرلا بناوoا عيمج ف ةطشنلا ةكراش;ا لNخ نم ,رطاjا كلت نم ديزي نأ لمتtا نم
 لNخ نم ,اهيلع ةقبطم نوكت دق ةباقر تاودأ يأو ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل مهف ىلإ عجار;ا لصوتي دق
 قئاثولا نع يصقتلاو ,اهل اهصحفو ةطشنJا ىلع ةرادvا فارشإ ةظحNم لثم ,ىرخأ تاءارجإ ذاختا ىلإ ةفاضإ ةرادvا نم راسفتسrا
 .ةحات;ا ةلصلا تاذ

 ))ب( ١٤ ةرقفلا :عجار( اهدامتعاو ةمه;ا تابيترتلاو تNماع;اب حيرصتلا 

 يمهاسم وأ ةمكو{اب يفلك;ا وأ ةرادvا نم ًءاوس( ةبسان;ا ةطلسلاب نوعتمتي فارطأ وأ فرط نم نذإ حنم ىلع حيرصتلا يوطني .٢١أ
 ىلع دامتعrا يوطنيو .r مأ داهتجا ىلع ةمئاق تناك ًءاوس ,ًاقبسم ةددحم طباوضل ًاقفو ةددحم تNماعم ف لخدتل ةأشنملل )ةأشن;ا
 ةلثمأ نمو .اهيلع ًءانب حيرصتلا حنُم يتلا طباوضلا ءافيتسا نم دكأتلا دعب ,ةأشن;ا اهيف تلخد يتلا تNماع;اب فارطJا كلت لوبق
 تابيترتلاو تNماع;ا وأ ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم تابيترتلاو تNماع;اب حيرصتلل اهتعضو دق ةأشن;ا نوكت اäر يتلا ةباقرلا تاودأ
 :تابيترتلاو تNماع;ا هذه دامتعاو ,يعيبطلا لمعلا راسم جراخ عقت يتلا ةمه;ا

 .دامتعrاو حيرصتلل جاتl يتلا تابيترتلاو تNماع;ا ديدحتل ةباقرلا تاودأ ةعباتم •

 .لا{ا ىضتقم بسح ,يمهاس;ا نم وأ ةمكو{اب يفلك;ا وأ ةرادvا نم تابيترتلاو تNماع;ا طورشو ماكحأ دامتعا •

 
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تNيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم ٢٢
 ٤أو ٣٢ ناترقفلا ,)٢٤٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٥٢  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 تادنتس;ا وأ تNجسلا صحف دنع ةقNعلا تاذ فارطJاب ةقلعت;ا تامولعملل مئادلا هابتنrا

 )١٥ ةرقفلا :عجار( عجار;ا اهنع ىصقتي دق يتلا تادنتس;ا وأ تNجسلا

 تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا نع تامولعم رفوت دق يتلا تادنتس;ا وأ تNجسلا نع ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا ىصقتي دق .٢٢أ
 :كلذ لاثمو ,ةقNعلا

 .)ةينوناقلاو ةيفرص;ا تاقداص;ا ىلإ ةفاضvاب( ةثلاث فارطأ نم عجار;ا اهيلع لصحي يتلا تاقداص;ا  •

 .ةأشن;اب ةصاàا ةيبيرضلاو ةيوكزلا تارارقvا •

 .اهب ةيميظنتلا تاطلسلا ةأشن;ا دوزت يتلا تامولع;ا •

 .ةأشن;ا ف ييسيئرلا يمهاس;ا ىلع فرعتلل يمهاس;ا تNجس •

 .ةمكو{اب يفلك;او ةرادvا نم ةمدق;ا حلاص;ا براضت تانايب •

 .دعاقتلا تاشاع; اهططخب ةقلعت;ا كلتو ةأشن;ا تارامثتسا تNجس •

 .ةمكو{اب يفلك;ا وأ ةيسيئرلا ةرادvا عم ةمرب;ا تايقافتrاو دوقعلا •

 .ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم ف عقت r يتلا ةمه;ا تايقافتrاو دوقعلا •

 .ةأشنملل يينه;ا نيراشتس;ا نم ةددحم تNسارمو ريتاوف •

 .ةأشن;ا ةزوح ف يتلا ةاي{ا ىلع يمأتلا قئاثو •

 .ةرتفلا لNخ ةأشن;ا لبق نم اهيلع ضوافتلا ديعُأ يتلا ةمه;ا دوقعلا •

 .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ريراقت •

 .)رادصvا تارشن لثم( ةيلا;ا قارو∂ل ةمظن;ا ةطلسلا ىدل ةأشن;ا تاعاديإب ةطبتر;ا تادنتس;ا •

 :عجار( قباسلا ف اهنع حاصفvا وأ اهديدl متي ملو ةقNع تاذ فارطأ عم ت≤ تNماعم وأ تاقNع دوجو ىلإ ريشت دق يتلا تابيترتلا
 )١٥ ةرقفلا

 :لثم ضارغJ رثكأ وأ ٍدحاو رخآ فرطو ةأشن;ا يب يمسر ريغ وأ ًايمسر ًاقافتا نمضتي بيترت وه .٢٣أ

 .ةبسانم ةيميظنت لكايه وأ طئاسو لNخ نم لمع ةقNع ءاشنإ •

 .ةددحم ماكحأو طورش بجوä تNماع;ا نم ةنيعم عاونأب مايقلا •

 .يلام معد وأ ةنيعم تامدخ ريفوت •

 اهنع حاصفvا وأ اهديدl متي ملو ةقNع تاذ فارطأ عم ت≤ تNماعم وأ تاقNع دوجو ىلإ ريشت دق يتلا تابيترتلا ةلثمأ نمو 
 :قباسلا ف عجارملل

 .ىرخأ فارطأ عم ةلجسم ريغ نماضت تاكرش ف ةكراش;ا •

 .ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ ماكحأو طورش بجوä ةنيعم فارطJ تامدخ ريفوتل تايقافتا ماربإ  •

 .ينماضلا عم تاقNعلاو تانامضلا •

lماعم دوجو ديدN١٦ ةرقفلا :عجار( يعيبطلا لمعلا راسم جراخ ةمهم ت( 

 اذإ ام يوقت نم عجار;ا نّك¶ ,ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ متت يتلا ةمه;ا تNماع;ا نأشب ةيفاضإ تامولعم ىلع لوص{ا نإ .٢٤أ
 تابلطتم قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ عضي امدنع ,يرهوoا فيرحتلا رطاخم ديدl نمو ,شغلا رطخ لماوع نم يأ دجوت تناك
 .ةقNعلا تاذ فارطJاب ةصاخ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٥٣  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 :ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ متت يتلا تNماع;ا ةلثمأ نمضتت دق .٢٥أ

 .ذاوحتسrا تايلمع وأ تاكرشلا ةلكيه ةداعإ تايلمع لثم ,ةدقع;ا ةيكل;ا قوقح تNماعم •

 .ةفيعض تاكرش ةمظنأ تاذ لود ف جراàا ف عقت يتلا تآشن;ا عم تNماع;ا •

 .كلذل ضَوِع دوجو نأ نود رخآ فرطل ةأشن;ا لبق نم ةيرادvا تامدàا يدقت وأ لمعلا نكامأ ريجأت •

 .داتعم ريغ لكشب ةريبك تادئاع وأ تاموصخ ىلع يوطنت يتلا عيبلا تNماعم •

 .ءارشلا ةداعإب دهعتلا عم عيبلا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةراّود تابيترتب مستت يتلا تNماع;ا •

 .اهتدم ءاهتنا لبق اهطورش رييغت متي دوقع بجوä متت يتلا تNماع;ا •

 ))أ( ١٦ ةرقفلا :عجار( يعيبطلا لمعلا راسم جراخ عقت يتلا ةمه;ا تNماع;ا ةعيبط مهف

 يراجتلا رربملل مهف ىلإ لصوتلا ,ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ ت≤ يتلا ةمه;ا تNماع;ا ةعيبط نع راسفتسrا لمشي .٢٦أ
 .اهبجوä ت≤ يتلا ماكحJاو طورشلاو ,تNماعملل

 ))ب( ١٦ ةرقفلا :عجار( ةكراشم نوكت نأ نك• ةقNعلا تاذ فارطJا تناك اذإ اّمع راسفتسrا

 ىلع رشابم لكشب ريثأتلا قيرط نع طقف سيل ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ ةمهم ةلماعم ف ةقNع وذ فرط كراشي نأ نك• .٢٧أ
 ىلإ ريثأتلا اذه لثم ريشي دقو .طيسو لNخ نم رشابم ريغ لكشب ريثأتلا قيرط نع ًاضيأ اΩإو ,اهيف ًافرط هنوك لNخ نم ةلماع;ا
 .شغلا رطخ لماوع نم لماع دوجو

 )١٧ ةرقفلا :عجار( طابترrا قيرف عم ةقNعلا تاذ فارطJا نع تامولع;ا لدابت

 :لاث;ا ليبس ىلع ,طابترrا قيرف ءاضعأ عم اهلدابت نك• يتلا ةقNعلا تاذ فارطJا نع ةمئN;ا تامولع;ا نمضتت .٢٨أ

 .ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا ةيوه •

 .ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا ةعيبط •

 هجو ىلعو ,ةعجار;ا دنع ةصاخ ةاعارم بلطتت دق يتلا ,ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةدقع;ا وأ ةمه;ا تNماع;ا وأ تاقNعلا •
 .ةيلام ةكراشم ةمكو{اب نوفلك;ا وأ ةرادvا اهيف كراشت يتلا تNماع;ا صوصàا

Vا فيرحتلا رطاخم ديدZاهمييقتو ,ةق7علا تاذ فارط2ا عم ت7ماع"او تاق7علل ةبحاص"ا يرهو 

 )١٩ ةرقفلا :عجار( نميهُم ذوفن هل ةقNع يذ فرطل ةبحاص;ا شغلا رطخ لماوع 

 نم Nًماع ,كلذ نع ضّوعت ةباقر تاودأ قيبطت نود صاخشJا نم ةريغص ةعومجم وأ دحاو صخش بناج نم ةرادvا ىلع ةنميهلا دعت .٢٩أ
 :ةقNع وذ فرط هسرا• نميهم ذوفن دوجو ىلع ةلادلا تارشؤ;ا يب نمو ٢٤.شغلا رطخ لماوع

 .ةمكو{اب نوفلك;ا وأ ةرادvا اهتذختا ةمهم لمع تارارق ىلع ةقNعلا يذ فرطلا ضارتعا •

 .ةمه;ا تNماعملل يئاهنلا دامتعNل ةقNعلا يذ فرطلل عوجرلا •

 .ةقNعلا يذ فرطلا نم ةمدق;ا ةيراجتلا تاحرتق;ا لوح ةمكو{اب يفلك;او ةرادvا يب ,ماتلا هبايغ وأ ,شاقنلا ةيدودحم •

 .)يبرق;ا هترسأ دارفأ دحأ وأ( ةقNعلا وذ فرطلا اهيف كرتشي يتلا تNماعملل لقتس;ا دامتعrاو صحفلا ةردن •

 
 )٢٤٠( ةعجار'ا رايع' لو_ا قحل'ا ٢٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٥٤  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 ًارمتسم لازي rو ,ةأشن;ا سيسأت ف ًايدايق ًارود ىدأ دق ةقNعلا وذ فرطلا ناك اذإ ,تrا{ا ضعب ف نميه;ا ذوفنلا ًاضيأ دجوي دقو
 .اهترادإ ف رودلا اذه ءادأ ف

 .شغلا ببسب ةمهم يرهوج فيرl رطاخم دوجو ىلإ نميهُم ذوفن هل ةقNع يذ فرط دوجو ريشي دق ,ىرخأ رطخ لماوع دوجو دنع .٣٠أ 
 :لاث;ا ليبس ىلعف

 ريغ وأ ةشوشغم تاسراè ىلإ يينه;ا نيراشتس;ا وأ ايلعلا ةرادvا ف داتعم ريغ لكشب عفتر;ا نارودلا لدعم ريشي دق •
 .ةقNعلا يذ فرطلا ضارغأ مدخت ةيقNخأ

 نأ نك• ةقNعلا اذ فرطلا نأ ىلإ ,كلذل حضاو يراù رربم دوجو نود ةمهم تNماعم ف ييراù ءاطسو مادختسا ريشي دق •
 .ةيلايتحا ضارغJ ءاطسولا ءrؤه ىلع ةرطيسلا لNخ نم تNماع;ا كلت ف ةحلصم هل نوكت

 وأ ,كلذب لماكلا هلاغشنا وأ ةيبساtا تاسايسلا رايتخا ف ةقNعلا يذ فرطلا لبق نم ةطرف;ا ةكراش;ا ىلع ةلدJا ريشت دق •
 .شوشغم يلام ريرقت دادعإ لامتحا ىلإ ةمه;ا تاريدقتلا ديدحتب

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( ةق7علا تاذ فارط2ا عم ت7ماع"او تاق7علل ةبحاص"ا يرهوZا فيرحتلا رطاS تاباجتس_ا

 ةمَّيق;ا يرهوoا فيرحتلا رطاj ةباجتساك عجار;ا اهراتخي دق يتلا ةيفاضvا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط دمتعت .٣١أ
 ٢٥.ةأشن;ا فورظو رطاjا كلت ةعيبط ىلع ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل ةبحاص;ا

 نع بسانم لكشب حِصفُت وأ بِساl مل ةرادvا نأب مهم رطà همييقت دنع عجار;ا اهذفني دق يتلا ساسJا ةعجار;ا تاءارجإ ةلثمأ نم .٣٢أ 
 :)أطخ وأ شغ ببسب ءاوس( قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطv ًاقفو ةقNع تاذ فارطأ عم ةنيعم تNماعم

 وأ ةاماtا بتاكم وأ كونبلا لثم ,مهعم اهتشقانم وأ ءاطسو عم اهؤارجإ متي يتلا تNماعملل ةددحم بناوج ىلع ةقداص;ا •
 .ةيقNخJا دعاوقلا وأ حئاوللا وأ ةمظنJا بجوä ٍروظحم ريغو ًايلمع كلذ ناك ىتم ,ءNكولا وأ ينماضلا

 لقأ اذه ةعجار;ا ءارجإ نوكي دق( اهغلابم وأ ةددtا اهطورش وأ ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا ضارغأ ىلع ةقداص;ا •
 .)عجار;ا ىلع اهدودر ف ةقNعلا تاذ فارطJا ىلع رثؤت نأ حجر;ا نم ةأشن;ا نأ عجار;ا ىري امدنع ةيلعاف

 تاذ فارطJاب ةصاàا ,اهرفوت لاح ف ,ةلصلا تاذ ىرخJا ةيلا;ا تامولع;ا وأ ةيلا;ا مئاوقلا ةءارقب ءاضتقrا دنع مايقلا •
 .ةقNعلا تاذ فارط∂ل ةيبساtا تNجسلا ف ةدراولا تNماع;ا نع ةبساtا نأشب ةلدأ نع ثحبلل ةقNعلا

 ,عجار;ا موقي دقف ,نميهم ذوفن هل ةقNع يذ فرط دوجول ًةجيتن شغلا ببسب مهم يرهوج فيرl رطà عجار;ا مييقت ةلاح ف .٣٣أ
 نوكي اäر يتلا ةيراجتلا تاقNعلا نأشب مهف ىلإ لصوتلل ةعجارم تاءارجإ ذيفنتب ,)٢٤٠( رايعملل ةماعلا تابلطت;ا ىلإ ةفاضvاب
 ساسأ ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت ىلإ ةجا{ا ديدحتلو ةأشن;ا عم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب اهماقأ دق ةقNعلا وذ فرطلا
 :يلي ام تاءارجvا كلت ةلثمأ نمو .ةبسانم

 .مهعم تاشقانم ءارجإو ,ةمكو{اب يفلك;او ةرادvا نم تاراسفتسrا •

 .ةقNعلا يذ فرطلا نم تاراسفتسrا •

 .ةقNعلا يذ فرطلا عم ةمرب;ا ةمه;ا دوقعلا نع يصقتلا •

 .ةصاخ ةيجراخ ةيراù تامولعم دعاوق لNخ نم وأ تنرتنvا ةكبش لNخ نم لاث;ا ليبس ىلع ,بسانم يساسأ ثحب ءارجإ •

 .اهب ظافتحrا متي ناك ىتم نوفظو;ا اهمدقي يتلا تافلاjا نع فشكلا ريراقت صحف •

 
 تاداشرإ مدقيو تابلطتم )٢٤٠( ةعجار'ا رايعم عضيو .ةيفاضÜا ةعجار'ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ف رظنلا نأشب تاداشرÜا نم ديز'ا )٣٣٠( ةعجار'ا رايعم مدقي ٢٥

 .شغلا ببسب يرهو7ا فيرحتلل ةمَّيق'ا رطاخملل ةبسان'ا تاباجتسkا نأشب



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٥٥  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 رابتخا نود ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوص{ا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دق ,عجار;ا اهب موقي يتلا رطاjا مييقت تاءارجإ جئاتن ىلع ًءانب .٣٤أ
 ريغ نم نوكي دق ,فورظلا ضعب فو ,كلذ عمو .ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا ىلع ةأشن;ا ف ةقَّبطُ;ا ةباقرلا تاودأ
 فيرحتلا رطاخم صخي اميف اهدحو ساسJا ةعجار;ا تاءارجإ لNخ نم ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص{ا نكم;ا
 يب ةعومªا لخاد تNماع;ا نوكت امدنع ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;او تاقNعلل ةبحاص;ا يرهوoا
 هنع ريرقتلا وأ هتoاعم وأ هليجست وأ هؤاشنإ ت دق تNماع;ا هذه نع تامولع;ا نم ريبك ردق كانه نوكيو ةريثك اهتانوكمو ةأشن;ا
 ف للقت نأ اهنأش نم ةلاّعف ساسأ ةعجارم تاءارجإ ميمصت نكم;ا ريغ نم هنأ عجار;ا ىري دقف ,لماكتم ماظن نمض ينورتكلإ لكشب
 ءافوللو ,ةلا{ا هذه لثم فو .لوبقم لكشب ٍضفخنم ىوتسم ىلإ تNماع;ا هذهل ةبحاص;ا يرهوoا فيرحتلا رطاخم نم اهتاذ دح
äةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص{اب يضقي يذلا )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم بلطت Jةباقرلا تاود 
 فارطJا عم تNماع;او تاقNعلا ليجست ةقدو لامتكا ىلع ةأشن;ا ف ةقبط;ا ةباقرلا تاودأ رابتخاب بلاطم عجار;ا نإف ٢٦,ةلصلا تاذ
 .ةقNعلا تاذ

lا ديدJعلا تاذ فارطNماع;ا وأ ةقNا عم ةمه;ا تJعلا تاذ فارطNمتي مل يتلا ةق lا وأ اهديدvقباسلا ف اهنع حاصف 

 ))أ( ٢٢ ةرقفلا :عجار( ًاثيدح ةددtا ةقNعلا تاذ فارطJا نع تامولع;اب طابترrا قيرف غNبإ

 اذإ ام ديدl ف مهدعاسي طابترrا قيرف ف نيرخ´ا ءاضعJا ىلإ ًاثيدح اهديدl متي ةقNع تاذ فارطأ يأ نع يروفلا غNبvا نإ .٣٥أ
 اذإ ام كلذ ف اä ,اهنم ةطبنتس;ا تاجاتنتسrاو ,لعفلاب اهذيفنت ت يتلا رطاjا مييقت تاءارجإ جئاتن ىلع رثؤت تامولع;ا هذه تناك
 .مييقت ةداعإ ىلإ ةجاحب يرهوoا فيرحتلا رطاخم تناك

 ))ج( ٢٢ ةرقفلا :عجار( ًاثيدح ةددtا ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةمه;ا تNماع;ا وأ ةقNعلا تاذ فارطJاب قلعتي اميف ساسJا تاءارجvا

 عم ةمه;ا تNماع;ا وأ ةقNعلا تاذ فارطJاب قلعتي اميف عجار;ا اهذفني دق يتلا ساسJا ةعجار;ا تاءارجإ ىلع ةلثمJا نمضتت .٣٦أ
 :ًاثيدح ةددtا ةقNعلا تاذ فارطJا

 ًابسانم كلذ ناك ىتم( كلذ ف اä ,ًاثيدح ةددtا ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةأشن;ا تاقNع ةعيبط نع تاراسفتساب مايقلا •
 ةريبك ةفرعم اهيدل نأ ضرتفُي ةأشن;ا جراخ فارطأ نم راسفتسrا )ةيقNخأ دعاوق وأ ةحئr وأ ماظن بجوä روظحم ريغو
 ءاكرش وأ ينماضلا وأ ييراشتسrا وأ يسيئرلا يلثم;ا وأ يساسJا ءNكولا وأ ينوناقلا راشتس;ا لثم ,اهلامعأو ةأشن;اب
 .نيرخ´ا يبرق;ا لمعلا

 ءارجإ لهسلا نم نوكي دقو .ًاثيدح ةددtا ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;اب ةصاàا ةيبساtا تNجسلل ليلl ءارجإ •
 .بسا{ا ةدعاسä ةعجار;ا بيلاسأ مادختساب ليلحتلا اذه لثم

 ةبساtا ت≤ دق تNماع;ا تناك اذإ ام يوقتو ,ًاثيدح ةددtا ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا ماكحأو طورش نم ققحتلا •
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطv ًاقفو بسانم لكشب اهنع حاصفvاو

 ))ه( ٢٢ ةرقفلا :عجار( ةرادvا لبق نم دمعت;ا حاصفvا مدع

 ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقNعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم نأشب )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا تاداشرvاو تابلطت;ا دعُت .٣٧أ
 عم ةمه;ا تNماع;ا وأ ةقNعلا تاذ فارطJا نع عجارملل حاصفvا مدعب دمع نع تماق دق ةرادvا نأ حضتي امدنع ةلص تاذ
 ةرادvا دودر ىلع دامتعrا ةيناكمإ يوقت ةداعإ يرورضلا نم ناك اذإ ام نابس{ا ف ًاضيأ عجار;ا ذخأي دقو .ةقNعلا تاذ فارطJا
 .عجارملل ةمدق;ا ةرادvا تادافإو عجار;ا تاراسفتسا ىلع

 
 )ب( ٨ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجار'ا رايعم  ٢٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٥٦  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

lماع;ا ديدNا عم ةمه;ا تJعلا تاذ فارطNةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ ةق 

 )٢٣ ةرقفلا :عجار( ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةمه;ا تNماعملل يراجتلا ررب;ا يوقت 

 ام نابس{ا ف عجار;ا ذخأي دق ,ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ ت≤ ةقNع يذ فرط عم ةمهم ةلماع; يراجتلا ررب;ا يوقت دنع .٣٨أ
 :يلي

 :ةلماع;ا تناك اذإ ام •

o ع تاذ فارطأ ةدع ىلع ةلماع;ا لمتشت دق ,لاث;ا ليبس ىلع( ةياغلل ةدقعمNةدحوم ةعومجم لخاد ةق(. 

o lطورش ىلع يوت ùدعمو راعسأ لثم ,ةفولأم ريغ ةيراrةفولأم ريغ دادس طورشو تانامضو ةدئاف ت. 

o يقطنم ببس ىلإ رقتفت ùاهثود{ حضاو يرا. 

o ع تاذ ًافارطأ نمضتتNمتي مل ةق lقباسلا ف اهديد. 

o اعُمoةفولأم ريغ ةقيرطب ة. 

 .ةمكو{اب يفلك;ا عم اهنع ةبساtاو تNماع;ا كلت ةعيبط تشقان دق ةرادvا تناك اذإ ام •

 ةيساسJا ةيداصتقrا داعب∂ل ةبجاولا ةيانعلا لذب نم rًدب ةنيعم ةيبساحم ةoاعم ىلع ربكأ لكشب زكرت ةرادvا تناك اذإ ام •
 .ةلماعملل

 رايع; ًاقفو بلاطم عجار;ا نإف ,ةقNعلا يذ فرطلا عم ةلماع;ا طورش عم يرهوج لكشب ةقسّتم ريغ ةرادvا تاحيضوت تناك اذإو
 .ةمه;ا ىرخJا رومJا نأشب ةرادvا تادافإو تاحيضوت ىلع دامتعrا ةيناكمإ ف رظني نأب ٢٧)٥٠٠( ةعجار;ا

 ليصl ف عجار;ا كلذ دعاسي دق ذإ ,ةقNعلا يذ فرطلا روظنم نم ةلماع;ا هذه لث; يراجتلا ررب;ا مهف ىلإ ًاضيأ عجار;ا ىعسي دق .٣٩أ 
 ريغ ودبي يذلاو ةقNعلا يذ فرطلا روظنم نم يراجتلا ررب;ا لّكشي دقو .اهذيفنت بابسأو ةلماعملل ةيداصتقrا ةقيقحلل لضفأ مهف
 .شغلا رطخ لماوع نم Nًماع فرطلا كلذ لمع ةعيبط عم قستم

 ))ب( ٢٣ ةرقفلا :عجار( اهدامتعاو ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةمه;ا تNماع;اب حيرصتلا

 عم ةمه;ا تNماع;ا صخي اميف يمهاس;ا نم ,لا{ا ىضتقم بسح وأ ,ةمكو{اب يفلك;ا وأ ةرادvا لبق نم دامتعrاو حيرصتلا نإ .٤٠أ
 ةبجاولا ةيانعلا تلان دق تNماع;ا هذه نأب ةعجارم ةلدأ رفوي دق ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ متت يتلا ةقNعلا تاذ فارطJا
 دوجو ريشي دقو .بسانم لكشب ةيلا;ا مئاوقلا ف تسكعنا دق اهماكحأو اهطورش نأو ,ةأشن;ا لخاد ةبسان;ا تايوتس;ا لبق نم
 وأ ةرادvا عم شاقنلا ىلإ ةدنتس;ا ةيقطن;ا تاريسفتلا بايغ عم ,دامتعrاو حيرصتلا اذه لث; عضخت مل ةعيبطلا هذهب تNماعم
 ًاهبتنم نوكي نأ ىلإ عجار;ا جاتحي دق ,فورظلا هذه فو .أطخ وأ شغ ببسب يرهوج فيرl رطاخم دوجو ىلإ ,ةمكو{اب يفلك;ا
 تناك اذإ ام جاتنتسr ييفاك ريغ ,امهدحو ,دامتعrاو حيرصتلا نوكي دقف ,كلذ عمو .ةلثاè ةعيبط اهل يتلا ىرخJا تNماعملل
 يب ؤطاوت دوجو ةلاح ف يلاعف ريغ نانوكي دق دامتعrاو حيرصتلا نJ ,ةدوجوم ريغ شغلا ببسب يرهوoا فيرحتلا رطاخم
 .ةقNع يذ فرط بناج نم نميهم ذوفنل ةأشن;ا عوضخ ةلاح ف وأ ةقNعلا تاذ فارطJا

 رغصJا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 ًءانبو .ربكأ ةأشنم ف دجوت دق يتلا دامتعrاو ةطلسلا تايوتسم فNتخا اهرفوي يتلا ةباقرلا تاودأ سفن رغصJا ةأشن;ا كل≤ r دق .٤١أ
 ةقلعت;ا ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوص{ا لجأ نم دامتعrاو حيرصتلا ىلع لقأ ةجردب رغصأ ةأشنم ةعجارم دنع عجار;ا دمتعي دقف ,هيلع
 ف عجار;ا ذخأي دق ,كلذ نم rًدبو .ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ متت يتلا ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةمه;ا تNماع;ا ةحصب

 
 ١١ ةرقفلا ,"ةعجار'ا ةلدأ" )٥٠٠( ةعجار'ا رايعم  ٢٧



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٥٧  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 نم تNماع;ا نم ةنيعم بناوج ىلع ةقداص;ا بلط وأ ,ةلصلا تاذ تادنتس;ا نع يصقتلا لثم ,ىرخأ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت نابس{ا
 .تNماع;ا ف كلا;ا ريد;ا ةكراشم ةظحNم وأ ,ةلصلا تاذ فارطJا

 يراù ساسأ ىلع ةلماعم ف ةدئاسلا كلتل ةئفاكم طورش ساسأ ىلع اهب مايقلا ت دق ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا نأب تارارقvا
 )٢٤ ةرقفلا :عجار(

 رعسو ةقNع يذ فرط عم ت≤ يتلا ةلماع;ا رعس يب ةنراق;اب قلعتي اميف اهيلع لوص{ا لهسي دق ةعجار;ا ةلدأ نأ نم مغرلا ىلع .٤٢أ
 ديفت ةعجارم ةلدأ ىلع لوص{ا ىلع عجار;ا ةردق نم ّدlُ ةيلمع تابوعص ًةداع دجوت هنإف ,يراù ساسأ ىلع ت≤ ةلثاè ةلماعم
 دق عجار;ا نأ مغر ,لاث;ا ليبس ىلعف .يراù ساسأ ىلع ت≤ يتلا ةلماع;ا ف اهرظاني ا; ةئفاكم ةلماعملل ىرخJا بناوoا عيمج نأب
 اذإ اè دكأتلا ًايلمع رذعت;ا نم نوكي دقف ,قوسلا رعسب اهب مايقلا ت دق ةقNع يذ فرط عم ام ةلماعم نأ نم دكأتلا ىلع ًارداق نوكي
 قافتrا متي دق يتلا كلتل ةئفاكم )ةددtا ءابعJاو ةلمتtا تامازتلrاو نامتئrا طورش لثم( ةلماعملل ىرخJا ماكحJاو طورشلا تناك
 يذ فرط عم ةلماعم ءارجإب ةرادvا رارقإ ف يرهوج فيرl دوجوب رطخ كانه نوكي دقف ,هيلع ًءانبو .ةلقتسم فارطأ يب ًةداع اهيلع
 .يراù ساسأ ىلع ةلماعم ف ةدئاسلا كلتل ةئفاكم طورشب ةقNع

 كلتل ةئفاكم طورشب ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا ءارجإب ديفت يتلا تارارقvا ديؤت نأ ةرادvا نم ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ بلطتي .٤٣أ 
 :رارقvا اذهل ةرادvا معد نمضتي دقو .يراù ساسأ ىلع يتلا تNماع;ا ف ةدئاسلا

 .ةقNع اذ سيل رثكأ وأ دحاو فرط عم ةهباشم وأ ةقباطم ةلماعم طورشب ةقNعلا يذ فرطلا عم ةلماع;ا طورش ةنراقم •

 .ةلماع;ا كلتل قوسلا ماكحأو طورش نم دكأتللو ,ةيقوسلا ةميقلا ديدحتب يجراخ ريبخ فيلكت •

 .ةحوتفم قوس ف ماع هجوب ةلثام;ا تNماعملل ةفورع;ا قوسلا طورشب ةلماع;ا طورش ةنراقم •

 :يلي اè رثكأ وأ ًادحاو رارقvا اذهل ةرادvا معد يوقت لمشي دق .٤٤أ

 .رارقvا معدل ةرادvا ةيلآ ةبسانم ىدم ف رظنلا •

 اهلامتكاو اهتقد ىدم ديدحتل تانايبلا رابتخاو ,رارقvا معدت يتلا ةيجراàا وأ ةيلخادلا تانايبلا ردصم نم ققحتلا •
 .اهتمءNمو

 .رارقvا اهيلإ دنتسا ةمهم تاضارتفا يأ ةيلوقعم ىدم يوقت •

 ةدئاسلا كلتل ةئفاكم طورشب اهب مايقلا متي مل يتلا ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا نع حاصفvا يلا;ا ريرقتلا رطأ ضعب بلطتت .٤٥أ
 نوكي دقف ,ةقNع يذ فرط عم ةلماعم نع ةيلا;ا مئاوقلا ف ةرادvا حصفت مل اذإ ,فورظلا هذه فو .يراù ساسأ ىلع تNماعم ف
 .يراù ساسأ ىلع ةلماعم ف ةدئاسلا كلتل ةئفاكم طورشب اهب مايقلا ت دق ةلماع;ا نأب ًاينمض ًارارقإ كلذ

 اهنع حاصفgاو ةق7علا تاذ فارط2ا عم ةددcا ت7ماع"او تاق7علا نع ةبساcا يوقت

 )٢٥ ةرقفلا :عجار( تافيرحتلا يوقت دنع ةيبسنلا ةيمهJا تارابتعا

 يوقت دنع ,هثودحب ةصاàا فورظلاو ,فيرحتلا ةعيبطو مجح نم Nًك نابس{ا ف ذخأي نأ عجار;ا نم )٤٥٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٤٦أ
 ,بسحف ةلماعملل لجس;ا غلب;ا ىلع ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ةبسنلاب ةلماع;ا ةيمهأ دمتعت r دقو ٢٨.ًايرهوج فيرحتلا ناك اذإ ام
 .ةقNعلا يذ فرطلا عم ةقNعلا ةعيبط لثم ,ةلص تاذ ىرخأ ةنيعم لماوع ىلع ًاضيأ نكلو

 
 ىلع رثؤت دق يتلا فورظلا نأشب تاداشرإ ٤٥٠ ةعجار'ا رايعم نم ٢١أ ةرقفلا مدقت .)أ( ١١ ةرقفلا ,"ةعجار'ا لBخ ةفشتك'ا تافيرحتلا يوقت" )٤٥٠( ةعجار'ا رايعم ٢٨

 .فيرحتلا يوقت



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٥٨  

)٥٥٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقNعلا تاذ فارطJا

 ))أ( ٢٥ ةرقفلا :عجار( ةقNعلا تاذ فارطJا نع تاحاصفvا يوقت

 قئاقح تناك اذإ اميف رظنلا قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطv حاصفvا تابلطتم قايس ف ةقNعلا تاذ فارطJا نع تاحاصفvا يوقت ينعي .٤٧أ
 دقو .ةموهفم تاحاصفvا نوكت ىتح بسانم لكشب اهضرعو اهصيخلت ت دق ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا عم تاقNعلا فورظو
 :ةيت´ا تrا{ا ف ةموهفم ريغ ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;اب ةقلعت;ا تاحاصفvا نوكت

 وأ ;ةفَّرحُم وأ ةحضاو ريغ ةيلا;ا مئاوقلا ىلع اهتاريثأتو تNماعملل يراجتلا ررب;ا ناك اذإ )أ(

 ةيرورض دعُت يتلاو تNماعملل ىرخJا ةمه;ا رصانعلا وأ ماكحJا وأ ةيسيئرلا طورشلا نع بسانم لكشب حاصفvا متي مل اذإ )ب(
 .اهمهفل

 )٢٦ ةرقفلا :عجار( ةبوتك"ا تادافgا

 :يلي ام ةمكو{اب يفلك;ا نم ةبوتكم تادافإ ىلع لوص{ا اهيف بسان;ا نم نوكي دق يتلا فورظلا نمضتت .٤٨أ

 مئاوقلا ىلع يرهوج لكشب رثؤت )أ( ,ةقNع تاذ فارطأ عم ةددحم تNماعم دامتعاب ةمكو{اب يفلك;ا مايق دنع نوكي ام •
 .ةرادvا اهيف كرتشت )ب( وأ ,ةيلا;ا

 تاذ فارطJا عم ةنيعم تNماعم ليصافت صخي اميف عجارملل ةددحم ةيهفش تادافإ ةمكو{اب نوفلك;ا مدقي امدنع نوكي ام •
 .ةقNعلا

 تاذ فارطJا عم تNماع;ا ف وأ ةقNعلا تاذ فارطJا ىدل اهريغ وأ ةيلام حلاصم ةمكو{اب يفلكملل نوكت امدنع نوكي ام •
 .ةقNعلا

 عم تNماع;ا نأب ةدافvا لثم ,اهتمدق دق ةرادvا نوكت دق ةددحم تارارقإ نأشب ةبوتكم تادافإ ىلع لوص{ا ًاضيأ عجار;ا ررقي دق .٤٩أ
 .اهنع حاصفvا متي مل ةيبناج تاقافتا ىلع لمتشت r ةقNعلا تاذ فارطJا

 )٢٧ ةرقفلا :عجار( ةمكوnاب يفلك"اب لاصت_ا

 عم كرتشم مهف عضو ف عجار;ا ةأشن;اب ةقNعلا تاذ فارطJا صوصخب ٢٩ةعجار;ا ءانثأ رهظت يتلا ةمه;ا رومJا نع غNبvا دعاسي .٥٠أ
 :ةقNعلا تاذ فارطJاب ةطبتر;ا ةمه;ا رومJا ةلثمأ نمو .اهلح ةقيرطو رومJا هذه ةعيبطل ةمكو{اب يفلك;ا

 تاذ فارطJا عم ةمه;ا تNماع;ا نع وأ ةقNع تاذ فارطJا نع عجارملل )r وأ دمعتم لكشب ًءاوس( ةرادvا حاصفإ مدع •
 ملع ىلع اونوكي مل ةقNع تاذ فارطأ عم ةمهم تNماعمو تاقNع ىلإ ةمكو{اب يفلك;ا هابتنا تفلي دق يذلا رمJا ,ةقNعلا
 .قباسلا ف اهب

• lماع;ا ديدNا عم ةمه;ا تJعلا تاذ فارطNا ,بسانم لكشب اهدامتعاو اهب حيرصتلا متي مل يتلا ,ةقJهنع أشني دق يذلا رم 
 .شغ ثودح ف هابتشrا

 ريرقتلا راطv ًاقفو ةقNعلا تاذ فارطJا عم ةمه;ا تNماع;ا نع حاصفvاو ةبساtاب قلعتي اميف ةرادvا عم قافتrا مدع •
 .قبطن;ا يلا;ا

 .ةقNعلا تاذ فارطJا عم تNماع;ا نم ةددحم ًاعاونأ ديقت وأ رظl يتلا ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظنJاب مازتلrا مدع •

 .ةأشن;ا ىلع ةياهنلا ف رطيسي يذلا فرطلا ديدl ف تابوعص ةهجاوم •

 
 .ةعجار'ا ءانثأ رهظت يتلا ةمه'ا روم_ا ةعيبط نأشب تاداشرÜا نم ديز'ا )٠٣٢( ةعجار'ا رايعم نم ٨أ ةرقفلا مدقت  ٢٩



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةقح6لا ثادح3ا :)٥٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٥٦٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 

  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٦٠  ةقحNلا ثادحKا 

)٥٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 )٥٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةقح6لا ثادح3ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ............................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٢  ...........................................................................................................  ةقحNلا ثادحKا

 ٣  ................................................................................................................ نايرسلا خيرات

 ٤  .....................................................................................................................  فاده3ا

 ٥  ...................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ٩ -٦  ............................................................. عجار;ا ريرقت خيراتو ةيلا;ا مئاوقلا خيرات يب ةعقاولا ثادحKا

 ١٣ -١٠  ....................... ..ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ خيرات لبق نكلو هريرقت خيرات دعب عجار;ا ىدل ةفورعم حبصت يتلا قئاقgا

 ١٧ -١٤  ........................................................ ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ دعب عجار;ا ىدل ةفورعم حبصت يتلا قئاقgا

 ىرخ3ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ١أ  ............................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٥أ-٢أ  ...................................................................................................................   تافيرعتلا

 ١٠أ -٦أ  ............................................................  عجار;ا ريرقت خيراتو ةيلا;ا مئاوقلا خيرات يب ةعقاولا ثادحKا

 ١٧أ -١١أ  ....................... ..ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ خيرات لبق نكلو هريرقت خيرات دعب عجار;ا ىدل ةفورعم حبصت يتلا قئاقgا

 ٢٠أ -١٨أ  ...................................................................  ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ دعب عجار;ا اهب ملعي يتلا قئاقgا
 

 مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهKا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةقحNلا ثادحKا" )٥٦٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعمللً اقفو ةعجار;اب

 ةرقفلا
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٦١  

)٥٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقحNلا ثادحKا

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 لوانتي ~ هنكلو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةقحNلا ثادحKاب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 يتلا تامولع;ا يهو ,عجار;ا ريرقت خيرات دعب اهيلع لوصgا متي يتلا ىرخKا تامولع;ا نع عجار;ا تايلوؤس� ةقلعت;ا رومKا
 .رايع;ا اذه قاطن ف عقي قح~ ثدح ىلع ءوضلا ىرخKا تامولع;ا كلت طلست دقف ,كلذ عمو ١.)٧٢٠( ةعجار;ا رايعم اهلوانتي
 )١أ ةرقفلا :عجار(

 ةقح6لا ثادح3ا

 ىلع ثادحKا كلت ىلإ يلا;ا ريرقتلا رطأ نم ديدعلا ريشتو .ةيلا;ا مئاوقلا خيرات دعب عقت ةنيعم ثادحأب ةيلا;ا مئاوقلا رثأتت دق .٢
 :امه ثادحKا نم يعون ًةداع ددáو ٢.صوصÖا هجو

 ;ةيلا;ا مئاوقلا خيرات ف ةدوجوم تناك عاضوأ نع ةلدأ رفوت يتلا ثادحKا )أ(

 .ةيلا;ا مئاوقلا خيرات دعب تأشن عاضوأ نع ةلدأ رفوت يتلا ثادحKا )ب(

 يتلا تNماع;او ثادحKا ريثأت نابسgا ف ذخأ دق عجار;ا نأب ئراقلا ملعُي عجار;ا ريرقت خيرات نأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم حضويو
 ٣.خيراتلا كلذ ىتح تعقو يتلاو عجار;ا اهب ملع

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٣

 فاده3ا

 :يلي اميف عجار;ا فادهأ لثمتت .٤

 خيراتو ةيلا;ا مئاوقلا خيرات يب ةعقاولا ثادحKا تناك اذإ ام نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصgا  )أ(
 ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا كلت ف بسانم لكشب تسكعنا دق ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ًاحاصفإ وأ Nًيدعت بلطتت يتلا ,عجار;ا ريرقت
êقبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راط; 

 كلذ ف هل ةفورعم تناك ول يتلاو ,هريرقت خيرات دعب عجار;ا ىدل ةفورعم حبصت يتلا قئاقحلل بسانم لكشب ةباجتس~ا )ب(
 .هريرقت ليدعتب همايق ىلإ تدأ ا�رل خيراتلا

 تافيرعتلا

٥. Kا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغìيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 .ةيلا;ا مئاوقلا اهيطغت ةرتف رخآ ةياهن خيرات :ةيلا;ا مئاوقلا خيرات )أ(

 كلذ ف ا� ,ةيلا;ا مئاوقلا اهنم فلأتت يتلا مئاوقلا عيمج دادعإ هيف متي يذلا خيراتلا :ةيلا;ا مئاوقلا دامتعا خيرات )ب(
 )٢أ ةرقفلا :عجار( .ةيلا;ا مئاوقلا كلت نع ةيلوؤس;ا لمحتب ةيحNصلا باحصأ هيف رقي يذلاو ,ةقNعلا تاذ تاحاضيêا

 ةرقفلا :عجار( .)٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت عجار;ا هيف خرؤي يذلا خيراتلا :عجار;ا ريرقت خيرات )ج(
 )٣أ

 
 "ىرخ:ا تامولع'اب ةق5علا تاذ عجار'ا تايلوؤسم" )٠٧٢( ةعجار'ا رايعم ١
 عقت يتلا ,ءاوسلا ىلع ةيتاو'ا ريغو ةيتاو'ا ,ثادحVل ةيلا'ا مئاوقلا ف ةRاع'ا "ريرقتلا ةرتف دعب ثادح:ا" )١٠( ةبساحملل يلودلا رايع'ا لوانتي ,لاث'ا ليبس ىلع  ٢

 .اهرادصإب حيرصتلا خيراتو )ةبساcا رايعم ف "ريرقتلا ةرتف ةياهن" ظفلب هيلإ راش'ا( ةيلا'ا مئاوقلا خيرات يب
 ٦٦أ ةرقفلا ,"ةيلا'ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار'ا رايعم   ٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٦٢  

)٥٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةقحNلا ثادحKا

 .ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلاو عجار;ا ريرقت ىلع عNط~ا ةثلاثلا فارطöل هيف نكû يذلا خيراتلا :ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ خيرات )د(
 )٥أ ,٤أ يترقفلا :عجار(

 دعب عجار;ا اهفرعي يتلا قئاقgاو ,عجار;ا ريرقت خيراتو ةيلا;ا مئاوقلا خيرات يب عقت يتلا ثادحKا :ةقحNلا ثادحKا )ه(
 .هريرقت خيرات

 تابلطت"ا

 عجار"ا ريرقت خيراتو ةيلا"ا مئاوقلا خيرات يب عقت يتلا ثادح3ا

 ت دق هنأ تبثُت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةممصُم ةعجارم تاءارجإ ذفنُي نأ عجار;ا ىلع بجي  .٦
áا عيمج ديدKيدعت بلطتت يتلاو ,عجار;ا ريرقت خيراتو ةيلا;ا مئاوقلا خيرات يب ةعقاولا ثادحNً ةيلا;ا مئاوقلا ف ًاحاصفإ وأ. 
 قباسلا ف ةقبط;ا ةعجار;ا تاءارجإ اهل ترفو يتلا رومKا نأشب ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت عجار;ا نم عقوتُي ~ ,كلذ عمو
 )٦أ ةرقفلا :عجار( .ةيضرُم تاجاتنتسا

 وأ ,عجار;ا ريرقت خيرات ىلإ ةيلا;ا مئاوقلا خيرات نم ةرتفلا يطغت ثيحب ,٦ ةرقفلا اهبلطتت يتلا تاءارجêا ذيفنت عجار;ا ىلع بجي .٧
 تاءارجإ ىدمو ةعيبط ديدá دنع رطاخملل همييقت نابسgا ف ذخأي نأ عجار;ا ىلع بجيو .ًايلمع نك° هل خيرات برقأ
 )٨أ ,٧أ يترقفلا :عجار( :يلي ام نمضتت نأ بجي يتلا ,كلت ةعجار;ا

 .ةقحNلا ثادحKا ديدá نامضل ةرادêا اهتعضو تاءارجإ يK مهف ىلإ لصوتلا )أ(

 رثؤت نأ نكû ةقح~ ثادحأ يأ تعقو دق تناك اذإ اّمع ,لاgا ىضتقم بسح ,ةمكوgاب يفلك;او ,ةرادêا نم راسفتس~ا )ب(
 )٩أ ةرقفلا :عجار( .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع

 مئاوقلا خيرات دعب ةدقعن;ا ةمكوgاب يفلك;او ةرادêاو ةأشن;ا يكلام تاعامتجاب ةصاÖا ,تدجو نإ ,رضاúا ةءارق )ج(
 :عجار( .دعب ةحاتم رضاحم اهل تسيل يتلا تاعامتج~ا كلت نم يأ ف اهتشقانم ت£ يتلا رومKا نع راسفتس~او ,ةيلا;ا
 )١٠أ ةرقفلا

 .تدجو نإ ,ةأشنملل ةقح~ ةيلوأ ةيلام مئاوق ثدحأ ةءارق )د(

 ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ًاحاصفإ وأ Nًيدعت بلطتت ٍثادحأ ىلع ,٧و ٦ يترقفلا بجو� ةذفنُ;ا تاءارج§ل ةجيتن ,عجار;ا فّرعت اذإ  .٨
 ريرقتلا راطê ًاقفو ,ةيلا;ا مئاوقلا كلت ف بسانم لكشب سكعنا دق ليبقلا كلذ نم ثدح لك ناك اذإ ام ددحي نأ هيلع بجيف
 .قبطن;ا يلا;ا

 ةبوتك;ا تادافêا

 ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,ةبوتكم ةدافإ يدقت ,لاgا ىضتقم بسح ,ةمكوgاب يفلك;او ةرادêا نم بلطي نأ عجار;ا ىلع بجي .٩
 ةفاضإ وأ ليدعت ءارجإ قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ اهل بلطتي يتلاو ةيلا;ا مئاوقلا خيرات دعب ةعقاولا ثادحKا عيمج نأب ٤)٠٥٨(
 .اهنع حاصفêا وأ اهليدعت ت دق ,حاصفإ

 ةيلا"ا مئاوقلا رادصإ خيرات لبق نكلو هريرقت خيرات دعب عجار"ا ىدل ةفورعم حبصت يتلا قئاقSا

 ملعي امدنعف ,كلذ عمو .هريرقت خيرات دعب ةيلا;ا مئاوقلاب قلعتي اميف ةعجارم تاءارجإ يأ ذيفنتب مازتلا يأ عجار;ا ىلع عقي ~  .١٠
 ا�رل عجار;ا ريرقت خيرات ف هل ةفورعم تناك ول يتلاو ,ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ خيرات لبق نكلو هريرقت خيرات دعب ام ٍةقيقحب عجار;ا
 )١٢أ ,١١أ يترقفلا :عجار( :هيلع بجيف ,هريرقت ليدعتب همايق ىلإ تدأ

 ;لاgا ىضتقم بسح ,ةمكوgاب يفلك;او ةرادêا عم رمKا ةشقانم )أ(

 :كلذك رمKا ناك اذإو ;ليدعت ىلإ ةجاحب ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام ديدá )ب(
 

 "ةبوتك;ا تادافêا" )٥٨٠( ةعجار;ا رايعم  ٤
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)٥٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقحNلا ثادحKا

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف رمKا ةôاعم ةرادêا اهب مزتعت يتلا ةيفيكلا نع راسفتس~ا )ج(

 :عجار;ا ىلع بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلا ةرادêا تلّدع اذإ .١١

 .ليدعتلا ىلع فورظلا هذه ف ةمزNلا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت )أ(

 :١٢ ةرقفلا ف ةدراولا فورظلا قبطنت مل ام )ب(

 ;عجارملل ديدôا ريرقتلا خيرات ىتح ٧و ٦ يترقفلا ف اهيلإ راش;ا ةعجار;ا تاءارجإ ديد£ )١(

 خيراتبً اخرؤم عجارملل ديدôا ريرقتلا نوكي ~أ بجيو .ةلدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأشب ديدج ريرقتل عجار;ا يدقت )٢(
 .ةلدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا دامتعا خيرات قبسي

 ثادحKا وأ ثدgا تاريثأت ىلع ةيلا;ا مئاوقلا ليدعت رصق ةرادêا ىلع يلا;ا ريرقتلا راطإ وأ ةحئ~ وأ ماظن رظحي ~ امدنع  .١٢
 هنإف ,ليدعتلا كلذ ىلع مهدامتعا رصق ةيلا;ا مئاوقلا دامتعا نع يلوؤس;ا ىلع َرظُحي ~ امدنعو ,ليدعتلا كلذل ةببس;ا ةقحNلا
 .ليدعتلا كلذ ىلع )١( )ب( ١١ ةرقفلا تابلطت;ً اقفو ةقحNلا ثادحKا ىلع ةقبط;ا ةعجار;ا تاءارجإ رُصقي نأب عجارملل حَمسُي
 :نأ امإ عجار;ا ىلع بجي ,ت~اgا هذه لثم فو

 ثادحKا نأشب عجار;ا تاءارجإ نأ ىلإ هبجو� ريشيو ,ليدعتلا كلذ ىلع رصتقي ًايفاضإً اخيرات نمضتيل هريرقت لدعُي )أ(
 ةرقفلا :عجار( وأ ;ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا ةلصلا يذ حاضيêا ف حضو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ليدعت ىلع طقف رصتقت ةقحNلا
 )١٣أ

 نأشب عجار;ا تاءارجإ نأ ىلإ ريشي رخآ رمأ ةرقف ف وأ ٥هابتن~ا تفل ةرقف فً انايب نمضتيً ~دعم وأ ًاديدج ًاريرقت مدقي )ب(
 .ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا ةلصلا يذ حاضيêا ف حضو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ليدعت ىلع طقف رصتقت ةقحNلا ثادحKا

 ,ةلدعم ةيلام مئاوق رادصإ يلا;ا ريرقتلا راطإ وأ حئاوللا وأ ةمظنKا بجو� ةرادêا نمً ابولطم نوكي ~ دق ,لودلا ضعب ف .١٣
 دقتعي يتلا فورظلا ف ةيلا;ا مئاوقلا ةرادêا لدعت مل اذإ نكلو .ديدج ريرقت وأ لدعم ريرقت يدقت ىلإ عجار;ا جاتحي ~ ,يلاتلابو
 )١٥أ ,١٤أ يترقفلا :عجار( :ٍذئنيحف ,ليدعت ىلإ ةجاحب ةيلا;ا مئاوقلا نأ اهيف عجار;ا

 ةعجار;ا رايعم هبلطتي ا; ًاقفو هيأر ليدعت عجار;ا ىلع بجيف ,دعب ةأشنملل هûدقت ت دق عجار;ا ريرقت نكي مل اذإ )أ(
 وأ ;هريرقت يدقتب موقي مث ٦)٧٠٥(

 مل ام ,ةمكوgاب يفلك;ا ًاضيأو ةرادêا رطخُي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,لعفلاب ةأشنملل هûدقت ت دق عجار;ا ريرقت ناك اذإ )ب(
 فو .ةمزNلا تNيدعتلا ءارجإ لبق ةثلاثلا فارطöل ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ مدعب ,ةأشن;ا ةرادإ ف يكراشم ًاعيمج اونوكي
 بسان;ا فرصتلا ذاختا عجار;ا ىلع بجيف ,ةمزNلا تNيدعتلا ءارجإ نودب نكل قح~ تقو ف ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ ةلاح
 )١٧أ ,١٦أ يترقفلا :عجار( .هريرقت ىلع دامتع~ا عن; يعسلا لجأ نم

 ةيلا"ا مئاوقلا رادصإ دعب عجار"ا ىدل ةفورعم حبصت يتلا قئاقSا 

 ,كلذ عمو .ةيلا;ا مئاوقلا كلتب قلعتي اميف ةعجارم تاءارجإ يأ ذيفنتب مازتلا يأ عجار;ا ىلع عقي ~ ,ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ دعب  .١٤
 همايق ىلإ تدأ ا�رل عجار;ا ريرقت خيرات ف هل ةفورعم تناك ول يتلاو ,ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ دعب ام ةقيقحب عجار;ا ملعي امدنعف
 :هيلع بجيف ,هريرقت ليدعتب

 ;لاgا ىضتقم بسح ,ةمكوgاب يفلك;او ةرادêا عم رمKا ةشقانم )أ(

 :كلذك رمKا ناك اذإو ;ليدعت ىلإ ةجاحب ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام ديدá )ب(

 )١٨أ ةرقفلا :عجار( .ةيلا;ا مئاوقلا ف رمKا ةôاعم ةرادêا اهب مزتعت يتلا ةيفيكلا نع راسفتس~ا )ج(

                                                
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتن~ا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار;ا رايعم رظنا ٥
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تNيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم ٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٦٤  

)٥٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةقحNلا ثادحKا

 )١٩أ ةرقفلا :عجار( :عجار;ا ىلع بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلا ةرادêا تلّدع اذإ .١٥

 .ليدعتلا ىلع فورظلا هذه ف ةمزNلا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت )أ(

 ريرقت كلذكو قباسلا ف تردص يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ملتسا صخش يأ نأ نم دكأتلل ةرادêا اهتذختا يتلا تاوطÖا صحف )ب(
 .فقو;اب ملع ىلع ,اهيلع عجار;ا

 :١٢ ةرقفلا ف ةدراولا فورظلا قبطنت مل ام )ج(

 خيرات نوكي ~أ ىلع ,عجارملل ديدôا ريرقتلا خيرات ىتح ٧و ٦ يترقفلا ف اهيلإ راش;ا ةعجار;ا تاءارجإ ديد£ )١(
 ;ةلدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا دامتعا خيرات نم قبسأ عجارملل ديدôا ريرقتلا

 .ةلدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأشب ديدج ريرقتل عجار;ا يدقت )٢(

 ةرقفلا هبلطتت ا; ًاقفو ديدج ريرقتل عجار;ا يدقت وأ عجار;ا ريرقت ليدعت ,١٢ ةرقفلا ف ةدراولا فورظلا قبطنت امدنع )د(
١٢. 

 ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا حاضيêا ىلإ ريشت رخآ رمأ ةرقف وأ هابتنا تفل ةرقف لدع;ا وأ ديدôا هريرقت ف عجار;ا نّمضُي نأ بجي .١٦
 .عجار;ا همدق يذلا قباسلا ريرقتلا ىلإو ,اهرادصإ قباسلا ةيلا;ا مئاوقلا ليدعت ببس عسوأ قاطن ىلع شقاني يذلا

 ,فقو;اب ملع ىلع اهرادصإ قباسلا ةيلا;ا مئاوقلا ملتسا صخش يأ نأ نم دكأتلل ةمزNلا تاوطخلل ةرادêا ذاختا مدع ةلاح ف .١٧
 عجار;ا ىلع بجيف ,ليدعت ىلإ ةجاحب ةيلا;ا مئاوقلا نأ اهيف عجار;ا دقتعي يتلا فورظلا ف ةيلا;ا مئاوقلل اهليدعت مدع ةلاح فو
 ريرقت ىلع دامتع~ا عن; ىعسيس هنأب ٧,ةأشن;ا ةرادإ ف يكراشم ًاعيمج اونوكي مل ام ,ةمكوgاب يفلك;ا ًاضيأو ةرادêا رطخُي نأ
 ىلع بجيف ,راطخêا اذه نم مغرلاب ةمزNلا تاوطÖا هذه ةمكوgاب نوفلك;ا وأ ةرادêا ذختت مل اذإو .لبقتس;ا ف عجار;ا
 )٢٠أ ةرقفلا :عجار( .هريرقت ىلع دامتع~ا عن; يعسلا لجأ نم بسان;ا فرصتلا ذختي نأ عجار;ا

*** 
 ىرخ3ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )١ ةرقفلا :عجار( رايع"ا اذه قاطن

 يتلا ةيونسلا ريراقتلا فNخب( ةيلا;ا مئاوقلا رادصê ةقح~ ىرخأ تادنتسم ف ةنَّمضُم ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نوكت امدنع .١أ
 دق يتلا ةقحNلا ثادحKاب قلعتي اميف ةيفاضإ تايلوؤسم لمحتي دق عجار;ا نإف ,))٧٢٠( ةعجار;ا رايعم قاطن نمض نوكتس
 ماعلا باتتكNل ةيلا;ا قاروKا حرط ىلع يوطنت يتلا ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطت;ا لثم ,نابسgا ف اهذخأ ىلإ عجار;ا جاتحي
 ىتح ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت عجار;ا نم رمKا بلطتي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةيلا;ا قاروKا حرط اهيف متي يتلا لودلا ف
 متي يتلاو ,٧و ٦ يترقفلا ف تاءارجإ نم هيلإ راشم وه ام تاءارجêا هذه نمضتت دقو .باتتك~ا ةرشنل يئاهنلا حرطلا خيرات
 تامولع;ا تناك اذإ ام مييقتل باتتك~ا ةرشن ةءارقو ,هنم بيرق خيرات وأ ,باتتك~ا ةرشنل يئاهنلا حرطلا نايرس خيرات ىتح اهذيفنت
 ٨.عجار;ا لمع اهب طبتري يتلا ةيلا;ا تامولع;ا عم قستت اهيف ةدراولا ىرخKا

 تافيرعتلا

 ))ب( ٥ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا دامتعا خيرات

 نع يلوؤس;ا )ةمكوgاب يفلك;ا وأ ةرادêا ,لاث;ا ليبس ىلع( تاهôا وأ دارفKا حئاوللا وأ ةمظنKا ددá ,لودلا ضعب ف .٢أ
 ةيلìا ددáو ,اهدادعإ ت دق ,اهب ةقلعت;ا تاحاضيêا كلذ ف ا� ,ةيلا;ا مئاوقلا اهنم فلأتت يتلا مئاوقلا عيمج نأ جاتنتسا
 تاءارجإ نم اهصخي ام ةأشن;ا عبتتو دامتع~ا ةيلì فصو ىلع حئاوللا وأ ةمظنKا صنت ~ دق ,ىرخأ لود فو .دامتعNل ةمزNلا

 
 ١٣ ةرقفلا ,"ةمكوgاب يفلك;اب لاصت~ا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ٧
 ٢ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهKا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم رظنا ٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٦٥  

)٥٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقحNلا ثادحKا

 دامتعا رمKا بلطتي ,لودلا ضعب فو .ةمكوgاو ةرادêا لكايه ءوض ف يئاهنلا اهلكش ف اهغوصو ةيلا;ا اهمئاوق دادعإ ف
 جتنتسي يكل ًايرورض يمهاس;ا لبق نم يئاهنلا دامتع~ا دعي ~ ,لودلا هذه فو .يمهاس;ا لبق نم يئاهن لكشب ةيلا;ا مئاوقلا
 دامتعا خيرات نوكيو .ةيلا;ا مئاوقلا ف هيأرل ًاساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لصح دق هنأ عجار;ا
 مئاوقلا عيمج نأ اهب فرتع;ا ةطلسلاب نوعتمتي نيذلا صاخشKا هيف ددحي خيرات برقأ وه ةعجار;ا ريياعم ضارغK ةيلا;ا مئاوقلا
 مئاوقلا كلت نع ةيلوؤس;ا لمحتب نورقي مهنأو اهدادعإ ت دق ,اهب ةقلعت;ا تاحاضيêا كلذ ف ا� ,ةيلا;ا مئاوقلا اهنم فلأتت يتلا
 .ةيلا;ا

 ))ج( ٥ ةرقفلا :عجار( عجار;ا ريرقت خيرات

 يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع عجار;ا هيف لصح يذلا خيراتلا قبسي خيراتب ًاخرؤم عجار;ا ريرقت نوكي نأ نكû ~ .٣أ
 كلذ ف ا� ,ةيلا;ا مئاوقلا اهنم فلأتت يتلا مئاوقلا عيمج نأ تبثت يتلا ةلدKا كلذ ف ا� ,ةيلا;ا مئاوقلا ف هيأرل ًاساسأ لكشت
 كلت نع ةيلوؤس;ا لمحتب اورقأ دق اهب فرتع;ا ةطلسلاب نوعتمتي نيذلا ء~ؤه نأو ,اهدادعإ ت دق ,ةقNعلا تاذ تاحاضيêا
 ف ددحم وه امك ةيلا;ا مئاوقلا دامتعا خيرات نم قبسأ خيراتب ًاخرؤم عجار;ا ريرقت نوكي نأ نكû ~ ,هيلع ًءانبو ٩.ةيلا;ا مئاوقلا
 يذلا خيراتلاو )ج( ٥ ةرقفلا ف ددحم وه امك عجار;ا ريرقت خيرات يب ةيرادإ اياضق ببسب ةينمز ةرتف يضقنت دقو .)ب( ٥ ةرقفلا
 .ةأشن;ا ىلإ عجار;ا ريرقت هيف مَّدقُي

 ))د( ٥ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ خيرات 

 مئاوقلا رادصإ خيرات نوكي دق ,فورظلا ضعب فو .ةأشنملل ةيميظنتلا ةئيبلا ىلع ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ خيرات دمتعي ,ماع لكشب .٤أ
 ريرقت نودب ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ نكû ~ هنإ ثيحو .ةنيعم ةيميظنت ةطلس ىدل اهعاديإ هيف متي يذلا خيراتلا وه ةيلا;ا
 يغبني لب ,هل قح~ خيرات وأ عجار;ا ريرقت خيرات سفن وه ةعَجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ خيرات نوكي نأ طقف بجي Nف ,عجار;ا
 .هل قح~ خيرات وأ ةأشنملل عجار;ا ريرقت يدقت خيرات سفن نوكي نأ ًاضيأ

 ماعلا عاطقلا تآشن� ةصاخ تارابتعا 

 ىلع اهيلع عجار;ا ريرقتو ةعَجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ضرع خيرات وه ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ خيرات نوكي دق ,ماعلا عاطقلا ةلاح ف .٥أ
 .روهمجلل ىرخأ ةروص ةيأب اهنع نNعêا خيرات وأ ,ةينع;ا ةطلسلا

 )٩-٦ تارقفلا :عجار( عجار"ا ريرقت خيراتو ةيلا"ا مئاوقلا خيرات يب عقت يتلا ثادح3ا

 ام ىلع لوصحلل ةيرورض ,تاءارجإ ٦ ةرقفلا بجو� ةبولط;ا ةعجار;ا تاءارجإ نمضتت دق ,رطاخملل عجار;ا مييقت ىلع ًادامتعا .٦أ
 ةيلا;ا مئاوقلا خيرات يب متت يتلا تNماع;ا وأ ةيبساúا تNجسلا رابتخا وأ صحف ىلع يوطنت ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي
 عجار;ا اهذفني دق يتلا تاءارجêا ىلإ ةفاضêاب ٧و ٦ يترقفلا بجو� ةبولط;ا ةعجار;ا تاءارجإ ذَّفنُتو .عجار;ا ريرقت خيراتو
Kاميف ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلل ,لاث;ا ليبس ىلع( ةقح~ ثادحأ لوح ةلدأ رفوت دق ,كلذ نم مغرلاب يتلاو ,ىرخأ ٍضارغ 
 تاضوبق;اب ةقلعت;ا تاءارجêا وأ لصافلا دgا تاءارجإ لثم ,ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ خيرات ف امك تاباسgا ةدصرأب قلعتي
 .)ليصحتلا ةقحتسم تاباسgا نم ةقحNلا

 دمتعت دق ,كلذ عمو .٦ ةرقفلا بجو� اهذيفنت عجار;ا ىلع يعتي ,قايسلا اذه ف ةنيعم ةعجارم تاءارجإ ىلع ٧ ةرقفلا صنت .٧أ 
 ذنم ةيبساúا تNجسلا دادعإ ردق ىلع صاخ لكشبو ,ةحات;ا تامولع;ا ىلع عجار;ا اهذفني يتلا ةقحNلا ثادحKا تاءارجإ
 ضارغK ًءاوس( ةيلوأ ةيلام مئاوق كانه نوكت ~ يلاتلابو ,ةثَّدحُم ريغ ةيبساúا تNجسلا نوكت امدنعف .ةيلا;ا مئاوقلا خيرات
 ذخأت دقف ,ةمكوgاب يفلك;ا وأ ةرادêا تاعامتج~ ةَّدعُم رضاحم كانه نوكت ~ امدنع وأ ,اهدادعإ ت دق )ةيجراخ وأ ةيلخاد
 ٨أ ةرقفلا مدقتو .كنبلا ف تاباسgا فوشك كلذ ف ا� ,ةحات;ا تNجسلاو رتافدلا نع يصقتلا لكش ةمئN;ا ةعجار;ا تاءارجإ
 .تاراسفتس~ا هذه قايس ف نابسgا ف عجار;ا اهذخأي دق يتلا ةيفاضêا رومKا ضعبل ةلثمأ

 :نأ بسان;او يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري دق ,٧ ةرقفلا بجو� ةبولط;ا ةعجار;ا تاءارجإ ىلإ ةفاضêاب .٨أ

 
 .ةعجار;ا اهدنع لمتكت نأ عقوت;ا نم يتلا ,ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلا ةيلآ ف ةلحر;ا ًاضيأ ةحئ~ وأ ماظن ددحي ,ت~اgا ضعب ف .٤١ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٦٦  

)٥٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةقحNلا ثادحKا

 ةعقاولا تارتفلل ةقNعلا تاذ ىرخKا ةيرادêا ريراقتلاو ,ةيدقنلا تاقفدتلا تاؤبنتو ,ةحات;ا ةأشن;ا تانزاوم ثدحأ أرقي  •
 وأ ;ةيلا;ا مئاوقلا خيرات دعب

 قلعتي اميف ةأشنملل ينوناقلا راشتس;ا ىلإ ةهجو;ا ةقباسلا ةبوتك;ا وأ ةيهفشلا تاراسفتس~ا قاطن عسوي وأ رسفتسي •
 وأ ;تابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلاب

 ,ىرخKا ةعجار;ا ةلدأ معدل ةيرورض نوكت دق ةنيعم ةقح~ً اثادحأ يطغت يتلا ةبوتك;ا تادافêا تناك اذإ اميف رظني •
 .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصgا يلاتلابو

 ))ب( ٧ ةرقفلا :عجار( راسفتس~ا

 رثؤت نأ نكûو تعقو دق ةقح~ ثادحأ يأ تناك اذإ اّمع ,لاgا ىضتقم بسح ,ةمكوgاب يفلك;او ,ةرادêا نم راسفتس~ا دنع .٩أ
 ريغ وأ ةيلوأ تانايب ساسأ ىلع اهنع ةبساúا ت£ يتلا دونبلل يلاgا عضولا نع رسفتسي دق عجار;ا نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا ىلع
 :ةيتìا رومKا نأشب ةنيعم تاراسفتسا حرطي دقو ,ةمساح

 .ةديدج تانامض وأ ضارتقا تايلمع وأ تادهعت ف لوخدلا ت دق ناك اذإ ام •

 .كلذل طيطختلا ت وأ ,لوصöل ءانتقا وأ عيب تايلمع ذيفنت ت دق ناك اذإ ام •

 ماربإ وأ ,ةديدج تادنس وأ مهسأ رادصإ لثم ,ةينويد;ا تاودأ رادصإ ف وأ لا;ا سأر ف تادايز كانه تناك اذإ ام •
 .اهل طيطختلا وأ ةيفصت وأ جمد ةيقافتا

 .ناضيف وأ قيرح ببسب لاث;ا ليبس ىلع ,ترمُد وأ ,ةموكgا لبق نم اهترداصم ت£ لوصأ يأ كانه تناك اذإ ام •

 .ةلمتحم تامازتلاب قلعتت تادجتسم يأ تأرط دق ناك اذإ ام •

 .اهئارجإ ف ريكفتلا متي وأ ,ةيداع ريغ ةيبساحم تNيدعت يأ ءارجإ ت دق ناك اذإ ام •

 ةيبساúا تاسايسلا ةبسانم ىدم نأشب ت~ؤاست ريثتو ,عقت نأ لمتúا نم وأ تعقو دق ثادحأ يأ كانه تناك اذإ ام  •
 نأشب لؤاستلا ىلإ وعدت ثادحKا كلت تناك اذإ ام ةلاح ف لاث;ا ليبس ىلع لاgا وه امك ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةمدختس;ا
 .ةيرارمتس~ا ضارتفا ةحص ىدم

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تاصص∂ا وأ تاريدقتلا سايقب ةلص اهلو تعقو دق ثادحأ يأ تناك اذإ ام •

 .لوصKا دادرتسا ةيلباقب ةلص اهلو تعقو دق ثادحأ يأ تناك اذإ ام •

 ))ج( ٧ ةرقفلا :عجار( تاعامتج~ا رضاحم ةءارق

 ماعلا عاطقلا تآشن� ةصاخ تارابتعا

 رومKا نع رسفتسيو ,ةينع;ا ةطلسلا نع ةرداصلا ةلصلا تاذ تاءارج§ل ةيمسرلا تNجسلا عجار;ا أرقي دق ,ماعلا عاطقلا ف .١٠أ 
 .نهارلا تقولا ىتح ةحاتم ةيمسر تNجس اهل دجوت ~ يتلاو تاءارجêا هذه ف ةلوانت;ا

 ةيلا"ا مئاوقلا رادصإ خيرات لبق نكلو هريرقت خيرات دعب عجار"ا ىدل ةفورعم حبصت يتلا قئاقSا 

 )١٠ ةرقفلا :عجار( عجار;ا ريرقت خيرات دعب اهيلع لوصgا متي يتلا ىرخKا تامولع;ا ىلع ةبترت;ا راثìا
 

 رادصإ خيرات لبقو هريرقت خيرات دعب ةيلا;ا مئاوقلا نأشب ةعجارم تاءارجإ يأ ذيفنتب مازتلا يأ هيلع عقي ~ عجار;ا نأ مغر  .١١أ
 اهيلع لوصgا متي يتلا ىرخKا تامولع;اب قلعتي اميف تاداشرإو تابلطتم ىلع صني )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا
 رادصإ خيرات لبق نكلو ,عجار;ا ريرقت خيرات دعب اهيلع لوصgا متي ىرخأ تامولعم نمضتت دق يتلاو ,عجار;ا ريرقت خيرات دعب
   .ةيلا;ا مئاوقلا
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)٥٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةقحNلا ثادحKا

 )١٠ ةرقفلا :عجار( عجار;ا ها∑ ةرادêا ةيلوؤسم

 دق يتلا قئاقgاب عجار;ا مNعإ ىلع ةرادêا ةقفاوم ةعجار;ا طابترا طورش نمضتت ,)٢١٠( ةعجار;ا رايعم ف حضوم وه امك .١٢أ
 مئاوقلا رادصإ خيرات ىتحو عجار;ا ريرقت خيرات نم ةرتفلا لNخ اهب ملع ىلع ةرادêا حبصت دق يتلاو ,ةيلا;ا مئاوقلا ىلع رثؤت
 ١٠.ةيلا;ا

 ))أ( ١٢ ةرقفلا :عجار( جودز;ا خيرأتلا

 لظي ,ليدعتلا كلذ ىلع رصتقي فاضإ خيرات يمضتل ,)أ( ١٢ ةرقفلا ف ةحضو;ا فورظلل ًاقفو ,هريرقت عجار;ا لدعي امدنع .١٣أ
 تقولاب ئراقلا ملعُي خيراتلا اذه نK ,رييغت نود ةرادêا لبق نم اهل قحNلا ليدعتلا لبق ةيلا;ا مئاوقلا نأشب عجار;ا ريرقت خيرات
 يمدختس;ا مNعê عجار;ا ريرقت ف فاضإ خيرات يمضت متي نكلو .ةيلا;ا مئاوقلا كلتب قلعتي اميف ةعجار;ا لمع هيف لمتكا يذلا
 لث; يحيضوت لاثم يلي اميفو .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع قحNلا ليدعتلا ىلع رصتقت تناك خيراتلا كلذل ةقحNلا عجار;ا تاءارجإ نأب
 :فاضêا خيراتلا اذه

 ةعجار;ا تاءارجإ لامكتسا خيرات( ف نوكي هخيرات نإف ,)س( حاضيêاب قلعتي ام ءانثتساب ,)عجار;ا ريرقت خيرات(
 .))س( حاضيêا ف حضو;ا ليدعتلا ىلع ةرصتقُ;ا

 )١٣ ةرقفلا :عجار( ةرادêا لبق نم ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ليدعتلا مدع

 ام ًابلاغو .ةلَّدعم ةيلام مئاوق رادصإب يلا;ا ريرقتلا راطإ وأ حئاوللا وأ ةمظنKا بجو� ةبلاطم ةرادêا نوكت ~ دق ,لودلا ضعب ف .١٤أ
 كلت ف ةبسان;ا تاحاصفêا يمضت متي نأ ةطيرش ,ًاكيشو ةيلاتلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ نوكي امدنع ةلاgا يه هذه نوكت
 .مئاوقلا

 ماعلا عاطقلا تآشن� ةصاخ تارابتعا

 لكشب ريرقتلا ,ةيلا;ا مئاوقلا ةرادêا لدعت ~ امدنع ,١٣ ةرقفلل ًاقفو ةذخت;ا تافرصتلا ًاضيأ نمضتت دق ,ماعلا عاطقلا ف .١٥أ
 ىلع راثآ نم قحNلا ثدgا ىلع بترت اّمع ,ريرقتلل يمرهلا لسلستلا ف ةلصلا تاذ ىرخKا ةهجلل وأ ,ةينع;ا ةطلسلل لصفنم
 .عجار;ا ريرقتو ةيلا;ا مئاوقلا

 ))ب( ١٣ ةرقفلا :عجار( هريرقت ىلع دامتع~ا عن; يعسلا لجأ نم عجار;ا فرصت

 ةرادêا تقفاوو ,ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ مدعب ةرادêا راطخإب ماق نإو ىتح ,ةيفاضإ ةينوناق تامازتلاب ءافولا ىلإ عجار;ا جاتحي دق .١٦أ
 .هبلط ىلع

 عن; عجار;ا فرصت نإف ,ةثلاثلا فارطöل اهرادصإ مدعب اهل عجار;ا راطخإ نم مغرلا ىلع ةيلا;ا مئاوقلا ةرادêا ردصت امدنع .١٧أ 
 نم هنأ عجار;ا ىري دقف ,يلاتلابو .عجارملل ةيماظنلا تامازتل~او قوقgا ىلع دمتعي ةيلا;ا مئاوقلا نأشب هريرقت ىلع دامتع~ا
 .ةينوناق ةروشم ىلع لوصgا بسان;ا

 ةيلا"ا مئاوقلا رادصإ دعب عجار"ا ىدل ةفورعم حبصت يتلا قئاقSا

 )١٤ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ دعب اهمNتسا متي يتلا ىرخKا تامولع;ا ىلع ةبترت;ا راثìا 

 ~ عجار;ا نأ مغرو .هريرقت خيرات دعب اهمNتسا متي يتلا ىرخKا تامولع;ا نأشب عجار;ا تامازتلا )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم لوانتي  .١٨أ
 تابلطتم ىلع صني )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم نإف ,اهرادصإ دعب ةيلا;ا مئاوقلا نأشب ةعجارم تاءارجإ يأ ذيفنتب مازتلا يأ هيلع عقي
 .عجار;ا ريرقت خيرات دعب اهيلع لوصgا متي يتلا ىرخKا تامولع;اب قلعتي اميف تاداشرإو

 
 ٢٤أ ةرقفلا ,"ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافت~ا" )٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ١٠
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)٥٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةقحNلا ثادحKا

 )١٥ ةرقفلا :عجار( ةرادêا لبق نم ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ليدعتلا مدع

 ماعلا عاطقلا تآشن� ةصاخ تارابتعا

 دق ,فورظلا هذه لثم فو .ةحئ~ وأ ماظن بجو� ةلَّدعُم ةيلام مئاوق رادصإ ماعلا عاطقلا تآشنم ىلع رظحُي دق ,لودلا ضعب ف .١٩أ
 .ةينع;ا ةيماظنلا ةهôا ىلإ ريرقت يدقت وه عجار;ا بناج نم بسان;ا فرصتلا نوكي

 )١٧ ةرقفلا :عجار( هريرقت ىلع دامتع~ا عن; يعسلا لجأ نم عجار;ا فرصت

 نأشب هريرقت ىلع دامتع~ا عن; تاوطخ نم مزلي ام ذاختا ف اوقفخأ دق ةمكوgاب يفلك;ا وأ ةرادêا نأ عجار;ا دقتعي امدنع .٢٠أ
 ,هريرقت ىلع دامتع~ا عن; ىعسيس هنأب عجار;ا لبق نم قباسلا راطخêا مغر قباس تقو ف ةأشن;ا اهتردصأ يتلا ةيلا;ا مئاوقلا
 ىلع لوصgا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دقف ,يلاتلابو .ةيماظنلا هتامازتلاو هقوقح ىلع دمتعي ٍذئدنع عجار;ا فرصت نإف
 .ةينوناق ةروشم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيرارمتس3ا :)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٥٧٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا

 

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٧٠  ةيرارمتسKا 

 

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 )٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةيرارمتس3ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ...................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٢  ...................................................................................................  ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ

 ٧-٣  ....................................................................  ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق مييقت نع ةيلوؤس;ا

 ٨  ....................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٩  ............................................................................................................................  فاده>ا

 تابلطت"ا

 ١١-١٠  ..................................................................................... اهب ةقلعت;ا ةطشنnاو رطاlا مييقت تاءارجإ

 ١٤-١٢  .................................................................................................................  ةرادpا مييقت يوقت

 ١٥  ..........................................................................................................  ةرادpا مييقت دعب ام ةرتف

 ١٦  .......................................................................  فورظ وأ ثادحأ ديدs دنع ةيفاضpا ةعجار;ا تاءارجإ

 ٢٠-١٧  .................................................................................................................. عجار;ا تاجاتنتسا

 ٢٤-٢١  ..................................................................................................... عجار;ا ريرقت ف ةبترت;ا راثzا

 ٢٥  ........................................................................................................  ةمكو�اب يفلك;اب لاصتKا

 ٢٦  ............................................................................................. ةيلا;ا مئاوقلا دامتعا ف ريبكلا رخأتلا

 ىرخ>ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ١أ  ...................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٢أ  ...................................................................................................  ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ

 ٧أ-٣أ  ....................................................................................  اهب ةقلعت;ا ةطشنnاو رطاlا مييقت تاءارجإ

 ١٣أ-٨أ  .................................................................................................................  ةرادpا مييقت يوقت

 ١٥أ-١٤أ  ..........................................................................................................  ةرادpا مييقت دعب ام ةرتف

 ٢٠أ-١٦أ  ........................................................................ فورظ وأ ثادحأ ديدs دنع ةيفاضpا ةعجار;ا تاءارجإ

 ٢٥أ-٢١أ  .................................................................................................................. عجار;ا تاجاتنتسا

 ٣٥أ-٢٦أ  ..................................................................................................... عجار;ا ريرقت ف ةبترت;ا راثzا

 ةيرارمتسKاب ةقلعت;ا عجار;ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ :قحل;ا

 مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهnا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةيرارمتسKا" )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب

 ةرقفلا
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)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 نم كلذ ىلع بترتي امو ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةيرارمتسKاب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 )١أ ةرقفلا :عجار( .عجار;ا ريرقت ىلع راثآ

 ةبساLا ف ةيرارمتس3ا ساسأ

٢. âا ساسأ بجوKلبقتس;ا ف اهلامعأ ف رمتست فوسو ةيقاب ةأشن;ا نأ ضارتفا ىلع ةيلا;ا مئاوقلا دعُت ,ةبسا`ا ف ةيرارمتس 
 وأ ةأشن;ا ةيفصت ةرادpا مزتعت مل ام ,ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ مادختساب ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ متيو .روظن;ا
 صاêا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ,متي K وأ ,متي دقو .كلذب مايقلا ىوس يعقاو ليدب اهيدل نكي مل ام وأ ,تايلمعلا فاقيإ
 ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ دعُي K ,لاث;ا ليبس ىلع( هل ًامئíم ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ نوكي يلام ريرقت راطp ًاقفو
 ف ةيرارمتسKا ساسأ مادختسا بسان;ا نم نوكي امدنعو .)ةنيعم لود ف ةبيرضلا ساسأ ىلع ةدعُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ضعبل ًامئíم
 راسم لíخ اهتامازتلاب ءافولاو اهلوصأ قيقs ىلع ةرداق نوكتس ةأشن;ا نأ ساسأ ىلع تامازتلKاو لوصnا ليجست متي ,ةبسا`ا
 )٢أ ةرقفلا :عجار( .يعيبطلا اهلمع

 ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق مييقت نع ةيلوؤس"ا

٣. sا ءارجإب يضقي حيرص بلطتم ىلع يلا;ا ريرقتلا رطأ ضعب يوتpةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل ًاصاخ ًامييقت ةراد, 
 ليبس ىلعف .ةيرارمتسKا صوصخب اهب مايقلا متيس يتلا تاحاصفpاو نابس�ا ف اهذخأ بجي يتلا رومnاب قلعتت ريياعم ىلعو
 تابلطت;ا نوكت دقو ١.ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل مييقت ءارجإ ةرادpا نم )١( ةبساحملل يلودلا رايع;ا بلطتي ,لاث;ا
 مئاوقلا ف تاحاصفإ نم كلذب قلعتي امو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق مييقت نع ةرادpا ةيلوؤسâ ةقلعت;ا ةيليصفتلا
 .ةحئK وأ ماظن ف ًاضيأ اهيلع ًاصوصنم ةيلا;ا

 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل ًاصاخ ًامييقت ةرادpا ءارجإب يضقي حيرص بلطتم ىرخأ يلام ريرقت رطأ ف دجوي K دق .٤
 نإف ,٢ ةرقفلا ف حضوم وه امك ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف ًايساسأ أدبم دعُي ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ نn ًارظنو ,كلذ عمو
 يلا;ا ريرقتلا راطإ نمضتي مل نإو ىتح ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق مييقت ةرادpا نم بلطتي ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ
 .كلذب مايقلل ًاحيرص ًابلطتم

 ريغ ةيلبقتس;ا جئاتنلا نأشب ,ةنيعم ةينمز ةظ� ف ,داهتجا ءارجإ ىلع ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل ةرادpا مييقت يوطني .٥
 :داهتجKا كلذب ةلصلا تاذ لماوعلا يلي اميفو .فورظلا وأ ثادحõل اهتعيبطب ةدكؤ;ا

 .ةجيتنلا وأ فرظلا وأ ثد�ا عوقو رخأت املك ريبك ٍلكشب يعم فرظ وأ ثدح ةجيتنل ةبحاص;ا دكأتلا مدع ةجرد دادزت •
 اهيف ةبلاطم ةرادpا نوكت يتلا ةرتفلا ,حيرص مييقت ءارجإ ةرادpا نم بلطتت يتلا ,يلا;ا ريرقتلا رطأ مظعم ددs ,كلذلو
 .نابس�ا ف ةحات;ا تامولع;ا عيمج ذخأب

 ةجيتنب قلعت;ا داهتجKا ىلع رثؤت يتلا ةيجراêا لماوعلاب اهرثأت ةجردو ,اهلامعأ ةلاحو ةعيبطو ,اهدقعتو ةأشن;ا مجح •
 .فورظلا وأ ثادحnا

 ثادحnا يضفت دقو .داهتجKا اذه ءارجإ هيف متي يذلا تقولا ف ةحات;ا تامولع;ا ىلإ لبقتس;ا نأشب داهتجا يأ دنتسي •
 .هيف اهؤارجإ ت يذلا تقولا ف ةلوقعم ودبت تناك يتلا تاداهتجKا عم ةقستم ريغ جئاتن ىلإ ةقحíلا

 عجار;ا تايلوؤسم

 ةبسانم ىدم نأشب ,تاجاتنتسا ىلإ لصوتلا فو ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص�ا ف عجار;ا تايلوؤسم لثمتت .٦
 ةردق نأشب يرهوج دكأت مدع كانه ناك اذإ ام جاتنتساو ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسn ةرادpا مادختسا
 راطإ ناك نإو ىتح تايلوؤس;ا هذه دجوتو .اهيلع لوص�ا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا

 
 ٢٦و ٢٥ ناترقفلا ,"ةيلا"ا مئاوقلا ضرع" )١( ةبساحملل يلودلا رايع"ا ١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٧٢  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا
 

 ىلع ةأشن;ا ةردقل ًاصاخ ًامييقت ةرادpا ءارجإب يضقي ًاحيرص ًابلطتم نمضتي K ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف مدختس;ا يلا;ا ريرقتلا
 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا

 تافيرحتلا فاشتكا ىلع عجار;ا ةردقل ةمزí;ا دويقلل ةلمت`ا تاريثأتلا نإف ٢,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ف حضوم وه امكو ,كلذ عمو .٧
 Kو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا نع ةأشن;ا فقوت ف ببستت دق يتلا ةيلبقتس;ا فورظلا وأ ثادحõل ةبسنلاب ربكأ نوكت ةيرهو§ا
 ىلإ ةراشإ ةيأ نم عجار;ا ريرقت ولخ ىلإ رظنلا نك¶ íف ,هيلع ًءانبو .ةيلبقتس;ا فورظلا وأ ثادحnا هذهب أبنتي نأ عجار;ا عيطتسي
 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل نامض هنأ ىلع ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق نم يرهوج دكأت مدع دوجو

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٨

 فاده>ا

 :يلي اميف عجار;ا فادهأ لثمتت .٩

 ساسn ةرادpا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب ,تاجاتنتسا ىلإ لصوتلاو ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص�ا )أ(
 ;ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا

 وأ ثادحأ نأشب يرهوج دكأت مدع دجوي ناك اذإ ام جاتنتساب ,اهيلع لوص�ا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,مايقلا )ب(
 ;ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق نأشب ةريبك ًاكوكش ريثت دق فورظ

 .رايع;ا اذهل ًاقفو ريرقت دادعإ )ج(

 تابلطت"ا

 اهب ةقلعت"ا ةطشن>او رطا[ا مييقت تاءارجإ

 تناك اذإ ام نابس�ا ف ذخأي نأ عجار;ا ىلع بجي ,٣)٣١٥( ةعجار;ا رايعم بجوâ ةبولط;ا رطاlا مييقت تاءارجإ ذيفنت دنع .١٠
 عجار;ا ىلع بجي ,كلذب مايقلا دنعو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق ,فورظ وأ ثادحأ كانه
–٣أ تارقفلا :عجار( :ّمث نمو ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل ًايئدبم ًامييقت لعفلاب ترجأ دق ةرادpا تناك اذإ ام ددحي نأ
 )٦أ

 ًافورظ وأ ًاثادحأ تددح دق ةرادpا تناك اذإ ام ديدsو ةرادpا عم هتشقانم عجار;ا ىلع بجي ,مييقتلا اذه لثم ءارجإ ت اذإ )أ(
 هنإف ,كلذك رمnا ناك اذإو ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,ريثت دق
 وأ ;فورظلا وأ ثادحnا هذه عم لماعتلل ةرادpا ططخ شقاني

 ساسn بقتر;ا اهمادختسا ساسأ ةرادpا عم شقاني نأ عجار;ا ىلع بجي ,دعب مييقتلا اذه لثم ءارجإ متي مل اذإ )ب(
 ًاكوكش ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,ريثت دق فورظ وأ ثادحأ كانه تناك اذإ اّمع اهنم رسفتسي نأو ,ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا
 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك

 ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق يتلا فورظلا وأ ثادحnا نأشب ةعجار;ا ةلدn ةعجار;ا ةدم لاوط ًاهبتنم لظي نأ عجار;ا ىلع بجي  .١١
 )٧أ ةرقفلا :عجار( .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا

 ةرادbا مييقت يوقت

 )١٣أ–١٢أ ,١٠أ–٨أ تارقفلا :عجار( .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل ةرادpا مييقت يوقت عجار;ا ىلع بجي  .١٢

 
 ٥٤أو ٥٣أ ناترقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار"اب مايقلاو لقتس"ا عجارملل ةماعلا فادهCا" )٢٠٠( ةعجار"ا رايعم ٢
 ٥ ةرقفلا ,"اهتئيبو ةأشن"ا مهف ل]خ نم اهمييقتو يرهوVا فيرحتلا رطاخم ديدR" )٣١٥( ةعجار"ا رايعم  ٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٧٣  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 ةرادpا اهتمدختسا يتلا ةرتفلا سفن يطغي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل ةرادpا مييقت يوقت دنع .١٣
pا هبلطتت ام وأ قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ هبلطتي ا; ًاقفو اهمييقت ءارجnتناك اذإ حئاوللا وأ ةمظن sمييقت ناك اذإو .لوطأ ةرتف دد 
 ف دراولا هفيرعت بسح ةيلا;ا مئاوقلا خيرات نم ًارهش رشع ينثا نم لقأ ةرتف يطغي ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل ةرادpا
 .خيراتلا كلذ نم لقnا ىلع ًارهش رشع ينثK اهمييقت ةرتف دم ةرادpا نم٠ بلطي نأ عجار;ا ىلع بجيف ٤,)٥٦٠( ةعجار;ا رايعم
 )١٣أ–١١أ تارقفلا :عجار(

 يتلا ةلصلا تاذ تامولع;ا عيمج نمضتي ةرادpا مييقت ناك اذإ ام نابس�ا ف ذخأي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ةرادpا مييقت يوقت دنع  .١٤
 .ةعجارملل ًةجيتن اهب ملع ىلع عجار;ا نوكي

 ةرادbا مييقت دعب ام ةرتف

 ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق ,مييقتلا ةرتف دعب فورظ وأ ثادحأ دوجوب اهتفرعم نع ةرادpا نم رسفتسي نأ عجار;ا ىلع بجي  .١٥
 )١٥أ ,١٤أ يترقفلا :عجار( .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا

 فورظ وأ ثادحأ ديدe دنع ةيفاضbا ةعجار"ا تاءارجإ

 لوص�ا عجار;ا ىلع بجي ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق فورظ وأ تKاح ديدs ةلاح ف  .١٦
 ًاكوكش ريثت دق ,فورظ وأ ثادحأ نأشب يرهوج دكأت مدع ,K مأ ,دجوي ناك اذإ ام ديدحتل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع
 تاءارجإ ذيفنت لíخ نم )"يرهو§ا دكأتلا مدع" ظفلب دعب اميف هيلإ راشُي( ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك
 )١٦أ ةرقفلا :عجار( :يلي ام تاءارجpا هذه نمضتت نأ بجيو .نابس�ا ف ةففlا لماوعلا ذخأ كلذ ف اâ ,ةيفاضإ ةعجارم

 .كلذب اهمايق مدع لاح ف ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل مييقت ءارجإب ةرادpا ةبلاطم  )أ(

 ةجيتن نسs نأ حجر;ا نم ناك اذإ امو ,ةيرارمتسíل اهمييقتب قلعتي اميف ةيلبقتس;ا تافرصتلا نأشب ةرادpا ططخ يوقت )ب(
 )١٧أ ةرقفلا :عجار( .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةيدجم ةرادpا ططخ تناك اذإ امو ,عضولا نم ططêا هذه

 ةيلبقتس;ا ةجيتنلا نابس�ا ف ذخnا دنع ًامهم íًماع ؤبنتلا ليلs ناكو ,ةيدقنلا تاقفدتلل ؤبنت دادعإب ةأشن;ا مايق ةلاح ف )ج(
 )١٩أ ,١٨أ يترقفلا :عجار( :ةيلبقتس;ا تافرصتلل ةرادpا ططخ يوقت ءانثأ فورظلا وأ ثادحõل

 ;ؤبنتلا دادعإ ف اهيلإ دانتسKا ت يتلا ةدَّلو;ا تانايبلا ىلع دامتعKا ةيناكمإ يوقت .١

٢. sل ًايفاك ًامعد كانه ناك اذإ ام ديدíؤبنتلا اهيلإ دنتسا يتلا تاضارتف. 

 .اهمييقت ةرادpا هيف ترجأ يذلا خيراتلا ذنم ةحاتم تحبصأ دق ةيفاضإ تامولعم وأ قئاقح يأ كانه تناك اذإ اميف رظنلا )د(

 ةيلبقتس;ا تافرصتلل مهططخب قلعتي اميف ,لا�ا ىضتقم بسح ,ةمكو�اب يفلك;ا نمو ةرادpا نم ةبوتكم تادافإ بلط )ه(
 )٢٠أ ةرقفلا :عجار( .ططêا هذه ىودجو

 عجار"ا تاجاتنتسا

 ىدم نأشب ,تاجاتنتسا ىلإ لصوتلاو ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص�ا ت دق ناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجي  .١٧
 .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسn ةرادpا مادختسا ةبسانم

 يرهوج دكأت مدع دجوي ناك اذإ ام ,همك� ًاقفو ,جتنتسي نأ عجار;ا ىلع بجي ,اهيلع لوص�ا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا .١٨
 مدع نوكيو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق نأشب ةريبك ًاكوكش ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,ريثت دق فورظ وأ ثادحأ نأشب
 دكأتلا مدع ةعيبط نع بسان;ا حاصفpا حبصي نأ ةجرد ىلإ هثودح ةيلامتحاو لمت`ا هريثأت مجح لصي امدنع ًايرهوج دكأتلا
 )٢٢أ ,٢١أ يترقفلا :عجار( :يلي ام قيقحتل ,عجار;ا مكح بسحب ,ًايرورض هيلع ةبترت;ا راثzاو

 وأ ,لداعلا ضرعلا يذ يلا;ا ريرقتلا راطإ ةلاح ف ,ةيلا;ا مئاوقلل لداعلا ضرعلا )أ(

 
 )أ( ٥ ةرقفلا ,"ةقح]لا ثادحCا" )٥٦٠( ةعجار"ا رايعم  ٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٧٤  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا
 

 .مازتلKا راطإ ةلاح ف ,ليلضتلا نم ةيلا;ا مئاوقلا ولخ )ب(

 يرهوج دكأت مدع دوجوو فورظ وأ ثادحأ ديدs دنع تاحاصفpا ةيافك

 دكأت مدع دجوي نكلو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم دعي ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسn ةرادpا مادختسا نأ عجار;ا جتنتسا اذإ .١٩
 )٢٣أ ,٢٢أ يترقفلا :عجار( :ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام ديدs هيلع بجيف ,يرهوج

 ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق يتلا ةيسيئرلا فورظلا وأ ثادحnا نع ٍفاك ٍلكشب حصفت  )أ(
 ;فورظلا وأ ثادحnا هذه عم لماعتلل ةرادpا ططخو ,ةرمتسم

 ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتي اميف يرهوج دكأت مدع كانه نأ نع حضاو ٍلكشب حصفُت )ب(
 اهلمع راسم لíخ اهتامازتلاب ءافولاو اهلوصأ قيقs ىلع ةرداق ريغ نوكت دق ,كلذ ىلع ًءانبو ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع
 .يعيبطلا

 يرهوج دكأت مدع دوجو نود نكلو فورظ وأ ثادحأ ديدs دنع تاحاصفpا ةيافك 

 ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,نكل ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأ ديدs ةلاح ف .٢٠
 رفوت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجيف ,يرهوج دكأت مدع دجوي K هنأ عجار;ا جتنتسي ,اهيلع لوص�ا ت يتلا
 )٢٥أ ,٢٤أ يترقفلا :عجار( .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا تابلطتم ءوض ف كلذو ,فورظلا وأ ثادحnا هذه نع ةيفاك تاحاصفإ

 عجار"ا ريرقت ف ةبترت"ا راثjا

 ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ مادختسا ةبسانم مدع

 ساسn ةرادpا مادختسا دعُي عجار;ا مكح بسحب نكلو ,ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ مادختساب ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ةلاح ف .٢١
 )٢٧أ ,٢٦أ يترقفلا :عجار( .ضراعم يأر ءادبإ عجار;ا ىلع بجيف ,بسانم ريغ ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا

 يرهوج دكأت مدع دوجو عم نكلو ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ مادختسا ةبسانم

  يرهوج دكأت مدع دوجو نع ةيلا;ا مئاوقلا ف ٍفاك حاصفإ ءارجإ

 نمضتي نأ بجيو ,لدعم ريغ يأر ءادبإ عجار;ا ىلع بجيف ,يرهو§ا دكأتلا مدع نع ةيلا;ا مئاوقلا ف ٍفاك حاصفإ ءارجإ ةلاح ف .٢٢
 )٣٤أ ,٣١أ–٢٨أ تارقفلا :عجار( :ضرغب "ةيرارمتسKاب قلعت;ا يرهو§ا دكأتلا مدع" ناونع تíً sصفنم ًامسق عجار;ا ريرقت

 ;١٩ ةرقفلا ف ةحضو;ا رومnا نع حصفي يذلا ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا حاضيpا ىلإ هابتنKا تفل )أ(

 ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثي دق يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ ريشت فورظلا وأ ثادحKا هذه نأ نايب )ب(
 .رمnا اذهب قلعتي اميف لدعم ريغ عجار;ا يأر نأو ,ةرمتسم ةأشنمك

  يرهوج دكأت مدع دوجو نع ةيلا;ا مئاوقلا ف ٍفاك حاصفإ ءارجإ مدع

 )٣٤أ–٣٢أ تارقفلا :عجار( :عجار;ا ىلع بجيف ,يرهو§ا دكأتلا مدع نع ةيلا;ا مئاوقلا ف ٍفاك حاصفإ ءارجإ مدع ةلاح ف .٢٣

 ;٥)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,لا�ا ىضتقم بسح ,ضراعم يأر وأ ظفحتم يأر ءادبإ  )أ(

 لوح ةريبك ًاكوكش ريثي دق يرهوج دكأت مدع دوجو ىلع ,عجار;ا ريرقت ف )ضراع;ا( ظفحت;ا يأرلا ساسأ مسق ف صنلا )ب(
 .رمnا اذه نع ٍفاك ٍلكشب حصفت K ةيلا;ا مئاوقلا نأو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق

 
 "لقتس"ا عجار"ا ريرقت ف يأرلا ىلع ت]يدعتلا" )٧٠٥( ةعجار"ا رايعم ٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٧٥  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 هترتف دم وأ اهمييقت ءارجإ ف ةرادpا ةبغر مدع

 ف ذخأي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,كلذب مايقلا اهنم عجار;ا بلطي امدنع ,هترتف دم وأ اهمييقت ءارجإ ف ةرادpا ةبغر مدع ةلاح ف .٢٤
 )٣٥أ ةرقفلا :عجار( .هريرقت ف راثآ نم كلذ ىلع بترتي ام نابس�ا

 ةمكوpاب يفلك"اب لاصت3ا

 دق يتلا ةدد`ا فورظلا وأ ثادحnاب مهغíبإ عجار;ا ىلع بجيف ٦,ةأشن;ا ةرادإ ف يكراشم ةمكو�اب يفلك;ا عيمج نكي مل ام .٢٥
 :يلي ام ةمكو�اب يفلكملل غíبpا كلذ نمضتي نأ بجيو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت

 ;يرهوج دكأت مدع لكشت فورظلا وأ ثادحnا تناك اذإ ام  )أ(

 ;ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف ًابسانم دعي ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ مادختسا ناك اذإ ام )ب(

 ;ةيلا;ا مئاوقلا ف ةقíعلا تاذ تاحاصفpا ةيافك )ج(

 .قابطنKا دنع ,عجار;ا ريرقت ف كلذ ىلع ةبترت;ا راثzا )د(

 ةيلا"ا مئاوقلا دامتعا ف ريبكلا رخأتلا

 عجار;ا ىلع بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلا خيرات دعب ةمكو�اب يفلك;ا وأ ةرادpا بناج نم ةيلا;ا مئاوقلا دامتعا ف ريبك رخأت دوجو ةلاح ف .٢٦
 مييقتب قلعتت فورظ وأ ثادحأب ًاطبترم نوكي نأ نك¶ ريخأتلا نأ دقتعي عجار;ا ناك اذإو .ريخأتلا اذه بابسأ نع راسفتسKا
 ريثأت نابس�ا ف ذخأي نأ ًاضيأو ,١٦ ةرقفلا ف ةحضو;ا ةيرورضلا ةيفاضpا ةعجار;ا تاءارجإ ذفني نأ هيلع بجيف ,ةيرارمتسKا
 .١٨ ةرقفلا ف حضوم وه امبسح ,يرهوج دكأت مدع دوجوب قلعتي اميف عجار;ا جاتنتسا ىلع كلذ

*** 

 ىرخ>ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )١ ةرقفلا :عجار( رايع"ا اذه قاطن

 هنأ ىلع رايع;ا كلذ صنيو .عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومnاب غíبpا نع عجار;ا ةيلوؤسم ٧)٧٠١( ةعجار;ا رايعم لوانتي .١أ
 نأ حضويو ,ةعجارملل ةسيئر رومأ اهنأ ىلع اهديدs متي دق ةيرارمتسKاب ةقلعت;ا رومnا نإف ,)٧٠١( ةعجار;ا رايعم قيبطت دنع
 هتعيبطب دعُي ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعت;ا يرهو§ا دكأتلا مدع
 ٨.ةعجارملل ةسيئرلا رومnا دحأ

 )٢ ةرقفلا :عجار( ةبساLا ف ةيرارمتس3ا ساسأ

 ماعلا عاطقلا تآشنâ ةصاخ تارابتعا

 رايع;ا لوانتي ,لاث;ا ليبس ىلعف .ماعلا عاطقلا تآشنâ ًاضيأ ةلص اذ ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسn ةرادpا مادختسا دعي  .٢أ
 رطاخم أشنت نأ نك¶و ٩.ةرمتسم تآشنمك ءاقبلا ىلع ماعلا عاطقلا تآشنم ةردق ةيضق )١( ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل يلودلا
 نم نوكي امدنع وأ ,ةيحبرلا ساسأ ىلع ماعلا عاطقلا تآشنم اهيف لمعت يتلا فقاو;ا ف رص�ا K لاث;ا ليبس ىلع ةيرارمتسKا
 ةريبك ًاكوكش ريثت دق يتلا فورظلا وأ ثادحnا نمضتت دقو .ةصخصêا ةلاح ف وأ ,هبحس وأ ةموك�ا معد ضيفخت لمت`ا
 لجأ نم ليومتلا ىلإ ماعلا عاطقلا تآشنم اهيف رقتفت يتلا فقاو;ا ,ماعلا عاطقلا ف ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح
 .ماعلا عاطقلا ةأشنم اهمدقت يتلا تامدêا ىلع رثؤت ةيسايس تارارق ذاختا دنع وأ ,اهدوجو رارمتسا

 
 ١٣ ةرقفلا ,"ةمكوlاب يفلك"اب لاصتhا" )٢٦٠( ةعجار"ا رايعم ٦
 "لقتس"ا عجار"ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومCا نع غ]بnا" )٧٠١( ةعجار"ا رايعم ٧
 .)٧٠١( ةعجار"ا رايعم نم ٤١أو ١٥ يترقفلا رظنا  ٨
 ٤١-٣٨ تارقفلا ,"ةيلا"ا مئاوقلا ضرع" )١( ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل يلودلا رايع"ا ٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٧٦  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا
 

 اهب ةقلعت"ا ةطشن>او رطا[ا مييقت تاءارجإ

 )١٠ ةرقفلا :عجار( ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق يتلا فورظلا وأ ثادحnا

 ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,ريثت نأ نك¶ فورظ وأ ثادحn ةلثمأ يلي اميف .٣أ
 مدع دوجو ىلع ًامئاد لدي K دونبلا نم رثكأ وأ دحاو دوجو نإ امك ,ةلماش تسيل ةيتzا ةمئاقلا نأ ىلإ ةراشpا رد≥و .ةرمتسم
 .يرهوج دكأت

 ةيلا;ا رومnا

 .ةلوادت;ا تامازتلKا وأ تامازتلKاب ٍفاص زكرم دوجو •

 ىلع طرف;ا دامتعKا وأ ;دادسلل وأ ديدجتلل ةيعقاو صرف دوجو نود اهقاقحتسا دعوم نم لجnا ةددحم ضورقلا بارتقا •
 .لجnا ةليوط لوصأ ليومتل لجnا ريصق ضارتقKا

 .ينئادلا لبق نم يلا;ا معدلا بحس ىلع تارشؤ;ا •

 .ةيلبقتس;ا وأ ةيخيراتلا ةيلا;ا مئاوقلا اهيلإ ريشت ةبلاس ةيليغشت ةيدقن تاقفدت دوجو •

 .ةيبلسلا ةيسيئرلا ةيلا;ا تKدع;ا •

 .ةيدقنلا تاقفدتلا ديلوتل ةمدختس;ا لوصnا ةميق ف ريبكلا روهدتلا وأ ةيرهو§ا ةيليغشتلا رئاسêا •

 .اهفقوت وأ حابرnا تاعيزوت ف رخأتلا •

 .قاقحتسKا خيراوت ف ينئادلل دادسلا ىلع ةردقلا مدع •

 .ضورقلا تايقافتا طورشب مازتلKا ىلع ةردقلا مدع •

 .نيدرو;ا عم تíماع;ا ف مíتسKا دنع عفدلا ماظن ىلإ نامتئKا ماظن نم لوحتلا •

 .ىرخأ ةيرورض تارامثتسا وأ ,يرورض ديدج جتنم ريوطتل ليو¥ ىلع لوص�ا ىلع ةردقلا مدع •

 ةيليغشتلا رومnا

 .تايلمعلا فاقيإ وأ ةأشن;ا ةيفصت ىلع ةرادpا مزع •

 .ليدبلا رفوت مدع عم ايلعلا ةيرادpا بصان;ا ولخ •

 .يسيئر دروم وأ ,ةصخر وأ ,زايتما قح وأ ,يسيئر ليمع وأ ,يسيئر قوس ةراسخ •

 .ةلامعلا تíكشم •

 .ةمه;ا تادادمpا صقن  •

 .ريبك ٍلكشب حجان سفانم روهظ •

 ىرخأ رومأ

 ةلويسلا وأ ةءí;ا تابلطتم لثم ,ىرخnا ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطت;ا وأ لا;ا سأر تابلطتâ مازتلKا مدع  •
 .ةيلا;ا تاسسؤملل

 نأ حجر;ا ريغ نم تابلاطم ىلإ يدؤت دق ,اهحاµ لاح ف يتلاو ,ةأشن;ا دض ةروظنم ةيميظنت وأ ةينوناق ىواعد دوجو •
 .اهب ءافولا ىلع ةرداق ةأشن;ا نوكت



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٧٧  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 .ةأشن;ا ىلع ًابلس رثؤت نأ عقوت;ا نم يتلا ,ةموك�ا ةسايس ف وأ حئاوللا وأ ةمظنnا ف تارييغتلا •

 .اهثودح لاح ف بجي ا∂ لقأب اهدض نمؤ;ا وأ اهدض نّمؤ;ا ريغ ثراوكلا •

 مدع ريثأت ةنزاوم نك¶ ,لاث;ا ليبس ىلعف .فورظلا وأ ثادحnا هذه ةيمهأ نم بلاغلا ف ففخت نأ نك¶ ىرخأ لماوع ةمثو
 صلختلا لثم ,ةليدب لئاسو لíخ نم ةيفاك ةيدقن تاقفدت ريفوتل ةرادpا ططخ قيرط نع -ةيداعلا اهنويد دادس ىلع ةأشن;ا ةردق
 رثأ نم فيفختلا نك¶ ,لثا∂ وحن ىلعو .فاضإ لام سأر ىلع لوص�ا وأ ,ضورقلا دادس تاعفد ةلودج ةداعإ وأ ,لوصأ نم
 .بسانمو ليدب ديروت ردصم ريفوت قيرط نع يسيئر دروم نادقف

 ساسn ةرادpا مادختسا لث¶ نأ حجر;ا نم ناك اذإ ام ديدs ف عجار;ا ١٠ ةرقفلا اهبلطتت يتلا رطاlا مييقت تاءارجإ دعاست .٤أ
 نم ديز;ا ءارجإب ًاضيأ تاءارجpا هذه حمستو .ةعجارملل طيطختلا ىلع كلذ رثأو ةمهم ةيضق ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا
 .ةيرارمتسKاب قلعتت ةددحم اياضق يأ لحو ةرادpا ططخ ةشقانم كلذ ف اâ ,بسان;ا تقولا ف ةرادpا عم تاشقان;ا

 )١٠ ةرقفلا :عجار( رغصnا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 ةباجتسKا ىلع ةرداق ةريغصلا تآشن;ا نوكت نأ نك¶و .ةسكاع;ا فورظلا لمs ىلع اهتردق ىلع ةأشن;ا مجح رثؤي نأ نك¶ .٥أ
 .تايلمعلا رارمتسK ةمزíلا تايطايتحKا ىلإ رقتفت دق اهنكل ,صرفلا لíغتسK ةعرسب

 ىلإ ةفاضإ ,ةأشن;ا معد نع نيرخzا يضرق;او كونبلا فقوت رطخ ةريغصلا تآشن;اب ةصاخ ةلص اهل يتلا فورظلا نمضتت .٦أ
 ينوناق قافتا وأ زايتما قح وأ صيخرت بجوâ لمعلا ف ق�ا وأ ,ريبك فظوم وأ يسيئر ليمع وأ يسيئر درو; لمت`ا نادقفلا
 .رخآ

 )١١ ةرقفلا :عجار( فورظلا وأ ثادحnا نأشب يتلا ةعجار;ا ةلدn ةعجار;ا ةدم لاوط مئادلا هابتنKا 

 ًاعبت اهل ططlا ةيفاضpا ةعجار;ا تاءارجإ ليدعتو رطاخملل همييقت ف رظنلا ةداعإ عجار;ا نم )٣١٥( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٧أ
 وأ ثادحأ ديدs ةلاح فو ١٠.رطخلل عجار;ا مييقت ىلع رثؤي ةعجار;ا ريس لíخ فاضإ ةعجارم ليلد ىلع هلوصح دنع كلذل
 ذيفنت بناجبف ,رطاlا مييقتب عجار;ا مايق دعب ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق فورظ
 وأ ثادحnا هذه لثم دوجوف .يرهو§ا فيرحتلا رطاl عجار;ا مييقت ف رظنلا ةداعإ مزلي دق ,١٦ ةرقفلا ف ةدراولا تاءارجpا
 رايعم عضيو .ةمَّيق;ا رطاخملل ًةباجتسا عجار;ا اهذفني يتلا ةيفاضpا تاءارجpا ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلع رثؤي دق فورظلا
 .ةلأس;ا هذه نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم ١١)٣٣٠( ةعجار;ا

 ةرادbا مييقت يوقت

 )١٢ ةرقفلا :عجار( عجار;ا يوقتو معادلا ليلحتلاو ةرادpا مييقت 

 ةيرارمتسKا ساسn ةرادpا مادختسا ف عجار;ا رظن نم ًايسيئر ًاءزج ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل ةرادpا مييقت دعُي .٨أ
 .ةبسا`ا ف

 ةرادpا مايق مدع يدؤي K دق ,فورظلا ضعب فو ,كلذ عمو .ليلحتلا ءارجإب ةرادpا مايق مدع كرادت عجار;ا ةيلوؤسم نم سيل .٩أ
 دعُي ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسn ةرادpا مادختسا ناك اذإ ام جاتنتسا نم عجار;ا عنم ىلإ اهمييقت معدل لصفم ليلs ءارجإب
 دراو;ا ىلإ لوصولا ف ةلوهسو ةحبرُ;ا تايلمعلا نم خيرات كانه نوكي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم
 نودب ةرادpا مييقت ةبسانم ىدم يوقت عجارملل نك¶ ,ةلا�ا هذه فو .لصفم ليلs نود اهمييقت ءارجإب ةرادpا موقت دقف ,ةيلا;ا
 مادختسا ناك اذإ ام جاتنتسا نم عجار;ا يكمتل ةيفاك عجارملل ىرخnا ةعجار;ا تاءارجإ تناك اذإ ,ةلصفُم يوقت تاءارجإ ذيفنت
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم دعُي ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسn ةرادpا

 
 ٣١ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار"ا رايعم  ١٠
 "ةمَّيق"ا رطاخملل عجار"ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار"ا رايعم  ١١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٧٨  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا
 

 ءارجإ ,١٢ ةرقفلا هبلطتت ا; ًاقفو ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل ةرادpا مييقت يوقت نمضتي دق ,ىرخأ فورظ ف .١٠أ
 تافرصتلا نأشب ةرادpا ططخو ,مييقتلا اهيلإ دنتسا يتلا تاضارتفKاو ,اهمييقت ءارجإ ف ةرادpا اهتعبتا يتلا ةيل∑ل يوقت
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةيدجم ةرادpا ططخ تناك اذإ امو ,ةيلبقتس;ا

 )١٣ ةرقفلا :عجار( ةرادpا مييقتب ةلومش;ا ةرتفلا

 عيمج ذخأب اهيف ةبلاطم ةرادpا نوكت يتلا ةرتفلا ,حيرص مييقت ءارجإ ةرادpا نم بلطتت يتلا ,يلا;ا ريرقتلا رطأ مظعم ددs .١١أ
 ١٢.نابس�ا ف ةحات;ا تامولع;ا

 )١٣ ,١٢ يترقفلا :عجار( رغصnا تآشن;اب ةصاخ تارابتعا

 اهنكلو ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق نأشب íًصفم ًامييقت رغصnا تآشن;ا تارادإ دِعُت K دق ,تKا�ا نم ديدعلا ف .١٢أ
 عجار;ا جاتحي ,رايع;ا اذه تابلطت; ًاقفو نكلو .ةعقوت;ا ةيلبقتس;ا قافzاو لامعnاب ةقيمعلا اهتفرعم ىلع كلذ نم Kًدب دمتعت دق
 ةشقانم بسان;ا نم نوكي دق ,رغصnا تآشنملل ةبسنلابو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل ةرادpا مييقت يوقت ىلإ
 عم اهضقانت مدعو ةقثو;ا ةلدnا نم يفكي اâ ةرادpا معازم دييأت ةيناكمإ طرشب ,ةرادpا عم لجnا ليوطو طسوتم ةأشن;ا ليو¥
 ,اهمييقت ةرتف ةدم ةرادpا نم عجار;ا بلطي نأب يضقي يذلا ١٣ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا نإف ,هيلع ًءانبو .ةأشنملل عجار;ا مهف
 تاديروتلل ةملتس;ا رماوnا لثم ,ةمعادلا قئاثولا نع يصقتلاو راسفتسKاو ةشقان;ا قيرط نع ,لاث;ا ليبس ىلع ,هب ءافولا متي دق
 .ىرخأ ةروص ةيأب اهتابثإ وأ اهاودج يوقت ت يتلا ,ةيلبقتس;ا

 ليو¥ متي امدنعو .ةرمتسم تآشنمك ءاقبلا ىلع رغصnا تآشن;ا ةردقل ًامهم يكلا;ا ءارد;ا لبق نم رمتس;ا معدلا نوكي ام ًابلاغ .١٣أ
 دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .لاومnا هذه بحس مدع مه;ا نم نوكي دقف ,كلا;ا ريد;ا نم ضرق قيرط نع ريبك ٍلكشب رغصnا ةأشن;ا
 قاقحتسKا ف ًايلات نوكي كلا;ا ريد;ا همدق يذلا ضرقلا نأ ىلع ًادمتعم ةيلام ةقئاض ف ةعقاو ةريغص ةأشنم رارمتسا نوكي
 .فاضإ نامضك ةيصخشلا هلوصأب نامض يدقت قيرط نع ةأشنملل ًاضرق معدي كلا;ا ريد;ا نأ وأ ,نيرخzا ينئادلا وأ كونبلل
 نأشب وأ قاقحتسKا ف ًايلات كلا;ا ريد;ا ضرق نوك نأشب بسانم قثوم ليلد ىلع عجار;ا لصحي نأ نك¶ ,فورظلا هذه فو
 مازتلKاب ءافولا ىلع كلا;ا ريد;ا ةردق يوقتب عجار;ا موقي دق ,كلا;ا ريد;ا نم فاضإ معد ىلع ةأشن;ا دمتعت امدنعو .نامضلا
âاو طورشلا نأشب ةبوتكم ةقداصم عجار;ا بلطي نأ نك¶ ,كلذل ةفاضإو .معدلا بيترت بجوnةينو معدلا اذهب ةطبتر;ا ماكح 
 .اهل همهف وأ كلا;ا ريد;ا

 )١٥ ةرقفلا :عجار( ةرادbا مييقت دعب ام ةرتف

 ثدحتس فورظ وأ ,كلذ ريغ وأ ةلودجم ,ةفورعم ثادحأ كانه نوكت نأ ةيلامتحK ًاهبتنم عجار;ا لظي ,١١ ةرقفلا هبلطتت ا; ًاقفو .١٤أ
 ف ةيرارمتسKا ساسn ةرادpا مادختسا ةبسانم ىدم لوح تKؤاست ريثت نأ نك¶ ,ةرادpا لبق نم ةمدختس;ا مييقتلا ةرتف دعب
 وأ ثد�ا ناك املك دادزت فرظ وأ ثدح ةجيتنل ةبحاص;ا دكأتلا مدع ةجرد نn ًارظنو .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع ةبسا`ا
 اياضق ىلع ةلادلا تارشؤ;ا نوكت نأ مزلي ,لبقتس;ا ف ةديعبلا فورظلا وأ ثادحnا ف رظنلا دنعف ,لبقتس;ا ف ًاديعب فرظلا
 وأ ثادحnا هذه لثم ديدs ةلاح فو .تافرصتلا نم ديز;ا ذاختا ف رظنلل عجار;ا ةجاح لبق ةمهم ةيرارمتسKاب قلعتت
 ىلع ةأشن;ا ةردقل اهمييقت ىلع فرظلا وأ ثدحلل ةلمت`ا ةيمهnا يوقت ةرادpا نم بلطي نn عجار;ا جاتحي دقف ,فورظلا
 .١٦ ةرقفلا ف ةدراولا تاءارجpا قبطنت ,فورظلا هذه فو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا

 يتلا فورظلا وأ ثادحnا ديدحتل ىرخأ ةعجارم تاءارجإ يأ ذيفنت ةيلوؤسم عجار;ا لمحتي K ,ةرادpا نم راسفتسKا ادع اميف .١٥أ
 دراو وه ا; ًاقفو يتلاو ةرادpا مييقتل تعضخ يتلا ةرتفلا دعب ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق
 .ةيلا;ا مئاوقلا خيرات نم لقnا ىلع ًارهش رشع ينثا نوكتس ١٣ ةرقفلا ف

 
 ةرتف ةياهن نم ًارهش رشع ينثا ,رصlا ليبس ىلع سيل نكلو ,لقCا ىلع نوكت نأ يغبني ةرتف اهنأب ةرتفلا هذه )١( ةبساحملل يلودلا رايع"ا فّرعي ,لاث"ا ليبس ىلع  ١٢

 ريرقتلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٧٩  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 )١٦ ةرقفلا :عجار( فورظ وأ ثادحأ ديدe دنع ةيفاضbا ةعجار"ا تاءارجإ

 :يلي ام ١٦ ةرقفلا ف دراولا بلطت;اب ةلصلا تاذ ةعجار;ا تاءارجإ نمضتت نأ نك¶ .١٦أ

• sا تاؤبنتلاو حبرلاو يدقنلا قفدتلا ةشقانمو ليلnا عم ةلصلا تاذ ىرخpةراد. 

• sةأشن;اب ةصاخ ةحاتم ةيلوأ ةيلام مئاوق ثدحأ ةشقانمو ليل. 

 .اهنأشب تاكاهتنا يأ ديدsو ,ضورقلا تايقافتاو نهرب ةاطغ;ا ريغ ةينويد;ا قئاثو طورش ةءارق •

 .ةيليو¥ لكاشم يأ ىلع فوقولل ةلص تاذ نا§ يأو ةمكو�اب يفلك;او يمهاس;ا تاعامتجا رضاحم ةءارق  •

 اهجئاتنل ةرادpا تامييقت ةيلوقعم ىدمو ,تابلاطمو اياضق دوجوب قلعتي اميف ةأشنملل ينوناقلا راشتس;ا نم راسفتسKا •
 .اهيلع ةبترت;ا ةيلا;ا راثzا ريدقت كلذكو ,ةعقوت;ا

 هرارمتساو يلا;ا معدلا ريفوتب ةصاêا تابيترتلا دوجو ىلع ةثلاثلا فارطnاو ةقíعلا تاذ فارطnا نم ةقداص;ا بلط •
 .ةيفاضإ لاومأ ريفوت ىلع فارطnا هذهل ةيلا;ا ةردقلا مييقتو ,ذيفنتلل اهتيلباقو تابيترتلا هذه ةينوناق ىلعو

 .ةذَّفنُ;ا ريغ ءíمعلا تايبلط عم لماعتلل ةأشن;ا ططخ يوقت •

 وأ ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق نم فعضت يتلا كلت ديدحتل ةقحíلا ثادحnاب قلعتت ةعجارم تاءارجإ ذيفنت •
 .ىرخأ ةروص ةيأب اهيف رثؤت يتلا

 .اهتيافكو اهطورشو ضارتقKا تíيهست دوجو نم دكأتلا •

 .ريراقتلا هذه صحفو ةيميظنتلا تاءارجpا نأشب ريراقت ىلع لوص�ا •

• sمدق;ا معدلا ةيافك ىدم ديد nل ةططخُم داعبتسا تايلمع يõلوص. 

 ))ب( ١٦ ةرقفلا :عجار( ةيلبقتس;ا تافرصتلا نأشب ةرادpا ططخ يوقت

 ليبس ىلع ,كلذ ف اâ ,ططêا هذه نع ةرادpا نم راسفتسKا ةيلبقتس;ا تافرصتلا نأشب ةرادpا ططخ يوقت نمضتي نأ نك¶ .١٧أ
 .لا;ا سأر ةدايز وأ ,اهليجأت وأ تاقفن ضيفخت وأ ,نويد ةلكيه ةداعإ وأ ,لاومأ ضارتقا وأ ,لوصأ ةيفصتل اهططخ ,لاث;ا

 ))ج( ١٦ ةرقفلا :عجار( ةرادpا مييقتب ةلومش;ا ةرتفلا

 :يب عجار;ا نراقي دق ,)ج( ١٦ ةرقفلا اهبلطتت يتلا تاءارجpا ىلإ ةفاضpاب .١٨أ

 ;ةيخيراتلا جئاتنلاو ةقباسلا ةريخnا تارتفلل ةيلبقتس;ا ةيلا;ا تامولع;ا •

 .هخيرات ىتح تققs يتلا جئاتنلاو ةيلا�ا ةرتفلل ةيلبقتس;ا ةيلا;ا تامولع;ا •

 تادهعتلا وأ قاقحتسKا ةيلات ضورقلا لíخ نم ًءاوس ,ةثلاث فارطأ لبق نم ًارمتسم ًامعد ةرادpا تاضارتفا نمضتت امدنع  .١٩أ
 دقف ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل ًامهم معدلا اذه ناكو ,تانامضلا لíخ نم وأ هريفوت وأ فاضإ ليو¥ رارمتساب
 ةلدأ ىلع لوص�او ةثلاثلا فارطnا كلت نم )ماكحnاو طورشلا ىلع كلذ ف اâ( ةبوتكم ةقداصم بلط ف رظنلل عجار;ا جاتحي
 .معدلا كلذ ريفوت ىلع اهتردق نأشب

 ))ـه( ١٦ ةرقفلا :عجار( ةبوتك;ا تادافpا

 يتلا ةعجار;ا ةلدأ معدل ,١٦ ةرقفلا اهبلطتت يتلا كلت بناجب ,ةنيعم ةبوتكم تادافإ ىلع لوص�ا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دق .٢٠أ
 .ططêا كلت ىودجو ةيرارمتسíل اهمييقتب قلعتي اميف ةيلبقتس;ا تافرصتلل ةرادpا ططخ نأشب اهيلع لوص�ا ت



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٨٠  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا
 

 عجار"ا تاجاتنتسا

 )١٨ ةرقفلا :عجار( ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعت;ا يرهو§ا دكأتلا مدع

 يتلا فورظلا وأ ثادحnاب ةقلعت;ا دكأتلا مدع تKاح ةشقانم دنع )١( ةبسا`ا رايعم ف "يرهو§ا دكأتلا مدع" ةرابع مدختسُت .٢١أ
 رطأ ضعب فو .ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حاصفpا يغبني يتلاو ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق
 .ةهباشم فورظ ف "ريبكلا دكأتلا مدع" ةرابع مدختسُت ىرخnا يلا;ا ريرقتلا

 يرهوج دكأت مدع دوجوو فورظ وأ ثادحأ ديدs دنع تاحاصفpا ةيافك

 ةيلامتحاو ,فورظلا وأ ثادحõل لمت`ا ريثأتلا مجح نوكي امدنع دجوت يرهو§ا دكأتلا مدع ةلاح نأ ١٨ ةرقفلا حضوت .٢٢أ
 K ىتح وأ ,)لداعلا ضرعلا رطأ ةلاح ف( لداعلا ضرعلا قيقحتل ًايرورض اهنع بسانم حاصفإ ةفاضإ حبصي ثيحب ًاريبك ,اهثودح
 مدع ةلاح دجوت تناك اذإ ام جاتنتساب ١٨ ةرقفلا بجوâ ًابلاطم عجار;ا دعُيو .)مازتلKا رطأ ةلاح ف( ةللضم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت
 ,يرهو§ا دكأتلا مدع ةلا� ًافيرعت عضي قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ناك اذإ اّمع رظنلا ضغب ,ليبقلا اذه نم يرهوج دكأت
 .اهل هفيرعت ةيفيك نع رظنلا ضغبو

 اذه متيو .ةرقفلا كلت ف اهيلع صوصن;ا رومnا لوانتت ةيلا;ا مئاوقلا تاحاصفإ تناك اذإ ام ديدs عجار;ا نم ١٩ ةرقفلا بلطتت  .٢٣أ
 ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ اهبلطتي يتلا ,يرهو§ا دكأتلا مدع نع تاحاصفpا تناك اذإ ا; عجار;ا ديدs بناج ىلإ ديدحتلا
 ف اهيلع صوصن;ا رومnا ىلإ ةفاضpاب متت يتلاو ,يلا;ا ريرقتلا رطأ ضعب بجوâ ةبولط;ا تاحاصفpا لمشت دقو .ةيفاك دعُت
 :يلي امع حاصفpا ,١٩ ةرقفلا

 وأ ;اهتامازتلاب ءافولا ىلع ةأشن;ا ةردقب ةقلعت;ا فورظلا وأ ثادحnا ةيمهn ةرادpا يوقت •

 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل اهمييقت نم ءزجك ةرادpا اهب تماق يتلا ةمه;ا تاداهتجKا •

 ثادحõل لمت`ا ريثأتلا مجح نع تاحاصفªل ةرادpا ةاعارâ قلعتي اميف ةيفاضإ تاداشرإ يلا;ا ريرقتلا رطأ ضعب رفوت دقو
 .اهثودح تيقوتو ةيلامتحاو ,ةيسيئرلا فورظلا وأ

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( يرهوج دكأت مدع دوجو نود نكلو فورظ وأ ثادحأ ديدs دنع تاحاصفpا ةيافك

 يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطتم ءوض ف موقي نأ عجار;ا نم بلطتت ٢٠ ةرقفلا نإف ,يرهوج دكأت مدع دوجو مدع ةلاح ف ىتح .٢٤أ
 ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق يتلا فورظلا وأ ثادحnا نع ًايفاك ًاحاصفإ رفوت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقتب قبطن;ا
 :نع تاحاصفإ يلا;ا ريرقتلا رطأ ضعب لوانتت دقو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا

 وأ ;ةيسيئرلا فورظلا وأ ثادحnا  •

 وأ ;اهتامازتلاب ءافولا ىلع ةأشن;ا ةردقب قلعتي اميف فورظلا وأ ثادحnا كلت ةيمهn ةرادpا يوقت •

 وأ ;فورظلا وأ ثادحnا هذه ريثأت ةدح فيفخت ىلإ ةيمارلا ةرادpا ططخ •

 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردقل اهمييقت نم ءزجك ةرادpا اهب تماق يتلا ةمه;ا تاداهتجKا •

 نمضتي لداعلا ضرعلا ققs ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ا; عجار;ا يوقت نإف ,لداع ضرع راطp ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع .٢٥أ
 ربعت ,اهب ةطبتر;ا تاحاضيpا كلذ ف اâ ,ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ امو ,اهاوتحمو ةيلا;ا مئاوقلا لكيهو ماعلا ضرعلا ف رظنلا
 تاحاصفpا نأ عجار;ا ددحي دق ,فورظلاو قئاقحلل ًاعبتو ١٣.لداعلا ضرعلا ققs ةقيرطب اهلث¥ يتلا ثادحnاو تíماع;ا نع
 دق فورظ وأ ثادحأ ديدs متي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,لا�ا وه اذه نوكي دقو .لداعلا ضرعلا قيقحتل ةيرورض ةيفاضpا
 جتنتسي ,اهيلع لوص�ا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا نكلو ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت
 هذهب قلعتي اميف قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ حيرص ٍلكشب اهبلطتي تاحاصفإ يأ دجوت Kو ,يرهوج دكأت مدع دجوي K هنأ عجار;ا
 .فورظلا

 
 ١٤ ةرقفلا ,"ةيلا"ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار"ا رايعم ١٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٨١  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 عجار"ا ريرقت ف ةبترت"ا راثjا

 )٢١ ةرقفلا :عجار( ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ مادختسا ةبسانم مدع 

 ساسn ةرادpا مادختسا ناك ,عجار;ا مكح بسحب نكلو ,ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ مادختساب ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ةلاح ف .٢٦أ
 ًايأر عجار;ا يدبي نأب يضقي يذلاو ,٢١ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا نإف ,بسانم ريغ ةيلا;ا مئاوقلا ف ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا
 ةرادpا مادختسا ةبسانم مدع ىدم نع ًاحاصفإ ,نمضتت K وأ ,نمضتت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع رظنلا ضغب قبطني ,ًاضراعم
nا ساسKةبسا`ا ف ةيرارمتس. 

 وأ ,دادعإب ةبلاطم ةرادpا نوكت دقف ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسانم ريغ ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ مادختسا نوكي امدنع .٢٧أ
 ىلع ًارداق عجار;ا نوكي دقو .)ةيفصتلا ساسأ ,لاث;ا ليبس ىلع( رخآ ساسأ ىلع ةيلا;ا مئاوقلا ,دادعإ رايتخاب اهل ًاحومسم
 دقو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف هلوبق نك¶ رخzا يبسا`ا ساسnا نأ ددحي نأ ةطيرش ةيلا;ا مئاوقلا كلتل ةعجار;ا ةيلمع ذيفنت
 يذلا يبسا`ا ساسnا نع اهيف ٍفاك حاصفإ دوجو ةطيرش ,ةيلا;ا مئاوقلا كلت ف لدعم ريغ يأر ءادبإ ىلع ًارداق عجار;ا نوكي
 ةعجار;ا رايع; ًاقفو هابتنا تفل ةرقف يمضت يرورضلا نم وأ بسان;ا نم هنأ ىري دق هنكل ,هئوض ف ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ت
 .همادختسا بابسأو ليدبلا يبسا`ا ساسnا كلذ ىلإ مدختس;ا هابتنا تفلل عجار;ا ريرقت ف ١٤)٧٠٦(

 )٢٣ ,٢٢ يترقفلا :عجار( يرهوج دكأت مدع دوجو عم نكلو ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسأ مادختسا ةبسانم

 نمضتي ناونعب لصفنم مسق مادختسا نإف ,كلذلو .ةيلا;ا مئاوقلل يمدختس;ا مهفل ًامهم ًارمأ يرهو§ا دكأتلا مدع ديدs دعُي .٢٨أ
 .فرظلا اذهل يمدختس;ا هبني ةيرارمتسKاب قلعتم يرهوج دكأت مدع دوجو ةقيقح ىلإ ةراشpا

 ةيلودلا ريياع;ا نوكت امدنع ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ف اهجاردإ بولط;ا تارابعلل ةيحيضوت ةلثمأ رايع;ا اذه قحلم مدقي .٢٩أ
 ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا فíخب رخآ قبطنم يلام ريرقت راطإ مادختسا ةلاح فو .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ يه يلا;ا ريرقتلل
 ف رخzا يلا;ا ريرقتلا راطإ قيبطت سكعتل ليدعتلا ىلإ جاتs دق رايع;ا اذه قحلم ف ةضورع;ا ةيحيضوتلا تارابعلا نإف ,يلا;ا
 .ةمئاقلا فورظلا لظ

 دقو .ةروكذ;ا تKا�ا نم ةلاح لك ف عجار;ا ريرقت ف اهضرع متيس يتلا ةبولط;ا تامولع;ا نم ىندnا د�ا ٢٢ ةرقفلا حضوت .٣٠أ
 :حرشل ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةبولط;ا تارابعلا لامكتسK ةيفاضإ تامولعم عجار;ا ركذي

 وأ ١٥;ةيلا;ا مئاوقلل يمدختس;ا مهف ف ًايساسأ ًارمأ دعُي يرهوج دكأت مدع ةلاح دوجو نأ  •

 .)١أ ةرقفلا ًاضيأ رظنا( ةعجار;ا ءانثأ رمnا ة§اعم ةيفيك  •

 )٢٢ ةرقفلا :عجار( يرهوج دكأت مدع دوجو نع ةيلا;ا مئاوقلا ف ٍفاك حاصفإ ءارجإ

 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع عجار;ا لصحي امدنع عجار;ا ريرقتل Kًاثم رايع;ا اذه قحلم ف )١( يحيضوتلا لاث;ا مدقي .٣١أ
 ءارجإو يرهوج دكأت مدع دوجو عم نكلو ةبسا`ا ف ةيرارمتسKا ساسn ةرادpا مادختسا ةبسانم ىدâ قلعتي اميف ةبسان;ا
 عجار;ا ريرقت ف اهنيمضت متيل ةيحيضوت ةغيص )٧٠٠( رايع;ا قحلم ًاضيأ نمضتيو .ةيلا;ا مئاوقلا ف كلذ نع ٍفاك حاصفإ

   .ةيرارمتسKاب قلعتي اميف عجار;او ةيلا;ا مئاوقلا نع يلوؤس;ا نم لك تايلوؤسم فصول ةيرارمتسKاب قلعتي اميف تآشن;ا عيم§

 )٢٣ ةرقفلا :عجار( يرهوج دكأت مدع دوجو نع ةيلا;ا مئاوقلا ف ٍفاك حاصفإ ءارجإ مدع

 ىلع ,ةضراعمو ةظفحتم ءارآ ىلع يوتs يتلا عجار;ا ريراقتل يلاثم رايع;ا اذه قحلم ف )٣(و )٢( نايحيضوتلا نKاث;ا مدقي .٣٢أ
 ةيرارمتسKا ساسn ةرادpا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع عجار;ا لصحي امدنع ,بيترتلا
 .يرهوج دكأت مدع ةلاح نع ةيلا;ا مئاوقلا ف ٍفاك حاصفإ ءارجإ مدع عم نكلو ,ةبسا`ا ف

 
 "لقتس"ا عجار"ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتنhا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار"ا رايعم ١٤
 ٢أ ةرقفلا ,)٧٠٦( ةعجار"ا رايعم  ١٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٨٢  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا
 

 تKاح ف بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دق ,لكك ةيلا;ا مئاوقلل ةمهم دعُت دكأت مدع ةلاح نم رثكأ ىلع يوطنت يتلا فقاو;ا ف .٣٣أ
 ف تاداشرإ )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم مدقيو .٢٢ ةرقفلا بجوâ ةبولط;ا تارابعلا ةفاضإ نم Kًدب يأر ءادبإ نع عانتمKا ةياغلل ةردان
 ١٦.نأشلا اذه

 )٢٣ ,٢٢ يترقفلا :عجار( ةيميظنتلا تاطلسلاب لاصتKا

 ,عجار;ا ريرقت ف ةيرارمتسKاب ةقلعت;ا رومõل ةراشإ جاردإ يرورضلا نم نوكي دق هنأ ميظنتلل ةعضاخ ةأشنم عجارم ىري امدنع .٣٤أ
 .ةينع;ا ةيباقرلا وأ ةيذيفنتلا وأ ةيميظنتلا تاطلسلاب لاصتKا بجاو عجار;ا لمحتي دقف

 )٢٤ ةرقفلا :عجار( هترتف دم وأ اهمييقت ءارجإ ف ةرادpا ةبغر مدع

 ةبغر مدع ةلاح فو .هترتف ديد¥ وأ اهمييقت ءارجإ ةرادpا نم بلطي نأ يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري دق ,ةنيعم فورظ ف .٣٥أ
 نم نوكي دق هنn ,عجار;ا ريرقت ف يأر ءادبإ نع عانتمKا وأ ظفحتم يأر ءادبإ بسان;ا نم نوكي دقف ,كلذب مايقلا ف ةرادpا
 ف ةيرارمتسKا ساسn ةرادpا مادختساب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص�ا عجارملل نكم;ا ريغ
 لماوع دوجو وأ ذيفنتلا عضوم ةرادpا اهتعضو ططخ دوجوب قلعتت يتلا ةعجار;ا ةلدأ لثم ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع ةبسا`ا
 .ىرخأ ةففخم

 

 
 ١٠ ةرقفلا ,)٧٠٥( ةعجار"ا رايعم  ١٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٨٣  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 )*(قحل"ا

 )٣٢أ ,٣١أ ,٢٩أ تارقفلا :عجار(

 ةيرارمتس3اب ةقلعت"ا عجار"ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 حاصفإ دوجوو يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ عجار;ا صلخي امدنع لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي عجارم ريرقت :)١( يحيضوتلا لاث;ا •
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف كلذ نع ٍفاك

 ةيلا;ا مئاوقلا نأو يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ عجار;ا صلخي امدنع ظفحتم يأر ىلع يوتحي عجارم ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاث;ا •
 .حاصفpا ةيافك مدع ببسب يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم

 ةيلا;ا مئاوقلا نأو يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ عجار;ا صلخي امدنع ضراعم يأر ىلع يوتحي عجارم ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاث;ا •
 .يرهو§ا دكأتلا مدعب قلعتي اميف ةبولط;ا تاحاصفpا ركذ لفغت

 

 
 اذه تابلطتم ةاعارم عم ,)٧٠٠( ةعجار"ا رايعم ف ةدراولا لقتس"ا عجار"ا ريراقت جذاÖ لكيه ةاعارم مزلي ,رايع"ا اذهل ًاقفو لقتس"ا عجار"ا ريرقت ةغايص دنع *

  رايع"ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٨٤  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 ةيلا"ا مئاوقلا ف كلذ نع ٍفاك حاصفإو يرهوج دكأت مدع دوجو دنع لدعم ريغ يأر :)١( يحيضوتلا لاث"ا 

 :ةيتjا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ> 

 نأ يأ( ةعومÑ ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ ١)٦٠٠( ةعجار"ا رايعم

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ>ا تارادصbاو

 ٢.)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادbا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 لوصpا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •
 .اهيلع

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقëخ>ا تابلطت"ا •

 ريثت دق فورظ وأ ثادحأب طبترم يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصpا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 ًاحاصفإ يرهوóا دكأتلا مدع نع ةيلا"ا مئاوقلا ف حاصفbا دعُيو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش
 .ًايفاك

 .)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ,ةعجارملل ةسيئرلا روم>ا نع غëبbا ت •

 .تامولع"ا كلت ف ًايرهوج ًافيرe دعب فشتكي ملو ,هريرقت خيرات لبق ىرخ>ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح  •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشbا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوö ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضbاب •

 
  

 
 ")ةعومãا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اâ( ةعومجملل ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم  ١
 "ةعجار"ا تاطابترا طورش ىلع قافتhا" )٢١٠( ةعجار"ا رايعم  ٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٨٥  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ 

 ٣ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 صخلم كلذ ف اâ ,ةيلا;ا مئاوقلا ىلع تاحاضيpاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبسا`ا تاسايسلل

 يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهو§ا بناو§ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخnا تارادصpاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف

 يأرلا ساسأ

 نم ديزâ ةحضوم ريياع;ا كلت بجوâ انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخnا ةيقíخnا انتايلوؤسâ ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارâ ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا

 ةيرارمتس3اب قلعت"ا يرهوóا دكأتلا مدع

 ف ةيهتن;ا ةنسلا لíخ )س( اهردق ةراسخ فاص تدبكت ةكرشلا نأ ىلإ ريشي يذلا ,ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا )×( حاضيªل هابتنKا تفلن نأ دون
 ف روكذم وه ا; ًاقفوو .)ص( رادقâ اهلوصأ عومجم ةكرشلل ةلوادت;ا تامازتلKا تزوا≥ ,خيراتلا كلذ نم ًارابتعاو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١
 دكأت مدع دوجو ىلإ ريشت ,)٦( حاضيpا ف اهيلع صوصن;ا ىرخnا رومnا عم بنج ىلإ ًابنج ,فورظلا وأ ثادحnا هذه نإف ,)٦( حاضيpا
 .رمnا اذهب قلعتي اميف انيأر ليدعت متي ملو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثي دق ,يرهوج

 ةعجارملل ةسيئرلا روم>ا

 .ةيلا�ا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهnا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومnا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومnا
 .رومnا هذه ف íًصفنم ًايأر مدقن K نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومnا هذه لوانت ت دقو
 ةسيئرلا رومnا نوكتل هاندأ ةحضو;ا رومnا انددح ,"ةيرارمتسKاب قلعت;ا يرهو§ا دكأتلا مدع" مسق ف حضو;ا رمnا ىلإ ةفاضpابو
 .انريرقت ف اهنع غíبpا مزلي يتلا ةعجارملل

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي h يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٣

 .ًاقبطنم "ىرخCا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٨٦  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 ])٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومnا نم رمأ لك فصو[

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا فëخب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ>ا تامولع"ا

 .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ٤ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوpاب يفلك"او ةرادbا تايلوؤسم

 ]٥.)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا – )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ىرخ>ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا – )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 .]مسKا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترKا نع لوؤس;ا كيرشلا

 ])*(ءاضتقKا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسKا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[

 
 ف ينوناقلا راطnا قايس ف بسانم رخآ حلطصâ امهلادبتسا ىلإ ةمكوlاب نوفلك"او ةرادnا احلطصم جاتحي دق ,عجار"ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمCا هذه ل]خ ٤

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا
 يلوؤس"ا نم لك تايلوؤسم فصول ةيرارمتسhاب قلعتي اميف تآشن"ا عيمV عجار"ا ريرقت ف اهنيمضت مزلي ةغيص )٧٠٠( ةعجار"ا رايعم نم ٣٩و ٣٤ ناترقفلا بلطتت ٥

 .ةيرارمتسhاب قلعتي اميف عجار"او ةيلا"ا مئاوقلا نع
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف يينوناقلا يبساòا ماظنب مازتلhا يغبني *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٨٧  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 حاصفbا ةيافك مدع ببسب يرهوج ٍلكشب ةيلا"ا مئاوقلا فيرe دنعو يرهوج دكأت مدع دوجو دنع ظفحتم يأر :)٢( يحيضوتلا لاث"ا

 :ةيتjا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ> 

 نأ يأ( ةعومÑ ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
   .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ>ا تارادصbاو

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادbا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقëخ>ا تابلطت"ا •

 ريثت دق فورظ وأ ثادحأب طبترم يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصpا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 ,ليومتلا تابيترت مجح ةيلا"ا مئاوقلاب قفر"ا )ص( حاضيbا شقانيو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش
 عضولا اذه فصت 3 وأ ,ليومتلا ةداعإ رفوت وأ رثأ لوانتي ًاشاقن نمضتت 3 ةيلا"ا مئاوقلا ّنكل ;اهيلامجإو ليومتلا تابيترت ءاهتناو
 .يرهوج دكأت مدع ةلاح هنأب

 نأ ببسب ظفحتم يأر ءادبإ تو .يرهوóا دكأتلا مدع نع حاصفbا ةيافك مدع ببسب يرهوج ٍلكشب ةفّرحم ةيلا"ا مئاوقلا •
 مئاوقلا ف ةرشتنم ريغ اهنكل ةيرهوج دعُت فاكلا ريغ حاصفbا اذه ببسب ةيلا"ا مئاوقلا ىلع تاريثأتلا نأ ىلإ صلخ عجار"ا
 .ةيلا"ا

 .)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ,ةعجارملل ةسيئرلا روم>ا نع غëبbا ت •

 ًاضيأ رثؤي ةيلا"ا مئاوقلا ف ظفحت"ا يأرلا هنع جتن يذلا رم>او ,هريرقت خيرات لبق ىرخ>ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •
 .ىرخ>ا تامولع"ا ىلع

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشbا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوö ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضbاب •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٦ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 ظفحت"ا يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 كلذ ف اâ ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيpاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبسا`ا تاسايسلل صخلم

 ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انريرقت ف دراولا "ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف اهيلإ راش;ا تامولع;ا نع لمتك;ا ريغ حاصفpا ءانثتسابو ,انيأر فو
 ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهو§ا بناو§ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا
 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخnا تارادصpاو ريياع;او

 ظفحت"ا يأرلا ساسأ

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي h يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٦

 .ًاقبطنم "ىرخCا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٨٨  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 نكت ملو .٢٠×١ سرام ١٩ ف ءادnا ةبجاو ةددس;ا ريغ غلاب;ا نوكتو ,ةكرشلا ليو¥ تابيترت يهتنت ,)ص( حاضيpا ف دراولا شاقنلل ًاقفو
 لوح ةريبك ًاكوكش ريثي دق يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ عضولا اذه ريشيو .ليدب ليو¥ ىلع لوص�ا وأ ضوافتلا ةداعإ ىلع ًةرداق ةكرشلا
 .رمnا اذه نع ٍفاك ٍلكشب ةيلا;ا مئاوقلا حصفت ملو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق

 نم ديزâ ةحضوم ريياع;ا كلت بجوâ انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخnا ةيقíخnا انتايلوؤسâ ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارâ ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .ظفحت;ا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا

 :]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا فëخب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ>ا تامولع"ا

 .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )٦( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[
 يذلاو ظفحت;ا يأرلا هنع جتن يذلا صاêا رمnا فصتل )٦( يحيضوتلا لاث;ا ف "ىرخnا تامولع;ا" مسق نم ةريخnا ةرقفلا ليدعت متيو
 ].ىرخnا تامولع;ا ىلع ًاضيأ رثؤي

 ةعجارملل ةسيئرلا روم>ا

 .ةيلا�ا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهnا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومnا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومnا
 .رومnا هذه ف íًصفنم ًايأر مدقن K نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومnا هذه لوانت ت دقو
 غíبpا مزلي يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومnا نوكتل هاندأ ةحضو;ا رومnا انددح ,"ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رمnا ىلإ ةفاضpابو
 .انريرقت ف اهنع

 ])٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومnا نم رمأ لك فصو[

  ٧ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوpاب يفلك"او ةرادbا تايلوؤسم

 ]٨ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 
 ف ينوناقلا راطnا قايس ف بسانم رخآ حلطصâ امهلادبتسا متي نأ ةمكوlاب نوفلك"او ةرادnا احلطصم جاتحي دق ,عجار"ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمCا هذه ل]خ ٧

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا
 يلوؤس"ا نم لك تايلوؤسم فصول ةيرارمتسhاب قلعتي اميف تآشن"ا عيمV عجار"ا ريرقت ف اهنيمضت مزلي ةغيص )٧٠٠( ةعجار"ا رايعم نم ٣٩و ٣٤ ناترقفلا بلطتت ٨

 .ةيرارمتسhاب قلعتي اميف عجار"او ةيلا"ا مئاوقلا نع



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٨٩  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 ىرخ>ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 .]مسKا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترKا نع لوؤس;ا كيرشلا

 ])*(ءاضتقKا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسKا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
  

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف يينوناقلا يبساòا ماظنب مازتلhا يغبني *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٩٠  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 ةيلا"ا مئاوقلا ف هنع حاصفbا مدعو يرهوج دكأت مدع دوجو دنع ضراعم يأر - )٣( يحيضوتلا لاث"ا 

 :ةيتjا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ>

 ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ يأ( ةعومجم

 ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ>ا تارادصbاو ريياع"او ,ةيدوعسلا

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادbا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقëخ>ا تابلطت"ا •
 .ةيدوعسلا

 وأ ثادحأب طبترم يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصpا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 دقو .اهسëفإ نëعإ ف رظنت ةكرشلا نأو ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق فورظ
 نأ ببسب ضراعم يأر ءادبإ متيو .يرهوóا دكأتلا مدع ةلاحب ةقلعت"ا ةبولط"ا تاحاصفbا ركذ ةيلا"ا مئاوقلا تلفغأ
 .ةرشتنمو ةيرهوج دعُت ةيلا"ا مئاوقلا ىلع لافغbا اذه تاريثأت

 يأ ىلع اهنع غëبbا ررقي ملو ,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا روم>ا نع غëبbاب بلاطم ريغ عجار"ا •
 .رخآ وحن

 ةيلا"ا مئاوقلا ف ضراع"ا يأرلا هنع جتن يذلا رم>او ,هريرقت خيرات لبق ىرخ>ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •
 .ىرخ>ا تامولع"ا ىلع ًاضيأ رثؤي

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشbا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوö ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضbاب •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٩ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 ضراع"ا يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 كلذ ف اâ ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيpاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبسا`ا تاسايسلل صخلم

 لكشب ضرعت K ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انريرقت ف دراولا "ضراع;ا يأرلا ساسأ" مسق ف ةروكذ;ا تامولع;ا ركذ لافغإ ببسبو ,انيأر فو
 ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت K وأ( ,لداع
 ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخnا تارادصpاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي h يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٩

 .ًاقبطنم "ىرخCا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٩١  

)٥٧٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيرارمتسKا

 ضراع"ا يأرلا ساسأ

 لوص�ا وأ ضوافتلا ةداعإ ىلع ًةرداق ةكرشلا نكت ملو .٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ددس;ا ريغ غلب;ا ءادأ قحتساو ةكرشلا ليو¥ تابيترت تهتنا
 ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثي دق يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ عضولا اذه ريشيو .اهسíفإ نíعإ ف رظنت نzا يهو ,ليدب ليو¥ ىلع
 .ةقيق�ا هذه نع ٍفاك ٍلكشب ةيلا;ا مئاوقلا حصفت ملو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا

 نم ديزâ ةحضوم ريياع;ا كلت بجوâ انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخnا ةيقíخnا انتايلوؤسâ ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارâ ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .ضراع;ا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا

 :]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا فëخب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ>ا تامولع"ا

 .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )٧( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[
 يذلاو ضراع;ا يأرلا هنع جتن يذلا صاêا رمnا فصتل )٧( يحيضوتلا لاث;ا ف "ىرخnا تامولع;ا" مسق نم ةريخnا ةرقفلا ليدعت متيو
 .]ىرخnا تامولع;ا ىلع ًاضيأ رثؤي

 ١٠ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوpاب يفلك"او ةرادbا تايلوؤسم

 ]١١)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ىرخ>ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ])*(ءاضتقKا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسKا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[

 
 ف ينوناقلا راطnا قايس ف بسانم رخآ حلطصâ امهلادبتسا ىلإ ةمكوlاب نوفلك"او ةرادnا احلطصم جاتحي دق ,عجار"ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمCا هذه ل]خ ١٠

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا
 يلوؤس"ا نم لك تايلوؤسم فصول ةيرارمتسhاب قلعتي اميف تآشن"ا عيمV عجار"ا ريرقت ف اهنيمضت مزلي ةغيص )٧٠٠( ةعجار"ا رايعم نم ٣٩و ٣٤ ناترقفلا بلطتت ١١

 .ةيرارمتسhاب قلعتي اميف عجار"او ةيلا"ا مئاوقلا نع
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف يينوناقلا يبساòا ماظنب مازتلhا يغبني *



 

 

 



 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةبوتك"ا تاداف3ا :)٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 
 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٥٨٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
  
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٩٤  ةبوتك;ا تادافLا 

)٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 )٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةبوتك"ا تاداف3ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا 

 

 ةمدقم

 ٢-١  ...................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٤-٣  ....................................................................................................  ةعجارم ةلدأك ةبوتك;ا تادافLا

 ٥  ....................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٦  ............................................................................................................................  فاده@ا

 ٨-٧  ..........................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ٩  ..........................................................................................  ةبوتك;ا تادافLا اهنم بلطُت يتلا ةرادLا

 ١٢-١٠  .........................................................................................  ةرادLا تايلوؤسم نأشب ةبوتك;ا تادافLا

 ١٣  ...........................................................................................................  ىرخlا ةبوتك;ا تادافLا

 ١٤  .....................................................................................  اهيطغت يتلا تارتفلاو ةبوتك;ا تادافLا خيرات

 ١٥  .............................................................................................................  ةبوتك;ا تادافLا لكش

 ٢٠-١٦  ........................................  ةبولط;ا ةبوتك;ا تادافLا يدقت مدعو ةبوتك;ا تادافLا ىلع دامتعuا ةيناكمإ ف كشلا

 ىرخ@ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ١أ  ....................................................................................................  ةعجارم ةلدأك ةبوتك;ا تادافLا

 ٦أ -٢أ  ..........................................................................................  ةبوتك;ا تادافLا اهنم بلطُت يتلا ةرادLا

 ٩أ-٧أ  .........................................................................................  ةرادLا تايلوؤسم نأشب ةبوتك;ا تادافLا

 ١٣أ-١٠أ  ...........................................................................................................  ىرخlا ةبوتك;ا تادافLا

 ١٤أ   ......................................................................................................... حومس;ا د|ا غلبz غxبLا

 ١٨أ-١٥أ   .....................................................................................  اهيطغت يتلا تارتفلاو ةبوتك;ا تادافLا خيرات

 ٢١أ-١٩أ   .............................................................................................................  ةبوتك;ا تادافLا لكش

 ٢٢أ  ........................................................................................................  ةمكو|اب يفلك;اب لاصتuا

 ٢٧أ-٢٣أ  ........................................ ةبولط;ا ةبوتك;ا تادافLا يدقت مدعو ةبوتك;ا تادافLا ىلع دامتعuا ةيناكمإ ف كشلا

 ةبوتك;ا تادافÇل تابلطتم ىلع يوتÅ يتلا ةعجار;ا ريياعz ةمئاق :لوlا قحل;ا

 ةدافLا باطÖ يحيضوت لاثم :يناثلا قحل;ا
 مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهlا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةبوتك;ا تادافLا" )٥٨٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب

 ةرقفلا

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٩٥  

)٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةبوتكAا تادافMا

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 بسح ,ةمكو|اب يفلكAا نمو ةرادMا نم ةبوتكم تادافإ ىلع لوص|ا نع عجارAا ةيلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايعAا اذه لوانتي .١
 .ةيلاAا مئاوقلا ةعجارم دنع ,لا|ا ىضتقم

 هذه دu Åو .ةبوتكAا تادافMا عيضاوA ةددحم تابلطتم ىلع يوتÅ يتلا ىرخlا ةعجارAا ريياعz ةمئاق ىلع )١( قحلAا يوتحي .٢
 .رايعAا اذه قيبطت نم ىرخlا ةعجارAا ريياعم ف ةدراولا ةددçا تابلطتAا

 ةعجارم ةلدأك ةبوتك"ا تاداف3ا 

 ةبوتكAا تادافMاو  ١.اهساسأ ىلع هيأر ينبي يتلا تاجاتنتسuا ىلإ لصوتلا ف عجارAا اهمدختسي يتلا تامولعAا يه ةعجارAا ةلدأ .٣ 
 ,ةعجارم ةلدأ دعُت ةبوتكAا تادافMا نإف ,هيلعو .ةأشنملل ةيلاAا مئاوقلا ةعجارم صوصخب عجارAا اهبلطي ةيرورض تامولعم يه
 )١أ ةرقفلا :عجار( .تاراسفتسuا ىلع دودرلا نأش اهنأش

 نم يأ نأشب ةبسانAا ةعجارAا ةلدأ نم يفكي ام ,اهتاذ دح ف ,رفوت u اهنإف ,ةيرورض ةعجارم ةلدأ رفوت ةبوتكAا تادافMا نأ مغر .٤
 وأ ةعيبط ىلع رثؤت u اهيلع دامتعuا نكî ةبوتكم تادافإ تمدق دق ةرادMا نأ ةقيقحف ,كلذ ىلع ًةوxعو .اهلوانتت يتلا رومlا
 .ةنيعم تارارقإ نأشب وأ ,ةرادMا تايلوؤسz ءافولا نأشب عجارAا اهيلع لصحي يتلا ىرخlا ةعجارAا ةلدأ ىدم

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترAا ةيلاAا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايعAا اذه يرسي .٥

 فاده@ا

 :يلي اميف عجارAا فادهأ لثمتت .٦ 

 اوفوأ دق مهنأ نودقتعي مهنأب ,لا|ا ىضتقم بسح ,ةمكو|اب يفلكAا نمو ,ةرادMا نم ةبوتكم تادافإ ىلع لوص|ا )أ(
zا مئاوقلا دادعإ نع مهتيلوؤسAا لامتكا نعو ةيلاAا تامولعAعجارملل ةمدق; 

 اذإ ةبوتكAا تادافMا لxخ نم ,ةيلاAا مئاوقلا ف ةنيعم تارارقإ وأ ةيلاAا مئاوقلاب ةلصلا تاذ ىرخlا ةعجارAا ةلدأ معد )ب(
 ;ىرخlا ةعجارAا ريياعم بجوz ةبولطم تناك وأ ,ةيرورض اهنأ عجارAا ىأر

 ةلاح ف وأ ,لا|ا ىضتقم بسح ,ةمكو|اب نوفلكAاو ةرادMا اهمدقت يتلا ةبوتكAا تادافÇل بسانم لكشب ةباجتسuا )ج(
  .عجارAا اهبلطي يتلا ةبوتكAا تادافMا يدقتب ,لا|ا ىضتقم بسح ,ةمكو|اب يفلكAا وأ ةرادMا مايق مدع

 تافيرعتلا 

٧. lا ريياعم ضارغAا حلطصملل نوكي ,ةعجارõا يتAا ىنعAهاندأ هنيرق يب: 

 نمضتت uو .ىرخأ ةعجارم ةلدأ معدل وأ رومlا ضعب ىلع ةقداصملل عجارAا ىلإ ةرادMا همدقت بوتكم نايب :ةبوتكم ةدافإ
 .ةمعادلا رتافدلاو تxجسلا وأ اهيف ةدراولا تارارقMا وأ ةيلاAا مئاوقلا ,قايسلا اذه ف ,ةبوتكAا تادافMا

٨. lا اذه ضارغAا أرقُت نأ يغبنُي ,رايعMا" ىلإ تاراشMا" اهنأ ىلع "ةرادMاو ةرادAعو ."لا|ا ىضتقم بسح ,ةمكو|اب نوفلكxةو 
 ريرقتلا راطM ًاقفو ,ةيلاAا مئاوقلل لداعلا ضرعلاو دادعMا نع ةيلوؤسAا ةرادMا لمحتت ,لداعلا ضرعلا راطإ ةلاح يفف ,كلذ ىلع
 .قبطنAا يلاAا ريرقتلا راطM ًاقفو ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت يتلا ةيلاAا مئاوقلا دادعإ وأ ;قبطنAا يلاAا

 
 )ج( ٥ ةرقفلا ,"ةعجارAا ةلدأ" )٥٠٠( ةعجارAا رايعم  ١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٩٦  

)٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةبوتكAا تادافMا

 تابلطت"ا

 ةبوتك"ا تاداف3ا اهنم بلطُت يتلا ةراد3ا

 ةفرعAا اهيدل يتلاو ,ةيلاAا مئاوقلا نع ةبسانAا تايلوؤسAا لمحتت يتلا ةرادMا نم ةبوتكAا تادافMا بلطي نأ عجارAا ىلع بجي .٩
 )٦أ–٢أ تارقفلا :عجار( .ةلصلا تاذ رومlاب

 ةراد3ا تايلوؤسم نأشب ةبوتك"ا تاداف3ا

 ةيلاAا مئاوقلا دادعإ 

 ريرقتلا راطM ًاقفو ةيلاAا مئاوقلا دادعإ نع اهتيلوؤسz تفوأ دق اهنأب ةبوتكم ةدافإ يدقت ةرادMا نم بلطي نأ عجارAا ىلع بجي .١٠
 ,٩أ–٧أ تارقفلا :عجار( ٢.ةعجارAا طابترا طورش ف حضوم وه امك ,لداعلا اهضرع ,ءاضتقuا دنع ,كلذ ف اz ,قبطنAا يلاAا
 )٢٢أ ,١٤أ

 تxماعAا لامتكاو ةمدقAا تامولعAا

 :ةبوتكم ةدافإ يدقت ةرادMا نم بلطي نأ عجارAا ىلع بجي .١١

  ٣;ةعجارAا طابترا طورش ف هيلع قفتم وه امك هديري ام ىلإ لوصولاو ةمئAxا تامولعAا عيمج عجارملل ترفو دق اهنأب )أ(

 )٢٢أ ,١٤أ ,٩أ–٧أ تارقفلا :عجار(  .ةيلاAا مئاوقلا ف ةسكعنم اهنأو ,اهليجست ت دق تxماعAا عيمج نأب )ب(

 ةبوتكAا تادافMا ف ةرادMا تايلوؤسم فصو

 ف تايلوؤسAا هذه اهب ةفوصوAا ةقيرطلاب ١١و ١٠ يترقفلا بجوz ةبولطAا ةبوتكAا تادافMا ف ةرادMا تايلوؤسم فصو بجي .١٢
 .ةعجارAا طابترا طورش

 ىرخ@ا ةبوتك"ا تاداف3ا

 بجوz ةبولطAا تادافMا هذه ىلإ ةفاضMابو .ةبوتكم تادافإ ىلع لوص|ا بلطي نأ عجارAا نم ىرخlا ةعجارAا ريياعم بلطتت .١٣
 مئاوقلاب ةلصلا تاذ ىرخlا ةعجارAا ةلدأ معدل رثكأ وأ ةبوتكم ةدافإ ىلع لوص|ا يرورضلا نم هنأ عجارAا ىأر اذإف ,ريياعAا
 :عجار( .ىرخlا ةبوتكAا تادافMا هذه لثم ىلع لوص|ا بلطي نأ هيلع بجيف ,ةيلاAا مئاوقلا ف رثكأ وأ يعم رارقإب وأ ةيلاAا
 )٢٢أ ,١٤أ ,١٣أ–١٠أ تارقفلا

 اهيطغت يتلا تارتفلاو ةبوتك"ا تاداف3ا خيرات

 كلذ دعب سيل نكلو ,ةيلاAا مئاوقلا نع عجارAا ريرقت خيراتل ًايلمع نك† خيرات برقأ ةبوتكAا تادافMا خيرات نوكي نأ بجي .١٤
 تارقفلا :عجار( .عجارAا ريرقت ف اهيلإ راشAا )تارتفلا( ةرتفللو ,ةيلاAا مئاوقلا عيم° ةبوتكAا تادافMا نوكت نأ بجيو .خيراتلا
 )١٨أ–١٥أ

 ةبوتك"ا تاداف3ا لكش

 يدقت ةرادMا نم بلطتت حئاوللا وأ ةمظنlا تناك اذإو .عجارAا ىلإ هجوم ةدافإ باطخ لكش ف ةبوتكAا تادافMا نوكت نأ بجي .١٥
 وأ ١٠ ةرقفلا بجوz ةبولطAا تادافMا عيمج وأ ضعب رفوت تانايبلا كلت نأ عجارAا ىأرو ,اهتايلوؤسم نأشب ةبوتكم ةماع تانايب

 )٢١أ–١٩أ تارقفلا :عجار( .ةدافMا باطخ ف اهنيمضت مزلي u تانايبلا كلت اهيطغت يتلا ةلصلا تاذ رومlا نإف ,١١

 
 )١( )ب( ٦ ةرقفلا ,"ةعجارAا تاطابترا طورش ىلع قافتuا" )٢١٠( ةعجارAا رايعم  ٢
 )٣( )ب( ٦ ةرقفلا ,)٢١٠( ةعجارAا رايعم  ٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٩٧  

)٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةبوتكAا تادافMا

 ةبولط"ا ةبوتك"ا تاداف3ا يدقت مدعو ةبوتك"ا تاداف3ا ىلع دامتع^ا ةيناكمإ ف كشلا

 ةبوتكAا تادافMا ىلع دامتعuا ةيناكمإ ف كشلا

 ,هل اهذافنإ وأ كلذب اهمازتلا نأشب وأ ,اهتيانع وأ ةيقxخlا اهميق وأ اهتهازن وأ ةرادMا ةءافك نأشب فواخم عجارAا ىدل ناك اذإ .١٦
 ةعجارAا ةلدأو )ةبوتكAا وأ ةيهفشلا( تادافMا ىلع دامتعuا ةيناكمإ ىلع فوا§ا هذه لثم هلمÅ دق ام ريثأت ديدÅ هيلع بجيف
 )٢٥أ ,٢٤أ يترقفلا :عجار( .ماع لكشب

 تاءارجإ ذيفنت عجارAا ىلع بجيف ,ىرخlا ةعجارAا ةلدأ عم ةقستم ريغ ةبوتكAا تادافMا تناك اذإ ,صوصÖا هجو ىلعو .١٧
 وأ اهتهازن وأ ةرادMا ةءافك مييقت ف رظنلا ديعي نأ عجارAا ىلع بجيف ,لح نود رمlا لظ اذإو .رمlا اذه لح ةلواç ةعجارم
 ىلع فوا§ا هذه لثA نوكي دق يذلا ريثأتلا ددحي نأ بجيو ,هل اهذافنإ وأ كلذب اهمازتلا ف وأ ,اهتيانع وأ ةيقxخlا اهميق
 )٢٣أ ةرقفلا :عجار( .ماع لكشب ةعجارAا ةلدأو )ةبوتكAا وأ ةيهفشلا( تادافMا ىلع دامتعuا ةيناكمإ

 ريثأتلا ديدÅ كلذ ف اz ,ةبسانAا تافرصتلا ذاختا هيلع بجيف ,اهيلع دامتعuا نكu î ةبوتكAا تادافMا نأ عجارAا جتنتسا اذإ .١٨
 .رايعAا اذه نم ٢٠ ةرقفلا ف دراولا بلطتAا ةاعارم عم ٤,)٧٠٥( ةعجارAا رايعA ًاقفو هريرقت ف يأرلا ىلع لمتçا

 ةبولطAا ةبوتكAا تادافMا يدقت مدع

 :عجارAا ىلع بجيف ,ةبولطAا ةبوتكAا تادافMا نم رثكأ وأ ًادحاو ةرادMا مدقت مل اذإ .١٩

 ;ةرادMا عم رمlا ةشقانم )أ(

 ةلدأو ,)ةبوتكAا وأ ةيهفشلا( تادافMا ىلع دامتعuا ةيناكمإ ىلع كلذل لمتçا ريثأتلا يوقتو ,ةرادMا ةهازن يوقت ةداعإ )ب(
 ;ماع لكشب ةعجارAا

 عم ,)٧٠٥( ةعجارAا رايعA ًاقفو عجارAا ريرقت ف يأرلا ىلع لمتçا ريثأتلا ديدÅ كلذ ف اz ,ةبسانAا تافرصتلا ذاختا )ج(
 .رايعAا اذه نم ٢٠ ةرقفلا ف دراولا بلطتAا ةاعارم

 ةرادMا تايلوؤسم نأشب ةبوتكAا تادافMا

 :ةيتõا تuا|ا ف )٧٠٥( ةعجارAا رايعA ًاقفو ةيلاAا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عانتمuا عجارAا ىلع بجي .٢٠

 نكu î ١١و ١٠ يترقفلا بجوz ةبولطAا ةبوتكAا تادافMا لع° يفكي اz ,ةرادMا ةهازن ف كوكش كانه نأ جتنتسا اذإ )أ(
 وأ ;اهيلع دامتعuا

 )٢٧أ ,٢٦أ يترقفلا :عجار(  .١١و ١٠ يترقفلا بجوz ةبولطAا ةبوتكAا تادافMا ةرادMا مدقت مل اذإ )ب(

*** 

 ىرخ@ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٣ ةرقفلا :عجار( ةعجارم ةلدأك ةبوتك"ا تاداف3ا 

 نأ نكميف ,اهîدقتب مقت مل وأ ةبولطAا ةبوتكAا تادافMا ةرادMا تلَّدع اذإو .ةعجارAا ةلدl ًامهم ًاردصم ةبوتكAا تادافMا دعُت .١أ
 تسيلو ,ةبوتكم تادافإ ىلع لوصحلل بلط يدقت نإف ,كلذل ةفاضإو .رثكأ وأ ةمهم ةيلاكشإ دوجو لامتحا ىلإ عجارAا كلذ هّبني
 .تادافMا ةدوج ززعي ا† ,ةيدج رثكأ لكشب رومlا هذه لثم اهنابسح ف ذخأت نأ ىلإ ةديدع تuاح ف ةرادMا عفدي دق ,ةيهفش

 
 "لقتسAا عجارAا ريرقت ف يأرلا ىلع تxيدعتلا" )٧٠٥( ةعجارAا رايعم ٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٩٨  

)٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةبوتكAا تادافMا

 )٩ ةرقفلا :عجار( ةبوتك"ا تاداف3ا اهنم بلطُت يتلا ةراد3ا

 ةمكو|ا لكيه ىلع ًادامتعا دارفlا كئلوأ فلتخي نأ نكîو .ةيلاAا مئاوقلا دادعإ نع يلوؤسAا كئلوأ نم ةبوتكAا تادافMا بلطُت .٢أ
 فرطلا يه )ةمكو|اب يفلكAا سيلو( نايحlا بلاغ ف ةرادMا دعُت ,كلذ عمو ;ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنlاو ,ةأشنAا ف
 ف صاخشlا نم مهلداعي نم وأ ,يلاAا ريدAاو ةأشنملل يذيفنتلا سيئرلا نم ةبوتكAا تادافMا بلطُت دق ,هيلع ًءانبو .لوؤسAا
 ,ةمكو|اب يفلكAا لثم ,ىرخأ فارطأ دجوت فورظلا ضعب فو ,كلذ عمو .ةيفيظولا تايمسAا هذه لثم مدختست u يتلا تآشنAا
 .ةيلاAا مئاوقلا دادعإ نع ًاضيأ يلوؤسم نونوكي

 ةفرعم ةرادMا ىدل نوكي نأ عقوتAا نم هنإف ,ةأشنAا لامعأب مايقلا نع اهتيلوؤسمو ,ةيلاAا مئاوقلا دادعإ نع اهتيلوؤسم ببسب .٣أ 
 .ةبوتكAا تادافMا يدقت ف اهيلإ دنتست يتلاو ,اهيف ةدراولا تارارقMاو ةيلاAا مئاوقلا دادعإ ف ةأشنAا اهعبتت يتلا ةيلõاب ةيفاك

 تارارقMاو ةيلاAا مئاوقلا ضرعو دادعإ ف اوكراش نيرخآ نم تاراسفتسا ءارجإ تuا|ا ضعب ف ةرادMا ررقت دق ,كلذ عمو .٤أ
 دقو .اهنأشب ةبوتكAا تادافMا بلطُت يتلا رومlاب قلعتي اميف ةصصختم ةفرعم نوكلî نيذلا دارفlا كلذ ف اz ,اهيف ةدراولا
 :دارفlا ءuؤه يب نم نوكي

 .ةيراوتكإ ةقيرطب ةددحم ةيبساحم تاسايق نع لوؤسم يراوتكإ •

 .اهب ةصصختم ةفرعم مهيدلو ةيئيبلا تامازتلuا سايق ةيلوؤسz نوعلطضي دق ن† يسدنهم مقاط •

 .ةينوناقلا تابلاطAا تاصصخم نع ةيرورض تامولعم رفوي دق يلخاد راشتسم •

 ةرادMا ملع دح ىلع ةَّدعُم تادافMا نأ ىلإ ريشت ةبوتكAا تادافMا ف ةظفحتم ةغل ةرادMا مدختست دق ,تuا|ا ضعب ف .٥أ 
 تايلوؤسم مهيدل ْنَم ةطساوب تدعُأ دق تادافMا نأب ًاعنتقم ناك اذإ ةغيصلا هذه لثم عجارAا لبقي نأ لوقعAا نمو .اهعانتقاو
 .تادافMا ف ةنَّمضتAُا رومlاب ةبسانم ةفرعمو

 تماق اهنأب ةقداصم ةبوتكAا تادافMا ف ركذت نأ ةرادMا نم عجارAا بلطي دق ,ةسوردم تادافإ يدقت ىلإ ةرادMا ةجاح ديكأتل .٦أ
 ف تاراسفتسuا هذه لثم بلطتت نأ عقوتAا ريغ نمو .ةبولطAا تادافMا يدقت نم اهنيكمتل ةبسانم اهارت يتلا تاراسفتسuا كلتب
 .لعفلاب ةأشنAا اهتعضو يتلا كلت ريغ ةيمسر ةيلخاد ةيلآ ةداعلا

 )١١ ,١٠ يترقفلا :عجار( ةراد3ا تايلوؤسم نأشب ةبوتك"ا تاداف3ا

 دعُت u ,١١و ١٠ يترقفلا ف اهيلإ راشAا اهتايلوؤسz ةرادMا ءافو نأشب ةعجارAا ءانثأ اهيلع لوص|ا ت يتلا ةعجارAا ةلدأ دعُت u .٧أ
 مدع ىلإ كلذ ف ببسلا ىزعُيو .تايلوؤسAا كلتب تفوأ دق اهنأ دقتعت اهنأب ةرادMا نم ةقداصم ىلع لوص|ا نودب ةيفاك ةلدأ
 ترفوو ةيلاAا مئاوقلا تضرعو تدعأ دق ةرادMا تناك اذإ اميف ,ىرخlا ةعجارAا ةلدأ ىلع ًءانب طقف ,لصفي نأ ىلع عجارAا ةردق
 جتنتسي نأ نكu î ,لاثAا ليبس ىلعف .اهمهفتو اهتايلوؤسم ملعب رقت اهنأ نم هيلع قافتuا ت ام ساسأ ىلع عجارملل تامولعAا
 اذإ ام لوح اهلاؤس نودب ,ةعجارAا طابترا طورش ف هيلع قفتم وه امك ةمئAxا تامولعAا عيمج هل ترفو دق ةرادMا نأ عجارAا
 .كلذ ىلع ةقداصم مxتساو ,تامولعAا هذه لثم ريفوت ت دق ناك

 ملعب رقت ةرادMا نأ نم ةعجارAا طابترا طورش ف هيلع قافتuا ت ام ىلإ ١١و ١٠ ناترقفلا اهبلطتت يتلا ةبوتكAا تادافMا دنتست .٨أ
 ةرادMا نم عجارAا بلطي نأ نكîو .تايلوؤسAا هذهب تفوأ دق اهنأب ةقداصم بلط لxخ نم كلذ نوكيو ,اهمهفتو اهتايلوؤسم
 ةيأ ىلع هنكل ,ةنيعم لود ف عئاش رمأ وهو .ةبوتكAا تادافMا ف اهل اهمهفو اهتايلوؤسم ملعب اهرارقإ ىلع ةقداصAا ةداعإ ًاضيأ
 :ةيتõا تuا|ا ف ةصاخ ةفصب ًابسانم نوكي دق لاح

 وأ ;ةلص تاذ تايلوؤسAاب يلَّمحُم ةأشنAا نع ةباينلاب ةعجارAا طابترا طورش ىلع اوعقو نيذلا كئلوأ حبصي u امدنع •

 وأ ;ةقباس ةنس ف ةَّدعُم ةعجارAا طابترا طورش نوكت امدنع •

 وأ ;تايلوؤسAا كلتل ةرادMا مهف ءوس ىلع رشؤم يأ دجوي امدنع •

 .فورظلا ف تاريغت ببسب كلذب مايقلا بسانAا نم نوكي امدنع •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٤٩٩  

)٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةبوتكAا تادافMا

 بسح نوكت u ,اهل اهمهفو اهتايلوؤسم ملعب ةرادMا رارقإ ىلع ةقداصAا ةداعإ نإف ٥,)٢١٠( ةعجارAا رايعم تابلطتم عم ًاقاستاو
 .)رايعAا اذه نم ٥أ ةرقف ف هتشقانم قبس امك( هدقتعتو ةرادMا هفرعت ام لضفأ

 ماعلا عاطقلا تآشنz ةصاخ تارابتعا

 ًةجيتنو .ىرخlا تآشنملل اهنم ًاقاطن عسوأ ماعلا عاطقلا تآشنA ةيلاAا مئاوقلا ةعجارA ةرداصلا ةيمسرلا تافيلكتلا نوكت دق .٩أ
 دق ,ماعلا عاطقلا تآشنA ةيلاAا مئاوقلا ةعجارم هساسأ ىلع متي يذلا ,ةرادMا تايلوؤسz قلعتAا ساسlا ضارتفuا نإف ,كلذل
 ًاقفو اهذيفنت ت دق ثادحlاو تxماعAا نأ دكؤت تادافإ ةبوتكAا تادافMا هذه نمضتت دقو .ةيفاضإ ةبوتكم تادافإ هنع أشنت
 .رخآ مزلم رمأ وأ ةحئu وأ ماظنل

 )١٣ ةرقفلا :عجار( ىرخ@ا ةبوتك"ا تاداف3ا

 ةيلاAا مئاوقلا نأشب ةيفاضMا ةبوتكAا تادافMا

 مئاوقلا نع ىرخأ ةبوتكم تادافإ بلط يرورضلا نم هنأ عجارAا ىري دق ,١٠ ةرقفلا بجوz ةبولطAا ةبوتكAا ةدافMا ىلإ ةفاضMاب .١٠أ
 دقو .اهنم ًاءزج لكشت u اهنكل ,)١٠( ةرقفلا بجوz ةبولطAا ةبوتكAا ةدافÇل ةلّمكم ةبوتكAا تادافMا هذه لثم نوكت دقو .ةيلاAا
 :يلي ام نأشب تادافإ ,تادافMا هذه نمضتت

 ;ًابسانم ةيبساçا تاسايسلا قيبطتو رايتخا ناك اذإ ام •

 وأ ,اهسايق وأ ,قبطنAا يلاAا ريرقتلا راطإ بجوz ةلص تاذ تناك ىتم ,هاندأ ةروكذAاك رومأ تابثإ ت دق ناك اذإ ام •
 :راطMا كلذل ًاقفو اهنع حاصفMا وأ ,اهضرع

o  اÖاو لوص≥ل ةيرتفدلا ةميقلا ىلع رثؤت دق يتلا اياونلا وأ ططuاهفينصت وأ تامازتل; 

o  اuاو ةيلعفلا ,تامازتلçءاوسلا ىلع ةلمت; 

o ا ةيكلمlاو ,اهيلع ةرطيسلا وأ لوصuا ىلع نوهرلا وأ تازايتمlاو ,لوصlا لوصAنامضك ةنوهر; 

o ا ف بناو°اlاو حئاوللاو ةمظنuا مئاوقلا ىلع رثؤت دق يتلا ,ةيدقاعتلا تايقافتAةيلا, zا مدع كلذ ف اuمازتل 
 .اهب

 عجارملل ةمدقAا تامولعAا نأشب ةيفاضMا ةبوتكAا تادافMا

 ةدافإ يدقت ةرادMا نم بلطي نأ يرورضلا نم هنأ عجارAا ىري دق ,١١ ةرقفلا بجوz ةبولطAا ةبوتكAا ةدافMا ىلإ ةفاضMاب .١١أ
 .ةرادMا اهب ملعت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ عيمجب عجارAا تغلبأ دق اهنأب ةبوتكم

 ةنيعم تارارقإ نأشب ةبوتكAا تادافMا

 :يلي ا† رثكأ وأ ًادحاو نابس|ا ف عجارAا ذخأي دقف ,اياونلاو تاداهتجuا ,يوقت دنع وأ ,نأشب ةلدأ ىلع لوص|ا دنع .١٢أ

 .ةنلعAا اهاياون ذيفنت ف ةأشنAا قباوس •

 .يعم كلسA ةأشنAا رايتخا ءارو بابسlا •

 .ددحم كلسم ف رارمتسuا ىلع ةأشنAا ةردق •

 داهتجا عم قستت u دق ,ةعجارAا ريس لxخ اهيلع لوص|ا ت دق نوكي نأ نكî ىرخأ تامولعم ةيأ صقن وأ دوجو •
 .اهتين وأ ةرادMا

 
 )ب( ٦ ةرقفلا ,)٢١٠( ةعجارAا رايعم  ٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٠٠  

)٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةبوتكAا تادافMا

 مئاوقلا ف ةددحم تارارقإ نأشب ةبوتكم تادافإ يدقت ةرادMا نم بلطي نأ يرورضلا نم هنأ عجارAا ىري دق ,كلذ ىلإ ةفاضMاب .١٣أ
 اهدصقم وأ ةرادMا داهتجا لوح ىرخlا ةعجارAا ةلدأ نم عجارAا هيلإ لصوت يذلا مهفلا معدل ,صوصÖا هجو ىلعو ;ةيلاAا
 ساسl ةبسنلاب ًامهم دعُي ةرادMا دصقم ناك اذإ ,لاثAا ليبس ىلعف .رارقMا اذه لامتكا ىدم لوح وأ ددحم رارقإب قلعتي اميف
 نأشب ةرادMا نم ةبوتكم ةدافإ نودب ةبسانAا ةعجارAا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص|ا نكمAا نم نوكي u دقف ,تارامثتسuا ريعست
 ةلدأ نم يفكي ام اهدرفz رفوت u اهنإف ,ةيرورض ةعجارم ةلدأ رفوت ةبوتكAا تادافMا هذه لثم نأ نم مغرلا ىلعو .اهاياون
 .رارقMا كلذل ةبسانAا ةعجارAا

 )١٣ ,١١ ,١٠ تارقفلا :عجار( حومس"ا دgا غلبe غcب3ا

 تاذ تسيل اهنأ حضاولا نم يتلا كلت فxخب ةعجارAا ءانثأ ةفشتكAا تافيرحتلا عمجب عجارAا موقي نأ )٤٥٠( رايعAا بلطتي .١٤أ
 دق ,ةقيرطلا سفنبو .حضاو لكشب نأش تاذ تسيل اهنأ هزواجتت يتلا تافيرحتلا رابتعا نكu î ًادح عجارAا ددحي دقو ٦.نأش
 .اهبلطي يتلا ةبوتكAا تادافMا ضارغl د|ا كلذب ةرادMا غxبإ نابس|ا ف عجارAا ذخأي

 )١٤ ةرقفلا :عجار( اهيطغت يتلا تارتفلاو ةبوتك"ا تاداف3ا خيرات

 خيرات لبق ,عجارAا ريرقت خيرأت نكu îو ,عجارAا يأر ءادبإ نكu î هنإف ,ةيرورض ةعجارم ةلدأ دعُت ةبوتكAا تادافMا نl .١٥أ
 ليدعت ءارجإ بلطتت دق يتلاو عجارAا ريرقت خيرات ىتح عقت يتلا ثادحlاب ينعم عجارAا نlو ,كلذ ىلع ًةوxعو .ةبوتكAا تادافMا
 نكلو ,ةيلاAا مئاوقلا نع عجارAا ريرقت خيراتل ًايلمع نك† خيرات برقأب خرؤُت ةبوتكAا تادافMا نإف ,ةيلاAا مئاوقلا ف حاصفإ وأ
 .خيراتلا كلذ دعب سيل

 ريس لxخ ةيلاAا مئاوقلا ف يعم رارقإ نأشب ةبوتكم ةدافإ ىلع لوص|ا عجارملل بسانAا نم نوكي دق ,فورظلا ضعب ف .١٦أ
 .ةثَّدحُم ةبوتكم ةدافإ بلط يرورضلا نم نوكي دقف ,ةلا|ا هذه فو .ةعجارAا

 ةبوتكAا تادافMا نأ ًاددجم دكؤت نأ ىلإ جاتÅ ةرادMا نl ,عجارAا ريرقت ف اهيلإ راشAا تارتفلا عيمج ةبوتكAا تادافMا يطغت .١٧أ
 ةدافMا لكش ىلع ةرادMاو عجارAا قفتي نأ نكîو .ةبسانم لازت u ةقباسلا تارتفلاب قلعتي اميف قباس تقو ف اهتمدق يتلا
 تادافMا كلت ىلع تارييغت يأ كانه تناك اذإ ام لوانت قيرط نع ةقباسلا تارتفلاب ةقلعتAا ةبوتكAا تادافMا ثّدÅ يتلا ةبوتكAا
 .تارييغتلا كلت يه امف ,كلذك رمlا ناك اذإو ,ةبوتكAا

 ءuؤه رقُي دقو .عجارAا ريرقت ف اهيلإ راشAا تارتفلا عيمج لxخ ةرضاح ةيلا|ا ةرادMا نكت مل اذإ فقاوم أشنت نأ نكî .١٨أ
 تاذ ةرتفلا لxخ مهبصانم ف اونوكي مل مهنl ,ةبوتكAا تادافMا عيمج وأ ضعب يدقت نم مهنّكî عضو ف اوسيل مهنأب صاخشlا
 ىذلا بلطتAا نإف ,هيلعو .لكك ةيلاAا مئاوقلا نع صاخشlا ءuؤه تايلوؤسم نم للقت u ةقيق|ا هذه نإف ,كلذ عمو .ةلصلا
 .ًاقبطنم لازي u ةلصلا تاذ )تارتفلا( ةرتفلا لك يطغت ةبوتكم تادافإ مهنم بلطي عجارAا نأ ىلع صني

 )١٥ ةرقفلا :عجار( ةبوتك"ا تاداف3ا لكش

 ةبلاطم ةرادMا نوكت دق لودلا ضعب ف هنأ ريغ .عجارAا ىلإ هجوAا ةدافMا باطخ ف ةنَّمضُم ةبوتكAا تادافMا نوكت نأ مزلي .١٩أ
zا بجوlةدافإ دعُي نايبلا اذه لثم نأ نم مغرلابو .اهتايلوؤسم نأشب ًابوتكم ًاماع ًانايب ردصت نأ حئاوللا وأ ةمظن Aيمدختس 
 تادافMا عيمج وأ ضعبب قلعتي اميف ةبوتكAا ةدافÇل ًابسانم xًكش لثî هنأ عجارAا ررقي دقف ,ةينعAا تاطلسلل وأ ,ةيلاAا مئاوقلا
 ف نايبلا اذه لثم اهيطغي يتلا ةلصلا تاذ رومlا يمضتل ةجاح كانه نوكت u ,يلاتلابو .١١ وأ ١٠ ةرقفلا بجوz ةبولطAا
 :يلي ام عجارAا رارق ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا يب نمو .ةدافMا باطخ

 .١١و ١٠ يترقفلا ف اهيلإ راشAا تايلوؤسAاب ءافولا نأشب ةقداصم نمضتي نايبلا ناك اذإ ام •

 .ةلصلا تاذ ةبوتكAا تادافMا عجارAا مهنم بلطي نيذلا كئلوأ نم ًادمتعم وأ ًامدقم نايبلا ناك اذإ ام •

 سيل نكلو ,ةيلاAا مئاوقلا نع عجارAا ريرقت خيراتل ًايلمع نك† خيرات برقأ ف نايبلا نم عجارملل ةخسن يدقت ت اذإ ام •
 .)١٤ ةرقفلا رظنا( خيراتلا كلذ دعب

 
 ٥ ةرقفلا ,"ةعجارAا لxخ ةفشتكAا تافيرحتلا يوقت" )٤٥٠( ةعجارAا رايعم ٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٠١  

)٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةبوتكAا تادافMا

 ام ىلع ,ةيلاAا مئاوقلا دامتعاب ةصاÖا ةيمسرلا تانايبلا وأ ,حئاوللا وأ ةمظنlاب مازتلuاب ةصاÖا ةيمسرلا تانايبلا يوتu Å .٢٠أ
 دعُي uو .اهنم دوصقAاب يعولا عم اهîدقت ت دق ةيرورضلا تادافMا عيمج نأب عجارAا عنتقي ىتح ةمزxلا تامولعAا نم يفكي
 .اهبلط متي يتلا ةبوتكAا تادافÇل xًيدب ةحئu وأ ماظن ف ةرادMا تايلوؤسم نع ريبعتلا ًاضيأ

 .ةدافإ باطÖ ًايحيضوت uًاثم )٢( قحلAا مدقي .٢١أ

 )١٣ ,١١ ,١٠ تارقفلا :عجار( ةمكوgاب يفلك"اب لاصت^ا

 ٧.ةرادMا نم اهبلط يتلا ةبوتكAا تادافMاب ةمكو|اب يفلكAا غلبي نأ عجارAا نم )٢٦٠( ةعجارAا رايعم بلطتي .٢٢أ

 ةبولط"ا ةبوتك"ا تاداف3ا يدقت مدعو ةبوتك"ا تاداف3ا ىلع دامتع^ا ةيناكمإ ف كشلا

 )١٧ ,١٦ يترقفلا :عجار( ةبوتكAا تادافMا ىلع دامتعuا ةيناكمإ ف كشلا

 ,رخآ ردصم نم اهيلع لوص|ا ت يتلا ةعجارAا ةلدأو ةبوتكAا تادافMا نم رثكأ وأ دحاو يب قاستا مدع هجوأ فاشتكا ةلاح ف .٢٣أ
 ددحيو ,رطا§ا مييقت ف رظنلا ديعي دق هنإف ,كلذك نكي مل نإو ,ًابسانم لازي u رطا§ا مييقت ناك اذإ اميف عجارAا رظني دقف
 .ةمَّيقAا رطاخملل ةباجتسxل ةمزxلا ةيفاضMا ةعجارAا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط

 عجارAا عفدي دق ,هل اهذافنإ وأ كلذب اهمازتلا نأشب وأ ,اهتيانع وأ ةيقxخlا اهميق وأ اهتهازن وأ ةرادMا ةءافك نأشب فوا§ا نإ .٢٤أ
 رظني دق ,ةلا|ا هذه فو .ةعجارAاب مايقلا نود لوحيس ةيلاAا مئاوقلا ف ضرعلا ةءاسإب ةرادMا مايق رطخ نأ جاتنتسا ىلإ
 نوفلكAا ذختي مل ام ,ةقبطنAا حئاوللا وأ ةمظنlا بجوz ًانك† باحسنuا نوكي امدنع ,طابترuا نم باحسنuا ف عجارAا
 يأر رادصإ نم عجارAا يكمتل ةيفاك نوكت u دق ةيحيحصتلا ريبادتلا هذه لثم نإف كلذ عمو .ةبسانم ةيحيحصت ريبادت ةمكو|اب
 .لدعم ريغ ةعجارم

 نأشب اهيلإ لصوتAا تاجاتنتسuاو ةعجارAا ءانثأ رهظت يتلا ةمهAا رومlا قيثوتب عجارAا موقي نأ )٢٣٠( ةعجارAا رايعم بلطتي .٢٥أ
 اياضق ديدحتب ماق دق عجارAا نوكي اzرو ٨.تاجاتنتسuا كلت ىلإ لصوتلا ف اهذاختا ت يتلا ةمهAا ةينهAا ماكحlاو رومlا هذه
 كلذ نم مغرلاب هنكل ,هل اهذافنإ وأ كلذب اهمازتلا نأشب وأ ,اهتيانع وأ ةيقxخlا اهميق وأ اهتهازن وأ ةرادMا ةءافكب قلعتت ةمهم
 .)٢٣٠( ةعجارAا رايعA ًاقفو مهAا رمlا اذه قيثوت متي ,ةلا|ا هذه لثم فو .اهيلع دامتعuا نكî ةبوتكAا تادافMا نأ جتنتسا

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( ةرادMا تايلوؤسم نأشب ةبوتكAا تادافMا

 تناك اذإ ام نأشب ,ىرخlا ةعجارAا ةلدأ ىلع ًءانب طقف ,مكح رادصإ ىلع ًارداق عجارAا نوكي u ,٧أ ةرقفلا ف حضوم وه امك .٢٦أ
 )أ(٢٠ ةرقفلا ف حضوم وه امك عجارAا جتنتسا اذإف ,هيلع ًءانبو .١١و ١٠ يترقفلا ف اهيلإ راشAا اهتايلوؤسz تفوأ دق ةرادMا
 عجارAا نوكي xف ,ةبوتكAا تادافMا كلت ةرادMا مدقت مل اذإ وأ ,اهيلع دامتعuا نكu î رومlا هذه نأشب ةبوتكAا تادافMا نأ
 ىلع ةلمتçا هتاريثأت رصتقت u ةردقلا مدع لاكشأ نم لكشلا اذهو .ةبسانAا ةعجارAا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص|ا ىلع ًارداق
 عنتî نأ )٧٠٥( ةعجارAا رايعم بلطتيو .ةرشتنم تاريثأت هتاريثأت دعُت كلذلو ,ةيلاAا مئاوقلا ف ةنيعم دونب وأ تاباسح وأ رصانع
 ٩.فورظلا هذه لثم ف ةيلاAا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عجارAا

 يذلا ببسلا نأ ريغ .ةبوتكAا ةدافMا مدقت مل ةرادMا نأ ةرورضلاب ينعي u هبلط دق عجارAا نوكي اّمع ةبوتكAا ةدافMا ليدعت نإ .٢٧أ
 :لاثAا ليبس ىلعف .عجارAا ريرقت ف يأرلا ىلع رثؤي دق ليدعتلا اذه لثم هيلإ دنتسي

 ةيلاAا مئاوقلا نأ دقتعت ةرادMا نأ ىلع ةيلاAا مئاوقلا دادعإ نع اهتيلوؤسz ةرادMا ءافو نأشب ةبوتكAا ةدافMا صنت دق •
 بلطتAا قبطني uو .راطMا كلذ ف يعم بلطتz يرهو°ا مازتلuا مدع ءانثتساب ,قبطنAا يلاAا ريرقتلا راطM ًاقفو ةَّدعُم
 بلاطم عجارAا نكل .اهيلع دامتعuا نكî ةبوتكم تادافإ تمدق دق ةرادMا نأ جتنتسا عجارAا نl ,٢٠ ةرقفلا ف دراولا
 .)٧٠٥( ةعجارAا رايعA ًاقفو عجارAا ريرقت ف يأرلا ىلع مازتلuا مدع ريثأت نابس|ا ف ذخأي نأب

 
 )٢( )ج( ١٦ ةرقفلا ,"ةمكو|اب يفلكAاب لاصتuا" )٢٦٠( ةعجارAا رايعم ٧
 ١٠و )ج( ٨ ناترقفلا ,"ةعجارAا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجارAا رايعم  ٨
 ٩ ةرقفلا ,)٧٠٥( ةعجارAا رايعم  ٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٠٢  

)٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةبوتكAا تادافMا

 طابترا طورش ف اهيلع قفتAا ةمئAxا تامولعAا عيمجب عجارAا ديوزت نع ةرادMا ةيلوؤسم نأشب ةبوتكAا ةدافMا صنت دق •
 uو .قيرح ف ترمُد يتلا تامولعAا ءانثتساب ,تامولعAا هذه لثz عجارAا تدوز دق اهنأ دقتعت ةرادMا نأ ىلع ةعجارAا
 نكل .اهيلع دامتعuا نكî ةبوتكم تادافإ تمدق دق ةرادMا نأ جتنتسا عجارAا نl ,٢٠ ةرقفلا ف دراولا بلطتAا قبطني
 ىلع كلذ ريثأتو ,ةيلاAا مئاوقلا ىلع قير|ا اهرمد يتلا تامولعAا راشتنا تاريثأت نابس|ا ف ذخأي نأب بلاطم عجارAا
 .)٧٠٥( ةعجارAا رايعA ًاقفو ,عجارAا ريرقت ف يأرلا

 

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٠٣  

)٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةبوتكAا تادافMا

 لو@ا قحل"ا

 )٢ ةرقفلا :عجار(

 ةبوتك"ا تادافrل تابلطتم ىلع يوتp يتلا ةعجار"ا ريياعe ةمئاق

 نع xًيدب ةمئاقلا هذه دعت uو .ةددحم تاعوضوz ةصاخ ةبوتكم تادافإ بلطتتو ىرخlا ةعجارAا ريياعم ف تدرو تارقف قحلAا اذه ددحي
 .ةعجارAا ريياعم ف ىرخأ ةيريسفت داومو ةيقيبطت داوم نم اهب قلعتي امو تابلطتAا ف رظنلا

 ٤٠ ةرقفلا ,"ةيلاAا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقxعلا تاذ عجارAا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجارAا رايعم •

 ١٧ ةرقفلا ,"ةيلاAا مئاوقلا ةعجارم دنع حئاوللاو ةمظنlا ةاعارم" )لَّدعAُا( )٢٥٠( ةعجارAا رايعم •

 ١٤ ةرقفلا ,"ةعجارAا لxخ ةفشتكAا تافيرحتلا يوقت" )٤٥٠( ةعجارAا رايعم •

 ١٢ ةرقفلا ,"ةراتخُم دونبل ةنيعم تارابتعا – ةعجارAا ةلدأ" )٥٠١( ةعجارAا رايعم •

 ,"ةقxعلا تاذ تاحاصفMاو ةلداعلا ةميقلل ةيبساçا تاريدقتلا كلذ ف اz ,ةيبساçا تاريدقتلا ةعجارم" )٥٤٠( ةعجارAا رايعم •
 ٢٢ ةرقفلا

 ٢٦ ةرقفلا ,"ةقxعلا تاذ فارطlا" )٥٥٠( ةعجارAا رايعم •

 ٩ ةرقفلا ,"ةقحxلا ثادحlا" )٥٦٠( ةعجارAا رايعم •

 )ـه( ١٦ ةرقفلا ,"ةيرارمتسuا" )٥٧٠( ةعجارAا رايعم •

 ٩ ةرقفلا ,ةنراقAا ةيلاAا مئاوقلاو ةلباقAا ماقرlا - ةنراقAا تامولعAا" )٧١٠( ةعجارAا رايعم •

 )ج( ١٣ ةرقفلا ,"ىرخlا تامولعAاب ةقxعلا تاذ عجارAا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجارAا رايعم •

 

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٠٤  

)٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)١٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةبوتكAا تادافMا

 يناثلا قحل"ا

 )٢١أ ةرقفلا :عجار(

 ةداف3ا باطu يحيضوت لاثم

 ريرقتلا راطإ نأ حيضوتلا اذه ف ضرتفُيو .ىرخlا ةعجارAا ريياعمو رايعAا اذه اهبلطتي ةبوتكم تادافإ يلاتلا يحيضوتلا باطÖا نمضتي
 لوصحلل ١)٥٧٠( ةعجارAا رايعم ف دراولا بلطتAا نأو ;ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمAا ف ةدمتعAا يلاAا ريرقتلل ةيلودلا ريياعAا وه قبطنAا يلاAا
 ىلإ جاتحتس تادافMا نإف ,تاءانثتسا دوجو ةلاح فو .ةبولطAا ةبوتكAا تادافÇل تاءانثتسا دجوت u هنأو ;ةلص يذ ريغ ةبوتكم ةدافإ ىلع
 .تاءانثتسuا هذه سكعتل ليدعت

 )ةأشنAاب ةصاÖا ةسيورتلا( 

 )خيراتلا( )عجارAا ىلإ(

 اميف يأرلا ءادبإ ضرغب ٢٠٢ ×× ربمسيد ٣١ ف ةيهتنAا ةنسلل )س( ةكرشلل ةيلاAا مئاوقلل مكتعجارم صوصخب لثاAا ةدافMا باطخ مكل مدقن
 ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,)ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهو°ا بناو°ا عيمج نم ,لداع لكشب ةضورعم ةيلاAا مئاوقلا تناك اذإ
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمAا ف ةدمتعAا يلاAا

 :)بسانم لكشب انسفنأ مxعإ ضرغل ةيرورض اهنأ انيأر يتلا تاراسفتسuاب انمايق دعبو ,انداقتعاو انملع دح ىلع( يلي ام دكؤن نحنو

 ةيلاAا مئاوقلا

 ًاقفو ةيلاAا مئاوقلا دادعإ نع ,]خيراتلا ةفاضإ متي[ خيراتب ةعجارAا طابترا طورش ف ةحضوم يه امك ,انتايلوؤسz انيّفو دق اننأ •
 لكشب ةضورعم ةيلاAا مئاوقلا نأ صوصÖا هجو ىلع دكؤنو ;ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمAا ف ةدمتعAا يلاAا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل
 .ريياعAا كلتل ًاقفو )ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( لداع

 .ةلوقعم دعُت ,ةلداعلا ةميقلاب ةساقAا كلت كلذ ف اz ,ةيبساçا تاريدقتلا ءارجإ ف اهانمدختسا يتلا ةمهAا تاضارتفuا نأ  •
 ))٥٤٠( ةعجارAا رايعم(

 ةيلودلا ريياعAا تابلطتA ًاقفو ةبسانم ةروصب اهنع حاصفMاو ةبساçا تπ دق ةقxعلا تاذ فارطlا عم تxماعAاو تاقxعلا نأ •
 ))٥٥٠( ةعجارAا رايعم( .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمAا ف ةدمتعAا يلاAا ريرقتلل

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمAا ف ةدمتعAا يلاAا ريرقتلل ةيلودلا ريياعAا بلطتت يتلا ,ةيلاAا مئاوقلا خيراتل ةقحxلا ثادحlا عيمج نأ •
 ))٥٦٠( ةعجارAا رايعم( .اهنع حاصفMا وأ ليدعتلا ت دق اهل حاصفإ وأ ليدعت ءارجإ

 باطخب قفرمو .لكك ةيلاAا مئاوقلل ةبسنلاب ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ًءاوس ,ةيرهوج ريغ دعُت ةححصAا ريغ تافيرحتلا تاريثأت نأ •
 ))٤٥٠( ةعجارAا رايعم( .ةححصAا ريغ تافيرحتلاب ةمئاق ةدافMا

 .])رايعAا اذه نم ١٠أ ةرقفلا رظنا( ةبسانم اهنأ عجارAا ىري دق ىرخأ رومأ يأ[ •

 ةمدقAا تامولعAا

 ٣:يلي اz مكديوزتب انمق اننأ •

 
 "ةيرارمتسuا" )٠٧٥( ةعجارAا رايعم  ١
 .عجارAا ريرقت اهيطغي يتلا تارتفلا عيمجب باطÖا طبتري ثيحب خيراتلا لدعي هنإف ,ةدحاو ةرتف نم رثكأ نع عجارAا ريرقت نوكي امدنع  ٢
 ,"ةعجارAا تاطابترا طورش ىلع قافتuا" )٢١٠( ةعجارAا رايعA ًاقفو ,ةعجارAا طابترا باطخ ف ةرادMا تايلوؤسz قلعتت ىرخأ رومأ يمضتب عجارAا مايق ةلاح ف ٣

 .ةمكو|اب يفلكAا وأ ةرادMا نم ةبوتكAا تادافMا ف رومlا هذه جاردإ ف رظنلا نكميف



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٠٥  

)٥٨٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةبوتكAا تادافMا

 ;ىرخlا رومlاو قئاثولاو تxجسلا لثم ,ةيلاAا مئاوقلا دادعإب ةلص تاذ اهنأ كردن يتلا تامولعAا عيمج ىلإ لوصولا ةيناكمإ 

 ;ةعجارAا ضرغل انم اهومتبلط يتلا ةيفاضMا تامولعAا

 .ةعجارAا ةلدأ ىلع مهنم لوص|ا ةرورض نورت ن† ,ةأشنAا لخاد نم صاخشأ يأ ىلإ ديقAا ريغ لوصولا ةيناكمإ

 .ةيلاAا مئاوقلا ف تسكعناو ةيبساçا تxجسلا ف اهليجست ت دق تxماعAا عيمج نأ •

 ))٢٤٠( ةعجارAا رايعم( .شغلل ةجيتن يرهوج ٍلكشب ةيلاAا مئاوقلا فيرÅ لامتحا رطÖ انمييقت جئاتن نع مكل انحصفأ اننأ •

 :هيف طروتمو ةأشنAا ىلع رثؤيو هب ملع ىلع نوكن ,هيف هبتشم شغ وأ ,شغ يأب ةقلعتAا تامولعAا عيمج نع مكل انحصفأ اننأ •

o  اMوأ ;ةراد 

o اAوأ ;ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم راودأ مهل يذلا نوفظو 

o ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت شغلل نوكي نأ لمتحُي امدنع ,نورخآ صاخشأAا رايعم( .ةيلاA٢٤٠( ةعجار(( 

 وأ ةيميظنت تاطلس وأ نوللحم وأ نوقباس نوفظوم وأ نوفظوم اهنع غلبأ معازم يأب ةقلعتAا تامولعAا عيمج نع مكل انحصفأ اننأ  •
 ))٢٤٠( ةعجارAا رايعم( .ةأشنملل ةيلاAا مئاوقلا ىلع رثؤي ,هيف هبتشم شغ وأ ,شغ دوجو ىلع لدت ,نورخآ

 اهتاريثأت ذخأ بجي يتلاو ,حئاوللاو ةمظنlاب ,هيف هبتشAُا مازتلuا مدع وأ ,مازتلuا مدعل ةفورعAا تuا|ا عيمج نع مكل انحصفأ اننأ •
 ))٢٥٠( ةعجارAا رايعم( .ةيلاAا مئاوقلا دادعإ دنع نابس|ا ف

 .اهب ملع انيدل يتلا ةقxعلا تاذ فارطlا عم تxماعAاو تاقxعلا عيمجو ةأشنAاب ةقxعلا تاذ فارطlا ةيوه نع مكل انحصفأ اننأ •
 ))٥٥٠( ةعجارAا رايعم(

 ])رايعAا اذه نم ١١أ ةرقفلا رظنا( ةيرورض اهنأ عجارAا ىري ىرخأ رومأ يأ[  •
 

 

 ةرادMا     ةرادMا

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةعومجملل ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا :)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 )ةعومGا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف ا<(

 
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٦٠٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا

 
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٠٨  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 )٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

  ةعومجملل ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
 )ةعومGا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف ا<(

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا 
 
 ةمدقم

 ٦-١  ..............................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٧  .................................................................................................................. نايرسلا خيرات

 ٨  .......................................................................................................................  فادهKا

 ١٠-٩  .....................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ١١  ..................................................................................................................  ةيلوؤس;ا

 ١٤-١٢  ............................................................................................................  رارمتسjاو لوبقلا

 ١٦-١٥  ...............................................................................  ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا

 ١٨-١٧  .............................................................................................  اهتائيبو اهتانوَكُمو ةعومWا مهف

 ٢٠-١٩  .................................................................................................... ةعومWا نّوكم عجارم مهف

 ٢٣-٢١  ...............................................................................................................  ةيبسنلا ةيمهoا

 ٣١-٢٤  ...................................................................................................  ةمَّيق;ا رطاخملل ةباجتسjا

 ٣٧-٣٢  ..................................................................................................................   ديحوتلا ةيلآ

 ٣٩-٣٨  .............................................................................................................  ةقحxلا ثادحoا

 ٤١-٤٠  .............................................................................................. ةعومWا نّوكم عجارN لاصتjا

 ٤٥-٤٢  ............................................................  اهيلع لوص~ا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ةبسانمو ةيافك ىدم يوقت

 ٤٩-٤٦  ...................................................................  ةعومWا ف ةمكو~اب يفلك;او ةعومWا ةرادإب لاصتjا

 ٥٠  ..................................................................................................................   قيثوتلا

 ىرخKا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ١أ  ................................................ رخآ ببسل وأ ةحئj وأ ماظن بجوN ةعجارملل ةعضاÉا ةعومWا تانوكم

 ٧أ -٢أ  .....................................................................................................................  تافيرعتلا

 ةرقفلا

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٠٩  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ٩أ-٨أ  ..................................................................................................................   ةيلوؤس;ا

 ٢١أ-١٠أ  ............................................................................................................  رارمتسjاو لوبقلا

 ٢٢أ  ...............................................................................  ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا

 ٣١أ-٢٣أ  .............................................................................................  اهتائيبو اهتانوكمو ةعومWا مهف

 ٤١أ-٣٢أ  .................................................................................................... ةعومWا نّوكم عجارم مهف

 ٤٦أ-٤٢أ  ...............................................................................................................  ةيبسنلا ةيمهoا

 ٥٥أ-٤٧أ  ...................................................................................................  ةمَّيق;ا رطاخملل ةباجتسjا

 ٥٦أ  ..................................................................................................................   ديحوتلا ةيلآ

 ٦٠أ-٥٧أ  .............................................................................................. ةعومWا نّوكم عجارN لاصتjا

 ٦٣أ-٦١أ  ............................................................  اهيلع لوص~ا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ةبسانمو ةيافك ىدم يوقت

 ٦٦أ-٦٤أ  ..................................................................  ةعومWا ف ةمكو~اب يفلك;او ةعومWا ةرادإب لاصتjا
 

 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا ىلع رداق ريغ ةعومWا طابترا قيرف نوكي امدنع عجار;ا ريرقتل يحيضوت لاثم :لوoا قحل;ا
 ةعومWا ةعجارم يأرل ًاساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا

 اهنأشب مهف ىلإ ةعومWا طابترا قيرف لصوتي يتلا رومçل ةلثمأ :يناثلا قحل;ا

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë رطاخم ىلإ ريشت دق يتلا ثادحoا وأ فورظلل ةلثمأ :ثلاثلا قحل;ا

 نّوك;ا عجارم تاقداص; ةلثمأ :عبارلا قحل;ا 

 ةعومWا طابترا قيرفب صاÉا تاميلعتلا باطخ ف ةنَمَضُ;ا ةيفاضìاو ةبولط;ا رومoا :سماÉا قحل;ا 
 
 

 تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اN( ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني 
 ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهoا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج ")ةعومWا
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥١٠  

)٠٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 ةعجارم تايلمع ىلع قبطنت ةصاخ تارابتعا رايع;ا اذه لوانتيو .ةعومWا ةعجارم تايلمع ىلع ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا قبطنت .١
 .ةعومWا تاّنِوَكُ; يعجارم ىلع لمتشت يتلا كلت ًاصوصخو ,ةعومWا

 ف نيرخآ يعجارم كارشإب موقي امدنع ًاديفم ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةجا~ا بسح هفييكت دعب ,رايع;ا اذه نأ عجار;ا دجي دق .٢
 وأ نوزüا درج ةظحx; رخآ ًاعجارم عجار;ا كرشي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعومW ةيلام مئاوق تسيل يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم
 .ديعب عقوم ف ةتباث ةيدام لوصأ نم ققحتلا

 قيرف ررقي دقو .نّوكملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةعجارم يأر ءادبإب ,رخآ ببسل وأ ةحئj وأ ماظن بجوN ًابلاطم نوك;ا عجارم نوكي دق .٣
 ةعجارم نأشب ةعجارم ةلدأ ريفوتل ,ّنِوَكُملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةعجار;ا يأر اهيلإ دنتسي يتلا ةعجار;ا ةلدأ مادختسا ةعومWا طابترا
 )١أ ةرقفلا :عجار( .رايع;ا اذه تابلطتم قبطنت كلذ عمو ,ةعومWا

 ,ةعومWا ةعجارم طابترا نوذفني نيذلا نأب ًاعنتقم ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا نوكي نأ مزلي ١,)٢٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو .٤ 
Nا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا دعُيو .ةبسان;ا تاردقلاو ةءافكلاب يعامج لكشب نوعتمتي ,تانوك;ا يعجارم كلذ ف اWوؤسم ةعومjً 
 .هئادأ نع jًوؤسمو هيلع فارشìاو ةعومWا ةعجارم طابترا هيجوت نع ًاضيأ

 عجارم وأ ةعومWا طابترا قيرف ناك اذإ اّمع رظنلا ضغب )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم تابلطتم ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا قبطي .٥
 رايعم تابلطتN ءافولا ف ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا رايع;ا اذه دعاسيو .نّوك; ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لامعoا ذفنُي نوك;ا
 .تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لامعoا ةعومWا تانوكم وعجارم ذّفنُي امدنع )٢٢٠( ةعجار;ا

 ةعجارم دنعو ٢.تافيرحتلا هذه لث; عجار;ا فاشتكا مدع رطخو ةيلا;ا مئاوقلل يرهو£ا فيرحتلا رطخ ف ةلاد ةعجار;ا رطخ دعُي .٦
 نأ نك• ,نوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ف ًافيرë ةعومWا تانوكم دحأ عجارم فاشتكا مدع رطخ اذه لمشي ,تاعومWا نم ةعومجم
 رايع;ا اذه حضويو .فيرحتلا اذهل ةعومWا طابترا قيرف فاشتكا مدع رطخو ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ًايرهوج ًافيرë ببسي
 رطاüا مييقت تاءارجإ ف هتكراشم ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدë دنع نابس~ا ف ةعومWا طابترا قيرف اهذخأي يتلا رومoا
 ف ةكراش;ا هذه نم ضرغلا لثمتيو .تانوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع تانوك;ا وعجارم اهذفني يتلا ةيفاضìا ةعجار;ا تاءارجإو
 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةعجار;ا يأرل ًاساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا تاعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٧

 فادهKا

 :يلي اميف عجار;ا فادهأ لثمتت .٨

 ;ةعومجN ةصاÉا ةيلا;ا مئاوقلل عجارمك لمعيس ناك اذإ ام ديدë )أ(

 :ةعومجN ةصاÉا ةيلا;ا مئاوقلل عجارمك لمعيس ناك اذإ )ب(

 جئاتنلاو تانوك;اب ةقلعت;ا ةيلا;ا تامولع;ا نأشب مهلامعأ تيقوتو قاطن نأشب تانوك;ا يعجارم عم حوضوب لصاوتلا )١(
 ;اهيلإ نولصوتي يتلا

 
 ١٥ ,١٤ ناترقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدو£ا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم  ١
 ٣٤أ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهoا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥١١  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ءادبì ةيلا;ا مئاوقلا ديحوت ةيلآو تانوكملل ةيلا;ا تامولع;ا نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا )٢(
 يلا;ا ريرقتلا راطì ًاقفو ,ةيرهو£ا بناو£ا عيمج نم ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ت دق ناك اذإ اميف يأر
 .قبطن;ا

 تافيرعتلا

٩. oيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت´ا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغ: 

 ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنيمضت يغبني هل ةيلام تامولعم دادعإب نوك;ا وأ ةعومWا ةرادإ موقت يرا¨ طاشن وأ ةأشنم :نوك;ا )أ(
 )٤أ–٢أ تارقفلا :عجار( .ةعومجملل

 نوكN ةقلعت;ا ةيلا;ا تامولع;ا نأشب لمع ذيفنتب ,ةعومWا طابترا قيرف نم بلط ىلع ًءانب ,موقي يذلا عجار;ا :نوك;ا عجارم )ب(
 )٧أ ةرقفلا :عجار( .ةعومWا ةعجارم لجأ نم

 .نوكملل ةيلا;ا تامولع;ا دادعإ نع ةلوؤس;ا ةرادìا :نوك;ا ةرادإ )ج(

 .ةعومWا طابترا قيرف اهددحي يتلا نوكملل ةيبسنلا ةيمهoا :نوكملل ةيبسنلا ةيمهoا )د(

 نم رثكأ ىلع ةعومWا يوتë ام ًامئادو .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيلا;ا اهتامولعم جردُت يتلا تانوك;ا عيمج :ةعومWا )ه(
  .دحاو نوكم

 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم :ةعومWا ةعجارم )و(

 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةعجار;ا يأر :ةعومWا ةعجارم يأر )ز(

 ذيفنتو ةعومWا ةعجارم طابترا نع jًوؤسم نوكي ,بتك;ا ف رخآ صخش وأ ,كيرش :ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا )ح(
 ف عجارم نم رثكأ كرتشي امدنعو .بتك;ا لxخ نم ردصي يذلا ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا نأشب عجار;ا ريرقت نعو ,طابترjا
 كيرشلا يعمتجم نولكشي مهل ةعباتلا طابترjا قرفو طابترjا نع يلوؤس;ا يكراشت;ا ءاكرشلا نإف ,ةعومWا ةعجارم
 وأ يكراشت;ا يعجار;ا يب ةقxعلا رايع;ا اذه لوانتي j ,كلذ عمو .ةعومWا طابترا قيرفو ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا
 .كراشم رخآ عجارم لمعب قلعتي اميف كراشم دحاو عجارم هذفني يذلا لمعلا

 ةيجيتارتسjا نوعضي نيذلا نوفظو;او ,ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا مهيف اN ,ءاكرشلا :ةعومWا طابترا قيرف )ط(
 نومّوقُيو ,ةيلا;ا مئاوقلا ديحوت ةيلآب قلعت;ا لمعلا نودؤيو ,تانوك;ا يعجارم عم نولصاوتيو ,ةعومWا ةعجار; ةماعلا
 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يأرلا نيوكتل ساسoا اهرابتعاب ةعجار;ا ةلدأ نم ةطبنتس;ا تاجاتنتسjا

 ةيلا;ا مئاوقلا" حلطصم ريشيو .دحاو نوكم نم رثكo ةيلا;ا تامولع;ا نمضتت يتلا ةيلا;ا مئاوقلا :ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا )ي(
 عقت اهنكلو مأ ةكرش اهل تسيل تانوكم لبق نم ةدعُم ةيلام تامولعم عم¨ يتلا ةعمWا ةيلا;ا مئاوقلا ىلإ ًاضيأ "ةعومجملل

ëةرطيسلا سفن ت. 

 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا ةرادìا :ةعومWا ةرادإ )ك(

 موقتو ,ةعومWا ةرادإ اهقبطتو اهممصت ةعومجملل يلا;ا ريرقتلا ىلع ةباقر تاودأ :ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ )ل(
 .اهنوصب

 ,حجر;ا نم )٢( وأ ةعومجملل ةبسنلاب ةلقتسم ةيلام ةيمهأ هل نوكتو )١( ,ةعومWا طابترا قيرف هددحي نّوكم :مه;ا نّوك;ا )م(
 :عجار( .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول ةمهم رطاخم ىلع يوطني نأ ,ةصاÉا هفورظ وأ هتعيبط ببسب
 )٦أ ,٥أ يترقفلا

 ةيلآ" ىلإ ةراشìاو .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع قبطُي يذلا يلا;ا ريرقتلا راطإ ينعت "قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ" ىلإ ةراشìا .١٠ 
 :نمضتت "ديحوتلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥١٢  

)٠٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 وأ ديحوتلا قيرط نع ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حاصفìاو اهضرعو اهسايقو ,ةعومWا تاّنِوَكُ; ةيلا;ا تامولع;ا تابثإ )أ(

 ;)*(ةفلكتلا وأ ةيكل;ا قوقح ةقيرط

 سفن تë عقت اهنكل ّمأ ةكرش اهل تسيل يتلا تاّنِوَكُ;اب ةصاÉا ةيلا;ا تامولعملل ,ةعّمWا ةيلا;ا مئاوقلا ف ,عيمجتلا )ب(
 .ةرطيسلا

 تابلطت"ا

 ةيلوؤس"ا

 مازتلjا راطإ ف ,هيلع فارشìاو هذيفنتو ةعومWا ةعجارم طابترا هيجوت نع jًوؤسم ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا دعُي .١١
 فورظلا لظ ف ًابسانم ردصُي يذلا عجار;ا ريرقت ناك اذإ اّمع jًوؤسمو ,ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةينه;ا ريياع;اب
 وأ ةمظنoا يضتقت مل ام ,ّنِوَكُم يأ عجارم ىلإ ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ريشي jأ بجي ,كلذل ةجيتنو ٣.ةمئاقلا
 هذه نأ ىلإ عجار;ا ريرقت ريشي نأ بجيف ,ةحئj وأ ماظن بجوN ةبولطم ةراشìا كلت تناك اذإو .ةراشìا هذه لثم يمضت حئاوللا
 يأر نع ,ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا بتكم ةيلوؤسم وأ ,ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا ةيلوؤسم نم للقت j ةراشìا
 )٩أ ,٨أ يترقفلا :عجار( .ةعومWا ةعجارم

 رارمتسZاو لوبقلا

 عقوت لوقعم لكشب نكم;ا نم ناك اذإ ام ددحي نأ ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجي ,)٢٢٠( ةعجار;ا رايعم قيبطت دنع .١٢
 لكشت نأ ررق;ا نم يتلاو ,تانوكملل ةيلا;ا تامولع;او ديحوتلا ةيلآب قلعتي اميف ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا
 اN ,اهتائيبو اهتاّنِوَكُمو ةعومجملل مهف ىلإ ةعومWا طابترا قيرف لصوتي نأ بجي ,ضرغلا اذهلو .ةعومWا ةعجارم يأرل ًاساسأ
 هذهل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع jًامعأ تانّوك;ا وعجارم ذّفني امدنعو .ةمهم تانّوكم نوكت نأ حجر;ا نم يتلا تانوك;ا ديدحتل يفكي
 لمع ف ةكراش;ا ىلع ًارداق ةعومWا طابترا قيرف ناك اذإ ام يوقت ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجيف ,تانوك;ا
 )١٢أ–١٠أ تارقفلا :عجار( .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل بولط;ا ردقلاب تانّوك;ا يعجارم

 :ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا جتنتسا اذإ .١٣

 ةرادإ نم ةضورف;ا دويقلا ببسب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع ةعومWا طابترا قيرف لصحي نأ نكم;ا ريغ نم هنأ )أ(
 ;ةعومWا

 ٤,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عانتمjا ىلإ يدؤيس اذه ةردقلا مدعل لمت≤ا ريثأتلا نأ )ب(

 :اّمإ ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجيف

 باحسنjا ناك ىتم ,رمتس;ا طابترjا ةلاح ف ,طابترjا نم باحسنjا وأ ,ديد£ا طابترjا ةلاح ف ,طابترjا ضفري نأ )أ(
 وأ ;ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظنoا بجوN ًانك¥

 كلذو ,نك¥ دح ىصقأ ىلإ ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دعب نكلو ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عنت• نأ )ب(
 ببس يo نك¥ ريغ طابترjا نم باحسنjا نوكي امدنع وأ ,طابترjا ضفر عجار;ا ىلع حئاوللا وأ ةمظنoا رظë امدنع
 )١٩أ–١٣أ تارقفلا :عجار( .رخآ

 
 نم يبسانتلا ديحوتلا ةقيرط ءاغلإ ت دق هنأ ثيحو .ةعومWا تانوكم نع ةبسا≤ا قرط دحأك يبسانتلا ديحوتلا ةقيرطل ةراشìا يلودلا رايعملل يلصoا صنلا ف درو *

 ف دمتع;ا رايع;ا نم ةقيرطلا هذه داعبتسا ت دقف ,ةكرتش;ا تاعورش;ا ف صص~ا نع ةبسا≤ا دنع ةيكل;ا قوقح ةقيرط اهناكم لحو يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا
    .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا

 ١٥ ةرقفلا ,)٢٢٠( ةعجار;ا رايعم  ٣
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تxيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم ٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥١٣  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 طابترjا طورش

 :عجار( ٥.)٢١٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعومWا ةعجارم طابترا طورش ىلع ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا قفاوي نأ بجي .١٤
 )٢١أ ,٢٠أ يترقفلا

 ةعجار"ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسZا

 ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعومWا ةعجار; ةطخ ريوطتو ةعومWا ةعجار; ةماع ةيجيتارتسا عضو ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجي .١٥
)٦.)٠٣٠ 

 :عجار( .ةعومWا ةعجارم ةطخو ةعومWا ةعجار; ةماعلا ةيجيتارتسjا صحف ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجي .١٦
 )٢٢أ ةرقفلا

 اهتائيبو اهتاّنِوَكُمو ةعومGا مهف

 طابترا قيرف ىلع بجيو ٧.اهتئيبو ةأشنملل ٍمهف ىلإ لصوتلا لxخ نم اهمييقتو يرهو£ا فيرحتلا رطاخم ديدحتب ًابلاطم عجار;ا دعُي .١٧ 
 :ةعومWا

 ةلحرم ف هيلإ لصوتلا متي يذلاو ,ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ كلذ ف اN ,اهتائيبو اهتاّنِوَكُمو ةعومجملل همهف زيزعت )أ(
 ;هيف رارمتسjا وأ طابترjا لوبق

 )٢٩أ–٢٣أ تارقفلا :عجار( .تانّوك;ا ىلإ ةعومWا ةرادإ اهردصت يتلا تاميلعتلا كلذ ف اN ,ديحوتلا ةيل́ مهف ىلإ لصوتلا )ب(

 :يلي اN مايقلل ٍفاك مهف ىلإ ةعومWا طابترا قيرف لصوتي نأ بجي .١٨

 ;هيف رظنلا ةداعإ وأ ,ةمهم نوكت نأ حجر;ا نم يتلا ةعومWا تانوك; ّيلوoا هديدë ديكأت )أ(

 )٣١أ ,٣٠أ يترقفلا :عجار( ٨.أطخ وأ ٍشغ ببسب تناك ًءاوس ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو£ا فيرحتلا رطاخم مييقت )ب(

 ةعومGا ّنِوَكُم عجارم مهف

 بجيف ,نوك;ا اذهب ةصاÉا ةيلا;ا تامولع;ا نأشب لامعأ ذيفنت تانوك;ا دحأ عجارم نم بلطي نo ةعومWا طابترا قيرف ططخ اذإ .١٩
 )٣٥أ–٣٢أ تارقفلا :عجار( :يلي ا; مهف ىلإ لصوتي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع

 ,صوصÉا هجو ىلعو ,اهب مزتلي فوسو ةعومWا ةعجارN ةلصلا تاذ ةيقxخoا تابلطت;ا مهفي نّوك;ا عجارم ناك اذإ ام )أ(
 )٣٧أ ةرقفلا :عجار( .xًقتسم نوكي نأ بلطتم

 )٣٨أ ةرقفلا :عجار( .نّوك;ا عجار; ةينه;ا ةءافكلا )ب(

 ةلدأ نم يفكي ام ىلإ لصوتلل مزxلا ردقلاب نّوك;ا عجارم لمع ف ةكراش;ا ىلع ًارداق ةعومWا طابترا قيرف ناك اذإ ام )ج(
 .ةبسان;ا ةعجار;ا

 )٣٦أ ةرقفلا :عجار( .يعجار;ا ىلع لاّعف وحن ىلع فرشت ةيميظنت ةئيب ف لمعي نّوك;ا عجارم ناك اذإ ام )د(

 ةعومWا طابترا قيرف ىدل تناك اذإ وأ ,ةعومWا ةعجارN ةلصلا تاذ لxقتسjا تابلطت; تانوك;ا دحأ عجارم ءافيتسا مدع ةلاح ف .٢٠
 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لصحي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيف ,)ج(-)أ(١٩ ةرقفلا ف ةروكذ;ا ىرخoا رومoا نأشب ةيدج فواخم

 
 "ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتjا" )٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ٥
 ١٢-٧ تارقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا" )٣٠٠( ةعجار;ا رايعم ٦
 "اهتئيبو ةأشن;ا مهف لxخ نم اهمييقتو يرهو£ا فيرحتلا رطاخم ديدë" )٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ٧
 )٣١٥( ةعجار;ا رايعم ٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥١٤  

)٠٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 كلذل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لامعأ ذيفنت نّوك;ا كلذ عجارم نم بلطي نأ نود ,نّوك;ا اذهل ةيلا;ا تامولع;اب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا
 )٤١أ–٣٩أ تارقفلا :عجار( .نّوك;ا

 ةيبسنلا ةيمهKا

 )٤٢أ ةرقفلا :عجار( :يلي ام ةعومWا طابترا قيرف ددحي نأ بجي .٢١

 .ةعومWا ةعجار; ةماعلا ةيجيتارتسjا عضو دنع لكك ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهoا )أ(

 مئاوقلا ف ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ وأ تxماعم تائف ىلع اهقيبطت ررق;ا ةيبسنلا ةيمهoا تايوتسم وأ ىوتسم )ب(
 تxماع;ا كلت ف تافيرحتلا رثؤت نأ ,ةعومWاب ةصاÉا فورظلا لظ ف ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ,ةعومجملل ةيلا;ا
 ىلع لكك ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهoا نم لقأ غلابN تناك نإو ىتح تاحاصفìا وأ تاباس~ا ةدصرأ وأ
 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ساسأ ىلع ةذخّتُ;ا يمدختسملل ةيداصتقjا تارارقلا

 ضيفختلو .ةعومWا ةعجارم ضارغo ًاصحف وأ ةعجارم اهوعجارم ذفنيس يتلا تاّنِوَكُ;ا كلتل ّنِوَكُملل ةيبسنلا ةيمهoا )ج(
 مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهoا ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةفشتك;ا ريغو ةححصُ;ا ريغ تافيرحتلا عومجم زواجتي نأ ةيلامتحا
 ةيبسنلا ةيمهoا نم لقأ نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا نوكت نأ بجي ,بسانم لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ لكك ةعومجملل ةيلا;ا
 )٤٤أ ,٤٣أ يترقفلا :عجار( .لكك ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلل

 :عجار( .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلل حضاو لكشب نأش تاذ تسيل اهنأ ىلع اهيلإ رظنلا نك• j تافيرحتلا هتطخت اذإ يذلا د~ا )د(
 )٤٥أ ةرقفلا

 ةبسانم ىدم يوقت ةعومWا ةعجارم طابترا قيرف ىلع بجيف ,ةعومWا ةعجارم ضارغo ةعجارم تانّوك;ا وعجارم ذفني امدنع .٢٢
 )٤٦أ ةرقفلا :عجار( .تانّوك;ا ىوتسم ىلع ةدد≤ا ءادçل ةيبسنلا ةيمهoا

 ةعجار;ا كلت مادختسا ةعومWا طابترا قيرف ررقو ,رخآ ببسل وأ ةحئj وأ ماظن بجوN ةعجارملل ًاعضاخ تانوك;ا دحأ ناك اذإ .٢٣
 :تناك اذإ ام ددحي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيف ,ةعومWا ةعجار; ةعجارم ةلدأ ريفوتل

 ;لكك تانّوكملل ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهoا )أ(

 تانوك;ا ىوتسم ىلع ءادçل ةيبسنلا ةيمهoا )ب(

 .رايع;ا اذه تابلطتم فوتست

 ةمَّيق"ا رطاخملل ةباجتسZا

 بجيو ٩.ةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع ةمَّيق;ا يرهو£ا فيرحتلا رطاخم ةهجاو; ةبسانم تاباجتسا ذيفنتو ميمصتب ًابلاطم عجار;ا دعُي .٢٤
 تامولع;ا ىلع ,هنع ةباينلاب تانّوك;ا وعجارم وأ ,ةعومWا طابترا قيرف هذفنُيس يذلا لمعلا عون ديدë ةعومWا طابترا قيرف ىلع
 يعجارم لمع ف هتكراشم ىدمو تيقوتو ةعيبط ًاضيأ ةعومWا طابترا قيرف ددحي نأ بجيو .)٢٩-٢٦ تارقفلا رظنا( تانّوكُملل ةيلا;ا
 .)٣١ ,٣٠ يترقفلا رظنا( تانّوك;ا

 ةباقرلا تاودأ نأ عقوت ىلإ دنتسي تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا وأ ديحوتلا ةيلآ ىلع ذَّفنُيس يذلا لمعلا ىدمو تيقوتو ةعيبط تناك اذإ .٢٥
 ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام اهدرفN رفوت نأ نك• j ساسoا تاءارجìا تناك اذإ وأ ,لاّعف لكشب لمعت ةعومWا ىوتسم ىلع
 كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلا ,ربتخي نأ نّوكُ;ا عجارم نم بلطي وأ ,ربتخي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيف ,تارارقìا ىوتسم ىلع
 .ةيباقرلا تاودoا

 
 "ةميق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم  ٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥١٥  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ë٤٧أ ةرقفلا :عجار( تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع ذفنُيس يذلا لمعلا عون ديد( 

 :ةمه;ا تانّوك;ا

 دعُي يذلا نّوكملل ةيلا;ا تامولعملل ةعجارم ذيفنت ,قيرفلا نع ةباينلاب لمعي يذلا نّوك;ا عجارم وأ ,ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجي .٢٦
 .نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا مادختساب كلذو ,ةعومجملل ةدرفن;ا ةيلا;ا هتيمهأ ببسب ًامهم

 ًامهم دعُي نّوكم يo يلي ا¥ رثكأ وأ دحاو ذيفنت ,قيرفلا نع ةباينلاب لمعي يذلا نوك;ا عجارم وأ ,ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجي .٢٧ 
 :ةصاÉا هفورظ وأ هتعيبط ببسب ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول ةمهم رطاخم نمضتي نأ لامتحj ًارظن

 .نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا مادختساب نّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ةعجارم )أ(

 فيرë عوقول ةلمت≤ا ةمه;ا رطاüاب ةقلعت;ا تاحاصفìا وأ تxماع;ا تائف وأ تاباس~ا ةدصرأ نم رثكأ وأ دحاو ةعجارم )ب(
 )٤٨أ ةرقفلا :عجار( .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج

 :عجار( .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول ةلمت≤ا ةمه;ا رطاüاب قلعتي اميف ةددحم ةعجارم تاءارجإ )ج(
 )٤٩أ ةرقفلا

 ةمهم تانوكم دعُت j يتلا تانّوك;ا

 ةرقفلا :عجار( .ةمهم تانوكم دعُت j يتلا تانّوكملل ةعومWا ىوتسم ىلع ةيليلë تاءارجإ ذيفنت ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجي .٢٨
 )٥٠أ

 ةعجارم يأرل ًاساسأ لكشت نأ ررق;ا نم يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لصحي نل هنأ ةعومWا طابترا قيرف ىأر اذإ .٢٩ 
 :نم ةعومWا

 ;ةمه;ا تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع ذفن;ا لمعلا )أ(

 ;ديحوتلا ةيلآو ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ ىلع ذفن;ا لمعلا )ب(

 ,ةعومWا ىوتسم ىلع ةذفنُ;ا ةيليلحتلا تاءارجìا )ج(

 نأ تانوك;ا يعجارم نم بلطي وأ ,ذفني نأ بجيو ,ةمهم تانوكم دعُت j يتلا تانوك;ا رايتخا ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيف
 )٥٣أ–٥١أ تارقفلا :عجار( :ةراتüا تانوك;ا نم نوكم لكل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع يلي ا¥ رثكأ وأ ًادحاو ,اوذفني

 .نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا مادختساب نّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ةعجارم •

 .تاحاصفìا وأ تxماع;ا تائف وأ تاباس~ا ةدصرأ نم رثكأ وأ دحاو ةعجارم •

 .نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا مادختساب نّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا صحف •

 .ىرخأ ةددحم تاءارجإ •

 .تقولا رادم ىلع ةراتüا تانّوك;ا ةعومجم ةعومWا طابترا قيرف عّوني نأ بجيو

 )٥٥أ ,٥٤أ يترقفلا :عجار( تانّوك;ا يعجارم لبق نم ذفن;ا لمعلا ف ةكراش;ا

 رطاüا مييقت – ةمه;ا تانّوك;ا

 نّوك;ا عجارم مييقت ف ةكراش;ا ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيف ,مهم نّوك; ةيلا;ا تامولع;ا ةعجارN تانوك;ا يعجارم دحأ ماق اذإ .٣٠ 
 مهفب ةكراش;ا هذه ىدمو تيقوتو ةعيبط رثأتتو .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول ةمه;ا رطاüا ديدحتل ,رطاخملل
 :لقoا ىلع نمضتت نأ بجي ةكراش;ا هذه نأ jإ ,نّوك;ا عجار; ةعومWا طابترا قيرف

 ;ةعومجملل ةمهم دعُت يتلا نّوكملل ةيراجتلا ةطشنoا ف نّوك;ا ةرادإ وأ نّوك;ا عجارم ةشقانم )أ(



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥١٦  

)٠٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ;أطخ وأ شغ ببسب ةيلا;ا تامولع;ا ف يرهوج فيرحتل نّوك;ا ضرعت ةيلباق ف نّوك;ا عجارم ةشقانم )ب(

 ذخأي دقو .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول اهديدë ت يتلا ةمه;ا رطاخملل نّوك;ا عجارم قيثوت صحف )ج(
 .اهديدë ت يتلا ةمه;ا رطاüاب قلعتي اميف نّوك;ا عجارم جاتنتسا سكعت ةركذم لكش قيثوتلا كلذ

 ةيفاضìا ةعجار;ا تاءارجإ – ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول اهديدë ت يتلا ةمه;ا رطاüا

 تانوك;ا يعجارم دحأ هيف ذفني ّنِوَكُم صخي اميف ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول ةمهم رطاخم ديدë ةلاح ف .٣١
 يتلا ةمه;ا رطاخملل ةباجتساك ذفنُتس يتلا ةيفاضìا ةعجار;ا تاءارجإ ةبسانم ىدم يوقت ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيف ,jًامعأ
 عجار; همهف ىلإ ًادانتسا ,ددحي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيو .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول اهديدë ت
 .ةيفاضìا ةعجار;ا تاءارجإ ف ةكراش;ا يرورضلا نم ناك اذإ ام ,نّوك;ا

 ديحوتلا ةيلآ

 تاميلعتلا كلذ ف اN ,ديحوتلا ةيلآو ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودo مهف ىلإ ةعومWا طابترا قيرف لصوتي ,١٧ ةرقفلل ًاقفو .٣٢
 طابترا قيرف بلط ىلع ًءانب نوك;ا عجارم وأ ,ةعومWا طابترا قيرف ربتخي ,٢٥ ةرقفلل ًاقفوو .تانّوكملل ةعومWا ةرادإ نم ةرداصلا
 ةيلآ ىلع ذفنُيس يذلا لمعلا ىدمو تيقوتو ةعيبط تناك اذإ ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودo ةيليغشتلا ةيلعافلا ,ةعومWا
 نأ اهدرفN ساسoا تاءارجìا عطتست مل اذإ وأ ,لاّعف لكشب لمعت ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ نأ عقوت ىلإ دنتسي ديحوتلا
 .تارارقìا ىوتسم ىلع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام رفوت

 فيرë عوقول ةمَّيق;ا رطاخملل ةباجتساك ديحوتلا ةيلآ ىلع ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذفنيو ةعومWا طابترا قيرف ممصُي نأ بجي .٣٣
 ت دق تانّوك;ا عيمج تناك اذإ ام يوقت اذه نمضتي نأ بجيو .ديحوتلا ةيلآ نع ةئشانلاو ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج
 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنيمضت

 ىدم مّوَقُي نأ بجيو ,ديحوتلا دنع فينصتلا ةداعإو تxيدعتلا ةقدو لامتكاو ةبسانم ىدم يوقت ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجي .٣٤
 )٥٦أ ةرقفلا :عجار( .ةرادìا بناج نم لمتحم زيë دوجو ىلع ةلادلا تارشؤ;ا وأ شغلا رطخ لماوع نم ٍيأ دوجو

 قيرف ىلع بجيف ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةقبط;ا ةيبسا≤ا تاسايسلا سفنل ًاقفو ام نّوك; ةيلا;ا تامولع;ا دادعإ مدع ةلاح ف .٣٥
 مئاوقلا ضرعو دادعإ ضارغo بسانم لكشب نّوك;ا كلذب ةصاÉا ةيلا;ا تامولع;ا ليدعت ت دق ناك اذإ ام يوقت ةعومWا طابترا
 .ةعومجملل ةيلا;ا

 ))ج(٤١ ةرقفلا رظنا( اهب غxبìاب نّوك;ا عجارم ماق يتلا ةدد≤ا ةيلا;ا تامولع;ا تناك اذإ ام ةعومWا طابترا قيرف ددحي نأ بجي .٣٦
 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةنَّمَضُ;ا ةيلا;ا تامولع;ا يه

 طابترا قيرف ىلع بجيف ,ةعومWاب ةصاÉا كلت نع ةيلا;ا هترتف ةياهن فلتخت نّوك; ةيلام مئاوق ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا تنمضت اذإ .٣٧
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطì ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا كلت ىلع ةبسانم تxيدعت تيرجُأ دق تناك اذإ ام يوقت ةعومWا

 ةقحjلا ثادحKا

 طابترا قيرف ىلع بجيف ,تانّوكملل ةيلا;ا تامولعملل ةعجارم تايلمع تانّوك;ا وعجارم وأ ةعومWا طابترا قيرف ذفني امدنع .٣٨
 تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا خيراوت يب عقت يتلا تانّوك;ا كلت ف ثادحoا ديدحتل ةممصم تاءارجإ ذيفنت تانّوك;ا يعجارم وأ ةعومWا
 .اهيف ًاحاصفإ وأ ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع xًيدعت كلذ بلطتي دقو ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلاب قلعت;ا عجار;ا ريرقت خيراتو

 نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيف ,تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ةعجارم تايلمع فxخب رخآ xًمع تانّوك;ا وعجارم ذفني امدنع .٣٩
 ىلع xًيدعت بلطتت دق ةقحj ثادحأ دوجوب ملع ىلع اوحبصأ اذإ ةعومWا طابترا قيرف اورطخُي نأ تانّوك;ا يعجارم نم بلطي
 .اهيف ًاحاصفإ وأ ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥١٧  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ةعومGا نّوكم عجار< لاصتZا 

 ,ذفنُيس يذلا لمعلا غxبìا اذه ددحي نأ بجيو .بسان;ا تقولا ف هتابلطتN نّوك;ا عجارم غّلبي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجي .٤٠
 ام ًاضيأ نمضتي نأ بجيو .ةعومWا طابترا قيرفب نوك;ا عجارم لاصتا ىوتحمو لكشو ,لمعلا كلذ هيف مدختسُيس يذلا ضرغلاو
 )٦٠أ ,٥٨أ ,٥٧أ تارقفلا :عجار( :يلي

 فوس هنأ ,نّوك;ا عجارم لمع ةعومWا طابترا قيرف هيف مدختسيس يذلا قايسلا فرعي يذلا ,نّوك;ا عجارم دكؤي نأب ًابلط )أ(
 )٥٩أ ةرقفلا :عجار( .ةعومWا طابترا قيرف عم نواعتي

 .لxقتسjا تابلطتم ,ًاصوصخو ,ةعومWا ةعجارN ةلص تاذ دعُت يتلا ةيقxخoا تابلطت;ا )ب(

 تائفل ةيبسنلا ةيمهoا تايوتسم وأ ىوتسمو( ,نّوك; ةيلا;ا تامولع;ا صحف وأ ةعجارم ةلاح ف ,نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا )ج(
 اهيلإ رظنلا نك• j تافيرحتلا هتطخت اذإ يذلا د~او )قابطنjا ةلاح ف ,ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ وأ تxماعم
 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلل حضاو لكشب نأش تاذ تسيل اهنأ ىلع

 ةلص تاذ دعت يتلاو ,أطخ وأ ٍشغ ببسب ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول اهديدë ت يتلا ةمه;ا رطاüا )د(
 رطاخم يأ نع بسان;ا تقولا ف غxبìا نّوك;ا عجارم نم بلطي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيو .نّوك;ا عجارم لمعب
 تاباجتساو ,نّوك;ا ف ,أطخ وأ ٍشغ ببسب ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول اهديدë متي ةمهم ىرخأ
 .رطاüا هذهل نّوك;ا عجارم

 ىلع ةعومWا طابترا قيرف نوكي ةقxع تاذ ىرخأ فارطأ يأو ,ةعومWا ةرادإ لبق نم ةدعُم ,ةقxعلا تاذ فارطoاب ةمئاق )ه(
 ةقxع تاذ فارطأ يأ نع بسان;ا تقولا ف غxبìا نّوك;ا عجارم نم بلطي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيو .اهب ملع
 ام ددحي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيو .ةعومWا طابترا قيرف وأ ةعومWا ةرادإ لبق نم قباسلا ف اهديدë متي مل
 .ةقxعلا تاذ ةيفاضìا فارطoا هذهب نيرخ´ا تانوك;ا يعجارم فيرعت متيس ناك اذإ

 قلعتي اميف ةعومWا طابترا قيرف جاتنتساب ةلصلا تاذ رومoا نع غxبìا نّوك;ا عجارم نم بلطي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجي .٤١ 
Nا ةعجارWا كلذ نمضتي نأ بجيو .ةعومìبx٦٠أ ةرقفلا :عجار( :يلي ام غ( 

 ةءافكلاو لxقتسjا كلذ ف اN ,ةعومWا ةعجارN ةلص تاذ دعُت يتلا ةيقxخoا تابلطت;اب مزتلا دق نّوك;ا عجارم ناك اذإ ام )أ(
 ;ةينه;ا

 ;ةعومWا طابترا قيرف تابلطتN مزتلا دق نّوك;ا عجارم ناك اذإ ام )ب(

 ;اهنأشب هريرقت نّوك;ا عجارم دعي يتلا ةيلا;ا تامولع;ا ديدë )ج(

 ;ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë اهنع أشني دق يتلا حئاوللا وأ ةمظنoاب مازتلjا مدع تjاح نأشب تامولعم )د(

 نود نوكت يتلا تافيرحتلا ةمئاقلا نمضتت نأ مزلي j( نّوك;اب ةصاÉا ةيلا;ا تامولع;ا ف ةححصُ;ا ريغ تافيرحتلاب ةمئاق )ه(
 ;))ج( ٤٠ ةرقفلا رظنا( ةعومWا طابترا قيرف هب غلبأ يذلا ,نأش تاذ تسيل اهنأ حضاولا نم يتلا تافيرحتلاب صاÉا د~ا

 .ةرادìا بناج نم لمت≤ا زيحتلا ىلع تارشؤ;ا )و(

 ;نّوك;ا ىوتسم ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ف اهديدë ت ةمهم روصق هجوأ يo فصو )ز(

 ,شغلا كلذ ف اN ,نّوك;ا ف ةمكو~اب يفلك;ا نّوك;ا عجارم ,اهنع غلبي نأ عقوت;ا نم وأ ,اهنع غلبأ يتلا ىرخoا ةمه;ا رومoا )ح(
 نّوك;ا ىوتسم ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم راودأ مهل نيذلا نوفظو;ا وأ ,نّوك;ا ةرادإ هيف تطروت يذلا ,هيف هبتش;ا شغلا وأ
 ;نّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ف يرهوج فيرë ىلإ شغلا ىدأ ىتم ,مهريغ وأ

 ةعومWا طابترا قيرف هابتنا تفل ف نّوك;ا عجارم بغري يتلا كلت وأ ,ةعومWا ةعجارN ةلص تاذ نوكت دق ىرخأ رومأ يأ )ط(
 ;نّوك;ا ةرادإ نم نّوك;ا عجارم اهبلطي يتلا ةبوتك;ا تادافìا ف ةنود;ا تاءانثتسjا كلذ ف اN ,اهيلإ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥١٨  

)٠٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 .هيأر وأ هتاجاتنتسا وأ نّوك;ا عجار; ةماعلا جئاتنلا )ي(

 اهيلع لوصpا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ةبسانمو ةيافك ىدم يوقت

 هلمع ةيافكو نّوك;ا عجارم نم غxبìا يوقت

 :ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيو .)٤١ ةرقفلا رظنا( نّوك;ا عجارم هب موقي يذلا غxبìا مّوَقُي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجي .٤٢

 ;لا~ا ىضتقم بسح ,ةعومWا ةرادإ وأ ,نّوك;ا ةرادإ وأ ,نّوك;ا عجارم عم يوقتلا كلذ نع أشنت يتلا ةمه;ا رومoا ةشقانم )أ(

 ةرقفلا :عجار( .ةعجار;ا لامعo نّوك;ا عجارم قيثوت ف ةلصلا تاذ ىرخoا ءازجoا صحف يرورضلا نم ناك اذإ ام ديدë )ب(
 )٦١أ

 ةيفاضìا تاءارجìا ددحي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيف ,ٍفاك ريغ نّوك;ا عجارم لمع نأ ةعومWا طابترا قيرف جتنتسا اذإ .٤٣
 .ةعومWا طابترا قيرف لبق نم وأ نّوك;ا عجارم لبق نم ذفنُتس تناك اذإ امو ,ذفنُتس يتلا

 اهتبسانمو ةعجار;ا ةلدأ ةيافك

 نمو ,لوبقم لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ ةعجار;ا رطخ ضيفختل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~اب ًابلاطم عجار;ا دعُي .٤٤
 ت دق ناك اذإ ام يوقت ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيو ١٠.هيأرل ًاساسأ لكشت ةلوقعم تاجاتنتسا صxختسا نم عجار;ا يكπ مث
 ةذفن;ا ةعجار;ا تاءارجإ نم ,ةعومWا ةعجارم يأر اهيلإ دنتسي نأ ررق;ا نم يتلا ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا
 :عجار( .تانّوك;اب ةصاÉا ةيلا;ا تامولع;ا نأشب تانّوك;ا يعجارمو ةعومWا طابترا قيرف لبق نم ذفنُ;ا لمعلاو ديحوتلا ةيلآ ىلع
 )٦٢أ ةرقفلا

 ت ًءاوس( ةعومWا ةعجارم يأر ىلع ةححصم ريغ تافيرë يأ ريثأت مّوَقُي نأ ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع بجي .٤٥
 ام ىلع لوص~ا اهيف نك• مل تjاح يأو )تانّوك;ا يعجارم لبق نم اهنع غxبìا ت وأ ةعومWا طابترا قيرف لبق نم اهفاشتكا
 )٦٣أ ةرقفلا :عجار( .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي

 ةعومGا ف ةمكوpاب يفلك"او ةعومGا ةرادإب لاصتZا

 ةعومWا ةرادإب لاصتjا

 ةرادإو ةمكو~اب يفلك;ا ىلإ اهغxبإ متيس يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةفشتك;ا روصقلا هجوأ ديدë ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجي .٤٦
 :نابس~ا ف ذخأي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجي ,ديدحتلا اذهب مايقلا دنعو ١١.)٢٦٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,ةعومWا

 ;ةعومWا طابترا قيرف اهديدحتب ماق يتلا ةعومWا ىوتسم ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ )أ(

 ;تانّوك;ا ف ةقبط;ا ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ ف اهديدحتب ةعومWا طابترا قيرف ماق يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ )ب(

 .اهيلإ ةعومWا طابترا قيرف هابتنا تانّوك;ا وعجارم تفل يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ )ج(

 ةرقفلا رظنا( شغ ىلإ قيرفلا هابتنا تفلب تانوك;ا دحأ عجارم مايق ةلاح ف وأ ,ةعومWا طابترا قيرف لبق نم شغ فاشتكا ةلاح ف .٤٧
 تقولا ف كلذ نع غxبìا ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيف ,شغ دوجو لامتحا ىلإ ريشت تامولعم دوجو ةلاح ف وأ ,))ح( ٤١
 ةلصلا تاذ رومoا ف شغلا فاشتكاو عنم نع ةيسيئرلا ةيلوؤس;اب مهغxبإ لجأ نم ةعومWا ةرادإ ف بسان;ا ىوتس;ا ىلإ بسان;ا
N٦٤أ ةرقفلا :عجار( .مهتايلوؤس( 

 ,ةلا~ا كلت فو .نّوكملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةعجارم يأر ءادبإب ,رخآ ببسل وأ ةحئj وأ ماظن بجوN ًابلاطم نوك;ا عجارم نوكي دق .٤٨
 ,هب ملع ىلع ةعومWا طابترا قيرف حبصي رمأ يأب نّوك;ا ةرادإ مxعإ ةعومWا ةرادإ نم بلطي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجي
 ,نّوك;ا ةرادì رمoا غxبإ ةعومWا ةرادإ تضفر اذإو .هب ملع ىلع نوكت j دق نّوك;ا ةرادإ نكل ,نّوكملل ةيلا;ا مئاوقلل ًامهم نوكي دقو

 
 ١٧ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١٠
 "ةرادìاو ةمكو~اب يفلكملل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غxبإ" )٢٦٥( ةعجار;ا رايعم  ١١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥١٩  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 طابترا قيرف ىلع بجيف ,لح نود رمoا لظ اذإو .ةعومWا ف ةمكو~اب يفلك;ا عم رمoا ةشقانم ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجيف
 نأشب هريرقت رادصإ مدعب نّوك;ا عجارم حصنيس ناك اذإ اميف رظني نأ ,ةينوناقلاو ةينه;ا ةيرسلا تارابتعا ةاعارم عم ,ةعومWا
 )٦٥أ ةرقفلا :عجار( .رمoا لح متي ىتح نّوكملل ةيلا;ا مئاوقلا

 ةعومWا ف ةمكو~اب يفلك;اب لاصتjا

 ةعجار;ا رايعم اهبلطتي يتلا رومoا ىلإ ةفاضإ ,ةيت´ا رومoاب ةعومWا ف ةمكو~اب يفلك;ا غلبي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجي .٤٩
 )٦٦أ ةرقفلا :عجار( :ىرخoا ةعجار;ا ريياعمو ١٢)٠٢٦(

 .تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع ذفنُيس يذلا لمعلا عون ىلع ةماع ةرظن )أ(

 ىلع تانّوك;ا يعجارم لبق نم ذفنُيس يذلا لمعلا ف ةعومWا طابترا قيرفل اهل ططüا ةكراش;ا ةعيبط ىلع ةماع ةرظن )ب(
 .ةمه;ا تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا

 .عجار;ا كلذ لمع ةدوج نأشب ًاقلق تانوك;ا دحأ عجارم لمعل ةعومWا طابترا قيرف يوقت اهيف ريثي يتلا تjا~ا )ج(

 .ًاديقم تامولع;ا ىلإ ةعومWا طابترا قيرف لوصو نوكي نأ لمتحُي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةعومWا ةعجارم ىلع دويق يأ )د(

 تاودأ ف ةمهم راودأ مهل نيذلا نوفظو;ا وأ ,نّوك;ا ةرادإ وأ ,ةعومWا ةرادإ هيف طروتت يذلا ,هيف هبتش;ا شغلا وأ ,شغلا )ه(
 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë ىلإ شغلا يدؤي امدنع ,مهريغ وأ ,ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا

 قيثوتلا 

 ١٣:ةيت´ا رومoا ةعجار;ا لامعo هقيثوت ف نّمضُي نأ ةعومWا طابترا قيرف ىلع بجي .٥٠

 .تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع ذفن;ا لمعلا عونو ,ةمه;ا تانوك;ا ىلإ ةراشìا عم ,تانّوكملل xًيلë )أ(

 ف اN ,ةمه;ا تانّوك;ا ىلع تانّوك;ا يعجارم لبق نم ذفن;ا لمعلا ف ةعومWا طابترا قيرف ةكراشم ىدمو تيقوتو ةعيبط )ب(
 ةعجار;ا لامعo تانّوك;ا يعجارم قيثوت ف ةلصلا تاذ ءازجçل ةعومWا طابترا قيرف صحف ,قابطنjا دنع ,كلذ
 .اهيلإ لصوت;ا تاجاتنتسjاو

 .ةعومWا طابترا قيرف تابلطتم نأشب تانّوك;ا يعجارمو ةعومWا طابترا قيرف يب ةبوتك;ا تjاصتjا )ج(

*** 

 ىرخKا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٣ ةرقفلا :عجار( رخآ ببسل وأ ةحئZ وأ ماظن بجو< ةعجارملل ةعضاxا ةعومGا تانوكم

 ببس يأ وأ ةحئj وأ ماظن اهبلطتي ةعجارم مدختسيس ناك اذإ ام نأشب ةعومWا طابترا قيرف رارق ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا نمضتت .١أ
 :يلي ام ,ةعومWا ةعجار; ةلدأ ريفوت لجأ نم رخآ

 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف ةقبط;او ,نّوكملل ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف ةقبط;ا يلا;ا ريرقتلا رطأ ف تافxتخjا •

 ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ف ةقبط;ا كلتو نّوك;ا عجارم لبق نم ةقبط;ا ىرخoا ريياع;او ةعجار;ا ريياعم ف تافxتخjا •
 .ةعومجملل

 .ةعومWا نع ريرقتلل ينمزلا لود£اب ءافولل بسانم تقو ف نّوكملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامكإ متيس ناك اذإ ام •

 
 "ةمكو~اب يفلك;اب لاصتjا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ١٢
 ٦أو ,١١-٨ تارقفلا ,"ةعجار;ا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم  ١٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٢٠  

)٠٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 تافيرعتلا

 ))أ(٩ ةرقفلا :عجار( نّوك;ا

 يضقي يميظنت لكيه ىلإ ةعومجملل يلا;ا ريرقتلا ماظن دنتسي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهتانّوكم ديدë ةيفيك ىلع ةعومWا لكيه رثؤي .٢أ
 يتلا اهيف رمثتس;ا تآشن;ا وأ ةكرتش;ا تاعورش;ا وأ ةعباتلا تآشن;ا نم رثكأ وأ ةدحاوو مoا ةأشن;ا ةطساوب ةيلا;ا تامولع;ا دادعإب
 نم رثكأ وأ دحاوو يسيئرلا رق;ا ةطساوب ةيلا;ا تامولع;ا دادعإب يضقي وأ ;ةيكل;ا قوقح ةقيرط وأ ةفلكتلا ةقيرطب اهنع ةبسا≤ا متت
 وأ ةفيظولا بسح يلا;ا اهريرقت ماظن تاعومWا ضعب مظنت دق ,لباق;ا فو .نيرايÉا xك نم جيزم ةطساوب وأ ;عورفلا وأ ماسقoا
 وأ ةأشن;ا نوكت دق ,تjا~ا هذه فو .ةيفارغ£ا عقاو;ا وأ )تامدÉا وأ تاجتن;ا تاعومجم بسح وأ( ةمدÉا وأ جتن;ا وأ ةيلمعلا
 وأ جتنم وأ ةيلمع وأ ةفيظو ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةنَّمضُم ةيلام تامولعم نّوك;ا وأ ةعومWا ةرادإ هل دعت يذلا يراجتلا طاشنلا
 .ًايفارغج ًاعقوم وأ )تامدÉا وأ تاجتن;ا نم ةعومجم وأ( ةمدخ

 ىلع تانّوك;ا ديدë بسنoا نم نوكي دق ةلا~ا هذه فو ,ةعومجملل يلا;ا ريرقتلا ماظن ف تانّوكملل ةفلتخم تايوتسم دجوت دق .٣أ
 .ىدارف اهديدë نم jًدب عيمجتلا نم ةنيعم تايوتسم

 ةيلام مئاوق ًاضيأ دِعي دق نوك;ا اذه لثم نأ jإ ;ةعومWا ةعجارم ضارغo ًادحاو ًانّوكم يعم ىوتسم ىلع ةعّمWا تانّوك;ا لكشت دق .٤أ
Wا هذه اهلمشت يتلا تانوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ةيلا;ا مئاوقلا هذه نمضتت ثيحب ,ةعومWا ةعومoةعومجم ,ىرخأ ةرابعب( ةريخ 
 ةفلتüا ةيعرفلا تاعومجملل ةعومWا طابترا نع يلوؤس;ا ءاكرشلاو قرفلا فلتخم لبق نم رايع;ا اذه قَّبطُي دق ,يلاتلابو .)ةيعرف
 .ربكأ ةعومجم نمض

 ))م( ٩ ةرقفلا :عجار( مه;ا نّوك;ا

 قيرف قبطي دقو .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو£ا فيرحتلا رطاخم ًةداع تداز ,تانّوك;ا دحo ةيدرفلا ةيلا;ا ةيمهoا تداز املك .٥أ
 ديدë يوطنيو .ةيدرف ةيلام ةيمهأ اهل يتلا تانّوك;ا ديدحتل دعاسم لماعك راتخم يعجرم ساسأ ىلع ةيوئم ةبسن ةعومWا طابترا
 دق ,اهفورظو ةعومWا ةعيبط ىلع ًادامتعاو .ينه;ا مك~ا ةسرا¥ ىلع اهقيبطت متيس يتلا ةيوئ;ا ةبسنلا ديدëو يعجر;ا ساسoا
 رظني دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهتاعيبم وأ اهحبر وأ ةيدقنلا اهتاقفدت وأ اهتامازتلا وأ ةعومWا لوصأ ةبسان;ا ةيعجر;ا سسoا نمضتت
 ةبسن مادختسا نوكي دقو .ةمهم تانّوكم اهنأ ىلع راتüا يعجر;ا ساسoا نم %١٥ زواجتت يتلا تانّوك;ا ىلإ ةعومWا طابترا قيرف
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم كلذ نم لقأ وأ ىلعأ

 ف يرهوج فيرë عوقول ةمهم رطاخم ىلع يوطني نأ حجر;ا نم نوكم هنأ ىلع تانّوك;ا دحأ ةعومWا طابترا قيرف ًاضيأ ددحي دق .٦أ
 ليبس ىلعف .)١٤ةعجار;ا دنع ةصاخ ةاعارم بلطتت رطاخم ,ىرخأ ةرابعب( ةصاÉا هفورظ وأ هتعيبط ببسب ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا
 ,ةمه;ا يرهو£ا فيرحتلا رطاخم دحo ةعومWا ضرعي دق يلاتلابو ,ةيبنجoا تxمعلا لوادت نع jًوؤسم نّوك;ا نوكي دق ,لاث;ا
 .ةعومجملل ةبسنلاب ةيدرف ةيلام ةيمهأ نّوكملل نكي مل ولو ىتح

 ))ب( ٩ ةرقفلا :عجار( نّوك;ا عجارم

 لجأ نم ,تانّوك;ا دحo ةيلا;ا تامولع;ا ىلع xًمع ةعومWا طابترا قيرف ف وضع ذفني دق ,ةعومWا طابترا قيرف بلط ىلع ًءانب .٧أ
 .نّوكم عجارم ًاضيأ وضعلا كلذ دعُي ,ةلا~ا هذه فو .ةعومWا ةعجارم

 )١١ ةرقفلا :عجار( ةيلوؤس"ا

 نونوكي اذهبو ةعومWا ةعجارم لجأ نم تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع jًامعأ نوذفني دق تانّوك;ا يعجارم نأ نم مغرلا ىلع .٨أ
 كيرشلا بتكم وأ ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا نإف ,اهيلإ نولصوتي يتلا ءار´ا وأ تاجاتنتسjا وأ ةماعلا جئاتنلا نع يلوؤسم
 .ةعومWا ةعجارN صاÉا يأرلا نع jًوؤسم نوكي ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا

 
 ٢٩-٢٧ تارقفلا ,٣١٥ ةعجار;ا رايعم  ١٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٢١  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا ىلع ًارداق نكي مل ةعومWا طابترا قيرف نأ ببسب jًدعم ةعومWا ةعجارم يأر نوكي امدنع .٩أ
 مئاوقلا نأشب عجار;ا ريرقت ف ةدراولا "ليدعتلا ساسأ" ةرقف نإف ,تانّوك;ا نم رثكأ وأ دحاول ةيلا;ا تامولع;اب قلعتي اميف ةبسان;ا
 ٍفاك ريسفت يدقتل ةيرورض ةراشìا هذه نكت مل ام ,نّوك;ا عجارم ىلإ ةراشìا نود ,ةردقلا مدع بابسأ حضوت ةعومجملل ةيلا;ا
 ١٥.ةمئاقلا فورظلل

 رارمتسZاو لوبقلا

 )١٢ ةرقفلا :عجار( رارمتسjا وأ لوبقلا ةلحرم ف مهف ىلإ لصوتلا

 :نم اهتائيبو اهتانّوكمو ةعومجملل مهف ىلإ ةعومWا طابترا قيرف لصوتي دق ,ديدج طابترا ذيفنت ةلاح ف .١٠أ

 ;ةعومWا ةرادإ اهرفوت يتلا تامولع;ا •

 ;ةعومWا ةرادإب لاصتjا •

 .قابطنjا دنع ,تانوك;ا يعجارم وأ نّوك;ا ةرادإ وأ قباسلا ةعومWا طابترا قيرفب لاصتjا •

 :يلي ام لثم ًارومأ ةعومWا طابترا قيرف مهف نمضتي دق .١١أ

 .)ةعومجملل يلا;ا ريرقتلا ماظن بيترت ةقيرط ,ىرخأ ةرابعب( يميظنتلاو ينوناقلا لكيهلا نم ٍلك كلذ ف اN ,ةعومWا لكيه •

 ةيميظنتلاو ةيعانصلا تائيبلا كلذ ف اN ,ةعومجملل ةمهم دعُت يتلاو ,ةعومWا تانوكم اهذفنت يتلا ةيراجتلا ةطشنoا •
 .ةطشنoا كلت اهيف متت يتلا ةيسايسلاو ةيداصتقjاو

 .ةكرتش;ا تامدÉا زكارم كلذ ف اN ,ةيمدÉا تآشن;ا مادختسا •

 .ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودo فصو •

 .ةيلا;ا مئاوقلا ديحوت ةيلآ دقعت ىدم •

 ىلع jًامعأ نوذفنيس ,ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا ةكبش وأ بتكم نم اوسيل نيذلا ,تانّوك;ا وعجارم ناك اذإ ام •
 .دحاو عجارم نم رثكأ ييعت ف ةعومWا ةرادì يقطن;ا ببسلاو ,تانّوك;ا نم ٍىo ةيلا;ا تامولع;ا

 :ةعومWا طابترا قيرف ناك اذإ ام •

 ,تانّوك;ا ف ةمكو~اب يفلك;او ,ةعومWا ةرادإو ,ةعومWا ف ةمكو~اب يفلك;ا ىلإ ديقم ريغ لوصو هيدل نوكيس   ○
 جاتحي يتلا ةلصلا تاذ ةعجار;ا لامعأ قئاثو كلذ ف اN( تانّوك;ا يعجارمو ,تانّوك;ا تامولعمو ,تانّوك;ا تارادإو
 ;)ةعومWا طابترا قيرف اهيلإ

 .تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع مزxلا لمعلا ذيفنت ىلع ًارداق نوكيس   ○

 تارييغتلاب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا ف ةعومWا طابترا قيرف ةردق رثأتت دق ,رمتسم طابترا ذيفنت ةلاح ف .١٢أ
 :لاث;ا ليبس ىلع ,ةمه;ا

 ةيفيك ف تارييغتلا وأ ميظنتلا ةداعإ وأ داعبتسjا وأ ذاوحتسjا تايلمع ,لاث;ا ليبس ىلع( ةعومWا لكيه ف تارييغتلا •
 .)ةعومجملل يلا;ا ريرقتلا ماظن بيترت

 .ةعومجملل ةمهم دعُت يتلاو ,تانّوك;ا اهذفنت يتلا ةيراجتلا ةطشنoا ف تارييغتلا •

 .ةمه;ا تانّوكملل ةيسيئرلا ةرادìا وأ ,ةعومWا ةرادإ وأ ,ةعومWا ف ةمكو~اب يفلك;ا نيوكت ف تارييغتلا •

 
 ٢٠ ةرقفلا ,)٧٠٥( ةعجار;ا رايعم  ١٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٢٢  

)٠٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 .نّوكم ةرادإ وأ ةعومWا ةرادإ ةءافكو ةهازن نأشب ةعومWا طابترا قيرف ىدل فواüا •

 .ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ ف تارييغتلا •

 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ف تارييغتلا •

 )١٣ ةرقفلا :عجار( ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا عقوت

 لوقعم لكشب ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا عقوتي دق ,فورظلا هذه فو .ةمهم دعُت j تانّوكم نم طقف ةعومWا فلأتت دق .١٣أ
 :ىلع ًارداق ةعومWا طابترا قيرف ناك اذإ ,ةعومWا ةعجارم يأرل ًاساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا

 ;تانّوك;ا هذه ضعبل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لمعلا ذيفنت )أ(

 ام ىلع لوصحلل مزxلا ردقلاب ىرخoا تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع تانّوك;ا يعجارم لبق نم ذفن;ا لمعلا ف ةكراش;ا )ب(
 .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي

 )١٣ ةرقفلا :عجار( تامولع;ا ىلإ لوصولا

 ,لاث;ا ليبس ىلع ,اهيلع بلغتلا ةعومWا ةرادإ عيطتست j فورظ ببسب ًاديقم تامولع;ا ىلإ ةعومWا طابترا قيرف لوصو نوكي دق .١٤أ
 ةعجار;ا لامعأ قئاثو ىلإ ةعومWا طابترا قيرف لوصول نّوك;ا عجارم ضفر وأ ,تانايبلا ةيرسو ةيصوصÉاب ةقلعت;ا ةمظنoا ببسب
 .ةعومWا ةرادإ لبق نم ًاضيأ ًاديقم لوصولا نوكي دقو .اهيلإ جاتحي يتلا ةلصلا تاذ

 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا ىلع ًارداق ةعومWا طابترا قيرف لظي دق ,فورظلا ببسب ًاديقم تامولع;ا ىلإ لوصولا نوكي امدنع .١٥أ
 ف ق~ا ةعومWا طابترا قيرفل نوكي j دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .نّوك;ا ةيمهأ دايدزا عم لقت ةيلامتحjا هذه نأ jإ ,ةبسان;ا ةعجار;ا
 طابترا قيرف اهيلإ جاتحي يتلا ةلصلا تاذ ةعجار;ا لامعأ قئاثو كلذ ف اN( عجار;ا وأ ةرادìا وأ ةمكو~اب يفلك;ا ىلإ لوصولا
 ةلماك ةعومجم ةعومWا طابترا قيرف ىدل ناكو ,مهم ريغ نّوك;ا ناك اذإو .ةيكل;ا قوقح ةقيرطب هنع ةبسا≤ا متت نّوكم ف )ةعومWا
 اميف ةعومWا ةرادإ اهب ظفتë يتلا تامولع;ا ىلإ لوصولا هل قحي ناكو ,اهيلع عجار;ا ريرقت كلذ ف اN ,نّوكملل ةيلا;ا مئاوقلا نم
 كلذب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام لكشت تامولع;ا هذه نأ ةعومWا طابترا قيرف جتنتسي دقف ,نّوك;ا كلذب قلعتي
 فورظلا ف ةلصلا تاذ رايع;ا اذه تابلطتN مازتلjا ىلع ًارداق ةعومWا طابترا قيرف نوكي نلف ,ًامهم نّوك;ا ناك اذإ نكل .نّوك;ا
 ٣١و ٣٠ يترقفلا ف دراولا بلطت;اب مازتلjا ىلع ًارداق ةعومWا طابترا قيرف نوكي نل ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعومWا ةعجارN ةصاÉا
 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا ىلع ًارداق ةعومWا طابترا قيرف نوكي نل ,يلاتلابو .نّوك;ا عجارم لمع ف ةكراش;اب يضقي يذلا
 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا ىلع ةعومWا طابترا قيرف ةردق مدع نابس~ا ف ذخؤُيو .نّوك;ا كلذب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا
 .)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةبسان;ا ةعجار;ا

 قيرف لوصو ةعومWا ةرادإ تديق اذإ ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا ىلع ًارداق ةعومWا طابترا قيرف نوكي نل .١٦أ
 .مهم نّوكN ةصاÉا تامولع;ا ىلإ ,تانّوك;ا دحأ عجارم لوصو وأ ,ةعومWا طابترا

 نّوكN ًاقلعتم ديقلا كلذ ناك اذإ ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا ىلع ًارداق نوكي دق ةعومWا طابترا قيرف نأ مغر .١٧أ
 دودر ىلع دامتعjا ةيناكمإ ىلع كلذ رثؤي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعومWا ةعجارم يأر ىلع رثؤي دق ديقلا اذه ببس نإف ,ٍمهم ريغ
 .ةعومWا طابترا قيرفل ةمدق;ا ةعومWا ةرادإ تادافإ ىلعو ةعومWا طابترا قيرف تاراسفتسا ىلع ةعومWا ةرادإ

 ضعب ف ,لاث;ا ليبس ىلعف .هنم باحسنjا وأ طابترjا ضفر ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع ةحئj وأ ماظن رظحي دق .١٨أ
 رايخ نوكي j دق ,ماعلا عاطقلا ف ,ًاضيأو .ةرتفلا كلت ةياهن لبق باحسنjا هيلع رظحُيو ,ةددحم ةينمز ةرتفل عجار;ا ييعت متي لودلا
 اذه لظي ,فورظلا هذه فو .ةماعلا ةحلص;ا تارابتعj وأ فيلكتلا ةعيبط ببسب عجارملل ًاحاتم طابترjا نم باحسنjا وأ ضفرلا
 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا ىلع ةعومWا طابترا قيرف ةردق مدع ريثأت نابس~ا ف ذخؤُيو ,ةعومWا ةعجارم ىلع ًاقبطنم رايع;ا
 .)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,ةبسان;ا ةعجار;ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٢٣  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 لوص~ا ىلع ةعومWا طابترا قيرف ةردق مدع ىلإ ًادانتسا ظفحتم يأر ىلع يوتحي عجارم ريرقتل لاثم ىلع لوoا قحل;ا يوتحي .١٩أ
 مك~ ًاقفو ,كلذ ريثأت ناكو ,ةيكل;ا قوقح ةقيرطب هنع ةبسا≤ا متت مهم نّوكN قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع
 .رشتنم ريغ هنكلو ًايرهوج ,ةعومWا طابترا قيرف

 )١٤ ةرقفلا :عجار( طابترjا طورش

 قئاق~ا لثم ,ةعومWا ةعجارم طابترا طورش ف ةيفاضإ رومأ يمضت متي دقو ١٦.قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ طابترjا طورش ددë .٢٠أ
 :ةيت´ا

 وأ ماظن بجوN نكم;ا د~ا ىلإ ةديقم ريغ نوكت نأ يغبني تانّوك;ا يعجارمو ةعومWا طابترا قيرف يب تjاصتjا نأ  •
jةحئ; 

 هجوأ نأشب تjاصتjا كلذ ف اN ,نّوك;ا ةرادإو نّوك;ا ف ةمكو~اب يفلك;او تانّوك;ا يعجارم يب ةمه;ا تjاصتjا نأ •
 ;ةعومWا طابترا قيرف ًاضيأ اهب غَّلبُي نأ يغبني ,ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمه;ا روصقلا

 طابترا قيرف اهب غَّلبُي نأ يغبني يلا;ا ريرقتلا رومأب قلعتي اميف تانّوك;او ةيميظنتلا تاطلسلا يب ةمه;ا تjاصتjا نأ •
 ;ةعومWا

 :ًايرورض ةعومWا طابترا قيرف هاري يذلا د~ا ىلإ ,يلي اN حامسلا يغبني هنأ •

 كلذ ف اN( تانّوك;ا يعجارمو ,تانّوك;ا تارادإو ,تانّوك;ا ف ةمكو~اب يفلك;او ,تانّوك;ا تامولعم ىلإ لوصولا   ○
 .)ةعومWا طابترا قيرف اهيلإ جاتحي يتلا ةلصلا تاذ ةعجار;ا لامعأ قئاثو

 .تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع jًامعأ ذفني نأ تانّوك;ا دحأ عجارم نم بلطلا وأ لامعoا ذيفنت    ○

 :ىلع ةضورف;ا دويقلا .٢١أ

 يعجارم وأ ,تانّوك;ا تارادإ وأ ,تانّوك;ا ف ةمكو~اب يفلك;ا وأ ,تانّوك;ا تامولعم ىلإ ةعومWا طابترا قيرف لوصو •
 وأ ;)ةعومWا طابترا قيرف اهيلإ جاتحي يتلا ةلصلا تاذ ةعجار;ا لامعأ قئاثو كلذ ف اN( تانّوك;ا

 ,تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع اهذيفنت دار;ا لامعoا •

 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا ىلع ةردق مدع لكشت ,ةعومWا ةعجارم طابترj ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا لوبق دعب
 ىتم ,طابترjا نم باحسنjا ىلإ ًاضيأ كلذ يدؤي دق ,ةيئانثتسا فورظ فو .ةعومWا ةعجارم يأر ىلع رثؤي دق ا¥ ,ةبسان;ا ةعجار;ا
 .ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظنoا بجوN ًانك¥ باحسنjا ناك

 )١٦ ةرقفلا :عجار( ةعجار"ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسZا

 ف ًامهم ًاءزج ةعومWا ةعجارم ةطخو ةعومWا ةعجار; ةماعلا ةيجيتارتسxل ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا صحف دعُي .٢٢أ
 .ةعومWا ةعجارم طابترا هيجوتب قلعتي اميف ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا ةيلوؤسN ءافولا

 اهتائيبو اهتاّنِوَكُمو ةعومGا مهف

 )١٧ ةرقفلا :عجار( اهنأشب ِمهف ىلإ ةعومWا طابترا قيرف لصوتي يتلا رومoا

 ةيعانصلا لماوعلل مهف ىلإ لصوتلا دنع نابس~ا ف عجار;ا اهذخأي دق رومأ نأشب تاداشرإ ىلع )٣١٥( ةعجار;ا رايعم يوتحي  .٢٣أ
 فادهoاو ;ةأشن;ا ةعيبطو ;قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ كلذ ف اN ,ةأشن;ا ىلع رثؤت يتلا ىرخoا ةيجراÉا لماوعلاو ةيميظنتلاو

 
 ٨ ةرقفلا ,)٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ١٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٢٤  

)٠٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 تاداشرإ ىلع رايع;ا اذهل يناثلا قحل;ا يوتحيو ١٧.ةأشنملل يلا;ا ءادoا صحفو سايقو ;اهب ةقلعت;ا لامعoا رطاخمو تايجيتارتسjاو
 .ديحوتلا ةيلآ كلذ ف اN ,تاعومWا صخت رومأ نأشب

 )١٧ ةرقفلا :عجار( تانّوكملل ةعومWا ةرادإ نم ةرداصلا تاميلعتلا

 تاميلعتلا كلت ددëو .ةعومWا تانّوك; تاميلعت ًةداع ةعومWا ةرادإ ردصت ,ةنراقملل اهتيلباقو ةيلا;ا تامولع;ا قاستا قيقحتل .٢٤أ
 ةيداشرإ ةلدأ ًابلاغ نمضتتو ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنيمضت متيس يتلاو تانّوك;اب ةصاÉا ةيلا;ا تامولع;ا نأشب تابلطتم
ìةمزحو يلا;ا ريرقتلا تاءارج ìاهجاردإ لجأ نم ةيلا;ا تامولع;ا يدقتل ةيسايق لاكشأ نم ًةداع ةمز~ا هذه فلأتتو .ريراقتلا دادع 
 راطì ًاقفو ةضورع;او ةدعُ;ا ةلماكلا ةيلا;ا مئاوقلا لكش ذخأت j ,ماع لكشب ,ريراقتلا دادعإ مزح نأ jإ .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا

 :ًةداع تاميلعتلا يطغت .٢٥أ

 ;اهقيبطت يغبني يتلا ةيبسا≤ا تاسايسلا •

 :كلذ ف اN ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةقبطن;ا اهريغو ةيماظنلا حاصفìا تابلطتم •

○   ëاهنع ريرقتلاو تاعاطقلا ديد; 

 ;ةقxعلا تاذ فارطoا عم تxماع;او تاقxعلا   ○

 ;ةعومWا لخاد تxماع;او ةقق≤ا ريغ حابرoا   ○

 ;ةعومWا لخاد تاباس~ا ةدصرأ    ○

 .ريرقتلل ينمزلا لود£ا •

 :يلي ام تاميلعتلل ةعومWا طابترا قيرف مهف نمضتي دق .٢٦أ

 .ريراقتلا دادعإ ةمزح لامكتساب ةصاÉا تاميلعتلل يلمعلا قيبطتلاو حوضولا •

 :تاميلعتلا تناك اذإ ام •

 ;قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ صئاصخ ٍفاك ٍلكشب حضوت   ○

 نع حاصفìا ,لاث;ا ليبس ىلع ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطتN ءافولل ةيفاك دعُت يتلا تاحاصفìا ىلع صنت   ○
 ;ةيعاطقلا تامولع;او ةقxعلا تاذ فارطoا عم تxماع;او تاقxعلا

 ةدصرأو ,ةعومWا لخاد تxماع;او ةقق≤ا ريغ حابرoا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ديحوتلا تxيدعت ديدë ىلع صنت   ○
 ;ةعومWا لخاد تاباس~ا

 .نّوك;ا ةرادإ لبق نم ةيلا;ا تامولع;ا دامتعا ىلع صنت   ○

 )١٧ ةرقفلا :عجار( شغلا

 ةبسانم تاباجتسا قيبطتو ميمصتو ,شغلا ببسب ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو£ا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديدحتب ًابلاطم عجار;ا دعُي .٢٧أ
 شغلا ببسب ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو£ا فيرحتلا رطاخم ديدë ف ةمدختس;ا تامولع;ا نمضتت دقو ١٨.ةمَّيق;ا رطاخملل
 :يلي ام

 .شغل ةجيتن يرهوج لكشب ةفَّرحُم ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا نوكت نأ لامتحا رطاü ةعومWا ةرادإ مييقت •

 
 ٤٩أ-٢٥أ تارقفلا ,)٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ١٧
 "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقxعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم  ١٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٢٥  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 نم اهديدë ت ةنيعم شغ رطاخم يأ كلذ ف اN ,اهل ةباجتسjاو ةعومWا ف شغلا رطاخم ديدحتل ةعومWا ةرادإ ةيلآ •
 .شغلا رطخ ىلع يوطنت نأ حجر;ا نم تاحاصفإ وأ تxماعم تائف وأ تاباسح ةدصرأ وأ ,ةعومWا ةرادإ لبق

 .شغلا رطخ ىلع يوطنت نأ حجر;ا نم ةنيعم تانّوكم كانه تناك اذإ ام •

 ةعومWا ف شغلا رطاخم ديدحتل ةعومWا ةرادإ اهمدختست يتلا تايلªل ةعومWا ف ةمكو~اب يفلك;ا ةعباتم ةيفيك •
 .رطاüا هذه نم فيفختلل ةعومWا ةرادإ اهتعضو يتلا ةباقرلا تاودأو ,اهل ةباجتسjاو

 تانّوك;ا تارادإو( ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ف يينع;ا دارفoاو ,ةعومWا ةرادإو ,ةعومWا ف ةمكو~اب يفلك;ا دودر •
 يأب ةفرعم مهيدل تناك اذإ ام نأشب ةعومWا طابترا قيرف راسفتسا ىلع )يينعم اوربُتعا اذإ ,مهريغو تانوك;ا يعجارمو
 .ةعومWا ىلع وأ تانّوك;ا دحأ ىلع رثؤي ,موعزم وأ هيف هبتشم وأ يلعف شغ

 كلذ ف اN ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو£ا فيرحتلا رطاخم نأشب تانّوك;ا يعجارمو ةعومWا طابترا قيرف ءاضعأ يب ةشقان;ا
 )١٧ ةرقفلا :عجار( شغلا رطاخم

 شغ ببسب ةيلا;ا اهمئاوق ف يرهوج فيرë دوجول ةأشن;ا ضرعت ةيلباق ةشقانN يبلاطم طابترjا قيرف ف نوسيئرلا ءاضعoا دعُي .٢٨أ
 ًاضيأ تاشقان;ا هذه ف كراشي دق ,ةعومWا ةعجارم دنعو .شغلا ببسب يتلا رطاüا ىلع صوصÉا هجو ىلع زيكرتلا عم ,أطخ وأ
 هذه ءارجإ ةيفيكو تاشقان;ا ف يكراشملل ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا ديدë رثأتيو ١٩.ةعومWا تانّوكم وعجارم
 .ةعومWا عم ةقباسلا ةربÉا لثم لماوعب ,اهدعومو تاشقان;ا

 :يلي ا; ةصرفلا تاشقان;ا رفوت .٢٩أ

 .ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ كلذ ف اN ,اهتائيبو تانّوك;ا نأشب ةفرع;ا لدابت •

 .ةعومWا ف وأ تانّوك;ا ف لامعoا رطاخم نأشب تامولع;ا لدابت •

 فيكو ,فيرحتلا اذه عضاومو أطخ وأ شغ ببسب يرهوج ٍفيرحتل ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ضرعت ةيفيك نأشب راكفoا لدابت •
 .تانّوك;ا لوصأ سxتخا نك• فيكو ,يلا;ا ريرقتلا ف هئافخإو شغ باكترا تانّوك;ا تارادإو ةعومWا ةرادì نك•

• ëا ةرادإ لبق نم ةعبّت;ا تاسرام;ا ديدWا ف نّوكم وأ ةعومWةممصم وأ ةزيحتم نوكت دق يتلاو ,ةعوم ìا ةرادoحابر, 
 يلا;ا ريرقتلا راطإب مزتلت j يتلا تاداريìا تابثإ تاسرا¥ ,لاث;ا ليبس ىلع ,شوشغم يلام ريرقت ىلإ يدؤت نأ نك• ثيحب
 .قبطن;ا

 وأ ةعومWا ةرادإ ىلع ًاطغض وأ ًاعفاد دلوت دق يتلاو ةعومWا ىلع ةرثؤ;ا ةفورع;ا ةيجراÉاو ةيلخادلا لماوعلا ف رظنلا •
 ريشت دق يتلا وأ ,شغلا باكترj ةصرفلا رفوت دق يتلا وأ ,شغلا باكترj نيرخآ صاخشأ ىلع وأ ةعومWا ف نّوكم ةرادإ
 .شغلل مهباكترا ريربت نم نيرخ´ا صاخشoا وأ ةعومWا ف نّوكم ةرادإ وأ ةعومWا ةرادإ نكπ ةئيب وأ ةفاقث دوجو ىلإ

 .ةباقرلا تاودo ةعومWا ف نّوكم ةرادإ وأ ةعومWا ةرادإ زوا¨ رطخ ف رظنلا •

 دادعإ لجأ نم تانّوك;اب ةصاÉا ةيلا;ا تامولع;ا دادعì مدختسُت ةدحوم ةيبساحم تاسايس كانه تناك اذإ اميف رظنلا •
 اهليدعت متي فيكو ةيبسا≤ا تاسايسلا ف تافxتخjا ديدë متي فيكف ,كلذك رمoا نكي مل اذإو ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا
 .)قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوN ًابولطم كلذ ناك اذإ(

 .تانّوك;ا دحأ ف شغ دوجو ىلإ ريشت يتلا تامولع;ا وأ ,تانّوك;ا ف هديدë ت دق يذلا شغلا ةشقانم •

 تاسرا¥و ىواشرلا تاعوفدم ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةينطولا حئاوللا وأ ةمظنoاب مازتلjا مدع ىلإ ريشت دق يتلا تامولع;ا لدابت •
 .ةميلسلا ريغ ليوحتلا راعسأ

 
 ١٠ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار;ا رايعمو ;٦١ ةرقفلا ,)٤٠٢( ةعجار;ا رايعم  ١٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٢٦  

)٠٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 )١٨ ةرقفلا :عجار( رطÉا لماوع

 مئاوقلا ف يرهوج فيرë دوجو رطاخم ىلإ ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,ريشت دق يتلا ثادحoا وأ تjاحلل ةلثمأ ثلاثلا قحل;ا حضوي .٣٠أ
 .شغلا ببسب يتلا رطاüا كلذ ف اN ,ةعومجملل ةيلا;ا

 )١٨ ةرقفلا :عجار( رطاüا مييقت

 لثم تامولعم ىلإ ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو£ا فيرحتلا رطاü ,ةعومWا ىوتسم ىلع ,ةعومWا طابترا قيرف مييقت دنتسي .٣١أ
 :يلي ام

 ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ كلذ ف اN ,ديحوتلا ةيلآ نمو ,اهتائيبو اهتانوكمو ةعومWا مهف نم اهيلع لوص~ا ت يتلا تامولع;ا •
 ةلص تاذ دعُت يتلا ةباقرلا تاودأو اهقيبطتو ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ ميمصت يوقت دنع اهيلع لوص~ا
 .ديحوتلاب

 .تانّوك;ا يعجارم نم اهيلع لوص~ا ت يتلا تامولع;ا •

 )١٩ ةرقفلا :عجار( نّوك"ا عجارم مهف

 ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لمع ذيفنت نّوك;ا عجارم نم بلطي نo ططخي امدنع طقف نّوك;ا عجار; مهف ىلإ ةعومWا طابترا قيرف لصوتي .٣٢أ
 قيرف ططخي يتلا تانّوك;ا يعجار; مهف ىلإ لصوتلا يرورضلا نم نوكي نل ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعومWا ةعجارم لجأ نم نّوكملل
 .طقف ةعومWا ىوتسم ىلع ةيليلë تاءارجإ اهيلع قبطي نأ ةعومWا طابترا

 )١٩ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا ةلدأ رداصمو نّوك;ا عجار; مهف ىلإ لصوتلل ةعومWا طابترا قيرف تاءارجإ 

 ةقباسلا ةبرجتلا لثم لماوعب نّوك;ا عجار; مهف ىلإ لصوتلل ةعومWا طابترا قيرف اهذختي يتلا تاءارجìا ىدمو تيقوتو ةعيبط رثأتت .٣٣أ
 ليبس ىلع ,ةكرتشم تاءارجإو تاسايسل نّوك;ا عجارمو ةعومWا طابترا قيرف عوضخ ةجردو ,هب ةقباسلا ةفرع;ا وأ نّوك;ا عجارم عم
 :لاث;ا

 :نوعبتي نّوك;ا عجارمو ةعومWا طابترا قيرف ناك اذإ ام •

 وأ ;)ةعجار;ا تايجهنم ,لاث;ا ليبس ىلع( لمعلا ذيفنتل ةكرتشم تاءارجإو تاسايس   ○

 وأ ;ةدو£ا ةباقرل ةكرتشم تاءارجإو تاسايس   ○

 .ةعباتملل ةكرتشم تاءارجإو تاسايس   ○

 :ف هباشتلا وأ قاستjا •

 وأ ;ينوناقلا ماظنلا وأ حئاوللاو ةمظنoا   ○

 وأ ;يجراÉا ةدو£ا نامضو طابضنjاو ينه;ا فارشìا   ○

 وأ ;بيردتلاو ميلعتلا   ○

 وأ ;ةينه;ا ريياع;او تاسسؤ;ا   ○

 .ةفاقثلاو ةغللا   ○

 طابترا قيرف اهذفني يتلا تاءارجìا ىدم نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .رخ´ا اهدحأ دعبتسي jو اهضعب عم لماوعلا كلت لعافتت .٣٤أ
 ةيجهنمو ةعبات;او ةدو£ا ةباقرل ةكرتشم تاءارجإو تاسايس تباث لكشب قبطي يذلا ,)أ( نّوك;ا عجار; مهف ىلإ لصوتلل ةعومWا
 طابترا قيرف تاءارجإ ىدم نم لقأ ,ةعومجملل طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا اهيف لمعي يتلا ةلودلا سفن ف لمعي وأ ةكرتشم ةعجارم
 ةيجهنمو ةعبات;او ةدو£ا ةباقرل ةكرتشم تاءارجإو تاسايس تباث لكشب قبطي j يذلا ,)ب( نّوك;ا عجار; مهف ىلإ لصوتلل ةعومWا
 .)ب(و )أ( ينوك;ا يعجارN قلعتي اميف ةذَّفنُ;ا تاءارجìا ةعيبط ًاضيأ فلتخت دقو .ةيبنجأ ةلود ف لمعي يذلا وأ ةكرتشم ةعجارم



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٢٧  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 طابترا قيرف موقي دق ,ام نّوكم عجارم كارشì ىلوoا ةنسلا يفف .قرط ةدعب نّوك;ا عجار; مهف ىلإ ةعومWا طابترا قيرف لصوتي دق .٣٥أ
 :يلي اN ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةعومWا

 لظ ف لمعت ةكبش وأ بتكم نم نّوك;ا عجارمو ةعومWا طابترا قيرف نوكي امدنع ,ةدو£ا ةباقر ةعباتم ماظن جئاتن يوقت •
 وأ ٢٠;اهب مزتلتو ةكرتشم ةعباتم تاءارجإو تاسايس

 وأ ;)ج(-)أ( ١٩ ةرقفلا ف ةدراولا رومoا ةشقان; نّوك;ا عجارم ةرايز •

 تاقداص; لاثم ىلع )٤( قحل;ا يوتحيو .)ج(-)أ( ١٩ ةرقفلا ف اهيلإ راش;ا رومoا ىلع ًايباتك ةقداص;اب نّوك;ا عجارم ةبلاطم •
 وأ ;نّوك;ا عجارم لبق نم ةبوتكم

 وأ ;)ج(-)أ( ١٩ ةرقفلا ف ةدراولا رومoا نأشب تانايبتسا ةئبعتب نّوك;ا عجارم ةبلاطم •

 ةبيط ةعمس يذ ثلاث فرط عم وأ ,ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا بتكم ف ءxمزلا عم نّوك;ا عجارم عضو ةشقانم •
 وأ ;نّوك;ا عجارN ةفرعم هيدلو

 ىلع نّوك;ا عجارم اهنم لصح يتلا تاطلسلا وأ ,نّوك;ا عجارم اهيلإ يمتني ةينهم تائيه وأ ةئيه نم تاقداصم ىلع لوص~ا •
 .ىرخأ ةثلاث فارطأ نم وأ ,هصيخرت

 قيرف بلطي دقو .نّوك;ا عجارم عم ةعومWا طابترا قيرفل ةقباسلا ةبرجتلا ىلإ نّوك;ا عجارم مهف دنتسي دق ,ةقحxلا تاونسلا فو
 .ةقباسلا ةنسلا نع )ج(-)أ( ١٩ ةرقفلا ف ةروكذ;ا رومoا ف رييغت يأ كانه ناك اذإ اّمع ةقداص;ا نّوك;ا عجارم نم ةعومWا طابترا

 يعولا نإف ,ةعجار;ا تايلمع ةدوج ةعباتمو ةعجار;ا ةنهم ىلع فارشΩل اهسيسأت ت ةلقتسم ةيفارشإ تائيه كانه نوكت امدنع .٣٦أ
 ةقلعت;ا تامولع;ا ىلع لوص~ا نك•و .نّوك;ا عجارم ةءافكو لxقتسا يوقت ىلع ةعومWا طابترا قيرف دعاسي دق ةيميظنتلا ةئيبلاب
 .ةلقتس;ا ةيفارشìا تائيهلا نم ةمدق;ا تامولع;ا نم وأ ,نّوك;ا عجارم نم ةيميظنتلا ةئيبلاب

 ))أ(١٩ ةرقفلا :عجار( ةعومWا ةعجارN ةلص تاذ دعُت يتلا ةيقxخoا تابلطت;ا

 يتلا ةيقxخoا تابلطتملل عضخي نّوك;ا عجارم نإف ,ةعومWا ةعجارم لجأ نم تانّوك;ا دحo ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لمع ذيفنت دنع .٣٧أ
 نّوك;ا عجارم ىلع ةقبطن;ا تابلطت;ا ,ىلإ ةفاضم نوكت وأ ,نع ةفلتخم تابلطت;ا كلت نوكت دقو .ةعومWا ةعجارN ةلص تاذ دعت
 تابلطت;ا مهفي نّوك;ا عجارم ناك اذإ اّمع مهف ىلإ ةعومWا طابترا قيرف لصوتي ,كلذلو .هتلود ف ةينوناق ةعجار; هذيفنت دنع
 .ةعومWا ةعجارم ف هتايلوؤسN ءافولل يفكي اN ,اهب مزتلي فوسو ةعومWا ةعجارN ةلص تاذ دعُت يتلا ةيقxخoا

 ))ب( ١٩ ةرقفلا :عجار( نّوك;ا عجار; ةينه;ا ةءافكلا

 :عجار;ا اذه ناك اذإ ام تانوك;ا دحأ عجار; ةينه;ا ةءافكلل ةعومWا طابترا قيرف مهف نمضتي دق .٣٨أ

 ;ةعومWا ةعجارم ف هتايلوؤسN ءافولل يفكي اN ,ةعومWا ةعجارم ىلع ةقبطن;ا ىرخoا ريياع;او ةعجار;ا ريياع; مهف هيدل •

 ;ةلصلا يذ نّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لمعلا ذيفنتل ةمزxلا )ةعانصلاب ةصاÉا ةفرع;ا لثم( ةصاÉا تاراه;اب عتمتي •

 حضوت ,ًابلاغ( ةعومWا ةعجارم ف هتايلوؤسN ءافولل يفكي اN ,ةلص اذ ناك ىتم ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطì مهف هيدل •
 .)قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ صئاصخ ةعومWا تانّوك; ةعومWا ةرادإ نم ةرداصلا تاميلعتلا

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( تانوك;ا دحأ عجار; ةعومWا طابترا قيرف مهف قيبطت

 ,عجار;ا اذه لمع ف ةكراش;ا قيرط نع xًقتسم سيل تانوك;ا دحأ عجارم نأ ةقيقح ىلع بلغتلا ةعومWا طابترا قيرف عيطتسي j .٣٩أ
 .نّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا نأشب ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ وأ رطاخملل فاضإ مييقت ذيفنت قيرط نع وأ

 
 ,٥٤ ةرقفلا ,"ةقxعلا تاذ تامدÉا تاطابتراو ىرخoا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا;ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو£ا ةباقر" )١( ةدو£ا ةباقر رايعم  ٢٠

 .رايع;ا تابلطت; لقoا ىلع ةيواسم نوكت يتلا ةينطولا تابلطت;ا وأ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٢٨  

)٠٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ةفرع;ا مدع لثم( نّوك;ا عجار; ةينه;ا ةءافكلا نأشب ةدح لقoا فواüا ىلع بلغتلا ةعومWا طابترا قيرف عيطتسي دق ,كلذ عمو .٤٠أ
 عجارم لمع ف ةكراش;ا قيرط نع ,يعجار;ا ىلع لّاعف لكشب فرشت ةئيب ف لمعي j نّوك;ا عجارم نأ ةقيقح وأ )ةعانصلاب ةصاÉا
 .نّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا نأشب ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ وأ رطاخملل فاضإ مييقت ذيفنت قيرط نع وأ ,نّوك;ا

 ةعومWا طابترا قيرف بلطي دقف ,ةعجار;ا لامعo نّوك;ا عجارم قيثوت ف ةلص تاذ ءازجأ ىلإ لوصولا ةحئj وأ ماظن رظحي امدنع .٤١أ
 .ةلصلا تاذ تامولع;ا يطغت ةركذم دادعإ قيرط نع كلذ ىلع بلغتلا نّوك;ا عجارم نم

 )٢٣-٢١ تارقفلا :عجار( ةيبسنلا ةيمهKا

 ٢١:يلي اN ًابلاطم عجار;ا دعُي .٤٢أ

  :ديدë ,ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا عضو دنع )أ(

 ;لكك ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهoا )١(

 ف ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ وأ تxماعم تائف ىلع اهقيبطت ررق;ا ةيبسنلا ةيمهoا تايوتسم وأ ىوتسم )٢(
 تافيرحتلا رثؤت نأ ,ةعومWاب ةصاÉا فورظلا لظ ف ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا
 ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهoا نم لقأ غلابN تناك نإو ىتح تاحاصفìا وأ تاباس~ا ةدصرأ وأ تxماع;ا كلت ف
 ;ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ساسأ ىلع ةذخّتُ;ا يمدختسملل ةيداصتقjا تارارقلا ىلع لكك ةعومجملل

 .ءادçل ةيبسنلا ةيمهoا ديدë )ب(

 .ةعومWا تانّوك; ةيلا;ا تامولعمللو ,لكك ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا نم لكل ةيبسنلا ةيمهoا عضو متي ,ةعومجم ةيأ ةعجارم قايس فو
 .ةعومWا ةعجار; ةماعلا ةيجيتارتسjا عضو دنع لكك ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهoا مادختسا متيو

 مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهoا ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةفشتك;ا ريغو ةححصُ;ا ريغ تافيرحتلا عومجم زواجتي نأ ةيلامتحا ضيفختل .٤٣أ
 ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهoا نم لقأب نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا ديدë متي ,بسانم لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ لكك ةعومجملل ةيلا;ا
 ًاءزج نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا نوكت نأ مزلي jو .ةفلتüا تانّوكملل ةيبسنلا ةيمهçل ةفلتخم تايوتسم عضو متي دقو .لكك ةعومجملل
 ةعومWا تانوك; ةيبسنلا ةيمهoا عومجم زواجتي دقف كلذل ةجيتنو ,لكك ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهoا نم ًايباسح
 يأ ةعجار; ةماعلا ةيجيتارتسjا عضو دنع نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا مدختسُتو .لكك ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهoا ةفلتüا
 .نّوكم

 ًاقفو ةعومWا ةعجارم نم ءزجك ةيلا;ا اهتامولعم صحف وأ ةعجارم متيس يتلا تاّنِوَكُ;ا كلتل نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا ديدë متي .٤٤أ
 ريغ ةفشتك;ا تافيرحتلا تناك اذإ ام يوقتل نّوك;ا عجارم لبق نم نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا مدختسُتو .٢٩و )أ( ٢٧و ٢٦ تارقفلل
 .اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,ةيرهوج دعُت ةححص;ا

 تامولع;ا ف ةفشتك;ا تافيرحتلاب ةعومWا طابترا قيرف غxبإ متيو .نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا ىلإ ةفاضìاب تافيرحتلل دح عضو متي .٤٥أ 
 .تافيرحتلل عوضو;ا د~ا اذه ىطختت يتلاو نّوكملل ةيلا;ا

 .نّوك;ا ىوتسم ىلع ءادçل ةيبسنلا ةيمهoا )ةعومWا طابترا قيرف وأ( نّوك;ا عجارم ددحُي ,نّوك; ةيلا;ا تامولع;ا ةعجارم ةلاح ف .٤٦أ
 ريغ وأ ةححص;ا ريغ تافيرحتلا عومجم زواجتي نأ ةيلامتحا ,بسانم لكشب يندتم ىوتسم ىلإ ,ضفخُت نأ لجأ نم ًايرورض اذه دعُيو
 ةيبسنلا ةيمهoا ةعومWا طابترا قيرف ددحي دق ,يلمعلا عقاولا فو .نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا نّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ف ةفشتك;ا
 مييقت ضارغo نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا نّوك;ا عجارم مدختسي ,لا~ا وه اذه نوكي امدنعو .ضفخن;ا ىوتس;ا اذه دنع نّوكملل
 ًاضيأو ,ةمّيق;ا رطاخملل ةباجتساك ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ميمصت لجأ نمو ,نّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ف يرهو£ا فيرحتلا رطاخم
 .اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,ةيرهوج دعُت ةفشتك;ا تافيرحتلا تناك اذإ ام يوقتل

 
 ١١و ١٠ ناترقفلا ,"ةعجار;ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهoا" )٣٢٠( ةعجار;ا رايعم ٢١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٢٩  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ةمَّيق"ا رطاخملل ةباجتسZا

ë٢٧ ,٢٦ يترقفلا :عجار( تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع ذفنُيس يذلا لمعلا عون ديد( 

 لمع ف قيرفلا ةكراشم ىدمو تانّوك;ا دحo ةيلا;ا تامولع;ا نأشب ذفنُيس يذلا لمعلا عونل ةعومWا طابترا قيرف ديدë رثأتي .٤٧أ
 :يلي اN نّوك;ا عجارم

 ;نّوك;ا ةيمهأ )أ(

 ;ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول اهديدë ت يتلا ةمه;ا رطاüا )ب(

 ;اهقيبطت ت دق ناك اذإ ام ديدëو ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ ميمصتل ةعومWا طابترا قيرف يوقت )ج(

 .نّوك;ا عجار; ةعومWا طابترا قيرف مهف )د(

 ةيلا;ا تامولع;ا نأشب ذفنُيس يذلا لمعلا عونل ةعومWا طابترا قيرف ديدë ىلع نّوك;ا ةيمهأ رثؤت فيك ينايبلا مسرلا حضويو
 .نّوكملل

 

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٣٠  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ىلع نوك;ا يوطني نأ حجر;ا نم له
 يرهوج فيرë عوقول ةمهم رطاخم

 ببسب ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف
 ?ةصاÉا هفورظ وأ هتعيبط

 )٢٧ ةرقفلا(

 ةيلا;ا تامولع;ا ةعجارم
 *ّنوكملل
 )٢٦ ةرقفلا(

 ةيلا;ا تامولع;ا ةعجارم
 وأ دحاو ةعجارم وأ *;ّنوكملل
 وأ تاباس~ا ةدصرأ نم رثكأ
 تاحاصفìا وأ تxماع;ا تائف
 ;ةلمت≤ا ةمه;ا رطاüاب ةقلعت;ا

 ةعجارم تاءارجإ ذيفنت وأ
 رطاüاب قلعتي اميف ةددحم

 ةلمت≤ا ةمه;ا
 )٢٧ ةرقفلا(

 حيتي هل ططüا قاطنلا له
 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا
 لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا
 ?ةعومWا ةعجارم يأرل ًاساسأ

 )٢٩ ةرقفلا( 

 ةيلام ةيمهأ نّوكملل له معن
 ?ةعومجملل ةبسنلاب ةدرفنم

 )٢٦ ةرقفلا(

 ةعومWا ىوتسم ىلع ةيليلë تاءارجإ ذيفنت
 )٢٨ ةرقفلا( ةمهم تانوكم دُعت j يتلا تاّنوكملل

 ال

 ال

 

 ال

 
 ّنوك;ا عجارN لاصتjا

 )٤٠ ةرقفلا(

 معن

 ذيفنتلا نوكي *
 ةيمهoا مادختساب
 .نوكملل ةيبسنلا

 معن

 :ةراتüا ىرخoا تانوكملل ةبسنلاب
 وأ *;ّنوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ةعجارم

 وأ تxماع;ا تائف وأ تاباس~ا ةدصرأ نم رثكأ وأ دحاو ةعجارم
 وأ ;تاحاصفìا

 وأ ;ّنوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ةعجارم
 )٢٩ ةرقفلا( ىرخأ ةددحم تاءارجإ

 
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٣١  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ))ج(-)ب( ٢٧ ةرقفلا :عجار( ةمه;ا تانّوك;ا

 يرهوج فيرë عوقول ةمهم رطاخم ىلع يوطني نأ حجر;ا نم هنo مهم نوكم هنأ ىلع تانّوك;ا دحأ ةعومWا طابترا قيرف ددحي دق .٤٨أ
 ةدصرأ ديدë ةعومWا طابترا قيرف عيطتسي دق ,ةلا~ا كلت فو .ةصاÉا هفورظ وأ هتعيبط ببسب ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف
 طابترا قيرف ررقي دق ,لا~ا وه اذه نوكي امدنعو .ةلمت≤ا ةمه;ا رطاüاب ةرثأت;ا تاحاصفìا وأ تxماع;ا تائف وأ تاباس~ا
 ليبس ىلعف .طقف تاحاصفìا وأ تxماع;ا تائف وأ ةدصرoا هذهل ةعجارم ,ذيفنت نّوك;ا عجارم نم بلطي دق وأ ,ذيفنت ةعومWا
 تائف وأ تاباس~ا ةدصرأ ةعجارم ىلع نّوكملل ةيلا;ا تامولع;اب قلعت;ا لمعلا رصتقي دق ,٦أ ةرقفلا ف ةحضو;ا ةلا~ا ف ,لاث;ا
 ذيفنت نّوك;ا عجارم نم ةعومWا طابترا قيرف بلطي امدنعو .نّوك;ا كلذل ةيبنجoا تxمعلا لوادتب ةرثأت;ا تاحاصفìا وأ تxماع;ا
 رظنا( ةعومWا طابترا قيرف ذخأي نأ بجيف ,ةنيع;ا تاحاصفìا وأ تxماع;ا تائف وأ تاباس~ا ةدصرأ نم رثكأ وأ دحاول ةعجارم
 .اهضعب عم ةلخادتم نوكت ةيلا;ا مئاوقلا دونب نم ديدعلا نأ ةقيقح لاصتjا اذهب مايقلا دنع هنابسح ف )٤٠ ةرقفلا

 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول لمتحم مهم رطÉ بيجتست ةعجارم تاءارجإ ةعومWا طابترا قيرف ممصي دق .٤٩أ 
 نأ ّنِوَكُ;ا عجارم نم بلطي وأ ,ةعومWا طابترا قيرف ذفني دق ,نوزüا مداقتل لمتحم مهم رطخ دوجو ةلاح ف ,لاث;ا ليبس ىلعف
 نأ لمت≤ا نم يذلا نوزüا نم ةريبك ةيمكب ظفتحي هنكل ًامهم سيل نّوكم ف نوزüا يوقت نأشب ةددحم ةعجارم تاءارجإ ,ّذفني
 .ًامداقتم حبصي

 )٢٩ ,٢٨ يترقفلا :عجار( ةمهم تانّوكم دعُت j يتلا تانّوك;ا

 جئاتن ززعتو .ةيليلحتلا تاءارجìا ضارغo ةفلتخم تايوتسم ىلع تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا عيم¨ متي دق ,طابترjا فورظل ًاعبت .٥٠أ
 تانوكملل ةعّمWا ةيلا;ا تامولع;ا ف ةمهم يرهوج فيرë رطاخم دوجو مدعب ةعومWا طابترا قيرف تاجاتنتسا ةيليلحتلا تاءارجìا
 .ةمهم تانوكم دعُت j يتلا

 لمعلا عونو ,هرايتخا متيس تانوك;ا يأو ,٢٩ ةرقفلل ًاقفو اهرايتخا متي يتلا تانّوك;ا ددع نأشب ةعومWا طابترا قيرف رارق رثأتي دق .٥١أ
 :يلي ام لثم لماوعب ,ةراتüا تانّوك;ا نم نّوكم لكل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع ذفنُيس يذلا

 .ةمه;ا تانِّوكُملل ةيلا;ا تامولع;ا نأشب اهيلع لوص~ا عقوت;ا ةعجار;ا ةلدأ ىدم •

 .ًاثيدح هيلع ذاوحتسjا وأ هؤاشنإ ت دق نّوك;ا ناك اذإ ام  •

 .نّوك;ا ىلع تأرط ةمهم تارييغت كانه تناك اذإ ام •

 .ةعومWا ةعجارم ىلع ريثأت يأ لمعلا كلذل ناك اذإ امو نّوك;ا ىلع xًمع تذفن دق ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو تناك اذإ ام •

 .ةكرتشم تايلآو ًامظن قبطت تانّوك;ا تناك اذإ ام •

 .ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودo ةيليغشتلا ةيلعافلا •

 .ةعومWا ىوتسم ىلع ةذفنُ;ا ةيليلحتلا تاءارجìا لxخ نم ةفشتك;ا ةيداعلا ريغ تابلقتلا •

 .ةئفلا هذه نمض ىرخoا تانّوك;ا عم ةنراق;اب ,هلكشي يذلا رطÉا وأ ,نّوكملل ةيدرفلا ةيلا;ا ةيمهoا •

 .رخآ ببسل وأ ةحئj وأ ماظن بجوN ةعجارملل عضخي نّوك;ا ناك اذإ ام •

 .تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ف يرهوج فيرë فاشتكا ةيلامتحا نم ةئفلا هذه ف تانّوك;ا رايتخا ف ةأجاف;ا رصنع لاخدإ ديزي دق
 .يرود لكشب تانّوك;ا رايتخا ًابلاغ فلتخيو



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٣٢  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ٢٣,)٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم وأ ٢٢)٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايع; ًاقفو تانّوك;ا دحo ةيلا;ا تامولعملل صحف ذيفنت متي دق .٥٢أ
 اذه لامكتسj ةيفاضإ تاءارجإ ًاضيأ ةعومWا طابترا قيرف ددحي دقو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةجا~ا بسح رايع;ا فييكت دعب
 .لمعلا

 قيرف لصحي نأ نك• ,فورظلا هذه فو .ةمهم تانّوكم دعُت j تانّوكم ىوس ةعومWا مضت j دق ,١٣أ ةرقفلا ف حضوم وه ا; ًاقفو .٥٣أ
 يذلا لمعلا عون ديدë قيرط نع ةعومWا ةعجارم يأرل ًاساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع ةعومWا طابترا
 نم يفكي ام ىلع ةعومWا طابترا قيرف لصحي نأ حجر;ا ريغ نمو .٢٩ ةرقفلل ًاقفو ةعومWا تانّوك; ةيلا;ا تامولع;ا ىلع ذفنُيس
 ىلع ,تانّوك;ا دحأ عجارم وأ ,ةعومWا طابترا قيرف رصتقا اذإ ةعومWا ةعجارم يأرل ًاساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ
 .تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع ةيليلë تاءارجإ ذيفنتو ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ رابتخا

 )٣١ ,٣٠ يترقفلا :عجار( تانّوك;ا يعجارم لبق نم ذفن;ا لمعلا ف ةكراش;ا

 :نّوك;ا عجارم لمع ف ةعومWا طابترا قيرف ةكراشم ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا يب نم .٥٤أ

 ;نّوك;ا ةيمهأ )أ(

 ;ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول ةدد≤ا ةمه;ا رطاüا )ب(

 .نّوك;ا عجار; ةعومWا طابترا قيرف مهف )ج(

 ٣٠ يترقفلا ف ةحضو;ا تاءارجìا ةعومWا طابترا قيرف ذفني ,ةمهم رطاخم ديدë وأ ,ةعومWا ف مهم نوكم دوجو ةلاح فو
 عجارم لمع ف ةعومWا طابترا قيرف ةكراشم ىدمو تيقوتو ةعيبط فلتختسف ,ًامهم ًانّوكم دعي j نّوكم دوجو ةلاح ف امأ .٣١و
 دوجو نم مغرلاب ,لاث;ا ليبس ىلعف .ًايوناث ًارمأ ًامهم ًانّوكم دعي j نّوك;ا نأ ةقيقح حبصتو .عجارملل قيرفلا مهف ىلإ ًادانتسا نّوك;ا
 ةدح لقأ فواخم هيدل نo ,رطاخملل نّوك;ا عجارم مييقت ف ةكراش;ا كلذ عم ةعومWا طابترا قيرف ررقي دق ,ًامهم ًانوكم دعُي j نّوكم
 ىلع ةيلعافب فرشت ةئيب ف لمعي j نّوك;ا عجارم نo وأ ,)ةعانصلاب ةصاÉا ةفرع;ا مدع ,لثم( نّوك;ا عجار; ةينه;ا ةءافكلا نأشب
 .يعجار;ا

 طابترا قيرف مهف ىلإ ًادانتساو ,٤٢و ٣١و ٣٠ تارقفلا ف ةحضو;ا روصلا كلت فxخب ,نوك;ا عجارم لمع ف ةكراش;ا روص نمضتت .٥٥أ
 :يلي ا¥ رثكأ وأ ًادحاو ,نّوك;ا عجار; ةعومWا

 .هتئيبو نّوكملل مهف ىلإ لصوتلل نوك;ا يعجارم وأ نوك;ا ةرادإ عم عامتجjا )أ(

 .نّوك;ا يعجارN ةصاÉا ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا صحف )ب(

 تاءارجìا هذه ذَّفنُت دقو .اهمييقتو نّوك;ا ىوتسم ىلع يرهو£ا فيرحتلا رطاخم ديدحتل رطاخم مييقت تاءارجإ ذيفنت )ج(
 .ةعومWا طابترا قيرف ةطساوب وأ ,نّوك;ا يعجارم عم نواعتلاب

 قيرف ةطساوب وأ ,نّوك;ا يعجارم عم نواعتلاب ذَّفنُتو تاءارجìا هذه ممصُت دقو .ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصت )د(
 .ةعومWا طابترا

 .نّوك;ا ةرادإو نّوك;ا يعجارم يب دقعت يتلا ىرخoا ةيسيئرلا تاعامتجjاو ةيماتÉا تاعامتجjا ف ةكراش;ا )ه(

 .ةعجار;ا لامعo نّوك;ا يعجارم قيثوت ف ةلصلا تاذ ىرخoا ءازجoا صحف )و(

 
 "ةيخيراتلا ةيلا;ا مئاوقلا صحفل تاطابترjا" )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترj يلودلا رايع;ا  ٢٢
 "ةأشنملل لقتس;ا عجار;ا لبق نم ذفنُ;ا ةيلوoا ةيلا;ا تامولع;ا صحف" )٢٤١٠( صحفلا تاطابترj يلودلا رايع;ا  ٢٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٣٣  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ديحوتلا ةيلآ

 )٣٤ ةرقفلا :عجار( ديحوتلا دنع فينصتلا ةداعإو تxيدعتلا

 ة£اع; ةداتع;ا ةمظنoا ربع رj π يتلا ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا غلاب;ا ىلع تxيدعت ءارجإ ديحوت ةيلآ بلطتت دق .٥٦أ
 قيرف يوقت لمتشي دقو .ىرخoا ةيلا;ا تامولع;ا اهل عضخت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ سفنل ةعضاخ نوكت j دق يتلاو ,تxماع;ا
 :يلي ام ىلع اهتقدو اهلامتكاو تxيدعتلا ةبسانم ىد; ةعومWا طابترا

 ;بسان;ا لكشلاب ةلصلا تاذ تxماع;او ثادحoا سكعت ةمه;ا تxيدعتلا تناك اذإ ام يوقت •

• ëيدعتلا تناك اذإ ام ديدxا ةرادإ لبق نم حيحص ٍلكشب اهب حيرصتلاو اهت£اعمو اهباستحا ت دق ةمه;ا تWلبق نمو ;ةعوم 
 ;ءاضتقjا دنع ,نوك;ا ةرادإ

• ëيدعتلا تناك اذإ ام ديدxٍفاك لكشب ةقَّثومو ميلس لكشب ةدَّيؤم ةمه;ا ت; 

 .ةعومWا لخاد تاباس~ا ةدصرأو ,ةعومWا لخاد تxماع;او ةقق≤ا ريغ حابرoا داعبتساو ةقباط;ا نم ققحتلا •

 )٤١ ,٤٠ يترقفلا :عجار( نّوك"ا عجار< لاصتZا

 ةعومWا طابترا قيرف نأ ف لثمتي رطخ دجوي ,تانّوك;ا يعجارمو ةعومWا طابترا قيرف يب لدابتم لاّعف لاصتا دوجو مدع ةلاح ف .٥٧أ
 تقولا فو حضاولا نxعìا لكشيو .ةعومWا ةعجارم يأرل ًاساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لصحي j دق
 .نوك;ا عجارمو ةعومWا طابترا قيرف يب لاّعفلا لدابت;ا لاصتxل ساسoا ةعومWا طابترا قيرف تابلطتم نع بسان;ا

 ةبولط;ا رومoا نأشب تاداشرإ ىلع )٥( قحل;ا يوتحيو .تاميلعت باطخ ف ةعومWا طابترا قيرف تابلطتN غxبìا بلاغلا ف متي  .٥٨أ
 لكش ف ًابلاغ ةعومWا طابترا قيرفب نّوك;ا عجارم لاصتا نوكيو .ليبقلا اذه نم تاميلعت باطخ يأ اهنمضتي دق يتلا ةيفاضìاو
 ليبس ىلعف .ًابوتكم jًاصتا نّوك;ا عجارمو ةعومWا طابترا قيرف يب لاصتjا نوكي نأ ةرورضلاب سيلو .ذفن;ا لمعلاب ريرقت وأ ةركذم
 قيثوت ف ةلصلا تاذ ءازجoا صحفل وأ اهديدë ت يتلا ةمه;ا رطاüا ةشقان; نّوك;ا عجارم ةعومWا طابترا قيرف روزي دق ,لاث;ا
 .ىرخoا ةعجار;ا ريياعمو رايع;ا اذه ف ةدراولا قيثوتلا تابلطتم قيبطت متي ,كلذ عمو .ةعجار;ا لامعo نوك;ا عجارم

 ,ةعجار;ا لامعأ قئاثو ىلإ لوصولا ةيناكمإ ,لاث;ا ليبس ىلع ,قيرفلل رفوي هنإف ,ةعومWا طابترا قيرف عم نّوك;ا عجارم نواعت دنع .٥٩أ
 .ةحئj وأ ماظن بجوN ًاروظحم كلذ نكي مل اذإ

 لكشب ةعومWا طابترا قيرف لاصتا ف لثمت;ا فدهلا نإف ,تانّوك;ا دحo ًاضيأ ًاعجارم ةعومWا طابترا قيرف ف وضع نوكي امدنع  .٦٠أ
 :لاث;ا ليبس ىلعف .دد≤ا بوتك;ا لاصتjا فxخب ىرخأ لئاسو قيرط نع بلاغلا ف هقيقë نك• ,نّوك;ا عجارN حضاو

 طابترا قيرف تابلطتN غxبΩل ًايفاك ًارمأ ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسjا ىلإ نّوك;ا عجارم لوصو نوكي دق •
 ;٤٠ ةرقفلا ف ةدد≤ا ةعومWا

 جاتنتساب ةلصلا تاذ رومoاب غxبΩل ًايفاك ةعجار;ا لامعo نّوك;ا عجارم قيثوت صحفب ةعومWا طابترا قيرف مايق نوكي دق •
 .٤١ ةرقفلا ف دد≤ا ةعومWا طابترا قيرف

 اهيلع لوصpا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ةبسانمو ةيافك ىدم يوقت

 ))ب( ٤٢ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا لامعo نوك;ا عجارم قيثوت صحف

 نوكي ام ًابلاغو .فورظلل ًاعبت ةعومWا ةعجارN ةلص تاذ نوكتس يتلا ةعجار;ا لامعo نوك;ا عجارم قيثوت ف ءازجoا فلتخت دق .٦١أ
 صحفلا ىدم رثأتي دقو .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةمه;ا يرهو£ا فيرحتلا رطاخN قلعت;ا ةعجار;ا لامعأ قيثوت ىلع زيكرتلا
 .نّوك;ا عجارم بتكN ةصاÉا صحفلا تاءارجì عضخ دق ةعجار;ا لامعo نوك;ا عجارم قيثوت نأ ةقيقحب



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٣٤  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 )٤٥ ,٤٤ يترقفلا :عجار( ةعجار;ا ةلدأ ةبسانمو ةيافك ىدم 

 يأرل ًاساسأ لكشت نأ ررق;ا نم يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا متي مل هنأ ةعومWا طابترا قيرف جتنتسا اذإ .٦٢أ
 طابترا قيرف ذفني دقف ,ًانك¥ كلذ نكي مل اذإو .ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت نّوك;ا عجارم نم قيرفلا بلطي دقف ,ةعومWا ةعجارم
 .نّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع ةصاÉا هتاءارجإ ةعومWا

 غلبأ يتلا وأ ,ةعومWا طابترا قيرف اهفشتكا يتلا ًءاوس( تافيرë يo يلامجìا رثçل ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا يوقت نإ .٦٣أ 
 .يرهوج ٍلكشب ةفَّرحم لكك ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام ديدحتب هل حمسي )تانوك;ا وعجارم اهنع

 ةعومGا ف ةمكوpاب يفلك"او ةعومGا ةرادإب لاصتZا

 )٤٨-٤٦ تارقفلا :عجار( ةعومWا ةرادإب لاصتjا

 يتلا تjا~اب ةمكو~اب يفلك;ا غxبإ نأشبو ,شغلاب ةرادìا غxبإ نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم ىلع )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم يوتحي .٦٤أ
 ٢٤.شغلا باكترا ف اهيف ةطروتم ةرادìا نوكت دق

 مئاوقلل ةمهم نوكت دق يتلا رومoا ةلثمأ نمو .ةساسحو ةيرهوج ةنيعم تامولعم ةيرس ىلع ظاف~ا ىلإ ةعومWا ةرادإ جاتë دق .٦٥أ
 :يلي ام اهب ملع ىلع نّوك;ا ةرادإ نوكت j دق يتلاو نّوك;اب ةصاÉا ةيلا;ا

 .ةلمت≤ا ةيئاضقلا ىواعدلا •

 .ةيرهوج ةيليغشت لوصأ نع يلختلا ططخ •

 .ةقحxلا ثادحoا •

 .ةمه;ا ةينوناقلا تايقافتjا •

 )٤٩ تارقفلا :عجار( ةعومWا ف ةمكو~اب يفلك;اب لاصتjا

 تانوك;ا وعجارم ماق يتلا رومoا اهب ةعومWا ف ةمكو~اب يفلك;ا غxبإب ةعومWا طابترا قيرف موقي يتلا رومoا يب نم نوكي دق .٦٦أ
 ثدحيو .ةعومWا ف ةمكو~اب يفلك;ا تايلوؤس; ةبسنلاب ةمهم اهنأ قيرفلا ررقي يتلاو ,اهيلإ ةعومWا طابترا قيرف هابتنا تفلب
 راش;ا رومoاب غxبìا متي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعومWا ةعجارم ءانثأ ةفلتخم تاقوأ ف ةعومWا ف ةمكو~اب يفلك;اب لاصتjا
 ةيحان نمو .تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع ذفنُيس يذلا لمعلا ديدحتب ةعومWا طابترا قيرف مايق دعب )ب( – )أ( ٤٩ ةرقفلا ف اهيلإ
-)د( ٤٩ ةرقفلا ف اهيلإ راش;ا رومoاب غxبìا متي دقو ,ةعجار;ا ةياهن ف )ج( ٤٩ ةرقفلا ف هيلإ راش;ا رمoاب غxبìا متي دق ,ىرخأ
 .اهثودح دنع )ـه(

 

 
 ٣٤-١٤ تارقفلا ,)٢٤٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٣٥  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 لوKا قحل"ا

 )١٩أ ةرقفلا :عجار(

 ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصpا ىلع رداق ريغ ةعومGا طابترا قيرف نوكي امدنع لقتس"ا عجار"ا ريرقتل يحيضوت لاثم
 ةعومGا ةعجارم يأرل ًاساسأ لكشت يتلا

 "يأرلا ساسأ" مسق لحو ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,jًوأ "يأرلا" مسق عضو ت ,عجار;ا ريرقتل يحيضوتلا لاث;ا اذه لxخ :ةظوحلم
 ديد£ا مسقلا نم ءزجك ن´ا جردنت عجار;ا تايلوؤسم مسق اهنمضتي ناك يتلا ةريخoاو ىلوoا ةلم£ا نإ امك .هدعب ًةرشابم
 ."يأرلا ساسأ"

Kا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغâةيت: 

 نأ يأ( ةعومجم ةعجارم دعُت ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ريغ ةأشن" ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم

 ريياع"او ,)*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت  •

 .)ماع ضرغ وذ راطإ( )**(يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخKا تارادصåاو

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادåا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 ةقيرطب هنع ةبساíا متت مهم نّوك< قلعتي اميف ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصpا ىلع رداق ريغ ةعومGا طابترا قيرف •
 طابترا قيرف نK )لاير نويلم ٦٠ غلبت ةيلامجإ Zًوصأ نمضتت يتلا ,يلا"ا زكر"ا ةمئاق ف لاير نويلم ١٥ غلب< تبثم( ةيكل"ا قوقح
 .نّوك"ا عجارم وأ ةرادåا وأ ةيبساíا تjجسلا ىلإ لوصولا قح كلZ ò ةعومGا

 تامولع"ا ف رظنو ,اهيلع عجار"ا ريرقت كلذ ف ا< ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك نّوكملل ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعومGا طابترا قيرف أرق دقل  •
 .نّوك"اب قلعتي اميف ةعومGا ةرادإ اهب ظفتõ يتلا ةلصلا تاذ ةيلا"ا

 ىلع لوصpا ىلع ةردقلا مدع ببسب ةعومجملل ةيلا"ا مئاوقلا ىلع عقاولا ريثأتلا نإف ,ةعومGا طابترا نع لوؤس"ا كيرشلا مكp ًاقفو  •
 ١.رشتنم ريغ هنكلو ,ًايرهوج ًاريثأت دعُي ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع قبطنت يتلا ةلصلا تاذ ةيقjخKا تابلطت"ا •

 ريثت دق يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادحKاب طبترت Z هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصpا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 ٢.)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش

 .رخآ وحن يأ ىلع اهنع غjبåا ررقي ملو ٣,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومKا نع غjبåاب بلاطم ريغ عجار"ا  •

 .ىرخKا تامولع"ا ىلع ًاضيأ رثؤي ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف ظفحت"ا يأرلاو ,هريرقت خيرات لبق ىرخKا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •

 
 ةقيثو ف درو ا; ًاقفو ريياع;ا كلت ضعبل ةئيهلا اهتفاضأ تاحاصفإ ىلإ ةفاضìاب يلودلا سلWا نم تردص امك يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا يه ةدمتع;ا ةيلودلا ريياع;ا *

 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا دامتعا
 .ةاكزلا عوضوم لثم ةيلودلا ريياع;ا اهيطغت j عيضاو; ةينف ءارأ وأ ريياعم نم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا هدمتعت ام وه ىرخoا تارادصìاو ريياع;اب دصقي **
 دعُي ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا ةيناكمإ مدع ببسب ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع عقاولا ريثأتلا نأ ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا ىأر اذإ ١

 .)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو يأرلا ءادبإ نع عنت• ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا نإف ,ًارشتنمو ًايرهوج ًاريثأت
 "ةيرارمتسjا" )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم  ٢
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومoا نع غxبìا" )٧٠١( ةعجار;ا رايعم ٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٣٦  

)٠٦٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشåا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجو< ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضåاب  •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٤ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 ظفحت"ا يأرلا

 ربمسيد ٣١ ف امك ةدحو;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةعومWا( اهل ةعباتلا تآشن;او )س( ةكرشلل ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل 
 ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١
 .ةمه;ا ةيبسا≤ا تاسايسلل صخلم كلذ ف اN ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيìاو

 ضرعت ةقفر;ا ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انريرقت ف دراولا "ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رمçل ةلمت≤ا تاريثأتلا ءانثتسابو ,انيأر فو
 اهئادأو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةعومجملل دحو;ا يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ةيرهو£ا بناو£ا عيمج نم ,لداع لكشب
 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا ةيدقنلا اهتاقفدتو دحو;ا يلا;ا
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخoا تارادصìاو ريياع;او

 ظفحت"ا يأرلا ساسأ

 قوقح ةقيرطب اهنع ةبسا≤ا متتو ,ماعلا لxخ اهيلع ذاوحتسjا ت ةليمز ةيبنجأ ةأشنم يهو ,)ص( ةكرشلا ف )س( ةكرشلا رامثتسا ليجست ت
 ةكرشلا لخد فاص نم )س( ةكرشلا ةصح يمضت تو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةدحو;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق ف لاير نويلم ١٥ غلبN ,ةيكل;ا
 نم يفكي ام ىلع لوص~ا انرودقN نكي ملو .خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا لماشلا لخدلا ةمئاق ف لاير نويلم ١ اهتميق ةغلابلاو )ص(
 لخد فاص ف )س( ةكرشلا ةصحو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك )ص( ةكرشلا ف )س( ةكرشلا رامثتسj يرتفدلا غلب;ا نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ
 ىلع نيرداق نكن ملف ,هيلع ًءانبو .)ص( ةكرشلا ف يعجار;ا وأ ةرادìا وأ ةيلا;ا تامولع;ا ىلإ لوصولا قح كل√ j اننo ماعلا سفنل )ص( ةكرشلا

ëةرورض كانه تناك اذإ ام ديد ìيدعت ةيأ ءارجxغلاب;ا هذه ىلع ت. 

 نم ديزN ةحضوم ريياع;ا كلت بجوN انتايلوؤسمو .)*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 كولس دعاوقل ًاقفو ةعومWا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 ىرخoا ةيقxخoا انتايلوؤسN ًاضيأ انيفو دقو ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارN ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو
 .ظفحت;ا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف ,انداقتعا فو .دعاوقلا كلتل ًاقفو

 :]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا فjخب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخKا تامولع"ا

 متيو .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )٦( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - ٥)٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ًاضيأ رثؤي يذلاو ظفحت;ا يأرلا هنع جتن يذلا صاÉا رمoا فصتل )٦( يحيضوتلا لاث;ا ف "ىرخoا تامولع;ا" مسق نم ةريخoا ةرقفلا ليدعت
 ].ىرخoا تامولع;ا ىلع

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي j يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٤

 .ًاقبطنم "ىرخoا
 ةئيبلا عم قفتي اN اهقيبطت فييكتل ةدودحم تxيدعت عم يلودلا سلWا نم تردص امك ةيلودلا ةعجار;ا ريياعم يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجار;ا ريياعم *

 .ريياع;ا كلت تابلطتم نم ايأ تxيدعتلا هذه ريغت ملو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةيماظنلا
 "ىرخoا تامولع;اب ةقxعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٣٧  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ٦ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوpاب يفلك"او ةرادåا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - ٧)٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ناتللا ناتريخoا ناترقفلا جردت نلو .])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ]طقف ةجرد;ا تآشن;ا ةعجارم تايلمع ىلع ناقبطنت

 ىرخKا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ])**(ءاضتقjا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسjا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوص~ا ةيناكمإ مدع ببسب ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع عقاولا ريثأتلا نأ ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا ىأر اذإ
 .)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو يأرلا ءادبإ نع عنت• ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا نإف ,ًارشتنمو ًايرهوج ًاريثأت دعُي ةبسان;ا ةعجار;ا
 

 
 ةكلم;ا ف ينوناقلا راطìا قايس ف بسانم رخآ حلطصN امهلادبتسا ىلإ ةمكو~اب نوفلك;او ةرادìا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمoا هذه لxخ ٦

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 "ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٧
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبسا≤ا ماظنب مازتلjا يغبني  **



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٣٨  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 يناثلا قحل"ا

 )٢٣أ ةرقفلا :عجار(

 اهنأشب مهف ىلإ ةعومGا طابترا قيرف لصوتي يتلا روم¶ل ةلثمأ

 نأ ةرورضلاب سيلو ةعجارم طابترا لكب ةلص تاذ اهعيمج تسيل رومoا هذه نإف ;رومoا نم عساو قاطنل ةروكذ;ا ةلثمoا ةيطغت نم مغرلا ىلع
 .ةلماك ةمئاق ةلثمoا ةمئاق نوكت

 ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ

 :يلي ا¥ ًاجيزم ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ نمضتت دق .١

 .ءادoا صحفو لامعoا ةئيب ف تاروطتلا ةشقان; ةعومWا ةرادإو نّوك;ا ةرادإ يب ةيرود تاعامتجا •

 ةرادإ نّك• ا¥ ,ةيرودلا ةينيتورلا ريرقتلا تاءارجإ كلذ ف اN ,ةيلا;ا اهجئاتنو تانّوك;ا اهب موقت يتلا تايلمعلا ةعباتم •
 .بسان;ا فرصتلا ذاختاو ,تانزاو;اب ةنراقم تانّوك;ا ءادأ ةعباتم نم ةعومWا

 رطخ كلذ ف اN ,اهترادإو اهليلëو لامعoا رطاخم ديدحتل ةعبت;ا ةيل´ا ,ىرخأ ةرابعبو ,رطاüا مييقتل ةعومWا ةرادإ ةيلآ •
 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë ىلإ يدؤت دق يتلا ,شغلا

 ىلع ةعومWا لخاد تاباس~ا ةدصرأو ,ةعومWا لخاد تxماع;او ةقق≤ا ريغ حابرoا داعبتساو ةقباطمو ةبقارمو ةعباتم •
 .ةعومWا ىوتسم

 .اهلامتكاو اهتقد مييقتو تانّوك;ا نم ةملتس;ا ةيلا;ا تامولع;ا تيقوت نسح ةعبات; ةيلآ •

 ةمدختس;ا تامولع;ا ةينقت ىلع ةماعلا ةباقرلا تاودأ سفن مادختساب هيلع ةباقرلا متت تامولع;ا ةينقتل يزكرم ماظن •
 .اهنم ءز£ وأ اهلماكب ةعومجملل

 .اهضعب وأ ةعومWا تانّوكم عيمج يب ةكرتشم دعُت يتلا تامولع;ا ةينقت ماظن نمض ةباقرلا ةطشنأ •

 .يتاذلا مييقتلا جماربو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةطشنأ كلذ ف اN ,ةباقرلا تاودأ ةعباتم •

 .ةعومWا ف يلا;ا ريرقتلا تاءارجì يداشرإ ليلد يأ كلذ ف اN ,ةقست;ا تاءارجìاو تاسايسلا •

 .شغلا عنم جماربو كولسلا دعاوق لثم ,ةعومWا ىوتسم ىلع جماربلا •

 .نّوك;ا ةرادإ نع ةيلوؤس;او ةطلسلا ضيوفت تابيترت •

 نوكت امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ نم ءزج اهنأ ىلع ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ىلإ رظنلا نك• .٢
 ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظول يميظنتلا عقو;ا ناك اذإ ا; ةعومWا طابترا قيرف يوقت ١)٦١٠( ةعجار;ا رايعم لوانتيو .ةيزكرم ةفيظولا
 اذإ امو ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةءافك ىوتسمو ,ييلخادلا يعجار;ا ةيعوضوم ٍفاك لكشب معدت ةلصلا تاذ تاءارجìاو تاسايسلاو
 .اهلمع مادختسا ةعومWا ةعجارم قيرف عقوتي امدنع ًاطبضنمو ًامظتنم ًاجهنم قبطت ةفيظولا تناك

 ديحوتلا ةيلآ

 :يلي ام لثم ًارومأ ديحوتلا ةيل´ ةعومWا طابترا قيرف مهف نمضتي دق .٣

 :قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإب قلعتت ًارومأ

 
 ١٥ ةرقفلا ,"ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا" )٦١٠( ةعجار;ا رايعم  ١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٣٩  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطì نّوك;ا ةرادإ مهف ىدم •

 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطì ًاقفو اهنع ةبسا≤او تانّوك;ا ديدë ةيلآ •

 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطì ًاقفو يعاطقلا ريرقتلا لجأ نم كلذو اهنع ريرقتلا نك• يتلا تاعاطقلا ديدë ةيلآ •

 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطì ًاقفو اهنع ريرقتلل ةقxعلا تاذ فارطoا عم تxماع;او تاقxعلا ديدë ةيلآ •

 تارييغتلاو ,ةقباسلا ةيلا;ا ةنسلا ف اهتxيثم نع اهيف تارييغتلاو ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةقبط;ا ةيبسا≤ا تاسايسلا •
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوN ةحقنم وأ ةديدج ريياعم رادصإ نع ة¨انلا

 .ةعومجملل ةيلا;ا ةنسلا ةياهن نع اهل ةيلا;ا ةنسلا تاياهن فلتخت يتلا تانّوك;ا عم لماعتلا تاءارجإ •

 :ديحوتلا ةيلآب قلعتت ًارومأ

 مادختسا نم ,قابطنjا دنع ,دكأتلاو ,تانّوك;ا لبق نم ةمدختس;ا ةيبسا≤ا تاسايسلل مهف ىلإ لصوتلل ةعومWا ةرادإ ةيلآ •
 نأ نم دكأتلاو ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ لجأ نم ,تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا دادعì ةدحوم ةيبساحم تاسايس
 تاسايسلا لثمتتو .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ هبلطتي ا; ًاقفو اهليدعتو اهديدë ت دق ةيبسا≤ا تاسايسلا ف تافxتخjا
 ريرقتلا راطإ ىلع ًءانب ,ةعومWا اهانبتت يتلا ةصاÉا تاسرام;او دعاوقلاو فارعoاو سسoاو ئداب;ا ف ةدحو;ا ةيبسا≤ا
 تاسايسلا هذه نوكت ام ًةداعو .قستم لكشب ةلثامت;ا تxماع;ا نع ريرقتلل ةعومWا تانّوكم اهمدختست يتلاو ,قبطن;ا يلا;ا
 .ةعومWا ةرادإ اهردصت يتلا ريراقتلا دادعإ ةمزحو يلا;ا ريرقتلا تاءارجì يداشرìا ليلدلا ف ةحضوم

 .اهديحوت لجأ نم تانّوك;ا لبق نم بسان;ا تقولا ف اهرودصو ةيلا;ا ريراقتلا ةقدو لامتكا نم دكأتلل ةعومWا ةرادإ ةيلآ •

 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةلمع ىلإ ةيبنجoا تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ةمجرت ةيلآ •

 ةقبط;ا ةجمرب;او ةيوديلا ةباقرلا تاودأو ,ةيل´او ةيوديلا لحار;ا كلذ ف اN ,ديحوتلا لجأ نم تامولع;ا ةينقت ميظنت ةيفيك •
 .ديحوتلا ةيلآ لحارم فلتخم ف

 .ةقحxلا ثادحoاب ةقلعت;ا تامولع;ا ىلع لوصحلل ةعومWا ةرادإ ةيلآ •

 :ديحوتلا دنع تxيدعتلاب قلعتت ًارومأ

 يفظو;ا ةربخو ,اهت£اعمو اهب حيرصتلاو ةقxعلا تاذ ةيمويلا دويق دادعإ كلذ ف اN ,ديحوتلا تxيدعت ليجست ةيلآ •
 .ديحوتلا نع يلوؤس;ا

 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ اهبلطتي يتلا ديحوتلا تxيدعت •

 .ديحوتلا دنع تxيدعت اهنع أشنت يتلا تxماع;او ثادحçل يراجتلا ررب;ا •

 .اهمجحو تxماع;ا هذه ةعيبطو تانوك;ا يب تxماع;ا راركت ىدم •

 لخاد تاباس~ا ةدصرأو ,ةعومWا لخاد تxماع;او ةقق≤ا ريغ حابرoا داعبتساو ةقباطمو ةبقارمو ةعبات; ةعبت;ا تاءارجìا •
 .ةعومWا

 ,)قابطنjا دنع( ةرهشلا ءافطإ تاءارجإو ,اهيلع ذوحتس;ا تامازتلjاو لوصçل ةلداعلا ةميقلا ىلإ لوصولل ةذخت;ا تاوطÉا •
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطì ًاقفو ,ةرهشلا طوبه رابتخاو

 ,لاث;ا ليبس ىلع( تانّوك;ا دحأ اهدبكتي يتلا رئاسÉاب قلعتي اميف ةيلقoا قوقح باحصأ عم وأ ةيبلغoا بحاص عم تابيترتلا •
 .)رئاسÉا كلت نع ضيوعتلاب ةيلقoا قح بحاص مازتلا

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٤٠  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٥١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ثلاثلا قحل"ا

 )٣٠أ ةرقفلا :عجار(

 ةعومجملل ةيلا"ا مئاوقلا ف يرهوج فيرõ رطاخم ىلإ ريشت دق يتلا ثادحKا وأ فورظلل ةلثمأ

 طابترا لكب ةلص تاذ اهعيمج تسيل ثادحoا وأ تjا~ا هذه نإف ;ثادحoا وأ تjا~ا نم عساو قاطنل ةروكذ;ا ةلثمoا ةيطغت نم مغرلا ىلع
 .ةلماك ةمئاق ةلثمoا ةمئاق نوكت نأ ةرورضلاب سيلو تاعومWا ةعجار;

 .ميظنتلا ةداعì وأ داعبتسxل وأ ذاوحتسxل ةرركتم تايلمع دجوت امدنع ًةصاخ ,ةعومجملل دقعم لكيه دوجو •

 .ةيفافشلاب مستت j يتلا ,رارقلا ذاختا تايلآ كلذ ف اN ,تاكرشلا ةمكوح لكايه فعض •

 ةعباتم نع ةعومWا ةرادإ ىدل ةرفوت;ا تامولع;ا ةيافك مدع كلذ ف اN ,اهتيلعاف مدع وأ ,ةعومWا ىوتسم ىلع ةباقر تاودأ دوجو مدع •
 .اهجئاتنو تانوك;ا تايلمع

 ةيلا;ا ةسايسلاو ةراجتلا لثم ,تjاجم ف فولأ;ا ريغ يموك~ا لخدتلا لثم لماوعل ةضرعم نوكت دق ةيبنجأ لود ف تانوك;ا لمع •
 .فرصلا راعسأ ف تابلقتلاو ,حابرoا تاعيزوت تاكرحو ةلمعلا لوادت ىلع دويقلاو

 .ةدقعم وأ ةركتبم ةيلام تاودأ ف را¨jا وأ ,لجoا ةليوط دوقعلا لثم ,عفترم رطخ ىلع يوطنت يتلا تانوكملل ةيراجتلا ةطشنoا •

 يلا;ا ريرقتلا راطì ًاقفو ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف جاردìا بلطتت يتلا تانوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ديدë ف دكأتلا مدع تjاح  •
 .جاردìا بلطتتو ةيرا¨ ريغ تآشنم وأ ,صاخ ضرغ تاذ تآشنم يأ دجوت تناك اذإ ام لاث;ا ليبس ىلع ,قبطن;ا

 .ةقxعلا تاذ فارطoا عم ةفولأ;ا ريغ تxماع;او تاقxعلا •

 .ديحوتلا دنع اهقباطت مدع وأ ةعومWا لخاد تاباس~ا ةدصرأ يب نزاوتلا مدعل ةقباس تjاح دوجو •

 .دحاو نّوكم نم رثكأ ف اهنع ةبسا≤ا متت ةدقعم تxماعم دوجو •

 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةقبط;ا كلت نع فلتخت ةيبساحم تاسايسل تانّوك;ا قيبطت •

 .تxماع;ا تيقوت ف بعxتلا ف كلذ لxغتسا ةيناكمإو ,تانوكملل ةيلا;ا ةنسلا تاياهن فxتخا •

 .ديحوتلا دنع ةلمتكم ريغ وأ اهب حرصم ريغ تxيدعتل ةقباس تjاح دوجو •

 .ةيبيرضلا تاذx;ا ف تآشن;ا عم ةيدقنلا تxماع;ا مجح ربك وأ ,ةعومWا لخاد بئارضلا ططخ ةمارص •

 .تانوكملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارN مهفيلكت متي نيذلا يعجار;ا ف ةرركت;ا تارييغتلا •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٤١  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 عبارلا قحل"ا

 )٣٥أ ةرقفلا :عجار(

 نّوك"ا عجارم تاقداص" ةلثمأ

 .اهيلت يتلا ةرتفلل ةرتف نمو ,رخ´ نّوكم عجارم نم فلتخت دق تاقداص;اف .ًايسايق ًاباطخ يلاتلا باطÉا نوكي نأ دوصق;ا سيل

 .نّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لمعلا ةيادب لبق تاقداص;ا ىلع لوص~ا متي ام ًابلاغو

 ]نّوك;ا عجارم باطخ ةسيورت[

 ]خيراتلا[

 ]ةعومWا طابترا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلإ[

 اذإ اميف يأر ءادبإ ضرغل ]خيراتلا[ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ]مoا ةأشن;ا مسا[ ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلل كتعجارم صوصخب مدقم باطÉا اذه
 ف امك ةعومجملل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت( ةيرهو£ا بناو£ا عيمج نم لداع لكشب ضرعت ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا تناك
 .]قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ىلإ رشأ[ ـل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيلا;ا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ]خيراتلا[

 ف ةيهتن;ا ةنسلل ]نّوك;ا مسا[ ـل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع ددحم لمع ذيفنت انم بلطتت يتلاو ,]خيراتلا[ خيراتب كتاميلعت انملتسا دق اننأب رقنو
 .]خيراتلا[
 :يلي ام دكؤن نحنو

 ]تاميلعتلا ددح[ ةيلاتلا تاميلعتلاب مازتلjا ىلع نيرداق نوكن نل اننأب ًاملع مكطيحُن / .تاميلعتلاب مازتلjا ىلع نيرداق نوكنس اننأ .١
 .]بابسoا ددح[ ةيت´ا بابسçل

 .]تاميلعتلا ددح[ ةيت´ا تاميلعتلا حيضوتب متمق اذإ مكل نيردقم نوكنس / .اهمهفن نحنو ةحضاو تاميلعتلا .٢
 .ةلصلا تاذ ةعجار;ا لامعأ قئاثو ىلإ لوصولا مكل رفونو ,مكعم نواعتنس اننأ .٣

 :يلي ام ملعب رقنو

 .]مoا ةأشن;ا مسا[ ـل ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنيمضت متيس ]نّوك;ا مسا[ ـل ةيلا;ا تامولع;ا نأ .١

 .]خيراتلا[ ف ةيهتن;ا ةنسلل ]نّوك;ا مسا[ ـل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع هذيفنت انم متبلط لمع ف مكتكراشم يرورضلا نم هنأ نورت دق مكنأ .٢

 .]مoا ةكرشلا مسا[ ةعومW ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; انلمع مادختسا ,ًابسانم كلذ ناك اذإو ,يوقت نومزتعت مكنأ .٣

 ,ةعبات ةأشنم وأ ,لماكلاب ةكول¥ ةعبات ةأشنم ,لاث;ا ليبس ىلع ,نّوك;ا فصو[ ,]نّوك;ا مسا[ ـل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع هذفننس يذلا لمعلا صوصخبو
 ىلع قداصن ,]مoا ةأشن;ا مسا[ ـل ةعباتلا ]ةيكل;ا قوقح ةقيرط وأ ةفلكتلا ةقيرطب اهنع ةبسا≤ا متت اهيف رمثتسم ةأشنم وأ ,كرتشم عورشم وأ
 :يلي ام

 ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع انتايلوؤسN ءافولل ًايفاك مهفلا اذه دعُيو ]ةلصلا تاذ ةيقxخoا تابلطت;ا ىلإ ةراشإ[ مهفن اننأ .١
 ىنع;اب اهنع نولقتسم نحنف ,ةعومWا ف ىرخoا تانوك;او ]مoا ةأشن;ا مسا[ ـب قلعتي اميفو ,صوصÉا هجو ىلعو .كلذب مزتلنسو
 ةئيهلا مسا[ نع ةرداصلا ]دعاوقلا ىلإ ةراشإ[ ف ةقبطن;ا تابلطت;اب مزتلن امك ,]ةلصلا تاذ ةيقxخoا تابلطت;ا ىلإ ةراشإ[ ف دراولا
 .]ةيميظنتلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٤٢  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

)٠٥١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 ةعجارم ىلع ةقبطن;ا ىرخoا ةينطولا ريياع;ا ىلإ ةراشإ[و ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا مهفن اننأ .٢
 تامولع;ا ىلع انلمعب موقنسو ,ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع انتايلوؤسN ءافولل ًايفاك مهفلا اذه دعُيو ]ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا
 .ريياع;ا كلتل ًاقفو ]خيراتلا[ ف ةيهتن;ا ةنسلل ]نّوك;ا مسا[ ـل ةيلا;ا

 .دد≤ا نّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لمعلا ذيفنتل ةمزxلا )ةعانصلاب ةصاÉا ةفرع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةصاÉا تاراه;اب ىظحن اننأ .٣

 ءافولل ًايفاك مهفلا اذه دعُيو ]ةعومWا ف يلا;ا ريرقتلا تاءارجì يداشرìا ليلدلا وأ قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ىلإ ةراشإ[ مهفن اننأ .٤
Nةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع انتايلوؤس. 

 .]نّوك;ا مسا[ ـل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع انلمع ءانثأ هxعأ انتادافإ ىلع أرطت تارييغت يأب مكرطخن فوسو

 ]عجار;ا عيقوت[

 ]خيراتلا[

 ]عجار;ا ناونع[
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٤٣  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 سماxا قحل"ا

 )٥٨أ ةرقفلا :عجار(

 ةعومGا طابترا قيرف لبق نم ّدع"ا تاميلعتلا باطخ ف اهنيمضت متي يتلا ةيفاضåاو ةبولط"ا رومKا

 .لئام طخب ةبوتكم نّوك"ا عجار" اهغjبإ رايع"ا اذه بلطتي يتلا رومKا

 :نّوك;ا عجارم لمع طيطختب ةلصلا تاذ رومoا

 نواعتيس هنأ ىلع ةقداصملل ,نّوك;ا عجارم لمع ةعومWا طابترا قيرف هيف مدختسيس يذلا قايسلا فرعي يذلا ,نّوك;ا عجارم ىلإ بلط •
 .ةعومWا طابترا قيرف عم

 .ةعجار;ا لامكتسj ينمزلا لود£ا •

 عجارمو نّوك;ا ةرادإ عم اهل ططüا تاعامتجjا خيراوتو ,ةعومWا طابترا قيرفو ةعومWا ةرادإ لبق نم اهل ططüا تارايزلا خيراوت •
 .نّوك;ا

 .ةيسيئرلا لاصتjا تاهجب ةمئاق •

 ,اهلxخو ةعجارملل ةيلوoا ةلحر;ا ف دوه£ا قيسنتل تابيترتلاو ,لمعلا كلذ مادختسا هجوأو ,نّوك;ا عجارم لبق نم ذفنُيس يذلا لمعلا •
Nا ةكراش;ا كلذ ف اüا طابترا قيرفل اهل ططWنّوك;ا عجارم لمع ف ةعوم. 

 حئاوللا وأ ةمظنoا رظë امدنع ,لاث;ا ليبس ىلعف ,لxقتسjا تابلطتم ,ًاصوصخو ,ةعومWا ةعجارN ةلصلا تاذ ةيقxخoا تابلطت;ا •
 اذإ ام هنابسح ف ذخأي نأ ةعومWا عجار; مئx;ا نمف ,ةرشابم ةدعاسم يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسjا ةعومWا عجارم ىلع
 عم هلاصتا ف رمoا اذه ةعومWا عجارم لوانتي نأ مئx;ا نمف ,كلذك رمoا ناك اذإو ,تانوك;ا يعجارم ىلإ ًاضيأ دت• رظ~ا كلذ ناك
 ١.تانوك;ا يعجارم

 وأ تxماعم تائفل ةيبسنلا ةيمهoا تايوتسم وأ ىوتسمو( ,نّوك; ةيلا;ا تامولع;ا صحف وأ ةعجارم ةلاح ف ,نّوكملل ةيبسنلا ةيمهoا •
 نأش تاذ تسيل اهنأ ىلع اهيلإ رظنلا نك• j تافيرحتلا هتطخت اذإ يذلا د~او )قابطنjا ةلاح ف ,ةنيعم تاحاصفإ وأ تاباسح ةدصرأ
 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلل حضاو لكشب

 بلطو ,ةعومWا طابترا قيرف اهدوجوب ملعي ةقxع تاذ ىرخأ فارطأ يأو ,ةعومWا ةرادإ لبق نم ةدعم ,ةقxعلا تاذ فارطoاب ةمئاق •
 ةرادإ لبق نم قباسلا ف اهديدë متي مل يتلا ةقxعلا تاذ فارطoاب بسان;ا تقولا ف ةعومWا طابترا قيرف غلبي نأب نّوك;ا عجارم ىلإ
 .ةعومWا طابترا قيرف وأ ةعومWا

 .ةعومWا لخاد تاباس~ا ةدصرأو ةعومWا لخاد تxماع;او ةقق≤ا ريغ حابرoا ىلع ذفنُيس يذلا لمعلا •

 ةيلعاف نع ةعومWا ةرادإ رارقإ نأشب ريراقت دادعإ ,لاث;ا ليبس ىلع ,ريرقتلاب ةقلعت;ا ىرخoا ةينوناقلا تايلوؤس;ا نأشب تاداشرإ •
 .ةيلخادلا ةباقرلا

 تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لمعلا لامتكا يب ينمز قراف دجوي نأ حجر;ا نم نوكي امدنع ,ةقحxلا ثادحoا صحفل ةنيعم تاميلعت  •
 .ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا نأشب ةعومWا طابترا قيرف جاتنتساو

 :نّوك;ا عجارم لمع ءادأب ةلصلا تاذ رومoا

 تارابتخاو ,اهضعب وأ ةعومWا تاّنِوَكُم عيمج يب كرتشم ة£اعم ماظنب ةصاÉا ةباقرلا ةطشنo ةعومWا طابترا قيرف تارابتخا جئاتن •
 .نَّوك;ا عجارم اهذّفنيس يتلا ةباقرلا تاودأ

 
 ٣١أ ةرقفلا ,"ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا" )٦١٠( ةعجار;ا رايعم  ١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٤٤  

)٦٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
)Nا تانّوكُم يعجارم لمع كلذ ف اWةعوم( 
 

 لمعب ةلص تاذ دعت يتلاو ,أطخ وأ ٍشغ ببسب ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول اهديدë ت يتلا ةمه;ا رطاüا •
 ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرë عوقول ةمهم ىرخأ رطاخم يأ نع بسان;ا تقولا ف غلبي نأب نَّوك;ا عجارم ىلإ بلطو ,نّوك;ا عجارم
 .رطاüا هذه لث; نَّوك;ا عجارم ةباجتساو ,نَّوك;ا ف اهديدë متي ,أطخ وأ شغ ببسب ةعومجملل

 .اهب لصتي اميف وأ تانوك;ا ف ةباقرلا تاودأ ىلع ذفنُ;ا لمعلا ىلإ ًادانتسا ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو اهل تلصوت يتلا جئاتنلا •

 ضراعتت يتلاو تانّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لمعلا ذيفنت نم اهيلع لوص~ا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ نع بسان;ا تقولا ف غxبìاب بلط •
 .ةعومWا ىوتسم ىلع رطاüا مييقت دنع ةيادبلا ف ةعومWا طابترا قيرف اهيلإ دنتسا يتلا ةعجار;ا ةلدأ عم

 ةقبط;ا ةيبسا≤ا تاسايسلا يب تافxتخjا نأب نايب وأ ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإب نَّوك;ا ةرادإ مازتلا نع ةبوتكم ةدافإ يدقتب بلط •
 .اهنع حاصفìا ت دق ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةقبط;ا كلتو نَّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع

 .اهقيثوتب نوك;ا عجارم موقيس يتلا رومoا •

 ىرخأ تامولعم

 :بسان;ا تقولا ف ةعومWا طابترا قيرف ىلإ يلي امع ريرقتلا بلط •

o   اoةعجار;او يلا;ا ريرقتلاو ةبسا≤ا نأشب ةمه;ا روم, Nاو ةيبسا≤ا تاريدقتلا كلذ ف اjاهب ةقلعت;ا تاداهتج. 

o   اoنّوك;ا ةيرارمتسا ةلاحب ةقلعت;ا روم. 

o   اoتابلاط;او ةيئاضقلا ىواعدلاب ةقلعت;ا روم. 

o   نَّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لمعلا ءادأ ءانثأ نَّوك;ا عجارم اهديدحتب ماق يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمه;ا روصقلا هجوأ, 
 .شغ دوجو ىلإ ريشت يتلا تامولع;او

 .نك¥ تقو برقأ ف ةفولأم ريغ وأ ةمهم ثادحأ يأب ةعومWا طابترا قيرف راطخإ بلط •

 .نَّوكملل ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لمعلا لامتكا دنع ةعومWا طابترا قيرف ىلإ ٤١ ةرقفلا ف ةروكذ;ا رومoا نع غxبìا بلط •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ييلخادلا يعجار"ا لمع مادختسا :)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٦١٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا

 

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٤٦  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 )٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ييلخادلا يعجار"ا لمع مادختسا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي( 

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ٥-١  .........................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ١٠-٦  ............................................................... )٦١٠( ةعجار;ا رايعمو )٣١٥( ةعجار;ا رايعم يب ةقbعلا

 ١١  .................................................................................  ةعجار;ا نع يجراgا عجار;ا ةيلوؤسم

 ١٢  ............................................................................................................. نايرسلا خيرات

 ١٣  ..................................................................................................................  فاده@ا

 ١٤  ................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

jناك اذإ ام ديد lاجمو ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا نكpا اذه تp٢٠-١٥   .................... هادمو مادختس 

 ٢٥-٢١  ................................................................................  ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا

jناك اذإ ام ديد lا نكpاجمو ,ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا هذه تp٣٢-٢٦   اهادمو ةناعتس 

 ٣٥-٣٣  ............................................................... ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا

 ٣٧-٣٦  ...................................................................................................................   قيثوتلا

 ىرخ@ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٤أ-١أ  .......................................................................................... ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو فيرعت

jناك اذإ ام ديد lاجمو ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا نكpا اذه تp٢٣أ-٥أ  ...................  هادمو مادختس 

 ٣٠أ-٢٤أ  ................................................................................  ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا

jناك اذإ ام ديد lا نكpاجمو ,ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا هذه تp٣٩أ-٣١أ   . اهادمو ةناعتس 

 ٤١أ-٤٠أ  ............................................................... ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا
 
 

 عجارملل ةماعلا فاده{ا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا" )٦١٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا

  

 ةرقفلا
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٤٧  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 )أ( كلذ نمضتيو .ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا دنع يجراgا عجار;ا تايلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١ 
 ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpاو )ب( ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصÇا ف ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا
 .يجراgا عجار;ا صحفو فارشإو هيجوت تj ةرشاب;ا

 ٢. p ٢أ ةرقفلا :عجار( .ةيلخادلا ةعجارملل ةفيظو ةأشن;ا ف دجوت مل اذإ رايع;ا اذه قبطني( 

 p ةفيظولا كلت لمع مادختساب قلعتي اميف رايع;ا اذه ف ةدراولا تابلطت;ا نإف ,ةيلخادلا ةعجارملل ةفيظو ةأشن;ا ف تناك اذإ .٣ 
 :اذإ قبطنت

 وأ ;ةعجار;اب ةلص تاذ ريغ ةفيظولا ةطشنأو تايلوؤسم تناك  )أ(

 عجار;ا مهف ىلإ ًادانتسا كلذو ,ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصÇا ف ةفيظولا لمع مادختسا عقوتي p يجراgا عجار;ا ناك )ب(
 ١.)٣١٥( ةعجار;ا رايعم بجوé ةذفن;ا تاءارجçل ةجيتن هيلإ لصوتلا ت يذلا ةفيظولل يئدب;ا

 تيقوت وأ ةعيبط ليدعتل ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا يجراgا عجار;ا نم رايع;ا اذه ف دراو وه اê ٌيأ بلطتي pو 
 يجراgا عجار;ا رارقل كلذ كرُتي لب ;اهادم ليلقت وأ يجراgا عجار;ا لبق نم ةرشابم اهذيفنت متيس يتلا ةعجار;ا تاءارجإ
 .ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسbل هعضو دنع

 يجراgا عجار;ا ططخی مل اذإ ةرشاب;ا ةدعاس;اب قلعتي اميف رايع;ا اذه ف ةدراولا تابلطت;ا قبطنت p ,كلذ ىلع ةوbع .٤ 
 .ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسbل

 لمع مادختسا دنع ام ةجردب ًاديقم وأ ,نمً اعونê يجراgا عجار;ا نوكي دق ,حئاوللا وأ ةمظن{ا بجوéو ,لودلا ضعب ف .٥
 يتلا حئاوللا وأ ةمظن{ا رايع;ا اذه يغلي pو .ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا وأ ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو
jا اذه لثم نإف ,هيلعً ءانبو ٢.ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم مكÇنل ,دويقلا هذه وأ رظ ôا عجار;ا عنgا نم يجراpرايع;ا اذهب مازتل. 

 )٣١أ ةرقفلا :عجار(

 )٦١٠( ةعجار"ا رايعمو )٣١٥( ةعجار"ا رايعم يب ةقNعلا

 قاطنو فادهأ فلتختو .اهيف ةمكوÇاو ةيلخادلا ةباقرلا لكايه نم ءزجك ةيلخادلا ةعجارملل فئاظو تآشن;ا نم ديدعلا ئشنُت .٦
 دمتعيو ًاٍريبك ًافbتخا ,اهتلءاسمو ةفيظولا ةطلس كلذ ف اé ,يميظنتلا اهعقومو اهتايلوؤسم ةعيبطو ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو
 .لاÇا ىضتقم بسح ,ةمكوÇاب يفلك;او ةرادüا تابلطتمو ةأشن;ا لكيهو مجح ىلع كلذ

 ةأشنملل يجراgا عجار;ا مهف ف ديفت نأ نكl ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظوب ةربgاو ةفرع;ا نأ فيك )٣١٥( ةعجار;ا رايعم لوانتي .٧
 يعجار;ا يب لّاعفلا لاصتpا نأ فيك ٣)٣١٥( ةعجار;ا رايعم حرشي امك .اهمييقتو يرهو†ا فيرحتلا رطاخم ديدjو اهتئيبو
 .هلمع ىلع رثؤت دق يتلا ةمه;ا روم{اب ما;üا اهلbخ نم يجراgا عجارملل نكl ةئيبً اضيأ رفوي ييجراgاو ييلخادلا

 ةيعوضومٍ فاك لكشب معدت ةلصلا تاذ تاءارجüاو تاسايسلاو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظول يميظنتلا عقو;ا ناك اذإ ام ىلعً ءانب .٨
 عيطتسي دق ,ًاطبضنموً امظتنم ًاجهنم قبطت ةفيظولا تناك اذإ امو ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةءافك ىوتسمو ,ييلخادلا يعجار;ا
 عجار;ا تايلوؤسم رايع;ا اذه لوانتيو .ةلماكتمو ةءانب ةقيرطب ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختساً اضيأ يجراgا عجار;ا
 ت يتلا تاءارجçل ةجيتن هيلإ لصوتلا ت يذلا ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظول يئدب;ا همهف یلإ ًادانتسا ,عقوتي امدنع يجراgا
 ٤.اهيلع لوصÇا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ نم ءزجك ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا ,)٣١٥( ةعجار;ا رايعم بجوé اهذيفنت

                                                             
 "اهتئيبو ةأشن;ا مهف لbخ نم اهمييقتو يرهو†ا فيرحتلا رطاخم ديدj" )٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ١
 ٥٧أ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فاده{ا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ٢
 ١٢٠أ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ٣
 ٢٥-١٥ تارقفلا رظنا  ٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٤٨  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 نم للقي وأ يجراgا عجار;ا لبق نم ةرشابم اهذيفنت متيس يتلا ةعجار;ا تاءارجإ تيقوت وأ ةعيبط لمعلا كلذ مادختسا لّدعيو
 .اهادم

 ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا نابسÇا ف ذخأ اذإ يجراgا عجار;ا تايلوؤسم ًاضيأ رايع;ا اذه لوانتي ,كلذ ىلإ ةفاضüاب .٩ 
 .يجراgا عجار;ا صحفو فارشإو هيجوت تj ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل

 هذه ذَّفنُت مل امف ,كلذ عمو .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو اهذفنت يتلا كلتل ةلثاê تاءارجإ نوذفني دارفأ ةأشن;ا ف دجوي دق .١٠
 كلت نإف ,ةدو†ا ةباقر كلذ ف اé ,ًاطبضنمو ًامظتنم ًاجهنم قبطتو ةءافكلاو ةيعوضو;اب عتمتت ةفيظو لbخ نم تاءارجüا
 تاباجتسا نم ًاءزج تاود{ا كلت ةيلعاف ىدم نأشب ةلدأ ىلع لوصÇا نوكيسو ,ةيلخاد ةباقر تاودأ اهرابتعا متيس تاءارجüا
   ٥.)٣٣٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةمَّيق;ا رطاخملل عجار;ا

 ةعجار"ا نع يجراVا عجار"ا ةيلوؤسم

 ةفيظو لمعل همادختسا ةيلوؤس;ا هذه نم دحي pو ,هيدبي يذلا ةعجار;ا يأر نع ةيلوؤس;ا هدحو يجراgا عجار;ا لمحتي .١١
 وأ ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو نأ نم مغرلا ىلعو .طابترpا ف ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;ا وأ ةيلخادلا ةعجار;ا
 نع bًقتسم سيل مهنم ًايأ نإف ,يجراgا عجار;ا اهذفني يتلا كلتل ةلثاê ةعجارم تاءارجإ نوذفني دق ييلخادلا يعجار;ا
 اذه نإف ,هيلع ًءانبو ٦.)٢٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلل هتعجارم دنع يجراgا عجار;ا نم بولطم وه امبسح ةأشن;ا
 دهج ددحي هنإ امك .ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا نم يجراgا عجار;ا يكمتل ةيرورض دعُت يتلا طورشلا ددحي رايع;ا
 نيذلا ,ييلخادلا يعجار;ا وأ ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع نأ ىلع ةبسان;ا ةلد{ا نم يفكي ام ىلع لوصحلل مزbلا لمعلا
 قلعتي اميف يجراgا عجار;ا ماكح{ راطإ ريفوت ىلإ تابلطت;ا فدهتو .ةعجار;ا ضارغ{ يفكي ,ةرشاب;ا ةدعاس;ا نومدقي
 .لمعلا كلذل ررب;ا ريغ وأ طرف;ا مادختسpا عن; ,ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختساب

 نايرسلا خيرات 

   .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .١٢

 فاده@ا

 تيقوت وأ ةعيبط ليدعتل ةفيظولا هذه لمع مادختسا يجراgا عجار;ا عقوتيو ,ةيلخادلا ةعجارملل ةفيظو ةأشن;ا ىدل نوكي امدنع .١٣
 ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا عقوتي وأ ,اهادم ليلقت وأ يجراgا عجار;ا لبق نم ةرشابم اهذيفنت متيس يتلا ةعجار;ا تاءارجإ
 :يلي اميف لثمتت يجراgا عجار;ا فادهأ نإف ,ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل

 اذإو ,ييلخادلا يعجار;ا نم ةرشاب;ا ةدعاس;ا بلط وأ ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا نكl ناك اذإ ام ديدj )أ(
 ;ىدم يأ ىلإو تpا™ا يأ يفف ,ًانكê كلذ ناك

 :ديدحتلا كلذب مايقلا دعبو 

 ;لمعلا كلذ مادختسا ةلاح ف ,ةعجار;ا ضارغ{ ًايفاك دعُي ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع ناك اذإ ام ديدj )ب(

 ةدعاس;ا يدقتل مهب ةناعتسpا ةلاح ف ,بسانم لكشب مهلامعأ صحفو مهيلع فارشüاو ييلخادلا يعجار;ا هيجوت  )ج(
 .ةرشاب;ا

 تافيرعتلا

 :يلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت¨ا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغ{   .١٤

 ةيلعاف يسjو يوقتل ةممصم ةيراشتساو ةيديكأت ةطشنأ ذيفنتب موقت ةأشن;ا ف ةفيظو :ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو )أ(
 )٤أ–١أ تارقفلا :عجار( .ةيلخادلا ةباقرلاب ةصاgا اهتايلآو رطاخملل اهترادإو ةأشن;ا ةمكوح

 
 "ةميق;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم  ٥
 ١٤ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٤٩  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 عجار;ا صحفو فارشإو هيجوت تj ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا :ةرشاب;ا ةدعاس;ا )ب(
 .يجراgا

 تابلطت"ا

 هادمو مادختسdا اذه تdاجمو ,ةيلخادلا ةعجار"ا ةفيظو لمع مادختسا نك_ ناك اذإ ام ديد]

 ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو يوقت

 قيرط نع كلذو ,ةعجار;ا ضارغ{ ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا نكl ناك اذإ ام ددحي نأ يجراgا عجار;ا ىلع بجي .١٥ 
 :يلي ام يوقت

 يعجار;ا ةيعوضو; ,ةلصلا تاذ تاءارجüاو تاسايسلاو ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظوب صاgا يميظنتلا عقو;ا معد ىدم )أ(
 )٩أ–٥أ تارقفلا :عجار( ;ييلخادلا

 )٩أ–٥أ تارقفلا :عجار( ;ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةءافك ىوتسم )ب(

 :عجار( .ةدو†ا ةباقرل اهقيبطت كلذ ف اé ,ًاطبضنمو ًامظتنم ًاجهنم قبطت ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو تناك اذإ ام )ج(
 )١١أ ,١٠أ يترقفلا

١٦. p ا عجارملل زوجيgنأ ددح اذإ ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا يجرا: 

 وأ ;ييلخادلا يعجار;ا ةيعوضوم ٍفاك ٍلكشب معدت p ةلصلا تاذ تاءارجüاو تاسايسلاو ةفيظولل يميظنتلا عقو;ا )أ(

 وأ ;ةيفاكلا ةءافكلا ىلإ رقتفت ةفيظولا )ب(

 )١٤أ–١٢أ تارقفلا :عجار( .ةدو†ا ةباقر كلذ ف اé ,ًاطبضنمو ًامظتنم ًاجهنم قبطت p ةفيظولا )ج(

jيذلا ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع ىدمو ةعيبط ديد lهمادختسا نك 

 عجار;ا ىلع بجي ,مادختسpا اذه ىدمو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا اهيف نكl يتلا تpا™ا ديدحتل ساسأك .١٧ 
 ىدمو ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو هذفنت نأ ررق;ا نم يذلا وأ هتذَّفن يذلا لمعلا قاطنو ةعيبط نابسÇا ف ذخأي نأ يجراgا

 )١٧أ–١٥أ تارقفلا :عجار( .يجراgا عجار;ا اهعضو يتلا ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسpاب هتلص

 ةعجار;ا ةفيظو لمعل ررب;ا ريغ مادختسpا عن;و ,ةعجار;ا طابترا ءانثأ ةمه;ا ماكح{ا عيمج ذاختا يجراgا عجار;ا ىلع بجي .١٨ 
 )١٧أ–١٥أ تارقفلا :عجار( :رشابم لكشب لامع∞ل هذيفنت ةدايزو ةفيظولا لمعل همادختسا ليلقتل ططخي نأ هيلع بجي ,ةيلخادلا

 :ف ةذخت;ا ماكح{ا تداز املك )أ(

 ;ةلصلا تاذ ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو طيطخت )١(

 )١٩أ ,١٨أ يترقفلا :عجار( ;اهعمج ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ يوقت )٢(

 اهنأ ديدj ت يتلا رطاخملل صاخ مامتها ءbيإ عم ,تارارقüا ىوتسم ىلع يرهو†ا فيرحتلل مَّيق;ا رطgا عفترا املك )ب(
 )٢٢أ–٢٠أ تارقفلا :عجار( ;ةمهم

 ةلصلا تاذ تاءارجüاو تاسايسلاو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظوب صاgا يميظنتلا عقو;ا هرفوي يذلا فاكلا معدلا لق املك )ج(
 ;ييلخادلا يعجار;ا ةيعوضو;

 .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةءافك ىوتسم ضفخنا املك )د(

 ,يدؤي لاز ام هل طط±ا ىد;ا ىلإ ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا ناك اذإ ام مّوقُي نأ ًاضيأ يجراgا عجار;ا ىلع بجي .١٩ 
 ةعجار;ا يأر نع ديحولا لوؤس;ا وه يجراgا عجار;ا ن{ ًارظن ,ةعجار;ا ف ٍفاك ٍلكشب يجراgا عجار;ا كارشإ ىلإ ,لم™ا ف
 )٢٢أ–١٥أ تارقفلا :عجار( .هؤادبإ متيس يذلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٥٠  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 ًاقفو ةعجارملل يطط±ا تيقوتلاو قاطنلا نع ةماع ةرظن ةمكوÇاب يفلك;ا ءاطعإب همايق دنع ,يجراgا عجار;ا ىلع بجي .٢٠
 )٢٣أ ةرقفلا :عجار( .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع اهب مدختسي نأ ططخي يتلا ةقيرطلا نع غلبي نأ ٧,)٢٦٠( ةعجار;ا رايع;

 ةيلخادلا ةعجار"ا ةفيظو لمع مادختسا

 مادختسpا اذه ةفيظولا عم شقاني نأ هيلع بجيف ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسp يجراgا عجار;ا طيطخت ةلاح ف .٢١
 )٢٦أ–٢٤أ تارقفلا :عجار( .امهنم لك ةطشنأ قيسنتل ساسأك

 ,همادختسp يجراgا عجار;ا ططخي يذلا اهلمع نع ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ريراقت أرقي نأ يجراgا عجار;ا ىلع بجي .٢٢
 .جئاتن نم اهب قلعتي امو ةفيظولا اهتذفن يتلا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو ةعيبطل مهف ىلإ لصوتلل

 مزتعي يذلا ,لكك ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع رهوج ىلع ةعجار;ا تاءارجإ نم يفكي ام ذيفنت يجراgا عجار;ا ىلع بجي .٢٣ 
 :يلي ام يوقت كلذ ف اé ,ةعجار;ا ضارغ{ لمعلا اذه ةيافك ىدم ديدحتل كلذو ,همادختسا يجراgا عجار;ا

 ;ميلس لكشب هقيثوتو هصحفو هيلع فارشüاو هذيفنتو هل طيطختلا ت دق ةفيظولا لمع ناك اذإ ام )أ(

 ;ةلوقعم تاجاتنتسا صbختسا نم ةفيظولا يكمتل ةبسان;ا ةلد{ا نم يفكي ام ىلع لوصÇا ت دق ناك اذإ ام )ب(

 اهدعُت يتلا ريراقتلا تناك اذإ امو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم دعُت اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسpا تناك اذإ ام )ج(
 )٣٠أ–٢٧أ تارقفلا :عجار( .ذفن;ا لمعلا جئاتن عم ةقستم ةفيظولا

 :يلي ا; عجار;ا يوقتل اهادمو اهتعيبط ف ةبيجتسم يجراgا عجار;ا اهعضي يتلا ةعجار;ا تاءارجإ نوكت نأ بجي .٢٤

 ;ةذخت;ا ماكح{ا رادقم )أ(

 ;مَّيق;ا يرهو†ا فيرحتلا رطخ )ب(

 يعجار;ا ةيعوضو; ةلصلا تاذ تاءارجüاو تاسايسلاو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظوب صاgا يميظنتلا عقو;ا معد ىدم )ج(
  ;ييلخادلا

 )٢٩أ–٢٧أ تارقفلا :عجار( ٨;ةفيظولا ةءافك ىوتسم )د(

 )٣٠أ ةرقفلا :عجار( .لامع{ا ضعب ذيفنت ةداعإ نمضتت نأ بجيو

 رايع;ا اذه نم ١٥ ةرقفلا ف ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو نأشب هتاجاتنتسا تناك اذإ ام مّوقُي نأ ًاضيأ يجراgا عجار;ا ىلع بجي .٢٥
 .ةبسانم لازت p رايع;ا اذه نم ١٩و ١٨ يترقفلا ف ةعجار;ا ضارغ{ ةفيظولا لمع مادختسا ىدمو ةعيبطل هديدjو

 اهادمو ةناعتسdا هذه تdاجمو ,ةرشاب"ا ةدعاس"ا يدقتل ييلخادلا يعجار"اب ةناعتسdا نك_ ناك اذإ ام ديد]

jناك اذإ ام ديد lا نكpةعجار;ا ضارغ{ ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتس 

 p ,ةلاÇا هذه فو .ييلخادلا يعجار;ا نم ةرشابم ةدعاسم ىلع لوصÇا يجراgا عجار;ا ىلع حئاوللا وأ ةمظن{ا رظj دق .٢٦
 )٣١أ ةرقفلا :عجار( .٣٧ ةرقفلاو ٣٥-٢٧ تارقفلا قبطنت

 ططخي يجراgا عجار;ا ناكو ,ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا رظp j حئاوللاو ةمظن{ا تناك اذإ .٢٧
 ةيعوضو;ا سô تاديدهت دوجو ىدم يوقت هيلع بجيف ,ةعجار;ا ءانثأ ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسbل
 يجراgا عجار;ا يوقت نمضتي نأ بجيو .ةدعاس;ا نومدقيس نيذلا ييلخادلا يعجار;ا ةءافك ىوتسمو ,تاديدهتلا هذه ةيمهأو
 حلاص;ا نع ييلخادلا يعجار;ا نم راسفتسpا ,تاديدهتلا هذه ةيمهأو ييلخادلا يعجار;ا ةيعوضوم سô تاديدهت دوجول
 )٣٤أ–٣٢أ تارقفلا :عجار( .مهتيعوضو; ًاديدهت لكشت دق يتلا تاقbعلاو

٢٨. p ا عجارملل زوجيgا يجراpةناعتس éا ف ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل يلخاد عجارÇيتيلاتلا يتلا: 
 

 ١٥ ةرقفلا ,"ةمكوÇاب يفلك;اب لاصتpا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ٧
 .١٨ ةرقفلا رظنا  ٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٥١  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 وأ ;يلخادلا عجار;ا ةيعوضوم سô ةمهم تاديدهت دوجو ةلاح ف )أ(

 )٣٤أ–٣٢أ تارقفلا :عجار( .حرتق;ا لمعلا ءاد{ ةيفاكلا ةءافكلل يلخادلا عجار;ا راقتفا ةلاح ف )ب(

jيذلا لمعلا ىدمو ةعيبط ديد lةرشاب;ا ةدعاس;ا نومدقي نيذلا ييلخادلا يعجارملل هدانسإ نك 

 صحفلاو فارشüاو هيجوتلا ىدمو تيقوتو ةعيبطو ,ييلخادلا يعجار;ا ىلإ هدانسإ نكl يذلا لمعلا ىدمو ةعيبط ديدj دنع .٢٩ 
 :نابسÇا ف يجراgا عجار;ا ذخأي نأ بجي ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف يبسان;ا

 :ف ةذخت;ا ماكح{ا رادقم )أ(

 ;ةلصلا تاذ ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو طيطخت )١(

  ;اهعمج ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ يوقت )٢(

 ;مَّيق;ا يرهو†ا فيرحتلا رطخ )ب(

 ييلخادلا يعجار;ا ةءافك ىوتسمو ,تاديدهتلا هذه ةيمهأو ةيعوضو;ا سô تاديدهت دوجول يجراgا عجار;ا يوقت )ج(

 )٣٩أ–٣٥أ تارقفلا :عجار( .ةدعاس;ا نومدقيس نيذلا

٣٠. p ا عجارملل زوجيgا يجراpا ذيفنتل ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسüيتلا تاءارج: 

   )١٩أ ةرقفلا :عجار( ;ةعجار;ا لbخ ةمهم ماكحأ ذاختا ىلع يوطنت )أ(

 تاذ ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت دنع بولط;ا مكÇا نوكي امدنع ,ةعفترم اهنأب اهمييقت ىرج يرهوج فيرj رطاخé قلعتت )ب(
 )٣٨أ ةرقفلا :عجار( ;دودحم مكح درجم هنوك نم رثكأ اهعمج ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ يوقت دنع وأ ةلصلا

 نم ةمكوÇاب يفلك;ا وأ ةرادçل هنع ريرقتلا متيس وأ هنع ريرقتلا لعفلاب تو ,نويلخادلا نوعجار;ا هيف كراش لمعب قلعتت )ج(
 وأ ;ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لbخ

 وأ اهلمع مادختساو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظوب قلعتي اميف رايع;ا اذهل ًاقفو يجراgا عجار;ا اهذختي يتلا تارارقلاب قلعتت )د(

 )٣٩أ–٣٥أ تارقفلا :عجار( .ةرشاب;ا ةدعاس;اب قلعتي اميف

 ىدمو ,ةعجار;ا ف ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا نكم;ا نم ناك اذإ ا; بسان;ا لكشلاب هlوقت دعب .٣١
 قاطنلا نع ةماع ةرظن ةمكوÇاب يفلك;ا ءاطعإب همايق دنع ,يجراgا عجار;ا ىلع بجي ,اهتيناكمإ ةلاح ف ةناعتسpا هذه
 يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةررق;ا ةناعتسpا ىدمو ةعيبط نع غbبüا ٩,)٢٦٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل يطط±ا تيقوتلاو
 ةرقفلا :عجار( .طابترpا فورظ لظ ف ةطرفم دعُت p ةناعتسpا كلت نأب كرتشم مهف ىلإ لصوتلا لجأ نم ,ةرشاب;ا ةدعاس;ا
 )٣٩أ

 ,هل طط±ا ىد;ا ىلإ ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا تناك اذإ ام مّوقي نأ يجراgا عجار;ا ىلع بجي .٣٢
 ٍلكشب يجراgا عجار;ا كارشإ ىلإ ,لم™ا ف ,يدؤي لاز ام ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمعل هل طط±ا مادختسpا بناج ىلإ
 .هؤادبإ متيس يذلا ةعجار;ا يأر نع ديحولا لوؤس;ا وه يجراgا عجار;ا ن{ ًارظن ,ةعجار;ا ف ٍفاك

 ةرشاب"ا ةدعاس"ا يدقتل ييلخادلا يعجار"اب ةناعتسdا

 :يجراgا عجار;ا ىلع بجي ,ةعجار;ا ضارغ{ ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا لبق .٣٣

 تاميلعت عابتاب مهل حمسُيس ييلخادلا يعجار;ا نأب يضوف;ا ةأشن;ا يلثê دحأ نم ةبوتكم ةقفاوم ىلع لوصÇا )أ(
 ;يجراgا عجار;ا نع ةباينلاب يلخادلا عجار;ا هذفني يذلا لمعلا ف لخدتت نل ةأشن;ا نأو ,يجراgا عجار;ا

 
 ١٥ ةرقفلا ,)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٥٢  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 عجار;ا اهب زعوي يتلا ةصاgا روم{ا ةيرس ىلع نوظفاحيس مهنأب ييلخادلا يعجار;ا نم ةبوتكم ةقفاوم ىلع لوصÇا )ب(
 .مهتيعوضو; ديدهت يأب يجراgا عجار;ا نورطخيس مهنأو ,يجراgا

 رايع; ًاقفو هصحفو هيلع فارشüاو ,طابترpا ف نويلخادلا نوعجار;ا هذفني يذلا لمعلا هيجوت يجراgا عجار;ا ىلع بجي .٣٤ 
 :كلذب مايقلا دنعو ١٠.)٢٢٠( ةعجار;ا

 ييلخادلا يعجار;ا نأ ةقيقÇ اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ف ةيعارم صحفلاو فارشüاو هيجوتلا ةطشنأ نوكت نأ بجي )أ(
 ;رايع;ا اذه نم ٢٩ ةرقفلا ف ةدراولا لماوعلا يوقت ةجيتنل ةبيجتسم نوكت نأ بجيو ,ةأشن;ا نع يلقتسم اوسيل

 اهذفن يتلا لامع{ا ضعبب ةلصلا تاذ ةعجار;ا ةلدأ نم يجراgا عجار;ا ققj صحفلا تاءارجإ نمضتت نأ بجي )ب(
  .نويلخادلا نوعجار;ا

 يجراgا عجار;ا نانئمطp ًايفاك نويلخادلا نوعجار;ا هذفني يذلا لمعلل يجراgا عجار;ا صحفو فارشإو هيجوت نوكي نأ بجيو 
 .لمعلا كلذ ىلإ ةدنتس;ا تاجاتنتسpا معدل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع اولصح دق ييلخادلا يعجار;ا نأ ىلإ
 )٤١أ ,٤٠أ يترقفلا :عجار(

 ًاهبتنم لظي نأ ,هيلع فارشüاو نويلخادلا نوعجار;ا هذفني يذلا لمعلا صحفو هيجوت دنع ,يجراgا عجار;ا ىلع بجي .٣٥
 .ةبسانم دعت مل ٢٧ ةرقفلا ف ةدراولا يجراgا عجار;ا تاlوقت نأ ىلع ةلادلا تارشؤملل

 قيثوتلا

 :ةعجار;ا لامع{ هقيثوت ف نّمضُي نأ هيلع بجيف ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمعل يجراgا عجار;ا مادختسا ةلاح ف .٣٦ 

 :يلي ا; ًاlوقت )أ(

 يعجار;ا ةيعوضوم ٍفاك ٍلكشب معدت ةلصلا تاذ تاءارجüاو تاسايسلاو ةفيظولل يميظنتلا عقو;ا ناك اذإ ام )١(
 ;ييلخادلا

 ;ةفيظولا ةءافك ىوتسم )٢(

 ;ةدو†ا ةباقر كلذ ف اé ,ًاطبضنمو ًامظتنم ًاجهنم قبطت ةفيظولا تناك اذإ ام )٣(

 ;رارقلا كلذ هيلإ دنتسي يذلا ساس{او مدختس;ا لمعلا ىدمو ةعيبط  )ب(

 .مدختس;ا لمعلا ةيافك ىدم يوقتل يجراgا عجار;ا اهذفن يتلا ةعجار;ا تاءارجإ )ج(

 هقيثوت ف نّمضُي نأ هيلع بجيف ,ةعجار;ا لbخ ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب يجراgا عجار;ا ةناعتسا ةلاح ف .٣٧
 :ةعجار;ا لامع{

 يعجار;ا ةءافك ىوتسمو ,تاديدهتلا هذه ةيمهأو ييلخادلا يعجار;ا ةيعوضوم سô تاديدهت دوجو ىدم يوقت )أ(
 ;ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل مهب ةناعتسpا تô نيذلا ييلخادلا

 ;نويلخادلا نوعجار;ا هذفني يذلا لمعلا قاطنو ةعيبطب قلعت;ا رارقلا ساسأ )ب(

 ١١;)٢٣٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو صحفلا كلذ ىدمو خيراتو ذفن;ا لمعلا صحفب اوماق نيذلا ءامسأ )ج(

 اذه نم ٣٣ ةرقفلا بجوé ييلخادلا يعجار;او ضوف;ا ةأشن;ا لثê نم اهيلع لوصÇا ت يتلا ةبوتك;ا تاقفاو;ا )د(
 ;رايع;ا

    .ةعجار;ا طابترا ف ةرشاب;ا ةدعاس;ا اومدق نيذلا نويلخادلا نوعجار;ا اهدعأ يتلا لمعلا قاروأ )ه(

 
 "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدو†ا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم ١٠
 "ةعجار;ا ف تانيعلا" )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم  ١١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٥٣  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

*** 

 ىرخ@ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ))أ( ١٤ ,٢ يترقفلا :عجار( ةيلخادلا ةعجار"ا ةفيظو فيرعت

 تايلآ ةيلعاف يسjو يوقت ىلإ فدهت ةيراشتساو ةيديكأت ةطشنأ ًةداع ةيلخادلا ةعجار;ا فئاظو قاطنو فادهأ نمضتت .١أ
 :يلي ام كلذ لاثمو ,ةأشن;ا ف ةيلخادلا ةباقرلاو رطا±ا ةرادإو ةمكوÇا

 ةمكوÇاب ةقلعت;ا ةطشن{ا

 ءاد{ا ةرادإو ,ميقلاو قbخ{اب ةقلعت;ا فاده∞ل اهقيقj ثيح نم ةمكوÇا ةيلآ مييقتب ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو موقت دق •
 يفلك;ا يب تpاصتpا ةيلعاف ىدمو ,ةباقرلاو رطا±اب ةقلعت;ا تامولع;اب ةأشن;ا لخاد يينع;ا غbبإو ,ةلءاس;او
 .ةرادüاو ييلخادلاو ييجراgا يعجار;او ةمكوÇاب

 رطا±ا ةرادإب ةقلعت;ا ةطشن{ا

 ف ةمهاس;او رطاخملل ةمه;ا ضرعتلا تpاح يوقتو ديدj قيرط نع ةأشن;ا ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو دعاست دق •
jةيلخادلا ةباقرلاو رطا±ا ةرادإ يس )éيلا;ا ريرقتلا ةيلآ ةيلعاف ىدم كلذ ف ا(. 

 .شغلا فاشتكا ف ةأشن;ا ةدعاس; تاءارجإ ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ذفنت دق •

 ةيلخادلا ةباقرلاب ةقلعت;ا ةطشن{ا

 اهلمع يوقتو ةباقرلا تاودأ صحفل ةددحم ةيلوؤسé ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو فيلكت متي دق .ةيلخادلا ةباقرلا يوقت •
 ليبس ىلعف .ةباقرلا نأشب ًاديكأت ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو رفوت ,كلذب مايقلا ليبس فو .اهيلع تانيسحتلاب ةيصوتلاو
 يفلك;او ةرادçل ديكأت ريفوتل ىرخأ تاءارجإ وأ تارابتخا ذيفنتو طيطختب ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو موقت دق ,لاث;ا
 ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ كلذ ف اé ,ةيليغشتلا اهتيلعافو اهقيبطتو ةيلخادلا ةباقرلا ميمصتب قلعتي اميف ةمكوÇاب
 .ةعجار;اب

 فرعتلا ف ةمدختس;ا لئاسولا صحفب ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو فيلكت متي دق .ةيليغشتلاو ةيلا;ا تامولع;ا نم ققحتلا •
 دونب نع ةددحم تاءاصقتسا ءارجإبو ,اهنع ريرقتلاو اهفينصتو اهسايقو اهديدjو ةيليغشتلاو ةيلا;ا تامولع;ا ىلع
 .تاءارجüاو ةدصر{او تbماعملل ةيليصفت تارابتخا ءارجإ كلذ ف اé ,اهنيعب

 ,اهتيلعافو اهتءافكو ةيليغشتلا ةطشن{ا ىودج صحفب ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو فيلكت متي دق .ةيليغشتلا ةطشن{ا صحف •
éةأشنملل ةيلا;ا ريغ ةطشن{ا كلذ ف ا. 

 حئاوللاو ةمظن{اب مازتلpا ىدم صحفب ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو فيلكت متي دق .حئاوللاو ةمظن{اب مازتلpا ىدم صحف •
 .ىرخ{ا ةيلخادلا تابلطت;او ةرادüا تاهجوتو تاسايسو ,ىرخ{ا ةيجراgا تابلطت;او

 نكlو .ةأشن;ا لخاد ىرخأ ءامسأ اهل فئاظو قيرط نع ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو اهذفنت يتلا كلتل ةلثاê ةطشنأب مايقلا متي دق .٢أ 
 متي ناك اذإ ام pو ,ةفيظولا مسا دعُي pو .يجراخ تامدخ مدقم ىلإ ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةطشنأ عيمج وأ ضعب دانسإ ًاضيأ
 لمع مادختسا يجراgا عجارملل نكl ناك اذإ اميف نيديحولا نيددπا ,يجراخ فرط لبق نم وأ ةأشن;ا لبق نم اهذيفنت
 ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظوب صاgا يميظنتلا عقو;ا معد ىدمو ;ةطشن{ا ةعيبط يه ةلصلا تاذ تاددπا ا∫إو .p مأ ةفيظولا
 لمشتو .ةفيظولل طبضنمو مظتنم جهنم دوجوو ;ةءافكلاو ;ييلخادلا يعجار;ا ةيعوضو; ةلصلا تاذ تاءارجüاو تاسايسلاو
 ةيجراgا فارط{ا وأ ىرخ{ا فئاظولل ةلصلا تاذ ةطشن{ا ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع ىلإ رايع;ا اذه ف ةدراولا تاراشüا
 .صئاصgا هذه اهل يتلا ىرخ{ا

 ةفيظو قاطن جراخ ةيرادإو ةيليغشت تايلوؤسمو تابجاوب نوعلطضي نيذلاو ةأشن;ا ف نيدوجو;ا صاخش{ا نإف ,كلذ ىلإ ةفاضإ .٣أ
 ةعجار;ا ةفيظو نم ءزجك مهعم لماعتلا عنl نأ هنأش نم اê ,مهتيعوضوم سô تاديدهت ًةداع نوهجاويس ةيلخادلا ةعجار;ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٥٤  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 ١٢.)٣٣٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو اهرابتخا نكl يتلا ةباقرلا ةطشنأ نوذفني دق مهنأ نم مغرلا ىلع ,رايع;ا اذه ضارغ{ ةيلخادلا
 .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظول ةئفاكم اهرابتعا متي نل ةباقرلا تاود{ كلا;ا ريد;ا ةعباتم نإف ,ببسلا اذهلو

 ةعجارم تاءارجإ ذفنت دق ةفيظولا نإف ,يجراgا عجار;او ةأشن;اب ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو يب فاده{ا فbتخا نم مغرلاب .٤أ
êا عجار;ا اهذفني يتلا كلتل ةلثاgا هذه فو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع يجراÇةلا, lا عجارملل نكgا يجراpنم ةدافتس 
 :ةيت¨ا قرطلا نم رثكأ وأ ةقيرطب ةعجار;ا ضارغ{ ةفيظولا

 اذه فو .شغ وأ أطخ ببسب يرهو†ا فيرحتلا رطا± يجراgا عجار;ا تامييقتب ةلصلا تاذ تامولع;ا ىلع لوصÇا •
 ةعجار;ا ةفيظو تايلوؤسم ةعيبطل مهف ىلإ لصوتلا يجراgا عجار;ا نم ١٣)٣١٥( ةعجار;ا رايعم بلطتي ,ددصلا
 يينع;ا دارف∞ل تاراسفتسا هيجوتو ,اهذفنتس يتلا وأ ,اهتذفن يتلا ةطشن{او ,يميظنتلا لكيهلا لخاد اهعقومو ,ةيلخادلا
 وأ ;)ليبقلا كلذ نم ةفيظو ةأشن;ا ف ناك اذإ( ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ف

 يوقتلا ءارجإ دعب ,يجراgا عجار;ا ررقي دق ,حئاوللا وأ ةمظن{ا بجوé ام ةجردب ًاديقم وأ ًاروظحم كلذ نكي مل ام •
 متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ نع يئزج ليدبك ,ةرتفلا لbخ ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لبق نم هذيفنت ت لمع مادختسا ,بسان;ا
 ١٤.ًةرشابم يجراgا عجار;ا قيرط نع اهيلع لوصÇا

 هصحفو هفارشإو ههيجوت تj ةعجارم تاءارجإ ذيفنتل ييلخادلا يعجار;اب يجراgا عجار;ا يعتسي دق ,كلذ ىلإ ةفاضإو
 وأ ةمظن{ا بجوé ام ةجردب ًاديقم وأ ًاروظحم كلذ نكي مل ام ,)"ةرشاب;ا ةدعاس;ا" ظفلب رايع;ا اذه ف كلذ ىلإ راشُي(
 ١٥.حئاوللا

 هادمو مادختسdا اذه تdاجمو ,ةيلخادلا ةعجار"ا ةفيظو لمع مادختسا نك_ ناك اذإ ام ديد]

 ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو يوقت

 ))ب( ,)أ( ١٥ يترقفلا :عجار( ةءافكلاو ةيعوضو;ا 

 ,ةعجار;ا ضارغ{ ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا نكl ناك اذإ ام ديدj دنع ينه;ا مكÇا يجراgا عجار;ا سراl .٥أ
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا امهيف نكl يذلا ىد;او ةعيبطلاو

 يعجار;ا ةيعوضو; ,ةلصلا تاذ تاءارجüاو تاسايسلاو ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظوب صاgا يميظنتلا عقو;ا معد ىدم ّدَعُي .٦أ 
 لاح فو ,ةفيظولا لمع مدختسيس ناك اذإ ام ديدj دنع صاخ لكشب ةمه;ا روم{ا نم ةفيظولا ةءافك ىوتسمو ييلخادلا
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسان;ا مادختسpا ىدمو ةعيبط ديدj ,همادختسا

 بناج نم هل غّوسم p يذلا ريثأتلا وأ حلاص;ا براضت وأ زيحتلل حامسلا نود ماه;ا كلت ذيفنت ىلع ةردقلا ىلإ ةيعوضو;ا ريشت .٧أ 
 :يلي ام رم{ا كلذل يجراgا عجار;ا يوقت ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا نمضتتو .ةينه;ا ماكح{ا ىلع ةبلغلاب نيرخ¨ا

 ىلع ةفيظولا ةردق معدي ,اهتلءاسمو ةفيظولا ةطلس كلذ ف اé ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظول يميظنتلا عقو;ا ناك اذإ ام •
 لاثمو .ةينه;ا ماكح{ا ىلع نيرخ¨ا بناج نم هل غّوسم p يذلا ريثأتلا وأ حلاص;ا براضت وأ زيحتلا ةبلغ نم ررحتلا
 اذإ ام وأ ,ةبسانم ةطلسب عتمتي فظوم وأ ةمكوÇاب يفلكملل اهريراقت مدقت ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو تناك اذإ ام ,كلذ
 .ةرادüا ىلإ اهريراقت مدقت تناك اذإ ةمكوÇاب يفلك;ا ىلإ رشاب;ا لوصولا قح اهل ناك

 وأ ماهé اهعbطضا ,لاث;ا ليبس ىلع ,تايلوؤس;ا ف براضت يأ نم ولخت ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو تناك اذإ ام  •
 .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو قاطن جراخ عقت ةيليغشت وأ ةيرادإ تايلوؤسم

 
 .١٠ ةرقفلا رظنا  ١٢
 )أ( ٦ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ١٣
 ٢٥-١٥ تارقفلا رظنا  ١٤
 ٣٥-٢٦ تارقفلا رظنا  ١٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٥٥  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ف لمعلاو فيظوتلا تارارق ىلع نوفرشي ةمكوÇاب نوفلك;ا ناك اذإ ام •
jةبسان;ا روج{ا ةسايس ديد. 

 ىلع ,ةمكوÇاب يفلك;ا وأ ةرادüا لبق نم ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ىلع ةضورفم دويق وأ تاقوعم يأ كانه تناك اذإ ام  •
 .يجراgا عجار;ا ىلإ ةيلخادلا ةعجار;ا جئاتن غbبإ نأشب ,لاث;ا ليبس

 اميف ةلصلا تاذ ةينه;ا ريياع;اب مهمزلت مهتيوضعو ةلصلا تاذ ةينه;ا تائيهلا ف ءاضعأ نويلخادلا نوعجار;ا ناك اذإ ام •
 .فاده{ا سفن ققj ةيلخادلا مهتاسايس تناك اذإ ام وأ ,ةيعوضو;اب قلعتي

 ,بولط;ا ىوتس;اب اهيلع ظافÇاو لكك ةفيظولاب ةصاgا تاراه;او ةفرع;ا ليصj ىلإ ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةءافك ريشت .٨أ
 عجار;ا ديدj ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا نمضتتو .ةقبطن;ا ةينه;ا ريياعملل ًاقفوو ,ةيانعب ةدنس;ا ماه;ا ذيفنت نم نّكمتلل
 :يلي ام رم{ا اذهل يجراgا

 .اهتايلمع ةعيبطو ةأشن;ا مجح عم بسانتت ةبسانمو ةيفاك دراوé ىظj ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو تناك اذإ ام •

 .ةيلخادلا ةعجار;ا تاطابتراب مايقلل ييلخادلا يعجار;ا فيلكتو بيردتو فيظوتل ةعوضوم تاسايس كانه تناك اذإ ام •

 لمشت دقو .ةعجار;ا ف ةيفاكلا ةعاربلاب نوعتمتيو فاكلا ينقتلا بيردتلا ىلع نولصحي نويلخادلا نوعجار;ا ناك اذإ ام •
 كbتما ,لاث;ا ليبس ىلع ,كلذ مييقت دنع نابسÇا ف يجراgا عجار;ا اهذخأي نأ نكl يتلا ةلصلا تاذ طباوضلا
 .ةمئb;ا ةينه;ا تاربgاو تbهؤملل ييلخادلا يعجار;ا

 قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإو ةأشنملل يلا;ا ريرقتلاب قلعتي اميف ةبولط;ا ةفرع;ا ييلخادلا يعجار;ا ىدل ناك اذإ ام •
 )ةعانصلاب ةصاgا ةفرع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةمزbلا تاراه;ا اهيدل ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو تناك اذإ امو ,اهب صاgا
 .ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلاب ةقلعت;ا لامع{ا ذيفنتل

 ,ةلصلا تاذ ةينه;ا ريياع;اب مازتلpاب مهمزلت يتلا ةلصلا تاذ ةينه;ا تائيهلا ف ًءاضعأ نويلخادلا نوعجار;ا ناك اذإ ام  •
éرمتس;ا ينه;ا ريوطتلا تابلطتم كلذ ف ا. 

 ةفيظوب صاgا يميظنتلا عقو;ا هرفوي يذلا فاكلا معدلا داز املكف .ةلصتم ةلسلسك ةءافكلاو ةيعوضو;ا ىلإ رظنلا نكl .٩أ
 نأ ةيلامتحا تداز ,ةفيظولا ةءافك ىوتسم عفترا املكو ,ييلخادلا يعجارملل ةلصلا تاذ تاءارجüاو تاسايسلاو ةيلخادلا ةعجار;ا
 تاسايسو يميظنت عقوم دوجو نإف ,كلذ عمو .ةدافتسpا هذه تpاجم تدازو ةفيظولا لمع نم يجراgا عجار;ا ديفتسي
 ةعجار;ا ةفيظول ةيفاكلا ةءافكلا صقن نع ضوعي نأ نكp l ,ييلخادلا يعجار;ا ةيعوضو; ًايوق ًامعد رفوت ةلص تاذ تاءارجإو
 يميظنت عقوم دوجو مدع نع ضوعي نأ نكp l ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ف ةءافكلا ىوتسم عافترا نإف ,لث;ابو .ةيلخادلا
 .ييلخادلا يعجار;ا ةيعوضوم ٍفاك ٍلكشب معدت تاءارجإو تاسايسو

 ))ج( ١٥ ةرقفلا :عجار( طبضنمو مظتنم جهنم قيبطت

 ,اهقيثوتو اهصحفو اهيلع فارشüاو اهذيفنتو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةطشنأ طيطخت دنع طبضنمو مظتنم جهنم قيبطت نإ .١٠أ
lةأشن;ا لخاد اهذيفنت متي دق يتلا ىرخ{ا ةباقرلا تاودأ ةعباتم ةطشنأ نع ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةطشنأ زي. 

 ًاطبضنمو ًامظتنم ًاجهنم قبطت ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو تناك اذإ ا; يجراgا عجار;ا ديدj ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا نمضتت .١١أ
 :يلي ام

 لمعلا جماربو رطا±ا مييقت لثم تpاجم يطغت ةقّثوم ةيلخاد ةعجارم تاءارجإ وأ تاداشرإ مادختساو ةيافكو دوجو •
 .اهفورظو ةأشن;ا مجح عم اهادمو اهتعيبط ف بسانتتو ,ريرقتلاو قيثوتلاو



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٥٦  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 تاسايسلا كلت ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةدو†ا ةباقرل ةبسانم تاءارجإو تاسايس ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ىدل ناك اذإ ام •
 ةقلعت;ا كلتك( ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ىلع اهقيبطت نكl يتلا ١٦)١( ةدو†ا ةباقرل يلودلا رايع;ا ف ةدراولا تاءارجüاو
 تاذ ةينه;ا تائيهلا لبق نم ةعوضو;ا ريياع;ا ف ةدو†ا ةباقر تابلطتم وأ )تاطابترpا ذيفنتو ةيرشبلا دراو;او ةدايقلاب

 ةيجراخ ةيرود تامييقتب مايقلا لثم ,ىرخأ ةبسانم تابلطتم ًاضيأ تائيهلا هذه عضت دقو .)*(ييلخادلا يعجار;اب ةلصلا
 .ةدوجلل

 )١٦ ةرقفلا :عجار( ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا اهيف نكp l يتلا فورظلا

 معدت ةلصلا تاذ تاءارجüاو تاسايسلاو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظوب صاgا يميظنتلا عقو;ا ناك اذإ ا; يجراgا عجار;ا يوقت نإ  .١٢أ
 ,ًاطبضنمو ًامظتنم ًاجهنم قبطت تناك اذإ امو ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةءافك ىوتسمو ,ييلخادلا يعجار;ا ةيعوضوم ٍفاك ٍلكشب
 لامعأ نم يأ مادختسا بسان;ا نم سيل هنإف يلاتلابو ,ًادج ةريبك ةفيظولا لمع ةدوج سô يتلا رطا±ا نأ ىلإ ريشي دق
 .ةعجارم ةلدأك ةفيظولا

 p هدرفé لماع لك ن{ ,اهلمجم فو ةدرفنم ,رايع;ا اذه نم ١١أو ٨أو ٧أ تارقفلا ف ةدراولا لماوعلا ةاعارم ناكé ةيمه{ا نم  .١٣أ
 عقو;ا ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعجار;ا ضارغ{ همادختسا نكp l ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع نأ جاتنتسp بلاغلا ف يفكي
 تناك اذإو .ييلخادلا يعجار;ا ةيعوضوم سô يتلا تاديدهتلا يوقت ف ةصاخ ةيمهأ هل ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظول يميظنتلا
 كلتك ىرخأ لماوع رفوت مل ام ,ةفيظولا ةيعوضو; ًاريبك ًاديدهت كلذ دعُي دقف ,ةرادüا ىلإ اهريراقت مدقت ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو
 .لوبقم ىوتسم ىلإ ديدهتلا اذه نم دحلل ةيفاك ةيئاقو ريبادت ,اهلمجم ف ,رايع;ا اذه نم ٧أ ةرقفلا ف ةحضو;ا

 نأ ىلع ١٧يبساحملل ةنه;ا تايقbخ{ ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا ةنه;ا تايقbخأ دعاوق صنت ,كلذ ىلإ ةفاضüاب .١٤أ
 نوكتو ,ةعجار;ا ءbمع دح{ ةيلخادلا ةعجار;ا تامدخ يدقتل ًاطابترا يجراgا عجار;ا لبقي امدنع أشني يتاذلا صحفلا ديدهت
 ةمدخ جئاتنل طابترpا قيرف مادختسا لامتحا ىلإ كلذ عجريو .ةعجار;اب مايقلا ف اهمادختسا ررق;ا نم تامدgا كلت جئاتن
 امدنع سراô يتلا ينه;ا كشلا ةعزن نم ىوتس;ا سفن ةسراê نودب وأ جئاتنلا كلتل ميلس يوقت ءارجإ نودب ةيلخادلا ةعجار;ا
 سلجم نع ةرداصلا ةنه;ا تايقbخأ دعاوق شقانتو .بتك;ا ف ًءاضعأ اوسيل دارفأ لبق نم ةذَّفنُم ةيلخادلا ةعجار;ا لامعأ نوكت
 اهقيبطت نك١٨l يتلا ةيئاقولا ريبادتلاو ةنيعم فورظ ف قبطنت يتلا تاروظπا يبساحملل ةنه;ا تايقbخ{ ةيلودلا ريياع;ا

 .)*(ىرخأ فورظ ف لوبقم ىوتسم ىلإ تاديدهتلا نم دحلل

jيذلا ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع ىدمو ةعيبط ديد lهمادختسا نك 

 )١٩-١٧ تارقفلا :عجار( همادختسا نكl يذلا ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع ىدمو ةعيبط ديدj ىلع رثؤت يتلا لماوعلا

 ىلو{ا تارابتعpا دحأ لثمتي ,ةعجار;ا ضارغ{ همادختسا نكl ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع نأ يجراgا عجار;ا ررقي نأ روف .١٥أ
 ةلص اذ نادعُي ,هذيفنتل طط±ا وأ هذيفنت ت يذلا ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمعل يطط±ا قاطنلاو ةعيبطلا تناك اذإ اميف
 ١٩.)٣٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو يجراgا عجار;ا اهعضو يتلا ةعجار;ا ةطخو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسpاب

 :يلي ام يجراgا عجار;ا لبق نم همادختسا نكl يذلا ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع ىلع ةلثم{ا يب نم .١٦أ

 .ةباقرلا تاود{ ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا  •

 .ةدودحم ماكحأ ىلع يوطنت يتلا ساس{ا تاءارجüا •

 
 تاذ تامدgا تاطابتراو ىرخ{ا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا;ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو†ا ةباقر" )١( ةدو†ا ةباقرل يلودلا رايع;ا  ١٦

 ةقbعلا
 .ييلخادلا يعجارملل ةيدوعسلا ةيعم†ا :يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ييلخادلا يعجار;اب ةلصلا تاذ ةينه;ا تائيهلا *
 .١٩٤-٢٩٠ دنبلا ,يبساحملل ةنه;ا تايقbخ{ ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا ةنه;ا تايقbخأ دعاوق  ١٧
 ١٩٥-٢٩٠ ىلإ ١٩٠-٢٩٠ دونبلا ,يبساحملل ةنه;ا تايقbخ{ ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا ةنه;ا تايقbخأ دعاوق  ١٨
* ôا عجار;ا ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةنه;ا بادآو كولس دعاوق عنgا ةعجار;ا لامعأ يب عمجي نأ نم يجراgةعجار;ا ليمع سفنل ىرخأ لامعأ يأو ةيجرا, 

 ."ىرخ{ا لامع{ا ةلوازم" ٥٠٦ مقر ةدعاقلا رظنا ,)طورشب( ةبيرضلاو ةاكزلا تامدخ ءانثتساب
 "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا" )٣٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٥٧  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 .نوز±ا درج تايلمع ةظحbم •

 .يلا;ا ريرقتلاب ةلصلا وذ تامولع;ا ماظن لbخ نم تbماع;ا عبتت •

 .ةيميظنتلا تابلطت;اب مازتلpا رابتخا •

 ةعومجملل ةمهم تانوكم ّدَعُت p يتلا ةعباتلا تآشنملل ةيلا;ا تامولع;ا صحف وأ ةعجارم تايلمع ,فورظلا ضعب ف •
 ٢٠.))٦٠٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا تابلطت;ا عم كلذ ضراعتي p امدنع(

 يذلا فاكلا معدلا ىد; هlوقتب ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسp نيررق;ا ىد;او ةعيبطلل يجراgا عجار;ا ديدj رثأتي .١٧أ
 ييلخادلا يعجار;ا ةيعوضو; ,ةلصلا تاذ تاءارجüاو تاسايسلاو ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظوب صاgا يميظنتلا عقو;ا هرفوي
 بولط;ا ماكح{ا رادقم دعُي ,كلذ ىلإ ةفاضإو .رايع;ا اذه نم ١٨ ةرقفلا ف دراو وه امك ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةءافك ىوتسمو
 اذهل تbخدم تارارقüا ىوتسم ىلع يرهو†ا فيرحتلل مَّيق;ا رطgاو ,هlوقتو هذيفنتو لمعلا اذهل طيطختلا دنع اهذاختا
 ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا يجراgا عجار;ا اهيف عيطتسي p فورظ ًاضيأ دجوتو .يجراgا عجار;ا هب موقي يذلا ديدحتلا
 .رايع;ا اذه نم ١٦ ةرقفلا ف حضوم وه امك ,ةعجار;ا ضارغ{ ةيلخادلا

 ))أ( ٣٠ ,)أ( ١٨ يترقفلا :عجار( جئاتنلا يوقتو ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو طيطخت دنع ماكح{ا 

 جاتحيس يتلا تاءارجüا تداز ,ةعجار;ا ةلدأ يوقتو ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو طيطخت دنع مكÇا ةسراê ىلإ ةجاÇا تداز املك .١٨أ
 هدحو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا ن{ ,رايع;ا اذه نم ١٨ ةرقفلل ًاقفو ,رشابم لكشب اهذيفنت ىلإ يجراgا عجار;ا
 .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام يجراgا عجارملل رفوي نل

 ًاقفو ةعجار;ا طابترا ف ةمه;ا ماكح{ا ذاختا همزليف ,ةعجار;ا يأر ءادبإ نع ةيلوؤس;ا هدحو لمحتي يجراgا عجار;ا ن{ ًارظن .١٩أ
 :يلي ام ةمه;ا ماكح{ا نمضتتو .١٨ ةرقفلل

 ;يرهو†ا فيرحتلا رطاخم مييقت •

 ;ةذفن;ا تارابتخpا ةيافك يوقت •

 ;ةيرارمتسpا ضارتفp ةرادüا مادختسا ةبسانم ىدم يوقت •

 ;ةمه;ا ةيبساπا تاريدقتلا يوقت •

 .عجار;ا ريرقت ىلع رثؤت يتلا ىرخ{ا روم{او ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفüا ةيافك ىدم يوقت •
  

 
 ")ةعوم™ا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اé( ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٥٨  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 ))ب( ١٨ ةرقفلا :عجار( يرهوج فيرحتلل مَّيق;ا رطgا 

 يرهوج فيرj دوجول مَّيق;ا رطgا عفترا املكف ,يعم حاصفإ وأ تbماع;ا نم ةنيعم ةئف وأ يعم باسح ديصرب قلعتي اميف .٢٠أ
 هذه لثم فو .اهجئاتن يوقتو ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو طيطخت اهيلع يوطني يتلا ماكح{ا ًابلاغ تداز ,تارارقüا ىوتسم ىلع
 ديفتسيس يلاتلابو ,رايع;ا اذه نم ١٨ ةرقفلل ًاقفو ,رشابم ٍلكشب رثكأ تاءارجإ ذيفنت ىلإ يجراgا عجار;ا جاتحيس ,فورظلا
 وه امكو ,كلذ ىلع ةوbعو .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÇا ف ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع نم لقأ لكشب
 اهب ىظj نأ مزلي يتلا عانقüا ةجرد تداز ,ةمَّيق;ا يرهو†ا فيرحتلا رطاخم تعفترا املكف ٢١,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ف حضوم
 .رشابم لكشب لمعلا نم ديز;ا ذيفنت ىلإ يجراgا عجار;ا جاتحيس ,يلاتلابو ,يجراgا عجار;ا اهيلإ جاتحي يتلا ةعجار;ا ةلدأ

 عجار;ا ةردق نإف ,هيلع ًءانبو ,ةعجار;ا دنع ةصاخ ةاعارم بلطتت ةمه;ا رطا±ا نإف ٢٢,)٣١٥( ةعجار;ا رايعم ف حضوم وه امك .٢١أ 
 ىلع يوطنت يتلا تاءارجüا ىلع رصتقتس ةمه;ا رطا±اب قلعتي اميف ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا ىلع يجراgا
 مادختسا يدؤي نأ حجر;ا ريغ نم ناك ,ةضفخنم ريغ يرهو†ا فيرحتلا رطاخم تناك ىتمف ,كلذل ةفاضإو .ةدودحم ماكحأ
 عجار;ا ةجاح ةلازإو هلوبق نكl لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ ةعجار;ا رطخ ضيفخت ىلإ هدحو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع
 .رشابم لكشب تارابتخpا ضعب ذيفنت ىلإ يجراgا

 ,يلاتلابو .يرهو†ا فيرحتلا رطا± همييقت يوقت ةداعإب يجراgا عجار;ا مايق ىلإ رايع;ا اذهل ًاقفو تاءارجüا ذيفنت يدؤي دق .٢٢أ
 ف رارمتسpا ناك اذإ امو ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا متيس ناك اذإ ا; يجراgا عجار;ا ديدj ىلع اذه رثؤي دق
 .ًايرورض دعُي رايع;ا اذه قيبطت

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( ةمكوÇاب يفلك;اب لاصتpا

 اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن ىلع ةماع ةرظن ةمكوÇاب يفلك;ا ءاطعإب بلاطم يجراgا عجار;ا نإف ٢٣,)٢٦٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو .٣٢أ
 ةماعلا يجراgا عجار;ا ةيجيتارتسا نم أزجتي p ًاءزج ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمعل ررق;ا مادختسpا لكشُيو .امهل طط±ا
 .حرتق;ا ةعجار;ا جهن; ةمكوÇاب يفلك;ا مهفب ةلص اذ مادختسpا اذه دعُي يلاتلابو ,ةعجارملل

 ةيلخادلا ةعجار"ا ةفيظو لمع مادختسا

 )٢١ ةرقفلا :عجار( ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو عم قيسنتلاو ةشقان;ا

 ديف;ا نم نوكي دقف ,يبنا†ا bك ةطشنأ قيسنتل ساسأك اهلمعل ررق;ا مادختسpا ف ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةشقانم دنع .٢٤أ
 :يلي ام لوانت

 .لمعلا اذه تيقوت •

 .ذفن;ا لمعلا ةعيبط •

 .ةعجار;ا هيطغت يذلا ىد;ا •

 وأ تاباسح ةدصرأ وأ تbماعم تائفل ةيبسنلا ةيمه{ا تايوتسم وأ ىوتسمو( لكك ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمه{ا •
 .ءاد∞ل ةيبسنلا ةيمه{او )قابطنpا ةلاح ف ,ةنيعم تاحاصفإ

 .تانيعلا ماجحأو دونبلا رايتخp ةحرتق;ا قرطلا •

 .ذفن;ا لمعلا قيثوت •

 .ريرقتلاو صحفلا تاءارجإ •

 :امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيلعافلاب ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظوو يجراgا عجار;ا يب قيسنتلا زاتl .٢٥أ
 

 ٣١أ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ٢١
 )ـه( ٤ تارقفلا ,)٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ٢٢
 ١٥ ةرقفلا ,)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٥٩  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 .ةرتفلا لاوط ةبسانم ةمظتنم تارتف ىلع تاشقان;ا ىر¿ •

 .ةفيظولا ىلع رثؤت دق يتلا ةمه;ا روم{اب ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو يجراgا عجار;ا رطخي •

 رومأ يأب همbعإو ,اهيلإ لوصولا نم هنيكôو ,ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ريراقتب يجراgا عجار;ا ديوزت متي •
 عجار;ا نوكي ىتح ,يجراgا عجار;ا لمع ىلع ريثأت روم{ا كلتل نوكي نأ لمتحُي امدنع ,ةفيظولا ملع ىلإ ت∫ ةمهم
 .ةعجار;ا طابترا ىلع راثآ نم روم{ا هذه ىلع بترتي ام هنابسح ف ذخأي نأ ىلع ًارداق يجراgا

 كلذ ف اé ,ينه;ا كشلا ةعزنب يلحتلا عم اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلاب عجار;ا مايق ةيمهأ ٢٤)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم شقانُي .٢٦أ
 ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تاراسفتسpا ىلع دودرلاو تادنتس;ا ىلع دامتعpا ةيناكمإ ف كشلا ريثت يتلا تامولعملل هابتنpا
 عجار;ا هابتنا تفلل ييلخادلا يعجارملل ًاصرف طابترpا لاوط ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظوب لاصتpا رفوي دقف ,هيلع ًءانبو .ةعجارم
 دنع نابسÇا ف تامولع;ا كلت لثم ذخأي نأ يجراgا عجار;ا رودقé نوكي مث نمو ٢٥.هلمع ىلع رثؤت دق يتلا روم∞ل يجراgا

jديازتم رطخ دوجو ىلع ًارشؤم دعُت دق تامولع;ا كلت تناك اذإف ,كلذل ةفاضإو .اهمييقتو يرهو†ا فيرحتلا رطا± هديد 
 يجراgا عجار;ا عيطتسي ,موعزم وأ هيف هبتشم وأ ّيلعف شغ يأب ةقلعتم نوكت دق وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرj دوجول
    ٢٦.)٢٤٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو شغلا ببسب يرهو†ا فيرحتلا رطg هديدj دنع هنابسح ف كلذ ذخأي نأ

 )٢٤ ,٢٣ يترقفلا :عجار( ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع ةيافك ىدم ديدj تاءارجإ

 عجار;ا ططخي يذلا ,لكك ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع رهوج ىلع يجراgا عجار;ا اهذفني يتلا ةعجار;ا تاءارجإ نإ  .٢٧أ
 .لمعلا ذيفنت اهب ت يتلا ةيعوضو;او ةفيظولا لمعل ةماعلا ةدو†ا يوقتل ًاساسأ رفوت ,همادختسp يجراgا

 قيرط نع اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسpاو ذفن;ا لمعلا ةدوج يوقتل يجراgا عجار;ا اهذفني دق يتلا تاءارجüا نمضتت .٢٨أ
 :يلي ام ,٢٤ ةرقفلل ًاقفو ذيفنتلا ةداعإ ىلإ ةفاضüاب ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو

 .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ف يينع;ا دارف∞ل تاراسفتسا هيجوت •

 .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو اهذفنت يتلا تاءارجüا ةظحbم •

 .اهلمع قاروأو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع جمانرب صحف •

 يميظنتلا عقو;ا هرفوي يذلا فاكلا معدلا لق املك وأ ,يرهو†ا فيرحتلل مَّيق;ا رطgا عفترا املك وأ ,ةذخت;ا ماكح{ا تداز املك .٢٩أ 
 ىوتسم ضفخنا املك وأ ,ييلخادلا يعجار;ا ةيعوضو; ةلصلا تاذ تاءارجüاو تاسايسلاو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظوب صاgا
 ةفيظولا لمعل ماعلا رهو†ا ىلع يجراgا عجار;ا اهب موقي نأ مزلي يتلا ةعجار;ا تاءارجإ تداز ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ةءافك
 .ةعجار;ا يأرل ًاساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصÇا ف ةفيظولا لمع مادختساب هرارق معدل

 )٢٤ ةرقفلا :عجار( ذيفنتلا ةداعإ

 تاجاتنتسpا ةحص نم ققحتلل تاءارجçل لقتسم ذيفنتب يجراgا عجار;ا مايق ىلع ذيفنتلا ةداعإ يوطني ,رايع;ا اذه ضارغ{ .٣٠أ
 ةعجار;ا ةفيظو اهتربتخا يتلا دونبلا رابتخا قيرط نع فدهلا اذه قيقj نكlو .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو اهيلإ تلصوت يتلا
 ىرخ{ا دونبلا نم يفكي ام رابتخا قيرط نع فدهلا سفن قيقj ًاضيأ نكl ,كلذب مايقلا رذعتي امدنع وأ ,لعفلاب ةيلخادلا
 ةعجار;ا ةفيظو لمع ةيافك نأشب ًاعانقإ رثكأ ةلدأ ذيفنتلا ةداعإ رفويو .ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لعفلاب اهربتخت مل يتلا ةهباش;ا
 يرورضلا نم سيل هنأ مغرو .٢٨أ ةرقفلا ف ةدراولاو يجراgا عجار;ا اهذفني نأ نكl يتلا ىرخ{ا تاءارجüاب ًةنراقم ,ةيلخادلا
 بلطتي ,ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع مادختسا اهيف متي يتلا تpا™ا نم لاجم لك ف ذيفنتلا ةداعإب موقي نأ يجراgا عجارملل
 همادختسp يجراgا عجار;ا ططخي يذلا لكك ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو لمع رهوج ىلع ذيفنتلا ةداعإ ةطشنأ ضعب ذيفنت رم{ا
 ةعجار;ا ةفيظو اهيف تسرام يتلا تpا™ا ف ذيفنتلا ةداعإ ىلع يجراgا عجار;ا زكري نأ حجر;ا نمو .)٢٤( ةرقفلل ًاقفو

 
 ٢٠أو ١٥ ناترقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٤
 ١٢٠أ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ٢٥
 "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقbعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار;ا رايعé قلعتي اميف ١١أ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ٢٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٦٠  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 ربكأ رطخ ىلع يوطنت يتلا تpا™ا فو ,اهجئاتن يوقتو ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو طيطخت دنع ماكح{ا نم ًاديزم ةيلخادلا
 .يرهو†ا فيرحتلل

 اهادمو ةناعتسdا هذه تdاجمو ,ةرشاب"ا ةدعاس"ا يدقتل ييلخادلا يعجار"اب ةناعتسdا نك_ ناك اذإ ام ديد]

 jناك اذإ ام ديد lا نكp٢٨–٢٦ ,٥ تارقفلا :عجار( ةعجار;ا ضارغ{ ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتس( 

 ,ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا يجراgا عجار;ا ىلع حئاوللا وأ ةمظن{ا اهيف رظj يتلا لودلا ف .٣١أ
 مئb;ا نمف ,كلذك رم{ا ناك اذإو ,تانوك;ا يعجارم ًاضيأ لمشي رظÇا ناك اذإ اميف رظنلا ةعوم™ا يعجار; مئb;ا نم نوكي
   ٢٧.تانوك;ا يعجارé لاصتpا دنع اذه ة†اعم

 ضراعت وأ زيحتلل حامسلا نود ,حرتق;ا لمعلا ذيفنت ىلع ةردقلا ىلإ ةيعوضو;ا ريشت ,رايع;ا اذه نم ٧أ ةرقفلا ف دراو وه امك .٣٢أ
 سô تاديدهت دوجو ىدم يوقت دنعو .ةينه;ا ماكح{ا ىلع ةبلغلاب نيرخ¨ا بناج نم هل غّوسم p يذلا ريثأتلا وأ حلاص;ا
 :ةلص تاذ ةيت¨ا لماوعلا نوكت دقف ,تاديدهتلا هذه ةيمهأو يلخادلا عجار;ا ةيعوضوم

 يعجار;ا ةيعوضو; ةلصلا تاذ تاءارجüاو تاسايسلاو ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظول يميظنتلا عقو;ا معد ىدم •
 ٢٨.ييلخادلا

 .لمعلا هب قلعتي يذلا ةأشن;ا بناج ,نع ةيلوؤس;ا لمحتي وأ ,ف لمعي درف عم ةيصخشلاو ةيلئاعلا تاقbعلا •

 .ةأشن;ا ف لمعلا هب قلعتي يذلا مسقلا عم نواعتلا •

 نم لثاê ىوتسé نيرخآ يفظوم ىلع ةقبطن;ا كلت عم قستت طورشب ,روج{ا فbخب ةأشن;ا ف ةمه;ا ةيلا;ا حلاص;ا •
 .ةيمدق{ا

 .ةديفم ةيفاضإ تاداشرإ ةلصلا تاذ ةينه;ا تائيهلا نم ييلخادلا يعجارملل ةرداصلا داو;ا رفوت نأ نكlو

 ريبادت يأ دجوت p ثيحب ,يلخادلا عجار;ا ةيعوضوم سô يتلا تاديدهتلا ةيمهأ اهيف مظعت يتلا فورظلا ضعب ًاضيأ دجوت دق .٣٣أ
 ةيمهأب رثأتت ةيئاقولا ريبادتلا ةيافك ن{ ًارظنو ,لاث;ا ليبس ىلعف .لوبقم ىوتسم ىلإ تاديدهتلا كلت نم دj نأ نكl ةيئاقو
 ذيفنتب قلعتي اميف ةرشاب;ا ةدعاس;ا يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا )ب(و )أ( ٣٠ ةرقفلا رظj ,ةعجار;ا قايس ف لمعلا
 اهنأب اهمييقت ىرج يرهوج فيرj رطاخé قلعتت يتلا وأ ,ةعجار;ا لbخ ةمهم ماكحأ ذاختا ىلع يوطنت يتلا تاءارجüا
 نم رثكأ اهعمج ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ يوقت دنع وأ ةلصلا تاذ ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنت دنع بولط;ا مكÇا نوكي امدنع ,ةعفترم
 اذهلو ,يتاذلا صحفلا ديدهت روهظ ف ذَّفنُ;ا لمعلا اهيف ببستي يتلا تpاÇا ىلع ًاضيأ كلذ قبطنيو .دودحم مكح درجم هنوك
 .)د( و )ج( ٣٠ ةرقفلا ف ةنيب;ا فورظلا ف تاءارجüا ذيفنت ييلخادلا يعجار;ا ىلع رظحُي ببسلا

 ,ًاضيأ ةلص تاذ نوكت دق رايع;ا اذه نم ٨أ ةرقفلا ف ةدراولا لماوعلا نم ديدعلا نإف ,يلخادلا عجار;ا ةءافك ىوتسم يوقت دنع .٣٤أ 
   .هب مهفيلكت متي دق يذلا لمعلاو دارف{ا ييلخادلا يعجار;ا يوقت قايس ف

jيذلا لمعلا ىدمو ةعيبط ديد l٣١-٢٩ تارقفلا :عجار( ةرشاب;ا ةدعاس;ا نومدقي نيذلا ييلخادلا يعجارملل هدانسإ نك(   

 يعجارملل هدانسإ نكl يذلا لمعلا ىدمو ةعيبط ديدj دنع ةلص تاذ تاداشرإ رايع;ا اذه نم ٢٢أ-١٥أ تارقفلا مدقت .٣٥أ
 .ييلخادلا

 ىلع لمعلا كلذ رصتقي نأ ىلع يجراgا عجار;ا صرحي ,ييلخادلا يعجارملل هدانسإ نكl يذلا لمعلا ةعيبط ديدj دنع .٣٦أ 
 يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةناعتسpا اهيف بسان;ا نم سيل يتلا ماه;او ةطشن{ا ةلثمأ نمو .اهدانسإ بسان;ا نم يتلا تpا™ا
 :يلي ام ةرشاب;ا ةدعاس;ا

 
 )ب( ٤٠ ةرقفلا ,)٦٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٧
 ٧أ ةرقفلا رظنا  ٢٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٦١  

)٦١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ييلخادلا يعجار;ا لمع مادختسا

 

 شغلا رطاخم نع ييلخادلا يعجارملل تاراسفتسا هيجوت ييجراgا يعجارملل زوجي ,كلذ عمو .شغلا رطاخم ةشقانم  •
 ٢٩.)٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,ةأشن;ا ف

• j٢٤٠( ةعجار;ا رايعم ف حضوم وه امك ,اهنع نلع;ا ريغ ةعجار;ا تاءارجإ ديد(. 

 ةقداص;ا تابلط ىلع ةباقرلا قيبطت ىلع ظفاحي نأب ٣٠)٥٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو بلاطم يجراgا عجار;ا ن{ ًارظنو ,لث;ابو .٣٧أ
 عمو .ييلخادلا يعجارملل تايلوؤس;ا هذه دانسإ بسان;ا نم نوكي نلف ,ةيجراgا ةقداص;ا تاءارجإ جئاتن مّوقُي نأو ةيجراgا
 دودر ف ةدراولا تاءانثتسpا لحب يجراgا عجار;ا مايقل ةمزbلا تامولع;ا عمج ف نودعاسي دق ييلخادلا يعجار;ا نإف ,كلذ
 .تاقداص;ا

 يعجارملل هدانسإ نكl يذلا لمعلا ديدحتب ًاضيأ ةلصلا تاذ روم{ا نم يرهو†ا فيرحتلا رطخو ةذخت;ا ماكح{ا رادقم دعُي .٣٨أ
 ليصحتلا ةقحتسم تاباسÇا يوقت اهيف نوكي يتلا فورظلا ف ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةرشاب;ا ةدعاس;ا نومدقي نيذلا ييلخادلا
 يدقتب موقي يلخاد عجار; مداقتلا ةقد نم ققحتلا دنسي نأ يجراgا عجارملل نكl ,رطا±ا عفترم لاجم هنأ ىلع همييقت ت دق
 ,دودحم مكح درجم نم رثكأ وه ام بلطتيس مداقتلا ىلإ ًادانتسا صص±ا ةيافك يوقت ن{ ًارظنو ,كلذ عمو .ةرشاب;ا ةدعاس;ا
 .ةرشاب;ا ةدعاس;ا مدقي يلخاد عجار; ريخ{ا ءارجüا اذه دانسإ بسان;ا نم نوكي نلف

 يدقتل ييلخادلا يعجار;اب ةطرف;ا ةناعتسpا نإف ,يجراgا عجار;ا هسراl يذلا صحفلاو فارشüاو هيجوتلا نم مغرلا ىلع .٣٩أ 
 .ةيجراgا ةعجار;ا طابترا لbقتساب ةقلعت;ا تاروصتلا ىلع رثؤت دق ةرشاب;ا ةدعاس;ا

 )٣٤ ةرقفلا :عجار( ةرشاب"ا ةدعاس"ا يدقتل ييلخادلا يعجار"اب ةناعتسdا

 ف يأرلا ءادبإ دنع يجراgا عجار;ا نم بولطم وه امك ,ةأشن;ا نع يلقتسم اوسيل ةيلخادلا ةعجار;ا ةفيظو ف دارف{ا نأ اé .٤٠أ
 ةدعاس;ا نومدقي نيذلا نويلخادلا نوعجار;ا هذفني يذلا لمعلل هصحفو هفارشإو يجراgا عجار;ا هيجوت نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا
 .لمعلا كلذ نودؤي نيذلا مه طابترpا قيرف نم ءاضعأ ناك ول اê ًاعاستا رثكأو ةفلتخم ةعيبط اذ ةماع ةفصب نوكيس ,ةرشاب;ا

 يتلا ةعجار;او ةبساπا اياضقل ههابتنا تفلب ,لاث;ا ليبس ىلع ,مهل ههيجوت دنع ,ييلخادلا يعجار;ا يجراgا عجار;ا رّكذي دق .٤١أ 
 عجار;ا اهذخأي يتلا تارابتعpا نمضتت ,نويلخادلا نوعجار;ا هذفن يذلا لمعلا صحف دنعو .ةعجار;ا ءانثأ اهديدj ت
 معدت تناك اذإ امو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانمو ةيفاك اهيلع لوصÇا ت يتلا ةلد{ا تناك اذإ ام نابسÇا ف يجراgا
 .اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسpا

 
 )أ( ٦ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ٢٩
 ١٦و ٧ ناترقفلا ,"ةيجراgا تاقداص;ا" )٥٠٥( ةعجار;ا رايعم ٣٠



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 عجار"ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا :)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 
 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٦٢٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٦٤  

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا
 ييلخادلا

 

 )٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 عجار"ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا 

 

 ةمدقم

 ٢-١  ................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٣  .............................................................................................. ةعجار;ا يأر نع عجار;ا ةيلوؤسم

 ٤  .................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٥   .........................................................................................................................  فادهDا

 ٦  .......................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

gا ديدhل ةجاi٧  .................................................................................  عجار;ا ءاربخ دحأب ةناعتس 

 ٨  ......................................................................................  اهادمو اهتيقوتو ةعجار;ا تاءارجإ ةعيبط

 ٩  ...................................................................  هتيعوضومو هتاردقو عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةءافك

 ١٠  .................................................................. عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةربخ لاv مهف ىلإ لصوتلا

 ١١  .....................................................................................  عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا عم قافتwا

 ١٣–١٢  ........................................................................  عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع ةيافك ىدم يوقت

 ١٥–١٤  .................................................................. عجار;ا ريرقت ف عجار;ا هب ناعتسا يذلا ريبrا ىلإ ةراشzا

 ىرخDا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٣أ–١أ  .........................................................................................  عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا فيرعت

gا ديدhل ةجاi٩أ–٤أ  .................................................................................  عجار;ا ءاربخ دحأب ةناعتس 

 ١٣أ–١٠أ  ......................................................................................  اهادمو اهتيقوتو ةعجار;ا تاءارجإ ةعيبط

 ٢٠أ–١٤أ  ...................................................................  هتيعوضومو هتاردقو عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةءافك

 ٢٢أ–٢١أ  .................................................................. عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةربخ لاv مهف ىلإ لصوتلا

 ٣١أ–٢٣أ  .....................................................................................  عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا عم قافتwا

 ٤٠أ–٣٢أ  ........................................................................  عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع ةيافك ىدم يوقت

 ٤٢أ–٤١أ  .................................................................  عجار;ا ريرقت ف عجار;ا هب ناعتسا يذلا ريبrا ىلإ ةراشzا

 هب يعتسي يذلا يجراrا ريبrاو عجار;ا يب قافتiل تارابتعا :قحل;ا
 
 

 عجارملل ةماعلا فادهÉا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا" )٦٢٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا

 ةرقفلا
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٦٥  عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا 

 ييلخادلا
 

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 كلذ مدختسُي امدنع ,ةعجار;ا وأ ةبساàا ريغ رخآ ةربخ لاجم ف نايك وأ درف لمعب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم رايع;ا اذه لوانتي .١
 .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصhا ف عجار;ا ةدعاس; لمعلا

 ٢. w رايع;ا اذه لوانتي: 

 يهو ,ةعجار;ا وأ ةبساàا ف يعم لاجم ف ةربخ هل ,ًادرف وأ ًانايك ريشتسي وأ ,ًاوضع طابترwا قيرف اهيف مضي يتلا فقاو;ا )أ(
 وأ ١;)٢٢٠( ةعجار;ا رايعم اهلوانتي يتلا فقاو;ا

 وأ درفلا اذه لمع ةأشن;ا مدختستو ,ةعجار;ا وأ ةبساàا ريغ رخآ لاجم ف ةربخ هيدل نايك وأ درف لمعل عجار;ا مادختسا )ب(
 رايعم هلوانتي يذلا رمÉا وهو ,)ةرادzا هب يعتست يذلا ريبrا( ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف اهتدعاس; لاvا كلذ ف نايكلا
  ٢.)٥٠٠( ةعجار;ا

 ةعجار"ا يأر نع عجار"ا ةيلوؤسم

 عمو .هئاربخ دحأ لمعل عجار;ا مادختسا ةيلوؤس;ا هذه نم دحي wو ,هؤادبإ متي يذلا ةعجار;ا يأر نع ةيلوؤس;ا هدحو عجار;ا لمحتي .٣
 ,عجار;ا ضارغÉ ًايفاك دعُي ريبrا كلذ لمع نأ ,رايع;ا اذهل هعابتا دعب ,هئاربخ دحأ لمع مدختسي يذلا عجار;ا جتنتسا اذإف ,كلذ
ïا كلذ تاجاتنتسا وأ جئاتن لوبق عجارملل نكrةبسانم ةعجارم ةلدأك هتربخ لاجم ف ريب. 

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٤

 فادهDا

 :يلي اميف عجار;ا فادهأ لثمتت .٥ 

  ;عجار;ا مهب يعتسي نيذلا ءاربrا دحأ لمع مادختسا متيس ناك اذإ ام ديدg )أ(

  .لمعلا كلذ مادختسا ةلاح ف ,عجار;ا ضارغÉ ًايفاك دعي عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع ناك اذإ ام ديدg )ب(

 تافيرعتلا

٦. Éا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغóيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 ف هلمع عجار;ا مدختسيو ,ةعجار;ا وأ ةبساàا ريغ رخآ لاجم ف ةربخ كلتï نايك وأ درف :عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا )أ(
 يأ( ًايلخاد ًاريبخ امإ ريبrا كلذ نوكي نأ نكïو ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصhا ف هتدعاس; لاvا كلذ
 :عجار( .ًايجراخ ًاريبخ وأ )عجار;ا ةكبش ف بتكم وأ عجار;ا بتكم ف ,يتقؤ;ا يفظو;ا كلذ ف اö ,ًافظوم وأ ٣ًاكيرش
 )٣أ–١أ تارقفلا

 .يعم لاجم ف ةبرجتلاو ةفرع;او تاراه;ا :ةربrا )ب(

 ف هلمع ةأشن;ا مدختستو ,ةعجار;ا وأ ةبساàا ريغ رخآ لاجم ف ةربخ كلتï نايك وأ درف :ةرادzا هب يعتست يذلا ريبrا )ج(
 .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف اهتدعاس; لاvا كلذ

 
 ٢٣أ-٢١أ ,١١أ تارقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوúا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم  ١
 ٩٤أ-٥٣أ تارقفلا ,"ةعجار;ا ةلدأ" )٥٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢
 .ءاضتقwا دنع ,ماعلا عاطقلا ف امهلداعي ام ىلإ ناريشي امهنأ ىلع "بتك;ا"و "كيرشلا" احلطصم أرقُي  ٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٦٦  

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا
 ييلخادلا

 

 تابلطت"ا

Wا ديدXل ةجاYعجار"ا ءاربخ دحأب ةناعتس 

 ىلع بجيف ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةيرورض دعُت ةعجار;ا وأ ةبساàا ريغ رخآ لاجم ف ةربrا تناك اذإ .٧
 )٩أ–٤أ تارقفلا :عجار( .هئاربخ دحأ لمع مدختسيس ناك اذإ ام ددحي نأ عجار;ا

 اهادمو اهتيقوتو ةعجار"ا تاءارجإ ةعيبط

 دنعو .فورظلل ًاعبت رايع;ا اذه نم ١٣-٩ تارقفلا ف ةدراولا تابلطت;اب قلعتي اميف اهادمو اهتيقوتو عجار;ا تاءارجإ ةعيبط فلتخت .٨ 
gا كلت ةعيبط ديدzا ف ذخأي نأ عجار;ا ىلع بجي ,اهادمو اهتيقوتو تاءارجh١٠أ ةرقفلا :عجار( :اهنيب نم ًارومأ نابس( 

 ;ريبrا كلذ لمع هب قلعتي يذلا رمÉا ةعيبط )أ(

 ;ريبrا كلذ لمع هب قلعتي يذلا رمÉا ف يرهوúا فيرحتلا رطاخم )ب(

  ;ةعجار;ا قايس ف ريبrا كلذ لمع ةيمهأ )ج(

  ;ريبrا كلذ اهذفن يتلا ةقباسلا لامعÉاب هتربخو عجار;ا ةفرعم )د(

 )١٣أ–١١أ تارقفلا :عجار( .عجار;ا بتكö ةصاrا ةدوúا ةباقر تاءارجإو تاسايسل عضخي ريبrا كلذ ناك اذإ ام )ه(

 هتيعوضومو هتاردقو عجار"ا هب يعتسي يذلا ريبbا ةءافك

 ةلاح فو .عجار;ا ضارغÉ ةمزiلا ةيعوضو;او تاردقلاو ةءافكلاب عتمتي هب يعتسي يذلا ريبrا ناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجي .٩
 ًاديدهت لّكشُت دق يتلا تاقiعلاو حلاص;ا نع راسفتسwا ةيعوضو;ا يوقت نمضتي نأ بجي ,ييجراrا ءاربrا دحأب عجار;ا ةناعتسا
 )٢٠أ–١٤أ تارقفلا :عجار( .ريبrا كلذ ةيعوضو;

 عجار"ا هب يعتسي يذلا ريبbا ةربخ لاi مهف ىلإ لصوتلا

 ,٢١أ يترقفلا :عجار( :يلي ا£ عجار;ا يكمتل كلذو ,هب يعتسي يذلا ريبrا ةربخ لاv ٍفاك مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٠
 )٢٢أ

 ;عجار;ا ضارغÉ ريبrا كلذ لمع فادهأو قاطنو ةعيبط ديدg )أ(

  .عجار;ا ضارغÉ لمعلا كلذ ةيافك ىدم يوقت )ب(

 عجار"ا هب يعتسي يذلا ريبbا عم قافتkا

 )٢٦أ–٢٣أ تارقفلا :عجار( :هب يعتسي يذلا ريبrا عم ةيتóا رومÉا ىلع ,ًابسانم كلذ ناك ىتم ,ًةباتك قفتي نأ عجار;ا ىلع بجي .١١

 )٢٧أ ةرقفلا :عجار( ;ريبrا كلذ لمع فادهأو قاطنو ةعيبط )أ(

 )٢٩أ ,٢٨أ يترقفلا :عجار( ;ريبrا كلذو عجار;ا نم لكب ةطون;ا تايلوؤس;او راودÉا )ب(

 :عجار( ;ريبrا كلذ لبق نم هïدقت متيس ريرقت يأ لكش كلذ ف اö ,ريبrا كلذو عجار;ا يب لاصتwا ىدمو تيقوتو ةعيبط )ج(
 )٣٠أ ةرقفلا

 )٣١أ ةرقفلا :عجار( .ةيرسلا تابلطتö عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا مازتلا ةرورض )د(

 عجار"ا هب يعتسي يذلا ريبbا لمع ةيافك ىدم يوقت

 )٣٢أ ةرقفلا :عجار( :يلي ام كلذ ف اö ,هضارغأ قيقحتل هب يعتسي يذلا ريبrا لمع ةيافك ىدم يوقت عجار;ا ىلع بجي .١٢

 )٣٤أ ,٣٣أ يترقفلا :عجار( ;ىرخÉا ةعجار;ا ةلدأ عم اهقاستا ىدمو ,ريبrا كلذ تاجاتنتسا وأ جئاتن ةيلوقعمو ةمءiم ىدم )أ(



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٦٧  عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا 

 ييلخادلا
 

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 يوطني ريبrا كلذ لمع ناك اذإ ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف عجار;ا اهمدختسا يتلا قرطلاو تاضارتفwا ةيلوقعمو ةمءiم ىدم )ب(
 )٣٧أ–٣٥أ تارقفلا :عجار( ;ةمهم قرطو تاضارتفا مادختسا ىلع

 :عجار( .ةيردصم تانايب مادختسا ىلع يوطني ريبrا كلذ لمع ناك اذإ ,اهتقدو اهلامتكاو ةيردص;ا تانايبلا ةمءiم ىدم )ج(
 )٣٩أ ,٣٨أ يترقفلا

 )٤٠أ ةرقفلا :عجار( :عجار;ا ىلع بجيف ,هضارغأ قيقحتل ٍفاك ريغ هب يعتسي يذلا ريبrا لمع نأ عجار;ا ددح اذإ .١٣

 وأ ;ريبrا كلذ لبق نم هذيفنت متيس يذلا فاضzا لمعلا ىدمو ةعيبط ىلع ريبrا كلذ عم قافتwا )أ(

 .فورظلل ةبسانم ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنت )ب(

 عجار"ا ريرقت ف عجار"ا هب ناعتسا يذلا ريبbا ىلإ ةراشmا 

 بجوö ًابولطم كلذ نكي مل ام ,لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي يذلا هريرقت ف هب ناعتسا يذلا ريبrا لمع ىلإ عجار;ا ريشي wأ بجي .١٤
 w ةراشzا كلت نأ ىلإ هريرقت ف عجار;ا ريشي نأ بجيف ,حئاوللا وأ ةمظنÉا بجوö ةبولطم ةراشzا كلت تناك اذإو .حئاوللا وأ ةمظنÉا

g٤١أ ةرقفلا :عجار( .هيأر نع هتيلوؤسم نم د( 

 ريشي نأ بجيف ,عجار;ا يأر ىلع ليدعتلا مهفب ةلص تاذ دعُت ةراشzا كلت نÉ ,هب ناعتسا ريبخ لمع ىلإ هريرقت ف عجار;ا راشأ اذإ .١٥
 )٤٢أ ةرقفلا :عجار( .يأرلا كلذ نع هتيلوؤسم نم دw g ةراشzا كلت نأ ىلإ هريرقت ف عجار;ا

 *** 

 ىرخDا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ))أ( ٦ ةرقفلا :عجار( عجار"ا هب يعتسي يذلا ريبbا فيرعت

 :لثم رومأب قلعتي اميف ةربrا ةعجار;ا وأ ةبساàا ريغ رخآ لاجم ف ةربrا نمضتت دق .١أ 

 لوصÉاو ةسومل;ا ريغ لوصÉاو ةينفلا لامعÉاو تارهوvاو تówاو تادع;او يناب;او يضارÉاو ةدقع;ا ةيلا;ا تاودÉا يوقت •
 .اهتميق تطبه دق نوكت اöر يتلا لوصÉاو لامعÉا تاعيم• ف ةلمحت;ا تامازتلwاو اهيلع ذوحتس;ا

 .يفظو;ا عفانم ططخ وأ يمأتلا دوقعب ةطبتر;ا تامازتلiل يراوتكwا باسhا •

 .زاغلاو طفنلا تايطايتحا ريدقت •

 .عقاو;ا فيظنت فيلاكتو ةيئيبلا تامازتلwا يوقت •

 .حئاوللاو ةمظنÉاو دوقعلا ريسفت •

• gاب ةطبتر;ا ةداتع;ا ريغ وأ ةدقع;ا اياضقلا ليلwيبيرضلا مازتل. 

 ىلع كلذ لمتشي امدنع ىتح ,ًاحضاو رخآ لاجم ف ةربrاو ةعجار;ا وأ ةبساàا ف ةربrا يب زييمتلا نوكي ,تwاhا نم ديدعلا ف .٢أ
 ةبساàا قرط قيبطت ف ةربخب عتمتي درف يب ةلوهسب زييمتلا ًابلاغ نكï ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعجار;ا وأ ةبساàا ف صصختم لاجم
 ريخÉاو ,ةيبساحم ةربخ لكشي هنÉ رايع;ا اذه ضارغÉ ًاريبخ دعي w لوÉاف .يبيرضلا ماظنلا ف ريبخو ةلجؤ;ا لخدلا ةبيرض نع
 ليبس ىلع ,ىرخأ تwاجم ف ةلثا£ زييß تايلمعب مايقلا كلذك نكïو .ةيماظن ةربخ لكشي هنÉ رايع;ا اذه ضارغÉ ًاريبخ دعي
 ف نكلو .ةيلا;ا تاودÉا يوقت ضرغل ةدقع;ا جذامنلا عضو ف ةربrاو ,ةيلا;ا تاودÉا نع ةبساàا قرط ف ةربrا يب زييمتلا ,لاث;ا
 تwاجم يب زييمتلا نوكي ,ةعجار;ا وأ ةبساàا ف ةربrا تwاجم نم ئشان لاجم ىلع يوطنت يتلا كلت ًةصاخ ,تwاhا ضعب



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٦٨  

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا
 ييلخادلا

 

 اميف ةقبطن;ا ةينه;ا ريياع;او دعاوقلا دعاست دقو .ينه;ا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ رخآ لاجم ف ةربrاو ةصصخت;ا ةعجار;ا وأ ةبساàا
 ٤.مكhا كلذ ةسرا£ ف يعجار;او يبساحملل ةءافكلاو ميلعتلا تابلطتö قلعتي

 ًادرف نوكي نأ امإ عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا نأ ةقيقحب رايع;ا اذه رثأت ةقيرط ف رظنلا دنع ينه;ا مكhا قيبطت يرورضلا نم .٣أ 
 ناعتسا ًانايك ريبrا اذه نوكي دقف ,هتيعوضومو هتاردقو عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةءافك يوقت دنع ,لاث;ا ليبس ىلعف .ًانايك وأ
 ,سكعلا وأ ;هعم ةبر• قباس عجار;ا ىدل دجوي w ينع;ا طابترiل هنييعتب نايكلا ماق يذلا درفلا ريبrا نكل ,قباس تقو ف عجار;ا هب
 نوكت دق ,يتلاhا اتلك فو .ريبrا كلذ هب قحتلا يذلا نايكلاب سيلو ,دارفÉا ءاربrا دحأ لمعب ةيارد ىلع عجار;ا نوكي دق يأ
 .عجار;ا يوقتب ةلص تاذ )نايكلا اهقبطي يتلا ةدوúا ةباقر مظن لثم( نايكلل ةيرادzا تافصلاو درفلل ةيصخشلا تافصلا

Wا ديدXل ةجاY٧ ةرقفلا :عجار( عجار"ا ءاربخ دحأب ةناعتس( 

 :يلي ا£ رثكأ وأ دحاو ف عجار;ا ءاربخ دحأب ةناعتسwا ةجاhا يعدتست دق .٤أ

 .اهب ةيلخادلا ةباقرلا مهف كلذ ف اö ,اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا •

• gا فيرحتلا رطاخم ديدúاهمييقتو يرهو. 

• gا قيبطتو ديدwةيلا;ا مئاوقلا ىوتسم ىلع ةمّيق;ا رطاخملل ةماعلا تاباجتس. 

 تاودأ تارابتخا ىلع لمتشت ,تارارقzا ىوتسم ىلع ةمّيق;ا رطاخملل ًةباجتسا ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصت •
 .ساسÉا تاءارجzا وأ ةباقرلا

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكت دنع اهيلع لوصhا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ةبسانمو ةيافك ىدم يوقت •

 ىلع ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعz ةبساàا ريغ رخآ لاجم ف ةربخ ىلإ ةجاحب ةرادzا نوكت امدنع يرهوúا فيرحتلا رطاخم ديزت دق .٥أ
 مدع ةلاح فو .ةربrا لاجö ةفرعم اهيدل نوكت w دق ةرادzا نÉ وأ ,ديقعتلا ضعب دوجو ىلع ًارشؤم نوكي دق كلذ نÉ ,لاث;ا ليبس
 ضفخت دقو .رطاÆا كلت ةهجاو; ةرادzا ءاربخ دحأب ةناعتسwا متي دقف ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع ةمزiلا ةربخلل ةرادzا كiتما
 رطاخم نم ,تدجو نإ ,ةرادzا هب يعتست يذلا ريبrا لمعب قلعتت يتلا ةباقرلا تاودأ كلذ ف اö ,ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ ًاضيأ
 .يرهوúا فيرحتلا

 w دق ةعجار;او ةبساàا نقتُي يذلا عجار;ا نإف ,ةبساàا ريغ رخآ لاجم ف ةربخ مادختسا ىلع ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ لمتشا اذإ .٦أ 
ïا كلrلا ةربiا بلطتيو .ةيلا;ا مئاوقلا كلت ةعجار; ةمزÉا نع لوؤس;ا كيرشلا نم رمwقيرف نأب ةعانق ىلع نوكي نأ طابتر 
 طابترا ذيفنتل ةبسان;ا تاردقلاو تاءافكلاب يعمتجم نوعتمتي ,طابترwا قيرف نمض اوسيلو عجار;ا مهب يعتسي ءاربخ يأو ,طابترwا
 هذهب ءافولا ف عجار;ا يعتسيو ٦.طابترwا ذيفنتل ةمزiلا دراو;ا ىدمو تيقوتو ةعيبط نم ققحتلاب بلاطم عجار;ا نإ امك ٥.ةعجار;ا
 عمو .ىدم يأ ىلإو مادختسwا اذه متيس ىتمف ,كلذ ثدح نإو ,هئاربخ دحأ لمع مادختساب موقيس ناك اذإ ام ديدحتب تابلطت;ا
 دحأ لمع مادختسا نأشب ًاقباس اهذختا يتلا تارارقلا ف رظنلا ةداعإ ىلإ عجار;ا جاتحي دق ,فورظلا ريغت عم وأ ,ةعجار;ا ف مدقتلا
 .هئاربخ

 كلذل ٍفاك مهف ىلإ لصوتلا ىلع ًارداق ةعجار;ا وأ ةبساàا فiخب ةلص يذ لاجم ف ًاريبخ دعي w يذلا عجار;ا نوكي دق ,كلذ عمو .٧أ
 :لاث;ا ليبس ىلع ,لiخ نم مهفلا اذه ىلإ لصوتلا متي دقو .ءاربrا دحأب ةناعتسwا ىلإ ةجاhا نود ةعجار;ا ذيفنت لجأ نم لاvا

 .ةيلا;ا اهمئاوق دادعإ ف ةربrا هذه لثم بلطتت يتلا تآشن;ا ةعجارم ف ةربrا •

 مهيدل دارفأ عم شاقن ءارجإ وأ ,ةيمسر تارودب قاحتلwا اذه نمضتي دقو .ةلصلا يذ لاvا ف ينه;ا ريوطتلا وأ ميلعتلا •
 رواشتلا نع شاقنلا اذه فلتخيو .لاvا كلذ ف رومÉا عم لماعتلا ىلع عجار;ا ةردق زيزعت ضرغل ةلصلا يذ لاvا ف ةربخ

 
 .ًاديفم "ةعجار;ا ةنهö يلغتشملل ةءافكلا تابلطتم" )٨( ميلعتلل يلودلا رايع;ا نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلع  ٤
 ١٤ ةرقفلا ,)٢٢٠( ةعجار;ا رايعم  ٥
 )ـه( ٨ ةرقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; طيطختلا" )٣٠٠( ةعجار;ا رايعم ٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٦٩  عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا 

 ييلخادلا
 

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 كلذ ديوزت هلiخ متي يذلاو ,طابترwا ف عجار;ا اههجاو يتلا فورظلا نم ةددحم ةعومجö قلعتي اميف عجار;ا ريبخ عم
 ٧.يعم رمأ نأشب ةسوردم ةروشم يدقت نم هنكß يتلا ةلصلا تاذ قئاقhا عيمجب ريبrا

 .ةلثا£ تاطابترا اوذفن نيذلا يعجار;ا عم شاقن ءارجإ •

 نم يفكي ام ىلع لوصhا ف هتدعاس; هئاربخ دحأب ةناعتسwا ,راتخي دق وأ ,يرورضلا نم هنأ عجار;ا ددحي دق ,ىرخأ تwاح ف .٨أ
 ام ,ءاربrا دحأب يعتسيس ناك اذإ ام ديدg دنع نابسhا ف عجار;ا اهذخأي يتلا رومÉا يب نم نوكي دقو .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ
 :يلي

 .)٩أ ةرقفلا رظنا( ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف ءاربrا دحأب تناعتسا دق ةرادzا تناك اذإ ام •

 .هدقعت ىدم كلذ ف اö ,هتيمهأ ىدمو رمÉا ةعيبط •

 .رمÉا اذه ف يرهوúا فيرحتلا رطاخم •

 قلعتي اميف ءاربrا لمعب هتربخو عجار;ا ةفرعم كلذ ف اö ,اهديدg ت يتلا رطاخملل ةباجتسwا تاءارجz ةعقوت;ا ةعيبطلا •
 .ةعجار;ا ةلدÉ ةليدب رداصم رفوت ىدمو ;رومÉا كلتب

 دق ءاربrا دحأب يعتسيس ناك اذإ ام نأشب عجار;ا رارق نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف ءاربrا دحأب تناعتسا دق ةرادzا نوكت امدنع .٩أ
 :يلي ام لثم لماوعب ًاضيأ رثأتي

 .هفادهأو لمعلا اذه قاطنو ةرادzا هب تناعتسا يذلا ريبrا لمع ةعيبط •

 .ةلص تاذ تامدخ يدقتل ةأشن;ا هعم تدقاعت فرط هنإ مأ ,ةأشن;ا لبق نم ًافظوُم ةرادzا هب تناعتسا يذلا ريبrا ناك اذإ ام •

 .هيف ريثأتلا ىلع اهتردق وأ اهريبخ لمع ىلع ةباقرلا ةسرا£ ىلع ةرادzا ةردق ىدم •

 .هتاردقو ةرادzا هب تناعتسا يذلا ريبrا ةءافك •

 .ىرخأ ةيعانص وأ ةينهم تابلطتم وأ ةينف ءادأ ريياع; عضخي ةرادzا هب تناعتسا يذلا ريبrا ناك اذإ ام •

 .ةرادzا هب تناعتسا يذلا ريبrا لمع ىلع ةأشن;ا لخاد ةقبطم ةباقر تاودأ يأ •

 ,مهتيعوضومو مهتاردقو ,ةرادzا مهب يعتست نيذلا ءاربrا ةءافك ريثأت نأشب تاداشرإو تابلطتم ىلع ٨)٥٠٠( ةعجار;ا رايعم يوتحيو
 .ةعجار;ا ةلدأ ىلع دامتعwا ةيناكمإ ىلع

 )٨ ةرقفلا :عجار( اهادمو اهتيقوتو ةعجار"ا تاءارجإ ةعيبط

 ىلعف .فورظلل ًاعبت رايع;ا اذه نم ١٣-٩ تارقفلا ف ةدراولا تابلطت;اب قلعتي اميف اهادمو اهتيقوتو ةعجار;ا تاءارجإ ةعيبط فلتخت .١٠أ
 فورظ ف هيلع نوكت نأ نكï ا£ wًومش رثكأ تاءارجإ وأ ةفلتخم تاءارجإ ذيفنت ىلإ ةجاhاب ةيتóا لماوعلا يحوت دق ,لاث;ا ليبس
 :ىرخأ

 .ةدقعمو ةيعوضوم ريغ ماكحأ ىلع يوطني مهم رمأب عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع قلعتي امدنع •

 هتاردقو ريبrا كلذ ةءافك نأشب هيدل ةقباس ةفرعم رفوت مدعو ,لبق نم ريبrا لمعل عجار;ا مادختسا مدع ةلاح ف •
 .هتيعوضومو

 هتراشتسا درجم ىلع رمÉا رصتقي wو ,ةعجار;ا نم أزجتي w ًاءزج دعت تاءارجإ عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ذفني امدنع •
 .هنيعب رمأ نأشب ةروشم يدقتل

 
 ٢٢أ ةرقفلا ,)٢٢٠( ةعجار;ا رايعم ٧
 ٨ ةرقفلا ,)٥٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٧٠  

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا
 ييلخادلا

 

 .بتك;ا ف ةدوúا ةباقر تاءارجإو تاسايسل ًاعضاخ نوكي w يلاتلابو ,عجارملل ًايجراخ ًاريبخ ريبrا نوكي امدنع •

 ))ـه( ٨ ةرقفلا :عجار( عجار;ا بتكö ةصاrا ةدوúا ةباقر تاءارجإو تاسايس

 يلاتلابو ,عجار;ا بتكم ف ,يتقؤ;ا يفظو;ا مهيف نö ,يفظو;ا وأ ءاكرشلا دحأ عجار;ا هب ناعتسا يذلا يلخادلا ريبrا نوكي دق .١١أ
 ىلع ةيواسم ةينطو تابلطت; ًاعضاخ وأ ٩)١( ةدوúا ةباقر رايع; ًاقفو بتك;ا كلذ ف ةدوúا ةباقر تاءارجإو تاسايسل ًاعضاخ نوكي
 مهيف نö ,يفظو;ا وأ ءاكرشلا دحأ عجار;ا هب ناعتسا يذلا يلخادلا ريبrا نوكي دق ,ىرخأ تwاح فو ١٠.رايع;ا تابلطت; لقÉا
 .عجار;ا بتكم عم ةدوúا ةباقر تاءارجإو تاسايس ف بتك;ا اذه كرتشيو ,عجار;ا ةكبش بتاكم دحأ ف ,يتقؤ;ا يفظو;ا

 ًاقفو ةدوúا ةباقر تاءارجإو تاسايسل ًاعضاخ نوكي wو ,طابترwا قيرف ف ًاوضع عجار;ا هب يعتسي يذلا يجراrا ريبrا دعي w .١٢أ 
 قيرف ف وضعك عجارملل يجراrا ريبrا لماعُي نأ لودلا ضعب ف حئاوللا وأ ةمظنÉا بلطتت دق ,كلذ عمو ١١.)١( ةدوúا ةباقر رايع;
 ةينه;ا تابلطت;او ,لiقتسwاب ةقلعت;ا كلت كلذ ف اö ,ةلصلا تاذ ةيقiخÉا تابلطتملل ًاعضاخ نوكي دق ,كلذ ىلع ًءانبو ,طابترwا
 .حئاوللا وأ ةمظنÉا كلت اهددg يتلا ,ىرخÉا

 ىلإ ريشت ىرخÉا فارطÉا وأ بتك;ا نم ةمدق;ا تامولع;ا نكت مل ام ,بتك;اب ةدوúا ةباقر ماظن ىلع دامتعwا طابترwا قرفل قحي .١٣أ
 :لثم رومأب قلعتي اميف اهادمو اهتيقوتو عجار;ا تاءارجإ ةعيبط ىلع رثؤي دقو ,فورظلل ًاعبت دامتعwا كلذ ىدم فلتخيو ١٢.كلذ سكع

 .بيردتلاو فيظوتلا جمارب لiخ نم ,تاردقلاو ةءافكلا •

 ةقلعت;ا كلت كلذ ف اö ,ةلصلا تاذ ةيقiخÉا تابلطتملل عجار;ا مهب يعتسي نيذلا نويلخادلا ءاربrا عضخي .ةيعوضو;ا •
 .لiقتسwاب

 ءاربخلل بتك;اب ةصاrا بيردتلا جمارب رفوت دق ,لاث;ا ليبس ىلع .هب يعتسي يذلا ريبrا لمع ةيافك ىد; عجار;ا يوقت •
 ىلع دامتعwا رثؤي دقو .ةعجار;ا ةيلآو مهتاربخ يب ةلدابت;ا ةقiعلا لوح ًابسانم ًامهف عجار;ا مهب يعتسي نيذلا ييلخادلا
 مهب يعتسي نيذلا ييلخادلا ءاربrا لمع قاطن ديدحتب ةصاrا تwوكوتوربلا لثم ,ىرخÉا بتك;ا تايلمعو بيردتلا اذه لثم
 .ريبrا لمع ةيافك ىدم يوقت ىلإ ةيمارلا ,اهادمو اهتيقوتو ,عجار;ا تاءارجإ ةعيبط ىلع ,عجار;ا

 .ةعبات;ا تايلآ لiخ نم ,ةيماظنلاو ةيميظنتلا تابلطت;اب ديقتلا •

 .عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا عم قافتwا •

 .رايع;ا اذه تابلطتö ءافولا نع عجار;ا ةيلوؤسم نم دامتعwا اذه لثم دحي wو

 )٩ ةرقفلا :عجار( هتيعوضومو هتاردقو عجار"ا هب يعتسي يذلا ريبbا ةءافك

 ًايفاك نوكيس ريبrا لمع ناك اذإ ام ىلع ريبك لكشب رثؤت لماوع هتيعوضومو هتاردقو عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةءافك دعُت .١٤أ
Éا ةربخ ىوتسمو ةعيبطب ةءافكلا قلعتتو .عجار;ا ضارغrةردقلا قلعتتو .عجار;ا هب يعتسي يذلا ريب öا ةردقrهب يعتسي يذلا ريب 
 فارغúا عقو;ا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةردقلا ىلع رثؤت يتلا لماوعلا لمشت دقو .طابترwا فورظ لظ ف ةءافكلا كلت ةسرا£ ىلع عجار;ا
 وأ ينه;ا داهتجwا ىلع نيرخóا ريثأت وأ حلاص;ا براضت وأ زيحتلل ةلمتàا تاريثأتلاب ةيعوضو;ا قلعتتو .دراو;او تقولا رفوتو
 .عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبخلل يراجتلا

 :لثم ةعونتم رداصم نم هتيعوضومو هتاردقو عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةءافكب ةقلعت;ا تامولع;ا ءاقتسا نكï .١٥أ

 .ريبrا كلذل قباسلا لمعلا عم ةيصخشلا ةبرجتلا •

 
 ةرقفلا ,"ةقiعلا تاذ تامدrا تاطابتراو ىرخÉا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا;ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوúا ةباقر" )١( ةدوúا ةباقر رايعم  ٩

 )و(١٢
 .٢ ةرقفلا ,٢٢٠ ةعجار;ا رايعم  ١٠
 )و( ١٢ ةرقفلا ,)١( ةدوúا ةباقر رايعم  ١١
 ٤ ةرقفلا ,)٢٢٠( ةعجار;ا رايعم  ١٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٧١  عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا 

 ييلخادلا
 

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 .ريبrا كلذ عم تاشقان;ا •

 .ريبrا كلذ لمعب ةيارد ىلع مه ن£ مهريغ وأ نيرخóا يعجار;ا عم تاشقان;ا •

 دامتعwا لاكشأ وأ ةنه;ا ةلواز; هصيخرتو ةعانصلا تاداgا وأ ةينه;ا تائيهلا ف هتيوضعو ريبrا كلذ تiهؤö ةفرع;ا •
 .ىرخÉا يجراrا

 .ريبrا كلذ اهبتك يتلا ةروشن;ا بتكلا وأ قاروÉا •

 .)١٣أ-١١أ تارقفلا رظنا( عجار;ا بتكö ةصاrا ةدوúا ةباقر تاءارجإو تاسايس •

 ءادأ ريياع; عضخي ريبrا لمع ناك اذإ ام هتيعوضومو هتاردقو عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةءافك يوقتب ةلصلا تاذ رومÉا لمشت .١٦أ
 يعانص داgا وأ ةينهم ةئيه ةيوضعل ىرخÉا تابلطت;او ةيقiخÉا ريياع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ىرخأ ةيعانص وأ ةينهم تابلطتم وأ ةينف
 .حئاوللا وأ ةمظنÉا اهضرفت يتلا تابلطت;ا وأ صيخرتلا ةئيهب ةصاrا دامتعwا ريياعم وأ

 :يلي ام ةلص تاذ نوكت دق يتلا ىرخÉا رومÉا يب نم .١٧أ

 نمض صصخت تwاجم يأ كلذ ف اö ,هيف هلمع مادختسا متيس يذلا رم≤ل عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةءافك ةمءiم •
 ,ثداوhا دض يمأتلاو تاكلتم;ا ىلع يمأتلا ف يراوتكا ريبخ صصختي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ريبrا كلذ ةربخ لاجم
 .دعاقتلا تاشاعö ةصاrا ةيباسhا تايلمعلاب قلعتي اميف ةدودحم ةربخ كلï هنكلو

 ةفرع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةلصلا تاذ ةعجار;او ةبساàا تابلطتö قلعتي اميف عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةءافك •
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ عم ةقست;ا جذامنلا قابطنwا دنع كلذ ف اö ,قرطلاو تاضارتفwاب

 ريشت ,ةعجار;ا تاءارجإ نم اهيلع لوصhا ت ةعجارم ةلدأ وأ فورظلا ف تاريغت وأ ةعقوتم ريغ ثادحأ كانه تناك اذإ ام •
 هتيعوضومو هتاردقو عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةءافكل يئدب;ا يوقتلا ف رظنلا ةداعإ يرورضلا نم نوكي دق هنأ ىلإ
 .ةعجار;ا ف مدقتلا لiخ

 ليمعلا ةwاوم تاديدهتو ةيصخشلا ةحلص;ا تاديدهت ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةيعوضو;ا ددهت دق يتلا فورظلا نم ةريبك ةعومجم دجوت .١٨أ
 هذه نم ةيئاقولا ريبادتلا دg وأ يضقت نأ نكïو .فيوختلا تاديدهتو يتاذلا صحفلا تاديدهتو ليمعلا عم ةفلÉا تاديدهتو
 وأ عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةنهم ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيجراخ لكايه لiخ نم اّمإ ةيئاقولا ريبادتلا هذه أشنت دقو ,تاديدهتلا
 دجوت دقو .)ةدوúا ةباقر تاءارجإو تاسايس ,لاث;ا ليبس ىلع( عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع ةئيب لiخ نم وأ )ةحئw وأ ماظن
 .ةعجار;اب طابتراب ةصاخ ةيئاقو ريبادت ًاضيأ

 ريبrا رود ىلع ,ةيئاقو ريبادت ريفوت ىلإ ةجاح كانه تناك اذإ امو ,ةيعوضو;ا سß يتلا تاديدهتلا ةيمهأ ىدم يوقت دمتعي دق .١٩أ
 دg نأ ةيئاقولا ريبادتلل اهيف نكw ï يتلا فورظلا ضعب دجوت دقو .ةعجار;ا قايس ف هلمع ةيمهأ ىدمو عجار;ا هب يعتسي يذلا
 دادعإ ف ًامهم ًارود ىدأ ًادرف عجار;ا هب يعتسيس يذلا حرتق;ا ريبrا ناك اذإ ,كلذ لاثمو ,لوبقم ىوتسم ىلإ تاديدهتلا نم
 .ةرادzا هب يعتست يذلا ريبrا وه عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ناك اذإ يأ ,اهتعجارم متت يتلا تامولع;ا

 :مئi;ا نم نوكي دقف ,عجار;ا هب يعتسي يذلا يجراrا ريبrا ةيعوضوم يوقت دنع .٢٠أ

 رثؤت دقو ,عجار;ا هب يعتسي يذلا يجراrا ريبrا يبو اهنيب عم• ةفورعم تاقiع وأ حلاصم يأ نع ةأشن;ا نم راسفتسwا )أ(
  .ريبrا كلذ ةيعوضوم ىلع

 تناك اذإ ام يوقتو ,ريبrا كلذ ىلع ةقبطن;ا ةينه;ا تابلطت;ا كلذ ف اö ,ةقبطنم ةيئاقو ريبادت يأ ف ريبrا كلذ ةشقانم )ب(
 اهتشقانم مئi;ا نم نوكي دق يتلا تاقiعلاو حلاص;ا نمضتتو .لوبقم ىوتسم ىلإ تاديدهتلا نم دحلل ةيفاك ةيئاقولا ريبادتلا
 :يلي ام عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا عم

 .ةيلا;ا حلاص;ا •

 .ةيصخشلا تاقiعلاو لمعلا تاقiع •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٧٢  

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا
 ييلخادلا

 

 .ًانايك يجراrا ريبrا نوك ةلاح ف نايكلا اهمدقي يتلا تامدrا كلذ ف اö ,ىرخأ تامدخ يدقتب ريبrا مايق •

 وأ حلاصم ةيأ نأشب يجراrا هريبخ نم ةبوتكم ةدافإ ىلع لصحي نأ عجارملل ًاضيأ بسان;ا نم نوكي دق ,تwاhا ضعب ف
 .اهب ملع ىلع ريبrا كلذ نوكي ةأشن;ا عم تاقiع

 )١٠ ةرقفلا :عجار( عجار"ا هب يعتسي يذلا ريبbا ةربخ لاi مهف ىلإ لصوتلا

 .ريبrا كلذ عم شاقنلا لiخ نم وأ ,٧أ ةرقفلا ف ةحضو;ا لئاسولا لiخ نم هريبخ ةربخ لاv مهف ىلإ عجار;ا لصوتي دق .٢١أ

 :يلي ام عجار;ا مهفب ةلصلا تاذ دعُت يتلاو عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لاجö ةصاrا بناوúا يب نم .٢٢أ 

 .)١٧أ ةرقفلا رظنا( ةعجار;اب ةلص تاذ صصخت تwاجم ىلع لمتشي ريبrا كلذ لاجم ناك اذإ ام  •

 .ةقبطنم ةيميظنت وأ ةيماظن تابلطتمو اهريغ وأ ةينهم ريياعم يأ كانه تناك اذإ ام •

 تناك اذإ امو عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا اهمدختسي يتلا ,جذامنلا قابطنwا دنع كلذ ف اö ,قرطلاو تاضارتفwا ةعيبط  •
 .يلا;ا ريرقتلا ضارغÉ ةبسانمو ريبrا كلذ لاجم ف اهيلع ًافراعتم

 .عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا اهمدختسي يتلا ةيجراrاو ةيلخادلا تامولع;ا وأ تانايبلا ةعيبط  •

 )١١ ةرقفلا :عجار( عجار"ا هب يعتسي يذلا ريبbا عم قافتkا

 راودÉا نأش هنأش ,فورظلل ًاعبت ظوحلم لكشب هفادهأو لمعلا اذه قاطنو عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع ةعيبط فلتخت دق .٢٣أ
 هذه ىلع قافتwا رمÉا بلطتي كلذلو .هريبخو عجار;ا يب لاصتwا ىدمو تيقوتو ةعيبطو هريبخو عجار;ا نم لكب ةطون;ا تايلوؤس;او
 .ًايلخاد مأ ًايجراخ ًاريبخ ريبrا ناك اذإ اّمع رظنلا ضغب هريبخو عجار;ا يب رومÉا

 ناك اذإ ام كلذ ف اö ,قافتwا اذه ةيمسر ىدمو هريبخو عجار;ا يب قافتwا ليصفت ىوتسم ىلع ٨ ةرقفلا ف ةدراولا رومÉا رثؤت دق .٢٤أ 
 نوكي نأ نكï ا£ iًيصفت رثكأ قافتا ماربz ةجاhاب ةيتóا لماوعلا يحوت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ًابوتكم قافتwا نوكي نأ بسان;ا نم
 :بوتكم لكش ف قافتwا عضول ةجاhاب وأ ,ىرخأ فورظ ف هيلع

 .ةيرسلا وأ ةساسhا ةأشن;ا تامولعم ىلإ لوصولا ف قhا ىلع عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لوصح •

 .ةداعلا ف ةعقوت;ا كلت نع هريبخو عجار;اب ةطون;ا تايلوؤس;ا وأ راودÉا فiتخا •

 .ةلود نم رثكأ ف ةقبطن;ا ةيميظنتلا وأ ةينوناقلا تابلطت;ا ددعت •

 .عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع هب قلعتي يذلا رمÉا ف ريبكلا ديقعتلا  •

 .لبق نم ريبrا كلذ لمع مادختساب ريبrا مايق مدع •

 .ةعجار;ا قايس ف هتيمهأ عافتراو ,عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع ىدم عاستا •

 عجار;ا ذخأي دق يتلا رومÉاب ةمئاق ىلع قحل;ا لمتشيو .بلاغلا ف طابترا باطخ لكش ف يجراrا هريبخو عجار;ا يب قافتwا نوكي .٢٥أ
 .هب يعتسي يذلا يجراrا ريبrا عم قافتwا لاكشأ نم رخآ لكش يأ ف وأ ,طابترwا باطخ ف اهجاردإ نابسhا ف

 :يلي اميف ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةنمضتُم نوكت دق قافتwا ىلع ةلدÉا نإف ,هريبخو عجار;ا يب بوتكم قافتا دجوي w امدنع .٢٦أ 

 .ةعجار;ا جمانرب لثم لمع قاروأ نم اهب قلعتي ام وأ ,طيطختلا ةركذم •

 يتلا ةررق;ا تاءارجzاو تاسايسلا نإف ,عجار;ا هب يعتسي يذلا يلخادلا ريبrا ةلاح فو .عجار;ا بتكم تاءارجإو تاسايس •
 لمع قاروأ ف قيثوتلا ىدم دمتعيو .ريبrا كلذ لمعب قلعتت ةنيعم تاءارجإو تاسايس نمضتت دق ريبrا كلذ اهل عضخي
 عجار;ا لمع قاروأ ف بولطم قيثوت يأ كانه نوكي w دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .تاءارجzاو تاسايسلا كلت ةعيبط ىلع عجار;ا
 .ريبrا اذه لثم لمع اهيف مدختسُي يتلا فورظلا يطغت ةلصفم تwوكوتورب عجار;ا بتكم ىدل ناك اذإ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٧٣  عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا 

 ييلخادلا
 

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ))أ( ١١ ةرقفلا :عجار( هفادهأو هقاطنو لمعلا ةعيبط

 ريياعم يأ نمضتي شاقن ءارجإ عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع فادهأو قاطنو ةعيبط ىلع قافتwا دنع مئi;ا نم نوكي ام ًابلاغ .٢٧أ
 .ريبrا اهعبتي نأ ررق;ا نم ,ىرخأ ةيعانص وأ ةينهم تابلطتم يأ وأ ,ةلص تاذ ةينف ءادأ

 ))ب( ١١ ةرقفلا :عجار( ةصاrا تايلوؤس;او راودÉا

 :يلي ام هريبخو عجار;ا نم لك تايلوؤسمو راودأ ىلع قافتwا نمضتي دق .٢٨أ

 .ةيردص;ا تانايبلل iًصفم ًارابتخا ناذفنيس هريبخ وأ عجار;ا ناك اذإ ام  •

 هتاجاتنتسا وأ ريبrا جئاتن ليصافت يمضتو ,اهريغو ةأشن;ا عم ريبrا تاجاتنتسا وأ جئاتنل عجار;ا ةشقانم ىلع ةقفاو;ا  •
 .)٤٢أ ةرقفلا رظنا( ةرورضلا دنع ,عجار;ا ريرقت ف لدع;ا يأرلا ساسأ ف

 .ريبrا كلذ لمعب ةقلعت;ا عجار;ا تاجاتنتساب عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا مiعإ ىلع قافتا يأ •

 لمعلا قاروأ 

 امهنم لكب ةصاrا لمعلا قاروأ ىلإ لوصولا نأشب ًاضيأ ًاقافتا هريبخو عجار;ا نم لك تايلوؤسمو راودأ ىلع قافتwا نمضتي دق .٢٩أ
 نم ًاءزج لكشت ريبrا كلذ لمع قاروأ نإف ,طابترwا قيرف ف ًاوضع عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا نوكي امدنعو .اهب ظافتحwاو
 عجار;ا مهب يعتسي نيذلا ييجراrا ءاربrا لمع قاروأ نإف ,كلذ فiخ ىلع قافتا يأ دوجو ةاعارم عمو .ةعجار;ا لامعأ قيثوت
 .ةعجار;ا لامعأ قيثوت نم ًاءزج لكشت wو مهب ةصاخ نوكت

 ))ج( ١١ ةرقفلا :عجار( تwاصتwا

 لامعÉا يبو عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط يب ميلسلا لماكتلا قيقg لاّعفلا لدابت;ا لاصتwا لّهسُي .٣٠أ
 يعتسي يذلا ريبrا لمع قلعتي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعجار;ا ريس لiخ ريبrا فادهÉ بسان;ا ليدعتلاو ,ةعجار;ا ف ىرخÉا
 ريراقت ًاضيأو ريبrا لمع ماتخ ف بوتكم يمسر ريرقت يدقت بسان;ا نم نوكي دقف ,مهم رطخ نأشب عجار;ا تاجاتنتساب عجار;ا هب
 ءاكرش ديدg ,ةريبكلا تاطابترwا ف ًةصاخ ,بسان;ا تقولا فو لاّعف لاصتا ءارجإ ىلع دعاسي ا£و .لمعلا ف مدقتلا ءانثأ ةيوفش
 .ةأشن;او ريبrا كلذ يب لاصتiل تاءارجإ ديدgو ,ريبrا عم لصاوتلل مهنيعب يفظوم وأ

 ))د( ١١ ةرقفلا :عجار( ةيرسلا 

 ةلصلا تاذ ةيقiخÉا تابلطت;ا ف اهيلع صوصن;ا ةيرسلا ماكحأ عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ىلع ًاضيأ قبطنت نأ يرورضلا نم .٣١أ
 ىلع قافتwا متي نأ ًاضيأ تبلط دق ةاشن;ا نوكت اöرو .ةحئw وأ ماظن بجوö ةيفاضإ تابلطتم ضرف متي دقو .عجار;ا ىلع ةقبطن;ا
 .عجار;ا مهب يعتسي يذلا ييجراrا ءاربrا عم ةيرسلاب قلعتت ةنيعم ماكحأ

 )١٢ ةرقفلا :عجار( عجار"ا هب يعتسي يذلا ريبbا لمع ةيافك ىدم يوقت

 ىلع ,هذفني يذلا لمعلا ةعيبطو هريبخ ةربخ لاجö عجار;ا ما;إ ىدمو ,هتيعوضومو هتاردقو هريبخ ةءافك ىد; عجار;ا يوقت رثؤي .٣٢أ
 .عجار;ا ضارغÉ ريبrا كلذ لمع ةيافك ىدم يوقت ىلإ ةيمارلا ,اهادمو اهتيقوتو ,ةعجار;ا تاءارجإ ةعيبط

 ))أ( ١٢ ةرقفلا :عجار( عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا تاجاتنتساو جئاتن

 :يلي ام عجار;ا ضارغÉ عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع ةيافك ىدم يوقتب ةصاrا تاءارجzا نمضتت دق .٣٣أ

 .عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا نم تاراسفتسwا •

 .هريراقتو ريبrا لمع قاروأ صحف  •

 :لثم ,ةدّيؤ;ا تاءارجzا •

o مiا لمع ةظحrريب; 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٧٤  

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا
 ييلخادلا

 

o ا ريراقتلا لثم ,ةروشن;ا تانايبلا صحفzةبيط ةعمس تاذ ةدمتعم رداصم نم ةرداصلا ةيئاصح; 

o ا ىلع ةقداص;اÉةيجراخ فارطأ نم ةلصلا تاذ روم; 

o  تاءارجإ ذيفنت gةلصفم ةيليل; 

o ا تايلمعلا ذيفنت ةداعإhةيباس. 

 عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا تاجاتنتسا وأ جئاتن نوكت امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةلص تاذ ةربخ هل رخآ ريبخ عم شاقنلا •
 .ىرخÉا ةعجار;ا ةلدأ عم ةقسّتم ريغ

 .ةرادzا عم عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ريرقت ةشقانم  •

 ف تناك ًءاوس ,هتاجاتنتسا وأ عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا جئاتن ةيلوقعمو ةمءiم ىدم يوقت دنع ةلصلا تاذ لماوعلا نمضتت دق .٣٤أ
 :تناك اذإ ام ,رخآ لكش يأ وأ ريرقت لكش

 ;عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةعانص وأ ةنه; ريياعم يأ عم قستت ةقيرطب ةضورعم  •

 ;ةقبطن;ا ريياع;او ذفنُ;ا لمعلا قاطنو ,عجار;ا عم اهيلع قفت;ا فادهÉا ىلإ ةراشzا كلذ ف اö ,حوضوب اهنع رَّبعُم •

 ;ءاضتقwا دنع ,ةقحiلا ثادحÉا نابسhا ف ذخأتو ةبسانم ةرتف ىلإ دنتست  •

 ;عجار;ا ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترتي امف ,كلذك لاhا ناك اذإو ,مادختسwا ىلع ديق وأ دح وأ ظفg يÉ ةعضاخ  •

 .ريبrا اههجاوي يتلا تافارحنwا وأ ءاطخ≤ل ةبسانم ةاعارم ىلإ دنتست  •

 ةيردص;ا تانايبلاو قرطلاو تاضارتفwا

 ))ب( ١٢ ةرقفلا :عجار( قرطلاو تاضارتفwا

 يتلا ,جذامنلا قابطنwا دنع كلذ ف اö ,ةيساسÉا قرطلاو تاضارتفwا يوقت ف عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع لثمتي امدنع .٣٥أ
 ريبrا ناك اذإ ام يوقت ىلإ يساسأ لكشب ةهجوم عجار;ا تاءارجإ نوكت نأ حجر;ا نمف ,يبساحم ريدقت عضو ف ةرادzا اهمدختست
 ردق;ا ددàا غلب;ا ىلإ لصوتلا ف عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع لثمتي امدنعو .ٍفاك لكشب قرطلاو تاضارتفwا كلت صحف دق
 ةهجوم عجار;ا تاءارجإ نوكت دقف ,ةرادzا نم ردق;ا ددàا غلب;ا عم ةنراق;ا ضرغل عجار;ا نم ردق;ا غلاب;ا ىدم وأ ,عجار;ا نم
 .عجار;ا هب ناعتسا يذلا ريبrا اهمدختسا يتلا ,جذامنلا قابطنwا دنع كلذ ف اö ,قرطلاو تاضارتفwا يوقت ىلإ يساسأ لكشب

 مادختسwا كلذ ف اö ,ةيبساàا تاريدقتلا عضو ف ةرادzا لبق نم ةمدختس;ا قرطلاو تاضارتفwا ١٣)٥٤٠( ةعجار;ا رايعم شقاني .٣٦أ
 ام ىلع عجار;ا لوصح قايس ف شاقنلا كلذ ىلع صنلا نم مغرلابو .ةأشن;ا اهتروط يتلا صصختلا ةيلاع جذامنلل تwاhا ضعب ف
 هريبخ تاضارتفا يوقت دنع ًاضيأ عجار;ا دعاسي دق هنإف ,اهقرطو ةرادzا تاضارتفاب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي
 .هقرطو

 كلتل عجار;ا يوقتب ةلصلا تاذ لماوعلا نإف ,ةمهم قرطو تاضارتفا مادختسا ىلع عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع لمتشي امدنع .٣٧أ 
 :قرطلاو تاضارتفwا كلت تناك اذإ ام نمضتت قرطلاو تاضارتفwا

 ;ريبrا لاجم ف اهيلع ًافراعتم •

 ;قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطتم عم قستت •

 ;ةصصختم جذاº مادختسا ىلع دمتعت •

 
 ١٥و ١٣و ٨ تارقفلا ,"ةقiعلا تاذ تاحاصفzاو ةلداعلا ةميقلل ةيبساàا تاريدقتلا كلذ ف اö ,ةيبساàا تاريدقتلا ةعجارم" )٥٤٠( ةعجار;ا رايعم  ١٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٧٥  عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا 

 ييلخادلا
 

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 .اهتاريثأتو تافiتخwا ببس هنابسح ف ذخأي عجار;ا نإف ,اهقاستا مدع ةلاح فو ,ةرادzا قرطو تاضارتفا عم قستت •

 ))ج( ١٢ ةرقفلا :عجار( عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا اهمدختسي يتلا ةيردص;ا تانايبلا 

 تاءارجإ مادختسا متي دقف ,ريبrا كلذ لمعل ةمهم ةيردصم تانايب مادختسا ىلع عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لمع يوطني امدنع .٣٨أ
 :تانايبلا كلت رابتخw يلي ام لثم

 ىلع ةقبط;ا ةيلخادلا ةباقرلا تاودÉ ,رابتخا ءارجإ قابطنwا دنعو ,مهف ىلإ لصوتلا كلذ ف اö ,تانايبلا ردصم نم ققحتلا  •
 .ءاضتقwا دنع ,ريبrا ىلإ اهلقنو ,تانايبلا

 .يلخادلا اهقاستاو اهلامتكا ىدم نم ققحتلل تانايبلا صحف •

 تانايبلا ةعيبط نوكت امدنع ,ىرخأ تwاح يفف ,كلذ عمو .ةيردص;ا تانايبلا رابتخاب عجار;ا موقي دق ,تwاhا نم ديدعلا ف .٣٩أ 
 رابتخاب ريبrا كلذ موقي دقف ,هتربخ لاجö قلعتي اميف ةيلاع ةينقت تاذ عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا لبق نم ةمدختس;ا ةيردص;ا
 كلذ نم عجار;ا راسفتسا نوكي دقف ,ةيردص;ا تانايبلا رابتخاب عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا مايق ةلاح فو .ةيردص;ا تانايبلا
 اهلامتكاو تانايبلا هذه ةمءiم ىدم يوقتب عجار;ا مايقل ةبسانم ةقيرط ,اهصحف وأ ريبrا تارابتخا ىلع فارشzا وأ ,ريبrا
 .اهتقدو

 )١٣ ةرقفلا :عجار( لمعلا ةيافك مدع

 تاءارجإ لiخ نم رمÉا لح عجار;ا عطتسي ملو ,هضارغأ قيقحتل ٍفاك ريغ هب يعتسي يذلا ريبrا لمع نأ عجار;ا جتنتسا اذإ .٤٠أ
 نمضتت دق وأ ,عجار;او ريبrا نم لك لبق نم ىرخأ لامعأ ذيفنت ىلع يوطنت دق يتلاو ,١٣ ةرقفلا اهبلطتت يتلا ةيفاضzا ةعجار;ا
 مل عجار;ا نÉ )٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو عجار;ا ريرقت ف لدعم يأر ءادبإ يرورضلا نم نوكي دقف ,رخآ ريبخ عم دقاعتلا وأ فيظوت
 ١٤.ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لصحي

 )١٥ ,١٤ يترقفلا :عجار( عجار"ا ريرقت ف عجار"ا هب ناعتسا يذلا ريبbا ىلإ ةراشmا 

 ةيفافشلا ضارغÉ ,لاث;ا ليبس ىلع ,عجار;ا هب ناعتسا يذلا ريبrا لمع ىلإ ةراشzا حئاوللا وأ ةمظنÉا بلطتت دق ,تwاhا ضعب ف .٤١أ
 .ماعلا عاطقلا ف

 ,لدعم يأر ىلع يوتحي يذلا عجار;ا ريرقت ف عجار;ا هب ناعتسا يذلا ريبrا ىلإ ةراشzا بسان;ا نم نوكي دق ,فورظلا ضعب ف .٤٢أ 
 .ةراشzا هذه لثö مايقلا لبق هريبخ نم نذإ ىلع لوصhا ىلإ عجار;ا جاتحي دق ,فورظلا كلت فو .ليدعتلا ةعيبط حيضوتل

 

 
 )ب( ٦ ةرقفلا ,"لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تiيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم  ١٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٧٦  

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا
 ييلخادلا

 

 قحل"ا

 )٢٥أ ةرقفلا :عجار(

 هب يعتسي يذلا يجراbا ريبbاو عجار"ا يب قافتYل تارابتعا

 ةمئاقلا هذهو .هب يعتسي يذلا يجراrا ريبrا عم قافتا يأ ف اهجاردإ هنابسح ف عجار;ا ذخأي دق يتلا رومÉاب ةمئاق ىلع قحل;ا اذه يوتحي
 ديدg دمتعيو .رايع;ا اذه ف ةحضو;ا تارابتعwا لظ ف همادختسا نكï يداشرإ ليلد ةباثö نوكت نأ اهنم دوصق;او ;ةلماش تسيلو ةيحيضوت
 ف اهنيمضت متيس يتلا رومÉا ف رظنلا دنع ًاضيأ ةمئاقلا هذه ديفت دقو .طابترwا فورظ ىلع قافتwا ف اهنيمضت متيس ةنيعم رومأ تناك اذإ ام
 .عجار;ا هب يعتسي يذلا يلخادلا ريبrا عم قافتا يأ

 عجار"ا هب يعتسي يذلا يجراbا ريبbا لمع فادهأو قاطنو ةعيبط

 .يجراrا ريبrا اهذفنيس يتلا تاءارجzا قاطنو ةعيبط •

 دنعو ,يجراrا ريبrا لمع هب قلعتي يذلا رمÉا صوصخب رطrاو ةيبسنلا ةيمهÉا تارابتعا قايس ف يجراrا ريبrا لمع فادهأ •
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ,قابطنwا

 .يجراrا ريبrا اهعبتي فوس ةلص تاذ ىرخأ ةيعانص وأ ةينهم تابلطتم وأ ةينف ءادأ ريياعم يأ •

 .اهتيحiصو ,يجراrا ريبrا اهمدختسي فوس يتلا ,جذامنلا قابطنwا دنع كلذ ف اö ,قرطلاو تاضارتفwا •

 .ةقحiلا ثادحÉاب ةقلعت;ا تابلطت;او ,يجراrا ريبrا لمع عوضو; ,رابتخwا ةرتف لاhا بسحب وأ ,نايرسلا خيرات •

 هب يعتسي يذلا يجراbا ريبbاو عجار"ا نم لك تايلوؤسمو راودأ

 .ةلصلا تاذ ةيماظنلا وأ ةيميظنتلا تابلطت;او ,ةلصلا تاذ ةبساàاو ةعجار;ا ريياعم •

 ليبس ىلع ,نيرخΩل هنع حاصفإ وأ هيلإ ةراشإ ةيأ كلذ ف اö ,عجار;ا لبق نم هريرقتل دوصق;ا مادختسwا ىلع يجراrا ريبrا ةقفاوم •
 .ةعجار;ا ةنجلل وأ ةرادæل هنع حاصفzا وأ ,ةرورضلا دنع عجار;ا ريرقت ف لدع;ا يأرلا ساسأ ف هيلإ ةراشzا ,لاث;ا

 .يجراrا ريبrا لمعل عجار;ا صحف ىدمو ةعيبط •

 .ةيردص;ا تانايبلا ربتخيس يجراrا ريبrا وأ عجار;ا ناك اذإ ام •

 .ةأشن;ا مهعم دقاعتت نيذلا ءاربrاو يفظو;او اهتافلمو ةأشن;ا تiجس ىلإ يجراrا ريبrا لوصو •

 .ةأشن;او يجراrا ريبrا يب لاصتwا تاءارجإ •

 .امهنم لك لمع قاروأ ىلإ يجراrا هريبخو عجار;ا لوصو •

 .تافل;اب ظافتحiل تابلطتم يأ كلذ ف اö ,هدعبو طابترwا ءانثأ اهيلع ةباقرلاو لمعلا قاروأ ةيكلم •

 .ةبجاولا ةيانعلاو ةراه;اب لمعلا ذيفنت نع يجراrا ريبrا ةيلوؤسم •

 .لمعلا ذيفنت ىلع هتردقو يجراrا ريبrا ةءافك •

 موقيس هنإف ,كلذك رمÉا نكي مل اذإ وأ ,ةعجار;اب ةلص تاذ دعت يتلاو هيدل ةحات;ا ةفرع;ا لك مدختسي فوس يجراrا ريبrا نأ عقوت •
 .عجار;ا مiعإب

 .عجار;ا ريرقتو يجراrا ريبrا يب طبار ةماقإ ىلع ديق يأ  •

 .ريبrا كلذ لمعب ةقلعت;ا عجار;ا تاجاتنتساب يجراrا ريبrا مiعz قافتا يأ  •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٧٧  عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا 

 ييلخادلا
 

)٦٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ريرقتلاو تkاصتkا

 :كلذ ف اö ,اهراركتو تwاصتwا قرط •

o  ا تاجاتنتسا وأ جئاتن نع ريرقتلا اهب متيس يتلا ةيفيكلاrا ريبrقيرط نع ,لاث;ا ليبس ىلع( عجار;ا هب يعتسي يذلا يجرا 
 .)طابترwا قيرفل مدقت ةرمتسم تامهاسم وأ يوفش ريرقت وأ بوتكم ريرقت

o  gا قيرف نمض مهنيعب صاخشأ ديدwا عم لصاوتلاب اوموقيل ,طابترrا ريبrيجرا. 

 .عجارملل تاجاتنتسwا وأ جئاتنلا نع ريرقتلاو لمعلا نم يجراrا ريبrا ءاهتنا دعوم •

 وأ جئاتن ىلع لمتحم ديق وأ ظفg يأو ,لمعلا نم ءاهتنwا ف لمتحم ريخأت يأ نع ًاروف غiبzا نع يجراrا ريبrا ةيلوؤسم •
 .ريبrا كلذ تاجاتنتسا

 وأ يفظو;ا وأ تافل;ا وأ تiجسلا ىلإ ريبrا لوصو ةأشن;ا اهيف ديقت يتلا تwاhا نع ًاروف غiبzا نع يجراrا ريبrا ةيلوؤسم •
 .ةأشن;ا لبق نم مهعم دقاعت;ا ءاربrا

 يأ كلذ ف اö ,ةعجار;اب ةلص تاذ نوكت دق اهنأب ريبrا كلذ دقتعي يتلا تامولع;ا عيمجب عجار;ا غiبإ نع يجراrا ريبrا ةيلوؤسم •
 .قباسلا ف اهنع غلبُ;ا فورظلا ف تاريغت

 ليزت دق ةلص تاذ ةيئاقو ريبادت يأو ,ريبrا كلذ ةيعوضو; تاديدهت لكشت دق يتلا فورظلا نع غiبzا نع يجراrا ريبrا ةيلوؤسم •
 .لوبقم ىوتسم ىلإ اهنم دg وأ تاديدهتلا

 ةيرسلا 

 :كلذ ف اö ,ةيرسلا تابلطتö مازتلwا ىلإ عجار;ا هب يعتسي يذلا ريبrا ةجاح •

o   ا تابلطت;ا ف ةيرسلا ماكحأÉخiعجار;ا ىلع ةقبطن;ا ةلصلا تاذ ةيق. 

o ا تابلطت;اzةضورفم نوكت دق يتلا ةيفاض öوأ ماظن بجو wتدجو نإ ,ةحئ. 

o تدجو نإ ,ةأشن;ا اهبلطت ةيرسلا نأشب ةنيعم ماكحأ يأ. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةيلا"ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت :)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  

 ف ذخIا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 :ةيلاتلا تSيدعتلا وأ تافاضOا ىلإ ةفاضOاب ,اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تSيدعتلا وأ تافاضOا نابسMا

 ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا ةلثمأ نم" :يلي ام ىلع صنت ,ىرخIا ريرقتلا تايلوؤس; لاثم ريفوتل )٤٣( مقر ةرقفلل ةيشاح ةفاضإ -
 ام ..." هريرقت ف نمضي نأ عجار;ا ىلع نأ نم ةئا;ا دعب يثSثلاو ةسماnا ةدا;ا ف تاكرشلا ماظن هيلع صن ام ىرخIا ةيميظنتلاو
 ."ساسIا ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ ماظنلا ماكحI تافلاخم نم هل يبت دق نوكي

 نم ةلماك تاعومجم ةعجارم نع عجار;ا ريرقت ف طابترwا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا يمضت نأشب )٤٦( مقر ةرقفلل ةيشاح ةفاضإ -
 ف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف يينوناقلا يبساCا ماظن صني" :يلي ام ىلع صنت ةجردم تآشن; ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا
 نم وأ ادرف ناك اذإ هسفن هل صخر"ا بساCا نم بتك"ا نم ةرداصلا ةعجار"ا ريراقت ىلع عيقوتلا بجي" هنأ ىلع ةعباسلا هتدام
 ماظنلا طعي ملو ."عيقوتلا ف رخآ صخش ةبانإ زوجي cو ةبساCا تاكرشل ةبسنلاب aعف ةعجار"ا ىلع فرشأ وأ كراش يذلا كيرشلا
 ."تاءانثتسا ةيأ

 ةئيهلا ةرادإ سلجم رارقل ًاقفو :يلي ام ىلع صنت )٧٧أ ,٧٦أ( مقر يترقفلا ناونع كلذكو ,)٥١( مقر ةرقفلا ناونعل ةيشاح ةفاضإ -
 ف ةعجار"ا ريياعم نم ىرخأ ةعومجم دجوت نل هنإف ,ةعجارملل ةيلودلا ريياع"ا ىلإ لوحتلاب يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا
 .ةكلم"ا ف ةعجارملل ةيلCا ةئيبلا ىلع تارقفلا هذه قابطنا مدع ينعي اx ,ةكلم"ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٨٠  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 )٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةيلا"ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي( 

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ٤-١  ................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٥  .................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٦  .........................................................................................................................  فاده~ا

 ٩-٧  .......................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ١٥-١٠  ....................................................................................................  ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكت

 ١٩-١٦  ......................................................................................................................  يأرلا لكش

 ٥٢-٢٠  ....................................................................................................................  عجار;ا ريرقت

 ٥٤-٥٣  ................................................................................  ةيلا;ا مئاوقلا عم ةضورع;ا ةيفاضOا تامولع;ا

 ىرخ~ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٣أ-١أ  ......................................................................  ةأشن;اب ةصاnا ةيبساãا تاسرامملل ةيعونلا بناوâا

 ٤أ  ............................................... .………………… بسانم لكشب ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حصف;ا ةيبساãا تاسايسلا

 ٥أ  ........................ مهفلاو ةنراقملل ةلباقو اهيلع دامتعwا نكم;ا نمو ةمئSم نوكت ةيلا;ا مئاوقلا ف ةضورع;ا تامولع;ا

 ٦أ  ....................................... ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا ىلع ةمه;ا ثادحIاو تSماع;ا ريثأت نع حاصفOا

 ٩أ–٧أ  .......................................................................... لداعلا ضرعلا ققí ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت

 ١٥أ -١٠أ  ..............................................................................................  قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ فصو

 ١٧أ-١٦أ  ......................................................................................................................  يأرلا لكش

 ٧٧أ-١٨أ  ....................................................................................................................  عجار;ا ريرقت

 ٨٤أ-٧٨أ  ................................................................................  ةيلا;ا مئاوقلا عم ةضورع;ا ةيفاضOا تامولع;ا

 ةيلا;ا مئاوقلا نع لقتس;ا عجار;ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ :قحل;ا
 
 

 ةماعلا فادهIا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل

 ةرقفلا

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٨١  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 عجار;ا ريرقت ىوتحمو لكش ًاضيأ لوانتيو .ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكت نع عجار;ا ةيلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ًةجيتن رداصلا

 ةعجار;ا رايعم لوانتيو .عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومIاب غSبOا نع عجار;ا ةيلوؤسم ١)٧٠١( ةعجار;ا رايعم لوانتي .٢
 هريرقت ف ركذي امدنع وأ wًدعم ًايأر عجار;ا يدبُي امدنع عجار;ا ريرقت ىوتحمو لكش رثأت ةيفيك ٣)٧٠٦( ةعجار;ا رايعمو ٢)٧٠٥(

 رادصإ دنع قبطنت ,ريرقتلا ةيلمعل تابلطتم ىلع ًاضيأ )*(ىرخIا ةعجار;ا ريياعم يوتíو .رخآ رمأ ةرقف وأ هابتنwا تفلل ةرقف
 .عجار;ا ريرقت

 لوانتيو .قايسلا كلذ ف هتغايص تö دقو ,ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم ىلع رايع;ا اذه قبطني .٣
 ةعجار;ا رايعم لوانتيو .صاخ ضرغ يذ راطO ًاقفو ةَّدعُم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت امدنع ةصاخ تارابتعا ٤)٨٠٠( ةعجار;ا رايعم
 قبطنيو .ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانع وأ ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارû ةلص تاذ ةصاخ تارابتعا ٥)٨٠٥(
 .)٨٠٥( ةعجار;ا رايعم وأ )٨٠٠( ةعجار;ا رايعم اهيلع قَّبطُي يتلا ةعجار;ا تايلمع ىلع ًاضيأ رايع;ا اذه

 ىوتس;ا ىلع عجار;ا ريرقت ف ةنراق;ا ةيلباقو قاستwا ىلإ ةجاMا يب بسانم نزاوت داجيإ ىلإ رايع;ا اذه تابلطتم فدهت .٤
 اذه ززعيو .يمدختسملل ةمءSم رثكأ هيف ةدراولا تامولع;ا لعج قيرط نع عجار;ا ريرقت ةميق ةدايز ىلإ ةجاMا يبو ,ي;اعلا
 ةعجار;ا ىر¢ امدنعو .ةلود لكب ةصاnا فورظلا باعيتسw ةنور;ا ىلإ ةجاMا ًاضيأ يعاريو ,عجار;ا ريرقت ف قاستwا رايع;ا
 تايلمع ىلع فرعتلا ليهست قيرط نع ةي;اعلا قوسلا ف ةيقادص;ا ززعي عجار;ا ريرقت ف قاستwا نإف ,ةعجار;ا ريياع; ًاقفو
 ىلعو ةفولأ;ا ريغ فورظلل مدختس;ا مهف زيزعت ىلع ًاضيأ كلذ دعاسيو .ًاي;اع اهب فرتع;ا ريياعملل ًاقفو تö يتلا ةعجار;ا
 .اهثودح دنع اهيلع فرعتلا

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٥

 فاده~ا 

 :يلي اميف عجار;ا فادهأ لثمتت .٦

 ;اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ نم ةطبنتس;ا تاجاتنتسwا يوقت ىلإ ًادانتسا ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكت )أ(

 .بوتكم ريرقت لSخ نم حضاو ٍلكشب يأرلا كلذ ءادبإ )ب(

 تافيرعتلا 

٧. Iا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغßيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 .ماع ضرغ يذ راطO ًاقفو ةدعم ةيلام مئاوق :ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا )أ(

 
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نع غSبOا" )٧٠١( ةعجار;ا رايعم ١
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تSيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم ٢
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتنwا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار;ا رايعم ٣
 ةرادإ سلجم نم ةرداصلا دامتعwا ةقيثول ًاقفو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف قيبطتلل ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا - دري امنيأ - "ةعجار;ا ريياعم" حلطصم ينعي *

 ريغت مل اهنكلو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا قيبطت فييكتل ةيرورضلا تافاضOا ضعب نمضتت يتلاو ,يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا
 .ةكلمملل ةيماظنلا ةئيبلا لظ ف اهقيبطت فييكتل مزSلا ردقلاب ريياع;ا صوصن ةمجرت ىلع دودحم ليدعت لاخدإ ت دقف كلذل ًاعبتو .اهتابلطتم نم

 "صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٨٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٤
 "ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٨٠٥( ةعجار;ا رايعم ٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٨٢  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 نم عساو عاطقل ةيلا;ا تامولع;ا نم ةكرتش;ا تاجايتحwا ةيبلتل ممصم يلام ريرقت راطإ :ماعلا ضرغلا وذ راطOا )ب(
 .مازتلا راطإ وأ لداع ضرع راطإ يلا;ا ريرقتلا راطإ نوكي نأ نك¨و .يمدختس;ا

 ىلإ ةفاضإ راطOا اذه تابلطتû مازتلwا بلطتي يلام ريرقت راطإ ىلإ ةراش≠ل "لداعلا ضرعلا راطإ" حلطصم مدختسُيو
 :يلي ام

 مدقت نأ ةراد≠ل يرورضلا نم نوكي دق ,ةيلا;ا مئاوقلل لداعلا ضرعلا قيقحتل هنأ ,ًانمض وأ ًةحارص ,رقي  )١(
 وأ ;راطOا بجوû ديدحتلا هجو ىلع ةبولط;ا ىدعتت تاحاصفإ

 لداعلا ضرعلا قيقحتل راطOا تابلطتم نم بلطتم نع جورnا ةراد≠ل يرورضلا نم نوكي دق هنأ ًةحارص رقي  )٢(
 .ةياغلل ةردان فورظ ف wإ ًايرورض جورnا اذه لثم نوكي wأ عقوت;ا نمو .ةيلا;ا مئاوقلل

 ىلع يوتحي نأ نود ,راطOا تابلطتû مازتلwا بلطتي يلام ريرقت راطإ ىلإ ةراش≠ل "مازتلwا راطإ" حلطصم مدختسيو
 ٦.هSعأ )٢(و )١( نيدنبلا ف ةدراولا تارارقOا

 بناوâا عيمج نم ,اهدادعإ ت دق ةيلا;ا مئاوقلا نأ ىلإ لصوتي امدنع عجار;ا هنع ربعي يذلا يأرلا :لدعم ريغ يأر )ج(
 ٧.قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطO ًاقفو ,ةيرهوâا

 راطإ تابلطتم ددíو ٨."ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم" ينعت رايع;ا اذه ف "ةيلا;ا مئاوقلا" ىلإ ةراشOا .٨
 .ةيلا;ا مئاوقلا نم ًةلماك ًةعومجم لث¨ امو ,اهاوتحمو اهلكيهو ةيلا;ا مئاوقلا ضرع قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا

 ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا ينعت رايع;ا اذه ف )*("ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا" ىلإ ةراشOا .٩
 ةيلودلا ريياع;ا" ىلإ ةراشOاو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;او ةبساحملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا يلا;ا
 ف ةبساحملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل ةيلودلا ريياع;ا ينعت "ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل
 .ماعلا عاطقلا

 تابلطت"ا

 ةيلا"ا مئاوقلا ف يأر نيوكت

 يلا;ا ريرقتلا راطO ًاقفو ةيرهوâا بناوâا عيمج نم اهدادعإ ت دق ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع ًايأر نّوكُي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٠
 ٩,١٠.قبطن;ا

 لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لصوت دق ناك اذإ ام جتنتسي نأ ,يأرلا كلذ نيوكت لجأ نم ,عجار;ا ىلع بجي .١١
 :نابسMا ف جاتنتسwا اذه ذخأي نأ بجيو .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوâا فيرحتلا نم ولخت

 ١١;ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصMا ت دق ناك اذإ ام ,)٣٣٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,عجار;ا جاتنتسا )أ(

 ١٢;اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,ةيرهوج دَعُت ةححص;ا ريغ تافيرحتلا تناك اذإ ام ,)٤٥٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,عجار;ا جاتنتسا )ب(

 .١٥-١٢ تارقفلا اهبلطتت يتلا تا¨وقتلا )ج(

 
 .)أ( ١٣ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهIا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٦
 .بيترتلا ىلع ,مازتلا راطإو لداع ضرع راطإ عابتا ةلاح ف يأرلا اذه نع ريبعتلل ةمدختس;ا تاريبعتلا ٢٦و ٢٥ ناترقفلا لوانتت  ٧
 .ةيلا;ا مئاوقلا ىوتحم )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )و(١٣ ةرقفلا تددح  ٨
 اهتفاضأ تاحاصفإ ىلإ ةفاضOاب يلودلا سل≥ا نم تردص امك يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا *

 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا دامتعا ةقيثو ف درو ا; ًاقفو ريياع;ا كلت ضعبل ةئيهلا
 ١١ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٩
 .بيترتلا ىلع ,مازتلا راطإو لداع ضرع راطإ عابتا ةلاح ف يأرلا اذه نع ريبعتلل ةمدختس;ا تاريبعتلا ٢٦و ٢٥ ناترقفلا لوانتت  ١٠
 ٢٦ ةرقفلا ,"ةمَّيقُ;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم ١١
 ١١ ةرقفلا ,"ةعجار;ا لSخ ةفشتك;ا تافيرحتلا يوقت" )٤٥٠( ةعجار;ا رايعم ١٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٨٣  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطت; ًاقفو ,ةيرهوâا بناوâا عيمج نم ,ةَّدعُم ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجي .١٢
 تارشؤ;ا كلذ ف اû ,ةأشن;اب ةصاnا ةيبساãا تاسرامملل ةيعونلا بناوâا ف رظنلا يوقتلا اذه نمضتي نأ بجيو .قبطن;ا
 )٣أ–١أ ةرقفلا :عجار( .ةرادOا تاداهتجا ف لمتحم زيí دوجو ىلع

 :تناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجي ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطتم ءوض فو ,صوصnا هجو ىلع .١٣

 ىلع بجي ,يوقتلا اذه ءارجإ دنعو .ةقبطُ;او ةرات≤ا ةمه;ا ةيبساãا تاسايسلا نع بسانم لكشب حصفُت ةيلا;ا مئاوقلا )أ(
 ;مهفلل ةلباق ةقيرطب تضرُع دق تناك اذإ امو ,ةأشنملل ةيبساãا تاسايسلا ةمءSم ىدم نابسMا ف ذخأي نأ عجار;ا
 )٤أ ةرقفلا :عجار(

 ;ةبسانم ّدعُتو ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ عم ةقستم ّدعُت ةقبط;او ةرات≤ا ةيبساãا تاسايسلا )ب(

 ;ةلوقعم ّدعُت ةرادOا اهترجأ يتلا ةيبساãا تاريدقتلا )ج(

 ,يوقتلا اذه ءارجإ دنعو .مهفلاو ةنراقملل ةلباقو ,اهيلع دامتعwا نك¨و ,ةمئSم ةيلا;ا مئاوقلا ف ةضورع;ا تامولع;ا )د(
 :يلي ام نابسMا ف ذخأي نأ عجار;ا ىلع بجي

 وأ ةعمجمو ,ةفنصم تامولع;ا كلت تناك اذإ امو ,اهنيمضت ت دق ,اهنيمضت يغبني ناك يتلا تامولع;ا تناك اذإ ام •
 .بسانم لكشب ةزي¥و ,ةلصفم

 بجí تامولعم وأ ,ةمئSم ريغ تامولعم جاردإ قيرط نع هضيوقت ت دق ةيلا;ا مئاوقلل ماعلا ضرعلا ناك اذإ ام  •
 )٥أ ةرقفلا :عجار( .اهنع حصف;ا رومµل ميلسلا مهفلا

 ىلع ةمه;ا ثادحIاو تSماع;ا ريثأت مهف نم يفدهتس;ا يمدختس;ا يكمتل ةيفاك تاحاصفإ رفوت ةيلا;ا مئاوقلا )ه(
 )٦أ ةرقفلا :عجار( ;ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا

 .ةبسانم دَعُت ,ةيلام ةمئاق لك ناونع كلذ ف اû ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةمدختس;ا تاحلطص;ا )و(

 اذإ ام نمضتي نأ ًاضيأ بجي ١٣و ١٢ يترقفلا بجوû بولط;ا يوقتلا نإف ,لداع ضرع راطO ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا ّدعُت امدنع .١٤
 رظنلا لداعلا ضرعلا ققí ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ا; عجار;ا يوقت نمضتي نأ بجيو .لداعلا ضرعلا ققí ةيلا;ا مئاوقلا تناك
 )٩أ-٧أ تارقفلا :عجار( :يلي اميف

 ;اهاوتحمو اهلكيهو ةيلا;ا مئاوقلل ماعلا ضرعلا )أ(

 .لداعلا ضرعلا ققí ةقيرطب اهلثö يتلا ثادحIاو تSماع;ا نع ربعت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام )ب(

 تارقفلا :عجار( .ٍفاك ٍلكشب هفصت وأ قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ىلإ ريشت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجي .١٥
 )١٥أ–١٠أ

 يأرلا لكش

 ريرقتلا راطO ًاقفو ةيرهوâا بناوâا عيمج نم ةدعم ةيلا;ا مئاوقلا نأ جتنتسي امدنع لدعم ريغ ًايأر يدبُي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٦
 .قبطن;ا يلا;ا

 :ةلاح ف .١٧

 ;يرهوâا فيرحتلا نم ولخت w لكك ةيلا;ا مئاوقلا نأ اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا عجار;ا جاتنتسا )أ(
 وأ

 نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا نأ جاتنتسw ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصMا ىلع عجار;ا ةردق مدع )ب(
 ,يرهوâا فيرحتلا

 .)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو هريرقت ف يأرلا ليدعت عجار;ا ىلع بجيف



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٨٤  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 عم رمIا ةشقانم عجار;ا ىلع بجيف ,لداعلا ضرعلا ققw í لداع ضرع راطإ تابلطت; ًاقفو ةّدعُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ .١٨
 نم ناك اذإ ام ديدí -رمIا لح اهب ت يتلا ةيفيكلاو قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطتم ىلع ًءانب- هيلع بجيو ,ةرادOا
 )١٦أ ةرقفلا :عجار( .)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو عجار;ا ريرقت ف يأرلا ليدعت يرورضلا

 ضرعلا ققí ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقتب ًابلاطم سيل عجار;ا نإف ,مازتلا راطO ًاقفو َّةدعُم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت امدنع .١٩
 ,ةرادOا عم رمIا ةشقانم هيلع بجيف ,ةللضم ةيلا;ا مئاوقلا كلت نأ عجار;ا جتنتسا اذإ ,ةياغلل ةردان فورظ فو ,كلذ عمو .لداعلا
 .غSبOا اذهب مايقلا ةيفيك ديدíو ,هريرقت ف كلذ نع غSبOا يغبني ناك اذإ ام ديدí -رمIا لح ةيفيك ىلع ًءانب- هيلع بجيو
 )١٧أ ةرقفلا :عجار(

 عجار"ا ريرقت

 )١٩أ ,١٨أ يترقفلا :عجار( .بوتكم ٍلكش ف عجار;ا ريرقت نوكي نأ بجي  .٢٠

 ةعجار;ا ريياع; ًاقفو تö يتلا ةعجار;ا تايلمع نع عجار;ا ريرقت

 ناونعلا

 )٢٠أ ةرقفلا :عجار( .لقتس;ا عجار;ا ريرقت هنأ ىلإ حوضوب ريشي ناونع عجار;ا ريرقتل نوكي نأ بجي .٢١

 ريرقتلاب نوبطا≤ا

 )٢١أ ةرقفلا :عجار( .طابترwا فورظ ساسأ ىلع ,لاMا ىضتقم بسحب ,عجار;ا ريرقت هَّجوُي نأ بجي .٢٢

 عجار;ا يأر

 ."يأرلا" ناونعلا نوكي نأ بجيو ,هيأر عجار;ا ريرقت نم لوIا مسقلا نمضتي نأ بجي .٢٣

 :عجار;ا ريرقت ف دراولا يأرلا مسق ف ًاضيأ بجي .٢٤

 ;ةيلا;ا اهمئاوق ةعجارم تö يتلا ةأشن;ا ديدí )أ(

 ;اهتعجارم تö دق ةيلا;ا مئاوقلا نأ ىلع صنلا )ب(

 ;ةيلا;ا مئاوقلا اهلمشت ةمئاق لك ناونع ديدí )ج(

 ;ةمه;ا ةيبساãا تاسايسلا صخلم كلذ ف اû ,تاحاضيOا ىلإ ةراشOا )د(

 )٢٣أ ,٢٢أ يترقفلا :عجار( .ةيلا;ا مئاوقلا اهلمشت ةيلام ةمئاق لك اهيطغت يتلا ةرتفلا وأ خيراتلا ديدí )ه(

 يترابعلا ىدحإ مدختسي نأ بجي عجار;ا يأر نإف ,لداع ضرع راطO ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف لدعم ريغ يأر ءادبإ دنع .٢٥
 :كلذ فSخ حئاوللا وأ ةمظنIا بلطتت مل ام ,)*(ناتئفاكتم امهنأ ىلع امهيلإ رظنُي يتللا ,يتيتßا

 يلا;ا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو ]…[ ,ةيرهوâا بناوâا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو )أ(
 وأ ,]قبطن;ا

 :عجار( .]قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو ]…[ ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت ,ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو )ب(
 )٣١أ–٢٤أ تارقفلا

 نم ,ةَّدعُم ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأ عجار;ا يأر نوكي نأ بجي ,مازتلا راطO ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف لدعم ريغ يأر ءادبإ دنع .٢٦
 )٣١أ–٢٦أ تارقفلا :عجار( .]قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو ,ةيرهوâا بناوâا عيمج

 
* öةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو :يه لقتس;ا عجار;ا ريراقت جذا∑ ف اهمادختسا متيس يتلا ةرابعلا نإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف دئاسلا فرعلا عم ًايش, 

 هذه نم )أ( دنبلا ف ةدراولا ةرابعلا مادختسا عجار;ا ىلع بجي اذل ,]قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو […] ةيرهوâا بناوâا عيمج نم لداع لكشب ضرعت
 .ةرقفلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٨٥  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا ىلإ تسيل عجار;ا يأر ف قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ىلإ ةراشOا تناك اذإ .٢٧
 نع ةرداصلا ,ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل ةيلودلا ريياع;ا وأ ,ةبساحملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا ,ةيدوعسلا ةيبرعلا
 .راطOا اذهل ةئشنُ;ا ةلودلا عجار;ا يأر ددحي نأ بجيف ,ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم

 يأرلا ساسأ

 )٣٢أ ةرقفلا :عجار( :"يأرلا ساسأ" ناونعب ,ًةرشابم يأرلا مسق دعب ,ًامسق عجار;ا ريرقت نمضتي نأ بجي .٢٨

 )٣٣أ ةرقفلا :عجار( ;)**(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو تö ةعجار;ا نأ ىلع صني )أ(

 ;ةعجار;ا ريياعم بجوû عجار;ا تايلوؤسم حضوي يذلا ,عجار;ا ريرقت نم مسقلا ىلإ ريشي )ب(

 ىفوأ دق هنأو ,ةعجار;اب ةقلعت;ا ةلصلا تاذ ةيقSخIا تابلطتملل ًاقفو ,ةأشن;ا نع لقتسم عجار;ا نأب ةرابع نمضتي )ج(
ûا هتايلوؤسIخSا ةيقIنأ بجيو .تابلطت;ا هذهل ًاقفو ىرخ íا تابلطتملل ةئشنُ;ا ةلودلا ةرابعلا ددIخSتاذ ةيق 

 )٣٩أ–٣٤أ تارقفلا :عجار( ;)*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوق ىلإ ريشت وأ ,ةلصلا

 .هيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك ّدعُت اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ نأ دقتعي عجار;ا ناك اذإ ام ىلع صني )د(

 ةيرارمتسwا 

 ١٣.)٥٧٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو هريرقت ّدعُي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ءاضتقwا دنع .٢٩

 ةعجارملل ةسيئرلا رومIا

 ةسيئرلا رومIا نع غSبOا عجار;ا ىلع بجي ,ةجردم تآشن; ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم دنع .٣٠
 .)٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو هريرقت ف ةعجارملل

 وه ررقي امدنع وأ ,هريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نع غSبOا حئاوللا وأ ةمظنIا بجوû عجار;ا نم ًابولطم نوكي امدنع .٣١
 )٤٢أ–٤٠أ تارقفلا :عجار( .)٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو كلذب مايقلا هيلع بجيف ,كلذ

 ىرخIا تامولع;ا

 ١٤.)٧٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو هريرقت ّدعُي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ءاضتقwا دنع .٣٢

 ةيلا;ا مئاوقلا نع تايلوؤس;ا

 حلطص;ا عجار;ا ريرقت مدختسي نأ بجيو ."ةيلا;ا مئاوقلا نع )**(ةرادOا تايلوؤسم" ناونعب ًامسق عجار;ا ريرقت نمضتي نأ بجي .٣٣
 ةراشOا نوكت دق ,لودلا ضعب فو ."ةرادOا" ىلإ ًاديدí ريشي نأ مزلي wو ,ةينع;ا ةلودلا ف ينوناقلا راطOا قايس ف بسان;ا
 )٤٤أ ةرقفلا :عجار( .ةمكوMاب يفلك;ا ىلإ ةبسان;ا

 )٤٨أ–٤٥أ تارقفلا :عجار( :نع ةرادOا ةيلوؤسم عجار;ا ريرقت نم مسقلا اذه فصي نأ بجي .٣٤

 نم اهنيكمتل ةيرورض ةرادOا اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نعو ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطO ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ )أ(
 ;أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس يرهوâا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ

 
 عم قفتي اû اهقيبطت فييكتل ةدودحم تSيدعت عم يلودلا سل≥ا نم تردص امك ةيلودلا ةعجار;ا ريياعم يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجار;ا ريياعم  **

 .ريياع;ا كلت تابلطتم نم ايأ تSيدعتلا هذه ريغت ملو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةيماظنلا ةئيبلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوق ىلإ عجار;ا ريشي نأ بجي  *
 ٢٣-٢١ تارقفلا ,"ةيرارمتسwا" )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم  ١٣
 "ىرخIا تامولع;اب ةقSعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ١٤
 اهتايوتحم نعو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع )ةددحم ةحئw وأ ماظن بايغ لظ ف طابترwا دقعل ًاقفو وأ( حئاوللا وأ ةمظنIا بجوû ةلوؤس;ا ةهâا يه ةرادOاب دوصق;ا  **

 .ةيجراnا فارطIا ها¢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٨٦  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ةفاضOاب ,ًابسانم ةبساãا ف ةيرارمتسwا ساسأ مادختسا ناك اذإ امو ١٥ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق مييقت )ب(
 اذه نع ةرادOا ةيلوؤسم حيضوت نمضتي نأ بجيو .قابطنwا ةلاح ف ,ةيرارمتسwاب ةقلعت;ا رومIا نع حاصفOا ىلإ
 )٤٨أ ةرقفلا :عجار( .ةبساãا ف ةيرارمتسwا ساسأ مادختسا اهيف بسان;ا نم نوكي يتلا تwاحلل ًافصو مييقتلا

 نع نولوؤس;ا فلتخي امدنع ,يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشOا نع يلوؤس;ا ًاضيأ عجار;ا ريرقت نم مسقلا اذه ددحي نأ بجي .٣٥
 ىلإ ًاضيأ مسقلا اذه ناونع ريشي نأ بجي ,ةلاMا هذه فو .هSعأ ٣٤ ةرقفلا ف ةنيب;ا تايلوؤس;اب اوفوأ نَّمع فارشOا كلذ
 )٤٩أ ةرقفلا :عجار( .ةينع;ا ةلودلا ف يماظنلا راطOا قايس ف ًابسانم ّدعُي يذلا حلطص;ا ىلإ وأ "ةمكوMاب يفلك;ا"

 نأ بجي ,عجار;ا ريرقت ف ةيلا;ا مئاوقلا نع تايلوؤس;ا فصو نإف ,لداع ضرع راطO ًاقفو ةَّدعُم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت امدنع .٣٦
 ىضتقم بسح ,"ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت يتلا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ" وأ "ةيلا;ا مئاوقلا هذهل لداعلا ضرعلاو دادعOا" ىلإ ريشي
 .)*(ةمئاقلا فورظلا لظ ف لاMا

 ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم

 ."ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" ناونعب ًامسق عجار;ا ريرقت نمضتي نأ بجي .٣٧

 )٥٠أ ةرقفلا :عجار( :عجار;ا ريرقت نم مسقلا اذه ف بجي .٣٨

 :يه عجار;ا فادهأ نأ ىلع صنلا )أ(

 وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوâا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا )١(
 ;أطخ

 )٥١أ ةرقفلا :عجار( .عجار;ا يأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ  )٢(

 ريياع; ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي w هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقع;ا ديكأتلا نأ ىلع صنلا )ب(
 ;ًادوجوم ناك ىتم يرهوج فيرí لك نع ًامئاد فشكتس ةعجار;ا

 :ييتßا نيرمIا دحأ ىلإ ةفاضإ ,أطخ وأ شغ نع أشنت نأ نك¨ تافيرحتلا نأ ىلع صنلا )ج(

 تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج ّدعُت اهنأ حيضوت )١(
 وأ ١٦;ةيلا;ا مئاوقلا هذه ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقwا

 )٥٣أ ةرقفلا :عجار( .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطO ًاقفو ةيبسنلا ةيمهµل فصو وأ فيرعت يدقت )٢(

 )٥٠أ ةرقفلا :عجار( :عجار;ا ريرقت ف دراولا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم مسق ف ًاضيأ بجي .٣٩

 ةيلمع نم ءزجك كلذو ,ةعجار;ا لاوط ينه;ا كشلا ةعزن ىلع ظفاحيو ينه;ا مكMا سرا¨ عجار;ا نأ ىلع صنلا )أ(
 ;ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;ا

 :يه عجار;ا تايلوؤسم نأ ىلع صنلا قيرط نع ةعجار;ا ةيلمع فصو )ب(

)١( íا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديدâتاءارجإ ذيفنتو ميمصتو ;أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو 
 دعُيو .عجار;ا يأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMاو ;رطا≤ا كلتل بيجتست ةعجارم
 دق شغلا نI ًارظن ,أطخ نع تانلا رطnا نم ىلعأ شغ نع تانلا يرهوâا فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ
 .ةيلخادلا ةباقرلل زوا¢ وأ ةللضم تادافإ وأ دمعتم ركذ لافغإ وأ ريوزت وأ ؤطاوت ىلع يوطني

 لظ ف ةبسان;ا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصت لجأ نم ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا )٢(
 عجار;ا نوكي يتلا فورظلا فو .ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ ضرغل سيلو ,ةمئاقلا فورظلا

 
 ٢ ةرقفلا ,)٥٧٠( ةعجار;ا رايعم ١٥
*   öا" ىلإ عجار;ا ريشي نأ بجي هنإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف دئاسلا فرعلا عم ًايشOلداعلا ضرعلاو دادع". 
 ٢ ةرقفلا ,"ةعجار;ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهIا" )٣٢٠( ةعجار;ا رايعم ١٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٨٧  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 مدع هيلع بجي ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم عم نمازتلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ نع ًاضيأ wًوؤسم اهيف
 ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ ضرغل سيل نابسMا ف ةيلخادلا ةباقرلل عجار;ا ذخأ نأ ةرابع ركذ
 .ةأشنملل

 ةقلعت;ا تاحاصفOاو ةيبساãا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةمدختس;ا ةيبساãا تاسايسلا ةبسانم ىدم يوقت )٣(
 .ةرادOا اهتدعأ يتلا اهب

 كانه ناك اذإ امو ,ةبساãا ف ةيرارمتسwا ساسI ةرادOا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلا )٤(
 ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ًاريبك ًاكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتم يرهوج دكأت مدع
 نأ هيلعف ,يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ عجار;ا صلخ اذإو .اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا
 اذإ يأرلا ليدعتب موقي نأ هيلع وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا ةقSعلا تاذ تاحاصفOا ىلإ هريرقت ف هابتنwا تفلي
 ىتح اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ عجار;ا تاجاتنتسا دنتستو .ةيفاك ريغ تاحاصفOا كلت تناك
 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا نع ةأشن;ا فقوت ف ببستت دق ةيلبقتسم ًافورظ وأ ًاثادحأ نإف ,كلذ عمو .هريرقت خيرات

 ًاقفو ةّدعُم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت امدنع ,تاحاصفOا اهيف اû ,اهاوتحمو اهلكيهو ةيلا;ا مئاوقلل ماعلا ضرعلا يوقت )٥(
Oماع;ا نع ربعت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ امو ,لداع ضرع راطSاو تIيتلا ثادح öةقيرطب اهلث íضرعلا قق 
 .لداعلا

 كلذو ١٧,)٦٠٠( ةعجار;ا رايعم قبطني امدنع ,ليصفتلا نم ديزû ةعوم≥ا ةعجارم طابترا ف عجار;ا تايلوؤسم حيضوت )ج(
 :يلي ام ىلع صنلا قيرط نع

 ةيلا;ا تامولع;اب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصMا ف لثمتت عجار;ا تايلوؤسم نأ  )١(
 ;ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبO ,ةعوم≥ا لخاد ةيراجتلا ةطشنIا وأ تآشنملل

 ;اهذيفنتو اهيلع فارشOاو ةعوم≥ا ةعجارم ةيلمع هيجوت نع لوؤس;ا وه عجار;ا نأ )٢(

 .هيأر نع هدحو wًوؤسم لظي عجار;ا نأ )٣(

 )٥٠أ ةرقفلا :عجار( :عجار;ا ريرقت ف دراولا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم مسق ف ًاضيأ بجي .٤٠

 امهل طط≤ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن اهنيب نم رومأ ةلمجب قلعتي اميف ةمكوMاب يفلك;اب لصتي عجار;ا نأ ىلع صنلا )أ(
 ;ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهفشتكي ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم روصق هجوأ يأ كلذ ف اû ,ةعجارملل ةمه;ا جئاتنلاو

 دق هنأب ًانايب ةمكوMاب يفلكملل مدقي عجار;ا نأ ىلع صنلا ,ةجرد;ا تآشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمعل ةبسنلاب )ب(
 دقتعُي دق يتلا ىرخIا رومIاو تاقSعلا عيمجب مهغلبي هنأو ,لSقتسwا نأشب ةلصلا تاذ ةيقSخIا تابلطت;اب مزتلا
 ;ةقSعلا تاذ ةيئاقولا ريبادتلاب ءاضتقwا دنع ًاضيأ مهغلبيو ,هلSقتسا ىلع رثؤت اهنأ لوقعم لكشب

 ةسيئرلا رومIا نع اهنأشب غSبOا متي ىرخأ تآشنم يأو ةجرد;ا تآشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمعل ةبسنلاب )ج(
 كلت ,ةمكوMاب يفلكملل اهغSبإ ت يتلا رومIا يب نم ددحي عجار;ا نأ ىلع صنلا ,)٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل
 .ةعجارملل ةسيئر ًارومأ دَعُت مث نمو ,ةيلاMا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةغلابلا ةيمهIا اهل تناك يتلا رومIا
 ,عجار;ا ىري امدنع وأ ,رمIا نع ينلعلا حاصفOا حئاوللا وأ ةمظنIا عنö مل ام ,هريرقت ف رومIا هذه عجار;ا حضويو
 عقوت;ا نم كلذب مايقلل ةيبلسلا تاعبتلا نI هريرقت ف هنع غSبOا متي wأ يغبني رمIا نأ ,ةياغلل ةردان فورظ ف كلذو
 )٥٣أ ةرقفلا :عجار( .غSبOا اذه ىلع ةبترت;ا ةماعلا ةحلص;ا دئاوف قوفت نأ ةلوقعم ةجردب

  

 
 ")ةعوم≥ا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اû( ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١٧



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٨٨  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم فصو عضوم

 )٥٤أ ةرقفلا :عجار( :٤٠و ٣٩ يترقفلا بجوû بولط;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم فصو جاردإ بجي .٤١

 وأ ;عجار;ا ريرقت تم نمض )أ(

 وأ ;قحل;ا ف دار;ا عضو;ا ىلإ ةراشإ عجار;ا ريرقت نمضتي نأ بجي ةلاMا هذه فو ,عجار;ا ريرقتب قفرم قحلم نمض )ب(
 )٥٧أ–٥٥أ تارقفلا :عجار(

 امدنع ,ةينعم ةطلسل ينورتكلOا عقو;ا ىلع فصولا اذه لثم عضوم ىلإ عجار;ا ريرقت نمض ةددحم ةراشإ لSخ نم )ج(
 )٥٧أ ,٥٦أ ,٥٤أ تارقفلا :عجار( .كلذب موقي نأ عجارملل ًةحارص ةينطولا ةعجار;ا ريياعم وأ حئاوللا وأ ةمظنIا حمست

 لوانتي فصولا كلذ نأ ددحي نأ هيلع بجي ,ةينعم ةطلسل ينورتكلإ عقوم ىلع هتايلوؤس; فصو ىلإ عجار;ا ريشي امدنع .٤٢
 )٥٦أ ةرقفلا :عجار( .اهعم ضراعتي wو ,رايع;ا اذه نم ٤٠و ٣٩ يترقفلا ف ةدراولا تابلطت;ا

 )*(ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم

 ,ةعجار;ا ريياعم بجوû هتايلوؤسم ىلإ ةفاضOاب اهلمحتي ىرخأ ريرقت تايلوؤسم ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت ف عجار;ا لوانت اذإ .٤٣
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" ناونع تí ,عجار;ا ريرقت ف لصفنم مسق ف ىرخIا تايلوؤس;ا هذه لوانت بجيف
 ةضورع;ا تاعوضو;ا سفن كلت ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم لوانتت مل ام ,مسقلا ىوتحم بساني رخآ ناونع يأ وأ ,"ىرخIا
ûا هذه ف نك¨ ثيح ,ةعجار;ا ريياعم اهبلطتت يتلا ريرقتلا تايلوؤسم بجوMا ريرقتلا تايلوؤسم ضرعُت نأ ةلاIسفن ف ىرخ 
 )٦٠أ–٥٨أ تارقفلا :عجار( .ةعجار;ا ريياعم اهبلطتت يتلا ةقSعلا تاذ ريرقتلا رصانعب صاnا مسقلا

 ,ةعجار;ا ريياعم اهبلطتت يتلا ةقSعلا تاذ ريرقتلا رصانعب صاnا مسقلا سفن ف ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم ضرع ةلاح ف .٤٤
 )٦٠أ ةرقفلا :عجار( .ةعجار;ا ريياعم هبلطتت يذلا ريرقتلا نع ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم حوضوب عجار;ا ريرقت زي¨ نأ بجيف

 نأ بجي رايع;ا اذه نم ٤٠-٢١ تارقفلا تابلطتم نإف ,ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم لوانتي Sًصفنم ًامسق عجار;ا ريرقت نمضت اذإ .٤٥
 بجيف "ىرخIا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" مسق امأ ."ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" ناونعب مسق تí جردُت
  )٦٠أ ةرقفلا :عجار( ."ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" مسق عبتي نأ

 طابترwا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا

 ةجردب عقوت;ا نم نكي مل ام ,ةجرد;ا تآشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ف طابترwا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا ركذ بجي .٤٦
 يوني يتلا ةردانلا فورظلا فو .يصخشلا نمµل ريبك ديدهت ىلإ حاصفOا كلذ يدؤي نأ ,ةياغلل ةردان فورظ ف كلذو ,ةلوقعم
 ةمكوMاب يفلك;ا عم كلذ ةشقانم عجار;ا ىلع بجي ,عجار;ا ريرقت ف طابترwا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا ركذ مدع عجار;ا اهيف

OعSعجار;ا مييقتب مهم wل ريبكلا ديدهتلا ةروطخو ةيلامتحµ٦٣أ–٦١أ تارقفلا :عجار( .)*(يصخشلا نم( 

 عجار;ا عيقوت

 )٦٥أ ,٦٤أ يترقفلا :عجار( .ًاعقوم عجار;ا ريرقت نوكي نأ بجي .٤٧

 عجار;ا ناونع

 .ةلودلا لخاد هلمع عجار;ا هيف سرا¨ يذلا ناك;ا مسا عجار;ا ريرقت ركذي نأ بجي .٤٨

 
 ف نمضي نأ عجار;ا ىلع نأ نم ةئا;ا دعب يثSثلاو ةسماnا ةدا;ا ف تاكرشلا ماظن هيلع صن ام ىرخIا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا ةلثمأ نم *

 .ساسIا ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ ماظنلا ماكحI تافلاخم نم هل يبت دق نوكي ام... هريرقت
 صخر;ا بساãا نم بتك;ا نم ةرداصلا ةعجار;ا ريراقت ىلع عيقوتلا بجي" هنأ ىلع ةسداسلا هتدام ف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساãا ماظن صني *

 يأ ماظنلا طعي ملو ."عيقوتلا ف رخآ صخش ةبانإ زوجي wو ةبساãا تاكرشل ةبسنلاب Sعف ةعجار;ا ىلع فرشأ وأ كراش يذلا كيرشلا نم وأ ادرف ناك اذإ هسفن هل
 .تاءانثتسا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٨٩  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 عجار;ا ريرقت خيرات

 لكشت يتلا ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع عجار;ا هيف لصح يذلا خيراتلا قبسي w خيراتب عجار;ا ريرقت خَّرؤي نأ بجي .٤٩
 )٦٩أ–٦٦أ تارقفلا :عجار( :نأ ىلع ةلدIا كلذ ف اû ,ةيلا;ا مئاوقلا ف هيأرل ًاساسأ

 ;اهدادعإ ت دق ةيلا;ا مئاوقلا اهلمشت يتلا تاحاصفOاو مئاوقلا عيمج )أ(

 .ةيلا;ا مئاوقلا كلت نع ةيلوؤس;ا نولمحتي مهنأب اوّرقأ دق اهب فرتع;ا ةطلسلا مهيدل نيذلا كئلوأ )ب(

 ةحئw وأ ماظن بجوû ضورف;ا عجار;ا ريرقت

 نأ زوجي Sف ,عجار;ا ريرقتل ةددحم ةغيص وأ ميمصت مادختساب ةنيعم ةلود ف حئاوللا وأ ةمظنIا بجوû ًابلاطم عجار;ا ناك اذإ .٥٠
 ,٧٠أ يترقفلا :عجار( :ةيتßا رصانعلا نم رصنع لك ىندأ دحك نمضت اذإ wإ ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا ىلإ عجار;ا ريرقت ريشي
 )٧١أ

 .ًاناونع )أ(

 .طابترwا فورظ هبلطتت ا; ًاقفو ,ريرقتلاب بطا≤ا )ب(

 دادعإ ف مدختس;ا قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ىلإ ةراشإو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ ىلع يوتحي يذلا يأرلا مسق )ج(
 ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا نكي مل اذإ ,يلا;ا ريرقتلا راطO ةئشنُ;ا ةلودلا ديدí كلذ ف اû( ةيلا;ا مئاوقلا
 .)٢٧ ةرقفلا رظنا ,ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل ةيلودلا ريياع;ا وأ ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف

 .اهتعجارم تö دق يتلا ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ديدí )د(

 ىفوأ دق هنأو ,ةعجار;اب ةقلعت;ا ةلصلا تاذ ةيقSخIا تابلطتملل ًاقفو ,ةأشن;ا نع لقتسم عجار;ا نأ ىلع صنت ةرابع )ه(
ûا هتايلوؤسIخSا ةيقIنأ بجيو .تابلطت;ا هذهل ًاقفو ىرخ íا تابلطتملل ةئشنُ;ا ةلودلا ةرابعلا هذه ددIخSتاذ ةيق 

 .)**(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوق ىلإ ريشت وأ ,ةلصلا

 .اهعم ضراعتي wو ,)٥٧٠( ةعجار;ا رايعم نم ٢٢ ةرقفلا ف ةدراولا ريرقتلا تابلطتم لوانتي ًامسق ,ءاضتقwا دنع )و(

 رايعم نم ٢٣ ةرقفلا ف ةدراولا ريرقتلا تابلطتم لوانتي ,")ضراع;ا وأ( ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ,ءاضتقwا دنع )ز(
 .اهعم ضراعتي wو ,)٥٧٠( ةعجار;ا

 يتلا ةعجار;ا نع ةيفاضOا تامولع;ا وأ ,)٧٠١( ةعجار;ا رايعم بجوû ةبولط;ا تامولع;ا نمضتي ًامسق ,ءاضتقwا دنع )ح(
 )٧٥أ–٧٢أ تارقفلا :عجار( ١٨.اهعم ضراعتي wو ,رايع;ا كلذ ف ةدراولا ريرقتلا تابلطتم لوانتيو ,ةحئw وأ ماظن اهضرفي

 .)٧٢٠( ةعجار;ا رايعم نم ٢٤ ةرقفلا ف ةدراولا ريرقتلا تابلطتم لوانتي ًامسق ,ءاضتقwا دنع )ط(

 لوانتي ,يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشOا نع يلوؤس;ا كئلوI ًاديدíو ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةرادOا تايلوؤس; ًافصو )ي(
 .اهعم ضراعتي wو ,٣٦-٣٣ تارقفلا ف ةدراولا تابلطت;ا

 عجار;ا تايلوؤس; ًافصوو ,حئاوللا وأ ةمظنIاو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا ىلإ ًةراشإ )ك(
 )٥٣أ–٥٠أ تارقفلا :عجار( .اهعم ضراعتي wو ,٤٠-٣٧ تارقفلا ف ةدراولا تابلطت;ا لوانتي ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع

 نع لوؤس;ا كيرشلا مسا ,ةجردم تآشن; ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم تايلمعل ةبسنلاب )ل(
 نمµل ريبك ديدهت ىلإ حاصفOا كلذ يدؤي نأ ,ةياغلل ةردان فورظ ف كلذو ,ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم نكي مل ام طابترwا
 .يصخشلا

  

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوق ىلإ عجار;ا ريشي نأ بجي  **
 ١٦-١١ تارقفلا ,)٧٠١( ةعجار;ا رايعم  ١٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٩٠  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 .عجار;ا عيقوت )م(

 .عجار;ا ناونع )ن(

 .عجار;ا ريرقت خيرات )س(

 ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;او ةنيعم ةلودل ةعجار;ا ريياعم نم ٍلكل ًاقفو تö يتلا ةعجار;ا تايلمع نع عجار;ا ريرقت
 )*(ةيدوعسلا

 همازتلا ىلإ ةفاضإ ,)"ةينطولا ةعجار;ا ريياعم"( ةنيعم ةلود ف ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةعجار;اب مايقلاب ًابلاطم عجار;ا نوكي دق .٥١
 عجار;ا ريرقت نإف ,كلذك لاMا ناك اذإو .ةعجار;اب مايقلا دنع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;اب
 :اذإ wإ كلذب مايقلا عجارملل زوجي w نكلو ,ةينطولا ةعجار;ا ريياعم ىلإ ةفاضإ ,ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا ىلإ ريشي نأ نك¨
 )٧٧أ ,٧٦أ يترقفلا :عجار(

 نكم;ا نم ,ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا ف ةدراولا كلتو ةينطولا ةعجار;ا ريياعم ف ةدراولا تابلطت;ا يب ضراعت دجوي مل )أ(
 ريياع;ا اهبلطتت ,رخآ رمأ ةرقف وأ هابتنا تفل ةرقف يمضت مدع )٢( وأ ,فلتخم يأر نيوكت )١( :ىلإ عجار;ا دوقي نأ
 ;ةلصلا تاذ فورظلا ف ةعجارملل ةيلودلا

 عجار;ا مدختسي امدنع ,هSعأ )س(-)أ( ٥٠ تارقفلا ف ةددãا رصانعلا عيمج ,ىندأ ٍدحك ,عجار;ا ريرقت نمضت )ب(
 ف ةدراولا "حئاوللا وأ ةمظنIا" ىلإ ةراشOا نإف ,كلذ عمو .ةينطولا ةعجار;ا ريياعم بجوû ةددãا ةغيصلا وأ قيسنتلا
 ريياعم عجار;ا ريرقت ددحي نأ بجي ,مث نمو .ةينطولا ةعجار;ا ريياعم ىلإ ةراشإ اهنأ ىلع أرقُت نأ بجي )ك(٥٠ ةرقفلا
 .كلت ةينطولا ةعجار;ا

 ددحي نأ بجيف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةيلودلا ريياع;او ةينطولا ريياع;ا نم ٍلك ىلإ عجار;ا ريرقت ريشي امدنع .٥٢
 .ةينطولا ةعجار;ا ريياع; ةئشنُ;ا ةلودلا عجار;ا ريرقت

 )٨٤أ–٧٨أ تارقفلا :عجار( ةيلا"ا مئاوقلا عم ةضورع"ا ةيفاضÅا تامولع"ا 

 ام يوقت عجار;ا ىلع بجيف ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ اهبلطتي w ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا عم ةيفاضإ تامولعم ضرع ةلاح ف .٥٣
 وأ اهتعيبط ببسب ةيلا;ا مئاوقلا نم أزجتي w ًاءزج كلذ مغر ّدعُت ,عجارملل ينه;ا مكMا بسحب ,ةيفاضOا تامولع;ا تناك اذإ
 .اهيطغي نأ بجي عجار;ا يأر نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا نم أزجتي w ًاءزج ةيفاضOا تامولع;ا نوكت امدنعو .اهضرع ةيفيك

 ةيلا;ا مئاوقلا نم أزجتي w ءزج اهنأ ىلع قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ اهبلطتي w يتلا ةيفاضOا تامولع;ا ىلإ رظنلا متي مل اذإ .٥٤
 مئاوقلا نع حضاوو ٍفاك لكشب اهزيö ةقيرطب ةضورعم ةيفاضOا تامولع;ا كلت تناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجيف ,ةعجارُ;ا
 ةيفاضOا تامولع;ا ضرع ةقيرط رييغت ةرادOا نم بلطي نأ عجار;ا ىلع ٍذئنيح بجيف ,كلذك لاMا نكي مل اذإو .ةعجارُ;ا ةيلا;ا
 ف حضوي نأو ,ةعجارُ;ا ريغ ةيفاضOا تامولع;ا ددحي نأ عجار;ا ىلع بجو ,كلذب مايقلا ةرادOا تضفر اذإو .ةعجارُ;ا ريغ
 .اهتعجارم متت مل ةيفاضOا تامولع;ا كلت نأ هريرقت

 *** 

 ىرخ~ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )١٢ ةرقفلا :عجار( ةأشن"اب ةصاÉا ةيبساCا تاسرامملل ةيعونلا بناوÇا 

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف تاحاصفOاو غلاب;ا نأشب تاداهتجwا نم ددعب ةرادOا موقت .١أ

 ةيعونلا بناوâا ف رظنلا دنعو ١٩.ةيبساãا تاسرامملل ةيعونلا بناوâا نأشب شاقن ىلع )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم يوتحي .٢أ
 نأ ىلإ عجار;ا صُلخي دقو .ةرادOا تاداهتجا ف لمتحم زيí دوجوب عجار;ا ملعي دق ,ةأشن;اب ةصاnا ةيبساãا تاسرامملل

 
 ,ةكلم;ا ف ةعجار;ا ريياعم نم ىرخأ ةعومجم دجوت نل هنإف ,ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا ىلا لوحتلاب يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةرادإ سلجم رارقل ًاقفو *

 .ةكلم;ا ف ةعجارملل ةيلãا ةئيبلا ىلع تارقفلا هذه قابطنا مدع ينعي ا¥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٩١  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ٍلكشب ةفرحم لكك ةيلا;ا مئاوقلا نوكت نأ ف ببستي ,ةححصُ;ا ريغ تافيرحتلا ريثأت عم ,ةيدايMا بايغل يمكارتلا ريثأتلا
 ةفرحم لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ا; عجار;ا يوقت ىلع رثؤي دق ا¥ ةيدايMا بايغ ىلع ةلادلا تارشؤ;ا يب نمو .يرهوج
 :يلي ام يرهوج ٍلكشب

 يتلا تافيرحتلا حيحصت ,لاث;ا ليبس ىلع( ةعجار;ا ءانثأ اهيلإ ةرادOا هابتنا تفل ت يتلا تافيرحتلل يئاقتنwا حيحصتلا •
 .)ةنلعُ;ا حابرIا ف ناصقنلاب رثؤت يتلا تافيرحتلا حيحصت مدعو ,ةنلعُ;ا حابرIا ف ةدايزلاب رثؤت

 .ةيبساãا تاريدقتلا ءارجإ دنع ةرادOا بناج نم لمتãا زيحتلا •

 زيحتلا ىلع ةلادلا تارشؤ;ا لكشت wو ٢٠.ةيبساãا تاريدقتلا ءارجإ دنع ةرادOا زيí لامتحا )٥٤٠( ةعجار;ا رايعم لوانتي .٣أ
 .ةدح ىلع يبساحم ريدقت لك ةيلوقعم ىدم نع تاجاتنتسا طابنتسا ضارغI تافيرí ,اهتاذ دح ف ,ةرادOا بناج نم لمتãا
 .يرهوâا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ا; عجار;ا يوقت ىلع رثؤت دق اهنأ wإ

 ))أ( ١٣ ةرقفلا :عجار( بسانم لكشب ةيلا"ا مئاوقلا ف اهنع حصف"ا ةيبساCا تاسايسلا

 نإف ,اهقيبطتو اهرايتخا ت يتلا ةمه;ا ةيبساãا تاسايسلا نع بسانم لكشب حصفت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت دنع .٤أ
 :لثم ًارومأ نمضتي عجار;ا مامتها

 قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوû اهجاردإ بولط;ا ةمه;ا ةيبساãا تاسايسلاب ةقلعت;ا تاحاصفOا عيمج تناك اذإ ام •
 ;اهنع حاصفOا ت دق

 قيبطت ةيفيك سكعت يلاتلابو ,ةمئSم اهنع حاصفOا ت يتلا ةمه;ا ةيبساãا تاسايسلا نع تامولع;ا تناك اذإ ام •
 تاباسMا ةدصرأو تSماع;ا تائف ىلع قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ف ةدراولا ضرعلاو سايقلاو تابثOا طباوض
 ;اهتئيبو ةأشن;ا تايلمعل ةصاnا فورظلا ف ةيلا;ا مئاوقلا ف تاحاصفOاو

 .ةمه;ا ةيبساãا تاسايسلا ضرع هب ت يذلا حوضولا ىدم  •

 ))د( ١٣ ةرقفلا :عجار( مهفلاو ةنراقملل ةلباقو اهيلع دامتعcا نكáو ةمئaم ةيلا"ا مئاوقلا ف ةضورع"ا تامولع"ا

 :لثم رومأ ف رظنلا مهفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةيلباق ىدم يوقت نمضتي .٥أ

 .ةرصتخمو ةحضاو ةقيرطب ةضورعم ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا تناك اذإ ام  •

 ةأشن;اب ةصاخ تامولع; نوكي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع( بسانم لكشب ةزراب اهلعجي ةمه;ا تاحاصفOا عضوم ناك اذإ ام •
 أشنت w ةقيرطب ,بسانم لكشب ةيعجرم تاراشإب اهطبر ت دق تاحاصفOا تناك اذإ امو ,)يمدختس;ا ىدل ةروصتم ةميق
 .ةمزSلا تامولع;ا ديدí دنع يمدختس;ا هجاوت ةريبك تايدí اهنع

 ))ـه( ١٣ ةرقفلا :عجار( ةيلا"ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع"ا ىلع ةمه"ا ثادح~او تaماع"ا ريثأت نع حاصفÅا

 .ةأشنملل ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا;ا ءادIاو يلا;ا زكر;ا ضرعب ماع ضرغ يذ راطO ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا موقت نأ عئاشلا نم .٦أ
 يمدختس;ا يكمتل ةيفاك تاحاصفإ رفوت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقتب ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ءوض ف ,مايقلا نمضتيو
 كلذ نمضتي ,ةأشنملل ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا;ا ءادIاو يلا;ا زكر;ا ىلع ةمهُ;ا ثادحIاو تSماع;ا ريثأت مهف نم يفدهتس;ا
 :لثم رومأ ف رظنلا

 ;ةأشن;ا فورظل اهتيصوصخ ىدمو ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا ةمءSم ىدم •

 :مهف ىلع يفدهتس;ا يمدختس;ا ةدعاس; ةيفاك تاحاصفOا تناك اذإ ام •

 
 يناثلا قحل;ا ,"ةمكوMاب يفلك;اب لاصتwا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ١٩
 ٢١ ةرقفلا ,"ةقSعلا تاذ تاحاصفOاو ةلداعلا ةميقلل ةيبساãا تاريدقتلا كلذ ف اû ,ةيبساãا تاريدقتلا ةعجارم" )٥٤٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٩٢  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

o  ا مجحو ةعيبطIاو لوصwا تامازتلãماعم نع ة¢انلا ةأشنملل ةلمتSثادحأ وأ ت w ا طباوض فوتستOتابث 
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوû ةددãا )تابثOا ءاغلإ طباوض وأ(

o ا تافيرحتلا رطاخم ىدمو ةعيبطâماع;ا نع ة¢انلا ةيرهوSاو تIثادح. 

o او ةمدختس;ا قرطلاwاو تاضارتفwةضورع;ا غلاب;ا ىلع رثؤت يتلا ,اهيلع ةئراطلا تارييغتلاو ,ةسرام;ا تاداهتج 
 .ةلصلا تاذ ةيساسMا تSيلí كلذ ف اû ,ىرخأ ةقيرط ةيأب اهنع حصف;ا وأ

 )١٤ ةرقفلا :عجار( لداعلا ضرعلا ققç ةيلا"ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت 

 نإف ,رايع;ا اذه نم )ب(٧ ةرقفلا ف هيلإ راشم وه امكو ٢١.لداعلا ضرعلا موهفû ًانمض وأ ًةحارص يلا;ا ريرقتلا رطأ ضعب رقت .٧أ
 هنأب ينمض وأ حيرص لكشب ًاضيأ رقي لب ,راطOا تابلطتû مازتلwاب ةبلاط;ا ىلع رصتقي w يلا;ا ريرقتلل ٢٢لداعلا ضرعلا راطإ
 ٢٣.راطOا كلذ بجوû صاخ لكشب ةبولط;ا كلت ىدعتت تاحاصفإ ةرادOا رفوت نأ يرورضلا نم نوكي دق

 مكحلل ًاعضاخ ًارمأ ,ءاوسلا ىلع حاصفOاو ضرعلاب قلعتي اميف ,لداعلا ضرعلا ققí ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ا; عجار;ا يوقت دعُي .٨أ
 مهف ىلإ دنتسيو ,اهيلع أرطت يتلا تاريغتلا كلذ ف اû ,ةأشن;ا فورظو قئاقح لثم ًارومأ نابسMا ف يوقتلا اذه ذخأيو .ينه;ا
 ف ,لاث;ا ليبس ىلع ,رظنلا ًاضيأ يوقتلا نمضتيو .ةعجار;ا ءانثأ اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأو ةأشنملل عجار;ا
 تافيرحتلا دعُت ,ماع لكشبو ,ىرخأ ةرابعب( ةيرهوج نوكت نأ نك¨ رومأ نع ةئشانلاو لداع ضرع قيقحتل ةمزSلا تاحاصفOا
 ةيلا;ا مئاوقلا ساسأ ىلع ةذخَّتُ;ا يمدختسملل ةيداصتقwا تارارقلا ىلع رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج
 .ةيداصتقwا ةئيبلا ريغت وأ يلا;ا ريرقتلا تابلطتم روطت ريثأت لثم ,)لكك

 ةمكوMاب يفلك;او ةرادOا عم تاشقانم ءارجإ ,لاث;ا ليبس ىلع ,wًداع ًاضرع ققí ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت نمضتي دق .٩أ
 ىلع ,تاشقان;ا نمضتت نأ نك¨و .نابسMا ف اهذخأ ت يتلا لئادبلا ىلإ ةفاضإ ,يعم ضرع رايتخا بابسأ ف مهئارآ نع
 :لاث;ا ليبس

 جتني وأ ,ةديفم تامولعم بجحي تاحاصفOا وأ غلاب;ا ضرع ناك اذإ امو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف غلاب;ا ليصفت وأ عيم¢ ةجرد •
 .ةللضم تامولعم هنع

 فورظب ةلص تاذ دعُت تاسرام;ا هذه نع جورخ تwاح يأ تناك اذإ ام وأ ,ةبسان;ا ةعانصلا تاسرا¥ عم قاستwا •
 .ةرربم دعُت هيلع ًءانبو ةأشن;ا

 )١٥ ةرقفلا :عجار( قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راطإ فصو

 جاردإ ,لاMا ىضتقم بسح ,ةمكوMاب يفلك;او ةرادOا نم ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ بلطتي ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ف حضوم وه امك .١٠أ
 دنتست يذلا راطOاب ةيلا;ا مئاوقلا يمدختسم فصولا كلذ ملعُيو ٢٤.ةيلا;ا مئاوقلا ف قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطO ٍفاك ٍفصو
 .مئاوقلا كلت هيلإ

 عيمâ ةيفوتسم ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ wإ ًابسانم ًافصو يعم يلام ريرقت راطO ًاقفو ةَّدعُم اهنأب ةيلا;ا مئاوقلا فصو دعُي w .١١أ
 .ةيلا;ا مئاوقلا اهيطغت يتلا ةرتفلا لSخ ةيراس نوكت يتلا راطOا كلذ تابلطتم

 ريبك لكشب مزتلت ةيلا;ا مئاوقلا نإ" ,لاث;ا ليبس ىلع( ةقيقد ريغ ةدّيقم وأ ةظفحتم ةغلب قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ فصو دعُي w .١٢أ
 مئاوقلا يمدختسم للضي دق هنI راطOا كلذل ًايفاك ًافصو ,)"ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;اب
 .ةيلا;ا

 
 تافيرعتل ًاقفو ىرخIا تwاMاو ثادحIاو تSماع;ا تاريثأت نع قداصلا ريبعتلا بلطتي لداعلا ضرعلا نأ ىلإ يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا ريشت ,لاث;ا ليبس ىلع  ٢١

 .اهتابثإ طباوضو تافورص;او لخدلاو تامازتلwاو لوصIا
 .)أ( ١٣ ةرقفلا ,٢٠٠ ةعجار;ا رايعم  ٢٢
 يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا ف ةددãا تابلطت;اب مازتلwا نوكي امدنع ةيفاضإ تاحاصفإ يدقت ةأشن;ا نم يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا بلطتت ,لاث;ا ليبس ىلع  ٢٣

 ضرع" )١( ةبساحملل يلودلا رايع;ا( ةأشنملل يلا;ا ءادIاو يلا;ا زكر;ا ىلع ىرخIا تwاMاو ثادحIاو تSماع;ا ضعب ريثأت مهف نم يمدختس;ا يكمتل فاك ريغ
 .))ج( ١٧ ةرقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا

 ٥أو ٤أ ناترقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ٢٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٩٣  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 يلا;ا ريرقتلل دحاو راطإ نم رثكأ ىلإ ةراشOا 

 ينطولا راطOا ,لاث;ا ليبس ىلع( يلا;ا ريرقتلا رُطُأ نم نيراطO ًاقفو تدعُأ اهنأ ةيلا;ا مئاوقلا حضوت دق ,تwاMا ضعب ف .١٣أ
 دادعإب ةبلاطم ةرادOا نأ ىلإ كلذ ف ببسلا عجري دقو .)ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;او
 .قبطنم يلام ريرقت راطإ نيراطOا Sك دعُي ةلاMا كلت فو ,كلذب مايقلا ف ةرادOا ةبغرل وأ ,نيراطOا نم ٍلكل ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا
 لكل ًاقفو ةدعُم ةيلا;ا مئاوقلا نأ رابتعwو .ةدح ىلع راطإ لكب ةمزتلم ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ wإ ًابسانم فصولا كلذ نوكي wو
 عقاولا فو .مئاوقلا يب قيفوتلل ةجاح ةيأ نود ,تقولا سفن ف نيراطOا Sكب ةمزتلم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت نأ بجي ,نيراطOا نم
 ريياع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع( رخßا راطOا ةلودلا ىنبتت مل ام تقولا سفن ف نيراطOا Sكب مازتلwا حجر;ا ريغ نم نوكي ,يلمعلا
 .هب مازتلwا تاقوعم عيمج نم صلختت مل ام وأ ,اهب صاخ ينطو راطإك )يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا

 تناك يتلا كلت عم جئاتنلا قباطت ةيفاضإ ةمئاق وأ حاضيإ ىلع يوتí يتلاو ام يلام ريرقت راطO ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإ .١٤أ
 تامولع;ا عيمج نمضتت w ةيلا;ا مئاوقلا نأ ىلإ كلذ عجريو .رخßا راطOا كلذل ًاقفو ةَّدعُم ربتعُت w ,رخآ راطإ بجوû رهظتل
 .رخßا راطOا كلذ بجوû ةبولط;ا ةقيرطلاب

 مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيOا ف فصت ,كلذ ىلإ ةفاضOابو ,قبطنم دحاو يلام ريرقت راطO ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا ّدعُت دق ,كلذ عمو .١٥أ
 اهمازتلا ىدم حيضوت عم ينطو راطO ًاقفو ةيلام مئاوق دادعإ ,لاث;ا ليبس ىلع( رخآ راطإب ةيلا;ا مئاوقلا مازتلا ىدم ةيلا;ا
 وه امك ,ةيفاضإ ةيلام تامولعم فصولا كلذ لث¨ دقو .)ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;اب
 .ةيلا;ا مئاوقلا نع حضاو ٍلكشب اهزييö ناكمOاب نكي مل اذإ عجار;ا يأر اهيطغي ,٥٤ ةرقفلا ف حضوم

 يأرلا لكش 

 امدنعو .لداع ضرع راطإ تابلطت; ًاقفو اهدادعإ نم مغرلا ىلع ,لداعلا ضرعلا ةيلا;ا مئاوقلا اهيف ققw í تwاح دجوت دق .١٦أ
 هجو ىلع ةبولط;ا كلت ىدعتت ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيفاضإ تاحاصفإ يمضت ةراد≠ل نكم;ا نم نوكي دقف ,كلذك لاMا نوكي
 قيقí لجأ نم راطOا ف دراو بلطتم نع جورnاب ةرادOا موقت دق ,ةياغلل ةردان فورظ ف وأ ,راطOا كلذ بجوû ديدحتلا
 )١٨ ةرقفلا :عجار( .ةيلا;ا مئاوقلل لداعلا ضرعلا

 ةعجار;ا رايع; ًاقفو عجار;ا ررق اذإ ةللضم ربتعت يعم مازتلا راطO ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأ عجار;ا ىري نأ ًادج ردانلا نم .١٧أ
 )١٩ ةرقفلا :عجار( ٢٥.لوبقم راطOا نأ )٢١٠(

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( عجار"ا ريرقت

 .ينورتكلإ طيسو مادختساب ردصت يتلا كلتو ةيقرو ةخسن لكش ف ةرداصلا ريراقتلا بوتك;ا ريرقتلا لمشي .١٨أ

 .٤٩-٢١ تارقفلا ف اهيلع صوصن;ا رصانعلا نمضتت ,ةيلا;ا مئاوقلا نع ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ ىلع رايع;ا اذه قحلم يوتحي .١٩أ
 رايع;ا اذه بلطتي ,كلذ عمو .عجار;ا ريرقت رصانع بيترتل تابلطتم رايع;ا اذه عضي مل ,يأرلا ساسأو يأرلا يمسق ءانثتسابو
 تö يتلا ةعجار;ا تايلمع ىلإ ريشت يتلا عجار;ا ريراقت ىلع فرعتلا ةدايز ف ةدعاس;ا ىلإ فدهت ,ةددحم نيوانع مادختسا
 ةيحيضوتلا عجار;ا ريراقت نع فلتخي بيترتب عجار;ا ريرقت رصانع اهيف ضَرعُت يتلا تwاMا ف ًةصاخ ,ةعجار;ا ريياع; ًاقفو
 .رايع;ا اذه قحلم ف ةدراولا

 ةعجار;ا ريياع; ًاقفو تö يتلا ةعجار;ا تايلمع نع عجار;ا ريرقت

 )٢١ ةرقفلا :عجار( ناونعلا

 لقتس;ا عجار;ا ريرقت زّي¨ ,"لقتس;ا عجار;ا ريرقت" لاث;ا ليبس ىلع ,لقتسم عجارم ريرقت وه ريرقتلا نأ ىلإ ريشي يذلا ناونعلا .٢٠أ
 .هريغ نم ةرداصلا ريراقتلا نع

 
 )أ( ٦ ةرقفلا ,"ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتwا" )٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٩٤  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 )٢٢ ةرقفلا :عجار( ريرقتلاب بطا≤ا

 ًةداع ًاهجوم عجار;ا ريرقت نوكيو .عجار;ا ريرقت مهيلإ هجويس نيذلا صاخشIا طابترwا طورش وأ حئاوللا وأ ةمظنIا ددí دق .٢١أ
 ةعجارم متي يتلا ةأشن;ا ف ةمكوMاب يفلك;ا وأ يمهاس;ا ىلإ اّمإ ًاهجوم نوكي ام ًابلاغو ,مهل ريرقتلا دادعإ ت نيذلا كئلوأ ىلإ
 .ةيلا;ا اهمئاوق

 )٢٦-٢٤ تارقفلا :عجار( عجار;ا يأر

 اهتعجارم تö يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ىلإ ةراشOا

 فلأتت ةيلام ةمئاق لك ناونع[ لمشت يتلاو ,ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا عجار دق عجار;ا نأ ىلع ,لاث;ا ليبس ىلع ,عجار;ا ريرقت صني .٢٢أ
 لك اهيطغت يتلا ةرتفلا وأ خيراتلا ديدí عم ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوû ةبولط;ا ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعوم≥ا اهنم
 .ةمه;ا ةيبساãا تاسايسلاب صخلم كلذ ف اû ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيOاو ]ةيلام ةمئاق

 ذخأي دقف ,يونسلا ريرقتلا لثم ,ىرخأ تامولعم ىلع يوتحي دنتسم ف نَّمضُتس ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأ عجار;ا ملعي امدنع .٢٣أ
 كلذ دعاسيو .كلذب ضرعلا لكش حمس اذإ ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا اهيف ةضورع;ا تاحفصلا ماقرأ ديدí نابسMا ف عجار;ا
 .عجار;ا ريرقت اهب قلعتي يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ديدí ف يمدختس;ا

 )*("ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت" وأ "ةيرهوâا بناوâا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت"

 .ناتئفاكتم امهنأ ىلع "ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت"و ,"ةيرهوâا بناوâا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت" يترابع ىلإ رظنُي .٢٤أ
 ةلود ةيأ ف "ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت" ةرابع وأ "ةيرهوâا بناوâا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت" ةرابع مادختسا دَّدحُيو
 كلت ف اهيلع فراعت;ا ةسرام;ا لSخ نم وأ ,ةلودلا كلت ف ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم مكí يتلا حئاوللا وأ ةمظنµل ًاعبت ةنيعم
 اذه نم ١٤ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا ىلع رثؤي w كلذ نإف ,ةفلتخم ةغيص مادختسا حئاوللا وأ ةمظنIا بلطتت امدنعو .ةلودلا
 .لداع ضرع راطO ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلل لداعلا ضرعلا يوقت عجار;ا نم بلطتي يذلا ,رايع;ا

 اميف "ةاعارم عم" وأ "قباسلا حرشلا ىلإ ًادانتسا" لثم تارابع مادختسا بسان;ا ريغ نمف ,لَّدعم ريغ ًايأر عجار;ا يدبُي امدنع .٢٥أ
 .يأرلا ليدعت وأ فاعضإب وأ طورشم يأرب يحوت اهنI ,يأرلاب قلعتي

 اهضرعت يتلا رومIاو ةيلا;ا مئاوقلا فصو

 ةلاح ف ,لاث;ا ليبس ىلعف .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ف اهفيرعت بسح ,ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعوم≥ا عجار;ا يأر يطغي .٢٦أ
 ف تاريغتلا ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,يلا;ا زكر;ا ةمئاق :ةيلا;ا مئاوقلا نمضتت دق ,ماعلا ضرغلا تاذ رُطIُا نم ديدعلا
 تامولعمو ةمه;ا ةيبساãا تاسايسلاب ًاصخلم ًةداع مضت يتلا ,ةقفر;ا تاحاضيOاو ,ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح
 .ةيلا;ا مئاوقلا نم أزجتي w ءزج اهنأ ىلع ةيفاضOا تامولع;ا ىلإ ًاضيأ رظنُي دق ,لودلا ضعب فو .ىرخأ ةيحيضوت

 عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةيلا;ا مئاوقلا نأ ىلع عجار;ا يأر صني ,لداع ضرع راطO ًاقفو ةَّدعُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةلاح ف .٢٧أ
 مئاوقلا ةلاح ف ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهضرعل ةيلا;ا مئاوقلا فدهت يتلا رومµل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ ,ةيرهوâا بناوâا
 ةأشنملل يلا;ا زكر;ا ف رومIا هذه لثمتت ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةَّدعُ;ا ةيلا;ا
 دراولا ]...[ غارفلا نإف ,يلاتلابو .خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةرتفلل ةأشنملل ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا;ا ءادIاو ,ةرتفلا ةياهن خيرات ف
 راطإ نوكي امدنع ,ةقباسلا ةلمâا ف لئا;ا طnاب تاملكلا هلحم لí نأ هنم دوصق;ا رايع;ا اذه ف اهريغو ٢٥ ةرقفلا ف
 فصت تاملكب ةقبطن;ا ىرخIا يلا;ا ريرقتلا رطأ ةلاح ف هلادبتسا وأ ,يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا وه قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا
 .اهضرعل ةيلا;ا مئاوقلا فدهت يتلا رومIا

 
* öةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو :يه لقتس;ا عجار;ا ريراقت جذا∑ ف اهمادختسا متيس يتلا ةرابعلا نإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف دئاسلا فرعلا عم ًايش, 

 .]قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقبط […] ةيرهوâا بناوâا عيمج نم لداع لكشب ضرعت



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٩٥  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 عجار;ا يأر ىلع رثؤي نأ نك¨ فيكو قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ فصو

 ءادبإ هيف ت يذلا قايسلاب عجار;ا ريرقت يمدختسم مSعإ وه عجار;ا يأر ف قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ديدí نم دوصق;ا .٢٨أ
 :لثم تاحلطصû قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ديدí متيو .١٤ ةرقفلا هبلطتت يذلا يوقتلا نم دMا دوصق;ا سيلو ;عجار;ا يأر

 نم ةدمتع;ا ىرخIا تارادصOاو ريياع;او ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلا ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ..."
 وأ "يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 "... )ص( ةلودلا ف اهيلع فراعت;ا ةيبساãا ئدابملل ًاقفو ..."

 لثم تاحلطصû راطOا ديدí متي ,ةيميظنت وأ ةيماظن تابلطتمو يلام ريرقت ريياعم قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ لمشي امدنع .٢٩أ
 ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخIا تارادصOاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ..."

 دجوت يتلا فورظلا )٢١٠( ةعجار;ا رايعم لوانتيو .")ص( ةلودلا ف تاكرشلا ماظن تابلطتمو )*(يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا
 ٢٦.ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطت;او يلا;ا ريرقتلا ريياعم يب ضراعت هجوأ اهيف

 يلام ريرقت راطإ امهSك دعي هيلع ًءانبو ,يلا;ا ريرقتلا رطأ نم نيراطO ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دَعُت دق ,١٣أ ةرقفلا ف يبُم وه امك .٣٠أ
 ًاقفو عجار;ا يأر ريشيو ,ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا يأر نيوكت دنع لصفنم لكشب نابسMا ف راطإ لك ذخأ متي ,يلاتلابو .قبطنم
 :يتßا وحنلا ىلع نيراطOا نم ٍّلك ىلإ ٢٧-٢٥ تارقفلل

 ّيراطإ دحI ًاقفو ةَّدعُم ةيلا;ا مئاوقلا نأب يأر ,امهو :ييأر ءادبإ متي ,ةدح ىلع راطإ لكب ةيلا;ا مئاوقلا مازتلا ةلاح ف )أ(
 رخßا يلا;ا ريرقتلا راطO ًاقفو ةَّدعُم ةيلا;ا مئاوقلا نأب يأرو ,)ينطولا راطOا ,لاث;ا ليبس ىلع( يقبطن;ا يلا;ا ريرقتلا
 نيذه ءادبإ متي دقو .)ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع( قبطن;ا
 بناوâا عيمج نم لداع لكشب ةيلا;ا مئاوقلا ضرعت ,لاث;ا ليبس ىلع( ةدحاو ةلمج ف وأ ,لصفنم لكشب ييأرلا
 ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفوو ,)ص( ةلودلا ف اهيلع فراعت;ا ةيبساãا ئدابملل ًاقفو ,]...[ ةيرهوâا
 .)ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا

 ًاقفو ةَّدعُم ةيلا;ا مئاوقلا نأب لدعم ريغ يأر ءادبإ نك¨ ,رخßا راطOا نود نيراطOا دحأب ةيلا;ا مئاوقلا مازتلا ةلاح ف )ب(
Oا ,لاث;ا ليبس ىلع( دحاو راطOينطولا راط(, اب قلعتي اميف لَّدعُم يأر ءادبإوOا راطßرخ )ريياع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع 
 .)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو )ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا

 ىدم نع حصفت ,كلذل ةفاضإو ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإب اهمازتلا ةيلا;ا مئاوقلا حضوت دق ,١٠أ ةرقفلا ف يبُم وه امك  .٣١أ
 مئاوقلا نع حوضوب اهزييö نكم;ا نم نكي مل اذإ ةيفاضOا تامولع;ا كلت عجار;ا يأر يطغُيو .رخآ يلام ريرقت راطإب اهمازتلا
 :هيلع ًءانبو .)٨٤أ-٧٨أ تارقفلا ف ةيقيبطت داوم نم امهب قلعتي امو ٥٤و ٥٣ يترقفلا رظنا( ةيلا;ا

 .)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو لَّدعُم يأر ءادبإ متيف ,Sًّلضم رخßا راطOاب مازتلwا نع حاصفOا ناك اذإ )أ(

 يمدختس;ا مهفل ًاساسأ لكشي هنإ ثيحب ةيمهIا نم ريبك ٍردق ىلع هنأ ىري عجار;ا نأ wإ ,ٍللضم ريغ حاصفOا ناك اذإ )ب(
 .حاصفOا ىلإ هابتنwا تفلل ,)٧٠٦( ةعجار;ا رايع; ًاقفو هابتنا تفل ةرقف ةفاضإ متتف ,ةيلا;ا مئاوقلل

 )٢٨ ةرقفلا :عجار( يأرلا ساسأ 

 مسقل ًةرشابم ًايلات يأرلا ساسأ مسق نوكي نأ رايع;ا اذه بلطتي ,هيلعو .عجار;ا يأر نع ًامهم ًاقايس يأرلا ساسأ مسق مدقي .٣٢أ
 .عجار;ا ريرقت ف يأرلا

 .ةرقتسم ريياع; ًاقفو تö دق ةعجار;ا نأب عجار;ا ريرقت يمدختسم ربخت ةمدختس;ا ريياع;ا ىلإ ةراشOا نإ .٣٣أ

 
 عوضوم لثم ةيلودلا ريياع;ا اهيطغت w عيضاو; ةينف ءارأ وأ ريياعم نم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا هدمتعت ام وه ىرخIا تارادصOاو ريياع;اب دصقي  *

 .ةاكزلا
 ١٨ ةرقفلا ,)٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٩٦  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ))ج(٢٨ ةرقفلا :عجار( ةلصلا تاذ ةيقSخIا تابلطت;ا 

 يذ ةعجار;ا طابتراب ةقلعت;ا تابلطت;ا كلت نأشب ةيفافشلا ةدايز ىلإ ةلصلا تاذ ةيقSخIا تابلطتملل ةئشنُ;ا ةلودلا ديدí يدؤي .٣٤أ
 تايقSخأ دعاوق نم )ب(و )أ( نيأزâا ًةداع لمشت ةلصلا تاذ ةيقSخIا تابلطت;ا نأ )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم حضويو .ةلصلا
 ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارû قلعتي اميف يبساحملل ةنه;ا تايقSخI ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا يينه;ا يبساحملل ةنه;ا
 نإف ,دعاوقلا كلت ةلصلا تاذ ةيقSخIا تابلطت;ا نمضتت امدنعو ٢٧.ًاددشت رثكأ نوكت يتلا ةينطولا تابلطت;ا عم بنج ىلإ ًابنج
 ةلصلا تاذ ةيقSخIا تابلطت;ا عيمج لكشت يينه;ا يبساحملل ةنه;ا تايقSخأ دعاوق تناك اذإو .اهيلإ ًاضيأ ريشت دق ةرابعلا

 .)*(ةئشنُ;ا ةلودلا ةرابعلا ف دَّدí نأ مزلي Sف ,ةعجار;اب

 تابلطت;او دعاوقلاو ةيقSخIا دعاوقلا لثم ,ةفلتخم رداصم ةدع ف ةلصلا تاذ ةيقSخIا تابلطت;ا دجوت دق ,لودلا ضعب ف .٣٥أ
 ددع ف ةنَّمضُم ةلصلا تاذ ىرخIا ةيقSخIا تابلطت;او لSقتسwا تابلطتم نوكت امدنعو .حئاوللا وأ ةمظنIا ف ةيفاضOا
 ةقبطن;ا ةحئSلا وأ ةدعاقلا مسا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةلصلا يذ )رداص;ا( ردص;ا ةيمست عجار;ا راتخي دقف ,رداص;ا نم دودحم
 ,لاث;ا ليبس ىلع( رداص;ا كلت بسانم لكشب صخلُي عساو قاطن ىلع موهفم حلطصم ىلإ ريشي دق وأ ,)ةينع;ا ةلودلا ف
 .))ص( ةلودلا ف ةصاnا تآشن;ا ةعجارم تايلمعل لSقتسwا تابلطتم

 رثكأ تامولعم هريرقت ف مدقي نأ عجار;ا نم ةعجار;ا طابترا طورش وأ ةينطولا ةعجار;ا ريياعم وأ حئاوللا وأ ةمظنIا بلطتت دق .٣٦أ
íا تابلطت;ا رداصم لوح ًاديدIخSةلصلا تاذ ةيق, ûاب ةقلعت;ا كلت كلذ ف اwقتسSةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ىلع ةقبطن;ا ,ل. 

 ةيقSخIا تابلطتملل ةددعتم رداصم كانه نوكت امدنع عجار;ا ريرقت ف هجاردإ بسان;ا نم يذلا تامولع;ا ردق ديدí دنع .٣٧أ
 ةيفافشلا يب نزاوتلا قيقí ف لثمتي نابسMا ف هذخأ يغبني مهم لماع ةّمث نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارû ةقلعت;ا ةلصلا تاذ
 .عجار;ا ريرقت ف ىرخIا ةديف;ا تامولع;ا بجح رطخو

 تاعوم≥ا ةعجارم تايلمعل ةصاخ تارابتعا 

 ةقلعت;ا كلت كلذ ف اû ,ةلصلا تاذ ةيقSخIا تابلطتملل ةددعتم رداصم كانه نوكت امدنع ,تاعوم≥ا ةعجارم تايلمع ف .٣٨أ
 طابترا قيرف ىلع ةقبطن;ا ةلصلا تاذ ةيقSخIا تابلطت;اب ًةداع عجار;ا ريرقت ف ةلودلا ىلإ ةراشOا قلعتت ,لSقتسwاب
 ةيقSخIا تابلطتملل ًاضيأ ةعوم≥ا تانوكم وعجارم عضخي ,تاعوم≥ا ىدحإ ةعجارم دنع هنأ وه اذه ف ببسلاو .ةعوم≥ا
 ٢٨.ةعوم≥ا ةعجارû ةلص تاذ دعُت يتلا

 عّسوت w يلاتلابو ,تانوك;ا يعجارم كلذ ف اû ,يعجارملل ةنيعم ةيقSخأ تابلطتم وأ لSقتسا تابلطتم ةعجار;ا ريياعم عضت w .٣٩أ
 تابلطت;ا وأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوق ف لSقتسwا تابلطتم ىرخأ ةقيرط ةيأب زواجتت وأ
 نأ تwاMا عيمج ف نّوك;ا عجارم نم ةعجار;ا ريياعم بلطتت w امك ,ةعوم≥ا طابترا قيرف اهل عضخي يتلا ىرخIا ةيقSخIا
 تاذ ةيقSخIا تابلطت;ا نإف ,كلذل ةجيتنو .ةعوم≥ا طابترا قيرف ىلع قبطنت يتلا ةددãا لSقتسwا تابلطتم سفنل عضخي
 ٢٩)٦٠٠( ةعجار;ا رايعم مدقيو .ةدقعم نوكت دق تاعوم≥ا ةعجارم ةلاح ف ,لSقتسwاب ةقلعت;ا كلت كلذ ف اû ,ةلصلا
 w يتلا تwاMا كلذ ف اû ,ةعوم≥ا ةعجارم لجأ نم ام نوك; ةيلا;ا تامولع;ا ىلع لامعأ ذيفنت دنع يعجارملل تاداشرإ
 .ةعوم≥ا ةعجارû ةلص تاذ دعُت يتلا لSقتسwا تابلطتم نّوك;ا عجارم اهيف فوتسي

 )٣١ ةرقفلا :عجار( ةعجارملل ةسيئرلا رومIا 

 ليبس ىلع ,ةجرد;ا تآشن;ا فSخب ىرخأ تآشنم ةعجارم دنع ةعجارملل ةسيئرلا رومIاب غSبOا حئاوللا وأ ةمظنIا بلطتت دق .٤٠أ
 .ةماع ةحلصم تاذ تآشنم اهنأب حئاوللا وأ ةمظنIا كلت ف اهفصو متي يتلا تآشن;ا ,لاث;ا

 
 ١٦أ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ٢٧
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوق ىلإ عجار;ا ريشي نأ بجي *
 ٣٧أ ةرقفلا ,)٦٠٠( ةعجار;ا رايعم ٢٨
 ٢٠و ١٩ ناترقفلا ,)٦٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٩٧  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 تاذ نوكت دق يتلا كلت كلذ ف اû ,ىرخIا تآشن;ا ضعب ةلاح ف ةعجارملل ةسيئرلا رومIاب غSبOا ًاضيأ عجار;ا ررقي دق  .٤١أ
 .لامعIا مجحو ةعيبطل ًارظنو حلاص;ا باحصأ نم ضيرع عاطقو ريبك ددع دوجو ببسب لاث;ا ليبس ىلع ,ةمهم ةماع ةحلصم
 لثم ىرخأ تآشنمو )دعاقتلا قيدانصو يمأتلا تاكرشو كونبلا لثم( ةيلا;ا تاسسؤ;ا تآشن;ا كلت ةلثمأ يب نم نوكي دقو
 .ةيريnا تآشن;ا

 ىضتقم بسح ,ةمكوMاب يفلك;او ةرادOا عم ةعجار;ا طابترا طورش ىلع قافتwا عجار;ا نم )٢١٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٤٢أ
 ةمكوMا تابيترت ىلع دمتعت ةأشنملل ةعجار;ا طابترا طورش ىلع قافتwا دنع ةمكوMاب يفلك;او ةرادOا راودأ نأ حضويو ,لاMا
 لكش يأ وأ ,ةعجار;ا طابترا باطخ نمضتي نأ ًاضيأ )٢١٠( ةعجار;ا رايعم بلطتيو ٣٠.ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنIاو ةأشن;ا ف
 نوكي w امدنعو ٣١.عجار;ا اهردصيس ريراقت يI عقوت;ا نومض;او لكشلا ىلإ ةراشإ ,بوتك;ا قافتwا لاكشأ نم بسانم رخآ
 ديف;ا نم نوكي دق هنأ ٣٢)٢١٠( ةعجار;ا رايعم حضوي ,ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نع غSبOاب رخآ وحن يأ ىلع ًابلاطم عجار;ا
 ضعب فو ,عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نع غSبOا ةيناكمإ ىلإ ةراشإ ةعجار;ا طابترا طورش ف جردي نأ عجارملل
 .غSبOا اذهب مايقلا ىلع ةردقلاب ظافتحSل ةيناكمOا هذه لثم ىلإ ةراشإ جردي نأ عجارملل يرورضلا نم نوكي دق ,لودلا

 ماعلا عاطقلا تآشنû ةصاخ تارابتعا

 نم وأ اهديقعت وأ اهمجM ًارظن ةمهم ماعلا عاطقلا تآشنم نوكت دق ,كلذ عمو .ماعلا عاطقلا ف ةعئاش تسيل ةجرد;ا تآشن;ا .٤٣أ
 ,حئاوللا وأ ةمظنIا بجوû ًابلاطم ماعلا عاطقلا تآشنم ف عجار;ا نوكي دق ,تwاMا هذه لثم فو .ماعلا ةحلص;ا بناوج روظنم
 .هريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومIاب غSبOا ,رخآ وحن يأ ىلع ررقي دق وأ

 )٣٤ ,٣٣ يترقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا نع تايلوؤس;ا 

 يذلا ,لاMا ىضتقم بسح ,ةمكوMاب يفلك;او ةرادOا تايلوؤسû قلعتي اميف ,ساسIا ضارتفwا )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم حضوي .٤٤أ
 نوفلك;او ةرادOا لمحتتو ٣٣.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;ا ءارجإ متي هساسأ ىلع
 ,ءاضتقwا دنع كلذ ف اû ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطO ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةيلوؤس;ا ,لاMا ىضتقم بسح ,ةمكوMاب
 ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم يكمتلل ةيرورض اهنأ ىرت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةيلوؤس;ا ًاضيأ ةرادOا لمحتتو .لداعلا اهضرع
 اتلك ىلإ ةراشإ عجار;ا ريرقت ف ةرادOا تايلوؤسم فصو نمضتيو .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوâا فيرحتلا نم
 رايعم مدختسيو .يمدختسملل هساسأ ىلع ةعجار;ا تö يذلا ساسIا ضارتفwا حيضوت ف كلذ دعاسي ثيح ,يتيلوؤس;ا
 ىلع فارشOا نع ةلوؤس;ا )تاسسؤ;ا( ةسسؤ;ا وأ )صاخشIا( صخشلا فصول "ةمكوMاب يفلك;ا" حلطصم )٢٦٠( ةعجار;ا
 .ةأشن;ا عون بسحبو لودلا ربع ةمكوMا لكايه عونت نأشب ًاشاقن نمضتيو ,ةأشن;ا

 يترقفلا ف ةدراولا ةمكوMاب يفلك;او ةرادOا تايلوؤسم فاصوأ ىلإ فيضي نأ عجارملل اهيف بسان;ا نم نوكي فورظ دجوت دق .٤٥أ
 .ةأشن;ا ةعيبط وأ ةينع;ا ةلودلا قايس ف ةيلا;ا مئاوقلا دادعإب ةلصلا تاذ ةيفاضOا تايلوؤس;ا سكعيل ,٣٥و ٣٤

 لاكشأ نم بسانم رخآ لكش يأ ف وأ ,طابترا باطخ ف ةرادOا تايلوؤسم ىلع قافتwا عجار;ا نم )٢١٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٤٦أ
 حئاوللا وأ ةمظنIا تناك اذإ هنأ حيضوت قيرط نع كلذب مايقلا دنع ةنور;ا ضعب )٢١٠( ةعجار;ا رايعم رفويو ٣٤.بوتك;ا قافتwا

íا تايلوؤسم ددOا ىضتقم بسحو ,ةرادMاب يفلك;ا تايلوؤسم ,لاMنأ عجار;ا ررقي دقف ,يلا;ا ريرقتلاب قلعتي اميف ,ةمكو 
 اميفو .)٢١٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا كلتل اهريثأت ف ةئفاكم ينه;ا همكح بسحب يه تايلوؤسم نمضتت ةحئSلا وأ ماظنلا
 لكش يأ ف وأ ,طابترwا باطخ ف اهفصول ةحئSلا وأ ماظنلا صن عجار;ا مدختسي دق ,ةئفاكم دَعُت يتلا تايلوؤس;ا كلتب قلعتي
 تايلوؤسم فصول عجار;ا ريرقت ف ًاضيأ صنلا اذه مدختسُي دق ,تwاMا كلت فو .بوتك;ا قافتwا لاكشأ نم بسانم رخآ
 ماظنلا صن مادختسا مدع عجار;ا ررقي امدنع كلذ ف اû ,ىرخأ فورظ فو .رايع;ا اذه نم )أ(٣٤ ةرقفلا هبلطتت ا; ًاقفو ةرادOا
 فصو يمضت ىلإ ةفاضإو .رايع;ا اذه نم )أ(٣٤ ةرقفلا ف ةدراولا ةغيصلا مدختسُت ,طابترwا باطخ ف دراولا ةحئSلا وأ

 
 ٢٢أو ٩ ناترقفلا ,)٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ٣٠
 ١٠ ةرقفلا ,)٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ٣١
 ٢٥أ ةرقفلا ,)٢١٠( ةعجار;ا رايعم ٣٢
 .)ي( ١٣ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٣٣
 .)٢(-)١( )ب( ٦ ةرقفلا ,)٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ٣٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٩٨  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 نع تايلوؤس;ا هذهل Sًيصفت رثكأ فصو ىلإ عجار;ا ريشي دق ,٣٤ ةرقفلا هبلطتت ا; ًاقفو ,عجار;ا ريرقت ف ةرادOا تايلوؤسم
 وأ ةأشنملل يونسلا ريرقتلا ف ,لاث;ا ليبس ىلع( تامولع;ا كلت ىلع هنم لوصMا نك¨ يذلا ردص;ا ىلإ ةراشإ يمضت قيرط
 .)ةينعم ةطلسل ينورتكلOا عقو;ا

 رتافدلا ةيافك ىدم نع ةيلوؤس;ا ىلإ صاخ لكشب ,ةرادOا تايلوؤسم ددí يتلا ,حئاوللا وأ ةمظنIا ريشت دق ,لودلا ضعب ف .٤٧أ
 بسح( ةيلخادلا ةباقرلا نم أزجتي w ًاءزج دَعُت مظنلاو تSجسلاو رتافدلا نإ ثيحو .يبساãا ماظنلا وأ ةيبساãا تSجسلاو
 .ًاديدí اهيلإ ريشت w ٣٣ ةرقفلا فو )٢١٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا فاصوIا نإف ,)٣٥)٣١٥( ةعجار;ا رايعم ف دراولا فيرعتلا

 قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ نوكي امدنع )ب( ٣٤ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا قيبطت ةيفيكل ةيحيضوت ةلثمأ رايع;ا اذه قحلم مدقي .٤٨أ
 فSخب رخآ قبطنم يلام ريرقت راطإ مادختسا ةلاح فو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا وه
 راطإ قيبطت سكعتل ليدعتلا ىلإ جاتí دق رايع;ا اذه قحلم ف ةدراولا ةيحيضوتلا تارابعلا نإف ,يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف رخßا يلا;ا ريرقتلا

 )٣٥ ةرقفلا :عجار( يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشOا 

 فصولا نإف ,ًاضيأ ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشOا ف يكراش;ا دارفIا ,لك سيلو ,ضعب كراشي امدنع .٤٩أ
 نوكي امدنعو .ةأشن;اب ةصاnا فورظلا بسانم لكشب سكعيل ,ليدعت ىلإ جاتحي دق رايع;ا اذه نم ٣٥ ةرقفلا هبلطتت يذلا
 ةراشOا رمIا بلطتي Sف ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع يلوؤس;ا مهسفنأ مه يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشOا نع نولوؤس;ا دارفIا
 .فارشOا تايلوؤسم ىلإ

 )٤٠-٣٧ تارقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم

 ليبس ىلع ,ةأشنملل ةصاnا ةعيبطلا سكعيل رايع;ا اذه نم ٤٠-٣٧ تارقفلا هبلطتت يذلا عجار;ا تايلوؤسم فصو فييكت نك¨ .٥٠أ
 ةيفيك ىلع wًاثم رايع;ا اذه قحلم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا نمضتيو .ةدحوم ةيلام مئاوق عجار;ا ريرقت لوانتي امدنع ,لاث;ا
 .كلذب مايقلا

 ))أ( ٣٨ ةرقفلا :عجار( عجار;ا فادهأ 

 فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف لثمتت عجار;ا فادهأ نأ عجار;ا ريرقت حضوي .٥١أ
 ةرادOا تايلوؤسم فSخ ىلع كلذو .عجار;ا يأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ فو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوâا
 .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع

 ))ج( ٣٨ ةرقفلا :عجار( ةيبسنلا ةيمهIا فصو 

 ,ةيبسنلا ةيمهµل فصو يدقتب قلعت;او ,)ج( ٣٨ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا قيبطت ةيفيكل ةيحيضوت ةلثمأ رايع;ا اذه قحلم مدقي .٥٢أ
 مادختسا ةلاح فو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا وه قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ نوكي امدنع
 دق رايع;ا اذه قحلم ف ةضورع;ا ةيحيضوتلا تارابعلا نإف ,يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا فSخب رخآ قبطنم يلام ريرقت راطإ

íا يلا;ا ريرقتلا راطإ قيبطت سكعتل ليدعتلا ىلإ جاتßةمئاقلا فورظلا لظ ف رخ. 

 ))ج( ٤٠ ةرقفلا :عجار( )٧٠١( ةعجار;ا رايعû قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم

 .)ج( ٤٠ ةرقفلا بجوû بولطم وه ام ىدعتت ,هتايلوؤسم فصو دنع ةيفاضإ تامولعم يدقت ديف;ا نم هنأ ًاضيأ عجار;ا ىري دق .٥٣أ
 يتلا رومIا ديدحتب يضقي يذلا )٧٠١( ةعجار;ا رايعم نم ٩ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا ىلإ عجار;ا ريشي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف
 وأ ميق;ا يرهوâا فيرحتلا رطخ اهيف عفتري يتلا تwا≥ا نابسMا ف ذخIا عم ,ةعجار;ا ذيفنت دنع هنم ًاريبك ًامامتها تبلطت
 يتلاو ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تwا≥اب قلعتي اميف ةمه;ا عجار;ا ماكحأو ;)٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةددãا ةمه;ا رطا≤ا
 ف عفترم دكأت مدع ىلع يوتí اهنأ ديدí ت يتلا ةيبساãا تاريدقتلا كلذ ف اû ,ةرادOا بناج نم مهم داهتجا ىلع توطنا
 .ةرتفلا لSخ تعقو يتلا ةمه;ا تSماع;ا وأ ثادحIا ببسب ةعجار;ا ىلع ةعقاولا تاريثأتلاو ;ريدقتلا

 
 .)ج( ٤ ةرقفلا ,"اهتئيبو ةأشن;ا مهف لSخ نم اهمييقتو يرهوâا فيرحتلا رطاخم ديدí" )٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ٣٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٥٩٩  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ))ي( ٥٠ ,٤١ يترقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم فصو عضوم

 ينورتكلإ عقوم ىلإ ةراشOا وأ ,عجار;ا ريرقتب قفرم قحلم ف رايع;ا اذه نم ٤٠و ٣٩ ناترقفلا اهبلطتت يتلا تامولع;ا جاردإ دعُي .٥٤أ
 ةقيرط ,كلذب ًةحارص ةينطولا ةعجار;ا ريياعم وأ حئاوللا وأ ةمظنIا حمست امدنع ,تامولع;ا كلت ىلع يوتحي ةينعم ةطلسب صاخ
 تاعقوتب ءافولل ةيرورض دعُت تامولعم ىلع يوتحي عجار;ا تايلوؤسم فصو نI نكلو .عجار;ا ريرقت ىوتحم طيسبتل ةديفم
 هنم نك¨ يذلا ناك;ا ىلإ عجار;ا ريرقت ف ةراشإ جاردإ بجيف ,ةعجار;ا ريياع; ًاقفو اهب مايقلا متي يتلا ةعجار;ا نم يمدختس;ا
 .تامولع;ا كلت ىلإ لوصولا

 ))ي( ٥٠ ,)ب( ٤١ يترقفلا :عجار( قحلم ف جاردOا 

 مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم فصت يتلاو ٤٠و ٣٩ ناترقفلا اهبلطتت يتلا تادافOا جاردإب عجارملل ٤١ ةرقفلا حمست .٥٥أ
 يلي اميفو .قحل;ا ف دار;ا عضو;ا ىلإ عجار;ا ريرقت تم ف ةبسانم ةراشإ ةفاضإ ةطيرش ,عجار;ا ريرقتب قفرم قحلم ف ةيلا;ا
 :قحل;ا اذه لثم ىلإ عجار;ا ريرقت ف ةراشOا اهب نك¨ يتلا ةيفيكلل يحيضوت لاثم

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف انفادهأ لثمتت
 لوقع;ا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ فو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوâا
 ةعجار;ا ريياع; ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي w هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه
 ,أطخ وأ شغ نع تافيرحتلا أشنت نأ نك¨و .ًادوجوم ناك ىتم يرهوج فيرí لك نع ًامئاد فشكتس
 ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج تافيرحتلا دَعُتو
 .ةيلا;ا مئاوقلا هذه ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقwا تارارقلا

 .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع انتايلوؤس; Sًيصفت رثكأ فصو ىلع ريرقتلا اذه نم )X( قحل;ا يوتحيو
 ًاءزج ,]فصولا عضوم ىلإ ةددحم ىرخأ ةراشإ وأ ةحفصلا مقر[ ف عقي يذلا ,فصولا اذه لكشيو
 .انريرقت نم

 )٤٢ ,)ج( ٤١ يترقفلا :عجار( ةينعم ةطلسل ينورتكلإ عقوم ىلإ ةراشOا 

 ًاحومسم كلذ ناك اذإ طقف ,ةينعم ةطلسل ينورتكلإ عقوم ىلع هتايلوؤس; ٍفصو ىلإ ريشي نأ نك¨ عجار;ا نأ ٤١ ةرقفلا حضوت .٥٦أ
 متي يتلا ,ينورتكلOا عقو;ا ىلع تامولع;ا فصت دقو .ةينطولا ةعجار;ا ريياعم وأ حئاوللا وأ ةمظنIا بجوû حيرص لكشب هب
 عجار;ا لمع ,ينورتكلOا عقو;ا ىلع تامولع;ا كلت هيف دجوت يذلا ناك;ا ىلإ ةددحم ةراشإ قيرط نع عجار;ا ريرقت ف اهنيمضت
 ٤٠و ٣٩ يترقفلا ف بولط;ا فصولا عم ةضراعتم نوكت نأ نك¨ w اهنأ wإ ,عسوأ قاطن ىلع ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةعجار;ا وأ
 ًارومأ لوانتت دق وأ ,Sًيصفت رثكأ نوكت دق ينورتكلOا عقو;ا ىلع عجار;ا تايلوؤسم فصو ةغيص نأ اذه ينعيو .رايع;ا اذه نم
 .اهعم ضراعتت نأ نود ٤٠و ٣٩ ناترقفلا اهلوانتت يتلا رومIا ةغيصلا كلت سكعت نأ طرشب ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارû قلعتت ىرخأ

 كلت ىظíو .ةيفارشإ ةعجارم ةئيه وأ ةيميظنت ةطلس وأ ةعجار;ا ريياعم عضول ةينطو ةئيه ةينع;ا ةطلسلا نوكت نأ نك¨ .٥٧أ
 موقي نأ عجارملل بسان;ا نم نوكي نلو .اهرفوت رارمتساو اهلامتكاو ةيسايقلا تامولع;ا ةقد نامضل اهلهؤي ديج عضوب تاسسؤ;ا
 اذه لثم ىلإ عجار;ا ريرقت ف ةراشOا اهب نك¨ يتلا ةيفيكلل يحيضوت لاثم يلي اميفو .ليبقلا كلذ نم ينورتكلإ عقوم يأ نوصب
 :ينورتكلOا عقو;ا

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف انفادهأ لثمتت
 لوقع;ا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ فو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوâا
 ةعجار;ا ريياع; ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي w هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه
 ,أطخ وأ شغ نع تافيرحتلا أشنت نأ نك¨و .ًادوجوم ناك ىتم يرهوج فيرí لك نع ًامئاد فشكتس
 ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج تافيرحتلا دَعُتو
 .ةيلا;ا مئاوقلا هذه ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقwا تارارقلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٠٠  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 مئاوقلا ةعجارم نع انتايلوؤس; Sًيصفت رثكأ فصو ىلع ]ةسسؤ;ا مسا[ ـل ينورتكلOا عقو;ا يوتحيو
 .انريرقت نم ًاءزج فصولا اذه لكشيو .]ينورتكلOا عقو;ا ناونع[ :يلاتلا طبارلا ىلع كلذو ,ةيلا;ا

 )٤٥-٤٣ تارقفلا :عجار( ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم 

 .ةعجار;ا ريياعم بجوû هتايلوؤسم ىلإ فاضُت ىرخأ رومأ نع ريرقتلل ةيفاضإ تايلوؤسم عجار;ا لمحتي دق ,لودلا ضعب ف .٥٨أ
 تwاح فو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ءانثأ ههابتنا تعرتسا اذإ ةنيعم رومأ نع ريرقتلا عجار;ا نم بلطُي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف
 ةيافك ىدم لثم ,ةددحم رومأ ف يأر ءادبإ وأ ,اهنأشب ريرقت دادعإو ةددحم ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت عجار;ا نم بلطُي دق ,ىرخأ
 ةعجار;ا ريياعم رفوت ام ًابلاغو .ىرخأ تامولعم يدقت وأ ,يلا;ا ريرقتلا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا وأ ,ةيبساãا تSجسلاو رتافدلا
 .ةلودلا كلت ف ةددãا ةيفاضOا ريرقتلا تايلوؤسû قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم نأشب تاداشرإ ةينع;ا ةلودلا ف

 نم ءزجك ىرخIا تايلوؤس;ا هذه نع ريرقتلاب عجارملل حمست دق وأ ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنIا بلطتت دق ,تwاMا ضعب ف .٥٩أ
 .لصفنم ريرقت ف اهنع ريرقتلاب هل حمسُي دق وأ عجار;ا نم بلطُي دق ,ىرخأ تwاح فو .ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت

 ريياعم بجوû عجار;ا تايلوؤسم ضرعو ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم ضرع يب عمâاب رايع;ا اذه نم ٤٥-٤٣ تارقفلا حمست w .٦٠أ
 ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم حوضوب عجار;ا ريرقت ةغيص زيö امدنعو ,تاعوضو;ا سفن تايلوؤس;ا هذه لوانتت امدنع wإ ةعجار;ا
 ىلإ عجار;ا ريرقت ف ةراشOا يرورضلا نم لعجي دق حضاولا زييمتلا اذه لثمو .ةعجار;ا ريياعم بجوû نوكت يتلا كلت نع
 ريغ فو .ةعجار;ا ريياعم بجوû ةبولط;ا كلت ىدعتت تايلوؤس;ا كلت نأ ىلع هيف صنلاو ,ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم ردصم
 ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" ناونعب عجار;ا ريرقت ف لصفنم مسق ف ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم لوانت رمIا بلطتي ,كلذ
 ركذي نأ عجار;ا نم ٤٤ ةرقفلا بلطتت ,تwاMا هذه لثم فو .مسقلا ىوتحم بساني رخآ ناونع يأ وأ ,"ىرخIا ةيميظنتلاو
 ."ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" ناونع تí ةعجار;ا ريياعم بجوû ريرقتلا تايلوؤسم

 )٤٦ ةرقفلا :عجار( طابترwا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا 

 ًاقفو اهذيفنت متي تاطابترwا نأب لوقعم ديكأت ريفوتل تاءارجإو تاسايس عضو بتك;ا نم ٣٦)١( ةدوâا ةباقر رايعم بلطتي .٦١أ
 ةيمست نإف ,)١( ةدوâا ةباقر رايع; تابلطت;ا هذه نع رظنلا ضغبو .ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةينه;ا ريياعملل
 ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت يمدختس; ةيفافشلا نم ديزم ريفوت ىلإ فدهي عجار;ا ريرقت ف طابترwا نع لوؤس;ا كيرشلا
 .ةجردم ةأشن;

 تايلمع نع لوؤس;ا طابترwا كيرش مسا عجار;ا ريرقت نمضتي نأ ةينطولا ةعجار;ا ريياعم وأ حئاوللا وأ ةمظنIا بلطتت دق .٦٢أ
 ةمظنIا بجوû ًاضيأ عجار;ا نم بلطُي دقو .ةجردم تآشنû ةصاخ ةيلام مئاوقل ةعجارم لثö يتلا كلت فSخب ىرخأ ةعجارم
 نع لوؤس;ا كيرشلا مسا ركذ ىدعتت ةيفاضإ تامولعم جاردإ ,هسفن ءاقلت نم ررقي دق وأ ,ةينطولا ةعجار;ا ريياعم وأ حئاوللا وأ
 ةلودلا ف هل ةينه;ا ةصخرلا مقر ,لاث;ا ليبس ىلع ,طابترwا نع لوؤس;ا كيرشلا ىلع فرعتلا ةدايزل كلذو هريرقت ف طابترwا
 .هلمع اهيف سرا¨ يتلا

 اذإ هنأو ,يصخشلا نمµل ديدهت دوجو ةيلامتحا ىلإ ريشت برا¢ هجاوي دق وأ تامولعم ىلع عجار;ا فرعتي دق ,ةردان تwاح ف  .٦٣أ
 وأ طابترwا قيرف ف نيرخآ ءاضعI وأ ,هل يدام ررض ف كلذ ببستي دقف ,مومعلل طابترwا نع لوؤس;ا كيرشلا ةيوه نع نلعُأ
 تابوقعلا وأ ةيماظنلا ةلءاس;ا تاديدهت ,لاث;ا ليبس ىلع ,لمشي w ديدهتلا اذه نأ ريغ .مهب ةقيثو ةقSع يوذ نيرخآ دارفأ
 يدام ررض ىلإ يدؤت دق يتلا فورظلا نأشب ةمكوMاب يفلك;ا عم تاشقان;ا نع جتني دقو .ةينه;ا وأ ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا
 ةعجار;ا ريياعم وأ حئاوللا وأ ةمظنIا عضت دقو .يصخشلا نمµل ريبكلا ديدهتلا ةروطخ وأ ةيلامتحا لوح ةيفاضإ ٌتامولعم
 .طابترwا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا نع حاصفOا لافغإ نكم;ا نم ناك اذإ ام ديدحتب ةلصلا تاذ تابلطت;ا نم ًاديزم ةينطولا

 
 ,"ةقSعلا تاذ تامدnا تاطابتراو ىرخIا ديكأتلا تاطابتراو ,ةيلا;ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوâا ةباقر" )١( ةدوâا ةباقر رايعم  ٣٦

 ٣٢ ةرقفلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٠١  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 )٤٧ ةرقفلا :عجار( عجار;ا عيقوت 

 ةلودلا ف لاMا ىضتقم بسح ,امهيلكب وأ عجارملل يصخشلا مسwا وأ ,ةعجار;ا بتكم مسا مادختساب امإ عجار;ا عيقوت نوكي .٦٤أ
 ينه;ا يبساãا ىَّمسُ;ا نع هريرقت ف حصفي نأ ةنيعم لود ف ًابلاطم عجار;ا نوكي دق ,عجار;ا عيقوت ىلإ ةفاضOابو .ةينع;ا
 .ةلودلا كلت ف ةينع;ا صيخرتلا ةطلس لبق نم هدامتعا ت دق ,لاMا ىضتقم بسح ,بتك;ا وأ عجار;ا نأ ةقيقح وأ ,عجارملل

 .عجار;ا ريرقت ف ةينورتكلإ تاعيقوت مادختساب حئاوللا وأ ةمظنIا حمست دق ,تwاMا ضعب ف  .٦٥أ

 )٤٩ ةرقفلا :عجار( عجار;ا ريرقت خيرات 

 اهب ملع يتلا تSماع;او ثادحIا ريثأت نابسMا ف ذخأ دق عجار;ا نأ ريرقتلا اذه خيرات لSخ نم عجار;ا ريرقت مدختسم ملعي .٦٦أ
 دعب تö يتلا تSماع;او ثادحIا نع عجار;ا ةيلوؤسم ٣٧)٠٥٦( ةعجار;ا رايعم لوانتيو .خيراتلا كلذ ىتح تثدح يتلاو عجار;ا
 .عجار;ا ريرقت خيرات

 جاتنتسا هل حيتي عضو ف دعُي w عجار;ا نإف ,ةرادOا ةيلوؤسم نم يه ةيلا;ا مئاوقلاو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ًايأر مدقي عجار;ا نإ ثيح .٦٧أ
 يتلا تاحاصفOاو مئاوقلا عيمج نأب ةلدأ ىلع لوصMا متي ىتح ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصMا ت دق هنأ
 .اهنع ةيلوؤس;ا لمحتب تلبق دق ةرادOا نأو اهدادعإ ت دق ةيلا;ا مئاوقلا اهنم فلأتت

 مئاوقلا عيمج نأ جاتنتسا نع يلوؤس;ا )ءارد;ا ,لاث;ا ليبس ىلع( تاهâا وأ دارفIا حئاوللا وأ ةمظنIا ددí ,لودلا ضعب ف .٦٨أ
 ةلدIا ىلع لوصMا متي ,تwاMا كلت فو .ةمزSلا دامتعwا ةيلآ كلذك ددíو ,اهدادعإ ت دق اهلمشت يتلا تاحاصفOاو ةيلا;ا
 ةمظنIا ف ةدَّدحُم دامتعwا ةيلآ نوكت w ,ىرخأ لود يفف ,كلذ عمو .ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلا خيرات لبق دامتعwا اذهب ةقلعت;ا
 ءوض ف اهنم ءاهتنwاو ةيلا;ا اهمئاوق دادعإ دنع ةأشن;ا اهعبتت يتلا تاءارجOا ف رظنلا متي ,تwاMا هذه لثم فو .حئاوللا وأ
 مئاوقلا اهلمشت يتلا مئاوقلا عيمج نأ جاتنتسا ةطلس اهيدل يتلا ةهâا وأ دارفIا ىلع فرعتلا لجأ نم ,اهتمكوحو اهترادإ لكايه
 ريرقتلا ةيلآ ف ةلحر;ا ًاضيأ ةحئw وأ ماظن ددحي ,تwاMا ضعب فو .اهدادعإ ت دق ,اهب ةقلعت;ا تاحاضيOا كلذ ف اû ةيلا;ا
 .ةعجار;ا اهدنع لمتكت نأ عقوت;ا نم يتلا ,ةيلا;ا مئاوقلا نع

 هذه فو .مومعلل ةيلا;ا مئاوقلا رادصإ لبق يمهاس;ا لبق نم يئاهن لكشب ةيلا;ا مئاوقلا دامتعا رمIا بلطتي ,لودلا ضعب ف .٦٩أ
 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لصح دق هنأ عجار;ا جتنتسي يكل ًايرورض يمهاس;ا لبق نم يئاهنلا دامتعwا دعُي w ,لودلا
 ةطلسلاب نوعتمتي نيذلا صاخشIا هيف ددحي خيرات برقأ وه ةعجار;ا ريياعم ضارغI ةيلا;ا مئاوقلا دامتعا خيرات نوكيو .ةبسان;ا
 .اهنع ةيلوؤس;ا لمحتب نورقي مهنأو اهدادعإ ت دق ةيلا;ا مئاوقلا اهلمشت يتلا تاحاصفOاو مئاوقلا عيمج نأ اهب فرتع;ا

 )٥٠ ةرقفلا :عجار( ةحئw وأ ماظن بجوû ضورف;ا عجار;ا ريرقت 

 ٣٨.ةعجار;ا ريياعم ىلإ ةفاضOاب ,ةيميظنت وأ ةيماظن تابلطتû مازتلwاب ًابلاطم نوكي دق عجار;ا نأ )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم حضوي .٧٠أ
 نإف ,عجار;ا ريرقت ةغيصو قيسنتب طقف ةعجار;ا ريياعمو ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطت;ا يب تافSتخwا قلعتت امدنعو
 ةيناكمO طرشك عجار;ا ريرقت ف اهجاردإ مزلي يتلا رصانعلا نم ىندIا دMا يبت )س(-)أ(٥٠ ةرقفلا ف ةدراولا تابلطت;ا
 متي مل يتلا ٤٩-٢١ تارقفلا ف ةدراولا تابلطت;ا قيبطتل ةجاح كانه نوكت w ,فورظلا كلت فو .ةعجار;ا ريياع; ةراشOا
 .يأرلا ساسأو يأرلا يمسقل بولط;ا بيترتلا ,لاث;ا ليبس ىلع كلذ ف اû ,)س(-)أ( ٥٠ ةرقفلا ف اهنيمضت

 بجوû ةبولط;ا ةغيصلاو ميمصتلا نإف ,ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا عم ةنيعم ةلود ف ةددãا تابلطت;ا ضراعت مدع ةلاح ف .٧١أ
 ًاّدعُم نوكي يذلا عجار;ا ريرقت ىلع لهسأ ةروصب فرعتلا ف عجار;ا ريرقت يمدختسم دعاست رايع;ا اذه نم ٤٩-٢١ تارقفلا
 .ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو تö ةعجارم ةيلمعل

 
 ١٧–١٠ تارقفلا ,"ةقحSلا ثادحIا" )٥٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٣٧
 ٥٧أ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ٣٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٠٢  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ))ح( ٥٠ ةرقفلا :عجار( )٧٠١( ةعجار;ا رايعم بجوû ةبولط;ا تامولع;ا 

 قستت تامولعم نمضتت دق يتلاو ,اهذيفنت ت يتلا ةعجار;ا نع ةيفاضإ تامولعم ريفوت عجار;ا نم حئاوللا وأ ةمظنIا بلطتت دق .٧٢أ
 .رومIا كلتب قلعت;ا لاصتwا ىدمو ةعيبط فصت دق وأ ,)٧٠١( ةعجار;ا رايعم فادهأ عم

 نك¨ Sف ,)٧٠١( ةعجار;ا رايعم قابطنا ةلاح فو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم مكí يتلا حئاوللا وأ ةمظنIا ةعجار;ا ريياعم يغلت w .٧٣أ
 دنع ,ضراعتي w رايع;ا اذه نم )ح( ٥٠ ةرقفلا بجوû بولط;ا مسقلا ناك اذإ wإ عجار;ا ريرقت ف ةعجار;ا ريياعم ىلإ ةراشOا
 ىلإ عجار;ا جاتحي دق ,فورظلا هذه لثم فو .)٧٠١( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطتم عم ,حئاوللا وأ ةمظنIا قيبطت
 نع لاث;ا ليبس ىلع ,)٧٠١( ةعجار;ا رايعم اهبلطتي يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نع هريرقت ف غSبOا نم ةنيعم بناوج فييكت
 :قيرط

 ;ًانيعم ًاناونع ضرفت حئاوللا وأ ةمظنIا تناك اذإ ,"ةعجارملل ةسيئرلا رومIا" ناونعلا ليدعت •

 ىلإ ةراشOا قيرط نع لاث;ا ليبس ىلع ,عجار;ا ريرقت ف حئاوللا وأ ةمظنIا بجوû ةبولط;ا تامولع;ا يدقت ببس حرش •
 ;ةعجارملل ةسيئرلا رومIاب تامولع;ا كلت قلعت ةيفيك فصوو ,ةلصلا تاذ ةحئSلا وأ ماظنلا

 قستي ,ماع فصو قيقحتل كلذو ,هادمو فصولا ةعيبط حئاوللا وأ ةمظنIا ضرفت امدنع ,ةضورف;ا تامولع;ا ىلإ ةفاضOا •
 .ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نم رمأ لكل ,)٧٠١( ةعجار;ا رايعم نم ١٣ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا عم

 يذلا ,عجار;ا ريرقت قيسنت ةلصلا تاذ ةلودلا ف حئاوللا وأ ةمظنIا اهيف ضرفت يتلا فورظلا )٢١٠( ةعجار;ا رايعم لوانتي .٧٤أ
 ريياعم تابلطتم نع يرهوج لكشب فلتخت تاحلطصû ريرقتلا ةغايص ضرفت وأ ,عجار;ا يأر صوصnا هجو ىلع نمضتي
 :يوقت عجار;ا نم )٢١٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي ,فورظلا هذه فو .ةعجار;ا

 رمIا ناك اذإو ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نم هيلإ لصوتلا ت يذلا ديكأتلا مهف نومدختس;ا ءيسُي نأ لمتãا نم ناك اذإ ام )أ(
 ,كلذك

 .لمتãا مهفلا ءوس نم ففخي نأ نك¨ عجار;ا ريرقت ف فاضإ ريسفت يمضت ناك اذإ ام )ب(

 wأ بلطتي )٢١٠( ةعجار;ا رايعم نإف ,لمتãا مهفلا ءوس نم ففخي نل عجار;ا ريرقت ف فاضOا ريسفتلا نأ عجار;ا جتنتسا اذإو
 طابترا دعُي w ,)٢٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفوو .ةحئw وأ ماظن بجوû كلذب ًابلاطم نكي مل ام ,ةعجار;ا طابترا عجار;ا لبقي
 نأ ىلإ ةراشإ ةيأ هريرقت ف عجار;ا ركذي Sف ,هيلعو .ةعجار;ا ريياع; ًايفوتسم ةحئSلا هذه وأ ماظنلا اذهل ًاقفو ذَّفنُ;ا ةعجار;ا
 ٣٩.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو تö دق ةعجار;ا

 ماعلا عاطقلا تآشنû ةصاخ تارابتعا 

 ف وأ عجار;ا ريرقت ف امإ ,ينلعلا ريرقتلل حئاوللا وأ ةمظنIا ىضتقû ةردقلا ًاضيأ ماعلا عاطقلا تآشنم يعجارم ىدل نوكي دق  .٧٥أ
 جاتحي دق ,فورظلا هذه لثم فو .)٧٠١( ةعجار;ا رايعم فادهأ عم قستت تامولعم نمضتت دق ةنيعم رومأ نع ,فاضإ ريرقت
 جاردإ وأ )٧٠١( ةعجار;ا رايعم اهبلطتي يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نع هريرقت ف غSبOا نم ةنيعم بناوج فييكت ىلإ عجار;ا
 .فاضOا ريرقتلا ف رمµل فصو دوجو ىلإ هريرقت ف ةراشإ

 ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;او ةنيعم ةلودل ةعجار;ا ريياعم نم ٍلكل ًاقفو تö يتلا ةعجار;ا تايلمع نع عجار;ا ريرقت
 )٥١ ةرقفلا :عجار( )*(ةيدوعسلا

 ًاقفوو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا نم لكل ًاقفو ةعجار;اب مايقلا ىلإ هريرقت ف عجار;ا ريشي دق .٧٦أ
 ,ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا لكب مزتلي امدنع كلذو ,ةينطو ةعجارم ريياع;
 ٤٠.ةلصلا تاذ ةينطولا ةعجار;ا ريياعû مازتلwا ىلإ ةفاضOاب

 
 .٢١ ةرقفلا ,)٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ٣٩
 ,ةكلم;ا ف ةعجار;ا ريياعم نم ىرخأ ةعومجم دجوت نل هنإف ,ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا ىلا لوحتلاب يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةرادا سلجم رارقل ًاقفو *

 .ةكلم;ا ف ةعجارملل ةيلãا ةئيبلا ىلع تارقفلا هذه قابطنا مدع ينعي ا¥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٠٣  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ف ةبسانم ةراشإ ةينطولا ةعجار;ا ريياعمو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا نم ٍلك ىلإ ةراشOا دَعُت w .٧٧أ
 ,ةينطولا ةعجار;ا ريياعم تابلطتمو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا تابلطتم يب ضراعت دوجو لاح
 اهبلطتت رخآ رمأ ةرقف وأ هابتنا تفل ةرقف يمضت مدع ىلإ وأ فلتخم يأر نيوكت ىلإ عجار;ا دوقي نأ ضراعتلا اذه نأش نم ناكو
 ةيلودلا ريياع;ا ءاوس( ةعجار;ا ريياعم ىلإ طقف عجار;ا ريرقت ريشي ,ةلاMا هذه لثم فو .ةلصلا تاذ فورظلا ف ةعجار;ا ريياعم

 .)**(اهل ًاقفو عجار;ا ريرقت دادعإ ت يتلا )ةينطولا ةعجار;ا ريياعم وأ ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل

 )٥٤ ,٥٣ يترقفلا :عجار( ةيلا"ا مئاوقلا عم ةضورع"ا ةيفاضÅا تامولع"ا 

 ىلإ ضرعت نأ ,يعوط لكشب راتخت دق وأ ,ريياع;ا وأ حئاوللا وأ ةمظنIا بجوû ةأشن;ا نم ًابولطم نوكي دق ,فورظلا ضعب ف .٧٨أ
 تامولعم ضرع متي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوû ةبولطم ريغ ةيفاضإ تامولعم ةيلا;ا مئاوقلا بناج
 ضرع متيو .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةددحم دونب لوح فاضإ حيضوت ريفوتل وأ ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطO مدختس;ا مهف زيزعتل ةيفاضإ
 .ةيفاضإ تاحاضيإك وأ ةيفاضإ لوادج ف امإ ًةداع تامولع;ا هذه

 اهتعيبط ببسب ةيلا;ا مئاوقلا نم أزجتي w ًاءزج دَعُت يتلا ةيفاضOا تامولع;ا يطغي عجار;ا يأر نأ رايع;ا اذه نم ٥٣ ةرقفلا حضوت .٧٩أ
 :حيضوتللو .ينهم مكح ةلأسم يوقتلا اذه دعيو .اهضرع ةقيرط وأ

 ,رخآ يلام ريرقت راطإب ةيلا;ا مئاوقلا مازتلا ىد; ةقباطم وأ ًاحيضوت ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيOا نمضتت امدنع •
 ٍذئدنع ًاضيأ عجار;ا يأر يطغيو .ةيلا;ا مئاوقلا نع حوضوب اهزييö نك¨ w ةيفاضإ تامولعم هذه نأ عجار;ا ىري دقف
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيعجرم تاراشإ اهل عضوت يتلا ةيفاضOا لوادâا وأ تاحاضيOا

 دقف ,ةيلا;ا مئاوقلل قحلمك نَّمضُم لصفنم لودجك ةددحم قافنإ دونب نع حصفي ةراسnاو حبرلل فاضإ باسح دوجو دنع  •
 .ةيلا;ا مئاوقلا نع حوضوب اهزييö نك¨ ةيفاضإ تامولعم هذه نأ عجار;ا ىري

 ةراشOا نوكت امدنع كلذو ,عجار;ا ريرقت ف صاخ لكشب اهيلإ ةراشOا ىلإ عجار;ا يأر اهيطغي يتلا ةيفاضOا تامولع;ا جاتw í .٨٠أ
 .ةيفاك عجار;ا ريرقت ف ةيلا;ا مئاوقلا اهلمشت يتلا مئاوقلا فصو ف تاحاضيOا ىلإ

 ةيفاضOا تامولع;ا يمضت مدع عجار;ا نم بلطت نأ ةرادOا ررقت دقو ,ةيفاضOا تامولع;ا ةعجارم حئاوللا وأ ةمظنIا بلطتت w دق .٨١أ
 .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم قاطن ف

 يأر ف ةلومشم اهنأ ىلع رَّسفُت نأ نك¨ ةقيرطب ةضورعم ةعجارُ;ا ريغ ةيفاضOا تامولع;ا تناك اذإ ا; عجار;ا يوقت نمضتي .٨٢أ
 تناك اذإ امو ,اهتعجارم تö ةيفاضإ تامولعم يأو ,ةيلا;ا مئاوقلاب قلعتي اميف تامولع;ا كلت ضرع ناكم ,لاث;ا ليبس ىلع ,عجار;ا
 ."ةعجارُم ريغ" اهنأب حضاو لكشب ةنونعم

 ,لاث;ا ليبس ىلع ,اهيطغي عجار;ا يأر نأ ىلع اهريسفت نك¨ يتلا ,ةعجارُ;ا ريغ ةيفاضOا تامولع;ا ضرع ةقيرط ةرادOا ريغت دق .٨٣أ
 :قيرط نع

 نوكي ثيحب ةعجارُ;ا ريغ تاحاضيOا وأ ةعجارُ;ا ريغ ةيفاضOا لوادâا ىلإ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةيعجرم تاراشإ ةيأ فذح •
 .ٍفاك لكشب ًاحضاو ةعجارُ;ا ريغو ةعجارُ;ا تامولع;ا يب زييمتلا

 دحك مايقلا ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ٍنك¥ ريغ كلذ ناك اذإ وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا جراخ ةعجارُ;ا ريغ ةيفاضOا تامولع;ا عضو •
 اهنأ ىلع حوضوب اهتنونع عم ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا ةبولط;ا تاحاضيOا ةياهن ف ًاعم ةعجارُ;ا ريغ تاحاضيOا عضوب ىندأ
 تö دق هنأ دقتعُيو ةعجارُ;ا تاحاضيOا عم ةلخادت;ا ةعجارُ;ا ريغ تاحاضيOا ريسفت ءاسُي نأ نك¨و .ةعجارُم ريغ
 .اهتعجارم

 .)٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةحضو;ا هتايلوؤسم نم عجار;ا يفعت w ةعجارُم ريغ ةيفاضOا تامولع;ا نوك ةقيقح نإ .٨٤أ

 
 ,ةكلم;ا ف ةعجار;ا ريياعم نم ىرخأ ةعومجم دجوت نل هنإف ,ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا ىلا لوحتلاب يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةرادا سلجم رارقل ًاقفو  **

 .ةكلم;ا ف ةعجارملل ةيلãا ةئيبلا ىلع تارقفلا هذه قابطنا مدع ينعي ا¥
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٠٤  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 )*(قحل"ا

 )١٩أ ةرقفلا :عجار(

 ةيلا"ا مئاوقلا نع لقتس"ا عجار"ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 لداع ضرع راطO ًاقفو ةَّدعُ;او ,ةجردم ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت :)١( يحيضوتلا لاث;ا •

 لداع ضرع راطO ًاقفو ةَّدعُ;او ,ةجردم ةأشن; ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاث;ا •

 ةراشإ كانه نوكت امدنع( لداع ضرع راطO ًاقفو ةَّدعُ;او ,ةجردم ريغ ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاث;ا •
 )ةينعم ةطلسل ينورتكلإ عقوم ىلع ةدوجوم داوم ىلإ

 ماع ضرغ يذ مازتلا راطO ًاقفو ةَّدعُ;او ,ةجردم ريغ ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت :)٤( يحيضوتلا لاث;ا •
  

 
 ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةيماظنلا ةئيبلا عم قفتي اû ,ىرخIا ريرقتلا ريياعمو رايع;ا اذه ف ةدراولا لقتس;ا عجار;ا ريرقت جذا∑ ةغايص ىلع تSيدعتلا ضعب لاخدإ ت   *

 .رايعم لك هبلطتي ام بسح لقتس;ا عجار;ا ريرقت تانوكم نم تSيدعتلا كلت نم يأ ريغت ملو .ةيدوعسلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٠٥  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 لداع ضرع راطÅ ًاقفو ةَّدعُ"او ,ةجردم ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت :)١( يحيضوتلا لاث"ا
 :ةيتòا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ~

 نأ يأ( ةعومô ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ~ا تارادصÅاو

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادÅا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 لوصúا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •
 .اهيلع

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع قبطنت يتلا ةلصلا تاذ ةيقaخ~ا تابلطت"ا •

 يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح~اب طبترت c هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصúا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق

 .)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ,ةعجارملل ةسيئرلا روم~ا نع غaبÅا ت •

 .تامولع"ا كلت ف ًايرهوج ًافيرç دعب فشتكي ملو ,هريرقت خيرات لبق ىرخ~ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشÅا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوü ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضÅاب •

 
  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٠٦  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

   ٤١ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل 
 كلذ ف اû ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيOاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبساãا تاسايسلل صخلم

 يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوâا بناوâا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخIا تارادصOاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف

 يأرلا ساسأ

 نم ديزû ةحضوم ريياع;ا كلت بجوû انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 ًاقفو ىرخIا ةيقSخIا انتايلوؤسû ًاضيأ انيفو دقو ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارû ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا كلتل

 ةعجارملل ةسيئرلا روم~ا

 .ةيلاMا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهIا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومIا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومIا
 .رومIا هذه ف Sًصفنم ًايأر مدقن w نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومIا هذه لوانت ت دقو

 ])٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نم رمأ لك فصو متي[ 

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا فaخب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ~ا تامولع"ا

 .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ٤٢ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوúاب يفلك"او )*(ةرادÅا تايلوؤسم

 ٤٣,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,لداعلا اهضرعو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةرادOا

 ةباقرلا نع ةلوؤس;ا يهو ,)**(تاكرشلا ماظن ماكحأو يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخIا تارادصOاو ريياع;او
 .أطخ وأ شغ ببسب ءاوس يرهوâا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض ةرادOا اهارت يتلا ةيلخادلا

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي w يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٤١

 .ًاقبطنم "ىرخIا
 اهتايوتحم نعو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع )ةددحم ةحئw وأ ماظن بايغ لظ ف طابترwا دقعل ًاقفو وأ( حئاوللا وأ ةمظنIا بجوû ةلوؤس;ا ةهâا يه ةرادOاب دوصق;ا *

 .ةيجراnا فارطIا ها¢
 ف ينوناقلا راطOا قايس ف بسانم رخآ حلطصû امهلادبتسا ىلإ ةمكوMاب نوفلك;او ةرادOا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمIا هذه لSخ ٤٢

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةرادOا" :يتßا وحنلا ىلع ةرابعلا هذه ةءارق نكميف ,ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت ةيلام مئاوق دادعإ يه ةرادOا ةيلوؤسم نوكت امدنع  ٤٣

 .يعجار;ا ريراقت ف مدختست w ةرابعلا هذه نإف ةكلم;ا ف دئاسلا فرعلل ًاقفوو ."... ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت يتلا ةيلا;ا
 .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإب قلعتت ةيفاضإ ًاماكحأ نمضتي ناك اذإ ,لاMا ىضتقم بسحب ,)سيسأتلا دقع وأ( يساسIا ماظنلا ىلإ ةراشOا مزلي  **
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)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ىضتقم بسحب حاصفOا نعو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق مييقت نع ةلوؤس;ا يه ةرادOا نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنعو
 وأ ةكرشلا ةيفصتل ةرادOا ىدل ةين كانه نكت مل ام ,ةبساãا ف ةيرارمتسwا ساسأ مادختساو ,ةيرارمتسwاب ةقلعت;ا رومIا نع ,لاMا
 .كلذب مايقلا ىوس يعقاو رخآ رايخ يأ اهيدل نكي مل ام وأ ,اهتايلمع فاقيإ

 .)***(ةكرشلا ف يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشOا نع نولوؤس;ا مه ةمكوMاب نوفلك;او

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 فو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوâا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف انفادهأ لثمتت
 ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي w هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقع;ا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ
 تافيرحتلا دَعُتو ,أطخ وأ شغ نع تافيرحتلا أشنت نأ نك¨و .ًادوجوم ناك ىتم يرهوج فيرí لك نع ًامئاد فشكتس ةعجار;ا ريياع;
 ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقwا تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج
 .ةيلا;ا مئاوقلا هذه

 كشلا ةعزنب مزتلنو ,ينه;ا مكMا سرا∑ اننإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;ا نم ءزجكو
 :)****(يلي اû ًاضيأ موقنو .ةعجار;ا ةيلمع لاوط ينه;ا

• íا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديدâبيجتست ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو 
 تانلا يرهوâا فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ دعُيو .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMاو ,رطا≤ا كلتل
 وأ ةللضم تادافإ وأ دمعتم ركذ لافغإ وأ ريوزت وأ ؤطاوت ىلع يوطني دق شغلا نI ًارظن ,أطخ نع تانلا رطnا نم ىلعأ شغ نع
 .ةيلخادلا ةباقرلل زوا¢

 سيلو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسان;ا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصت لجأ نم ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا •
 ٤٤.ةكرشلل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ ضرغل

 اهتدعأ يتلا اهب ةقلعت;ا تاحاصفOاو ةيبساãا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةمدختس;ا ةيبساãا تاسايسلا ةبسانم ىدم يوقت •
 .ةرادOا

 يرهوج دكأت مدع كانه ناك اذإ امو ,ةبساãا ف ةيرارمتسwا ساسI ةرادOا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلا •
 ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق لوح ًاريبك ًاكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتم
 ةقSعلا تاذ تاحاصفOا ىلإ انريرقت ف هابتنwا تفلن نأ انيلع نإف ,يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ انصلخ اذإو .اهيلع لوصMا
 ةعجار;ا ةلدأ ىلإ انتاجاتنتسا دنتستو .ةيفاك ريغ تاحاصفOا كلت تناك اذإ انيأر ليدعتب موقن نأ انيلع وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا
 ءاقبلا نع ةكرشلا فقوت ف ببستت دق ةيلبقتسم ًافورظ وأ ًاثادحأ نإف ,كلذ عمو .عجار;ا ريرقت خيرات ىتح اهيلع لوصMا متي يتلا
 .ةرمتسم ةأشنمك

 ثادحIاو تSماع;ا نع ربعت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ امو ,تاحاصفOا اهيف اû ,اهاوتحمو اهلكيهو ةيلا;ا مئاوقلل ماعلا ضرعلا يوقت •
 .لداعلا ضرعلا ققí ةقيرطب اهلثö يتلا

 ف اû ,ةعجارملل ةمه;ا جئاتنلاو امهل طط≤ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن اهنيب نم رومأ ةلمجب قلعتي اميف ةمكوMاب يفلك;ا عم لصاوتن نحنو
 .ةعجار;ا ءانثأ اهانفشتكا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم روصق هجوأ يأ كلذ

 تاقSعلا عيمجب مهغلبنو ,لSقتسwاب ةقلعت;ا ةلصلا تاذ ةيقSخIا تابلطت;اب انمزتلا دق اننأب ديفي ًانايب ةمكوMاب يفلكملل ًاضيأ مدقنو

 
 .)٢٦٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو كلذو اهعجاري يتلا ةكرشلا ف ةمكوMاب نوفلك;ا مه نم انه يمسي نأ عجار;ا ىلع بجي  ***
 ةرقفلا حضوتو .عجار;ا ريرقتب قفرم قحلم ف ةدوجوم نوكت نأ نك¨ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم نأ )٧٠٠( رايع;ا نم )ب(٤١ ةرقفلا حضوت ****

 فصو ىلع يوتحي ,ةينعم ةطلسب صاخ ينورتكلإ عقوم ىلإ ةراشOا متت نأ نكميف ,كلذب ًةحارص ةينطو ةعجارم ريياعم وأ ةحئw وأ ماظن حمسي امدنع هنأ )ج( ٤١
 تايلوؤسم فصو ,عم ضراعتي wو ,لوانتي ينورتكلOا عقو;ا ىلع دوجو;ا فصولا نوكي نأ طرشب ,عجار;ا ريرقت ف داو;ا هذه يمضت نم wًدب ,عجار;ا تايلوؤس;
 .هاندأ عجار;ا

 مئاوقلا ةعجارم عم نمازتلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر رادصإ نع ًاضيأ wًوؤسم اهيف عجار;ا نوكي يتلا فورظلا ف ,ءاضتقwا دنع ,ةلمâا هذه ليدعت متي ٤٤
  .ةيلا;ا
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)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 .ةقSعلا تاذ ةيئاقولا ريبادتلاب ءاضتقwا دنع ًاضيأ مهغلبنو ,انلSقتسا ىلع رثؤت اهنأ لوقعم لكشب دقتعُي دق يتلا ىرخIا رومIاو

 ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةغلابلا ةيمهIا اهل تناك يتلا رومIا كلت ددحن ,ةمكوMاب يفلك;ا عم اهنأشب لصاوتن يتلا رومIا يب نمو
 ينلعلا حاصفOا حئاوللا وأ ةمظنIا عنö مل ام انريرقت ف رومIا هذه حضونو .ةعجارملل ةسيئرلا رومIا يه رومIا هذه دَعُت ّمث نمو ,ةيلاMا
 عقوت;ا نم كلذب مايقلل ةيبلسلا تاعبتلا نI انريرقت ف هنع غSبOا متي wأ يغبني رمIا نأ ,ةياغلل ةردان فورظ ف ,ىرن امدنع وأ ,رمIا نع
 .غSبOا اذه ىلع ةبترت;ا ةماعلا ةحلص;ا دئاوف قوفت نأ ةلوقعم ةجردب

 ىرخ~ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 وأ ةمظنIا اهددí يتلا عجارملل ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم ةعيبط ىلع ًادامتعا عجار;ا ريرقت نم مسقلا اذه ىوتحمو لكش فلتخيس[
 ظفلب اهيلإ راشُي( ةينطولا ةعجار;ا ريياعم وأ حئاوللا وأ ةمظنIا اهتلوانت يتلا رومIا لوانت بجيو .ةينطولا ةعجار;ا ريياعم وأ ةيلãا حئاوللا
 ريرقتلا تايلوؤسم نمض ةضورع;ا تاعوضو;ا سفن ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم لوانتت مل ام مسقلا اذه نمض )"ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم"
 ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم نع ريرقتلا يب عمâا متي دقو ."ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" مسق نم ءزجك ةعجار;ا ريياعم اهبلطتت يتلا
 ةيعرفلا نيوانعلا تí "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" مسق ف اهنيمضت يأ( ةعجار;ا ريياعم اهبلطتت يتلا تاعوضو;ا سفن لوانتت يتلا
 امدنع ةعجار;ا ريياعم هبلطتت يذلا ريرقتلا نع ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم حوضوب عجار;ا ريرقت ف ةدراولا ةغيصلا زيö نأ طرشب )ةبسان;ا
 .ليبقلا كلذ نم فSتخا دجوي

 .]مسwا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترwا نع لوؤس;ا كيرشلا

 ])*(ءاضتقwا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسwا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساãا ماظنب مازتلwا يغبني *
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)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 لداع ضرع راطÅ ًاقفو ةَّدعُ"او ,ةجردم ةأشن" ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاث"ا
 :ةيتòا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ~

 ةعجارم دعُت ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ةأشن" ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ يأ( ةعبات تآشنم اهل ةأشن" ةعومجم

 ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ~ا تارادصÅاو ريياع"او ,ةيدوعسلا

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادÅا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •
 .اهيلع لوصúا

 ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع قبطنت يتلا ةلصلا تاذ ةيقaخ~ا تابلطت"ا •
 .ةيدوعسلا

 دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح~اب طبترت c هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصúا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق يرهوج

 .)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ,ةعجارملل ةسيئرلا روم~ا نع غaبÅا ت •

 .تامولع"ا كلت ف ًايرهوج ًافيرç فشتكي ملو ,هريرقت خيرات لبق ىرخ~ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشÅا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوü ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضÅاب •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٤٥ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 يأرلا

 ربمسيد ٣١ ف امك ةدحو;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةعوم≥ا( اهل ةعباتلا تآشن;او )س( ةكرشلل ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١
 .ةمه;ا ةيبساãا تاسايسلل صخلم كلذ ف اû ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيOاو ,خيراتلا

 زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوâا بناوâا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا ةيدقنلا اهتاقفدتو دحو;ا يلا;ا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةعومجملل دحو;ا يلا;ا
 يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخIا تارادصOاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل
 .يينوناقلا

 يأرلا ساسأ

 نم ديزû ةحضوم ريياع;ا كلت بجوû انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 دعاوقل ًاقفو ةعوم≥ا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا

 
 ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي w يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٤٥

  .ًاقبطنم "ىرخIا ةيميظنتلاو
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)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ةيقSخIا انتايلوؤسû ًاضيأ انيفو دقو ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارû ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا كلتل ًاقفو ىرخIا

 ةعجارملل ةسيئرلا روم~ا

 ةرتفلل ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهIا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومIا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومIا
 هذه ف Sًصفنم ًايأر مدقن w نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومIا هذه لوانت ت دقو .ةيلاMا
 .رومIا

 ])٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نم رمأ لك فصو متي[

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا فaخب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ~ا تامولع"ا

 .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ٤٦ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوúاب يفلك"او )*(ةرادÅا تايلوؤسم

 ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,لداعلا اهضرعو ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةرادOا

 نع ةلوؤس;ا يهو ,)**(تاكرشلا ماظن ماكحأو يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخIا تارادصOاو ريياع;او ٤٧,ةيدوعسلا
 .أطخ وأ شغ ببسب ءاوس يرهوâا فيرحتلا نم ةيلاخ ةدحوم ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض ةرادOا اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا

 بسحب حاصفOا نعو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةعوم≥ا ةردق مييقت نع ةلوؤس;ا يه ةرادOا نإف ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنعو
 ةيفصتل ةرادOا ىدل ةين كانه نكت مل ام ,ةبساãا ف ةيرارمتسwا ساسأ مادختساو ,ةيرارمتسwاب ةقلعت;ا رومIا نع ,لاMا ىضتقم
 .كلذب مايقلا ىوس يعقاو رخآ رايخ يأ اهيدل نكي مل ام وأ ,اهتايلمع فاقيإ وأ ةعوم≥ا

 

  )*(.ةعوم≥ا ف يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشOا نع نولوؤس;ا مه ةمكوMاب نوفلك;او

 ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوâا فيرحتلا نم ولخت لكك ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف انفادهأ لثمتت
 ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي w هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقع;ا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ فو
 تافيرحتلا دَعُتو ,أطخ وأ شغ نع تافيرحتلا أشنت نأ نك¨و .ًادوجوم ناك ىتم يرهوج فيرí لك نع ًامئاد فشكتس ةعجار;ا ريياع;
 ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقwا تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج
 .ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا هذه

 
 اهتايوتحم نعو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع)ةددحم ةحئw وأ ماظن بايغ لظ ف طابترwا دقعل اقفو وأ( حئاوللا وأ ةمظنIا بجوû ةلوؤس;ا ةهâا يه ةرادOاب دوصق;ا *

 .ةيجراnا فارطwا ها¢
 ف ينوناقلا راطOا قايس ف بسانم رخآ حلطصû امهلادبتسا متي نأ ةمكوMاب نوفلك;او ةرادOا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمIا هذه لSخ  ٤٦

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةرادOا" :يتßا وحنلا ىلع ةرابعلا هذه ةءارق نكميف ,ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت ةيلام مئاوق دادعإ يه ةرادOا ةيلوؤسم نوكت امدنع  ٤٧

 .يعجار;ا ريراقت ف مدختست w ةرابعلا هذه نإف ةكلم;ا ف دئاسلا فرعلل ًاقفوو ."... ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت يتلا ةيلا;ا
 .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإب قلعتت ةيفاضإ ًاماكحأ نمضتي ناك اذإ ,لاMا ىضتقم بسحب ,)سيسأتلا دقع وأ( يساسIا ماظنلا ىلإ ةراشOا مزلي  **
 )٢٦٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو كلذو اهعجاري يتلا ةكرشلا ف ةمكوMاب نوفلك;ا مه نم انه يّمسي نأ عجار;ا ىلع بجي  *
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)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 كشلا ةعزنب مزتلنو ,ينه;ا مكMا سرا∑ اننإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;ا نم ءزجكو
 :)**(يلي اû ًاضيأ موقنو .ةعجار;ا ةيلمع لاوط ينه;ا

• íا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديدâةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو 
 فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ دعُيو .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMاو ,رطا≤ا كلتل بيجتست
 وأ دمعتم ركذ لافغإ وأ ريوزت وأ ؤطاوت ىلع يوطني دق شغلا نI ًارظن ,أطخ نع تانلا رطnا نم ىلعأ شغ نع تانلا يرهوâا
 .ةيلخادلا ةباقرلل زوا¢ وأ ةللضم تادافإ

 سيلو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسان;ا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصت لجأ نم ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا •
 ٤٨.ةعومجملل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ ضرغل

 اهتدعأ يتلا اهب ةقلعت;ا تاحاصفOاو ةيبساãا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةمدختس;ا ةيبساãا تاسايسلا ةبسانم ىدم يوقت •
 .ةرادOا

 يرهوج دكأت مدع كانه ناك اذإ امو ,ةبساãا ف ةيرارمتسwا ساسI ةرادOا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلا •
 ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةعوم≥ا ةردق لوح ًاريبك ًاكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتم
 ةقSعلا تاذ تاحاصفOا ىلإ انريرقت ف هابتنwا تفلن نأ انيلع نإف ,يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ انصلخ اذإو .اهيلع لوصMا
 ةلدأ ىلإ انتاجاتنتسا دنتستو .ةيفاك ريغ تاحاصفOا كلت تناك اذإ انيأر ليدعتب موقن نأ انيلع وأ ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا
 ةعوم≥ا فقوت ف ببستت دق ةيلبقتسم ًافورظ وأ ًاثادحأ نإف ,كلذ عمو .عجار;ا ريرقت خيرات ىتح اهيلع لوصMا متي يتلا ةعجار;ا
 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا نع

 نع ربعت ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ امو ,تاحاصفOا اهيف اû ,اهاوتحمو اهلكيهو ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل ماعلا ضرعلا يوقت •
 .لداعلا ضرعلا ققí ةقيرطب اهلثö يتلا ثادحIاو تSماع;ا

 ءادبO ,ةعوم≥ا لخاد ةيراجتلا ةطشنIا وأ تآشنملل ةيلا;ا تامولع;اب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصMا •
 اندحو لظنو .اهذيفنتو اهيلع فارشOاو ةعوم≥ا ةعجارم ةيلمع هيجوت نع نولوؤسم نحنو .ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر
 .ةعجار;ا يأر نع يلوؤس;ا

 ف اû ,ةعجارملل ةمه;ا جئاتنلاو امهل طط≤ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن اهنيب نم رومأ ةلمجب قلعتي اميف ةمكوMاب يفلك;ا عم لصاوتن نحنو
 .ةعجار;ا ءانثأ اهانفشتكا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم روصق هجوأ يأ كلذ

 تاقSعلا عيمجب مهغلبنو ,لSقتسwاب ةقلعت;ا ةلصلا تاذ ةيقSخIا تابلطت;اب انمزتلا دق اننأب ديفي ًانايب ةمكوMاب يفلكملل ًاضيأ مدقنو
 .ةقSعلا تاذ ةيئاقولا ريبادتلاب ءاضتقwا دنع ًاضيأ مهغلبنو ,انلSقتسا ىلع رثؤت اهنأ لوقعم لكشب دقتعُي دق يتلا ىرخIا رومIاو

 ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةغلابلا ةيمهIا اهل تناك يتلا رومIا كلت ددحن ,ةمكوMاب يفلك;ا عم اهنأشب لصاوتن يتلا رومIا يب نمو
 حئاوللا وأ ةمظنIا عنö مل ام انريرقت ف رومIا هذه حضونو .ةعجارملل ةسيئرلا رومIا يه رومIا هذه دَعُت ّمث نمو ,ةيلاMا ةرتفلل ةدحو;ا
 مايقلل ةيبلسلا تاعبتلا نI انريرقت ف هنع غSبOا متي wأ يغبني رمIا نأ ,ةياغلل ةردان فورظ ف ,ىرن امدنع وأ ,رمIا نع ينلعلا حاصفOا
 .غSبOا اذه ىلع ةبترت;ا ةماعلا ةحلص;ا دئاوف قوفت نأ لوقعم لكشب عقوت;ا نم كلذب

 ىرخ~ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 وأ ةمظنIا اهددí يتلا عجارملل ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم ةعيبط ىلع ًادامتعا عجار;ا ريرقت نم مسقلا اذه ىوتحمو لكش فلتخيس[
 ظفلب اهيلإ راشُي( ةينطولا ةعجار;ا ريياعم وأ حئاوللا وأ ةمظنIا اهتلوانت يتلا رومIا لوانت بجيو .ةينطولا ةعجار;ا ريياعم وأ ةيلãا حئاوللا
 ريرقتلا تايلوؤسم نمض ةضورع;ا تاعوضو;ا سفن ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم لوانتت مل ام مسقلا اذه نمض )"ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم"

 
 )ج(٤١ ةرقفلا حضوتو .عجار;ا ريرقتب قفرم قحلم ف ةدوجوم نوكت نأ نك¨ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم نأ )٧٠٠( رايع;ا نم )ب( ٤١ ةرقفلا حضوت  **

 تايلوؤس; فصو ىلع يوتحي ,ةينعم ةطلسب صاخ ينورتكلإ عقوم ىلإ ةراشOا متت نأ نكميف ,كلذب ًةحارص ةينطو ةعجارم ريياعم وأ ةحئw وأ ماظن حمسي امدنع هنأ
 .هاندأ عجار;ا تايلوؤسم فصو ,عم ضراعتي wو ,لوانتي ينورتكلOا عقو;ا ىلع دوجو;ا فصولا نوكي نأ طرشب ,عجار;ا ريرقت ف داو;ا هذه يمضت نم wًدب ,عجار;ا

 مئاوقلا ةعجارم عم نمازتلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر رادصإ نع ًاضيأ wًوؤسم اهيف عجار;ا نوكي يتلا فورظلا ف ,ءاضتقwا دنع ,ةلمâا هذه ليدعت متي  ٤٨
  .ةدحو;ا ةيلا;ا
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)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ريرقتلا تايلوؤسم نع ريرقتلا يب عمâا متي دقو ."ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" مسق نم ءزجك ةعجار;ا ريياعم اهبلطتت يتلا
 تí "ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" مسق ف اهنيمضت يأ( ةعجار;ا ريياعم اهبلطتت يتلا تاعوضو;ا سفن لوانتت يتلا ىرخIا
 هبلطتت يذلا ريرقتلا نع ىرخIا ريرقتلا تايلوؤسم حوضوب عجار;ا ريرقت ف ةدراولا ةغيصلا زيö نأ طرشب )ةبسان;ا ةيعرفلا نيوانعلا
 .]ليبقلا كلذ نم فSتخا دجوي امدنع ةعجار;ا ريياعم

 .]مسwا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترwا نع لوؤس;ا كيرشلا 

 ])*(ءاضتقwا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسwا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[ 

 ]عجار;ا ناونع[ 

 ]خيراتلا[ 
  

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساãا ماظنب مازتلwا يغبني *
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)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 لداع ضرع راطÅ ًاقفو ةَّدعُ"او ,ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاث"ا
 :ةيتòا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ~ 

 يأ( ةعومô ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ~ا تارادصÅاو

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادÅا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 لوصúا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •
 .اهيلع

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقaخ~ا تابلطت"ا •

 يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح~اب طبترت c هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصúا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق

 .رخآ وحن يأ ىلع اهنع غaبÅا ررقي ملو ,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا روم~ا نع غaبÅاب بلاطم ريغ عجار"ا •

 .تامولع"ا كلت ف ًايرهوج ًافيرç فشتكي ملو ,هريرقت خيرات لبق ىرخ~ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشÅا نع نولوؤس"ا فلتخي •

• c ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي üيلحم ماظن بجو. 

 .ةينعم ةطلسل ينورتكلإ عقوم ىلع دراولا هتايلوؤسم فصو ىلإ ةراشÅا عجار"ا راتخي •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ 

 يأرلا 

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 كلذ ف اû ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيOاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبساãا تاسايسلل صخلم

 يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوâا بناوâا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخIا تارادصOاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف

 يأرلا ساسأ

 نم ديزû ةحضوم ريياع;ا كلت بجوû انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخIا ةيقSخIا انتايلوؤسû ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارû ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا فaخب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ~ا تامولع"ا

 .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦١٤  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ٤٩ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوúاب يفلك"او )*(ةرادÅا تايلوؤسم

 ٥٠,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,لداعلا اهضرعو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةرادOا
 ةباقرلا نع ةلوؤس;ا يهو ,)**(تاكرشلا ماظن ماكحأو يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخIا تارادصOاو ريياع;او
 .أطخ وأ شغ ببسب ءاوس يرهوâا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض ةرادOا اهارت يتلا ةيلخادلا

 ىضتقم بسحب حاصفOا نعو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق مييقت نع ةلوؤس;ا يه ةرادOا نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنعو
 وأ ةكرشلا ةيفصتل ةرادOا ىدل ةين كانه نكت مل ام ,ةبساãا ف ةيرارمتسwا ساسأ مادختساو ,ةيرارمتسwاب ةقلعت;ا رومIا نع ,لاMا
 .كلذب مايقلا ىوس يعقاو رخآ رايخ يأ اهيدل نكي مل ام وأ ,اهتايلمع فاقيإ

 .)***(ةكرشلا ف يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشOا نع نولوؤس;ا مه ةمكوMاب نوفلك;او

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 فو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوâا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف انفادهأ لثمتت
 ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي w هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقع;ا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ
 تافيرحتلا دَعُتو ,أطخ وأ شغ نع تافيرحتلا أشنت نأ نك¨و .ًادوجوم ناك ىتم يرهوج فيرí لك نع ًامئاد فشكتس ةعجار;ا ريياع;
 ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقwا تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج
 .ةيلا;ا مئاوقلا هذه

 طبارلا ىلع كلذو ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤس; Sًيصفت رثكأ فصو ىلع ]ةسسؤ;ا مسا[ ـل ينورتكلOا عقو;ا يوتحيو
 .انريرقت نم ًاءزج فصولا اذه لكشيو .]ينورتكلOا عقو;ا طبار[ :يلاتلا

 ])*(ءاضتقwا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسwا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

  ]خيراتلا[

 
 ها¢ اهتايوتحم نعو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع)ةددحم ةحئw وأ ماظن بايغ لظ ف طابترwا دقعل اقفو وأ( ةحئw وأ ماظن بجوû ةلوؤس;ا ةهâا يه ةرادOاب دوصق;ا *

 .ةيجراnا فارطwا
 ف ينوناقلا راطOا قايس ف بسانم رخآ حلطصû امهلادبتسا ىلإ ةمكوMاب نوفلك;او ةرادOا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمIا هذه لSخ ٤٩

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةرادOا" :يتßا وحنلا ىلع ةرابعلا هذه ةءارق نكميف ,ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت ةيلام مئاوق دادعإ يه ةرادOا ةيلوؤسم نوكت امدنع  ٥٠

 .يعجار;ا ريراقت ف مدختست w ةرابعلا هذه نإف ةكلم;ا ف دئاسلا فرعلل ًاقفوو ."... ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت يتلا ةيلا;ا
 .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإب قلعتت ةيفاضإ ًاماكحأ نمضتي ناك اذإ ,لاMا ىضتقم بسحب ,)سيسأتلا دقع وأ( يساسIا ماظنلا ىلإ ةراشOا مزلي  **
 .)٢٦٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو كلذو اهعجاري يتلا ةكرشلا ف ةمكوMاب نوفلك;ا مه نم انه يّمسي نأ عجار;ا ىلع بجي  ***
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساãا ماظنب مازتلwا يغبني  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦١٥  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 ماع ضرغ يذ مازتلا راطÅ ًاقفو ةَّدعُ"او ,ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت :)٤( يحيضوتلا لاث"ا
 :ةيتòا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ~ 

 ةعومô ةعجارم تسيل ةعجار"او .ةحئc وأ ماظن بجوü ةبولطم ,ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ يأ(

 يلام ريرقت راطإ ,ىرخأ ةرابعب( )ص( ةلودلل )ع ص س ماظنلا( يلا"ا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ ةيلا"ا مئاوقلا دادعإب ماق •
 راطإ سيل هنكلو ,يمدختس"ا نم عساو عاطقل ةيلا"ا تامولع"ا نم ةكرتش"ا تاجايتحcا ةيبلتل ممصمو ,ةحئc وأ ًاماظن لمشي
 .)لداع ضرع

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادÅا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 لوصúا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •
 .اهيلع

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقaخ~ا تابلطت"ا •

 يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح~اب طبترت c هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصúا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق

 .رخآ وحن يأ ىلع اهنع غaبÅا ررقي ملو ,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا روم~ا نع غaبÅاب بلاطم ريغ عجار"ا •

 .تامولع"ا كلت ف ًايرهوج ًافيرç فشتكي ملو ,هريرقت خيرات لبق ىرخ~ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشÅا نع نولوؤس"ا فلتخي •

• c ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي üيلحم ماظن بجو. 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]نوينع;ا نوبطا≤ا[

 يأرلا

 تاريغتلا ةمئاقو ,لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 صخلم كلذ ف اû ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيOاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف
 .ةمه;ا ةيبساãا تاسايسلل

 .)ص( ةلودلل )ع ص س( ماظنلل ًاقفو ةيرهوâا بناوâا عيمج نم ةدعم ةكرشلل ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو

 يأرلا ساسأ

 نم ديزû ةحضوم ريياع;ا كلت بجوû انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 فو .دعاوقلا كلتل ًاقفو ىرخIا انتايلوؤسû ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارû ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا فaخب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ~ا تامولع"ا

 .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦١٦  

)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

  ٥١ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوúاب يفلك"او )*(ةرادÅا تايلوؤسم

 ةيرورض اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤس;ا يهو ٥٢,)ص( ةلودلل )ع ص س( ماظنلل ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةرادOا
 .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوâا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل

 ىضتقم بسحب حاصفOا نعو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق مييقت نع ةلوؤس;ا يه ةرادOا نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنعو
 وأ ةكرشلا ةيفصتل ةرادOا ىدل ةين كانه نكت مل ام ,ةبساãا ف ةيرارمتسwا ساسأ مادختساو ,ةيرارمتسwاب ةقلعت;ا رومIا نع ,لاMا
 .كلذب مايقلا ىوس يعقاو رخآ رايخ يأ اهيدل نكي مل ام وأ ,اهتايلمع فاقيإ

 .)**(ةكرشلا ف يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشOا نع نولوؤس;ا مه ةمكوMاب نوفلك;او

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 فو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوâا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف انفادهأ لثمتت
 ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي w هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقع;ا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ
 تافيرحتلا دَعُتو ,أطخ وأ شغ نع تافيرحتلا أشنت نأ نك¨و .ًادوجوم ناك ىتم يرهوج فيرí لك نع ًامئاد فشكتس ةعجار;ا ريياع;
 ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقwا تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج
 .ةيلا;ا مئاوقلا هذه

 كشلا ةعزنب مزتلنو ,ينه;ا مكMا سرا∑ اننإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;ا نم ءزجكو

 :)***(يلي اû ًاضيأ موقنو .ةعجار;ا ةيلمع لاوط ينه;ا

•  íا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديدâبيجتست ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو 
 تانلا يرهوâا فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ دعُيو .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMاو ,رطا≤ا كلتل
 وأ ةللضم تادافإ وأ دمعتم ركذ لافغإ وأ ريوزت وأ ؤطاوت ىلع يوطني دق شغلا نI ًارظن ,أطخ نع تانلا رطnا نم ىلعأ شغ نع
 .ةيلخادلا ةباقرلل زوا¢

 سيلو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسان;ا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصت لجأ نم ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا •
 ٥٣.ةكرشلل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ ضرغل

 اهتدعأ يتلا اهب ةقلعت;ا تاحاصفOاو ةيبساãا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةمدختس;ا ةيبساãا تاسايسلا ةبسانم ىدم يوقت •
 .ةرادOا

 يرهوج دكأت مدع كانه ناك اذإ امو ,ةبساãا ف ةيرارمتسwا ساسI ةرادOا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلا •
 ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق لوح ًاريبك ًاكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتم
 ةقSعلا تاذ تاحاصفOا ىلإ انريرقت ف هابتنwا تفلن نأ انيلع نإف ,يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ انصلخ اذإو .اهيلع لوصMا
 ةعجار;ا ةلدأ ىلإ انتاجاتنتسا دنتستو .ةيفاك ريغ تاحاصفOا كلت تناك اذإ انيأر ليدعتب موقن نأ انيلع وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا
 ءاقبلا نع ةكرشلا فقوت ف ببستت دق ةيلبقتسم ًافورظ وأ ًاثادحأ نإف ,كلذ عمو .عجار;ا ريرقت خيرات ىتح اهيلع لوصMا متي يتلا

 
 ها¢ اهتايوتحم نعو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع)ةددحم ةحئw وأ ماظن بايغ لظ ف طابترwا دقعل اقفو وأ( ةحئw وأ ماظن بجوû ةلوؤس;ا ةهâا يه ةرادOاب دوصق;ا *

 .ةيجراnا فارطwا
 ف ينوناقلا راطOا قايس ف بسانم رخآ حلطصû امهلادبتسا متي نأ ةمكوMاب نوفلك;او ةرادOا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمIا هذه لSخ  ٥١

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةرادOا" :يتßا وحنلا ىلع ةرابعلا هذه ةءارق نكميف ,ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت ةيلام مئاوق دادعإ يه ةرادOا ةيلوؤسم نوكت امدنع  ٥٢

 .يعجار;ا ريراقت ف مدختست w ةرابعلا هذه نإف ةكلم;ا ف دئاسلا فرعلل ًاقفوو ."... ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت يتلا ةيلا;ا
 )٢٦٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو كلذو اهعجاري يتلا ةكرشلا ف ةمكوMاب نوفلك;ا مه نم انه يّمسي نأ عجار;ا ىلع بجي  **
 ٤١ ةرقفلا حضوتو .عجار;ا ريرقتب قفرم قحلم ف ةدوجوم نوكت نأ نك¨ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم نأ )٧٠٠( رايع;ا نم )ب( ٤١ ةرقفلا حضوت  ***

 فصو ىلع يوتحي ,ةينعم ةطلسب صاخ ينورتكلإ عقوم ىلإ ةراشOا متت نأ نكميف ,كلذب ًةحارص ةينطو ةعجارم ريياعم وأ ةحئw وأ ماظن حمسي امدنع هنأ )ج(
 تايلوؤسم فصو ,عم ضراعتي wو ,لوانتي ينورتكلOا عقو;ا ىلع دوجو;ا فصولا نوكي نأ طرشب ,عجار;ا ريرقت ف داو;ا هذه يمضت نم wًدب ,عجار;ا تايلوؤس;
 .هاندأ عجار;ا

 ةعجارم عم نمازتلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر رادصإ نع ًاضيأ wًوؤسم اهيف عجار;ا نوكي يتلا فورظلا ف ,لاMا ىضتقم بسح ,ةلمâا هذه ليدعت متي  ٥٣
  .ةيلا;ا مئاوقلا
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)٧٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت

 

 .ةرمتسم ةأشنمك

 ف اû ,ةعجارملل ةمه;ا جئاتنلاو امهل طط≤ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن اهنيب نم رومأ ةلمجب قلعتي اميف ةمكوMاب يفلك;ا عم لصاوتن نحنو
 .ةعجار;ا ءانثأ اهانفشتكا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم روصق هجوأ يأ كلذ

 ])*(ءاضتقwا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسwا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
 

 

 

  

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساãا ماظنب مازتلwا يغبني *



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا روم9ا نع غ5ب3ا :)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٧٠١( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 )٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا روم9ا نع غ5ب3ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

  

 ةمدقم
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 ٦  .................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٧  .........................................................................................................................  فاده9ا

 ٨  ...........................................................................................................................  فيرعت

 تابلطت"ا
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 ىرخ9ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا
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 ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا" )٧٠١( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهPا" )٢٠٠(

 ةرقفلا
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 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 
 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 لك لوانت ىلإ فدهيو .عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPاب غNبLا نع عجار;ا ةيلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 .غNبLا كلذ ىوتحمو لكشو هريرقت ف هغNبإ متي امع عجار;ا مكح نم

 ةيفافشلا نم ديز;ا ريفوت قيرط نع عجار;ا ريرقت ف لاصتhا ةميق زيزعت وه ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا نم ضرغلا .٢
 يفدهتس;ا ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ةيفاضإ تامولعم ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا رفويو .اهذيفنت ت يتلا ةعجار;ا نع
 دنع ةغلابلا ةيمهPا ,عجارملل ينه;ا مكlا بسحب ,اهل تناك يتلا رومPا كلت مهف ف مهتدعاس; )"يفدهتس;ا يمدختس;ا"(
 مهف ف يفدهتس;ا يمدختس;ا ًاضيأ ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا دعاسي دقو .ةيلاlا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم
 )٤أ–١أ تارقفلا :عجار( ةعجار;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف ةرادLا بناج نم ةمهُ;ا داهتجhا تhاجمو ةأشن;ا

 ةرادLا عم لمعلا ةدايزل ًاساسأ يفدهتس;ا يمدختسملل عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا ًاضيأ رفوي دق .٣
 .اهذيفنت ت يتلا ةعجار;ا ةيلمعب وأ ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلاب وأ ةأشن;اب ةقلعت;ا رومPا ضعب نأشب ةمكوlاب يفلك;او

 نع غNبLا دعُي hو .لكك ةيلا;ا مئاوقلا ف هيأرل عجار;ا نيوكت قايس ف عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا متي .٤
 :عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا

 دعُت يتلا وأ ,اهéدقت ةرادLا نم قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بلطي يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفLا نع Nًيدب )أ(
 وأ ;لداعلا ضرعلا قيقحتل رخآ ببس يP ةيرورض

 ١;)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو يعم ةعجارم طابترا فورظ بجوì ًابولطم كلذ نوكي امدنع ,لدعم يأرل عجار;ا ءادبNً Lيدب )ب(

 ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتي اميف يرهوج دكأت مدع دوجو دنع ٢)٥٧٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا ةيلمع نع Nًيدب )ج(
 وأ ;ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش

 )٨أ–٥أ تارقفلا :عجار( .اهنيعب رومأ نع Nًصفنم ًايأر )د(

 يتلا فورظلا ىلعو ,ةجردم تآشن; ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم تايلمع ىلع رايع;ا اذه قبطني .٥
 عجار;ا نم ًابولطم نوكي امدنع ًاضيأ رايع;ا اذه قبطنيو .هريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا اهيف عجار;ا ررقي
ìا بجوPا حئاوللا وأ ةمظنLبNا نع غPعجار;ا ىلع )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم رظحي ,كلذ عمو ٣.هريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا روم 
 بجوì ًابولطم غNبLا كلذ نكي مل ام ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عجار;ا عنتé امدنع ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا
 ٤.ةحئh وأ ماظن

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٦

  فاده9ا

 ف يأر نيوكت دعب ,عجار;ا ريرقت ف اهفصو قيرط نع اهنع غNبLاو ,ةعجارملل ةسيئرلا رومPا ديدf ف عجار;ا فادهأ لثمتت .٧
 .ةيلا;ا مئاوقلا

 
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تNيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم ١
 ٢٣و ٢٢ ناترقفلا ,"ةيرارمتسhا" )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم  ٢
 .٣١و ٣٠ ناترقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ٣
 ٢٩ ةرقفلا ,)٧٠٥( ةعجار;ا رايعم  ٤
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 فيرعت 

٨. Pا حلطصملل نوكي ,ةعجار;ا ريياعم ضارغúهاندأ هنيرق يب;ا ىنع;ا يت: 

 ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةغلابلا ةيمهPا ,عجارملل ينه;ا مكlا بسحب ,اهل تناك يتلا رومPا كلت :ةعجارملل ةسيئرلا رومPا
 .ةمكوlاب يفلكملل اهغNبإ متي يتلا رومPا يب نم ةعجارملل ةسيئرلا رومPا رايتخا متيو .ةيلاlا ةرتفلل

 تابلطت"ا

Vةعجارملل ةسيئرلا روم9ا ديد 

 دنع هنم ًاريبك ًامامتها تبلطت يتلا رومPا كلت ,ةمكوlاب يفلكملل اهغNبإ ت يتلا رومPا يب نم ددحي نأ عجار;ا ىلع بجي  .٩
 )١٨أ–٩أ تارقفلا :عجار( :يلي ام نابسlا ف ذخأي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ديدحتلا اذه ءارجإ دنعو .ةعجار;ا ذيفنت

 :عجار( ٥.)٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةدد¢ا ةمهُ;ا رطا°ا وأ مَّيق;ا يرهوüا فيرحتلا رطخ اهيف عفتري يتلا تhاùا )أ(
 )٢٢أ–١٩أ تارقفلا

 اì ,ةرادLا بناج نم مهم داهتجا ىلع توطنا يتلاو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تhاùاب قلعتي اميف ةمه;ا عجار;ا ماكحأ )ب(
 )٢٤أ ,٢٣أ يترقفلا :عجار( .ريدقتلا ف عفترم دكأت مدع ىلع يوتf اهنأ ديدf ت يتلا ةيبسا¢ا تاريدقتلا كلذ ف

 )٢٦أ ,٢٥أ يترقفلا :عجار( .ةرتفلا لNخ تعقو يتلا ةمه;ا تNماع;ا وأ ثادحPا ببسب ةعجار;ا ىلع عقاولا ريثأتلا )ج(

 ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةغلابلا ةيمهPا اهل تناك يتلا رومPا ٩ ةرقفلل ًاقفو ةدد¢ا رومPا يب نم ددحي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٠
 )٣٠أ–٢٧أ ,١١أ–٩أ تارقفلا :عجار( .ةعجارملل ةسيئرلا رومPا يه رومPا هذه دعُت ّمث نمو ,ةيلاlا ةرتفلل

 ةعجارملل ةسيئرلا روم9ا نع غ5ب3ا

 تf هريرقت ف ,بسانم يعرف ناونع مادختسابو ,لصفنم مسق ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نم رمأ لك عجار;ا حضوي نأ بجي  .١١
 تارابعلا صنت نأ بجيو .ةقبطنم ١٥ وأ ١٤ يترقفلا ف ةدراولا فورظلا نكت مل ام ,"ةعجارملل ةسيئرلا رومPا" سيئرلا ناونعلا
 :نأ ىلع عجار;ا ريرقت نم مسقلا اذه ف ةيلNهتسhا

 ةعجارم دنع ةغلابلا ةيمهPا ,عجارملل ينه;ا مكlا بسحب ,اهل تناك يتلا رومPا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومPا )أ(
 .ةيلاlا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا

 ًايأر مدقي h عجار;ا نأو ,اهيف عجار;ا يأر نيوكت دنعو ,لكك ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم قايس ف اهلوانت ت دق رومPا هذه )ب(
 )٣٣أ–٣١أ تارقفلا :عجار( .رومPا هذه ف Nًصفنم

 لدعم يأر ءادبNً Lيدب تسيل ةعجارملل ةسيئرلا رومPا

 مسق ف رمPا اذه نع غلبُي نأ هل زوجي Nف ,ام رمP ةجيتن )٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو يأرلا ليدعتب ًابلاطم عجار;ا نوكي امدنع .١٢
 )٥أ ةرقفلا :عجار( .هريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا

 ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نم رمأ لك فصو

 تاحاصفLا ىلإ ةراشإ عجار;ا ريرقت نم ةلصلا يذ مسقلا ف ةدراولا ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نم رمأ لك فصو نمضتي نأ بجي .١٣
 )٤١أ–٣٤أ تارقفلا :عجار( :فصولا لوانتي نأ بجيو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ,تدجو نإ ,ةقNعلا تاذ

 ةسيئرلا رومPا نم رمأ هنأب هديدf ت مث نمو ,ةعجار;ا دنع ةغلاب ةيمهأ اهل يتلا رومPا دحأ رمPا رابتعا ف ببسلا )أ(
 )٤٥أ–٤٢أ تارقفلا :عجار( ;ةعجارملل

 
 "اهتئيبو ةأشن;ا مهف لNخ نم اهمييقتو يرهوüا فيرحتلا رطاخم ديدf" )٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ٥
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 )٥١أ–٤٦أ تارقفلا :عجار( .ةعجار;ا ءانثأ رمPا ةüاعم ةيفيك )ب(

 ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأ هنأب هديدf ت رمأ نع عجار;ا ريرقت ف غNبLا اهيف متي h يتلا فورظلا

 )٥٦أ–٥٣أ تارقفلا :عجار( :مل ام ,ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نم رمأ لك هريرقت ف حضوي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٤

 )٥٢أ ةرقفلا :عجار( وأ ;رمPا اذه نع ينلعلا حاصفLا حئاوللا وأ ةمظنPا عنß )أ(

 كلذب مايقلل ةيبلسلا تاعبتلا نP هريرقت ف هنع غNبLا متي hأ يغبني رمPا نأ ,ةياغلل ةردان فورظ ف كلذو ,عجار;ا ىري )ب(
 دق ةأشن;ا تناك اذإ كلذ قبطني hو .غNبLا اذه ىلع ةبترت;ا ةماعلا ةحلص;ا دئاوف قوفت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم
 .رمPا اذه نأشب تامولعم نع روهمجلل تحصفأ

 عجار;ا ريرقت ف اهجاردإ بولط;ا ىرخPا رصانعلاو ةعجارملل ةسيئرلا رومPا فصو يب لعافتلا

 وأ ثادحأب قلعتي اميف يرهوج دكأت مدع هنع أشني يذلا وأ ,)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو لدعم يأر هنع أشني يذلا رمPا دعُي .١٥
 رومPا نم هتعيبطب دعُي ,)٥٧٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق فورظ
 ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا مسق ف رومPا هذه حاضيإ متي نأ زوجي h ,فورظلا هذه لثم يفف ,كلذ عمو .ةعجارملل ةسيئرلا
 :عجار;ا ىلع بجي ,كلذ نم hًدبو .١٤و ١٣ يترقفلا ف ةدراولا تابلطت;ا قبطنت hو ,عجار;ا ريرقت

 ;ةقبطن;ا ةعجار;ا ريياع; ًاقفو رومPا هذه نع ريرقتلا )أ(

 دكأتلا مدع مسق ىلإ وأ )ضراع;ا( ظفحت;ا يأرلا ساسأ مسق ىلإ ةعجارملل ةسيئرلا رومPا مسق ف ةراشإ جاردإ )ب(
 )٧أ ,٦أ يترقفلا :عجار( .ةيرارمتسhاب قلعت;ا يرهوüا

 ىرخأ فورظ ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا مسق ىوتحمو لكش

 رومPا نأ وأ ,اهنع غNب´ل ةعجارملل ةسيئر رومأ دجوت h هنأ ,ةعجار;او ةأشن;ا فورظو قئاقح ىلع ًادامتعا ,عجار;ا ددح اذإ  .١٦
 ف ىنع;ا اذهب ةرابع جاردإ هيلع بجيف ,١٥ ةرقفلا ف اهلوانت ت يتلا رومPا كلت طقف يه اهنع غNبLا دار;ا ةعجارملل ةسيئرلا
 )٥٩أ–٥٧أ تارقفلا :عجار( ."ةعجارملل ةسيئرلا رومPا" ناونع تf هريرقت نم لصفنم مسق

 ةمكو\اب يفلك"اب لاصتWا

 :يلي اì ةمكوlاب يفلك;ا غلبي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٧

 وأ ;ةعجارملل ةسيئرلا رومPا اهنأ ددح يتلا رومPا كلت )أ(

 فورظو قئاقح ىلع ًءانب ًاقبطنم كلذ نوكي امدنع ,هريرقت ف اهنع غNبLا متيل ةعجارملل ةسيئر رومأ دوجو مدعب هرارق )ب(
 )٦٣أ–٦٠أ تارقفلا :عجار( .ةعجار;ا ةيلمعو ةأشن;ا

 قيثوتلا

 )٦٤أ ةرقفلا :عجار( ٦:يلي ام ةعجار;ا لامعP هقيثوت ف نّمضُي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٨

 ًارمأ دعُي رومPا هذه نم لك ناك اذإ ام ديدf ف هرربمو ,٩ ةرقفلل ًاقفو ةدد¢او هنم ًاريبك ًامامتها تبلطت يتلا رومPا )أ(
 ;١٠ ةرقفلل ًاقفو h مأ ةعجارملل ًاسيئر

 ةسيئرلا رومPا نأ وأ ,هريرقت ف اهنع غNب´ل ةعجارملل ةسيئر رومأ يأ دوجو مدع ديدf ف هرربم ,ءاضتقhا دنع )ب(
 ;١٥ ةرقفلا ف اهلوانت ت يتلا رومPا كلت طقف يه اهنع غNبLا دار;ا ةعجارملل

 .ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأ هنأب هديدf ت رمأ نع هريرقت ف غNبLا مدع ديدf ف هرربم ,ءاضتقhا دنع )ج(

*** 
 

 ٦أو ,١١-٨ تارقفلا ,"ةعجار;ا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم  ٦
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ىرخ9ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا 

 )٢ ةرقفلا :عجار( رايع"ا اذه قاطن

 ف عجار;ا لبق نم رمأ يأ ةيمهأ ىلع مكlا متيو .هقايس ف ًاذوخأم ,ام رمأ ةيمهP يبسنلا نزولا اهنأب ةيمهPا فصو نكé .١أ
 ةعيبطلاو يبسنلا مجlا لثم ,ةيعونلاو ةيمكلا لماوعلا قايس ف ةيمهPا ىَعارُت نأ نكéو .رمPا اذه ف هيف رظنُي يذلا قايسلا
 ليلf ءارجإ ىلع اذه يوطنيو .ريرقتلا يملتسم وأ يفدهتس;ا يمدختس;اب ةصاØا اهنع رّبعُ;ا حلاص;او عوضو;ا ىلع ريثأتلاو
 .ةمكوlاب يفلك;اب لاصتhا ىدمو ةعيبط كلذ ف اì ,فورظلاو قئاقحلل يعوضوم

 عم ةيّدج رثكPا تاراوlا اهنأشب عجار;ا ىرجأ يتلا رومPا كلتب مهيدل مامتها دوجو نع ةيلا;ا مئاوقلا ومدختسم برعأ دقل .٢أ
 كلت لوح ةيفافشلا نم ديز;اب اوبلاطو ٧,)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم بجوì بولط;ا لدابت;ا لاصتhا نم ءزجك ةمكوlاب يفلك;ا
 دنع عجار;ا اهارجأ يتلا ةمه;ا ماكحPا مهفب مهيدل صاخ مامتها دوجو نع نومدختس;ا برعأ ,لاث;ا ليبس ىلعف .تhاصتhا
 ةرادLا بناج نم ةمهم تاداهتجا ىلع توطنا يتلا تhاùاب ةقNع تاذ نوكت ام ًابلاغ اهنP ,لكك ةيلا;ا مئاوقلا ف يأرلا نيوكت
 .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع

 يفلك;او عجار;ا يب تhاصتhا ًاضيأ ززعت دق عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLاب يعجار;ا ةبلاطم نإ .٣أ
 يتلاو ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفLا ىلإ ةمكوlاب يفلك;او ةرادLا هابتنا ةدايز ىلإ يدؤت دقو ,رومPا كلت لوح ةمكوlاب
ßا تLعجار;ا ريرقت ف اهيلإ ةراش. 

 :ةيلا;ا مئاوقلا يمدختسم نأ عجار;ا ضرتفي نأ لوقع;ا نم هنأ ٨)٣٢٠( ةعجار;ا رايعم حضوي .٤أ

 مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا ةسارد ف ةبغرلا مهيدلو ,ةيداصتقhاو ةيراجتلا ةطشن±لو ةبساحملل ةلوقعم ةفرعì نوعتمتي )أ(
 ;ةيانعلا نم لوقعم ردق لذب عم ةيلا;ا

 ;ةيبسنلا ةيمهPا نم تايوتس; ًاعبت اهتعجارمو اهضرعو اهدادعإ ت دق ةيلا;ا مئاوقلا نأ نومهفي )ب(

 ف ةيلبقتس;ا ثادحPا ذخأو داهتجhاو تاريدقتلا مادختسا ساسأ ىلع غلاب;ا سايقل ةمزN;ا دكأتلا مدع تhاح نوكردي )ج(
 ;نابسlا

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا ساسأ ىلع ةلوقعم ةيداصتقا تارارق نوذختي )د(

 يفدهتس;ا يمدختس;ا سفن مهنأ ىلع عجار;ا ريرقت يمدختسم ىلإ رظنُي هنإف ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلاب قفرُي عجار;ا ريرقت نPو
 .ةيلا;ا مئاوقلاب

 )١٥ ,١٢ ,٤ تارقفلا :عجار( عجار;ا ريرقت ف ىرخPا رصانعلاو عجار;ا يأرو ةعجارملل ةسيئرلا رومPا يب ةقNعلا

 ةسيئرلا رومPا نع غNبLا دعي hو ٩.ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكت نأشب تاداشرإ رفويو تابلطتم )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم عضي .٥أ
 دعُت يتلا وأ ,اهéدقت ةرادLا نم قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بلطي يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفLا نع Nًيدب ةعجارملل

 دوجو ىلإ عجار;ا اهيف صلخي يتلا فورظلا )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم لوانتيو .لداعلا ضرعلا قيقحتل رخآ ببس يP ةيرورض
fقلعتي اميف يرهوج فير ìا ةيافك وأ ةبسانم ىدL١٠.ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصف 

 ف لدع;ا يأرلا هنع أشن يذلا رم±ل فصو يدقت نإف ,)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ًاضراعم وأ ًاظفحتم ًايأر عجار;ا يدبُي امدنع .٦أ
 دنع فورظلا هذه لثم ىلع فرعتلاو يفدهتس;ا يمدختس;ا مهف زيزعت ف دعاسي )ضراع;ا( ظفحت;ا يأرلا ساسأ مسق
 مسق ف ةحضو;ا ةعجارملل ةسيئرلا ىرخPا رومPا نع غNبLا نع لصفنم لكشب رمPا اذه نع غNبLا نإف ,كلذلو .اهثودح
 ةلثمأ )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم قحلم نمضتيو .)١٥ ةرقفلا رظنا( عجار;ا ريرقت ف ةبسان;ا ةيمهPا هيطعي ةعجارملل ةسيئرلا رومPا
 وأ ًاظفحتم ًايأر عجار;ا يدبي امدنع ةعجارملل ةسيئرلا رومPا مسق ف ةيلNهتسhا تارابعلا اهب رثأتت يتلا ةيفيكلل ةيحيضوت

 
 "ةمكوlاب يفلك;اب لاصتhا " )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٧
 ٤ ةرقفلا ,"ةعجار;ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهPا" )٣٢٠( ةعجار;ا رايعم ٨
 ١٥أ-١أو ١٥-١٠ تارقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٩
  .)٧٠٥( ةعجار;ا رايعم نم ٧أ ةرقفلا رظنا  ١٠
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 ضَرعُي يتلا ةيفيكلا رايع;ا اذه نم ٥٨أ ةرقفلا حضوتو .عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ىرخأ ةسيئر رومأ نع غNبLا متيو ,ًاضراعم
 ف اهنع غNبLا ررق;ا نم ةعجارملل ىرخأ ةسيئر رومأ يأ دجوت h هنأ عجار;ا ررقي امدنع ةعجارملل ةسيئرلا رومPا مسق اهب
 قلعت;ا يرهوüا دكأتلا مدع مسق وأ )ضراع;ا( ظفحت;ا يأرلا ساسأ مسق ف اهلوانت ت يتلا رومPا فNخ عجار;ا ريرقت
 .عجار;ا ريرقت ف ةيرارمتسhاب

 مهف زيزعتب ةلص اذ لظيس ةعجارملل ىرخPا ةسيئرلا رومPا نع غNبLا نإف ,ًاضراعم وأ ًاظفحتم ًايأر عجار;ا يدبُي امدنع .٧أ
 ضراعم يأر ءادبإ دنعف ,كلذ عمو .ةعجارملل ةسيئرلا رومPا ديدf تابلطتم قبطنت يلاتلابو ,ةعجارملل يفدهتس;ا يمدختس;ا
 ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةرشتنم ًاضيأو ةيرهوج ّدعُت ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,تافيرحتلا نأ ىلإ عجار;ا اهيف صلخي يتلا فورظلا ف
 ١١:هنإف

 ًارومأ ّدعُت ىرخأ رومأ يأ دجوت h هنأ عجار;ا ررقي دق ,ضراع;ا يأرلا هنع أشن يذلا )رومPا( رمPا ةيمهأ ىلع ًءانب )أ(
 .)٥٨أ ةرقفلا رظنا( ١٥ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا قبطني ,فورظلا هذه لثم فو .ةعجارملل ًةسيئر

 مه;ا نمف ,ضراع;ا يأرلا هنع أشن يذلا رمPا فNخب ةعجارملل ةسيئر ًارومأ نوكتل رثكأ وأ دحاو رمأ ديدf ت اذإ )ب(
 اميف ةيقادصم تاذ دعُت لكك ةيلا;ا مئاوقلا نأب ةعجارملل ىرخPا ةسيئرلا رومPا هذه فصو يحوي hأ ةصاخ ةفصب
 .)٤٧أ ةرقفلا رظنا( ضراع;ا يأرلا ءوض ف ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف يغبني ا¥ رثكأ رومPا كلتب قلعتي

 لNخ نم مهريرقت ف فاضإ غNب يمضتب اوموقيل تآشن;ا عيمü ةيلا;ا مئاوقلا يعجار; تايلآ ١٢)٧٠٦( ةعجار;ا رايعم عضي  .٨أ
 متي ,تhاlا هذه لثم فو .كلذب مايقلا يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري امدنع ,رخúا رمPا تارقفو هابتنhا تفل تارقف مادختسا
 رومPا دحأ نوكيل رمأ ديدf دنعو .عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا مسق نع لصفنم لكشب تارقفلا هذه ضرع
 ١٣.١٣ ةرقفلل ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نم رمأ لك فصو نع Nًيدب دعُي h تارقفلا هذه مادختسا نإف ,ةعجارملل ةسيئرلا
 كلذل ًاقفو هابتنhا تفل تارقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومPا يب ةقNعلا نأشب تاداشرLا نم ًاديزم )٧٠٦( ةعجار;ا رايعم مدقيو
 ١٤.رايع;ا

 V١٠ ,٩ يترقفلا :عجار( ةعجارملل ةسيئرلا روم9ا ديد( 

 رومPا يب نم لقأ ددع رايتخا ىلإ ةعجارملل ةسيئرلا رومPا ديدحتب ةقلعت;ا تارارقلا ذاختh عجار;ا اهعبتي يتلا ةيلúا فدهت .٩أ
 ةعجارم دنع ةغلابلا ةيمهPا اهل تناك يتلا رومPا نأشب عجار;ا مكح ىلإ ًادانتسا كلذو ,ةمكوlاب يفلكملل اهغNبإ ت يتلا
 .ةيلاlا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا

 ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةغلابلا ةيمهPا اهل تناك يتلا رومPا كلت ىلع ةعجارملل ةسيئرلا روم±ل عجار;ا ديدf رصتقي .١٠أ
 مئاوقلا ضرع ت ةرتف لك ىلإ عجار;ا يأر ريشي امدنع ىتح ,ىرخأ ةرابعب( ةنراقم ةيلام مئاوق ضرع متي امدنع ىتح ,ةيلاlا
 ١٥.)اهل ةيلا;ا

 اذه نأ نم مغرلا ىلعو ,ةيلاlا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; وه ةعجارملل ةسيئرلا روم±ل عجار;ا ديدf نأ نم مغرلا ىلع .١١أ
 ديف;ا نم نوكي دقف ,ةقباسلا ةرتفلل عجار;ا ريرقت ف ةدراولا ةعجارملل ةسيئرلا رومPا ثيدf عجار;ا نم بلطتي h رايع;ا
 لاز ام ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةعجارملل ًاسيئر ًارمأ ناك يذلا رمPا ناك اذإ اميف رظني نأ كلذ عم عجارملل
 .ةيلاlا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةعجارملل ًاسيئر ًارمأ

 )٩ ةرقفلا :عجار( عجار;ا نم ًاريبك ًامامتها تبلطت يتلا رومPا

 رطاخم ديدf ىلع زكرت اهنأو رطاخم دوجو ساسأ ىلع متت ةعجار;ا نأب عجار;ا بناج نم ريبكلا مامتهhا موهفم مّلسي .١٢أ
 ىلع لوصlاو ,رطا°ا كلتل ًةباجتسا ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو ميمصت ىلعو ,اهمييقتو ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوüا فيرحتلا

 
 ٨ ةرقفلا ,)٧٠٥( ةعجار;ا رايعم  ١١
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتنhا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار;ا رايعم ١٢
 .)٧٠٦( ةعجار;ا رايعم نم )ب(١٠و )ب( ٨ يترقفلا رظنا  ١٣
 ٣أ-١أ تارقفلا ,)٧٠٦( ةعجار;ا رايعم  ١٤
 "ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرPا - ةنراق;ا تامولع;ا" )٧١٠( ةعجار;ا رايعم ١٥
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 وأ تNماع;ا نم ةنيعم ةئف وأ يعم باسح ديصرب قلعتي اميفو .عجار;ا يأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت ةعجارم ةلدأ 
 اهيلع يوطني يتلا ماكحPا ًابلاغ تداز ,تارارقLا ىوتسم ىلع يرهوج فيرf دوجول مَّيق;ا رطØا عفترا املكف ,يعم حاصفإ
 ىلع لوصlاب بلاطم عجار;ا نإف ,ةيفاضإ ةعجارم تاءارجإ ميمصت دنعو .اهجئاتن يوقتو ةعجار;ا تاءارجإ ذيفنتو طيطخت
 موقي دقف ,رطØا مييقت عافترا ببسب ًاعانقإ رثكأ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصlا دنعو ١٦.رطخلل همييقت عفترا املك ًاعانقإ رثكأ ةلدأ
 قيرط نع ,لاث;ا ليبس ىلع ,اهيلع دامتعhا ةيناكمإ ف لضفأ وأ ةمءNم رثكأ ةلدأ ىلع لوصlا وأ ,ةلدPا ةيمك ةدايزب عجار;ا
 ١٧.ةلقتس;ا رداص;ا نم ددع نم ةدّيؤم ةلدأ ىلع لوصlاب وأ ثلاث فرط نم ةلدأ ىلع لوصlا ىلع ربكأ لكشب زيكرتلا

 عجارملل ًايدf لكشت وأ ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصlا دنع عجارملل ًايدf لكشت يتلا رومPا نإف ,هيلع ًءانبو .١٣أ
 .ةعجارملل ةسيئرلا روم±ل عجار;ا ديدf دنع ةصاخ ةيمهأ تاذ نوكت دق ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكت دنع

 نم ريبك داهتجاو ديقعت ىلع يوطنت يتلا تhاùاب ةقNع تاذ عجار;ا نم ريبك مامتها ىلإ جاتf يتلا تhاùا نوكت ام ًابلاغ .١٤أ
 ىلع ًابلاغ اذه رثؤي ,هيلعو .عجار;ا بناج نم ةدقعم وأ ةبعص ًاماكحأ مزلتست ام ًابلاغ يلاتلابو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةرادLا بناج
 نأ نكéو .رومPا كلتب قلعتي اميف ةعجار;ا ف لوذب;ا دهüا ىدمو دراو;ا صيصختو ةعجارملل ةماعلا عجار;ا ةيجيتارتسا
 هب يعتسي يذلا ريبØا ةكراشم وأ ةعجار;ا طابترا ف يلماعلا رابك ةكراشم ىدم ,لاث;ا ليبس ىلع ,تاريثأتلا هذه نمضتت
 بتك;ا ف يفظوم وأ نيدقاعتم اوناك ًءاوس ,ةعجار;ا وأ ةبسا¢ا ف صصختم لاجم ف ةربØا يوذ دارفPا نم هريغ وأ عجار;ا
 .تhاùا هذه عم لماعتلل

 يتلا تhاùاب تhاصتhا هذه قلعتت دقو ,مهريغو ةمكوlاب يفلك;ا عم ةددحم تhاصتا ءارجإ ةفلت°ا ةعجار;ا ريياعم بلطتت  .١٥أ
 :لاث;ا ليبس ىلعف .عجار;ا نم ًاريبك ًامامتها تبلطت

 ءانثأ اههجاو يتلا ,تدجو نإ ,ةريبكلا تابوعصلاب ةمكوlاب يفلك;ا غNبإ عجار;ا نم )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي •
 :لاث;ا ليبس ىلع ,اهنم رومأب قلعتي اميف تابوعص دوجو لامتحاب ةعجار;ا ريياعم رقتو ١٨.ةعجار;ا

o ماع;اNا عم تPعلا تاذ فارطNا ف عجار;ا ةردق ىلع ةضورف;ا دويقلا ديدحتلابو ١٩,ةقlةلدأ ىلع لوص 
 تNماع;ا كلتل ةئفاكم دعُت )رعسلا ادع( ةقNع يذ فرط عم ةلماع;ا نم ىرخPا بناوüا عيمج نأ تبثت ةعجارم
 .يرا∂ ساسأ ىلع متت يتلا ةلثام;ا

o ا ةعجارم ىلع دويقلاùا طابترا قيرف لوصو نوكي نأ لمتحُي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةعومùىلإ ةعوم 
 ٢٠.ًاديقم تامولع;ا

 رومPا نأشب بسان;ا رواشتلا ءارجإب قلعتي اميف طابترhا نع لوؤس;ا كيرشلل تابلطتم )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم عضي  •
 ينف رمأ ىلع هجراخ وأ بتك;ا لخاد نيرخآ عم رواشت دق عجار;ا نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف ٢١.لدجلل ةريث;ا وأ ةبعصلا
 ًابلاطم طابترhا نع لوؤس;ا كيرشلا دعُيو .ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأ دعُي رمPا اذه نأ ىلإ ريشي دق ام وهو ,مهم
 ٢٢.طابترhا ةدوج ةباقر صحاف عم ةعجار;ا طابترا ءانثأ رهظت يتلا ةمه;ا رومPا اهنيب نم رومأ ةلمج ةشقانì ًاضيأ

 )٩ ةرقفلا :عجار( عجار;ا نم ًاريبك ًامامتها تبلطت يتلا رومPا ديدf دنع نابسlا ف ذخؤت يتلا تارابتعhا

 دنع هنم ًاريبك ًامامتها بلطتت تhاجم لّثß نأ لمت¢ا نم يتلا رومPا نع ةيئدبم ةيؤر طيطختلا ةلحرم ف عجار;ا عضي دق .١٦أ
 قاطن ةشقانم دنع ةمكوlاب يفلكملل رومPا كلت غNبإب عجار;ا موقي دقو .ةعجارملل ًةسيئر ًارومأ نوكت دق يلاتلابو ,ةعجار;ا
 ىلإ دنتسي ةعجارملل ةسيئرلا روم±ل عجار;ا ديدf نإف ,كلذ عمو .)٢٦٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو امهل طط°ا اهتيقوتو ةعجار;ا
 .ةعجار;ا لاوط اهيلع لوصlا متي يتلا ةلدPا وأ ةعجار;ا جئاتن

 
 )ب( ٧ ةرقفلا ,"ةمَّيقُ;ا رطاخملل عجار;ا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجار;ا رايعم ١٦
 ١٩أ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجار;ا رايعم ١٧
 ٢١أو )ب(١٦ ناترقفلا ,)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ١٨
 ٤٢أ ةرقفلا ,"ةقNعلا تاذ فارطPا" )٥٥٠( ةعجار;ا رايعم ١٩
 )ب(٤٩ ةرقفلا ,")ةعومùا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اì( ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٠
 ١٨ ةرقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوüا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم  ٢١
  ١٩ ةرقفلا ,)٢٢٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٢
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 تارابتعhا هذه زكرتو .هنم ًاريبك ًامامتها تبلطت يتلا رومPا كلتل عجار;ا ديدf دنع ةبولطم ةددحم تارابتعا ٩ ةرقفلا نمضتت .١٧أ
 دصقُيو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حاصفLا ت رومأب طبترت ام ًابلاغ يتلاو ,ةمكوlاب يفلكملل اهغNبإ ت يتلا رومPا ةعيبط ىلع
 هذه نأ ةقيقحو .يفدهتس;ا يمدختسملل ةصاخ ةيمهأ تاذ نوكت دق يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تhاجم سكعت نأ اهنم
 نأ دوصق;ا اπإو ;ةعجارملل ةسيئر ًارومأ ًامئاد نوكت اهب ةقلعت;ا رومPا نأ ًانمض ينعت نأ اهنم دصقُي h ةبولطم دعُت تارابتعhا
 ةرقفلل ًاقفو ةعجار;ا دنع ةغلابلا ةيمهPا اهل نأ دّدُح اذإ طقف ةعجارملل ًةسيئر ًارومأ دعت ةدد¢ا تارابتعhا كلتب ةقلعت;ا رومPا

 نكé )ج( ,)ب( ٩ يترقفلا ف ةنيب;ا فورظلاب ةقلعت;ا رومPا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةلخادتم نوكت دق تارابتعhا نإ ثيحو .١٠
 دق هب ةمكوlاب يفلك;ا غNبإ ت يعم رمأ ىلع دحاو رابتعا رثكأ قابطنا ةيناكمإ نإف ,)ةمهم رطاخم اهنأ ىلع اهديدf ًاضيأ
 .ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأ هنأ ىلع رمPا كلذل عجار;ا ديدf ةيلامتحا نم ديزت

 ةمكوlاب يفلكملل اهغNبإ ت ىرخأ رومأ دجوت دق ,٩ ةرقفلا ف ةبولط;ا ةصاØا تارابتعhاب قلعتت يتلا رومPا ىلإ ةفاضإ .١٨أ
 يب نم نوكي دقو .١٠ ةرقفلل ًاقفو ةعجارملل ةسيئر رومأ اهنأ ىلع اهديدf متي دق هيلع ًءانبو ,عجار;ا نم ًاريبك ًامامتها تبلطتو
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حاصفLا ًابولطم نوكي h دقو ,اهذيفنت ت يتلا ةعجار;اب ةلص تاذ ًارومأ ,لاث;ا ليبس ىلع ,رومPا هذه
 لNخ )يلاlا تامولع;ا ةينقت ماظن ىلع ةريبك تارييغت لاخدإ وأ( ديدج تامولعم ةينقت ماظن قيبطت نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف
 وأ ةعجارملل ةماعلا عجار;ا ةيجيتارتسا ىلع ريبك ريثأت رييغتلا اذهل ناك اذإ ًاصوصخ ,عجار;ا بناج نم ريبك مامتها لاجم ةرتفلا
 .)تاداريhا تابثإ ىلع رثؤت يتلا ماظنلا تارييغت ,لاث;ا ليبس ىلع( مهم رطخب ًاقلعتم ناك

 ))أ( ٩ ةرقفلا :عجار( )٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةدد¢ا ةمهُ;ا رطا°ا وأ مَّيق;ا يرهوüا فيرحتلا رطخ اهيف عفتري يتلا تhاùا

 ةرقفلا حضوتو ٢٣.عجار;ا اهددح يتلا ةمه;ا رطا°ا نأشب ةمكوlاب يفلك;اب لاصتhا عجار;ا نم )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .١٩أ
 تhاùا عم لماعتلل عجار;ا طيطخت ةيفيك نأشب ةمكوlاب يفلك;اب ًاضيأ لصتي دق عجار;ا نأ )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم نم ١٣أ
 .ةمَّيق;ا يرهوüا فيرحتلا رطاخم اهيف عفترت يتلا

 ,عجار;ا مكح بسحب ,بلطتي ,يرهوüا فيرحتلا رطاخم نم مَّيقُمو ددحُم رطخ هنأب مه;ا رطØا )٣١٥( ةعجار;ا رايعم فّرعي .٢٠أ
 ةمه;ا تNماع;او ةرادLا بناج نم ةمهم تاداهتجا ىلع توطنا يتلا تhاùا ديدf متي ام ًابلاغو .ةعجار;ا دنع ةصاخ ةاعارم
 .عجار;ا نم ًاريبك ًامامتها بلطتت تhاجم ةمه;ا رطا°ا نوكت ام ًابلاغ ,كلذلو .ةمهم رطاخم اهنأ ىلع ةفولأ;ا ريغ

 شغ رطاخم دوجو )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم ضرتفي ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةمه;ا رطا°ا عيمج لاح وه اذه نوكي h دق ,كلذ عمو  .٢١أ
 رطاخم اهنأ ىلع شغلا ببسب يرهوüا فيرحتلل ةمَّيق;ا رطا°ا كلت عم لماعتلا عجار;ا نم بلطتيو تاداريLا تابثإ دنع
 زوا∂ اهب ثدحي نأ نكé يتلا ةقيرطلا عقوت ىلع ةردقلا مدع ببسب هنأ ىلإ )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم ريشي ,كلذل ةفاضإو ٢٤.ةمهم
 ةعيبط ىلع ًءانبو ٢٥.ًامهم ًارطخ دعُي مث نمو ,شغلا ببسب يرهوج فيرf دوجول ًارطخ دعي كلذ نإف ,ةباقرلا تاودP ةرادLا
 ةعجارملل ةسيئرلا روم±ل عجار;ا ديدf دنع اهيلإ رظنلا متي نلف كلذلو ,عجار;ا نم ًاريبك ًامامتها بلطتت h دق اهنإف ,رطا°ا
 .١٠ ةرقفلل ًاقفو

 ةعجار;ا ريس لNخ ريغتي دق تارارقLا ىوتسم ىلع يرهوüا فيرحتلا رطا° عجار;ا مييقت نأ )٣١٥( ةعجار;ا رايعم حضوي  .٢٢أ
 ةعجار;ا تاءارجإ يوقت ةداعإو رطاخملل عجار;ا مييقت ف رظنلا ةداعإ يدؤي دقو ٢٦.ةيفاضإ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصlا ةجيتن
 اذإ ,لاث;ا ليبس ىلع ,ةعجار;ا جهنم ف ريبك رييغت ثودح ,ىرخأ ةرابعب( ةيلا;ا مئاوقلا ف يعم لاجì قلعتي اميف اهل طط°ا
 اهنأ تبثت ةعجارم ةلدأ ىلع عجار;ا لصحو لاّعف لكشب لمعت تناك ةنيعم ةباقر تاودأ نأب عقوت ىلإ رطاخملل عجار;ا مييقت دنتسا
 ىلع لاùا اذه ديدf ىلإ ,)ةمَّيق;ا يرهوüا فيرحتلا رطاخم هيف عفترت لاجم ف ًاصوصخ ,ةعجار;ا ةرتف لNخ كلذك نكت مل
 .عجار;ا نم ًاريبك ًامامتها بلطتت يتلا رومPا دحأ هنأ

 
 ١٥ ةرقفلا ,)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٣

 ٢٨ ,٢٧ ناترقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقNعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم ٢٤
 ٢٣ ةرقفلا ,)٢٤٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٥
 ٣١ ةرقفلا ,)٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ٢٦
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 تاريدقتلا كلذ ف اì ,ةرادLا بناج نم مهم داهتجا ىلع توطنا يتلاو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تhاùاب قلعتي اميف ةمه;ا عجار;ا ماكحأ 
 ))ب(٩ ةرقفلا :عجار( ريدقتلا ف عفترم دكأت مدع ىلع يوتf اهنأ ديدf ت يتلا ةيبسا¢ا

 تاسرامملل ةمه;ا ةيعونلا بناوüا نأشب هرظن تاهجوب ةمكوlاب يفلك;ا غNبإب عجار;ا موقي نأ )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٢٣أ
 قلعتي ,تhاlا نم ريثك فو ٢٧.ةيلا;ا مئاوقلا ف تاحاصفLاو ةيبسا¢ا تاريدقتلاو تاسايسلا كلذ ف اì ,ةأشن;ا ف ةيبسا¢ا
 بناج نم ًاريبك ًامامتها بلطتت تhاجم لثß نأ حجر;ا نم يتلا ,اهب ةقلعت;ا تاحاصفLاو ةمه;ا ةيبسا¢ا تاريدقتلاب اذه
 .ةمهم رطاخم اهنأ ىلع اهديدf ًاضيأ نكéو ,عجار;ا

 ف عفترم دكأت مدع ىلع يوتf اهنأ ديدf ت يتلا ةيبسا¢ا تاريدقتلاب مهمامتها ةيلا;ا مئاوقلا ومدختسم دكأ دقف ,كلذ عمو .٢٤أ
 ةلمج ىلع ريبك لكشب تاريدقتلا هذه دمتعتو .ةمهم رطاخم اهنأ ىلع اهديدf متي مل اìرو ٢٨)٥٤٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريدقتلا
 نم ريبخب ةناعتسhا بلطتت دقو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ًاديقعت رثكPا تhاùا يه نوكت ام ًابلاغو ,ةرادLا تاداهتجا اهنيب نم رومأ
 ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ريبك ريثأت اهل يتلا ةيبسا¢ا تاسايسلا نأ ىلع ًاضيأ نومدختس;ا دكأ دقو .عجار;او ةرادLا نم لك بناج
 تاسرا¥ اهيف نوكت يتلا فورظلا ف ًةصاخو ,ةيلا;ا مئاوقلل مهمهفب ةلص تاذ دعُت )تاسايسلا كلت ف ةريبكلا تارييغتلاو(
 .اهتعانص ف ىرخPا تاسرام;ا عم ةقسّتُم ريغ ةأشن;ا

 ))ج(٩ ةرقفلا :عجار( ةرتفلا لNخ تعقو يتلا ةمه;ا تNماع;ا وأ ثادحPا ببسب ةعجار;ا ىلع عقاولا ريثأتلا

 متي دقو ,عجار;ا نم ريبك مامتها تhاجم ةعجار;ا وأ ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ريبك ريثأت اهل ناك يتلا تNماع;ا وأ ثادحPا لثß دق .٢٥أ
fا عم ةفثكم تاشقانم ىرجأ دق عجار;ا نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةمهم رطاخم اهنأ ىلع اهديدLاب يفلك;او ةرادlف ةمكو 
 وأ ةقNعلا تاذ فارطPا عم ةمه;ا تNماع;ا ببسب ةيلا;ا مئاوقلا ىلع عقاولا ريثأتلا نأشب ةعجار;ا لNخ ةفلتخم لحارم
 ةرادLا نوكت اìرو ٢٩.ىرخأ بابسأ يP ةفولأم ريغ ودبت يتلا وأ ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ تß يتلا ةمه;ا تNماع;ا
 هل نوكي دق ا¥ ,اهنع حاصفLا وأ اهضرع وأ اهسايق وأ تNماع;ا كلت تابثإب قلعتي اميف ةدقعم وأ ةبعص تاداهتجاب تماق دق
 .عجارملل ةماعلا ةيجيتارتسhا ىلع ريبك ريثأت

 تاداهتجا وأ تاضارتفا ىلع ترثأ يتلا ىرخPا تاروطتلا وأ ةعانصلا وأ ةمظنPا وأ ةبسا¢ا وأ داصتقhا ف ةمه;ا تاروطتلا .٢٦أ
 .عجار;ا نم ًاريبك ًامامتها بلطتي رمأ ىلإ يدؤت دقو ,ةعجارملل ماعلا عجار;ا جهنم ىلع ًاضيأ رثؤت دق ةرادLا

 )١٠ ةرقفلا :عجار( ةغلابلا ةيمهPا اهل يتلا رومPا

 رفوت ام ًابلاغو .ةمكوlاب يفلك;ا عم ريبك لعافت ىلإ ًاضيأ تدأ دق عجار;ا نم ًاريبك ًامامتها تبلطت يتلا رومPا نوكت اìر .٢٧أ
 ىلعف .ةعجار;ا دنع ةغلابلا ةيمهPا اهل يتلا رومPا ىلع ًارشؤم ةمكوlاب يفلك;ا عم رومPا هذه لثم نأشب لاصتhا ىدمو ةعيبط
 لثم ,ًاديقعتو ةبوعص رثكPا رومPا نأشب ةمكوlاب يفلك;ا عم داجو رركتمو قيمع لكشب لعافت دق عجار;ا نوكي دق ,لاث;ا ليبس
 .ةرادLا وأ عجار;ا بناج نم ةمه;ا تاداهتجhا عضوم تناك يتلا ةمه;ا ةيبسا¢ا تاسايسلا قيبطت

 عجار;ا ديدf نإف ,وحنلا اذه ىلعو .اهذيفنت ت يتلا ةعجار;او ةأشن;ا قايس ف ةغلابلا ةيمهPا اهل يتلا رومPا موهفم قبطني .٢٨أ
 رومP ةبسنلاب اهتيمهأ نأشب ماكحأ ذاختاو ةعجار;اب ةصاØا رومPا ديدf ىلإ فدهي اهنع غNبLاو ةعجارملل ةسيئرلا روم±ل
 .ةعجار;ا ف ىرخأ

 ناك اذإ امو ,ةمكوlاب يفلكملل هغNبإ ت رمأ ةيمهP يبسنلا نزولا ديدحتب ةلص تاذ نوكت دق يتلا ىرخPا تارابتعhا نمضتت .٢٩أ
 :يلي ام ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأ دعُي رمPا اذه

 .ةيلا;ا مئاوقلل ةيبسنلا هتيمهأ صوصØا هجو ىلعو ,لكك ةيلا;ا مئاوقلل يفدهتس;ا يمدختس;ا مهفل رمPا ةيمهأ •

 ةسايسل ةرادLا رايتخا ف يصخشلا ريدقتلا وأ ديقعتلا ةجرد وأ رمPاب ةقلعت;ا ةيساسPا ةيبسا¢ا ةسايسلا ةعيبط •
 .اهتعانص ف ىرخPا تآشن;ا عم ةنراق;اب ةبسانم

 
 )أ( ١٦ ةرقفلا ,)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٧
 ."ةقNعلا تاذ تاحاصفLاو ةلداعلا ةميقلل ةيبسا¢ا تاريدقتلا كلذ ف اì ,ةيبسا¢ا تاريدقتلا ةعجارم" )٥٤٠( ةعجار;ا رايعم نم ١١و ١٠ يترقفلا رظنا  ٢٨
 .)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم نم ٢ قحل;او ,٢٢أو )ج( ١٦و )أ( ١٦ تارقفلا رظنا  ٢٩
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 نم ,ةيبسنلا اهتيمهأو ,ةححص;ا ريغ ةعَّمùاو ةححص;ا ,أطخ وأ شغ ببسب يتلا رمPاب ةقNعلا تاذ تافيرحتلا ةعيبط •
 .تدجو نإ ,عونلاو مكلا ثيح

 :كلذ ف اì ,رمPا ةüاع; ةمزNلا ةعجار;ا دوهج ىدمو ةعيبط •

o لا ةصصخت;ا ةفرع;ا وأ ةراه;ا ىدمNاع; ةعجار;ا تاءارجإ قيبطتل ةمزüا ةPا كلت جئاتن يوقت وأ رمLتاءارج, 
 تدجو نإ

o ا قيرف جراخ تارواش;ا ةعيبطhا نأشب طابترPرم. 

 نكéو ةمئNم ةلدأ ىلع لوصlاو ,تاءارجLا كلت جئاتن يوقتو ,ةعجار;ا تاءارجإ قيبطت دنع تابوعصلا ةروطخو ةعيبط •
 .ربكأ لكشب ةيصخش عجار;ا ماكحأ حبصت امدنع ديدحتلابو ,عجار;ا يأرل ًاساسأ لكشت ,اهيلع دامتعhا

 .رمPاب ةلصلا تاذ ةباقرلا ف اهفاشتكا ت روصق هجوأ يأ ةروطخ •

 يوطنت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهضعبب ةطبترم اهنكل ,ةلقتس;ا ةعجار;ا تارابتعا نم ددع ىلع يوطني رمPا ناك اذإ ام •
 ىرخPا تامازتلhا وأ ةيئاضقلا ىواعدلا وأ تاداريLا تابثإب قلعتي اميف عجار;ا نم ريبك مامتها ىلع لجPا ةليوط دوقعلا
 .ىرخPا ةيبسا¢ا تاريدقتلا ىلع ريثأت اهل نوكي نأ نكéو ,ةلمت¢ا

 تبلطت يتلا رومPا يب نم ,اهددعو ,ةيلاlا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةغلابلا ةيمهPا اهل تناك يتلا رومPا ديدf نإ .٣٠أ
 عجار;ا ريرقت ف اهجاردإ متيس يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومPا ددع رثأتي دقو .ينهم مكح ةلأسم دعُي ,عجار;ا نم ًاريبك ًامامتها
 ت يتلا رومPا ددع داز املك ,ماع لكشبو .ةعجار;ا طابترا فورظو قئاقحو ,اهتئيبو اهلامعأ ةعيبطو ةأشن;ا ديقعت ىدمو مجحب

fهذه نم رمأ لك ناك اذإ اميف رظنلا ةداعإ ىلإ عجار;ا ةجاح ةيلامتحا تداز ,ةعجارملل ًةسيئر ًارومأ نوكتل ةيادبلا ف اهديد 
 كلت نأ ةركفل ةفلاخم نوكت دق ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نم ةليوطلا مئاوقلاف .ةعجارملل سيئرلا رمPا فيرعت فوتسي رومPا
 .ةعجار;ا دنع ةغلابلا ةيمهPا اهل تناك يتلا يه رومPا

 ةعجارملل ةسيئرلا روم9ا نع غ5ب3ا

 )١١ ةرقفلا :عجار( عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا روم±ل لصفن;ا مسقلا

 دقو تامولع;ا كلتل ةيمهأ ءاطعإ ىلإ عجار;ا يأر نم برقلاب ةعجارملل ةسيئرلا رومPاب صاØا لصفن;ا مسقلا عضو يدؤي دق .٣١أ
 .يفدهتس;ا يمدختس;ا ىدل ةروصتم ةميق نم طابترhاب ةصاØا تامولع;ا هلثß اّمع كلذ رّبعي

 تامولع;ا كلت ميظنت نكé ,لاث;ا ليبس ىلعف .ينهم مكح ةلأسم ةعجارملل ةسيئرلا رومPا مسق ف رمأ لك ضرع بيترت دعُي .٣٢أ
 نم دصق;او .ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حاصفLا ةقيرط عم اهبيترت قفاوتي دق وأ ,عجار;ا مكح ىلإ ًادانتسا ,يبسنلا اهنزو بسح
 .رومPا يب زييمتلا ةدايز وه ةيعرف نيوانع يمضتب ١١ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا

 ىلإ هابتنhا تفلل ةعجارملل ةسيئرلا رومPا مسق ف ةيلNهتسhا تارابعلا ليدعت متي ,ةنراقم ةيلام تامولعم ضرع متي امدنع .٣٣أ
 هذه نمضتت دقو ,ةيلاlا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارì طقف قلعتت اهحاضيإ ت يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نأ ةقيقح
 .)"٢٠X١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلل" ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيلا;ا مئاوقلا كلت اهيطغت يتلا ةدد¢ا ةرتفلا ىلإ ةراشإ تارابعلا

 )١٣ ةرقفلا :عجار( ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نم رمأ لك فصو

 زجوم حرش ريفوت ىلإ ةعجارملل سيئرلا رمPا فصو فدهيو .ينهم مكح ةلأسم ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأ فصو ةيافك دعُي .٣٤أ
 دنع ةغلابلا ةيمهPا اهل تناك يتلا رومPا دحأ رمPا اذه تلعج يتلا بابسPا مهف نم يفدهتس;ا يمدختس;ا يكمتل نزاوتمو
 ةجرد ىلع يتلا ةعجار;ا تاحلطصم مادختسا نم دlا دعاسيو .ةعجار;ا دنع رمPا عم لماعتلا اهب ت يتلا ةيفيكلاو ,ةعجار;ا
 لعج يذلا ساسPا مهف نم ةعجار;اب ةلوقعم ةفرعم مهيدل تسيل نيذلا يفدهتس;ا يمدختس;ا يكß ف ًاضيأ ةينقتلا نم ةيلاع
 ف اهادمو اهتعيبط ف ةنزاوتم عجار;ا نم ةمدق;ا تامولع;ا نوكت نأ وه دوصق;او .ةعجار;ا ءانثأ ةنيعم رومأ ىلع زكري عجار;ا
 ردصم وه نوكي نأ نود ,موهفمو رصتخم لكش ف ةديفم تامولعم مدقي نأ عجار;ا ىلع ,ىرخأ ةرابعب( فرط لك تايلوؤسم قايس
 .)ةأشن;ا نع ةيلصPا تامولع;ا
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ف اهنيمضت متي مل ,لاث;ا ليبس ىلع( لبق نم مومعلل اهتحاتإب ةأشن;ا مقت مل ةأشن;ا نع تامولعم يأ يه ةيلصPا تامولع;ا .٣٥أ 
 ةبوتك;ا وأ ةيهفشلا ىرخPا تhاصتhا ف اهلوانت متي مل وأ ,عجار;ا ريرقت خيرات ف ةحات;ا ىرخPا تامولع;ا ف وأ ةيلا;ا مئاوقلا
 تامولع;ا هذه لثمف .)نيرمثتس;ا ةطاحإ ريراقت وأ ةيلا;ا تامولع;ا نع يئدب;ا نNعLا لثم ,ةمكوlاب يفلك;ا وأ ةرادLا لبق نم
 .اهيف ةمكوlاب يفلك;او ةأشن;ا ةرادإ ةيلوؤسم نم يه

 بسانم ريغ وحن ىلع مدقي فصولا اذه ناك اذإ ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نم رمأ فصو بن∂ ىلإ عجار;ا ىعسي نأ بسان;ا نم .٣٦أ
 حضوي هنإ لب ,ةيلصأ تامولعم ,هتاذ دح ف ,ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأ فصو دعُي h ,ًةداعو .ةأشن;ا نع ةيلصأ تامولعم
 رمPا رابتعا ف ببسلا حيضوتل ةيفاضإ تامولعم جاردإ يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري دقف ,كلذ عمو .ةعجار;ا قايس ف رمPا
 ةيفيكلا حيضوتلو ,ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأك هديدf ت يلاتلابو ,ةعجار;ا دنع ةغلابلا ةيمهPا اهل تناك يتلا رومPا دحأ
 امدنعو .ةحئh وأ ماظن بجوì ًاروظحم تامولع;ا كلت نع حاصفLا نوكي hأ طرشب ,ةعجار;ا دنع رمPا عم لماعتلا اهب ت يتلا
 ,ةيفاضإ تامولعم نع حاصفLا ىلع ةمكوlاب يفلك;ا وأ ةرادLا عجشي دق هنإف ,ةيرورض دعُت تامولع;ا كلت نأ عجار;ا ددحي
 .هريرقت ف ةيلصأ تامولعم ريفوتب عجار;ا موقي نأ نم hًدب

 ,يونسلا ريرقتلا ف رخآ ناكم يأ ف وأ ةيلا;ا مئاوقلا ف ةنّسحُم وأ ةديدج تاحاصفإ جاردإ ةمكوlاب يفلك;ا وأ ةرادLا ررقت دق .٣٧أ
 يمضت متي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .عجار;ا ريرقت ف هنع غNبLا متيس رمPا اذه نأ ءوض ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأب قلعتت
 تاريدقتلا ف ةمدختس;ا ةيسيئرلا تاضارتفhا ةيساسح نع ةقد رثكأ تامولعم يدقتل ةنّس¢ا وأ ةديدüا تاحاصفLا كلت
 ريرقتلا راطإ بجوì اهل ةلوبقم لئادب دوجو دنع ةنيعم ةيبساحم ةسرا¥ وأ ةسايس مادختسh ةأشن;ا رربم نع وأ ,ةيبسا¢ا
 .قبطن;ا يلا;ا

 ريرقت لثم ,يونسلا ريرقتلا نم ًاءزج لكشت دق قئاثولا نم ًاددع نأ حضوأو ,يونسلا ريرقتلا حلطصم )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم فّرع .٣٨أ
 ,لاث;ا ليبس ىلع( ةمكوlاب يفلك;ا لبق نم ةلثا¥ ىرخأ ريراقت وأ يلا;او يليغشتلا ضارعتسhا وأ ,ةرادLا تاقيلعت وأ ,ةرادLا
 لوانتيو ٣٠.رطا°ا مييقتو ةيلخادلا ةباقرلا ريراقت وأ ,ةكرشلا ةمكوح نايب وأ ,ةرادLا سلجم سيئر نايب وأ ,)ةرادLا سلجم ريرقت
 يأر نأ نم مغرلا ىلعو .يونسلا ريرقتلا ف ةنمض;ا ىرخPا تامولع;اب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم
 نم اهريغ ىلإ ةفاضLاب ,تامولع;ا هذه نابسlا ف ذخأي دق عجار;ا نإف ,ىرخPا تامولع;ا يطغي h ةيلا;ا مئاوقلا ف عجار;ا
 ةسيئرلا رومPا دحأب صاØا فصولا ةغايص دنع ,ةيقادصم تاذ ىرخأ رداصم نم وأ ةأشن;ا بناج نم مومعلل ةحات;ا تاغNبلا
 .ةعجارملل

 ةسيئرلا رومPا دحأب صاØا فصولا ةغايص ف عجارملل ةديفم ةعجار;ا ءانثأ ةّدعُ;ا ةعجار;ا لامعأ قئاثو نوكت نأ ًاضيأ نكé  .٣٩أ
 لامعأ قئاثوو ةمكوlاب يفلك;ا عم ,ةيهفشلا تhاصتNل عجار;ا قيثوت وأ ,ةبوتك;ا تhاصتhا رفوت ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعجارملل
 )٢٣٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجار;ا لامعأ قيثوت نP كلذو .هريرقت ف هب غNبLاب عجار;ا موقي ا; ًاديفم ًاساسأ ىرخPا ةعجار;ا
 ةمه;ا ةينه;ا ماكحPاو ,اهنأشب اهيلإ لصوتلا متي يتلا تاجاتنتسhاو ,ةعجار;ا ءانثأ رهظت يتلا ةمهُ;ا رومPا عم لماعتلا ىلإ فدهي
 ,ةذفنُ;ا ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبطل لجس ةباثì قيثوتلا اذه نوكيو ,تاجاتنتسhا كلت ىلإ لصوتلل اهذاختا متي يتلا
 ةسيئرلا روم±ل فصو عضو ف عجار;ا قيثوتلا اذه دعاسي دقو .اهيلع لوصlا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأو ,تاءارجLا كلت جئاتنو
 .١٨ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا قيبطت ف ًاضيأ قيثوتلا دعاسي دقو ,رمPا ةيمهأ حضوي ةعجارملل

 )١٣ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا ف رمPا نع حاصفLا ناكم ىلإ ةراشLا

 دحأ هنأ ىلع رم±ل عجار;ا ةرظن ف ببسلا ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نم رمأ لك فصو لوانتي نأ )ب(و )أ( ١٣ ناترقفلا بلطتت .٤٠أ
 رومPا فصو دعُي h ,هيلع ًءانبو .ةعجار;ا دنع رمPا عم لماعتلا اهب ت يتلا ةيفيكلاو ,ةعجار;ا دنع ةغلابلا ةيمهPا اهل يتلا رومPا
 نّكß ةقNع تاذ تاحاصفإ يأ ىلإ ةراشhا نإف ,كلذ عمو .ةيلا;ا مئاوقلا ف هنع حاصفLا ت ا; راركت درجم ةعجارملل ةسيئرلا
 .ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع رمPا عم ةرادLا اهب تلماعت يتلا ةيفيكلل مهمهف ةدايز نم يفدهتس;ا يمدختس;ا

 حاصفLا ىدم يدؤي دقو .اهيف ةيسيئر بناوج ىلإ هابتنhا عجار;ا تفلي دقف ,ةقNعلا تاذ تاحاصفLا ىلإ ةراشLا ىلإ ةفاضLاب .٤١أ
 ةدعاسم ىلإ ةيلاlا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يعم رمأ ريثأت ةيفيكب قلعتي اميف ةددحم لماوع وأ بناوج نع ةرادLا بناج نم

 
 ٣أ-١أو )أ( ١٢ تارقفلا ,"ىرخPا تامولع;اب ةقNعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ٣٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٣١  

)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 مهف نم يفدهتس;ا يمدختس;ا نّكé اì ,ةعجار;ا دنع رمPا اذه عم اهب لماعتلا ت يتلا ةيفيكلل ةنيعم بناوج زاربإ ف عجار;ا
 :لاث;ا ليبس ىلعف .ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأ رمPا رابتعا ءارو بابسPا

 تاضارتفhا نع حاصفLا ىلإ هابتنhا عجار;ا تفلي دقف ,ةيبسا¢ا تاريدقتلا نع ًاداج ًاحاصفإ ةأشن;ا مّدقت امدنع •
 مدعل ةيسيئرلا رداص;اب ةقلعت;ا ىرخPا ةيعونلاو ةيمكلا تاحاصفLاو ,ةلمت¢ا جئاتنلا قاطن نع حاصفLاو ,ةيسيئرلا
 ةيمهPا اهل يتلا رومPا دحأ ناك رمPا نأ رابتعا ف ببسلا لوانت نم ءزجك ,ةّمهُ;ا ةيبسا¢ا تاريدقتلا وأ ريدقتلا دكأت
 .ةعجار;ا دنع رمPا عم اهب لماعتلا ت يتلا ةيفيكلاو ةعجار;ا دنع ةغلابلا

 دق فورظ وأ ثادحأب قلعتي اميف يرهوج دكأت مدع دجوي h هنأ ىلإ )٥٧٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو عجار;ا صلخي امدنع  •
 رومPا نم رثكأ وأ ًادحاو نأ كلذ عم ددحي دق هنإف ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت
 ةسيئر ًارومأ دعُت )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم بجوì لمعلا ف لوذب;ا عجار;ا دوهجم نع ة∂انلاو جاتنتسhا اذهب ةقلعت;ا
 نم بناوج هريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا روم±ل عجار;ا فصو نمضتي نأ نكé ,فورظلا هذه لثم فو .ةعجارملل
 تNيهستو ,ةريبكلا ليغشتلا رئاسخ لثم ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حصف;او اهيلع فرعتلا ت يتلا فورظلا وأ ثادحPا
 ٣١.ةقNعلا تاذ ةفف°ا لماوعلاو ,ضورقلا تايقافتاب مازتلhا مدع وأ ,نويدلا ليوß ةداعإ ةيناكمإو ,ةحات;ا ضارتقhا

 ))أ( ١٣ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا دنع ةغلاب ةيمهأ اهل يتلا رومPا دحأ رمPا رابتعاب عجار;ا مايق ف ببسلا

 سيئر رمأ هنأ ىلع رمPا ديدf بابسP ةيؤر ريفوت ف عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا فصو نم فدهلا لثمتي .٤٢أ
 رومPا ديدحتب ةقلعت;او ٢٩أ-١٢أ تارقفلا ف قيبطتلا داومو ١٠و ٩ يترقفلا ف ةدراولا تابلطت;ا نإف ,هيلع ًءانبو .ةعجارملل
 .عجار;ا ريرقت ف رومPا كلت نع اهب غNبLا متيس يتلا ةيفيكلا ف رظنلا دنع عجارملل ًاضيأ ةديفم نوكت دق ةعجارملل ةسيئرلا
 ىلإ عجار;اب تدأ يتلا لماوعلا حرش نوفدهتس;ا نومدختس;ا اهب متهي يتلا رومPا يب نم نوكي نأ حجر;ا نم ,لاث;ا ليبس ىلعف
 .ةعجار;ا دنع ةغلابلا ةيمهPا هل تناكو ,هنم ًاريبك ًامامتها بلطت ًانيعم ًارمأ نأ جاتنتسا

 ف هجاردإ يغبني ام ديدf دنع عجار;ا رظن لحم نوكت يتلا لماوعلا دحأ يفدهتس;ا يمدختسملل تامولع;ا ةمءNم ىدم دعُت .٤٣أ
 .عجار;ا ماكحPو ةعجارملل لضفأ مهف قيقf نم نّكمُيس فصولا ناك اذإ ام اذه لمشي دقو .ةعجارملل سيئرلا رمPا فصو

 نم رثكأ ًادحوم فصولا كلذ حبصي نأ لامتحا نم دlا ف ةأشن;اب ةصاØا فورظلاب رشابم لكشب رمPا طبر ًاضيأ دعاسي دق .٤٤أ
 ةنيعم ةعانص ف ةعجارملل ةسيئر رومأ اهنأ ىلع رومPا ضعب ديدf متي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .تقولا رورì ةدئاف لقأو مزNلا
 عجار;ا رابتعا ءارو ببسلا فصو دنعو .يلا;ا ريرقتلا ةيلمع ف نماكلا ديقعتلا وأ ةعانصلا فورظل ًارظن تآشن;ا نم ددع ربع
 ةصاخ بناوج ىلع ءوضلا طيلستب عجار;ا موقي نأ ديف;ا نم نوكي دقف ,ةغلاب ةيمهأ اهل تناك يتلا رومPا دحأ هنأ ىلع رم±ل
 لعج لجأ نم )ةيلاlا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا ةيساسPا ماكحPا ىلع ترثأ يتلا فورظلا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةأشن;اب
 رركتت يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأ فصو دنع ًاضيأ ًامهُم اذه نوكي دقو .يفدهتس;ا يمدختسملل ةمءNم رثكأ فصولا
 .تارتف ةدع ف

 نوكيس رمPا نأ ديدf ىلإ ,ةعجار;ا فورظ ف ,عجار;اب تدأ يتلا ةيسيئرلا تارابتعhا ىلإ ةراشإ ًاضيأ فصولا نمضتي دق .٤٥أ
 :لاث;ا ليبس ىلع ,ةغلاب ةيمهأ اهل يتلا رومPا دحأ

 ف ةلويسلا صقن لاث;ا ليبس ىلع ,ةعجار;ا ةلدأ ىلع لوصlا ىلع عجار;ا ةردق ىلع ترثأ يتلا ةيداصتقhا عاضوPا •
 .ةنيعم ةيلام تاودأب ةصاØا قاوسPا

 قيرف ماق يتلاو ةنيعم ةعانص وأ ةنيعم ةأشنì ةصاØا رومPا لاث;ا ليبس ىلع ,ةئشانلا وأ ةديدüا ةيبسا¢ا تاسايسلا •
 .بتك;ا لخاد اهنأشب رواشتلاب طابترhا

 .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل ناك يتلا اهلمع جذوπ وأ ةأشن;ا ةيجيتارتسا ف تارييغتلا •

 
 .)٥٧٠( ةعجار;ا رايعم نم ٣أ ةرقفلا رظنا  ٣١
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ))ب( ١٣ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا ءانثأ رمPا ةüاعم ةيفيك  

 دنع ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأ عم اهب لماعتلا ت يتلا ةيفيكلا فصول عجار;ا ريرقت ف هéدقت متيس يذلا ليصفتلا ىدم دعُي .٤٦أ
 :عجار;ا فصي دقف ,)ب( ١٣ ةرقفلل ًاقفوو .ينهم مكح ةلأسم ةعجار;ا

 وأ ;يرهوüا فيرحتلل مَّيق;ا رطØاب ةصاخ تناك يتلا وأ رم±ل ةمءNم رثكأ تناك يتلا هتيجهنم وأ هتباجتسا نم بناوج •

 وأ ;ةذفن;ا تاءارجLا نع ةرصتخم ة¢ •

 وأ ;اهذّفن يتلا تاءارجLا جئاتنب ًانايب •

 ,رمPاب قلعتي اميف ةيسيئرلا تاظحN;ا •

 .رصانعلا هذه نم ًاجيزم وأ

 دق وأ ,ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأ فصول ًانيعم ىوتحم وأ Nًكش ةينطولا ةعجار;ا ريياعم وأ حئاوللا وأ ةمظنPا ضرفت دقو 
fرصانعلا هذه نم رثكأ وأ دحاو جاردإ دد. 

 يب ةقNعلا ىلإ ةفاضLاب ,لكك ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم قايس ف ةعجارملل سيئر رمأ ةيمهP يفدهتس;ا يمدختس;ا مهف لجأ نم .٤٧أ
 ف ةيانعلا لذب يرورضلا نم نوكي دقف ,عجار;ا يأر كلذ ف اì ,عجار;ا ريرقت ف ىرخPا رصانعلاو ةعجارملل ةسيئرلا رومPا

 :ثيحب ةعجارملل سيئرلا رمPا فصو ةغايص

• h ا نأب يحويPةيلا;ا مئاوقلا ف يأرلا نيوكت دنع عجار;ا لبق نم بسانم لكشب هلح متي مل رم. 

 .ةدحوم وأ ةماع ةغايص مادختسا بن∂ عم ,ةأشن;اب ةصاØا فورظلاب ًةرشابم رمPا طبري •

 .تدجو نإ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةقNعلا تاذ تاحاصفLا ف اهب رمPا لوانت متي يتلا ةيفيكلا نابسlا ف ذخأي •

• h ا هذه لثم دوجوب يحوي وأ ةلصفنم ءارآ ىلع يوتحيúةيلا;ا مئاوقلا ف ةلقتس;ا رصانعلا نأشب ءار. 

 بسانتيل ًامهم ًافييكت ةعجار;ا جهنم بلطتي امدنع ًاصوصخو ,ام رمأ عم لماعتلا ف هجهنم وأ عجار;ا ةباجتسا بناوج فصو نإ  .٤٨أ
 ةمزNلا ةمه;ا عجار;ا ماكحأو ةفولأ;ا ريغ فورظلا مهف ف يفدهتس;ا يمدختس;ا دعاسي دق ,ةأشن;ا فورظو قئاقح عم
 وأ ,ةأشن;اب ةصاØا فورظلاب ةنيعم ةرتف ف رثأت دق ةعجار;ا جهنم نوكي اìر ,كلذل ةفاضإو .يرهوüا فيرحتلا رطخ ةهجاو;
 تß يتلا تhاصتhا ىدمو ةعيبط ىلإ عجار;ا ريشي نأ ًاضيأ ديف;ا نم نوكي دقو .ةعانصلا تاروطتب وأ ,ةيداصتقhا عاضوPاب
 .رمPا لوح ةمكوlاب يفلك;ا عم

 ,ريدقتلا ف عفترم دكأت مدع ىلع يوطني هنأ ديدf ت يبساحم ريدقت عم لماعتلا ف عجار;ا جهنم فصو دنع ,لاث;ا ليبس ىلع .٤٩أ
 .مهب يعتسي نيذلا ءاربØا دحأ عم دقاعت وأ َيَع هنأ ىلع ءوضلا طيلست ف عجار;ا بغري دق ,ةدقع;ا ةيلا;ا تاودPا يوقت لثم
 عم ضراعتت h يلاتلابو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف هيأر نع عجار;ا ةيلوؤسم نم ءاربØا دحأب ةناعتسhا ىلإ ةراشLا هذه لثم للقت hو
 ٣٢.)٦٢٠( ةعجار;ا رايعم نم ١٥و ١٤ يترقفلا

 هجو ىلعو .مكحلل عضخت يتلا ةدقع;ا ةعجار;ا تhاجم ف ًةصاخ ,عجار;ا تاءارجإ فصو ف تايدf كانه نوكت دق .٥٠أ
 عجار;ا ةباجتسا ىدمو ةعيبط نع ٍفاك لكشب نلعت ةزجوم ةقيرطب ةذَّفن;ا تاءارجLا صيخلت بعصلا نم نوكي دق ,صوصØا
 فصو يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري دق كلذ عمو .ةمهم ماكحأ نم ةباجتسhا هيلع توطنا امو ,يرهوüا فيرحتلل مَّيق;ا رطخلل
 ف ًاماع ًافصو فصولا كلذ نوكي دقو .ةعجار;ا دنع رمPا عم اهب لماعتلا ت يتلا ةيفيكلا نع غNب´ل ةذفن;ا تاءارجLا ضعب
 .تاءارج´ل لّصفم فصو جاردإ نم hًدب ,بلاغلا

 ف دراولا ةعجارملل سيئرلا رمPا فصو ف هتباجتسا ةجيتن ىلإ ًاضيأ عجار;ا ريشي دق ,٤٦أ ةرقفلا ف هيلإ راشم وه ا; ًاقفو .٥١أ
 رومPا دحأ نع Nًصفنم ًايأر مدقي فصولا نأب ًاعابطنا عجار;ا يطعي نأ بنجتل صرlا مزلي ,كلذب مايقلا ةلاح ف نكلو .هريرقت
 .لكك ةيلا;ا مئاوقلا ف عجار;ا يأر ف كيكشتلا ىلإ ,لاوحPا نم لاح يأب ,وعدي هنأ وأ ةعجارملل ةسيئرلا

 
 "عجار;ا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا" )٦٢٠( ةعجار;ا رايعم ٣٢
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 )١٤ ةرقفلا :عجار( ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأ هنأب هديدf ت رمأ نع عجار;ا ريرقت ف غNبLا اهيف متي h يتلا فورظلا

 سيئر رمأ هنأ ىلع هديدf ت يعم رمأ نع ,عجار;ا وأ ةرادLا لبق نم ءاوس ,ينلعلا حاصفLا حئاوللا وأ ةمظنPا عنß دق .٥٢أ
 هير∂ قيقحتب لخي نأ هنأش نم ينلع غNبإ يأ صوصØا هجو ىلع حئاوللا وأ ةمظنPا رظf دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعجارملل
 .)لاومPا لسغب قلعتت اهنأ ودبي يتلا وأ ةقلعت;ا رومPا ,لاث;ا ليبس ىلع( هيف هبتشم وأ يلعف ينوناق ريغ فرصت ف ةينعم ةطلس

 ف ,ةعجارملل سيئر رمأ هنأ ىلع هديدf ت رمأ نع غNبLا مدع ةياغلل ردانلا نم نوكيس ,)ب( ١٤ ةرقفلا ف هيلإ راشم وه امك .٥٣أ
 ًاديفم نوكيس يفدهتس;ا يمدختسملل ةعجار;ا نع ةيفافشلا نم ربكأ ردق ريفوت نأ ضارتفا ىلإ اذه ىزعُيو .عجار;ا ريرقت
 يتلا تhاlا ف hإ ًابسانم نوكي h ةعجارملل ةسيئرلا رومPا دحأ نع غNبLا مدعب عجار;ا مكح نإف ,هيلع ًءانبو .ةماعلا ةحلصملل
 نم نوكيس هنأ ةجردل ًادج ةريبك اهنأ ىلع غNبLا كلذل ًةجيتن مومعلا وأ ةأشن;ا ىلع ةبترت;ا ةيبلسلا تاعبتلا ىلإ اهيف رظنُي
 .رمPا نع غNبLا نم ةماعلا ةحلص;ا عفانم تاعبتلا هذه قوفت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا

 ةرادLاب لاصتhا دعاسيو .رمPاب ةقلعت;ا فورظلاو قئاقlا نابسlا ف ةعجارملل سيئر رمأ نع غNبLا مدعب رارقلا ذخأي .٥٤أ
 .رمPا نع غNبLا ةجيتن أشنت دق يتلا ةيبلسلا تاعبتلا ةيمهأ ىدم نأشب ةرادLا رظن تاهجو مهف ىلع عجار;ا ةمكوlاب يفلك;او
 ناك اذإ ام ديدf دنع عجار;ا مكl سوردم ساسأ ريفوت ىلع ةمكوlاب يفلك;او ةرادLاب لاصتhا دعاسي ,ديدحتلا هجو ىلعو
 :قيرط نع كلذو ,رمPا نع غNبLا متيس

 وأ حئاوللا وأ ةمظنPا نوكت دق ,لاث;ا ليبس ىلع( مومعلل رمPا نع ةأشن;ا حاصفإ مدع ببس مهف ف عجار;ا ةدعاسم •
 نإ ,حاصف´ل ةيبلسلا تاعبتلل ةرادLا ةيؤرو )رمPا نع حاصفLا مدعب وأ حاصفLا ريخأتب حمست يلا;ا ريرقتلا رطأ ضعب
 ةلص تاذ نوكت دق ةمزلم ىرخأ رداصم ف وأ حئاوللا وأ ةمظنPا ف ةنيعم بناوج ىلإ هابتنhا ةرادLا تفلت دقو .تدجو
 فقو;ا وأ ةيراجتلا تاضواف;اب رارضLا بناوüا كلت نمضتت نأ نكé ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيبلسلا تاعبتلا ف رظنلاب
 ىلإ عجار;ا ةجاح نم ففخت h ةيبلسلا تاعبتلا لوح اهدحو ةرادLا رظن تاهجو نإف ,كلذ عمو .)ةأشنملل يسفانتلا

fا ىلع ةبترت;ا ةماعلا ةحلص;ا عفانم قوفتس ةيبلسلا تاعبتلا نأ عقوت لوقع;ا نم ناك اذإ ام ديدLبN١٤ ةرقفلل ًاقفو غ 
 .)ب(

 ىلعو ,رمPا اذهب قلعتي اميف ةينعم ةيفارشإ وأ ةيذيفنت وأ ةيميظنت تاطلس عم تhاصتا يأ كانه تناك اذإ ام حيضوت •
 نع ينلعلا حاصفLا ةبسانم مدع بابسأ نأشب ةرادLا رارقإ معدت اهنأ تاشقان;ا كلت نم حضتي ناك اذإ ام ,ديدحتلا هجو
 .رمPا

• ßا عيجشت نم ,ًابسانم كلذ ناك ىتم ,عجار;ا يكLاب يفلك;او ةرادlا ىلع ةمكوLتاذ تامولع;ا نع ينلعلا حاصف 
 غNبLا نم ةمكوlاب يفلك;او ةرادLا فواخم تناك اذإ ,ديدحتلا هجو ىلع ,ًانك¥ كلذ نوكي دقو .رمPاب ةقلعت;ا ةلصلا
 .اهنع غNبLا نكéو ةيساسح لقأ رمPا نع ةنيعم تامولعم كانه نوكت ثيحب ,رمPاب قلعتت ةددحم بناوج ىلع رصتقت

 نع ينلعلا حاصفLا ةبسانم مدع ءارو بابسPا نع ةرادLا نم ةبوتكم ةدافإ ىلع لوصlا يرورضلا نم هنأ ًاضيأ عجار;ا ىري دقو
 .غNبLا كلذل ًةجيتن أشنت دق يتلا ةيبلسلا تاعبتلا ةيمهأ ىدم لوح ةرادLا رظن ةهجو كلذ ف اì ,رمPا

 سيئر رمأ هنأ ىلع هديدf ت ام رمأ نع غNبLا ىلع ةبترت;ا راثúا نابسlا ف ذخأي نأ عجارملل ًاضيأ يرورضلا نم نوكي دق .٥٥أ
 لصاوتلاب حئاوللا وأ ةمظنPا بجوì ًابلاطم عجار;ا نوكي دقف ,كلذل ةفاضإو .ةلصلا تاذ ةيقNخPا تابلطت;ا ءوض ف ةعجارملل
 ف رمPا نع غNبLا ت دق ناك اذإ اّمع رظنلا ضغب ,رمPاب قلعتي اميف ةينع;ا ةيفارشLا وأ ةيذيفنتلا وأ ةيميظنتلا تاطلسلا عم
 نع أشنت دق يتلا ةيبلسلا تاعبتلا ف عجار;ا رظنل سوردم ساسأ ريفوت ف ًاضيأ ًاديفم لصاوتلا كلذ نوكي دقو .عجار;ا ريرقت
 .رمPاب غNبLا

 ةمهم ماكحأ ىلع اهئاوطنابو ديقعتلاب ام رمأ نع غNبLا مدع ريرقت دنع نابسlا ف عجار;ا اهذخأي يتلا اياضقلا فصتت .٥٦أ
 .ةينوناق ةروشم ىلع لوصlا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دقف ,هيلع ًءانبو .عجار;ا اهذختي

 )١٦ ةرقفلا :عجار( ىرخأ فورظ ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا مسق ىوتحمو لكش

 :تhاح ثNث ف ١٦ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا قبطني .٥٧أ
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 .)٥٩أ ةرقفلا رظنا( ةعجارملل ةسيئر رومأ يأ دجوت h هنأ ١٠ ةرقفلل ًاقفو عجار;ا ددحي نأ )أ( 

 ىرخأ رومأ ديدf متي مل هنأو ,هريرقت ف ةعجارملل سيئر رمأ نع غNبLا متي نل هنأ ١٤ ةرقفلل ًاقفو عجار;ا ددحي نأ )ب(
 .ةعجارملل ًةسيئر ًارومأ نوكتل

 .١٥ ةرقفلل ًاقفو اهنع غNبLا ت يتلا كلت طقف يه ةعجارملل ةسيئرلا رومPا اهنأ ديدf ت يتلا رومPا نوكت نأ )ج(

 :اهنع غNب´ل ةعجارملل ةسيئر رومأ دجوت h هنأ عجار;ا ررق اذإ عجار;ا ريرقت ف ضرعلا ةقيرط يلي ام حضوي .٥٨أ

 ةعجارملل ةسيئرلا روم9ا

 قلعت;ا يرهوüا دكأتلا مدع مسق وأ )ضراع;ا( ظفحت;ا يأرلا ساسأ مسق ف حضو;ا رمPا ءانثتساب[
 .انريرقت ف اهنع غNبLا متيل ]ىرخأ[ ةعجارملل ةسيئر رومأ يأ دجوت h هنأ انررق ],ةيرارمتسhاب

 نم ًاريبك ًامامتها تبلطت يتلا رومPا ةيمهP يبسنلا نزولا نأشب ماكحأ ذاختا ىلع ةعجارملل ةسيئرلا رومPا ديدf يوطني .٥٩أ
 ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارì موقي يذلا عجار;ا ددحي hأ ردانلا نم نوكي دقف ,كلذلو .عجار;ا
 ريرقت ف هنع غNبLا متيل ةمكوlاب يفلكملل اهغNبإ ت يتلا رومPا يب نم ةعجارملل لقPا ىلع ًادحاو ًاسيئر ًارمأ ةجردم ةأشن;
 ددحي دق )ًادج ةدودحم تايلمع اهيدل ةجردم ةأشنم ةلاح ف ,لاث;ا ليبس ىلع( ةنيعم ةدودحم فورظ يفف ,كلذ عمو .عجار;ا
 .هنم ًاريبك ًامامتها تبلطت رومأ دجوت h هنP ١٠ ةرقفلل ًاقفو ةعجارملل ةسيئر رومأ دجوت h هنأ عجار;ا

 )١٧ ةرقفلا :عجار( ةمكو\اب يفلك"اب لاصتWا

 تhاصتNل بسان;ا تيقوتلا فلتخيو ٣٣.بسان;ا تقولا ف ةمكوlاب يفلك;اب عجار;ا لصتي نأ )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي  .٦٠أ
 رومPا نع ةيلوPا هرظن تاهجوب غلبُي نأ عجارملل نكé هنأ ريغ .طابترhا فورظ فNتخاب ةعجارملل ةسيئرلا رومPاب ةقلعت;ا
 قلعتي امدنع رومPا كلت ةشقانì ًاضيأ عجار;ا موقي دقو ,امهل طط°ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن ةشقانم دنع ةعجارملل ةسيئرلا
 رومPا لوح لدابتم داج راوح ءارجإ ةلوا¢ ةيلمعلا تايدحتلا نم دlا ف كلذب مايقلا دعاسي دقو .ةعجار;ا جئاتنب هلاصتا
 .اهرادصإ لجأ نم ةيئاهنلا اهتروص ف ةيلا;ا مئاوقلا عضو هيف متي يذلا تقولا ف ةعجارملل ةسيئرلا

 اهنع غNبLا عجار;ا مزتعي يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومPاب ملع ىلع اونوكي نأ نم مهنيكß ىلإ ةمكوlاب يفلك;اب لاصتhا يدؤي .٦١أ
 نم ةدوسì ةمكوlاب يفلك;ا ديوزت ديف;ا نم هنأ عجار;ا ىري دقو .رمPا مزل اذإ حاضيتسNل ةصرفلا مهل حيتيو ,هريرقت ف
 مهل حيتيو ,يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشLا ف مه;ا مهرود ىلع ةمكوlاب يفلك;اب لاصتhا دكؤيو .ةشقان;ا هذه ريسيتل هريرقت
 ريرقت ف رومPا هذه حاضيإ اهب متيس يتلا ةيفيكلاو ةعجارملل ةسيئرلا رومPاب قلعتي اميف عجار;ا تارارقل ساسPا مهفل ةصرفلا
 يسf وأ ةديدج تاحاصفإ ةفاضإ تناك اذإ اميف رظنلا نم مهنّكé ةمكوlاب يفلك;اب لاصتhا نإف ,ًاضيأو .عجار;ا
 .عجار;ا ريرقت ف اهنع غNبLا متيس رومPا هذه نأ ةقيقح ءوض ف ًاديفم نوكي دق ةمئاقلا تاحاصفLا

 ريرقت ف غNبLا اهيف متي h يتلا ةياغلل ةردانلا فورظلا ًاضيأ )أ( ١٧ ةرقفلا بجوì بولط;ا ةمكوlاب يفلك;اب لاصتhا لوانتي .٦٢أ
 .)٥٤أو ١٤ يترقفلا رظنا( ةعجارملل سيئر رمأ هنأ ىلع هديدf ت ام رمأ نع عجار;ا

 ةعجارملل ةسيئر رومأ يأ دجوت h هنأ عجار;ا ددحي امدنع ةمكوlاب يفلك;اب لاصتNل )ب( ١٧ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا نإ .٦٣أ
 رومPاو ةعجار;اب ةيارد ىلع مه نيذلا نيرخúا عم شاقنلا نم ديز;ا ءارجL عجارملل ةصرف رفوي دق ,هريرقت ف اهنع غNب´ل
 ىلإ تاشقان;ا هذه يضفُت دقو .)كلذل دحاو ييعت متي امدنع ,طابترhا ةدوج ةباقر صحاف ,كلذ ف اì( أشنت دق يتلا ةمه;ا
 .ةعجارملل ةسيئر رومأ يأ دجوت h هنأب هرارق يوقت ةداعإب عجار;ا مايق

 )١٨ ةرقفلا :عجار( قيثوتلا

 نكت مل ,ريبخ عجارم يأ يكمتل يفكي ٍوحن ىلع ةعجار;ا لامعأ قيثوتب عجار;ا موقي نأ )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم نم ٨ ةرقفلا بلطتت .٦٤أ
 هذه نمضتت ,ةعجارملل ةسيئرلا رومPا قايس فو .ةمه;ا ةينه;ا ماكحPا اهنيب نم رومأ ةلمج مهف نم ,ةعجار;اب قباسلا ف ةلص هل
 ام ًاضيأو ,ةمكوlاب يفلكملل اهغNبإ ت يتلا رومPا يب نم عجار;ا نم ًاريبك ًامامتها تبلطت يتلا رومPا ديدf ةينه;ا ماكحPا

 
 ٢١ ةرقفلا ,)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٣٣
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)٧٠١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف ةعجارملل ةسيئرلا رومPا نع غNبLا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 ةموعدم نأشلا اذه ف عجار;ا ماكحأ نوكت نأ حجر;ا نمو .همدع نم ةعجارملل ًاسيئر ًارمأ دعُي رومPا هذه نم رمأ لك ناك اذإ
 ةفاضLاب ,)٣٩أ ةرقفلا رظنا( رمأ لكب ةقلعت;ا ةعجار;ا لامعأ قئاثوو ةمكوlاب يفلك;ا عم عجار;ا تhاصتاب ةصاØا قئاثولاب
 عمو .)زاLæا ةركذم ,لاث;ا ليبس ىلع( ةعجار;ا ءانثأ رهظت يتلا ةمه;ا رومPاب ةقلعت;ا ىرخPا ةعجار;ا لامعأ قئاثو ضعب ىلإ
 يتلا رومPا نم ةمكوlاب يفلكملل اهغNبإ ت يتلا ىرخPا رومPا رابتعا مدع بابسأ قيثوت عجار;ا نم رايع;ا اذه بلطتي h ,كلذ
 .هنم ًاريبك ًامامتها تبلطت



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت ف يأرلا ىلع ت5يدعتلا :)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 ف ذخJا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٧٠٥( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .دامتعWا ةقيثو ف اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تPيدعتلا نابسNا
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)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ف يأرلا ىلع تPيدعتلا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 )٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت ف يأرلا ىلع ت5يدعتلا 

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي( 

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ١  ..............................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٢  ............................................................................................................. ةلدع;ا ءارnا عاونأ

 ٣  .................................................................................................................. نايرسلا خيرات

 ٤  .......................................................................................................................... فدهلا

 ٥  .....................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ٦  ...................................................................................  عجار;ا يأر ليدعت اهيف مزلي يتلا فورظلا

w١٥-٧  .......................................................................................... عجار;ا يأر ىلع ليدعتلا عون ديد 

 ٢٩-١٦  ........................................................................ Wًدعُم يأرلا نوكي امدنع هاوتحمو عجار;ا ريرقت لكش

 ٣٠  ...................................................................................................  ةمكوNاب يفلك;اب لاصتWا

 ىرخJا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ١أ  ............................................................................................................. ةلدع;ا ءارnا عاونأ

 ١٢أ-٢أ  ...................................................................................  عجار;ا يأر ليدعت اهيف مزلي يتلا فورظلا

w١٦أ-١٣أ  .......................................................................................... عجار;ا يأر ىلع ليدعتلا عون ديد 

 ٢٦أ-١٧أ  ........................................................................ Wًّدعُم يأرلا نوكي امدنع هاوتحمو عجار;ا ريرقت لكش

 ٢٧أ  ...................................................................................................  ةمكوNاب يفلك;اب لاصتWا

 يأرلا ىلع تPيدعت لاخدإ اهيف ت يتلا عجار;ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ :قحل;ا
 

 

 فادهJا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تPيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا

 ةرقفلا

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٣٩  ف يأرلا ىلع تPيدعتلا 

 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 
 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 ةعجار;ا رايع; ًاقفو يأر نيوكت دنع ,اهيف جتنتسي يتلا فورظلا لظ ف بسانم ريرقت رادصإ نع عجار;ا ةيلوؤسم رايع;ا اذه لوانتي .١
 هاوتحمو عجار;ا ريرقت لكش اهب رثأتي يتلا ةيفيكلا ًاضيأ رايع;ا اذه لوانتيو .ةيلا;ا مئاوقلا ف هيأر ليدعت يرورضلا نم هنأ ١,)٧٠٠(
 ف اهراركت متي نلو ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطتم قبطنت ,تWاNا عيمج فو .Wًدعم ًايأر عجار;ا يدبُي امدنع
 .رايع;ا اذه تابلطتم بجوå ًةحارص اهليدعت وأ اهلوانت متي مل ام رايع;ا اذه

 ةلدع"ا ءارRا عاونأ 

 رارقلا دمتعيو .يأر ءادبإ نع عانتمWاو ,ضراع;ا يأرلاو ,ظفحت;ا يأرلا يهو Wأ ,ةلدع;ا ءارnا نم عاونأ ةثPث رايع;ا اذه ددحي .٢
 :ىلع بسان;ا لدع;ا يأرلا عون ديدw نأشب

 مدع ةلاح ف- اهنأ وأ يرهوج ٍلكشب ةفرحم ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام ,ىرخأ ةرابعبو ,ليدعتلا هنع أشن يذلا رمJا ةعيبط )أ(
 ;يرهوج ٍلكشب ةفرحم نوكت دق -ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ةردقلا

 )١أ ةرقفلا :عجار( .ةيلا;ا مئاوقلا ف رمóل ةلمتñا تاريثأتلا وأ تاريثأتلا راشتنا ىدم نأشب عجار;ا مكح )ب(

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٣

 فدهلا 

 :ةيتnا تWاNا ف ًايرورض يأرلا اذه لثم نوكيو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف بسانم وحن ىلع Wًدعم ًايأر حوضوب يدبُي نأ وه عجار;ا فده .٤

 فيرحتلا نم ولخت W لكك ةيلا;ا مئاوقلا نأ اهيلع لوصNا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا عجار;ا جتنتسي امدنع )أ(
 وأ ;يرهوõا

 نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا نأ جاتنتسW ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع رداق ريغ عجار;ا نوكي امدنع )ب(
 .يرهوõا فيرحتلا

 تافيرعتلا 

٥. Jا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغnيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 اهيلع ةلمتñا تاريثأتلا وأ ةيلا;ا مئاوقلا ىلع تافيرحتلا تاريثأت فصول تافيرحتلا قايس ف مدختسي حلطصم :رشتنم )أ(
 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ةيناكمإ مدع ببسب ,ةدوجوم تناك نإ ,اهفاشتكا متي W يتلا تافيرحتلا ببسب
 :عجار;ا مكح بسح ,نوكت يتلا يه ةيلا;ا مئاوقلا ف ةرشتن;ا تاريثأتلاو .ةبسان;ا

 وأ ;ةيلا;ا مئاوقلا ف ةنيعم دونب وأ تاباسح وأ رصانع ىلع ةرصتقم ريغ .١

 وأ ;ةيلا;ا مئاوقلا نم ًايساسأ ًاءزج لث† نأ نك° وأ لث† اهنإف ,ةرصتقم تناك اذإ  .٢

 .ةيلا;ا مئاوقلل يمدختس;ا مهفل ةيساسأ نوكت اهنإف ,تاحاصف¢اب قلعتي اميف  .٣

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراعم يأر وأ ظفحتم يأر :لدع;ا يأرلا )ب(

 
 "ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" ٧٠٠ ةعجار;ا رايعم  ١
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)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 تابلطت"ا 

 عجار"ا يأر ليدعت اهيف مزلي يتلا فورظلا

 :ةيتnا تWاNا ف هريرقت ف يأرلا ليدعت عجار;ا ىلع بجي .٦

 فيرحتلا نم ولخت W لكك ةيلا;ا مئاوقلا نأ اهيلع لوصNا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا عجار;ا جتنتسي امدنع )أ(
 )٧أ–٢أ تارقفلا :عجار( وأ ;يرهوõا

 نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا نأ جاتنتسW ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع رداق ريغ عجار;ا نوكي امدنع )ب(
 )١٢أ–٨أ تارقفلا :عجار( .يرهوõا فيرحتلا

Zعجار"ا يأر ىلع ليدعتلا عون ديد 

 ظفحت;ا يأرلا

 :ةيتnا تWاNا ف ظفحتم يأر ءادبإ عجار;ا ىلع بجي .٧

 ةيرهوج دعُت ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,تافيرحتلا نأ ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع هلوصح دعب ,جتنتسي امدنع )أ(
 وأ ;اهيف ةرشتنم تسيل اهنكل ,ةيلا;ا مئاوقلل ةبسنلاب

 نأ جتنتسي هنكلو ,يأرلل ساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ٍرداق ريغ نوكي امدنع  )ب(
 ريغ اهنكل ,ةيرهوج نوكت نأ نك° ,تدجو نإ ,ةفشتك;ا ريغ تافيرحتلا ببسب ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةلمتñا تاريثأتلا
 .ةرشتنم

 ضراع;ا يأرلا 

 ةدرفنم ,تافيرحتلا نأ ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع هلوصح دعب ,جتنتسي امدنع ًاضراعم ًايأر يدبي نأ عجار;ا ىلع بجي .٨
 .اهيف ةرشتنم ًاضيأو ,ةيلا;ا مئاوقلل ةبسنلاب ةيرهوج دعُت ,اهلمجم ف وأ

 يأر ءادبإ نع عانتمWا

 لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ٍرداق ريغ نوكي امدنع يأر ءادبإ نع عانتمWا عجار;ا ىلع بجي .٩
 ةيرهوج نوكت نأ نك° ,تدجو نإ ,ةفشتك;ا ريغ تافيرحتلا ببسب ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةلمتñا تاريثأتلا نأ جتنتسيو ,يأرلل ساسأ
 .ةرشتنم ًاضيأو

 هنأ جتنتسي امدنع يأر ءادبإ نع عنت° نأ عجار;ا ىلع بجي ,دكأتلا مدع نم ةددعتم تWاح ىلع يوطنت ةياغلل ةردان فورظ ف .١٠
 يأر نيوكت نكم;ا ريغ نم دكأتلا مدع تWاح نم ةلاح لكب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا نم مغرلاب
 .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع لمتñا يمكارتلا اهريثأتو دكأتلا مدع تWاN لمتñا لعافتلا ببسب ةيلا;ا مئاوقلا ف

 طابترPل عجار;ا لوبق دعب ةراد¢ا هتضرف ديق ببسب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ةردقلا مدع تاعبت

 ةجاNا ىلإ كلذ يدؤي نأ حجر;ا نم هنأ ىأرو ,ةعجار;ا قاطن ىلع ًاديق تضرف دق ةراد¢ا نأ ,طابترPل هلوبق دعب ,عجار;ا ملع اذإ .١١
 .ديقلا اذه ةلازإ ةراد¢ا نم بلطي نأ هيلع بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عانتمWا وأ ,ظفحتم يأر ءادب¢

 نكي مل ام ,ةمكوNاب يفلكملل رمJا غPبإ عجار;ا ىلع بجيف ,رايع;ا اذه نم ١١ ةرقفلا ف هيلإ راش;ا ديقلا ةلازإ ةراد¢ا تضفر اذإ  .١٢
 نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةليدب تاءارجإ ذيفنت نكم;ا نم ناك اذإ ام ديدwو ٢,ةأشن;ا ةرادإ ف يكراشم ةمكوNاب يفلك;ا عيمج
 .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ

 امك كلذ ىلع ةبترت;ا راثnا ددحي نأ هيلع بحيف ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع رداق ريغ عجار;ا ناك اذإ  .١٣
 :يلي

 
 ١٣ ةرقفلا ,"ةمكوNاب يفلك;اب لاصتWا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٢
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)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف يأرلا ىلع تPيدعتلا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 نوكت نأ نك° ,تدجو نإ ,ةفشتك;ا ريغ تافيرحتلا ببسب ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةلمتñا تاريثأتلا نأ عجار;ا جتنتسا اذإ )أ(
 وأ ;يأرلا ف ظفحتي نأ هيلع بجيف ,ةرشتنم ريغ اهنكلو ةيرهوج

 نوكت نأ نك° ,تدجو نإ ,ةفشتك;ا ريغ تافيرحتلا ببسب ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةلمتñا تاريثأتلا نأ عجار;ا جتنتسا اذإ )ب(
 :هيلع بجيف ,فقو;ا ةروطخ نع غPبßل ًايفاك نوكي نل يأرلا ف ظفحتلا نأ ةجردل ةرشتنم ًاضيأو ةيرهوج

 ةرقفلا :عجار( وأ ;ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظنJا بجوå هب ًاحومسمو ًايلمع كلذ ناك ىتم ,ةعجار;ا نم بحسني نأ .١
 )١٣أ

 وأ يلمع ريغ عجار;ا ريرقت رادصإ لبق ةعجار;ا نم باحسنWا ناك اذإ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عنت° نأ .٢
 )١٤أ ةرقفلا :عجار( .نك® ريغ

 رومأ يأب ةمكوNاب يفلك;ا غلبي نأ باحسنWا لبق هيلع بجيف ,)١( )ب( ١٣ ةرقفلا هيلع صنت ا; ًاقفو ,عجار;ا باحسنا ةلاح ف .١٤
 )١٥أ ةرقفلا :عجار( .يأرلل ليدعت اهنع أشنيس ناك ,ةعجار;ا ءانثأ ةفشتك;ا تافيرحتلاب قلعتت

 يأر ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراعم يأر ءادبإب قلعتي اميف ىرخأ تارابتعا

 هريرقت نمضتي Wأ بجيف ,لكك ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراعم يأر ءادبإ يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري امدنع .١٥
 ةنيعم دونب وأ تاباسح وأ رصانع نم رثكأ وأ دحاو وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ف يلا;ا ريرقتلا راطإ سفن بجوå لدعم ريغ ًايأر ًاضيأ
 عجار;ا يأر عم ضقانتي نأ فورظلا هذه ف ٣ريرقتلا سفن ف لدع;ا ريغ يأرلا اذه لثم يمضت نأش نمف .ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف
 )١٦أ ةرقفلا :عجار( .لكك ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع هعانتما وأ ضراع;ا

 bًّدعُم يأرلا نوكي امدنع هاوتحمو عجار"ا ريرقت لكش

 عجار;ا يأر

 نع عانتمWا" وأ "ضراع;ا يأرلا" وأ "ظفحت;ا يأرلا" ناونعلا يأرلا مسقل مدختسي نأ هيلع بجيف ,ةعجار;ا يأر عجار;ا لّدعُي امدنع  .١٦
 )١٩أ–١٧أ تارقفلا :عجار( .لاNا ىضتقم بسح ,"يأر ءادبإ

 ظفحت;ا يأرلا 

 ءانثتساب هنأ ىلع هيأر ف صني نأ هيلع بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرw دوجو ببسب ًاظفحتم ًايأر عجار;ا يدبُي امدنع .١٧
 :ظفحت;ا يأرلا ساسأ مسق ف ةحضو;ا رومJا وأ رمJا تاريثأت

 ـل ًاقفو ]...[ )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ةيرهوõا بناوõا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف )أ(
 وأ ;لداع ضرع راط¢ ًاقفو ريرقتلا ةيلمع نوكت امدنع كلذو ,]قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ[

 امدنع كلذو ,]قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو ,ةيرهوõا بناوõا عيمج نم ,اهدادعإ ت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف )ب(
 .مازتلا راط¢ ًاقفو ريرقتلا ةيلمع نوكت

 مدختسي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ةردقلا مدع نع ليدعتلا أشني امدنعو 
 )٢٠أ ةرقفلا :عجار( .لدع;ا يأرلا ءادب¢ "... )رومJا( رمóل ةلمتñا تاريثأتلا ءانثتساب" ةرابعلا

 ضراع;ا يأرلا 

 يأرلا ساسأ مسق ف ةحضو;ا رومJا وأ رمJا ةيمهأ ببسب هنأ ىلع هيأر ف صني نأ هيلع بجيف ,ًاضراعم ًايأر عجار;ا يدبُي امدنع .١٨
 :ضراع;ا

 
 اهيف فَّلكُي يتلا فورظلا "ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٨٠٥( ةعجار;ا رايعم لوانتي  ٣

 .ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانع نم رثكأ وأ دحاو نع لصفنم ىأر ءادبإب عجار;ا
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)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 يلا;ا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو ]...[ )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت W وأ( لداع لكشب ضرعت W ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف )أ( 
 وأ ;لداع ضرع راط¢ ًاقفو ريرقتلا ةيلمع نوكت امدنع كلذو ,]قبطن;ا

 امدنع كلذو ,]قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو ,ةيرهوõا بناوõا عيمج نم ,اهدادعإ متي مل ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف )ب(
 .مازتلا راط¢ ًاقفو ريرقتلا ةيلمع نوكت

 يأر ءادبإ نع عانتمWا 

 :هيلع بجيف ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ةردقلا مدع ببسب يأر ءادبإ نع عجار;ا عنت° امدنع  .١٩

 ;ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف ًايأر يدبُي W هنأ ىلع صني نأ )أ(

 ىلع ًارداق نكي مل هنإف ,يأر ءادبإ نع عانتمWا ساسأ مسق ف ةحضو;ا رومJا وأ رمJا ةيمهأ ببسب هنأ ىلع صني نأ )ب(
 ;ةيلا;ا مئاوقلا ف ةعجارم يأر ءادب¢ ساسأ ريفوتل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا

 ت† دق ةيلا;ا مئاوقلا نأ ىلإ ريشت يتلاو ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )ب( ٢٤ ةرقفلا بجوå ةبولط;ا ةرابعلا لّدعي نأ )ج(
 .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارå هفيلكت ت عجار;ا نأ ىلع صنتل ,اهتعجارم

 يأرلا ساسأ 

 :)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم بجوå ةبولط;ا ةددñا رصانعلا ىلإ ةفاض¢اب ,هيلع بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأرلا عجار;ا لّدعُي امدنع .٢٠
 )٢١أ ةرقفلا :عجار(

 ساسأ" وأ "ظفحت;ا يأرلا ساسأ" ىلإ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم ٢٨ ةرقفلا هبلطتت يذلا "يأرلا ساسأ" ناونعلا لّدعي نأ )أ(
 ;لاNا ىضتقم بسح ,"يأر ءادبإ نع عانتمWا ساسأ" وأ "ضراع;ا يأرلا

 .ليدعتلا هنع أشن يذلا رمóل ًافصو مسقلا اذه ف نّمضُي نأ )ب(

 ىلع بجيف ,)ةيمكلا تاحاصف¢ا كلذ ف اå( ةيلا;ا مئاوقلا ف ةددحم غلابå قلعتي ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرw دوجو ةلاح ف  .٢١
 مل اذإو .ًايلمع نك® ريغ كلذ نكي مل ام ,فيرحتلل ةيلا;ا تاريثأتلل ًايمك ًاديدwو ًافصو يأرلا ساسأ مسق ف نّمضُي نأ عجار;ا
 )٢٢أ ةرقفلا :عجار( .مسقلا اذه ف كلذ ىلع صني نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةيلا;ا تاريثأتلا مجح ديدw ًايلمع نكم;ا نم نكي

 يأرلا ساسأ مسق ف نّمضُي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةيعون تاحاصفإب قلعتي ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرw دوجو ةلاح ف  .٢٢
 .تاحاصف¢ا فيرw اهب ت يتلا ةيفيكلل ًاريسفت

 عجار;ا ىلع بجيف ,اهنع حاصف¢ا بولط;ا تامولع;ا نع حاصف¢ا مدعب قلعتي ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرw دوجو ةلاح ف  .٢٣
 :يلي اå مايقلا

 ;ةمكوNاب يفلك;ا عم حاصف¢ا مدع شقاني نأ )أ(

 ;اهركذ لِفغُأ يتلا تامولع;ا ةعيبط يأرلا ساسأ مسق ف حضوي نأ )ب(

 ًانك® كلذ نوكي نأ طرشبو ,حئاوللا وأ ةمظنJا بجوå ًاروظحم كلذ نكي مل ام ,اهركذ لِفغُأ يتلا تاحاصف¢ا نّمضُي نأ )ج(
 )٢٣أ ةرقفلا :عجار( .اهركذ لفغ;ا تامولع;ا نع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لصح دق عجار;ا نوكي نأو ًايلمع

 مدع بابسأ جاردإ عجار;ا ىلع بجيف ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ةردقلا مدع نع ًا±ان ليدعتلا ناك اذإ  .٢٤
 .يأرلا ساسأ مسق ف ةردقلا

 )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )د(٢٨ ةرقفلا بجوå ةبولط;ا ةرابعلا ليدعت هيلع بجيف ,ًاضراعم وأ ًاظفحتم ًايأر عجار;ا يدبُي امدنع .٢٥
 وأ "ظفحت;ا" ةملك يمضتل ,هيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع لوصNا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ تناك اذإ ام نأشب
 .لاNا ىضتقم بسح ,"ضراع;ا"
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)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف يأرلا ىلع تPيدعتلا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 )د(٢٨و )ب(٢٨ يترقفلا بجوå ةبولط;ا رصانعلا هريرقت نمضتي نأ زوجي Pف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عجار;ا عنت° امدنع  .٢٦
 :يلي اميف رصانعلا كلت لثمتتو .)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم

 ;عجار;ا ريرقت ف عجار;ا تايلوؤسم حضوي يذلا مسقلا ىلإ ةراشإ )أ(

 .عجار;ا يأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك ّدعُت اهيلع لوصNا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ تناك اذإ ام نأشب ةرابع )ب(

 يأ بابسأ يأرلا ساسأ مسق ف حضوي نأ هيلع بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عنتما وأ ًاضراعم ًايأر عجار;ا ىدبأ ول ىتح  .٢٧
 )٢٤أ ةرقفلا :عجار( .اهيلع ةبترت;ا تاريثأتلاو ,يأرلا ف Pًيدعت بلطتتس تناك ,اهب ملع ىلع نوكي ىرخأ رومأ

 ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عجار;ا عنت° امدنع ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم فصو

 بجيف ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ةردقلا مدع ببسب ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عجار;ا عنت° امدنع .٢٨
 )٢٥أ ةرقفلا :عجار( :يتnا طقف نمضتتل )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم ٤١-٣٩ تارقفلا بجوå ةبولط;ا هتايلوؤسم فصو ليدعت هيلع

 ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارå مايقلا يه عجار;ا ةيلوؤسم نأب ديفت ةرابع )أ(
 ;اهنع عجار;ا ريرقت رادصإو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا

 ىلع ًارداق نكي مل عجار;ا نإف ,يأر ءادبإ نع عانتمWا ساسأ مسق ف ةحضو;ا رومJا وأ رمJا ببسب هنأب ديفت ةرابع )ب(
 ;ةيلا;ا مئاوقلا ف ةعجارم يأر ءادب¢ ساسأ ريفوتل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا

 .)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )ج(٢٨ ةرقفلا بجوå ةبولط;ا ىرخJا ةيقPخJا تايلوؤس;او عجار;ا لPقتسا نأشب ةرابع )ج(

 ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عجار;ا عنت° امدنع تارابتعWا 

 ف نّمضُي نأ هل زوجي Pف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عجار;ا عنت° امدنعف ,حئاوللا وأ ةمظنJا بجوå ًابولطم كلذ نكي مل ام .٢٩
 ٥ ,٤.)٧٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ىرخJا تامولع;ا نع ًامسق وأ )٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع ًامسق هريرقت
 )٢٦أ ةرقفلا :عجار(

 ةمكوhاب يفلك"اب لاصتbا

 ةغيصو عقوت;ا ليدعتلا ىلإ تدأ يتلا فورظلاب ةمكوNاب يفلك;ا غPبإ هيلع بجيف ,هريرقت ف يأرلا ليدعت عجار;ا عقوتي امدنع  .٣٠
 )٢٧أ ةرقفلا :عجار( .ليدعتلا

 *** 
  

 
 ١٣-١١ تارقفلا ,"لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غPب¢ا" )٧٠١( ةعجار;ا رايعم  ٤
 ٥٤أ ةرقفلا ,"ىرخJا تامولع;اب ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم  ٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٤٤  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ىرخJا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا 

 )٢ ةرقفلا :عجار( ةلدع"ا ءارRا عاونأ

 هتاريثأت وأ ,هتاريثأت راشتنا ىدمو ليدعتلا هنع ئشانلا رمJا ةعيبط نأشب عجار;ا مكح ريثأت ةيفيك هاندأ حضو;ا لودõا يبي .١أ
 .هؤادبإ متيس يذلا يأرلا عون ىلع ةيلا;ا مئاوقلا ف ,ةلمتñا

 

 ليدعتلا هنع ئشانلا رمJا ةعيبط

 ةيلا;ا مئاوقلا ف ةلمتñا تاريثأتلا وأ تاريثأتلا راشتنا ىدم نأشب عجار;ا مكح

 رشتنمو يرهوج رشتنم ريغ هنكلو يرهوج

 ضراعم يأر ظفحتم يأر يرهوج ٍلكشب ةفرحم ةيلا;ا مئاوقلا

 نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ةردقلا مدع
 يأر ءادبإ نع عانتمWا ظفحتم يأر ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ

 عجار"ا يأر ليدعت اهيف مزلي يتلا فورظلا

 ))أ( ٦ ةرقفلا :عجار( ةيرهوõا تافيرحتلا ةعيبط

 ديكأت ىلإ لوصولا ت دق ناك اذإ ام جاتنتساب ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكت دنع ,عجار;ا موقي نأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٢أ
 ريغ تافيرحتلل عجار;ا يوقت نابسNا ف جاتنتسWا اذه ذخأيو ٦.يرهوõا فيرحتلا نم لكك ةيلا;ا مئاوقلا ولخ نأشب لوقعم
 ٧.)٤٥٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ,تدجو نإ ,ةحَحصُ;ا

 هنع حاصف¢ا وأ هضرع وأ هفينصت وأ ةيلا;ا مئاوقلا دونب نم دنب غلبم يب فPتخا هنأب فيرحتلا )٤٥٠( ةعجار;ا رايعم فّرعي  .٣أ
 أشني دق ,يلاتلابو .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راط¢ ًاقفو هنع حاصف¢ا وأ هضرع وأ هفينصت وأ دنبلا اذه غلبم هيلع نوكي نأ بجي امو
wقلعتي اميف ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فير åيلي ا: 

 وأ ;ةرات∂ا ةيبساñا تاسايسلا ةبسانم )أ(

 وأ ;ةرات∂ا ةيبساñا تاسايسلا قيبطت )ب(

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصف¢ا ةيافك وأ ةبسانم )ج(

 ةرات∂ا ةيبساñا تاسايسلا ةبسانم 

 ليبس ىلع ,أشنت دق ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيرهوõا تافيرحتلا نإف ,ةراد¢ا اهتراتخا يتلا ةيبساñا تاسايسلا ةبسانå قلعتي اميف .٤أ
  :امدنع ,لاث;ا

 وأ ;قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ عم ةقسّتم ريغ ةرات∂ا ةيبساñا تاسايسلا نوكت )أ(

 وأ لماشلا لخدلا ةمئاق وأ يلا;ا زكر;ا ةمئاق ف مهم دنبب قلعتت ةيبساحم ةسايس حيحص لكشب ةيلا;ا مئاوقلا فصت W )ب(
 وأ ;ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق وأ ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاق

 .لداعلا ضرعلا ققw ةقيرطب اهلث† يتلا ثادحJاو تPماع;ا نع حصفت W وأ ةيلا;ا مئاوقلا ربعت W )ج(

 ريغت امدنعو .ةيبساñا تاسايسلا ف تارييغتلا نع حاصف¢او ةبساحملل تابلطتم ىلع يلا;ا ريرقتلا رطأ يوتw ام ًابلاغ  .٥أ
 هذهب ةأشن;ا مزتلت W امدنع ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرw أشني دقف ,ةمهم ةيبساحم تاسايسل اهرايتخا نم ةأشن;ا
 .تابلطت;ا

 
 ١١ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٦
 .١١ ةرقفلا ,"ةعجار;ا لPخ ةفشتك;ا تافيرحتلا يوقت" )٤٥٠( ةعجار;ا رايعم  ٧



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٤٥  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف يأرلا ىلع تPيدعتلا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 ةرات∂ا ةيبساñا تاسايسلا قيبطت

 :أشنت دق ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيرهوõا تافيرحتلا نإف ,ةرات∂ا ةيبساñا تاسايسلا قيبطتب قلعتي اميف  .٦أ

 ةراد¢ا قبطت W امدنع كلذ ف اå ,يلا;ا ريرقتلا راطإ عم قستي ٍلكشب ةرات∂ا ةيبساñا تاسايسلا ةراد¢ا قبطت W امدنع )أ(
 وأ ;)قيبطتلا ف قاستWا( ةهباشت;ا ثادحJاو تPماع;ا ىلع وأ تارتفلا يب قستم ٍلكشب ةرات∂ا ةيبساñا تاسايسلا

 .)قيبطتلا ف دمعتم ريغ أطخ دوجو لثم( ةرات∂ا ةيبساñا تاسايسلا قيبطت ةقيرط ببسب  )ب(

 ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصف¢ا ةيافك وأ ةبسانم 

 :أشنت دق ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيرهوõا تافيرحتلا نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف تاحاصف¢ا ةيافك وأ ةبسانå قلعتي اميف .٧أ

 وأ ;قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوå ةبولط;ا تاحاصف¢ا عيمج ةيلا;ا مئاوقلا نمضتت W امدنع )أ(

 وأ ;قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راط¢ ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصف¢ا ضرع متي W امدنع )ب(

 هجو ىلع ةبولط;ا تاحاصف¢ا ىدعتي اå لداعلا ضرعلا قيقحتل ةمزPلا ةيفاض¢ا تاحاصف¢ا ةيلا;ا مئاوقلا مدقت W امدنع )ج(
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوå ديدحتلا

 .ةيعونلا تاحاصف¢ا ف أشنت دق يتلا ةيرهوõا تافيرحتلا ىلع ةلثمJا نم ديز;ا )٤٥٠( ةعجار;ا رايعم نم أ١٣أ ةرقفلا مدقت 

 ))ب( ٦ ةرقفلا :عجار( ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ةردقلا مدع ةعيبط

 قاطن ىلع ديقلاب ًاضيأ اهيلإ راش;او( ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع عجار;ا ةردق مدع أشنت نأ نك° .٨أ
 :نع )ةعجار;ا

 وأ ;ةأشن;ا ةرطيس نع ةجراخ فورظ )أ(

 وأ ;عجار;ا لمع تيقوت وأ ةعيبطب قلعتت فورظ )ب(

 .ةراد¢ا اهضرفت دويق )ج(

 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ًارداق عجار;ا ناك اذإ ةعجار;ا قاطن ىلع ًاديق يعم ءارجإ ذيفنت ىلع ةردقلا مدع لكشي W  .٩أ
 ,قبطنت ١٠-٩ يترقفلاو )ب( ٧ ةرقفلا تابلطتم نإف ,نك® ريغ كلذ ناك اذإو .ةليدب تاءارجإ ذيفنت قيرط نع ةبسان;ا ةعجار;ا
 عجار;ا مييقت ىلع لاث;ا ليبس ىلع ,ةعجار;ا ىلع ىرخأ تاساكعنا ةراد¢ا اهضرفت يتلا دويقلل نوكي دقو .ءاضتقWا بسح
 .طابترWا رارمتسا ف رظنلاو شغلا رطا∂

 :ةأشن;ا ةرطيس نع ةجرا∏ا فورظلا ةلثمأ نم .١٠أ

 .ةأشنملل ةيبساñا تPجسلا فلت •

 .ددحم ريغ لجأ ىلإ ةعومπا تانوكم نم مهم نوّكå ةصا∏ا ةيبساñا تPجسلل ةيموكNا تاطلسلا ةرداصم •

 :عجار;ا لمع تيقوت وأ ةعيبطب ةقلعت;ا فورظلا ةلثمأ نم  .١١أ

 رداق ريغ عجار;ا نوكيو ,ةليمز ةأشنم نع ةبساñا ف ةيكل;ا قوقح ةقيرط مادختسا ةأشن;ا نم بلطُي امدنع نوكي ام •
 قيبطت ت دق ناك اذإ ام يوقتل ةليمزلا ةأشنملل ةيلا;ا تامولع;ا نع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع
 .بسانم ٍلكشب ةيكل;ا قوقح ةقيرط

 .يلعفلا نوز∂ا درج ةظحPم نم هنّك° W تيقوت ف عجار;ا فيلكت متي امدنع نوكي ام •

 تسيل ةأشن;ا ف ةباقرلا تاودأ نأو ,ًايفاك نوكي نل اهدحو ساسJا تاءارج¢ا ذيفنت نأ عجار;ا ررقي امدنع نوكي ام •
 .ةلاّعف



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٤٦  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 :ةعجار;ا قاطن ىلع ةراد¢ا هضرفت ديق ةجيتن ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ةردقلا مدع ةلثمأ نم  .١٢أ 

 .يلعفلا نوز∂ا درج ةظحPم نم عجار;ا ةراد¢ا عنم •

 .ةنيعم تاباسح ةدصرJ ةيجراخ ةقداصم بلط نم عجار;ا ةراد¢ا عنم •

Zعجار"ا يأر ىلع ليدعتلا عون ديد 

 :عجار( طابترPل عجار;ا لوبق دعب ةراد¢ا هتضرف ديق ببسب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ةردقلا مدع تاعبت
 )١٤ ,)١( )ب( ١٣ يترقفلا

 هيف ضرفت يذلا تقولا ف طابترWا لامعأ زا∫إ اهيلإ لصو يتلا ةلحر;ا ىلع ةعجار;ا نم باحسنPل ةيلمعلا ةيناكم¢ا دمتعت دق .١٣أ
 ,نكم;ا ىد;ا ىلإ ةعجار;ا لامكتسا ررقي دقف ,ةعجار;ا ف ًاريبك ًاطوش عطق دق عجار;ا ناك اذإف .قاطنلا ىلع ًاديق ةراد¢ا
 .باحسنWا لبق يأر ءادبإ نع عانتمWا ساسأ مسق ف قاطنلا ىلع ضورف;ا ديقلا حاضيإو ,يأر ءادبإ نع عانتمWاو

 ف رارمتسWاب حئاوللا وأ ةمظنJا بجوå ًابلاطم عجار;ا ناك اذإ ًانك® ةعجار;ا نم باحسنWا نوكي W دق ,ةنيعم فورظ ف .١٤أ
 لاNا وه اذه نوكي دقو .ماعلا عاطقلا تآشن; ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; يعُي يذلا عجار;ا لاح وه اذه نوكي دقو .ةعجار;ا طابترا
 نم عن°و ,ةددحم ةرتفل اهيف يعُي يتلا وأ ,ةددحم ةرتف يطغت يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; عجار;ا اهيف يعُي يتلا لودلا ف ًاضيأ
 يرورضلا نم هنأ ًاضيأ عجار;ا ىري دقو .بيترتلا ىلع ,ةرتفلا كلت ةياهن لبق وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا كلت ةعجارم لامتكا لبق باحسنWا
 ٨.رخآ رمأ ةرقف هريرقت ف نّمضُي نأ

 وأ ينهم بلطتم كانه نوكي دقف ,قاطنلا ىلع ضورفم ديق ببسب يرورض ةعجار;ا نم باحسنWا نأ ىلإ عجار;ا صُلْخَي امدنع .١٥أ
 .طابترWا نم باحسنWاب ةقلعت;ا رومJاب ةأشن;ا كPم وأ ةيميظنتلا تاطلسلا غPبإ عجار;ا ىلع ضرفي يميظنت وأ يماظن

 )١٥ ةرقفلا :عجار( يأر ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراعم يأر ءادبإب قلعتي اميف ىرخأ تارابتعا

 :يأر ءادبإ نع هعانتما وأ ضراعم يأرل عجار;ا ءادبإ عم ضقانتت نل يتلا ريرقتلا ةيلآ فورظل ةلثمأ يلي اميف .١٦أ

 سفن ف ضراعم يأر ءادبإ ,ريرقتلا سفن فو ,يعم يلام ريرقت راطإ بجوå ةدعم ةيلام مئاوق ف لدعم ريغ يأر ءادبإ •
 ٩.فلتخم يلام ريرقت راطإ بجوå ةيلا;ا مئاوقلا

 لدعم ريغ يأر ءادبإو ,ًامئPم كلذ نوكي امدنع ,ةيدقنلا تاقفدتلاو ,تايلمعلا جئاتنب قلعتي اميف يأر ءادبإ نع عانتمWا •
 ف هيأر ءادبإ نع عنتما دق عجار;ا نوكي W ,ةلاNا هذه ف ١٠.)٥١٠( ةعجار;ا رايعم رظنا( يلا;ا زكر;اب قلعتي اميف
 .لكك ةيلا;ا مئاوقلا

 bًّدعُم يأرلا نوكي امدنع هاوتحمو عجار"ا ريرقت لكش

 )١٦ ةرقفلا :عجار( عجار;ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ 

 مئاوقلا نأ ببسب ,بيترتلا ىلع ,ةضراعمو ةظفحتم ءارآب ريراقت ىلع قحل;ا ف نادراولا )٢(و )١( نايحيضوتلا نWاث;ا يوتحي .١٧أ
 .يرهوج ٍلكشب ةفرحُم ةيلا;ا

 ىلع لوصNا ىلع ًارداق نكي مل عجار;ا نأ ببسب ,ظفحتم يأرب عجارم ريرقت ىلع قحل;ا ف دراولا )٣( يحيضوتلا لاث;ا يوتحي .١٨أ
 ىلع ةردقلا مدع ببسب ,يأر ءادبإ نع عانتما ةلاح ىلع )٤( يحيضوتلا لاث;ا يوتحيو .ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام
 ةلاح ىلع )٥( يحيضوتلا لاث;ا يوتحيو .ةيلا;ا مئاوقلا ف دحاو رصنع نع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا
 مئاوقلا ف ةددعتم رصانع نع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ةردقلا مدع ببسب ,يأر ءادبإ نع عانتما
 .ةرشتنمو ةيرهوج تاريثأت ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ةردقلا مدعل ةلمتñا تاريثأتلا دعُت ,يتريخJا يتلاNا نم ةلاح لك فو .ةيلا;ا

 
 ١٠أ ةرقفلا ,"لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو ,هابتنا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار;ا رايعم  ٨
 .فرظلا اذه فصول )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم ٣١أ ةرقفلا رظنا  ٩
 .١٠ ةرقفلا ,"ةيحاتتفWا ةدصرJا - ةرم لوJ ةعجار;ا تاطابترا" ٥١٠ ةعجار;ا رايعم  ١٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٤٧  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف يأرلا ىلع تPيدعتلا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 ةلثمأ ١١,)٥٧٠( ةعجار;ا رايعم كلذ ف اå ,ريرقتلا ةيلn تابلطتم ىلع يوتw يتلا ىرخJا ةعجار;ا ريياعم قحPم ًاضيأ نمضتتو
 .ةلدعم ءارآ اهب يتلا عجار;ا ريراقتل ةيحيضوت

 )١٦ ةرقفلا :عجار( عجار;ا يأر 

 .ليدعتلا عون ىلإ كلذك ليدعتلا ريشيو ,هليدعت ت عجار;ا يأر نأ مدختسملل حضاولا نم لعجي ناونعلا اذه ليدعت نإ .١٩أ

 )١٧ ةرقفلا :عجار( ظفحت;ا يأرلا 

 ف "ةاعارم عم" وأ "قباسلا حرشلا ىلإ ًادانتسا" لثم تارابع مادختسا بسان;ا نم نوكي نلف ,ًاظفحتم ًايأر عجار;ا يدبُي امدنع .٢٠أ
 .ٍفاك ٍلكشب ةيوق وأ ةحضاو تسيل تارابعلا هذه نJ ,يأرلا مسق

 )٢٧ ,٢٣ ,٢١ ,٢٠ تارقفلا :عجار( يأرلا ساسأ 

 مغرو ,هيلع ًءانبو .اهثودح دنع ةفولأ;ا ريغ فورظلا ىلع فرعتلاو ,يمدختس;ا مهف زيزعت ىلع عجار;ا ريرقت ف قاستWا دعاسي .٢١أ
 عجار;ا ريرقت لكش نم ٍلك ف قاستWا نإف ,ًانك® نوكي W دق ليدعتلا بابسأ فصو فو لدع;ا يأرلا ةغيص ف ديحوتلا نأ
 .نسحتسُم رمأ وه هاوتحمو

 يمكلا ديدحتلا ,هريرقت ف يأرلا ساسأ مسق ف عجار;ا اهحضوي دق يتلا ةيرهوõا تافيرحتلل ةيلا;ا تاريثأتلا ةلثمأ نم .٢٢أ
 رثكأب ًامَّيقُم نوز∂ا ناك اذإ ,ةيكل;ا قوقحو لخدلا فاصو ,بئارضلاو ةاكزلا لبق لخدلاو ,لخدلا ةبيرضو ةاكزلا ىلع تاريثأتلل

 .بجي ا®

 :ةيتnا تWاNا ف اهركذ لفغ;ا تامولع;ا نع يأرلا ساسأ مسق ف حاصف¢ا ًايلمع نكم;ا نم نوكي نل .٢٣أ

 وأ ;ىرخأ ةقيرطب عجارملل ةلوهسب ةرفوتم تاحاصف¢ا نكت مل اذإ وأ ,تاحاصف¢ا دادعإب ةراد¢ا مقت مل اذإ )أ(

 .عجار;ا ريرقتل ةبسنلاب مئPم ريغ وحن ىلع ةمخض ,عجار;ا مكح بسحب ,تاحاصف¢ا تناك اذإ )ب(

 فصو ركذ مدعل ًارربم يأرلا ساسأ مسق ف حضوم ٍددحم ٍرمأب قلعتي اميف يأر ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراعم يأر ءادبإ دعُي W .٢٤أ
 لثم نع حاصف¢ا نوكي دق ,تWاNا هذه يفف .عجار;ا يأر ف Pًيدعت بلطتتس تناك يتلاو اهيلع فرعتلا ت يتلا ىرخJا رومóل
 .ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ًامهم اهب ملع ىلع عجار;ا نوكي يتلا ىرخJا رومJا هذه

 )٢٨ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عجار;ا عنت° امدنع ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم فصو

 نع عجار;ا تايلوؤسم مسق ف ةيتnا تارابعلا ركذ لضفJا نم نوكي ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عجار;ا عنت° امدنع  .٢٥أ
 :رايع;ا اذه قحلم ف )٥(و )٤( ييحيضوتلا يلاث;ا ف حضوم وه امك ,عجار;ا ريرقت ف ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم

 مايقلا يه عجار;ا ةيلوؤسم نأ ىلع صنتل اهليدعت دعب ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )أ( ٢٨ ةرقفلا بجوå ةبولط;ا ةرابعلا •
åةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; 

 .ىرخJا ةيقPخJا تايلوؤس;او لPقتسWا نأشب )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )ج( ٢٨ ةرقفلا بجوå ةبولط;ا ةرابعلا •

 )٢٩ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عجار;ا عنت° امدنع تارابتعWا

 نع عانتمWا ساسأ مسق ف ,ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع عجار;ا ةردق مدع بابسأ ىلع صنلا رفوي .٢٦أ
 رفوي دقو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عجار;ا عانتما بابسأ مهف ف يمدختس;ا ديفت تامولعم ,عجار;ا ريرقت ف يأر ءادبإ
 ةعجارملل ةسيئر رومأ يأ نع غPب¢ا نإف ,كلذ عمو .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع بسان;ا ريغ دامتعWا نم ةيفاضإ ةيامح ًاضيأ كلذ
 كلتب قلعتي اميف ةيقادصم تاذ لكك ةيلا;ا مئاوقلا نأب يحوي دق يأرلا ءادبإ نع عانتمWا اهنع أشن يتلا رومJا وأ رمJا فPخب
 ,لث;ابو .لكك ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عانتمWا عم قستم ريغ نوكيسو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف يغبني ا® رثكأ رومJا
 تامولع;ا قاستا ف عجار;ا رظن لوانتل )٧٢٠( ةعجار;ا رايع; اقفو "ىرخأ تامولعم" مسقلا يمضت بسان;ا ريغ نم نوكيس

 
 ."ةيرارمتسWا" )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم  ١١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٤٨  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 مسق وأ ةعجارملل ةسيئرلا رومóل مسق يمضت رظw رايع;ا اذه نم ٢٩ ةرقفلا نإف ,هيلع ًءانبو .ةيلا;ا مئاوقلا عم ىرخJا 
 نع غPب¢اب ًابلاطم عجار;ا نكي مل ام ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عجار;ا عنت° امدنع عجار;ا ريرقت ف ىرخJا تامولعملل
 .حئاوللا وأ ةمظنJا بجوå ىرخJا تامولع;ا نع ريرقتلا وأ ةعجارملل ةسيئرلا رومJا

 )٣٠ ةرقفلا :عجار( ةمكوhاب يفلك"اب لاصتbا 

 :نّك° ,ليدعتلا اذه ةغيصبو عجار;ا يأر ف ليدعت ىلإ يدؤت نأ عقوت;ا نم يتلا فورظلاب ةمكوNاب يفلك;ا غPبإ نإ .٢٧أ

  ;تPيدعتلا )فورظ وأ( بابسأو ,ةبقتر;ا تPيدعتلاب ةمكوNاب يفلك;ا راطخإ نم عجار;ا )أ(

 نم دكأتلا نم وأ ,بقتر;ا ليدعتلا اهنع ئشانلا رومJا وأ رمJا قئاقح ىلع ةمكوNاب يفلك;ا ةقفاوم سامتلا نم عجار;ا )ب(
 ;نأشلا اذه ف ةراد¢ا عم اهيلع قافتWا متي مل يتلا رومJا

 قلعتي اميف ةيفاضإ تاحيضوتو تامولعå ,ًابسانم كلذ ناك ىتم ,عجار;ا ديوزتل ةصرفلا مهل حاتت نأ نم ةمكوNاب يفلك;ا )ج(
 .عقوت;ا ليدعتلا اهنع ئشانلا رومJا وأ رمJاب



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٤٩  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ف يأرلا ىلع تPيدعتلا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 )*(قحل"ا

 )٢٥أ ,١٨أ ,١٧أ تارقفلا :عجار(

 )**(يأرلا ىلع ت5يدعت لاخدإ اهيف ت يتلا لقتس"ا عجار"ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 .ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرw ببسب ظفحتم يأر ىلع يوتحي عجارم ريرقت :)١( يحيضوتلا لاث;ا •

 .ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرw ببسب ضراعم يأر ىلع يوتحي عجارم ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاث;ا •

 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع عجار;ا ةردق مدع ببسب ظفحتم يأر ىلع يوتحي عجارم ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاث;ا •
 .ةليمز ةيبنجأ ةأشنå قلعتي اميف ةبسان;ا

 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع عجار;ا ةردق مدع ببسب يأر ءادبإ نع عانتما ىلع يوتحي عجارم ريرقت :)٤( يحيضوتلا لاث;ا •
 .ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف دحاو رصنع نع ةبسان;ا ةعجار;ا

 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع عجار;ا ةردق مدع ببسب يأر ءادبإ نع عانتما ىلع يوتحي عجارم ريرقت :)٥( يحيضوتلا لاث;ا •
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةددعتم رصانع نع ةبسان;ا ةعجار;ا

 

 
 ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةيماظنلا ةئيبلا عم قفتي اå ,ىرخJا ريرقتلا ريياعمو رايع;ا اذه ف ةدراولا لقتس;ا عجار;ا ريرقت جذاø ةغايص ىلع تPيدعتلا ضعب لاخدإ ت *

 .رايعم لك هبلطتي ام بسح لقتس;ا عجار;ا ريرقت تانوكم نم تPيدعتلا كلت نم يأ ريغت ملو .ةيدوعسلا
 ةئيهلا ةرادإ سلجم نع ةرداصلا دامتعWا ةقيثول ًاقفو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا - دري امنيأ - ةعجار;ا ريياعم حلطصم ينعي **

      .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٥٠  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ف يأرلا ىلع تPيدعتلا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 ةيلا"ا مئاوقلا ف يرهوج فيرZ ببسب ظفحتم يأر - )١( يحيضوتلا لاث"ا
Jا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغRةيت: 

 يأ( ةعومÅ ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ ١)٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ

 ,)*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •

 .)ماع ضرغ وذ راطإ( )**(يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخJا تارادصÑاو ريياع"او

 ٢.)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادÑا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 .)ظفحتم يأر ءادبإ وه بسان"ا ,يأ( ةيلا"ا مئاوقلا ف رشتنم ريغ هنكلو ,ًايرهوج فيرحتلا دعيو .فَّرحُم نوزéا •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق5خJا تابلطت"ا •

 دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادحJاب طبترت b هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصhا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق يرهوج

 .)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ,ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غ5بÑا ت •

 ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف ظفحت"ا يأرلا هنع جتن يذلا رمJاو ,هريرقت خيرات لبق ىرخJا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •
 .ىرخJا تامولع"ا ىلع ًاضيأ رثؤي

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشÑا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوú ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضÑاب •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٣ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 ظفحت"ا يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 كلذ ف اå ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضي¢او ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبساñا تاسايسلل صخلم

 ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انريرقت ف دراولا "ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رمJا تاريثأت ءانثتسابو ,انيأر فو
 اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوõا بناوõا عيمج نم
 تارادص¢او ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا

 
 ")ةعومπا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اå( ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١
 ف درو ا; ًاقفو ريياع;ا كلت ضعبل ةئيهلا اهتفاضأ تاحاصفإ ىلإ ةفاض¢اب يلودلا سلπا نم تردص امك يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا يه ةدمتع;ا ةيلودلا ريياع;ا  *

 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا دامتعا ةقيثو
 عوضوم لثم ةيلودلا ريياع;ا اهيطغت W عيضاو; ةينف ءارأ وأ ريياعم نم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا هدمتعت ام وه ىرخJا تارادص¢او ريياع;اب دصقي  **

 .ةاكزلا
 "ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتWا" )٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ٢
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي W يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا  ٣

 .ًاقبطنم "ىرخJا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٥١  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف يأرلا ىلع تPيدعتلا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 ظفحت"ا يأرلا ساسأ

 ,لقأ امهيأ ,ققحتلل ةلباقلا ةميقلا فاص وأ ةفلكتلاب نوز∂ا ةراد¢ا رهظُت ملو .××× غلبå يلا;ا زكر;ا ةمئاق ف لجسُم ةكرشلا نوزخم
 تارادص¢او ريياع;او ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا نع ًاجورخ لكشي ا® ,طقف ةفلكتلاب هترهظأ اهنكلو
 فاص وأ ةفلكتلاب نوز∂ا ةراد¢ا ترهظأ ول هنأ ىلإ ةكرشلا تPجس ريشتو .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا
 ديزتس تناك ,يلاتلابو .ققحتلل ةلباقلا هتميق فاص ىلإ لصيل ××× غلبå نوز∂ا ضيفخت يغبني ناكل ,لقأ امهيأ ,ققحتلل ةلباقلا ةميقلا
 ىلع ××× و ,××× و ,××× غلبå يمهاس;ا ةيكلم قوقحو ,لخدلا فاصو ,لخدلا ةبيرضو ةاكزلا ضفخنتس تناكو ,××× غلبå تاعيب;ا ةفلكت
 .بيترتلا

 نم ديزå ةحضوم ريياع;ا كلت بجوå انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسå ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارå ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .ظفحت;ا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا ف5خب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخJا تامولع"ا

 .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )٦( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[
 يذلاو ظفحت;ا يأرلا هنع جتن يذلا صا∏ا رمJا فصتل )٦( يحيضوتلا لاث;ا ف "ىرخJا تامولع;ا" مسق نم ةريخJا ةرقفلا ليدعت متيو
 ].ىرخJا تامولع;ا ىلع ًاضيأ رثؤي

 ةعجارملل ةسيئرلا رومJا

 .ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهJا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومJا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومJا
 .رومJا هذه ف Pًصفنم ًايأر مدقن W نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومJا هذه لوانت ت دقو
 غPب¢ا مزلي يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نوكتل هاندأ ةحضو;ا رومJا انددح ,"ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رمJا ىلإ ةفاض¢ابو
 .انريرقت ف اهنع

 ])٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نم رمأ لك فصو متي[
 ٤ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوhاب يفلك"او ةرادÑا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ىرخJا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 .]مسWا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا
 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[
 ]عجار;ا ناونع[
 ]خيراتلا[

 
 ف ينوناقلا راط¢ا قايس ف بسانم رخآ حلطصå امهلادبتسا ىلإ ةمكوNاب نوفلك;او ةراد¢ا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ  ٤

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساñا ماظنب مازتلWا يغبني *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٥٢  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

  

 ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف يرهوج فيرZ ببسب ضراعم يأر - )٢( يحيضوتلا لاث"ا 

Jا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغRةيت: 

 ةعومجم ةعجارم دعُت ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ةأشن" ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ يأ( ةعبات تآشنم اهل ةأشن"

 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخJا تارادصÑاو ريياع"او

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادÑا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت  •

 ةيلا"ا مئاوقلا ف ًارشتنم يرهو°ا فيرحتلا دعيو .ةعبات ةأشنم ديحوت مدع ببسب يرهوج ٍلكشب ةفّرحم ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا •
 بسان"ا يأ( كلذب مايقلا ًايلمع نكم"ا نم نكي مل هنJ ,ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فيرحتلا تاريثأت ديدZ متي ملو .ةدحو"ا
 .)ضراعم يأر ءادبإ وه

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق5خJا تابلطت"ا •

 يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادحJاب طبترت b هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصhا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق

 مسق ف حضو"ا رمJا ف5خب ةعجارملل ةسيئر رومأ يأ دجوت b هنأ عجار"ا ددح دقف ,كلذ عمو ;قبطنم )٧٠١( ةعجار"ا رايعم  •
 .ضراع"ا يأرلا ساسأ

 ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف ضراع"ا يأرلا هنع جتن يذلا رمJاو ,هريرقت خيرات لبق ىرخJا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح  •
 .ىرخJا تامولع"ا ىلع ًاضيأ رثؤي

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشÑا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوú ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضÑاب  •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٥ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 ضراع"ا يأرلا

 ربمسيد ٣١ ف امك ةدحو;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةعومπا( اهل ةعباتلا تآشن;او )س( ةكرشلل ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١
 .ةمه;ا ةيبساñا تاسايسلل صخلم كلذ ف اå ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع تاحاضي¢او ,خيراتلا

 W ةقفر;ا ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انريرقت ف دراولا "ضراع;ا يأرلا ساسأ" مسق ف هتشقانم ت† يذلا رمJا ةيمهأ ببسبو ,انيأر فو
 دحو;ا يلا;ا اهئادأو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةعومجملل دحو;ا يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت W وأ( ,لداع لكشب ضرعت
 ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا ةيدقنلا اهتاقفدتو
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادص¢او

 
 ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي W يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا  ٥

 .ًاقبطنم "ىرخJا ةيميظنتلاو



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٥٣  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف يأرلا ىلع تPيدعتلا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 ضراع"ا يأرلا ساسأ

 ةرداق نكت مل اهنJ ,٢٠×١ ماع لPخ ةعومπا اهيلع تذوحتسا يتلا )ص( ةعباتلا ةكرشلا ةعومπا دحوت مل ,× حاضي¢ا ف يبم وه امك
 رامثتسWا اذه نع ةبساñا ت† كلذلو .ذاوحتسWا خيرات ف ةعباتلا ةكرشلل ةمه;ا تامازتلWاو لوصJا ضعبل ةلداعلا ميقلا ديدw ىلع
 نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادص¢او ريياع;او ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا بجوåو .ةفلكتلا ساسأ ىلع
 ىلع ذاوحتسWا نع ةبساñاو ,ةعباتلا ةكرشلا هذه ديحوتب موقت نأ ةكرشلا ىلع يغبني ناك دقف ,يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا
 ٍلكشب رثأت دق ةقفر;ا ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف رصانعلا نم ديدعلا ناكل ,اهديحوت ت دق )ص( ةكرشلا تناك ولو .ةيئدبم غلابم ساسأ
 .ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ديحوتلا ف لشفلا تاريثأت ديدw متي ملو .يرهوج

 نم ديزå ةحضوم ريياع;ا كلت بجوå انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 دعاوقل ًاقفو ةعومπا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسå ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارå ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس
 .ضراع;ا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا كلتل ًاقفو

 :]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا ف5خب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخJا تامولع"ا

 .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )٧( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[
 يذلاو ظفحت;ا يأرلا هنع جتن يذلا صا∏ا رمJا فصتل )٧( يحيضوتلا لاث;ا ف "ىرخJا تامولع;ا" مسق نم ةريخJا ةرقفلا ليدعت متيو
 ].ىرخJا تامولع;ا ىلع ًاضيأ رثؤي

 ةعجارملل ةسيئرلا رومJا

 .انريرقت ف اهنع غPب¢ا متيل ةعجارملل ىرخأ ةسيئر رومأ يأ دجوت W هنأ انررق ,ضراع;ا يأرلا ساسأ مسق ف حضو;ا رمJا ءانثتساب

 ٦ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوhاب يفلك"او ةرادÑا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ىرخJا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 .]مسWا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا

 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
  

 
 ف ينوناقلا راط¢ا قايس ف بسانم رخآ حلطصå امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةراد¢ا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ  ٦

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساñا ماظنب مازتلWا يغبني *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٥٤  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةيبنجأ ةأشنú قلعتي اميف ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصhا ىلع عجار"ا ةردق مدع ببسب ظفحتم يأر - )٣( يحيضوتلا لاث"ا 
 ةليمز

 Jا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغRةيت: 

 ةعومجم ةعجارم دعُت ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ةأشن" ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ يأ( ةعبات تآشنم اهل ةأشن"

 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخJا تارادصÑاو ريياع"او

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادÑا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 ّدعُتو .ةليمز ةيبنجأ ةأشنم ف رامثتسbاب قلعتي اميف ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصhا ىلع ًارداق عجار"ا نكي مل •
 مئاوقلا ف ةرشتنم ريغ اهنكل ,ةيرهوج ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصhا ىلع ةردقلا مدعل ةلمت•ا تاريثأتلا
 .)ظفحتم يأر ءادبإ وه بسان"ا يأ( ةدحو"ا ةيلا"ا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق5خJا تابلطت"ا •

 دق يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادحJاب طبترت b هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصhا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت

 .)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ,ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غ5بÑا ت •

 رثؤي ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف ظفحت"ا يأرلا هنع جتن يذلا رمJاو ,هريرقت خيرات لبق ىرخJا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •
 .ىرخJا تامولع"ا ىلع ًاضيأ

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشÑا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوú ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضÑاب •

 
  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٥٥  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف يأرلا ىلع تPيدعتلا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٧ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 ظفحت"ا يأرلا

 ربمسيد ٣١ ف امك ةدحو;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةعومπا( اهل ةعباتلا تآشن;او )س( ةكرشلل ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١
 .ةمه;ا ةيبساñا تاسايسلل صخلم كلذ ف اå ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضي¢او ,خيراتلا

 ةقفر;ا ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انريرقت ف دراولا "ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رمóل ةلمتñا تاريثأتلا ءانثتسابو ,انيأر فو
 ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةعومجملل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوõا بناوõا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت
 ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا ةيدقنلا اهتاقفدتو دحو;ا يلا;ا اهئادأو
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادص¢او ريياع;او ,ةيدوعسلا

 ظفحت"ا يأرلا ساسأ

 قوقح ةقيرطب اهنع ةبساñا متتو ,ماعلا لPخ اهيلع ذاوحتسWا ت ةليمز ةيبنجأ ةأشنم يهو ,)ص( ةكرشلا ف ةعومπا رامثتسا ليجست ت
 )ص( ةكرشلا لخد فاص نم )س( ةكرشلا ةصح يمضت تو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةدحو;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق ف ××× غلبå ,ةيكل;ا
 ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا انرودقå نكي ملو .خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل )س( ةكرشلا لخد ف ××× اهتميق ةغلابلاو
 )ص( ةكرشلا لخد فاص ف )س( ةكرشلا ةصحو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك )ص( ةكرشلا ف )س( ةكرشلا رامثتسW يرتفدلا غلب;ا نأشب
 ديدw ىلع نيرداق نكن ملف ,هيلع ًءانبو .)ص( ةكرشلا ف يعجار;ا وأ ةراد¢ا وأ ةيلا;ا تامولع;ا ىلإ لوصولا قح كلW ø اننJ ماعلا سفنل
 .غلاب;ا هذه ىلع تPيدعت ةيأ ءارج¢ ةرورض كانه تناك اذإ ام

 نم ديزå ةحضوم ريياع;ا كلت بجوå انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 دعاوقل ًاقفو ةعومπا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسå ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارå ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس
 .ظفحت;ا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا كلتل ًاقفو

 :]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا ف5خب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخJا تامولع"ا

 .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )٦( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[
 يذلاو ظفحت;ا يأرلا هنع جتن يذلا صا∏ا رمJا فصتل )٦( يحيضوتلا لاث;ا ف "ىرخJا تامولع;ا" مسق نم ةريخJا ةرقفلا ليدعت متيو
 ].ىرخJا تامولع;ا ىلع ًاضيأ رثؤي

 ةعجارملل ةسيئرلا رومJا

 ةرتفلل ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهJا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومJا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومJا
 هذه ف Pًصفنم ًايأر مدقن W نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومJا هذه لوانت ت دقو .ةيلاNا
 مزلي يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نوكتل هاندأ ةحضو;ا رومJا انددح ,"ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رمJا ىلإ ةفاض¢ابو .رومJا
 .انريرقت ف اهنع غPب¢ا

 ])٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نم رمأ لك فصو متي[

 
 ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي W يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا  ٧

 .ًاقبطنم "ىرخJا ةيميظنتلاو



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٥٦  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ٨ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوhاب يفلك"او ةرادÑا تايلوؤسم 

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ىرخJا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 .]مسWا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا

 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
  

 
 ف ينوناقلا راط¢ا قايس ف بسانم رخآ حلطصå امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةراد¢ا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ  ٨

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساñا ماظنب مازتلWا يغبني *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٥٧  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف يأرلا ىلع تPيدعتلا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 رصنع نع ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصhا ىلع عجار"ا ةردق مدع ببسب يأر ءادبإ نع عانتمbا - )٤( يحيضوتلا لاث"ا
 ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف دحاو

Jا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغRةيت: 

 ةعجارم دعُت ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ريغ ةأشن" ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ يأ( ةعبات تآشنم اهل ةأشن" ةعومجم

 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخJا تارادصÑاو ريياع"او

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادÑا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 ةرابعبو .ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف دحاو رصنع نع ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصhا ىلع ًارداق عجار"ا نكي مل •
 نع ديزي ام لثß ,كرتشم عورشم ف رامثتسb ةيلا"ا تامولع"ا نأشب ةعجارم ةلدأ ىلع لوصhا نم عجار"ا نكمتي مل ,ىرخأ

 ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصhا ىلع ةردقلا مدعل ةلمت•ا تاريثأتلا ّدعُتو .ةأشن"ا لوصأ فاص نم %٩٠
 .)يأر ءادبإ نع عانتمbا وه بسان"ا يأ( ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف ةرشتنم ًاضيأو ةيرهوج

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق5خJا تابلطت"ا •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشÑا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .عجار"ا تايلوؤسم مسق ف ةيدودحم رثكأ فصو مادختسا رمJا بلطتي •

 .يلحم ماظن بجوú ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضÑاب •

 
  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٥٨  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت 

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٩ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 يأر ءادبإ نع عانتمbا

 ٣١ ف امك ةدحو;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةعومπا( اهل ةعباتلا تآشن;او )س( ةكرشلل ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارå انفيلكت ت
 ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد
 .ةمه;ا ةيبساñا تاسايسلل صخلم كلذ ف اå ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضي¢او ,خيراتلا كلذ

 ف دراولا يأر ءادبإ نع عانتمWا ساسأ مسق ف حضو;ا رمJا ةيمهJ ًارظنف .ةعومجملل ةقفر;ا ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف ًايأر يدبن W نحنو
 ةيلا;ا مئاوقلا هذه ف ةعجارم يأر ءادب¢ ساسأ ريفوتل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا نم نكمتن مل اننإف ,انريرقت
 .ةدحو;ا

 يأر ءادبإ نع عانتمbا ساسأ

 نع ديزي ام كلذ لث°و ,ةعومجملل ةدحو;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق ف ××× غلبمـب )ص( ةكرشلا عم كرتش;ا اهعورشم ف ةعومπا رامثتسا لجُس
 ىلإ كلذ ف اå ,اهيعجارمو )ص( ةكرشلا ةرادإ ىلإ لوصولاب انل حمسُي ملو .٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةعومπا لوصأ فاص نم %٩٠
 قلعتي اميف ةيرورض دعُت تPيدعت يأ كانه تناك اذإ ام ديدw نم نكمتن مل ,كلذل ةجيتنو .ةعجار;ا لامعJ )ص( ةكرشلا يعجارم قيثوت
 ةكرشلا تامازتلا ف ةيبسانتلا اهتصحو ,ةكرتشم ةرطيس اهيلع رطيست يتلاو ,)ص( ةكرشلا لوصأ ف ةعومπاب ةصا∏ا ةيبسانتلا ةصNاب
 نوكتت يتلا رصانعلاو ,ةنسلا كلت نع )ص( ةكرشلا تافورصمو لخد ف ةيبسانتلا اهتصحو ,ةكرتشم ةيلوؤسم اهنع ةلوؤسم يه يتلاو ,)ص(
 .ةدحو;ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ةدحو;ا ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاق اهنم

 ١٠ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوhاب يفلك"او ةرادÑا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعومجملل ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارå مايقلا ف انتيلوؤسم لثمتت
 لوصNا نم نكمتن مل اننإف ,انريرقت ف دراولا يأر ءادبإ نع عانتمWا ساسأ مسق ف حضو;ا رمóل ًارظن نكلو .اهنع عجار;ا ريرقت رادصإو
 .ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا هذه ف ةعجارم يأر ءادب¢ ساسأ ريفوتل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع

 ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارå ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةعومπا نع نولقتسم نحنو
 .دعاوقلا كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسå ًاضيأ انيفو دقو ,ةدحو;ا

 ىرخJا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[
 ]عجار;ا ناونع[
 ]خيراتلا[
  

 
 ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي W يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا  ٩

 .ًاقبطنم "ىرخJا ةيميظنتلاو
 ف ينوناقلا راط¢ا قايس ف بسانم رخآ حلطصå امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةراد¢ا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ  ١٠

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساñا ماظنب مازتلWا يغبني *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٥٩  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ف يأرلا ىلع تPيدعتلا
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت

 

 رصانع نع ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصhا ىلع عجار"ا ةردق مدع ببسب يأر ءادبإ نع عانتمbا - )٥( يحيضوتلا لاث"ا
 ةيلا"ا مئاوقلا ف ةددعتم

Jا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغRةيت: 

 يأ( ةعومÅ ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخJا تارادصÑاو

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادÑا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 ,ىرخأ ةرابعبو ,ةيلا"ا مئاوقلا ف ةددعتم رصانع نأشب ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصhا ىلع ًارداق عجار"ا نكي مل •
 مدعل ةلمت•ا تاريثأتلا ّدعُتو .ةأشن"ا ف ليصحتلا ةقحتسم غلاب"او نوزéا نع ةعجارم ةلدأ ىلع لوصhا نم عجار"ا نكمتي مل
 .ةيلا"ا مئاوقلا ف ةرشتنم ًاضيأو ةيرهوج ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصhا ىلع ةردقلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق5خJا تابلطت"ا •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشÑا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .عجار"ا تايلوؤسم مسق ف ةيدودحم رثكأ فصو مادختسا رمJا بلطتي •

 .يلحم ماظن بجوú ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضÑاب •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ١١ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 يأر ءادبإ نع عانتمbا

 ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارå انفيلكت ت
 ف اå ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضي¢او ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو
 .ةمه;ا ةيبساñا تاسايسلل صخلم كلذ

 ,انريرقت ف دراولا يأر ءادبإ نع عانتمWا ساسأ مسق ف ةحضو;ا رومJا ةيمهJ ًارظنف .ةكرشلل ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف ًايأر يدبن W نحنو
 .ةيلا;ا مئاوقلا هذه ف ةعجارم يأر ءادب¢ ساسأ ريفوتل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا نم نكمتن مل اننإف

 يأر ءادبإ نع عانتمbا ساسأ

 ملو .اهتياهنو ةنسلا ةيادب ف يلعفلا نوز∂ا درج ةظحåP مقن مل يلاتلابو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ دعب Wإ ةكرشلل يعجارمك انعم دقاعتلا متي مل
 ف رهظت يتلاو ,٢٠×١و ٢٠×٠ ربمسيد ٣١ ف اهب ظفتñا نوز∂ا تايمك نأشب ةعانق ىلإ ,ةليدب لئاسو قيرط نع ,لوصولا نم نكمتن
 رهش ف ليصحتلا ةقحتسم غلابملل ديدج ينورتكلإ ماظن لاخدإ نإف ,كلذل ةفاضإو .بيترتلا ىلع ××× و ××× غلبå يلا;ا زكر;ا يتمئاق
 ماظنلا ف روصقلا هجوأ كرادت ددصب لازت W ةراد¢ا تناك ,انريرقت خيرات ىتحو .غلاب;ا كلت ف ةديدع ءاطخأ ىلإ ىدأ ٢٠×١ ماع ربمتبس
 غلبå يلا;ا زكر;ا ةمئاق ف ةدراولا ليصحتلا ةقحتسم غلاب;ا نم ققحتلا وأ دكأتلا نم ةليدب لئاسو قيرط نع نكمتن ملو .ءاطخJا حيحصتو
 نم ناك اåر تPيدعت يأ كانه تناك اذإ ام ديدw نم نكمتن مل ,رومJا هذهل ةجيتنو .٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ××× هردق يلامجإ
 لخدلا ةمئاق اهنم نوكتت يتلا رصانعلاو ,ليصحتلا ةقحتسم غلاب;او نوز∂ا نم لجسم ريغ وأ لجسم وه اå قلعتي اميف اهلاخدإ يرورضلا
 .ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ,لماشلا

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي W يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا  ١١

 .ًاقبطنم "ىرخJا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٦٠  

)٧٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ١٢ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوhاب يفلك"او ةرادÑا تايلوؤسم 

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 رادصإو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارå مايقلا ف انتيلوؤسم لثمتت
 ىلع لوصNا نم نكمتن مل اننإف ,انريرقت ف دراولا يأر ءادبإ نع عانتمWا ساسأ مسق ف ةحضو;ا رومóل ًارظن نكلو .اهنع عجار;ا ريرقت
 .ةيلا;ا مئاوقلا هذه ف ةعجارم يأر ءادب¢ ساسأ ريفوتل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام

 دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارå ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو
 .دعاوقلا كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسå ًاضيأ انيفو

 ىرخJا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
 
 
 
  

 
 ف ينوناقلا راط¢ا قايس ف بسانم رخآ حلطصå امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةراد¢ا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ  ١٢

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساñا ماظنب مازتلWا يغبني *



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو ,هابتن8ا تفل تارقف :)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 ف ذخJا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٧٠٦( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .دامتعWا ةقيثو ف اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تPيدعتلا نابسNا

 

 

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٦٢  

 

)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 رومأ تارقفو ,هابتنWا تفل تارقف
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ

 )٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتن8ا تفل تارقف 

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ٤-١  ................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٥  .................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٦  ............................................................................................................................ فدهلا

 ٧  .......................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ٩–٨  ............................................................................................ عجار;ا ريرقت ف هابتنWا تفل تارقف

 ١١–١٠  ............................................................................................  عجار;ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقف

 ١٢  .....................................................................................................  ةمكوNاب يفلك;اب لاصتWا

 ىرخNا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٣أ–١أ  ................................................   عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومJاو هابتنWا تفل تارقف يب ةقPعلا

 ٦أ–٤أ  .......................................................................  ةيرورض هابتنWا تفل ةرقف اهيف نوكت دق يتلا فورظلا

 ٨أ–٧أ  ......................................................................................  عجار;ا ريرقت ف هابتنا تفل ةرقف يمضت

 ١٥أ–٩أ  ............................................................................................  عجار;ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقف

 ١٧أ–١٦أ  ...............................................................  عجار;ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتنWا تفل تارقف ناكم

 ١٨أ  .....................................................................................................  ةمكوNاب يفلك;اب لاصتWا

 هابتنWا تفل تارقفل تابلطتم ىلع يوت| يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;اب ةمئاق :لوJا قحل;ا 

 ىرخأ رومأ تارقفل تابلطتم ىلع يوت| يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;اب ةمئاق :يناثلا قحل;ا

 ىرخأ رومأ ةرقفو هابتنا تفل ةرقفو ةعجارملل ةسيئرلا روم�ل مسق ىلع يوتحي عجارم ريرقتل يحيضوت لاثم :ثلاثلا قحل;ا

 تفل ةرقف نمضتيو ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ نع جورÇا ببسب ,ظفحتم يأر ىلع يوتحي عجارم ريرقتل يحيضوت لاثم :عبارلا قحل;ا
 هابتنا

 
 

 ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتنWا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهJا" )٢٠٠(

 

 ةرقفلا

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٦٣  

)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 رومأ تارقفو ,هابتنWا تفل تارقف
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 :يرورض هنأ عجار;ا ىري امدنع عجار;ا ريرقت ف فاضâا غPبâا رايع;ا اذه لوانتي .١

 ثيحب ةيمهJا نم ريبك ردق ىلع دعتو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حاصفâا وأ اهضرع ت ٍرومأ وأ ٍرمJ يمدختس;ا هابتنا تفل )أ(
 وأ ;ةيلا;ا مئاوقلل يمدختس;ا مهفل ًاساسأ لكشت اهنإ

 ةلص تاذ دعتو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حصف;ا وأ ةضورع;ا كلت فPخب ىرخأ رومأ وأ ٍرمأ يJ يمدختس;ا هابتنا تفل )ب(
 .هريرقتل وأ عجار;ا تايلوؤس; وأ ةعجارملل يمدختس;ا مهفب

 امدنعو .هريرقت ف اهنع غلبُيو ,ةعجارملل ةسيئر ًارومأ عجار;ا ددحي امدنع تاداشرإ مدقيو تابلطتم ١)٧٠١( ةعجار;ا رايعم عضي .٢
 غPبإ يأو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا يب ةقPعلا لوانتي رايع;ا اذه نإف ,هريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا روم�ل ًامسق عجار;ا نّمضُي
 )٣أ–١أ تارقفلا :عجار( .رايع;ا اذهل ًاقفو عجار;ا ريرقت ف فاضإ

 ةيرارمتسWا نع عجار;ا ريرقت ف غPبâا نأشب تاداشرإ نامدقيو تابلطتم ٣)٧٢٠( ةعجار;ا رايعمو ٢)٥٧٠( ةعجار;ا رايعم عضي .٣
 .بيترتلا ىلع ىرخJا تامولع;او

 رومأ تارقف وأ هابتنا تفل تارقف يمضتل عجارملل ةددحم تابلطتم ىلع يوت| يتلا ةعجار;ا ريياعم )٢( و )١( ناقحل;ا ددحي  .٤
 ةرقفلا :عجار( .تارقفلا هذه لثم لكشب قلعتي اميف رايع;ا اذه ف ةدراولا تابلطت;ا قبطنت ,فورظلا كلت فو .هريرقت ف ىرخأ
 )٤أ

 نايرسلا خيرات 

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٥

 فدهلا

 مايقلا يرورضلا نم نوكي امدنع ,يلي ام ىلإ يمدختس;ا هابتنا تفلب ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكت دعب ,موقي نأ وه عجار;ا فده .٦
 :عجار;ا ريرقت ف حضاو فاضإ غPبإ يمضت قيرط نع ,ينه;ا همكح بسحب كلذب

 مهفل ًاساسأ لكشي هنإ ثيحب ةيمهJا نم ريبك ردق ىلع هنكل ,ةيلا;ا مئاوقلا ف بسانم لكشب هنع حصفم وأ ضورعم ٍرمأ )أ(
 وأ ;ةيلا;ا مئاوقلل يمدختس;ا

 .لاNا ىضتقم بسح ,هريرقتل وأ عجار;ا تايلوؤس; وأ ةعجارملل يمدختس;ا مهفب ةلص اذ ّدعُي رخآ رمأ يأ )ب(

 تافيرعتلا 

٧.  Jا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغûيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 ةيلا;ا مئاوقلا ف بسانم لكشب هنع حاصفâا وأ هضرع ت رمأ ىلإ ريشت عجار;ا ريرقت اهنمضتي ةرقف :هابتنWا تفل ةرقف )أ(
 .ةيلا;ا مئاوقلل يمدختس;ا مهفل ًاساسأ لكشي هنإ ثيحب ةيمهJا نم ريبك ردق ىلع ,عجار;ا مكح بسح ,دعُيو

 ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حصف;ا وأ ةضورع;ا رومJا فPخب ام رمأ ىلإ ريشتو ,عجار;ا ريرقت ف درت ةرقف :رخآ رمأ ةرقف )ب(
 .هريرقت وأ عجار;ا تايلوؤسم وأ ةعجارملل يمدختس;ا مهفب ةلص تاذ -عجار;ا مكح بسح- دعُتو

 
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غPبâا" )٧٠١( ةعجار;ا رايعم ١
 "ةيرارمتسWا" )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم  ٢
 "ىرخJا تامولع;اب ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٦٤  

 

)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 رومأ تارقفو ,هابتنWا تفل تارقف
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ

 تابلطت"ا

 عجار"ا ريرقت ف هابتن8ا تفل تارقف

 مكح بسحب دعُيو ,ةيلا;ا مئاوقلا ف هنع حاصفâا وأ هضرع ت ام ٍرمJ يمدختس;ا هابتنا تفل يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىأر اذإ .٨
 ف نّمضُي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلل يمدختس;ا مهفل ًاساسأ لكشي هنإ ثيحب ةيمهJا نم ريبك ردق ىلع ,عجار;ا
 )٦أ ,٥أ يترقفلا :عجار( :يلي ام ةطيرش هابتنا تفل ةرقف هريرقت

 ;رمJا اذهل ًةجيتن ٤)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو يأرلا ليدعت عجار;ا نم ًابولطم نوكي Wأ )أ(

 كلذو ,عجار;ا ريرقت ف اهنع غPبâا متيس يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومJا دحأ هنأ ىلع هديد| ت دق رمJا نوكي Wأ )ب(
 )٣أ–١أ تارقفلا :عجار( .ًاقبطنم )٧٠١( ةعجار;ا رايعم نوكي امدنع

 :هيلع بجيف ,هابتنا تفل ةرقف هريرقت ف عجار;ا نّمضُي امدنع .٩

 ;"هابتنا تفل" ةرابعلا نمضتي بسانم ناونع ت| عجار;ا ريرقت نم لصفنم مسق ف ةرقفلا يمضت  )أ(

 هيف روثعلا نكü يذلا ةيلا;ا مئاوقلا ف عضو;او هيلإ هابتنWا تفل متي يذلا رمJا ىلإ ةرقفلا ف ةحضاو ةراشإ ةفاضإ  )ب(
 اهضرع ت يتلا تامولع;ا ىلإ طقف ةرقفلا ريشت نأ بجيو .ٍفاو وحن ىلع رمJا فصت يتلا ةلصلا تاذ تاحاصفâا ىلع
 ;ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حاصفâا وأ

 )١٧أ–١٦أ ,٨أ–٧أ تارقفلا :عجار( .هيلإ هابتنWا تفل ت يذلا رمJا ىلع ًءانب هليدعت متي مل عجار;ا يأر نأ ىلإ ةراشâا )ج(

 عجار"ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقف 

 اذه نJ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف اهنع حاصفâا وأ اهضرع ت يتلا رومJا فPخب رخآ رمأ نع غPبâا يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىأر اذإ .١٠
 نّمضُي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,هريرقت وأ عجار;ا تايلوؤسم وأ ةعجارملل يمدختس;ا مهفب ةلص اذ عجار;ا مكح بسحب دعُي رمJا
 :يلي ام ةطيرش رخآ رمأ ةرقف هريرقت ف

 ;حئاوللا وأ ةمظنJا بجو° ًاروظحم كلذ نوكي Wأ )أ(

 كلذو ,عجار;ا ريرقت ف اهنع غPبâا متيس يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومJا دحأ هنأ ىلع هديد| ت دق رمJا نوكي Wأ )ب(
 )١٤أ–٩أ تارقفلا :عجار( .ًاقبطنم )٧٠١( ةعجار;ا رايعم نوكي امدنع

 وأ "رخآ رمأ" ناونع ت| لصفنم مسق ف ةرقفلا فيضي نأ هيلع بجيف ,هريرقت ف رخآ رمأ ةرقف يمضتب عجار;ا موقي امدنع .١١
 )١٧أ–١٥أ تارقفلا :عجار( .بسانم رخآ ناونع يأ

  ةمكوYاب يفلك"اب لاصت8ا

 ةغيصلاو عقوتلا اذهب ةمكوNاب يفلك;ا غPبإ هيلع بجيف ,هريرقت ف رخآ رمأ ةرقف وأ هابتنا تفل ةرقف جاردإ عقوتي عجار;ا ناك اذإ .١٢
 )١٨أ ةرقفلا :عجار( .ةرقفلا هذهل ةحرتق;ا

*** 

 
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تPيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم ٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٦٥  

)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 رومأ تارقفو ,هابتنWا تفل تارقف
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ

 ىرخNا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ))ب(٨ ,٢ يترقفلا :عجار( عجار"ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومNاو هابتن8ا تفل تارقف يب ةق]علا

 ةيمهJا ,عجارملل ينه;ا مكNا بسحب ,اهل تناك يتلا رومJا كلت اهنأب ةعجارملل ةسيئرلا رومJا )٧٠١( ةعجار;ا رايعم فّرعي .١أ
 يفلكملل اهغPبإ ت يتلا رومJا يب نم ةعجارملل ةسيئرلا رومJا رايتخا متيو .ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةغلابلا
 ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غPبâا رفويو ٥.ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نم ةمهم جئاتن نمضتت يتلاو ,ةمكوNاب
 ينه;ا مكNا بسحب ,اهل تناك يتلا رومJا كلت مهف ف مهتدعاس; يفدهتس;ا ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ةيفاضإ تامولعم
 ةمهم تاداهتجا ىلع توطنا يتلا تWا£او ةأشن;ا مهف ف ًاضيأ مهدعاست نأ نكü يتلاو ةعجار;ا دنع ةغلابلا ةيمهJا ,عجارملل
 هابتنWا تفل تارقف مادختسا دعُي Pف ,ًاقبطنم )٧٠١( ةعجار;ا رايعم نوكي امدنعو .ةعجار;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف ةرادâا بناج نم
 .ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نم رمأ لك فصول Pًيدب

 ,عجار;ا مكح بسحب ,ًاضيأ ةيساسأ )٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا اهنأ ديد| ت يتلا رومJا نوكت دق  .٢أ
 ,)٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل سيئر رمأك رمJا نع غPبâا دنعو ,تWاNا هذه لثم فو .ةيلا;ا مئاوقلل يمدختس;ا مهفل
 رمJا ضرع قيرط نع كلذب عجار;ا موقي دقو .يبسنلا هنزو ىلإ هابتنWا نم ديز;ا تفل وأ ءوضلا طيلست ف عجار;ا بغري دقف
 نع وأ )لوJا رمJا وه نوكي نأب ,لاث;ا ليبس ىلع( ةعجارملل ةسيئرلا رومJا مسق ف ىرخJا رومJا نم ًاحوضو رثكأ لكشب
 .ةيلا;ا مئاوقلل يمدختس;ا مهفل رمJا ةيمهأ ىلإ ةراش¶ل ةعجارملل سيئرلا رمJا فصو ف ةيفاضإ تامولعم جاردإ قيرط

 نم ًاريبك ًامامتها بلطتي مل هنJ( )٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا دحأ هنأ ىلع هديد| متي مل ٌرمأ دجوي دق  .٣أ
 ىأر اذإو .)قحW ثدح ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيلا;ا مئاوقلل يمدختس;ا مهفل ًاساسأ لكشي ,عجار;ا مكح بسحب هنكلو ,)عجار;ا
 اذهل ًاقفو عجار;ا ريرقت ف هابتنا تفل ةرقف ف هنيمضت متي ٍذئدنعف ,رمJا كلذل يمدختس;ا هابتنا تفل يرورضلا نم هنأ عجار;ا
 .رايع;ا

 )٨ ,٤ يترقفلا :عجار( ةيرورض هابتن8ا تفل ةرقف اهيف نوكت دق يتلا فورظلا

 ف هريرقت ف هابتنا تفل تارقف يمضتب موقيل عجارملل ةددحم تابلطتم ىلع يوت| يتلا ةعجار;ا ريياعم )١( قحل;ا ددحي .٤أ
 :فورظلا هذه يب نمو .ةنيعم فورظ

 ةمظنJا بجو° ضورفم هنأ Wول هلوبق متيل نكي مل حئاوللا وأ ةمظنJا بجو° ضورف;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ نوكي امدنع •
 .حئاوللا وأ

 .صاخ ضرغ يذ راطâ ًاقفو ةّدعُم ةيلا;ا مئاوقلا نأ ىلإ يمدختس;ا هيبنت •

 ٦.)ةقحW ثادحأ ,يأ( Wًدعم وأ ًاديدج ًاريرقت مدقيو ,هريرقت خيرات دعب قئاقحب ملع ىلع عجار;ا حبصي امدنع •

 :يلي ام هابتنا تفل ةرقف يمضت يرورضلا نم هنأ اهيف عجار;ا ىري دق يتلا فورظلا ةلثمأ نم  .٥أ

 .دوهعم ريغ يميظنت وأ يئاضق ءارجâ ةيلبقتس;ا ةجيتنلاب قلعتي اميف دكأت مدع ةلاح دوجو •

 ٧.عجار;ا ريرقت خيراتو ةيلا;ا مئاوقلا خيرات يب مهم قحW ثدح عوقو •

 .ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت هل ديدج يبساحم رايع; )هب ًاحومسم نوكي امدنع( ركب;ا قيبطتلا •

 .ةأشنملل يلا;ا زكر;ا ىلع ريبك ريثأت ,اهل لازي W وأ ,اهل ناك ةريبك ةثراك عوقو •

 .رومJا هذه لثم نع عجار;ا غPبإ ةيلعاف نم للقي دق هابتنWا تفل تارقفل قاطنلا عساو مادختسWا نإف ,كلذ عمو  .٦أ

 
 ١٦ ةرقفلا ,"ةمكوNاب يفلك;اب لاصتWا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ٥
 ١٦و )ب(١٢ ناترقفلا ,"ةقحPلا ثادحJا" )٥٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٦
 ٦ ةرقفلا ,)٥٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٧



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٦٦  

 

)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 رومأ تارقفو ,هابتنWا تفل تارقف
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ

 )٩ ةرقفلا :عجار( عجار"ا ريرقت ف هابتنا تفل ةرقف يمضت

 :نع Pًيدب هابتنWا تفل ةرقف دعُت Wو .عجار;ا يأر ىلع عجار;ا ريرقت ف هابتنا تفل ةرقف يمضت رثؤي W .٧أ

 وأ ;ةعجار;ا طابترا فورظ كلذ بلطتي امدنع )٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو لدعم يأر ءادبإ )أ(

 ةيرورض دعُت يتلا وأ ,اهüدقت ةرادâا نم قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بلطي يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفâا  )ب(
Jوأ ;لداعلا ضرعلا قيقحتل رخآ ببس ي 

 ةريبك ًاكوكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتي اميف يرهوج دكأت مدع دوجو دنع ٨)٥٧٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا )ج(
 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا ةردق لوح

 .ةنيعم فورظ ف هابتنWا تفل تارقف جاردإ ناكم نأشب تاداشرâا نم ديز;ا ١٧أو ١٦أ ناترقفلا مدقت .٨أ

 )١١ ,١٠ يترقفلا :عجار( عجار"ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقف

 ةيرورض رخآ رمأ ةرقف اهيف نوكت دق يتلا فورظلا

 ةعجارملل يمدختس;ا مهفب رمJا ةلص 

 نع غPبâا كلذ نمضتيو ,امهل طط≠ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطنب ةمكوNاب يفلك;ا غPبإ عجار;ا نم )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٩أ
 ةسيئرلا رومJا دحأك اهديد| متي دق ةمه;ا رطا≠اب ةقلعت;ا رومJا نأ نم مغرلا ىلعو ٩.عجار;ا اهددحي يتلا ةمه;ا رطا≠ا
 وأ ,هل طط≠ا ةعجار;ا قاطن ,لاث;ا ليبس ىلع( قاطنلاو طيطختلاب ةقلعت;ا ىرخJا رومJا نوكت نأ حجر;ا ريغ نمف ,ةعجارملل
 رايعم ف ةعجارملل ةسيئرلا رومJا ديد| ةقيرط ببسب ةعجارملل ةسيئر ًارومأ )ةعجار;ا قايس ف ةيبسنلا ةيمهJا قيبطت
 وأ ,هريرقت ف قاطنلاو طيطختلاب ةقلعت;ا رومJا نع غلبي نأ عجار;ا نم حئاوللا وأ ةمظنJا بلطتت دقف ,كلذ عمو .)٧٠١( ةعجار;ا
 .رخآ رمأ ةرقف ف رومJا كلت نع غPبâا يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري دق

 ةردقلا مدعل لمتÆا ريثأتلا نأ نم مغرلا ىلع طابترWا نم باحسنWا ىلع رداق ريغ اهيف عجار;ا نوكي يتلا ةردانلا فورظلا ف .١٠أ
 ىري دق ١٠,ًارشتنم ًاريثأت دعُي ةعجار;ا قاطن ىلع ةرادâا هتضرف ديق ببسب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع
 .طابترWا نم هباحسنا ةيناكمإ مدع ببس حيضوتل هريرقت ف رخآ رمأ ةرقف يمضت يرورضلا نم هنأ عجار;ا

 هريرقت وأ عجار;ا تايلوؤس; يمدختس;ا مهفب رمJا ةلص 

 ًاريسفت رفوت رومأ حيضوتب هل حمست دق وأ ,عجار;ا نم ةنيعم ةلود ف اهيلع فراعت;ا ةسرام;ا وأ حئاوللا وأ ةمظنJا بلطتت دق .١١أ
 ,دعُي رمأ نم رثكأ ىرخJا رومJا مسق نمضتي امدنعو .اهنأشب عجار;ا ريرقتل وأ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع هتايلوؤس; ًايفاضإ
 نيوانع مادختسا ديف;ا نم نوكي دقف ,هريرقت وأ عجار;ا تايلوؤسم وأ ةعجارملل يمدختس;ا مهفب ةلص اذ ,عجار;ا مكح بسحب
 .رمأ لكل ةفلتخم ةيعرف

 ريياعم بجو° هتيلوؤسم ىلإ ةفاضâاب ,ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار;ا اهيف لمحتي يتلا فورظلا رخûا رمJا ةرقف لوانتت W .١٢أ
 ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت عجار;ا نم بلطُي امدنع وأ ,)١١)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف ىرخJا ريرقتلا تايلوؤسم مسق رظنا( ةعجار;ا
 .ةددحم رومأ ف يأر ءادبإ وأ ,اهنع ريرقتلاو ةددحم

 ةيلا;ا مئاوقلا نم ةدحاو ةعومجم نم رثكأ نع ريرقتلا 

 ىرخأ ةعومجمو )ينطولا راطâا ,لاث;ا ليبس ىلع( ماع ضرغ يذ راطâ ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا نم ةدحاو ةعومجم ةأشن;ا دِعُت دق .١٣أ
 ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع( ماع ضرغ يذ رخآ راطâ ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا نم

 
 ٢٣و ٢٢ ناترقفلا ,٥٧٠ ةعجار;ا رايعم  ٨
  ١٥ ةرقفلا ,)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٩
 .فرظلا اذهل شاقن ىلع عPطPل )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم نم )٢( )ب( ١٣ ةرقفلا رظنا  ١٠
  ٤٤و ٤٣ ناترقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ١١
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)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 رومأ تارقفو ,هابتنWا تفل تارقف
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ

 دعُت رطJا كلت نأ عجار;ا ددح اذإو .ةيلا;ا مئاوقلا نم يتعوم£ا يتاه نم ٍلك نع ريرقتلاب عجار;ا فيلكتب موقتو ,))*(ةيدوعسلا
 نم ىرخأ ةعومجم دادعإ ت دق هنأ ةقيقح ىلإ ةراش¶ل رخآ رمأ ةرقف هريرقت ف نّمضُي دقف ,ةلصلا تاذ فورظلا لظ ف ةلوبقم
 .ةيلا;ا مئاوقلا كلت نع ًاريرقت ردصأ دق عجار;ا نأو ماع ضرغ يذ رخآ راطâ ًاقفو ةأشن;ا سفن لبق نم ةيلا;ا مئاوقلا

 همادختسا وأ عجار;ا ريرقت عيزوت دييقت

 تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نأ نوفدهتس;ا نومدختس;ا ررق اذإ ماع ضرغ يذ راطâ ًاقفو صاخ ضرغل ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نكü  .١٤أ
 عجار;ا ىري دقف ,نيددحم يمدختس; ًاهجوم نوكي عجار;ا ريرقت نإ ثيحو .ةيلا;ا تامولع;ا نم مهتاجايتحاب يفت ماعلا ضرغلا
 Wو ,يفدهتس;ا يمدختسملل طقف هجوم عجار;ا ريرقت نأ ىلع صنت رخآ رمأ ةرقف يمضت فورظلا بسحب يرورضلا نم هنأ
 .ىرخأ فارطأ لبق نم همادختسا وأ هعيزوت يغبني

 عجار;ا ريرقت ف رخآ رمأ ةرقف يمضت

 رمأ ةرقف نمضتت Wو .ةيلا;ا مئاوقلا ف هنع حاصفâا وأ هضرع مزلي W رخûا رمJا كلذ نأ حوضوب رخآ رمأ ةرقف ىوتحم سكعي .١٥أ
 ريياع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ىرخJا ةينه;ا ريياع;ا وأ حئاوللا وأ ةمظنJا بجو° اهüدقت عجار;ا ىلع رظحُي يتلا تامولع;ا رخآ
 .اهريفوت ةرادâا نم بلطُي يتلا تامولع;ا رخآ رمأ ةرقف ف نَّمضُي W ,كلذل ةفاضإو .تامولع;ا ةيرسب ةقلعت;ا ةيقPخJا

 )١١ ,٩ يترقفلا :عجار( عجار"ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتن8ا تفل تارقف ناكم

 مكحو ,اهب غPبâا متيس يتلا تامولع;ا ةعيبط ىلع عجار;ا ريرقت ف رخûا رمJا ةرقف وأ هابتنWا تفل ةرقف ةفاضإ ناكم دمتعي .١٦أ
 بولط;ا ىرخJا رصانعلاب ًةنراقم ,يفدهتس;ا يمدختسملل تامولع;ا كلت اهلث≤ يتلا ةيمه�ل يبسنلا نزولاب قلعتي اميف عجار;ا
 :لاث;ا ليبس ىلعف .)٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو اهنع ريرقتلا

 هابتنWا تفل تارقف

 ريرقتلا راطإ نأ عجار;ا اهيف ررقي يتلا فورظلا كلذ ف ا° ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإب هابتنWا تفل ةرقف قلعتت امدنع •
 ىري دقف ١٢,حئاوللا وأ ةمظنJا بجو° ضورفم هنأ Wول هلوبق متيل نكي مل حئاوللا وأ ةمظنJا بجو° ضورف;ا يلا;ا
 .عجار;ا يأرل بسانم قايس ريفوتل يأرلا ساسأ مسق دعب ًةرشابم ةرقفلا عضو يرورضلا نم هنأ عجار;ا

 رومJا مسق لبق امإ هابتنWا تفل ةرقف ضرع نكü ,عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا روم�ل مسق ضرع متي امدنع •
 ةرقف ف ةدراولا تامولع;ا ةيمهJ يبسنلا نزولاب قلعتي اميف عجار;ا مكح ىلإ ًادانتسا ,ًةرشابم هدعب وأ ةعجارملل ةسيئرلا
 ثدح - هابتنWا تفل" كلذ لاثمو ,"هابتنWا تفل" ناونع ىلإ قايسلا نم ديز;ا ًاضيأ عجار;ا فيضي دقو .هابتنWا تفل
Wا تفل ةرقف زييمتل ,"قحWا نع هابتنJا مسق ف ةنّيب;ا ةيدرفلا رومJةعجارملل ةسيئرلا روم. 

 ىرخJا رومJا تارقف

 دقف ,رخآ رمأ ةرقف ةفاضإ ًاضيأ يرورضلا نم هنأ رابتعاو عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا روم�ل مسق ضرع دنع •
 رخûا رمJا ةرقف زييمتل ,"ةعجار;ا قاطن - رخآ رمأ" كلذ لاثمو ,"رخآ رمأ" ناونعلا ىلإ قايسلا نم ديز;ا عجار;ا فيضي
 .ةعجارملل ةسيئرلا رومJا مسق ف ةنّيب;ا ةيدرفلا رومJا نع

 ,عجار;ا ريرقت ف هلوانت ت ىرخأ ريرقت تايلوؤس° قلعتم رمJ يمدختس;ا هابتنا تفلل رخآ رمأ ةرقف يمضت دنع  •
üا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" مسق ف ةرقفلا هذه يمضت نكJىرخ". 

 مسقك رخûا رمJا ةرقف يمضت نكü ,هريرقتل يمدختس;ا مهفب وأ عجار;ا تايلوؤسم عيمجب ةلص اذ رمJا نوكي امدنع •
 ."ىرخJا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا"و "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" دعب لصفنم

 
 ف درو ا; ًاقفو ريياع;ا كلت ضعبل ةئيهلا اهتفاضأ تاحاصفإ ىلإ ةفاضâاب يلودلا سل£ا نم تردص امك يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا يه ةدمتع;ا ةيلودلا ريياع;ا  *

 يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا دامتعا ةقيثو
 )٨٠٠( ةعجار;ا رايعم نم ١٤ ةرقفلاو ,"ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتWا" )٢١٠( ةعجار;ا رايعم نم ١٩ ةرقفلا بجو° بولطم وه ا; ًاقفو ,لاث;ا ليبس ىلع ١٢

 ."صاخ ضرغ تاذ رطJ ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا"
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)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 رومأ تارقفو ,هابتنWا تفل تارقف
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ

 امدنع ,رخûا رمJا ةرقفو هابتنWا تفل ةرقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا مسق يب لعافتلل ًايحيضوت Wًاثم ثلاثلا قحل;ا مدقي .١٧أ
 عجارم ريرقت ف هابتنا تفل ةرقف عبارلا قحل;ا ف دراولا ريرقتلل يحيضوتلا لاث;ا نمضتيو .عجار;ا ريرقت ف اهعيمج ضرعُت
 .ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع هيف غPبâا متي ملو ظفحتم يأر ىلع يوتحي ,ةجردم ريغ ةأشن;

 )١٢ ةرقفلا :عجار( ةمكوYاب يفلك"اب لاصت8ا 

 طيلست عجار;ا يوني ةددحم رومأ يأ ةعيبطب ةطاحâاو ملعلا نم ةمكوNاب يفلك;ا ١٢ ةرقفلا بجو° بولط;ا غPبâا نّكü .١٨أ
 يعم رمأ نع رخآ رمأ ةرقف جاردإ رركتي امدنعو .ةرورضلا دنع عجار;ا نم حاضيتسPل ةصرف مهل رفويو ,هريرقت ف اهيلع ءوضلا
 ًابلاطم نكي مل ام ,طابترا لك ف غPبâا راركت يرورضلا ريغ نم هنأ عجار;ا ررقي دقف ,ةعباتتم تاطابترا ف عجار;ا ريرقت ف
 .حئاوللا وأ ةمظنJا بجو° كلذب مايقلاب
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 رومأ تارقفو ,هابتنWا تفل تارقف
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ

)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 لوNا قحل"ا  

 )٤أ ,٤ يترقفلا :عجار(

 هابتن8ا تفل تارقفل تابلطتم ىلع يوتd يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع"اب ةمئاق

 .ةنيعم فورظ ف هريرقت ف هابتنا تفل تارقف يمضت عجار;ا نم بلطتت يتلاو ىرخJا ةعجار;ا ريياعم ف ةدراولا تارقفلا قحل;ا اذه ددحي
 .ةعجار;ا ريياعم ف ىرخأ ةيريسفت داومو ةيقيبطت داوم نم اهب قلعتي امو تابلطت;ا ف رظنلا نع Pًيدب ةمئاقلا هذه دعت Wو

 )ب(١٩ ةرقفلا ,"ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتWا" )٢١٠( ةعجار;ا رايعم •

 ١٦و )ب(١٢ ناترقفلا ,"ةقحPلا ثادحJا" )٥٦٠( ةعجار;ا رايعم •

 ١٤ ةرقفلا ,"صاخ ضرغ تاذ رطJ ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٨٠٠( ةعجار;ا رايعم •

 
 يناثلا قحل"ا

 )٤ ةرقفلا :عجار(

 ىرخأ رومأ تارقفل تابلطتم ىلع يوتd يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع"اب ةمئاق

 Wو .ةنيعم فورظ ف هريرقت ف رخآ رمأ ةرقف يمضت عجار;ا نم بلطتت يتلاو ىرخJا ةعجار;ا ريياعم ف ةدراولا تارقفلا قحل;ا اذه ددحي
 .ةعجار;ا ريياعم ف ىرخأ ةيريسفت داومو ةيقيبطت داوم نم اهب قلعتي امو تابلطت;ا ف رظنلا نع Pًيدب ةمئاقلا هذه دعت

 ١٦و )ب( ١٢ ناترقفلا ,"ةقحPلا ثادحJا" )٥٦٠( ةعجار;ا رايعم •

 ١٧و ١٦و ١٤و ١٣ تارقفلا ,"ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرJا - ةنراق;ا تامولع;ا" )٧١٠( ةعجار;ا رايعم •
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 رومأ تارقفو ,هابتنWا تفل تارقف
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ

)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 )*(ثلاثلا قحل"ا

 )١٧أ ةرقفلا :عجار(

 )**(ىرخأ رومأ ةرقفو هابتنا تفل ةرقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومkل مسق ىلع يوتحي لقتسم عجارم ريرقتل يحيضوت لاثم

Nا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغoةيت: 

 نأ يأ( ةعومz ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ ١)٦٠٠( ةعجار"ا رايعم

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •

 .)ماع ضرغ وذ راطإ()***(يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخNا تارادص{او

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةراد{ا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 لوصYا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •
 .اهيلع

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق]خNا تابلطت"ا •

 يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادحNاب طبترت 8 هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصYا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق

 كلذ نع ةأشن"ا تحصفأ دقو ,ةأشن"اب ةصاîا جاتن{ا قفارم ف قيرح علدنا ,عجار"ا ريرقت خيراتو ةيلا"ا مئاوقلا خيرات يب •
 يمدختس"ا مهفل ًاساسأ لكشي هنإ ثيحب ةيمهNا نم ريبك ردق ىلع دعُي رمNا نإف ,عجار"ا مكح بسحبو .ًاقح8 ًاثدح هرابتعاب
 .ةيلاYا ةرتفلا ف ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم دنع عجار"ا نم ًاريبك ًامامتها رمNا بلطتي ملو .ةيلا"ا مئاوقلل

 .)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ,ةعجارملل ةسيئرلا رومNا نع غ]ب{ا ت •

 .تامولع"ا كلت ف ًايرهوج ًافيرd فشتكي ملو ,هريرقت خيرات لبق ىرخNا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •

 عنö حئاول وأ ةمظنأ دجوت 8و .قباس عجارم ةطساوب ةقباسلا ةرتفلل ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم تöو ,ةلباق"ا ماقرNا ضرع ت •
 .كلذب مايقلا ررق دقو ,ةلباق"ا ماقرNا نأشب قباسلا عجار"ا ريرقت ىلإ ةراش{ا نم عجار"ا

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارش{ا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوú ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاض{اب •

 
 ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةيماظنلا ةئيبلا عم قفتي ا° ,ىرخJا ريرقتلا ريياعمو رايع;ا اذه ف ةدراولا لقتس;ا عجار;ا ريرقت جذا∂ ةغايص ىلع تPيدعتلا ضعب لاخدإ ت *

 .رايعم لك هبلطتي ام بسح لقتس;ا عجار;ا ريرقت تانوكم نم تPيدعتلا كلت نم يأ ريغت ملو .ةيدوعسلا
 ةئيهلا ةرادإ سلجم نع ةرداصلا دامتعWا ةقيثول ًاقفو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا - دري امنيأ - ةعجار;ا ريياعم حلطصم ينعي  **

 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا
 ")ةعوم£ا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف ا°( ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١

 عوضوم لثم ةيلودلا ريياع;ا اهيطغت W عيضاو; ةينف ءارأ وأ ريياعم نم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا هدمتعت ام وه ىرخJا تارادصâاو ريياع;اب دصقي  ***
 .ةاكزلا
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)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 رومأ تارقفو ,هابتنWا تفل تارقف
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٢ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل 
 كلذ ف ا° ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيâاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبساÆا تاسايسلل صخلم

 يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوπا بناوπا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصâاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف

 يأرلا ساسأ

 نم ديز° ةحضوم ريياع;ا كلت بجو° انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤس° ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجار° ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا

 ٣هابتن8ا تفل

 انيأر ليدعت متي ملو .ةكرشلا جاتنإ قفارم ف علدنا قيرح تاريثأت حضوي يذلا ,ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا X حاضيâا ىلإ هابتنWا تفلن نأ دون
 .رمJا اذهب قلعتي اميف

 ةعجارملل ةسيئرلا رومNا

 .ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهJا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومJا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومJا
 .رومJا هذه ف Pًصفنم ًايأر مدقن W نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومJا هذه لوانت ت دقو

 ])٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نم رمأ لك فصو متي[

 رخآ رمأ

 ف مئاوقلا كلت ف لدعم ريغ ًايأر ىدبأ رخآ عجارم لبق نم ,٢٠×٠ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلل )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ت≤
 .٢٠×١ سرام ٣١

 :]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا ف]خب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخNا تامولع"ا

 .])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ٤ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوYاب يفلك"او ةراد{ا تايلوؤسم

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي W يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٢

 .ًاقبطنم "ىرخJا
 قلعتي اميف عجار;ا مكح ىلإ ًادانتسا ,ًةرشابم هدعب وأ ةعجارملل ةسيئرلا رومJا مسق لبق امإ هابتنWا تفل ةرقف ضرع نكü ,١٦أ ةرقفلا ف هيلإ راشم وه ا; ًاقفو ٣

 .هابتنWا تفل ةرقف ف ةدراولا تامولع;ا ةيمهJ يبسنلا نزولاب
 ف ينوناقلا راطâا قايس ف بسانم رخآ حلطص° امهلادبتسا ىلإ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادâا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ٤

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
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)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 رومأ تارقفو ,هابتنWا تفل تارقف
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ىرخNا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 .]مسWا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا

 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
 

 
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساÆا ماظنب مازتلWا يغبني *
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)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 رومأ تارقفو ,هابتنWا تفل تارقف
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ

 عبارلا قحل"ا

 )٨أ ةرقفلا :عجار(

 هابتنا تفل ةرقف نمضتيو ,قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راطإ نع جورîا ببسب ,ظفحتم يأر ىلع يوتحي لقتسم عجارم ريرقتل يحيضوت لاثم

Nا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغoةيت: 

 نأ يأ( ةعومz ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخNا تارادص{او

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةراد{ا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 .ظفحتم يأر ءادبإ ىلإ قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راطإ نع جورîا ىدأ •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق]خNا تابلطت"ا •

 دق يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادحNاب طبترت 8 هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصYا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت

 هرابتعاب كلذ نع ةأشن"ا تحصفأ دقو ,ةأشن"اب ةصاîا جاتن{ا قفارم ف قيرح علدنا ,عجار"ا ريرقت خيراتو ةيلا"ا مئاوقلا خيرات يب •
 مئاوقلل يمدختس"ا مهفل ًاساسأ لكشي هنإ ثيحب ةيمهNا نم ريبك ردق ىلع دعُي رمNا نإف ,عجار"ا مكح بسحبو .ًاقح8 ًاثدح
 .ةيلاYا ةرتفلا ف ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم دنع عجار"ا نم ًاريبك ًامامتها رمNا بلطتي ملو .ةيلا"ا

 .رخآ وحن يأ ىلع اهنع غ]ب{ا ررقي ملو ,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومNا نع غ]ب{اب بلاطم ريغ عجار"ا •

 .هريرقت خيرات لبق ىرخأ تامولعم ةيأ ىلع عجار"ا لصحي مل •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارش{ا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوú ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاض{اب •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ١ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 ظفحت"ا يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 كلذ ف ا° ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيâاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبساÆا تاسايسلل صخلم

 ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انريرقت ف دراولا "ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رمJا تاريثأت ءانثتسابو ,انيأر فو
 اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوπا بناوπا عيمج نم

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي W يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ١

 .ًاقبطنم "ىرخJا
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)٧٠٦( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 رومأ تارقفو ,هابتنWا تفل تارقف
 لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ

 تارادصâاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا

 ظفحت"ا يأرلا ساسأ

 ةيلا;ا قاروJا هذه ةرادâا طبرت ملو .××× غلب° يلا;ا زكر;ا ةمئاق ف ةلجسم ةكرشلاب ةصاÇا لوادتلل ةلباقلا لجJا ةريصق ةيلا;ا قاروJا
 ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا نع ًاجورخ لكشي اº ,ةفلكتلاب اهترهظأ كلذ نم Wًدب اهنكلو ,يقوسلا اهرعسب
 مايق ةلاح ف هنأ ىلإ ةكرشلا تPجس ريشتو .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصâاو ريياع;او ةيدوعسلا
 لخدلا ةمئاق ف ××× غلب° ةققحم ريغ ةراسخ تابثإب تماق دق ةكرشلا تناكل ,يقوسلا اهرعسب لوادتلل ةلباقلا ةيلا;ا قاروJا طبرب ةرادâا
 متيس ناكو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف غلب;ا سفنب يلا;ا زكر;ا ةمئاق ف ةيلا;ا قارو�ل يرتفدلا غلب;ا ضيفخت متيس ناكو .ةنسلل لماشلا
 .بيترتلا ىلع ××× و ××× و ××× غلب° يمهاس;ا قوقحو ,لخدلا فاصو ,لخدلا ةبيرضو ةاكزلا ضيفخت

 نم ديز° ةحضوم ريياع;ا كلت بجو° انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤس° ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجار° ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .ظفحت;ا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا

 قيرYا تاريثأت - هابتنا تفل

 انيأر ليدعت متي ملو .ةكرشلا جاتنإ قفارم ف علدنا قيرح تاريثأت حضوي يذلا ,ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا X حاضيâا ىلإ هابتنWا تفلن نأ دون
 .رمJا اذهب قلعتي اميف

 ٢ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوYاب يفلك"او ةراد{ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ىرخNا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[

 
 ف ينوناقلا راطâا قايس ف بسانم رخآ حلطص° امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادâا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ٢

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساÆا ماظنب مازتلWا يغبني *



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةنراق"ا ةيلا"ا مئاوقلاو ةلباق"ا ماقر8ا - ةنراق"ا تامولع"ا :)٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 

 ف ذخJا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٧١٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 :يلاتلا ليدعتلا ىلإ ةفاضVاب ,اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تPيدعتلا نابسNا

 جذاQ لكيه ةاعارم مزلي ,رايع"ا اذهل ًاقفو لقتس"ا عجار"ا ريرقت ةغايص دنع هنأ ىلع صنت يعجار;ا ريراقتل ةيحيضوت جذامنل ةيشاح ةفاضإ
 .رايع"ا اذه تابلطتم ةاعارم عم ,)٧٠٠( ةعجار"ا رايعم ف ةدراولا لقتس"ا عجار"ا ريراقت
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)٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرJا
 

 )٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

  ةنراق"ا تامولع"ا
 ةنراق"ا ةيلا"ا مئاوقلاو ةلباق"ا ماقر8ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا
 

 ةمدقم

 ١  ...................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٣-٢  ...........................................................................................................  ةنراق;ا تامولع;ا ةعيبط

 ٤  ....................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٥  ............................................................................................................................  فاده8ا

 ٦  ..........................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ٩-٧  ..................................................................................................................  ةعجار;ا تاءارجإ

 ١٩-١٠  ........................................................................................................  ةعجار;ا نع ريرقتلا ةيلمع

 ىرخ8ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ١أ  ..................................................................................................................  ةعجار;ا تاءارجإ

 ١٣أ-٢أ  ........................................................................................................  ةعجار;ا نع ريرقتلا ةيلمع

 عجار;ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ :قحل;ا
 

 

 )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرJا - ةنراق;ا تامولع;ا" )٧١٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهJا"

 ةرقفلا
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)٠٧١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرJا
 

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 نوكت امدنعو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةنراق;ا تامولع;اب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم ةعجارملل يلودلا رايع;ا اذه لوانتي .١
 تابلطت;ا ٍذئدنع ًاضيأ قبطنت ,ةعجارم ريغ نوكت امدنع وأ قباس عجارم لبق نم اهتعجارم ت دق ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا
 .ةيحاتتفÑا ةدصرJاب ةقلعت;ا ١)٥١٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا تاداشرVاو

 ةنراق"ا تامولع"ا ةعيبط

 ناّماع ناجهنم دجويو .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطتم ىلع ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةضورع;ا ةنراق;ا تامولع;ا ةعيبط دمتعت .٢
 ًابلاغ دَّدحُيو .ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرJا :ةنراق;ا تامولع;ا كلت نع ريرقتلا ةيلمع ف عجار;ا تايلوؤسم نأشب نافلتخم
 .طابترÑا طورش ف ًاضيأ هديدç متي دقو ,حئاوللا وأ ةمظنJا قيرط نع هينبت متيس يذلا جهن;ا

 :يلي اميف ةعجار;ا نع ريرقتلا دنع يجهن;ا يب ةيساسJا تافPتخÑا لثمتت .٣

 ;طقف ةيلاNا ةرتفلا ىلإ ةيلا;ا مئاوقلا ف عجار;ا يأر ريشي ,ةلباق;ا ماقرêل ةبسنلاب )أ(

 .اهل ةيلا;ا مئاوقلا ضرع متي ةرتف لك ىلإ عجار;ا يأر ريشي ,ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلل ةبسنلاب )ب(

 .ةدح ىلع جهنم لكل ريرقتلا ةيلمع ف عجار;ا اهب ىنعُي يتلا تابلطت;ا رايع;ا اذه لوانتيو

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٤

 فاده8ا 

 :يلي اميف عجار;ا فادهأ لثمتت .٥

 ت دق ةيلا;ا مئاوقلا ف ةنَّمضُ;ا ةنراق;ا تامولع;ا تناك اذإ ام نأشب ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا )أ(
 ;قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ف ةدراولا ةنراق;ا تامولع;ا تابلطت; ًاقفو ,ةيرهوñا بناوñا عيمج نم ,اهضرع

 .ريرقتلا ةيلمع نأشب عجار;ا تايلوؤس; ًاقفو ريرقت دادعإ )ب(

 تافيرعتلا

٦. Jا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغóيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 ًاقفو ةقباسلا تارتفلا نم رثكأ وأ ةدحاو ةرتفب قلعتي اميف ةيلا;ا مئاوقلا ف ةنَّمضُ;ا تاحاصفVاو غلاب;ا :ةنراق;ا تامولع;ا )أ(
Vقبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راط. 

 مئاوقلا نم أزجتي Ñ ءزجك ةقباسلا ةرتفلل ىرخJا تاحاصفVاو غلاب;ا يمضت اهيف متي ةنراقم تامولعم يه :ةلباق;ا ماقرJا )ب(
 ةيلاNا ةرتفلل ىرخJا تاحاصفVاو غلاب;اب ةنرتقم طقف ماقرJا هذه أرقُت نأ وه كلذ نم دوصق;او ,ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا
 يساسأ لكشب ةلباق;ا تاحاصفVاو غلاب;ا هب رهظت يذلا ليصفتلا ىوتسم دَّدحُيو .)"ةيلاNا ةرتفلا ماقرأ" ظفلب اهيلإ راشُي(
 .ةيلاNا ةرتفلا ماقرJ ةمءP;ا ىدم ىلع ًءانب

 اهتنراقم ضرغل ةقباسلا ةرتفلل ىرخJا تاحاصفVاو غلاب;ا يمضت اهيف متي ةنراقم تامولعم يه :ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلا )ج(
 تامولع;ا ىوتسم نوكيو .عجار;ا يأر ف اهيلإ ةراشVا متيف ,اهتعجارم تú اذإ نكل ,ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا عم
 .ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا ىوتس; ًاهباشم ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلا كلت ف ةنمضُ;ا

 
 "ةيحاتتفÑا ةدصرJا - ةرم لوJ ةعجار;ا تاطابترا" )٥١٠( ةعجار;ا رايعم ١
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)٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرJا
 

Jا ةءارق يغبني ,رايع;ا اذه ضارغVتامولع;ا نمضتت امدنع "ةقباسلا تارتفلا" ىلإ تاراشإ اهنأ ىلع "ةقباسلا ةرتفلا" ىلإ تاراش 
 .ةدحاو ةرتف نم رثكJ تاحاصفإو غلابم ةنراق;ا

 تابلطت"ا
 ةعجار"ا تاءارجإ

 اذإ امو ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوû ةبولط;ا ةنراق;ا تامولع;ا نمضتت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام ديدç عجار;ا ىلع بجي .٧
 :تناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجي ,ضرغلا اذهلو .بسانم ٍلكشب ةفنصُم تامولع;ا كلت تناك

 ةداعإ ت دق ,لاNا ىضتقم بسح وأ ,ةقباسلا ةرتفلا ف ةضورع;ا ىرخJا تاحاصفVاو غلاب;ا عم قفتت ةنراق;ا تامولع;ا )أ(
 ;اهضرع

 ف تارييغت دوجو ةلاح فو .ةيلاNا ةرتفلا ف ةقبط;ا كلت عم قستت ةنراق;ا تامولع;ا ف ةسكعن;ا ةيبسا†ا تاسايسلا )ب(
 اهضرع تو ,ميلس ٍلكشب اهنع ةبسا†ا تú دق تارييغتلا كلت تناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجيف ,ةيبسا†ا تاسايسلا
 .ٍفاك ٍلكشب اهنع حاصفVاو

 تاءارجإ ذيفنت هيلع بجيف ,ةيلاNا ةرتفلل ةعجار;ا ذيفنت ءانثأ ةنراق;ا تامولع;ا ف لمتحم يرهوج ٍفيرç دوجوب عجار;ا ملع اذإ  .٨
 ام ديدحتل ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةرورضلا هيضتقت ام بسحب ةيفاضإ ةعجارم
 تابلطت;ا عابتا ًاضيأ هيلع بجيف ,ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارû ماق دق عجار;ا ناك اذإو .يرهوج فيرç دجوي ناك اذإ
 تامولع;ا نأ ديدç عجار;ا ىلع بجيف ,ةلَّدعُم ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإو .٢)٥٦٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ةلصلا تاذ
 .ةلدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا عم قفتت ةنراق;ا

 .هيأر ف اهيلإ راش;ا تارتفلا عيمñ ةبوتكم تادافإ ىلع لوصNا بلطي نأ عجار;ا ىلع بجي ,٣)٥٨٠( ةعجار;ا رايعم تابلطت; ًاقفو  .٩
 مئاوقلا ف دراو يرهوج ٍفيرç حيحصتل ت ضرع ةداعإ يأب قلعتي اميف ةددحم ةبوتكم ةدافإ ىلع لصحي نأ ًاضيأ هيلع بجيو
 )١أ ةرقفلا :عجار( .ةنراق;ا تامولع;ا ىلع ريثأت هلو ,ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا

 ةعجار"ا نع ريرقتلا ةيلمع

 ةلباق;ا ماقرJا

 ةرقفلا :عجار( .١٤و ١٢و ١١ تارقفلا ف ةحضو;ا فورظلا ف Ñإ اهيلإ عجار;ا يأر ريشي Ñأ بجي ,ةلباقم ماقرأ ضرع متي امدنع  .١٠
 )٢أ

 متي ملو ,ًاضراعم ًايأر وأ يأر ءادبإ نع ًاعانتما وأ ًاظفحتم ًايأر ,ًاقباس ردص ام قفو ,ةقباسلا ةرتفلا نع عجار;ا ريرقت نمضت اذإ  .١١
 ف "ليدعتلا ساسأ" ةرقف فو .ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف هيأر لدعي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ليدعتلا هنع أشن يذلا رمJا لح
 :امإ عجار;ا ىلع بجي ,عجار;ا ريرقت

 تاريثأتلا نوكت امدنع ,ليدعتلا هنع أشن يذلا رمJا فصو دنع اهل ةلباق;ا ماقرJاو ةيلاNا ةرتفلا ماقرأ نم ٍلكل ةراشVا  )أ(
 وأ ;ةيرهوج ةيلاNا ةرتفلا ماقرأ ىلع رمêل ةلمت†ا تاريثأتلا وأ

 ىلع هلح متي مل يذلا رمêل ةلمت†ا تاريثأتلا وأ تاريثأتلا ببسب هليدعت ت دق ةعجار;ا يأر نأ حيضوت ,ىرخأ تÑاح ف  )ب(
 )٥أ–٣أ تارقفلا :عجار( .اهل ةلباق;ا ماقرJاو ةيلاNا ةرتفلا ماقرأ ةنراقم ةيلباق

 ريغ يأر ًاقباس اهنأشب ردص يتلاو ,ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فيرç دوجوب ةعجارم ةلدأ ىلع عجار;ا لصح اذإ  .١٢
 هريرقت ف يدبي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةبسان;ا تاحاصفVا يدقت متي مل وأ ميلس ٍلكشب ةلباق;ا ماقرJا ضرع ةداعإ متي ملو ,ٍلدعم

 
 ١٧–١٤ تارقفلا ,"ةقحPلا ثادحJا" )٥٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٢
 ١٤ ةرقفلا ,"ةبوتك;ا تادافVا" )٥٨٠( ةعجار;ا رايعم ٣
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)٠٧١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرJا
 

 :عجار( .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا ةلباق;ا ماقرJاب قلعتي اميف Ñًّدعُم ,ًاضراعم ًايأر وأ ًاظفحتم ًايأر ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا نع
 )٦أ ةرقفلا

 قباس عجارم لبق نم ةعجارُ;ا ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا

 ريرقت ىلإ ةراشVا نم عجار;ا عنú حئاول وأ ةمظنأ دجوت Ñو ,قباس عجارم لبق نم ةعجارم ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ  .١٣
 ام ىلع هريرقت ف رخآ رمأ ةرقف ف صني نأ عجار;ا ىلع بجيف ,كلذب موقي نأ عجار;ا ررقو ,ةلباق;ا ماقرJا نع قباسلا عجار;ا
 :يلي

 ;قباس عجارم لبق نم تعجور ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا نأ ةقيقح )أ(

 ;ليدعتلا كلذ بابسأف ,Ñًدعم يأرلا ناك اذإو ,قباسلا عجار;ا هادبأ يذلا يأرلا عون )ب(

 )٧أ ةرقفلا :عجار( .ريرقتلا كلذ خيرات )ج(

 ةقباسلا ةرتفلل ةعجارُ;ا ريغ ةيلا;ا مئاوقلا

 ةلباق;ا ماقرJا نأ ىلع هريرقت ف رخآ رمأ ةرقف ف صني نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةعجارم ريغ ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ  .١٤
 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا بلطتم نم عجار;ا يفعي Ñ ةرابعلا هذه لثم يمضت نإف ,كلذ عمو .اهتعجارم متت مل
 ٤)٨أ ةرقفلا :عجار( .ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ٍلكشب رثؤت تافيرç ىلع يوتÑ ç ةيحاتتفÑا ةدصرJا نأب ةبسان;ا

 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 ةرتفلا ددحي نأ بجيو ,اهل ةيلام مئاوق ضرع ت ةرتف لك ىلإ ريشي نأ بجي عجار;ا يأر نإف ,ةنراقم ةيلام مئاوق ضرع متي امدنع  .١٥
 )١٠أ ,٩أ يترقفلا :عجار( .ةعجار;ا يأر اهنأشب ىَدبُ;ا

 ةيلا;ا مئاوقلا ف عجار;ا يأر فPتخا ةلاح يفف ,ةيلاNا ةرتفلا ةعجارû لصتي اميف ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلا دنع  .١٦
 ًاقفو رخآ رمأ ةرقف ف يأرلا فPتخÑ ةيساسJا بابسJا نع حاصفVا هيلع بجيف ,ًاقباس هادبأ يذلا يأرلا نع ةقباسلا ةرتفلل
 )١١أ ةرقفلا :عجار( ٥.)٧٠٦( ةعجار;ا رايع;

 قباس عجارم لبق نم ةعجارُ;ا ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا

 ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ ىلإ ةفاضإ ,عجار;ا ىلع بجيف ,قباس عجارم لبق نم ةعجارم ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ  .١٧
 :يلي ام ىلع رخآ رمأ ةرقف ف صني نأ ,ةيلاNا ةرتفلل

 ;قباس عجارم لبق نم تعجور ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا نأ ةقيقح )أ(

 ;ليدعتلا كلذ بابسأف ,Ñًدعم يأرلا ناك اذإو ,قباسلا عجار;ا هادبأ يذلا يأرلا عون )ب(

 ,ريرقتلا كلذ خيرات )ج(

 .ةيلا;ا مئاوقلا عم هرادصإ ديعُأ دق ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا نع قباسلا عجار;ا ريرقت نكي مل ام كلذو

 ًاريرقت قباسلا عجار;ا ردصأ نأ قبس يتلا ,ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع رثؤي يرهوج فيرç دوجو ىلإ عجار;ا صلخ اذإ  .١٨ 
 ًاعيمج اونوكي مل ام ةمكوNاب يفلك;ا ىلإو ,بسان;ا يرادVا ىوتس;ا ىلإ فيرحتلا غPبإ عجار;ا ىلع بجيف ,ليدعت نود اهنأشب
 عجار;ا قفاوو ,ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ليدعت ت اذإو .كلذ ىلع قباسلا عجار;ا عPطإب ةبلاط;او ٦,ةأشن;ا ةرادإ ف يكراشم
 ةيلاNا ةرتفلا نع هريرقت دعي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةقباسلا ةرتفلل ةلدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ديدج ريرقت رادصإ ىلع قباسلا
 )١٢أ ةرقفلا :عجار( .طقف

 
 ٦ ةرقفلا ,)٥١٠( ةعجار;ا رايعم  ٤
 ٨ ةرقفلا ,"لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو ,هابتنÑا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار;ا رايعم  ٥
 ١٣ ةرقفلا ,"ةمكوNاب يفلك;اب لاصتÑا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٨٠  

)٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرJا
 

 ةقباسلا ةرتفلل ةعجارُ;ا ريغ ةيلا;ا مئاوقلا 

 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأ ىلع رخآ رمأ ةرقف ف صني نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةعجارم ريغ ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ  .١٩
 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا بلطتم نم عجار;ا يفعي Ñ ةرابعلا هذه لثم يمضت نإف ,كلذ عمو .اهتعجارم متت مل
 ةرقفلا :عجار( .ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج ٍلكشب رثؤت تافيرç ىلع يوتÑ ç ةيحاتتفÑا ةدصرJا نأب ةبسان;ا
 ٧)١٣أ

*** 

 ىرخ8ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ةعجار"ا تاءارجإ

 )٩ ةرقفلا :عجار( ةبوتك;ا تادافVا

 نأ ىلإ جاتç ةرادVا نJ ,عجار;ا يأر ف اهيلإ راش;ا تارتفلا عيمñ ةبوتك;ا تادافVا بلط متي ,ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةلاح ف  .١أ
 ,ةلباق;ا ماقرJا ةلاح فو .ةبسانم لازت Ñ ةقباسلا ةرتفلاب قلعتي اميف قباس تقو ف اهتمدق يتلا ةبوتك;ا تادافVا نأ ًاددجم دكؤت
 ماقرJا نمضتت يتلا ,ةيلا;ا مئاوقلا كلت نع نوكي عجار;ا يأر نJ ,طقف ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلل ةبوتك;ا تادافVا بلط متي
 مئاوقلا ف دراو يرهوج فيرç حيحصتل ت ضرع ةداعإ يأب قلعتي اميف ةددحم ةبوتكم ةدافإ عجار;ا بلطي ,كلذ عمو .ةلباق;ا
 .ةنراق;ا تامولع;ا ىلع ريثأت هلو ,ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا

 ةعجار"ا نع ريرقتلا ةيلمع

 ةلباق;ا ماقرJا

 )١٠ ةرقفلا :عجار( عجار;ا يأر ف ةراشVا مدع

 .ةلباق;ا ماقرJا كلذ ف اû ,لكك ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا نع نوكي عجار;ا يأر نJ ,ةلباق;ا ماقرJا ىلإ عجار;ا يأر ريشي Ñ  .٢أ

 )١١ ةرقفلا :عجار( ةقباسلا ةرتفلا نع عجار;ا ريرقت ف هلح متي مل يذلا ليدعتلا

 متيو ,ًاضراعم ًايأر وأ يأر ءادبإ نع ًاعانتما وأ ًاظفحتم ًايأر ,ًاقباس ردص ام قفو ,ةقباسلا ةرتفلا نع عجار;ا ريرقت نمضتي امدنع  .٣أ
 ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطV ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا ف ميلس ٍلكشب هنع حاصفVا وأ ةبسا†او لدع;ا يأرلا هنع أشن يذلا رمJا لح
 .ةيلاNا ةرتفلا نع عجار;ا يأر ف قباسلا ليدعتلا ىلإ ةراش¨ل ةجاح دجوت Pف

 ليدعتلا هنع أشن يذلاو هلح متي مل يذلا رمJا نإف ,Ñًدعم ًايأر ,ًاقباس هؤادبإ ت ام قفو ,ةقباسلا ةرتفلا نع عجار;ا يأر نوكي امدنع  .٤أ
 يأر ءادبإ وأ يأر ءادبإ نع عانتمÑا وأ ظفحتم يأر ءادبإ رمJا بلطتي دقف ,كلذ عمو .ةيلاNا ةرتفلا ماقرأب ةلص اذ نوكي Ñ دق
 ىلع هلح متي مل يذلا رمêل ةلمت†ا تاريثأتلا وأ تاريثأتلا ببسب ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف )لاNا ىضتقم بسح( ضراعم
 .ةلباق;او ةيلاNا ماقرJا ةنراقم ةيلباق

 ًايأر ةقباسلا ةرتفلا نع عجار;ا ريرقت نمضت اذإ عجار;ا ريرقتل ةيحيضوت ةلثمأ ىلع قحل;ا ف ٢و ١ نايحيضوتلا نÑاث;ا يوتحي  .٥أ
 .ليدعتلا هنع أشن يذلا رمJا لح متي ملو ,Ñًدعم

 )١٢ ةرقفلا :عجار( ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف فيرحتلا

 اهضرع ةداعإ متي ةلباق;ا ماقرJا نكل ,عجار;ا ريرقت رادصإ داعُي Ñو ,ةقباسلا ةرتفلل ةفَّر†ا ةيلا;ا مئاوقلا ليدعت متي Ñ امدنع  .٦أ
 هابتنا تفل ةرقف ٍذئدنع عجار;ا ريرقت نمضتي دقف ,ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةبسانم تاحاصفإ يدقت متي وأ ميلس لكشب

 
 ٦ ةرقفلا ,)٥١٠( ةعجار;ا رايعم  ٧



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٨١  

)٠٧١( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 

 ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرJا
 

 ٍوحن ىلع رمJا فصت يتلا ةلصلا تاذ تاحاصفVا ىلع هيف روثعلا نكÆ يذلا ةيلا;ا مئاوقلا ف عضو;ا ىلإ ريشتو فورظلا فصت
 .))٧٠٦( ةعجار;ا رايعم رظنا( ٍفاو

 )١٣ ةرقفلا :عجار( قباس عجارم لبق نم ةعجارُ;ا ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا

 لبق نم ةعجارم ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ عجار;ا ريرقتل يحيضوت لاثم ىلع قحل;ا ف )٣( يحيضوتلا لاث;ا يوتحي  .٧أ
 .ةلباق;ا ماقرJا نع قباسلا عجار;ا ريرقت ىلإ ةراشVا نم عجار;ا عنú ةحئÑ وأ ماظن دجوي Ñو ,قباس عجارم

 )١٤ ةرقفلا :عجار( ةقباسلا ةرتفلل ةعجارُ;ا ريغ ةيلا;ا مئاوقلا

 بجوû بلاطم هنإف ,ةيحاتتفÑا ةدصرJاب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ًارداق عجار;ا نكي مل اذإ   .٨أ
 عجار;ا هجاو اذإو .لاNا ىضتقم بسح ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عانتمÑا وأ ,ظفحتم يأر ءادبإب ٨)٧٠٥( ةعجار;ا رايعم
 رثؤت تافيرç ىلع يوتÑ ç ةيحاتتفÑا ةدصرJا نأب ديفت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ف ةريبك ةبوعص
 ٧٠١.٩ ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ًاسيئر ًارمأ دعُي اذه نأ ررقي دقف ,ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج لكشب

 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 )١٥ ةرقفلا :عجار( عجار;ا يأر ف ةراشVا

 ًايأر يدبُي دق عجار;ا نإف ,ةضورع;ا تارتفلا نم لكل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع قبطني ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نJ ًارظن  .٩أ
 ف ًافلتخم ًايأر يدبُي اميف ,رثكأ وأ ةدحاو ةرتفب قلعتي اميف هابتنا تفل ةرقف نّمضُي وأ ,يأر ءادبإ نع عنتÆ وأ ًاضراعم وأ ًاظفحتم
 .ىرخأ ةرتفل ةيلا;ا مئاوقلا

 ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا نم لك نع ريرقت دادعإ هنم بلُط اذإ عجار;ا ريرقتل لاثم ىلع قحل;ا ف )٤( يحيضوتلا لاث;ا يوتحي  .١٠أ
 يذلا رمJا لح متي ملو Ñًدعم ًايأر نمضتت ةقباسلا ةرتفلا تناكو ,ةيلاNا ةنسلا ةعجارû لصتي اميف ,ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلاو
 .ليدعتلا هنع أشن

 )١٦ ةرقفلا :عجار( ًاقباس هؤادبإ ت يذلا يأرلا نع ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف يأرلا فPتخا

 مئاوقلا نع هؤادبإ متي يذلا يأرلا نإف ,ةيلاNا ةرتفلا ةعجارû لصتي اميف ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلا متي امدنع .١١أ
 ىلع يرهوج لكشب رثؤت ثادحأ وأ فورظب عجار;ا ملع اذإ كلذو ,ًاقباس هؤادبإ ت يذلا يأرلا نع فلتخي دق ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا
 ةيفاضإ ريرقت تايلوؤسم عجار;ا لمحتي دق لودلا ضعب فو .ةيلاNا ةرتفلل ةعجار;ا ريس لPخ ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا
 .ةقباس ةرتفل ةيلا;ا مئاوقلا نع ًاقباس رداصلا عجار;ا ريرقت ىلع Pًبقتسم دامتعÑا عنم ىلإ فدهت

 )١٨ ةرقفلا :عجار( قباس عجارم لبق نم ةعجارُ;ا ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا

 .كلذ ف ةبغر هيدل نوكت Ñ دق وأ ,ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت رادصإ ةداعإ ىلع ًارداق قباسلا عجار;ا نوكي Ñ دق  .١٢أ
 ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت ردصأ دق قباسلا عجار;ا نأ ىلإ عجار;ا ريرقت ف اهتفاضإ متي رخآ رمأ ةرقف ريشت نأ نكÆو
 ةلدأ نم يفكي ام ىلع عجار;ا لصحو ليدعتلا ةعجار; عجار;ا عم دقاعتلا ت اذإ هنإف ,كلذ ىلإ ةفاضVابو .اهليدعت لبق ةقباسلا
 :ةيلاتلا ةرقفلا ًاضيأ نمضتي نأ نكÆ عجار;ا ريرقت نإف ,ليدعتلا ةبسانم ىدم نع ًايضار حبصأ ثيحب ةبسان;ا ةعجار;ا

 مئاوقلا ليدعتل تقبُط يتلا X حاضيVا ف ةنيب;ا تPيدعتلا ًاضيأ انعجار ,٢٠×٢ ماعل ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم راطإ ف
 صحف وأ ةعجار; دقاعتن مل نحنو .ميلس ٍلكشب تقبُط دقو ةبسانم دعُت تPيدعتلا هذه نإف ,انيأر فو .٢٠×١ ماعل ةيلا;ا
 ًايأر يدبن Ñ اننإف يلاتلابو ,تPيدعتلاب قلعتي ام فPخب ٢٠×١ ماعل ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلاب قلعتت تاءارجإ يأ قيبطت وأ
 .لكك ٢٠×١ ماعل ةيلا;ا مئاوقلا نأشب ديكأتلا لاكشأ نم رخآ ٍلكش يأ وأ

 
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تPيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم ٨
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غPبVا" )٧٠١( ةعجار;ا رايعم ٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٨٢  

)٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 
 
 

 ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرJا
 

)١٩ ةرقفلا :عجار( ةقباسلا ةرتفلل ةعجارُ;ا ريغ ةيلا;ا مئاوقلا

 بجوû بلاطم هنإف ,ةيحاتتفÑا ةدصرJاب قلعتي اميف ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ىلع ًارداق عجار;ا نكي مل اذإ  .١٣أ
 عجار;ا هجاو اذإو .لاNا ىضتقم بسح ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عانتمÑا وأ ,ظفحتم يأر ءادبإب )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم
 رثؤت تافيرç ىلع يوتÑ ç ةيحاتتفÑا ةدصرJا نأب ديفت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا ف ةريبك ةبوعص
 .٧٠١ ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ًاسيئر ًارمأ دعُي اذه نأ ررقي دقف ,ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يرهوج لكشب

 
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٨٣  

)٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ماقرJا - ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا

 )*(قحل"ا

 )١٠أ ,٧أ ,٥أ تارقفلا :عجار(

 )**(لقتس"ا عجار"ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 ةلباق"ا ماقر8ا :)١( يحيضوتلا لاث"ا

 :ةيتoا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ8 

 نأ يأ( ةعومw ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ ١)٦٠٠( ةعجار"ا رايعم

 ريياع"او ,)***(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •

 .)ماع ضرغ وذ راطإ( )****(يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ8ا تارادصzاو

 ٢.)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادzا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 .ًاظفحتم ًايأر ,ًاقباس ردص ام قفو ,ةقباسلا ةرتفلا نع عجار"ا ريرقت نمضت •

 .ليدعتلا هنع أشن يذلا رم8ا لح متي مل •

 ةرتفلا ماقرأ نأشب عجار"ا يأر ىلع èًيدعت بلطتتو ,ةيرهوج ةيلاçا ةرتفلا ماقرأ ىلع رمãل ةلمتäا تاريثأتلا وأ تاريثأتلا دعُت •
 .ةيلاçا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقèخ8ا تابلطت"ا •

 دق يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح8اب طبترت î هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصçا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 ٣.)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت

 .رخآ وحن يأ ىلع اهنع غèبzا ررقي ملو ,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا روم8ا نع غèبzاب بلاطم ريغ عجار"ا •

 .هريرقت خيرات لبق ىرخأ تامولعم ةيأ ىلع عجار"ا لصحي مل •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشzا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوõ ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضzاب  •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 
 ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةيماظنلا ةئيبلا عم قفتي اû ,ىرخJا ريرقتلا ريياعمو رايع;ا اذه ف ةدراولا لقتس;ا عجار;ا ريرقت جذا≤ ةغايص ىلع تPيدعتلا ضعب لاخدإ ت  *

 .رايعم لك هبلطتي ام بسح لقتس;ا عجار;ا ريرقت تانوكم نم تPيدعتلا كلت نم يأ ريغت ملو .ةيدوعسلا
 ةئيهلا ةرادإ سلجم نع ةرداصلا دامتعÑا ةقيثول ًاقفو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا - دري امنيأ - ةعجار;ا ريياعم حلطصم ينعي  **

      .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا
 ")ةعوم¥ا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اû( ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١

 ف درو ا; ًاقفو ريياع;ا كلت ضعبل ةئيهلا اهتفاضأ تاحاصفإ ىلإ ةفاضVاب يلودلا سل¥ا نم تردص امك يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا يه ةدمتع;ا ةيلودلا ريياع;ا  ***
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا دامتعا ةقيثو
 عوضوم لثم ةيلودلا ريياع;ا اهيطغت Ñ عيضاو; ةينف ءارأ وأ ريياعم نم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا هدمتعت ام وه ىرخJا تارادصVاو ريياع;اب دصقي  ****
 .ةاكزلا

 "ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتÑا" )٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ٢
 "ةيرارمتسÑا" )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم  ٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٨٤  

)٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ماقرJا - ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا

 ٤ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 ظفحت"ا يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 صخلم كلذ ف اû ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيVاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبسا†ا تاسايسلل

 ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انريرقت ف دراولا "ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رمJا تاريثأت ءانثتسابو ,انيأر فو
 اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوñا بناوñا عيمج نم
 ىرخJا تارادصVاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا

 ظفحت"ا يأرلا ساسأ

 ريياع;ا ىلع ًاجورخ لكشي يذلا رمJا ,ةيلا;ا مئاوقلا ف كPهتسا يأ رهظي مل ,ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا X حاضيVا ف هتشقانم تú ا; ًاقفو
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصVاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا
 كلتب ةقلعت;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نأشب انيأر ف ظفحتن انلعج ا∑ ,ةقباسلا ةيلا;ا ةنسلا ةيادب ف ةرادVا هتذختا رارقل ةجيتن كلذ يتأيو
 ديزت نأ يغبني ةنسلا ةراسخ نإف ,تادعملل %٢٠و ينابملل %٥ ةبسنب ةيونس تÑدعمو كPهتسPل تباثلا طسقلا ةقيرط ىلإ ًادانتساو .ةنسلا
 ٢٠×١ ةنس ف ××× ـب عمجم كPهتسا قيرط نع ضفخت نأ يغبني تادع;او تóÑاو تاراقعلاو ,٢٠×٠ ةنس ف ××× ـبو ,٢٠×١ ةنس ف ××× ـب
 .٢٠×٠ ةنس ف ××× ـبو ٢٠×١ ةنس ف ××× ـب ةعم¥ا ةراس∏ا ديزت نأ يغبنيو ,٢٠×٠ ةنس ف ××× ـبو

 ديزû ةحضوم ريياع;ا كلت بجوû انتايلوؤسمو .)*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا نم
 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسû ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارû ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .ظفحت;ا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف ,انداقتعا فو .دعاوقلا

 ٥ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوçاب يفلك"او ةرادzا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - ٦)٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ىرخ8ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ])*(ءاضتقÑا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسÑا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[
 ]عجار;ا ناونع[
 ]خيراتلا[

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي Ñ يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٤

 .ًاقبطنم "ىرخJا
 عم قفتي اû اهقيبطت فييكتل ةدودحم تPيدعت عم يلودلا سل¥ا نم تردص امك ةيلودلا ةعجار;ا ريياعم يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجار;ا ريياعم  *

 .ريياع;ا كلت تابلطتم نم ايأ تPيدعتلا هذه ريغت ملو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةيماظنلا ةئيبلا
 ةكلم;ا ف ينوناقلا راطVا قايس ف بسانم رخآ حلطصû امهلادبتسا ىلإ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادVا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ٥

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ."ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ٦
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبسا†ا ماظنب مازتلÑا يغبني *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٨٥  

)٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ماقرJا - ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا

 ةلباق"ا ماقر8ا :)٢( يحيضوتلا لاث"ا

 :ةيتoا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ8

 نأ يأ( ةعومw ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ8ا تارادصzاو

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادzا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 .ًاظفحتم ًايأر ,ًاقباس ردص ام قفو ,ةقباسلا ةرتفلا نع عجار"ا ريرقت نمضت •

 .ليدعتلا هنع أشن يذلا رم8ا لح متي مل •

 ببسب عجار"ا يأر ىلع èًيدعت بلطتت اهنأ îإ ,ةيرهوج ريغ ةيلاçا ةرتفلا ماقرأ ىلع رمãل ةلمتäا تاريثأتلا وأ تاريثأتلا دعت •
 .اهل ةلباق"ا ماقر8او ةيلاçا ةرتفلا ماقرأ ةنراقم ةيلباق ىلع هلح متي مل يذلا رمãل ةلمتäا تاريثأتلا وأ تاريثأتلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقèخ8ا تابلطت"ا •

 دق يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح8اب طبترت î هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصçا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت

 .رخآ وحن يأ ىلع اهنع غèبzا ررقي ملو ,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا روم8ا نع غèبzاب بلاطم ريغ عجار"ا •

 .هريرقت خيرات لبق ىرخأ تامولعم ةيأ ىلع عجار"ا لصحي مل •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشzا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوõ ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضzاب •

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٨٦  

)٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ماقرJا - ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٧ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 ظفحت"ا يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 صخلم كلذ ف اû ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيVاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبسا†ا تاسايسلل

 ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,ةلباق;ا ماقرJا ىلع انريرقت ف دراولا "ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رمêل ةلمت†ا تاريثأتلا ءانثتسابو ,انيأر فو
 ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوñا بناوñا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا
 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصVاو ريياع;او

 ظفحت"ا يأرلا ساسأ

 كلذك نكمتن ملو ,ةرتفلا كلت ةيادب ف يلعفلا نوزπا درج روضح نم نكمتن ملف ,٢٠×٠ ماع لPخ ةكرشلا عم ةعجار;ا ىلع اندقاعت اننJ ًارظن
 مل اننإف ,تايلمعلا جئاتن ديدç ىلع رثؤي ةرتفلا لوأ نوزخم نJ ًارظنو .نوزπا تايمك نأشب ةعانق ىلإ ةليدب لئاسو قيرط نع لوصولا نم
 ,هيلعو .٢٠×٠ ةنسل ةيرورض نوكت نأ نكÆ ةرتفلا لوأ ةزجت†ا حابرJاو تايلمعلا جئاتن ىلع تPيدعتلا تناك اذإ ام ديدç ىلع نيرداق نكن
 ببسب ًاضيأ ٌلَّدعُم ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ف انيأرو .٢٠×٠ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ف انيأر ليدعت ت دقف
 .اهل ةلباق;ا ماقرJاو ةيلاNا ةرتفلا ماقرأ ةنراقم ةيلباق ىلع رمJا اذهل لمت†ا ريثأتلا

 نم ديزû ةحضوم ريياع;ا كلت بجوû انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسû ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارû ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .ظفحت;ا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف ,انداقتعا فو .دعاوقلا

 ٨ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوçاب يفلك"او ةرادzا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ىرخ8ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ])*(ءاضتقÑا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسÑا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[
 ]عجار;ا ناونع[
 ]خيراتلا[

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي Ñ يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٧

 .ًاقبطنم "ىرخJا
 ف ينوناقلا راطVا قايس ف بسانم رخآ حلطصû امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادVا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ٨

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبسا†ا ماظنب مازتلÑا يغبني *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٨٧  

)٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ماقرJا - ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا

 
 ةلباق"ا ماقر8ا :)٣( يحيضوتلا لاث"ا
 :ةيتoا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ8

 يأ( ةعومw ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ8ا تارادصzاو

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادzا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 لوصçا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •
 .اهيلع

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقèخ8ا تابلطت"ا •

 يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح8اب طبترت î هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصçا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق

 .رخآ وحن يأ ىلع اهنع غèبzا ررقي ملو ,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا روم8ا نع غèبzاب بلاطم ريغ عجار"ا •

 .تامولع"ا كلت ف ًايرهوج ًافيرû فشتكي ملو ,هريرقت خيرات لبق ىرخ8ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •

 .قباس عجارم ةطساوب ةقباسلا ةرتفلل ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم تüو ,ةلباق"ا ماقر8ا ضرع ت •

 .كلذب مايقلا ررق دقو ,ةلباق"ا ماقر8ا نأشب قباسلا عجار"ا ريرقت ىلإ ةراشzا نم عجار"ا عنü حئاول وأ ةمظنأ دجوت îو •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشzا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوõ ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضzاب •

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٨٨  

)٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ماقرJا - ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٩ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 صخلم كلذ ف اû ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيVاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبسا†ا تاسايسلل

 ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوñا بناوñا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصVاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يأرلا ساسأ

 نم ديزû ةحضوم ريياع;ا كلت بجوû انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسû ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارû ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف ,انداقتعا فو .دعاوقلا

 رخآ رمأ

úسرام ٣١ ف مئاوقلا كلت ف لدعم ريغ ًايأر ىدبأ رخآ عجارم لبق نم ,٢٠×٠ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ت 
٢٠×١. 

 :]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا فèخب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ8ا تامولع"ا

 ١٠])٧٢٠( ةعجار;ا رايع; يناثلا قحل;ا ف )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطت; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ١١ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوçاب يفلك"او ةرادzا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ىرخ8ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ])*(ءاضتقÑا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسÑا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[
 ]عجار;ا ناونع[
 ]خيراتلا[

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي Ñ يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٩

 .ًاقبطنم "ىرخJا
 ."ىرخJا تامولع;اب ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ١٠
 ف ينوناقلا راطVا قايس ف بسانم رخآ حلطصû امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادVا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ١١

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبسا†ا ماظنب مازتلÑا يغبني *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٨٩  

)٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ماقرJا - ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا

 

 ةنراق"ا ةيلا"ا مئاوقلا :)٤( يحيضوتلا لاث"ا

 :ةيتoا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ8 

 يأ( ةعومw ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ8ا تارادصzاو

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادzا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 ةنسلا ةعجارõ لصتي اميف ةقباسلا ةرتفلل ةيلا"ا مئاوقلاو ةيلاçا ةرتفلل ةيلا"ا مئاوقلا نم ٍلك نع ريرقتلا عجار"ا نم بولطم •
 .ةيلاçا

 .ًاظفحتم ًايأر ,ًاقباس ردص ام قفو ,ةقباسلا ةرتفلا نع عجار"ا ريرقت نمضت •

 .ليدعتلا هنع أشن يذلا رم8ا لح متي مل  •

 مئاوقلاو ةيلاçا ةرتفلل ةيلا"ا مئاوقلا نم لكل ةيرهوج ةيلاçا ةرتفلا ماقرأ ىلع رمãل ةلمتäا تاريثأتلا وأ تاريثأتلا دعُت •
 .عجار"ا يأر ف èًيدعت بلطتتو ,ةقباسلا ةرتفلل ةيلا"ا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقèخ8ا تابلطت"ا •

 يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح8اب طبترت î هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصçا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق

 .رخآ وحن يأ ىلع اهنع غèبzا ررقي ملو ,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا روم8ا نع غèبzاب بلاطم ريغ عجار"ا •

 .هريرقت خيرات لبق ىرخأ تامولعم ةيأ ىلع عجار"ا لصحي مل •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشzا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوõ ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضzاب •

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٩٠  

)٧١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ماقرJا - ةنراق;ا تامولع;ا
 ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ
 ١٢ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 ظفحت"ا يأرلا

 ,لماشلا لخدلا يتمئاقو ,٢٠×٠و ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا يتمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيVاو ,يخيراتلا نيذه ف يتيهتن;ا يتنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا يتمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا يتمئاقو
ûةمه;ا ةيبسا†ا تاسايسلل صخلم كلذ ف ا. 

 ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انريرقت ف دراولا "ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رمJا تاريثأت ءانثتسابو ,انيأر فو
 اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ,٢٠×٠و ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوñا بناوñا عيمج نم
 تارادصVاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,يخيراتلا نيذه ف يتيهتن;ا يتنسلل ةيدقنلا
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا

 ظفحت"ا يأرلا ساسأ

 ريياع;ا ىلع ًاجورخ لكشي يذلا رمJا ,ةيلا;ا مئاوقلا ف كPهتسا يأ رهظي مل ,ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا X حاضيVا ف هتشقانم تú ا; ًاقفو
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصVاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا
 ××× ـب ديزت نأ يغبني ةنسلا ةراسخ نإف ,تادعملل %٢٠و ينابملل %٥ ةبسنب ةيونس تÑدعمو كPهتسPل تباثلا طسقلا ةقيرط ىلإ ًادانتساو
 ××× ـبو ٢٠×١ ةنس ف ××× ـب عمجم كPهتسا قيرط نع ضفخت نأ يغبني تادع;او تóÑاو تاراقعلاو ,٢٠×٠ ةنس ف ××× ـبو ,٢٠×١ ةنس ف
 .٢٠×٠ ةنس ف ××× ـبو ٢٠×١ ةنس ف ××× ـب ةعم¥ا ةراس∏ا ديزت نأ يغبنيو ,٢٠×٠ ةنس ف

 نم ديزû ةحضوم ريياع;ا كلت بجوû انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسû ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارû ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .ظفحت;ا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف ,انداقتعا فو .دعاوقلا

 ١٣ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوçاب يفلك"او ةرادzا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ىرخ8ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ])*(ءاضتقÑا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسÑا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[
 ]عجار;ا ناونع[
 ]خيراتلا[

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي Ñ يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ١٢

 .ًاقبطنم "ىرخJا
 ةكلم;ا ف ينوناقلا راطVا قايس ف بسانم رخآ حلطصû امهليدبت متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادVا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ١٣

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبسا†ا ماظنب مازتلÑا يغبني *



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىرخ=ا تامولع"اب ةق9علا تاذ عجار"ا تايلوؤسم :)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 ف ذخJا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٧٢٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .دامتعWا ةقيثو ف اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تPيدعتلا نابسNا

 

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٩٢  

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 )٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ىرخ=ا تامولع"اب ةق9علا تاذ عجار"ا تايلوؤسم

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي( 

 سرهفلا
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 ٥٠أ–٤٤أ  ...........................................  ىرخJا تامولع;ا ف يرهوج فير{ دوجو عجار;ا جتنتسي امدنع ةباجتسWا

 ٥١أ ثيد{ ىلإ ةجاحب اهتئيبو ةأشنملل عجار;ا مهف نوكي امدنع وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فير{ دوجو دنع ةباجتسWا
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 ىرخJا تامولع;ا ف اهجاردإ نكÑ ىرخأ دونب وأ غلاب; ةلثمأ :لوJا قحل;ا

 ىرخJا تامولع;اب قلعتي اميف عجار;ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ :يناثلا قحل;ا 

 فادهJا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ىرخJا تامولع;اب ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا

 ةرقفلا

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٩٣  

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 ةيلا;ا مئاوقلا فPخب( ةيلام ريغ وأ ةيلام تامولعم تناك ًءاوس ,ىرخJا تامولع;اب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم رايع;ا اذه لوانتي .١
 نم ةعومجم وأ ًادحاو ًادنتسم ةأشنملل يونسلا ريرقتلا نوكي دقو .ةأشنملل يونسلا ريرقتلا ف ةجرد;ا ,)اهيلع عجار;ا ريرقتو
 .ضرغلا سفن مدخت يتلا تادنتس;ا

٢. éطضا قايس ف رايع;ا اذه ةغايص تPلقتسم عجارم ع êرايع;ا اذه ف عجار;ا فادهأ نإف ,كلذل ًاقفوو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار 
 ريياعم ف تابلطت;ا فدهتو ١.)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم نم ١١ ةرقفلا ف اهيلع صوصن;ا عجارملل ةماعلا فادهJا قايس ف مهفُت
 يأر يطغي Wو .عجارملل ةماعلا فادهJا قيق{ يلاتلابو ,ريياع;ا هذه ف ةددîا فادهJا قيق{ نم عجار;ا يكé ىلإ ةعجار;ا
 ةبولط;ا كلت زواجتت ةعجارم ةلدأ ىلع لوصNا عجار;ا نم رايع;ا اذه بلطتي W امك ,ىرخJا تامولع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف عجار;ا
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر نيوكتل

 مئاوقلا عم يرهوج ٍلكشب قستت W يتلا ىرخJا تامولع;ا نJ ,اهيف رظنلاو ىرخJا تامولع;ا ةءارق عجار;ا نم رايع;ا اذه بلطتي .٣
 فير{ دوجو وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فير{ دوجو ىلإ ريشت دق ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصح يتلا ةفرع;ا عم وأ ةيلا;ا
 تافيرحتلا كلت رثؤت دقو .اهنأشب عجار;ا ريرقتو ةيلا;ا مئاوقلا ةيقادصم نم كلذ نم يأ ضوقي دقو ,ىرخJا تامولع;ا ف يرهوج
 .عجار;ا ريرقت مهل دع;ا يمدختسملل ةيداصتقWا تارارقلا ىلع بسانم ريغ ٍلكشب ًاضيأ ةيرهوóا

- ةلص هل نوكت نأ بنô عجار;ا نم بلطتت يتلا ٢ةلصلا تاذ ةيقPخJا تابلطت;اب مازتلWا ف عجار;ا ًاضيأ رايع;ا اذه دعاسي دق .٤
 وأ ,لامهإب ةدعُم تامولعم وأ تارابع وأ يرهوج ٍلكشب للضم وأ ئطاخ نايب ىلع يوت{ اهنأ عجار;ا دقتعي تامولعê -ملع نع

 )*( .Pًلضم دعُي نأ بجNا وأ لافغûا اذه نأش نم ناك ىتم ,اهبج{ وأ ,اهنيمضت بولطم تامولعم ركذ لفغت تامولعم

 ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا ىرخJا دونبلا وأ غلاب;ا سفن يه نوكت نأ اهنم دصق;ا ىرخأ ًادونب وأ غلابم ىرخJا تامولع;ا نمضتت دق .٥
 وأ ,دونبلا وأ غلاب;ا هذه صخلت نأ اهنم دصق;ا وأ ,ةعجار;ا دنع اهنأشب ةفرعم ىلع عجار;ا لصح يتلا ىرخJا دونبلا وأ غلاب;او
 .ىرخأ ًارومأ ًاضيأ ىرخJا تامولع;ا نمضتت دقو .اهنع رثكأ Pًيصفت رفوت

 عجار;ا ناك اذإ اّمع رظنلا ضغب قبطنت )ةقبطن;ا ريرقتلا تايلوؤسم فPخب( ىرخJا تامولع;اب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم نإ .٦
 .هدعب وأ هريرقت خيرات لبق ىرخJا تامولع;ا ىلع لصح دق

٧. W يلي ام ىلع رايع;ا اذه قبطني: 

 وأ ;ةيلا;ا تامولع;ا نع ةيلوJا تانPعûا )أ(

 .باتتكWا تارشن كلذ ف اê ,ةيلا;ا قاروJا حرط قئاثو )ب(

٨. W éعجار;ا تايلوؤسم لث êا تامولع;ا نأشب ديكأت طابترا رايع;ا اذه بجوJو ,ىرخW ىلإ لوصولاب ًامازتلا عجار;ا ىلع ضرفت 
 .ىرخJا تامولع;ا نع ديكأت

 .رايع;ا اذه قاطن جراخ يه يتلا ىرخJا تامولع;اب قلعتي اميف عجار;ا ىلع ةيفاضإ تامازتلا ةحئW وأ ماظن ضرفي دق .٩

  

 
 ."ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهJا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ١
  .٢-١١٠ ةرقفلا ,يبساحملل ةنه;ا تايقPخJ ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا يينه;ا يبساحملل ةنه;ا تايقPخأ دعاوق  ٢
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوق ىلإ عجار;ا ريشي نأ بجي *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٩٤  

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

  نايرسلا خيرات 

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .١٠

 فاده=ا

 :يلي اميف ,ىرخJا تامولع;ا ةءارق دعب ,عجار;ا فادهأ لثمتت .١١

 ;ةيلا;ا مئاوقلاو ىرخJا تامولع;ا يب يرهوج قاستا مدع كانه ناك اذإ اميف رظنلا  )أ(

 ;ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصح يتلا ةفرع;او ىرخJا تامولع;ا يب يرهوج قاستا مدع كانه ناك اذإ اميف رظنلا )ب(

 ,ملع ىلع حبصي امدنع وأ ,يرهوج قاستا مدع هجوأ ودبي ام ىلع دجوت هنأ عجار;ا ددحي امدنع بسانم ٍلكشب ةباجتسWا )ج(
 ;يرهوج ٍلكشب ةفرحم ودبي اميف ىرخJا تامولع;ا نأب ,ىرخأ ةقيرطب

 .رايع;ا اذهل ًاقفو ريرقت دادعإ )د(

 تافيرعتلا

١٢. Jيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت©ا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغ: 

 ةمظن™ل ًاقبط ةمكوNاب نوفلك;ا وأ ةرادûا يونس لكشب ًةداع اهدعت ,تادنتس;ا نم ةعومجم وأ ,دنتسم :يونسلا ريرقتلا  )أ(
 ةأشن;ا تايلمع نع تامولعê )يلثا´ ةحلصم باحصأ وأ( كP;ا ديوزت ف اهنم ضرغلا لثمتيو ,فارعJا وأ حئاوللا وأ
 ريرقتو ةيلا;ا مئاوقلا ,هب قفرُت وأ ,يونسلا ريرقتلا نمضتيو .ةيلا;ا مئاوقلا ف حضوم وه امك يلا;ا اهزكرمو ةيلا;ا اهجئاتنو
 دكأتلا مدع تWاحو اهرطاخمو اهقافآو ,ةأشن;ا اهتدهش يتلا تاروطتلا نع تامولعم ىلع ًةداع لمتشيو ,اهنأشب عجار;ا
–١أ تارقفلا :عجار( .ةمكوNاب ةقلعت;ا لئاس;ا لوانتت ريراقتو ,ةأشنملل ةمكاNا ةئيهلا نم نايبو ,لبقتس;ا ف اهب ةطبتر;ا
 )٥أ

 امدنع وأ حيحص ريغ ٍلكشب ىرخJا تامولع;ا ركذ متي امدنع ىرخJا تامولع;ا ف فير{ دجوي :ىرخJا تامولع;ا فير{ )ب(
 ف هنع حصفم رمأ مهف ةمPسل ةمزW تامولعم بج{ وأ لفغت اهنأ اهنيب نم بابسJ( ىرخأ ةروص ةيأب ةللضم نوكت
 )٧أ ,٦أ يترقفلا :عجار( .)ىرخJا تامولع;ا

 ريرقتلا ف اهنيمضت متي )اهنأشب عجار;ا ريرقتو ةيلا;ا مئاوقلا فPخب( ةيلام ريغ وأ ةيلام تامولعم :ىرخJا تامولع;ا )ج(
 )١٠أ–٨أ تارقفلا :عجار( .ةأشنملل يونسلا

 تابلطت"ا

 ىرخ=ا تامولع"ا ىلع لوصRا

 )٢٢أ–١١أ تارقفلا :عجار( :عجار;ا ىلع بجي .١٣

 كلت رادصû ةأشن;ا ططخت يتلا ةقيرطلاو ,يونسلا ريرقتلا لكشت يتلا تادنتس;ا ,ةرادûا عم ةشقان;ا لPخ نم ,ددحي نأ )أ(
 ;رادصûا اذهل ررق;ا تيقوتلاو اهب تادنتس;ا

 ةيئاهنلا ةخسنلا ىلع عجار;ا ريرقت خيرات لبق ,نكمأ نإو ,بسان;ا تقولا ف لوصحلل ةرادûا عم ةبسان;ا تابيترتلا عضي نأ )ب(
 ;يونسلا ريرقتلا لكشت يتلا تادنتس;ا نم

 نأ لبقو ,اهرفوت دنع عجارملل اهÑدقت متيس تادنتس;ا نم ةيئاهنلا ةخسنلا نأب ةبوتكم ةدافإ يدقت ةرادûا نم بلطي نأ )ج(
 ةددîا تادنتس;ا نوكت امدنع كلذو ,رايع;ا اذه اهبلطتي يتلا تاءارجûا لامكإ عجار;ا عيطتسي ثيحب ,ةأشن;ا اهردصت
 )٢٢أ ةرقفلا :عجار( .عجار;ا ريرقت خيرات دعب Wإ اهضعب وأ اهلك اهتحاتإ متي نل )أ( دنبلا ف

 اهيف رظنلاو ىرخ=ا تامولع"ا ةءارق

 )٢٤أ ,٢٣أ يترقفلا :عجار( :هيلع بجي كلذب مايقلا دنعو ,ىرخJا تامولع;ا عجار;ا أرقي نأ بجي .١٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٩٥  

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 ىدم يوقتلو ,رظنلا اذهل ساسأكو .ةيلا;ا مئاوقلاو ىرخJا تامولع;ا يب يرهوج قاستا مدع كانه ناك اذإ اميف رظنلا )أ(
 دوصق;ا( ىرخJا تامولع;ا ف ةدراولا دونبلا نم اهريغ وأ ةراتخم غلابم ةنراقم عجار;ا ىلع بجي ,ىرخJا تامولع;ا قاستا
 رفوت نأ وأ دونبلا وأ غلاب;ا هذه صخلت نأ دوصق;ا وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا ىرخJا دونبلا وأ غلاب;ا سفن يه نوكت نأ
 )٢٩أ–٢٥أ تارقفلا :عجار( ;ةيلا;ا مئاوقلا ف ىرخJا دونبلا وأ غلاب;ا كلت عم )اهنع رثكأ Pًيصفت

 ف ,ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصح يتلا ةفرع;او ىرخJا تامولع;ا يب يرهوج قاستا مدع كانه ناك اذإ اميف رظنلا )ب(
 )٣٦أ–٣٠أ تارقفلا :عجار( .ةعجار;ا دنع اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسWاو اهيلع لوصNا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ قايس

 W يتلا ,ىرخJا تامولع;ا نأب ديفت يتلا تاراشØل ًاهبتنم لظي نأ عجار;ا ىلع بجي ,١٤ ةرقفلل ًاقفو ىرخJا تامولع;ا ةءارق ءانثأ .١٥
 ,٢٤أ تارقفلا :عجار( .ودبي اميف يرهوج ٍلكشب ةفرحم ,ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصح يتلا ةفرع;اب وأ ةيلا;ا مئاوقلاب قلعتت
 )٣٨أ ,٣٧أ

 يرهوج ٍلكشب ةفرحم ىرخ=ا تامولع"ا نأ ودبي امدنع وأ يرهوج قاستا مدع دجوي هنأ ودبي امدنع ةباجتس]ا

 بجيف ,)يرهوج ٍلكشب ةفرحم اهنأ ودبي ىرخJا تامولع;ا نأب ملع وأ( يرهوج قاستا مدع ودبي ام ىلع دجوي هنأ عجار;ا ددح اذإ .١٦
 )٤٣أ–٣٩أ تارقفلا :عجار( :ناك اذإ ام جاتنتسW ىرخأ تاءارجإ ,موزللا دنع ,ذفني نأو ةرادûا عم رمJا شقاني نأ هيلع

 وأ ;ىرخJا تامولع;ا ف يرهوج فير{ دجوي )أ(

 وأ ;ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فير{ دجوي )ب(

 .ثيد{ ىلإ جاتحي اهتئيبو ةأشنملل عجار;ا مهف )ج(

 ىرخ=ا تامولع"ا ف يرهوج فيرh دوجو عجار"ا جتنتسي امدنع ةباجتس]ا

 فو .ىرخJا تامولع;ا حيحصت ةرادûا نم بلطي نأ هيلع بجيف ,ىرخJا تامولع;ا ف يرهوج فير{ دوجو ىلإ عجار;ا َصُلَخ اذإ .١٧
 :ةلاح

 وأ ;هؤارجإ ت دق حيحصتلا نأ ديد{ عجار;ا ىلع بجيف ,حيحصتلا ءارجإ ىلع ةرادûا ةقفاوم )أ(

 .حيحصتلا ءارجإب مهتبلاطمو ,ةمكوNاب يفلكملل رمJا غPبإ عجار;ا ىلع بجيف ,حيحصتلا ءارجإ ةرادûا ضفر )ب(

 حيحصت متي ملو ,عجار;ا ريرقت خيرات لبق اهيلع لوصNا ت يتلا ىرخJا تامولع;ا ف يرهوج فير{ دوجو ىلإ عجار;ا َصُلَخ اذإ  .١٨
 )٤٤أ ةرقفلا :عجار( :كلذ ف اê ,بسانم فرصت ذاختا عجار;ا ىلع بجيف ,ةمكوNاب يفلك;ا غPبإ دعب تامولع;ا كلت

 ةóاع; عجار;ا اهب ططخي يتلا ةيفيكلاب ةمكوNاب يفلك;ا غPبإو ,عجار;ا ريرقت ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترتي اميف رظنلا )أ(
 )٤٥أ ةرقفلا :عجار( وأ ;))٢()ـه(٢٢ ةرقفلا رظنا( هريرقت ف يرهوóا فيرحتلا

 )٤٧أ ,٤٦أ يترقفلا :عجار( .ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظنJا بجوê كلذب ًاحومسم ناك ىتم ,طابترWا نم باحسنWا )ب(

 :هيلع بجيف ,عجار;ا ريرقت خيرات دعب اهيلع لوصNا ت يتلا ىرخJا تامولع;ا ف يرهوج فير{ دوجو ىلإ عجار;ا َصُلَخ اذإ .١٩

 )٤٨أ ةرقفلا :عجار( وأ ;ىرخJا تامولع;ا حيحصت ت اذإ ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةمزPلا تاءارجûا ذيفنت )أ(

 غPبإ دعب ىرخJا تامولع;ا حيحصت متي مل اذإ ,عجارملل ةينوناقلا تامازتلWاو قوقNا ءوض ف بسان;ا فرصتلا ذاختا )ب(
 .ححص;ا ريغ يرهوóا فيرحتلل ,بسانم ٍلكشب ,عجار;ا ريرقت مهل ّدع;ا يمدختس;ا هابتنا تفلل يعسلل ,ةمكوNاب يفلك;ا
 )٥٠أ ,٤٩أ يترقفلا :عجار(

 ثيدh ىلإ ةجاحب اهتئيبو ةأشنملل عجار"ا مهف نوكي امدنع وأ ,ةيلا"ا مئاوقلا ف يرهوج فيرh دوجو دنع ةباجتس]ا

 ناك اذإ وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فير{ دوجو ىلإ ,١٥و ١٤ يترقفلا ف ةدراولا تاءارجûا ذيفنتل ةجيتن ,عجار;ا َصُلَخ اذإ .٢٠
 ةرقفلا :عجار( .ىرخJا ةعجار;ا ريياع; ًاقفو بسانم ٍلكشب ةباجتسWا هيلع بجيف ,ثيد{ ىلإ ةجاحب اهتئيبو ةأشنملل عجار;ا مهف
 )٥١أ
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)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 ريرقتلا

 خيرات ف لاNا نوكي امدنع كلذو ,بسانم رخآ ناونع وأ ,"ىرخأ تامولعم" ناونعب Pًصفنم ًامسق عجار;ا ريرقت نمضتي نأ بجي .٢١
 :هنأ عجار;ا ريرقت

 وأ ;ةجردم ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةبسنلاب كلذو ,اهيلع لوصNا عقوتي وأ ,ىرخJا تامولع;ا ىلع لصح دق )أ(

 )٥٢أ ةرقفلا :عجار( .ةجردم ريغ ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةبسنلاب كلذو ,ىرخJا تامولع;ا لك وأ ضعب ىلع لصح دق )ب(

 :عجار( :مسقلا اذه نمضتي نأ بجيف ,٢١ ةرقفلل ًاقفو ىرخJا تامولعملل ًامسق عجار;ا ريرقت نمضتي نأ رمJا بلطتي امدنع .٢٢
 )٥٣أ ةرقفلا

 ;ىرخJا تامولع;ا نع ةلوؤس;ا يه ةرادûا نأب ديفت ةرابع )أ(

 :يلي ا; ًاديد{ )ب(

 ;هريرقت خيرات لبق عجار;ا اهيلع لصح يتلا ,تدجو نإ ,ىرخJا تامولع;ا .١

 ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةبسنلاب كلذو ,عجار;ا ريرقت خيرات دعب اهيلع لوصNا عقوت;ا ,تدجو نإ ,ىرخJا تامولع;ا .٢
 ;ةجردم ةأشن;

 لكش يأ وأ ةعجارم يأر )يدبُي نل وأ( يدبي W عجار;ا نإف يلاتلابو ,ىرخJا تامولع;ا يطغي W عجار;ا يأر نأب ديفت ةرابع )ج(
 ;اهنأشب يديكأتلا جاتنتسWا لاكشأ نم

 اذه بجوê بولطم وه امبسح ,اهنع ريرقتلاو اهيف رظنلاو ىرخJا تامولع;ا ةءارقب ةقلعت;ا عجار;ا تايلوؤس; ًافصو )د(
 ;رايع;ا

 :اّمإ مسقلا اذه نمضتي ,عجار;ا ريرقت خيرات لبق اهيلع لوصNا ت دق ىرخJا تامولع;ا نوكت امدنع )ه(

 وأ ;هنع ريرقتلا متي ام هيدل سيل عجار;ا نأب ديفت ةرابع .١

 يرهوج فير{ دوجو ىلإ عجار;ا َصُلَخ اذإ ىرخJا تامولع;ا ف ححص;ا ريغ يرهوóا فيرحتلا فصت ةرابع .٢
 .ىرخJا تامولع;ا ف ححصم ريغ

 ليدعت هنع أشن يذلا رمJا راثآ ف رظني نأ هيلع بجيف ٣,)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ًاضراعم وأ ًاظفحتم ًايأر عجار;ا يدبي امدنع  .٢٣
 )٥٨أ–٥٤أ تارقفلا :عجار( .)ـه(٢٢ ةرقفلا ف ةبولط;ا ةرابعلا ىلع يأرلا

 ةحئW وأ ماظن بجوê ضورف;ا ريرقتلا

 قيسنت مادختساب عجار;ا ريرقت ف ىرخJا تامولع;ا ىلإ ةراشûاب ةنيعم ةلود ف حئاوللا وأ ةمظنJا بجوê ًابلاطم عجار;ا ناك اذإ .٢٤
 اذإ Wإ )*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا ىلإ عجار;ا ريرقت ريشي نأ زوجي Pف ,ةددحم ةغيص وأ
 )٥٩أ تارقفلا :عجار( :ىندأ دحك ,ريرقتلا نمضت

 ;هريرقت خيرات لبق عجار;ا اهيلع لصح يتلا ىرخJا تامولع;ا ديد{  )أ(

 ;ىرخJا تامولع;اب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤس; ًافصو  )ب(

 .ضرغلا اذهل عجار;ا لمع ةجيتن لوانتت ةحيرص ةرابع )ج(

 
 ."لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تPيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم ٣
 عم قفتي اê اهقيبطت فييكتل ةدودحم تPيدعت عم يلودلا سل∂ا نم تردص امك ةيلودلا ةعجار;ا ريياعم يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجار;ا ريياعم *

 .ريياع;ا كلت تابلطتم نم ايأ تPيدعتلا هذه ريغت ملو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةيماظنلا ةئيبلا
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)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 قيثوتلا

 :ةعجار;ا لامعJ هقيثوت ف نّمضُي نأ عجار;ا ىلع بجي ,رايع;ا اذه ىلع ةقبطن;ا ٤)٢٣٠( ةعجار;ا رايعم تابلطتم لوانت دنع .٢٥

 ;رايع;ا اذه بجوê ةذفن;ا تاءارجûا قيثوت )أ(

 .رايع;ا اذه بجوê بولط;ا لمعلا اهيلع عجار;ا ذفن يتلا ىرخJا تامولع;ا نم ةيئاهنلا ةخسنلا )ب(

 *** 

 ىرخ=ا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 تافيرعتلا

 ))أ(١٢ ةرقفلا :عجار( يونسلا ريرقتلا

 هب راشُي نأ بجي يذلا مسWاو ,ةنيعم ةلود ف تآشنملل يونسلا ريرقتلا ىوتحم ةدئاسلا فارعJا وأ حئاوللا وأ ةمظنJا دد{ دق .١أ
 .ىرخJ ةلود نمو ةدحاولا ةلودلا لخاد نافلتخي دق مسWاو ىوتîا نإف ,كلذ عمو ;هيلإ

 رثكأ وأ ةنس نم لقأ ةرتفل ةَّدعُم ةعجار;ا لحم ةيلا;ا مئاوقلا نوكت امدنعف ,كلذ عمو .يونس ساسأ ىلع ًةداع يونسلا ريرقتلا دعُي  .٢أ
 .ةيلا;ا مئاوقلا اهيطغت يتلا ةرتفلا سفن يطغي يونس ريرقت دادعإ ًاضيأ نكميف ,اهنم

 .رخآ ناونعب وأ "يونسلا ريرقتلا" ناونعب هيلإ راشُيو دحاو دنتسم ةروص ف ةأشنملل يونسلا ريرقتلا نوكي دق ,تWاNا ضعب ف  .٣أ
 )يلثا´ ةحلصم باحصJ وأ( كPملل ًاريرقت ةأشن;ا دعُت نأ ةدئاسلا فارعJا وأ حئاوللا وأ ةمظنJا بلطتت دق ,ىرخأ تWاح فو
 ًاريرقت مهل مدقت يأ( ةيلا;ا مئاوقلا ف حضوم وه امك ,يلا;ا اهزكرمو ةيلا;ا اهجئاتنو ةأشن;ا تايلمع نع تامولعم ىلع يوتحي
 ىلع ًءانب ,لاث;ا ليبس ىلعو .ضرغلا سفن ًاعم ناققحي يلصفنم رثكأ وأ نيدنتسم ةروص ف وأ ,دحاو دنتسم ةروص ف )ًايونس
 :يونسلا ريرقتلا نم ًاءزج ةيت©ا تادنتس;ا نم رثكأ وأ ًادحاو لكشي دقف ,ةنيعم ةلود ف ةدئاسلا فارعJا وأ حئاوللا وأ ةمظنJا

 ليبس ىلع( ةمكوNاب يفلك;ا لبق نم ةلثا´ ريراقت وأ يلا;او يليغشتلا ضارعتسWا وأ ,ةرادûا تاقيلعت وأ ,ةرادûا ريرقت •
 .)ةرادûا سلجم ريرقت ,لاث;ا

 .ةرادûا سلجم سيئر نايب  •

 .ةكرشلا ةمكوح نايب •

 .رطا∫ا مييقتو ةيلخادلا ةباقرلا ريراقت •

 دنتسم فوتسي دقو .ةأشنملل ينورتكلûا عقو;ا ىلع كلذ ف اê ,ًاينورتكلإ وأ عوبطم لكش ف يمدختسملل يونسلا ريرقتلا حاتُي دق .٤أ
 .يمدختسملل هتحاتإ ةقيرط نع رظنلا ضغب ,يونسلا ريرقتلا فيرعت )تادنتس;ا نم ةعومجم وأ( ام

 نم ةنيعم ةعومجم ةجاح ةيبلتل Pًثم ّدعُ;ا ريرقتلاك ,ىرخJا ريراقتلا نع هاوتحمو هنم ضرغلاو هتعيبط ف يونسلا ريرقتلا فلتخي .٥أ
 ةحاتإ رمJا بلطتي امدنع ىتح( ريرقتلا فادهأ نم يعم يميظنت فدهب مازتلPل ّدعُ;ا ريرقتلا وأ ,تامولع;ا ىلإ حلاص;ا باحصأ
 دنع ,يونسلا ريرقتلا اهلمشي يتلا تادنتس;ا ةعومجم نم ًاءزج ًةداع لكشت W يتلا ريراقتلا ةلثمأ نمو .)مومعلل ريرقتلا اذه لثم
 ةعقاولا ىرخJا تامولع;ا نم ّدعُت W ّمث نمو ,)ةدئاسلا فارعJا وأ حئاوللا وأ ةمظنJا ةاعارم عم( اهتاذب ةمئاق تادنتسمك اهرودص
 :يلي ام ,رايع;ا اذه قاطن نمض

 متي دق يتلا كلتك ,)لا;ا سأر ةيافك ىدم نع ريراقتلا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةلصفن;ا ةيميظنتلا ريراقتلا وأ ةعانصلا ريراقت •
 .ةيدعاقتلا تاشاع;او يمأتلاو فراص;ا تاعانص ف اهدادعإ

 .تاكرشلل ةيعامتجWا ةيلوؤس;ا ريراقت •

 
 .١١-٨ تارقفلا ,"ةعجار;ا لامعأ قيثوت" )٢٣٠( ةعجار;ا رايعم  ٤
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)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 .ةمادتسWا ريراقت •

 .صرفلا ؤفاكتو عونتلا ريراقت •

 .جتن;ا نع ةيلوؤس;ا ريراقت •

 .ةلامعلا تاسرا´و لمعلا فورظ ريراقت •

 .ناسنWا قوقح ريراقت •

 ))ب( ١٢ ةرقفلا :عجار( ىرخJا تامولع;ا فير{

 مهف ةمPسل ةيرورضلا تامولع;ا بج{ وأ لفغت دق ىرخJا تامولع;ا نإف ,ىرخJا تامولع;ا ف يعم رمأ نع حاصفûا متي امدنع .٦أ
 نإف ,ةرادûا اهمدختست يتلا ةيسيئرلا ءادJا تارشؤم لوانت فدهتست ىرخJا تامولع;ا تناك اذإ ,لاث;ا ليبس ىلعف .رمJا كلذ
 .ةللضم ىرخJا تامولع;ا نأ ىلإ ريشي دق ةرادûا همدختست يسيئر ءادأ رشؤم ركذ لافغإ

 اذه لثم رفوي نأ نكÑ ,كلذك رمJا ناك اذإو ,ىرخJا تامولع;ا ىلع قيبطتلل لباق راطإ ف ةيبسنلا ةيمهJا موهفم ةشقانم نكÑ .٧أ
 W دق ,تWاNا نم ديدعلا ف هنأ Wإ .رايع;ا اذه بجوê ةيبسنلا ةيمهJا نع ماكحJا رادصإ دنع عجارملل ًايعجرم ًاراطإ راطûا
 ,فورظلا هذه لثم فو .ىرخJا تامولع;ا ىلع اهقيبطت دنع ةيبسنلا ةيمهJا موهف; ةشقانم نمضتي قيبطتلل لباق راطإ كانه نوكي
 :ًايرهوج ّدعُي ىرخJا تامولع;ا فير{ ناك اذإ ام ديد{ ف ًايعجرم ًاراطإ عجارملل ةيت©ا صئاصªا رفوت

 نأ عقوت;ا نمو .ةدحاو ةعومجمك يمدختسملل تامولع;ا نم ةكرتش;ا تاجايتحWا قايس ف ةيبسنلا ةيمه™ل رظنلا متي نأ •
 نوؤرقيس يمدختس;ا نأ عقوت نكÑ وحنلا اذه ىلعو ,ةيلا;ا مئاوقلا يمدختسم سفن مه ىرخJا تامولع;ا ومدختسم نوكي
 .ةيلا;ا مئاوقلل قايس ريفوتل ىرخJا تامولع;ا

 نومدختس;ا ناك اذإ ام ةاعارم عم ,فيرحتلاب ةصاªا فورظلا نابسNا ف ةيبسنلا ةيمهJا نأشب ماكحJا ذخأت نأ •
 .يمدختسملل ةيداصتقWا تارارقلا ىلع تافيرحتلا لك رثؤت Wو .ححص;ا ريغ فيرحتلاب نورثأتيس

 ماكحJا كلت لثم ذخأت دق ,هيلع ًءانبو .ةيمكلاو ةيعونلا تارابتعWا نم لك ىلع ةيبسنلا ةيمهJا نأشب ماكحJا لمتشت نأ •
 .ةأشنملل يونسلا ريرقتلا قايس ف ىرخJا تامولع;ا اهلوانتت يتلا دونبلا مجح وأ ةعيبط نابسNا ف

 ))ج( ١٢ ةرقفلا :عجار( ىرخJا تامولع;ا

 .ىرخJا تامولع;ا ف اهنيمضت متي دق يتلا ىرخJا دونبلا وأ غلابملل ةلثمأ ىلع لوJا قحل;ا يوتحي .٨أ

 لثم نJو ٥.ةيلا;ا مئاوقلا جراخ اهعضوب حمسي نكلو ,ةددحم تاحاصفإ قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بلطتي دق ,تWاNا ضعب ف .٩أ
 ىرخأ تامولعم لثW é ,يلاتلابو .ةيلا;ا مئاوقلا نم ًاءزج لكشت اهنإف ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوê ةبولطم تاحاصفûا هذه
 .رايع;ا اذه ضرغل

 .رايع;ا اذه ف دراولا فيرعتلا بسح ىرخأ تامولعم )XBRL( ةعسو;ا ةيراجتلا لامعJا ريراقت ةغل لثW é .١٠أ

 )١٣ ةرقفلا :عجار( ىرخ=ا تامولع"ا ىلع لوصRا

 وأ ةمظنJا ىلإ ًادانتسا ًابلاغ ًاحضاو ,ريرقتلا كلذ اهنم لكشتي يتلا تادنتس;ا وأ يونسلا ريرقتلا لثÑ يذلا دنتس;ا ديد{ نوكي .١١أ
 ةداعلا هيلع ترج ا; ًاقفو تردصأ دق ةمكوNاب نوفلك;ا وأ ةرادûا نوكت اêر ,تWاNا نم ديدعلا فو .ةدئاسلا فارعJا وأ حئاوللا
 دق ,تWاNا ضعب ف هنأ Wإ .كلذب مايقلا اهسفن ىلع تلآ دق نوكت اêر وأ ,يونسلا ريرقتلا ًاعم لكشت يتلا تادنتس;ا نم ةمزح
W يتلا تادنتس;ا يه ام ًاحضاو نوكي éا هذه لثم فو .يونسلا ريرقتلا ,اهنم لكشتي يتلا وأ ,لثNاWتادنتس;ا تيقوت دعُي ,ت 

 
 ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا اهبلطتت ةنيعم تاحاصفإ جاردإ متي نأب "تاحاصفûا :ةيلا;ا تاودJا" )٧( يلا;ا ريرقتلل يلودلا رايع;ا حمسي ,لاث;ا ليبس ىلع  ٥

 ةرادûا قيلعت لثم ,ىرخJا مئاوقلا ضعب ىلإ ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيعجرم تاراشإ عضو قيرط نع تاحاصفûا هذه يمضتب وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 .تقولا سفن فو ةيلا;ا مئاوقلا طورش سفنب ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ةحاتم نوكت يتلا ,رطا∫ا ريرقت وأ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٦٩٩  

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 لكشتي يتلا وأ ,لثé يتلا تادنتسملل عجار;ا ديدحتب ةلص تاذ نوكت دق يتلا رومJا نم )اهمادختساب يفدهتس;او( اهنم ضرغلاو
 .يونسلا ريرقتلا ,اهنم

 رثكأ ةنيعم ةلود ف دجوت امدنع ثدحي دق املثم( حئاوللا وأ ةمظنJا ىضتقê ىرخأ تاغل ىلإ يونسلا ريرقتلا ةمجرت متت امدنع .١٢أ
 ةجردم ةأشن;ا نوكت امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع( ةفلتخم يناوق بجوê ةددعتم "ةيونس ريراقت" دادعإ متي امدنع وأ ,)ةيمسر ةغل نم
 نم ًاءزج لكشت ,اهنم ريرقت نم رثكأ وأ ,"ةيونسلا ريراقتلا" دحأ ناك اذإ اميف رظنلا ىلإ ةجاح كانه نوكت دقف ,)ةلود نم رثكأ ف
 .ددصلا اذه ف تاداشرûا نم ديز;ا ةيلîا حئاوللا وأ ةمظنJا رفوت دقو .ىرخJا تامولع;ا

 نأشب ةمكوNاب يفلك;ا وأ ةرادûاب عجار;ا لصتي نأ نكÑو .يونسلا ريرقتلا دادعإ نع نولوؤس;ا مه ةمكوNاب نوفلك;ا وأ ةرادûا .١٣أ
 :يلي ام

 تادنتس;ا نم ةعومجم ةيأ كلذ ف اê( يونسلا ريرقتلا نم ةيئاهنلا ةخسنلا ىلع لوصNاب قلعتي اميف عجار;ا تاعقوت •
 تاءارجûا زاΩإ عجار;ا عيطتسي ثيحب ,عجار;ا ريرقت خيرات لبق بسان;ا تقولا ف )يونسلا ريرقتلا ًاعم لكشت يتلا
 بجي لاح ةيأ ىلعو ,ًايلمع نك´ تقو برقأ يفف ,ًانك´ كلذ نكي مل اذإ وأ ,هريرقت خيرات لبق رايع;ا اذه بجوê ةبولط;ا
 .تامولع;ا كلتل ةأشن;ا رادصإ لبق كلذ نوكي نأ

 .عجار;ا ريرقت خيرات دعب ىرخJا تامولع;ا ىلع لوصNا متي امدنع ةبترت;ا ةلمتîا راث©ا •

 :لاث;ا ليبس ىلع ,صاخ ٍلكشب ةبسانم ١٣أ ةرقفلا ف اهيلإ راش;ا تWاصتWا نوكت دق  .١٤أ

 .ةرم لوJ ةعجارم طابترا ذيفنت دنع •

 .ةمكوNاب يفلك;ا وأ ةرادûا ف رييغت كانه نوكي امدنع •

 .عجار;ا ريرقت خيرات دعب ىرخJا تامولع;ا ىلع لوصNا متي نأ عقوت;ا نم نوكي امدنع •

 هذه لثم نم ةيئاهنلا ةخسنلا نإف ,ةأشن;ا نم اهرادصإ لبق ىرخJا تامولع;ا دامتعاب ةمكوNاب نوفلك;ا موقي نأ يعتي امدنع .١٥أ
 .رادصØل ةمكوNاب يفلك;ا نم اهدامتعا ت يتلا كلت يه ىرخJا تامولع;ا

 تاسرا´ وأ حئاوللا وأ ةمظن™ل ًاقفو ,هرادصإ متي دحاو دنتسم نع ةرابع ةأشنملل يونسلا ريرقتلا نوكي دق ,تWاNا ضعب ف .١٦أ
 فو .عجار;ا ريرقت خيرات لبق عجارملل ًاحاتم نوكي ثيحب ةأشنملل يلا;ا ريرقتلا ةرتف نم ةزيجو ةرتف دعب ,ةأشن;اب ةصاªا ريرقتلا
 دقو .ةأشن;ا هراتخت تقو ف هرادصإ متي دق وأ ,قحW ٍتقو ىتح دنتس;ا اذه لثم رادصû ةجاح كانه نوكت W دق ,ىرخأ تWاح
 ةفلتخم تابلطت; اهنم لك عضخي ,تادنتس;ا نم ةعومجم نع ةرابع ةأشنملل يونسلا ريرقتلا اهيف نوكي فورظ ًاضيأ كانه نوكت
 .اهرودص تيقوتب قلعتي اميف ةأشن;ا لبق نم ةفلتخم ريرقت تاسرا´ وأ

 يونسلا ريرقتلا نم ًاءزج نوكي دق دنتسم دادعإ نابسNا ف ةأشن;ا اهدنع ذخأت فورظ كانه نوكت دق ,عجار;ا ريرقت خيرات ف .١٧أ
 تيقوت وأ ضرغ عجارملل دكؤت نأ ةرادûا ةعاطتساب نوكي W نكلو )حلاص;ا باحصJ يرايتخا ريرقت ,لاث;ا ليبس ىلع( ةأشنملل

 دعي W دنتس;ا نإف ,دنتس;ا اذه لثم رودص تيقوت وأ ضرغ نم دكأتلا ىلع رداق ريغ عجار;ا ناك اذإو .دنتس;ا اذه لثم رودص
 .رايع;ا اذه ضارغJ ىرخأ تامولعم

 يرورضلا نم هنأ يبتي تPيدعت يأب مايقلا نم عجار;ا ريرقت خيرات لبق بسان;ا تقولا ف ىرخJا تامولع;ا ىلع لوصNا نّكÑ .١٨أ
 ىلإ ٦ةعجار;ا طابترا باطخ ريشي دقو .اهرودص لبق ىرخJا تامولع;ا ىلع وأ ,عجار;ا ريرقت ىلع وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ىلع اهؤارجإ
 .عجار;ا ريرقت خيرات لبق ,نكمأ نإو ,بسان;ا تقولا ف عجارملل ىرخJا تامولع;ا حيتت نأ ىلع ةرادûا عم قافتا

 لوصNا ت يتلا ىرخJا تامولع;ا ةخسن نإف ,طقف ةأشنملل ينورتكلûا عقو;ا ربع يمدختسملل ىرخJا تامولع;ا ةحاتإ دنع .١٩أ
 .رايع;ا اذهل ًاقفو تاءارجûا عجار;ا اهيلع ذفنيس يتلا ةلصلا تاذ ةقيثولا يه ,ةأشن;ا عقوم نم ًةرشابم سيلو ,ةأشن;ا نم اهيلع
 ىلع نوكت دق يتلا ىرخJا تامولع;ا كلذ ف اê ,ىرخJا تامولع;ا نع ثحبلل رايع;ا اذه بجوê ةيلوؤسم ةيأ عجار;ا لمحتي Wو

 
 .٢٤أ ةرقفلا ,"ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتWا" )٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ٦
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)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 عقو;ا ىلع بسانم ٍلكشب ةضورعم ىرخJا تامولع;ا نأ نم دكأتلل تاءارجإ يأ ذيفنتل ةيلوؤسم ةيأ Wو ,ةأشنملل ينورتكلûا عقو;ا
 .بسانم ٍلكشب ًاينورتكلإ اهضرع وأ اهلاسرإ ت دق اهنأ وأ ,ةأشنملل ينورتكلûا

 .ىرخJا تامولع;ا عيمج وأ ضعب ىلع هلوصح مدع ةلاح ف هريرقت رادصإ وأ خيرأت نم عجار;ا عنÑ ام دجوي W .٢٠أ

 ٦ يترقفلل ًاقفو ةذفن;ا تاءارجûا ثيدحتب عجار;ا بلاطُي W ,عجار;ا ريرقت خيرات دعب ىرخJا تامولع;ا ىلع لوصNا متي امدنع .٢١أ
 ٧.)٥٦٠( ةعجار;ا رايعم نم ٧و

 يتلا ,ةبوتك;ا ةدافûا نم فدهلا لثمتيو .ةبوتك;ا تادافûا مادختسا نأشب تاداشرإ مدقيو تابلطتم ٨)٥٨٠( ةعجار;ا رايعم عضي .٢٢أ
 ةردق معد ف ,عجار;ا ريرقت خيرات دعب Wإ ةحاتم نوكت نل يتلا ىرخJا تامولع;اب قلعتي اميف اهيلع لوصNا )ج( ١٣ ةرقفلا بلطتت
 ديف;ا نم هنأ عجار;ا دجي دق ,كلذل ةفاضإو .تامولع;ا كلتب قلعتي اميف رايع;ا اذه اهبلطتي يتلا تاءارجûا لامكتسا ىلع عجار;ا
 :يلي اê ,لاث;ا ليبس ىلع ,ديفت ىرخأ ةبوتكم تادافإ ىلع لوصNا بلط

 ;ىرخJا تامولع;ا اهنم لكشتت دق يتلاو اهردصت نأ عقوت;ا تادنتس;ا عيمجب عجار;ا تغلبأ دق ةرادûا نأ •

 ىرخJا تامولع;ا نأو ,اهضعب عم ةقستم دعُت هريرقت خيرات لبق عجار;ا اهيلع لصح ىرخأ تامولعم يأو ةيلا;ا مئاوقلا نأ •
W }ةيرهوج تافير{ يأ ىلع يوت; 

 كلذل عقوت;ا تيقوتلاو ,هريرقت خيرات لبق عجار;ا اهيلع لصحي مل يتلا ىرخJا تامولع;ا رادصإو دادعإ مزتعت ةرادûا نأ •
 .رادصûا

 )١٥ ,١٤ ةرقفلا :عجار( اهيف رظنلاو ىرخ=ا تامولع"ا ةءارق

 ظافNا نمضتيو .ينه;ا كشلا ةعزنب يلحتلا عم اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلاب ٩)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم بجوê ًابلاطم عجار;ا دعُي .٢٣أ
 لؤافتلا ف ةطرفم نوكت دق ةرادûا نأ كاردإ ,لاث;ا ليبس ىلع ,اهيف رظنلاو ىرخJا تامولع;ا ةءارق دنع ينه;ا كشلا ةعزن ىلع
 :عم ةقسّتم ريغ نوكت دق يتلا تامولعملل هابتنWاو ,اهططخ حاΩ نأشب

 وأ ;ةيلا;ا مئاوقلا )أ(

 .ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصح يتلا ةفرع;ا )ب(

 هذيفنتو ةعجار;ا طابترا هيجوت نع ةيلوؤس;ا لمحتب بلاطم طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا نإف ١٠,)٢٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو .٢٤أ
 يتلا لماوعلا نإف ,رايع;ا اذه قايس فو .ةقبطن;ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;او ةينه;ا ريياع;اب مازتلWا راطإ ف ,هيلع فارشûاو
Ñا ف ذخؤت نأ نكNا قيرف ءاضعأ ديد{ دنع نابسWاع; يبسان;ا طابترóيلي ام لمشت ,١٥و ١٤ يترقفلا تابلطتم ة: 

 .طابترWا قيرف ءاضعJ ةيبسنلا ةربªا •

 ةعجار;ا ءانثأ اهيلع لوصNا ت يتلا ةمئP;ا ةفرع;ا مهيدل ماه;اب مهفيلكت متيس يذلا طابترWا قيرف ءاضعأ ناك اذإ ام •
 .ةفرع;ا كلتو ىرخJا تامولع;ا يب قاستWا مدع هجوأ ديدحتل

 قيرف ف ةربخ لقJا ءاضعJا موقي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .١٥و ١٤ يترقفلا تابلطتم لوانت اهيلع يوطني يتلا مكNا ةجرد •
 يه نوكت نأ دوصق;ا نم يتلا ىرخJا تامولع;ا ف ةدراولا غلاب;ا قاستا يوقت ىلإ فدهت يتلا تاءارجûا ذيفنتب طابترWا
 .ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا غلاب;ا سفن

 ىرخJا تامولع;ا ةóاعم دنع تانوك;ا دحأ عجار; تاراسفتسا هيجوت ةعوم∂ا ةعجارم ةلاح ف يرورضلا نم ناك اذإ ام •
 .نوك;ا كلذب ةقلعت;ا

 
 ."ةقحPلا ثادحJا" )٥٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٧
 ."ةبوتك;ا تادافûا" )٥٨٠( ةعجار;ا رايعم  ٨
 .١٥ ةرقفلا ,٢٠٠ ةعجار;ا رايعم ٩
 .)أ( ١٥ ةرقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; ةدوóا ةباقر" )٢٢٠( ةعجار;ا رايعم  ١٠
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)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 ))أ( ١٤ ةرقفلا :عجار( ةيلا;ا مئاوقلاو ىرخJا تامولع;ا يب يرهوج قاستا مدع كانه ناك اذإ اميف رظنلا

 ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا ىرخJا دونبلا وأ غلاب;ا سفن يه نوكت نأ اهنم دوصق;ا ىرخأ دونب وأ غلابم ىرخJا تامولع;ا نمضتت دق .٢٥أ
 :ىرخJا دونبلا وأ غلاب;ا كلت ةلثمأ نمضتت دقو .اهنع رثكأ Pًيصفت رفوت نأ وأ دونبلا وأ غلاب;ا هذه صخلت نأ دوصق;ا وأ

 .ةيلا;ا مئاوقلا نم ةصلختسم تامولعم ىلع يوت{ ةينايب موسر وأ طئارخ وأ لوادج •

 نم نويلم XXX لمشي ٢٠×١ ةنسل داريûا" لثم ,ةيلا;ا مئاوقلا ف رهظي باسح وأ ديصر نع ربكأ Pًيصفت رفوي ًاحاصفإ •
 ."Y جتن;ا نم نويلم YYYو ,X جتن;ا

 ."٢٠×١ ماع ف XXX ناك ريوطتلاو ثحبلا تافورصم يلامجإ" لثم ,ةيلا;ا جئاتنلل تاحيضوت •

 ةنراقê ًابلاطم عجار;ا دعُي W ,ةيلا;ا مئاوقلا عم ىرخJا تامولع;ا ف ةدراولا ةرات∫ا ىرخJا دونبلا وأ غلاب;ا قاستا ىدم يوقت دنع .٢٦أ
 ف ةدراولا ىرخJا دونبلا وأ غلاب;ا سفن يه نوكت نأ اهنم دوصق;ا ,ىرخJا تامولع;ا ف ةدراولا ىرخJا دونبلا وأ غلاب;ا عيمج
 ف ةدراولا ىرخJا دونبلا وأ غلاب;ا كلت عم ,اهنع رثكأ Pًيصفت رفوت نأ وأ دونبلا وأ غلاب;ا هذه صخلت نأ دوصق;ا وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا
 .ةيلا;ا مئاوقلا

 :يلي ام مكNا اذهب ةلصلا تاذ لماوعلا يب نمو .ينهم مكح ةلأسم اهنيب ةنراق;ا متيس يتلا ىرخJا دونبلا وأ غلاب;ا رايتخا دعُي  .٢٧أ

 اذهل نومدختس;ا اهيلوي دق يتلا ةيمهJا ىلع رثؤت دق يتلاو ,هيف هضرع متي يذلا قايسلا ف رخ©ا دنبلا وأ غلب;ا ةيمهأ •
 .)يسيئر غلبم وأ ةبسن ,لاث;ا ليبس ىلع( رخ©ا دنبلا وأ غلب;ا

 وأ ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا اهب قلعتي يتلا دونبلا وأ تاباسNا عم ةنراق;اب غلبملل يبسنلا مجNا ,يّمكلا سايقلا ةلاح ف •
 .ىرخJا تامولع;ا

 ةرادØل مهسJا ساسأ ىلع تاعوفد;ا ,لاث;ا ليبس ىلع ,ىرخJا تامولع;ا ف دراولا يع;ا رخ©ا دنبلا وأ غلب;ا ةيساسح •
 .ايلعلا

 عجار;ا تايلوؤسم نأ كاردإ عم ,ينهم مكح ةلأسم )أ( ١٤ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا لوانتت يتلا تاءارجûا ىدمو ةعيبط ديد{ ّدعُي .٢٨أ
êرايع;ا اذه بجو W ا تامولع;ا نأشب ديكأت طابترا لكشتJو ,ىرخW ا تامولع;ا نع ديكأت ىلإ لوصولاب ًامازتلا ضرفتJىرخ. 
 :يلي ام تاءارجûا هذه ةلثمأ نمو

 مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا سفن يه نوكت نأ اهنم دصقُي يتلا تامولعملل ةبسنلاب كلذو ,ةيلا;ا مئاوقلاب تامولع;ا ةنراقم •
 .ةيلا;ا

 تافPتخWا كلت تناك اذإ امو ,ةمدختس;ا ةغيصلا ف تافPتخWا ةيمهأ نابسNا ف ذخJاو ةمدختس;ا تاملكلا ةنراقم •
 مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفûا ىنعم سفن يطعُت نأ اهنم دصقُي يتلا تامولعملل ةبسنلاب كلذو ,ةفلتخم يناعم ًانمض ينعت
 .ةيلا;ا

 :يلي اê مايقلاو ةيلا;ا مئاوقلا ف غلب;او ىرخJا تامولع;ا ف غلب;ا يب ةقباطم ىلع ةرادûا نم لوصNا •

o ا تامولع;او ةيلا;ا مئاوقلا عم ةقباط;ا ف ةدراولا دونبلا ةنراقمJىرخ; 

o ا تايلمعلا تناك اذإ ا´ ققحتلاNًايباسح ةقيقد ةقباط;ا لخاد ةيباس. 

 ًةنراقم اهضرع ةقيرط يوقت ,ةيلا;ا مئاوقلا عم ىرخJا تامولع;ا ف ةدراولا ةرات∫ا ىرخJا دونبلا وأ غلاب;ا قاستا يوقت نمضتي .٢٩أ
 .ىرخJا تامولع;ا ةعيبطل رظنلاب ًامئPم كلذ نوكي امدنع ,ةيلا;ا مئاوقلاب

 ))ب( ١٤ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصح يتلا ةفرع;او ىرخJا تامولع;ا يب يرهوج قاستا مدع كانه ناك اذإ اميف رظنلا

 ف ةدراولا كلت فPخب( ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصح يتلا ةفرع;اب ةقPع اهل دونب وأ غلابم ىرخJا تامولع;ا نمضتت دق .٣٠أ
 :دونبلا وأ غلاب;ا كلت ةلثمأ نمضتت دقو .))أ(١٤ ةرقفلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٠٢  

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 .ةيفارغóا ةقطن;ا بسح جاتنûا كلذ صخلي Wًودج وأ ,ةجَتن;ا تادحولا نع ًاحاصفإ •

 ."ماعلا لPخ Y جتن;او X جتن;ا تثدحتسا ةكرشلا" نأب ةدافإ •

 تايلمع ًاضيأ دجوتو ,X ةلودلا ف عقي ةأشنملل يسيئرلا تايلمعلا زكرم" لثم ,ةأشنملل ةيسيئرلا تايلمعلا عقاو; ًاصخلم •
 ."Z وY يتلودلا ف

 ,ةأشن;ا ف ةيلخادلا ةباقرلل همهف كلذ ف اê ,اهتئيبو ةأشنملل عجار;ا مهف ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصحي يتلا ةفرع;ا لمشت .٣١أ
 ضعب نمضتي يذلاو ,عجار;ا نم بولط;ا مهفلا )٣١٥( ةعجار;ا رايعم ددحيو ١١.)٣١٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو هيلإ لصوتلا متي يذلا
 :يلي ا; مهف ىلإ لصوتلا لثم رومJا

 ;ةلصلا تاذ ىرخJا ةيجراªا لماوعلاو ميظنتلاو ةعانصلا لماوع )أ(

 ;ةأشن;ا ةعيبط )ب(

 ;ةيبساîا تاسايسلل ةأشن;ا قيبطتو رايتخا )ج(

 ;اهتايجيتارتساو ةأشن;ا فادهأ )د(

 ;ةأشنملل يلا;ا ءادJا صحفو سايق )ه(

 .ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا )و(

 ,نمضتت دق رومJا هذه لثمو .اهتعيبطب ةيلبقتسم دعت يتلا رومJا ًاضيأ ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصحي يتلا ةفرع;ا نمضتت دق .٣٢أ
 يتلا تاضارتفWا يوقت دنع نابسNا ف عجار;ا اهذخأي يتلا ةيلبقتس;ا ةيدقنلا تاقفدتلاو ةيراجتلا تاعقوتلا ,لاث;ا ليبس ىلع
 ةردقل ةرادûا ريدقت يوقت دنع وأ ,ةرهشلا لثم ةسومل;ا ريغ لوصJا ىلع ةميقلا ف طوبهلا تارابتخا قيبطت ف ةرادûا اهمدختست
 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن;ا

 زكري دق ,ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصح يتلا ةفرع;او ىرخJا تامولع;ا يب يرهوج قاستا مدع كانه ناك اذإ اميف رظنلا دنع .٣٣أ
 ىرخJا تامولع;ا ف فير{ يأ نإ ثيحب ةيمهJا نم ٍفاك ٍردق ىلع يتلاو ىرخJا تامولع;ا ف ةدراولا رومJا كلت ىلع عجار;ا
 .ًايرهوج نوكي دق رومJا كلتب قلعتي اميف

 تاجاتنتسWاو اهيلع لوصNا ت يتلا ةعجار;ا ةلدJ عجار;ا ركذت نإف ,ىرخJا تامولع;ا ف ةدراولا رومJا نم ديدعلاب قلعتي اميف .٣٤أ
 تامولع;ا يب يرهوج قاستا مدع كانه ناك اذإ اميف رظنلا نم عجار;ا يكمتل ًايفاك نوكي دق ةعجار;ا ءانثأ اهيلإ لصوتلا ت يتلا
 تداز ,ةعجارملل ةيسيئرلا بناوóاب هتياردو عجار;ا ةربخ تداز املكو .ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصح يتلا ةفرع;او ىرخJا
 كانه ناك اذإ اميف رظنلا ىلع ًارداق عجار;ا نوكي دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ًايفاك ةلصلا تاذ روم™ل عجار;ا ركذت نوكي نأ ةيلامتحا
 ف ,تافرصتلا نم ديزم ذاختW ةجاNا نود ,ةعجار;ا ءانثأ اهيلع لصح يتلا ةفرع;او ىرخJا تامولع;ا يب يرهوج قاستا مدع
 لثم ,ةعجار;ا ءانثأ اهب مايقلا ت يتلا تاءارجûا جئاتن وأ ,ةمكوNاب يفلك;ا وأ ةرادûا عم ترج يتلا تاشقانملل عجار;ا ركذت ءوض
 .ةرادûا سلجم تاعامتجا رضاحم ةءارق

 وأ طابترWا قيرف ف يينع;ا ءاضعJا ىلإ تاراسفتسWا هيجوت وأ ةلصلا يذ ةعجار;ا لامعأ قيثوت ىلإ عوجرلا نأ عجار;ا ددحي دق .٣٥أ
 ليبس ىلعف .يرهوج قاستا مدع دجوي ناك اذإ اميف عجار;ا رظنل ساسأك بسانم رمأ وه يينع;ا ةعوم∂ا تانوكم يعجارم ىلإ
 :لاث;ا

 دق ,فقوتلا اذهب هملع نم مغرلا ىلع عجار;ا نإف ,يسيئر جاتنإ طª طط∫ا فقوتلا ىرخJا تامولع;ا فصت امدنع •
 عجار;ا رظن معدل لا∂ا اذه ف ةعجار;ا تاءارجإ اوذفن نيذلا يينع;ا طابترWا قيرف ءاضعأ ىلإ تاراسفتسا هيجوتب موقي
 .ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصح يتلا ةفرع;ا عم يرهوج ٍلكشب قستم ريغ فصولا ناك اذإ اميف

 
 ١٢و ١١ ناترقفلا ,"اهتئيبو ةأشن;ا مهف لPخ نم اهمييقتو يرهوóا فيرحتلا رطاخم ديد{" )٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ١١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٠٣  

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 اهركذت عجار;ا عطتسي مل نكلو ,ةعجار;ا ءانثأ اهلوانت ت ةيئاضق ىوعدل ةمهم ليصافت ىرخJا تامولع;ا فصت امدنع •
 .ليصافتلا هذهل صخلم ىلع يوتحي يذلا ةعجار;ا لامعأ قيثوت ىلإ عوجرلا يرورضلا نم نوكي دقف ,ٍفاك وحن ىلع

 قيرف ف يينع;ا ءاضعJا ىلإ تاراسفتسWا هيجوت وأ ,عوجرلا كلذ ىدمو ةلصلا يذ ةعجار;ا لامعأ قيثوت ىلإ عجار;ا عوجر دعُي .٣٦أ
 ىلإ عوجرلا عجارملل يرورضلا نم نوكي W دق ,كلذ عمو .ينهم مكح ةلأسم ,يينع;ا ةعوم∂ا تانوكم يعجارم ىلإ وأ طابترWا
 ةعوم∂ا تانوكم يعجارم ىلإ وأ طابترWا قيرف ف يينع;ا ءاضعJا ىلإ تاراسفتسWا هيجوت وأ ,ةلصلا يذ ةعجار;ا لامعأ قيثوت
 .ىرخJا تامولع;ا ف دراو رمأ يأ نع يينع;ا

 )١٥ ةرقفلا :عجار( يرهوج ٍلكشب ةفرحم اهنأ ودبي ىرخJا تامولع;ا نأب ديفت يتلا ىرخJا تاراشØل مئادلا هابتنWا

 لصح يتلا ةفرع;ا نم دعبأ وه ام ىلإ ًاضيأ دتé دقو ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقلعت;ا ريغ روم™ل ةشقانم ىرخJا تامولع;ا نمضتت دق .٣٧أ
 يرارNا سابتحPل ةببس;ا تازاغلا تاثاعبنا نع مئاوق ىرخJا تامولع;ا نمضتت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع
 .ةأشن;ا نم

 اهيلع لصح يتلا ةفرع;اب وأ ةيلا;ا مئاوقلاب قلعتت W يتلا ىرخJا تامولع;ا نأب ديفت يتلا ىرخJا تاراشØل مئادلا هابتنWا نإ .٣٨أ
 نم بلطتت يتلا ةلصلا تاذ ةيقPخJا تابلطت;اب مازتلWا ف عجار;ا دعاسي ودبي اميف يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا
 يرهوج ٍلكشب للضم وأ ئطاخ نايب ىلع يوت{ اهنأ عجار;ا دقتعي يتلا ىرخJا تامولع;اب ملع نع ةلص هل نوكت نأ بنô عجار;ا
 هابتنWا يدؤي نأ لمتحيو ١٢.ةللضم ىرخJا تامولع;ا دعُت ثيحب اهبج{ وأ ةيرورض تامولعم ركذ لفغت وأ ,لامهإب ةدعُم تارابع وأ
 :لثم ,رومأ ىلع عجار;ا فرعت ىلإ يرهوج ٍلكشب ةفرحم اهنأ ودبي ىرخJا تامولع;ا نأب ديفت يتلا ىرخJا تاراشØل مئادلا

 ةفرع;ا نع Pًضف ,ىرخJا تامولع;ا كلت أرقي يذلا طابترWا قيرف وضعل ةماعلا ةفرع;او ىرخJا تامولع;ا يب تافPتخWا •
 ٍلكشب ةفرحم اهنأ ودبي ىرخJا تامولع;ا نأب داقتعWا ىلإ عجار;ا وعدت يتلا ,ةعجار;ا ءانثأ اهيلع لوصNا ت يتلا
 وأ ;يرهوج

 ٍلكشب ةفرحم اهنأ ودبي ىرخJا تامولع;ا نأب داقتعWا ىلإ عجار;ا وعدي يذلا ىرخJا تامولع;ا ف يلخادلا قاستWا مدع •
 .يرهوج

 )١٦ ةرقفلا :عجار( يرهوج ٍلكشب ةفرحم ىرخ=ا تامولع"ا نأ ودبي امدنع وأ يرهوج قاستا مدع دجوي هنأ ودبي امدنع ةباجتس]ا

 )يرهوج ٍلكشب ةفرحم اهنأ ودبي يتلا ىرخJا تامولع;ا وأ( يرهوóا قاستWا مدع لوح ةرادûا عم عجار;ا ةشقانم نمضتت دق .٣٩أ
 نم ةمدق;ا ةيفاضûا تاريسفتلا وأ تامولع;ا ىلإ ًادانتساو .ىرخJا تامولع;ا ف اهتادافإ ساسJ معدلا يدقتب ةرادûا ةبلاطم
 دوجو ىلإ ةرادûا تاريسفت ريشت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .يرهوج ٍلكشب ةفرحم ريغ ىرخJا تامولع;ا نأب عجار;ا عنتقي دق ,ةرادûا
 .داهتجWا ف ةهيجولا تافPتخPل ةيفاكو ةلوقعم بابسأ

 تامولع;ا ف يرهوج فير{ دوجو نأشب عجار;ا جاتنتسا معدت يتلا تامولع;ا نم ديز;ا ةرادûا عم ةشقان;ا رفوت دق ,لباق;ا فو .٤٠أ
 .ىرخJا

 ,كلذ عمو .ربكأ لكشب قئاقح لثé يتلا رومJا ف اهل هتفلاخم نم بعصأ ةيداهتجWا رومJا ف ةرادØل عجار;ا ةفلاخم نوكت دق .٤١أ
 ةفرع;ا عم وأ ةيلا;ا مئاوقلا عم قستت W ةرابع ىلع يوت{ ىرخJا تامولع;ا نأ ىلإ اهيف عجار;ا صُلخي فورظ كانه نوكت دقف
 يتلا ةفرع;ا وأ ةيلا;ا مئاوقلا وأ ىرخJا تامولع;ا لوح ًاكوكش فورظلا هذه ريثت دقو .ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصح يتلا
 .ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصح

 اهذفني دق يتلا ىرخJا تاءارجûا ىدمو ةعيبط نإف ,ىرخJا تامولع;ا ف ةلمتîا ةيرهوóا تافيرحتلا قاطن عاستW ًارظن  .٤٢أ
 بسحب عجارملل ينه;ا مكNا ىلإ دوعت يتلا رومJا نم امه ىرخJا تامولع;ا ف يرهوج فير{ كانه ناك اذإ ام جاتنتسW عجار;ا
 .ةمئاقلا فورظلا

 
 ٢-١١٠ ةرقفلا ,يبساحملل ةنه;ا تايقPخJ ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا ةنه;ا تايقPخأ دعاوق  ١٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٠٤  

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 ًارداق نوكي W دق عجار;ا نإف ,ةعجار;ا ءانثأ عجار;ا اهيلع لصح يتلا ةفرع;اب وأ ةيلا;ا مئاوقلاب قلعتم ريغ ام رمأ دجوي امدنع  .٤٣أ
 ,ةرادûا نم ةمدق;ا ةيفاضûا تاريسفتلا وأ تامولع;ا ىلإ ًادانتساو ,كلذ عمو .هتاراسفتسا ىلع ةرادûا دودرل لماك مييقت ءارجإ ىلع
 هنأ حضاولا نم دعي مل يرهوóا قاستWا مدع نأب عجار;ا عنتقي دق ,ىرخJا تامولع;ا ىلع ةرادûا اهيرô يتلا تارييغتلا دعب وأ
 مدع نأ جاتنتسا ىلع ًارداق عجار;ا نوكي W امدنعو .يرهوج ٍلكشب ةفرحم اهنأ حضاولا نم دعي مل ىرخJا تامولع;ا نأ وأ دوجوم
 دق هنإف ,يرهوج ٍلكشب ةفرحم اهنأ حضاولا نم دعي مل ىرخJا تامولع;ا نأ وأ ,دوجوم هنأ حضاولا نم دعي مل يرهوóا قاستWا
 فو .)ينوناق راشتسم وأ ةرادûا مهب يعتست نيذلا ءاربªا دحأ ,لاث;ا ليبس ىلع( لهؤم ثلاث فرط عم رواشتلا ةرادûا نم بلطي
 اذإ ام جاتنتسا ىلع ًارداق عجار;ا نوكي W دق ,ةرادûا عم رواشتلا نم اهيلع لصحت;ا دودرلا نابسNا ف ذخJا دعبو ,ةنيعم تWاح
 :يلي ا´ رثكأ وأ دحاو ذئدنع عجار;ا اهذختي دق يتلا تافرصتلا يب نمو .W مأ ىرخJا تامولع;ا ف يرهوج فير{ كانه ناك

 وأ ;عجارملل ينوناقلا راشتس;ا ةراشتسا •

 ديق دجوي امدنع فورظلا فصو متيس ناك اذإ ام لاث;ا ليبس ىلع ,عجار;ا ريرقت ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترتي اميف رظنلا •
 وأ ;ةرادûا نم ضورفم

 .ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظنJا بجوê كلذب ًاحومسم ناك ىتم ,ةعجار;ا نم باحسنWا •

 ىرخ=ا تامولع"ا ف يرهوج فيرh دوجو عجار"ا جتنتسي امدنع ةباجتس]ا

 ةرقفلا :عجار( عجار;ا ريرقت خيرات لبق اهيلع لوصNا ت يتلا ىرخJا تامولع;ا ف يرهوج فير{ دوجو عجار;ا جتنتسي امدنع ةباجتسWا
١٨( 

 ينهم مكح ةلأسم ,اهب ةمكوNاب يفلك;ا غPبإ دعب ىرخJا تامولع;ا حيحصت مدع ةلاح ف عجار;ا اهذختي يتلا تافرصتلا دعُت .٤٤أ
 ًاكوكش ريثي حيحصتلا ءارجإ مدعل ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا هتمدق يذلا ررب;ا ناك اذإ ام نابسNا ف عجار;ا ذخأي دقو .عجارملل
 ىري دقو .ليلضتلل ةين دوجو ف عجار;ا كشي امدنع لاNا هيلع نوكي املثم ,ةمكوNاب يفلك;ا وأ ةرادûا ةنامأ وأ ةهازن لوح
 وأ ةمظنJا بجوê عجار;ا نم ًابولطم نوكي دق ,تWاNا ضعب فو .ةينوناق ةروشم ىلع لوصNا بسان;ا نم هنأ ًاضيأ عجار;ا
 .ةينعم ةينهم ةئيه وأ ةيميظنت ةطلسل رمJا غPبإ ىرخأ ةينهم ريياعم وأ حئاوللا

 ))أ( ١٨ ةرقفلا :عجار( ريرقتلا ةيلمع ىلع راث©ا

 ف يرهوóا فيرحتلا حيحصتل ضفرلا ريثي امدنع ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عانتمWا بسان;ا نم نوكي دق ,ةردان تWاح ف .٤٥أ
 .ماع ٍلكشب ةعجار;ا ةلدأ ىلع دامتعWا ةيناكمإ ف كشلل وعدي ا´ ةمكوNاب يفلك;او ةرادûا ةهازن لوح ًاكوكش ىرخJا تامولع;ا

 ))ب( ١٨ ةرقفلا :عجار( طابترWا نم باحسنWا

 ةطيîا فورظلا ريثت امدنع ,ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظنJا بجوê ًانك´ كلذ ناك ىتم ,طابترWا نم باحسنWا بسان;ا نم نوكي دق .٤٦أ
 ةيناكمإ ف كشلل وعدي ا´ ةمكوNاب يفلك;او ةرادûا ةهازن لوح ًاكوكش ىرخJا تامولع;ا ف يرهوóا فيرحتلا حيحصت ضفرب
 .ةعجار;ا ءانثأ مهنم اهيلع لوصNا ت يتلا تادافûا ىلع دامتعWا

 ))ب( ١٨ ةرقفلا :عجار( ماعلا عاطقلا تآشنê ةصاªا تارابتعWا

 ةينع;ا ةطلسلا ىلإ ًاريرقت عجار;ا ردصي دق ,تWاNا هذه لثم فو .ماعلا عاطقلا ف ًانك´ طابترWا نم باحسنWا نوكي W دق .٤٧أ
 .ةبسانم ىرخأ تافرصت ذختي دق وأ ,رمJا ليصافت هيف ركذي

 ةرقفلا :عجار( عجار;ا ريرقت خيرات دعب اهيلع لوصNا ت يتلا ىرخJا تامولع;ا ف يرهوج فير{ دوجو عجار;ا جتنتسي امدنع ةباجتسWا
١٩( 

 كلذ حيحصت ت دقو ,هريرقت خيرات دعب اهيلع لوصNا ت يتلا ىرخJا تامولع;ا ف يرهوج فير{ دوجو ىلإ عجار;ا صُلخ اذإ .٤٨أ
 ةرقفلل ًاقفو( هؤارجإ ت دق حيحصتلا نأ ديد{ نمضتت ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةمزPلا عجار;ا تاءارجإ نإف ,يرهوóا فيرحتلا

 تردص دق تناك اذإ ,ىرخJا تامولع;ا اوملتسا نيذلا كئلوأب لاصتPل ةرادûا اهتذختا يتلا تاوطªا ةعجارم نمضتت دقو ))أ( ١٧
 .ليدعتلاب مهغPبû ,ًاقباس



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٠٥  

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 هابتنا تفلل ًايعس بسان;ا فرصتلا ذاختا نإف ,ىرخJا تامولع;ا ف رظنلا ةداعإ ىلع ةمكوNاب يفلك;ا ةقفاوم مدع ةلاح ف .٤٩أ
 رثأتي دقو ,ينه;ا مكNا ةسرا´ بلطتي ,ححص;ا ريغ يرهوóا فيرحتلا ىلإ بسانم لكشب عجار;ا ريرقت مهل ّدعُ;ا يمدختس;ا
 هقوقح نأشب ةينوناق ةروشم ىلع لوصNا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دقف ,هيلع ًءانبو .ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنJاب كلذ
 .ةينوناقلا هتامازتلاو

 هابتنا تفلل ًايعس عجار;ا اهذختي دق يتلا ةبسان;ا تافرصتلا نإف ,حيحصت نود ىرخJا تامولعملل يرهوóا فيرحتلا لظي امدنع  .٥٠أ
 ,كلذب حئاوللا وأ ةمظنJا حمست امدنع ,ححص;ا ريغ يرهوóا فيرحتلا ىلإ بسانم ٍلكشب عجار;ا ريرقت مهل ّدعُ;ا يمدختس;ا
 :لاث;ا ليبس ىلع نمضتت

 ريرقتلا اذه يدقتب ةرادûا ةبلاطمو ,٢٢ ةرقفلل ًاقفو لدعم مسق كلذ ف اê ,ةرادØل لدعم وأ ديدج عجارم ريرقت يدقت  •
 نإ ,ريثأتلا ف رظنلا ىلإ عجار;ا جاتحي دق ,كلذب مايقلا دنعو .عجار;ا ريرقت مهل ّدعُ;ا يمدختسملل لدع;ا وأ ديدóا
 .ةقبطن;ا حئاوللا وأ ةمظنJا ءوض ف وأ ةعجار;ا ريياعم تابلطتم ءوض ف ,لدع;ا وأ ديدóا عجار;ا ريرقت خيرات ىلع ,دجو
 وأ ;يمدختس;ا ءWؤهل لدع;ا وأ ديدóا ريرقتلا يدقتل ةرادûا اهتذختا يتلا تاوطªا ةعجارê ًاضيأ عجار;ا موقي دقو

 قيرط نع ,لاث;ا ليبس ىلع( ىرخJا تامولع;ا ف يرهوóا فيرحتلا ىلإ عجار;ا ريرقت مهل ّدعُ;ا يمدختس;ا هابتنا تفل •
 وأ ;)يمهاسملل ةيمومعلا ةيعمóا عامتجا ف رمJا لوانت

 وأ ;ححص;ا ريغ يرهوóا فيرحتلاب ةينع;ا ةينه;ا ةئيهلا وأ ةيميظنتلا ةطلسلا غPبإ •

 .)٤٦أ ةرقفلا ًاضيأ رظنا( طابترWا رارمتسا ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترتي اميف رظنلا •

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( ثيدh ىلإ ةجاحب اهتئيبو ةأشنملل عجار"ا مهف نوكي امدنع وأ ,ةيلا"ا مئاوقلا ف يرهوج فيرh دوجو دنع ةباجتس]ا

 :ىلع راثآ اهل ةديدج تامولعê ملع ىلع عجار;ا حبصي دق ,ىرخJا تامولع;ا ةءارق دنع .٥١أ

 ١٣.رطاخملل عجار;ا مييقت ف رظنلا ةداعإ ىلإ ةجاNا ىلإ ريشي دق ا´ ,اهتئيبو ةأشنملل عجار;ا مهف •

 ىلع ,تدجو نإ ,ةَحَحَصُ;ا ريغ تافيرحتلا ريثأتو ةعجار;ا ىلع ةفشتكُ;ا تافيرحتلا ريثأت يوقت نع عجار;ا ةيلوؤسم  •
 ١٤.ةيلا;ا مئاوقلا

 ١٥.ةقحPلا ثادحJاب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم •

 )٢٤-٢١ تارقفلا :عجار( ريرقتلا ةيلمع

 لوصNا عقوتي يتلا ىرخJا تامولع;ا هريرقت ف ددحي نأ بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دق ,ةجردم ريغ ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا ةعجار; .٥٢أ
 .رايع;ا اذه بجوê عجار;ا تايلوؤس; ةعضاªا ىرخJا تامولع;ا نأشب ةيفافشلا نم ديز;ا ريفوت لجأ نم ,هريرقت خيرات دعب اهيلع
 تامولع;ا هذه نأ عجارملل دكؤت نأ ىلع ةرداق ةرادûا نوكت امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع ,كلذب مايقلا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دقو
 .هريرقت خيرات دعب ردصتس ىرخJا

 )٢٢ ,٢١ يترقفلا :عجار( ةيحيضوت تارابع

 .عجار;ا ريرقت ف "ىرخJا تامولع;ا" مسقل ةيحيضوت ةلثمأ يناثلا قحل;ا نمضتي .٥٣أ

 )٢٣ ةرقفلا :عجار( ًاضراعم وأ ًاظفحتم ةيلا;ا مئاوقلا ف عجار;ا يأر نوكي امدنع ريرقتلا ةيلمع قحلت يتلا راث©ا

 رمJا ناك اذإ )ـه(٢٢ ةرقفلا بجوê ةبولط;ا ةرابعلا ىلع ريثأت ةيلا;ا مئاوقلا ف ضراع;ا وأ ظفحت;ا عجار;ا يأرل نوكي W دق .٥٤أ
 نم ءزج يأ ىلع ريثأت رم™ل نكي ملو ,ىرخJا تامولع;ا ف ىرخأ ةقيرطب هلوانت وأ هنيمضت متي مل عجار;ا يأر ليدعت هب قلعت;ا

 
 .١أو ٣١و ١١ تارقفلا ,)٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ١٣
 ."ةعجار;ا لPخ ةفشتك;ا تافيرحتلا يوقت" )٤٥٠( ةعجار;ا رايعم ١٤
 .١٤و ١٠ ناترقفلا ,)٥٦٠( ةعجار;ا رايعم  ١٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٠٦  

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم
 ىرخJا تامولع;اب

 سلجم ءاضعأ روجأ نع حاصفûا مدع ببسب ةيلا;ا مئاوقلا ف ظفحت;ا يأرلل نوكي W دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .ىرخJا تامولع;ا
 فورظ فو .رايع;ا اذه بجوê ةبولط;ا ريرقتلا ةيلمع ىلع راثآ يأ ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوê بولط;ا وحنلا ىلع ةرادûا
 .٥٨أ-٥٥أ تارقفلا ف حضوم وه امك ريرقتلا ةيلمع ىلع راثآ كانه نوكت دق ,ىرخأ

 ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج فير{ ببسب ظفحت;ا يأرلا

 سفنل يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم ًاضيأ ىرخJا تامولع;ا تناك اذإ اميف رظنلا نكÑ ,ًاظفحتم ًايأر عجار;ا اهيف يدبي يتلا تWاNا ف .٥٥أ
 .هب ةقPع يذ رمJ وأ ةيلا;ا مئاوقلا ف ظفحت;ا يأرلا هنع أشن يذلا رمJا

 قاطنلا ىلع ديق ببسب ظفحت;ا يأرلا

 ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لصحي نل عجار;ا نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج دنبب قلعتي اميف قاطنلا ىلع ديق كانه نوكي امدنع .٥٦أ
 ف ةدراولا ىرخJا دونبلا وأ غلاب;ا تناك اذإ ام جاتنتسا ىلع رداق ريغ عجار;ا نوكي دق ,فورظلا هذه فو .رمJا اذه نع ةبسان;ا
 ىلإ جاتحي دق عجار;ا نإف ,هيلع ًءانبو .ىرخJا تامولع;ا ف يرهوج فير{ ىلإ يدؤت رمJا اذهب قلعتي اميف ىرخJا تامولع;ا
 ىرخJا تامولع;ا ف ةرادûا هتدروأ يذلا فصولا ف رظنلا ىلع هتردق مدع ىلإ ةراشØل )ه(٢٢ ةرقفلا بجوê ةبولط;ا ةرابعلا ليدعت
 ىلع يعتي كلذ عمو .ظفحت;ا يأرلا ساسأ ةرقف ف حضوم وه امبسح ةيلا;ا مئاوقلا ف ظفحت;ا عجار;ا يأر هب قلعتي يذلا رم™ل
 .ىرخJا تامولع;ا ف اهفاشتكا متي ةححصم ريغ ىرخأ ةيرهوج تافير{ يأ نع ريرقتلا عجار;ا

 ضراع;ا يأرلا

 ريرقتلا مدع رربي W ضراع;ا يأرلا ساسأ ةرقف ف ةحضوم ةنيعم رومأ وأ رمأب قلعتي اميف ةيلا;ا مئاوقلا ف ضراعم يأر ءادبإ نإ .٥٧أ
 ءادبإ متي امدنعو .ىرخJا تامولع;ا ف عجار;ا اهفشتكا يتلا ةيرهوóا تافيرحتلا نع )٢( )ـه( ٢٢ ةرقفلل ًاقفو عجار;ا ريرقت ف
 ليبس ىلع ,بسانم ٍلكشب )ـه( ٢٢ ةرقفلا بجوê ةبولط;ا ةرابعلا ليدعت ىلإ عجار;ا جاتحي دقف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ضراعم يأر
 ضراع;ا يأرلا هنع أشن يذلا رمJا سفنل يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم ىرخJا تامولع;ا ف ةدراولا دونبلا وأ غلاب;ا نأ ىلإ ةراشØل ,لاث;ا
 .هب ةقPع يذ رمJ وأ ةيلا;ا مئاوقلا ف

 يأر ءادبإ نع عانتمWا

 لوانتي مسق يمضت كلذ ف اê ,ةعجار;ا نع ليصافتلا نم ديز;ا ريفوت نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عجار;ا عنتÑ امدنع .٥٨أ
 ةعجار;ا رايعم بلطتي ,كلذل ًاعبتو .لكك ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عانتمWا ةقيقح بجح ىلإ يدؤي دق ,ىرخJا تامولع;ا
 .رايع;ا اذه بجوê يتلا ريرقتلا تابلطتم لوانتي ًامسق فورظلا كلت ف عجار;ا ريرقت نمضتي Wأ )٧٠٥(

 )٢٤ ةرقفلا :عجار( ةحئW وأ ماظن بجوê ضورف;ا ريرقتلا

 .ةعجار;ا ريياعم ىلإ ةفاضûاب ,ةيميظنت وأ ةيماظن تابلطتê مازتلWاب ًابلاطم نوكي دق عجار;ا نأ ١٦)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم حضوي .٥٩أ
 اذه ف ةحضو;ا كلت نع فلتخت هريرقت ف ةددحم ةغيص وأ قيسنت مادختساب عجار;ا مزتلي دقف ,لاNا وه اذه نوكي امدنعو
 ةي;اعلا قوسلا ف َةيقادص;ا ,ةعجار;ا ريياع; ًاقفو تé دق ةعجار;ا ةيلمع نوكت امدنع ,عجار;ا ريرقت ف قاستWا ززعيو .رايع;ا
 قلعتي اميف تافPتخWا نوكت امدنعو .ًاي;اع اهب فرتع;ا ريياعملل ًاقفو تé يتلا ةعجار;ا تايلمع ىلع فرعتلا ليهست قيرط نع
 ريرقت ف ةغيصلاو قيسنتلاب طقف ةقلعتم رايع;ا اذه يبو ريرقتلا دادعû ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطت;ا يب ىرخJا تامولع;اب
 ذئدنع عجار;ا ريرقت ريشي نأ نكÑ ,٢٤ ةرقفلا ف ةددîا رصانعلا نم رصنع لك ىندأ دحك عجار;ا ريرقت نمضتي امدنعو ,عجار;ا
 نوكي امدنع ىتح ,رايع;ا اذه تابلطتê مزتلا دق هنأ فورظلا هذه لثم ف عجار;ا دعُي ,هيلع ًءانبو .ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا ىلإ
 .ةيميظنت وأ ةيماظن ريرقت تابلطتم بجوê نيددحم عجار;ا ريرقت ف نامدختس;ا ةغيصلاو قيسنتلا

 

 
 .٥٧أ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ١٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٠٧  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 لو=ا قحل"ا 

 )٨أ ,١٤ يترقفلا :عجار(

 ىرخ=ا تامولع"ا ف اهنيمضت متي دق يتلا ىرخ=ا دونبلا وأ غلابملل ةلثمأ

 .ةلماش ةمئاق ةمئاقلا هذه نوكت نأ دوصق;ا سيلو .ىرخJا تامولع;ا ف اهنيمضت متي دق يتلا ىرخJا دونبلا وأ غلابملل ةلثمأ يلي اميف

 غلاب"ا

 ةيليغشتلا تاداريûاو تاعيب;ا تاداريإو حابرJا تاعيزوتو مهس لك ةيحبرو لخدلا فاص لثم ,ةيسيئرلا ةيلا;ا جئاتنلا صخلت دونب •
 .ةيليغشتلا تافورص;او تايرتش;او ىرخJا

 ةيفارغóا تاعاطقلا بسح تاعيب;ا وأ ,ةيسيئرلا ليغشتلا قطانم بسح ةرمتس;ا تايلمعلا نم لخدلا لثم ,ةراتخُم ةيليغشت تانايب •
 .جاتنûا طوطخ وأ

 ,ةيبيرضلاو ةيوكزلا تPيدعتلاو ,لوصJا ةميق ف طوبهلاو ,ةيئاضقلا ىواعدلا تاصصخمو ,لوصJا داعبتسا تايلمع لثم ,ةصاخ دونب •
 .ميظنتلا ةداعإو ةلكيهلا ةداعإ تافورصمو ,ةئيبلا ىلع ظافNا تاصصخمو

 نويدلاو ;حابرJا تاعيزوتو ,لوادتلل ةلباقلا ةيلا;ا قاروJاو ,دقنلا تWداعمو دقنلا لثم ,ةيلامسأرلا دراو;او ةلويسلا نع تامولعم •
 .ةيلقJا قوقح تامازتلاو ,يلامسأرلا راجيûاو

 .مسق وأ عاطق لك بسح ةيلامسأرلا تاقفنلا •

 .ةلصلا تاذ ةيلا;ا تاريثأتلاو ,يلا;ا زكر;ا ةمئاق جراخ تابيترت اهيلع يوطنت يتلا غلاب;ا •

 .ىرخJا ةلمتîا تامازتلWاو ,ةيئيبلا وأ ةينوناقلا تابلاط;او ,ةيدقاعتلا تامازتلWاو تانامضلا اهيلع يوطنت يتلا غلاب;ا •

 لدعمو ,يمهاس;ا قوقح طسوتم ىلع دئاعلاو ,مدختس;ا لا;ا سأر طسوتم ىلع دئاعلاو ,حبرلا شماه لثم ةيلا;ا تWدع;ا وأ سيياق;ا •
 .رشابم لكشب ةيلا;ا مئاوقلا عم ةقباطملل Pًباق نوكي دق غلاب;ا هذه ضعبو .نويدلا ةبسنو ةدئافلا ةيطغت ةبسنو ,ةلويسلا

 ىرخ=ا دونبلا

 .اهب ةقلعت;ا تاضارتفWاو ةمه;ا ةيبساîا تاريدقتلل تاريسفت •

 .مهعم تPماع;ا فصوو ةقPعلا تاذ فارطJا ديد{ •

 لاث;ا ليبس ىلع ,ةدئافلا لدعم رطاخم وأ ةيبنجJا تPمعلا لدابت رطاخمو ,علسلا ةرادإ ف اهجهنم وأ ةأشن;ا تاسايس نع نPعûا •
 .ةيلا;ا تاودJا نم اهريغ وأ ,ةدئافلا تWدعم ةلدابم دوقعو ,ةلج©ا دوقعلا مادختسا لPخ نم

 .يلا;ا زكر;ا ةمئاق جراخ تابيترتلا ةعيبطل تاحيضوت •

 ةلمتîا تامازتلWاو ,ةيئاضقلا ىواعدلا بجوê وأ يئيبلا مازتلWا تWاحو ,ةيدقاعتلا تامازتلWاو ,تاضيوعتلاو ,تانامضلل تاحيضوت •
 .ةأشن;اب ةقلعت;ا رطاخملل ةيعونلا ةرادûا تامييقت كلذ ف اê ,ىرخJا

 تايلمع ىلع يرهوج ٍلكشب ترّثأ يتلا ,ةديدج ةيئيب وأ ةيبيرض حئاول ضرفك ,ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطت;ا ف تاريغتلل تاحيضوت •
 .ةأشنملل ةيلبقتس;ا ةيلا;ا تاعقوتلا ىلع يرهوج ريثأت اهل نوكيس يتلا وأ ,يلا;ا اهزكرم وأ ةأشن;ا

 ذافنلا زيح لخدتس يتلا وأ ,ةرتفلا هذه لPخ ذافنلا زيح تلخد يتلا ةديدóا يلا;ا ريرقتلا ريياعم تاريثأتل ةيعونلا ةرادûا تامييقت •
 .ةأشنملل ةيدقنلا تاقفدتلاو يلا;ا زكر;او ةيلا;ا جئاتنلا ىلع ,ةيلاتلا ةرتفلا ف

 .ةيلبقتس;ا قاف©او لامعJا ةئيبل ةماعلا تاحيضوتلا •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٠٨  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 .ةيجيتارتسWا ىلع ةماع ةرظن • 

 .ماªا داو;ا وأ ةيساسJا علسلل ةيقوسلا راعسJا تاهاWô تاحيضوت •

 .ةيفارغóا ميلاقJا يب ةيميظنتلا فورظلاو بلطلاو ضرعلا ف نيابتلا •

 .ةددحم تاعاطق ف ةأشنملل ةيحبرلا ةردقلا ىلع رثؤت ةنيعم لماوعل تاريسفت •

 

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٠٩  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 يناثلا قحل"ا

 )٥٣أ ,٢٢ ,٢١ تارقفلا :عجار(

 ىرخ=ا تامولع"اب قلعتي اميف لقتس"ا عجار"ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 لوصح دنع لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي يذلاو ,ةجردم ريغ وأ ةجردم ًءاوس ,ةأشنم ةيأ نع عجار;ا ريرقت :)١( يحيضوتلا لاث;ا •
 .تامولع;ا كلت ف يرهوج فيرحتل هفاشتكا مدعو هريرقت خيرات لبق ىرخJا تامولع;ا عيمج ىلع عجار;ا

 تامولع;ا نم ءزج ىلع عجار;ا لوصح دنع لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي يذلاو ةجردم ةأشنم نع عجار;ا ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاث;ا •
 .هريرقت خيرات دعب ىرخJا تامولع;ا ىلع لوصNاب هعقوتو ,تامولع;ا كلت ف يرهوج فيرحتل هفاشتكا مدعو هريرقت خيرات لبق ىرخJا

 نم ءزج ىلع عجار;ا لوصح دنع لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي يذلاو ةجردم ريغ ةأشنم نع عجار;ا ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاث;ا •
 دعب ىرخJا تامولع;ا ىلع لوصNاب هعقوتو ,تامولع;ا كلت ف يرهوج فيرحتل هفاشتكا مدعو هريرقت خيرات لبق ىرخJا تامولع;ا
 .هريرقت خيرات

 تامولعم يأ ىلع عجار;ا لوصح مدع دنع لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي يذلاو ةجردم ةأشنم نع عجار;ا ريرقت :)٤( يحيضوتلا لاث;ا •
 .هريرقت خيرات دعب ىرخJا تامولع;ا ىلع لوصNا عقوتي هنكلو هريرقت خيرات لبق ىرخأ

 لوصح دنع لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي يذلاو ,ةجردم ريغ وأ ةجردم ًءاوس ,ةأشنم ةيأ نع عجار;ا ريرقت :)٥( يحيضوتلا لاث;ا •
 .تامولع;ا كلت ف يرهوج فير{ دوجو ىلإ هصولخو هريرقت خيرات لبق ىرخJا تامولع;ا عيمج ىلع عجار;ا

 عجار;ا لوصح دنع لدعم يأر ىلع يوتحي يذلاو ,ةجردم ريغ وأ ةجردم ًءاوس ,ةأشنم ةيأ نع عجار;ا ريرقت :)٦( يحيضوتلا لاث;ا •
 ًاضيأ رثؤي ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهوج دنبب قلعتي اميف قاطنلا ىلع ديق دوجوو هريرقت خيرات لبق ىرخJا تامولع;ا عيمج ىلع
 .ىرخJا تامولع;ا ىلع

 عجار;ا لوصح دنع ضراعم يأر ىلع يوتحي يذلاو ,ةجردم ريغ وأ ةجردم ًءاوس ,ةأشنم ةيأ نع عجار;ا ريرقت :)٧( يحيضوتلا لاث;ا •
 .ىرخJا تامولع;ا ىلع ًاضيأ ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف ضراع;ا يأرلا ريثأتو ,هريرقت خيرات لبق ىرخJا تامولع;ا عيمج ىلع

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧١٠  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 
  

 
 ")ةعوم∂ا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اê( ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١
 "ةيرارمتسWا" )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم  ٢
 .طقف ةجرد;ا تآشنملل بولطم ةعجارملل ةسيئرلا رومJا مسق "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غPبûا" )٧٠١( ةعجار;ا رايعم ٣

 لوصح دنع لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي يذلاو ,ةجردم ريغ وأ ةجردم ًءاوس ,ةأشنم ةيأ نع عجار"ا ريرقت :)١( يحيضوتلا لاث"ا
 .تامولع"ا كلت ف يرهوج فيرحتل هفاشتكا مدعو هريرقت خيرات لبق ىرخ=ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا

 :ةيتÇا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ=

 ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ,ةجردم ريغ وأ ةجردم تناك ًءاوس ,ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ ١)٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ يأ( ةعومÜ ةعجارم تسيل

 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ=ا تارادصàاو ريياع"او

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادàا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 لوصRا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •
 .اهيلع

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق9خ=ا تابلطت"ا •

 دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح=اب طبترت ] هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصRا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 ٢.)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق يرهوج

 ٣.)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ,ةعجارملل ةسيئرلا روم=ا نع غ9بàا ت •

 .تامولع"ا كلت ف ًايرهوج ًافيرh فشتكي ملو ,هريرقت خيرات لبق ىرخ=ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشàا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوô ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضàاب •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧١١  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٤ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 صخلم كلذ ف اê ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيûاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبساîا تاسايسلل

 ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوóا بناوóا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصûاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يأرلا ساسأ

 نم ديزê ةحضوم ريياع;ا كلت بجوê انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسê ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا

 ٥ ةعجارملل ةسيئرلا روم=ا[

 دقو .ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهJا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومJا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومJا
 .رومJا هذه ف Pًصفنم ًايأر مدقن W نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومJا هذه لوانت ت

 ]])٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نم رمأ لك فصو متي[

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا ف9خب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ=ا تامولع"ا

 ريرقتو ةيلا;ا مئاوقلا نمضتت W اهنكلو ٧,X ريرقتلا ف ةدراولا تامولع;ا[ ىرخJا تامولع;ا لمشتو .ىرخJا تامولع;ا نع ةلوؤس;ا يه ٦ةرادûا
 ].اهنع عجار;ا
 .اهنأشب يديكأتلا جاتنتسWا لاكشأ نم لكش يأ يدبن W نحنو ,ىرخJا تامولع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف انيأر يطغي Wو

 تامولع;ا تناك اذإ اميف كلذب مايقلا دنع رظنلاو ,ىرخJا تامولع;ا ةءارق ف لثمتت انتيلوؤسم نإف ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê لصتي اميفو
 ىرخأ ةروص ةيأب ودبت تناك اذإ ام وأ ,ةعجار;ا ءانثأ اهيلع انلصح يتلا ةفرع;ا عم وأ ةيلا;ا مئاوقلا عم يرهوج ٍلكشب ةقستم ريغ ىرخJا
 نوبلاطم اننإف ,هذيفنتب انمق يذلا لمعلا ىلإ ًادانتسا ,ىرخJا تامولع;ا هذه ف يرهوج فير{ دوجو ىلإ انصُلَخ اذإو .يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم
 .نأشلا اذه ف هنع ررقن ام انيدل سيلو .ةقيقNا كلت نع ريرقتلاب

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي W يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٤

 .ًاقبطنم "ىرخJا
 .طقف ةجرد;ا تآشنملل بولطم ةعجارملل ةسيئرلا رومJا مسق  ٥
 ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ  ٦

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
٧  Ñا تامولعملل ًاديد{ رثكأ فصو مادختسا نكJا ريرقت" لثم ,ىرخûا سلجم سيئر نايبو ةرادûا تامولع;ا ديدحتل "ةرادJىرخ. 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧١٢  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ٨ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوRاب يفلك"او ةرادàا تايلوؤسم 

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - ٩)٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ىرخ=ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ]١٠.]مسWا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا[

 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
  

 
 ةكلم;ا ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا ىلإ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ٨

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 "ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٩
 عقوت;ا نم نكي مل ام ,ةجرد;ا تآشنملل ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم لامعJ عجار;ا ريرقت ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا ركذُي ١٠

 .)٤٦ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم رظنا( يصخشلا نم™ل ريبك ديدهت ىلإ حاصفûا كلذ يدؤي نأ ,ةياغلل ةردان فورظ ف كلذو ,ةلوقعم ةجردب
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساîا ماظنب مازتلWا يغبني  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧١٣  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ىرخ=ا تامولع"ا نم ءزج ىلع عجار"ا لوصح دنع لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي يذلاو ةجردم ةأشنم نع عجار"ا ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاث"ا
 .هريرقت خيرات دعب ىرخ=ا تامولع"ا ىلع لوصRاب هعقوتو ,تامولع"ا كلت ف يرهوج فيرحتل هفاشتكا مدعو هريرقت خيرات لبق

 :ةيتÇا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ=

 رايعم نأ يأ( ةعومÜ ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ=ا تارادصàاو

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادàا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 .اهيلع لوصRا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق9خ=ا تابلطت"ا •

 ريثت دق يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح=اب طبترت ] هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصRا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش

 .)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ,ةعجارملل ةسيئرلا روم=ا نع غ9بàا ت •

 لوصRا عقوتيو ,تامولع"ا كلت ف يرهوج فيرh يأ فشتكي ملو هريرقت خيرات لبق ىرخ=ا تامولع"ا نم ءزج ىلع عجار"ا لصح •
 .هريرقت خيرات دعب ىرخ=ا تامولع"ا ىلع

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشàا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوô ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضàاب •

 
  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧١٤  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت 

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ 

 ١١ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 صخلم كلذ ف اê ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيûاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبساîا تاسايسلل

 ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوóا بناوóا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصûاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يأرلا ساسأ

 نم ديزê ةحضوم ريياع;ا كلت بجوê انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسê ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا

 ةعجارملل ةسيئرلا روم=ا

 دقو .ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهJا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومJا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومJا
 .رومJا هذه ف Pًصفنم ًايأر مدقن W نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومJا هذه لوانت ت

 ])٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نم رمأ لك فصو متي[

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا ف9خب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ=ا تامولع"ا

 يذلا ,)اهنع انريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا نمضتت ] اهنكلو( X١٣ ريرقتلا ىرخ=ا تامولع"ا لمشتو .ىرخ=ا تامولع"ا نع ةلوؤس"ا يه ١٢ةرادàا
 .خيراتلا كلذ دعب انل ًاحاتم نوكي نأ عقوت"ا نم يذلا ,Y ريرقتلاو ,عجار"ا ريرقت خيرات لبق هيلع انلصح

 .اهنأشب يديكأتلا جاتنتسWا لاكشأ نم لكش يأ ,يدبن نلو ,يدبن W نحنو ,ىرخJا تامولع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف انيأر يطغي Wو

 تناك اذإ اميف كلذب مايقلا دنع رظنلاو ,هPعأ ةددîا ىرخJا تامولع;ا ةءارق ف لثمتت انتيلوؤسم نإف ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê لصتي اميفو
 ةروص ةيأب ودبت تناك اذإ ام وأ ,ةعجار;ا ءانثأ اهيلع انلصح يتلا ةفرع;ا عم وأ ةيلا;ا مئاوقلا عم يرهوج ٍلكشب ةقستم ريغ ىرخJا تامولع;ا
 .يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم ىرخأ

 انلصح يتلا ىرخJا تامولع;ا ىلع هذيفنتب انمق يذلا لمعلا ىلإ ًادانتسا ,ىرخJا تامولع;ا هذه ف يرهوج فير{ دوجو ىلإ انصُلَخ اذإو
 .نأشلا اذه ف هنع ررقن ام انيدل سيلو .ةقيقNا كلت نع ريرقتلاب نوبلاطم اننإف ,ريرقتلا اذه خيرات لبق اهيلع

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي W يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ١١

 .ًاقبطنم "ىرخJا
 ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ  ١٢

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
١٣  Ñا تامولعملل ًاديد{ رثكأ فصو مادختسا نكJا ريرقت" لثم ,ىرخûا سلجم سيئر نايبو ةرادûا تامولع;ا ديدحتل "ةرادJىرخ. 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧١٥  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 فصو[و ةمكوNاب يفلكملل رمJا كلذ نع غPبûاب يبلاطم نوكن اننإف ,هيف يرهوج فير{ دوجو ىلإ انصلخ اذإف ,Y ريرقتلل انتءارق دنعو[
 ١٤]].ةلودلا ف ةقبطن;ا تافرصتلا

 ١٥ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوRاب يفلك"او ةرادàا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ىرخ=ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ١٦.]مسWا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا

 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
  

 
 عم ,عجار;ا ريرقت خيرات دعب اهيلع لوصNا ت يتلا ىرخJا تامولع;ا ف ححصم ريغ ًايرهوج ًافير{ عجار;ا فشتكي امدنع ةديفم ةيفاضûا ةرقفلا هذه نوكت دق  ١٤

 .كلذل ةباجتسا ددحم فرصت ذاختاب ينوناق مازتلW هلم{
 ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ١٥

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 عقوت;ا نم نكي مل ام ,ةجرد;ا تآشنملل ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم لامعJ عجار;ا ريرقت ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا ركذُي ١٦

 .)٤٦ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم رظنا( يصخشلا نم™ل ريبك ديدهت ىلإ حاصفûا كلذ يدؤي نأ ,ةياغلل ةردان فورظ ف كلذو ,ةلوقعم ةجردب
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساîا ماظنب مازتلWا يغبني  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧١٦  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 تامولع"ا نم ءزج ىلع عجار"ا لوصح دنع لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي يذلاو ةجردم ريغ ةأشنم نع عجار"ا ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاث"ا 
 .هريرقت خيرات دعب ىرخ=ا تامولع"ا ىلع لوصRاب هعقوتو ,تامولع"ا كلت ف يرهوج فيرحتل هفاشتكا مدعو هريرقت خيرات لبق ىرخ=ا

 :ةيتÇا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ=

 نأ يأ( ةعومÜ ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ=ا تارادصàاو

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادàا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 .اهيلع لوصRا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق9خ=ا تابلطت"ا •

 دق يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح=اب طبترت ] هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصRا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت

 .رخآ وحن يأ ىلع اهنع غ9بàا ررقي ملو ,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا روم=ا نع غ9بàاب بلاطم ريغ عجار"ا •

 لوصRا عقوتيو ,تامولع"ا كلت ف يرهوج فيرh يأ فشتكي ملو هريرقت خيرات لبق ىرخ=ا تامولع"ا نم ءزج ىلع عجار"ا لصح •
 .هريرقت خيرات دعب ىرخ=ا تامولع"ا ىلع

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشàا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .حئاول وأ ةمظنأ بجوô ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ] •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 صخلم كلذ ف اê ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيûاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبساîا تاسايسلل

 ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوóا بناوóا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصûاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يأرلا ساسأ

 نم ديزê ةحضوم ريياع;ا كلت بجوê انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسê ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧١٧  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا ف9خب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ=ا تامولع"ا

 ف ةدراولا تامولع;ا[ ف ريرقتلا اذه خيرات ف اهيلع لوصNا ت يتلا ىرخJا تامولع;ا لثمتتو .ىرخJا تامولع;ا نع ةلوؤس;ا يه ١٧ةرادûا
 ]اهنع عجار;ا ريرقتو ةيلا;ا مئاوقلا نمضتت W اهنكلو ١٨,X ريرقتلا
 .اهنأشب يديكأتلا جاتنتسWا لاكشأ نم لكش يأ يدبن W نحنو ,ىرخJا تامولع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف انيأر يطغي Wو

 تامولع;ا تناك اذإ اميف كلذب مايقلا دنع رظنلاو ,ىرخJا تامولع;ا ةءارق ف لثمتت انتيلوؤسم نإف ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê لصتي اميفو
 ىرخأ ةروص ةيأب ودبت تناك اذإ ام وأ ,ةعجار;ا ءانثأ اهيلع انلصح يتلا ةفرع;ا عم وأ ةيلا;ا مئاوقلا عم يرهوج ٍلكشب ةقستم ريغ ىرخJا
 .يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم

 انلصح يتلا ىرخJا تامولع;ا ىلع هذيفنتب انمق يذلا لمعلا ىلإ ًادانتسا ,ىرخJا تامولع;ا هذه ف يرهوج فير{ دوجو ىلإ انصُلَخ اذإو
 .نأشلا اذه ف هنع ررقن ام انيدل سيلو .ةقيقNا كلت نع ريرقتلاب نوبلاطم اننإف ,ريرقتلا اذه خيرات لبق اهيلع

 ١٩ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوRاب يفلك"او ةرادàا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
  

 
 ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ  ١٧

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
١٨  Ñا تامولعملل ًاديد{ رثكأ فصو مادختسا نكJا ريرقت" لثم ,ىرخûا سلجم سيئر نايبو ةرادûا تامولع;ا ديدحتل "ةرادJىرخ. 
 ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ١٩

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساîا ماظنب مازتلWا يغبني  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧١٨  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ىرخأ تامولعم يأ ىلع عجار"ا لوصح مدع دنع لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي يذلاو ةجردم ةأشنم نع عجار"ا ريرقت :)٤( يحيضوتلا لاث"ا 
 .هريرقت خيرات دعب ىرخ=ا تامولع"ا ىلع لوصRا عقوتي هنكلو هريرقت خيرات لبق

 :ةيتÇا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ= 

 رايعم نأ يأ( ةعومÜ ةعجارم تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ةجردم ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ=ا تارادصàاو

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادàا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 .اهيلع لوصRا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق9خ=ا تابلطت"ا •

 دق يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح=اب طبترت ] هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصRا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت

 .)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ,ةعجارملل ةسيئرلا روم=ا نع غ9بàا ت •

 .هريرقت خيرات دعب ىرخ=ا تامولع"ا ىلع لوصRا عقوتي هنكلو هريرقت خيرات لبق ىرخأ تامولعم يأ ىلع عجار"ا لصحي مل •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشàا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .يلحم ماظن بجوô ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ,ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم ىلإ ةفاضàاب •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ٢٠ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا

 يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 صخلم كلذ ف اê ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيûاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبساîا تاسايسلل

 ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوóا بناوóا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصûاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يأرلا ساسأ

 نم ديزê ةحضوم ريياع;ا كلت بجوê انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسê ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت;ا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي W يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٢٠

  .ًاقبطنم "ىرخJا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧١٩  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا

 ةعجارملل ةسيئرلا روم=ا

 دقو .ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهJا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومJا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومJا
 .رومJا هذه ف Pًصفنم ًايأر مدقن W نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومJا هذه لوانت ت

 ])٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نم رمأ لك فصو متي[

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا ف9خب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ=ا تامولع"ا

 ةيلا;ا مئاوقلا نمضتت W اهنكلو ٢٢,X ريرقتلا ف ةدراولا تامولع;ا[ ىرخJا تامولع;ا لمشتو .ىرخJا تامولع;ا نع ةلوؤس;ا يه ٢١ةرادûا
 .ريرقتلا اذه خيرات دعب انل ًاحاتم X ريرقتلا نوكي نأ عقوت;ا نمو .]اهنع عجار;ا ريرقتو
 .اهنأشب يديكأتلا جاتنتسWا لاكشأ نم لكش يأ يدبن نل نحنو ,ىرخJا تامولع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف انيأر يطغي Wو

 دنع رظنلاو ,انل ةحاتم حبصت امدنع هPعأ ةددîا ىرخJا تامولع;ا ةءارق ف لثمتت انتيلوؤسم نإف ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê لصتي اميفو
 وأ ,ةعجار;ا ءانثأ اهيلع انلصح يتلا ةفرع;ا عم وأ ةيلا;ا مئاوقلا عم يرهوج ٍلكشب ةقستم ريغ ىرخJا تامولع;ا تناك اذإ اميف كلذب مايقلا
 .يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم ىرخأ ةروص ةيأب ودبت تناك اذإ ام

 فصو[و ةمكوNاب يفلكملل رمJا كلذ نع غPبûاب يبلاطم نوكن اننإف ,هيف يرهوج فير{ دوجو ىلإ انصلخ اذإف ,X ريرقتلل انتءارق دنعو[
 ٢٣].]ةلودلا ف ةقبطن;ا تافرصتلا

 ٢٤ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوRاب يفلك"او ةرادàا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ىرخ=ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت"ا نع ريرقتلا

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 .]مسWا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا

 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
  

 
 ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ  ٢١

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
٢٢  Ñا تامولعملل ًاديد{ رثكأ فصو مادختسا نكJا ريرقت" لثم ,ىرخûا سلجم سيئر نايبو ةرادûا تامولع;ا ديدحتل "ةرادJىرخ. 
 عم ,عجار;ا ريرقت خيرات دعب اهيلع لوصNا ت يتلا ىرخJا تامولع;ا ف ححصم ريغ ًايرهوج ًافير{ عجار;ا فشتكي امدنع ةديفم ةيفاضûا ةرقفلا هذه نوكت دق  ٢٣

 .كلذل ةباجتسا ددحم فرصت ذاختاب ينوناق مازتلW هلم{
 ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ٢٤

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساîا ماظنب مازتلWا يغبني  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٢٠  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ىلع عجار"ا لوصح دنع لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي يذلاو ,ةجردم ريغ وأ ةجردم ًءاوس ,ةأشنم ةيأ نع عجار"ا ريرقت :)٥( يحيضوتلا لاث"ا 
 .تامولع"ا كلت ف يرهوج فيرh دوجو ىلإ هصولخو هريرقت خيرات لبق ىرخ=ا تامولع"ا عيمج

 :ةيتÇا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ=

 تسيل ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ,ةجردم ريغ وأ ةجردم تناك ًءاوس ,ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم ريغ )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ يأ( ةعومÜ ةعجارم

 ريياع"او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ=ا تارادصàاو

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادàا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 .اهيلع لوصRا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق9خ=ا تابلطت"ا •

 ريثت دق يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح=اب طبترت ] هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصRا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش

 .)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ,ةعجارملل ةسيئرلا روم=ا نع غ9بàا ت •

 .تامولع"ا كلت ف يرهوج فيرh دوجو ىلإ صلخو ,هريرقت خيرات لبق ىرخ=ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشàا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .حئاول وأ ةمظنأ بجوô ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ] •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 يأرلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 صخلم كلذ ف اê ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيûاو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا
 .ةمه;ا ةيبساîا تاسايسلل

 ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوóا بناوóا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصûاو ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يأرلا ساسأ

 نم ديزê ةحضوم ريياع;ا كلت بجوê انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسê ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٢١  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا ف9خب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ=ا تامولع"ا

 ةيلا;ا مئاوقلا نمضتت W اهنكلو ٢٦,X ريرقتلا ف ةدراولا تامولع;ا[ ىرخJا تامولع;ا لمشتو .ىرخJا تامولع;ا نع ةلوؤس;ا يه ٢٥ةرادûا 
 ].اهنع عجار;ا ريرقتو
 .اهنأشب يديكأتلا جاتنتسWا لاكشأ نم لكش يأ يدبن W نحنو ,ىرخJا تامولع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف انيأر يطغي Wو

 تامولع;ا تناك اذإ اميف كلذب مايقلا دنع رظنلاو ,ىرخJا تامولع;ا ةءارق ف لثمتت انتيلوؤسم نإف ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê لصتي اميفو
 ىرخأ ةروص ةيأب ودبت تناك اذإ ام وأ ,ةعجار;ا ءانثأ اهيلع انلصح يتلا ةفرع;ا عم وأ ةيلا;ا مئاوقلا عم يرهوج ٍلكشب ةقستم ريغ ىرخJا
 .يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم

 كلت نع ريرقتلاب نوبلاطم اننإف ,هذيفنتب انمق يذلا لمعلا ىلإ ًادانتسا ,ىرخJا تامولع;ا هذه ف يرهوج فير{ دوجو ىلإ انصُلَخ اذإو
 .ىرخJا تامولع;ا ف ليبقلا كلذ نم يرهوج فير{ دوجو ىلإ انصُلَخ دقف ,هاندأ حضوم وه امكو .ةقيقNا

 ]ىرخJا تامولع;ا ف يرهوóا فيرحتلا فصو[

 ٢٧ةعجارملل ةسيئرلا روم=ا[

 دقو .ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهJا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومJا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومJا
 .رومJا هذه ف Pًصفنم ًايأر مدقن W نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومJا هذه لوانت ت

 ]].)٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نم رمأ لك فصو متي[

 ٢٨ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوRاب يفلك"او ةرادàا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )١( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ]٢٩.]مسWا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا[

 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
  

 
 ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ  ٢٥

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
٢٦  Ñا تامولعملل ًاديد{ رثكأ فصو مادختسا نكJا ريرقت" لثم ,ىرخûا سلجم سيئر نايبو ةرادûا تامولع;ا ديدحتل "ةرادJىرخ. 
 .طقف ةجرد;ا تآشنملل بولطم ةعجارملل ةسيئرلا رومJا مسق  ٢٧
 ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ٢٨

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 عقوت;ا نم نكي مل ام ,ةجرد;ا تآشنملل ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم لامعJ عجار;ا ريرقت ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا ركذُي ٢٩

 .)٤٦ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم رظنا( يصخشلا نم™ل ريبك ديدهت ىلإ حاصفûا كلذ يدؤي نأ ,ةياغلل ةردان فورظ ف كلذو ,ةلوقعم ةجردب
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساîا ماظنب مازتلWا يغبني  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٢٢  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 عيمج ىلع عجار"ا لوصح دنع لدعم يأر ىلع يوتحي يذلاو ,ةجردم ريغ وأ ةجردم ًءاوس ,ةأشنم ةيأ نع عجار"ا ريرقت :)٦( يحيضوتلا لاث"ا 
 تامولع"ا ىلع ًاضيأ رثؤي ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف يرهوج دنبب قلعتي اميف قاطنلا ىلع ديق دوجوو هريرقت خيرات لبق ىرخ=ا تامولع"ا
 .ىرخ=ا

 :ةيتÇا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ=

 ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ,ةجردم ريغ وأ ةجردم تناك ًءاوس ,ةأشن" ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ يأ( ةعومجم ةعجارم دعُت

 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ=ا تارادصàاو ريياع"او

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادàا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 ّدعُتو .ةليمز ةيبنجأ ةأشنم ف رامثتس]اب قلعتي اميف ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصRا ىلع ًارداق عجار"ا نكي مل •
 ةيلا"ا مئاوقلا ف ةرشتنم ريغ اهنكل ,ةيرهوج ةبسان"ا ةعجار"ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصRا ىلع ةردقلا مدعل ةلمت¢ا تاريثأتلا
 .)ظفحتم يأر ءادبإ وه بسان"ا يأ( ةدحو"ا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق9خ=ا تابلطت"ا •

 دق يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح=اب طبترت ] هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصRا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت

 .)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ,ةعجارملل ةسيئرلا روم=ا نع غ9بàا ت •

 رثؤي ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف ظفحت"ا يأرلا هنع جتن يذلا رم=او ,هريرقت خيرات لبق ىرخ=ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •
 .ىرخ=ا تامولع"ا ىلع ًاضيأ

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشàا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .حئاول وأ ةمظنأ بجوô ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ] •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ظفحت"ا يأرلا

 ربمسيد ٣١ ف امك ةدحو;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةعوم∂ا( اهل ةعباتلا تآشن;او )س( ةكرشلل ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١
 .ةمه;ا ةيبساîا تاسايسلل صخلم كلذ ف اê ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيûاو ,خيراتلا

 ةقفر;ا ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انريرقت ف دراولا "ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رم™ل ةلمتîا تاريثأتلا ءانثتسابو ,انيأر فو
 ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةعومجملل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهوóا بناوóا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت
 ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا ةيدقنلا اهتاقفدتو دحو;ا يلا;ا اهئادأو
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصûاو ريياع;او ,ةيدوعسلا

 ظفحت"ا يأرلا ساسأ

 قوقح ةقيرطب اهنع ةبساîا متتو ,ماعلا لPخ اهيلع ذاوحتسWا ت ةليمز ةيبنجأ ةأشنم يهو ,)ص( ةكرشلا ف ةعوم∂ا رامثتسا ليجست ت
 )ص( ةكرشلا لخد فاص نم )س( ةكرشلا ةصح يمضت تو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةدحو;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق ف ××× غلبê ,ةيكل;ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٢٣  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا انرودقê نكي ملو .خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل )س( ةكرشلا لخد ف ××× اهتميق ةغلابلاو
 )ص( ةكرشلا لخد فاص ف )س( ةكرشلا ةصحو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك )ص( ةكرشلا ف )س( ةكرشلا رامثتسW يرتفدلا غلب;ا نأشب
 ديد{ ىلع نيرداق نكن ملف ,هيلع ًءانبو .)ص( ةكرشلا ف يعجار;ا وأ ةرادûا وأ ةيلا;ا تامولع;ا ىلإ لوصولا قح كل¡ W اننJ ماعلا سفنل
 .غلاب;ا هذه ىلع تPيدعت ةيأ ءارجû ةرورض كانه تناك اذإ ام

 نم ديزê ةحضوم ريياع;ا كلت بجوê انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 كولس دعاوقل ًاقفو ةعوم∂ا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسê ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو
 .ظفحت;ا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا كلتل

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا ف9خب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ=ا تامولع"ا

 ةيلا;ا مئاوقلا نمضتت W اهنكلو ٣١,X ريرقتلا ف ةدراولا تامولع;ا[ ىرخJا تامولع;ا لمشتو .ىرخJا تامولع;ا نع ةلوؤس;ا يه ٣٠ةرادûا
 ].اهنع عجار;ا ريرقتو ةدحو;ا
 .اهنأشب يديكأتلا جاتنتسWا لاكشأ نم لكش يأ يدبن W نحنو ,ىرخJا تامولع;ا ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف انيأر يطغي Wو

 تناك اذإ اميف كلذب مايقلا دنع رظنلاو ,ىرخJا تامولع;ا ةءارق ف لثمتت انتيلوؤسم نإف ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê لصتي اميفو
 ةيأب ودبت تناك اذإ ام وأ ,ةعجار;ا ءانثأ اهيلع انلصح يتلا ةفرع;ا عم وأ ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا عم يرهوج ٍلكشب ةقستم ريغ ىرخJا تامولع;ا

 .يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم ىرخأ ةروص

 كلت نع ريرقتلاب نوبلاطم اننإف ,هذيفنتب انمق يذلا لمعلا ىلإ ًادانتسا ,ىرخJا تامولع;ا هذه ف يرهوج فير{ دوجو ىلإ انصُلَخ اذإو
 غلب;ا نع ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصNا نم نكمتن مل اننإف ,هPعأ ظفحت;ا يأرلا ساسأ مسق ف حضوم وه امكو .ةقيقNا
 .ةنسلا سفنل )ص( ةكرشلا لخد فاص ف )س( ةكرشلا ةصحو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك )ص( ةكرشلا ف )س( ةكرشلا رامثتسW يرتفدلا
 .W مأ رمJا اذهب قلعتي اميف يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم ىرخJا تامولع;ا تناك اذإ ام جاتنتسا نم نكمتن ملف ,يلاتلابو

 ٣٢ةعجارملل ةسيئرلا روم=ا[

 ةرتفلل ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهJا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومJا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومJا
 هذه ف Pًصفنم ًايأر مدقن W نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومJا هذه لوانت ت دقو .ةيلاNا
 مزلي يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نوكتل هاندأ ةحضو;ا رومJا انددح ,"ظفحت;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رمJا ىلإ ةفاضûابو .رومJا
 .انريرقت ف اهنع غPبûا

 ]])٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نم رمأ لك فصو متي[

 ٣٣ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوRاب يفلك"او ةرادàا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[

 
 ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ  ٣٠

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
٣١  Ñا تامولعملل ًاديد{ رثكأ فصو مادختسا نكJا ريرقت" لثم ,ىرخûا سلجم سيئر نايبو ةرادûا تامولع;ا ديدحتل "ةرادJىرخ. 
 .طقف ةجرد;ا تآشنملل بولطم ةعجارملل ةسيئرلا رومJا مسق  ٣٢
 ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ٣٣

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٢٤  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ]٣٤.]مسWا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا[ 

 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
  

 
 عقوت;ا نم نكي مل ام ,ةجرد;ا تآشنملل ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم لامعJ عجار;ا ريرقت ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا ركذُي ٣٤

 .)٤٦ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم رظنا( يصخشلا نم™ل ريبك ديدهت ىلإ حاصفûا كلذ يدؤي نأ ,ةياغلل ةردان فورظ ف كلذو ,ةلوقعم ةجردب
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساîا ماظنب مازتلWا يغبني  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٢٥  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ىلع عجار"ا لوصح دنع ضراعم يأر ىلع يوتحي يذلاو ,ةجردم ريغ وأ ةجردم ًءاوس ,ةأشنم ةيأ نع عجار"ا ريرقت :)٧( يحيضوتلا لاث"ا
 .ىرخ=ا تامولع"ا ىلع ًاضيأ ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف ضراع"ا يأرلا ريثأتو ,هريرقت خيرات لبق ىرخ=ا تامولع"ا عيمج

 :ةيتÇا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ=

 ةعجار"او .لداع ضرع راطإ مادختساب ,ةجردم ريغ وأ ةجردم تناك ًءاوس ,ةأشن" ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .)قبطنم )٦٠٠( ةعجار"ا رايعم نأ يأ( ةعومجم ةعجارم دعُت

 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .)ماع ضرغ وذ راطإ( يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع"ا ىرخ=ا تارادصàاو ريياع"او

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادàا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 ةيلا"ا مئاوقلا ف ًارشتنم يرهو§ا فيرحتلا دعيو .ةعبات ةأشنم ديحوت مدع ببسب يرهوج ٍلكشب ةفّرحم ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا •
 وه بسان"ا يأ( كلذب مايقلا ًايلمع نكم"ا نم نكي مل هن= ,ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فيرحتلا تاريثأت ديدh متي ملو .ةدحو"ا
 .)ضراعم يأر ءادبإ

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيق9خ=ا تابلطت"ا •

 دق يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادح=اب طبترت ] هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصRا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت

 .)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ,ةعجارملل ةسيئرلا روم=ا نع غ9بàا ت  •

 رثؤي ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف ضراع"ا يأرلا هنع جتن يذلا رم=او ,هريرقت خيرات لبق ىرخ=ا تامولع"ا عيمج ىلع عجار"ا لصح •
 .ىرخ=ا تامولع"ا ىلع ًاضيأ

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةدحو"ا ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشàا نع نولوؤس"ا فلتخي •

 .حئاول وأ ةمظنأ بجوô ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي ] •

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ[ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ

 ضراع"ا يأرلا

 ربمسيد ٣١ ف امك ةدحو;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةعوم∂ا( اهل ةعباتلا تآشن;او )س( ةكرشلل ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا ةيكل;ا قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ,ةدحو;ا لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١
 .ةمه;ا ةيبساîا تاسايسلل صخلم كلذ ف اê ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضيûاو ,خيراتلا

 W ةقفر;ا ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انريرقت ف دراولا "ضراع;ا يأرلا ساسأ" مسق ف هتشقانم تé يذلا رمJا ةيمهأ ببسبو ,انيأر فو
 دحو;ا يلا;ا اهئادأو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةعومجملل دحو;ا يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت W وأ( ,لداع لكشب ضرعت
 ريياع;او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةدحو;ا ةيدقنلا اهتاقفدتو
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصûاو

 ضراع"ا يأرلا ساسأ

 ىلع ةرداق نكت مل اهنJ ,٢٠×١ ماع لPخ ةعوم∂ا اهيلع تذوحتسا يتلا )ص( ةعباتلا ةكرشلا ةعوم∂ا دحوت مل ,× حاضيûا ف يبم وه امك
 ساسأ ىلع رامثتسWا اذه نع ةبساîا تé كلذلو .ذاوحتسWا خيرات ف ةعباتلا ةكرشلل ةمه;ا تامازتلWاو لوصJا ضعبل ةلداعلا ميقلا ديد{
 ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادصûاو ريياع;او ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا بجوêو .ةفلكتلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٢٦  ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم 

 ىرخJا تامولع;اب

)٧٢٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 .ةيئدبم غلابم ساسأ ىلع ذاوحتسWا نع ةبساîاو ,ةعباتلا ةكرشلا هذه ديحوتب موقت نأ ةعوم∂ا ىلع يغبني ناك دقف ,يينوناقلا يبساحملل 
 تاريثأت ديد{ متي ملو .يرهوج ٍلكشب رثأت دق ةقفر;ا ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا رصانع نم ديدعلا ناكل ,اهديحوت ت دق )ص( ةكرشلا تناك ولو
 .ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ديحوتلا ف لشفلا

 نم ديزê ةحضوم ريياع;ا كلت بجوê انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 كولس دعاوقل ًاقفو ةعوم∂ا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسê ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو
 .ضراع;ا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا كلتل

 ]"اهنأشب عجار"ا ريرقتو ةيلا"ا مئاوقلا ف9خب ىرخأ تامولعم" لثم ًابسانم كلذ ناك اذإ رخآ ناونع وأ[ ىرخ=ا تامولع"ا

 ةيلا;ا مئاوقلا نمضتت W اهنكلو ٣٦,X ريرقتلا ف ةدراولا تامولع;ا[ ىرخJا تامولع;ا لمشتو .ىرخJا تامولع;ا نع ةلوؤس;ا يه ٣٥ةرادûا
 ].اهنع عجار;ا ريرقتو ةدحو;ا
 .اهنأشب يديكأتلا جاتنتسWا لاكشأ نم لكش يأ يدبن W نحنو ,ىرخJا تامولع;ا ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف انيأر يطغي Wو

 تناك اذإ اميف كلذب مايقلا دنع رظنلاو ,ىرخJا تامولع;ا ةءارق ف لثمتت انتيلوؤسم نإف ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارê لصتي اميفو
 ةيأب ودبت تناك اذإ ام وأ ,ةعجار;ا ءانثأ اهيلع انلصح يتلا ةفرع;ا عم وأ ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلا عم يرهوج ٍلكشب ةقستم ريغ ىرخJا تامولع;ا

 ,هذيفنتب انمق يذلا لمعلا ىلإ ًادانتسا ,ىرخJا تامولع;ا هذه ف يرهوج فير{ دوجو ىلإ انصُلَخ اذإو .يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم ىرخأ ةروص
 ديحوتب موقت نأ ةعوم∂ا ىلع يغبني ناك دقف ,هPعأ ضراع;ا يأرلا ساسأ مسق ف حضوم وه امكو .ةقيقNا كلت نع ريرقتلاب نوبلاطم اننإف
 ببسلا سفنل يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم ىرخJا تامولع;ا نأ ىلإ انصُلَخ دقو .ةيئدبم غلابم ساسأ ىلع ذاوحتسWا نع ةبساîاو )ص( ةكرشلا
 .)ص( ةكرشلا ديحوت مدعب ترثأت يتلاو X ريرقتلا ف ةدراولا ىرخJا دونبلا وأ غلاب;اب قلعتي اميف

 ٣٧ةعجارملل ةسيئرلا روم=ا[

 ةرتفلل ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهJا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومJا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومJا
 هذه ف Pًصفنم ًايأر مدقن W نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومJا هذه لوانت ت دقو .ةيلاNا
 مزلي يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نوكتل هاندأ ةحضو;ا رومJا انددح ,"ضراع;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رمJا ىلإ ةفاضûابو .رومJا
 .انريرقت ف اهنع غPبûا

 ]])٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نم رمأ لك فصو متي[
 ٣٨ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوRاب يفلك"او ةرادàا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 ])٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا )٢( يحيضوتلا لاث;ا رظنا - )٧٠٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ريرقتلا متي[
 ]٣٩.]مسWا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا[
 ])*(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[
 ]عجار;ا ناونع[
 ]خيراتلا[

 
 ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ  ٣٥

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
٣٦  Ñا تامولعملل ًاديد{ رثكأ فصو مادختسا نكJا ريرقت" لثم ,ىرخûا سلجم سيئر نايبو ةرادûا تامولع;ا ديدحتل "ةرادJىرخ. 
 .طقف ةجرد;ا تآشنملل بولطم ةعجارملل ةسيئرلا رومJا مسق  ٣٧
 ف ينوناقلا راطûا قايس ف بسانم رخآ حلطصê امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادûا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ٣٨

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 عقوت;ا نم نكي مل ام ,ةجرد;ا تآشنملل ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم لامعJ عجار;ا ريرقت ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا ركذُي ٣٩

 .)٤٦ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم رظنا( يصخشلا نم™ل ريبك ديدهت ىلإ حاصفûا كلذ يدؤي نأ ,ةياغلل ةردان فورظ ف كلذو ,ةلوقعم ةجردب
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساîا ماظنب مازتلWا يغبني  *



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاخ ضرغ تاذ رطA ًاقفو ةدعُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا :)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 ف ذخIا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٨٠٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .دامتعVا ةقيثو ف اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تOيدعتلا نابسMا

 
 



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٢٨  

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 )٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

  ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطA ًاقفو ةدع"ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 ةرقفلا     
 ةمدقم

 ٣-١  ................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٤  .................................................................................................................... نايرسلا خيرات
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 ١٤–١١  .......................................................... ريرقتلا دادعإو يأرلا نيوكت دنع نابسMا ف ذخؤت يتلا تارابتعVا

 ىرخAا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٤أ–١أ  ..............................................................................................  صاÄا ضرغلا يذ راط~ا فيرعت

 ٨أ–٥أ  ........................................................................  طابترVا لوبق دنع نابسMا ف ذخؤت يتلا تارابتعVا

 ١٢أ–٩أ  ........................................................ اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا دنع نابسMا ف ذخؤت يتلا تارابتعVا

 ٢١أ–١٣أ  .......................................................... ريرقتلا دادعإو يأرلا نيوكت دنع نابسMا ف ذخؤت يتلا تارابتعVا

 صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نع لقتس;ا عجار;ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ :قحل;ا
 
 
 

 عم بنج ىلإ ًابنج "صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٨٠٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهIا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٢٩  مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا 
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 
 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 كلت قيبطت دنع ةصاخ تارابتعا رايع;ا اذه لوانتيو .ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ىلع ٧٠٠-١٠٠ ةلسلسلا ف ةعجار;ا ريياعم قبطنت .١
 .صاخ ضرغ يذ راط~ ًاقفو ةّدعُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ىلع ريياع;ا

٢.  âرايعم لوانتيو .صاخ ضرغ يذ راط~ ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم قايس ف رايع;ا اذه ةغايص ت 
 .ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانع وأ ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارã ةلص تاذ ةصاخ تارابتعا ١)٨٠٥( ةعجار;ا

٣. V ا ةعجار;ا ريياعم تابلطتم رايع;ا اذه زواجتيIو ;ىرخV ا عيمج لوانت ىلإ فدهيVا تارابتعÄف ةلص تاذ نوكت دق يتلا ةصا 
 .طابترVا فورظ لظ

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٤

 فدهلا

 بسان;ا لوانتلا وه صاخ ضرغ يذ راط~ ًاقفو ةّدعُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةعجار;ا ريياعم قيبطت نم عجار;ا فده .٥
 :يلي اã ةلصلا تاذ ةصاÄا تارابتعOل

  ;طابترVا لوبق )أ(

 ;هذيفنتو طابترOل طيطختلا )ب(

 .ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقت دادعإو يأر نيوكت )ج(

 تافيرعتلا

٦. Iا تاحلطصملل نوكت ,ةعجار;ا ريياعم ضارغîيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 )٤أ ةرقفلا :عجار( .صاخ ضرغ يذ راط~ ًاقبط ةَّدعُم ةيلام مئاوق :صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا )أ(

 نأ نكñو .ةيلا;ا تامولع;ا نم ينيعم يمدختسم تاجايتحا ةيبلتل ممصم يلام ريرقت راطإ :صاÄا ضرغلا وذ راط~ا )ب(
 )٤أ–١أ تارقفلا :عجار( ٢.مازتلا راطإ وأ لداع ضرع راطإ يلا;ا ريرقتلا راطإ نوكي

 راطإ تابلطتم ددôو ."صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم" ينعت رايع;ا اذه ف "ةيلا;ا مئاوقلا" ىلإ ةراش~ا .٧
 ىلإ ةراش~ا نمضتتو .ةيلا;ا مئاوقلا نم ًةلماك ًةعومجم لثñ امو ,اهاوتحمو اهلكيهو ةيلا;ا مئاوقلا ضرع قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا
 .تاحاصفإ نم اهب قلعتي ام "صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا"

  

 
 "ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" ,٨٠٥ ةعجار;ا رايعم ١
 .)أ( ١٣ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهIا" ٢٠٠ ةعجار;ا رايعم  ٢
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)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 تابلطت"ا

 طابترWا لوبق دنع نابسZا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 يلا;ا ريرقتلا راطإ لوبق ةيناكمإ

 ةعجارم دنعو ٣.ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف قبط;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ لوبق ىدم ددحي نأ عجار;ا نم )٢١٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٨
 )٨أ–٥أ تارقفلا :عجار( :يلي ا; مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي ,صاخ ضرغ تاذ ةيلام مئاوق

 ;هلجأ نم ةيلا;ا مئاوقلا تدعأ يذلا ضرغلا )أ(

 ;يفدهتس;ا يمدختس;ا )ب(

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف Vًوبقم دعي قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ نأ ديدحتل ةراد~ا اهتذختا يتلا تاوطÄا )ج(

 اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا دنع نابسZا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا 

 ٤.ةعجار;اب ةلصلا تاذ )*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجار;ا ريياعم عيمجب عجار;ا مزتلي نأ )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٩
 ريياعم قيبطت ناك اذإ ام ددحي نأ عجار;ا ىلع بجي ,ةعجار;ا ذيفنتو ,صاخ ضرغ تاذ ةيلام مئاوق ةعجار; طيطختلا دنعو
 )١٢أ–٩أ تارقفلا :عجار( .طابترVا فورظ بسحب صاخ رابتعا ءOيإ بلطتي ةعجار;ا

 مئاوقلا ةلاح فو ٥.اهقيبطتو ةيبساùا تاسايسلل ةأشن;ا رايتخا نأشب مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا نم )٣١٥( ةعجار;ا رايعم بلطتي .١٠
 دادعإ دنع ةراد~ا اهب تماق دقعلل ةمهم تاريسفت يI مهف ىلإ لصوتي نأ عجار;ا ىلع بجي ,دوقعلا دحأ ماكحI ًاقفو ةّدعُ;ا ةيلا;ا
 ف ةضورع;ا تامولع;ا ف يرهوج فOتخا ىلإ لوقعم رخآ ريسفت ينبت يدؤي امدنع ًامهم ريسفتلا نوكيو .ةيلا;ا مئاوقلا كلت
 .ةيلا;ا مئاوقلا

 ريرقتلا دادعإو يأرلا نيوكت دنع نابسZا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 ٦.)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم تابلطتم قيبطت عجار;ا ىلع بجي ,صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقت دادعإو يأر نيوكت دنع .١١

 )١٩أ–١٣أ تارقفلا :عجار(

 قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ فصو

 ٍلكشب هفصت وأ قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ىلإ ريشت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقتب عجار;ا موقي نأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .١٢
 ٍفاك ٍلكشب فصت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجي ,ام دقع ماكحI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةلاح فو ٧.ٍفاك
 .ةيلا;ا مئاوقلا هساسأ ىلع تدعُأ يذلا دقعلل ةمهم تاريسفت يأ

 عجار;ا ريرقت دادعإ ةلاح فو .ةنيعم رصانعل ددùا بيترتلا كلذ ف اã ,هاوتحمو عجار;ا ريرقت لكش )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم لوانتي .١٣
 :صاخ ضرغ تاذ ةيلام مئاوق نع

 ,يفدهتس;ا يمدختس;ا ,ةرورضلا دنعو ,ةيلا;ا مئاوقلا تدعُأ هلجأ نم يذلا ضرغلا ًاضيأ عجار;ا ريرقت حضوي نأ بجي )أ(
 ;تامولع;ا كلت ىلع يوتحي صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا ف حاضيإ ىلإ ريشي وأ

 
 .)أ( ٦ ةرقفلا ,"ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتVا" )٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ٣
 عم قفتي اã اهقيبطت فييكتل ةدودحم تOيدعت عم يلودلا سل£ا نم تردص امك ةيلودلا ةعجار;ا ريياعم يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجار;ا ريياعم *

 .ريياع;ا كلت تابلطتم نم ايأ تOيدعتلا هذه ريغت ملو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةيماظنلا ةئيبلا
 .١٨ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٤
 .)ج( ١١ ةرقفلا ,"اهتئيبو ةأشن;ا مهف لOخ نم اهمييقتو يرهو§ا فيرحتلا رطاخم ديدô" )٣١٥( ةعجار;ا رايعم  ٥
 "ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٦
 ١٥ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٧



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٣١  

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 ةيلوؤسم حيضوت نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا كلت دادعإ دنع يلا;ا ريرقتلل رُطُأ ةدع يب نم رايتخVا ةيناكمإ ةراد•ل ًاحاتم ناك اذإ )ب(
 ف Vًوبقم دعُي قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ نأ ديدô نع اهتيلوؤسم ىلإ هيف راشُي نأ ًاضيأ بجي ةيلا;ا مئاوقلا نع ٨ةراد~ا
 .ةمئاقلا فورظلا لظ

 صاخ ضرغ يذ راط~ ًاقفو ةَّدعُم ةيلا;ا مئاوقلا نأ ىلإ ءارقلا هيبنت

 مئاوقلا نأ ىلإ عجار;ا ريرقت يمدختسم هبنت ,هابتنا تفل ةرقف صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نمضتي نأ بجي .١٤
 ,٢٠أ يترقفلا :عجار( .رخآ ضرغل ةبسانم نوكت V دق ,كلذل ةجيتن ,ةيلا;ا مئاوقلا نأو صاخ ضرغ يذ راط~ ًاقفو ةدعُم ةيلا;ا
 )٢١أ

*** 

 ىرخAا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٦ ةرقفلا :عجار( صاiا ضرغلا يذ راطgا فيرعت

 :صاÄا ضرغلا تاذ رطßل ةلثمأ .١أ

 وأ ;ةأشن; يبيرضلاو يوكزلا رارق~ا عم ةقفرم ةيلام مئاوق ةعوم£ يبيرضو يوكز ةبساحم ساسأ   •

 اهدادعإ ةأشن;ا نم بلطي دق يتلا ةيدقنلا تاقفدتلا تامولعم نع ةبساحملل تافورص;او تاضوبقملل يدقنلا ساسIا   •
 وأ ;ينئادلل

 وأ ;ةطلسلا كلت تابلطتã ءافولل ةيميظنت ةطلس اهعضت يتلا يلا;ا ريرقتلا ماكحأ   •

 .عورشم ةحنم وأ ,ضرق ةيقافتا وأ ,دنس دقع لثم ,يعم دقعل يلا;ا ريرقتلا ماكحأ   •

 عضوب اهل حرصم وأ اهب فرتعم ةهج نم عوضوم يلام ريرقت راطإ ىلإ صاÄا ضرغلا وذ راط~ا اهيف دنتسي فورظ دجوت دق .٢أ
 مئاوقلا دادعإ بلطتي دقع دوجو ,كلذ لاثمو .راط~ا كلذ تابلطتم لكب مزتلي V هنكلو ,ةحئV وأ ماظن بجوã عوضوم وأ ,ريياع;ا
 بسان;ا ريغ نمف ,طابترVا فورظ بسحب Vًوبقم كلذ نوكي امدنعو .X ةلودلل يلا;ا ريرقتلا ريياعم ,عيمج سيلو ,مظع; ًاقفو ةيلا;ا
 يلا;ا ريرقتلا راطإب لماكلا مازتلVاب ديفي نأ صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا ف دراولا قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ فصول
 ,قباسلا دقعلا لاثم فو .ةحئOلا وأ ماظنلا بجوã عوضو;ا وأ ,ريياع;ا عضوب وأ اهل حرص;ا وأ اهب فرتع;ا ةه§ا نم عوضو;ا
ñدب ,دقعلل يلا;ا ريرقتلا ماكحأ ىلإ قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ فصو ريشي نأ نكVً ةلودلل يلا;ا ريرقتلا ريياعم ىلإ ةراش~ا نم 
X. 

 يلا;ا ريرقتلا راطإ ناك ولو ىتح ,لداع ضرع راطإ نوكي V دق صاÄا ضرغلا اذ راط~ا نإف ,٢أ ةرقفلا ف ةحضو;ا فورظلل ًاقفو .٣أ 
 ضرعلا قيقحتل ةمزOلا تابلطت;ا عيمجب مزتلي V دق صاÄا ضرغلا اذ راط~ا نI اذهو .لداع ضرع راطإ دعُي هيلإ دنتسا يذلا
 وأ ,ريياع;ا عضوب اهل حرص;ا وأ اهب فرتع;ا ةه§ا نم عوضو;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ف اهيلع صوصن;او ةيلا;ا مئاوقلل لداعلا
 .ةحئV وأ ماظن بجوã عوضو;ا

 ,فورظلا هذه لثم فو .ةأشن;ا اهدعت يتلا ةديحولا ةيلا;ا مئاوقلا يه صاخ ضرغ يذ راط~ ًاقفو ةّدعُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نوكت دق .٤أ
 نم مغرلابو .يلا;ا ريرقتلا راطإ مهفدهتسي نيذلا ءVؤه فOخب نيرخآ يمدختسم لَبِق نم ةيلا;ا مئاوقلا كلت مادختسا متي دق
 .ةعجار;ا ريياعم ضارغI صاخ ضرغ تاذ ةيلام مئاوق ةيلا;ا مئاوقلا كلت لظت ,فورظلا كلت ف ةيلا;ا مئاوقلل قاطنلا عساو عيزوتلا
 تاحاصف~ا لمتشتو .هلجأ نم ةيلا;ا مئاوقلا تدعُأ يذلا ضرغلا مهف ءوس بن¨ ىلإ ١٤و ١٣ يترقفلا ف ةدراولا تابلطت;ا فدهتو
 راطإ بجوã رخآ لكش يأب هب حرصم وأ ًةحارص هب حومسم وأ بولطم وه امبسح ةحضوم ,ةيفصو وأ ةيحيضوت تامولعم ىلع
 ٩.ةيعجرم تاراشإب اهيف ةنّمضُم وأ ,تاحاضي~ا ف وأ ةيلا;ا مئاوقلا بلص ف ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا

 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ينوناقلا راط~ا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ٨
 )و( ١٣ ةرقفلا ,٢٠٠ ةعجار;ا رايعم  ٩

 



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٣٢  

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 طابترWا لوبق دنع نابسZا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 )٨ ةرقفلا :عجار( يلا;ا ريرقتلا راطإ لوبق ةيناكمإ

 ف ةيسيئرلا لماوعلا دحأ ةيلا;ا تامولع;ا ىلإ يفدهتس;ا يمدختس;ا تاجايتحا دعُت ,صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا ةلاح ف .٥أ
ôةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف قبط;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ لوبق ىدم ديد. 

 مئاوقلل ريياع;ا رادصإب اهل صخرم وأ اهب فرتعم ةهج نم ةعوضو;ا يلا;ا ريرقتلا ريياعم قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ لمشي دق .٦أ 
 ةرقتسم ةيلآ ةه§ا كلت تعبتا اذإ ضرغلا كلذل ةلوبقم ريياع;ا كلت نوكت نأ ضرتفُي ,ةلاMا كلت فو .صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا
 ريرقتلا راطإ ةحئV وأ ماظن ضرفي دق لودلا ضعب فو .يينع;ا حلاص;ا باحصأ رظن تاهجو ةاعارمو رواشتلا ىلع لمتشت ةفافشو
 ,لاث;ا ليبس ىلعف .يعم عون نم ةأشن; صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف ةراد~ا لبق نم همادختسا متيس يذلا يلا;ا
 ضرتفُي ,كلذ ضيقن ىلع لدي ام دوجو مدع ةلاح فو .ةطلسلا كلت تابلطتã ءافولل يلا;ا ريرقتلل ًاماكحأ ةيميظنت ةطلس عضت دق
 .ةأشن;ا هذه ةطساوب صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا دادع~ Vًوبقم ليبقلا اذه نم يلام ريرقت راطإ يأ نوكي نأ

 بلطتي )٢١٠( ةعجار;ا رايعم نإف ,ةيميظنت وأ ةيماظن تابلطتم ٦أ ةرقفلا ف اهيلإ راشُ;ا يلا;ا ريرقتلا ريياعم ىلإ فاضي امنيح .٧أ
 تافرصتلا ضرفيو ,ةيفاض~ا تابلطت;او يلا;ا ريرقتلا ريياعم يب ةدوجوم ضراعت هجوأ يأ كانه ناك اذإ ام ديدô عجار;ا نم
 ١٠.ضراعتلا اذه لثم دوجو لاح ف عجار;ا لبق نم اهذاختا متيس يتلا

 يترقفلا ف ةحضو;ا كلت فOخب ىرخأ رداصم وأ يلا;ا ريرقتلاب قلعتت دقع ماكحأ ىلع قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ لمتشي نأ نكñ .٨أ
 راط~ا ناك اذإ اميف رظنلا قيرط نع ددحتي طابترVا فورظ بسحب يلا;ا ريرقتلا راطإ لوبق ىدم نإف ,ةلاMا كلت فو .٧أو ٦أ
 ةلاح فو .)٢١٠( ةعجار;ا رايعم نم )٢( قحل;ا ف حضوم وه امك ةلوبق;ا يلا;ا ريرقتلا رطُأ ًةداع اهب مستت يتلا تامسلا رهظُي
 يلا;ا ريرقتلا رطأ ًةداع اهيدبت يتلا تامسلا نم ةمس لك ةيمهI يعم طابترا ف يبسنلا نزولا نإف ,صاÄا ضرغلا يذ راط~ا
 نوكي اãر ,اهعيب خيرات ف تآشن;ا ىدحإ لوصأ فاصل ةميقلا ديدô ضارغI ,لاث;ا ليبس ىلعف .ينهم مكح ةلأسم دعُي ةلوبق;ا
 ةبسانم اهليصô نكV ñ يتلا ليصحتلا ةقحتسم غلاب;ا تاصص± ًادج ةرذMا تاريدقتلا نأ ىلع اقفتا دق يرتش;او درو;ا
Vماع ضرغ يذ راط~ ًاقفو ةَّدعُ;ا ةيلا;ا تامولع;اب اهتنراقم دنع ةيلا;ا تامولع;ا كلت ةيدايح مدع نم مغرلا ىلع ,امهتاجايتح. 

 )٩ ةرقفلا :عجار( اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا دنع نابسZا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 ,لOقتسVا صخت يتلا كلت كلذ ف اã ,ةلصلا تاذ ةيقOخIا تابلطت;ا )أ( يتîاب مازتلVا عجار;ا نم )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٩أ
 .ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجار;ا ريياعم عيمج )ب(و ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تاطابتراب قلعتي اميف
 وأ ةلص يذ ريغ لماكلاب ةعجار;ا رايعم نكي مل ام ةعجار;ا ريياعم نم رايعم يأ ف دراو بلطتم لكب مازتلVا عجار;ا نم بلطتي امك
 ىري دق ,ةيئانثتسا فورظ فو .ةعجار;ا فورظ بسحب ,ققحتم ريغ طرشلاو طورشم هنأ ببسب ةلص يذ ريغ بلطت;ا نكي مل ام
 قيقحتل ةليدب ةعجارم تاءارجإ ذيفنت قيرط نع ةعجار;ا ريياعم دحأ ف دراو ةلص يذ بلطتم نع جورÄا يرورضلا نم هنأ عجار;ا
 ١١.بلطت;ا كلذ نم فدهلا

 .عجار;ا بناج نم صاخ رابتعا ءOيإ صاخ ضرغ تاذ ةيلام مئاوق ةعجارم دنع ةعجار;ا ريياعم تابلطتم ضعب قيبطت بلطتي دق .١٠أ 
 رظنلا ىلإ ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ةيرهوج دعُت يتلا رومIاب ةقلعت;ا ماكحIا دنتست ,)٣٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ,لاث;ا ليبس ىلعف
 ,صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ةلاح ف اّمأ ١٢.ةعومجمك نومدختس;ا اهيلإ جاتحي يتلا ةكرتش;ا ةيلا;ا تامولع;ا ف
 .نوفدهتس;ا نومدختس;ا اهيلإ جاتحي يتلا ةيلا;ا تامولع;ا ف رظنلا ىلإ دنتست ماكحIا كلت نإف

 يفدهتس;ا يمدختس;ا عم ةراد~ا قفتت دق ,ام دقع تابلطت; ًاقفو ةَّدعُ;ا كلت لثم ,صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا ةلاح ف .١١أ 
 يفعُي Vو .ىرخأ ةروص ةيأب اهليدعت وأ اهحيحصت متي نل هنإف ةعجار;ا ءانثأ ةفشتك;ا تافيرحتلا هاطختت مل اذإ يذلا دMا ىلع
 مئاوقلا ةعجار; طيطختلا ضارغI )٣٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةيبسنلا ةيمهIا ديدô بلطتم نم عجار;ا دMا اذه لثم دوجو
 .اهذيفنتو ,صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا

 
 ١٨ ةرقفلا ,)٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ١٠
 ٢٣و ٢٢و ١٨و ١٤ تارقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١١
 .٢ ةرقفلا ,"ةعجار;ا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهIا" )٣٢٠( ةعجار;ا رايعم ١٢
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)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 لاصتVا متيس يذلا ةأشن;ا ةمكوح لكيه نمض ينع;ا )صاخشIا( صخشلا ديدحتب عجار;ا موقي نأ )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .١٢أ
 ليدعت متيو ,ةأشن;ا ةرادإ ف ةمكوMاب يفلك;ا عيمج كراشي ,تVاMا ضعب ف هنأ ىلإ كلذك )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ريشيو ١٣.هب
 ,ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ًاضيأ ةأشن;ا دعت امدنعو ١٤.عضولا اذه بساني اã لاصتVا تابلطتم قيبطت
 يفلك;ا مهسفنأ مه نونوكي V دق صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ىلع فارش~ا نع يلوؤس;ا صاخشIا ءVؤه نإف
 .ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ىلع فارش~ا نع يلوؤس;ا ةمكوMاب

 )١١ ةرقفلا :عجار( ريرقتلا دادعإو يأرلا نيوكت دنع نابسZا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 ةلثمأ كانه نوكت دقو .صاخ ضرغ تاذ ةيلام مئاوق نع لقتس;ا عجار;ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ ىلع رايع;ا اذه قحلم يوتحي .١٣أ
 ىلع رظنا( صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلا ةيلمعب ةلص تاذ نوكت نأ نكñ يتلا عجار;ا ريراقتل ىرخأ ةيحيضوت
 رايعمو ١٧)٧٢٠( ةعجار;ا رايعمو ١٦)٥٧٠( ةعجار;ا رايعمو ١٥)٧٠٥( ةعجار;ا رايعمو )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم قحOم ,لاث;ا ليبس
 ١٨.))٧٠٦( ةعجار;ا

 صاخ ضرغ تاذ ةيلام مئاوق نع ريرقتلا دنع )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم قيبطت

 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقت دادعإو يأر نيوكت دنع )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم قيبطتب بلاطم عجار;ا نأ رايع;ا اذه نم ١١ ةرقفلا حضوت  .١٤أ 
 ,ىرخIا ةعجار;ا ريياعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطتم قيبطتب ًاضيأ ًابلاطم عجار;ا دعُي ,كلذب مايقلا ليبس فو .صاÄا ضرغلا تاذ
 .هاندأ ١٩أ-١٥أ تارقفلا ف ةلوانت;ا ةصاÄا تارابتعVاب كلذ ف عجار;ا يعتسي دقو

 ةيرارمتسVا

 ًامئOم ةبساùا ف ةيرارمتسVا ساسأ نوكي يلام ريرقت راط~ ًاقفو صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ,متي V وأ ,متي دق  .١٥أ
 لود ف ةبيرضلا ساسأ ىلع ةدعُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ضعبل ًامئOم ةبساùا ف ةيرارمتسVا ساسأ دعُي V ,لاث;ا ليبس ىلع( هل
 ريرقت ف دراولا فصولا نإف ,صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف مدختس;ا قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ىلع ًءانبو ١٩.)ةنيعم
 ريرقت ف دراولا فصولا ًاضيأ جاتحي دقو .ةرورضلا دنع هفييكت ىلإ جاتحي دق ةيرارمتسVاب قلعتي اميف ٢٠ةراد~ا تايلوؤس; عجار;ا
 .طابترVا فورظ لظ ف )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم قيبطت ةيفيكل ًاعبت ةرورضلا دنع هفييكت ىلإ ٢١عجار;ا تايلوؤس; عجار;ا

 ةعجارملل ةسيئرلا رومIا 

 تاعومجم ةعجارم دنع ٢٢)٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نع غOب~ا عجار;ا نم )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي  .١٦أ
 ةعجار;ا رايعم نإف ,صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ضارغIو .ةجردم تآشن; ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك
)٧٠١( V إ قبطُيV ب~ا نوكي امدنعOا نع غIا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومÄًابولطم صا 
ãوأ ماظن بجو Vب~ا عجار;ا ررقي امدنع وأ ,ةحئOا نع غIةعجارملل ةسيئرلا روم Iب~ا متي امدنعو .رخآ ببس يOا نع غIروم 
 ٢٣.هلماكب قبطي )٧٠١( ةعجار;ا رايعم نإف ,صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا

 
 ."ةمكوMاب يفلك;اب لاصتVا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ١٣
 .٨أ ةرقفلا ,)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ١٤
 ."لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تOيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم ١٥
 ."ةيرارمتسVا" )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم  ١٦
 ."ىرخIا تامولع;اب ةقOعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم  ١٧
 ."لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتنVا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار;ا رايعم ١٨
 ٢ ةرقفلا ,)٥٧٠( ةعجار;ا رايعم  ١٩
 .٤٨أو )ب( ٣٤ ناترقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٠
 .)٤( )ب( ٣٩ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢١
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نع غOب~ا" )٧٠١( ةعجار;ا رايعم ٢٢
 .٣١ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٣
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)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 ىرخIا تامولع;ا

 ىلع يوتô يتلا ريراقتلا نإف ,رايع;ا اذه قايس فو .ىرخIا تامولع;اب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم لوانتي .١٧أ 
 تامولعã )يهباشم حلاصم باحصأ وأ( كO;ا ديوزت اهنم ضرغلا نوكي يتلاو ,اهب قفرُت يتلا وأ ,صاخ ضرغ تاذ ةيلام مئاوق
 ةيلا;ا مئاوقلا ةلاح فو .)٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ضارغI ةيونس ريراقت دعُت ,صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا رومIا نع
 يبلي نيذلا نيددùا يمدختس;ا نمضتي "يهباشم حلاصم باحصأ" حلطصم نإف ,صاخ ضرغ يذ راطإ مادختساب ةدعُ;ا
 امدنعو .صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف مدختس;ا صاÄا ضرغلا يذ راط~ا ُميمصت ةيلا;ا تامولع;ا نم مهتاجايتحا
 ةعجارم ىلع قبطنت )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا تابلطت;ا نإف ,ريرقتلا اذه لثم رادص~ ططخت ةأشن;ا نأ عجار;ا ددحي
 .صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا

 طابترVا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا

 قبطني ,عجار;ا ريرقت ف طابترVا نع لوؤس;ا كيرشلا مسV عجار;ا يمضت نأشب ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا بلطت;ا نإ  .١٨أ
 نأ ةحئV وأ ماظن بجوã عجار;ا نم ًابولطم نوكي دقو ٢٤.ةجرد;ا تآشنملل صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ًاضيأ
 مئاوقلا نع ريرقتلا دنع كلذب مايقلا رخآ ببس يI عجار;ا ررقي دق وأ ,عجار;ا ريرقت ف طابترVا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا نّمضُي
 .ةجرد;ا ريغ تآشنملل صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا

 ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم نع عجار;ا ريرقت ىلإ ةراشإ يمضت

 نع هريرقت ىلإ ,صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت ف رخآ رمأ ةرقف ف ,ةراش~ا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دق .١٩أ 
 ىلعف ٢٥.))٧٠٦( ةعجار;ا رايعم رظنا( هيف اهنع ريرقتلا ت رومأ وأ رمأ ىلإ وأ ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعوم£ا
 دكأتلا مدع" ناونعب مسق ىلإ صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت ف ةراش~ا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دق ,لاث;ا ليبس
 .ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعوم£ا نع هريرقت ف دراو "ةيرارمتسVاب قلعت;ا يرهو§ا

 )١٤ ةرقفلا :عجار( صاخ ضرغ يذ راط~ ًاقفو ةَّدعُم ةيلا;ا مئاوقلا نأ ىلإ ءارقلا هيبنت

 بلطت دق ,لاث;ا ليبس ىلعف .اهنم ةدوصقم تناك يتلا كلت ريغ ىرخأ ضارغI صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا مدختسُت دق  .٢٠أ
 عجار;ا هبني ,مهفلا ءوسل ًابن¨و .ماع لجس ف صاÄا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا عضت نأ ةنيعم تآشنم نم ةيميظنت ةطلس
 V دق اهنإف اذهلو ,صاخ ضرغ يذ راط~ ًاقفو ةدعم ةيلا;ا مئاوقلا نأ حضوت هابتنا تفل ةرقف يمضت قيرط نع هريرقت يمدختسم
 بسانم ناونع تô عجار;ا ريرقت نم لصفنم مسق ف ةرقفلا هذه يمضت )٧٠٦( ةعجار;ا رايعم بلطتيو .رخآ ضرغل ةبسانم نوكت
 ٢٦."هابتنا تفل" ةرابعلا نمضتي

 )١٤ ةرقفلا :عجار( مادختسVا وأ عيزوتلا دييقت 

 .نيددحم يمدختس; طقف هجوم هريرقت نأ ىلإ ةراش~ا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دق ,١٤ ةرقفلا هبلطتت يذلا هيبنتلا ىلإ ةفاضإ  .٢١أ
 فو .همادختسا دييقت وأ عجار;ا ريرقت عيزوت دييقت قيرط نع كلذ قيقô نكñ ,ةينع;ا ةلودلا ف حئاوللا وأ ةمظنIا ىلع ًءانبو
 .كلذل ًاعبت ةرقفلا ناونع ليدعت عم ,ىرخIا رومIا هذه نمضتتل ١٤ ةرقفلا ف اهيلإ راش;ا ةرقفلا قاطن عيسوت نكñ ,فورظلا هذه
 .)رايع;ا اذه قحلم ف ةدراولا ةيحيضوتلا ةلثمIا رظنا(

 
 .٥٨أ-٥٦أو ٤٥ تارقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٤
 .١١و ١٠ ناترقفلا ,)٧٠٦( ةعجار;ا رايعم  ٢٥
 .)٧٠٦( ةعجار;ا رايعم نم )أ( ٩ ةرقفلا رظنا  ٢٦



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٣٥  مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا 
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 
 )*(قحل"ا

 )١٤أ ةرقفلا :عجار(

 )**(صاiا ضرغلا تاذ ةيلا"ا مئاوقلا نع لقتس"ا عجار"ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 ام دقعل يلام ريرقت ماكحI ًاقفو ةَّدعُم ,ةجردم ريغ ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم نع عجارم ريرقت :)١( يحيضوتلا لاث;ا •
 .)يحيضوتلا لاث;ا اذه ضارغI ,مازتلا راطإ(

 يوكز ةبساحم ساسI ًاقفو ةَّدعُم ,ةجردم ريغ ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم نع عجارم ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاث;ا •
 .)يحيضوتلا لاث;ا اذه ضارغI ,مازتلا راطإ( X ةلودلا ف يبيرضو

 نم هعضو ت يلام ريرقت ماكحI ًاقفو ةَّدعُم ,ةجردم ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم نع عجارم ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاث;ا •
 .)يحيضوتلا لاث;ا اذه ضارغI ,لداع ضرع راطإ( ةيميظنت ةطلس بناج

  

 
 ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةيماظنلا ةئيبلا عم قفتي اã ,ىرخIا ريرقتلا ريياعمو رايع;ا اذه ف ةدراولا لقتس;ا عجار;ا ريرقت جذا∂ ةغايص ىلع تOيدعتلا ضعب لاخدإ ت    *

 .رايعم لك هبلطتي ام بسح لقتس;ا عجار;ا ريرقت تانوكم نم تOيدعتلا كلت نم يأ ريغت ملو .ةيدوعسلا

 ةئيهلا ةرادإ سلجم نم ةرداصلا دامتعVا ةقيثول ًاقفو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا - دري امنيأ - ةعجار;ا ريياعم حلطصم ينعي  **
 ريغت مل اهنكلو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا قيبطت فييكتل ةيرورضلا تافاض~ا ضعب نمضتت يتلاو ,يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا
 .اهتابلطتم نم



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٣٦  

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 ام دقعل يلام ريرقت ماكحA ًاقفو ةَّدعُم ,ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم نع عجارم ريرقت :)١( يحيضوتلا لاث"ا
 .)يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغA ,مازتلا راطإ(

Aةيت|ا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ: 

 كل~ Wو .)صاخ ضرغ وذ راطإ ,ىرخأ ةرابعب( ام دقعل يلام ريرقت ماكحA ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .يلا"ا ريرقتلا راطإ رايتخا ةيناكمإ ةرادgا

 .مازتلا راطإ وه قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راطإ •

 .ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومÅا نع عجارم ريرقت ردصي مل •

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادgا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 لوصZا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •
 .اهيلع

 )*( .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقâخAا تابلطت"ا •

 يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادحAاب طبترت W هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصZا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق

 .همادختساو عجار"ا ريرقت عيزوت ىلع ضورفم ديق ةمث •

 .رخآ وحن يأ ىلع اهنع غâبgا ررقي ملو ,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومAا نع غâبgاب بلاطم ريغ عجار"ا •

 .)ةقبطنم ريغ )٧٢٠( ةعجار"ا رايعم تابلطتم نإ يأ( ىرخأ تامولعم يأ دجوت W هنأ عجار"ا ددح •

 .ةيلا"ا مئاوقلا دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع يلا"ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشgا نع نولوؤس"ا فلتخي •

• W ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي óةيلحم حئاول وأ ةمظنأ بجو. 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]نوينع;ا نوبطا±ا[

 يأرلا

 تاريغتلا ةمئاقو ,لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 تاسايسلل صخلم كلذ ف اã ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضي~او ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف
 .ةمه;ا ةيبساùا

 ريرقتلا ماكحI ًاقفو ةيرهو§ا بناو§ا عيمج نم ةَّدعُم ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةكرشلل ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 .)"دقعلا"( )ع( ةكرشلاو ةكرشلا يب ٢٠×١ رياني ١ ف خرؤ;ا دقعلا نم )ي( دنبلا ف ةدراولا يلا;ا

 

 يأرلا ساسأ

 نم ديزã ةحضوم ريياع;ا كلت بجوã انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخIا ةيقOخIا انتايلوؤسã ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارã ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوق ىلإ عجار;ا ريشي نأ بجي  *



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٣٧  

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 مادختسWاو عيزوتلا دييقتو يبساõا ساسAا – هابتنا تفل

 ف ةكرشلا ةدعاس; ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ت دقو .يبساùا ساسIا حضوي يذلا ,ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا X حاضي~ا ىلإ هابتنVا تفلن نأ دون
 طقف ّدعُم انريرقتو .ىرخأ ضارغI ةبسانم نوكت V دق ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,كلذل ةجيتنو .هOعأ هيلإ راشُ;ا دقعلل يلا;ا ريرقتلا ماكحأب مازتلVا
 اميف انيأر ليدعت متي ملو .)ع( ةكرشلا وأ ةكرشلا فOخب ىرخأ فارطأ يأ ,لبق نم همادختسا وأ ,ىلع هعيزوت يغبني Vو ,)ع( ةكرشلاو ةكرشلل
  .رمIا اذهب قلعتي

 ٢٧ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوZاب يفلك"او )*(ةرادgا تايلوؤسم

 اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤس;ا يهو ,دقعلا نم )ي( دنبلل يلا;ا ريرقتلا ماكحI ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةراد~ا
 .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو§ا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض

 ,لاMا ىضتقم بسحب حاصف~ا نعو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق مييقت نع ةلوؤس;ا يه ةراد~ا نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنعو 
 فاقيإ وأ ةكرشلا ةيفصتل ةراد~ا ىدل ةين كانه نكت مل ام ,ةبساùا ف ةيرارمتسVا ساسأ مادختساو ,ةيرارمتسVاب ةقلعت;ا رومIا نع
 .كلذب مايقلا ىوس يعقاو رخآ رايخ يأ اهيدل نكي مل ام وأ ,اهتايلمع

 .)**(ةكرشلا ف يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارش~ا نع نولوؤس;ا مه ةمكوMاب نوفلك;او

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 فو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو§ا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف انفادهأ لثمتت
 ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي V هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقع;ا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ
 ةيرهوج تافيرحتلا دَعُتو ,أطخ وأ شغ نع تافيرحتلا أشنت نأ نكñو .ًادوجوم ناك ىتم يرهو§ا فيرحتلا نع ًامئاد فشكتس ةعجار;ا ريياع;
 مئاوقلا هذه ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقVا تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ
 .ةيلا;ا

 ينه;ا كشلا ةعزنب مزتلنو ,ينه;ا مكMا سرا∂ اننإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;ا نم ءزجكو
 :)*(يلي اã ًاضيأ موقنو .ةعجار;ا ةيلمع لاوط

• ôبيجتست ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو§ا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديد 
 تانلا يرهو§ا فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ دعُيو .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMاو ,رطا±ا كلتل
 وأ ةللضم تادافإ وأ دمعتم ركذ لافغإ وأ ريوزت وأ ؤطاوت ىلع يوطني دق شغلا نI ًارظن ,أطخ نع تانلا رطÄا نم ىلعأ شغ نع
 .ةيلخادلا ةباقرلل زوا¨

 سيلو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسان;ا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصت لجأ نم ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا •
 ٢٨.ةكرشلل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ ضرغل

 
 ها¨ اهتايوتحم نعو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع)ةددحم ةحئV وأ ماظن بايغ لظ ف طابترVا دقعل ًاقفو وأ( ةحئV وأ ماظن بجوã ةلوؤس;ا ةه§ا يه ةراد~اب دوصق;ا *

 .ةيجراÄا فارطVا
 ةكلم;ا ف ينوناقلا راط~ا قايس ف بسانم رخآ حلطصã امهلادبتسا ىلإ ةمكوMاب نوفلك;او ةراد~ا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمIا هذه لOخ ٢٧

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 .)٢٦٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو كلذو اهعجاري يتلا ةكرشلا ف ةمكوMاب نوفلك;ا مه نم انه يّمسي نأ عجار;ا ىلع بجي  **

 ةرقفلا حضوتو .عجار;ا ريرقتب قفرم قحلم ف ةدوجوم نوكت نأ نكñ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم نأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )ب( ٤١ ةرقفلا حضوت  *
 ةطلسب صاخ ينورتكلإ عقوم ىلإ ةراش~ا متت نأ نكميف ,كلذب ًةحارص ةينطو ةعجارم ريياعم وأ ةحئV وأ ماظن حمسي امدنع هنأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )ج(٤١
 ضراعتي Vو ,لوانتي ينورتكل~ا عقو;ا ىلع دوجو;ا فصولا نوكي نأ طرشب ,عجار;ا ريرقت ف داو;ا هذه يمضت نم Vًدب ,عجار;ا تايلوؤس; فصو ىلع يوتحي ,ةينعم
 .هاندأ عجار;ا تايلوؤسم فصو ,عم

 مئاوقلا ةعجارم عم نمازتلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر رادصإ نع ًاضيأ Vًوؤسم اهيف عجار;ا نوكي يتلا فورظلا ف ,لاMا ىضتقم بسح ,ةلم§ا هذه ليدعت متي  ٢٨
  .ةيلا;ا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٣٨  

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 اهتدعأ يتلا اهب ةقلعت;ا تاحاصف~او ةيبساùا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةمدختس;ا ةيبساùا تاسايسلا ةبسانم ىدم يوقت  •
 .ةرادإلا

 قلعتم يرهوج دكأت مدع كانه ناك اذإ امو ,ةبساùا ف ةيرارمتسVا ساسI ةراد~ا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلا •
 .اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق لوح ًاريبك ًاكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب
 ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا ةقOعلا تاذ تاحاصف~ا ىلإ انريرقت ف هابتنVا تفلن نأ انيلع نإف ,يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ انصلخ اذإو
 اهيلع لوصMا متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ انتاجاتنتسا دنتستو .ةيفاك ريغ تاحاصف~ا كلت تناك اذإ انيأر ليدعتب موقن نأ انيلع وأ
 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا نع ةكرشلا فقوت ف ببستت دق ةيلبقتسم ًافورظ وأ ًاثادحأ نإف ,كلذ عمو .عجار;ا ريرقت خيرات ىتح

 ف اã ,ةعجارملل ةمه;ا جئاتنلاو امهل طط±ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن اهنيب نم رومأ ةلمجب قلعتي اميف ةمكوMاب يفلك;ا عم لصاوتن نحنو
 .ةعجار;ا ءانثأ اهانفشتكا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم روصق هجوأ يأ كلذ

 ])**(ءاضتقVا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسVا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]ناونعلاو خيراتلا يب نكامIا ليدبت نكñ[ ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
  

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساùا ماظنب مازتلVا يغبني  **



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٣٩  

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 يبيرضو يوكز ةبساحم ساسA ًاقفو ةَّدعُم ,ةجردم ريغ ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم نع عجارم ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاث"ا

 .)يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغA ,مازتلا راطإ( X ةلودلا ف

Aةيت|ا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ: 

 X ةلودلا ف يبيرضو يوكز ةبساحم ساسA ًاقفو ,نماضت ةكرش ةرادإ لبق نم ةدع"ا ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 ةرادgا كل~ Wو .مهب ةصاiا لخدلا ةبيرضو ةاكزلا تارارقإ دادعإ ف ءاكرشلا ةدعاس" )صاخ ضرغ وذ راطإ ,ىرخأ ةرابعب(
 .يلا"ا ريرقتلا راطإ رايتخا ةيناكمإ

 .مازتلا راطإ وه قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راطإ •

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادgا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 لوصZا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •
 .اهيلع

 )* (.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقâخAا تابلطت"ا •

 يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادحAاب طبترت W هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصZا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق

 .عجار"ا ريرقت عيزوت ىلع ضورفم ديق ةمث •

 .رخآ وحن يأ ىلع اهنع غâبgا ررقي ملو ,)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومAا نع غâبgاب بلاطم ريغ عجار"ا •

 .)ةقبطنم ريغ )٧٢٠( ةعجار"ا رايعم تابلطتم نإ يأ( ىرخأ تامولعم يأ دجوت W هنأ عجار"ا ددح •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشgا نع نولوؤس"ا فلتخي •

• W ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي óةيلحم حئاول وأ ةمظنأ بجو. 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]نوينع;ا نوبطا±ا[

 يأرلا

 لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)نماضتلا ةكرش( )س( نماضتلا ةكرشل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 .ةمه;ا ةيبساùا تاسايسلل صخلم كلذ ف اã ,ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفر;ا تاحاضي~او ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع

 ـل ًاقفو ةيرهو§ا بناو§ا عيمج نم ةَّدعُم ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع نماضتلا ةكرشل ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو

 .]قبطن;ا لخدلا ةبيرض ماظن فصو[

 يأرلا ساسأ

 نم ديزã ةحضوم ريياع;ا كلت بجوã انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 كولس دعاوقل ًاقفو نماضتلا ةكرش نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوق ىلإ عجار;ا ريشي نأ بجي  *



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٤٠  

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 ىرخIا ةيقOخIا انتايلوؤسã ًاضيأ انيفو دقو ,ةدحو;ا ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارã ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا كلتل ًاقفو

 عيزوتلا دييقتو يبساõا ساسAا – هابتنا تفل

 ف ءاكرشلا ةدعاس; ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ت دقو .يبساùا ساسIا حضوي يذلا ,ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا X حاضي~ا ىلإ هابتنVا تفلن نأ دون
 .ىرخأ ضارغI ةبسانم نوكت V دق ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,كلذل ةجيتنو .مهب ةصاÄا لخدلا ةبيرضو ةاكزلا تارارقإ دادعإ ف نماضتلا ةكرش
 انيأر ليدعت متي ملو .اهئاكرشو نماضتلا ةكرش فOخب ىرخأ فارطأ يأ ىلع هعيزوت يغبني Vو ,اهئاكرشو نماضتلا ةكرشل طقف ّدعُم انريرقتو
 .رمIا اذهب قلعتي اميف

 ٢٩ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوZاب يفلك"او ةرادgا تايلوؤسم

 اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤس;ا يهو ,)X( ةلودلا ف يبيرضلا يبساùا ساسßل ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةراد~ا
 .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو§ا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض

 ,لاMا ىضتقم بسحب حاصف~ا نعو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق مييقت نع ةلوؤس;ا يه ةراد~ا نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنعو
 فاقيإ وأ ةكرشلا ةيفصتل ةراد~ا ىدل ةين كانه نكت مل ام ,ةبساùا ف ةيرارمتسVا ساسأ مادختساو ,ةيرارمتسVاب ةقلعت;ا رومIا نع
 .كلذب مايقلا ىوس يعقاو رخآ رايخ يأ اهيدل نكي مل ام وأ ,اهتايلمع

  )**(.نماضتلا ةكرش ف يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارش~ا نع نولوؤس;ا مه ةمكوMاب نوفلك;او

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 فو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو§ا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف انفادهأ لثمتت
 ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي V هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقع;ا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ
 أشنت نأ نكñو .ًادوجوم ناك ىتم يرهو§ا فيرحتلا نع ًامئاد فشكتس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل
 تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج تافيرحتلا دَعُتو ,أطخ وأ شغ نع تافيرحتلا
 .ةيلا;ا مئاوقلا هذه ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقVا

 ينه;ا كشلا ةعزنب مزتلنو ,ينه;ا مكMا سرا∂ اننإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;ا نم ءزجكو

 :)*(يلي اã ًاضيأ موقنو .ةعجار;ا ةيلمع لاوط

• ôبيجتست ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو§ا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديد 
 تانلا يرهو§ا فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ دعُيو .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMاو ,رطا±ا كلتل
 وأ ةللضم تادافإ وأ دمعتم ركذ لافغإ وأ ريوزت وأ ؤطاوت ىلع يوطني دق شغلا نI ًارظن ,أطخ نع تانلا رطÄا نم ىلعأ شغ نع
 .ةيلخادلا ةباقرلل زوا¨

 
 ف ينوناقلا راط~ا قايس ف بسانم رخآ حلطصã امهلادبتسا متي نأ ةمكوMاب نوفلك;او ةراد~ا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمIا هذه لOخ ٢٩

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 .)٢٦٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو كلذو اهعجاري يتلا ةكرشلا ف ةمكوMاب نوفلك;ا مه نم انه يّمسي نأ عجار;ا ىلع بجي  **

 ةرقفلا حضوتو .عجار;ا ريرقتب قفرم قحلم ف ةدوجوم نوكت نأ نكñ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم نأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )ب( ٤١ ةرقفلا حضوت  *
 ةطلسب صاخ ينورتكلإ عقوم ىلإ ةراش~ا متت نأ نكميف ,كلذب ًةحارص ةينطو ةعجارم ريياعم وأ ةحئV وأ ماظن حمسي امدنع هنأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )ج( ٤١
 ضراعتي Vو ,لوانتي ينورتكل~ا عقو;ا ىلع دوجو;ا فصولا نوكي نأ طرشب ,عجار;ا ريرقت ف داو;ا هذه يمضت نم Vًدب ,عجار;ا تايلوؤس; فصو ىلع يوتحي ,ةينعم
 .هاندأ عجار;ا تايلوؤسم فصو ,عم



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٤١  

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 سيلو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسان;ا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصت لجأ نم ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا •
 ٣٠.نماضتلا ةكرشل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ ضرغل

 يرهوج دكأت مدع كانه ناك اذإ امو ,ةبساùا ف ةيرارمتسVا ساسI ةراد~ا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلا  •
 لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق لوح ًاريبك ًاكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتم
 مئاوقلا ف ةدراولا ةقOعلا تاذ تاحاصف~ا ىلإ انريرقت ف هابتنVا تفلن نأ انيلع نإف ,يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ انصلخ اذإو .اهيلع
 لوصMا متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ انتاجاتنتسا دنتستو .ةيفاك ريغ تاحاصف~ا كلت تناك اذإ انيأر ليدعتب موقن نأ انيلع وأ ,ةيلا;ا
 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا نع ةكرشلا فقوت ف ببستت دق ةيلبقتسم ًافورظ وأ ًاثادحأ نإف ,كلذ عمو .عجار;ا ريرقت خيرات ىتح اهيلع

 .ةراد~ا اهتدعأ يتلا اهب ةقلعت;ا تاحاصف~او ةيبساùا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةمدختس;ا ةيبساùا تاسايسلا ةبسانم ىدم يوقت •

 ف اã ,ةعجارملل ةمه;ا جئاتنلاو امهل طط±ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن اهنيب نم رومأ ةلمجب قلعتي اميف ةمكوMاب يفلك;ا عم لصاوتن نحنو
 .ةعجار;ا ءانثأ اهانفشتكا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم روصق هجوأ يأ كلذ

 ])**(ءاضتقVا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسVا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]ناونعلاو خيراتلا يب نكامIا ليدبت نكñ[ ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[

 
 ةعجارم عم نمازتلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر رادصإ نع ًاضيأ Vًوؤسم اهيف عجار;ا نوكي يتلا فورظلا ف ,لاMا ىضتقم بسح ,ةلم§ا هذه ليدعت متي   ٣٠

 .ةيلا;ا مئاوقلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساùا ماظنب مازتلVا يغبني  **



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٤٢  

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 بناج نم هعضو ت يلام ريرقت ماكحA ًاقفو ةَّدعُم ,ةجردم ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم نع عجارم ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاث"ا
 .)يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغA ,لداع ضرع راطإ( ةيميظنت ةطلس

Aةيت|ا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ: 

 ةطلس اهتعضو يتلا يلا"ا ريرقتلا ماكحA ًاقفو ,ةأشن"ا ةرادإ لبق نم ةَّدعُم ,ةجردم ةأشن" ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةعجارم •
 .يلا"ا ريرقتلا راطإ رايتخا ةيناكمإ ةرادgا كل~ Wو .ةطلسلا كلت تابلطتó ءافولل )صاخ ضرغ وذ راطإ ,ىرخأ ةرابعب( ةيميظنت

 .لداع ضرع راطإ وه قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راطإ •

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادgا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 .اهيلع لوصZا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,ًابسانم دعُي ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ نأ ىلإ عجار"ا لصوت •

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقâخAا تابلطت"ا •

 ًاكوكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب طبترم يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصZا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 دكأتلا مدع نع ةيلا"ا مئاوقلا ف حاصفgا دعُيو .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك
 .ًايفاك ًاحاصفإ يرهو°ا

 .همادختسا وأ عجار"ا ريرقت عيزوت ىلع ضورفم ديق ةمث •

 .)٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومAا نع غâبgاب ةيميظنتلا ةطلسلا لبق نم بلاطم عجار"ا •

 راطg ًاقفو ةرتفلا سفنل )س( ةكرشلا نم ةدع"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ًاريرقت ًاضيأ ردصأ دق عجار"ا نأ ةقيقح ىلإ "رخآ رمأ" ةرقفلا ريشت •
 .ماع ضرغ يذ

 .)ةقبطنم ريغ )٧٢٠( ةعجار"ا رايعم تابلطتم نإ يأ( ىرخأ تامولعم يأ دجوت W هنأ عجار"ا ددح •

 .مئاوقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا مئاوقلا ىلع فارشgا نع نولوؤس"ا فلتخي •

• W ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي óةيلحم حئاول وأ ةمظنأ بجو. 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ[

 يأرلا

 تاريغتلا ةمئاقو ,لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,)ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيلا;ا مئاوقلا انعجار دقل
 تاسايسلل صخلم كلذ ف اã ,ةيلا;ا مئاوقلا ىلع تاحاضي~او ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكل;ا قوقح ف
 .ةمه;ا ةيبساùا

 ةكرشلل يلا;ا زكر;ا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ( ,ةيرهو§ا بناو§ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 نم )س( دنبلا ف ةدراولا يلا;ا ريرقتلا ماكحI ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلا;ا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك
 .)ي( ةحئOلا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٤٣  

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 يأرلا ساسأ

 نم ديزã ةحضوم ريياع;ا كلت بجوã انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا
 كلتل ًاقفو ىرخIا ةيقOخIا انتايلوؤسã ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارã ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا
 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا

 يبساõا ساسAا - هابتنا تفل

 ف ةكرشلا ةدعاس; ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ت دقو .يبساùا ساسIا حضوي يذلا ,ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا X حاضي~ا ىلإ هابتنVا تفلن نأ دون

 قلعتي اميف انيأر ليدعت متي ملو .ىرخأ ضارغI ةبسانم نوكت V دق ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,كلذل ةجيتنو .)ع( ةيميظنتلا ةطلسلا تابلطتã ءافولا
 .رمIا اذهب

 ةيرارمتسWاب قلعت"ا يرهو°ا دكأتلا مدع

 ف ةيهتن;ا ةنسلا لOخ )س( اهردق ةراسخ فاص تدبكت ةكرشلا نأ ىلإ ريشي يذلا ,ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا )٦( حاضي•ل هابتنVا تفلن نأ دون
 حاضي~ا ف روكذم وه ا; ًاقفوو .)ص( رادقã اهلوصأ عومجم ةكرشلل ةلوادت;ا تامازتلVا تزوا̈ ,خيراتلا كلذ نم ًارابتعاو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١

 ,يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ ريشت ,)٦( حاضي~ا ف اهيلع صوصن;ا ىرخIا رومIا عم بنج ىلإ ًابنج ,فورظلا وأ ثادحIا هذه نإف ,)٦(
 .رمIا اذهب قلعتي اميف انيأر ليدعت متي ملو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثي دق

 ةعجارملل ةسيئرلا رومAا

 دقو .ةيلاMا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهIا ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومIا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومIا
 ىلإ ةفاض~ابو .رومIا هذه ف Oًصفنم ًايأر مدقن V نحنو ,اهيف انيأر نيوكت دنعو ,لكك ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم قايس ف رومIا هذه لوانت ت
 يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نوكتل هاندأ ةحضو;ا رومIا انددح ,هOعأ "ةيرارمتسVاب قلعت;ا يرهو§ا دكأتلا مدع" مسق ف حضو;ا رمIا
 .انريرقت ف اهنع غOب~ا مزلي

 ].ةعجار;ا هذه ىلع قبطني ا; ًاقفو )٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومIا نم رمأ لك فصو متي[

 رخآ رمأ

 ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلصفنم ةعومجم ةكرشلا تدعأ دقل

 انردصأ اهساسأ ىلع يتلاو ,)**(يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخIا تارادص~او ريياع;او ,)*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا

 .٢٠×٢ سرام ٣١ خيراتب ةكرشلا يمهاس; لصفنم عجارم ريرقت

 
 ف درو ا; ًاقفو ريياع;ا كلت ضعبل ةئيهلا اهتفاضأ تاحاصفإ ىلإ ةفاض~اب يلودلا سل£ا نم تردص امك يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا يه ةدمتع;ا ةيلودلا ريياع;ا  *

 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا دامتعا ةقيثو

 .ةاكزلا عوضوم لثم ةيلودلا ريياع;ا اهيطغت V عيضاو; ةينف ءارآ وأ ريياعم نم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا هدمتعت ام وه ىرخIا تارادص~او ريياع;اب دصقي  **



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٤٤  

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 ٣١ةيلا"ا مئاوقلا نع ةمكوZاب يفلك"او ةرادgا تايلوؤسم

 يهو ,٣٢)ي( ةحئOلا نم )س( دنبلا ف ةدراولا يلا;ا ريرقتلا ماكحI ًاقفو لداع لكشب اهضرعو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةراد~ا
 .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو§ا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤس;ا

 ,لاMا ىضتقم بسحب حاصف~ا نعو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق مييقت نع ةلوؤس;ا يه ةراد~ا نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنعو 
 فاقيإ وأ ةكرشلا ةيفصتل ةراد~ا ىدل ةين كانه نكت مل ام ,ةبساùا ف ةيرارمتسVا ساسأ مادختساو ,ةيرارمتسVاب ةقلعت;ا رومIا نع
 .كلذب مايقلا ىوس يعقاو رخآ رايخ يأ اهيدل نكي مل ام وأ ,اهتايلمع

 )*(.ةكرشلا ف يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارش~ا نع نولوؤس;ا مه ةمكوMاب نوفلك;او

 ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 فو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو§ا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف انفادهأ لثمتت
 ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي V هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقع;ا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ
 أشنت نأ نكñو .ًادوجوم ناك ىتم يرهو§ا فيرحتلا نع ًامئاد فشكتس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل
 تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج تافيرحتلا دَعُتو ,أطخ وأ شغ نع تافيرحتلا
 .ةيلا;ا مئاوقلا هذه ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقVا

 ينه;ا كشلا ةعزنب مزتلنو ,ينه;ا مكMا سرا∂ اننإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;ا نم ءزجكو

 :)**(يلي اã ًاضيأ موقنو .ةعجار;ا ةيلمع لاوط

• ôبيجتست ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,ةيلا;ا مئاوقلا ف يرهو§ا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديد 
 تانلا يرهو§ا فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ دعُيو .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصMاو ,رطا±ا كلتل
 وأ ةللضم تادافإ وأ دمعتم ركذ لافغإ وأ ريوزت وأ ؤطاوت ىلع يوطني دق شغلا نI ًارظن ,أطخ نع تانلا رطÄا نم ىلعأ شغ نع
 .ةيلخادلا ةباقرلل زوا¨

 سيلو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسان;ا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصت لجأ نم ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا •
 ٣٣.ةكرشلل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ ضرغل

 .ةراد~ا اهتدعأ يتلا اهب ةقلعت;ا تاحاصف~او ةيبساùا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةمدختس;ا ةيبساùا تاسايسلا ةبسانم ىدم يوقت •

 قلعتم يرهوج دكأت مدع كانه ناك اذإ امو ,ةبساùا ف ةيرارمتسVا ساسI ةراد~ا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلا •
 .اهيلع لوصMا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق لوح ًاريبك ًاكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب

 
 ف ينوناقلا راط~ا قايس ف بسانم رخآ حلطصã امهلادبتسا متي نأ ةمكوMاب نوفلك;او ةراد~ا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمIا هذه لOخ ٣١

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةراد~ا" :يتîا وحنلا ىلع ةرابعلا هذه ةءارق نكميف ,ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت ةيلام مئاوق دادعإ يه ةراد~ا ةيلوؤسم نوكت امدنع  ٣٢

 ."... نع ةلوؤس;ا يهو ,)ي( ةحئOلا نم )س( دنبلا ف ةدراولا يلا;ا ريرقتلا ماكحI ًاقفو ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت يتلا ةيلا;ا
 .)٢٦٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو كلذو اهعجاري يتلا ةكرشلا ف ةمكوMاب نوفلك;ا مه نم انه يّمسي نأ عجار;ا ىلع بجي  *

 ةرقفلا حضوتو .عجار;ا ريرقتب قفرم قحلم ف ةدوجوم نوكت نأ نكñ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم نأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )ب( ٤١ ةرقفلا حضوت  **
 ةطلسب صاخ ينورتكلإ عقوم ىلإ ةراش~ا متت نأ نكميف ,كلذب ًةحارص ةينطو ةعجارم ريياعم وأ ةحئV وأ ماظن حمسي امدنع هنأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )ج(٤١
 ضراعتي Vو ,لوانتي ينورتكل~ا عقو;ا ىلع دوجو;ا فصولا نوكي نأ طرشب ,عجار;ا ريرقت ف داو;ا هذه يمضت نم Vًدب ,عجار;ا تايلوؤس; فصو ىلع يوتحي ,ةينعم
 .هاندأ عجار;ا تايلوؤسم فصو ,عم

 مئاوقلا ةعجارم عم نمازتلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر رادصإ نع ًاضيأ Vًوؤسم اهيف عجار;ا نوكي يتلا فورظلا ف ,لاMا ىضتقم بسح ,ةلم§ا هذه ليدعت متي  ٣٣
 .ةيلا;ا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٤٥  

)٨٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 مئاوقلا ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 صاخ ضرغ تاذ رطI ًاقفو ةدعُ;ا ةيلا;ا

 ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا ةقOعلا تاذ تاحاصف~ا ىلإ انريرقت ف هابتنVا تفلن نأ انيلع نإف ,يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ انصلخ اذإو
 اهيلع لوصMا متي يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ انتاجاتنتسا دنتستو .ةيفاك ريغ تاحاصف~ا كلت تناك اذإ انيأر ليدعتب موقن نأ انيلع وأ
 .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا نع ةكرشلا فقوت ف ببستت دق ةيلبقتسم ًافورظ وأ ًاثادحأ نإف ,كلذ عمو .عجار;ا ريرقت خيرات ىتح

 ثادحIاو تOماع;ا نع ربعت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ امو ,تاحاصف~ا اهيف اã ,اهاوتحمو اهلكيهو ةيلا;ا مئاوقلل ماعلا ضرعلا يوقت •
 .لداعلا ضرعلا ققô ةقيرطب اهلثâ يتلا

 ف اã ,ةعجارملل ةمه;ا جئاتنلاو امهل طط±ا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن اهنيب نم رومأ ةلمجب قلعتي اميف ةمكوMاب يفلك;ا عم لصاوتن نحنو 
 .ةعجار;ا ءانثأ اهانفشتكا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم روصق هجوأ يأ كلذ

 تاقOعلا عيمجب مهغلبنو ,لOقتسVاب ةقلعت;ا ةلصلا تاذ ةيقOخIا تابلطت;اب انمزتلا دق اننأب ديفي ًانايب ةمكوMاب يفلكملل ًاضيأ مدقنو 
 .ةقOعلا تاذ ةيئاقولا ريبادتلاب ءاضتقVا دنع ًاضيأ مهغلبنو ,انلOقتسا ىلع رثؤت اهنأ لوقعم لكشب دقتعُي دق يتلا ىرخIا رومIاو

 ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع ةغلابلا ةيمهIا اهل تناك يتلا رومIا كلت ددحن ,ةمكوMاب يفلك;ا عم اهنأشب لصاوتن يتلا رومIا يب نمو
 ينلعلا حاصف~ا حئاوللا وأ ةمظنIا عنâ مل ام انريرقت ف رومIا هذه حضونو .ةعجارملل ةسيئرلا رومIا يه رومIا هذه دَعُت ّمث نمو ,ةيلاMا
 عقوت;ا نم كلذب مايقلل ةيبلسلا تاعبتلا نI انريرقت ف هنع غOب~ا متي Vأ يغبني رمIا نأ ,ةياغلل ةردان فورظ ف ,ىرن امدنع وأ ,رمIا نع
 .غOب~ا اذه ىلع ةبترت;ا ةماعلا ةحلص;ا دئاوف قوفت نأ ةلوقعم ةجردب

 .]مسVا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترVا نع لوؤس;ا كيرشلا

 ])*(ءاضتقVا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسVا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]ناونعلاو خيراتلا يب نكامIا ليدبت نكñ[ ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساùا ماظنب مازتلVا يغبني  *



   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا :)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا
 ةيلام ةمئاق

 

 ف ذخJا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٨٠٥( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .دامتعWا ةقيثو ف اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تPيدعتلا نابسNا

 

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٤٨  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 )٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

  ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةعجار;ا لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ٣-١  ................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٤  .................................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ٥  ...........................................................................................................................  فدهلا

 ٦  .......................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت"ا

 ٩–٧  ........................................................................  طابترWا لوبق دنع نابسNا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 ١٠  .......................................................  اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا دنع نابسNا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 ١٧-١١  .......................................................... ريرقتلا دادعإو يأرلا نيوكت دنع نابسNا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 ىرخNا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٤أ–١أ  ................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن

 ٩أ–٥أ  ........................................................................  طابترWا لوبق دنع نابسNا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 ١٥أ–١٠أ  ........................................................ اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا دنع نابسNا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 ٢٨أ–١٦أ  .........................................................  ريرقتلا دادعإو يأرلا نيوكت دنع نابسNا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعل ةلثمأ :لوJا قحل;ا

 ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع نعو ,ةدحاو ةيلام ةمئاق نع عجار;ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ :يناثلا قحل;ا
 

 ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٨٠٥( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهJا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةيلام
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف

 

 ةرقفلا

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٤٩  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 متيو ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ىلع ٧٠٠-١٠٠ ةلسلسلا ف )*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا قَّبطُت .١
 اذه لوانتيو .ىرخأ ةيخيرات ةيلام تامولعم ةعجارم تايلمع ىلع قَّبطُت امدنع ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةجاNا بسح اهفييكت
 ف ددحم دنب وأ باسح وأ رصنع ةعجارم وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم ىلع ريياع;ا كلت قيبطت دنع ةصاخ تارابتعا رايع;ا
 ضرغ يذ راطà ًاقفو ةيلام ةمئاق ف ددáا دنبلا وأ باسNا وأ رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا دادعإ متي دقو .ةيلام ةمئاق
 .ةعجار;ا ىلع ًاضيأ قبطني ١)٨٠٠( ةعجار;ا رايعم نإف ,صاخ ضرغ يذ راطà ًاقفو دادعàا ةلاح فو .صاخ ضرغ وأ ماع
 .)٤أ–١أ ةرقفلا :عجار(

٢. W ا نوكم عجارم ريرقت ىلع رايع;ا اذه قبطنيéبلط ىلع ًءانب ,نوك; ةيلا;ا تامولع;ا ىلع هذيفنت ت لمعل ةجيتن رداصلا ,ةعوم 
 ٢.))٦٠٠( ةعجار;ا رايعم رظنا( ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ضارغJ ةعومéا طابترا قيرف نم

٣. W ا ةعجار;ا ريياعم تابلطتم رايع;ا اذه زواجتيJو ;ىرخW ا عيمج لوانتي نأ هنم فدهتسيWا تارابتعîتاذ نوكت دق يتلا ةصا 
 .طابترWا فورظ بسحب ةلص

 نايرسلا خيرات

 نم ًارابتعا اهيلع طبترم ,ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانع ةعجارم وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي .٤
 ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانع ةعجارم وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم لامعأ ةلاح فو .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧
 دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا تامولع;ا هذه ةعجارم لامعأ ىلع رايع;ا اذه يرسي ,يعم خيرات ف ةيلام ةمئاق
 .خيراتلا كلذ

 فدهلا

 وه ,ةيلام ةمئاق ف ددحم دنب وأ باسح وأ رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم دنع ةعجار;ا ريياعم قيبطت نم عجار;ا فده .٥
 :يلي اï ةلص تاذ دعُت يتلا ةصاîا تارابتعPل بسان;ا لوانتلا

 ;طابترWا لوبق )أ(

 ;هذيفنتو طابترPل طيطختلا )ب(

 .ةيلام ةمئاق ف ددáا دنبلا وأ باسNا وأ رصنعلا نع وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا نع ريرقت دادعإو يأر نيوكت )ج(

 تافيرعتلا

٦. Jا نإف ,رايع;ا اذه ضارغàىلإ ةراش: 

 ;"ةيلام ةمئاق ف ًادنب وأ ًاباسح وأ ًارصنع" ينعت "رصنع" وأ "ةيلام ةمئاق ف رصنع" )أ(

 ;)*(ةبساحملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا ينعت "يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا" )ب(

 
 عم قفتي اï اهقيبطت فييكتل ةدودحم تPيدعت عم يلودلا سلéا نم تردص امك ةيلودلا ةعجار;ا ريياعم يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجار;ا ريياعم  *

 ريياع;ا كلت تابلطتم نم ايأ تPيدعتلا هذه ريغت ملو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةيماظنلا ةئيبلا
 "صاخ ضرغ تاذ رطJ ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٨٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١
 .")ةعومéا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اï( ةعومجملل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢
 ىلإ ةفاضàاب يلودلا سلéا نم تردص امك ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا ,يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا حلطصï دصقي  *

 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا دامتعا ةقيثو ف درو ا; ًاقفو ريياع;ا كلت ضعبل ةئيهلا اهتفاضأ تاحاصفإ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٥٠  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 ةلصلا تاذ تاحاصفàا لمتشتو .ةلصلا تاذ تاحاصفàا نمضتت ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق )ج(
 )٢أ ةرقفلا :عجار( .رصنعلاب وأ ةيلا;ا ةمئاقلاب ةلص تاذ ةيفصو ىرخأ وأ ةيحيضوت تامولعم ىلع ًةداع

  تابلطت"ا

 طابترWا لوبق دنع نابسYا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 ةعجار;ا ريياعم قيبطت

 ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم ةلاح فو ٣.ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةعجار;ا ريياعم عيمجب عجار;ا مزتلي نأ )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٧
 ةعومجم ةعجارï ًاضيأ فَّلكُم عجار;ا ناك اذإ اّمع رظنلا ضغب ًاضيأ قبطني بلطت;ا اذه نإف ,ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ
 نأ هيلع بجيف ,ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا ةعجارï ًافَّلكُم عجار;ا نكي مل اذإو .ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك
 :عجار( .ةعجار; ريياع; ًاقفو ةيلا;ا مئاوقلا كلت ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم ًايلمع نكم;ا نم ناك اذإ ام ددحي
 )٦أ ,٥أ يترقفلا

 يلا;ا ريرقتلا راطإ لوبق ىدم 

 ةلاح فو ٤.ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف قبط;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ لوبق ىدم ددحي نأ عجار;ا نم )٢١٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٨
 يدؤيس يلا;ا ريرقتلا راطإ قيبطت ناك اذإ ام اذه نمضتي نأ بجيف ,ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم
 ريثأت مهفو ,رصنعلا وأ ةيلا;ا ةمئاقلا ف ةدراولا تامولع;ا مهف نم يفدهتس;ا يمدختس;ا نّكû ةيفاك تاحاصفإ رفوي ضرع ىلإ
 )٧أ ةرقفلا :عجار( .رصنعلا وأ ةيلا;ا ةمئاقلا ف ةدراولا تامولع;ا ىلع ةمه;ا ثادحJاو تPماع;ا

 يأرلا لكش

 فو ٥.عجار;ا اهردصيس ريراقت يJ عقوت;ا لكشلا ةعجار;ا طابترا ىلع قافتWا طورش نمضتت نأ )٢١٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي .٩
 لكشلا ناك اذإ ام نابسNا ف ذخأي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم ةلاح
 )٩أ ,٨أ يترقفلا :عجار( .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم دعُي يأرلل عقوت;ا

 اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا دنع نابسYا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 بسح اهفييكت متي اهنأو ;ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم قايس ف اهتغايص تû دق ةعجار;ا ريياعم نأ ىلع )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم صني .١٠
 طيطختلا دنعو ٧ ,٦.ىرخأ ةيخيرات ةيلام تامولعم ةعجارم تايلمع ىلع اهقيبطت متي امدنع ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةجاNا
 ةعجار;ا ريياعم عيمج فييكت عجار;ا ىلع بجي ,ةعجار;ا هذه ذيفنتو ,ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجار;
 )١٥أ–١٠أ تارقفلا :عجار( .طابترWا فورظ لظ ف ةجاNا بسح ةعجار;اب ةلصلا تاذ

 ريرقتلا دادعإو يأرلا نيوكت دنع نابسYا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 تابلطت;ا قيبطت عجار;ا ىلع بجيف ,ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع نع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق نع ريرقت دادعإو يأر نيوكت دنع  .١١
 .طابترWا فورظ لظ ف ةجاNا بسح امهفييكت دعب )٨٠٠( ةعجار;ا رايعم ,ءاضتقWا دنعو ٨,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا
 )٢٢أ–١٦أ تارقفلا :عجار(

 
 .١٨ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهJا" )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم ٣
 .)أ( ٦ ةرقفلا ,"ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتWا" )٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ٤
 )ه(١٠ ةرقفلا ,)٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ٥
 ٢ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٦
 يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطتم اهدد£ يتلا ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ىلإ ًةداع ريشي "ةيلا;ا مئاوقلا" حلطصم نأ )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )و(١٣ ةرقفلا حضوت  ٧

 .قبطن;ا
 "ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" ٧٠٠ ةعجار;ا رايعم  ٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٥١  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 ةيلا;ا مئاوقلا كلت ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق نعو ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع ريرقتلا

 ةعجار; طابترا عم نمازتلاب ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع نع وأ ,ةدحاو ةيلام ةمئاق نع ريرقتلل طابترا ذيفنتب عجار;ا مزتلا اذإ .١٢
 .طابترا لكل لصفنم يأر ءادبإ هيلع بجيف ,ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا

 عم ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف هتعجارم تû يذلا ددáا رصنعلا وأ اهتعجارم تû يتلا ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا رشن متي دق .١٣
 رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا ضرع نأ عجار;ا جتنتسا اذإو .ةأشنملل اهتعجارم تû يتلا ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا
 عجار;ا ىلع بجيف ,ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع رصنعلا اذه وأ ةمئاقلا هذه زي• W ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا
 ةمئاقلا ف يأرلا يب زي• نأ ًاضيأ عجار;ا ىلع بجي ,١٦و ١٥ يترقفلا ةاعارم عمو .عضولا اذه حيحصت ةرادàا نم بلطي نأ
 ردصي نأ زوجي Wو .ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا ف يأرلاو ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا
 اذهب ًاعنتقم نوكي ىتح ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا ف هيأر ىلع يوتحي يذلا هريرقت عجار;ا
 .زييمتلا

 ةمئاقلا ةعجارم ىلع ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا ريرقت ف ةنَّمضُ;ا رومJا ضعب تاساكعنا ف رظنلا
 .رصنعلا اذه وأ ةمئاقلا هذه نع عجار;ا ريرقت ىلعو ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا

 :نمضتي ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم نع عجار;ا ريرقت ناك اذإ .١٤

 وأ ٩;)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو Wًدعم ًايأر )أ(

 وأ ١٠;)٧٠٦( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,رخآ رمأ ةرقف وأ هابتنا تفل ةرقف )ب(

 وأ ١١;)٥٧٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو "ةيرارمتسWاب قلعت;ا يرهوßا دكأتلا مدع" ناونعب ًامسق )ج(

 وأ ١٢;)٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع ًاغPبإ )د(

 ١٣;)٧٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ىرخJا تامولع;ا ف ححصم ريغ ًايرهوج ًافير£ فصت ةرابع )ه(

 ف ددáا رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا ةعجارم ىلع ,تدجو نإ ,رومJا هذه لثم تاساكعنا ف رظنلا عجار;ا ىلع بجيف
 )٢٧أ–٢٣أ تارقفلا :عجار( .امهنع عجار;ا ريرقت ىلعو ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ

 ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا ريرقت ف يأر ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراع;ا يأرلا

 ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا ف يأر ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراعم يأر ءادبإ يرورضلا نم هنأ ىلإ عجار;ا صلخ اذإ .١٥
 ةدحاو ةيلام ةمئاق نع عجار;ا ريرقت سفن ف لدعم ريغ ٍيأر يمضتب عجارملل حمسي W )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم نإف ,لكك ةأشنملل
 ضقانتيس لدع;ا ريغ يأرلا اذه لثم نJ اذهو ١٤.ةيلا;ا مئاوقلا كلت نم ددحم رصنع نع وأ ةيلا;ا مئاوقلا كلت نم ًاءزج لكشت
 )٢٨أ ةرقفلا :عجار( .لكك ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا ف يأرلا ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراع;ا يأرلا عم

 ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا ف يأر ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراعم يأر ءادبإ يرورضلا نم هنأ ىلإ عجار;ا صلخ اذإ .١٦
 كلذ عم بسان;ا نم هنأ عجار;ا يأر ,ةيلا;ا مئاوقلا كلت ف ددحم رصنعل ةلصفنم ةعجارم ءارجإ قايس ف نكلو ,لكك ةأشنملل
 :اذإ Wإ كلذب موقي نأ عجارملل زوجي Pف ,رصنعلا كلذ نع لدعم ريغ يأر ءادبإ

 ;كلذب مايقلا نم عجار;ا عنû حئاول وأ ةمظنأ دجوت مل )أ(

 
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تPيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم  ٩
 "لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتنWا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار;ا رايعم  ١٠
 ٢٢ ةرقفلا ,"ةيرارمتسWا" )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم  ١١
 ١٣ ةرقفلا ,"لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غPبàا" )٧٠١( ةعجار;ا رايعم  ١٢
 )٢()ه(٢٢ ةرقفلا ,"ىرخJا تامولع;اب ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم  ١٣
 ١٥ ةرقفلا ,)٧٠٥( ةعجار;ا رايعم  ١٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٥٢  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراع;ا يأرلا ىلع يوتحي يذلا عجار;ا ريرقت عم هرشن متي W عجارملل ريرقت ف يأرلا كلذ ءادبإ ت )ب(
 ;يأرلا

 .ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نم ًاريبك ًاءزج لث• W رصنعلا ناك )ج(

١٧. W ًاضراعم ًايأر ىدبأ دق ناك اذإ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم نم ةدحاو ةيلام ةمئاق نع لدعم ريغ يأر ءادبإ عجارملل زوجي 
 ةمئاقلا نع عجار;ا ريرقت رشن متي مل نإو ىتح اذه قبطنيو .لكك ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا ف يأر ءادبإ نع عنتما وأ
 ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا نJ اذهو .يأرلا ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراع;ا يأرلا ىلع يوتحي يذلا عجار;ا ريرقت عم ةدحاولا ةيلا;ا
 .ةيلا;ا مئاوقلا كلت نم ًاريبك ًاءزج لثû اهنأ ضرتفي

*** 

 ىرخNا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ))ج( ٦ ,١ يترقفلا :عجار( رايع"ا اذه قاطن

 تاحلطصï اهنع ٌربعُم ,ةنيعم ةأشنم صخت ٌتامولعم اهنأب "ةيخيراتلا ةيلا;ا تامولع;ا" حلطصم )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم فّرعي  .١أ
 وأ ,ةقباس ةينمز تارتف ف تثدح يتلا ةيداصتقWا ثادحJا نأشب ,ةأشن;ا كلتل يبساáا ماظنلا نم ًاساسأ ةدمتسمو ,ةيلام
 ١٥.يضا;ا ف ةينمز طاقن ف ةيداصتقWا فورظلا وأ عاضوJا نأشب

 فدهب ,تاحاصفàا اهيف اï ,ةيخيرات ةيلام تامولع; لكيهم ضرع اهنأب "ةيلا;ا مئاوقلا" حلطصم )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم فّرعي  .٢أ
 تامازتلWا وأ دراو;ا هذه ىلع تأرط يتلا تاريغتلا وأ ,ةنيعم ةينمز ةظN ف ام ةأشن; ةيداصتقWا دراو;ا وأ تامازتلWاب غPبàا
 مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ىلإ ًةداع "ةيلا;ا مئاوقلا" حلطصم ريشيو .يلا;ا ريرقتلا رُطُأ دحJ ًاقفو كلذو ,ةنيعم ةينمز ةرتف لPخ
 تاحاصفàا لمتشتو .ةدحاو ةيلام ةمئاق ىلإ ًاضيأ ريشي نأ نك• هنكلو ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطتم اهدد£ امك ,ةيلا;ا
 راطإ بجوï رخآ لكش يأب هب حرصم وأ ًةحارص هب حومسم وأ بولطم وه امبسح ةحضوم ,ةيفصو وأ ةيحيضوت تامولعم ىلع
 ف روكذم وه ا; ًاقفوو ١٦.ةيعجرم تاراشإب اهيف ةنّمضُم وأ ,تاحاضيàا ف وأ ةيلا;ا مئاوقلا بلص ف ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا
 .ةلصلا تاذ تاحاصفàا نمضتت ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ىلإ ةراشàا نإف ,)ج( ٦ ةرقفلا

 امدنع ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةجاNا بسح اهفييكت يعتيو ١٧,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم قايس ف ةعجار;ا ريياعم ةغايص تû  .٣أ
 رايع;ا اذه مدقيو .ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق لثم ,ىرخأ ةيخيرات ةيلام تامولعم ةعجارم ىلع قبطت
 .)ىرخJا ةيخيراتلا ةيلا;ا تامولع;ا هذهل ةلثمأ لوJا قحل;ا نمضتي( .ددصلا اذه ف ًامعد

 ١٨.)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايع; ًاقفو ةيخيراتلا ةيلا;ا تامولعملل ةعجارم ءارجإ فPخب لوقعم ديكأت طابترا يأ ذَّفنُي  .٤أ

 طابترWا لوبق دنع نابسYا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 )٧ ةرقفلا :عجار( ةعجار;ا ريياعم قيبطت

 صخت يتلا كلت كلذ ف اï ,ةلصلا تاذ ةيقPخJا تابلطت;ا )أ( يت≠اب مازتلWا عجار;ا نم )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي  .٥أ
 تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجار;ا ريياعم عيمج )ب(و ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تاطابتراب قلعتي اميف ,لPقتسWا
 ةعجار;ا رايعم نكي مل ام ةعجار;ا ريياعم نم رايعم يأ ف دراو بلطتم لكب مازتلWا عجار;ا نم بلطتي امك .ةعجار;اب ةلصلا
 فو .ةعجار;ا فورظ بسحب ,ققحتم ريغ طرشلاو طورشم هنأ ببسب ةلص يذ ريغ بلطت;ا نكي مل ام وأ ةلص يذ ريغ لماكلاب
 ذيفنت قيرط نع ةعجار;ا ريياعم دحأ ف دراو ةلص يذ بلطتم نع جورîا يرورضلا نم هنأ عجار;ا ىري دق ,ةيئانثتسا فورظ

 
 .)ز( ١٣ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١٥
 .)و( ١٣ ةرقفلا ,٢٠٠ ةعجار;ا رايعم  ١٦
 .٢ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١٧
 ."ةيخيراتلا ةيلا;ا تامولع;ا صحف وأ ةعجارم تايلمع فPخب ىرخJا ديكأتلا تاطابترا" )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم  ١٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٥٣  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 ١٩.بلطت;ا كلذ نم فدهلا قيقحتل ةليدب ةعجارم تاءارجإ

 نوكي W دق ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارï ةلصلا تاذ ةعجار;ا ريياعم تابلطتï مازتلWا نإ  .٦أ
Æامدنع ًايلمع ًانك W ًاضيأ ًافَّلكم عجار;ا نوكي ïا ةعجارéا هذه لثم يفف .ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومNاWت, 
 ًاضيأ عجاري يذلا عجار;ا هب ىظحي يذلا مهفلا سفن وه ,ةيلخادلا اهتباقر كلذ ف اï ,اهتئيبو ةأشنملل عجار;ا مهف نوكي W ًابلاغ
 وأ ةيبساáا تPجسلل ةماعلا ةدوßا نع ةعجار;ا ةلدأ ًاضيأ عجار;ا كل• Wو .ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا
 .ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومجملل ةعجارم ءارجإ دنع اهيلع لوصNا متيس ناك يتلا ىرخJا ةيبساáا تامولع;ا
 ةلاح فو .ةيبساáا تPجسلا نم اهيلع لوصNا ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ دييأتل ةيفاضإ ةلدأ ىلإ عجار;ا جاتحي دق ,هيلع ًءانبو
 يذلا رصنعلا عم ةبسانتم ريغ نوكت دق ةعجارم لامعأ بلطتت ةعجار;ا ريياعم ضعب نإف ,ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع ةعجارم
 ةعجارم فورظب ةلص تاذ نوكت نأ حجر;ا نم )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم تابلطتم نأ نم مغرلا ىلع ,لاث;ا ليبس ىلعف .هتعجارم متت
 صلخ اذإو .بولط;ا ةعجار;ا دهß ًارظن ًايلمع ًانكÆ نوكي W دق تابلطت;ا كلتب مازتلWا نإف ,ليصحتلا ةقحتسم غلابملل لودج
 نكميف ,ًايلمع ًانكÆ نوكي W دق ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم نأ ىلإ عجار;ا
 .ربكأ ةجردب ًايلمع نوكي نأ نكم;ا نم طابترWا عاونأ نم رخآ عون كانه ناك اذإ ام ةرادàا عم عجار;ا شقاني نأ

 )٨ ةرقفلا :عجار( يلا;ا ريرقتلا راطإ لوبق ىدم

 يلام ريرقت راطإ ىلإ دنتسي قبطنم يلام ريرقت راطà ًاقفو ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق دادعإ متي دق  .٧أ
 ريياع;ا ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم دادعà ,ريياع;ا عضوب اهل حرصم وأ اهب فرتعم ةهج نم عوضوم
 راطàا كلذ ناك اذإ اميف رظنلا لمشي دق قبطن;ا راطàا لوبق ىدم ديد£ نإف ,كلذك لاNا تناك اذإو .)يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا
 ريفوت عم ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ضرعب قلعتت يتلاو هيلإ دنتسا يذلا راطàا تابلطتم عيمج نمضتي
 .تاحاصفàا نم يفكي ام

 )٩ ةرقفلا :عجار( يأرلا لكش 

 ةعجار;ا رايع; ًاقفوو ٢٠.ةقبطنم حئاول وأ ةمظنأ يأو قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ىلع عجار;ا هيدبيس يذلا يأرلا لكش دمتعي  .٨أ
)٢١:)٧٠٠ 

- مدختسي عجار;ا يأر نإف ,لداع ضرع راطà ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ف لدعم ريغ يأر ءادبإ دنع )أ(

 :)*(يتيت≠ا يترابعلا ىدحإ -كلذ فPخ حئاوللا وأ ةمظنJا بلطتت مل ام

 وأ ;]قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو ,ةيرهوßا بناوßا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةيلا;ا مئاوقلا نإ )١(

 ;]قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت ةيلا;ا مئاوقلا نإ )٢(

 نأ ىلع صني عجار;ا يأر نإف ,مازتلا راطà ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ف لدعم ريغ يأر ءادبإ دنع )ب(

 .]قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو ,ةيرهوßا بناوßا عيمج نم ,ةَّدعُم ةيلا;ا مئاوقلا

 
 .٢٣و ٢٢و ١٨و ١٤ تارقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١٩
 .٨ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٠
 .٢٦و ٢٥ ناترقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢١
*  "ûةقفر;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو :يه لقتس;ا عجار;ا ريراقت جذا≤ ف اهمادختسا متيس يتلا ةرابعلا نإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف دئاسلا فرعلا عم ًايش, 

 .]قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو ]…[ ةيرهوßا بناوßا عيمج نم لدعب ضرعت



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٥٤  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 ضرع حيرص لكشب قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ لوانتي W دق ,ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم ةلاح ف  .٩أ
 راطإ ىلإ قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ دنتسي امدنع لاNا وه اذه نوكي دقو .ةيلا;ا ةمئاقلا ف ددáا رصنعلا وأ ةيلا;ا ةمئاقلا
 ,لاث;ا ليبس ىلع( ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم دادعà ,ريياع;ا عضوب اهل حرصم وأ اهب فرتعم ةهج نم عوضوم يلام ريرقت
 يلا;ا ريرقتلا راطإ ءوض ف ًابسانم دعُي يأرلل عقوت;ا لكشلا ناك اذإ اميف عجار;ا رظني اذهلو .)يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا
 عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت" ةرابع هيأر ف مدختسيس ناك اذإ اميف عجار;ا رظن ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا نمضتتو .قبطن;ا
 :"ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت" وأ ",ةيرهوßا بناوßا

 .ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم دادعإ ىلع ,ينمض وأ حيرص لكشب ,ًارصاق قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ناك اذإ ام •

 :فوس ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا تناك اذإ ام •

 وأ ةيلا;ا ةمئاقلا ضرعو ,يع;ا رصنعلاب وأ ةنيع;ا ةيلا;ا ةمئاقلاب ةلصلا تاذ راطàا تابلطتم لكب لماكلاب مزتلي ○
 .ةلصلا تاذ تاحاصفàا نمضتيس ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا رصنعلا

 دحأ نع -ةيئانثتسا فورظ ف- جرخيس وأ ,صوصîا هجو ىلع راطàا اهبلطتي يتلا كلت زواجتت تاحاصفإ رفوي ○
 .لداعلا ضرعلا قيقحتل ًايرورض كلذ ناك اذإ ,راطàا تابلطتم

 ,لداع لكشب ضرعت" ةرابع مادختسا ناك اذإ اï كلذ رثأتي دقو .ينهم مكح ةلأسم يأرلل عقوت;ا لكشلا نأشب عجار;ا رارق دعُيو
 ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق نأشب عجار;ا يأر ف "ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت" ةرابع وأ "ةيرهوßا بناوßا عيمج نم
 .ةينع;ا ةلودلا ف ماع لكشب Wًوبقم دعُي لداع ضرع راطà ًاقفو اهدادعإ ت ةيلام ةمئاق

 )١٠ ةرقفلا :عجار( اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا دنع نابسYا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 ددحم رصنع ىلع ةعجار;ا عوضوم رصتقي امدنع ىتحو .ًاينأتم ًارظن بلطتي ةعجار;ا ريياعم نم رايعم لك ةمءPم ىدم ديد£ نإ  .١٠أ
 )٥٧٠( ةعجار;ا رايعمو ٢٣)٥٥٠( ةعجار;ا رايعمو ٢٢)٢٤٠( ةعجار;ا رايعم لثم ةعجار;ا ريياعم دعت أدب;ا ثيح نمف ,ةيلام ةمئاق ف
 ريغ قيبطتلا وأ ,ةقPعلا تاذ فارطJا عم تPماع;ا ريثأتل وأ ,شغل ةجيتن َافرحم نوكي دق رصنعلا نأ ىلإ كلذ عجريو .ةلص تاذ
 .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ لظ ف ةبساáا ف ةيرارمتسWا ساسJ حيحصلا

 متيس يذلا ةأشن;ا ةمكوح لكيه نمض ينع;ا )صاخشJا( صخشلا ديدحتب عجار;ا موقي نأ )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي  .١١أ
 ,ةأشن;ا ةرادإ ف ةمكوNاب يفلك;ا عيمج كراشي ,تWاNا ضعب ف هنأ ىلإ كلذك )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ريشيو ٢٤.هب لاصتWا
 نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ًاضيأ ةأشن;ا دعت امدنعو ٢٥.عضولا اذه بساني اï لاصتWا تابلطتم قيبطت ليدعت متيو
 يفلك;ا مهسفنأ مه نونوكي W دق رصنعلا دادعإ وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا دادعإ ىلع فارشàا نع يلوؤس;ا صاخشJا ءWؤه
  .ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا دادعإ ىلع فارشàا نع يلوؤس;ا ةمكوNاب

 لظ ف ةجاNا بسح اهفييكت يعتيو ;ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم قايس ف ةعجار;ا ريياعم ةغايص تû دقف ,كلذ ىلع ةوPعو  .١٢أ
 تادافàا ,لاث;ا ليبس ىلعف .ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ٢٦ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم ىلع قبطت امدنع ةمئاقلا فورظلا
 رصنعلا وأ ةيلا;ا ةمئاقلا ضرع نأشب ةبوتك;ا تادافàا اهلحم لحيس ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نأشب ةرادàا نم ةبوتك;ا
  .قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطà ًاقفو

 وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم ىلع تاساكعنا ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا ريرقت ف ةنَّمضُ;ا روم∏ل نوكي دق .١٣أ
 ذيفنتو ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجار; طيطختلا دنعو .)١٤ ةرقفلا رظنا( ةيلام ةمئاق ف رصنع
 ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ مادختسا عجار;ا عيطتسي دقف ,ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا ةعجارم عم نمازتلاب ةعجار;ا

 
 ."ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٢
 ."ةقPعلا تاذ فارطJا" )٥٥٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٣
 .١١ ةرقفلا ,"ةمكوNاب يفلك;اب لاصتWا" )٢٦٠( ةعجار;ا رايعم ٢٤
 .٨أو ٢أو )ةثلاثلا ةطقنلا( ١أو ١٣و )ب(١٠ تارقفلا ,)٢٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٥
 .٢ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٥٥  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 ,كلذ عمو .رصنعلا وأ ةيلا;ا ةمئاقلا ةعجارم دنع ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا ةعجارم راطإ ف اهيلع لوصNا
 نم يفكي ام ىلع لوصحلل ,ةعجار;ا ذيفنتو ,رصنعلا وأ ةيلا;ا ةمئاقلا ةعجار; طيطختلا عجار;ا نم بلطتت ةعجار;ا ريياعم نإف
 .رصنعلا وأ ةيلا;ا ةمئاقلا ف هؤادبإ متيس يذلا يأرلل ًاساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ

 كلت ف ةددáا رصانعلا نم ديدعلا كلذكو ,ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةيأ اهنم نوكتت يتلا ةيدرفلا ةيلا;ا مئاوقلا لخادتت  .١٤أ
 W دق ,ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم دنع هنإف ,كلذلو .ةلصلا تاذ اهتاحاصفإ كلذ ف اï ,مئاوقلا
 ذيفنت ىلإ عجار;ا جاتحي دق ,يلاتلابو .ىرخJا رصانعلا وأ مئاوقلا نع لزعï رصنعلا وأ ةيلا;ا ةمئاقلا ف رظنلا عجار;ا عيطتسي
 .ةعجار;ا فده قيقحتل ةلخادت;ا دونبلاب قلعتي اميف تاءارجإ

 ةيمهJا نم لقأ نوكت دق ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنعل وأ ةدحاو ةيلام ةمئاقل ةددáا ةيبسنلا ةيمهJا نإف ,قبس ا; ةفاضàاب  .١٥أ 
 يوقتو ةعجار;ا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ف اذه رثؤي فوسو ;ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومجملل ةيبسنلا
 .ةححص;ا ريغ تافيرحتلا

 )١١ ةرقفلا :عجار( ريرقتلا دادعإو يأرلا نيوكت دنع نابسYا ف ذخؤت يتلا تارابتعWا

 ةيفاك تاحاصفإ رفوت ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقتب ,هيأر نيوكت دنع ,موقي نأ عجار;ا نم )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي  .١٦أ
 ةلاح فو ٢٧.ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا تامولع;ا ىلع ةمه;ا ثادحJاو تPماع;ا ريثأت مهف نم يفدهتس;ا يمدختس;ا يكمتل
 راطإ تابلطتم ءوض ف ,رصنعلا وأ ةيلا;ا ةمئاقلا رفوت نأ مه;ا نمف ,ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم
 ,رصنعلا وأ ةيلا;ا ةمئاقلا ف ةدراولا تامولع;ا مهف نم يفدهتس;ا يمدختس;ا نّكû ةيفاك تاحاصفإ ,قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا
 .رصنعلا وأ ةيلا;ا ةمئاقلا ف ةدراولا تامولع;ا ىلع ةمه;ا ثادحJاو تPماع;ا ريثأت مهفو

 دقو .ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق نع لقتس;ا عجار;ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ ىلع يناثلا قحل;ا يوتحي  .١٧أ
 نع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق نع ريرقتلا ةيلمعب ةلص تاذ نوكت نأ نك• يتلا عجار;ا ريراقتل ىرخأ ةيحيضوت ةلثمأ كانه نوكت
 )٥٧٠( ةعجار;ا رايعمو )٧٠٥( ةعجار;ا رايعمو )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم قحPم ,لاث;ا ليبس ىلع رظنا( ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع
 .))٧٠٦( ةعجار;ا رايعمو )٧٢٠( ةعجار;ا رايعمو

 ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع نع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق نع ريرقتلا دنع )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم قيبطت

 بسح اهفييكت دعب ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف ةدراولا تابلطت;ا قيبطتب بلاطم عجار;ا نأ رايع;ا اذه نم ١١ ةرقفلا حضوت  .١٨أ 
 فو .ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع نع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق نع ريرقت دادعإو يأر نيوكت دنع ,طابترWا فورظ لظ ف ةجاNا
 بسح اهفييكت دعب ىرخJا ةعجار;ا ريياعم ف ةدراولا ريرقتلا تابلطتم قيبطتب ًاضيأ ٌبلاطم عجار;ا نإف ,كلذب مايقلا ليبس
 .هاندأ ٢١أ-١٩أ تارقفلا ف ةلوانت;ا تارابتعWاب كلذ ف عجار;ا يعتسي دقو ,طابترWا فورظ لظ ف ةجاNا

 ةيرارمتسWا 

 نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا دادعإ ف مدختس;ا قبطن;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ ىلع ًءانبو  .١٩أ
 جاتحي دقو .ةرورضلا دنع هفييكت ىلإ جاتحي دق ةيرارمتسWاب قلعتي اميف ٢٨ةرادàا تايلوؤس; عجار;ا ريرقت ف دراولا فصولا
 ف )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم قيبطت ةيفيكل ًاعبت ةرورضلا دنع هفييكت ىلإ ٢٩عجار;ا تايلوؤس; عجار;ا ريرقت ف دراولا فصولا ًاضيأ
 .طابترWا فورظ لظ

 ةعجارملل ةسيئرلا رومJا

 تاعومجم ةعجارم دنع )٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غPبàا عجار;ا نم )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي  .٢٠أ
 ,ةيلام ةمئاق نم ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم دنعو ٣٠.ةجردم تآشن; ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك

 
 .)ـه( ١٣ تارقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٧
 .٤٨أو )ب( ٣٤ ناترقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٨
 .)٤( )ب( ٣٩ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٢٩
 .٣٠ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٣٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٥٦  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 ةيلا;ا مئاوقلا هذه نع عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غPبàا نوكي امدنع Wإ قبطُي W )٧٠١( ةعجار;ا رايعم نإف
 .رخآ ببس يJ ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غPبàا عجار;ا ررقي امدنع وأ ,ةحئW وأ ماظن بجوï ًابولطم رصانعلا هذه وأ
 مئاوقلا ىدحإ ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق نع عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غPبàا متي امدنعو
 ٣١.هلماكب قبطي )٧٠١( ةعجار;ا رايعم نإف ,ةيلا;ا

 ىرخJا تامولع;ا

 يوت£ يتلا ريراقتلا نإف ,رايع;ا اذه قايس فو .ىرخJا تامولع;اب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم لوانتي .٢١أ
 باحصأ وأ( كP;ا ديوزت اهنم ضرغلا نوكي يتلاو ,ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق ,اهب قفرُت يتلا وأ ,ىلع
 ريراقت دعُت ,ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا ف ةدراولا رومJا نع تامولعï )يهباشم حلاصم
 ةدراولا تابلطت;ا نإف ,ريرقتلا اذه لثم رادصà ططخت ةأشن;ا نأ عجار;ا ددحي امدنعو .)٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ضارغJ ةيونس
 .رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا ةعجارم ىلع قبطنت )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم ف

 طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا

 قبطني ,عجار;ا ريرقت ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا مسW عجار;ا يمضت نأشب ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم ف دراولا بلطت;ا نإ  .٢٢أ
 ٣٢.ةجرد;ا تآشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ف ةددáا رصانعلا وأ ةجرد;ا تآشنملل ةدحاولا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع ىلع ًاضيأ
 ررقي دق وأ ,عجار;ا ريرقت ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا مسا نّمضُي نأ ةحئW وأ ماظن بجوï عجار;ا نم ًابولطم نوكي دقو
 ريغ تآشنملل ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف رصنع نع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق نع ريرقتلا دنع كلذب مايقلا رخآ ببس يJ عجار;ا
 .ةجرد;ا

 )١٤ ةرقفلا :عجار( ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق نعو ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع ريرقتلا

 ةيلا;ا ةمئاقلا ةعجارم ىلع ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا ريرقت ف ةنَّمضُ;ا رومJا ضعب تاساكعنا ف رظنلا
 رصنعلا اذه وأ ةمئاقلا هذه نع عجار;ا ريرقت ىلعو ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا رصنعلا وأ ةدحاولا

 نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا ريرقت ف ةنَّمضُ;ا ,تدجو نإ ,رومJا ضعب تاساكعنا ف رظني نأ عجار;ا نم ١٤ ةرقفلا بلطتت .٢٣أ 
 ةمئاقلا هذه نع عجار;ا ريرقت ىلعو ,ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا ةعجارم ىلع ةيلا;ا مئاوقلا
 مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا ريرقت ف نَّمضُم رمأ ناك اذإ اميف رظنلا دنع ينه;ا مكNا سَرا•و .رصنعلا اذه وأ
 .ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق نع ريرقتلل طابترا ذيفنت قايس ف ةلص اذ دعُي ةيلا;ا

 :تاساكعنWا كلت ف رظنلا دنع ةلص تاذ نوكت دق يتلا لماوعلا يب نم .٢٤أ

 نَّمضم وه اï اهتقPع ىدمو ,ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا ريرقت ف ةحضو;ا رومJا وأ رمJا ةعيبط •
 .ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا ف

 .ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا ريرقت ف ةحضو;ا رومJا وأ رمJا راشتنا ىدم •

 .ةقبطن;ا يلا;ا ريرقتلا رطأ يب تافPتخWا ىدمو ةعيبط •

 خيراوت وأ تارتف وأ ةرتفب ًةنراقم ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا اهيطغت يتلا تارتفلا وأ ةرتفلا يب فPتخWا ىدم •
 .ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا

 .ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا ريرقت خيرات ذنم يضقن;ا تقولا •

 ةعومéا نع عجار;ا ريرقت ف ليصحتلا ةقحتسم غلاب;اب قلعتي اميف عجار;ا يأر ف ظف£ دوجو ةلاح ف ,لاث;ا ليبس ىلع .٢٥أ

 
 . ٣١ ةرقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٣١
  ٦٣أ-٦١أو ٤٦ تارقفلا ,)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ٣٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٥٧  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 ىدحإ ف ددáا رصنعلا قلعت وأ ,ليصحتلا ةقحتسم غلابم ىلع ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا لامتشاو ,ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا
 ظفحتلا ناك اذإ ,ىرخأ ةهج نمو .ةعجار;ا ىلع تاساكعنا كانه نوكت نأ ذئدنع حجرُي ,ليصحتلا ةقحتسم غلابï ةيلا;ا مئاوقلا
 تاساكعنا دوجو ةيلامتحا ذئدنع لقت ,لجJا ليوط نيد فينصتب ًاقلعتم ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا يأر ف
 ةقحتسم غلاب;اب ًاقلعتم ةيلا;ا ةمئاقلا ف ددáا رصنعلا ناك اذإ وأ ,لخد ةمئاق تناك اذإ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا ةعجارم ىلع
 .ليصحتلا

 ةعجارم ىلع تاساكعنا ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا ريرقت ف اهنع غلب;ا ةعجارملل ةسيئرلا روم∏ل نوكي دق  .٢٦أ
 ةيفيكلا نع ةعجارملل ةسيئرلا رومJا مسق ف ةنَّمضُ;ا تامولع;ا نوكت دقو .ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع وأ ةدحاو ةيلام ةمئاق
 اهب لوانتيس يتلا ةيفيكلل عجار;ا ديد£ دنع ةديفم ,ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا ةعجارم دنع رمJا لوانت اهب ت يتلا
 .ةيلا;ا ةمئاقلا ف ددáا رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا ةعجارï ةلص اذ نوكي امدنع رمJا

 ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا ريرقت ىلإ ةراشإ يمضت 

 ةعجارم ىلع تاساكعنا ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا ريرقت ف ةنَّمضُ;ا رومJا ضعبل نوكي W امدنع ىتح  .٢٧أ 
 دقف ,رصنعلا اذه وأ ةمئاقلا هذه نع عجار;ا ريرقت ىلع وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا رصنعلا وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا
 رصنعلا نع وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا نع هريرقت ف رخآ رمأ ةرقف ف رومJا وأ رمJا ىلإ ةراشàا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري
 ف ةراشàا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دق ,لاث;ا ليبس ىلعف ٣٣.))٧٠٦( ةعجار;ا رايعم رظنا( ةيلا;ا مئاوقلا ىدحإ ف ددáا
 قلعت;ا يرهوßا دكأتلا مدع" ناونعب مسق ىلإ ةيلا;ا ةمئاقلا ف ددحم رصنع نع وأ ةدحاولا ةيلا;ا ةمئاقلا نع هريرقت
 .ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع هريرقت ف دراو "ةيرارمتسWاب

 )١٥ ةرقفلا :عجار( ةأشنملل ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومéا نع عجار;ا ريرقت ف يأر ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراع;ا يأرلا

 تايلمعلا جئاتنب قلعتي اميف يأر ءادبإ نع عانتمWاب حمسُي ,تآشن;ا ىدحà ةيلا;ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم نع عجار;ا ريرقت ف .٢٨أ
 قلعتم يأرلا ءادبإ نع عانتمWا نJ كلذو ,يلا;ا زكر;اب قلعتي اميف لدعم ريغ يأر ءادبإو ,ءاضتقWا دنع ,ةيدقنلا تاقفدتلاو
 ٣٤.لكك ةيلا;ا مئاوقلاب سيلو ,طقف ةيدقنلا تاقفدتلاو تايلمعلا جئاتنب

 

 
  .١١و ١٠ ناترقفلا ,)٧٠٦( ةعجار;ا رايعم  ٣٣
 .١٦أ ةرقفلا ,)٧٠٥( ةعجار;ا رايعمو ,٨أ ةرقفلا ,"ةيحاتتفWا ةدصرJا – ةرم لوJ ةعجار;ا تاطابترا" )٥١٠( ةعجار;ا رايعم   ٣٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٥٨  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 لوNا قحل"ا

 )٣أ ةرقفلا :عجار(

 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعل ةلثمأ

 ًاقفو ةقحتس;ا عفان;ا نأشب تامازتلWا وأ ,نوزΩا وأ ,اهليص£ ف كوكش;ا تاباسNا صصخم وأ ,ليصحتلا ةقحتسم غلاب;ا •
îةلجس;ا ةميقلا وأ ,ةصاخ دعاقت تاشاعم ةط Jا وأ ,ةددحم ةسوملم ريغ لوصWنأ نود نكلو ةدبكت;ا" تابلاط;اب قلعت;ا مازتل 
 .ةلصلا تاذ تاحاضيàا كلذ ف اï ,يمأت ةظفحم ف "اهنع غPبàا متي

 .ةلصلا تاذ تاحاضيàا كلذ ف اï ,ةصاخ دعاقت تاشاعم ةطخ نم لخدلاو ًايجراخ ةراد;ا لوصJاب لودج •

 .ةلصلا تاذ تاحاضيàا كلذ ف اï ,ةسومل;ا لوصJا فاصب لودج •

 .ةيريسفتلا تاحاضيàا كلذ ف اï ,رجأتسم راقعب ةقلعت;ا تاقفنلاب لودج •

 .ةيريسفتلا تاحاضيàا كلذ ف اï ,يفظو;ا تآفاكم وأ حابرJا ف ةكراش;اب لودج •

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٥٩  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 )*(يناثلا قحل"ا

 )١٧أ ةرقفلا :عجار(

 )**(ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع نعو ةدحاو ةيلام ةمئاق نع لقتس"ا عجار"ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 ,لداع ضرع راطإ( ماع ضرغ يذ راطà ًاقفو ةَّدعُم ,ةجردم ريغ ةأشن; ةدحاو ةيلام ةمئاق نع عجارم ريرقت :)١( يحيضوتلا لاث;ا •
Jيحيضوتلا لاث;ا اذه ضارغ(. 

 ضرع راطإ( صاخ ضرغ يذ راطà ًاقفو ةَّدعُم ,ةجردم ريغ ةأشن; ةدحاو ةيلام ةمئاق نع عجارم ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاث;ا •
 .)يحيضوتلا لاث;ا اذه ضارغJ ,لداع

 ,مازتلا راطإ( صاخ ضرغ يذ راطà ًاقفو ةَّدعُم ,ةجردم ةأشن; ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع نع عجارم ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاث;ا •
Jيحيضوتلا لاث;ا اذه ضارغ(. 

 
 ملو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةيماظنلا ةئيبلا عم قفتي اï ,ىرخJا ريرقتلا ريياعمو رايع;ا اذه ف ةدراولا لقتس;ا عجار;ا ريرقت جذا≤ ةغايص ىلع تPيدعتلا ضعب لاخدإ ت *

 .رايعم لك هبلطتي ام بسح لقتس;ا عجار;ا ريرقت تانوكم نم تPيدعتلا كلت نم يأ ريغت
 ةيدوعسلا ةئيهلا ةرادإ سلجم نم ةرداصلا دامتعWا ةقيثول ًاقفو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا - دري امنيأ - ةعجار;ا ريياعم حلطصم ينعي **

 .اهتابلطتم نم ريغت مل اهنكلو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا قيبطت فييكتل ةيرورضلا تافاضàا ضعب نمضتت يتلاو ,يينوناقلا يبساحملل



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٦٠  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 

 ,لداع ضرع راطإ( ماع ضرغ يذ راطp ًاقفو ةَّدعُم ,ةجردم ريغ ةأشن" ةدحاو ةيلام ةمئاق نع عجارم ريرقت :)١( يحيضوتلا لاث"ا
Nيحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغ(. 

Nا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغwةيت: 

 .ةجردم ريغ ةأشن" )ةدحاو ةيلام ةمئاق ,ىرخأ ةرابعب( يلا"ا زكر"ا ةمئاق ةعجارم •

 ةلودلا ف يلا"ا زكر"ا ةمئاق دادعإب ةلصلا تاذ يلا"ا ريرقتلا راطإ تابلطت" ًاقفو ةأشن"ا ةرادإ لبق نم يلا"ا زكر"ا ةمئاق دادعإ ت •
X. 

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادpا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 نم ضيرع عاطقل ةيلا"ا تامولع"ا نم ةكرتش"ا تاجايتحWا ةيبلت ىلإ فدهي لداع ضرع راطإ وه قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راطإ •
 .يمدختس"ا

 ."ةيرهوàا بناوàا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت" ةرابع هيأر ف مدختسي نأ بسان"ا نم هنأ عجار"ا ددح •

 )*(.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقâخNا تابلطت"ا •

 ريثت دق فورظ وأ ثادحأب طبترم يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصYا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 ةدحاولا ةيلا"ا ةمئاقلا ف حاصفpا دعُيو .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش
 .ًايفاك ًاحاصفإ يرهوàا دكأتلا مدع نع

 ررقي ملو ,يلا"ا زكر"ا ةمئاق ةعجارم قايس ف )٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومNا نع غâبpاب بلاطم ريغ عجار"ا •
 .رخآ ببس يN اهنع غâبpا

 .)ةقبطنم ريغ )٧٢٠( ةعجار"ا رايعم تابلطتم نإ يأ( ىرخأ تامولعم يأ دجوت W هنأ عجار"ا ددح •

 .ةمئاقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا ةمئاقلا ىلع فارشpا نع نولوؤس"ا فلتخي •

• W ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي óةيلحم حئاول وأ ةمظنأ بجو. 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]نوينع;ا نوبطاΩا[

 يأرلا

 صخلم كلذ ف اï ,ةيلا;ا ةمئاقلاب ةقفر;ا تاحاضيWاو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك )ةكرشلا( )س( ةكرشلل يلا;ا زكر;ا ةمئاق انعجار دقل
 .)"ةيلا;ا ةمئاقلا" ظفلب ًاعم مهيلإ راشي( ةمه;ا ةيبساáا تاسايسلل

 ًاقفو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل يلا;ا زكر;ا ,ةيرهوßا بناوßا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا ةمئاقلا نإف ,انيأر فو 

  )**(.ةيلا;ا ةمئاقلا هذه لثم دادعإب ةلصلا تاذ يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطت;

 يأرلا ساسأ

 نم ديزï ةحضوم ريياع;ا كلت بجوï انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا ةمئاقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوق ىلإ عجار;ا ريشي نأ بجي  *
 .)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم بجوï بولطم وه امك Wًوأ يأرلا مسق عضو ت  **



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٦١  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسï ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا ةمئاقلل انتعجارï ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا

 )*(.انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف ,انداقتعا فو .دعاوقلا

 ةيرارمتسWاب قلعت"ا يرهوàا دكأتلا مدع

 ف ةيهتن;ا ةنسلا لPخ )س( اهردق ةراسخ فاص تدبكت ةكرشلا نأ ىلإ ريشي يذلا ,ةيلا;ا ةمئاقلاب قفر;ا )٦( حاضيøل هابتنWا تفلن نأ دون
 ف روكذم وه ا; ًاقفوو .)ص( رادقï اهلوصأ عومجم ةكرشلل ةلوادت;ا تامازتلWا تزوا¿ ,خيراتلا كلذ نم ًارابتعاو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١
 دكأت مدع دوجو ىلإ ريشت ,)٦( حاضيàا ف اهيلع صوصن;ا ىرخJا رومJا عم بنج ىلإ ًابنج ,فورظلا وأ ثادحJا هذه نإف ,)٦( حاضيàا
 .رمJا اذهب قلعتي اميف انيأر ليدعت متي ملو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثي دق ,يرهوج

 ٣٥ةيلا"ا ةمئاقلا نع ةمكوYاب يفلك"او )**(ةرادpا تايلوؤسم

 ةمئاقلا هذه لثم دادعإب ةلصلا تاذ يلا;ا ريرقتلا راطإ تابلطت; ًاقفو لداع لكشب اهضرعو ةيلا;ا ةمئاقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةرادàا
 فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام ةمئاق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض ةرادàا اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤس;ا يهو ,X ةلودلا ف ةيلا;ا
 .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوßا

 ىضتقم بسحب حاصفàا نعو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق مييقت نع ةلوؤس;ا يه ةرادàا نإف ,ةيلا;ا ةمئاقلا دادعإ دنعو
 وأ ةكرشلا ةيفصتل ةرادàا ىدل ةين كانه نكت مل ام ,ةبساáا ف ةيرارمتسWا ساسأ مادختساو ,ةيرارمتسWاب ةقلعت;ا رومJا نع ,لاNا
 .كلذب مايقلا ىوس يعقاو رخآ رايخ يأ اهيدل نكي مل ام وأ ,اهتايلمع فاقيإ

  )***(.ةكرشلا ف يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشàا نع نولوؤس;ا مه ةمكوNاب نوفلك;او

 ةيلا"ا ةمئاقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 فو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوßا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا ةمئاقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف انفادهأ لثمتت
 ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي W هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقع;ا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ
 تافيرحتلا دَعُتو ,أطخ وأ شغ نع تافيرحتلا أشنت نأ نك•و .ًادوجوم ناك ىتم يرهوßا فيرحتلا نع ًامئاد فشكتس ةعجار;ا ريياع;
 ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقWا تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج
 .ةيلا;ا ةمئاقلا هذه

 كشلا ةعزنب مزتلنو ,ينه;ا مكNا سرا≤ اننإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;ا نم ءزجكو

 )*(:يلي اï ًاضيأ موقنو .ةعجار;ا ةيلمع لاوط ينه;ا

 بيجتست ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,ةيلا;ا ةمئاقلا ف يرهوßا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديد£ •
 تانلا يرهوßا فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ دعُيو .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصNاو ,رطاΩا كلتل
 وأ ةللضم تادافإ وأ دمعتم ركذ لافغإ وأ ريوزت وأ ؤطاوت ىلع يوطني دق شغلا نJ ًارظن ,أطخ نع تانلا رطîا نم ىلعأ شغ نع
 .ةيلخادلا ةباقرلل زوا¿

 
 رايعم تابلطت; ًاقفو "يأرلا" مسق دعب ةرشابم "يأرلا ساسأ" مسق عضو ت امك ."عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف مسقلا اذه ف ناتدراولا ةريخJاو ىلوJا ناتلمßا ًةداع ركذُت  *

 .)٧٠٠( ةعجار;ا
 فارطWا ها¿ اهتايوتحم نعو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع )ةددحم ةحئW وأ ماظن بايغ لظ ف طابترWا دقعل ًاقفو وأ( ةحئW وأ ماظن بجوï ةلوؤس;ا ةهßا يه ةرادàاب دوصق;ا  **

 .ةيجراîا
 ف ينوناقلا راطàا قايس ف بسانم رخآ حلطصï امهلادبتسا ىلإ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادàا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ٣٥

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 )٢٦٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو كلذو اهعجاري يتلا ةكرشلا ف ةمكوNاب نوفلك;ا مه نم انه يّمسي نأ عجار;ا ىلع بجي  ***
 نم )ج(٤١ ةرقفلا حضوتو .عجار;ا ريرقتب قفرم قحلم ف ةدوجوم نوكت نأ نك• ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم نأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )ب(٤١ ةرقفلا حضوت  *

 فصو ىلع يوتحي ,ةينعم ةطلسب صاخ ينورتكلإ عقوم ىلإ ةراشàا متت نأ نكميف ,كلذب ًةحارص ةينطو ةعجارم ريياعم وأ ةحئW وأ ماظن حمسي امدنع هنأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم
 .هاندأ عجار;ا تايلوؤسم فصو ,عم ضراعتي Wو ,لوانتي ينورتكلàا عقو;ا ىلع دوجو;ا فصولا نوكي نأ طرشب ,عجار;ا ريرقت ف داو;ا هذه يمضت نم Wًدب ,عجار;ا تايلوؤس;



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٦٢  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 سيلو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسان;ا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصت لجأ نم ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا •
 ٣٦.ةكرشلل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ ضرغل

 يتلا اهب ةقلعت;ا تاحاصفàاو ,تدجو نإ ,ةيبساáا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةمدختس;ا ةيبساáا تاسايسلا ةبسانم ىدم يوقت •
 .ةرادàا اهتدعأ

 يرهوج دكأت مدع كانه ناك اذإ امو ,ةبساáا ف ةيرارمتسWا ساسJ ةرادàا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلا •
 ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق لوح ًاريبك ًاكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتم
 ةقPعلا تاذ تاحاصفàا ىلإ انريرقت ف هابتنWا تفلن نأ انيلع نإف ,يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ انصلخ اذإو .اهيلع لوصNا
 ةعجار;ا ةلدأ ىلإ انتاجاتنتسا دنتستو .ةيفاك ريغ تاحاصفàا كلت تناك اذإ انيأر ليدعتب موقن نأ انيلع وأ ,ةيلا;ا مئاوقلا ف ةدراولا
 ءاقبلا نع ةكرشلا فقوت ف ببستت دق ةيلبقتسم ًافورظ وأ ًاثادحأ نإف ,كلذ عمو .عجار;ا ريرقت خيرات ىتح اهيلع لوصNا متي يتلا
 .ةرمتسم ةأشنمك

 تPماع;ا نع ربعت ةيلا;ا ةمئاقلا تناك اذإ امو ,تاحاصفàا اهيف اï ,اهاوتحمو اهلكيهو ةيلا;ا ةمئاقلل ماعلا ضرعلا يوقت •
 .لداعلا ضرعلا قق£ ةقيرطب اهلثû يتلا ثادحJاو

 ف اï ,ةعجارملل ةمه;ا جئاتنلاو امهل ططΩا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن اهنيب نم رومأ ةلمجب قلعتي اميف ةمكوNاب يفلك;ا عم لصاوتن نحنو
 .ةعجار;ا ءانثأ اهانفشتكا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم روصق هجوأ يأ كلذ

 ])**(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]ناونعلاو خيراتلا يب نكامJا ليدبت نك•[ ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[
 

 
 ةعجارم عم نمازتلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر رادصإ نع ًاضيأ Wًوؤسم اهيف عجار;ا نوكي يتلا فورظلا ف ,لاNا ىضتقم بسح ,ةلمßا هذه ليدعت متي  ٣٦

 .ةيلا;ا ةمئاقلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساáا ماظنب مازتلWا يغبني  **



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٦٣  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 صاخ ضرغ يذ راطp ًاقفو ةَّدعُم ,ةجردم ريغ ةأشن" ةدحاو ةيلام ةمئاق نع عجار"ا ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاث"ا

Nا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغwةيت: 

 .ةجردم ريغ ةأشن" )ةدحاو ةيلام ةمئاق ,ىرخأ ةرابعب( ةيدقنلا تاعوفد"او تاضوبق"ا ةمئاق ةعجارم •

 .ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماكلا ةعومöا نع عجارم ريرقت ردصي مل •

 نئاد نم مَلتسم بلطل ةباجتسا ةيدقنلا تاعوفد"او تاضوبقملل يبساúا ساسõل ًاقفو ةيلا"ا ةمئاقلا ةأشن"ا ةرادإ تدعأ •
 .يلا"ا ريرقتلا راطإ رايتخا ةيناكمإ ةرادüلو .ةيدقنلا تاقفدتلا تامولعم ىلع لوصYاب

 ٣٧.ةيلا"ا تامولع"ا ىلإ نيددحم يمدختسم تاجايتحا ةيبلت ىلإ فدهي لداع ضرع راطإ وه قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راطإ •

 لوصYا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ بسان"ا نم هنأ ىلإ عجار"ا لصوت •
 .اهيلع

 ."ةيرهوàا بناوàا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت" ةرابع هيأر ف مدختسي نأ بسان"ا نم هنأ عجار"ا ددح •

 )*( .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقâخNا تابلطت"ا •

 .همادختسا وأ عجار"ا ريرقت عيزوت ىلع ضورفم ديق ةمث •

 يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادحNاب طبترت W هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصYا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق

 تاضوبق"ا ةمئاق ةعجارم قايس ف )٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومNا نع غâبpاب بلاطم ريغ عجار"ا •
 .ةيدقنلا تاعوفد"او

 .)ةقبطنم ريغ )٧٢٠( ةعجار"ا رايعم تابلطتم نإ يأ( ىرخأ تامولعم يأ دجوت W هنأ عجار"ا ددح •

 .ةيلا"ا ةمئاقلا هذه دادعp يلا"ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشWاو ةيلا"ا ةمئاقلا دادعإ نع ةلوؤس"ا يه ةرادpا •

• W ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي óةيلحم حئاول وأ ةمظنأ بجو. 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]نوينع;ا نوبطاΩا[

 يأرلا

 هذهب ةقفر;ا تاحاضيàاو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلل )ةكرشلا( )س( ةكرشلل ةيدقنلا تاعوفد;او تاضوبق;ا ةمئاق انعجار دقل
 .)"ةيلا;ا ةمئاقلا" ظفلب ًاعم مهيلإ راشي( ةمه;ا ةيبساáا تاسايسلل صخلم كلذ ف اï ,ةمئاقلا

 ةنسلا نع ةكرشلل ةيدقنلا تاعوفد;او تاضوبق;ا ,ةيرهوßا بناوßا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةقفر;ا ةيلا;ا ةمئاقلا نإف ,انيأر فو 

 )*( .)X( حاضيàا ف يب;ا ةيدقنلا تاعوفد;او تاضوبقملل يبساáا ساس∏ل ًاقفو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا

 يأرلا ساسأ

 نم ديزï ةحضوم ريياع;ا كلت بجوï انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "ةيلا;ا ةمئاقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا

 
 .صاخ ضرغ يذ راطà ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىوتحمو لكش نأشب تاداشرإو تابلطتم ىلع )٨٠٠( ةعجار;ا رايعم يوتحي  ٣٧
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوق ىلإ عجار;ا ريشي نأ بجي  *
 .)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم بجوï بولطم وه امك Wًوأ يأرلا مسق عضو ت  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٦٤  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسï ًاضيأ انيفو دقو ,ةيلا;ا ةمئاقلل انتعجارï ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا

 )**( .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا فو .دعاوقلا

 يبساúا ساسNا - هابتنا تفل

 تامولعم ريفوتل ةيلا;ا ةمئاقلا دادعإ ت دقو .يبساáا ساسJا حضوي يذلا ,ةيلا;ا ةمئاقلاب قفر;ا X حاضيàا ىلإ هابتنWا تفلن نأ دون
 .رمJا اذهب قلعتي اميف انيأر ليدعت متي ملو .ىرخأ ضارغJ ةبسانم نوكت W دق ةمئاقلا نإف ,كلذل ًةجيتنو .)ص( نئادلل

 ٣٨ةيلا"ا ةمئاقلا نع ةمكوYاب يفلك"او ةرادpا تايلوؤسم

 ف يب;ا ةيدقنلا تاعوفد;او تاضوبقملل يبساáا ساس∏ل ًاقفو لداع لكشب اهضرعو ةيلا;ا ةمئاقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةرادàا
 لظ ف ةيلا;ا ةمئاقلا دادعWً àوبقم ًاساسأ دعُي ةيدقنلا تاعوفد;او تاضوبقملل يبساáا ساسJا نأ ديد£ اذه لمشيو ;X حاضيàا
 فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام ةمئاق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع كلذك ةلوؤس;ا يهو ,ةمئاقلا فورظلا
 .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوßا

 ىضتقم بسحب حاصفàا نعو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق مييقت نع ةلوؤس;ا يه ةرادàا نإف ,ةيلا;ا ةمئاقلا دادعإ دنعو
 وأ ةكرشلا ةيفصتل ةرادàا ىدل ةين كانه نكت مل ام ,ةبساáا ف ةيرارمتسWا ساسأ مادختساو ,ةيرارمتسWاب ةقلعت;ا رومJا نع ,لاNا
 .كلذب مايقلا ىوس يعقاو رخآ رايخ يأ اهيدل نكي مل ام وأ ,اهتايلمع فاقيإ

 ةيلا"ا ةمئاقلا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 فو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوßا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا;ا ةمئاقلا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف انفادهأ لثمتت
 ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي W هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقع;ا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت رادصإ
 تافيرحتلا دَعُتو ,أطخ وأ شغ نع تافيرحتلا أشنت نأ نك•و .ًادوجوم ناك ىتم يرهوßا فيرحتلا نع ًامئاد فشكتس ةعجار;ا ريياع;
 ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقWا تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك اذإ ةيرهوج
 .ةيلا;ا ةمئاقلا هذه

 كشلا ةعزنب مزتلنو ,ينه;ا مكNا سرا≤ اننإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;ا نم ءزجكو

 )*(:يلي اï ًاضيأ موقنو .ةعجار;ا ةيلمع لاوط ينه;ا

 بيجتست ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,ةيلا;ا ةمئاقلا ف يرهوßا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديد£ •
 تانلا يرهوßا فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ دعُيو .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصNاو ,رطاΩا كلتل
 وأ ةللضم تادافإ وأ دمعتم ركذ لافغإ وأ ريوزت وأ ؤطاوت ىلع يوطني دق شغلا نJ ًارظن ,أطخ نع تانلا رطîا نم ىلعأ شغ نع
 .ةيلخادلا ةباقرلل زوا¿

 سيلو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسان;ا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصت لجأ نم ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا •
 ٣٩.ةكرشلل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ ضرغل

 
 رايعم تابلطت; ًاقفو "يأرلا" مسق دعب ةرشابم "يأرلا ساسأ" مسق عضو ت امك ."عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف مسقلا اذه ف ناتدراولا ةريخJاو ىلوJا ناتلمßا ًةداع ركذُت  **

 )٧٠٠( ةعجار;ا
 ف ينوناقلا راطàا قايس ف بسانم رخآ حلطصï امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادàا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ٣٨

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 )ج(٤١ ةرقفلا حضوتو .عجار;ا ريرقتب قفرم قحلم ف ةدوجوم نوكت نأ نك• ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم نأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )ب( ٤١ ةرقفلا حضوت  *

 ىلع يوتحي ,ةينعم ةطلسب صاخ ينورتكلإ عقوم ىلإ ةراشàا متت نأ نكميف ,كلذب ًةحارص ةينطو ةعجارم ريياعم وأ ةحئW وأ ماظن حمسي امدنع هنأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم
 عجار;ا تايلوؤسم فصو ,عم ضراعتي Wو ,لوانتي ينورتكلàا عقو;ا ىلع دوجو;ا فصولا نوكي نأ طرشب ,عجار;ا ريرقت ف داو;ا هذه يمضت نم Wًدب ,عجار;ا تايلوؤس; فصو
 .هاندأ

 ةعجارم عم نمازتلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر رادصإ نع ًاضيأ Wًوؤسم اهيف عجار;ا نوكي يتلا فورظلا ف ,لاNا ىضتقم بسح ,ةلمßا هذه ليدعت متي  ٣٩
 .ةيلا;ا ةمئاقلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٦٥  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 يرهوج دكأت مدع كانه ناك اذإ امو ,ةبساáا ف ةيرارمتسWا ساسJ ةرادàا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلا •
 ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق لوح ًاريبك ًاكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتم
 ةقPعلا تاذ تاحاصفàا ىلإ انريرقت ف هابتنWا تفلن نأ انيلع نإف ,يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ انصلخ اذإو .اهيلع لوصNا
 ةعجار;ا ةلدأ ىلإ انتاجاتنتسا دنتستو .ةيفاك ريغ تاحاصفàا كلت تناك اذإ انيأر ليدعتب موقن نأ انيلع وأ ,ةيلا;ا ةمئاقلا ف ةدراولا
 ءاقبلا نع ةكرشلا فقوت ف ببستت دق ةيلبقتسم ًافورظ وأ ًاثادحأ نإف ,كلذ عمو .عجار;ا ريرقت خيرات ىتح اهيلع لوصNا متي يتلا
 .ةرمتسم ةأشنمك

 يتلا اهب ةقلعت;ا تاحاصفàاو ,تدجو نإ ,ةيبساáا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةمدختس;ا ةيبساáا تاسايسلا ةبسانم ىدم يوقت •
 .ةرادإلا اهتدعأ

 تPماع;ا نع ربعت ةيلا;ا ةمئاقلا تناك اذإ امو ,تاحاصفàا اهيف اï ,اهاوتحمو اهلكيهو ةيلا;ا ةمئاقلل ماعلا ضرعلا يوقت •
 .لداعلا ضرعلا قق£ ةقيرطب اهلثû يتلا ثادحJاو

 ف اï ,ةعجارملل ةمه;ا جئاتنلاو امهل ططΩا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن اهنيب نم رومأ ةلمجب قلعتي اميف ةمكوNاب يفلك;ا عم لصاوتن نحنو
 .ةعجار;ا ءانثأ اهانفشتكا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم روصق هجوأ يأ كلذ

 ])**(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]ناونعلاو خيراتلا يب نكامJا ليدبت نك•[ ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساáا ماظنب مازتلWا يغبني  **



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٦٦  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 .صاخ ضرغ يذ راطp ًاقفو ةَّدعُم ,ةجردم ةأشن" ةيلام ةمئاق ف ددحم رصنع نع عجار"ا ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاث"ا

 Nا فورظلا ضارتفا ت ,عجار"ا ريرقتل يحيضوتلا لاث"ا اذه ضارغwةيت: 

 .)ةيلام ةمئاق ف دنب وأ باسح وأ رصنع ,ىرخأ ةرابعب( ليصحتلا ةقحتسم غلاب"ا لودج ةعجارم •

 Wو .ةطلسلا كلت تابلطتó ءافولل ةيميظنت ةطلس اهتعضو يتلا يلا"ا ريرقتلا ماكحN ًاقفو ةيلا"ا تامولع"ا ةأشن"ا ةرادإ تدعأ •
 .يلا"ا ريرقتلا راطإ رايتخا ةيناكمإ ةرادpا كل§

 ٤٠.ةيلا"ا تامولع"ا ىلإ نيددحم يمدختسم تاجايتحا ةيبلت ىلإ فدهي مازتلا راطإ وه قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راطإ •

 .)٢١٠( ةعجار"ا رايعم ف هيلع صوصن"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ةرادpا ةيلوؤسم فصو ةعجار"ا طابترا طورش سكعت •

 لوصYا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ,)"تاظفحتلا نم لاخ" يأ( لدعم ريغ يأر ءادبإ بسان"ا نم هنأ ىلإ عجار"ا لصوت •
 .اهيلع

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةنه"ا بادآو كولس دعاوق يه ةعجار"ا ىلع ةقبطن"ا ةلصلا تاذ ةيقâخNا تابلطت"ا •

 .عجار"ا ريرقت عيزوت ىلع ضورفم ديق ةمث •

 يرهوج دكأت مدع ةلاح فورظلا وأ ثادحNاب طبترت W هنأ ىلإ عجار"ا صلخ ,اهيلع لوصYا ت يتلا ةعجار"ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا •
 .)٥٧٠( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق

 ةقحتسم غلاب"ا لودج ةعجارم قايس ف )٧٠١( ةعجار"ا رايع" ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومNا نع غâبpاب بلاطم ريغ عجار"ا •
 .رخآ ببس يN اهنع غâبpا ررقي ملو ,ليصحتلا

 .)ةقبطنم ريغ )٧٢٠( ةعجار"ا رايعم تابلطتم نإ يأ( ىرخأ تامولعم يأ دجوت W هنأ عجار"ا ددح •

 .ةمئاقلا هذه دادعإ نع يلوؤس"ا كئلوأ نع ةيلا"ا ةمئاقلا ىلع فارشpا نع نولوؤس"ا فلتخي •

• W ةبولطم ىرخأ ريرقت تايلوؤسم عجار"ا لمحتي óةيلحم حئاول وأ ةمظنأ بجو. 

 لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]بسانم رخآ بَطاخُم يأ وأ )س( ةكرشلا يمهاسم ىلإ[

 يأرلا

 .)"لودßا"( ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك )ةكرشلا( )س( ةكرشلل ليصحتلا ةقحتسم غلاب;ا لودج انعجار دقل

 ماكحأ حيضوت[ ـل ًاقفو ةيرهوßا بناوßا عيمج نم ةَّدعُم ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلا لودج ف ةيلا;ا تامولع;ا نإف ,انيأر فو

 )*(.]ةيميظنتلا ةطلسلا لبق نم ةعوضو;ا يلا;ا ريرقتلا

 يأرلا ساسأ

 نم ديزï ةحضوم ريياع;ا كلت بجوï انتايلوؤسمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب انمق دقل
 ةنه;ا بادآو كولس دعاوقل ًاقفو ةكرشلا نع نولقتسم نحنو .انريرقت ف دراولا "لودßا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف ليصفتلا

 
 .صاخ ضرغ يذ راطà ًاقفو ةدع;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىوتحمو لكش نأشب تاداشرإو تابلطتم ىلع )٨٠٠( ةعجار;ا رايعم يوتحي  ٤٠
 .)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم بجوï بولطم وه امك Wًوأ يأرلا مسق عضو ت  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٦٧  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 فو .دعاوقلا كلتل ًاقفو ىرخJا ةيقPخJا انتايلوؤسï ًاضيأ انيفو دقو ,لودجلل انتعجارï ةلصلا تاذ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا

 )*(.انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةعجار;ا ةلدأ نإف انداقتعا

 عيزوتلا دييقتو يبساúا ساسNا – هابتنا تفل

 ءافولا ف ةكرشلا ةدعاس; لودßا دادعإ ت دقو .يبساáا ساسJا حضوي يذلا ,لودßاب قفر;ا X حاضيàا ىلإ هابتنWا تفلن نأ دون
ïا نإف ,كلذل ًةجيتنو .)ع( ةيميظنتلا ةطلسلا تابلطتßدق لود W ًابسانم نوكي Jةطلسلاو ةكرشلل طقف ّدعُم انريرقتو .ىرخأ ضارغ 
 .رمJا اذهب قلعتي اميف انيأر ليدعت متي ملو .)ع( ةيميظنتلا ةطلسلا وأ ةكرشلا فPخب ىرخأ فارطأ يأ ىلع هعيزوت يغبني Wو ,)ع( ةيميظنتلا

 ٤١لودàا نع ةمكوYاب يفلك"او ةرادpا تايلوؤسم

 نع ةلوؤس;ا يهو ,]ةيميظنتلا ةطلسلا لبق نم ةعوضو;ا يلا;ا ريرقتلا ماكحأ حيضوت[ ـل ًاقفو لودßا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةرادàا
 .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوßا فيرحتلا نم ةيلاخ ةقيرطب لودßا دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا

 نع ,لاNا ىضتقم بسحب حاصفàا نعو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق مييقت نع ةلوؤس;ا يه ةرادàا نإف ,لودßا دادعإ دنعو
 فاقيإ وأ ةكرشلا ةيفصتل ةرادàا ىدل ةين كانه نكت مل ام ,ةبساáا ف ةيرارمتسWا ساسأ مادختساو ,ةيرارمتسWاب ةقلعت;ا رومJا
 .كلذب مايقلا ىوس يعقاو رخآ رايخ يأ اهيدل نكي مل ام وأ ,اهتايلمع

 )**(.ةكرشلا ف يلا;ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشàا نع نولوؤس;ا مه ةمكوNاب نوفلك;او

 لودàا ةعجارم نع عجار"ا تايلوؤسم

 رادصإ فو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوßا فيرحتلا نم ولخي لكك لودßا ناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ف انفادهأ لثمتت
 ريياع; ًاقفو اهب مايقلا ت يتلا ةعجار;ا نأ نمضي W هنكل ,ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقع;ا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجار;ا ريرقت
 اذإ ةيرهوج تافيرحتلا دَعُتو ,أطخ وأ شغ نع تافيرحتلا أشنت نأ نك•و .ًادوجوم ناك ىتم يرهوßا فيرحتلا نع ًامئاد فشكتس ةعجار;ا
 .لودßا اذه ساسأ ىلع نومدختس;ا اهذختي يتلا ةيداصتقWا تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوت;ا نم ناك

 
 رايعم تابلطت; ًاقفو "يأرلا" مسق دعب ةرشابم "يأرلا ساسأ" مسق عضو ت امك ."عجار;ا تايلوؤسم" مسق ف مسقلا اذه ف ناتدراولا ةريخJاو ىلوJا ناتلمßا ًةداع ركذُت  *

 .)٧٠٠( ةعجار;ا
 ف ينوناقلا راطàا قايس ف بسانم رخآ حلطصï امهلادبتسا متي نأ ةمكوNاب نوفلك;او ةرادàا احلطصم جاتحي دق ,عجار;ا ريراقتل ةيحيضوتلا ةلثمJا هذه لPخ ٤١

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا
 .)٢٦٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو كلذو اهعجاري يتلا ةكرشلا ف ةمكوNاب نوفلك;ا مه نم انه يّمسي نأ عجار;ا ىلع بجي  **



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٦٨  

)٨٠٥( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 ,ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع – ةصاخ تارابتعا
 ةيلام ةمئاق ف ةددحم دونب وأ تاباسح وأ رصانعو

 

 كشلا ةعزنب مزتلنو ,ينه;ا مكNا سرا≤ اننإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;ا نم ءزجكو

 )*(:يلي اï ًاضيأ موقنو .ةعجار;ا ةيلمع لاوط ينه;ا

 كلتل بيجتست ةعجارم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,لودßا ف يرهوßا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديد£ •
 نع تانلا يرهوßا فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ دعُيو .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصNاو ,رطاΩا
 وأ ةللضم تادافإ وأ دمعتم ركذ لافغإ وأ ريوزت وأ ؤطاوت ىلع يوطني دق شغلا نJ ًارظن ,أطخ نع تانلا رطîا نم ىلعأ شغ
 .ةيلخادلا ةباقرلل زوا¿

 سيلو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسان;ا ةعجار;ا تاءارجإ ميمصت لجأ نم ةعجار;اب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا •
 ٤٢.ةكرشلل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر ءادبإ ضرغل

 يرهوج دكأت مدع كانه ناك اذإ امو ,ةبساáا ف ةيرارمتسWا ساسJ ةرادàا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلا •
 ت يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق لوح ًاريبك ًاكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتم
 ةقPعلا تاذ تاحاصفàا ىلإ انريرقت ف هابتنWا تفلن نأ انيلع نإف ,يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ انصلخ اذإو .اهيلع لوصNا
 يتلا ةعجار;ا ةلدأ ىلإ انتاجاتنتسا دنتستو .ةيفاك ريغ تاحاصفàا كلت تناك اذإ انيأر ليدعتب موقن نأ انيلع وأ ,لودßا ف ةدراولا
 ءاقبلا نع ةكرشلا فقوت ف ببستت دق ةيلبقتسم ًافورظ وأ ًاثادحأ نإف ,كلذ عمو .عجار;ا ريرقت خيرات ىتح اهيلع لوصNا متي
 .ةرمتسم ةأشنمك

 يتلا اهب ةقلعت;ا تاحاصفàاو ,تدجو نإ ,ةيبساáا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةمدختس;ا ةيبساáا تاسايسلا ةبسانم ىدم يوقت •
 .ةرادإلا اهتدعأ

 ف اï ,ةعجارملل ةمه;ا جئاتنلاو امهل ططΩا اهتيقوتو ةعجار;ا قاطن اهنيب نم رومأ ةلمجب قلعتي اميف ةمكوNاب يفلك;ا عم لصاوتن نحنو
 .ةعجار;ا ءانثأ اهانفشتكا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم روصق هجوأ يأ كلذ

 تاقPعلا عيمجب مهغلبنو ,لPقتسWاب ةقلعت;ا ةلصلا تاذ ةيقPخJا تابلطت;اب انمزتلا دق اننأب ديفي ًانايب ةمكوNاب يفلكملل ًاضيأ مدقنو
 .ةقPعلا تاذ ةيئاقولا ريبادتلاب ءاضتقWا دنع ًاضيأ مهغلبنو ,انلPقتسا ىلع رثؤت اهنأ لوقعم لكشب دقتعُي دق يتلا ىرخJا رومJاو

 .]مسWا[ وه لثا;ا لقتس;ا عجار;ا ريرقت رودص ىلإ تدأ يتلا ةعجار;ا ف طابترWا نع لوؤس;ا كيرشلا

 ])**(ءاضتقWا بسح ,امهيلكب وأ ,عجارملل يصخشلا مسWا وأ ,ةعجار;ا بتكم مساب عيقوتلا[

 ]ناونعلاو خيراتلا يب نكامJا ليدبت نك•[ ]عجار;ا ناونع[

 ]خيراتلا[

 
 )ج( ٤١ ةرقفلا حضوتو .عجار;ا ريرقتب قفرم قحلم ف ةدوجوم نوكت نأ نك• ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم نع عجار;ا تايلوؤسم نأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم )ب( ٤١ ةرقفلا حضوت  *

 ىلع يوتحي ,ةينعم ةطلسب صاخ ينورتكلإ عقوم ىلإ ةراشàا متت نأ نكميف ,كلذب ًةحارص ةينطو ةعجارم ريياعم وأ ةحئW وأ ماظن حمسي امدنع هنأ )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم نم
 عجار;ا تايلوؤسم فصو ,عم ضراعتي Wو ,لوانتي ينورتكلàا عقو;ا ىلع دوجو;ا فصولا نوكي نأ طرشب ,عجار;ا ريرقت ف داو;ا هذه يمضت نم Wًدب ,عجار;ا تايلوؤس; فصو
 .هاندأ

 ةعجارم عم نمازتلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ف يأر رادصإ نع ًاضيأ Wًوؤسم اهيف عجار;ا نوكي يتلا فورظلا ف ,لاNا ىضتقم بسح ,ةلمßا هذه ليدعت متي  ٤٢
 .لودßا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف يينوناقلا يبساáا ماظنب مازتلWا يغبني  **



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ريراقتلا دادع8 تاطابتر3ا :)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 

 ف ذخJا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا سلجم نم ردص امك ,)٨١٠( ةعجار;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .دامتعWا ةقيثو ف اهحاضيإ قباسلا ةماعلا تPيدعتلا نابسNا
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)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 )٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ريراقتلا دادع8 تاطابتر3ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ريراقتلا دادعإ تاطابترا ىلع رايع;ا اذه يرسي(

 سرهفلا

 ةرقفلا

 ةمدقم
 ١  ...................................................................................................................  رايع;ا اذه قاطن
 ٢  ....................................................................................................................... نايرسلا خيرات
 ٣  ............................................................................................................................  فادهHا
 ٤  ..........................................................................................................................  تافيرعتلا
 تابلطت"ا

 ٧-٥  ......................................................................................................................  طابترWا لوبق
 ٨  ...................................................................................................................  تاءارج]ا ةعيبط

 ١١-٩  .........................................................................................................................  يأرلا لكش

 ١٣-١٢  ................................................ ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت خيراتل ةقحPلا ثادحJاو لمعلا تيقوت

 ١٥-١٤  .......................................................... ةصخلُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يوت~ يتلا تادنتس;ا ف ةدراولا تامولع;ا

 ٢١-١٦  .........................................................................................  ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت
 ٢٢  ...............................................................  يبساÑا ساسJا ىلإ ءارقلا هيبنت وأ مادختسWا وأ عيزوتلا دييقت

 ٢٤-٢٣  ............................................................................................................................  تانراق;ا
 ٢٥  ..........................................................  ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا عم ةضورع;ا ةعجار;ا ريغ ةيفاض]ا تامولع;ا

 ٢٧-٢٦  ............................................................................................... تادنتس;ا دحأب عجار;ا مسا نارتقا
 ىرخHا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 ٧أ-١أ  ......................................................................................................................  طابترWا لوبق
 ٨أ  ..........................................................................................  ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةحاتإ ىدم يوقت
 ٩أ  .......................................................................................................................... يأرلا لكش
 ١٠أ  ...............................................  ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت خيراتل ةقحPلا ثادحJاو لمعلا تيقوت

 ١٦أ -١١أ  .........................................................  ةصخلُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يوت~ يتلا تادنتس;ا ف ةدراولا تامولع;ا

 ٢٣أ-١٧أ  ...........................................  .............................................. ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت

 ٢٥أ-٢٤أ  ...........................................  ................................................................................  تانراق;ا
 ٢٦أ  ..........................................................  ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا عم ةضورع;ا ةعجار;ا ريغ ةيفاض]ا تامولع;ا
 ٢٧أ  ............................................................................................... تادنتس;ا دحأب عجار;ا مسا نارتقا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع لقتس;ا عجار;ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ :قحل;ا
 )٢٠٠( ةعجار;ا رايعم عم بنج ىلإ ًابنج "ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا" )٨١٠( ةعجار;ا رايعم ةءارق يغبني
 ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهJا"
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)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 

 ةمدقم

 رايع"ا اذه قاطن

 تê ةيلام مئاوق نم ةقتشم ةصخلم ةيلام مئاوق نع ريرقت دادع] طابترا ذيفنتب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم رايع;ا اذه لوانتي .١
 .عجار;ا سفن ةطساوب ةعجار;ا ريياع; ًاقفو اهتعجارُم

 نايرسلا خيرات

 كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبتر;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ريراقتلا دادعإ تاطابترا ىلع رايع;ا اذه يرسي .٢
 .خيراتلا

 فادهHا

 :يلي اميف عجار;ا فادهأ لثمتت .٣

 ;ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقت دادع] طابترWا لوبق بسان;ا نم ناك اذإ ام ديد~ )أ(

 :ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقت دادعإب عجار;ا فيلكت ةلاح ف )ب(

 لوصNا ت يتلا ةلدJا نم ةطبنتس;ا تاجاتنتسWا يوقت ىلإ ًادانتسا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع يأر نيوكت )١(
 ;اهيلع

 .يأرلا كلذ ساسأ ًاضيأ حضوي بوتكم ريرقت لPخ نم يأرلا كلذ نع حوضوب ريبعتلا )٢(

 تافيرعتلا

٤. Jا تاحلطصملل نوكت ,رايع;ا اذه ضارغôيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب;ا يناع;ا ةيت: 

 .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف ةراد]ا اهقبطت يتلا طباوضلا :ةقبط;ا طباوضلا )أ(

 .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا اهنم قتشُتو ,ةعجار;ا ريياع; ًاقبط اهتعجارõ عجار;ا ماق ١ةيلام مئاوق :ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا )ب(

 مئاوقلا نم لقأ ليصافت ىلع يوت~ اهنكل ,ةيلا;ا مئاوقلا نم ةقتشُم ةيخيرات ةيلام تامولعم :ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا )ج(
 وأ ةأشنملل ةيداصتقWا دراوملل ةيلا;ا مئاوقلا ف دراولا ضرعلا عم قستي ًايلكيه ًاضرع رفوت لازت W يهف كلذ عمو ,ةيلا;ا
 تاحلطصم ةفلتخم لود مدختست دقو ٢.ةينمز ةرتف لPخ اهيلع ةئراطلا تاريغتلا وأ ,ةنيعم ةينمز ةظN ف اهتامازتلا
 .ةيخيراتلا ةيلا;ا تامولع;ا هذه لثم فصول ةفلتخم

  تابلطت"ا

 طابتر3ا لوبق

٥. W إ رايع;ا اذهل ًاقفو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقت دادع] طابترا يأ لوبق عجارملل زوجيW هفيلكت ت دق عجار;ا نوكي امدنع 
 )١أ ةرقفلا :عجار( .اهنم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا قاقتشا ت يتلا ةيلا;ا مئاوقلل ,ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ,ةعجارم ءارجإب

 )٢أ ةرقفلا :عجار( :ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقت دادع] طابترا يأ لوبق لبق عجار;ا يلع بجي .٦ 

 )٧أ–٣أ تارقفلا :عجار( ;ةلوبقم ةقبط;ا طباوضلا تناك اذإ ام ديد~ )أ(

 :ةيتôا رومJا نع اهتيلوؤسم مهفتو رقت اهنأب ةراد]ا ةقفاوم ىلع لوصNا )ب(
 

 ."ةيلا;ا مئاوقلا" حلطصم ,)و( ١٣ ةرقفلا ف ,"ةيلودلا ةعجار;ا ريياع; ًاقفو ةعجار;اب مايقلاو لقتس;ا عجارملل ةماعلا فادهJا" ,٢٠٠ ةعجار;ا رايعم فّرعي  ١
 .)و( ١٣ ةرقفلا ,٢٠٠ ةعجار;ا رايعم ٢
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)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 ;ةقبط;ا طباوضلل ًاقفو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ )١(

 اذإو( اهل بجوم W ةبوعص نود يفدهتس;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ةحاتم ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا لعج )٢(
 ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةحات] ةجاNا مدع ىلع صنت حئاول وأ ةمظنأ كانه تناك
 هذه حيضوت ف ةراد]ا ةيلوؤسم لثمتت ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادع] طباوض عضتو ,يفدهتس;ا ةصخل;ا
  .)حئاوللا وأ ةمظنJا

 ىلإ ةراش]او ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يوتحي دنتسم يأ ف ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت يمضت )٣(
 .اهنأشب ًاريرقت دعأ دق عجار;ا نأ

 .)١١-٩ تارقفلا رظنا( ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع هؤادبإ متيس يذلا يأرلا لكش ىلع ةراد]ا عم قافتWا )ج(

 ٦ ةرقفلا ف ةحضو;ا ةراد]ا ةقفاوم ىلع لوصNا نم نكمتي مل اذإ وأ ,ةلوبقم ريغ ةقبط;ا طباوضلا نأ ىلإ عجار;ا صلخ اذإ .٧ 
 Wو .ةحئW وأ ماظن بجوõ كلذب ًابلاطم نكي مل ام ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقت دادع] طابترWا لوبق هل زوجي Pف ,)ب(
 نع عجار;ا ريرقت ريشي نأ زوجي Pف ,هيلع ًءانبو .رايع;ا اذهل ًايفوتسم ةحئPلا هذه وأ ماظنلا اذهل ًاقفو ذّفنُ;ا طابترWا دعُي
 ةقيقNا هذهل ةبسانم ةراشإ نّمضُي نأ عجار;ا يلع بجيو .رايع;ا اذهل ًاقفو هذيفنت ت دق طابترWا نأ ىلإ ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 مئاوقلا قاقتشا ت يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم طابترا ىلع بترتي دق يذلا ريثأتلا ددحي نأ ًاضيأ بجيو .طابترWا طورش ف
 .اهنم ةصخل;ا ةيلا;ا

 تاءارج8ا ةعيبط

 :ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع هيأرل ساسأك ,ةيرورض اهاري ىرخأ تاءارجإ يأو ,ةيتôا تاءارج]ا ذيفنت عجار;ا ىلع بجي .٨

 .ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا دد~و ةزجوُ;ا اهتعيبط نع ٍفاك ٍلكشب حصفت ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت )أ(

 :حوضوب يبت تناك اذإ ام يوقت ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلاب ةقفرم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نوكت W امدنع )ب(

 وأ ;ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع هنم لوصNا نك• يذلا ناك;ا وأ صخشلا )١(

 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ريفوتل ةجاح W هنأ ىلع صنت يتلا حئاوللا وأ ةمظنJا )٢(
 .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادع] طباوضلا عضت يتلاو ,يفدهتس;ا

 .ةقبط;ا طباوضلا نع ٍفاك ٍلكشب حصفت ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت )ج(

 ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام ديدحتل ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف تامولعم نم اهب قلعتي اõ ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةنراقم )د(
 .اهنم اهباستحا داعُي نأ نك• وأ ,ةعجار;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف تامولعم نم اهب قلعتي ام عم قفتت ةصخل;ا

 .ةقبط;ا طباوضلل ًاقفو ةَّدعُم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت )ه(

 تامولع;ا ىلع يوت~ ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقتب ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نم ضرغلا ءوض ف مايقلا )و(
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةللضم نوكت W ىتح ,بسانم عيمß ىوتسõ ةَّدعُمو ,ةيرورضلا

 ,يفدهتس;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; اهل بجوم W ةبوعص نودب ةحاتم ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت )ز(
 ةيلا;ا مئاوقلا دادع] طباوضلا عضتو ,ةعجار;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةحات] ةجاح W هنأ ىلع صنت حئاول وأ ةمظنأ دجوت مل ام
 )٨أ ةرقفلا :عجار( .ةصخل;ا

 يأرلا لكش

 مل ام ,عجار;ا يأر مدختسي نأ بجيف ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف لدعم ريغ يأر ءادبإ وه بسان;ا نأ ىلإ عجار;ا صلخي امدنع .٩
 )٩أ ةرقفلا :عجار( :يتيتôا يترابعلا ىدحإ ,كلذ فPخ ةحئW وأ ماظن بلطتي

 طباوضلا[ ـل ًاقفو ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا عم ,ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ,قستت ةقفر;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأ )أ(
 وأ ;]ةقبط;ا
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)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 .]ةقبط;ا طباوضلا[ ـل ًاقفو ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلل Wًداع ًاصخلم دعُت ةقفر;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأ )ب(
 ىلع بجيف ,٩ ةرقفلا ف ةحضو;ا كلت نع فلتخت ظافلأب ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف يأرلا ةغايص ةحئW وأ ماظن ضرف اذإ .١٠

 :عجار;ا

 ;ضورف;ا يأرلا ءادبإ نم عجار;ا يكمتل ةيرورض ةيفاضإ تاءارجإ يأو ٨ ةرقفلا ف ةنيب;ا تاءارج]ا قيبطت )أ(

 ناك اذإو ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف عجار;ا يأر مهف نوئيسي دق ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ومدختسم ناك اذإ ام يوقت )ب(
 مهفلا ءوس نم ففخي نأ نك• ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ف فاضإ ريسفت ركذ ناك اذإ ام ,كلذك لاNا
 .لمتÑا

 ففخي نل ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت ف فاضإ ريسفت ركذ نأ عجار;ا جتنتسا اذإ ,)ب(١٠ ةرقفلا ف ةحضو;ا ةلاNا ف .١١
 ًاقفو ذّفنُ;ا طابترWا دعُي Wو .ةحئW وأ ماظن بجوõ كلذب ًابلاطم نكي مل ام ,طابترWا لوبق هل زوجي Pف ,لمتÑا مهفلا ءوس نم
 نأ ىلإ ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ريشي نأ زوجي Pف ,هيلع ًءانبو .رايع;ا اذهل ًايفوتسم ةحئPلا هذه وأ ماظنلا اذهل
 .رايع;ا اذهل ًاقفو هذيفنت ت دق طابترWا

 ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت خيراتل ةقح`لا ثادحHاو لمعلا تيقوت

 هذه لثم فو .ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت خيرات دعب ًاخرؤم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نوكي دق .١٢
 سكعت W ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأ ىلع ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت صني نأ بجي ,تWاNا
 )١٠أ ةرقفلا :عجار( .ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت خيرات دعب تعقو يتلا ثادحJا تاريثأت

 .قباسلا ف اهب ملع ىلع نكي مل هنكلو ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت خيرات ف ةدوجوم تناك قئاقحب عجار;ا ملعي دق .١٣
 اميف قئاقNا كلت ف هرظن نم يهتني ىتح ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت ردصي Wأ عجار;ا ىلع بجي ,تWاNا هذه فو
 ٣.)٥٦٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلاب قلعتي

 ةصخلُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا ىلع يوتf يتلا تادنتس"ا ف ةدراولا تامولع"ا

 اميف رظنيو ,اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يوتحي يذلا دنتس;ا ف ةنَّمضُ;ا تامولع;ا ةءارق عجار;ا ىلع بجي .١٤ 
 .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلاو تامولع;ا كلت يب يرهوج قاستا مدع كانه ناك اذإ

 وأ ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ام ديد~و ةراد]ا عم رمJا ةشقانم هيلع بجيف ,يرهوج قاستا مدع دوجو عجار;ا فشتكا اذإ  .١٥ 
 نأ عجار;ا ددح اذإو .ليدعت ىلإ جات~ اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يوتحي يذلا دنتس;ا ف ةدراولا تامولع;ا
 بسان;ا فرصتلا ذختي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةجاNا بسح تامولع;ا لدعت نأ ةراد]ا تضفرو ,ليدعت ىلإ جات~ تامولع;ا كلت
 تارقفلا :عجار( .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ىلع كلذ تاساكعنا ف رظنلا كلذ ف اõ ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف
 )١٦أ-١١أ

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت

 عجار;ا ريرقت رصانع

 )٢٣أ ةرقفلا :عجار( ٤:ةيتôا رصانعلا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نمضتي نأ بجي .١٦ 

 )١٧أ ةرقفلا :عجار( .لقتسم عجارم ريرقت هنأ ىلإ حوضوب ريشي ناونع )أ(

 )١٨أ ةرقفلا :عجار( .ريرقتلاب بطا≠ا )ب(

 
 ."ةقحPلا ثادحJا" )٥٦٠( ةعجار;ا رايعم  ٣
 .ةرقفلا هذه ف ةجرد;ا كلتل ةفاضإ ىرخأ رصانع ىلإ ,ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ليدعت اهيف ت يتلا فورظلا عم نPماعتت ناتللا ,٢٠و ١٩ ناترقفلا جات~  ٤
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)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 ةيلا;ا مئاوقلا ف ةجردُم ةمئاق لك ناونع كلذ ف اõ ,اهنأشب ًاريرقت عجار;ا دعي يتلا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ديد~ )ج(
 )١٩أ ةرقفلا :عجار( .ةصخل;ا

 .ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ديد~ )د(

 .)١١-٩ تارقفلا رظنا( ٢٠ ةرقفلا ةاعارم عم ,يأرلا نع حضاو ريبعت )ه(

 قبط;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ بجوõ ةبولط;ا تاحاصف]ا عيمج ىلع يوت~ W ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأ ىلإ ريشي نايب )و(
 ةيلا;ا مئاوقلا ةءارق نع ينغت W اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةءارق نأو ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ دنع
 .اهنع عجار;ا ريرقتو ةعجارُ;ا

 .ءاضتقWا دنع ,١٢ ةرقفلا بجوõ بولط;ا نايبلا )ز(

 ريغ يأر ءادبإ ت هنأ ةقيقح ىلإ ةراش]او ,ريرقتلا كلذ خيراتو ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ىلإ ةراش]ا )ح(
 .٢٠و ١٩ يترقفلا ةاعارم عم ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف لدعم

 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ٦ةراد]ا نأ حيضوتو ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ٥ةراد]ا ةيلوؤس; فصو )ط(
 .ةقبط;ا طباوضلل ًاقفو

 تناك اذإ اّمع ,رايع;ا اذهل ًاقفو اهذفن يتلا تاءارج]ا ىلإ ًادانتسا ,يأر ءادبإ نع لوؤس;ا وه عجار;ا نأب ديفت ةرابع )ي(
 .ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ]ـل Wًداع ًاصخلم ّدعُت وأ[ عم ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ةقستم ّدعُت ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 .عجار;ا عيقوت )ك(

 .عجار;ا ناونع )ل(

 )٢٠أ ةرقفلا :عجار( .عجار;ا ريرقت خيرات )ن(

 ىلع بجيف ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقتب بطا≠ا سفن وه ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلاب بطا≠ا فرطلا نكي مل اذإ .١٧
 )١٨أ ةرقفلا :عجار( .فلتخم بطاخم فرط مادختسا ةبسانم ىدم يوقت عجار;ا

 )٢٠أ ةرقفلا :عجار( :يلي ام قبسي W خيراتب ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت خرؤي نأ عجار;ا ىلع بجي .١٨

 ةيلا;ا مئاوقلا نأ ىلع ةلدJا كلذ ف اõ ,هيأرل ًاساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا ةلدJا نم يفكي ام ىلع هيف لصح يذلا خيراتلا )أ(
 ;اهنع ةيلوؤس;ا لمحتب اورقأ دق اهب فرتع;ا ةطلسلاب نوعتمتي نيذلا ءWؤه نأو اهدادعإ ت دق ةصخل;ا

 .ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت خيرات )ب(

 )٢٣أ ةرقفلا :عجار( ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ىلإ ةراش]ا 

 :ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نمضتي امدنع .١٩

 وأ ٧;)٧٠٥( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ًاظفحتم ًايأر )أ(

 وأ ٨;)٧٠٦( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ,رخآ رمأ ةرقف وأ هابتنا تفل ةرقف )ب(

 وأ ٩;)٥٧٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو "ةيرارمتسWاب قلعت;ا يرهو©ا دكأتلا مدع" ناونعب ًامسق )ج(

 وأ ١٠;)٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع ًاغPبإ )د(
 

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ينوناقلا راط]ا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ٥
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ينوناقلا راط]ا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ٦
 ."لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف يأرلا ىلع تPيدعتلا" )٧٠٥( ةعجار;ا رايعم ٧
 ."لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتنWا تفل تارقف" )٧٠٦( ةعجار;ا رايعم  ٨
 .٢٢ ةرقفلا ,"ةيرارمتسWا" )٥٧٠( ةعجار;ا رايعم  ٩
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)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 ١١;)٧٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ىرخJا تامولع;ا ف ححصم ريغ ًايرهوج ًافير~ فصت ةرابع )ه(

 دعُت اهنأ وأ ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا عم ,ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ,ةقستُم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأب ًاعنتقم عجار;ا ناكو
 ىلإ ةفاضإ ,يلي ام نمضتي نأ بجي ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نإف ,ةقبط;ا طباوضلل ًاقفو ,اهل Wًداع ًاصخلم
 :١٦ ةرقفلا ف ةدراولا رصانعلا

 وأ ,رخآ رمأ ةرقف وأ ,هابتنا تفل ةرقف وأ ,ًاظفحتم ًايأر نمضتي ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نأ ىلع صنلا )١(
 ًافير~ فصت ةرابع وأ ,ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع ًاغPبإ وأ ,ةيرارمتسWاب قلعت;ا يرهو©ا دكأتلا مدع" ناونعب ًامسق
 )٢١أ ةرقفلا :عجار( ;ىرخJا تامولع;ا ف ححصم ريغ ًايرهوج

 )٢٢أ ةرقفلا :عجار( :يلي ا; ًافصو )٢(

 وأ ;ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ,دجو نإ ,كلذ ريثأتو ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف ظفحت;ا يأرلا ساسأ .أ

 قلعت;ا يرهو©ا دكأتلا مدع" مسقلا وأ ,رخôا رمJا ةرقف وأ ,هابتنWا تفل ةرقف ف هيلإ راش;ا رمJا .ب
 وأ ;ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ,دجو نإ ,كلذ ريثأتو ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ف "ةيرارمتسWاب

 دنتسم يأ ف ةنَّمضُ;ا تامولع;ا ىلع ,دجو نإ ,كلذ ريثأتو ىرخJا تامولع;ا ف ححص;ا ريغ يرهو©ا فيرحتلا .ج
 )١٥أ ةرقفلا :عجار( .اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يوتحي

 مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نإف ,يأر ءادبإ نع عانتما وأ ضراعم يأر ىلع ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت يوتحي امدنع .٢٠
 :١٦ ةرقفلا ف ةدراولا رصانعلا ىلإ ةفاضإ ,يلي ام نمضتي نأ بجي ةصخل;ا ةيلا;ا

 ;يأر ءادبإ نع عانتما وأ ضراعم يأر ىلع يوتحي ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نأ ىلع صنلا )أ(

 ;يأر ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراع;ا يأرلا كلذ ساسJ ًافصو  )ب(

 ف يأر ءادبإ بسان;ا ريغ نمف ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ نع عانتمWا وأ ضراع;ا يأرلل ًةجيتن هنأ ىلع صنلا )ج(
 )٢٣أ ةرقفلا :عجار( .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف لدع;ا يأرلا

 Wًداع ًاصخلم نكت مل اذإ وأ ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا عم ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ةقستم ريغ ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ .٢١
 مئاوقلا ف ضراعم يأر ءادبإ عجار;ا ىلع بجيف ,ةيرورضلا تارييغتلا ءارجإ ىلع ةراد]ا قفاوت ملو ,ةقبط;ا طباوضلل ًاقفو ,اهل
 )٢٣أ ةرقفلا :عجار( .ةصخل;ا ةيلا;ا

 يبساmا ساسHا ىلإ ءارقلا هيبنت وأ مادختس3ا وأ عيزوتلا دييقت

 ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت هّبني امدنع وأ ,ًاديقم ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت مادختسا وأ عيزوت نوكي امدنع .٢٢
 مئاوقلا نع هريرقت نّمضُي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,صاخ ضرغ يذ راط] ًاقفو ةَّدعُم ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأ ىلإ ءارقلا ةعجارُ;ا
 .Pًثا≤ ًاهيبنت وأ ًاديق ةصخل;ا ةيلا;ا

 تانراق"ا

 ددحي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,كلذ ىلع ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يوت~ ملو ,تانراقم ىلع ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ءاوتحا ةلاح ف .٢٣
 هريرقت ىلع لوقعم ريغ لافغإ يأ ريثأت ددحي نأ عجار;ا ىلع بجيو .طابترWا فورظ لظ ف Wًوقعم دعُي لافغ]ا اذه ناك اذإ ام
 )٢٤أ ةرقفلا :عجار( .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع

 
 ."لقتس;ا عجار;ا ريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غPب]ا" )٧٠١( ةعجار;ا رايعم ١٠
 ."ىرخJا تامولع;اب ةقPعلا تاذ عجار;ا تايلوؤسم" )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم  ١١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٧٦  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نإف ,رخآ عجارم اهنع ريرقتلاب ماق تانراقم ىلع ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ءاوتحا ةلاح ف .٢٤
 ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت ف اهنّمضُي نأ عجار;ا نم )٧١٠( ةعجار;ا رايعم بلطتي يتلا رومJا ىلع يوتحي نأ ًاضيأ بجي
 )٢٥أ ةرقفلا :عجار( ١٢.ةعجارُ;ا

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا عم ةضورع"ا ةعجار"ا ريغ ةيفاض8ا تامولع"ا

 حوضوب ةزي≤ ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا عم ةضورع;ا ةعجارُ;ا ريغ ةيفاض]ا تامولع;ا نم يأ ناك اذإ ام يوقت عجار;ا ىلع بجي .٢٥
 نع حوضوب اهزي• W ةعجار;ا ريغ ةيفاض]ا تامولعملل ةأشن;ا ضرع نأ ىلإ عجار;ا لصوت اذإو .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع
 تضفر اذإو .ةعجار;ا ريغ ةيفاض]ا تامولع;ا ضرع رييغت ةراد]ا نم بلطي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 .ريرقتلا كلذ اهيطغي W تامولع;ا كلت نأ ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت ف حضوي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,كلذب مايقلا ةراد]ا
 )٢٦أ ةرقفلا :عجار(

 تادنتس"ا دحأب عجار"ا مسا نارتقا

 كلت ىلع يوتحي دنتسم ف ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ًاريرقت دعأ دق عجار;ا نأ ىلع صنلل ططخت ةأشن;ا نأ عجار;ا ملع اذإ .٢٦
 .دنتس;ا ف هريرقت يمضت ةراد]ا نم بلطي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,ةلصلا يذ عجار;ا ريرقت يمضتل ططخت W اهنكل ,مئاوقلا
 همسا نارقإ نم ةراد]ا عنم ةيغب ,اهب مايقلاو ةبسان;ا ىرخJا تافرصتلا ديد~ عجار;ا ىلع بجيف ,كلذب ةراد]ا مقت مل اذإو
 )٢٧أ ةرقفلا :عجار( .دنتس;ا كلذ ف ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلاب بسانم ريغ لكشب

 ملع اذإو .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقت دادعإب هفيلكت متي Wو ,ةأشن; ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقت دادعإب عجار;ا فيلكت متي دق .٢٧ 
 نم ةقتشم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأ ةقيقحو عجار;ا ىلإ ريشت دنتسم ف ةرابع جارد] ططخت ةأشن;ا نأ ةلاNا هذه ف عجار;ا
 :يلي ام ىلإ ًانئمطم نوكي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,عجار;ا لبق نم ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 ;ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت قايس ف درت عجار;ا ىلإ ةراش]ا نأ )أ(

 .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ًاريرقت دعأ دق عجار;ا نأب ًاعابطنا يطعت W ةرابعلا نأ )ب(

 مدع وأ ,امهب ءافولل ةرابعلا رييغت ةراد]ا نم بلطي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,هPعأ )ب(و )أ( يطرشلا ءافيتسا مدع ةلاح فو
 يمضتب موقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقت دادعإب عجار;ا ةأشن;ا فلكت دق ,ىرخأ تWاح فو .دنتس;ا ف هيلإ ةراش]ا
 نع عجار;ا ريرقت يمضتب مقت وأ ,عجار;ا ىلإ ةراش]ا فذ~ وأ ,ةرابعلا ةراد]ا ريغت مل اذإو .دنتس;ا ف ةلصلا يذ عجار;ا ريرقت
 ةراش]ا ىلع هتقفاوم مدعب ةراد]ا رطخي نأ عجار;ا ىلع بجيف ,مئاوقلا هذه ىلع يوتحي يذلا دنتس;ا ف ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 ةرقفلا :عجار( .بسانم ريغ لكشب هيلإ ةراش]ا نم ةراد]ا عنم ةيغب ,اهذيفنتب موقيو ةبسان;ا ىرخJا تافرصتلا ددحي نأو ,هيلإ
 )٢٧أ

 *** 
  

 
 ."ةنراق;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةلباق;ا ماقرJا - ةنراق;ا تامولع;ا" )٧١٠( ةعجار;ا رايعم ١٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٧٧  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 ىرخHا ةيريسفتلا داو"او ةيقيبطتلا داو"ا

 )٦ ,٥ يترقفلا :عجار( طابتر3ا لوبق

 قلعتي اميف هتايلوؤسõ ءافولل ةمزPلا ةفرع;اب عجار;ا اهنم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا قاقتشا ت يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم دوزت .١أ
 ًاساسأ لكشت يتلا ةبسان;ا ةعجار;ا ةلدأ نم يفكي ام رايع;ا اذه قيبطت رفوي نلو .رايع;ا اذهل ًاقفو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلاب
 ةيلا;ا مئاوقلا قاقتشا ت يتلا ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارõ ًاضيأ ماق نم وه عجار;ا نكي مل اذإ ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف يأرلا نيوكتل
 .اهنم ةصخل;ا

 .طابترWا طورشل يباتكلا اهلوبق لPخ نم ٦ ةرقفلا ف ةنيب;ا رومJا ىلع ةراد]ا ةقفاوم تابثإ نك• .٢أ

 ))أ( ٦ ةرقفلا :عجار( طباوضلا

 نوكت ىتح ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا اهسكعت نأ جات~ يتلا تامولع;ا دد~ نأ ةراد]ا نم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ بلطتي .٣أ
 ةيلا;ا مئاوقلا نJ ًارظنو .اهل Wًداع ًاصخلم لثê ىتح وأ ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا عم ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ,ةقستم
 تامولع;ا ىلع يوت~ W دق اهنأب ديازتم رطخ دجوي هنإف ,دودحم ٍحاصفإو ةعَّمجُم تامولعم ىلع اهتعيبطب يوت~ ةصخل;ا
 ةيلا;ا مئاوقلا دادع] ةضورفم طباوض دجوت W امدنع رطµا اذه ديازتيو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةللضم نوكت W ىتح ةمزPلا
 .ةصخل;ا

 :يلي ام ةقبط;ا طباوضلا لوبق ةيناكم] عجار;ا ديد~ ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا لمشت .٤أ

 ;ةأشن;ا ةعيبط  •

 ;ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نم ضرغلا  •

 ;نوفدهتس;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ومدختسم اهيلإ جاتحي يتلا تامولع;ا  •

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةللضم ريغ ةصخلم ةيلام مئاوق ىلإ يدؤتس ةقبط;ا طباوضلا تناك اذإ ام  •

 ةعوضوم وأ ريياع;ا عضوب اهل حرصم وأ اهب فرتعم ةهج لبق نم ةعوضوم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ طباوض نوكت دق .٥أ
õوأ ماظن بجو Wا وه امكو .ةحئNلثم نم ديدعلا يفف ١٣,)٢١٠( ةعجار;ا رايعم ف هحرش قبس امك ,ةيلا;ا مئاوقلل ةبسنلاب لا 
 .طباوضلا كلت لوبق عجار;ا ضرتفي نأ نك• ,تWاNا هذه

 ىلإ ًادانتسا ,لاث;ا ليبس ىلع ,طباوضلا كلت عضو ةراد∂ل نك• ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادع] ةضورفم طباوض دجوت W امدنع .٦أ 
 :اهنأب فصتت ةصخلم ةيلام مئاوق ىلإ ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةلوبق;ا طباوضلا يدؤتو .ةنيعم ةعانص ف ةعبت;ا تاسرام;ا

 ;ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا دد~و ةزجو;ا اهتعيبط نع ٍفاك ٍلكشب حصفت )أ(

 حئاول وأ ةمظنأ كانه تناك اذإو ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع هنم لوصNا نك• يذلا ناك;ا وأ صخشلا حوضوب فصت )ب(
 طباوض عضتو ,يفدهتس;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةحات] ةجاNا مدع ىلع صنت
 ;حئاوللا وأ ةمظنJا كلت حوضوب فصت اهنإف ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادع]

 ;ةقبط;ا طباوضلا نع ٍفاك ٍلكشب حصفت )ج(

 ;اهنم اهباستحا داعُي نأ نك• وأ ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف تامولعم نم اهب قلعتي ام عم قفاوتت )د(

 ,عيمجتلا نم بسانم ٍىوتسõ ةَّدعُم نوكتو ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نم ضرغلا ءوض ف ,ةيرورضلا تامولع;ا ىلع يوت~ )ه(
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةللضم نوكت W ىتح

 
 ٩أو ٨أو ٣أ تارقفلا ,"ةعجار;ا تاطابترا طورش ىلع قافتWا" )٢١٠( ةعجار;ا رايعم  ١٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٧٨  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 راشم وه ا; ًاقفو ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ديد~و ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلل ةزجو;ا ةعيبطلا نع فاكلا حاصف]ا ققحتي نأ نك• .٧أ
 ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نم ةَّدعُ;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا" لثم ناونع ةفاضإ قيرط نع ,لاث;ا ليبس ىلع ,)أ(٦أ ةرقفلا ف هيلإ
 ."٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلل

 ))ز( ٨ ةرقفلا :عجار( ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا ةحاتإ ىدم يوقت

 بجوم W ةبوعص نود يفدهتس;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يمدختس; ةحاتم ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ ا; عجار;ا يوقت رثأتي .٨أ
 :تناك اذإ ام لثم لماوعب اهل

 وأ ;ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع هنم لوصNا نك• يذلا ناك;ا وأ صخشلا حوضوب فصت ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا  •

 وأ ;ماع لجس ف ةدوجوم ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا  •

 مئاوقلا ىلإ ةلوهسب لوصولا نوفدهتس;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ومدختسم اهلPخ نم عيطتسي ةيلآ تعضو دق ةراد]ا  •
 .ةعجارُ;ا ةيلا;ا

 )٩ ةرقفلا :عجار( يأرلا لكش

 نم هنأب ديفي يذلاو ,٨ ةرقفلا ف ةدراولا تاءارج]ا ذيفنت نم اهيلع لوصNا ت يتلا ةلدJا يوقت ىلإ دنتس;ا جاتنتسWا نإ .٩أ
 ف يتدراولا يترابعلا ىدحإ ىلع يوتحي يأر ءادبإ نم عجار;ا نّك• ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع لدعم ريغ يأر ءادبإ بسان;ا
 .ةينع;ا ةلودلا ف اهيلع فراعت;ا ةسرام;اب اهمادختسا متيس يتلا ةرابعلا ديد~ نأشب عجار;ا رارق رثأتي دقو .٩ ةرقفلا

 )١٢ ةرقفلا :عجار( ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت خيراتل ةقح`لا ثادحHاو لمعلا تيقوت

 نع ًاريرقت عجار;ا دعي امدنعو .ةرشابم اهدعب وأ ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ءانثأ ٨ ةرقفلا ف ةحضو;ا تاءارج]ا ذيفنت متي ام ًابلاغ .١٠أ
 نأشب ةيفاضإ ةعجارم ةلدأ ىلع لوصNاب ًابلاطم نوكي W عجار;ا نإف ,ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارم ماêإ دعب ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 نJ ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت خيرات دعب تعقو يتلا ثادحJا تاريثأت نع ريرقت دادعإ وأ ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 .اهثيدحتب موقت Wو ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نم ةقتشُم دعُت ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 )١٥ ,١٤ يترقفلا :عجار( ةصخلُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا ىلع يوتf يتلا تادنتس"ا ف ةدراولا تامولع"ا

 رايعم قايس فو .ةيلا;ا مئاوقلل ةعجارم ءارجإ دنع ىرخJا تامولع;اب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم )٧٢٠( ةعجار;ا رايعم لوانتي .١١أ 
 متي )اهنأشب عجار;ا ريرقتو ةيلا;ا مئاوقلا فPخب( ةيلام ريغ وأ ةيلام تامولعم ىرخJا تامولع;اب دصقُي ,)٧٢٠( ةعجار;ا
 .امهب ًاقفرم نوكي وأ ,اهنع عجار;ا ريرقتو ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يونسلا ريرقتلا يوتحيو .ةأشنملل يونسلا ريرقتلا ف اهنيمضت

 ةيلا;ا مئاوقلا ىلع ًاضيأ يوتحي دنتسم ف ةدراولا تامولع;اب قلعتي اميف عجار;ا تايلوؤسم ١٥و ١٤ ناترقفلا لوانتت ,لباق;ا ف .١٢أ
 :تامولع;ا هذه نمضتت نأ نك•و .اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا

 متي امدنع ,لاث;ا ليبس ىلع( يونسلا ريرقتلا ف ةدراولا ىرخJا تامولع;ا ف اهلوانت ت يتلا رومJا سفن عيمج وأ ضعب •
 وأ ;)صخلم يونس ريرقت ف اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يمضت

 .يونسلا ريرقتلا ف ةدراولا ىرخJا تامولع;ا ف اهلوانت متي مل ًارومأ •

 تامولع;ا كلت نأ عجار;ا ملعي دق ,اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يوتحي دنتسم ف ةدراولا تامولع;ا ةءارق دنع  .١٣أ

 ةلص هل نوكت نأ بنß عجار;ا نم )*(١٤ةلصلا تاذ ةيقPخJا تابلطت;ا يعدتستو .بسانم فرصت ذاختا ىلإ جاتحي دقو ةللضم
 وأ ,لامهإب ةدعُم تامولعم وأ تارابع وأ يرهوج ٍلكشب للضم وأ ئطاخ نايب ىلع يوت~ اهنأ عجار;ا دقتعي تامولعõ ملع نع
 .Pًلضم دعُي نأ بجNا وأ لافغ]ا اذه نأش نم ناك ىتم ,اهبج~ وأ ,اهنيمضت بولطم تامولعم ركذ لفغت تامولعم

 
 .٢-١١٠ ةرقفلا ,يبساحملل ةنه;ا تايقPخJ ةيلودلا ريياع;ا سلجم نع ةرداصلا يينه;ا يبساحملل ةنه;ا تايقPخأ دعاوق  ١٤
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةنه;ا بادآو كولس دعاوق ىلإ عجار;ا ريشي نأ بجي  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٧٩  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 ف ىرخJا تامولع;ا ف ةدراولا رومJا سفن عيمج وأ ضعب لوانتت يتلاو ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يوتحي دنتسم ف ةدراولا تامولع;ا
 يونسلا ريرقتلا

 وأ ضعب تامولع;ا كلت لوانتتو ,اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يوتحي دنتسم ف تامولعم يمضت متي امدنع .١٤أ
 رايع; ًاقفو ىرخJا تامولع;ا كلت ىلع ذَّفنُ;ا لمعلا نإف ,يونسلا ريرقتلا ف ىرخJا تامولع;ا ف ةدراولا رومJا سفن عيمج
 .رايع;ا اذه نم ١٥و ١٤ يترقفلا ضارغJ ًايفاك نوكي دق )٧٢٠( ةعجار;ا

 ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ف هديد~ ت ىرخJا تامولع;ا ف حَّحصُم ريغ يرهوج فير~ كانه نوكي امدنع .١٥أ 
 ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يوتحي دنتسم ف ةدراولا تامولع;ا ف هلوانت ت رمأب قلعتي ححص;ا ريغ يرهو©ا فيرحتلا كلذ ناكو
 تامولع;ا نوكت دق وأ تامولع;ا كلتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يب يرهوج قاستا مدع دجوي دقف ,اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا
 .ةللضم

 ريرقتلا ف ةدراولا ىرخJا تامولع;ا ف اهلوانت متي مل ًارومأ لوانتت يتلاو ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يوتحي دنتسم ف ةدراولا تامولع;ا
 يونسلا

 بسان;ا فرصتلا ديد~ ف عجارملل ًاديفم ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةجاNا بسح هفييكت دعب ,)٧٢٠( ةعجار;ا رايعم نوكي دق .١٦أ
 نع عجار;ا ريرقت ىلع كلذ تاساكعنا ف رظنلا كلذ ف اõ ,تامولع;ا ىلع ةيرورضلا تPيدعتلا ءارجإ ةراد]ا ضفرل ةباجتسPل
 .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت

 عجار;ا ريرقت رصانع

 ))أ( ١٦ ةرقفلا :عجار( ناونعلا

 عجار;ا نأ ديكأت ىلإ ,"لقتس;ا عجار;ا ريرقت" لاث;ا ليبس ىلع ,لقتسم عجارم ريرقت وه ريرقتلا نأ ىلإ ريشي ناونع عضو يدؤي .١٧أ
 يتلا ريراقتلا نع لقتس;ا عجار;ا ريرقت اذه زي•و .لPقتسWاب ةقلعت;ا ةلصلا تاذ ةيقPخJا تابلطت;ا عيمج ىفوتسا دق
 .نورخآ اهردصي

 )١٧ ,)ب( ١٦ يترقفلا :عجار( ريرقتلاب بطا≠ا

 ,ةأشن;ا ةعيبطو ,طابترWا طورش ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلاب بطا≠ا ةبسانم ىد; عجار;ا يوقت ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا نمضتت .١٨أ
 .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نم ضرغلاو

ا ةيلا;ا مئاوقلا ديد~  ))ج( ١٦ ةرقفلا :عجار( ةصخل;

 ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا فPخب تامولعم ىلع يوتحي دنتسم ف نَّمضُتس ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأ عجار;ا ملعي امدنع .١٩أ
 لكش حمس اذإ ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا اهيف ةضورع;ا تاحفصلا ماقرأ ديد~ نابسNا ف عجار;ا ذخأي دقف ,اهنع عجار;ا
 .عجار;ا ريرقت اهب قلعتي يتلا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ديد~ ف ءاّرقلا كلذ دعاسيو .كلذب ضرعلا

 )١٨ ,)م( ١٦ يترقفلا :عجار( عجار;ا ريرقت خيرات

 لمحتلو اهدادعإ ت دق ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نأ جاتنتسW اهب فرتعم ةطلس مهيدل نيذلا صاخشWا وأ صخشلا ديد~ دمتعي .٢٠أ
 .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نم ضرغلاو ةأشن;ا ةعيبطو طابترWا طورش ىلع اهنع ةيلوؤس;ا

  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٨٠  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 )١٩ ةرقفلا :عجار( ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ىلإ ةراش]ا

 ريرقت نمضتي امدنع ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت ف ةرابع جاردإب عجار;ا موقي نأ رايع;ا اذه نم )ط( ١٩ ةرقفلا بلطتت .٢١أ
 ١٥.)٧٠١( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ةحضو;ا ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نم رثكأ وأ دحاو نع غPب]ا ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا

 .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع هريرقت ف ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نم رمأ لك فصو عجار;ا نم ًابولطم سيل ,كلذ عمو

 نع اهب ىنغتسُي Wو ,رومJا كلت ىلإ هابتنWا تفل وه ١٩ ةرقفلا بجوõ ةبولط;ا تاحيضوتلاو فاصوJاو تارابعلا نم دوصق;ا .٢٢أ
 سيلو ,رومJا وأ رمJا ةعيبط نايب ىلإ ةبولط;ا تاحيضوتلاو فاصوJا فدهتو .ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ةءارق
 .هلماكب ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ف لباق;ا صنلا راركت يرورضلا نم

 )٢١-١٩ ,١٦ تارقفلا :عجار( ةيحيضوتلا ةلثمJا

 :ةفلتخم قرطب ,يتلا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع يعجار;ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ ىلع رايع;ا اذه قحلم يوتحي .٢٣أ

 ;ةلدعم ريغ ءارآ ىلع يوت~ )أ(

 ;ةلدعم ًءارآ عجار;ا اهنأشب ردصأ ةعجارُم ةيلام مئاوق نم ةقتشم دعُت )ب(

 ;ةلدعم ءارآ ىلع يوت~  )ج(

 تامولع;ا ف ححصم ريغ ًايرهوج ًافير~ فصت ةرابع اهنع عجار;ا ريرقت نمضتي ةعجارُم ةيلام مئاوق نم ةقتشم دعُت )د(
 ;)٧٢٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو ىرخJا

 "ةيرارمتسWاب قلعت;ا يرهو©ا دكأتلا مدع" ناونعب ًامسق اهنع عجار;ا ريرقت نمضتي ةعجارُم ةيلام مئاوق نم ةقتشم دعُت )ه(
 .ةعجارملل ىرخJا ةسيئرلا رومJا نع ًاغPبإو

 )٢٤ ,٢٣ يترقفلا :عجار( تانراق"ا

 رظنُي دقو .تانراقم ىلع ًاضيأ ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يوت~ نأ ضرتفيف ,تانراقم ىلع ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ءاوتحا ةلاح ف .٢٤أ
 فيك )٧١٠( ةعجار;ا رايعم حضويو .ةنراقم ةيلام تامولعم اهنأ وأ ةلباقم ماقرأ اهنأ ىلع ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف تانراق;ا ىلإ
 نيذلا نيرخôا يعجار;ا ىلإ ةراش]ا ,صوصµا هجو ىلع كلذ ف اõ ,ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ىلع قرفلا اذه رثؤي
 .ةقباسلا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلا ةعجارõ اوماق

 ةيلا;ا مئاوقلا فدهو ةعيبط ,Wًوقعم دعُي تانراق;ا ركذ لافغإ ناك اذإ ا; عجار;ا ديد~ ىلع رثؤت دق يتلا فورظلا يب نم .٢٥أ
 .نوفدهتس;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ومدختسم اهيلإ جاتحي يتلا تامولع;او ,ةقبط;ا طباوضلاو ,ةصخل;ا

 )٢٥ ةرقفلا :عجار( ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا عم ةضورع"ا ةعجار"ا ريغ ةيفاض8ا تامولع"ا

 ةيلا;ا مئاوقلا عم ةعجارم ريغ ةيفاضإ تامولعم ضرع متي امدنع قّبطُت تاداشرإو تابلطتم ىلع ١٦)٧٠٠( ةعجار;ا رايعم يوتحي .٢٦أ
 .٢٥ ةرقفلا ف دراولا بلطت;ا قيبطت ف ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةجاNا بسح اهفييكت دعب ,ةديفم نوكت دقو ةعجارُ;ا

 )٢٧ ,٢٦ يترقفلا :عجار( تادنتس"ا دحأب عجار"ا مسا نارتقا

 يمدختس;ا مPعإ بولط;ا فرصتلا ةراد]ا ذختت W امدنع عجار;ا اهذختي دق يتلا ةبسان;ا ىرخJا تافرصتلا نمضتت دق .٢٧أ
 قوقNا ىلع عجار;ا هذختي يذلا فرصتلا دمتعيو .عجارملل ةبسان;ا ريغ ةراش]اب ةفورع;ا ىرخJا فارطJاو يفدهتس;ا
 .ةينوناق ةروشم ىلع لوصNا بسان;ا نم هنأ عجار;ا ىري دقف ,يلاتلابو .عجارملل ةينوناقلا تامازتلWاو

 

 
 .١٣ ةرقفلا ,٧٠١ ةعجار;ا رايعم ١٥
 .٥٤و ٥٣ ناترقفلا ,"ةيلا;ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار;ا رايعم  ١٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٨١  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 )*(قحل"ا

 )٢٣أ ةرقفلا :عجار(

 )**(ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع لقتس"ا عجار"ا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 مئاوقلا ف لدعم ريغ يأر ءادبإ ت دقو .ةضورفم طباوضل ًاقفو ةَّدعُم ةصخلم ةيلام مئاوق نع عجارم ريرقت :)١( يحيضوتلا لاث;ا  •
 مئاوقلا اهنم تقتشا يتلا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت خيرات دعب خرؤم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقتو .ةعجارُ;ا ةيلا;ا
 ًاغPبإو "ةيرارمتسWاب قلعت;ا يرهو©ا دكأتلا مدع" ناونعب ًامسق ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نمضتيو .ةصخل;ا ةيلا;ا
 .ةعجارملل ىرخأ ةسيئر رومأ نع

 ف ٍفاك ٍلكشب اهنع حصفمو ,ةراد]ا دادعإ نم طباوضل ًاقفو ةَّدعُم ةصخلم ةيلام مئاوق نع عجارم ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاث;ا  •
 ف لدعم ريغ يأر ءادبإ ت دقو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةلوبقم دعُت ةقبط;ا طباوضلا نأ عجار;ا ددحو .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 تقتشا يتلا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت خيرات سفنب خرؤم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقتو .ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 ف ححصم ريغ ًايرهوج ًافير~ فصت ةرابع ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نمضتيو .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا اهنم
 دنتسم ف ةدراو تامولعم ًاضيأ يه ححص;ا ريغ يرهو©ا فيرحتلا اذه اهب قلعتي يتلا ىرخJا تامولع;او .ىرخJا تامولع;ا
 .اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ىلع يوتحي

 ف ٍفاك ٍلكشب اهنع حصفمو ,ةراد]ا دادعإ نم طباوضل ًاقفو ةَّدعُم ةصخلم ةيلام مئاوق نع عجارم ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاث;ا  •
 ف ظفحتم يأر ءادبإ ت دقو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةلوبقم دعُت ةقبط;ا طباوضلا نأ عجار;ا ددحو .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 تقتشا يتلا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت خيرات سفنب خرؤم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقتو .ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا اهنم

 ف ٍفاك ٍلكشب اهنع حصفمو ,ةراد]ا دادعإ نم طباوضل ًاقفو ةَّدعُم ةصخلم ةيلام مئاوق نع عجارم ريرقت :)٤( يحيضوتلا لاث;ا  •
 ف ضراعم يأر ءادبإ ت دقو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةلوبقم دعُت ةقبط;ا طباوضلا نأ عجار;ا ددحو .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 تقتشا يتلا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت خيرات سفنب خرؤم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقتو .ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا اهنم

 مئاوقلا ف لدعم ريغ يأر ءادبإ ت دقو .ةضورفم طباوضل ًاقفو ةَّدعُم ةصخلم ةيلام مئاوق نع عجارم ريرقت :)٥( يحيضوتلا لاث;ا  •
 مئاوقلا نع عجار;ا ريرقتو .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف لدعم ريغ يأر ءادبإ نكم;ا ريغ نم هنأ ىلإ عجار;ا صُلخو .ةعجارُ;ا ةيلا;ا
 .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا اهنم تقتشا يتلا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت خيرات سفنب خرؤم ةصخل;ا ةيلا;ا

  

 
 ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةيماظنلا ةئيبلا عم قفتي اõ ,ىرخJا ريرقتلا ريياعمو رايع;ا اذه ف ةدراولا لقتس;ا عجار;ا ريرقت جذا∫ ةغايص ىلع تPيدعتلا ضعب لاخدإ ت *

 .رايعم لك هبلطتي ام بسح لقتس;ا عجار;ا ريرقت تانوكم نم تPيدعتلا كلت نم يأ ريغت ملو .ةيدوعسلا
 ةئيهلا ةرادإ سلجم نم ةرداصلا دامتعWا ةقيثول ًاقفو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا - دري امنيأ - ةعجار;ا ريياعم حلطصم ينعي **

 مل اهنكلو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا ةعجارملل ةيلودلا ريياع;ا قيبطت فييكتل ةيرورضلا تافاض]ا ضعب نمضتت يتلاو ,يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا
 .اهتابلطتم نم ريغت
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)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 :)١( يحيضوتلا لاث"ا
 :يلي ام فورظلا نمضتت
 .ةجردم ةأشن" ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف لدعم ريغ يأر ءادبإ ت  •
 .ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا دادع8 ةضورفم طباوض دجوت  •
 ةيلا"ا مئاوقلا اهنم تقتشا يتلا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت خيرات دعب خرؤم ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت  •

 .ةصخل"ا
 ."ةيرارمتس3اب قلعت"ا يرهوÄا دكأتلا مدع" ناونعب ًامسق ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت نمضتي  •
 ١٧.ةعجارملل ىرخأ ةسيئر رومأ نع ًاغ`بإ ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت نمضتي  •

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]نوينع;ا نوبطا≠ا[
 يأرلا

 قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ةصخل;ا لخدلا ةمئاقو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةصخل;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 ةيلا;ا مئاوقلا نم ةقتشم ,ةلصلا تاذ تاحاضي]او ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةصخل;ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ةصخل;ا ةيكل;ا
 .٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع )أ( ةكرشلل ةعجارُ;ا
 ًاقفو ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا )ـل Wًداع ًاصخلم دعُت وأ( عم ,ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ,قستت ةقفر;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 .]ةضورف;ا طباوضلا حيضوت متي[ ـل
 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا

W ~ا عيمج ىلع ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يوت[ةبولط;ا تاحاصف õبجو ]ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف قبط;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ حيضوت متي 
 عجار;ا ريرقتو ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةءارق نع اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةءارق ينغُت W ,هيلع ًءانبو .])أ( ةكرشلل ةعجارُ;ا
 .ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع انريرقت خيرات دعب تعقو يتلا ثادحJا تاريثأت ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلاو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا سكعت Wو .اهنع

 اهنع انريرقتو ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا
 :ًاضيأ ريرقتلا كلذ نمضتيو .٢٠×٢ رياربف ١٥ ف خرؤ;ا انريرقت ف ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف لدعم ريغ ةعجارم يأر انيدبأ دقل

 ريشيو .ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف )٦( حاضي]ا ىلإ هابتنWا تفلي يذلاو "ةيرارمتسWاب قلعت;ا يرهو©ا دكأتلا مدع" ناونعب ًامسق •
 ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلا لPخ )س( اهردق ةراسخ فاص تدبكت )أ( ةكرشلا نأ ىلإ ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف )٦( حاضي]ا
 وأ ثادحJا هذه ريشتو .)ص( رادقõ اهلوصأ عومجم ةكرشلل ةلوادت;ا تامازتلWا تزواß ,خيراتلا كلذ نم ًارابتعاو ,٢٠×١
 يرهوج دكأت مدع دوجو ىلإ ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نم )٦( حاضي]ا ف اهيلع صوصن;ا ىرخJا رومJا عم بنج ىلإ ًابنج ,فورظلا
 ةيلا;ا مئاوقلاب قفر;ا )٥( حاضي]ا ف رومJا هذه لوانت ت دقو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةكرشلا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثي دق
 .ةصخل;ا

 ,ينه;ا انمكح بسحب ,اهل تناك يتلا رومJا كلت يه ةعجارملل ةسيئرلا رومJا[ .ةعجارملل ١٨ىرخJا ةسيئرلا رومJا نع غPب]ا •
 ١٩].ةيلاNا ةرتفلل ةيلا;ا مئاوقلل انتعجارم دنع ةغلابلا ةيمهJا

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع )*(٢٠ةراد8ا ةيلوؤسم

 .]ةضورف;ا طباوضلا حيضوت متي[ ـل ًاقفو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةراد]ا
 

 ريرقتلا مزلي نكلو ةعجارملل ةسيئرلا رومJا دحأ هتعيبطب دعُي ةيرارمتسWاب قلعت;ا يرهو©ا دكأتلا مدع نإف ,)٧٠١( ةعجار;ا رايعم نم ١٥ ةرقفلا ف حضوم وه امك ١٧
 .)٥٧٠( ةعجار;ا رايعم نم ٢٢ ةرقفلل ًاقفو عجار;ا ريرقت ف لصفنم مسق ف هنع

 .ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع غPب∂ل ةمئاقلا ف "ىرخأ" ةملك جاردإ يرورضلا نم نوكي نلف ,ةيرارمتسWاب قلعتم يرهوج دكأت مدع اهيف دجوي W يتلا فورظلا ف ١٨
 .ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت يمدختس; ةديفم دعُت يتلا ةعجارملل ةسيئرلا رومJا نع ًايفاضإ ًاحرش عجار;ا نّمضي دق  ١٩
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ينوناقلا راط]ا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ٢٠
 اهتايوتحم نعو ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع )ةددحم ةحئW وأ ماظن بايغ لظ ف طابترWا دقعل اقفو وأ( ةحئW وأ ماظن بجوõ ةلوؤس;ا ةه©ا يه ةراد]اب دوصق;ا *

ßا هاWا فارطµةيجرا. 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٨٣  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 عجار"ا ةيلوؤسم

 ]ـل Wًداع ًاصخلم دعُت وأ[ عم ,ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ةقسّتم دعُت ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع يأر ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا" )٨١٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو اهب انمق يتلا انتاءارجإ ىلإ ًادانتسا كلذو ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف دمتع;ا "ةصخل;ا

 ]عجار;ا عيقوت[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]عجار;ا ريرقت خيرات[
  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٨٤  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 :)٢( يحيضوتلا لاث"ا

 :يلي ام فورظلا نمضتت

 .ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف لدعم ريغ يأر ءادبإ ت  •

 ف ةلوبقم دعت طباوضلا نأ عجار"ا ددح دقو .X حاضي8ا ف ٍفاك ٍلكشب كلذ نع حاصف8ا تو ةراد8ا لبق نم طباوضلا عضو ت  •
 .ةمئاقلا فورظلا لظ

 ةيلا"ا مئاوقلا اهنم تقتشا يتلا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت خيرات سفنب خرؤم ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت  •
 .ةصخل"ا

 ىرخHا تامولع"او .ىرخHا تامولع"ا ف ححصم ريغ ًايرهوج ًافيرf فصت ةرابع ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت نمضتي  •
 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا ىلع يوتحي دنتسم ف ةدراو تامولعم ًاضيأ يه ححص"ا ريغ يرهوÄا فيرحتلا اذه اهب قلعتي يتلا
 .اهنع عجار"ا ريرقتو

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]نوينع;ا نوبطا≠ا[

 يأرلا

 قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ةصخل;ا لخدلا ةمئاقو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةصخل;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 ةيلا;ا مئاوقلا نم ةقتشم ,ةلصلا تاذ تاحاضي]او ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةصخل;ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ةصخل;ا ةيكل;ا
 .٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع )أ( ةكرشلل ةعجارُ;ا

 ىلع ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا )ـل Wًداع ًاصخلم دعُت وأ( عم ,ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ,قستت ةقفر;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 .X حاضي]ا ف يب;ا ساسJا

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا

W ~ا عيمج ىلع ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يوت[ةبولط;ا تاحاصف õبجو ]ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف قبط;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ حيضوت متي 
 عجار;ا ريرقتو ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةءارق نع اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةءارق ينغُت W ,هيلع ًءانبو .])أ( ةكرشلل ةعجارُ;ا
 .اهنع

 اهنع انريرقتو ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا

 ف ةنَّمضُم ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا[ .٢٠×٢ رياربف ١٥ ف خرؤ;ا انريرقت ف ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف لدعم ريغ ةعجارم يأر انيدبأ دقل
 تامولع;ا ف ححصم ريغ ًايرهوج ًافير~ فصت ةرابع ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت نمضتيو .٢٠×١ ةنسل يونسلا ريرقتلا
 تامولع;ا ف ححص;ا ريغ يرهو©ا فيرحتلاو ةراد]ا ليل~و ةشقانمو .٢٠×١ ةنسل يونسلا ريرقتلل ةراد]ا ليل~و ةشقانم نمض ىرخJا
 تامولع;ا هيلع يوت~ يذلا ححص;ا ريغ يرهو©ا فيرحتلا فصو متي[ ].٢٠×١ ةنسل صخل;ا يونسلا ريرقتلا ف ًاضيأ نانَّمضُم ,ىرخJا
 ]ىرخJا

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ٢١ةراد8ا ةيلوؤسم

 .X حاضي]ا ف يب;ا ساسJا ىلع ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةراد]ا

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ينوناقلا راط]ا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ٢١



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٨٥  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 عجار"ا ةيلوؤسم

 ]ـل Wًداع ًاصخلم دعُت وأ[ عم ,ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ةقسّتم دعُت ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع يأر ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا" )٨١٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو اهب انمق يتلا انتاءارجإ ىلإ ًادانتسا كلذو ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف دمتع;ا "ةصخل;ا

 ]عجار;ا عيقوت[

 ]عجار;ا ناونع[

  ]عجار;ا ريرقت خيرات[



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٨٦  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 :)٣( يحيضوتلا لاث"ا

 :يلي ام فورظلا نمضتت

 .ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف ظفحتم يأر ءادبإ ت  •

 ف ةلوبقم دعت طباوضلا نأ عجار"ا ددح دقو .X حاضي8ا ف ٍفاك ٍلكشب كلذ نع حاصف8ا تو ةراد8ا لبق نم طباوضلا عضو ت  •
 .ةمئاقلا فورظلا لظ

 ةيلا"ا مئاوقلا اهنم تقتشا يتلا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت خيرات سفنب خرؤم ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت  •
 .ةصخل"ا

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]نوينع;ا نوبطا≠ا[

 يأرلا

 تاريغتلا ةمئاقو ةصخل;ا لماشلا لخدلا ةمئاقو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةصخل;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 مئاوقلا نم ةقتشم ,ةلصلا تاذ تاحاضي]او ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةصخل;ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ةصخل;ا ةيكل;ا قوقح ف
 ف ةيلا;ا مئاوقلا كلت ف ظفحتم ةعجارم يأر انيدبأ دقو .٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع )ةكرشلا( )أ( ةكرشلل ةعجارُ;ا ةيلا;ا
 ٢٠.٢٢×٢ رياربف ١٥ ف خرؤ;ا انريرقت

 ىلع ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا )ـل Wًداع ًاصخلم دعُت وأ( عم ,ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ,قستت ةقفر;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,انيأر فو
 نع )أ( ةكرشلل ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا فيرحتل لثا≤ ردقب ًةفرحُم ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دعُت ,كلذ عمو .X حاضي]ا ف يب;ا ساسJا
 .٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلا

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا

W ~ا عيمج ىلع ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يوت[ةبولط;ا تاحاصف õبجو ]ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف قبط;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ حيضوت متي 
 عجار;ا ريرقتو ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةءارق نع اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةءارق ينغُت W ,هيلع ًءانبو .])أ( ةكرشلل ةعجارُ;ا
 .اهنع

 اهنع انريرقتو ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا

 نأ[ ةعجار;ا ف ظفحت;ا انيأر ساسأ ناكو .٢٠×٢ رياربف ١٥ ف خرؤ;ا انريرقت ف ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف ظفحتم ةعجارم يأر انيدبأ دقل
 ريياع;ا نع ًاجورخ لكشي ا≤ ,طقف ةفلكتلاب هترهظأ اهنكلو ,لقأ امهيأ ,ققحتلل ةلباقلا ةميقلا فاص وأ ةفلكتلاب نوز≠ا رهظُت مل ةراد]ا

 يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتع;ا ىرخJا تارادص]او ريياع;او ,)*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ةدمتع;ا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا

 يغبني ناكل ,لقJا امهيأ ,ققحتلل ةلباقلا ةميقلا فاص وأ ةفلكتلاب نوز≠ا ةراد]ا ترهظأ ول هنأ ىلإ ةكرشلا تPجس ريشتو .])**(يينوناقلا
 ةاكزلا ضفخنتس تناكو ,××× غلبõ تاعيب;ا ةفلكت ديزتس تناك ,يلاتلابو .ققحتلل ةلباقلا هتميق فاصل Wًوصو ××× غلبõ نوز≠ا ضيفخت
 .بيترتلا ىلع ××× و ,××× و ,××× غلبõ يمهاس;ا قوقحو ,لخدلا فاصو ,لخدلا ةبيرضو

 
 ىلع هنأ مهف ف يمدختس;ا دعاسي ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع يأرلا ةرقف ف ةعجار;ا ةيلا;ا مئاوقلا نع عجار;ا ريرقت ف ظفحت;ا يأرلا ىلإ ةراش]ا هذه عضو ٢٢

 .يرهوج لكشب ةفَّرحُم دعُت يتلا ةعجار;ا ةيلا;ا تانايبلا سكعت ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف لدعم ريغ ًايأر ىدبأ دق عجار;ا نأ نم مغرلا
 ف درو ا; ًاقفو ريياع;ا كلت ضعبل ةئيهلا اهتفاضأ تاحاصفإ ىلإ ةفاض]اب يلودلا سلºا نم تردص امك يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا يه ةدمتع;ا ةيلودلا ريياع;ا  *

 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا يلا;ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع;ا دامتعا ةقيثو
 عوضوم لثم ةيلودلا ريياع;ا اهيطغت W عيضاو; ةينف ءارأ وأ ريياعم نم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا هدمتعت ام وه ىرخJا تارادص]او ريياع;اب دصقي  **

 .ةاكزلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٨٧  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ٢٣ةراد8ا ةيلوؤسم

 .X حاضي]ا ف يب;ا ساسJا ىلع ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةراد]ا

 عجار"ا ةيلوؤسم

 ]ـل Wًداع ًاصخلم دعُت وأ[ عم ,ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ةقسّتم دعُت ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع يأر ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا" )٨١٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو اهب انمق يتلا انتاءارجإ ىلإ ًادانتسا كلذو ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف دمتع;ا "ةصخل;ا

 ]عجار;ا عيقوت[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]عجار;ا ريرقت خيرات[
  

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ينوناقلا راط]ا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ٢٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٨٨  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 :)٤( يحيضوتلا لاث"ا

 :يلي ام فورظلا نمضتت

 .ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف ضراعم يأر ءادبإ ت  •

 ف ةلوبقم دعت طباوضلا نأ عجار"ا ددح دقو .X حاضي8ا ف ٍفاك ٍلكشب كلذ نع حاصف8ا تو ةراد8ا لبق نم طباوضلا عضو ت  •
 .ةمئاقلا فورظلا لظ

 ةيلا"ا مئاوقلا اهنم تقتشا يتلا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت خيرات سفنب خرؤم ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت  •
 .ةصخل"ا

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]نوينع;ا نوبطا≠ا[

 يأر ءادبإ نع عانتم3ا

 قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ةصخل;ا لخدلا ةمئاقو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةصخل;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 ةيلا;ا مئاوقلا نم ةقتشم ,ةلصلا تاذ تاحاضي]او ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةصخل;ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ةصخل;ا ةيكل;ا
 .٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع )أ( ةكرشلل ةعجارُ;ا

 هنإف ,انريرقت ف دراولا "اهنع انريرقتو ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا" مسق ف هتشقانم تê يذلا ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف ضراع;ا يأرلل ًةجيتنو
 .ةقفر;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف يأر ءادبإ بسان;ا ريغ نم

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا

W ~ا عيمج ىلع ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يوت[ةبولط;ا تاحاصف õبجو ]ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف قبط;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ حيضوت متي 
 عجار;ا ريرقتو ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةءارق نع اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةءارق ينغُت W ,هيلع ًءانبو .])أ( ةكرشلل ةعجارُ;ا
 .اهنع

 اهنع انريرقتو ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا

 .٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع )أ( ةكرشلل ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف ًاضراعم ًايأر انيدبأ ,٢٠×٢ رياربف ١٥ ف خرؤ;ا انريرقت ف
 .]ضراع;ا ةعجار;ا يأر ساسأ حيضوت متي[ ضراع;ا انيأر ساسأ ناكو

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ٢٤ةراد8ا ةيلوؤسم

 .X حاضي]ا ف يب;ا ساسJا ىلع ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةراد]ا

 عجار"ا ةيلوؤسم

 ]ـل Wًداع ًاصخلم دعُت وأ[ عم ,ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ةقسّتم دعُت ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع يأر ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا" )٨١٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو اهب انمق يتلا انتاءارجإ ىلإ ًادانتسا كلذو ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف دمتع;ا "ةصخل;ا

 ]عجار;ا عيقوت[

 ]عجار;ا ناونع[

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ينوناقلا راط]ا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ٢٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٨٩  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 ]عجار;ا ريرقت خيرات[
 :)٥( يحيضوتلا لاث"ا

 :يلي ام فورظلا نمضتت

 .ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف لدعم ريغ يأر ءادبإ ت  •

 .ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا دادع8 ةضورفم طباوض دجوت  •

 .ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا ف لدعم ريغ يأر ءادبإ نكم"ا ريغ نم هنأ ىلإ عجار"ا صُلخ  •

 ةيلا"ا مئاوقلا اهنم تقتشا يتلا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت خيرات سفنب خرؤم ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع عجار"ا ريرقت  •
 .ةصخل"ا

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع لقتس"ا عجار"ا ريرقت

 ]نوينع;ا نوبطا≠ا[

 ضراع"ا يأرلا

 قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ةصخل;ا لخدلا ةمئاقو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةصخل;ا يلا;ا زكر;ا ةمئاق لمشت يتلاو ,ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا
 ةيلا;ا مئاوقلا نم ةقتشم ,ةلصلا تاذ تاحاضي]او ,خيراتلا كلذ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع ةصخل;ا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ةصخل;ا ةيكل;ا
 .٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع )أ( ةكرشلل ةعجارُ;ا

 ًاصخلم دعُت W وأ( عم ةقستم ريغ ةقفر;ا ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نإف ,"ضراع;ا يأرلا ساسأ" مسق ف حضو;ا رمJا ةيمهJ ًارظنو ,انيأر فو
 .]ةضورف;ا طباوضلا حيضوت متي[ ـل ًاقفو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتن;ا ةنسلا نع )أ( ةكرشلل ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا )ـل Wًداع

 ضراع"ا يأرلا ساسأ

 )ـل Wًداع ًاصخلم تسيل وأ( عم ,ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ,ةقسّتم ريغ ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا نوكت نأ ف ببست يذلا رمJا حيضوت متي[
 .]ةقبط;ا طباوضلل ًاقفو ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 ةصخل"ا ةيلا"ا مئاوقلا

W ~ا عيمج ىلع ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا يوت[ةبولط;ا تاحاصف õبجو ]ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ ف قبط;ا يلا;ا ريرقتلا راطإ حيضوت متي 
 عجار;ا ريرقتو ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةءارق نع اهنع عجار;ا ريرقتو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا ةءارق ينغُت W ,هيلع ًءانبو .])أ( ةكرشلل ةعجارُ;ا
 .اهنع

 اهنع انريرقتو ةعجارُ"ا ةيلا"ا مئاوقلا

 .٢٠×٢ رياربف ١٥ ف خرؤ;ا انريرقت ف ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا ف لدعم ريغ ةعجارم يأر انيدبأ دقل

 ةصخل"ا ةعجار"ا ةيلا"ا مئاوقلا نع ٢٥ةراد8ا ةيلوؤسم

 .]ةضورف;ا طباوضلا حيضوت متي[ ـل ًاقفو ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس;ا يه ةراد]ا

 عجار"ا ةيلوؤسم

 ]ـل Wًداع ًاصخلم دعُت وأ[ عم ,ةيرهو©ا بناو©ا عيمج نم ةقسّتم دعُت ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا تناك اذإ اّمع يأر ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 ةيلا;ا مئاوقلا نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا" )٨١٠( ةعجار;ا رايع; ًاقفو اهب انمق يتلا انتاءارجإ ىلإ ًادانتسا كلذو ,ةعجارُ;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف ينوناقلا راط]ا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ٢٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٧٩٠  

)٨١٠( ةعجارملل يلودلا رايع"ا  
 

 نع ريراقتلا دادع] تاطابترWا
 ةصخل;ا ةيلا;ا مئاوقلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم;ا ف دمتع;ا "ةصخل;ا

  ]عجار;ا عيقوت[

 ]عجار;ا ناونع[

 ]عجار;ا ريرقت خيرات[

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةق@علا تاذ تامد=او ىرخ:ا تاديكأتلاو صحفلل ةيلودلا ريياع*ا :يناثلا مسقلا
  



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيخيراتلا ةيلا7ا مئاوقلا صحفل تاطابتر2ا :)٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم

 

 ذخLا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعFا سلجم نم ردص امك ,)٢٤٠٠( صحفلا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .دامتعYا ةقيثو ف اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا تRيدعتلا نابسPا ف



 

 
   ٧٩٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابتر2 يلودلا رايع7ا

 ةيخيراتلا ةيلا7ا مئاوقلا صحفل تاطابتر2ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترFا ةيلاFا مئاوقلا صحف لامعأ ىلع رايعFا اذه يرسي(

 سرهفلا

 

 ةمدقم

 ٤-١  .......................................................................................................  رايعFا اذه قاطن

 ٨–٥  .............................................................................  ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل طابترYا

 ١٢-٩  ............................................................................................ رايعFا اذه صاصتخا قاطن

 ١٣  ........................................................................................................... نايرسلا خيرات

 ١٥–١٤  ................................................................................................................  فادهBا

 ١٧-١٦  ..............................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطت7ا

 ٢٠-١٨  ...........................................................................  رايعFا اذهل ًاقفو صحفلا تاطابتراب مايقلا

 ٢١  ....................................................................................................  ةيقRخLا تابلطتFا

 ٢٣–٢٢  ......................................................................................  ينهFا مكPاو ينهFا كشلا ةعزن

 ٢٨–٢٤  ....................................................................................  طابترYا ىوتسم ىلع ةدو{ا ةباقر

 ٤١–٢٩  ........................... تاطابترYاو تاقRعلا كلت ف رارمتسYاو صحفلا تاطابتراو ءRمعلا عم تاقRعلا لوبق

 ٤٢  .................................................................................... ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅاب لاصتYا

 ٥٧–٤٣  .........................................................................................................  طابترYا ذيفنت

 ٦٠-٥٨  ......................................................................................................  ةقحRلا ثادحLا

 ٦٥–٦١  .......................................................................................................  ةبوتكFا تادافÅا

 ٦٨–٦٦  ..................................................................... ةذفنFا تاءارجÅا نم اهيلع لصحتFا ةلدLا يوقت

 ٨٥- ٦٩  ................................................................  ةيلاFا مئاوقلا نأشب ينوناقلا بساÜا جاتنتسا نيوكت

 ٩٢-٨٦  ...............................................................................................  ينوناقلا بساÜا ريرقت

 ٩٦-٩٣  ..................................................................................................................  قيثوتلا

 ىرخBا ةيريسفتلا داو7او ةيقيبطتلا داو7ا

 ٥أ–١أ  .......................................................................................................  رايعFا اذه قاطن

 ٧أ-٦أ  .............................................................................  ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل طابترYا

 ةرقفلا
 



 

 
   ٧٩٥  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ١٠أ–٨أ  ................................................................................................................ فادهLا

 ١٣أ-١١أ  ..............................................................................................................  تافيرعتلا

 ١٤أ  ...........................................................................  رايعFا اذهل ًاقفو صحفلا تاطابتراب مايقلا

 ١٦أ-١٥أ  ....................................................................................................  ةيقRخLا تابلطتFا

 ٢٥أ-١٧أ  ......................................................................................  ينهFا مكPاو ينهFا كشلا ةعزن

 ٣٣أ–٢٦أ  ...................................................................................  طابترYا ىوتسم ىلع ةدو{ا ةباقر

 ٦٢أ–٣٤أ  ........................... تاطابترYاو تاقRعلا كلت ف رارمتسYاو صحفلا تاطابتراو ءRمعلا عم تاقRعلا لوبق

 ٦٩أ-٦٣أ  ................................................................................... ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅاب لاصتYا

 ١٠٥أ-٧٠أ  .........................................................................................................  طابترYا ذيفنت

 ١٠٨أ–١٠٦أ  .......................................................................................................  ةبوتكFا تادافÅا

 ١١١أ-١٠٩أ  ..................................................................... ةذفنFا تاءارجÅا نم اهيلع لصحتFا ةلدLا يوقت

 ١٢٣أ-١١٢أ  ................................................................  ةيلاFا مئاوقلا نأشب ينوناقلا بساÜا جاتنتسا نيوكت

 ١٥٠أ-١٢٤أ  ...............................................................................................  ينوناقلا بساÜا ريرقت

 ١٥١أ  .................................................................................................................  قيثوتلا

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل طابترا باطã يحيضوت لاثم :لوLا قحلFا

 ينوناقلا بساÜا صحف ريراقتل يحيضوت لاثم :يناثلا قحلFا
 
 

 تارادصÅ ديهمتلا عم بنج ىلإ ًابنج "ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا" )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترY يلودلا رايعFا ةءارق يغبني
 .ةقRعلا تاذ تامدãاو ىرخLا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارFاو ةدو{ا ةباقرل ةيلودلا ريياعFا

  

  



 

 
   ٧٩٦  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ةمدقم

 رايع7ا اذه قاطن

 )١أ ةرقفلا :عجار( :صحفلا تاطابترY يلودلا رايعFا اذه لوانتي .١

 وه ينوناقلا بساÜا نوكي Y امدنع ,ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلل صحف ذيفنتل دقاعتي امدنع ينوناقلا بساÜا تايلوؤسم )أ(
 ;ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلا عجارم

 .ةيلاFا مئاوقلا نع ينوناقلا بساÜا ريرقت ىوتحمو لكش )ب(

٢. Y ا اذه لوانتيFا مئاوقلا صحف رايعFا وأ ةيلاFا تامولعFا ةيلاLا هذّفني يذلا ,ةأشنملل ةيلوÜا دعُي يذلا ينوناقلا بساFعجار 
 )٢أ ةرقفلا :عجار( ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلل لقتسFا

 ديكأتلا تاطابترا ذيفنت متيو .ىرخLا ةيخيراتلا ةيلاFا تامولعFا صحف تايلمع ىلع ,ةجاPا بسح هفييكت دعب ,رايعFا اذه قَّبطُي  .٣
 ١.)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعF ًاقفو ةيخيراتلا ةيلاFا تامولعFا صحف تايلمع فRخب ىرخLا دودÜا

 ٢)١( ةدو{ا ةباقرل يلودلا رايعFاب ةقRعلا

 يينهFا يبساÜا بتاكم ىلع )١( ةدو{ا ةباقر رايعم قبطنيو .بتكFا تايلوؤسم نم اهتاءارجإو اهتاسايسو ةدو{ا ةباقر مظن دعُت .٤
 نم طابترا لك ىوتسم ىلع ةدو{ا ةباقرب ةقلعتFا رايعFا اذه ماكحأ ينبنتو ٣.ةيلاFا مئاوقلا صحفل بتكFا تاطابتراب قلعتي اميف
 :عجار( .رايعFا كلذ تابلطتF لقLا ىلع ةيواسم تابلطتF وأ )١( ةدو{ا ةباقر رايعF عضخي بتكFا نأ ساسأ ىلع صحفلا تاطابترا
 )٥أ–٣أ تارقفلا

 ةيخيراتلا ةيلا7ا مئاوقلا صحفل طابتر2ا 

 ٤.)ديكأتلا راطإ( ديكأتلا تاطابترY يلودلا راطÅا ف يبFا وحنلا ىلع ,دودحم ديكأت طابترا وه ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحف .٥
 )٧أ ,٦أ يترقفلا :عجار(

 مئاوق ةيأ دادعإ ف يفدهتسFا يمدختسFا ةقث ةجرد زيزعت ىلإ فدهي ًاجاتنتسا ينوناقلا بساÜا يدبُي ,ةيلاFا مئاوقلا صحف دنع .٦
 ريرقت نمضتيو .دودحم ديكأت ىلإ هلوصو ىلإ ينوناقلا بساÜا جاتنتسا دنتسيو .قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ةأشنملل ةيلام
   .جاتنتسYا مهف نم ءاّرقلا نّكò يذلا قايسلا هرابتعاب صحفلا طابترا ةعيبطل ًافصو ينوناقلا بساÜا

 يتلا ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةيليلô تاءارجإ ذيفنتو تاراسفتسا هيجوتب يسيئر لكشب ينوناقلا بساÜا موقي .٧
 .لكك ةيلاFا مئاوقلا نأشب ,رايعFا اذه تابلطتF ًاقفو هؤادبإ متي ,جاتنتسا ىلإ لصوتلل ًاساسأ لكشت

 تاءارجإ ذيفنتو ميمصت هيلع يعتيف ,يرهوج لكشب ةفرحم نوكت دق ةيلاFا مئاوقلا نأب دقتعي هلعجي رمأب ينوناقلا بساÜا ملع اذإ .٨
 .رايعFا اذهل ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا ف جاتنتسا ءادبإ ىلع ًارداق نوكيل ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًايرورض هاري امبسح ةيفاضإ

 رايع7ا اذه صاصتخا قاطن 

 تابلطتم هيف تعضو يذلا قايسلا رفوت يتلا ,صحفلا تاطابترا رايعم عابتا دنع ينوناقلا بساÜا فادهأ ىلع رايعFا اذه يوتحي .٩
 .صحفلا طابتراب مايقلا دنع هذيفنت مزلي ام مهف ىلع ينوناقلا بساÜا ةدعاسم اهب دصقُي يتلاو ,رايعFا اذه

 .ةعوضوFا فادهLاب ءافولا نم ينوناقلا بساÜا يكû ىلإ فدهتو ,"بجي" ةملكب اهنع رَّبعُم تابلطتم ىلع رايعFا يوتحي .١٠

 
 "ةيخيراتلا ةيلاFا تامولعFا صحف وأ ةعجارم تايلمع فRخب ىرخLا ديكأتلا تاطابترا" )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم  ١
 ةقRعلا تاذ تامدãا تاطابتراو ىرخLا ديكأتلا تاطابتراو ةيلاFا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدو{ا ةباقر" )١( ةدو{ا ةباقرل يلودلا رايعFا  ٢
 ٤ ةرقفلا ,)١( ةدو{ا ةباقر رايعم  ٣
 ١١و ٧ ناترقفلا ,ديكأتلا راطإ  ٤



 

 
   ٧٩٧  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ميلسلا مهفلاب ةلص اذ ًاقايس رفوت ,ةيريسفت ىرخأو ةيقيبطت داومو تافيرعتو ةمدقم ىلع رايعFا اذه يوتحي ,كلذ ىلإ ةفاضÅاب .١١
 .رايعملل

 Y تاداشرÅا هذه لثم نأ يح فو .اهذيفنتل تاداشرإو تابلطتملل ًايفاضإ ًاحرش ىرخLا ةيريسفتلا داوFاو ةيقيبطتلا داوFا مدقتو .١٢
 ةيريسفتلا داوFاو ةيقيبطتلا داوFا ًاضيأ رفوت دقو .تابلطتملل حيحصلا قيبطتلاب ةلص تاذ دعُت اهنأ Yإ ,ًابلطتم اهتاذ دح ف ضرفت
 .تابلطتFا قيبطت ف دعاستو ,رايعFا اذه ف اهلوانت ت يتلا رومLاب قلعتت ةماع تامولعم ىرخLا

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترFا ةيلاFا مئاوقلا صحف لامعأ ىلع رايعFا اذه يرسي .١٣

 فادهBا

 :يلي اميف رايعFا اذهل ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا صحف نم ينوناقلا بساÜا فادهأ لثمتت .١٤

 مئاوقلا تناك اذإ ام نأشب ,ةيليلô تاءارجإ ذيفنتو تاراسفتسا هيجوت قيرط نع يساسأ لكشب ,دودحم ديكأت ىلإ لوصولا )أ(
 هملع ىلإ ا£ دق ناك اذإ اّمع جاتنتسا ءادبإ نم ينوناقلا بساÜا يكû يلاتلابو ,يرهو{ا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلاFا
   ;قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,ةَّدعُم ريغ ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ هوعدي ءيش يأ

 .رايعFا اذه بجو¶ بولطFا وحنلا ىلع غRبÅاو لكك ةيلاFا مئاوقلا نع ريرقت دادعإ )ب(

 ف ٍفاك ريغ ينوناقلا بساÜا ريرقت ف ظفحتم جاتنتسا ءادبإ نوكيو دودحم ديكأت ىلإ لوصولا نكY ò امدنع ,تYاPا عيمج ف .١٥
 نع رداصلا ريرقتلا ف جاتنتسا ءادبإ نع عانتمYاب امإ ينوناقلا بساÜا موقي نأ بلطتي رايعFا اذه نإف ,ةمئاقلا فورظلا لظ
 تارقفلا :عجار( .ةقبطنFا حئاوللا وأ ةمظنLا بجو¶ ًانك™ كلذ ناك اذإ طابترYا نم باحسنYا ,لاPا ىضتقم بسحب وأ ,طابترYا
 )١٢٢أ ,١٢١أ ,١٠أ–٨أ

 تافيرعتلا

 ف ةمدختسFا ىرخLا تاحلطصملل حرش ىلإ ةفاضÅاب رايعFا اذه ف ةفَّرعFا تاحلطصFا )درسFا( ٥تاحلطصFا درسم نمضتي .١٦
 نوفلكFا"و "ةرادÅا" يحلطصم فيرعت ىلع درسFا يوتحي ,لاثFا ليبس ىلعف .ريسفتلاو قيبطتلا قاستا ف ةدعاسملل ,رايعFا اذه
 )١٢أ ,١١أ يترقفلا :عجار( .رايعFا اذه ف يمدختسFا "ةمكوPاب

١٧. Lا اذه ضارغFا ةيت¨ا تاحلطصملل نوكت ,رايعFا يناعFيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب: 

 ريغو ةيلاFا تانايبلا نم لك يب ةيقطنFا تاقRعلا ليلô لRخ نم ةيلاFا تامولعFا يوقت تايلمع :ةيليلحتلا تاءارجÅا )أ(
 قستت Y يتلاو اهيلع فرعتلا متي يتلا تاقRعلا وأ تابلقتلا نع يرورضلا يرحتلا ًاضيأ ةيليلحتلا تاءارجÅا لمشتو .ةيلاFا
 .ريبك غلب¶ ةعقوتFا ميقلا نع فلتخت وأ ةلصلا تاذ ىرخLا تامولعFا عم

 .يرهوج لكشب ةفَّرحُم ةيلاFا مئاوقلا نوكت امدنع بسانم ريغ ًاجاتنتسا ينوناقلا بساÜا ءادبإ رطخ :طابترYا رطخ )ب(

 .ماع ضرغ يذ راطÅ ًاقفو ةدعم ةيلام مئاوق :ماعلا ضرغلا تاذ ةيلاFا مئاوقلا )ج(

 نم عساو عاطقل ةيلاFا تامولعFا نم ةكرتشFا تاجايتحYا ةيبلتل ممصم يلام ريرقت راطإ :ماعلا ضرغلا وذ راطÅا )د(
 .مازتلا راطإ وأ لداع ضرع راطإ يلاFا ريرقتلا راطإ نوكي نأ نكòو .يمدختسFا

   .اهجراخ وأ ةأشنFا لخاد نم يعلطم صاخشأ نم تامولعم ىلع لوصPا بلط نم راسفتسYا نوكتي :راسفتسYا )ه(

 ,طابترYا فورظ ف لوبقم ىوتسم ىلإ طابترYا رطخ ضافخنا دنع هيلإ لوصولا متي يذلا ديكأتلا ىوتسم :دودÜا ديكأتلا )و(
 ّدعُيو .رايعFا اذهل ًاقفو جاتنتسا ءادبÅ ساسأك ,لوقعم ديكأت طابتراب مايقلا ةلاح ف هنم ربكأ رطãا كلذ نوكي ثيحب نكلو

 
 تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارFاو ةدو{ا ةباقرل ةيلودلا ريياعFا تارادصإ بيتك ف ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعFا سلجم نع رداصلا ةيلودلا ريياعFا تاحلطصم درسم ٥

 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم دمتعFاو ,يبساحملل يلودلا داYôا هرشن يذلا ,)بيتكلا( ةقRعلا تاذ تامدãاو ىرخLا



 

 
   ٧٩٨  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 نم ٍدجم ىوتسم ىلإ ينوناقلا بساÜا لوصول لقLا ىلع ًايفاك ةلدLا عمج تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط نم جيزFا
 ةقث ىوتسFا اذه ززعي نأ حجرFا نمف ,ىزغم اذ ينوناقلا بساÜا هيلع لصحي يذلا ديكأتلا ىوتسم نوكي ىتحو .ديكأتلا
       )١٣أ ةرقفلا :عجار( .ةيلاFا مئاوقلا ف يفدهتسFا يمدختسFا

 قيرف ءاضعأ وأ طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا حلطصFا لمشيو .)*(ةماعلا ةسرامFا ف ينهم بساحم :ينوناقلا بساÜا )ز(
 كيرشلا مايق ىلإ ةحارص رايعFا اذه اهيف فدهي يتلا نطاوFا فو .لاPا ىضتقم بسح ,بتكFا وأ نيرخ¨ا طابترYا
 نم Yًدب "طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا" حلطصم مدخُتسا ,تايلوؤسFا وأ تابلطتFا دحأب ءافولاب طابترYا نع لوؤسFا
 عاطقلا ف امهلداعي ام ىلإ ناريشي امهنأ ىلع "بتكFا"و "طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا" احلطصم أرقُيو ."ينوناقلا بساÜا"
 .ءاضتقYا دنع ,ماعلا

 دعاوقلاو ديكأتلاو ةبساÜا ريياعم هرفوت يذلا قايسلا ف ,ةربخو ةفرعمو بيردت نم مئRم وه ام قيبطت :ينهFا مكPا )ح(
 .صحفلا طابتراب ةطيÜا فورظلا لظ ف ةبسانم نوكت يتلا تافرصتلا نأشب ةسوردم تارارق ذاختا دنع ,ةيقRخLا

 يتلاو ,صحفلا تاطابتراب مايقلا دنع طابترYا قيرف اهل عضخي يتلا ةيقRخLا تابلطتFا :ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFا )ط(
 سلجم نع ةرداصلا )ةنهFا تايقRخأ دعاوق( يينهFا يبساحملل ةنهFا تايقRخأ دعاوق نم )ب(و )أ( نيأز{ا ًةداع لمشت

 )**(.ًاددشت رثكأ نوكت يتلا ةينطولا تابلطتFا عم بنج ىلإ ًابنج ,يبساحملل ةنهFا تايقRخL ةيلودلا ريياعFا

 .صاخ ضرغ يذ راطÅ ًاقفو ةَّدعُم ةيلام مئاوق :صاãا ضرغلا تاذ ةيلاFا مئاوقلا )ي(

 نأ نكòو .ةيلاFا تامولعFا نم ينيعم يمدختسم تاجايتحا ةيبلتل ممصم يلام ريرقت راطإ :صاãا ضرغلا وذ راطÅا )ك(
 .مازتلا راطإ وأ لداع ضرع راطإ يلاFا ريرقتلا راطإ نوكي

 تابلطت7ا

 رايع7ا اذهل ًاقفو صحفلا تاطابتراب مايقلا

 لجأ نم ,ىرخLا ةيريسفتلا داوFاو ةيقيبطتلا داوFا كلذ ف ا¶ ,هلماكب رايعFا اذه صنل مهف ينوناقلا بساÜا ىدل نوكي نأ بجي .١٨
 )١٤أ ةرقفلا :عجار( .حيحصلا لكشلاب هتابلطتم قيبطتو هفادهأ مهف

 ةلصلا تاذ تابلطتFاب مازتلYا

 نوكيو .صحفلا طابتراب ةلص يذ ريغ بلطتFا نكي مل ام رايعFا اذه ف دراو بلطتم لكب مازتلYا ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .١٩
 .بلطتFا اهلوانتي يتلا فورظلا دجوت امدنع صحفلا طابتراب ةلص اذ بلطتFا

٢٠. Y ا اذهب همازتلا ىلإ ريشي نأ ينوناقلا بساحملل زوجيFا اذه تابلطتم عيمجب مزتلا دق نكي مل ام هريرقت ف رايعFةلصلا تاذ رايع 
 .صحفلا طابتراب

 ةيقWخBا تابلطت7ا

 يترقفلا :عجار( )*( .لRقتسYاب ةقلعتFا كلت كلذ ف ا¶ ,ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFاب مازتلYا ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٢١
 )١٦أ ,١٥أ

 ينه7ا مك^او ينه7ا كشلا ةعزن

 ف ببستت فورظ دجوت دق هنأ كاردإو ينهFا كشلا ةعزنب يلحتلا عم هذيفنتو طابترRل طيطختلا ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٢٢
ôا مئاوقلا فيرF٢٠أ–١٧أ تارقفلا :عجار( .يرهوج لكشب ةيلا( 

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف اهب لومعFا حئاوللاو ةمظنLا عم ًايشاû ينوناقلا بساÜا ىلإ "practitioner" "سرامFا" ةملك رييغت ت  *
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةنهFا بادآو كولس دعاوقب ًاضيأ ينوناقلا بساÜا مزتلي  **
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةنهFا بادآو كولس دعاوقب ًاضيأ ينوناقلا بساÜا مزتلي  *



 

 
   ٧٩٩  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )٢٥أ–٢١أ تارقفلا :عجار( .صحفلا طابتراب مايقلا دنع ينهFا مكPا ةسرا™ ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٢٣

 طابتر2ا ىوتسم ىلع ةدو`ا ةباقر

 فورظ بساني ا¶ ,يلاFا ريرقتلا ف ةءافكلاو ديكأتلا بيلاسأو تاراهم ف ةءافكلاب طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا عتمتي نأ بجي .٢٤
 )٢٦أ ةرقفلا :عجار( .طابترYا

 )٣٠أ–٢٧أ تارقفلا :عجار( :يلي اّمع ةيلوؤسFا طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا لمحتي .٢٥

 ;كيرشلا كلذل هدانسإ متي صحف طابترا لكل ةماعلا ةدو{ا )أ(

 ةيماظنلا تابلطتFاو ةينهFا ريياعFاب مازتلYا راطإ ف ,هذيفنتو هل طيطختلاو هيلع فارشÅاو صحفلا طابترا هيجوت )ب(
 )٣١أ ةرقفلا :عجار( ;ةقبطنFا ةيميظنتلاو

 ;ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسانم لكشب ينوناقلا بساÜا ريرقت رودص )ج(

 :يلي ام كلذ ف ا¶ ,بتكFا ف ةدو{ا ةباقر تاسايسل ًاقفو طابترYا ذيفنت )د(

 نأو ,اهعابتا ت دق تاطابترYاو ءRمعلا عم تاقRعلا رارمتساو لوبقب ةقلعتFا ةبسانFا تاءارجÅا نأب عانتقYا )١(
 نأ اهنأش نم تامولعم كانه تناك اذإ اميف رظنلا كلذ ف ا¶ ,ةبسانم دعُت اهيلإ لوصولا ت يتلا تاجاتنتسYا

 )٣٣أ ,٣٢أ يترقفلا :عجار( ;ةهازنلا ىلإ رقتفت ةرادÅا نأ ىلإ صلُخي طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا لع≤

 ةربãاو ديكأتلا بيلاسأو تاراهم كلذ ف ا¶ ,ةبسانFا تاردقلاو ةءافكلاب ًاعمتجم عتمتي طابترYا قيرف نأب عانتقYا )٢(
 :لجأ نم كلذو ,يلاFا ريرقتلا ف

 ;ةقبطنFا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFاو ةينهFا ريياعملل ًاقفو صحفلا طابترا ذيفنت .أ

 ;ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم دعُي ريرقت رادصإ نم نكمتلا .ب

)٣( ôا ةيلوؤسم لمPبسانم قيثوت ىلع ظاف Lا لامعYطابتر. 

 تاطابترYا لوبق دعب ةلصلا تاذ تارابتعYا

 تناك ول اميف صحفلا طابترY بتكFا ضفر ىلإ يدؤت نأ نكمFا نم ناك تامولعم ىلع طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا لصح اذإ .٢٦
 ءارجÅا ذاختا طابترYا نع لوؤسFا كيرشللو بتكملل ىنستي ىتح ,تامولعFا هذهب روفلا ىلع بتكFا غRبإ هيلع بجيف ,لبق نم ةحاتم
 .مزRلا

 ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFاب مازتلYا

 مزل اذإ تاراسفتسYا هيجوتو ةظحFRا قيرط نع ,ًاهبتنم لظي نأ طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا ىلع بجي ,طابترYا ةدم لاوط .٢٧
 ,طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا ملع ىلإ ا£ اذإو .ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFاب طابترYا قيرف مازتلا مدع ىلع لدي ام لكل ,رمLا
 ةيقRخLا تابلطتFاب طابترYا قيرف ءاضعأ مازتلا مدع ىلإ ريشت ٌرومأ ,رخآ ردصم يأ نم وأ بتكFاب ةدو{ا ةباقر ماظن لRخ نم
 ف نيرخ¨ا يلوؤسFا عم رواشتلاب هذاختا بجي يذلا بسانFا ءارجÅا ديدô طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا ىلع بجيف ,ةلصلا تاذ
 .بتكFا

 ةعباتFا 

 تاءارجإو تاسايس نأب لوقعم ديكأتب بتكFا ديوزتل ةممصم ةعباتم ةيلآ قيبطت بتكFا ف ةدو{ا ةباقرل لاعفلا ماظنلا نمضتي .٢٨
 نابسPا ف ذخأي نأ طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا ىلع بجيو .ةيلعافب لمعتو ةيفاكو ةمئRم ةدو{ا ةباقر ماظنب ةقلعتFا بتكFا
 ,قابطنYا ةلاح ف ,ىرخLا ةكبشلا بتاكمو بتكFا لRخ نم اهميمعت ت تامولعم رخآ ف ةتباثلا بتكFاب ةصاãا ةعباتFا ةيلآ جئاتن
 .صحفلا طابترا ىلع رثؤت نأ تامولعFا كلت ف اهيلإ ةراشÅا تû يتلا روصقلا هجوL نكمFا نم ناك اذإ امو



 

 
   ٨٠٠  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 تاطابتر2او تاقWعلا كلت ف رارمتس2او صحفلا تاطابتراو ءWمعلا عم تاقWعلا لوبق

 تاطابترYاو تاقRعلا كلت ف رارمتسYاو صحفلا تاطابتراو ءRمعلا عم تاقRعلا لوبق ىلع رثؤت يتلا لماوعلا

٢٩. Y وأ ماظن بجوم كلذب ًامزلم نكي مل ام ,صحفلا طابترا لوبق ينوناقلا بساحملل زوجي Yا ف ,ةحئPاYيترقفلا :عجار( :ةيت¨ا ت 
 )٣٥أ ,٣٤أ

 :يلي ا¶ ينوناقلا بساÜا عانتقا مدع )أ(

 )٣٦أ ةرقفلا :عجار( وأ ;طابترRل يقطنم ضرغ دوجو )١(

 )٣٧أ ةرقفلا :عجار( وأ ;ةمئاقلا فورظلا لظ ف صحفلا طابترا ةبسانم )٢(

 نل ,لRقتسYا تابلطتم كلذ ف ا¶ ,ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFا نأب داقتعYا ىلإ ينوناقلا بساÜا وعدي ببس دوجو )ب(
 وأ ;اهب ءافولا متي

 حجرFا نم صحفلا طابترا ذيفنتل ةمزRلا تامولعFا نأ ىلإ ريشي طابترYا فورظل ينوناقلا بساÜا ىدل يلوأ مهف دوجو )ج(
 )٣٨أ ةرقفلا :عجار( وأ ;اهيلع دامتعYا نكY ò وأ ةحاتم ريغ نوكت نأ

 ميلسلا ذيفنتلا ىلع كلذ رثؤي نأ حجرFا نم حبصي ثيحب ةرادÅا ةهازن ف كشلا ىلإ ينوناقلا بساÜا وعدي ببس دوجو )د(
 ))ب(٣٧أ ةرقفلا :عجار( وأ ;صحفلل

 بساÜا دقتعي ثيحب حرتقFا صحفلا طابترا ف ينوناقلا بساÜا لمع قاطن ىلع ًاديق ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا ضرف )ه(
 .ةيلاFا مئاوقلا ف جاتنتسا ءادبإ نع هعانتما ىلإ يدؤيس ديقلا اذه نأ ينوناقلا

 صحفلا طابترا لوبقل ةقبسFا طورشلا

 )٣٩أ ةرقفلا :عجار( :ينوناقلا بساÜا ىلع بجي ,صحفلا طابترا لوبق لبق  .٣٠

 تاذ ةيلاFا مئاوقلا ةلاح ف ,كلذ ف ا¶ Yًوبقم دعُي ةيلاFا مئاوقلا دادعإ ف قبطFا يلاFا ريرقتلا راطإ ناك اذإ ام ديدô )أ(
 :عجار( ;يفدهتسFا يمدختسملل مهفو ةيلاFا مئاوقلا هلجأ نم تدعأ يذلا ضرغلل مهف ىلإ لصوتلا ,صاãا ضرغلا
 )٤٦أ–٤٠أ تارقفلا

 )٥٠أ–٤٧أ تارقفلا :عجار( :ةيت¨ا رومLا نع اهتايلوؤسم مهفتو رقت اهنأب ةرادÅا ةقفاوم ىلع لوصPا )ب(

 ;ءاضتقYا دنع ,لداعلا اهضرع كلذ ف ا¶ ,قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا دادعإ )١(

 ًءاوس ,يرهو{ا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم يكمتلل ةيرورض اهنأ ةرادÅا ىرت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا )٢(
  ;أطخ وأ شغ ببسب

 :يلي ا¶ ينوناقلا بساÜا ديوزت )٣(

 تRجسلا لثم ةيلاFا مئاوقلا دادعإب ةلص تاذ اهنأ ةرادÅا كردت يتلا تامولعFا عيمج ىلإ لوصولا ةيناكمإ  .أ
 ;ىرخLا رومLاو قئاثولاو

 ;صحفلا ضرغل ةرادÅا نم ينوناقلا بساÜا اهبلطي دق يتلا ةيفاضÅا تامولعFا .ب

 لوصPا يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساÜا ىري نيذلا ةأشنFا لخاد نم صاخشLا ىلإ ديقFا ريغ لوصولا .ج
 .ةلدLا ىلع مهنم

 هيلع بجيف ,صحفلا طابترا لوبقل ةقبسFا طورشلا اهفصوب هRعأ ةدراولا رومLا نم ٍيأب ينوناقلا بساÜا ةعانق مدع ةلاح ف .٣١
 ,رومLا كلت ققحتب ينوناقلا بساÜا عانقÅ تارييغت ءارجإ ةيناكمإ مدع ةلاح فو .ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا عم رمLا ةشقانم
 كلت لظ ف هذيفنت متي يذلا طابترYا نكل .ةحئY وأ ماظن بجو¶ كلذب ًابلاطم نكي مل ام حرتقFا طابترYا لبقي نأ هل زوجي Rف



 

 
   ٨٠١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ت دق صحفلا نأ ىلإ ةراشإ ةيأ هريرقت ف نّمضُي نأ ينوناقلا بساحملل زوجي Y هنإف ,هيلعو .رايعFا اذهب ًامزتلم نوكي Y فورظلا
 .رايعFا اذهل ًاقفو

 رمLا ةشقانم هيلع بجيف ,طابترYا لوبق دعب هRعأ ةروكذFا ةقبسFا طورشلا نم ٍيأ ققحتب عنتقم ريغ ينوناقلا بساÜا راص اذإ .٣٢
 :ددحي نأ بجيو ,ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا عم

 ;رمLا لح نكò ناك اذإ ام )أ(

 ;طابترYا ف رارمتسYا بسانFا نم ناك اذإ ام )ب(

  .هب مايقلا لاح ف غRبÅا اذه ةيفيكو هريرقت ف رمLا نع غلبيس ناك اذإ ام )ج(

 ةحئY وأ ماظن بجو¶ ةضورفم ينوناقلا بساÜا ريرقت ةغيص نوكت امدنع ةيفاضإ تارابتعا 

٣٣. Y ا ريرقت ريشي نأ زوجيÜا اذه ىلإ صحفلا طابترا نأشب رداصلا ينوناقلا بساFإ رايعY ريرقتلا ءافيتسا ةلاح ف Fةرقفلا تابلطت 
٨٦. 

 ضرفت دق ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنLا نإف ,ام ةلود ف ةقبطنم حئاول وأ ةمظنL ًاقفو صحفلا ذيفنت متي امدنع ,تYاPا ضعب ف .٣٤
 بجي ,فورظلا كلت فو .رايعFا اذه تابلطتم نع ًاريبك ًافRتخا فلتخي ىوتحم وأ لكشب هتغايص وأ ينوناقلا بساÜا ريرقت قيسنت
 اذإو ,ةيلاFا مئاوقلا صحف نم هيلإ لوصولا ت يذلا ديكأتلا مهف نوئيسي دق نومدختسFا ناك اذإ ام يوقت ينوناقلا بساÜا ىلع
 :عجار( .لمتÜا مهفلا ءوس نم ففخي نأ نكò ينوناقلا بساÜا ريرقت ف فاضإ حيضوت يمضت ناك اذإ ام ,كلذك رمLا ناك
 )١٤٨أ ,٥١أ يترقفلا

 ,صحفلا طابترا لوبق هل زوجي Rف ,لمتÜا مهفلا ءوس نم ففخي نل هريرقت ف فاضÅا ريسفتلا نأ ينوناقلا بساÜا جتنتسا اذإ .٣٥
 اذهل ًايفوتسم ةحئRلا هذه وأ ماظنلا اذهل ًاقفو ذّفنFُا صحفلا طابترا دعُي Yو .ةحئY وأ ماظن بجو¶ كلذب ًابلاطم نكي مل ام
 :عجار( .رايعFا اذهل ًاقفو ت دق صحفلا نأ ىلإ ةراشإ ةيأ هريرقت ف نّمضُي نأ ينوناقلا بساحملل زوجي Y هنإف ,هيلعو .رايعFا
 )١٤٨أ ,٥١أ يترقفلا

 طابترYا طورش ىلع قافتYا

 ذيفنت لبق ,لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا عم صحفلا طابترا طورش ىلع قفتي نأ ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٣٦
 .طابترYا

 نأ بجيو ,بوتكFا قافتYا لاكشأ نم بسانم رخآ لكش ف وأ طابترا باطخ ف اهيلع قفتFا طابترYا طورش لَّجسُت نأ بجي  .٣٧
 )٥٦أ ,٥٤أ–٥٢أ تارقفلا :عجار( :نمضتت

 ;تدجو نإ ,عيزوتلا وأ مادختسYا ىلع دويق يأو ةيلاFا مئاوقلل فدهتسFا عيزوتلاو مادختسYا )أ(

 ;قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ ديدô )ب(

 ;صحفلا طابترا قاطنو فده )ج(

 ;ينوناقلا بساÜا تايلوؤسم )د(

 )٥٥أ ,٥٠أ–٤٧أ تارقفلا :عجار( ;)ب(٣٠ ةرقفلا ف ةدراولا كلت كلذ ف ا¶ ,ةرادÅا تايلوؤسم )ه(

 ;ةيلاFا مئاوقلا ف ةعجارم يأر يدبُي نل ينوناقلا بساÜا نأو ,ةعجارم طابترا سيل طابترYا نأ ديفت ةرابع )و(

 فلتخي دق فورظ دوجو ةيناكمإب ديفت ةرابعو ,ينوناقلا بساÜا هردصيس يذلا ريرقتلل يعقوتFا ىوتÜاو لكشلا ةراشإ )ز(
 .يعقوتFا هاوتحمو هلكش نع ريرقتلا اهيف



 

 
   ٨٠٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ةرركتFا تاطابترYا

 لوبق تارابتعا ف تارييغتلا كلذ ف ا¶ ,فورظلا تناك اذإ ام يوقت ينوناقلا بساÜا ىلع بجي ,ةرركتFا صحفلا تاطابترا ف  .٣٨
 ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا ريكذت ىلإ ةجاح كانه تناك اذإ امو طابترYا طورش ف رظنلا ةداعإ بلطتت ,طابترYا
 )٥٧أ ةرقفلا :عجار( .ةمئاقلا طابترYا طورشب ,لاPا

 صحفلا طابترا طورش ف رييغتلا لوبق

٣٩.  Y ا طورش ف رييغت يأب لبقي نأ ينوناقلا بساحملل زوجيY٦٠أ–٥٨أ تارقفلا :عجار( .كلذل ةلوقعم تارربم دجوت مل ام ,طابتر( 

 ىلع بجيف ,ديكأت يأ ىلإ هيف لوصولا متي مل طابترا ىلإ طابترYا رييغت صحفلا طابترا زا∏إ لبق ينوناقلا بساÜا نم بلُط اذإ .٤٠
 )٦٢أ ,٦١أ يترقفلا :عجار( .كلذب مايقلل ةلوقعم تارربم كانه تناك اذإ ام ديدô ينوناقلا بساÜا

 ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅاو ينوناقلا بساÜا ىلع بجيف ,طابترYا ريس لRخ طابترYا طورش رييغت ةلاح ف .٤١
 .بوتكFا قافتYا لاكشأ نم بسانم رخآ لكش يأ ف وأ طابترا باطخ ف اهليجستو ,طابترRل ةديد{ا طورشلا ىلع قافتYا ,لاPا

 ةمكو^اب يفلك7او ةرادiاب لاصت2ا

 ,صحفلا طابترا ريس لRخ بسانFا تقولا ف ,لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا غRبإ ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٤٢
 مامتهاب ةريدج اهلع{ يفكي ا¶ ةمهم اهنأ ,ينهFا همكح بسحب ,ينوناقلا بساÜا ىري يتلاو صحفلا طابتراب ةقلعتFا رومLا عيمجب
 )٦٩أ–٦٣أ تارقفلا :عجار( .لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا

 طابتر2ا ذيفنت

 ةيلاFا مئاوقلا صحف دنع ةيبسنلا ةيمهLا

 يوقتو تاءارجÅا ميمصت دنع ةيبسنلا ةيمهLا هذه قيبطتو ,لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهLا ديدô ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٤٣
 )٧٣أ–٧٠أ تارقفلا :عجار( .تاءارجÅا كلت نم اهيلع لوصPا ت يتلا جئاتنلا

 تناك تامولع¶ ةيارد ىلع صحفلا ءانثأ حبصأ اذإ لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهLا ف رظنلا ةداعإ ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٤٤
 )٧٤أ ةرقفلا :عجار( .ةيادبلا ف ًافلتخم ًاغلبم ددحي هلعجتس

 ينوناقلا بساÜا مهف

 حجرFا نم يتلا تYاπا ديدô لجأ نم ,قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإو اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٤٥
 :عجار( .تYاπا كلت عم لماعتلل تاءارجإ ميمصتل ساسأ ريفوت لجأ نم ّمث نمو ,ةيلاFا مئاوقلا ف ةيرهوج تافيرô اهيف أشنت نأ
 )٧٧أ–٧٥أ تارقفلا

 )٩٠أ ,٨٧أ ,٧٨أ تارقفلا :عجار( :يلي ام ينوناقلا بساÜا مهف لمشي نأ بجي .٤٦

 .قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ كلذ ف ا¶ ,ةلصلا تاذ ىرخLا ةيجراãاو ةيميظنتلا لماوعلاو ةعانصلا لماوع )أ(

 :كلذ ف ا¶ ,ةأشنFا ةعيبط )ب(

 ;اهتايلمع )١(

 ;اهب ةمكوPاو ةيكلFا لكايه )٢(

 ;اهب مايقلل ططخت يتلاو ةأشنFا اهب موقت يتلا تارامثتسYا عاونأ )٣(

 ;اهليوû ةقيرطو ةأشنملل يميظنتلا لكيهلا )٤(



 

 
   ٨٠٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ;اهتايجيتارتساو ةأشنFا فادهأ )٥(
 ;ةيبساÜا اهتRجسو ةأشنملل ةيبساÜا مُظُنلا )ج(

 .ةيبساÜا تاسايسلل ةأشنFا قيبطتو رايتخا  )د(

 تاءارجÅا ذيفنتو ميمصت

 بساÜا ىلع بجي ,لكك ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلل ساسLا لكشت يتلا ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا دنع .٤٧
 )٩٠أ ,٨٧أ ,٨٣أ–٧٩أ تارقفلا :عجار( :ةيليلô تاءارجإو تاراسفتسا ذيفنتو ميمصت ينوناقلا

 ;تاحاصفÅا كلذ ف ا¶ ةيلاFا مئاوقلا ف ةمهFا دونبلا عيمج لوانتل )أ(

 .ةيلاFا مئاوقلا ف ةيرهوج تافيرô اهيف أشنت نأ حجرFا نم يتلا تYاπا لوانت ىلع زيكرتلل  )ب(

 :يلي ام ,لاPا ىضتقم بسح ,ةأشنFا لخاد نيرخ¨ا دارفLاو ةراد∫ل ةهجوFا ينوناقلا بساÜا تاراسفتسا نمضتت نأ بجي .٤٨
 )٨٨أ–٨٤أ تارقفلا :عجار(

 ;قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ بجو¶ ةبولطFا ةمهFا ةيبساÜا تاريدقتلل ةرادÅا ءارجإ ةيفيك )أ(

 ;تRماعFا كلت نم ضرغلا كلذ ف ا¶ ,مهعم تRماعFاو ةقRعلا تاذ فارطLا ديدô )ب(

 ةيلاFا مئاوقلا ىلع رثؤت نأ نكò وأ ترثأ دق ةدقعم وأ ةفولأم ريغ وأ ةمهم رومأ وأ ثادحأ وأ تRماعم كانه تناك اذإ ام  )ج(
 :كلذ ف ا¶ ,ةاشنملل

 ;ةأشنملل ةيراجتلا تايلمعلا وأ ةطشنLا ف ةريبكلا تارييغتلا  )١(

 دوقع طورش كلذ ف ا¶ ,ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلا ىلع يرهوج لكشب رثؤت يتلا دوقعلا طورش ف ةريبكلا تارييغتلا )٢(
 ;نيدلاو ليومتلا تايقافتا وأ

 ;ةيلاFا مئاوقلا ف ىرخLا تRيدعتلا وأ ةمهFا ةيمويلا دويق )٣(

 ;ريرقتلا ةرتف ةياهن نم برقلاب اهتابثإ وأ اهؤارجإ متي يتلا ةمهFا تRماعFا )٤(

 ;ةقباسلا تاطابترYا ءانثأ اهفاشتكا ت ةحَّحصُم ريغ تافيرô يأ ةلاح  )٥(

 ;ةقRعلا تاذ فارطLا عم تاقRعلا وأ تRماعFا ببسب ةأشنFا ىلع ةلمتÜا تاساكعنYا وأ تاريثأتلا )٦(

 :يلي ا™ يL موعزFا وأ هب هبتشFا وأ يلعفلا دوجولا )د(

 ;ةأشنFا ىلع رثؤت يتلا ةينوناقلا ريغ تافرصتلا وأ شغلا )١(

 تاحاصفÅاو غلابFا ديدô ىلع ًارشابم ًاريثأت اهل نأ ىلع ماع لكشب فراعتFا حئاوللاو ةمظنLا ماكحأب مازتلYا مدع )٢(
   ;دعاقتلا تاشاعمو ةبيرضلاو ةاكزلاب ةصاãا حئاوللاو ةمظنLا لثم ,ةيلاFا مئاوقلا ف ةمهFا

 يتلاو ينوناقلا بساÜا ريرقت خيراتو ةيلاFا مئاوقلا خيرات يب ةعقاولا ثادحLا عم تلماعتو تددح دق ةرادÅا تناك اذإ ام )ه(
 ;ةيلاFا مئاوقلا ف ًاحاصفإ وأ Rًيدعت بلطتت

 )٨٩أ ةرقفلا :عجار( ;ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشنFا ةردقل ةرادÅا مييقت ساسأ  )و(

 ;ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشنFا ةردق لوح ًاكوكش ريثت اهنأ ودبي فورظ وأ ثادحأ كانه تناك اذإ ام )ز(

 ا¶ ,ةاشنملل ةيلاFا مئاوقلا ىلع رثؤت نأ نكò وأ ترثأ يتلا ةمهFا ةلمتÜا تامازتلYا وأ ةيدقاعتلا تامازتلYا وأ تادهعتلا )ح(
 ;تاحاصفÅا كلذ ف

 .رظنلا ديق يلاFا ريرقتلا ةرتف ف لباقم نود اهؤارجإ متي يتلا تRماعFا وأ ةمهFا ةيدقنلا ريغ تRماعFا  )ط(



 

 
   ٨٠٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 مُظُنلا نم اهيلع لوصPا ت يتلا تانايبلا تناك اذإ اميف رظني نأ ينوناقلا بساÜا ىلع بجي ,ةيليلحتلا تاءارجÅا ميمصت دنع .٤٩
 )٩٢أ–٩٠أ تارقفلا :عجار( .ةيليلحتلا تاءارجÅا ذيفنت ضرغل ةيفاك دعُت ةأشنملل ةيبساÜا تRجسلاو

 ةصاخ فورظ عم لماعتلل تاءارجإ

 ةقRعلا تاذ فارطLا

 عم تû تRماعم وأ تاقRع دوجو ىلإ ريشت دق يتلا تامولعFا وأ تابيترتلل صحفلا ءانثأ ًاهبتنم ينوناقلا بساÜا لظي نأ بجي .٥٠
 .ينوناقلا بساحملل اهنع حاصفÅا وأ اهديدحتب قباسلا ف ةرادÅا مقت ملو ,ةقRع تاذ فارطأ

 نم راسفتسYا هيلع بجيف ,ةأشنملل يعيبطلا لمعلا راسم جراخ تû ةمهم تRماعم صحفلا ريس لRخ ينوناقلا بساÜا ددح اذإ .٥١
 :نع ةرادÅا

 ;تRماعFا كلت ةعيبط  )أ(

 ;تRماعFا كلت ف ةكراشم نوكت نأ نكò ةقRعلا تاذ فارطLا تناك اذإ ام  )ب(

 .تRماعFا كلتل )همدع وأ( يراجتلا رربFا )ج(

 حئاوللاو ةمظنLاب مازتلYا مدعو شغلا

 ةمظنLاب مازتلا مدع وأ شغ ثودح ف هابتشYا وأ ,حئاوللاو ةمظنLاب مازتلا مدع وأ شغ ثودح ىلع رشؤم كانه نوكي امدنع .٥٢
 :ينوناقلا بساÜا ىلع بجيف ,حئاوللاو

 بجو¶ ًاروظحم كلذ نكي مل ام ,لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكملل وأ بسانFا يرادÅا ىوتسملل رمLا كلذ غRبإ )أ(
 )٩٣أ ةرقفلا :عجار( ;حئاوللا وأ ةمظنLا

  ;ةيلاFا مئاوقلا ىلع ,تدجو نإ ,تاريثأتلا وأ ريثأتلا مييقتب ةرادÅا ةبلاطم )ب(

 تانلاو ,ينوناقلا بساÜا ريرقت ىلعو ةيلاFا مئاوقلا نأشب ينوناقلا بساÜا جاتنتسا ىلع ,دجو نإ ,عقاولا ريثأتلا ف رظنلا )ج(
 ,حئاوللاو ةمظنLاب مازتلYا مدع وأ شغلا تاريثأتل ,هب ينوناقلا بساÜا غRبإ متي يذلاو ,ةرادÅا هير≤ يذلا مييقتلا نم
 ;هثودح ف هبتشFا وأ هثودح ددÜا

 )٩٨أ-٩٤أ تارقفلا :عجار( :ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFا وأ حئاوللا وأ ةمظنLا تناك اذإ ام ديدô )د(

 .ةأشنFا جراخ ةينعم ةطلسل كلذ نع ررقي نأ ينوناقلا بساÜا نم بلطتت )١(

 جراخ ةينعم ةطلسل كلذ نع ريرقتلا ةمئاقلا فورظلا لظ ف اهبجو¶ بسانFا نم حبصي دق تايلوؤسم ضرفت )٢(
 .ةأشنFا

 ةيرارمتسYا

 ىلع ةأشنFا ةردقل ةرادÅا مييقت ف رظنلا دنعو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشنFا ةردق ف رظنلا ةيلاFا مئاوقلا صحف لمشي .٥٣
 بولطم وه امبسح مييقتلا ءارجÅ ةرادÅا اهتمدختسا يتلا ةرتفلا سفن ةيطغت ينوناقلا بساÜا ىلع بجي ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا
 .ةددحم لوطأ ةرتف كانه نوكت امدنع ةحئY وأ ماظن بجو¶ وأ قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ بجو¶

 ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشنFا ةردق لوح ًاكوكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب صحفلا ذيفنت لRخ ينوناقلا بساÜا ملع اذإ .٥٤
 )٩٩أ ةرقفلا :عجار( :هيلع بجيف

 ىودج نعو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشنFا ةردق ىلع رثؤت يتلا ةيلبقتسFا تافرصتلل اهططخ نع ةرادÅا نم راسفتسYا )أ(
 ءاقبلا ىلع ةأشنFا ةردقب قلعتFا عضولا نم نسحتس ططãا كلت ةجيتن نأ دقتعت ةرادÅا تناك اذإ اّمع ًاضيأو ,ططãا كلت
   ;ةرمتسم ةأشنمك



 

 
   ٨٠٥  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 :يلي اF ًايفاك ًاساسأ رفوت ةرادÅا دودر تناك اذإ اميف رظنلل ,تاراسفتسYا كلت جئاتن يوقت )ب(

 نمضتي قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ ناك اذإ ةيرارمتسYا موهفم ساسأ ىلع ةيلاFا مئاوقلا ضرع ف رارمتسYا )١(
 وأ ;ةرمتسم ةأشنمك ةأشنFا ءاقب ضارتفا

 ىلع ةأشنFا ةردقب قلعتي اميف ىرخأ ةروص ةيأب ةللضم وأ ,يرهوج لكشب ةفَّرحُم ةيلاFا مئاوقلا تناك اذإ ام جاتنتسا )٢(
 ;ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا

 .صحفلل ًةجيتن اهب ملع ىلع ينوناقلا بساÜا نوكي يتلا ةلصلا تاذ تامولعFا عيمج ءوض ف ةرادÅا دودر ف رظنلا )ج(

 نيرخآ لبق نم ذفنFا لمعلا مادختسا

 لمع وأ نيرخآ يينوناق يبساحم لبق نم ذفنFا لمعلا مادختسا ,صحفلا ذيفنت دنع ,ينوناقلا بساحملل يرورضلا نم نوكي دق .٥٥
 لمع مادختساب صحفلل هذيفنت لRخ ينوناقلا بساÜا ماق اذإو .ديكأتلا وأ ةبساÜا ريغ رخآ لاجم ف ةربãا هيدل نايك وأ درف
 :عجار( .هضارغL ًايفاك دعُي ذفنFا لمعلا نأب ًاعنتقم نوكيل ةبسانFا تاوطãا ذاختا هيلع بجيف ,ريبخ لمع وأ رخآ ينوناق بساحم
 )٨٠أ ةرقفلا

 ةلصلا تاذ ةيبساÜا تRجسلاب ةيلاFا مئاوقلا ةقباطم

 .ةأشنملل ةلصلا تاذ ةيبساÜا تRجسلا عم اهقباطت وأ ةيلاFا مئاوقلا قافتا تبثت ةلدأ ىلع لوصPا ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٥٦
 )١٠٠أ ةرقفلا :عجار(

 يرهوج لكشب ةفرحم نوكت دق ةيلاFا مئاوقلا نأب ينوناقلا بساÜا ملعي امدنع ةيفاضÅا تاءارجÅا

 ميمصت هيلع بجيف ,يرهوج لكشب ةفَّرحُم نوكت دق ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ هوعدت رومأ وأ رمأب ينوناقلا بساÜا ملع اذإ .٥٧
 )١٠٥أ–١٠١أ تارقفلا :عجار( :يلي ا™ هنيكمتل ةيفاك ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتو

 وأ ;يرهوج لكشب ةفرحم لكك ةيلاFا مئاوقلا لعج ف ببستت نأ حجرFا ريغ نم رومLا وأ رمLا نأ جاتنتسا )أ(

 .يرهوج لكشب ةفرحم لكك ةيلاFا مئاوقلا لعج ف ببستت رومLا وأ رمLا نأ جاتنتسا )ب(

 ةقحWلا ثادحBا

 ,ةيلاFا مئاوقلا ف حاصفإ وأ ليدعت ءارجإ بلطتت هريرقت خيراتو ةيلاFا مئاوقلا خيرات يب تعقو ثادحأب ينوناقلا بساÜا ملع اذإ .٥٨
 .تافيرحتلا كلت حيحصت ةرادÅا نم بلطي نأ هيلع بجيف

٥٩. Y ا ىلع عقيÜا مئاوقلاب قلعتي اميف تاءارجإ يأ ذيفنتب مازتلا يأ ينوناقلا بساFملعي امدنعف ,كلذ عمو .هريرقت خيرات دعب ةيلا 
 هريرقت خيرات ف هل ةفورعم تناك ول يتلاو ,ةيلاFا مئاوقلا رادصإ خيرات لبق نكلو هريرقت خيرات دعب ام ٍةقيقحب ينوناقلا بساÜا
 :هيلع بجيف ,هريرقت ليدعتب همايق ىلإ تدأ ا¶رل

  ;لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا عم رمLا ةشقانم )أ(

 ;ليدعت ىلإ ةجاحب ةيلاFا مئاوقلا تناك اذإ ام ديدô )ب(

 .ةيلاFا مئاوقلا ف رمLا ة{اعم ةرادÅا اهب مزتعت يتلا ةيفيكلا نع راسفتسYا ,ليدعت ىلإ ةجاحب تناك اذإو )ج(

 بساÜا ريرقت ناكو ,ليدعتلا ىلإ ةجاحب اهنأ اهيف ينوناقلا بساÜا دقتعي يتلا فورظلا ف ةيلاFا مئاوقلا ةرادÅا لدعُت مل اذإ .٦٠
 ةيلاFا مئاوقلا رادصإ مدعب ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا غRبإ ينوناقلا بساÜا ىلع بجيف ,ةأشنملل لعفلاب هòدقت ت دق ينوناقلا
Lيدعتلا ءارجإ لبق ةيجراخ فارطRلا تRا مئاوقلا رادصإ ةلاح فو .ةمزFتقو ف ةيلا Yيدعتلا ءارجإ نودب نكل قحRلا تRةمز, 
 .هريرقت ىلع دامتعYا عنF يعسلا لجأ نم بسانFا فرصتلا ذاختا ينوناقلا بساÜا ىلع بجيف



 

 
   ٨٠٦  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ةبوتك7ا تادافiا

 قفتFا طابترYا طورش ف ةددÜا اهتايلوؤس¶ تفوأ دق اهنأب ةبوتكم ةدافإ يدقت ةرادÅا نم بلطي نأ ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٦١
 )١٠٨أ–١٠٦أ تارقفلا :عجار( :يلي ام ىلع ةبوتكFا ةدافÅا لمتشت نأ بجيو .اهيلع

 ءاضتقYا دنع كلذ ف ا¶ ,قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا دادعإ نع اهتيلوؤس¶ تفوأ دق ةرادÅا نأ )أ(
 ىلع تامولعFا ىلإ لوصولاب هل تحمسو ةلصلا تاذ تامولعFا عيمج ينوناقلا بساحملل تمدق دق اهنأو ,لداعلا اهضرع
 ;طابترYا طورش ف هيلع قفتFا وحنلا

 .ةيلاFا مئاوقلا ف ةسكعنم اهنأو ,اهليجست ت دق تRماعFا عيمج نأ )ب(

 كلت نأ ينوناقلا بساÜا ىأرو ,اهتايلوؤسم نأشب ةبوتكم ةماع تانايب يدقت ةرادÅا نم بلطتت حئاوللا وأ ةمظنLا تناك اذإو
 كلت اهيطغت يتلا ةلصلا تاذ رومLا نإف ,)ب(و )أ( يتيعرفلا يترقفلا بجو¶ ةبولطFا تادافÅا عيمج وأ ضعب رفوت تانايبلا
 .ةبوتكFا ةدافÅا ف اهنيمضت مزلي Y تانايبلا

 )١٠٧أ ةرقفلا :عجار( :نع هل تحصفأ دق اهنأب ةبوتكم تادافإ ةرادÅا نم بلطي نأ ًاضيأ ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٦٢

 ;اهب ملع ةرادÅا ىدل يتلا ةقRعلا تاذ فارطLا عم تRماعFاو تاقRعلا عيمجو ةأشنFاب ةقRعلا تاذ فارطLا ةيوه )أ(

 ;ةأشنFا ىلع ترثأ دق نوكت ا¶رو ةرادÅا اهب ملعت اهيف هبتشم شغ تايلمع وأ شغ تايلمع يأب قلعتت يتلا ةمهFا قئاقPا )ب(

 ;ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلا ىلع ريثأت كلذل نوكي امدنع ,حئاوللاو ةمظنLاب لمتحم وأ يلعف مازتلا مدع تYاح نم هملعت ام )ج(

 ;ةيلاFا مئاوقلا ف ةيرارمتسYا ضارتفا مادختساب ةلصلا تاذ تامولعFا عيمج )د(

 ت دق اهل حاصفإ وأ ليدعت ءارجإ قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ بلطتي يتلا ,ةيلاFا مئاوقلا خيراتل ةقحRلا ثادحLا عيمج نأ )ه(
 .اهنع حاصفÅا وأ ليدعتلا

 ا¶ ,ةاشنملل ةيلاFا مئاوقلا ىلع رثؤت نأ نكò وأ ترثأ يتلا ةمهFا ةلمتÜا تامازتلYا وأ ةيدقاعتلا تامازتلYا وأ تادهعتلا )و(
 ;تاحاصفÅا كلذ ف

 ديق يلاFا ريرقتلا ةرتف ف ةأشنFا اهتذَّفن يتلاو لباقم نود اهؤارجإ متي يتلا تRماعFا وأ ةمهFا ةيدقنلا ريغ تRماعFا )ز(
 .رظنلا

 )١٠٦أ ةرقفلا :عجار( :ينوناقلا بساÜا ىلع بجيف ,ةبولطFا ةبوتكFا تادافÅا نم رثكأ وأ ًادحاو ةرادÅا مدقت مل اذإ .٦٣

 ;لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا عم رمLا ةشقانم )أ(

 ةلدLاو ,)ةبوتكFا وأ ةيهفشلا( تادافÅا ىلع دامتعYا ةيناكمإ ىلع كلذل لمتÜا ريثأتلا يوقتو ,ةرادÅا ةهازن يوقت ةداعإ )ب(
 ;ماع لكشب

 اذهل ًاقفو ينوناقلا بساÜا ريرقت ف دراولا جاتنتسYا ىلع لمتÜا ريثأتلا ديدô كلذ ف ا¶ ةبسانFا تافرصتلا ذاختا )ج(
 .رايعFا

 ًانك™ باحسنYا ناك اذإ طابترYا نم باحسنYا وأ ,ةيلاFا مئاوقلا ف جاتنتسا ءادبإ نع عانتمYا ينوناقلا بساÜا ىلع بجي  .٦٤
 :ةيت¨ا تYاPا ف ,لاPا ىضتقم بسح ,ةقبطنFا حئاوللا وأ ةمظنLا بجو¶

 وأ ;اهيلع دامتعYا نكY ò ةبوتكFا تادافÅا لع{ يفكي ا¶ ةرادÅا ةهازن ف كوكش كانه نأ جتنتسا اذإ )أ(

 .٦١ ةرقفلا بجو¶ ةبولطFا تادافÅا ةرادÅا مدقت مل اذإ )ب(



 

 
   ٨٠٧  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 اهيطغت يتلا تارتفلاو ةبوتكFا تادافÅا خيرات

 بجيو .خيراتلا كلذ دعب سيل نكلو ,ينوناقلا بساÜا ريرقت خيراتل ًايلمع نك™ خيرات برقأ ةبوتكFا تادافÅا خيرات نوكي نأ بجي .٦٥
 .ينوناقلا بساÜا ريرقت ف اهيلإ راشFا )تارتفلا( ةرتفللو ,ةيلاFا مئاوقلا عيم{ ةبوتكFا تادافÅا نوكت نأ

 ةذفن7ا تاءارجiا نم اهيلع لصحت7ا ةلدBا يوقت

 نكي مل اذإو ,ةذفنFا تاءارجÅا نم ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ت دق ناك اذإ ام يوقت ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٦٦
 ىلع ًارداق نوكيل ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةيرورض اهاري يتلا ىرخLا تاءارجÅا ذيفنت ينوناقلا بساÜا ىلع بجيف ,كلذك رمLا
 )١٠٩أ ةرقفلا :عجار( .ةيلاFا مئاوقلا ف جاتنتسا نيوكت

 كلت تاريثأت ةشقانم هيلع بجيف ,جاتنتسا نيوكتل ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع ًارداق ينوناقلا بساÜا نكي مل اذإ .٦٧
 )١١١أ ,١١٠أ يترقفلا :عجار( .لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا عم صحفلا قاطن ىلع ةضورفFا دويقلا

 :ينوناقلا بساÜا ريرقت ىلع ريثأتلا يوقت

 ةرقفلا :عجار( .هريرقت ىلع اهريثأت ديدحتل ةذفنFا تاءارجÅا نم اهيلع لوصPا ت يتلا ةلدLا يوقت ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٦٨
 )١٠٩أ

 ةيلا7ا مئاوقلا نأشب ينوناقلا بساsا جاتنتسا نيوكت

 ةيلاFا مئاوقلاب قلعتي اميف قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ ف رظنلا

 :ينوناقلا بساÜا ىلع بجي ,ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسYا نيوكت دنع .٦٩

 )١١٣أ ,١١٢أ يترقفلا :عجار( ;ٍفاك ٍلكشب هفصت وأ قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ ىلإ ريشت ةيلاFا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت )أ(

 :تناك اذإ اميف ,ةذفنFا تاءارجÅا جئاتنو قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ تابلطتم قايس ف ,رظنلا )ب(

 ;ةبسانم دَعُت ,ةيلام ةمئاق لك ناونع كلذ ف ا¶ ,ةيلاFا مئاوقلا ف ةمدختسFا تاحلطصFا )١(

 .ةقبطFُاو ةراتΩا ةمهFا ةيبساÜا تاسايسلا نع ٍفاك لكشب حصفُت ةيلاFا مئاوقلا )٢(

 ;ةبسانم ّدعُتو ,قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ عم ةقستم ّدعُت ةقبطFاو ةراتΩا ةيبساÜا تاسايسلا )٣(

  ;ةلوقعم ودبت ةرادÅا اهترجأ يتلا ةيبساÜا تاريدقتلا  )٤(

 ;مهفلاو ةنراقملل ةلباقو ,اهيلع دامتعYا نكòو ,ةمئRم ودبت ةيلاFا مئاوقلا ف ةضورعFا تامولعFا )٥(

 ةمهFا ثادحLاو تRماعFا تاريثأت مهف نم يفدهتسFا يمدختسFا يكمتل ةيفاك تاحاصفإ رفوت ةيلاFا مئاوقلا )٦(
 )١١٦أ–١١٤أ تارقفلا :عجار( .ةيلاFا مئاوقلا ف ةدراولا تامولعFا ىلع

 :ريثأت ف رظني نأ ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٧٠

 ةيلاFا مئاوقلا ىلع ,قباسلا ماعلا ف ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلا صحف فو ,صحفلا ءانثأ ةفشتكFا ةححصFا ريغ تافيرحتلا  )أ(
 ;لكك

 تاداهتجا ف لمتحم زيô دوجو ىلع تارشؤFا كلذ ف ا¶ ,ةأشنFاب ةصاãا ةيبساÜا تاسرامملل ةيعونلا بناو{ا )ب(
 )١١٨أ ,١١٧أ يترقفلا :عجار( .ةرادÅا

 ةرقفلا :عجار( :يلي اميف رظني نأ ينوناقلا بساÜا ىلع ًاضيأ بجي ,لداع ضرع راطإ مادختساب ةيلاFا مئاوقلا دادعإ ةلاح ف .٧١
 )١١٥أ

 ;قبطنFا راط∫ل ًاقفو اهاوتحمو اهلكيهو ةيلاFا مئاوقلل ماعلا ضرعلا )أ(



 

 
   ٨٠٨  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ققô ةقيرطب اهلثû يتلا ثادحLاو تRماعFا نع رّبعت ,اهب ةقلعتFا تاحاضيÅا كلذ ف ا¶ ,ةيلاFا مئاوقلا تناك اذإ ام )ب(
 .لكك ةيلاFا مئاوقلا قايس ف ,لاPا ىضتقم بسح ,ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت وأ ,لداعلا ضرعلا

 جاتنتسYا لكش

 راطإ قايس ف بسانFا لكشلاب ,Yًدعم وأ لدعم ريغ ًاجاتنتسا ناك ءاوس ,ةيلاFا مئاوقلا نأشب ينوناقلا بساÜا جاتنتسا ءادبإ بجي .٧٢
 .ةيلاFا مئاوقلا ف قبطنFا يلاFا ريرقتلا

 لَّدعFُا ريغ جاتنتسYا 

 نم هنّكòَ دودحم ديكأت ىلإ لصي امدنع لكك ةيلاFا مئاوقلا نع هريرقت ف لَّدعُم ريغ ًاجاتنتسا ينوناقلا بساÜا يدبُي نأ بجي .٧٣
 ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,ةَّدعُم ريغ ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ هوعدي ام هملع ىلإ مني مل هنأ جاتنتسا
 .قبطنFا يلاFا

 مدختسي نأ ,ةحئY وأ ماظن بجو¶ كلذ فRخب ًابلاطم نكي مل ام ,هيلع بجيف ,لَّدعُم ريغ ًاجاتنتسا ينوناقلا بساÜا يدبُي امدنع .٧٤

 )٢٠١أ ,٩١١أ يترقفلا :عجار( :)*(لاPا ىضتقم بسح ,يتيت¨ا يترابعلا ىدحإ

 ,لداع لكشب ضرعت Y ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني مل هنإف ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا" )أ(
 ةيلاFا مئاوقلل( ",قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ... ,)ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت Y وأ( ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم
  وأ ;)لداع ضرع راطإ مادختساب ةّدعFُا

 عيمج نم ,ةَّدعُم ريغ ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني مل هنإف ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا" )ب(
 .)مازتلا راطإ مادختساب ةّدعFُا ةيلاFا مئاوقلل( ",قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا

 لَّدعFُا جاتنتسYا

 :امدنع لكك ةيلاFا مئاوقلا نع هريرقت ف Yًَّدعم ًاجاتنتسا يدبُي نأ ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٧٥

 وأ ;يرهوج لكشب ةفَّرحُم ةيلاFا مئاوقلا نأ ,اهيلع لوصPا ت يتلا ةلدLاو ةذَّفنFُا تاءارجÅا ىلإ ًادانتسا ,ددحي )أ(

 مئاوقلاب قَّلعتي اميف ةمهFا دونبلا نم رثكأ وأ دنبب قلعتي اميف ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع رداق ريغ نوكي )ب(
 .لكك ةيلاFا

 :هيلع بجيف ,ةيلاFا مئاوقلا نأشب هؤادبإ ت يذلا جاتنتسYا ينوناقلا بساÜا لّدعُي امدنع .٧٦

 ةرقفل ,لاPا ىضتقم بسح ,"جاتنتسا ءادبإ نع عانتمYا" وأ ,"ضراعم جاتنتسا" وأ ,"ظفحتم جاتنتسا" ناونعلا مادختسا )أ(
 ;ينوناقلا بساÜا ريرقت ف جاتنتسYا

 ساسأ" وأ ,"ظفحتFا جاتنتسYا ساسأ" ,لاثFا ليبس ىلع( بسانم ناونع تô ,ليدعتلا هنع أشن يذلا رمæل فصو يدقت )ب(
 بساÜا ريرقت ف ةلصفنم ةرقف ف ,)لاPا ىضتقم بسح ,"جاتنتسا ءادبإ نع عانتمYا ساسأ" وأ ,"ضراعFا جاتنتسYا
 .)جاتنتسYا ساسأ ةرقفب اهيلإ راشُي( ًةرشابم جاتنتسYا ةرقف لبق ,ينوناقلا

 يرهوج ٍلكشب ةفرÜا ةيلاFا مئاوقلا

 :هيلع بجيف ,يرهوج لكشب ةفَّرحُم ةيلاFا مئاوقلا نأ ينوناقلا بساÜا ددح اذإ .٧٧

 ةرشتنم تسيل اهنكلو ,ةيرهوج ليدعتلا اهنع أشن يتلا رومLا وأ رمLا تاريثأت نأ ىلإ صُلخي امدنع ,ظفحتم جاتنتسا ءادبإ )أ(
 وأ ;ةيلاFا مئاوقلا ف

 
*  ûا ف دئاسلا فرعلا عم ًايشFا ريراقت جذا£ ف اهمادختسا متيس يتلا ةرابعلا نإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمÜهنإف ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا" :يه ينوناقلا بسا 

 "... ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Y ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني مل



 

 
   ٨٠٩  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 .ةيلاFا مئاوقلا ف ةرشتنم ًاضيأو ةيرهوج ليدعتلا اهنع أشن يتلا رومLا وأ رمLا تاريثأت نوكت امدنع ,ضراعم جاتنتسا ءادبإ )ب(

 فRخب ًابلاطم نكي مل ام ,هيلع بجيف ,يرهوج فيرô ببسب ةيلاFا مئاوقلا نأشب ًاظفحتُم ًاجاتنتسا ينوناقلا بساÜا يدبُي امدنع .٧٨
 :لاPا ىضتقم بسح ,يتيت¨ا يترابعلا ىدحإ مدختسي نأ ,ةحئY وأ ماظن بجو¶ كلذ

 مل هنإف ,ظفحتFا جاتنتسYا ساسأ ةرقف ف ةحضوFا رومLا وأ رمLا تاريثأت ءانثتسابو ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا" )أ(
 يطعت Y وأ( ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Y ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني

 وأ ;)لداع ضرع راطإ مادختساب ةّدعFُا ةيلاFا مئاوقلل( ",قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ... ,)ةلداعو ةيقيقح ةروص

 مل هنإف ,ظفحتFا جاتنتسYا ساسأ ةرقف ف ةحضوFا رومLا وأ رمLا تاريثأت ءانثتسابو ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا" )ب(
 يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,ةَّدعُم ريغ ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني
 .)مازتلا راطإ مادختساب ةّدعFُا ةيلاFا مئاوقلل( ",قبطنFا

 وأ ماظن بجو¶ كلذ فRخب ًابلاطم نكي مل ام ,هيلع بجيف ,ةيلاFا مئاوقلا نأشب ًاضراعم ًاجاتنتسا ينوناقلا بساÜا يدبُي امدنع .٧٩
Yا ىضتقم بسح ,يتيت¨ا يترابعلا ىدحإ مدختسي نأ ,ةحئPلا: 

 مئاوقلا نإف ,ضراعFا جاتنتسYا ساسأ ةرقف ف ةحضوFا رومLا وأ رمLا ةيمهأ ببسبو ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا" )أ(
 ريرقتلا راطÅ ًاقفو ... ,)ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت Y وأ( ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Y ةيلاFا
 وأ ;)لداع ضرع راطإ مادختساب ةّدعFُا ةيلاFا مئاوقلل( ",قبطنFا يلاFا

 مئاوقلا نإف ,ضراعFا جاتنتسYا ساسأ ةرقف ف ةحضوFا رومLا وأ رمLا ةيمهأ ببسبو ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا" )ب(
 راطإ مادختساب ةّدعFُا ةيلاFا مئاوقلل( ",قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,ةَّدعُم ريغ ةيلاFا
 .)مازتلا

 ىلع بجي ,ضراعم جاتنتسا وأ ظفحتم جاتنتسا امإ اهنع أشن يتلا ةيرهو{ا تافيرحتلاب قَّلعتي اميف ,جاتنتسYا ساسأ ةرقف ف .٨٠
 :نأ ينوناقلا بساÜا

 كلذ ف ا¶( ةيلاFا مئاوقلا ف ةنيعم غلاب¶ ًاقلعتم يرهو{ا فيرحتلا ناك اذإ فيرحتلل ةيلاFا تاريثأتلا ًايّمك ددحُيو فصي )أ(
 ;كلذ ىلع صني نأ ينوناقلا بساÜا ىلع بجي ,ةلاPا هذه يفف ,ًايلمع نك™ ريغ كلذ ناك اذإ Yإ ,)ةيمكلا تاحاصفÅا
 وأ

 وأ ;ةيفصو تاحاصفإب ًاقلعتم يرهو{ا فيرحتلا ناك اذإ تاحاصفÅا فيرô اهب ت يتلا ةيفيكلا حرشي )ب(

 .اهنع حاصفÅا بولطم تامولعم نع حاصفÅا مدعب ًاقلعتم يرهو{ا فيرحتلا ناك اذإ اهركذ لفغFا تامولعFا ةعيبط فصي )ج(
 امدنع ,اهركذ لفغFا تاحاصفÅا نّمضُي نأ ينوناقلا بساÜا ىلع بجيف ,ةحئY وأ ماظن بجو¶ ًاروظحم كلذ نكي مل امو
 .كلذب مايقلا ًايلمع نكمFا نم نوكي

 ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع ةردقلا مدع

 نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع هتردق مدع ببسب ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا نيوكت ىلع رداق ريغ ينوناقلا بساÜا ناك اذإ  .٨١
 :نأ هيلع بجيف ,ةبسانFا ةلدLا

 نم ,تدجو نإ ,ةيلاFا مئاوقلا ىلع ةفشتكFُا ريغ تافيرحتلل ةلمتÜا تاريثأتلا نأ ىلإ صُلخ اذإ ًاظفحتم ًاجاتنتسا يدبُي )أ(
 وأ ;ةرشتنم ريغ اهنكلو ةيرهوج نوكت نأ نكمFُا

 نم ,تدجو نإ ,ةيلاFا مئاوقلا ىلع ةفشتكFُا ريغ تافيرحتلل ةلمتÜا تاريثأتلا نأ ىلإ صُلخ اذإ جاتنتسا ءادبإ نع عنتò )ب(
 .ةرشتنم ًاضيأو ةيرهوج نوكت نأ نكمFُا

 )١٢٣أ–١٢١أ تارقفلا :عجار( :ةيت¨ا تYاPا ف طابترYا نم بحسني نأ ينوناقلا بساÜا ىلع بجي  .٨٢



 

 
   ٨١٠  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 هتضرف ديق ببسب ,ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا نيوكتل ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع ًارداق نكي مل اذإ )أ(
 ;طابترRل ينوناقلا بساÜا لوبق دعب صحفلا قاطن ىلع ةرادÅا

    ;ةرشتنمو ةيرهوج دعُت ةيلاFا مئاوقلا ىلع ةفشتكFُا ريغ تافيرحتلل ةلمتÜا تاريثأتلا نأ ددح اذإ )ب(

 .ةقبطنFا حئاوللا وأ ةمظنLا بجو¶ اًنك™ باحسنYا ناك اذإ )ج(

 ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع هتردق مدع ببسب ةيلاFا مئاوقلا نأشب ًاظفحتُم ًاجاتنتسا ينوناقلا بساÜا يدبُي امدنع .٨٣
 ىضتقم بسح ,يتيت¨ا يترابعلا ىدحإ مدختسي نأ ,ةحئY وأ ماظن بجو¶ كلذ فRخب ًابلاطم نكي مل ام ,هيلع بجيف ,ةبسانFا
 :لاPا

 ,ظفحتFا جاتنتسYا ساسأ ةرقف ف ةحضوFا رومLا وأ رمæل ةلمتÜا تاريثأتلا ءانثتسابو ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا" )أ(
 Y وأ( ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Y ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني مل هنإف
 ;)لداع ضرع راطإ مادختساب ةّدعFُا ةيلاFا مئاوقلل( ",قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ... ,)ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت
 وأ

 ,ظفحتFا جاتنتسYا ساسأ ةرقف ف ةحضوFا رومLا وأ رمæل ةلمتÜا تاريثأتلا ءانثتسابو ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا" )ب(
 ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,ةَّدعُم ريغ ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني مل هنإف
 .)مازتلا راطإ مادختساب ةّدعFُا ةيلاFا مئاوقلل( ",قبطنFا يلاFا

 :هنأ جاتنتسYا ةرقف ف يبي نأ ينوناقلا بساÜا ىلع بجي ,ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبإ نع عانتمYا دنع .٨٤

 يفكي ام ىلع لوصPا ىلع رداق ريغ هنإف ,جاتنتسا ءادبإ نع عانتمYا ساسأ ةرقف ف ةحضوFا رومLا وأ رمLا ةيمهأ ببسب )أ(
 ;ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا نيوكتل ةبسانFا ةلدLا نم

 .ةيلاFا مئاوقلا نأشب ًاجاتنتسا دبُي مل هنإف ,هيلع ًءانبو )ب(

 وأ ,ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع ةردقلا مدع ببسب ظفحتFا جاتنتسYاب قلعتي اميفو ,جاتنتسYا ساسأ ةرقف ف .٨٥
 نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع هتردق مدع بابسأ وأ ببس جردي نأ هيلع بجيف ,جاتنتسا ءادبإ نع ينوناقلا بساÜا عنتò امدنع
 .ةبسانFا ةلدLا

 ينوناقلا بساsا ريرقت 

–١٢٤أ تارقفلا :عجار( :ةيت¨ا رصانعلا ىلع يوتحي نأو ,ةيباتك ةروص ف صحفلا طابترا نع ينوناقلا بساÜا ريرقت نوكي نأ بجي .٨٦
 )١٥٠أ ,١٤٨أ ,١٢٧أ

 ;صحف طابترY لقتسُم ينوناق بساحم هّدعأ ريرقتلا نأ ىلإ حوضوب ريشُي ,ناونع )أ(

 .طابترYا فورظ هبلطتت اF ًاقفو ,ريرقتلاب بطاΩا )ب(

 :ةمدقم )ج(

)١( ôا مئاوقلا ددFا مئاوقلا ةعومجم ف ةدراولا مئاوقلا نم ةمئاق لك ناونع كلذ ف ا¶ ,اهصحف ت يتلا ةيلاFةيلا 
 ;ةيلام ةمئاق لك اهيطغت يتلا ةرتفلاو خيراتلاو

 ;ىرخLا ةيحيضوتلا تامولعFاو ةمهFا ةيبساÜا تاسايسلل صخلم ىلإ ريشُت )٢(

 ;اهصحف ت دق ةيلاFا مئاوقلا نأ ىلع صنت )٣(

 )١٣١أ–١٢٨أ تارقفلا :عجار( :نع ةرادÅا ةيلوؤسF حرش كلذ ف ا¶ ,ةيلاFا مئاوقلا دادعإ نع ةرادÅا ةيلوؤسF فصو )د(

 ;ءاضتقYا دنع ,لداعلا اهضرع كلذ ف ا¶ ,قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا دادعإ )١(



 

 
   ٨١١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ًءاوس ,يرهو{ا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم يكمتلل ةيرورض اهنأ ةرادÅا ىرت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا )٢(
  ;أطخ وأ شغ ببسب

 :صاخ ضرغ تاذ ةيلام مئاوق ةيلاFا مئاوقلا تناك اذإ  )ه(

 حاضيإ ىلإ ةراشÅا وأ ,يفدهتسFا يمدختسFا ,ةرورضلا دنعو ,ةيلاFا مئاوقلا تدعُأ هلجأ نم يذلا ضرغلل فصو )١(
 ;تامولعFا كلت ىلع يوتحي صاãا ضرغلا تاذ ةيلاFا مئاوقلا ف

 ةيلوؤسم حرش نمض ةراشإ ,ةيلاFا مئاوقلا كلت دادعإ دنع يلاFا ريرقتلا راطإ رايتخا ةيناكمإ ةراد∫ل ًاحاتم ناك اذإ )٢(
 فورظلا لظ ف Yًوبقم دعُي قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ نأ ديدô نع اهتيلوؤسم ىلإ ةيلاFا مئاوقلا نع ةرادÅا
 ;ةمئاقلا

 دنعو ,رايعFا اذه ىلإ ةراشÅا كلذ ف ا¶ ,ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبإ نع ينوناقلا بساÜا ةيلوؤسF فصو )و(
 )١٤٩أ ,١٣٣أ ,١٣٢أ تارقفلا :عجار( ;ةقبطنFا حئاوللا وأ ةمظنLا ىلإ ,ءاضتقYا

 )١٣٤أ ةرقفلا :عجار( :ةيت¨ا تارابعلا عم ,هدويقو ةيلاFا مئاوقلا صحفل فصو )ز(

 ;دودحم ديكأت طابترا وه رايعFا اذه بجو¶ ذفنFا صحفلا طابترا نأ  )١(

 ,ةأشنFا لخاد اهريغو ةرادÅا ىلع تاراسفتسا حرط نم ًاساسأ نوكتت يتلا ,تاءارجÅا ذفني ينوناقلا بساÜا نأ )٢(
 ;اهيلع لوصPا ت يتلا ةلدLا يوقتو ,ةيليلô تاءارجإ قيبطتو ,لاPا ىضتقم بسحب

 ,ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو متت يتلا ةعجارFا ف ةذَّفنFُا كلت نم ريثكب لقأ يه صحفلا ف ةذَّفنFُا تاءارجÅا نأ )٣(
 ;ةيلاFا مئاوقلا ف ةعجارم يأر يدبُي Y ينوناقلا بساÜا نإف ,هيلع ًءانبو

 :يلي ام نمضتت "جاتنتسYا" ناونعب ةرقف )ح(

  ;لاPا ىضتقم بسح ,٨٥-٧٢ تارقفلل ًاقفو لكك ةيلاFا مئاوقلا نأشب ينوناقلا بساÜا جاتنتسا )١(

 راطÅ ةئشنFا ةلودلا ديدô كلذ ف ا¶ ,ةيلاFا مئاوقلا دادعإ ف مدختسFُا قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ ىلإ ةراشإ )٢(
 ةريغصلا تآشنُملل يلاFا ريرقتلل يلودلا رايعFا وأ يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعFا نوكي Y يذلاو ,يلاFا ريرقتلا
 ةرداصلا ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل ةيلودلا ريياعFا وأ ,ةبساحملل ةيلودلا ريياعFا سلجم نع ةرداصلا ةطسوتFاو
 )١٣٦أ–١٣٥أ تارقفلا :عجار( ;ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل ةيلودلا ريياعFا سلجم نع

 :Yًدعُم ةيلاFا مئاوقلا نأشب ينوناقلا بساÜا جاتنتسا نوكي امدنع )ط(

 ىضتقم بسح ,٨٥-٧٥و ٧٢ تارقفلل ًاقفو لَّدعFُا ينوناقلا بساÜا جاتنتسا ىلع يوتô بسانُم ناونعب ةرقف  )١(
 ;لاPا

 )١٣٧أ ةرقفلا :عجار( ;ليدعتلا اهنع أشن يتلا رومLا وأ رمæل ًافصو مّدقُت بسانم ناونعب ةرقف )٢(

 ;ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFاب ,رايعFا اذه بجو¶ ,ينوناقلا بساÜا مازتلا ىلإ ةراشإ )ي(

 )١٤٧أ–١٤٤أ تارقفلا :عجار( ;ينوناقلا بساÜا ريرقت خيرات )ك(

 )١٣٨أ ةرقفلا :عجار( ;ينوناقلا بساÜا عيقوت )ل(

 .ةلودلا ف هلمع ينوناقلا بساÜا هيف سِراò يذلا ناكFا )م(



 

 
   ٨١٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ينوناقلا بساÜا ريرقت ف ىرخأ رومأ تارقفو هابتنYا تفل تارقف

 هابتنYا تفل تارقف

 دعُيو ,ةيلاFا مئاوقلا ف هنع حاصفÅا وأ هضرع ت ام رمL يمدختسFُا هابتنا تفل يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساÜا ىري دق .٨٧
 هذه لثم فو .ةيلاFا مئاوقلل يمدختسFا مهفل ًاساسأ لكشي هنإ ثيحب ةيمهLا نم ٍريبك ٍردق ىلع ,ينوناقلا بساÜا مكح بسحب
 ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لصح دق نوكي نأ طرشب ,هريرقت ف هابتنا تفل ةرقف ينوناقلا بساÜا نّمضُي نأ بجي ,تYاPا
Yا نأ جاتنتسLا ريغ نم رمFُا مئاوقلا ف هب ضورعم وه ام قفو يرهوج لكشب ًافرحم نوكي نأ حَّجرFو .ةيلاY هذه ريشت نأ زوجي 
 .ةيلاFا مئاوقلا ف اهنع حاصفÅا وأ اهضرع ت تامولعم ىلإ Yإ ةرقفلا

 بساÜا ريرقت يمدختسم هّبنت ,هابتنا تفل ةرقف صاãا ضرغلا تاذ ةيلاFا مئاوقلا نع ينوناقلا بساÜا ريرقت نمضتي نأ بجي  .٨٨
 ضارغL ةبسانم نوكت Y دق ,كلذل ةجيتن ,ةيلاFا مئاوقلا نأو صاخ ضرغ يذ راطÅ ًاقفو ةدعُم ةيلاFا مئاوقلا نأ ىلإ ينوناقلا
 )١٤٠أ ,١٣٩أ يترقفلا :عجار( .ىرخأ

 ناونع تôو ةيلاFا مئاوقلا نأشب هجاتنتسا ىلع يوتô يتلا ةرقفلا دعب ًةرشابم هابتنYا تفل ةرقف ينوناقلا بساÜا نّمضُي نأ بجي .٨٩
 .بسانُم رخآ ناونع يأ وأ "هابتنا تفل"

 ىرخLا رومLا تارقف 

 ,ةيلاFا مئاوقلا ف اهنع حاصفÅا وأ اهضرع ت يتلا رومLا فRخب رخآ رمأ نع غRبÅا يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساÜا ىأر اذإ .٩٠
Lا اذه نLا مكح بسحب دعُي رمÜا مهفب ةلص اذ ينوناقلا بساFا تايلوؤسم وأ صحفلل يمدختسÜملو هريرقت وأ ينوناقلا بسا 
 رمأ" ناونع تô هريرقت ف ةرقف ف كلذب موقي نأ ينوناقلا بساÜا ىلع بجيف ,حئاوللا وأ ةمظنLا بجو¶ ًاروظحم كلذ نكي
 .بسانم رخآ ناونع يأ وأ "رخآ

 ىرخLا ريرقتلا تايلوؤسم

 تايلوؤسم ىلإ ةفاضÅاب كلذو ,ةيلاFا مئاوقلا نع هريرقت ف ىرخأ ريرقت تايلوؤسم لوانتي نأ ينوناقلا بساÜا نم بَلطُي دق .٩١
 ينوناقلا بساÜا لوانتي نأ بجي ,تYاPا هذه لثم فو .ةيلاFا مئاوقلا نع ريرقت دادعÅ رايعFا اذه بجو¶ ينوناقلا بساÜا
 ناونع يأ وأ ,"ىرخLا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFا نع ريرقتلا" ناونع تô هريرقت ف لصفنم مسق ف ىرخLا تايلوؤسFا هذه
 )١٤٣أ–١٤١أ تارقفلا :عجار( ."ةيلاFا مئاوقلا نع ريرقتلا" ناونعب ريرقتلا ف دراولا مسقلا دعب كلذو ,مسقلا ىوتÜ بسانم رخآ

 ينوناقلا بساÜا ريرقت خيرات

 ًاساسأ لكشت يتلا ,ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع هيف لصح يذلا خيراتلا قبسي Y خيراتب هريرقت ينوناقلا بساÜا خّرؤي نأ بجي .٩٢
Yا مئاوقلا نأشب هجاتنتسF١٤٧أ–١٤٤أ تارقفلا :عجار( :نأب هعانتقا كلذ ف ا¶ ,ةيلا( 

 بسح ,اهب ةقلعتFا تاحاضيÅا كلذ ف ا¶ ,قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ بجو¶ ةيلاFا مئاوقلا اهنم فلأتت يتلا مئاوقلا عيمج )أ(
 ;اهدادعإ ت دق ,ءاضتقYا

 .ةيلاFا مئاوقلا كلت نع ةيلوؤسFا نولمحتي مهنأب اوّرقأ دق اهب فرتعFا ةطلسلا مهيدل نيذلا كئلوأ )ب(

 قيثوتلا 

 دنع ,ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتملل ًاقفوو رايعFا اذهل ًاقفو هذيفنت ت دق صحفلا نأ ىلع ًةلدأ صحفلا لامعL قيثوت دادعإ مّدقي .٩٣
 بناوج قّثوي نأ ينوناقلا بساÜا ىلع بجيو .ينوناقلا بساÜا ريرقت دادعإ ساسL ًابسانمو ًايفاك Rًجس كلذك مدقيو ,ءاضتقYا
 :يلي ام مهف نم طابترYاب ةقباس ةلص هل نكت مل ريبخ ينوناق بساحم يأ يكمتل يفكي ٍوحن ىلع ,بسانFا تقولا ف ةيت¨ا طابترYا
 )١٥١أ ةرقفلا :عجار(

 ;ةقبطنFا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFاو رايعFا اذهب مازتلRل ةذفنFا تاءارجÅا ىدمو تيقوتو ةعيبط )أ(



 

 
   ٨١٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ;جئاتنلا كلت ساسأ ىلع ةينبFا ينوناقلا بساÜا تاجاتنتساو ,تاءارجÅا نم اهيلع لوصPا ت يتلا جئاتنلا )ب(

 ةمهFا ةينهFا ماكحLاو رومLا هذه نأشب اهيلإ لصوتFا ينوناقلا بساÜا تاجاتنتساو طابترYا ءانثأ رهظت يتلا ةمهFا رومLا )ج(
 .تاجاتنتسYا كلت ىلإ لصوتلا ف ةذختFا

 :ليجست ينوناقلا بساÜا ىلع بجي ,رايعFا اذه ف بولطFا وحنلا ىلع ةذفنFا تاءارجÅا ىدمو تيقوتو ةعيبط قيثوت دنع  .٩٤

 ;لامعLا هذه نم ءاهتنYا خيراتو لامعLاب مئاقلا صخشلا )أ(

 .صحفلا اذه ىدمو خيراتو ,طابترYا ةدوج ةباقر ضرغل ذفنFا لمعلا صحف يذلا صخشلا )ب(

 تاشقانFا كلتل نوكت امدنع مهريغو ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا عم ترج يتلا تاشقانFا قّثوي نأ ًاضيأ ينوناقلا بساÜا ىلع بجي .٩٥
 .رومLا كلت ةعيبط كلذ ف ا¶ ,طابترYا ءانثأ ترهظ يتلا ةّمهFُا رومæل صحفلا ءادأب ةلص

 مئاوقلا ىلع رثؤت يتلا ةّمهFُا رومLاب قلعتي اميف هجئاتن عم ةقسّتم ريغ تامولعم ,طابترYا ريس لRخ ينوناقلا بساÜا فشتكا اذإ .٩٦
 .قاستYا مدع عم لماعتلا اهب ت يتلا ةيفيكلا قّثوي نأ هيلع بجيف ,ةيلاFا

 *** 

 ىرخBا ةيريسفتلا داو7او ةيقيبطتلا داو7ا

 )٢ ,١ يترقفلا :عجار( رايع7ا اذه قاطن

 ةفلتخم نوكت ا¶ر ,ةيميظنت وأ ةيماظن تابلطت¶ مازتلYا ينوناقلا بساÜا نم ًابولطم نوكي دق ,ةيلاFا مئاوقلل صحف ذيفنت دنع .١أ
 هذه لثم ف هل ةنيعم رايعFا اذه نم بناوج دجي دق ينوناقلا بساÜا نأ نم مغرلا ىلعو .رايعFا اذه ف ةدراولا تابلطتFا نع
 .ةلصلا تاذ ةينهFاو ةيميظنتلاو ةينوناقلا تامازتلYا عيمجب مازتلYا نامض هتيلوؤسم نم هنإف ,فورظلا

   تآشنُم ةعومπ ةيلاFا مئاوقلا ةعجارم قايس ف ةعومπا تانوكF ةيلاFا تامولعFا صحف تايلمع

 بحاصي دقو ٦.ةعومجملل ةنوكFا تآشنملل رايعFا اذهل ًاقفو صحف تاطابترا ذيفنت تآشنم ةعومπ ةيلاFا مئاوقلا عجارم بلطي دق .٢أ
 بسح ةيفاضإ تاءارجإ وأ لامعأ ذيفنتب ةعومπا عجارم نم بلط ,رايعFا اذهل ًاقفو هذيفنت متي ليبقلا كلذ نم صحف طابترا يأ
 .ةعومπا ةعجارم طابترا فورظ لظ ف ةجاPا

 )٤ ةرقفلا :عجار( )١( ةدو{ا ةباقرل يلودلا رايعFاب ةقRعلا

 ف ا¶ ,ديكأتلا تاطابترا ةدوج ةباقرب صاãا هماظن نوصو ءاسرإ نع بتكFا تايلوؤسم )١( ةدو{ا ةباقرل يلودلا رايعFا لوانتي .٣أ
 :ءاسرإ تايلوؤسFا كلت فدهتستو .صحفلا تاطابترا كلذ

 ;بتكFاب صاãا ةدو{ا ةباقر ماظن •

 ,تاسايسلا كلتب مازتلYا ةعباتمو قيبطتل بتكFا تاءارجإو ,ةدو{ا ةباقر ماظن فادهأ قيقحتل ةممصFا بتكFا تاسايس •
 :ةيت¨ا رصانعلا نم Rًك لوانتت يتلا تاءارجÅاو تاسايسلا كلذ ف ا¶

 .بتكFا لخاد ةدو{ا نع ةدايقلا تايلوؤسم ○

 .ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFا ○

 .تاطابترYاو تاقRعلا كلت ف رارمتسYاو يعم طابترا لك لوبقو ءRمعلا عم تاقRعلا لوبق ○

 .ةيرشبلا دراوFا ○

 
 ٥٢أ ةرقفلا ,")ةعومπا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف ا¶( ةعومجملل ةيلاFا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٦٠٠( ةعجارFا رايعم  ٦



 

 
   ٨١٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 .طابترYا ذيفنت  ○

 .ةعباتFا ○

 :نأب Yًوقعم ًاديكأت هل رفويل هنوصو ةدو{ا ةباقرل ماظن ءاسرإب ًامازتلا لمحتي بتكFا نإف ,)١( ةدو{ا ةباقر رايعم بجو¶ .٤أ

 ;ةقبطنFا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFاو ةينهFا ريياعFاب نومزتلي هيف يلماعلاو بتكFا  )أ(

 ٧.ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم طابترYا نع يلوؤسFا ءاكرشلا وأ بتكFا نع ةرداصلا ريراقتلا )ب(

 لقLا ىلع ةيواسم تابلطتم تاذ اهنأ ةدو{ا ةباقرل ماظن نوصو ءاشنإ نع بتكFا تايلوؤسم لوانتت يتلا ةينطولا تابلطتFا دعُت .٥أ
Fا رصانعلا عيمج لوانتت امدنع )١( ةدو{ا ةباقر رايعم تابلطتFا ىلع تامازتلا ضرفتو ٣أ ةرقفلا ف اهيلإ راشFفادهأ قيقحتل بتك 
 .)١( ةدو{ا ةباقر رايعم ف اهيلع صوصنFا تابلطتFا

 )١٤ ,٨–٥ تارقفلا :عجار( ةيخيراتلا ةيلا7ا مئاوقلا صحفل طابتر2ا

 ةافعFُا تآشنُملل ًابولطم صحفلا نوكي دق ,لاثFا ليبس ىلعف .فورظلا نم ةعونتم ةعومجم لظ ف صحفلا تايلمع ذيفنت متي دق .٧أ
 ,يرايتخا ساسأ ىلع ًاضيأ صحفلا تايلمع ذيفنت بلطُي دقو .ةحئY وأ ماظن ف اهيلع صوصنFا ةيمازلÅا ةعجارFا تابلطتم نم
 .ليومتلا تابيترت معدل وأ ,صاخ دقع طورش بجو¶ تابيترتل ًءافو ةيلاFا ريراقتلا دادعإب لصتي اميف لاPا وه املثم

 )١٥ ةرقفلا :عجار( فادهBا 

 :ةيت¨ا تYاPا ف ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبإ نع عانتمYا ينوناقلا بساÜا نم رايعFا اذه بلطتي .٨أ

 ;طابترYا نع ريرقت رادصإ هنم ًابولطم ناك وأ ,ًاريرقت ينوناقلا بساÜا ردصأ اذإ  )أ(

 ,ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع هتردُق مدع ببسب ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا نيوكت ىلع ًارداق نكي مل اذإ )ب(
 .ةرشتنم ًاضيأو ةيرهوج نوكت دق ,تدجو نإ ,ةيلاFا مئاوقلا ىلع ةفشتكFُا ريغ تافيرحتلل ةلمتÜا تاريثأتلا نأ ىلإ صلخو

 راشُي( صحف طابترا ف ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع رداق ريغ ينوناقلا بساÜا هيف نوكي يذلا عضولا أشني دق .٩أ 
 :نع )"قاطنلا ىلع ديق" ظفلب ةلاPا كلت ىلإ

 وأ ;ةأشنFا ةرطيس نع ةجراخ فورظ )أ(

 وأ ;ينوناقلا بساÜا لمع تيقوت وأ ةعيبطب قلعتت فورظ )ب(

 .ةأشنFُا ف ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا نم ةضورفم دويق )ج(

 صحفلا طابترا لوبق لبق ًءاوس ,هلمع قاطن ىلع ًاديق هجاوي امدنع ينوناقلا بساحملل تاداشرإ مدقيو تابلطتم رايعFا اذه عضي .١٠أ
 .طابترYا ءانثأ وأ

 )١٦ ةرقفلا :عجار( تافيرعتلا

 "ةمكوPاب يفلكFا"و "ةرادÅا" يحلطصُم مادختسا

 تافRتخYا هذه رثؤتو .اهعاونأ فلتخُ¶ تآشنFا يبو ,لودلا يب ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا نم لكب ةصاãا تايلوؤسFا فلتخت .١١أ
 ةرادÅا" ةرابعلا نإف ,هيلع ًءانبو .ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅاب ةقلعتFا رايعFا اذه تابلطتF ينوناقلا بساÜا قيبطت ةقيرط ىلع
 ةقيقP ينوناقلا بساÜا هيبنت اهنم دصقُي رايعFا اذه نم ةفلتخُم عضاوم ف ةمدختسFُا "لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب نوفلكFاو
   .ةمكوPاو ةراد∫ل ةفلتخُم تابيترتو لكايه اهيف دجوت دق تآشنFُا اهيف لمعت يتلا ةفلتΩا تائيبلا نأ

 ًاقفو ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا قتاع ىلع اّمإ يجراãا يلاFا ريرقتلاو ةيلاFا تامولعFا دادعإب ةقلعتFا ةفلتΩا تايلوؤسFا عقت .١٢أ
 :لثم لماوعل

 
 ١١ ةرقفلا ,)١( ةدو{ا ةباقر رايعم  ٧



 

 
   ٨١٥  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ;اهلكيهو ةأشنFا دراوم •

 ,ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنLا ف هيلع صوصنFا وحنلا ىلع ةأشنFُا ف ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا نم لكب ةصاãا راودLا •
 ,لاثFا ليبس ىلع( ةأشنُملل ةعوضوم ةيمسر ةلءاسُم وأ ةمكوح تابيترت يأ يفف ,ميظنتلل ةعضاخ ريغ ةأشنFُا تناك اذإ وأ
 .)ةأشنFاب ةصاãا سيسأتلا قئاثو نم رخآ عون يأ ف وأ ةأشنُملل يساسLا ماظنلا وأ دوقعلا ف لجسFُا وحنلا ىلع

 ةرادÅا نوكت ام ًابلاغ ,ربكLا تآشنFُا فو .ةمكوPاو ةرادÅا راودأ يب لصف ًابلاغ ةريغصلا تآشنFُا ف دجوي Y ,لاثFا ليبس ىلعو
 ضعب فو .ةرادÅا ىلع ةمكوPاب نوفلكFا فِرشُي يح ف ,اهنع ريراقتلا دادعإو ةأشنFُا ةطشنأ وأ لامعأ ذيفنت نع ةلوؤسFا يه
 نوكت ىرخLا لودلا ضعب فو ,ةمكوPاب يفلكملل ةيماظنلا تايلوؤسFا نمض ةأشنُملل ةيلاFا مئاوقلا دادعإ ةيلوؤسم نوكت ,لودلا

 .ةرادÅا تايلوؤسم نمض

 ))و(١٧ ةرقفلا :عجار( ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام حلطصم مادختسا – دودÜا ديكأتلا

 ةيمكارت ةلدLا هذهو .ينوناقلا بساÜا جاتنتسا معدل دودحم ديكأت ىلإ لوصولل ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا مزلي .١٣أ
 .صحفلا ريس لRخ ةذفنFا تاءارجÅا نم يساسأ لكشب اهيلع لوصPا متيو ,اهتعيبطب

 )١٨ ةرقفلا :عجار( رايع7ا اذهل ًاقفو صحفلا تاطابتراب مايقلا

 ف ةدراولا تابلطتFا نع حئاوللا وأ ةمظنLا فRتخا ةلاح فو .ةيلاFا مئاوقلا صحف مكô يتلا حئاوللاو ةمظنLا رايعFا اذه يغلي Y .١٤أ
 .رايعFا اذه تابلطتF ٍفوتسم ريغ ًايئاقلت دعُيس طقف حئاوللاو ةمظنæل ًاقفو صحفلاب مايقلا نإف ,رايعFا اذه

 )٢١ ةرقفلا :عجار( ةيقWخBا تابلطت7ا

 ,اهب مازتلYا ينوناقلا بساÜا ىلع بجي يتلا ةينهFا تايقRخæل ةيساسLا ئدابFا ةنهFا تايقRخأ دعاوق نم )أ( ءز{ا ددحي .١٥أ
 :يلي اميف ةيساسLا ئدابFا لثمتتو .ئدابFا كلت قيبطتل ًايميهافم ًاراطإ رفويو

 ;ةهازنلا )أ(

 ;ةيعوضوFا )ب(

 ;ةبجاولا ةيانعلاو ةينهFا ةءافكلا )ج(

 ;ةيرسلا  )د(

 .ينهFا كولسلا  )ه(

 مزلي ,ةنهFا بادآو كولس دعاوقب مازتلYا دنعو .ةنيعم فقاوم ف يميهافFا راطÅا قيبطت ةيفيك ةنهFا بادآو كولس دعاوق حضوتو
ôا ديدFا مازتلا هجاوت يتلا تاددهÜاب ينوناقلا بساFا تابلطتLخRا كلت ة{اعم مزليو ةلصلا تاذ ةيقFبسانم لكشب تادده. 

 يتلا ةأشنFُا نع Rًقتسُم ينوناقلا بساÜا نوكي نأ ةنهFا بادآو كولس دعاوق بلطتت ,ةيلاFا مئاوقلا صحفل طابترا ذيفنت لاح ف .١٦أ
 .يرهاظلا لRقتسYاو ينهذلا لRقتسYا نم Rًك لمشي هنأب لRقتسYا ةنهFا بادآو كولس دعاوق فصتو .ةيلاFا اهمئاوق صحف متي
 كلذب لخت نأ نكò يتلا تارثؤFاب رثأتلا نود جاتنتسا نيوكت ىلع ينوناقلا بساÜا ةردق ينوناقلا بساÜا لRقتسا ظفحيو
 يكولس فقو¶ مازتلYا ىلعو ةيعوضوFاب يلحتلا ىلعو ةهازنب فرصتلا ىلع ينوناقلا بساÜا ةردق لRقتسYا ززعيو .جاتنتسYا
 .ينهFا كشلا ةعزن ىلع مئاق

 ينه7ا مك^او ينه7ا كشلا ةعزن

 )٢٢ ةرقفلا :عجار( ينهFا كشلا ةعزن

 قاستYا مدع هجوأ نع ثحبلا ىلع كلذ يوطنيو .صحف ءارجإ دنع ةلدæل يدقن مييقت ءارجÅ ةيرورض ينهFا كشلا ةعزن دعُت .١٧أ
 لوصPا متي يتلا ىرخLا تامولعFاو تاراسفتسYا ىلع دودرلا ىلع دامتعYا ةيناكمإ ف كيكشتلاو ,ةضقانتFا ةلدLا نع يرحتلاو
 طابترYا فورظ ءوض ف اهيلع لصحتFا ةلدLا ةبسانمو ةيافك ف رظنلا ىلع ًاضيأ يوطنيو .ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا نم اهيلع
 .ةمئاقلا



 

 
   ٨١٦  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 :يلي اF ,لاثFا ليبس ىلع ,هابتنYا ينهFا كشلا ةعزن نمضتت .١٨أ

 .اهيلع لصحتFا ىرخLا ةلدLا عم ضراعتي يذلا ليلدلا •

 اهمادختسا متيس يتلا تاراسفتسYا ىلع دودرلاو تادنتسFا ىلع دامتعYا ةيناكمإ ف كيكشتلا يعدتست يتلا تامولعFا  •
 .ةلدأك

 .شغ دوجو ةيناكمإ ىلإ ريشت دق يتلا فورظلا •

 .ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتل ةجاPاب يحوت ىرخأ فورظ يأ •

 :رطاخم ضيفخت ,لاثFا ليبس ىلع ,ينوناقلا بساÜا دارأ اذإ صحفلا ةيلمع لاوط ينهFا كشلا ةعزن ىلع ظافPا يرورضلا نم .١٩أ

 .ةفولأFا ريغ فورظلا ةظحRم مدع  •

 .اهيلع لصحتFا ةلدLا نم تاجاتنتسYا طابنتسا دنع دPا نع دئازلا ميمعتلا •

 هذه جئاتن يوقتو ,صحفلا ف ةذفنFا تاءارجÅا ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدô دنع ةبسانم ريغ تاضارتفا مادختسا •
 .تاءارجÅا

 داقتعYا نإف ,كلذ عمو .ةمكوPاب يفلكFاو ةأشنFا ةرادإ ةهازنو ةنامأ لوح ةقباسلا هتربخ لهاجتي نأ ينوناقلا بساÜا نم عقوتُي Y .٢٠أ 
 Yو ,ينهFا كشلا ةعزن ىلع ظافPا ةرورض نم ينوناقلا بساÜا يفعي Y ةهازنلاو ةنامLاب نوعتمتي ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا نأب
 .صحفلا ضرغل ةيفاك ريغ ةلدأب ىضري نأب هل حمسي

 )٢٣ ةرقفلا :عجار( ينهFا مكPا 

 ,رايعFا اذه تابلطتمو ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFا ريسفت نL كلذو .صحفلا طابترا ءارجإ نسP ًايرورض ينهFا مكPا دعُي .٢١أ
 فورظو قئاقح ىلع ةلصلا تاذ تاربãاو فراعFا قيبطت بلطتي ,صحفلا طابترا ذيفنت ءانثأ ةسوردم تارارق ذاختY ةجاPاو
 :ةصاخ ةفصب ًايرورض ينهFا مكPا دعُيو .طابترYا

 ,رايعFا اذه تابلطت¶ ءافولل ةمدختسFُا تاءارجÅا ىدمو تيقوتو ةعيبطو ,ةيبسنلا ةيمهLاب ةقلعتFا تارارقلاب قَّلعتي اميف •
 .ةّلدLا عمجو

 ف لوبقم ىوتسم ىلإ طابترYا رطخ نم للقُت ةذَّفنFُا تاءارجÅا نم اهيلع لوصPا ت يتلا ةلدLا تناك اذإ ام يوقت دنع •
 .طابترYا فورظ لظ

 .ةأشنFاب صاãا قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ قيبطت دنع ةرادÅا تاداهتجا ف رظنلا دنع •

 ةيلوقعم ىدم ف رظنلا كلذ ف ا¶ ,اهيلع لوصPا ت يتلا ةلدLا ىلإ ًادانتسا ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا نيوكت دنع •
 .ةيلاFا مئاوقلا دادعإ دنع ةرادÅا اهترجأ يتلا تاريدقتلا

 مهاس ينوناق بساحم بناج نم مكPا اذه ةسرا™ متت نأ ف ينوناقلا بساÜا نم لومأFا ينهFا مكحلل ةزيمFا ةمسلا لثمتت .٢٢أ 
 .ةلوقعم ماكحأ قيقحتل ةمزRلا تاءافكلا ريوطت ف ,ديكأتلا بيلاسأو تاراهم مادختسا دنع كلذ ف ا¶ ,هتربخو هتفرعمو هبيردت
 صاخشأو طابترYا قيرف يب وأ طابترYا قيرف لخاد ًءاوس ,طابترYا ءانثأ لدجلل ةريثFا وأ ةبعصلا رومLا نأشب رواشتلا دعاسيو
 .ةلوقعمو ةسوردم ماكحأب مايقلا ف ينوناقلا بساÜا ,هجراخ وأ بتكFا لخاد بسانم ىوتسم ىلع نيرخآ

 :كلذ ف ا¶ ,طابترYا ءانثأ ينوناقلا بساحملل ةمولعFا فورظلاو قئاقPا ىلع هنيعب طابترا يأ ف ينهFا مكPا ةسرا™ دمتعت .٢٣أ 

 .نكمأ امثيح ,ةقباس تارتف ف ةأشنُملل ةيلاFا مئاوقلاب قلعتي اميف تذّفُن يتلا تاطابترYا نم ةبستكFُا ةفِرعFا •

 .ةأشنFا ةعانص ف قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ قيبطتو ,يبساÜا اهماظن كلذ ف ا¶ ,اهتئيبو ةأشنُملل ينوناقلا بساÜا مهف •

 .داهتجRل ةرادÅا ةسرا™ ىلإ ةيلاFا مئاوقلا ضرعو دادعإ ةجاح ىدم  •



 

 
   ٨١٧  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 مكPا ناك اذإ امو ةبساÜاو ديكأتلا ئدابF ؤفكلا قيبطتلا سكعي هيلإ لصوتFا مكPا ناك اذإ ام ىلع ًءانب ينهFا مكPا يوقت نكò .٢٤أ
 .هريرقت خيرات ىتح ينوناقلا بساحملل ةمولعFا فورظلاو قئاقPا ,عم قستي ا¶و ,ءوض ف ًابسانم دعُي

 ينهFا مكPا مادختسا نكY òو .رايعFا اذهل ًاقفو ةميلس ةروصب هقيثوت ًاضيأ يغبنيو .طابترYا ةدم لاوط ينهFا مكPا ةسرا™ مزلي .٢٥أ
 .اهيلع لوصPا ت يتلا ةلدLا وأ هفورظو طابترYا قئاقح اهمعدت Y تارارق ذاختY رربمك

 )٢٥ ,٢٤ يترقفلا :عجار( طابتر2ا ىوتسم ىلع ةدو`ا ةباقر 

 :ديكأتلا بيلاسأو تاراهم لمشت .٢٦أ

 ;اهòوقتو ةلدLا ىلع لوصPا كلذ ف ا¶ ,ديكأتلا طابترا ذيفنتو طيطختل ينهFا مكPاو ينهFا كشلا ةعزن قيبطت •

 ;اهيلع ةضورفFا دويقلاو ةيلخادلا ةباقرلا رودو تامولعFا مُظُن مهف •

 ;صحفلا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبطب طابترYا رطاخمو ةيبسنلا ةيمهLا ف رظنلا طبر •

 تاراسفتسYا ىلإ ًةفاضإ تاءارجÅا نم ىرخأ ًاعاونأ لمشي دق ام وهو ,صحفلا طابترY ةبسانFا تاءارجÅا قيبطت •
 ;)ةقداصFاو ةظحFRاو ذيفنتلا ةداعإو باستحYا ةداعإو يصقتلا لثم( ةيليلحتلا تاءارجÅاو

 ;ةيجهنFا قيثوتلا تاسرا™ •

 .ديكأتلا تاطابترY ريراقتلا ةباتكب ةلصلا تاذ تاسرامFاو تاراهFا قيبطت •

 ديوزتو ,طابترYا ىلع ةقبطنFا ةدو{ا ةباقر تاءارجإ قيبطت ةيلوؤسم طابترYا قرف لمحتت ,بتكFاب ةدو{ا ةباقر ماظن قايس ف .٢٧أ
 .بتكFاب صاãا ةدو{ا ةباقر ماظن نم لRقتسYاب قلعتFا ءز{ا كلذل ميلسلا ليعفتلا نم هنيكمتل ةمئFRا تامولعFاب بتكFا

 هلمô قايس ف ,نيرخ¨ا طابترYا قيرف ءاضعL اهلقني يتلا ةبسانFا لئاسرلاو طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا تافّرصت دّكؤت .٢٨أ
 ,صحفلا طابترا ذيفنت دنع يساسأ رمأ يه ةدو{ا نأ ةقيقح ىلع ,صحفلا تاطابترا نم طابترا لك ف ةماعلا ةدو{ا نع ةيلوؤسFا
 :صحفلا طابترا ةدو{ يلي ام اهلثò يتلا ةيمهLاو

 .ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFاو ةينهFا ريياعFا تابلطتF فوتسFا لمعلا ذيفنت )أ(

 .ةدو{ا ةباقرب قلعتي اميف ةقبطنFا بتكFا تاءارجإو تاسايسب مازتلYا )ب(

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم نوكي طابترYا نع ريرقت رادصإ )ج(

 .ةيماقتنYا لعفلا دودر نم فوãا نود كوكشلا ةراثإ ىلع طابترYا قيرف ةردق )د(

 ةدو{ا ةباقر ماظن ىلع دمتعي نأ طابترYا قيرفل قحي ,كلذ ريغ ىلإ ىرخLا فارطLا نم وأ بتكFا نم ةمدقFا تامولعFا رشت مل ام .٢٩أ
 :يلي ا¶ قلعتي اميف بتكFاب صاãا ةدو{ا ةباقر ماظن ىلع دامتعYا طابترYا قيرفل نكò ,لاثFا ليبس ىلعف .بتكFاب صاãا

 .يمسرلا مهبيردتو مهفيظوت لRخ نم يلماعلل ةينهFا ةءافكلا •

 .اهب غRبÅاو ةمئFRا لRقتسYا تامولعم عمج لRخ نم لRقتسYا •

 .رارمتسYاو لوبقلا مُظُن لRخ نم ,ءRمعلا عم تاقRعلا ىلع ظافPا •

 .ةعباتFا تايلآ لRخ نم ,ةيماظنلاو ةيميظنتلا تابلطتFاب ديقتلا •

 رظني دقف ,صحفلا طابترا ىلع رثؤت دق يتلاو ,بتكFاب صاãا ةدو{ا ةباقر ماظن ف ةددÜا روصقلا هجوأ ف رظنلا دنعو
   .كلت روصقلا هجوأ كرادتل بتكFا اهذختا يتلا ريبادتلا ف طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا

 ًاقفو صحفلا طابترا ذيفنت متي مل هنأ ىلإ ةرورضلاب بتكFاب صاãا ةدو{ا ةباقر ماظن ف روصقلا هجوأ نم هجو دوجو ريشي Y .٣٠أ
 .ًابسانم نكي مل ينوناقلا بساÜا ريرقت نأ ىلإ وأ ,ةقبطنFا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFاو ةينهFا ريياعملل



 

 
   ٨١٨  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ))ب(٢٥ ةرقفلا :عجار( طابترYا قرف ييعت

 نابسPا ف طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا ذخأي دق ,لكك طابترYا قيرف نم ةعقوتFا ةبسانFا تاءافكلاو تاردقلا ف رظنلا دنع .٣١أ
 :لثم قيرفلاب ةقلعتFا رومLا ضعب

 بيردتلاو ةكراشFا لRخ نم كلذو اهيف ةيلمعلا ةربãاو ,ةلثامFا ديقعتلا ةجردو ةعيبطلا تاذ صحفلا تاطابترا مهف •
 .يبسانFا

 .ةقبطنFا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFاو ةينهFا ريياعFا مهف •

 .ةصصختFا ةعجارFاو ةبساÜا تYاجمو ةلصلا تاذ تامولعFا ةينقت ف ةربãا كلذ ف ا¶ ,ةينفلا ةربãا •

 .ليمعلا هيف لمعي يذلا ةلصلا يذ عاطقلاب ةفرعFا •

 .ينهFا مكPا قيبطت ىلع ةردقلا •

 .بتكFاب ةصاãا ةدو{ا ةباقر تاءارجاو تاسايس مهف •

 ))١()د(٢٥ ةرقفلا :عجار( تاطابترYاو تاقRعلا كلت ف رارمتسYاو صحفلا تاطابتراو ءRمعلا عم تاقRعلا لوبق

 عم طابترYا لوبق لبق ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةيرورض اهاري يتلا تامولعFا ىلع بتكFا لصحي نأ )١( ةدو{ا ةباقر رايعم بلطتي .٣٢أ
 تامولعFا لمشت دقو .يلاح ليمع عم ديدج طابترا لوبق ف رظنلا دنعو ,مئاق طابترا ف رارمتسYاب رارق ذاختا دنعو ,ديدج ليمع
 رارمتسYاو صحفلا تاطابتراو ءRمعلا عم تاقRعلا لوبق بسانFا نم ناك اذإ ام ديدô ف طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا دعاسُت يتلا
 :يلي ا¶ قلعتت تامولعم ,تاطابترYاو تاقRعلا هذه ف

 ;ةمكوPاب يفلكFاو ايلعلا ةرادÅاو ييسيئرلا كFRا ةهازن •

 رارمتسا ىلع راثآ نم اهيلع بترتي امو ,قباس صحف طابترا وأ يلاPا صحفلا طابترا ءانثأ ترهظ يتلا ةمهFا رومLا  •
 .ةقRعلا

 ميلسلا ذيفنتلا ىلع رّثؤت نأ حَّجرFا نم ةجردل ةرادÅا ةهازن ف كشلا ىلإ هوعدي ببس طابترYا نع لوؤسFا كيرشلا ىدل ناك اذإ .٣٣أ
 نL ,ةحئY وأ ماظن بجو¶ ًابولطم كلذ نكي مل ام ,طابترYا لوبق ,رايعFا اذه تابلطتF ًاقفو ,ٍذئدنع بسانFا ريغ نمف ,صحفلل
 .ةبسانم ريغ ةقيرطب ةأشنُملل ةيلاFا مئاوقلاو ينوناقلا بساÜا يب طبرلا ىلإ يدؤي دق كلذب مايقلا

 )٢٩ ةرقفلا :عجار( تاطابتر2او تاقWعلا كلت ف رارمتس2او صحفلا تاطابتراو ءWمعلا عم تاقWعلا لوبق 

 املك طابترYا ةدم لاوط ,لRقتسYا كلذ ف ا¶ ,ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFاو طابترYا رارمتسا ف ينوناقلا بساÜا رظني .٣٤أ
 تاذ ةيقRخLا تابلطتFا يوقتو ليمعلا عم ةقRعلا رارمتسا ىلع ةيئدبFا تاءارجÅا ذيفنت يدؤيو .ثادحأ تعقوو فورظ تريغت
 تافرصتلاو تارارقلا ذاختY ينوناقلا بساÜا اهيلإ جاتحي يتلا تامولعFا ريفوت ىلإ طابترYا ةيادب ف )لRقتسYا اهيف ا¶( ةلصلا
 .طابترRل ىرخLا ةمهFا ةطشنLا ذيفنت لبق ةمزRلا

 )٢٩ ةرقفلا :عجار( تاطابترYاو تاقRعلا كلت ف رارمتسYاو صحفلا تاطابتراو ءRمعلا عم تاقRعلا لوبق ىلع رثؤت يتلا لماوعلا

 ةددÜا ينوناقلا بساÜا فادهأ قيقحتل ةيتاوم نوكت ٨ةنّيعُم صئاصخ طابترYا ف رفوتت امدنع Yإ ديكأتلا تاطابترا لوبق نكY ò .٣٥أ
 .طابترRل

 ))١()أ(٢٩ ةرقفلا :عجار( يقطنFا ضرغلا

 :ةيت¨ا تYاPا ف ,لاثFا ليبس ىلع ,يقطنم ضرغ طابترRل نوكي نأ ًاحجرم نوكي Y دق .٣٦أ

 وأ ;ينوناقلا بساÜا لمع قاطن ىلع ريبك ديق كانه ناك اذإ )أ(

 
 ١٧ ةرقفلا ,ديكأتلا راطإ  ٨



 

 
   ٨١٩  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ةقيرطب ةيلاFا مئاوقلاب ينوناقلا بساÜا مسا طبر مزتعي فيلكتلاب مئاقلا فرطلا نأ ف هبتشي ينوناقلا بساÜا ناك اذإ )ب(
 وأ ;ةبسانم ريغ

 بلطتت حئاوللا وأ ةمظنLا كلت تناكو ةلص تاذ حئاول وأ ةمظنأب مازتلYا تابلطت¶ ءافولا طابترYا نم دوصقFا ناك اذإ )ج(
 .ةيلاFا مئاوقلل ةعجارم ءارجإ

 ))٢()أ(٢٩ ةرقفلا :عجار( صحفلا طابترا ةبسانم

 بساÜا ذخأي دقف ,ًابسانم نوكي نل صحفلا طابترا لوبق نأ ىلإ طابترYا فورظل يئدبFا ينوناقلا بساÜا مهف ريشُي امدنع .٣٧أ
 طابترا ذيفنت نأ ,فورظلا ىلع ًءانب ,ينوناقلا بساÜا ىري دقو .تاطابترYا نم رخآ عون ذيفنتب ةيصوتلا نابسPا ف ينوناقلا
 نود لوô طابترYا فورظ تناك اذإ ,ىرخأ تYاح فو .صحف طابترا ذيفنت نم ةبسانم رثكأ نوكي دق ,لاثFا ليبس ىلع ,ةعجارم
 .لاPا ىضتقم بسح ,ىرخأ ةيبساحُم تامدخ طابترا وأ عيم≤ طابترا ذيفنتب ينوناقلا بساÜا يصوي دقف ,ديكأت طابترا ذيفنت

 ))ج(٢٩ ةرقفلا :عجار( صحفلا طابترا ذيفنتل ةمزRلا تامولعFا 

 ف وأ صحفلا ذيفنتل ةمزRلا تامولعFا رفوت ف كشلا ىلإ ينوناقلا بساÜا وعدت بابسأ اهيف رفوتت دق يتلا فقاوFا ةلثمأ نم .٣٨أ
 ,ةيليلحتلا تاءارجÅا ذيفنت ضارغL ةمزRلا ةيبساÜا تRجسلا نأ ف هابتشا كانه نوكي نأ ,تامولعFا هذه ىلع دامتعYا ةيناكمإ
 ةدعاسF صحفلا طابترا قايس ف اًنايحأ أرطت يتلا ةجاPا وحن اًهّجوم رابتعYا اذه دعُي Yو .ةريبك ةجردب ةلمتكُم ريغ وأ ةقيقد ريغ
 .ةرادÅا بناج نم ةَّدعFُا ةيلاFا مئاوقلا لامكتسY ةمزRلا دويقلا ليدعتب ةيصوتلا قيرط نع ةرادÅا

 )٣٠ ةرقفلا :عجار( صحفلا طابترا لوبقل ةقبسFا طورشلا

 ةرادإو ينوناقلا بساÜا اهيلع قفتي نأ يرورضلا نم يتلا ,رومLا ضعب نم ًاضيأ دكأتي نأ ينوناقلا بساÜا نم رايعFا اذه بلطتي .٣٩أ
 .طابترRل ينوناقلا بساÜا لوبق لبق كلذو ,ةأشنFُا ةرطيس قاطن ف عقت يتلاو ,ةأشنFُا

 ))أ(٣٠ ةرقفلا :عجار( قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ 

 ١٠.يفدهتسFا يمدختسملل ةحاتمو ةبسانم ديكأتلا طابترا فيرعت ف اهيلإ راشFا ٩طباوضلا نوكت نأ ديكأتلا طابترا لوبق طورش نم .٤٠أ
 ا¶ ,ةيلاFا مئاوقلا صحفل ينوناقلا بساÜا اهمدختسي يتلا طباوضلا رفوي قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ نإف ,رايعFا اذه ضارغLو
 .مازتلا رطأ رخ¨ا ضعبلاو لداعلا ضرعلل رطأ يه يلاFا ريرقتلا رطأ ضعب .ةيلاFا مئاوقلل لداعلا ضرعلا ,ءاضتقYا دنع كلذ ف
 .ةيلاFا مئاوقلا نم ًةلماك ًةعومجم لثò ام كلذ ف ا¶ ,اهاوتحمو ةيلاFا مئاوقلا لكش قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ تابلطتم ددôو

 قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ لوبق ىدم

 ينوناقلا بساÜا ىدل نوكي نلو ,ةيلاFا مئاوقلا دادعÅ بسانم ساسأ ةرادÅا ىدل نوكي نل ,يلاFا ريرقتلل لوبقم راطإ دوجو نودب .٤١أ
 .ةيلاFا مئاوقلا صحفل ةبسانم طباوض

 ةيلاFا مئاوقلا يمدختسم ةيوهل همهف قايس ف ,ةيلاFا مئاوقلا ف قَّبطFُا يلاFا ريرقتلا راطإ لوبق ىدم ينوناقلا بساÜا ددحُي .٤٢أ
 دقو .ريرقتلا ينوناقلا بساÜا مهل دعي نيذلا صاخشLا ةئف وأ صاخشLا وأ صخشلا مه نوفدهتسFا نومدختسFاو .يفدهتسFا
Y ا نوكيÜىلع ًارداق ينوناقلا بسا ôو ,ديكأتلا ريرقت نوؤرقيس نم عيمج ديدYا نم ريبك ددع كانه ناك اذإ امّيسLصاخش 
 .ريرقتلا ىلإ لوصولا مهرودق¶ نوكيس نيذلا

 يلاFا ريرقتلا راطإ نأ ينوناقلا بساÜا ضرتفي نأ نكò ,كلذ فRخ ىلع تارشؤم يأ بايغ لاح فو ,تYاPا نم ديدعلا ف .٤٣أ 
 مئاوقلا دادعإ ف همادختسا متيل ام ةلود ف ةحئY وأ ماظن بجو¶ ضورفFا يلاFا ريرقتلا راطإ ,لاثFا ليبس ىلع( لوبقم قبطنFا
 .)تآشنFُا نم ةنيعم عاونL ماعلا ضرغلا تاذ ةيلاFا

 
 ٣٤ ةرقفلا ,ديكأتلا راطإ  ٩
 )٢()ب(١٧ ةرقفلا ,ديكأتلا راطإ ١٠



 

 
   ٨٢٠  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ام ةيلاFا مئاوقلا دادعإ ف هقيبطت متيس يذلا يلاFا ريرقتلا راطإ لوبق ىدF ينوناقلا بساÜا ديدحتب ةلصلا تاذ لماوعلا لمشت .٤٤أ 
 :يلي

 .)حبرلل ةفداه ريغ ةمظنم وأ ماع عاطق ةأشنم وأ ةيرا≤ ةأشنم تناك اذإ ام لاثFا ليبس ىلع( ةأشنFا ةعيبط •

 عاطقل ةيلاFا تامولعFا نم ةكرتشFا تاجايتحYاب ءافولل اهدادعإ ت دق ناك اذإ ام لاثFا ليبس ىلع( ةيلاFا مئاوقلا ضرغ •
 .)نيددحم يمدختسF ةيلاFا تامولعFا نم تاجايتحYا وأ ,يمدختسFا نم ضيرع

 .)ةدحاو ةيلام ةمئاق وأ ةيلاFا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ةيلاFا مئاوقلا تناك اذإ ام لاثFا ليبس ىلع( ةيلاFا مئاوقلا ةعيبط •

 .ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنLا ف هيلع ًاصوصنم قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ ناك اذإ ام •

 ىلع ةرادÅا قفاوت ملو ,ةيلاFا مئاوقلا نم ضرغلا ءوض ف لوبقم ريغ ةيلاFا مئاوقلا دادعÅ مدختسFُا يلاFا ريرقتلا راطإ ناك اذإ .٤٥أ
 ضفرب رايعFا اذه بجو¶ مزلم ينوناقلا بساÜا نإف ,ينوناقلا بساÜا رظن ةهجو نم Yًوبقم دعُي يلام ريرقت راطإ مادختسا
 .طابترYا

 Y امدنعو .صحفلا طابترا لوبق دعب كلذو ,لوبقم ريغ راطÅا نأ ىلإ ريشت ,قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ ف روصق هجوأ رهظت دق .٤٦أ
 ةرادÅا ررقت امدنعو .هلوبق نكò رخآ راطإ دامتعا ةرادÅا ررقت دقف ,ةحئY وأ ماظن بجو¶ ًاضورفم راطÅا كلذ مادختسا نوكي
 سكعت يتلا صحفلا طابترY ةديد{ا طورشلا ىلع ةرادÅا عم قفتي نأ رايعFا اذه بجو¶ ينوناقلا بساÜا نم ًابولطم نوكي ,كلذ
 .قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ ف رييغتلا

 ))ه(٣٧ ,)ب(٣٠ ةرقفلا :عجار( ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا تايلوؤسم

 Yو .ةمكوPاب يفلكFا فارشإ تô ةأشنFا ةرادإ اهتدعأ يتلاو ةأشنFاب ةصاãا مئاوقلا كلت يه صحفلل عضخت يتلا ةيلاFا مئاوقلا .٤٧أ
 ,كلذ عمو .مهنم لك تايلوؤسم مظنت يتلا حئاوللاو ةمظنLا يغلي Yو ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا ىلع تايلوؤسم رايعFا اذه ضرفي
 تايلوؤس¶ اورقأ دق ,لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا نأب ساسأ ضارتفا ىلع ذَّفنُي رايعFا اذهل ًاقفو صحفلا نإف
 .مهتايلوؤسم نم ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا ةيلاFا مئاوقلا صحف يفعُي Yو .صحفلاب مايقلل ةيرورض دعُت ةنيعم

 ةلوقعFا ةيبساÜا تاريدقتلا ءارجإ دنع داهتجYا ةسرام¶ ةبلاطم ةرادÅا دعُت ,ةيلاFا مئاوقلا دادعإ نع اهتيلوؤسم نم ًاءزج هرابتعاب .٤٨أ
 يلاFا ريرقتلا راطإ قايس ف تاداهتجYا هذه ذفنُتو .ةبسانFا ةيبساÜا تاسايسلا قيبطتو رايتخاب ةبلاطمو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف
 .قبطنFا

 لوبق لبق ,لصحي نأ ينوناقلا بساÜا نم بلطتي رايعFا اذه نإف ,ةيلاFا مئاوقلا صحفب مايقلل ةقبسFُا طورشلا ةيمهL ًارظن .٤٩أ
 ًايوفش امإ ةرادYا ةقفاوم ىلع ينوناقلا بساÜا لصحي نأ نكòو .اهتايلوؤسم مهفت اهنأب ةرادÅا نم ةقفاوم ىلع ,صحفلا طابترا
 .ةبوتكFا طابترYا طورش نمض ًاقحY ةرادÅا ةقفاوم لَّجسُت ,كلذ عمو .ًايباتك وأ

 ,ًاقحY اهب اورقي نل اذإ وأ ,ةيلاFا مئاوقلاب قلعتي اميف مهتايلوؤس¶ ,لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب نوفلكFاو ةرادÅا ّرقُت مل اذإ .٥٠أ
 بساÜا نوكي يتلا فورظلا فو .ةحئY وأ ماظن بجو¶ كلذب ًابلاطم ينوناقلا بساÜا نكي مل ام طابترYا لوبق بسانFا نم سيلف
 ةيمهأ ,يفلتخم نونوكي امدنع ,ةمكوPاب يفلكFاو ةراد∫ل حرشي نL جاتحي دق هنإف ,صحفلا طابترا لوبقب اهيف ًابلاطم ينوناقلا
 .طابترYا ىلع اهتاساكعناو رومLا هذه

 )٣٥ ,٣٤ يترقفلا :عجار( ةحئY وأ ماظن بجو¶ ةضورفم ينوناقلا بساÜا ريرقت ةغيص نوكت امدنع ةيفاضإ تارابتعا

 طابتراب ةلصلا تاذ هتابلطتم عيمجب مزتلا دق نكي مل ام رايعFا اذهب مزتلم هنأب ديفي Yأ ينوناقلا بساÜا نم رايعFا اذه بلطتي .٥١أ
 ينوناقلا بساÜا ضفر ف ًةداع ببستت نأ رومLا هذه نأش نمو ام طابتراب قلعتت ًارومأ ةحئY وأ ماظن ضرفي دقو .صحفلا
 :اذإ ,لاثFا ليبس ىلع ,ًانك™ كلذ ناك نإ ,طابترRل

 وأ ;لوبقم ريغ ةحئRلا وأ ماظنلا بجو¶ ضورفFا يلاFا ريرقتلا راطإ نأ ينوناقلا بساÜا ربتعا •

 وأ قيسنتلا نع ريبك دح ىلإ ةفلتخم تاحلطصم وأ لكشب ينوناقلا بساÜا ريرقتل ةضورفFا ةغيصلا وأ قيسنتلا ناك •
 .رايعFا اذه بجو¶ ةبولطFا ةغيصلا



 

 
   ٨٢١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 نأ ينوناقلا بساحملل نكY òو ,رايعFا اذه تابلطتF ًايفوتسم نوكي Y تYاPا هذه ف متي يذلا صحفلا نإف ,رايعFا اذهل ًاقفوو
 همازتلاب ديفي نأب هل حومسم ريغ ينوناقلا بساÜا نأ نم مغرلا ىلعو .طابترRل رداصلا ريرقتلا ف رايعFا اذهب همازتلاب ديفي
 ,مهفلا ءوسل ًابن≤و .ًايلمع نك™ ىدم ىصقأ ىلإ ,ريرقتلا تابلطتم كلذ ف ا¶ ,رايعFا اذه قيبطت ىلع عَّجشُي هنأ Yإ ,رايعFا اذهب
 .ًابسانم كلذ ناك نإ ,رايعFا اذهل ًاقفو متي مل صحفلا نأب ديفت ريرقتلا ف ةرابع يمضت ف ينوناقلا بساÜا رظني دق

 طابترYا طورش ىلع قافتYا

 )٣٧ ةرقفلا :عجار( بوتكFا قافتYا لاكشأ نم رخآ لكش وأ طابترYا باطخ

 ذيفنت لبق طابترا باطخ ينوناقلا بساÜا لِسرُي نأ ,ينوناقلا بساÜا كلذكو ,ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا نم لك ةحلصم نم .٥٢أ 
 .طابترYا صخي اميف مهفلا ءوس تYاح بن≤ ف ةدعاسملل ,صحفلا طابترا

 طابترYا باطخ ىوتحمو لكش

 باطخ ريشي دقف ,رايعFا اذه اهبلطتي يتلا رومLا ينمضت ىلإ ةفاضÅابو .طابترا لكل طابترYا باطخ ىوتحمو لكش فلتخي دق .٥٣أ
 :يلي ام ىلإ ,لاثFا ليبس ىلع ,طابترYا

 .صحفلا طابترا ف نيرخآ ءاربخو يينوناق يبساحم كارشإب ةقلعتFا تابيترتلا •

 .ةرم لوL ةأشنF طابترا ءارجإ ةلاح ف ,دجو نإ ,قباسلا ينوناقلا بساÜا عم اهب مايقلا متيس يتلا تابيترتلا •

 .ةعجارم ءارجÅ ًاثلاث ًافرط صخت تابلطتم وأ ةيماظن تابلطتم يأب يفي نل صحفلا طابترا نأ ةقيقح •

 .ينوناقلا بساحملل ةبوتكم تادافإ مدقتس ةرادÅا نأب عقوتلا •

 ىلع ةرادÅا حبصت دق يتلاو ,ةيلاFا مئاوقلا ىلع رثؤت نأ نكò يتلا قئاقPاب ينوناقلا بساÜا غRبإ ىلع ةرادÅا ةقفاوم •
 .ةيلاFا مئاوقلا رادصإ خيرات ىتحو ينوناقلا بساÜا ريرقت خيرات نم ةرتفلا لRخ اهب ةيارد

 .باطãا ف ةحضوFا طابترYا طورش ىلع اهتقفاومو طابترYا باطã اهمRتسا ديكأتب ةرادÅا ةبلاطم •

 تآشنFُا تاعومجم تانوكم صحف

 .ةعومπا تانوكم نم ةأشنFُ ةيلاFا تامولعملل ًاصحف ينوناق بساحم ذفني نأ تآشنُم ةعومπ ةيلاFا مئاوقلا عجارم بلطي دق .٥٤أ 
 عجارم ددحُي دقو .رايعFا اذهل ًاقفو تانوكFا دحأب ةصاãا ةيلاFا تامولعملل صحف ذَّفني دق ,ةعومπا عجارم تاميلعت ىلع ًءانبو
 يذلا ينوناقلا بساÜا نوكي امدنعو .رايعFا اذه بجو¶ ذفنFا صحفلل ت يذلا لمعلا لامكتسY ةيفاضإ تاءارجإ ًاضيأ ةعومπا
 .رايعFا اذهل ًاقفو ًاذَّفنُم دعُي Y صحفلا نإف ,نّوكملل ةيلاFا مئاوقلا عجارم وه صحفلاب موقي

 ))ـه(٣٧ ةرقفلا :عجار( ةحئY وأ ماظن بجو¶ ةضورفFا ةرادÅا تايلوؤسم 

 ,طابترYا باطخ ف طابترRل ةنيعم طورش ليجست يرورضلا نم سيل هنأ ىلإ ,طابترYا فورظ لظ ف ,ينوناقلا بساÜا صلخ اذإ .٥٥أ
 ,ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا نم رايعFا اذه بجو¶ ةبولطFا ةبوتكFا ةقفاوFا ىلع لوصحلل يعسلاب ًابلاطم لظي ينوناقلا بساÜا نإف
 ةبوتكFا ةقفاوFا هذه ف زوجيو .رايعFا اذه ف اهيلع صوصنFا مهتايلوؤسم نومهفيو نوّرقي مهنأب ديفت يتلاو ,لاPا ىضتقم بسح
 كلت اهريثأت ف لداعُت ةراد∫ل تايلوؤسم ددô حئاوللا وأ ةمظنLا تناك اذإ حئاوللا وأ ةمظنLا ف اهيلع صوصنFا ةغيصلا مادختسا
 .رايعFا اذه ف ةنيبFا

 )٣٧ ةرقفلا :عجار( طابترYا باطã يحيضوت لاثم 

 .صحفلا طابترا باطã يحيضوت لاثم ىلع رايعFا اذهل لوLا قحلFا يوتحي .٥٦أ



 

 
   ٨٢٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )٣٨ ةرقفلا :عجار( ةرركتFا تاطابترYا

 ريشُت دق ةيت¨ا لماوعلا نأ Yإ .ةرتف لك ف بوتكم رخآ قافتا يأ وأ ,ديدج طابترا باطخ لاسرإ مدع ينوناقلا بساÜا ررقي دق .٥٧أ
 طابترYا طورشب ,لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا ريكذت وأ صحفلا طابترا طورش ليدعت بسانFا نم هنأ ىلإ
 :ةمئاقلا

 .صحفلا قاطنو فدهل ةرادÅا مهف ءوس ىلع رشؤم يأ •

 .طابترRل ةصاخ وأ ةلدعم طورش يأ •

 .ةأشنملل ايلعلا ةرادÅا ف ثيدح رييغت •

 .ةأشنFا كRم ف مهم رييغت •

 .ةأشنFا لامعأ مجح وأ ةعيبط ف مهم رييغت •

 .ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطتFا ف رييغت •

   .قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ ف رييغت •

 صحفلا طابترا طورش ف رييغتلا لوبق

 )٣٩ ةرقفلا :عجار( صحفلا طابترا طورش رييغت بلط

 :اهنيب نم لماوع نع صحفلا طابترا طورش رييغتب ينوناقلا بساحملل ةأشنFُا بلط جتني دق .٥٨أ

 .ةمدخلل ةجاPا ىلع رثؤي فورظلا ف ريغت  •

 .ًءادتبا بلُط يذلا صحفلا طابترا ةعيبط مهف ةءاسإ  •

 .ىرخأ فورظ هيف تببست وأ ةرادÅا نم ًاضورفم ناك ًءاوس ,صحفلا طابترا قاطن ىلع ديق دوجو  •

 بلطل ًايقطنم ًاساسأ ًءادتبا ةبولطFا ةمدãا ةعيبطل مهف ءوس ثودح وأ ةأشنFا تاجايتحا ىلع رثؤي يذلا فورظلا ف ريغتلا دعُي دق .٥٩أ
 .صحفلا طابترا طورش ىلع رييغت لاخدإ

 ةيضرم ريغ وأ ةلمتكم ريغ وأ ةحيحص ريغ تامولع¶ قلعتي هنأ حضاولا نم ناك اذإ Yًوقعم ريغتلا دعي Y دق ,كلذ نم سكعلا ىلعو .٦٠أ
 ف مهم دنبل ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع ينوناقلا بساÜا ةردق مدع كلذ ةلثمأ نم لعلو .ىرخأ ةقيرط ةيأب
 .لَّدعُم جاتنتسY ينوناقلا بساÜا ءادبإ بّنجتل ةقRع تاذ تامدخ طابترا ىلإ طابترYا رييغت بلطب ةرادÅا مايقو ,ةيلاFا مئاوقلا

 )٤٠ ةرقفلا :عجار( طابترYا ةعيبط رييغت بلط 

 ت يذلا ينوناقلا بساÜا جاتحي دق ,ةقRع تاذ ةمدخ ىلإ وأ تاطابترYا نم رخآ عون ىلإ صحفلا طابترا رييغت ىلع ةقفاوFا لبق .٦١أ
 اذه ف اهيلإ راشFا ىرخLا رومæل ةفاضÅاب ,رييغتلل ةيدقاعت وأ ةينوناق راثآ يأ مييقت ىلإ رايعFا اذهل ًاقفو صحفلا ءادأب هفيلكت
 .رايعFا

 ,ةقRع تاذ ةمدخ ىلإ وأ تاطابترYا نم رخآ عون ىلإ صحفلا طابترا رييغتل ةيقطنم تارربم كانه نأ ينوناقلا بساÜا جتنتسا اذإ .٦٢أ 
 لمعلا نأ ريغ ;هيلإ رييغتلا ت يذلا طابترYاب ةلص اذ نوكي دق رييغتلا خيرات ىتح صحفلا طابترا ف هذيفنت ت يذلا لمعلا نإف
 قلعتFا ريرقتلا نإف ,ئراقلا كابرإ متي Y ىتحو .لدعFا طابترRل بسانFا كلذ نوكيس هرادصإ بولطFا ريرقتلاو هؤادأ بولطFا
 :يلي ام ىلإ ةراشÅا نمضتي نل ةقRعلا تاذ ةمدãاب وأ رخ¨ا طابترYاب

 وأ ;ًءادتبا بولطFا صحفلا طابترا )أ(

 طابترا ىلإ صحفلا طابترا رييغت متي امدنع Yإ ,ًءادتبا بولطFا صحفلا طابترا ف اهذيفنت ت دق نوكي ا¶ر تاءارجإ يأ )ب(
 .ريرقتلا نم ًايداع ًاءزج ةذفنFا تاءارجÅا ىلإ ةراشÅا نوكت ٍذئدنعف اهيلع قفتم تاءارجإ قيبطتل



 

 
   ٨٢٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )٤٢ ةرقفلا :عجار( ةمكو^اب يفلك7او ةرادiاب لاصت2ا

 :لكش ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا عم ينوناقلا بساÜا تYاصتا ذخأت ,صحفلا طابترا ف .٦٣أ

 ;صحفلا تاءارجإ ذيفنت ءانثأ ينوناقلا بساÜا اهحرطي تاراسفتسا )أ(

 .طابترRل ةءاّنب لمع ةقRع ءانبو ةئشانلا رومLا مهفل لاّعف لدابتم لاصتا ءارجإ قايس ف ,ىرخأ تYاصتا  )ب(

 نم فرصت يأو رمLا ةعيبطو ةيمهأ ةلصلا تاذ لماوعلا نمضتتو .طابترYا فورظ فRتخاب تYاصتRل بسانFا تيقوتلا فلتخي .٦٤أ
 صحفلا ليبس ضرتعت ةريبك ةبوعصب غRبÅا بسانFا نم نوكي دق ,لاثFا ليبس ىلعف .ةمكوPاب نوفلكFا وأ ةرادÅا هذختت نأ عقوتFا
 كلت ىلع بلغتلا ف ينوناقلا بساÜا ةدعاسم ىلع نيرداق ةمكوPاب نوفلكFا وأ ةرادÅا تناك اذإ ًايلمع نك™ تقو برقأ ف
 .ةبوعصلا

 ةمظنLا رظô دق ,لاثFا ليبس ىلعف .ةمكوPاب يفلكملل ةنيعم رومأ نع غRبÅاب ينوناقلا بساÜا مايق حئاوللا وأ ةمظنLا دّيقت دق .٦٥أ
 ريغ فرصت ف ةينعم ةطلس هير≤ يذلا قيقحتلاب لخي دق رخآ ءارجإ يأ ذاختا وأ لاصتا ءارجإ صوصãا هجو ىلع حئاوللا وأ
 هتامازتلاو ةيرسلاب ينوناقلا بساÜا تامازتلا يب ةلمتÜا تاضراعتلا نوكت دق ,فورظلا ضعب فو .هيف هبتشم وأ يلعف يماظن
 .ةينوناق ةروشم ىلع لوصPا ةرورض ف ينوناقلا بساÜا رظني دق ,تYاPا هذه لثم فو .ديقعتلاب ةطاحم غRبÅاب

 صحفلاب ةقلعتFا رومLاب غRبÅا

 :يلي ام رايعFا اذه بجو¶ ,لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا ىلإ اهغRبإ يعتي يتلا رومLا لمشت دق .٦٦أ

 نم بسانم رخآ لكش يأ ف وأ طابترYا باطخ ف دراولا وحنلا ىلع ,صحفلا طابترا ف ينوناقلا بساÜا تايلوؤسم •
 .بوتكFا قافتYا لاكشأ

 :لاثFا ليبس ىلع ,صحفلل ةّمهFُا جئاتنلا •

 تاسايسلا كلذ ف ا¶ ,ةأشنFا ف ةيبساÜا تاسرامملل ةمهFا ةيعونلا بناو{ا نأشب ينوناقلا بساÜا رظن ةهجو ○
 .ةيلاFا مئاوقلا تاحاصفإو ةيبساÜا تاريدقتلاو

 تاءارجإ ذيفنت ةرورض ينوناقلا بساÜا اهيف ىأر يتلا تYاPا كلذ ف ا¶ ,تاءارجÅا ذيفنت نم ةمهFا جئاتنلا ○
 مهفلا سفن مهيدل ةمكوPاب يفلكFا نأ نم دكأتلل ينوناقلا بساÜا جاتحي دقو .رايعFا اذه بجو¶ ةيفاضإ
 .ةددحم ثادحأ وأ تRماع¶ ةلصلا تاذ فورظلاو قئاقحلل

 .ينوناقلا بساÜا جاتنتسا ف ليدعت ىلإ يدؤت دق يتلا ةئشانلا رومLا ○

 مدع وأ ;ةعقوتFا تامولعFا رّفوت مدع ,لاثFا ليبس ىلع ;صحفلا ليبس ضرتعت يتلا ,تدجو نإ ,ةريبكلا تابوعصلا ○
 ةضورفFا دويقلا وأ ;صحفلل ةيرورض ينوناقلا بساÜا اهاري يتلا ةلدLا ىلع لوصPا ىلع ةعّقوتFا ريغ ةردقلا
 اذإ ,يدؤي دق قاطنلا ىلع ًاديق تابوعصلا هذه لّكشُت دق ,فورظلا ضعب فو .ةرادÅا نم ينوناقلا بساÜا ىلع
 نم ينوناقلا بساÜا باحسنا وأ ,ينوناقلا بساÜا جاتنتسا ليدعت ىلإ ,ةمكوPاب نوفلكFا وأ ةرادÅا ه{اعت مل
 .ةنيعم فورظ ف طابترYا

 ةيلوؤسم ةرادÅا لمحتت دق ,فورظلا هذه فو .ةأشنFُا ةمكوحو ةرادإ نع يلوؤسم يفلتخم صاخشأ كانه نوكي ,تآشنFُا ضعب ف .٦٧أ 
 ينوناقلا بساÜا ىلع بجي يتلا رومLاب ةمكوPاب يفلكملل ةرادÅا غRبإو .ةمكوPاب يفلكملل ةمكوPاب ةقلعتFا رومLا غRبإ
 لكش ىلع رثؤي دق رومLا هذه نع غRبÅاب ةرادÅا مايق نأ ريغ .ًاضيأ اهب مهغRبإ ةيلوؤسم نم ينوناقلا بساÜا يفعي Y اهغRبإ
 .ةمكوPاب يفلكFاب ينوناقلا بساÜا لاصتا تيقوت وأ



 

 
   ٨٢٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ةثلاث فارطأب لاصتYا

 :يلي ا¶ ,لاثFا ليبس ىلع ,مايقلاب لودلا ضعب ف حئاوللا وأ ةمظنLا بجو¶ ًابلاطم ينوناقلا بساÜا نوكي دق .٦٨أ

 ينوناقلا بساÜا ىلع يعتي ,لاثFا ليبس ىلعف .ةمكوPاب يفلكملل اهغRبإ ت ةنيعم رومأب ةيذيفنت وأ ةيميظنت ةطلس غRبإ •
 .يحيحصت ءارجإ ذاختا ف ةمكوPاب نوفلكFاو ةرادÅا لشفت امدنع تاطلسلا ىلإ تافيرحتلاب ريرقت يدقت لودلا ضعب ف

 كلت لعج وأ ,ليومتلا تاهج ىلإ وأ ةينعFا ةيميظنتلا ةطلسلا ىلإ ةمكوPاب يفلكملل ةَّدعُم ةنّيعُم ريراقت نم خسُن يدقت •
 .مومعلل ةحاتُم ,تYاPا ضعب ف ,ريراقتلا

 نم ةخسنب ثلاث فرط ديوزتب مايقلا لبق ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا نم ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلل ينوناقلا بساÜا جاتحي دق .٦٩أ 
 .حئاوللا وأ ةمظنLا بجو¶ هنم ًابولطم كلذ نكي مل ام ,ةبوتكFا هتاغRب

 طابتر2ا ذيفنت

 )٤٣ ةرقفلا :عجار( ةيلاFا مئاوقلا صحف دنع ةيبسنلا ةيمهLا

 ةيمهLا موهفم يلاFا ريرقتلا رطأ ضعب شقانتو .قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ قايس ف ةيبسنلا ةيمهLا ف ينوناقلا بساÜا رظني .٧٠أ
 اهنإف ,ةفلتخم تاحلطص¶ ةيبسنلا ةيمهLا شقانت دق يلاFا ريرقتلا رطأ نأ مغرو .ةيلاFا مئاوقلا ضرعو دادعإ قايس ف ةيبسنلا
 :يلي ام ماع لكشب حضوت

 ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوتFا نم ناك اذإ ةيرهوج دعُت ,تYافغÅا كلذ ف ا¶ ,تافيرحتلا نأ •
 ;ةيلاFا مئاوقلا ساسأ ىلع نومدختسFا اهذختي يتلا ةيداصتقYا تارارقلا

 ;امهيلك نم جيز¶ وأ ,فيرحتلا ةعيبط وأ مجحب رثأتتو ,ةطيÜا فورظلا ءوض ف متت ةيبسنلا ةيمهLا نأشب ماكحLا نأ •

 ةكرتشFا ةيلاFا تامولعFا ف رظنلا ساسأ ىلع متت ةيلاFا مئاوقلا يمدختسF ةيرهوج دعُت يتلا رومLاب ةصاãا ماكحLا نأ •
 مئاوقلا يمدختسم نم ينيعم دارفأ ىلع تافيرحتلل لمتÜا ريثأتلا ىلإ رظنُي Yو .ةعومجمك نومدختسFا اهيلإ جاتحي يتلا
 .ريبك لكشب مهتاجايتحا نيابتت دق ن™ ,ةيلاFا

 بساحملل ًايعجرم ًاراطإ رفوت ةشقانFا هذه نإف ,ةيبسنلا ةيمهLا موهفF ةشقانم ىلع قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ ءاوتحا ةلاح ف .٧١أ
 ًاراطإ ينوناقلا بساحملل رفوت هRعأ ةروكذFا تارابتعYا نإف ,اهدوجو مدع ةلاح فو .صحفلل ةيبسنلا ةيمهLا ديدô دنع ينوناقلا
 .ًايعجرم

 يمدختسم تاجايتحY ينوناقلا بساÜا روصتب رثأتيو ,ينهFا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ ةيبسنلا ةيمهæل ينوناقلا بساÜا ديدô دعُي .٧٢أ
 :يمدختسFا نأ ضرتفي نأ ينوناقلا بساحملل لوقعFا نم نوكي ,قايسلا اذه فو .يفدهتسFا ةيلاFا مئاوقلا

 مئاوقلا ف ةدراولا تامولعFا ةسارد ف ةبغرلا مهيدلو ,ةيداصتقYاو ةيراجتلا ةطشنæلو ةبساحملل ةلوقعم ةفرع¶ نوعتمتي •
 ;ةيانعلا نم لوقعم ردق لذب عم ةيلاFا

 ;ةيبسنلا ةيمهLا نم تايوتسF ًاعبت اهصحفو اهضرعو اهدادعإ ت دق ةيلاFا مئاوقلا نأ نومهفي •

 ف ةيلبقتسFا ثادحLا ذخأو داهتجYاو تاريدقتلا مادختسا ساسأ ىلع غلابFا سايقل ةمزFRا دكأتلا مدع تYاح نوكردي •
 ;نابسPا

 .ةيلاFا مئاوقلا ف ةدراولا تامولعFا ساسأ ىلع ةلوقعم ةيداصتقا تارارق نوذختي •

 رثLا ف ًةداع رظنلا متي Rف ,نيددحم يمدختسF ةنيعم تاجايتحا ةيبلت فدهتست ةيلام مئاوقل ًاذفنم صحفلا طابترا نكي مل امو
 .ريبك لكشب اهيلإ نوجاتحي يتلا تامولعFا نيابتت دق نيذلا يمدختسFا نم ةددحم ةعومجم ىلع تافيرحتلل لمتÜا



 

 
   ٨٢٥  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ىوتسم نع رظنلا ضغب هسفن وه لكك ةيلاFا مئاوقلاب قلعتي اميف ًايبسن ةمهم ّدعُت يتلا رومLا نأشب ينوناقلا بساÜا مكح نوكي .٧٣أ
 .ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسYا ءادبÅ ساسأك ينوناقلا بساÜا هيلإ لصي يذلا ديكأتلا

 )٤٤ ةرقفلا :عجار( ةيبسنلا ةيمهLا ف رظنلا ةداعإ

 :يلي اF ًةجيتن طابترYا ءانثأ رظن ةداعإ ىلإ لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهæل ينوناقلا بساÜا ديدô جاتحي دق .٧٤أ

 .)ةأشنFا لامعأ نم يسيئر ءزج نم صلختلاب رارق ذاختا ,لاثFا ليبس ىلع( صحفلا ءانثأ فورظلا ف ريغت ثودح •

 اذهل ًاقفو صحفلا تاءارجإ ذيفنتل ةجيتن اهتئيبو ةأشنملل ينوناقلا بساÜا مهف ف ريغت ثودح وأ ةديدج تامولعم روهظ •
 جئاتنلا نع ريبك دح ىلإ ةفلتخم نوكت نأ حجرFا نم ةيلعفلا ةيلاFا جئاتنلا نأ صحفلا ءانثأ يبت اذإ ,لاثFا ليبس ىلع( رايعFا
 .)لكك ةيلاFا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهLا ديدحتل ةيادبلا ف تمدختسا يتلاو ةرتفلا ةياهن ف ةعقوتFا ةيلاFا

 )٤٦ ,٤٥ يترقفلا :عجار( ينوناقلا بساÜا مهف

 اذهل ًاقفو ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلا صحف ذيفنتل اهتئيبو ةأشنملل بولطFا مهفلا ىدم ديدحتل ينهFا مكPا ينوناقلا بساÜا مدختسي .٧٥أ
 فادهأ قيقحتل ًايفاك دعُي هيلإ لصوتلا ت يذلا مهفلا ناك اذإ ام ةفرعم ف ينوناقلا بساحملل يساسLا رابتعYا لثمتيو .رايعFا
.ةرادÅا ىدل ا™ لقأ ينوناقلا بساÜا هيلإ لصوتي يذلا لماشلا مهفلا قمعو عاستا دعيو .طابترYا ذيفنت نم ينوناقلا بساÜا  

 .صحفلا طابترا لاوط اهليلôو اهثيدôو تامولعFا عمج ىلع يوطنت ةرمتسم ةيكيمانيد ةيلآ اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا دعُي .٧٦أ 
 تأرط املك مهفلا اذه ثيدô متيو ,طابترYا ذيفنت ةدم لاوط رركتم لكشب هقيبطتب موقيو مهفلا اذه ىلإ ينوناقلا بساÜا لصوتيو
 صحفلا طابترا ءدب تقو ف هيف رارمتسYاو طابترYا لوبقل ةيئدبFا تاءارجÅا دمتعتو .ةمئاقلا عاضوLاو فورظلا ىلع تاريغت
 بساÜا مهف لمشي ,ءRمعلا دحأ عم ةقRع ف رارمتسYا دنعو .طابترYا فورظو ةأشنملل يئدبFا ينوناقلا بساÜا مهف ىلع
 تامولعFاو ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلاب قلعتي اميف اهذفن يتلا ةقباسلا تاطابترYا نم ينوناقلا بساÜا اهيلع لصح يتلا ةفرعFا ينوناقلا
 .ىرخLا ةيلاFا

 لاوط ينهFا مكPا هقاطن ف سراòو ,هذيفنتب موقيو صحفلا طابترY هقاطن ف ينوناقلا بساÜا ططخي ًايعجرم ًاراطإ مهفلا عضي .٧٧أ 
 نأ حجرFا نم يتلا تYاπا ديدô نم ينوناقلا بساÜا يكمتل ًايفاك مهفلا نوكي نأ بجي ,صوصãا هجو ىلعو .طابترYا ةدم
 اهذيفنتو تاءارجÅا ميمصت ف ينوناقلا بساÜا جهنF تامولعم نم مزلي ام ريفوتو ,ةيلاFا مئاوقلا ف ةيرهوج تافيرô اهيف أشنت
 .تYاπا كلت عم لماعتلل

 :يلي اميف ًاضيأ ينوناقلا بساÜا رظني دق ,قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإو ,اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا دنع .٧٨أ 

 .ىرخأ ةأشنF ةليمز ةأشنم اهنأ وأ ,تآشنم ةعومجم ف ًانوكم دعُت ةأشنFا تناك اذإ ام •

 .يلاFا ريرقتلا راطإ ديقعت •

 ةقبطنم ةحئY وأ ماظن بجو¶ ةمئاق تابلطتFا وأ تامازتلYا كلت تناك اذإ امو ةأشنملل يلاFا ريرقتلا تابلطتم وأ تامازتلا •
 بجو¶ ,لاثFا ليبس ىلع ,ةلءاسFاو ةمكوحلل ةيمسر تابيترت بجو¶ ةددحم ةيرايتخا يلام ريرقت تابيترت قايس ف ةمئاق وأ
 .ثلاث فرط عم ةيدقاعت تابيترت

 تاحاصفÅاو غلابFا ديدô ىلع ًارشابم ًاريثأت اهل نأ ىلع ماع لكشب فراعتFا حئاوللاو ةمظنLا ف ةلصلا تاذ ماكحLا •
 .دعاقتلا تاشاعمو ةبيرضلاو ةاكزلاب ةصاãا حئاوللاو ةمظنLا لثم ,ةيلاFا مئاوقلا ف ةيرهو{ا

 يتلا اهيف يلاFا ريرقتلا مُظُنو ةأشنملل ةيبساÜا تRجسلا ةرادإب قلعتي اميف اهتمكوحو ةأشنFا ةرادإ لكيه روطت ىوتسم •
 نم لقأ ًاددع ًابلاغ رغصLا تآشنFا مضتو .مظُنلاو تRجسلا كلت ىلع فارشÅاو ,ةيلاFا مئاوقلا دادعإ اهيلع دمتعي
 ف لصفلا ًايلمع نكمFا نم نوكي Y دق ,لاثFا ليبس ىلعف .فارشÅا ماهF ةرادÅا ةسرا™ ةيفيك ىلع رثؤي دق ا™ ,يفظوFا



 

 
   ٨٢٦  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 رثكأ فارشإ ةسرا™ ىلع ًارداق نوكي دق اهكلام اهريدي يتلا ةريغصلا ةأشنFا ف كلاFا ريدFا نإف ,كلذ عمو .تابجاولا
 .تابجاولا ف لصفلل ًةداع ةدودÜا صرفلا نع فارشÅا اذه ضوعي دقو .ربكLا تآشنFاب ةنراقم ةيلعاف

 يلاFا ريرقتلاب ةقلعتFا رطاΩا عم لماعتلا امهلRخ نم ةأشنملل نكò نيذللا ,ةأشنFا ف ةباقرلا ةئيبو "ايلعلا ةرادÅا جهن" •
 .اهب ةصاãا يلاFا ريرقتلا تامازتلاب ءافولاو

 اهلRخ نم متي يتلا اهب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأو يلاFا ريرقتلاو ةيلاFا ةبساÜاب ةصاãا ةأشنFا مُظُن ديقعتو روطت ىوتسم •
 .اهب ةقلعتFا تامولعFاو ةأشنملل ةيبساÜا تRجسلا ظفح

 .اهب ةقلعتFا تاحاصفÅاو ةيلاFا مئاوقلا ف اهجاردÅ تامولعFا عمجو تRماعFا صيخلتو فينصتو ليجستل ةأشنFا تاءارجإ •

 .ةقباسلا تارتفلا ف ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلا ف ةيبساحم تRيدعت تبلطت يتلا رومLا عاونأ •

 )٥٥ ,٤٧ يترقفلا :عجار( تاءارجÅا ذيفنتو ميمصت

 ام ىلع لوصحلل ةيرورض اهنأ ينوناقلا بساÜا ىري يتلا تاءارجÅا ىدمو تيقوتو ةعيبط نم هل ططخم وه ام ىلع يلي ام رثؤي .٧٩أ 
 :لكك ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبÅ مزRلا ساسLا لكشت يتلا ةبسانFا ةلدLا نم يفكي

 ;رايعFا اذه تابلطتم  )أ(

 ةمظنLا اهيلع يوتô يتلا ةيفاضÅا ريرقتلا تابلطتم كلذ ف ا¶ ,ةقبطنFا حئاوللا وأ ةمظنLا بجو¶ ةددÜا تابلطتFا )ب(
 .ةقبطنFا حئاوللا وأ

 تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبطل طيطختلا نوكي ,تآشنFا نم ةعومπ ةيلاFا مئاوقلا صحفب ينوناقلا بساÜا فيلكت متي امدنع .٨٠أ
 مئاوقلا قايس ف نكلو ,رايعFا اذه ف ةحضوFا صحفلا طابتراب قلعتي اميف ينوناقلا بساÜا فادهأ قيقô وحن ًاهجوم صحفلا
 .ةعومجملل ةيلاFا

 ,ةصاخ فورظ عم لماعتت يتلا تاءارجÅاو ,ةيليلحتلا تاءارجÅاو تاراسفتسYا ذيفنتو ميمصتب ةقلعتFا رايعFا اذه تابلطتم نإ .٨١أ
 ,ريبك لكشب صحفلا تاطابترا فورظ نيابتتو .رايعFا اذه ف ةددÜا فادهLا قيقô نم ينوناقلا بساÜا يكû ىلإ فدهت
 ىلعف .ىرخأ تاءارجإ ذيفنتو ميمصت لاّعفلا وأ رثؤFا نم هنأ اهيف ينوناقلا بساÜا ىري دق فورظ كانه نوكت نأ نكò يلاتلابو
 .دقعلا ةءارق لضفي دق هنإف ,مهم دقع دوجوب ينوناقلا بساÜا ملع اذإ ,ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا قايس ف ,لاثFا ليبس

 دودحم ديكأت ىلإ لوصولاب قلعتFا هفده نم ريغي Y كلذ نإف ىرخأ تاءارجإ ذيفنت يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساÜا ىأر اذإ .٨٢أ
 .لكك ةيلاFا مئاوقلاب قلعتي اميف

 ةفولأFا ريغ وأ ةمهFا تRماعFا

 ًاصاخ ًامامتها بلطتت دق يتلا ةفولأFا ريغ وأ ةمهFا تRماعFا ديدô ةيغب ةيبساÜا تRجسلا صحفب ينوناقلا بساÜا متهي دق .٨٣أ 
 .صحفلا دنع

 )٤٨–٤٦ تارقفلا :عجار( راسفتسYا

 يذلا وحنلا ىلع ,ةأشنFا لخاد نيرخ¨ا صاخشLاو ةرادÅا نم تامولعم ىلع لوصPا ةلواحم راسفتسYا لمشي ,صحف ءارجإ دنع .٨٤أ
 ىلع لوصحلل تاراسفتسYا قاطن نم ًاضيأ ينوناقلا بساÜا عسوي دقو .طابترYا فورظ لظ ف ًابسانم ينوناقلا بساÜا هاري
 .راسفتسYا ةيلآ نم أزجتي Y ًاءزج ةرادÅا نم ةمدقFا دودرلا يوقت دعُيو .ًابسانم كلذ ناك اذإ ةيلاFا ريغ تانايبلا



 

 
   ٨٢٧  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 :لوح تاراسفتسا ًاضيأ تاراسفتسYا لمشت نأ نكò ,طابترYا فورظل ًاعبت .٨٥أ

 ,ىرخLا تاعامتجYا ف تاءارجÅاو ,مهل ةعباتلا ناجللاو ةمكوPاب يفلكFاو كFRا تاعامتجا ف اهذاختا ت يتلا تافرصتلا •
 .ةيلاFا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفÅاو تامولعFا ىلع رثؤت يتلا ,تدجو نإ

 .ةيميظنتلا تاطلسلا نم اهيلع لوصPا وأ اهيقلت عقوتت وأ ةأشنFا اهتقلت يتلا تYاصتYا •

 ت يتلا قاستYا مدع هجوأب قلعتي اميف تاراسفتسYا نم ديزم حرط دنعو .ىرخأ تاءارجإ قيبطت ءانثأ ةئشانلا رومLا •
 نم اهيلع لوصPا ت يتلا جئاتنلا ءوض ف ةرادÅا دودر قاستاو ةيلوقعم ىدم ف ينوناقلا بساÜا رظني ,اهفاشتكا
 .اهيف لمعت يتلا ةعانصلاو ةأشنملل همهفو ينوناقلا بساÜا ةفرعمو ,ىرخLا تاءارجÅا

 نوكت دق ,كلذ عمو .ةرادÅا ةينب ةقلعتFا ةلدæل يسيئرلا ردصFا راسفتسYا لRخ نم اهيلع لوصPا ت يتلا ةلدLا ًابلاغ لثû .٨٦أ 
 بابسLاو ,اهب حرصFا اهاياون ذيفنت ف ةراد∫ل قباسلا خيراتلا مهف نإف ,ةلاPا كلت فو .ةدودحم ةرادÅا ةين معدل ةحاتFا تامولعFا
 ت يتلا ةلدLا ديؤت ةمئRم تامولعم رفوي دق ,يعم فرصت ذيفنت ىلع ةرادÅا ةردقو ,يعم فرصت رايتخY ةرادÅا اهتددح يتلا
 بساÜا يكمتل ًامهم ةرادÅا نم ةمدقFا دودرلا يوقت دنع ينهFا كشلا ةعزن قيبطت ّدعُيو .راسفتسYا لRخ نم اهيلع لوصPا
 ةفَّرحُم نوكت دق ةيلاFا مئاوقلا نأ ينوناقلا بساÜا داقتعا ف ببستت نأ اهنأش نم رومأ يأ كانه تناك اذإ ام يوقت نم ينوناقلا
 .يرهوج لكشب

 نوكي ىتح ,مهفلا اذه ثيدô ف وأ اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا ف ًاضيأ ينوناقلا بساÜا راسفتسYا تاءارجإ ذيفنت دعاسي .٨٧أ
 .ةيلاFا مئاوقلا ف ةيرهوج تافيرô اهيف أشنت نأ حجرFا نم يتلا تYاπا ديدô ىلع ًارداق

 مدعب قلعتي اميف ,ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFا وأ حئاوللا وأ ةمظنLا بجو¶ ,ةيفاضإ تايلوؤسم ينوناقلا بساÜا لمحتي دق .٨٨أ
 ,اهزواجتت دق وأ ,رايعFا اذه ف ةروكذFا كلت نع تايلوؤسFا هذه فلتخت دقو ,شغلاب قلعتي اميفو ,حئاوللاو ةمظنLاب ةأشنFا مازتلا
 :كلذ ةلثمأ نمو

 ءارجإب ةقلعتFا تابلطتFا كلذ ف ا¶ ,هثودح ف هبتشFا وأ هثودح ددÜا ,حئاوللاو ةمظنLاب مازتلYا مدعل ةباجتسYا )أ(
 ;تافرصتلا نم ديزFا ذاختY ةجاح كانه تناك اذإ ام ديدôو ,ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا عم ةددحم تYاصتا

 ددÜا ,حئاوللاو ةمظنLاب مازتلYا مدعب ,ةعومπا طابترا نع لوؤسFا كيرشلا لاثFا ليبس ىلع ,يعجارFا دحأ غRبإ )ب(
  ١١;هثودح ف هبتشFا وأ هثودح

 .هثودح ف هبتشFا وأ هثودح ددÜا ,حئاوللاو ةمظنLاب مازتلYا مدعب قلعتي اميف قيثوتلا تابلطتم )ج(

 ىلع( رايعFا اذهل ًاقفو ,ينوناقلا بساÜا لمعب ةلصلا تاذ تامولعFا نم ديزFا ريفوت ىلإ ةيفاضإ تايلوؤسم يأب مازتلYا يدؤي دقو
 .)لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFا وأ ةرادÅا ةهازنب قلعتي اميف ,لاثFا ليبس

 ))و(٤٨ ةرقفلا :عجار( ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشنFا ةردق نع راسفتسYا

 ىلع كلذ نم Yًدب دمتعت دق اهنكلو ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشنFا ةردقل ًامييقت ةرادÅا دِعُت Y دق ,ًابلاغ رغصLا تآشنFا ف .٨٩أ
 لجLا ةليوطو ةطسوتم تاعقوتلا ةشقانم بسانFا نم نوكي دق ,فورظلا هذه فو .ةعقوتFا ةيلبقتسFا قاف¨او لامعLاب اهتفرعم
 .ةأشنملل ينوناقلا بساÜا مهف عم ضراعتت Y ةرادÅا معازم تناك اذإ اميف رظنلا كلذ ف ا¶ ,ةرادÅا عم ةأشنFا ليوûو

 )٤٩ ,٤٧ ,٤٦ تارقفلا :عجار( ةيليلحتلا تاءارجÅا

 :يلي اميف ينوناقلا بساÜا ةيليلحتلا تاءارجÅا ذيفنت دعاسي ,ةيلاFا مئاوقلل صحف ءارجإ دنع .٩٠أ

 نم يتلا تYاπا ديدô ىلع ًارداق ينوناقلا بساÜا نوكي ىتح ,مهفلا اذه ثيدô ف وأ اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا •
 .ةيلاFا مئاوقلا ف ةيرهوج تافيرô اهيف أشنت نأ حجرFا

 
 يبساحملل ةنهFا تايقRخL ةيلودلا ريياعFا سلجم نع ةرداصلا ةنهFا تايقRخأ دعاوق نم ٤٨-٢٢٥ ىلإ ٤٤-٢٢٥ دونبلا لاثFا ليبس ىلع رظنا  ١١



 

 
   ٨٢٨  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

• ôا مدع هجوأ ديدYا وأ قاستYا نع تافارحنY≥ا دعاوقلا وأ ميقلا وأ تاهاFا مئاوقلا ف ةعقوتFقباطت ىوتسم لثم ,ةيلا 
 .ةيسيئرلا ءادLا تارشؤم كلذ ف ا¶ ,ةيسيئرلا تانايبلا عم ةيلاFا مئاوقلا

 .لعفلاب ةذفنFا ىرخLا ةيليلحتلا تاءارجÅاو تاراسفتسYاب قلعتي اميف ةمعاد ةلدأ ريفوت •

 ةفرحم نوكت دق ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ هوعدت رومأب ينوناقلا بساÜا ملعي امدنع ةيفاضإ تاءارجإ اهنأ رابتعا •
 زكارم ربع ةيرهشلا فيلاكتلاو تاداريÅا ماقرL نراقم ليلô ذيفنت فاضÅا ءارجÅا اذه لثم ةلثمأ نمو .يرهوج لكشب
 ةدراولا تاحاصفÅا وأ ةدرفFا دونبلا ف ةدراولا ةيلاFا تامولعFا لوح ةلدأ يدقتل ,ىرخLا ةأشنFا تانوكم وأ عورفلا وأ حبرلا
 .ةيلاFا مئاوقلا ف

 تRيلحتب مايقلا ىلإ ةطيسب تانراقم ذيفنت يب ام قرطلا هذه حوارتتو .ةيليلحتلا تاءارجÅا ذيفنتل ةعونتم قرط مادختسا متي دق .٩١أ
 ةيلاFا تامولعFا يوقتل ةيليلحتلا تاءارجÅا قيبطت ,لاثFا ليبس ىلع ,ينوناقلا بساحملل نكòو .ةيئاصحإ بيلاسأ مادختساب ةدقعم
 جئاتنلا مييقتو ,ةيلاFا ريغو ةيلاFا تانايبلا نم لك يب ةيقطنFا تاقRعلا ليلô لRخ نم كلذو ةيلاFا مئاوقلا اهيلإ دنتست يتلا
 وأ تاها≤Yا نع فلتخت يتلا وأ ةفولأم ريغ ودبت يتلا ةيدرفلا دونبلاو تاقRعلا ديدô ةيغب ةعقوتFا ميقلا عم اهقاستا نم ققحتلل
 اهيلإ صلخ يتلا تاعقوتلاب ةلجسFا غلابFا نم ةبستÜا بسنلا وأ ةلجسFا غلابFا ينوناقلا بساÜا نراقي دقو .ةعقوتFا ميقلا
 اهمدختسي يتلا تامولعFا رداصم ىلع ةلثمأ يلي اميفو .ةمئFRا رداصFا نم اهيلع لصح يتلا تامولعFا نم ينوناقلا بساÜا
 :طابترYا فورظل ًاعبت ,تاعقوتلا ءانبل بلاغلا ف ينوناقلا بساÜا

 .ةفورعFا تاريغتلا نابسPا ف ذخLا عم ,ةنراقملل ةلباق ةقباس تارتف وأ ةرتفب ةصاãا ةيلاFا تامولعFا •

 تانايبلا نم ةأرقتسFُا تاريدقتلا كلذ ف ا¶ ,تاؤبنتلا وأ تانزاوFا لثم ,ةعقوتFا ةيلاFاو ةيليغشتلا جئاتنلاب ةقلعتFا تامولعFا •
 .ةيونسلا وأ ةيلوLا

 .ةينعFا ةرتفلا لRخ ةيلاFا تامولعFا رصانع يب تاقRعلا •

 ةأشنFا تاعيبم ةبسن ةنراقم وأ يلامجYا حبرلا شماه تامولعم لثم ,ةأشنFا اهيف لمعت يتلا ةعانصلاب ةقلعتFا تامولعFا •
 .ةعانصلا سفن ف لثا™ مجح تاذ ىرخأ تآشنم عم وأ ةعانصلا تاطسوتم عم ليصحتلا ةقحتسم غلابFا ىلإ

 .يفظوFا ددع ىلإ روجLا فيلاكتك ,اهب ةلصلا تاذ ةيلاFا ريغ تامولعFاو ةيلاFا تامولعFا يب تاقRعلا •

 ضارغLا وأ ضرغلل ةيضرم دعُت ةيليلحتلا تاءارجÅا ف اهمادختسا متيس يتلا تانايبلا تناك اذإ اميف ينوناقلا بساÜا رظن دنتسي .٩٢أ
 يتلا فورظلابو تانايبلا ردصمو ةعيبطب رظنلا اذه رثأتيو ,اهتئيبو ةأشنملل ينوناقلا بساÜا مهف ىلإ تاءارجÅا كلت نم ةدوصقFا
 :ةلص تاذ ةيت¨ا تارابتعYا نوكت دقو .تانايبلا ىلع لوصPا اهيف ت

 رداصم نم اهيلع لوصPا ت اذإ تامولعFا ىلع دامتعYا ةيناكمإ ديزت دق ,لاثFا ليبس ىلعف .ةحاتFا تامولعFا ردصم •
 ;ةأشنFا جراخ نم ةلقتسم

 وأ اهلامكتسا متي نL ةجاحب ةماعلا ةعانصلا تانايب نوكت دق ,لاثFا ليبس ىلعف .ةنراقملل ةحاتFا تامولعFا ةيلباق ىدم •
 ;ةصصختم تاجتنم عيبو جاتنإب موقت ةأشن¶ ةصاãا تانايبلاب ةنراقملل ةلباق حبصت ىتح اهليدعت

 فادهأك سيلو اهعقوت متي جئاتنك اهدادعإ ت دق ةأشنFا تانزاوم تناك اذإ ام ,كلذ لاثمو ;ةحاتFا تامولعFا ةمءRمو ةعيبط •
 ;اهقيقحتل يعسلا متي

 اهتقد نامضو تامولعFا لامتكا نامض ىلإ فدهت يتلا ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأو ,تامولعFا دادعإ ف ةربãاو ةفرعFا •
 ةنزاوFاب ةقلعتFا تامولعFا دادعإ ىلع ةباقرلا تاودأ ,لاثFا ليبس ىلع ,ةيباقرلا تاودLا كلت لمشت دقو .اهتيحRصو
 .اهيلع ظافPاو اهتعجارمو

  



 

 
   ٨٢٩  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ةصاخ فورظ عم لماعتلل تاءارجإ

 ))د(و )أ(٥٢ ةرقفلا :عجار( حئاوللاو ةمظنLاب مازتلYا مدعو شغلا

 ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅاب لاصتYا

 .ةمكوPاب يفلكFا وأ ةراد∫ل ةنيعم رومأ نع غRبÅاب ينوناقلا بساÜا مايق ىلع ًادويق حئاوللا وأ ةمظنLا ضرفت دق ,لودلا ضعب ف .٩٣أ
 ةطلس هير≤ يذلا قيقحتلاب لخي دق ,رخآ فرصت يأ ذاختا وأ ,غRبإب مايقلا صوصãا هجو ىلع حئاوللا وأ ةمظنLا رظô دقو
 ينوناقلا بساÜا نوكي امدنع ,لاثFا ليبس ىلع ,ةأشنFا هيبنت رظح كلذ ف ا¶ ,هيف هبتشم وأ يلعف ينوناق ريغ لعف ف ةينعم
 لسغ ةحفاكم ةمظنأ بجو¶ ةينعم ةطلس ىلإ ,هثودح ف هبتشم وأ هثودح ددحم ,حئاوللاو ةمظنLاب مازتلا مدع نع ريرقتلاب ًابلاطم
 بسانFا نم هنأ ينوناقلا بساÜا ىري دقو ,ةدقعم ينوناقلا بساÜا اهيف رظني يتلا اياضقلا نوكت دق ,فورظلا هذه فو .لاومLا
 .ةينوناق ةروشم ىلع لوصPا

 ةأشنFا جراخ ةينعم ةطلس ىلإ ,هثودح ف هبتشم وأ هثودح ددحم ,حئاوللاو ةمظنLاب مازتلا مدع نع ريرقتلا

 هبتشFا وأ هثودح ددÜا ,حئاوللاو ةمظنLاب مازتلYا مدع نع ريرقتلا ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسانFا نم وأ يرورضلا نم نوكي دق .٩٤أ
 :ةيت¨ا بابسæل ةأشنFا جراخ ةينعم ةطلسل ,هثودح ف

 وأ ;كلذب مايقلا ينوناقلا بساÜا نم بلطتت ةلص تاذ ةيقRخLا تابلطتFا وأ حئاوللا وأ ةمظنLا نL )أ(

 هبتشFا وأ اهثودح ددÜا مازتلYا مدع ةلاP ةباجتسRل ًابسانم ًافرصت دعُي كلذ نع ريرقتلا نأ ررق ينوناقلا بساÜا نL )ب(
 وأ ;)٩٥أ ةرقفلا رظنا( ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتملل ًاقفو ,اهثودح ف

 .)٩٦أ ةرقفلا رظنا( كلذب مايقلا ف قPا ينوناقلا بساÜا حنû ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFا وأ حئاوللا وأ ةمظنLا نL )ج(

 اذإ اميف رظني نأب وأ ,نع ررقي نأب ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFا بجو¶ ًابلاطم ينوناقلا بساÜا نوكي دق ,تYاPا ضعب ف  .٩٥أ
 ف هبتشFا وأ اهثودح ددÜا ,حئاوللاو ةمظنLاب مازتلYا مدع وأ شغلا تYاح ,نع ررقي نأ ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسانFا نم ناك
 ةيلودلا ريياعFا سلجم نع ةرداصلا ةنهFا تايقRخأ دعاوق بلطتت ,لاثFا ليبس ىلعو .ةأشنFا جراخ ةينعم ةطلس ىلإ ,اهثودح
LخRا تايقFا نم يبساحملل ةنهÜل تاوطخ ذاختا ينوناقلا بساRا مدعل ةباجتسYاب مازتلLا ,حئاوللاو ةمظنÜوأ هثودح دد 
 جراخ ةينعم ةطلسل ريرقتلا اهنيب نم نوكي دق ,ةيفاضإ تافرصت ذاختY ةجاح كانه تناك اذإ ام ديدôو ,هثودح ف هبتشFا
 ١٣.ةنهFا تايقRخأ دعاوق بجو¶ يذلا ةيرسلا بجاول ًاكاهتنا دعُي نل ريرقتلا كلذ لثم نأ ةنهFا تايقRخأ دعاوق حضوتو ١٢.ةأشنFا

 ددÜا مازتلYا مدع نع ريرقتلا لوانتت تابلطتم نمضتت Y ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFا وأ حئاوللا وأ ةمظنLا تناك اذإ ىتح .٩٦أ
 ددÜا حئاوللاو ةمظنLاب مازتلYا مدع وأ شغلا نع ريرقتلا ف قPا ينوناقلا بساÜا حنû دق اهنإف ,هثودح ف هبتشFا وأ هثودح
 .ةأشنFا جراخ ةينعم ةطلسل هثودح ف هبتشFا وأ هثودح

 ةينعم ةطلس ىلإ هثودح ف هبتشFا وأ هثودح ددÜا حئاوللاو ةمظنLاب مازتلYا مدع نع ريرقتلا ًاروظحم نوكي دق ,ىرخأ فورظ ف .٩٧أ
 .ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFا وأ حئاوللا وأ ةمظنLا بجو¶ ينوناقلا بساÜا هلمحتي يذلا ةيرسلا بجاول ًارظن ,ةأشنFا جراخ

 ف ذخأي نأ ينوناقلا بساحملل نكò ,كلذلو .ةدقعم ةينهم ماكحأو تارابتعا ىلع )د(٥٢ ةرقفلا هبلطتت يذلا ديدحتلا يوطني دق .٩٨أ
 يرس لكشب مايقلا ف وأ )ةكبشلا ف بتكم نم وأ بتكFا لخاد نم ,لاثFا ليبس ىلع( ةيلخاد ةراشتسا ىلع لوصPا نابسPا
 بجاو كاهتنا ىلإ كلذ ِدؤي مل ام وأ حئاوللا وأ ةمظنLا بجو¶ ًاروظحم كلذ نكي مل ام( ةينهم ةئيه وأ ةيميظنت ةطلس ةراشتساب
 تاساكعنYا مهفو همامأ ةحاتFا تارايãا مهفل ةينوناق ةروشم ىلع لوصPا ًاضيأ هنابسح ف ينوناقلا بساÜا ذخأي دقو .)ةيرسلا
 .هنيعب فرصت يأ ذاختY ةينوناقلا وأ ةينهFا

  

 
  يبساحملل ةنهFا تايقRخL ةيلودلا ريياعFا سلجم نع ةرداصلا ةنهFا تايقRخأ دعاوق نم ٥٢-٢٢٥و ٥١-٢٢٥ نيدنبلا لاثFا ليبس ىلع رظنا ١٢
 يبساحملل ةنهFا تايقRخL ةيلودلا ريياعFا سلجم نع ةرداصلا ةنهFا تايقRخأ دعاوق نم ٥٣-٢٢٥ دنبلاو ٧-١٤٠ دنبلا لاثFا ليبس ىلع رظنا  ١٣



 

 
   ٨٣٠  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )٥٤ ةرقفلا :عجار( ةيلاFا مئاوقلا ف ةيرارمتسYا ضارتفا مادختسا لوح ًاكوكش ريثت دق يتلا فورظلا وأ ثادحLا

 .ةيرارمتسYا ضارتفا لوح ةريبك ًاكوكش ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,ريثت دق فورظ وأ ثادحأ ىلع ةلثمأ هاندأ ةروكذFا لماوعلا ةمئاق مضت .٩٩أ
 ءاقبلا ىلع ةرداق ةأشنFا تناك اذإ ا™ دكأت مدع ةلاح دوجو ىلإ ًامئاد ريشي Y رثكأ وأ رصنع دوجوو ,ةلماش ةمئاق تسيل هذهو
 .ةرمتسم ةأشنمك

 ةيلاFا رومLا

 ةلوادتFا تامازتلYا وأ تامازتلYاب لَقثُم ٍفاص زكرم دوجو •

 ىلع طرفFا دامتعYا وأ ;دادسلل وأ ديدجتلل ةيعقاو صرف دوجو نود اهقاقحتسا دعوم نم لجLا ةددحم ضورقلا بارتقا •
 لجLا ةليوط لوصأ ليومتل لجLا ريصق ضارتقYا

 ينئادلا لبق نم يلاFا معدلا بحس ىلع تارشؤFا •

 ةيلبقتسFا وأ ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا اهيلإ ريشت ةبلاس ةيليغشت ةيدقن تاقفدت دوجو •

 ةيبلسلا ةيسيئرلا ةيلاFا تYدعFا •

 ةيدقنلا تاقفدتلا ديلوتل ةمدختسFا لوصLا ةميق ف ريبكلا روهدتلا وأ ةيرهو{ا ةيليغشتلا رئاسãا •

 اهفقوت وأ حابرLا تاعيزوت ف رخأتلا •

 قاقحتسYا خيراوت ف ينئادلل دادسلا ىلع ةردقلا مدع •

 ضورقلا تايقافتا طورشب مازتلYا ىلع ةردقلا مدع •

 نيدروFا عم تRماعFا ف مRتسYا دنع عفدلا ماظن ىلإ نامتئYا ماظن نم لوحتلا •

 ىرخأ ةيرورض تارامثتسا وأ ,يرورض ديدج جتنم ريوطتل ليوû ىلع لوصPا ىلع ةردقلا مدع •

 ةيليغشتلا رومLا

 تايلمعلا فاقيإ وأ ةأشنFا ةيفصت ىلع ةرادÅا مزع •

 ليدبلا رفوت مدع عم ايلعلا ةيرادÅا بصانFا ولخ •

 يسيئر دروم وأ ,ةصخر وأ ,زايتما قح وأ ,يسيئر ليمع وأ ,يسيئر قوس ةراسخ •

 ةلامعلا تRكشم •

 ةمهFا تادادمÅا صقن •

 ريبك ٍلكشب حجان سفانم روهظ •

 ىرخأ رومأ

 ىرخLا ةيماظنلا تابلطتFا وأ لاFا سأر تابلطت¶ مازتلYا مدع •

 نأ حجرFا ريغ نم تابلاطم ىلإ يدؤت دق ,اهحا∏ لاح ف يتلاو ,ةأشنFا دض ةروظنم ةيميظنت وأ ةينوناق ىواعد دوجو •
 اهب ءافولا ىلع ةرداق ةأشنFا نوكت

 ةأشنFا ىلع ًابلس رثؤت نأ عقوتFا نم يتلا ,ةموكPا ةسايس ف وأ حئاوللا وأ ةمظنLا ف تارييغتلا •

 اهثودح لاح ف بجي ا™ لقأب اهدض نمؤFا وأ اهدض نّمؤFا ريغ ثراوكلا •



 

 
   ٨٣١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ةردق مدع ريثأت ةنزاوم نكò ,لاثFا ليبس ىلعف .فورظلا وأ ثادحLا هذه ةيمهأ نم بلاغلا ف ففخت نأ نكò ىرخأ لماوع ةمثو
 نم صلختلا لثم ,ةليدب لئاسو لRخ نم ةيفاك ةيدقن تاقفدت ريفوتل ةرادÅا ططخ قيرط نع ةيداعلا اهنويد دادس ىلع ةأشنFا
 نادقف رثأ نم فيفختلا نكò ,لثا™ وحن ىلعو .فاضإ لام سأر ىلع لوصPا وأ ,ضورقلا دادس تاعفد ةلودج ةداعإ وأ ,لوصأ
 .بسانمو ليدب ديروت ردصم ريفوت قيرط نع يسيئر دروم

 )٥٦ ةرقفلا :عجار( ةلصلا تاذ ةيبساÜا تRجسلاب ةيلاFا مئاوقلا ةقباطم

 نع اهيلإ دنتست يتلا ةيبساÜا تRجسلا عم ةيلاFا مئاوقلا قباطت وأ قفاوتب ةقلعتFا ةلدLا ىلع ًةداع ينوناقلا بساÜا لصحي .١٠٠أ
 لجس ىلإ Yًوصو وأ ,ماعلا ذاتسLا رتفد لثم ,ةلصلا تاذ ةيبساÜا تRجسلا ىلإ Yًوصو ةيلاFا مئاوقلا ةدصرأو غلابم بقعت قيرط
 .)ةعجارFا نازيم لثم( اهيلإ دنتست يتلا ةيبساÜا تRجسلا عم ةيلاFا مئاوقلا غلابم قباطت وأ قافتا سكعي زجوم لودج وأ

 )٥٧ ةرقفلا :عجار( ةيفاضÅا تاءارجÅا ذيفنت 

 دق ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ هوعدي رمأب ملع ىلع ينوناقلا بساÜا حبصأ اذإ ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت رايعFا اذه بلطتي .١٠١أ
 .يرهوج لكشب ةفرحم نوكت

 هوعدت بابسأ ينوناقلا بساÜا ىدل دنبب قلعتي اميف ةيفاضإ تاءارجإب مايقلا دنع ينوناقلا بساÜا ةباجتسا فورظلل ًاعبت نيابتت .١٠٢أ
 .ينوناقلا بساحملل ينهم مكح ةلأسم ةباجتسYا كلت دعُت امك ,ةيلاFا مئاوقلا ف يرهوج لكشب فرحم هنأب داقتعYا ىلإ

 لوصحلل ةمزRلا ةيفاضÅا تاءارجÅا ىدمو تيقوتو ةعيبط لوح ينهFا مكحلل هتسرا™ دنع يلي ا¶ ينوناقلا بساÜا دشرتسي  .١٠٣أ
 :يرهوج فيرô دوجو ديدحتل وأ يرهوج فيرô دوجو حجرFا ريغ نم هنأ جاتنتسY امإ ةلدأ ىلع

 ;لعفلاب ةذَّفنFُا تاءارجÅا جئاتنل ينوناقلا بساÜا يوقت نم اهيلع لوصPا ت يتلا تامولعFا •

 ;طابترYا ةدم لاوط هثيدô متي يذلا اهتئيبو ةأشنملل ينوناقلا بساÜا مهف •

 داقتعYا ىلإ ينوناقلا بساÜا اعد يذلا رمLا جRعل ةلدLا اهب ىظô نأ مزلي يتلا عانقÅا ةجردل ينوناقلا بساÜا ةيؤر •
 .يرهوج لكشب ةفرحم نوكت دق ةيلاFا مئاوقلا نأب

 رومLا نأشب جاتنتسا نيوكت نم ينوناقلا بساÜا يكمتل ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع ةيفاضÅا تاءارجÅا زكرت .١٠٤أ
 :تاءارجÅا هذه نمضتت دقو .يرهوج لكشب ةيلاFا مئاوقلا فيرô ف ًاببس نوكت دق اهنأ دقتعي يتلا

 ,يأ( ةرثأتFا دونبلا ىلع زيكرتلل وأ ربكأ ليصفتب ,لاثFا ليبس ىلع ,ةيفاضإ ةيليلô تاءارجإ ذيفنت وأ تاراسفتسا هيجوت •
 وأ ;)ةرثأتFا تRماعFا وأ تاباسPاب قلعتي اميف ةيلاFا مئاوقلا ف ةرهاظلا تاحاصفÅا وأ غلابFا

 .ةيجراãا تاقداصFا وأ ةيساسLا ليصافتلا تارابتخا ,لاثFا ليبس ىلع ,تاءارجÅا نم ىرخأ عاونأ •

 ةيفاضÅا تاءارجÅا نأ دقتعي امدنع هتباجتساو ,ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ىلإ ةجاPا ىدF ينوناقلا بساÜا يوقت يت¨ا لاثFا حضوي .١٠٥أ
 .ةيرورض دعُت

 ًاغلبم ليصحتلا ةقحتسم غلابملل ينوناقلا بساÜا ليلô حضوي ,صحفلل ةيليلحتلا تاءارجÅاو تاراسفتسYا ذيفنت ءانثأ •
 .اهليصô ف كوكشFا وأ ةمودعFا نويدلل صصخم يأ اهل نكي ملو ,اهدعوم تاف يتلا ليصحتلا ةقحتسم غلابملل ًامهم

 لكشب ًافرحم نوكي دق ةيلاFا مئاوقلا ف ليصحتلا ةقحتسم غلابFا ديصر نأب ينوناقلا بساÜا داقتعا ف اذه ببستيو •
 ليصحتلل ةلباق ريغ ليصحتلا ةقحتسم غلابم كانه ناك اذإ اّمع ةرادÅا نم ينوناقلا بساÜا رسفتسي ٍذئدنعو .يرهوج
   .ةميقلا ف طوبهب اهراهظإ مزلي

 :دق درلل ينوناقلا بساÜا يوقت نإف ,ةرادÅا در ىلع ًءانب •

 لكشب ًافَّرحُم نوكي نأ حجرFا ريغ نم ليصحتلا ةقحتسم غلابFا ديصر نأ جاتنتسا نم ينوناقلا بساÜا نّكò )أ(
 .ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت يعتي Y ,ةلاPا كلت فو .يرهوج



 

 
   ٨٣٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 Y ,ةلاPا كلت فو .يرهوج لكشب ةيلاFا مئاوقلا فيرô ف ًاببس دعُي رمLا نأ ديدô نم ينوناقلا بساÜا نّكò )ب(
 لكشب ةفَّرحُم لكك ةيلاFا مئاوقلا نأب جاتنتسا ىلإ ينوناقلا بساÜا صلخي دقو ,تاءارجÅا نم ديزFا ذيفنت يعتي
 .يرهوج

 ًافرحم نوكي نأ حجرFا نم ليصحتلا ةقحتسم غلابFا ديصر نأب هداقتعا ف رارمتسYا ىلإ ينوناقلا بساÜا وعدي )ج(
 ديصرلا نأ ينوناقلا بساÜا ددحي ىتح ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام رفوي Y يوقتلا اذه نكلو ,يرهوج لكشب
 .رمLا عقاو ف فَّرحُم

 غلابملل ليلô ءارجإب ةرادÅا ةبلاطم لثم ,ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ينوناقلا بساÜا ىلع يعتي ,ةلاPا كلت فو 
 .ليصحتلل ةلباقلا ريغ ليصحتلا ةقحتسم غلابFا ىلع فرعتلل يلاFا زكرFا ةمئاق خيرات دعب تاباسPا كلتل ةملتسFا
 .ةيفاضÅا تاءارجÅا جئاتن يوقت لRخ نم هRعأ )ب( وأ )أ( ةجيتنلا ىلإ لوصولا نم ينوناقلا بساÜا نكمتي دقو
 :ينوناقلا بساÜا ىلع يعتيف ,كلذ ققحتي مل اذإو

 وأ ;هRعأ )ب( وأ )أ( ةجيتنلا ىلإ اّمإ لصي ىتح ةيفاضÅا تاءارجÅا ذيفنت ف رارمتسYا )١(

 لكك ةيلاFا مئاوقلا لعج ف ببستي نأ حجرFا ريغ نم رمLا نأ جاتنتسا نم ينوناقلا بساÜا نكمتي مل اذإ )٢(
 لكشب ةفَّرحُم لكك ةيلاFا مئاوقلا لعج ف ببستي رمLا نأ ديدô نم نكمتي مل وأ ,يرهوج لكشب ةفَّرحُم
 مئاوقلا نأشب لدعم ريغ جاتنتسا نيوكت ينوناقلا بساÜا عيطتسي Yو ًاديقم قاطنلا نوكي ذئدنعف ,يرهوج
 .ةيلاFا

 )٦٣-٦١ تارقفلا :عجار( ةبوتك7ا تادافiا

 ,اهòدقتب مقت مل وأ ةبولطFا ةبوتكFا تادافÅا ةرادÅا تلَّدع اذإو .صحفلا تاطابترا ف ةلدæل ًامهم ًاردصم ةبوتكFا تادافÅا دعُت .١٠٦أ
 ىلع لوصحلل بلط يدقت نإف ,كلذل ةفاضإو .رثكأ وأ ةمهم ةيلاكشإ دوجو لامتحا ىلإ ينوناقلا بساÜا كلذ هّبني نأ نكميف
 ا™ ,ةيدج رثكأ لكشب رومLا هذه لثم اهنابسح ف ذخأت نأ ىلإ ةديدع تYاح ف ةرادÅا عفدي دق ,ةيهفش تسيلو ,ةبوتكم تادافإ
 .تادافÅا ةدوج ززعي

 ىرخأ ةبوتكم تادافإ بلط يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساÜا ىري دق ,رايعFا اذه بجو¶ ةبولطFا ةبوتكFا تادافÅا ىلإ ةفاضإ .١٠٧أ
 تاحاصفإ وأ دونبب قلعتي اميف ينوناقلا بساÜا ةلدأ لامكتسY ,لاثFا ليبس ىلع ,ةمزY تادافÅا هذه نوكت دقو .ةيلاFا مئاوقلا نع
 اّمإ ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا نيوكتل ةمهم تادافÅا هذه لثم نأ ينوناقلا بساÜا ىري امدنع ,ةيلاFا مئاوقلا ف ةرهاظ ةنيعم
 .لدعم ريغ وأ لدعم ساسأ ىلع

 .اهعانتقاو ةرادÅا ملع دح ىلع ةَّدعُم تادافÅا نأ ىلإ ريشت ةبوتكFا تادافÅا ف ةظفحتم ةغل ةرادÅا مدختست دق ,تYاPا ضعب ف .١٠٨أ
 تايلوؤسم مهيدل ْنَم ةطساوب تدعُأ دق تادافÅا نأب ًاعنتقم ناك اذإ ةغايصلا هذه لثم ينوناقلا بساÜا لبقي نأ لوقعFا نمو
 .تادافÅا ف ةنَّمضتFُا رومLاب ةبسانم ةفرعمو

 )٦٨-٦٦ تارقفلا :عجار( ةذفن7ا تاءارجiا نم اهيلع لصحت7ا ةلدBا يوقت

 تاراسفتسYا ميمصت لRخ نم اهيلع لوصPا عقوتي ناك يتلا ةلدLا ىلع ينوناقلا بساÜا لصحي Y دق ,تYاPا ضعب ف .١٠٩أ
 لصح يتلا ةلدLا نأ ينوناقلا بساÜا ربتعي ,فورظلا هذه فو .ةصاخ فورظ عم لماعتت يتلا تاءارجÅاو ةيليلحتلا تاءارجÅاو
 بساحملل نكò ,ٍذئدنعو .ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا نيوكت نم هنيكمتل ةبسانم ريغو ةيفاك ريغ ةذَّفنFُا تاءارجÅا نم اهيلع
 :يلي ا¶ موقي نأ ينوناقلا

 وأ ;ذفنFا لمعلا قاطن عيسوت •

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةيرورض اهنأ ينوناقلا بساÜا ىري ىرخأ تاءارجإ ذيفنت •

 ام ىلع لوصPا نم ينوناقلا بساÜا نكمتي نلف ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًايلمع ًانك™ نيءارجÅا نيذه نم ٌّيأ نوكي Y امدنعو
 يضFا ىلع هتردق ىلع وأ ,هريرقت ىلع كلذ ريثأت ديدحتب رايعFا اذه بجو¶ ًابلاطم نوكيو ,جاتنتسا نيوكتل ةبسانFا ةلدLا نم يفكي
 ينوناقلا بساÜا تاراسفتسا ىلع درلل صحفلا تقو ف دوجوم ريغ ةرادÅا ءاضعأ دحأ ناك اذإ ,لاثFا ليبس ىلع ,طابترYا ف



 

 
   ٨٣٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 نوكت دق ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ هوعدي ام ينوناقلا بساÜا ملع ىلإ مني مل ول ىتح عضولا اذه أشني دقو .ةمهم رومأ لوح
 .٥٧ ةرقفلا ف حضوم وه امك ,يرهوج لكشب ةفَّرحُم

 قاطنلا ىلع دويقلا

 ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع ًارداق عجارFا ناك اذإ صحفلا قاطن ىلع ًاديق يعم ءارجإ ذيفنت ىلع ةردقلا مدع لكشت Y .١١٠أ
 .ىرخأ تاءارجإ ذيفنت قيرط نع ةبسانFا

 ينوناقلا بساÜا رظن ىلع لاثFا ليبس ىلع ,صحفلا ىلع ىرخأ تاساكعنا ةرادÅا لبق نم صحفلا ىلع ةضورفFا دويقلل نوكي دق .١١١أ
 .طابترYا ف رارمتسYا ىلعو ,يرهوج لكشب اهيف ةفَّرحُم ةيلاFا مئاوقلا نوكت نأ حجرFا نم يتلا تYاπا ف

 ةيلا7ا مئاوقلا نأشب ينوناقلا بساsا جاتنتسا نيوكت

 ))أ(٦٩ ةرقفلا :عجار( قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ فصو 

 مئاوقلا هيلإ دنتست يذلا راطÅاب ةيلاFا مئاوقلا يمدختسم ربخي هنL ًامهم ةيلاFا مئاوقلا ف قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ فصو دعُي .١١٢أ
 فرطلل طقف حاتم صاخ ضرغ يذ يلام ريرقت راطÅ ًاقفو اهدادعإ متي دقف ,صاخ ضرغل ةَّدعُم ةيلاFا مئاوقلا تناك اذإف .ةيلاFا
 تاذ ةيلاFا مئاوقلا نL ًامهم صاãا ضرغلا يذ مدختسFا يلاFا ريرقتلا راطإ فصو دعُيو .ينوناقلا بساÜاو فيلكتلاب مئاقلا
 .صاãا ضرغلا تاذ ةيلاFا مئاوقلل ددÜا دوصقFا مادختسYا فRخب رخآ مادختسا يL ةبسانم نوكت Y دق صاãا ضرغلا

 ريبك لكشب مزتلت ةيلاFا مئاوقلا نإ" ,لاثFا ليبس ىلع( ةقيقد ريغ ةدّيقم وأ ةظفحتم ةغلب قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ فصو دعُي Y .١١٣أ
 مئاوقلا يمدختسم للضي دق هنL راطÅا كلذل ًايفاك ًافصو ,)"ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعFاب
 .ةيلاFا

 )٧١ ,)٦()ب(٦٩ يترقفلا :عجار( ةيلاFا مئاوقلا ف ةدراولا تامولعFا ىلع ةمهFا ثادحLاو تRماعFا تاريثأت نع حاصفÅا

 نم يفدهتسFا يمدختسFا يكمتل ةيفاك تاحاصفإ رفوت ةيلاFا مئاوقلا تناك اذإ ام يوقت ينوناقلا بساÜا نم رايعFا اذه بلطتي .١١٤أ
 .ةأشنملل ةيدقنلا تاقفدتلاو يلاFا ءادLاو يلاFا زكرFا ىلع ةمهFُا ثادحLاو تRماعFا ريثأت مهف

 ةيلاFا مئاوقلا ف ةيفاضإ تاحاصفإ يمضت ىلإ ةرادÅا جاتô دق ,لداع ضرع راطإ تابلطتF ًاقفو ةَّدعFُا ةيلاFا مئاوقلا ةلاح ف .١١٥أ
 دراو بلطتم نع ,ةياغلل ةردان فورظ ف ,جورãا ىلإ وأ قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ بجو¶ ديدحتلا هجو ىلع ةبولطFا كلت ىدعتت
 .ةيلاFا مئاوقلل لداعلا ضرعلا قيقô لجأ نم راطÅا ف

    مازتلا راطإ مادختسا دنع نابسPا ف ذخؤت رومأ

 ينوناقلا بساÜا ررق اذإ ةللضم ربتعت يعم مازتلا راطÅ ًاقفو ةدعFا ةيلاFا مئاوقلا نأ ينوناقلا بساÜا ىري نأ ًادج ردانلا نم .١١٦أ
 .Yًوبقم دعُي راطÅا نأ طابترYا لوبق تقو ف رايعFا اذهل ًاقفو

 ))ب(٧٠ ةرقفلا :عجار( ةأشنFاب ةصاãا ةيبساÜا تاسرامملل ةيعونلا بناو{ا

 تاداهتجا ف لمتحم زيô دوجوب ينوناقلا بساÜا ملعي دق ,ةأشنFاب ةصاãا ةيبساÜا تاسرامملل ةيعونلا بناو{ا ف رظنلا دنع .١١٧أ
 ببستي ,ةححصFُا ريغ ةحضاولا تافيرحتلا ريثأت عم ,ةيدايPا بايغل يمكارتلا ريثأتلا نأ ىلإ ينوناقلا بساÜا صُلخي دقو .ةرادÅا
 بساÜا يوقت ىلع رثؤي دق ا™ ةيدايPا بايغ ىلع ةلادلا تارشؤFا يب نمو .يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم لكك ةيلاFا مئاوقلا نوكت نأ ف
 :يلي ام يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم نوكت نأ نكò لكك ةيلاFا مئاوقلا تناك اذإ اF ينوناقلا

 تافيرحتلا حيحصت ,لاثFا ليبس ىلع( صحفلا ءانثأ اهيلإ ةرادÅا هابتنا تفل ت يتلا ةرهاظلا تافيرحتلل يئاقتنYا حيحصتلا •
 .)ةنلعFُا حابرLا ف ناصقنلاب رثؤت يتلا تافيرحتلا حيحصت مدعو ,ةنلعFُا حابرLا ف ةدايزلاب رثؤت يتلا

 .ةيبساÜا تاريدقتلا ءارجإ دنع ةرادÅا بناج نم لمتÜا زيحتلا •



 

 
   ٨٣٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ىدم نع تاجاتنتسا طابنتسا ضارغL تافيرô دوجو ةرورضلاب ينعت Y ةرادÅا بناج نم لمتÜا زيحتلا ىلع ةلادلا تارشؤFا نإ .١١٨أ
 نوكت نأ نكò لكك ةيلاFا مئاوقلا تناك اذإ اميف ينوناقلا بساÜا رظن ىلع رثؤت دق اهنأ Yإ .ةدح ىلع يبساحم ريدقت لك ةيلوقعم
 .يرهوج لكشب ةفَّرحُم

 )٧٤ ةرقفلا :عجار( جاتنتسYا لكش

 ةيلاFا مئاوقلا اهمدقت يتلا تامولعFا فصو

 ىلإ هوعدي ام هملع ىلإ مني مل هنأ ىلع ينوناقلا بساÜا جاتنتسا صني ,لداع ضرع راطÅ ًاقفو ةَّدعFُا ةيلاFا مئاوقلا ةلاح ف .١١٩أ
 ًاقفو )... ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت Y وأ( ... ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Y ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا
 مئاوقلا ضرعت نأ رمLا بلطتي ,لاثFا ليبس ىلع ,ماعلا ضرغلا تاذ رطLا نم ديدعلا ةلاح فو .]قبطنFا لداعلا ضرعلا راطإ[ ـل
 اهتاقفدتو ةأشنملل يلاFا ءادLاو ,ةرتفلا ةياهن ف امك ةأشنملل يلاFا زكرFا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت نأ وأ( لداع لكشب ةيلاFا
 .ةرتفلا كلتل ةيدقنلا

 "ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت" وأ "ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت"

 ةنيعم ةلود ةيأ ف "ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت" ةرابع وأ "ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت" ةرابع مادختسا دَّدحُي .١٢٠أ
 امدنعو .ةلودلا كلت ف اهيلع فراعتFا ةسرامFا لRخ نم وأ ,ةلودلا كلت ف ةيلاFا مئاوقلا صحف مكô يتلا حئاوللا وأ ةمظنæل ًاعبت
 بساÜا نم بلطتي يذلا ,رايعFا اذه ف دراولا بلطتFا ىلع رثؤي Y كلذ نإف ,ةفلتخم ةغيص مادختسا حئاوللا وأ ةمظنLا بلطتت
 .لداع ضرع راطÅ ًاقفو ةَّدعFُا ةيلاFا مئاوقلل لداعلا ضرعلا يوقت ينوناقلا

 )٨٢ ,١٥ يترقفلا :عجار( طابترYا لوبق دعب صحفلا قاطن ىلع ةرادÅا هتضرف ديق ببسب جاتنتسا نيوكت ىلع ةردقلا مدع

 هيف ضرفت يذلا تقولا ف طابترYا لامعأ زا∏إ اهيلإ لصو يتلا ةلحرFا ىلع طابترYا نم باحسنRل ةيلمعلا ةيناكمÅا دمتعت دق .١٢١أ
 ,نكمFا ىدFا ىلإ صحفلا لامكتسا ررقي دقف ,صحفلا ف ًاريبك ًاطوش عطق دق ينوناقلا بساÜا ناك اذإف .قاطنلا ىلع ًاديق ةرادÅا
 ءادبإ نع عانتمYا ساسأ فصت يتلا هريرقت ف ةدراولا ةرقفلا ف قاطنلا ىلع ضورفFا ديقلا حاضيإو ,جاتنتسا ءادبإ نع عانتمYاو
 .جاتنتسا

 رارمتسYاب حئاوللا وأ ةمظنLا بجو¶ ًابلاطم ينوناقلا بساÜا ناك اذإ ًانك™ طابترYا نم باحسنYا نوكي Y دق ,ةنيعم فورظ ف .١٢٢أ
 تآشنم ىدحÅ ةيلاFا مئاوقلا صحفل يعFا ينوناقلا بساÜا عم لاPا وه اذه نوكي دق ,لاثFا ليبس ىلعف .صحفلا طابترا ف
 ةرتف يطغت يتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل ينوناقلا بساÜا اهيف يعُي يتلا لودلا ف ًاضيأ لاPا وه اذه نوكي دقو .ماعلا عاطقلا
 ىلع ,ةرتفلا كلت ةياهن لبق وأ ,ةيلاFا مئاوقلا كلت صحف لامتكا لبق باحسنYا نم عنòو ,ةددحم ةرتفل اهيف يعُي يتلا وأ ,ةددحم
 مدع ببس حيضوتل ينوناقلا بساÜا ريرقت ف "رخآ رمأ" ةرقف يمضت يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساÜا ىري دقو .بيترتلا
 .طابترYا نم هباحسنا ةيناكمإ

 ةأشنFا يكلام وأ ةيميظنتلا تاطلسلاب لاصتYا

 بلطتم كانه نوكي دقف ,قاطنلا ىلع ضورفم ديق ببسب يرورض طابترYا نم باحسنYا نأ ىلإ ينوناقلا بساÜا صُلْخَي امدنع .١٢٣أ
 نم باحسنYاب ةقلعتFا رومLاب ةأشنFا كRم وأ ةيميظنتلا تاطلسلا غRبإ ينوناقلا بساÜا ىلع ضرفي يميظنت وأ يماظن وأ ينهم
 .طابترYا

 )٩٢-٨٦ تارقفلا :عجار( ينوناقلا بساsا ريرقت

 .ينورتكلإ طيسو مادختساب ردصت يتلا كلتو ةيقرو ةخسن لكش ف ةرداصلا ريراقتلا بوتكFا ريرقتلا لمشي .١٢٤أ

 )٨٦ ةرقفلا :عجار( ينوناقلا بساÜا ريرقت رصانع

 ,"لقتسFا ينوناقلا بساÜا صحف ريرقت" لاثFا ليبس ىلع ,لقتسم ينوناق بساحم ريرقت وه ريرقتلا نأ ىلإ ريشي ناونع عضو يدؤي .١٢٥أ
 بساÜا ريرقت زيò ا™ ,لRقتسYاب ةقلعتFا ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFا عيمج ىفوتسا دق ينوناقلا بساÜا نأ ديكأت ىلإ
 .هريغ نع ةرداصلا ريراقتلا نع لقتسFا ينوناقلا



 

 
   ٨٣٥  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ًةداع ًاهجوم ينوناقلا بساÜا ريرقت نوكيو .ينوناقلا بساÜا ريرقت مهيلإ هجويس نيذلا صاخشLا حئاوللا وأ ةمظنLا ددô دق .١٢٦أ
 صحف متي يتلا ةأشنFا ف ةمكوPاب يفلكFا وأ يمهاسFا ىلإ اّمإ ًاهجوم نوكي ام ًابلاغو ,مهل ريرقتلا دادعإ ت نيذلا كئلوأ ىلإ
 .ةيلاFا اهمئاوق

 ,يلاFا ريرقتلا لثم ,ىرخأ تامولعم ىلع يوتحي دنتسم ف نَّمضُتس اهصحف ت يتلا ةيلاFا مئاوقلا نأ ينوناقلا بساÜا ملعي امدنع .١٢٧أ
 لكش حمس اذإ ,اهصحف ت يتلا ةيلاFا مئاوقلا اهيف ةضورعFا تاحفصلا ماقرأ ديدô نابسPا ف ينوناقلا بساÜا ذخأي دقف
 .ينوناقلا بساÜا ريرقت اهب قلعتي يتلا ةيلاFا مئاوقلا ديدô ف يمدختسFا كلذ دعاسيو .كلذب ضرعلا

 ))د(٨٦ ةرقفلا :عجار( ةيلاFا مئاوقلا نع ةرادÅا ةيلوؤسم

 بساÜا لصحي نأ بوجوب رايعFا اذه هيلع صني يذلا بلطتFا طابترYا نع ريرقتلاو صحفلا ءارجÅ ةيساسLا تابلطتFا نم .١٢٨أ
 فصو مدقيو .صحفلا طابتراو ةيلاFا مئاوقلا دادعإ نم لكب قلعتي اميف ,اهمهفتو اهتايلوؤس¶ رقت اهنأب ةرادÅا ةقفاوم ىلع ينوناقلا
 طابتراب اهقلعت ثيح نم ,ةرادÅا تايلوؤسم نأشب ينوناقلا بساÜا ريرقت ءارقل ًاقايس ينوناقلا بساÜا ريرقت ف ةرادÅا تايلوؤسم
 .ذَّفنFُا صحفلا

 ف بسانFا حلطصFا مدختسي دق كلذ نم Yًدب نكلو ,صوصãا هجو ىلع "ةرادÅا" ىلإ ينوناقلا بساÜا ريرقت ريشي نأ مزلي Y .١٢٩أ
 .ةأشنFا ف ةمكوPاب يفلكFا ىلإ ةبسانFا ةراشÅا نوكت دق ,لودلا ضعب فو .ةينعFا ةلودلا ف ينوناقلا راطÅا قايس

 سكعيل رايعFا اذه ف ةحضوFا ةرادÅا تايلوؤسم فصو ىلإ فيضي نأ ينوناقلا بساحملل اهيف بسانFا نم نوكي فورظ دجوت دق .١٣٠أ
 .ةأشنFا ةعيبط ببسب وأ ةينعFا ةلودلا قايس ف ةيلاFا مئاوقلا دادعإب ةلصلا تاذ ةيفاضÅا تايلوؤسFا

 رتافدلا ةيافك ىدم نع ةيلوؤسFا ىلإ صاخ لكشب ,ةرادÅا تايلوؤسم ددô يتلا ,حئاوللا وأ ةمظنLا ريشت دق ,لودلا ضعب ف .١٣١أ
 اذه نإف ,ةيلخادلا ةباقرلا نم أزجتي Y ًاءزج دعُت مُظُنلاو تRجسلاو رتافدلا نL ًارظنو .يبساÜا ماظنلا وأ ةيبساÜا تRجسلاو
 .اهل ةددحم ةراشإ ةيأ ركذي Yو فاصوLا هذه مدختسي Y رايعFا

 ))و(٨٦ ةرقفلا :عجار( ينوناقلا بساÜا ةيلوؤسم

 صحفلا ساسأ ىلع ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبإ ف لثمتت ينوناقلا بساÜا ةيلوؤسم نأ ىلع ينوناقلا بساÜا ريرقت صني .١٣٢أ
 .ةيلاFا مئاوقلا دادعإ نع ةرادÅا ةيلوؤسمو ينوناقلا بساÜا ةيلوؤسم يب زييمتلل كلذو ,ذَّفنFُا

 ))و(٨٦ ةرقفلا :عجار( ريياعFا ىلإ ةراشÅا

 نأب ينوناقلا بساÜا ريرقت يمدختسم ربخت صحفلا ءارجÅ ينوناقلا بساÜا بناج نم ةمدختسFا ريياعFا ىلإ ةراشÅا نإ .١٣٣أ
 .ةرقتسم ريياعF ًاقفو ت دق صحفلا

 ))ز(٨٦ ةرقفلا :عجار( ةيلاFا مئاوقلا صحف ةعيبط نع غRبYا

 ًابن≤و .ريرقتلا ءارق ةحلصF كلذو هدودحو ذَّفنFُا طابترYا قاطن ينوناقلا بساÜا ريرقت ف صحفلا طابترا ةعيبط فصو حضوي .١٣٤أ
 .ةيلاFا مئاوقلا ف ةعجارم يأر يدبُي Y ينوناقلا بساÜا نإف هيلع ًءانبو ,ةعجارم سيل صحفلا نأ حرشلا اذه حضوي ,كشلل

 ))٢()ح(٨٦ ةرقفلا :عجار( ينوناقلا بساÜا جاتنتسا ىلع رثؤي نأ نكò فيكو قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ فصو

 قايسلاب ينوناقلا بساÜا ريرقت يمدختسم مRعإ وه ينوناقلا بساÜا جاتنتسا ف قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ ديدô نم دوصقFا .١٣٥أ
 يلاFا ريرقتلا راطإ ديدô متيو .)أ(٣٠ ةرقفلا هبلطتت يذلا يوقتلا نم دPا دوصقFا سيلو .جاتنتسYا كلذ ءادبإ هيف ت يذلا
 :لثم تاحلطص¶ قبطنFا



 

 
   ٨٣٦  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ىرخLا تارادصÅاو ريياعFاو )*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلا ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ..."

 وأ ")**(يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتعFا

 "... )ص( ةلودلا ف اهيلع فراعتFا ةيبساÜا ئدابملل ًاقفو ..."

 ..." لثم تاحلطص¶ راطÅا ديدô متي ,ةيميظنت وأ ةيماظن تابلطتمو يلام ريرقت ريياعم قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ لمشي امدنع .١٣٦أ
 ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتعFا ىرخLا تارادصÅاو ريياعFاو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو
 .")ص( ةلودلا ف تاكرشلا ماظن تابلطتمو يينوناقلا يبساحملل

 ))٢()ح(٨٥ ةرقفلا :عجار( Yًدعم جاتنتسYا نوكي امدنع ليدعتلا ساسأ ةرقف

 ركذ مدعل ًارربم ليدعتلا ساسأ ةرقف ف حضوم ٍددحم ٍرمأب قلعتي اميف جاتنتسا ءادبإ نع عانتمYا وأ ضراعم جاتنتسا ءادبإ دعُي Y  .١٣٧أ
 نوكي دق ,تYاPا هذه يفف .ينوناقلا بساÜا جاتنتسا ف Rًيدعت بلطتتس تناك يتلاو اهيلع فرعتلا ت يتلا ىرخLا رومæل فصو
 .ةيلاFا مئاوقلا يمدختسF ًامهم اهب ملع ىلع ينوناقلا بساÜا نوكي يتلا ىرخLا رومLا هذه لثم نع حاصفÅا

 ))ل(٨٦ ةرقفلا :عجار( ينوناقلا بساÜا عيقوت

 ,امهيلكب وأ ينوناقلا بساحملل يصخشلا مسYا وأ ,ينوناقلا بساÜا بتكم مسا مادختساب امإ ينوناقلا بساÜا عيقوت نوكي .١٣٨أ
 نأ ةنيعم لود ف ينوناقلا بساÜا نم بَلطُي دق ,ينوناقلا بساÜا عيقوت ىلإ ةفاضÅابو .ةينعFا ةلودلا ف لاPا ىضتقم بسح
 .ةلودلا كلت ف ةينعFا صيخرتلا ةطلس لبق نم دامتعYا وأ ةينهFا تايّمسFُا نع هريرقت ف حصفي

 )٨٨ ةرقفلا :عجار( صاخ ضرغ يذ راطÅ ًاقفو ةَّدعُم ةيلاFا مئاوقلا نأ ىلإ ءارقلا هيبنت

 بلطت دق ,لاثFا ليبس ىلعف .اهنم ةدوصقم تناك يتلا كلت ريغ ىرخأ ضارغL صاãا ضرغلا تاذ ةيلاFا مئاوقلا مدختسُت دق .١٣٩أ
 هّبني نأ مهFا نمف ,مهفلا ءوسل ًابن≤و .ماع لجس ف صاãا ضرغلا تاذ ةيلاFا مئاوقلا عضت نأ ةنيعم تآشنم نم ةيميظنت ةطلس
 ًةبسانم نوكت Y دق اهنإف يلاتلابو صاخ ضرغ يذ راطÅ ًاقفو ةَّدعُم ةيلاFا مئاوقلا نأ ىلإ هريرقت يمدختسم ينوناقلا بساÜا
Lىرخأ ضارغ. 

 مادختسYا وأ عيزوتلا دييقت

 ضرغ يذ راطإ مادختساب ةَّدعُم ةيلاFا مئاوقلا نوكت امدنع ينوناقلا بساÜا ريرقت ئراق هيبنت نم رايعFا اذه هيضتقي ام ىلإ ةفاضإ .١٤٠أ
 ةمظنLا ىلع ًءانبو .نيددÜا يمدختسملل طقف صصخم هريرقت نأ ىلإ ةراشÅا بسانFا نم هنأ ينوناقلا بساÜا ىري دق ,صاخ
 ,فورظلا هذه فو .همادختسا دييقت وأ ينوناقلا بساÜا ريرقت عيزوت دييقت قيرط نع كلذ قيقô نكò ,ةينعFا ةلودلا ف حئاوللا وأ
 ناونعلا ليدعت متيو ,ىرخLا رومLا هذه لمشتل صاخ ضرغ يذ راطإ مادختساب قلعتFا هيبنتلا ىلع يوتô يتلا ةرقفلا عيسوت متي دق
 .كلذل ًاعبت

 )٩١ ةرقفلا :عجار( ىرخLا ريرقتلا تايلوؤسم

 .رايعFا اذه بجو¶ هتايلوؤسم ىلإ فاضُت ىرخأ رومأ نع ريرقتلل ةيفاضإ تايلوؤسم ينوناقلا بساÜا لمحتي دق ,لودلا ضعب ف .١٤١أ
 فو .ةيلاFا مئاوقلا صحف ءانثأ ههابتنا تعرتسا اذإ ةنيعم رومأ نع ريرقتلا ينوناقلا بساÜا نم بلطُي دق ,لاثFا ليبس ىلعف
 رومأ نأشب جاتنتسا ءادبإ وأ ,اهنأشب ريرقت دادعإو ةددحم ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ينوناقلا بساÜا نم بلطُي دق ,ىرخأ تYاح
 تاداشرإ ةينعFا ةلودلا ف ةيلاFا مئاوقلا صحف تاطابترا ريياعم رفوت دقو .ةيبساÜا تRجسلاو رتافدلا ةيافك ىدم لثم ,ةددحم
 .ةلودلا كلت ف ةددÜا ةيفاضÅا ريرقتلا تايلوؤس¶ قلعتي اميف ينوناقلا بساÜا تايلوؤسم نأشب

 ىرخLا تايلوؤسFا هذه نع ريرقتلاب ينوناقلا بساحملل حمست دق وأ ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنLا بلطتت دق ,تYاPا ضعب ف .١٤٢أ
 .لصفنم ريرقت ف اهنع ريرقتلاب هل حمسُي دق وأ ينوناقلا بساÜا نم بلطُي دق ,ىرخأ تYاح فو .ةيلاFا مئاوقلا نع هريرقت نمض

 
 ةقيثو ف درو اF ًاقفو ريياعFا كلت ضعبل ةئيهلا اهتفاضأ تاحاصفإ ىلإ ةفاضÅاب يلودلا سلπا نم تردص امك يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعFا يه ةدمتعFا ةيلودلا ريياعFا *

 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعFا دامتعا
 .ةاكزلا عوضوم لثم ةيلودلا ريياعFا اهيطغت Y عيضاوF ةينف ءارأ وأ ريياعم نم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا هدمتعت ام وه ىرخLا تارادصÅاو ريياعFاب دصقي **



 

 
   ٨٣٧  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ينوناقلا بساÜا ةيلوؤسم نع حوضوب اهزييمتل ينوناقلا بساÜا ريرقت نم لصفنم مسق ف ىرخLا ريرقتلا تايلوؤسم لوانت متي .١٤٣أ
 ةيعرف نيوانع ىلع مسقلا اذه يوتحي دق ,ًامئRم كلذ نوكي امدنعو .ةيلاFا مئاوقلا نأشب ريرقت دادعإ نع رايعFا اذه بجو¶
 ريرقت ف ةيفاضÅا ريرقتلا تايلوؤسم لوانت نكò ,لودلا ضعب فو .ىرخLا ريرقتلا تايلوؤس¶ ةصاãا تارقفلا ىوتحم حضوت
 .ةيلاFا مئاوقلا صحف نع مدقFا ينوناقلا بساÜا ريرقت نع لصفنم

 )٩٢ ,)ك(٨٦ يترقفلا :عجار( ينوناقلا بساÜا ريرقت خيرات

 ثادحLا ريثأت نابسPا ف ذخأ دق ينوناقلا بساÜا نأ ريرقتلا اذه خيرات لRخ نم ينوناقلا بساÜا ريرقت مدختسم ملعي .١٤٤أ
 .خيراتلا كلذ ىتح تثدح يتلاو ينوناقلا بساÜا اهب ملع يتلا تRماعFاو

 عضو ف ينوناقلا بساÜا دعُي Yو .ةرادÅا تايلوؤسم نم يه يتلا ,ةيلاFا مئاوقلا نأشب ًامدقم ينوناقلا بساÜا جاتنتسا نوكي .١٤٥أ
 ,ةيلاFا مئاوقلا اهنم فلأتت يتلا مئاوقلا عيمج نأب عنتقا اذإ Yإ ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ت دق هنأ جاتنتسا هل حيتي
 .اهنع ةيلوؤسFا لمحتب تلبق دق ةرادÅا نأو اهدادعإ ت دق ,اهب ةقلعتFا تاحاضيÅا كلذ ف ا¶

 نأ جاتنتسا نع يلوؤسFا )ةرادÅا سلجم ءاضعأ ,لاثFا ليبس ىلع( تاه{ا وأ دارفLا حئاوللا وأ ةمظنLا ددô ,لودلا ضعب ف .١٤٦أ
 .دامتعRل ةمزRلا ةيل¨ا ددôو ,اهدادعإ ت دق ,اهب ةقلعتFا تاحاضيÅا كلذ ف ا¶ ,ةيلاFا مئاوقلا اهنم فلأتت يتلا مئاوقلا عيمج
 ,ىرخأ لود يفف ,كلذ عمو .ةيلاFا مئاوقلا نع ريرقتلا خيرات لبق دامتعYا اذهب ةقلعتFا ةلدLا ىلع لوصPا متي ,تYاPا كلت فو
Y ا ةيلآ نوكتYا ف ةدَّدحُم دامتعLا هذه لثم فو .حئاوللا وأ ةمظنPاYا ف رظنلا متي ,تÅا اهعبتت يتلا تاءارجFدادعإ دنع ةأشن 
 نأ جاتنتسا ةطلس اهيدل يتلا ةه{ا وأ دارفLا ىلع فرعتلا لجأ نم ,اهتمكوحو اهترادإ لكايه ءوض ف اهنم ءاهتنYاو ةيلاFا اهمئاوق
 ماظن ددحي دق ,تYاPا ضعب فو .اهدادعإ ت دق ,اهب ةقلعتFا تاحاضيÅا كلذ ف ا¶ ةيلاFا مئاوقلا اهلمشت يتلا مئاوقلا عيمج
 .صحفلا اهدنع لمتكي نأ عقوتFا نم يتلا ,ةيلاFا مئاوقلا نع ريرقتلا ةيلآ ف ةلحرFا ةحئY وأ

 هذه فو .مومعلل ةيلاFا مئاوقلا رادصإ لبق يمهاسFا لبق نم يئاهن لكشب ةيلاFا مئاوقلا دامتعا رمLا بلطتي ,لودلا ضعب ف .١٤٧أ
 خيرات نوكيو .ةيلاFا مئاوقلا نأشب هجاتنتسا ينوناقلا بساÜا يدبي يكل ًايرورض يمهاسFا لبق نم يئاهنلا دامتعYا دعُي Y ,لودلا
 مئاوقلا عيمج نأ اهب فرتعFا ةطلسلاب نوعتمتي نيذلا صاخشLا هيف ددحي خيرات برقأ وه رايعFا اذه ضارغL ةيلاFا مئاوقلا دامتعا
 .اهنع ةيلوؤسFا لمحتب نورقي مهنأو اهدادعإ ت دق ,اهب ةقلعتFا تاحاضيÅا كلذ ف ا¶ ,ةيلاFا مئاوقلا اهنم فلأتت يتلا

 )٨٦ ,٣٥ ,٣٤ تارقفلا :عجار( ةحئY وأ ماظن بجو¶ ضورفFا ينوناقلا بساÜا ريرقت

 نع ةيFاعلا قوسلا ف ةيقادصFا ,رايعFا اذهل ًاقفو تû دق صحفلا ةيلمع نوكت امدنع ,ينوناقلا بساÜا ريرقت ف قاستYا ززعي .١٤٨أ
 بساÜا ريرقت ريشي نأ نكòو .ًايFاع اهب فرتعFا ريياعملل ًاقفو تû يتلا ةيلاFا مئاوقلا صحف تايلمع ىلع فرعتلا ليهست قيرط
 ةغيص وأ قيسنتب طقف ةقلعتم رايعFا اذهو ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطتFا يب تافRتخYا نوكت امدنع رايعFا اذه ىلإ ينوناقلا
 ينوناقلا بساÜا دعُي ,هيلع ًءانبو .رايعFا اذه نم ٨٦ ةرقفلا تابلطتم ,ىندأ دحك ,ًايفوتسم ريرقتلا نوكيو ,ينوناقلا بساÜا ريرقت
 ينوناقلا بساÜا ريرقت ف نامدختسFا ةغيصلاو قيسنتلا نوكي امدنع ىتح ,رايعFا اذه تابلطت¶ مزتلا دق هنأ فورظلا هذه لثم ف
 نإف ,رايعFا اذه عم ةنيعم ةلود ف ةددÜا تابلطتFا ضراعت مدع ةلاح فو .ةيميظنت وأ ةيماظن ريرقت تابلطتم بجو¶ نيددحم
 ريرقت ىلع لهسأ ةروصب فرعتلا ف ينوناقلا بساÜا ريرقت يمدختسم دعاسي رايعFا اذه ف ةدراولا ةغيصلاو قيسنتلا عابتا
 اهيف ضرفت يتلا تYاPاب قلعتي اميفو .رايعFا اذهل ًاقفو تû ةيلاFا مئاوقلل صحف ةيلمعل ًادعم نوكي يذلا ينوناقلا بساÜا
 متي هنإف ,رايعFا اذه تابلطتم نع ريبك دح ىلإ فلتخت تاحلطص¶ ينوناقلا بساÜا ريرقت ةغيصو قيسنت حئاوللا وأ ةمظنLا
 .ءRمعلا عم تاقRعلا رارمتساو صحفلا تاطابترا لوبقب ةقلعتFا رايعFا اذه تابلطتF ًاقفو اهعم لماعتلا

 ))و(٨٦ ةرقفلا :عجار( رايعFا اذهو ةنيعم ةلودل ةلصلا تاذ ريياعFا نم ٍلكل ًاقفو تû يتلا صحفلا تايلمع نع ينوناقلا بساÜا ريرقت

 ريشي نأ نكò ريرقتلا نإف ,رايعFا اذه تابلطت¶ همازتلا ىلإ ةفاضÅاب ةلصلا تاذ ةينطولا ريياعFاب ينوناقلا بساÜا مزتلي امدنع .١٤٩أ
 مئاوقلا صحفب ةصاãا تاطابترRل ةلصلا تاذ ةينطولا ريياعملل ًاقفوو رايعFا اذه نم لكل ًاقفو هؤارجإ ت دق صحفلا نأ ىلإ
 اذه تابلطتم يب ضراعت دوجو لاح ف ةبسانم ّدعُت Y ةلصلا تاذ ةينطولا ريياعFاو رايعFا اذه نم ٍلك ىلإ ةراشÅا نكلو .ةيلاFا
 وأ فلتخم جاتنتسا نيوكت ىلإ ينوناقلا بساÜا دوقي نأ ضراعتلا اذه نأش نم ناكو ,ةلصلا تاذ ةينطولا ريياعFا تابلطتمو رايعFا
 ريرقت ريشي ,ةلاPا هذه لثم فو .ةلصلا تاذ فورظلا ف رايعFا اذه اهبلطتي رخآ رمأ ةرقف وأ هابتنا تفل ةرقف يمضت مدع ىلإ
 .اهل ًاقفو هريرقت دادعإ ت يتلا )ةلصلا تاذ ةينطولا ريياعFا وأ رايعFا اذه ءاوس( ةلصلا تاذ ريياعFا ىلإ طقف ينوناقلا بساÜا



 

 
   ٨٣٨  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )٨٦ ةرقفلا :عجار( صحفلا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 ريرقتلا تابلطتF ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا صحف نع يينوناقلا يبساÜا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ ىلع رايعFا اذه نم يناثلا قحلFا يوتحي .١٥٠أ
 .رايعFا اذه ف ةدراولا

 قيثوتلا

 )٩٣ ةرقفلا :عجار( طابترYا لامعأ قيثوت تيقوت

 ف ةيئاهنلا طابترYا تافلم عيم≤ نم ءاهتنYا ةرورض سكعت ةينمز دودح عضو بتكFا نم )١( ةدو{ا ةباقرل يلودلا رايعFا بلطتي .١٥١أ
 .بسانFا تقولا



 

 
   ٨٣٩  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 لوBا قحل7ا

 )٥٦أ ةرقفلا :عجار(

 ةيخيراتلا ةيلا7ا مئاوقلا صحفل طابترا باط} يحيضوت لاثم

 ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةّدعم( ماع ضرغ تاذ ةيلام مئاوق صحفل طابترا باطخ ىلع لاثم يلي اميف
 ةلصلا تاذ تاداشرÅاو تابلطتFا ًايلمع حضوي ,)يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا اهتدمتعا يتلا ىرخLا تارادصÅاو ريياعFاو ,ةيدوعسلا
 تارابتعYا عم بنج ىلإ ًابنج همادختسا متي دق ًايداشرإ ًاجذو£ نوكي نأ دوصقFا ا£إو ,ًامزلم سيل باطãا اذهو .رايعFا اذه ف ةدراولا
 مئاوق صحف ىلإ ةراش∫ل هتغايص تû دقو .ةيدرفلا فورظلاو تابلطتملل ًاقفو باطãا اذه ليدعت مزRلا نم نوكيسو .رايعFا اذه ف ةدراولا
 نم نوكي دقو .ةرركتم صحف تايلمع ىلع هقيبطت عقوتFا نم وأ دوصقFا نم ناك اذإ هفييكت ىلإ جاتحي دقو ,ةدحاو ريرقت ةرتف نع ةيلام
 .حرتقم باطخ يأ ةبسانم ديدحتل ةينوناق ةروشم ىلع لوصPا بسانFا

*** 

 ١:)س( ةكرشلا ف ةمكوPاب يفلكFا وأ ينعFا ةرادÅا لث™ ىلإ باطãا هَّجوُي

 ]صحفلا قاطنو فده[

 ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلاFا زكرFا ةمئاق لمشت يتلاو ,)س( ةكرشلل ماعلا ضرغلا تاذ ةيلاFا مئاوقلا صحفب موقن نأ ٢متبلط دقل
 ةيبساÜا تاسايسلاب ًاصخلمو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنFا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكلFا قوقح ف تارييغتلا ةمئاقو ,لماشلا لخدلا
 .انم بولطFا صحفلا طابترY انمهفو انلوبق اذه انباطخ بجو¶ مكل دكؤن نأ اندعسُيو .ىرخأ ةيحيضوت تامولعمو ةمهFا

 يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا" يلاتلا لكشلاب ,لدعم ريغ ناك اذإ ,انجاتنتسا نوكيسو .ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبإ فدهب صحفلاب موقنسو 
 يطعت Y وأ( ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Y ةيلاFا مئاوقلا هذه نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني مل هنإف ,هب انمق
 ريياعملل ًاقفو خيراتلا كلذ ف ةيهتنFا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلاFا اهئادأو ]خيرات[ ف امك ةكرشلل يلاFا زكرFا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص
 يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا اهتدمتعا يتلا ىرخLا تارادصÅاو ريياعFاو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا

 )*(".يينوناقلا

 ]ينوناقلا بساÜا تايلوؤسم[

 ةيبرعلا ةكلمFا ف دمتعFا "ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا" )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترY يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب موقنس
 لكك ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ ا£ دق ناك اذإ ام جاتنتسا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم انم بلطتيو .ةيدوعسلا
 مازتلYا ًاضيأ )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم انم بلطتيو .قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,ةدعم تسيل
 .ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFاب

 حرط نم ًاساسأ نوكتت يتلا ,تاءارجÅا ذيفنتب موقنسو .دودحم ديكأت طابترا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعF ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا صحف ّدعُيو
 موقنسو .اهيلع لوصPا ت يتلا ةلدLا يوقتو ,ةيليلô تاءارجإ قيبطتو ,لاPا ىضتقم بسحب ,ةأشنFا لخاد اهريغو ةرادÅا ىلع تاراسفتسا
 هذه ذيفنت متيو .يرهوج لكشب ةفَّرحُم نوكت دق لكك ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدت رومأب انملع اذإ ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتب ًاضيأ
 هربتعن ام ىلع ةراتΩا تاءارجÅا دمتعتسو .)٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعF ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبإ نم اننيكمتل تاءارجÅا

 
 - يينعFا صاخشLا ىلإ ةراشÅا مهFا نمو .ةلصلا تاذ ةلودلا كلذ ف ا¶ ,طابترYا فورظ لظ ف بسانم وه اF ًاقفو باطãا ف تاراشÅاو يبطاΩا ديدô نوكي ١

 .رايعFا اذه نم ٣٦ ةرقفلا رظنا
 ىضتقم بسح اهليدعت متيس وأ "ينوناقلا بساÜا"و "ةمكوPاب يفلكFا"و "ةرادÅا" ظافلأو "انل"و "نحن"و "متنأ" رئامضلا ىلإ ةراشÅا مادختسا متيس باطãا اذه ف ٢

 .فورظلل ًاعبت لاPا
*  ûا ف دئاسلا فرعلا عم ًايشFا ريراقت جذا£ ف اهمادختسا متيس يتلا ةرابعلا نإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمÜمل هنإف ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا" :يه ينوناقلا بسا 

 "....ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Y ةيلاFا مئاوقلا هذه نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني



 

 
   ٨٤٠  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل انمهفو ,اهتئيبو )س( ةكرشلل انمهف ىلع ًءانبو ,ينهFا انمكP انقيبطت لRخ نم ًايرورض
 .ةعانصلا قايس ف اهقيبطتو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا

 :هيلع ًءانبو ,ةيلاFا مئاوقلل ةعجارم صحفلا دعُي Yو

 ف ةدوجوFا ةيرهو{ا تافيرحتلا نع صحفلا فشك مدع لامتحا ف لثمتي ,ةعجارFا ف نوكيس يذلاب ًةنراقم ربكأ رطخ كانه نإف )أ(
 .)٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعF ًاقفو ميلس لكشب صحفلا ذيفنت ت ولو ىتح ,اهصحف متي يتلا ةيلاFا مئاوقلا

 ف ةعجارم يأر يأ ءادبإ نع ًةحارص ةيلاFا مئاوقلا نع انريرقت عنتميس ,ةيلاFا مئاوقلا صحف نم هيلإ لصوتFا انجاتنتسا ءادبإ دنعف )ب(
 .ةيلاFا مئاوقلا

 حئاوللا وأ ةمظنLا نأ ررقي مل ينوناقلا بساÜا نأ ضرتفُي ,لاثFا اذه ضارغL( قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ ديدôو ةرادÅا تايلوؤسم[
 ].)رايعFا اذه نم )ب(٣٠ ةرقفلا ف ةدراولا تافيصوتلا مادختسا ت كلذلو .بجاولا لكشلاب تايلوؤسFا كلت ضرفت

 :يلي اّمع ةيلوؤسFا نولمحتي مهنأ نومهفيو نورقي ٣]لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFاو ةرادYا[ نأ ساسأ ىلع صحفلا ءارجإ متيس
 ٤;ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةيلاFا مئاوقلل لداعلا ضرعلاو دادعÅا )أ(

 وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو{ا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم يكمتلل ةيرورض اهنأ ةرادÅا ىرت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا )ب(
 ;أطخ

 :يلي ا™ اننيكû )ج(

 تRجسلا لثم لداعلا اهضرعو ةيلاFا مئاوقلا دادعإب ةلص تاذ اهنأ ةرادÅا كردت يتلا تامولعFا عيمج ىلإ لوصولا ةيناكمإ )١(
 ;ىرخLا رومLاو قئاثولاو

 ;صحفلا ضرغل ةرادÅا نم اهبلطن دق يتلا ةيفاضÅا تامولعFا )٢(

 .ةلدLا ىلع مهنم لوصPا يرورضلا نم هنأ ىرن نيذلا ةكرشلا لخاد صاخشLا ىلإ ديقFا ريغ لوصولا )٣(

 انل ةمدقFا تادافÅاب قلعتي اميف ةبوتكم ةقداصم يدقت ]لاPا ىضتقم بسح ,ةمكوPاب يفلكFاو ةرادÅا[ نم بلطنس ,صحفلا نم ءزجكو
 .صحفلاب قلعتي اميف

 .صحفلا ءانثأ مكتكرش يفظوم بناج نم ماتلا نواعتلا ىلإ علطتنو

 ]ةلص تاذ ىرخأ تامولعم[

 ].لاPا ىضتقم بسح ,ةصاخ ىرخأ طورش يأو ريتاوفلاو باعتLاب ةقلعتFا تابيترتلا لثم ,ىرخأ تامولعم يأ ةفاضإ متي[

 ]ريرقتلا[

 ].ينوناقلا بساÜا ريرقتل يعقوتFا ىوتÜاو لكشلل ةبسانم ةراشإ ةفاضإ متي[
 .صحفلا نم اهيلإ لصوتFا جئاتنلا ءوض ف انريرقت ىوتحمو لكش ليدعت مزلي دقو

 كلذ ف ا¶ ةيلاFا مئاوقلل انصحف تابيترتب مكملع ديفي ا¶ ,انيلإ اهلاسرإ ةداعإو باطãا اذه نم ةقفرFا ةخسنلا عيقوتب لضفتلا وجرن
 .اهيلع مكتقفاومو ,انم لك تايلوؤسم
 
 عجارFا عيقوت

 
 .فورظلل ًاعبت بسانFا حلطصFا مادختسا متي ٣
 .ةكلمFا ف مدختست Y "... ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت يتلا ةيلاFا مئاوقلا دادعإ" ةرابع نإف ةكلمFا ف دئاسلا فرعلل ًاقفو ٤



 

 
   ٨٤١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )س( ةكرشلا نع ةباينلاب لوبقلاو ملعلا ت

 )عيقوتلا(

...................... 

 ةفيظولاو مسYا

 خيراتلا
 



 

 
   ٨٤٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 يناثلا قحل7ا

 )١٥٠أ ةرقفلا :عجار(

 ينوناقلا بساsا صحف ريراقتل يحيضوت لاثم

 ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا7ا مئاوقلا نع صحف ريراقت

 ةلدعم ريغ تاجاتنتسا ىلع يوتô صحف ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 ةكرتشFا تاجايتحYا ةيبلت ىلإ فدهي لداع ضرع راطÅ ًاقفو ةَّدعFُا ةيلاFا مئاوقلا نع ينوناقلا بساÜا ريرقت :)١( يحيضوتلا لاثFا •
 .)ةطسوتFاو ةريغصلا تآشنملل يلاFا ريرقتلل يلودلا رايعFا ,لاثFا ليبس ىلع( يمدختسFا نم ضيرع عاطقل ةيلاFا تامولعFا نم

 ةلدعم تاجاتنتسا ىلع يوتô صحف ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 مئاوقلاو .ةيلاFا مئاوقلا ف حضاو يرهوج فيرô ببسب ظفحتم جاتنتسا ىلع يوتحي ينوناق بساحم ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاثFا •
 ةدعم ةيلاFا مئاوقلا( .يمدختسFا نم ضيرع عاطقل تامولعFا نم ةكرتشFا تاجايتحYا ةيبلتل ممصم مازتلا راطÅ ًاقفو ةّدعم ةيلاFا
 )مازتلا راطإ مادختساب

 ام ىلع لوصPا ىلع ينوناقلا بساÜا ةردق مدع ببسب ظفحتم جاتنتسا ىلع يوتحي ينوناق بساحم ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاثFا •
 ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعFا - لداع ضرع راطإ مادختساب ةدعم ةيلاFا مئاوقلا( .ةبسانFا ةلدLا نم يفكي
 )ةيدوعسلا

 ةيلاFا مئاوقلا( .ةيلاFا مئاوقلا ف يرهوج فيرô ببسب ضراعم جاتنتسا ىلع يوتحي ينوناق بساحم ريرقت :)٤( يحيضوتلا لاثFا •
 )ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعFا - لداع ضرع راطإ مادختساب ةدعم

 لوصPا ىلع ينوناقلا بساÜا ةردق مدع ببسب جاتنتسا ءادبإ نع عانتما ىلع يوتحي ينوناق بساحم ريرقت :)٥( يحيضوتلا لاثFا •
 لامكتسا ىلع ينوناقلا بساÜا ةردق مدع هيلع بترت ا™ - ةيلاFا مئاوقلا ف ةددعتم رصانع نع ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع
 )ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعFا - لداع ضرع راطإ مادختساب ةدعم ةيلاFا مئاوقلا( .صحفلا

 صا}ا ضرغلا تاذ ةيلا7ا مئاوقلا نع صحف ريراقت

 اذه ضارغL ,مازتلا راطإ( ام دقعل يلام ريرقت ماكحL ًاقفو ةَّدعFُا ةيلاFا مئاوقلا نع ينوناقلا بساÜا ريرقت :)٦( يحيضوتلا لاثFا •
 .)يحيضوتلا لاثFا

 تاعوفدFاو تاضوبقFاب صاãا يبساÜا ساسæل ًاقفو ةَّدعُم ةدحاو ةيلام ةمئاق نع ينوناق بساحم ريرقت :)٧( يحيضوتلا لاثFا •
 .)يحيضوتلا لاثFا اذه ضارغL ,لداع ضرع راطإ( ةيدقنلا

 



 

 
   ٨٤٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )١( يحيضوتلا لاث7ا

 :يلي ام فورظلا نمضتت

 .ةيلا7ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم صحف •

 .ةطسوت7او ةريغصلا تآشنملل يلا7ا ريرقتلل يلودلا رايعملل ًاقفو ,ةأشن7ا ةرادإ لبق نم ماع ضرغل ةيلا7ا مئاوقلا دادعإ ت •

 .رايع7ا اذه نم )٣٠( ةرقفلا ف هيلع صوصن7ا ةيلا7ا مئاوقلا نع ةرادiا ةيلوؤسم فصو صحفلا طابترا طورش سكعت •

 .يلحم ماظن بجوè ىرخأ ريرقت تايلوؤسم ينوناقلا بساsا لمحتي ,ةيلا7ا مئاوقلا صحف ىلإ ةفاضiاب •

 لقتسFا ينوناقلا بساÜا صحف ريرقت

 ]نوينعFا نوبطاΩا[
 ١ةيلا7ا مئاوقلا نع ريرقتلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلاFا زكرFا ةمئاق لمشت يتلاو ,)س( ةكرشلل ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا صحفب انمق دقل
 تامولعمو ةمهFا ةيبساÜا تاسايسلاب ًاصخلمو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنFا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكلFا قوقح ف تاريغتلا
 .ىرخأ ةيحيضوت

 ةيلاFا مئاوقلا نع ٢ةرادÅا ةيلوؤسم 

 يهو ,٣ةطسوتFاو ةريغصلا تآشنملل يلاFا ريرقتلل يلودلا رايعملل ًاقفو لداع لكشب اهضرعو ةيلاFا مئاوقلا هذه دادعإ نع ةلوؤسFا يه ةرادÅا
 .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو{ا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤسFا

 ينوناقلا بساÜا ةيلوؤسم

 تاطابترYا" )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترY يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقو .ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 ا£ دق ناك اذإ ام جاتنتسا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم انم بلطتيو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف دمتعFا "ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل
 بلطتيو .قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,ةدعم تسيل لكك ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ
 .ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFاب مازتلYا ًاضيأ رايعFا اذه انم

 ًاساسأ نوكتت يتلا ,تاءارجÅا ينوناقلا بساÜا ذفنيو .دودحم ديكأت طابترا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعF ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا صحف ّدعُيو
 لوصPا ت يتلا ةلدLا يوقتو ,ةيليلô تاءارجإ قيبطتو ,لاPا ىضتقم بسحب ,ةأشنFا لخاد اهريغو ةرادÅا ىلع تاراسفتسا حرط نم
 .اهيلع

 ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو متت يتلا ةعجارFا ف ةذفنFا كلت نم ريثكب لقأ صحفلا ف ةذفنFا تاءارجÅا دعُتو

 .ةيلاFا مئاوقلا هذه ف ةعجارم يأر يدبن Y اننإف ,هيلع ًءانبو .)*(ةيدوعسلا
  

 
 "ىرخLا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي Y يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلاFا مئاوقلا نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ١

 .ًاقبطنم
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ينوناقلا راطÅا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ٢
 مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤسFا يه ةرادÅا" :يت¨ا وحنلا ىلع ةرابعلا هذه ةءارق نكميف ,ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت ةيلام مئاوق دادعإ يه ةرادÅا ةيلوؤسم نوكت امدنع  ٣

 نإف ةكلمFا ف دئاسلا فرعلل ًاقفوو ."... نع ةلوؤسFا يهو ,ةطسوتFاو ةريغصلا تآشنملل يلاFا ريرقتلل يلودلا رايعملل ًاقفو ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت يتلا ةيلاFا
 .يينوناقلا يبساÜا ريراقت ف مدختست Y ةرابعلا هذه

 ةئيبلا عم قفتي ا¶ اهقيبطت فييكتل ةدودحم تRيدعت عم يلودلا سلπا نم تردص امك ةيلودلا ةعجارFا ريياعم يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةعجارFا ريياعم  *
 .ريياعFا كلت تابلطتم نم ايأ تRيدعتلا هذه ريغت ملو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةيماظنلا



 

 
   ٨٤٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 جاتنتسYا

 عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Y ةيلاFا مئاوقلا هذه نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني مل هنإف ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا
 ةيدقنلا اهتاقفدتو يلاFا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك )س( ةكرشلل يلاFا زكرFا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت Y وأ( ةيرهو{ا بناو{ا
 .ةطسوتFاو ةريغصلا تآشنملل يلاFا ريرقتلل يلودلا رايعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنFا ةنسلل

 ىرخBا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت7ا نع ريرقتلا

 ].ينوناقلا بساÜا اهلمحتي يتلا ىرخLا ريرقتلا تايلوؤسم ةعيبطل ًاعبت ينوناقلا بساÜا ريرقت نم مسقلا اذه ىوتحمو لكش فلتخي[

 ]ينوناقلا بساÜا عيقوت[

 ]ينوناقلا بساÜا ريرقت خيرات[

 ]ينوناقلا بساÜا ناونع[
  



 

 
   ٨٤٥  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )٢( يحيضوتلا لاث7ا

 :يلي ام فورظلا نمضتت

 .ةحئ2 وأ ماظن بجوè ةيلا7ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم صحف •

 راطإ ,ىرخأ ةرابعب( )ص( ةلودلل )ع ص س ماظنلا( يلا7ا ريرقتلا راطi ًاقفو ماع ضرغل ةيلا7ا مئاوقلا دادعإب ةأشن7ا ةرادإ تماق •
 ,يمدختس7ا نم عساو عاطقل ةيلا7ا تامولع7ا نم ةكرتش7ا تاجايتح2ا ةيبلتل ممصمو ,ةحئ2 وأ ًاماظن لمشي يلام ريرقت
 .)لداع ضرع راطإ سيل هنكلو

 .رايع7ا اذه نم )٣٠( ةرقفلا ف هيلع صوصن7ا ةيلا7ا مئاوقلا نع ةرادiا ةيلوؤسم فصو صحفلا طابترا طورش سكعت •

 .ةيلا7ا مئاوقلا ف رشتنم ريغ هنكلو ًايرهوج فيرحتلا دعُيو .فرحم نوزìا نإف ,صحفلا ىلإ ًادانتسا •

 .يلحم ماظن بجوè ىرخأ ريرقت تايلوؤسم ينوناقلا بساsا لمحتي ,ةيلا7ا مئاوقلا صحف ىلإ ةفاضiاب •

 لقتسFا ينوناقلا بساÜا صحف ريرقت

 ]نوينعFا نوبطاΩا[
 ٤ةيلا7ا مئاوقلا نع ريرقتلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلاFا زكرFا ةمئاق لمشت يتلاو ,)س( ةكرشلل ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا صحفب انمق دقل
 تامولعمو ةمهFا ةيبساÜا تاسايسلاب ًاصخلمو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنFا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكلFا قوقح ف تاريغتلا
 .ىرخأ ةيحيضوت

 ةيلاFا مئاوقلا نع ٥ةرادÅا ةيلوؤسم

 ةيرورض اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤسFا يهو ,)ص( ةلودلل )ع ص س( ماظنلل ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا هذه دادعإ نع ةلوؤسFا يه ةرادÅا
 .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو{ا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل

 ينوناقلا بساÜا ةيلوؤسم

 تاطابترYا" )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترY يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقو .ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 ا£ دق ناك اذإ ام جاتنتسا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم انم بلطتيو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف دمتعFا "ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل
 بلطتيو .قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,ةدعم تسيل لكك ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ
 .ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFاب مازتلYا ًاضيأ رايعFا اذه انم

 ًاساسأ نوكتت يتلا ,تاءارجÅا ينوناقلا بساÜا ذفنيو .دودحم ديكأت طابترا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعF ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا صحف ّدعُيو
 لوصPا ت يتلا ةلدLا يوقتو ,ةيليلô تاءارجإ قيبطتو ,لاPا ىضتقم بسحب ,ةأشنFا لخاد اهريغو ةرادÅا ىلع تاراسفتسا حرط نم
   .اهيلع

 ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو متت يتلا ةعجارFا ف ةذفنFا كلت نم ريثكب لقأ صحفلا ف ةذفنFا تاءارجÅا دعُتو
 .ةيلاFا مئاوقلا هذه ف ةعجارم يأر يدبن Y اننإف ,هيلع ًءانبو .ةيدوعسلا

 ظفحتFا جاتنتسYا ساسأ

 اهنكلو ,لقأ امهيأ ,ققحتلل ةلباقلا ةميقلا فاص وأ ةفلكتلاب نوزΩا ةرادÅا رهظت ملو .××× غلب¶ يلاFا زكرFا ةمئاق ف لجسُم ةكرشلا نوزخم
 ول هنأ ىلإ ةكرشلا تRجس ريشتو .)ص( ةلودلل )ع ص س ماظنلا( يلاFا ريرقتلا راطإ تابلطتم نع ًاجورخ لكشي ا™ ,طقف ةفلكتلاب هترهظأ

 
 "ىرخLا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي Y يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةيلاFا مئاوقلا نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٤

 .ًاقبطنم
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ينوناقلا راطÅا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ٥



 

 
   ٨٤٦  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 هتميق فاص ىلإ لصيل ××× غلب¶ نوزΩا ضيفخت يغبني ناكل ,لقأ امهيأ ,ققحتلل ةلباقلا ةميقلا فاص وأ ةفلكتلاب نوزΩا ةرادÅا ترهظأ
 ةيكلم قوقحو ,لخدلا فاصو ,لخدلا ةبيرضو ةاكزلا ضفخنتس تناكو ,××× غلب¶ تاعيبFا ةفلكت ديزتس تناك ,يلاتلابو .ققحتلل ةلباقلا
 .بيترتلا ىلع ××× و ,××× و ,××× غلب¶ يمهاسFا

 ظفحتFا جاتنتسYا

 ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني مل هنإف ,ظفحتFا جاتنتسYا ساسأ ةرقف ف حضوFا رمLا تاريثأت ءانثتسابو ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا
 .)ص( ةلودلل )ع ص س ماظنلا( يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,ةَّدعُم ريغ )س( ةكرشلل ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا

 ىرخBا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت7ا نع ريرقتلا

 ].ينوناقلا بساÜا اهلمحتي يتلا ىرخLا ريرقتلا تايلوؤسم ةعيبطل ًاعبت ينوناقلا بساÜا ريرقت نم مسقلا اذه ىوتحمو لكش فلتخي[

 ]ينوناقلا بساÜا عيقوت[

 ]ينوناقلا بساÜا ريرقت خيرات[

 ]ينوناقلا بساÜا ناونع[
  



 

 
   ٨٤٧  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )٣( يحيضوتلا لاث7ا

 :يلي ام فورظلا نمضتت

 قيقò ىلإ فدهي يلام ريرقت راطإ[ ـل ًاقفو ةأشن7ا ةرادإ لبق نم ةَّدع7ُا ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا7ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم صحف •
 يتلا ىرخBا تارادصiاو ريياع7او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم7ا ف ةدمتع7ا يلا7ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًافWخ لداعلا ضرعلا
 .]يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا اهتدمتعا

 .رايع7ا اذه نم )٣٠( ةرقفلا ف هيلع صوصن7ا ةيلا7ا مئاوقلا نع ةرادiا ةيلوؤسم فصو صحفلا طابترا طورش سكعت •

 ةيبنجأ ةأشنم ف تارامثتس2ا دحأب قلعتي اميف ةبسان7ا ةلدBا نم يفكي ام ىلع لوص^ا ىلع ًارداق ينوناقلا بساsا نكي مل •
 مئاوقلا ف ةرشتنم ريغ اهنكلو ةيرهوج ةبسان7ا ةلدBا نم يفكي ام ىلع لوص^ا ىلع ةردقلا مدعل ةلمتsا تاريثأتلا ّدعُتو .ةعبات
 .ةيلا7ا

 .ةدحو7ا ةيلا7ا مئاوقلا صحف ىلإ ةفاضإ يلحم ماظن بجوè ىرخأ ريرقت تايلوؤسم ينوناقلا بساsا لمحتي 2 •

 لقتسFا ينوناقلا بساÜا صحف ريرقت

 ]نوينعFا نوبطاΩا[
 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلاFا زكرFا ةمئاق لمشت يتلاو ,)س( ةكرشلل ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا صحفب انمق دقل
 تامولعمو ةمهFا ةيبساÜا تاسايسلاب ًاصخلمو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنFا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكلFا قوقح ف تاريغتلا
 .ىرخأ ةيحيضوت

 ةيلا7ا مئاوقلا نع ٦ةرادiا ةيلوؤسم 

 ةلودلا ىلإ ةراشإ كلذ ف ا¶ ,قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ مسا[ ـل ًاقفو لداع لكشب اهضرعو ةيلاFا مئاوقلا هذه دادعإ نع ةلوؤسFا يه ةرادÅا
 ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعFا وه مدختسFا يلاFا ريرقتلا راطإ نوكي Y امدنع يلاFا ريرقتلا راطÅ ةئشنFا
 ببسب ًءاوس ,يرهو{ا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤسFا يهو ,٧,]ةيدوعسلا
 .أطخ وأ شغ

 ينوناقلا بساsا ةيلوؤسم

 تاطابترYا" )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترY يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقو .ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 ا£ دق ناك اذإ ام جاتنتسا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم انم بلطتيو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف دمتعFا "ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل
 بلطتيو .قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,ةدعم تسيل لكك ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ
 .ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFاب مازتلYا ًاضيأ رايعFا اذه انم

 ًاساسأ نوكتت يتلا ,تاءارجÅا ينوناقلا بساÜا ذفنيو .دودحم ديكأت طابترا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعF ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا صحف ّدعُيو
 لوصPا ت يتلا ةلدLا يوقتو ,ةيليلô تاءارجإ قيبطتو ,لاPا ىضتقم بسحب ,ةأشنFا لخاد اهريغو ةرادÅا ىلع تاراسفتسا حرط نم
   .اهيلع

 ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو متت يتلا ةعجارFا ف ةذفنFا كلت نم ريثكب لقأ صحفلا ف ةذفنFا تاءارجÅا دعُتو
 .ةيلاFا مئاوقلا هذه ف ةعجارم يأر يدبن Y اننإف ,هيلع ًءانبو .ةيدوعسلا

 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ينوناقلا راطÅا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ٦
 مئاوق دادعإ نع ةلوؤسFا يه ةرادÅا" :يت¨ا وحنلا ىلع ةرابعلا هذه ةءارق نكميف ,ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت ةيلام مئاوق دادعإ يه ةرادÅا ةيلوؤسم نوكت امدنع  ٧

 يلاFا ريرقتلا راطإ نوكي Y امدنع يلاFا ريرقتلا راطÅ ةئشنFا ةلودلا ىلإ ةراشإ كلذ ف ا¶ ,قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ مسا[ ـل ًاقفو ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت ةيلام
 "... نع ةلوؤسFا يهو ,]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعFا وه مدختسFا



 

 
   ٨٤٨  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ظفحت7ا جاتنتس2ا ساسأ

 ةقيرطب اهنع ةبساÜا متتو ,ماعلا لRخ اهيلع ذاوحتسYا ت ةليمز ةيبنجأ ةأشنم يهو ,)ص( ةكرشلا ف )س( ةكرشلا رامثتسا ليجست ت
 ةغلابلاو )ص( ةكرشلا لخد فاص نم )س( ةكرشلا ةصح يمضت تو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلاFا زكرFا ةمئاق ف ××× غلب¶ ,ةيكلFا قوقح
 )ص( ةكرشلل ةلصلا تاذ ةيلاFا تامولعFا ىلإ لوصولا ىلع نيرداق نكن ملو .خيراتلا كلذ ف ةيهتنFا ةنسلل )س( ةكرشلا لخد ف ××× اهتميق
 )ص( ةكرشلا لخد فاص ف )س( ةكرشلا ةصحو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك )ص( ةكرشلا ف )س( ةكرشلا رامثتسY يرتفدلا غلبFاب ةقلعتFا
 .ةيرورض اهارن يتلا تاءارجÅا ذيفنت ىلع نيرداق نكن ملف ,هيلع ًءانبو .ةنسلا سفنل

 ظفحت7ا جاتنتس2ا

 ام انملع ىلإ مني مل هنإف ,ظفحتFا جاتنتسYا ساسأ ةرقف ف حضوFا رمæل ةلمتÜا تاريثأتلا ءانثتسابو ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا
 )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت Y وأ( ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Y ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي
 ريرقتلا راطإ مسا[ ـل ًاقفو خيراتلا كلذ ف ةيهتنFا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلاFا اهئادأو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك )س( ةكرشلل يلاFا زكرFا
 ريرقتلل ةيلودلا ريياعFا وه مدختسFا يلاFا ريرقتلا راطإ نوكي Y امدنع يلاFا ريرقتلا راطÅ ةئشنFا ةلودلا ىلإ ةراشإ كلذ ف ا¶ ,قبطنFا يلاFا
 .]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا

 ]ينوناقلا بساÜا عيقوت[

 ]ينوناقلا بساÜا ريرقت خيرات[

 ]ينوناقلا بساÜا ناونع[
  



 

 
   ٨٤٩  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )٤( يحيضوتلا لاث7ا

 :يلي ام فورظلا نمضتت

 ف ةدمتع7ا يلا7ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو مBا ةكرشلا ةرادإ لبق نم ةَّدع7ُا ماعلا ضرغلا تاذ ةدحو7ا ةيلا7ا مئاوقلا صحف •
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا اهتدمتعا يتلا ىرخBا تارادصiاو ريياع7او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم7ا

 .رايع7ا اذه نم )٣٠( ةرقفلا ف هيلع صوصن7ا ةيلا7ا مئاوقلا نع ةرادiا ةيلوؤسم فصو صحفلا طابترا طورش سكعت •

 ملو .ةيلا7ا مئاوقلا ف ًارشتنم يرهو`ا فيرحتلا دعيو .ةعبات ةأشنم ديحوت مدع ببسب يرهوج ٍلكشب ةفّرحم ةيلا7ا مئاوقلا •
 .كلذب مايقلا ًايلمع نكم7ا نم نكي مل هنB ,ةيلا7ا مئاوقلا ىلع فيرحتلا تاريثأت ديدò متي

 .ةدحو7ا ةيلا7ا مئاوقلا صحف ىلإ ةفاضإ يلحم ماظن بجوè ىرخأ ريرقت تايلوؤسم ينوناقلا بساsا لمحتي 2 •

 لقتسFا ينوناقلا بساÜا صحف ريرقت

 ]نوينعFا نوبطاΩا[
 ٨ةدحو7ا ةيلا7ا مئاوقلا نع ريرقتلا

 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلاFا زكرFا ةمئاق لمشت يتلاو ,)س( ةكرشلل ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا صحفب انمق دقل
 تامولعمو ةمهFا ةيبساÜا تاسايسلاب ًاصخلمو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنFا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكلFا قوقح ف تاريغتلا
 .ىرخأ ةيحيضوت

 ةيلاFا مئاوقلا نع ٩ةرادÅا ةيلوؤسم 

 ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,لداعلا اهضرعو ةدحوFا ةيلاFا مئاوقلا هذه دادعإ نع ةلوؤسFا يه ةرادÅا
 اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤسFا يهو ,يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتعFا ىرخLا تارادصÅاو ريياعFاو ١٠,ةيدوعسلا

 .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو{ا فيرحتلا نم ةيلاخ ةدحوم ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض

 ينوناقلا بساÜا ةيلوؤسم

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترY يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقو .ةقفرFا ةدحوFا ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 اذإ ام جاتنتسا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم انم بلطتيو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف دمتعFا "ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا"
 يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,ةدعم تسيل لكك ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ ا£ دق ناك
 .ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFاب مازتلYا ًاضيأ رايعFا اذه انم بلطتيو .قبطنFا

 يتلا ,تاءارجÅا ينوناقلا بساÜا ذفنيو .دودحم ديكأت طابترا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعF ًاقفو ةدحوFا ةيلاFا مئاوقلا صحف ّدعُيو
 ت يتلا ةلدLا يوقتو ,ةيليلô تاءارجإ قيبطتو ,لاPا ىضتقم بسحب ,ةأشنFا لخاد اهريغو ةرادÅا ىلع تاراسفتسا حرط نم ًاساسأ نوكتت
   .اهيلع لوصPا

 ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو متت يتلا ةعجارFا ف ةذفنFا كلت نم ريثكب لقأ صحفلا ف ةذفنFا تاءارجÅا دعُتو
 .ةدحوFا ةيلاFا مئاوقلا هذه ف ةعجارم يأر يدبن Y اننإف ,هيلع ًءانبو .ةيدوعسلا

 ضراعFا جاتنتسYا ساسأ

 
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFا نع ريرقتلا" يناثلا يعرفلا ناونعلا اهيف نوكي Y يتلا فورظلا ف يرورض ريغ "ةدحوFا ةيلاFا مئاوقلا نع ريرقتلا" يعرفلا ناونعلا ٨

 .ًاقبطنم "ىرخLا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ينوناقلا راطÅا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ٩
 مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤسFا يه ةرادÅا" :يت¨ا وحنلا ىلع ةرابعلا هذه ةءارق نكميف ,ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت ةيلام مئاوق دادعإ يه ةرادÅا ةيلوؤسم نوكت امدنع  ١٠

 .يينوناقلا يبساÜا ريراقت ف مدختست Y ةرابعلا هذه نإف ةكلمFا ف دئاسلا فرعلل ًاقفوو ."... ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت يتلا ةيلاFا



 

 
   ٨٥٠  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 نكت مل اهنL ,٢٠×١ ماع لRخ ةكرشلا اهيلع تذوحتسا يتلا )ص( ةعباتلا ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلا ةكرشلا دحوت مل ,× حاضيÅا ف يبم وه امك
 رامثتسYا اذه نع ةبساÜا تû كلذلو .ذاوحتسYا خيرات ف ةعباتلا ةأشنملل ةمهFا تامازتلYاو لوصLا ضعبل ةلداعلا ميقلا ديدô ىلع ةرداق
 رطيسم اهنL ةعباتلا ةأشنFا ديحوت يغبني ناك ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعFا بجو¶و .ةفلكتلا ساسأ ىلع
 ٍلكشب رثأت دق ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا ف رصانعلا نم ديدعلا ناكل ,اهديحوت ت دق )ص( ةعباتلا ةأشنFا تناك ولو .ةكرشلا بناج نم اهيلع
 .يرهوج

 ضراعFا جاتنتسYا

 Y ةدحوFا ةيلاFا مئاوقلا نإف ,"ضراعFا جاتنتسYا ساسأ" ةرقف ف هتشقانم تû يذلا رمLا ةيمهأ ببسبو ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا
 يلاFا اهئادأو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةعباتلا اهتآشنمو )س( ةكرشلل يلاFا زكرFا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت Y وأ( لداع لكشب ضرعت
 تارادصÅاو ريياعFاو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنFا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا اهتدمتعا يتلا ىرخLا

 ىرخBا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت7ا نع ريرقتلا

 ].ينوناقلا بساÜا اهلمحتي يتلا ىرخLا ريرقتلا تايلوؤسم ةعيبطل ًاعبت ينوناقلا بساÜا ريرقت نم مسقلا اذه ىوتحمو لكش فلتخي[

 ]ينوناقلا بساÜا عيقوت[

 ]ينوناقلا بساÜا ريرقت خيرات[

 ]ينوناقلا بساÜا ناونع[
 

 

  



 

 
   ٨٥١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )٥( يحيضوتلا لاث7ا

 :يلي ام فورظلا نمضتت

 يلا7ا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةأشن7ا ةرادإ لبق نم ةَّدع7ُا ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا7ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم صحف •
 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا اهتدمتعا يتلا ىرخBا تارادصiاو ريياع7او ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم7ا ف ةدمتع7ا

 .رايع7ا اذه نم )٣٠( ةرقفلا ف هيلع صوصن7ا ةيلا7ا مئاوقلا نع ةرادiا ةيلوؤسم فصو صحفلا طابترا طورش سكعت •

 ةلدBا نم يفكي ام ىلع لوص^ا ىلع هتردق مدعل ًارظن ةيلا7ا مئاوقلا نأشب جاتنتسا نيوكت ىلع ًارداق ينوناقلا بساsا نكي مل •
 .ةيلا7ا مئاوقلا ف رشتنمو يرهوج ريثأتلا نأ ينوناقلا بساsا دقتعيو ,ةيلا7ا مئاوقلا ف رصانعلا نم ديدعلا لوح ةبسان7ا
 ليصحتلا ةقحتسم غلاب7او يلعفلا نوزìا لوح ةلدأ ىلع لوص^ا ىلع ًارداق ينوناقلا بساsا نكي مل ,ًاديدò رثكأ لكشبو
 .ةأشنملل

 لقتسFا ينوناقلا بساÜا صحف ريرقت

 ]نوينعFا نوبطاΩا[
 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلاFا زكرFا ةمئاق لمشت يتلاو ,)س( ةكرشلل ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا صحفب انمق دقل
 تامولعمو ةمهFا ةيبساÜا تاسايسلاب ًاصخلمو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنFا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكلFا قوقح ف تاريغتلا
 .ىرخأ ةيحيضوت

 ةيلا7ا مئاوقلا نع ١١ةرادiا ةيلوؤسم

 ١٢,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا يلاFا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ,لداعلا اهضرعو ةيلاFا مئاوقلا هذه دادعإ نع ةلوؤسFا يه ةرادÅا
 ةيرورض اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤسFا يهو ,يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتعFا ىرخLا تارادصÅاو ريياعFاو
 .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو{ا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل

 ينوناقلا بساsا ةيلوؤسم

 نكمتن مل اننإف ,جاتنتسا ءادبإ نع عانتمYا ساسأ ةرقف ف حضوFا رمLا ببسبو .ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 .ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبÅ ساسأ ريفوتل ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا نم

 جاتنتسا ءادبإ نع عانتم2ا ساسأ

 تايمكب قلعتي اميف ةيرورض اهارن يتلا تاءارجÅا ذيفنت ىلع نيرداق نكن ملو .ماعلا ةياهن ف حاتFا يلعفلا نوزخملل درج ءارجإب ةرادÅا مقت مل
  .٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف يلاFا زكرFا ةمئاق ف ××× ـب ةرهاظلاو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةدوجوم تناك يتلا نوزΩا

 غلابFا كلت ف ةديدع ءاطخأ ىلإ ىدأ ٢٠×١ ماع ربمتبس رهش ف ليصحتلا ةقحتسم غلابملل ديدج ينورتكلإ ماظن لاخدإ نإف ,كلذل ةفاضإو
 نكمتن مل ,رومLا هذهل ةجيتنو .ءاطخLا حيحصتو ماظنلا ف روصقلا هجوأ كرادت ددصب لازت Y ةرادÅا تناك ,انريرقت خيرات ىتحو .نوزΩا فو
 ةقحتسم غلابFاو نوزΩا نم لجسم ريغ وأ لجسم وه ا¶ قلعتي اميف اهلاخدإ يرورضلا نم ناك ا¶ر تRيدعت يأ كانه تناك اذإ ام ديدô نم
 .ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكلFا قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاق اهنم نوكتت يتلا رصانعلاو ,ليصحتلا

 جاتنتسا ءادبإ نع عانتم2ا

 نيوكتل ةبسانFا ةلدLا نم يفكي ام ىلع لوصPا ىلع نيرداق نكن ملف ,جاتنتسا ءادبإ نع عانتمYا ساسأ ةرقف ف ةحضوFا رومLا ةيمهأ ببسب
 .ةيلاFا مئاوقلا هذه نأشب جاتنتسا يأ يدبن Y اننإف ,هيلع ًءانبو .ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا

 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ينوناقلا راطÅا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ١١
 مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤسFا يه ةرادÅا" :يت¨ا وحنلا ىلع ةرابعلا هذه ةءارق نكميف ,ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت ةيلام مئاوق دادعإ يه ةرادÅا ةيلوؤسم نوكت امدنع  ١٢

 .يينوناقلا يبساÜا ريراقت ف مدختست Y ةرابعلا هذه نإف ةكلمFا ف دئاسلا فرعلل ًاقفوو ."... ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت يتلا ةيلاFا



 

 
   ٨٥٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 ]ينوناقلا بساÜا عيقوت[

 ]ينوناقلا بساÜا ريرقت خيرات[

 ]ينوناقلا بساÜا ناونع[
 

  



 

 
   ٨٥٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )٦( يحيضوتلا لاث7ا

 :يلي ام فورظلا نمضتت

 مازتلWل ,)صاخ ضرغ وذ راطإ ,ىرخأ ةرابعب( ام دقعل يلام ريرقت ماكحB ًاقفو ةأشن7ا ةرادإ لبق نم ةيلا7ا مئاوقلا دادعإ ت •
 .يلا7ا ريرقتلا راطإ رايتخا ةيناكمإ ةرادiا كل¢ 2و .دقعلا ماكحأب

 .مازتلا راطإ وه قبطن7ا يلا7ا ريرقتلا راطإ •

 .رايع7ا اذه نم )٣٠( ةرقفلا ف هيلع صوصن7ا ةيلا7ا مئاوقلا نع ةرادiا ةيلوؤسم فصو صحفلا طابترا طورش سكعت •

 .همادختسا وأ ينوناقلا بساsا ريرقت عيزوت ىلع ضورفم ديق ةمث •

 لقتسFا ينوناقلا بساÜا صحف ريرقت

 ]نوينعFا نوبطاΩا[
 ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك يلاFا زكرFا ةمئاق لمشت يتلاو ,)س( ةكرشلل ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا صحفب انمق دقل
 تامولعمو ةمهFا ةيبساÜا تاسايسلاب ًاصخلمو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنFا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكلFا قوقح ف تاريغتلا
 رياني ١ ف خرؤFا دقعلا نم )ي( دنبلا ف يلاFا ريرقتلا ماكحأ ساسأ ىلع ةيلاFا مئاوقلا دادعإب )س( ةكرشلا ةرادإ تماق دقو .ىرخأ ةيحيضوت
 .)"دقعلا"( )ص( ةكرشلاو )س( ةكرشلا يب ٢٠×١

 ةيلا7ا مئاوقلا نع ١٣ةرادiا ةيلوؤسم

 يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤسFا يهو ,دقعلا نم )ي( دنبلل يلاFا ريرقتلا ماكحL ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا هذه دادعإ نع ةلوؤسFا يه ةرادÅا
 .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو{ا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض اهارت

 ينوناقلا بساsا ةيلوؤسم

 تاطابترYا" )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترY يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقو .ةقفرFا ةيلاFا مئاوقلا نأشب جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 ا£ دق ناك اذإ ام جاتنتسا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم انم بلطتيو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف دمتعFا "ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل
 بلطتيو .قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,ةدعم تسيل لكك ةيلاFا مئاوقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ
 .ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFاب مازتلYا ًاضيأ رايعFا اذه انم

 ًاساسأ نوكتت يتلا ,تاءارجÅا ينوناقلا بساÜا ذفنيو .دودحم ديكأت طابترا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعF ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا صحف ّدعُيو
 لوصPا ت يتلا ةلدLا يوقتو ,ةيليلô تاءارجإ قيبطتو ,لاPا ىضتقم بسحب ,ةأشنFا لخاد اهريغو ةرادÅا ىلع تاراسفتسا حرط نم
 .اهيلع

 ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو متت يتلا ةعجارFا ف ةذفنFا كلت نم ريثكب لقأ صحفلا ف ةذفنFا تاءارجÅا دعُتو
 .ةيلاFا مئاوقلا هذه ف ةعجارم يأر يدبن Y اننإف ,هيلع ًءانبو .ةيدوعسلا

 جاتنتس2ا

 بناو{ا عيمج نم ,ةَّدعُم ريغ ةيلاFا مئاوقلا هذه نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني مل هنإف ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا
 .دقعلا نم )ي( دنبلا ف ةدراولا يلاFا ريرقتلا ماكحL ًاقفو ,ةيرهو{ا

 مادختس2او عيزوتلا دييقتو يبساsا ساسBا

 ةيلاFا مئاوقلا دادعإ ت دقو .يبساÜا ساسLا حضوي يذلا ,ةيلاFا مئاوقلاب قفرFا X حاضيÅا ىلإ هابتنYا تفلن نأ دون ,انجاتنتسا ليدعت نودب
Fا ف )س( ةكرشلا ةدعاسYا ريرقتلا ماكحأب مازتلFا دقعلل يلاFُعأ هيلإ راشRا مئاوقلا نإف ,كلذل ةجيتنو .هFدق ةيلا Y ةبسانم نوكت Lضارغ 

 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ينوناقلا راطÅا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ١٣



 

 
   ٨٥٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )س( ةكرشلا فRخب ىرخأ فارطأ يأ ,لبق نم همادختسا وأ ,ىلع هعيزوت يغبني Yو ,)ص( ةكرشلاو )س( ةكرشلل طقف ّدعُم انريرقتو .ىرخأ
 .)ص( ةكرشلا وأ

 ]ينوناقلا بساÜا عيقوت[

 ]ينوناقلا بساÜا ريرقت خيرات[

 ]ينوناقلا بساÜا ناونع[
  



 

 
   ٨٥٥  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 )٧( يحيضوتلا لاث7ا

 :يلي ام فورظلا نمضتت

 .ةيدقنلا تاعوفد7او تاضوبق7ا ةمئاق صحف •

 نئاد نم مَلتسم بلطل ةباجتسا ةيدقنلا تاعوفد7او تاضوبقملل يبساsا ساس•ل ًاقفو ةيلا7ا ةمئاقلا ةأشن7ا ةرادإ تدعأ •
 دادعإ ف قبط7ا يبساsا ساسBا ىلع نئادلاو ةأشن7ا يب قافت2ا ت دقو .ةيدقنلا تاقفدتلا تامولعم ىلع لوص^اب
 .ةيلا7ا ةمئاقلا

 .ةيلا7ا تامولع7ا ىلإ نيددحم يمدختسم تاجايتحا ةيبلت ىلإ فدهي لداع ضرع راطإ وه قبطن7ا يلا7ا ريرقتلا راطإ •

 ."ةيرهو`ا بناو`ا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت" ةرابع هجاتنتسا ف مدختسي نأ بسان7ا نم هنأ ينوناقلا بساsا ددح •

 .رايع7ا اذه نم )٣٠( ةرقفلا ف هيلع صوصن7ا ةيلا7ا ةمئاقلا نع ةرادiا ةيلوؤسم فصو صحفلا طابترا طورش سكعت •

 .همادختسا وأ ينوناقلا بساsا ريرقت عيزوت ىلع ضورفم ديق دجوي 2 •

 لقتسFا ينوناقلا بساÜا صحف ريرقت

 ]نوينعFا نوبطاΩا[
 تاسايسلل صخلمو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتنFا ةنسلا نع )س( ةكرشلل ةقفرFا ةيدقنلا تاعوفدFاو تاضوبقFا ةمئاق صحفب انمق دقل
 ةيلاFا ةمئاقلا دادعإب )س( ةكرشلا ةرادإ تماق دقو .)"ةيلاFا ةمئاقلا" ظفلب ًاعم اهيلإ راشي( ىرخأ ةيحيضوت تامولعمو ةمهFا ةيبساÜا
 .X حاضيÅا ف حضوFا ةيدقنلا تاعوفدFاو تاضوبقملل يبساÜا ساسLا مادختساب

 ةيلا7ا ةمئاقلا نع ١٤ةرادiا ةيلوؤسم

 حاضيÅا ف حضوFا ةيدقنلا تاعوفدFاو تاضوبقملل يبساÜا ساسæل ًاقفو لداعلا اهضرعو ةيلاFا ةمئاقلا هذه دادعإ نع ةلوؤسFا يه ةرادÅا
X, ا يهوFوأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهو{ا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام ةمئاق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرورض اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤس 
 .أطخ

 ينوناقلا بساsا ةيلوؤسم

 تاطابترYا" )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترY يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقو .ةقفرFا ةيلاFا ةمئاقلا نأشب جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 ا£ دق ناك اذإ ام جاتنتسا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم انم بلطتيو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف دمتعFا "ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل
 انم بلطتيو .قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطÅ ًاقفو ,ةيرهو{ا بناو{ا عيمج نم ,ةدعم تسيل ةيلاFا ةمئاقلا نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ
 .ةلصلا تاذ ةيقRخLا تابلطتFاب مازتلYا ًاضيأ رايعFا اذه

 ًاساسأ نوكتت يتلا ,تاءارجÅا ينوناقلا بساÜا ذفنيو .دودحم ديكأت طابترا )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعF ًاقفو ةيلاFا مئاوقلا صحف ّدعُيو
 لوصPا ت يتلا ةلدLا يوقتو ,ةيليلô تاءارجإ قيبطتو ,لاPا ىضتقم بسحب ,ةأشنFا لخاد اهريغو ةرادÅا ىلع تاراسفتسا حرط نم
 .اهيلع

 ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو متت يتلا ةعجارFا ف ةذفنFا كلت نم ريثكب لقأ صحفلا ف ةذفنFا تاءارجÅا دعُتو 
 .ةيلاFا ةمئاقلا هذه ف ةعجارم يأر يدبن Y اننإف ,هيلع ًءانبو .ةيدوعسلا

 جاتنتس2ا

 عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Y ةيلاFا ةمئاقلا هذه نأب داقتعYا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني مل هنإف ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا
 ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتنFا ةنسلا ف )س( ةكرشلل ةيدقنلا تاعوفدFاو تاضوبقFا )ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت Y وأ( ,ةيرهو{ا بناو{ا

 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ينوناقلا راطÅا قايس ف بسانم رخآ حلطصم وأ ١٤



 

 
   ٨٥٦  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ةيخيراتلا ةيلاFا مئاوقلا صحفل تاطابترYا
 

 .X حاضيÅا ف حضوFا ةيدقنلا تاعوفدFاو تاضوبقملل يبساÜا ساسæل ًاقفو

 يبساsا ساسBا

 ةيلاFا ةمئاقلا دادعإ ت دقو .يبساÜا ساسLا حضوي يذلا ,ةيلاFا ةمئاقلاب قفرFا X حاضيÅا ىلإ هابتنYا تفلن نأ دون ,انجاتنتسا ليدعت نودب
 .ىرخأ ضارغL ةبسانم نوكت Y دق ةيلاFا ةمئاقلا نإف ,كلذل ةجيتنو .)ص( نئادلل تامولعم ريفوتل

 ]ينوناقلا بساÜا عيقوت[

 ]ينوناقلا بساÜا ريرقت خيرات[

 ]ينوناقلا بساÜا ناونع[



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةأشنملل لقتس4ا عجار4ا لبق نم ذَّفن4ُا ةيلو8ا ةيلا4ا تامولع4ا صحف :)٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم

 

 ذخMا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعGا سلجم نم ردص امك ,)٢٤١٠( صحفلا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .دامتعZا ةقيثو ف اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا تSيدعتلا نابسQا ف

 

 

 



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٥٨  ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف 
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابتر+ يلودلا رايع"ا

 ةأشنملل لقتس"ا عجار"ا لبق نم ذَّفنُ"ا ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا صحف

  ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترGا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف لامعأ ىلع رايعGا اذه يرسي(
 )خيراتلا كلذ دعب وأ

 سرهفلا
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 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحفل طابترا باطÑ لاثم :لوMا قحلGا

 ةيلوأ ةيلام تامولعG صحف ذيفنت دنع نابسQا ف عجارGا اهذخأي دق يتلا ةيليلحتلا تاءارج|ا :يناثلا قحلGا

 ةراد|ا نم ةدافإ باطÑ لاثم :ثلاثلا قحلGا

 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف ريراقتل ةلثمأ :عبارلا قحلGا

 قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ نع جورÑا ببسب ظفحتم جاتنتسا ىلع يوتà صحف ريراقتل ةلثمأ :سماÑا قحلGا

 ةراد|ا هضرفت مل قاطنلا ىلع ديق ببسب ظفحتم جاتنتسا ىلع يوتà صحف ريراقتل ةلثمأ :سداسلا قحلGا

 قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ نع جورÑا ببسب ضراعم جاتنتسا ىلع يوتà صحف ريراقتل ةلثمأ :عباسلا قحلGا
 
 

 ىلإ ًابنج "ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف" )٢٤١٠( صحفلا تاطابترZ يلودلا رايعGا ةءارق يغبني
 .ةقSعلا تاذ تامدÑاو ىرخMا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارGاو ةدوíا ةباقرل ةيلودلا ريياعGا تارادص| ديهمتلا عم بنج

 ةرقفلا

 



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٥٩  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 ةمدقم

 ىلوتي امدنع عجارملل ةينهGا تايلوؤسGا نع تاداشرإ يدقتو ريياعم عضو وه صحفلا تاطابترZ يلودلا رايعGا اذه نم ضرغلا .١
 لSخ "عجارGا" حلطصم مدختسُيو .هاوتحمو ريرقتلا لكش نع كلذكو ,ةعجارGا ءSمع دحM ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحفل ًاطابترا
 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف ىلع رصتقي رايعGا اذه قاطن نM اòإو ,ةعجارGا ماهم ىدحإ ذفنُي عجارGا نأ ببسب سيل ,رايعGا اذه
 .ةأشنملل ةيلاGا مئاوقلل لقتسGا عجارGا هذّفني يذلا

٢. Mا اذه ضارغGا نإف ,رايعGا تامولعGا ةيلاMا يه ةيلوGا تامولعGا ةيلاGُاو ةَّدعGلمشت يهو ١قبطنم يلام ريرقت راط| ًاقفو ةضورع 
 .ةأشنملل ةيلاGا ةنسلا نم لقأ ةرتفل ةيلاGا مئاوقلا نم ةرصتخم وأ ةلماك ةعومجم امإ

 عجارGا لصوتيو .رايع"ا اذهل ًاقفو صحفلا ذفنُي نأ ةيلو>ا ةيلا"ا تامولعملل صحف ذيفنتب هفيلكت متي يذلا عجار"ا ىلع يغبني .٣ 
 عجارGا فيلكت متي امدنعو .ةيلخادلا اهتباقر كلذ ف اú ,اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ ةيونسلا ةيلاGا مئاوقلا ةعجارG هذيفنت لSخ
 ف عجارGا هب يعتسيو ,صحفلا ءانثأ متت يتلا تاراسفتسZا لSخ نم هثيدà متي مهفلا اذه نإف ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحفب
 ينوناقلا بساüا امأ .اهقيبطت متيس يتلا ىرخMا صحفلا تاءارجإو ةيليلحتلا تاءارج|او ,اهحرط متيس يتلا هتاراسفتسا زيكرت
 تاطابترا رايعG ًاقفو صحفلا ذفنُي هنإف ,ةأشنGا عجارم وه نوكي Z يذلاو ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعملل صحف ذيفنتب هفيلكت متي يذلا
 ةأشنملل عجارGا مهف سفن ًةداع كل† Z ينوناقلا بساüا نإ ثيحو ."ةيخيراتلا ةيلاGا مئاوقلا صحفل تاطابترZا" )٢٤٠٠( صحفلا
 .صحفلا فده قيقحتل ةفلتخم تاءارجإ ذيفنتو تاراسفتسا حرطل جاتحي هنإف ,ةيلخادلا اهتباقر كلذ ف اú ,اهتئيبو

 ف ةجاQا بسح هفييكت دعب قَّبطُي هنإف ,كلذ عمو .ةأشنGا عجارم هذفني يذلا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف رايعGا اذه فدهتسي .أ٣ 
 دحM ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا فSخب ىرخأ ةيخيرات ةيلام تامولعم صحفل ًاطابترا ةأشنGا عجارم ىلوتي امدنع ةمئاقلا فورظلا لظ

 .#ةعجارGا ءSمع

 ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا صحفل ةماعلا ئداب"ا

 تابلطتGا هذه مكàو .ةأشنملل ةيونسلا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجارg ةصاeا ةلصلا تاذ ةيقbخ>ا تابلطت"اب عجار"ا مزتلي نأ يغبني .٤
 ةيرسلاو ةبجاولا ةيانعلاو ةينهGا ةءافكلاو ةيعوضوGاو ةهازنلاو لSقتسZا :ةيت•ا تZا§ا ف عجارملل ةينهGا تايلوؤسGا ةيقSخMا
 .ةينفلا ريياعGاو ينهGا كولسلاو

 طابترا لكب ةلصلا تاذ ةدوíا ةباقر رصانع نمضتتو .طابترا لك ىلع ةقبطن"ا ةدوlا ةباقر تاءارجإ قيبطت عجار"ا ىلع يغبني .٥
 كلت ف رارمتسZاو يعم طابترا لك لوبقو ءSمعلا عم تاقSعلا لوبقو ,ةيقSخMا تابلطتGاو ,طابترZا ةدوج نع ةدايقلا تايلوؤسم
 .ةعباتGاو ,طابترZا ذيفنتو ,طابترZا قرف ييعتو ,تاطابترZاو تاقSعلا

 دجوت دق هنأ كاردإ عم ,ينه"ا كشلا ةعزن ىلع مئاق يكولس فقوg مازتل+ا عم هذيفنتو صحفلل طيطختلا عجار"ا ىلع يغبني .٦
 ةيرهوlا بناوlا عيمج نم ةَّدعُم نوكت ىتح اهيلع يرهوج ليدعت لاخدإ ىلإ ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا ةجاح ف ًاببس نوكت فورظ
 ,يدقن مييقت لمعب عجارGا موقي نأ ينهGا كشلا ةعزن ىلع مئاقلا يكولسلا فقوGاب دوصقGاو .قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راط� ًاقفو
 نم ةمدقGا تاداف|ا وأ تادنتسGا عم ضقانتت يتلا ةلد©ل ًاهبتنم نوكي نأو ,اهيلع لوصQا ت يتلا ةلدMا ةحصل ,ةلئاستم ةيٍلقعب
 .اهيلع دامتعZا ةيناكمإ ف كشلا ريثت وأ ,ةأشنGا ةرادإ

 ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا صحف طابترا فده 

 اذإ اّمع ,صحفلا ساسأ ىلع ,جاتنتسا ءادبإ نم عجارGا يك´ ف ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحفل طابترا ءارجإ نم فدهلا لثمتي .٧
 ريرقتلا راط| ًاقفو ,ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ,ةَّدعُم ريغ ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نأب داقتعZا ىلإ هوعدي ام هملع ىلإ اò دق ناك
 لدتعم ىوتسم ىلإ ضّفخي نأ لجأ نم ىرخأ صحف تاءارجإو ةيليلà تاءارجإ ذفنيو ,تاراسفتسا عجارGا حرطيو .قبطنGا يلاGا
 .يرهوج ٍلكشب ةفَّرحُم ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نوكت امدنع بسانم ريغ جاتنتسا ءادبإ رطخ

 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGاو ةبساحملل ةيلودلا ريياعGا سلجم نع ةرداصلا يلاGا ريرقتلل ةيلودلا ريياعGا ,لاثGا ليبس ىلع  ١
 .رايعGا قيبطت حيضوتل ٢٠٠٧ ربمسيد ف رايعGا اذه ف ٤ مقر ةيلفسلا ةيشاQاو ,أ٣ ةرقفلا جاردإ ت  #



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٦٠  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو اهب مايقلا متي يتلا ةعجارGا فده نع ريبك ٍلكشب ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف نم فدهلا فلتخي .٨

 ةيلاGا تامولعGا تناك اذإ اّمع يأر ءادب| ًاساسأ ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف رفوي Zو )*(.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا
 .قبطنGا يلاGا ريرقتلا راط| ًاقفو ,ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ,لداع لكشب ةضورعم اهنأ وأ ,ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت

 فلأتيو .يرهوíا فيرحتلا نم ولخت ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نأب لوقعم ديكأت ىلإ لوصولل صحفلا فدهي Z ,ةعجارGا سكع ىلع .٩ 
 ةيليلà تاءارجإ قيبطتو ,ةيبساüاو ةيلاGا رومMا نع يلوؤسGا صاخشMا ىلع يساسأ ٍلكشب ,تاراسفتسا حرط نم صحفلا
 عيمج رفوي Z هنكلو ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع رثؤت ةمهم ٍرومM عجارGا هابتنا صحفلا تفلي دقو .صحفلا تاءارجإ نم اهريغو
 .ةعجارGا ف بلطُت يتلا ةلدMا

 طابتر+ا طورش ىلع قافت+ا 

 .طابتر+ا طورش ىلع ليمعلاو عجار"ا قفتي نأ يغبني .١٠

 اميف مهفلا ءوس بنØ ف لاصتZا لاكشأ نم لكشلا اذه دعاسيو .طابترا باطخ ف اهيلع قفتGا طابترZا طورش ًةداع لجسُت .١١
 يذلا ديكأتلاو ,عجارGا تايلوؤسم ىدمو ,ةراد|ا تايلوؤسمو ,هقاطنو صحفلا فدهب قلعتي اميف ًاديدàو ,طابترZا ةعيبطب قلعتي
 :ةيت•ا رومMا ًةداع باطÑا اذه يطغيو .ريرقتلا لكشو ةعيبطو ,هيلإ لوصولا متيس

 .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف نم فدهلا •

 .صحفلا قاطن •

 .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نع ةراد|ا ةيلوؤسم •

 .هيلع ظافQاو ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا دادعإب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل لاعف ماظن عضو نع ةراد|ا ةيلوؤسم •

 .عجارملل تامولعم نم اهب قلعتي امو ةيلاGا تSجسلا عيمج ةحاتإ نع ةراد|ا ةيلوؤسم •

 تاداف|ا ىلإ ةفاض|اب ,صحفلا ءانثأ ًايهفش ةمدقGا تاداف|ا ديكأتل عجارملل ةبوتكم تادافإ يدقت ىلع ةراد|ا ةقفاوم •
 .ةأشنGا تSجس ف ةينمضلا

 .ريرقتلاب بطا±ا ةيوه ديدà كلذ ف اú ,ردصيس يذلا ريرقتلل يعقوتGا ىوتüاو لكشلا •

 دق ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا كلت نأ ىلإ ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع يوتحي دنتسم يأ ةراشإ لاح ف هنأ ىلع ةراد|ا ةقفاوم •
   .دنتسGا اذه ف ًاضيأ هنيمضت متيس صحفلا ريرقت نإف ,ةأشنGا عجارم لبق نم اهصحف ت

 ةيلاGا تامولعGا صحفل طابترا طورش جمد ًاضيأ نك†و .طابترا باطÑ يحيضوت لاثم ىلع رايعGا اذهل لوMا قحلGا يوتحيو
 .ةيونسلا ةيلاGا مئاوقلا ةعجارG طابترا طورش عم ةيلوMا

 ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا صحف تاءارجإ

 اهب ةيلخادلا ةباقرلا مهف كلذ ف اg ,اهتئيبو ةأشن"ا مهف

 ةيونسلا ةيلا"ا تامولع"ا نم ٍلك دادعإب ةقلعت"ا ,ةيلخادلا اهتباقر كلذ ف اg ,اهتئيبو ةأشنملل مهف عجار"ا ىدل نوكي نأ يغبني .١٢
 :ىلع ًارداق نوكي ىتحو ,هذيفنتو طابترbل طيطختلل يفكي لكشب ,ةيلو>او

 ;هثودح لامتحا ف رظنلاو ةلمتàا ةيرهوlا تافيرحتلا عاونأ ديدÜ )أ(

 
 عم قفتي اú اهقيبطت فييكتل ةدودحم تSيدعت عم يلودلا سل§ا نم تردص امك ,ةيلودلا ةعجارGا ريياعم يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا ةعجارGا ريياعم )*(

 .ريياعGا كلت تابلطتم نم ايأ تSيدعتلا هذه ريغت ملو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةيماظنلا ةئيبلا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٦١  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 اذإ اّمع ريرقت دادع� ًاساسأ عجارملل رفوتس يتلا ىرخ>ا صحفلا تاءارجإو ةيليلحتلا تاءارج�او تاراسفتس+ا رايتخا )ب(
 ًاقفو ,ةيرهوlا بناوlا عيمج نم ,ةَّدعُم ريغ ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا نأب داقتع+ا ىلإ هوعدي ام هملع ىلإ اç دق ناك
 .قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راط�

 يذلا عجارGا نإف ,"اهتئيبو ةأشنGا مهف لSخ نم اهمييقتو يرهوíا فيرحتلا رطاخم ديدà" )٣١٥( ةعجارGا رايعم تابلطتG ًاقفو .١٣
 ,ةيلخادلا اهتباقر كلذ ف اú ,اهتئيبو ةأشنملل ٍمهف ىلإ لصوت دق نوكي ,رثكأ وأ ةدحاو ةيونس ةرتفل ةأشنملل ةيلاGا مئاوقلا عجار
 ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحفل طيطختلا دنعو .ةعجارGاب مايقلل ًايفاك مهفلا اذه ناكو ,ةيونسلا ةيلاGا تامولعGا دادعإب ةقلعتGا
 اهنإ ثيح ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا دادعإب ةقلعتGا ةيلخادلا ةباقرلل ٍفاك ٍمهف ىلإ ًاضيأ عجارGا لصوتيو .مهفلا اذه عجارGا ثّدحُي
 .ةيونسلا ةيلاGا تامولعGاب ةقلعتGا ةيلخادلا ةباقرلا نع فلتخت دق

 ةيليلحتلا تاءارج|او اهحرط متيس يتلا تاراسفتسZا ديدحتل ,ةيلخادلا اهتباقر كلذ ف اú ,اهتئيبو ةأشنملل همهف عجارGا مدختسي .١٤ 
 تاراسفتسZا حرط نك† يتلا ةنيعGا تارارق|ا وأ تSماعGا وأ ثادحMا ديدàو ,اهقيبطت متيس يتلا ىرخMا صحفلا تاءارجإو
 .اهيلع ىرخMا صحفلا تاءارجإ وأ ةيليلحتلا تاءارج|ا قيبطت نك† يتلا وأ اهنأشب

 :يلي ام ,ةيلخادلا اهتباقر كلذ ف اú ,اهتئيبو ةأشنملل همهف ثيدحتل عجارGا اهذفني يتلا تاءارج|ا ًةداع نمضتت .١٥ 

 ةرتفلاو ةيلاQا ةنسلا ف ةقباسلا ةيلوMا )تارتفلا( ةرتفلا صحف تايلمعو ةقباسلا ةنسلا ةعجارú ةصاÑا قئاثولا ةءارق •
 ىلع رثؤت دق يتلا رومMا ديدà نم عجارGا يكمتل مزSلا ردقلاب كلذو ,ةقباسلا ةنسلا ف اهل ةلباقGا ةيلوMا )تارتفلا(
 .ةيلاQا ةرتفلل ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا

 ةراد|ا زواØ رطاخم كلذ ف اú ,ةقباسلا ةنسلل ةيلاGا مئاوقلا ةعجارم دنع اهيلع فرعتلا ت ةمهم رطاخم يأ ف رظنلا •
Mةباقرلا تاود. 

 .ةنراقملل ةلباقلا ةقباسلا تارتفلل ةيلوMا ةيلاGا تامولعGاو ةيونسلا ةيلاGا تامولعGا ثدحأ ةءارق •

 ديدà ف ةدعاسملل ةيلوMا ةيلاGا تامولعGاب قلعتGا قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ عوجرلا عم ةيبسنلا ةيمهMا ف رظنلا •
 .تافيرحتلا ريثأت يوقتو اهذيفنت متيس يتلا تاءارج|ا ىدمو ةعيبط

 ةيلاGا مئاوقلا ف اهفاشتكا ت ةحَّحصُم ريغ ةيرهوج ريغ تافيرà يأو ,ةحَّحصُم ةيرهوج تافيرà يأ ةعيبط ف رظنلا •
 .ةقباسلا ةنسلل

 ةمهGُا روصقلا هجوأ لثم ةمئاد ةيمهأ اهل نوكت دق يتلاو ,يلاGا ريرقتلاو ةيلاGا ةبساüاب ةقلعتGا ةمهGُا رومMا ف رظنلا •
 .ةيلخادلا ةباقرلا ف

 .ةيلاQا ةنسلل ةيلاGا مئاوقلاب قلعتي اميف اهذيفنت ت ةعجارم تاءارجإ يأ جئاتن ف رظنلا •

 .ةراد|ا اهتذختا يتلا ةقحSلا تاءارج|او اهذيفنت ت ةيلخاد ةعجارم ةيأ جئاتن ف رظنلا •

 .شغل ةجيتن يرهوج ٍلكشب ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا فيرà لامتحا رطÑ اهمييقت جئاتن نع ةراد|ا نم راسفتسZا •

 .ةأشنGا لامعأ ةطشنأ ف تارييغتلا ريثأت نع ةراد|ا نم راسفتسZا •

 تامولعGا دادعإ ىلع تارييغتلا كلت نم يM لمتüا ريثأتلاو ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم تارييغت يأ نع ةراد|ا نم راسفتسZا •
 .ةيلوMا ةيلاGا

 ةيبساüا تSجسلا ىلع دامتعZا ةيناكمإ ىدمو ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا اهب تدعُأ يتلا ةيل•ا نع ةراد|ا نم راسفتسZا •
 .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا اهعم قباطتت وأ قفتت يتلا ةيساسMا

 هذه غSبإب ,ءاضتقZا دنع ,موقيو ةعوم§ا تانوكم ىلع اهذيفنت متيس يتلا ,تدجو نإ ,صحفلا تاءارجإ ةعيبط عجارGا ددحي .١٦
 ةيلاGا تامولعملل ةيبسنلا ةيمهMا نابسQا ف اهذخأ متيس يتلا لماوعلا نمضتتو .صحفلا ف يكراشGا نيرخMا يعجارملل رومMا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٦٢  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 دادعإ ىلع ةقبطGا ةيلخادلا ةباقرلا ف ةيزكرGا مدع وأ ةيزكرGا ىدG عجارGا مهفو ,اهيف فيرحتلا رطخو ةعوم§ا تانوكG ةيلوMا
 .تامولعGا هذه

 دعب ذفني مل يذلاو ,ًاثيدح فلك"ا عجار"ا ىلع يغبني ,صحفلا اذه ءارجإو ,ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا صحفل طيطختلا لجأ نم .١٧
 ةأشنملل ٍمهف ىلإ لصوتي نأ ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةيونسلا ةيلا"ا مئاوقلل ةعجارم
 .ةيلو>او ةيونسلا ةيلا"ا تامولع"ا نم ٍلك دادعإب ةقلعت"ا ,ةيلخادلا اهتباقر كلذ ف اg ,اهتئيبو

 ذيفنت دنع ةقبطGا ىرخMا صحفلا تاءارجإو ةيليلحتلا تاءارج|او ,ةحورطGا تاراسفتسZا زيكرت نم عجارGا مهفلا اذه نّك† .١٨
 عجارGا ىلع تاراسفتسا ًةداع عجارGا حرطي ,مهفلا اذه ىلإ لصوتلا راطإ فو .رايعGا اذهل ًاقفو ةيلوMا ةيلاGا تامولعملل صحف
 ةقباس ةيلوأ تارتف يأ نعو ,ةقباسلا ةيونسلا ةعجارGا نع قباسلا عجارGا قئاثو صحفب ,ًايلمع ًانك∑ كلذ ناك ىتم ,موقيو قباسلا
 ,ةحَّحصُم تافيرà يأ ةعيبط نابسQا ف عجارGا ذخأي ,كلذب مايقلا دنعو .قباسلا عجارGا لبق نم اهصحف ت ةيلاQا ةنسلا ف
 ,ةباقرلا تاودM ةراد|ا زواØ رطاخم كلذ ف اú ,ةمهم رطاخم يأو ,قباسلا عجارGا اهعيمجتب ماق ةحَّحصُم ريغ تافيرà يأو
 .ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهGُا روصقلا هجوأ لثم ,ةمئاد ةيمهأ اهل نوكت دق ريرقتلا ةيلمعب قلعتت رومأ يأو ةمهGا ةيبساüا رومMاو

 ىرخ>ا صحفلا تاءارجإو ةيليلحتلا تاءارج�او تاراسفتس+ا 

 ةيليلÜ تاءارجإ ذيفنتو ,ةيبساàاو ةيلا"ا روم>ا نع يلوؤس"ا صاخش>ا ىلع يساسأ ٍلكشب ,تاراسفتسا حرط عجار"ا ىلع يغبني .١٩
 داقتع+ا ىلإ هوعدي ام هملع ىلإ اç دق ناك اذإ ام ,ةذفنُ"ا تاءارج�ا ساسأ ىلع ,جتنتسي نأ نم هنيكمتل ىرخأ صحف تاءارجإو
 .قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راط� ًاقفو ,ةيرهوlا بناوlا عيمج نم ,ةَّدعُم ريغ ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا نأب

٢٠. Z جسلل تارابتخا ءارجإ ًةداع صحفلا بلطتيSا تüخ نم ةيبساSا وأ يصقتلا لGSا وأ ةظحGتاءارج|ا ًةداع رصتقتو .ةقداص 
 ةيلاGا رومMا نع يلوؤسGا صاخشMا ىلع يساسأ لكشب تاراسفتسا حرط ىلع ةيلوMا ةيلاGا تامولعملل صحف ذيفنتل ةمزSلا
 رومMا نأشب اهيلع لوصQا ت يتلا تامولعGا دييأت نم Zًدب ,ىرخMا صحفلا تاءارجإو ةيليلحتلا تاءارج|ا قيبطتو ,ةيبساüاو
 تاءارجإو ةيليلحتلا تاءارج|او ةحورطGا تاراسفتسZا ىدمو ةعيبط رثأتتو .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGاب ةقلعتGا ةمهGا ةيبساüا
 ةعجارGاب قلعتي اميف رطا±ا تامييقت جئاتنو ,ةيلخادلا اهتباقر كلذ ف اú ,اهتئيبو ةأشنملل عجارGا مهفب ةَّذفنGُا ىرخMا صحفلا
 .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGاب ةقلعتGا ةيبسنلا ةيمهMا ف عجارGا رظنو ,ةقباسلا

 :ةيت•ا تاءارج|ا ًةداع عجارGا ذفني .٢١ 

 ىلع رثؤت دق يتلا رومMا ىلع فرعتلل ىرخMا ةينعGا ناجللاو ةمكوQاب يفلكGاو يمهاسGا تاعامتجا رضاحم ةءارق •
 دق يتلاو ,ةحاتم رضاحم اهل دجوت Z يتلا تاعامتجZا ف اهلوانت ت يتلا رومMا نع راسفتسZاو ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا
 .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع رثؤت

 ةيبساüا تSيدعتلا فو ,ريثأتلا اذه دجو نإ ,صحفلا وأ ةعجارGا ريرقت ف ليدعت اهنع أشن يتلا رومMا ريثأت ف رظنلا •
 .ةقباسلا صحفلا تايلمع وأ ةعجارGا تقو ف ,ةلَّدعGُا ريغ تافيرحتلا وأ

 ةمهGُا تانوكGاب ةصاÑا ةيلوMا ةيلاGا تامولعملل ًاصحف نوذفني نيذلا نيرخ•ا يعجارGاب ,ًابسانم كلذ ناك ىتم ,لاصتZا •
 .صحفلا لحم ريرقتلل ةدعGا ةأشنGا ف

 :لاQا ىضتقم بسح صاخشMا نم مهريغو ,ةيبساüاو ةيلاGا رومMا نع يلوؤسGا ةراد|ا ءاضعأ نم يلي اّمع راسفتسZا •

 .قبطنGا يلاGا ريرقتلا راط| ًاقفو ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ضرعو دادعإ ت دق ناك اذإ ام ○

 .اهقيبطت قرط ف وأ ةيبساüا ئدابGا ف تارييغت يأ كانه تناك اذإ ام ○

 .ديدج يبساحم أدبم قيبطت تمزلتسا ةديدج تSماعم يأ كانه تناك اذإ ام ○

 .ةحَّحصُم ريغ ةفورعم تافيرà يأ ىلع يوتà ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا تناك اذإ ام ○



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٦٣  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 وأ لامعMا عيمØ لثم ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع ترثأ دق نوكت نأ نك† يتلا ةدقعGُا وأ ةفولأGا ريغ فقاوGا ○
 .لامعأ عاطق داعبتسا

 ذيفنت ىلع اهتردقو ةراد|ا ةينو ,اهب ةقلعتGا تاحاصف|ا وأ ةلداعلا ةميقلا سايقب ةلصلا تاذ ةمهGُا تاضارتفZا ○
 .ةأشنGا نع ةباين ةنيعم تافرصت

 ةيلاGا تامولعGا ف بسانم لكشب اهنع حاصف|او ةبساüا ت´ دق ةقSعلا تاذ فارطMا عم تSماعGا تناك اذإ ام ○
 .ةيلوMا

 .ةيدقاعتلا تامازتلZاو تادهعتلا ف ةمهGُا تارييغتلا ○

 .تابلاطGا وأ ةيئاضقلا ىواعدلا كلذ ف اú ةلمتüا تامازتلZا ف ةمهGُا تارييغتلا ○

 .نويدلاب ةقلعتGا تادهعتلاب مازتلZا ○

 .صحفلا تاءارجإ قيبطت ءانثأ تZؤاست ريثت يتلا رومMا ○

 .ةيلاتلا ةيلوMا ةرتفلا نم ىلوMا ةليلقلا مايMا وأ ةيلوMا ةرتفلا نم ةريخMا ةليلقلا مايMا ف متت يتلا ةمهGُا تSماعGا ○

 :هيف يطروتGا يب نم نوكيو ةأشنGا ىلع رثؤي هيف هبتشم شغ وأ شغ يأب ةفرعGا ○

 وأ ;ةراد|ا -

 وأ ;ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهم راودأ مهل يذلا نوفظوGا -

 .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع يرهوج ريثأت شغلل نوكي نأ لمتحُي امدنع ,نورخآ صاخشأ -

 دوجو ىلع لدت ,نورخآ وأ ةيميظنت تاطلس وأ نوللحم وأ نوقباس نوفظوم وأ نوفظوم اهنع غلبأ معازم يأب ةفرعGا ○
 .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع رثؤي ,هيف هبتشم شغ وأ ,شغ

 ىلع يرهوج ريثأت اهل نوكي دق يتلا ,حئاوللاو ةمظنMاب مازتلZا مدع تZاح نم ةلمتحم وأ ةيلعف ةلاح ةيأب ةفرعGا ○
 .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا

 ,ةفولأم ريغ ودبت يتلا ةيدرفلا دونبلاو تاقSعلا ديدà فدهب ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع ةيليلحتلا تاءارج|ا قيبطت •
 بيلاسMاو بسنلا ليلà ةيليلحتلا تاءارج|ا نمضتت دقو .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف ًايرهوج ًافيرà سكعت دق يتلاو
 ةدعاسú بيلاسأ مادختساب وأ ًايودي تاءارج|ا هذه ذيفنت متي دقو ,تاعجارتلا ليلà وأ تاهاZØا ليلà لثم ةيئاصح|ا
 دنع نابسQا ف عجارGا اهذخأي دق يتلا ةيليلحتلا تاءارجºل ةلثمأ ىلع رايعGا اذه نم يناثلا قحلGا يوتحيو .بساQا
 .ةيلوMا ةيلاGا تامولعملل صحف ذيفنت

 ةيلاGا تامولعGا نأب داقتعZا ىلإ هوعدي ام عجارGا ملع ىلإ اò دق ناك اذإ اميف رظنلاو ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ةءارق •
 .قبطنGا يلاGا ريرقتلا راط| ًاقفو ,ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ,ةَّدعُم تسيل ةيلوMا

 ,لاثGا ليبس ىلعف .اهدادعإ عم نمازتلاب وأ ةيلوMا ةيلاGا تامولعملل ةأشنGا دادعإ لبق صحفلا تاءارجإ نم ديدعلا عجارGا ذفني دق .٢٢
 ةياهن لبق ةقبطنGا رضاüا ةءارق ف ءدبلاو ,ةيلخادلا اهتباقر كلذ ف اú اهتئيبو ةأشنGا مهف ثيدà ًايلمع نكمGا نم نوكي دق
 ةمهGُا ةيبساüا روم©ل ركبGا ديدحتلاب ةيلوMا ةرتفلا نم ركبم تقو ف صحفلا تاءارجإ ٍضعب ذيفنت ًاضيأ حمسيو .ةيلوMا ةرتفلا
 .رومMا هذه لثم ف رظنلابو ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع رثؤت يتلا

 ضارغMو .ةأشنملل ةيونسلا ةيلاGا مئاوقلل ةعجارم ذيفنتب ًاضيأ هفيلكت متي ةيلوMا ةيلاGا تامولعملل صحفلا ذفني يذلا عجارGا نإ .٢٣
 ,لاثGا ليبس ىلعف .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف عم نمازتلاب ةنيعم ةعجارم تاءارجإ ذيفنت عجارGا ررقي دق ,ةءافكلاو ةمءاوGا
 ف ًاضيأ مدختسُت دق ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحفب لصتي اميف ةراد|ا سلجم تاعامتجا رضاحم ةءارق نم ةبستكGا تامولعGا
 ضرغل اهذيفنت مزSلا نم نوكيس ةعجارم تاءارجإ ,يلوMا صحفلا تقو ف ,ذفني نأ ًاضيأ عجارGا ررقي دقو .ةيونسلا ةعجارGا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٦٤  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 ,ةرتفلا لSخ ةعقاولا ةفولأGا ريغ وأ ةمهGُا تSماعGا ىلع ةعجارم تاءارجإ ذيفنت ,لاثGا ليبس ىلع ,ةيونسلا ةيلاGا مئاوقلا ةعجارم
 .ةمهGُا تاداري|ا تSماعم وأ ,ةلكيهلا ةداعإ تايلمع وأ ,لامعMا عيمØ تايلمع لثم

٢٤. Z ا صحف بلطتيGا تامولعGا ةيلاMا دييأت ًةداع ةيلوZا تاراسفتسGا وأ ةيئاضقلا ىواعدلاب ةقلعتGكلذلو .تابلاط, Z نم نوكي 
 وأ ةيئاضقلا ىواعدلاب قلعتي اميف ةأشنGا يماحú رشابGا لاصتZا نكل .ةأشنGا يماحم ىلإ راسفتسا باطخ لاسرإ ًةداع يرورضلا
 عيمج نم ةَّدعُم ريغ ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا تناك اذإ اّمع لؤاستلا ىلإ هوعدي ام عجارGا ملع ىلإ اò اذإ ًابسانم نوكي دق تابلاطGا
 .ةلصلا ةقيثو تامولعم هيدل نوكت دق ةكرشلا يماحم نأ عجارGا دقتعاو ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راط| ًاقفو ةيرهوíا بناوíا

 لصحي نأ نك†و .ةيساسMا ةيبساüا تSجسلا عم قباطتت وأ قفتت ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نأب ةلدأ ىلع عجارGا لصحي نأ يغبني .٢٥
 ةيلاGا تامولعGا عبتت قيرط نع ةيساسMا ةيبساüا تSجسلا عم قباطتت وأ قفتت ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نأب ةلدأ ىلع عجارGا
 :ىلإ ةيلوMا

 ;ةيبساüا تSجسلا عم قباطتي وأ قفتي يذلا ديحوتلا لودج وأ ,ماعلا ذاتسMا رتفد لثم ,ةيبساüا تSجسلا  )أ(

 .ًايرورض كلذ ناك املك ةأشنGا تSجس ف ةمعادلا ىرخMا تانايبلا  )ب(

 بلطتت دق يتلاو ,صحفلا ريرقت خيرات ىتح ةعقاولا ثادح>ا عيمج تددح دق ةراد�ا تناك اذإ اّمع رسفتسي نأ عجار"ا ىلع يغبني .٢٦ 
 دعب ةعقاولا ثادحMا ديدحتل ىرخأ تاءارجإ عجارGا ذفنُي نأ يرورضلا ريغ نمو .ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا ف ًاحاصفإ وأ bًيدعت
 .صحفلا ريرقت خيرات

 حبصي امدنعو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا ةردقل اهمييقت ترّيغ دق ةراد�ا تناك اذإ اّمع رسفتسي نأ عجار"ا ىلع يغبني .٢٧
 ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق فورظ وأ ثادحأب ,ىرخأ صحف تاءارج� وأ راسفتس+ا اذهل ًةجيتن ,ملع ىلع عجار"ا
 :عجار"ا ىلع يغبنيف ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا

 ,ططeا هذه ىودجو ,ةيرارمتسbل اهمييقت ىلإ ًادانتسا ةيلبقتس"ا تافرصتلاب ةقلعت"ا اهططخ نع ةراد�ا نم راسفتس+ا )أ(
 ;عضولا يسÜ ىلإ يدؤتس ططeا هذه ةجيتن نأ دقتعت ةراد�ا تناك اذإ امو

 .ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا ف روم>ا كلت نع حاصف�ا ةيافك ىدم ف رظنلا  )ب(

 مئاوقلا خيرات ف ةدوجوم ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشنGا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت دق يتلا فورظلا وأ ثادحMا تناك اúر .٢٨
 امدنعو .ىرخMا صحفلا تاءارجإ ذيفنت ءانثأ وأ ةراد|ا ىلع ةحورطGا تاراسفتسSل ًةجيتن اهيلع فرعتلا متي دق وأ ,ةيونسلا ةيلاGا
 لثم ,يلبقتسGا فرصتلا نأشب اهططخ نع ةراد|ا نم رسفتسي نأ عجارGا ىلعف ,عجارGا هابتنا فورظلا وأ ثادحMا كلت ريثت
 ىلعو .لاGا سأر ةدايز وأ ,اهليجأت وأ تاقفنلا ضيفخت وأ ,نويدلا ةلكيه ةداعإ وأ لاومMا ضارتقا وأ ,لوصMا لييستل اهططخ
 .عضولا يسà ىلإ يدؤتس ططÑا كلت ةجيتن نأب دقتعت ةراد|ا تناك اذإ امو ,ةراد|ا ططخ ىودج نع ًاضيأ رسفتسي نأ عجارGا
 ىلإ يدؤتس ططÑا هذه ةجيتن تناك اذإ امو ةراد|ا ططخ ىودج نم دكأتي نأ عجارملل ةبسنلاب ًةداع يرورضلا نم سيل نكلو
àعضولا يس. 

 ىتح ,ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا ىلع ِيرهوج ٍليدعت ءارجإ يغبني ناك اذإ اّمع لؤاستلا ىلإ هدوقيو عجار"ا هابتنا ام رمأ تفلي امدنع .٢٩ 
 ذيفنت وأ ةيفاضإ تاراسفتسا حرط عجار"ا ىلع يغبنيف ,قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راط� ًاقفو ةيرهوlا بناوlا عيمج نم ةَّدعُم نوكت
 ىلإ عجارGا اهب ماق يتلا صحفلا تاءارجإ تدأ اذإ ,لاثGا ليبس ىلعف .صحفلا ريرقت ف جاتنتسا ءادبإ نم هنيكمتل ىرخأ تاءارجإ
 ةباجºل ةيفاك ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت عجارGا ىلعف ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راط| ًاقفو ةلَّجسُم ةمهُم عيب ةلماعم تناك اذإ اّمع هلؤاست
 .عيبلا دقع ةءارق وأ ةبساüاو قيوستلا يفظوم رابك عم ةلماعGا طورش ةشقانم لثم ,هتZؤاست ىلع

 تافيرحتلا يوقت 

 ةبسنلاب ةيرهوج ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,دعُت ههابتنا تتفل يتلا ةحَّحصُ"ا ريغ تافيرحتلا تناك اذإ ام مّوقُي نأ عجار"ا ىلع يغبني .٣٠
 .ةيلو>ا ةيلا"ا تامولعملل



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٦٥  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 نم ولخت ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نأب لوقعم ديكأت ىلإ لوصولل ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف فدهي Z ,ةعجارGا طابترا سكع ىلع .٣١ 
 ةدرفنم اه†وقت متي ,ةيفاكلا ريغ تاحاصف|ا كلذ ف اú ,عجارGا هابتنا تفلت يتلا تافيرحتلا نإف ,كلذ عمو .يرهوíا فيرحتلا
 ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ةَّدعُم نوكت ىتح ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع يرهوج ليدعت ءارجإ مزلي ناك اذإ ام ديدحتل اهلمجم فو
 .قبطنGا يلاGا ريرقتلا راط| ًاقفو

 لثم ًارومأ نابسQا ف عجارGا ذخأيو .ةأشنGا اهححصت مل تافيرà يM ةيبسنلا ةيمهMا يوقت دنع ينهGا داهتجZا عجارGا سرا† .٣٢ 
 ريثأتلاو ,ةيلاQا ةنسلا نم ةيلوأ ةرتف ف وأ ةقباسلا ةنسلا ف تأشن دق تافيرحتلا تناك اذإ امو ,اهغلبمو اهببسو تافيرحتلا ةعيبط
 .ةيلبقتسGا ةيلوMا وأ ةيونسلا تارتفلا ىلع تافيرحتلل لمتüا

 ريثأت هل نوكي نل هنأ حضاولا نم غلابGا كلت عيمØ نأ عقوتي هنM ,هنع لقت يتلا تافيرحتلا عيمØ مزلي Z ,ًاغلبم عجارGا ددحي دق .٣٣ 
 ىلع يوطني ةيبسنلا ةيمهMا ديدà نأ ةقيقح نابسQا ف عجارGا ذخأي ,كلذب مايقلا دنعو .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع يرهوج
 تامولعGا ىلع يرهوج ريثأت كلذ عم اهل نوكي دق ًايبسن ةريغص غلابú نوكت يتلا تافيرحتلا نأو ,ةيعون ًاضيأو ةيّمك تارابتعا
 .ةيلوMا ةيلاGا

 ةراد�ا تادافإ

 :ةبوتكم ةدافإ ىلع ةراد�ا نم لصحي نأ عجار"ا ىلع يغبني .٣٤

 ;أطeاو شغلا فاشتكاو عن" ةيلخادلا ةباقرلا قيبطتو ميمصت نع اهتيلوؤسg رقت اهنأب )أ(

 ;قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راط� ًاقفو ةضورعمو ةَّدعُم ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا نأب )ب(

 ريغ ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ًءاوس ,دعُت صحفلا ءانثأ عجار"ا اهعمج يتلا ةحَّحصُ"ا ريغ تافيرحتلا تاريثأت نأ دقتعت اهنأب )ج(
 .اهب قفرُي وأ ,ةبوتك"ا ةداف�ا ف دونبلا هذهب صخلم يمضت متيو .لكك ةيلو>ا ةيلا"ا تامولعملل ةبسنلاب ةيرهوج

 اهب ملعت اهيف هبتشم شغ ت+اح وأ شغ ت+اح يأب قلعتت يتلا ةمه"ا قئاق£ا عيمج نع عجارملل تحصفأ دق اهنأب )د(
 ;ةأشن"ا ىلع ترثأ دق نوكت اgرو ةراد�ا

 ٢;شغل ةجيتن يرهوج لكشب ةّفرحُم ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا نوكت نأ رطا§ اهمييقت جئاتن نع عجارملل تحصفأ دق اهنأب )ه(

 ذخؤي نأ ررق"ا نم يتلاو ,حئاوللاو ةمظن>اب ةلمتàا وأ ةيلعفلا مازتل+ا مدع ت+اح عيمج نع عجارملل تحصفأ دق اهنأب )و(
 ;ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا دادعإ دنع اهتاريثأت نابس£ا ف

 صحفلا ريرقت خيرات ىتحو يلا"ا زكر"ا ةمئاق خيرات دعب تعقو يتلا ةمهُ"ا ثادح>ا عيمج نع عجارملل تحصفأ دق اهنأب )ز(
 .ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا ف ًاحاصفإ وأ bًيدعت بلطتت دق يتلاو

 ثلاثلا قحلGا يوتحيو .اهتعانص وأ ةأشنGا لمعب ةصاÑا رومMاب قلعتي اميف ,ءاضتقZا بسح ,ةيفاضإ تادافإ ىلع عجارGا لصحي .٣٥
 .ةراد|ا نم ةدافإ باطÑ يحيضوت لاثم ىلع رايعGا اذه نم

 ةقفر"ا تامولع"ا نع عجار"ا ةيلوؤسم 

 ةقستم ريغ تامولع"ا كلت نم يأ تناك اذإ اميف رظنلل ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"اب ةقفر"ا ىرخ>ا تامولع"ا ةءارق عجار"ا ىلع يغبني .٣٦
 ةيلاGا تامولعGا تناك اذإ اميف رظني هنإف ,يرهوج قاستا مدع دوجو عجارGا ددح اذإو .ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا عم يرهوج ٍلكشب
 ةراد|ا تضفرو ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف هئارجإ يرورضلا نم ليدعت كانه ناك اذإو .ليدعت ىلإ ةجاحب ىرخMا تامولعGا وأ ةيلوMا
 ىرخMا تامولعGا ف هئارجإ يرورضلا نم ليدعت كانه ناك اذإو .صحفلا ريرقت ىلع كلذ تاساكعنا ف رظني عجارGا نإف ,هءارجإ
 ف رظني وأ ,يرهوíا قاستZا مدع فصت صحفلا ريرقت ف ةيفاضإ ةرقف يمضت ف رظني عجارGا نإف ,هءارجإ ةراد|ا تضفرو

 
 فلتخي هراركتو ىدمو هقاطنو مييقتلا اذه لثم ةعيبط نأ "ةيلاGا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقSعلا تاذ عجارGا تايلوؤسم" )٢٤٠( ةعجارGا رايعم نم ٣٦ ةرقفلا حضوت  ٢

 تامولعGاب ةقلعتم تناك اGاط ,ةداف|ا هذه نإف ,هيلعو .ةرمتسGا ةعباتGا نم ءزجك وأ يونس ساسأ ىلع يليصفت مييقت ءارجإب موقت دق ةراد|ا نأو ,ىرخM ةأشنم نم
 .ةأشنGاب ةصاÑا فورظلا عم ىشامتتل اهفييكت متي ,ةيلوMا ةيلاGا
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 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 ةراد|ا ضرعت دق ,لاثGا ليبس ىلعف .طابترZا نم باحسنZا وأ صحفلا ريرقت رادصإ نع عانتمZا لثم ,ىرخأ تاءارجإ ذاختا
 Z وأ ,ةدئاز ةيمهأ سيياقGا كلت ىطعُتو ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نم ةيباجيإ رثكأ لكشب يلاGا ءادMا روصت حابر©ل ةليدب سيياقم
 .ةلّلضم اúرو ةكبرُم نوكت ثيحب ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا عم حوضوب اهتقباطم متي Z وأ ,حضاو ٍلكشب ةددحم نوكت

 ةشقانم هيلع يغبنيف ,قئاق£ا ىدح� ًايرهوج ًافيرÜ نمضتت ىرخ>ا تامولع"ا نأب داقتعbل هوعدي ام عجار"ا هابتنا تفل اذإ .٣٧
 فيرà عجارGا هابتنا تفلي دقف ,ةيرهوíا قاستZا مدع هجوأ ديدà ضرغل ىرخMا تامولعGا ةءارق دنعو .ةأشن"ا ةرادإ عم رم>ا
 وأ اهيلع صوصنمو ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف ةرهاظلا ٍرومMاب قلعتت Z تامولعم ,ىرخأ ةرابعب( قئاقQا ىدح| حضاو يرهوج
 ىلع ةراد|ا دودرو ,ىرخMا تامولعGا ةحص ف عجارGا رظني ,ةأشنGا ةرادإ عم رمMا ةشقانم دنعو .)حيحص ريغ ٍلكشب ةضورعم
 لهؤُم ثلاث فرط ةراشتسا ةراد|ا نم بلطيس ناك اذإ امو ,يأرلا وأ مكQا ف ةحيحص تافSتخا كانه تناك اذإ امو ,هتاراسفتسا

Qا ف حضاولا فيرحتلا لQا فيرحتلا حيحصتل ليدعت ءارجإ يرورضلا نم ناك اذإو .قئاقíا ىدحإ ف يرهوQتضفرو قئاق 
 ىلع لوصQاو ةمكوQاب يفلكGا راطخإ لثم ,بسانGا فاض|ا ءارج|ا ذاختا ف رظني نأ عجارGا ىلعف ,ليدعتلا اذه ءارجإ ةراد|ا
 .ةينوناق ةروشم

 لاصت+ا 

 ليدعت ءارجإ يرورضلا نم هنأب داقتع+ا ىلإ هوعدي رمأ ,ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا صحف ذيفنتل ةجيتن ,عجار"ا هابتنا تفلي امدنع .٣٨
 ىلع يغبنيف ,قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راط� ًاقفو ةيرهوlا بناوlا عيمج نم ةَّدعُم نوكت ىتح ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا ف يرهوج
 .بسان"ا يراد�ا ىوتسملل ًايلمع نك® تقو برقأ ف رم>ا اذه غbبإ عجار"ا

 يفلك"ا غbبإ عجار"ا ىلع يغبنيف ,ةلوقعم ةينمز ةرتف لbخ بسان"ا لكشلاب ةراد�ا بيجتست + امدنعف ,عجار"ا مك£ ًاقفو .٣٩
 لماوعب ًايباتك وأ ًايهفش غSب|ا نأشب عجارGا رارق رثأتيو .ًايباتك وأ ًايهفش امإ ,ًايلمع نك∑ تقو برقأ ف غSب|ا متيو .ةمكو£اب
 عجارGا ىلعف ,ًايهفش تامولعGاب غSب|ا ت اذإو .غSب|ا كلذ تيقوتو هتيمهأو هتيساسحو هب غSب|ا متيس يذلا رمMا ةعيبط لثم
 .غSب|ا قيثوت

 رظني نأ عجار"ا ىلع يغبنيف ,ةلوقعم ةينمز ةرتف لbخ بسان"ا لكشلاب ةمكو£اب نوفلك"ا بيجتسي + امدنعف ,عجار"ا مك£ ًاقفو .٤٠
 :يلي اميف

 وأ ;ريرقتلا ليدعت اّمإ )أ(

 و ;طابتر+ا نم باحسن+ا ةيناكمإ )ب(

 .ةيونسلا ةيلا"ا مئاوقلا ةعجار" ييعتلا نم ةلاقتس+ا ةيناكمإ )ج(

 نم مازتلا مدع وأ شغ دوجوب داقتع+ا ىلإ هوعدي رمأ ,ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا صحف ذيفنتل ةجيتن ,عجار"ا هابتنا تفلي امدنع .٤١
 ديدà رثأتيو .بسان"ا يراد�ا ىوتسملل ًايلمع نك® تقو برقأ ف رم>ا غbبإ هيلع يغبنيف ,حئاوللاو ةمظن>اب ةأشن"ا بناج
 رومMا كلت نع ريرقتلا ىلإ ةجاQا ف ًاضيأ عجارGا رظنيو .ةراد|ا ءاضعأ دحأ طروت وأ ؤطاوت لامتحاب بسانGا يراد|ا ىوتسGا
 .صحفلا ىلع سكعنGا رثMا ف رظنيو ,ةمكوQاب يفلكملل

 تامولع"ا صحف نع تأشن يتلاو ةمكو£ا ثيح نم ةيمهأ اهل يتلا ةلصلا تاذ روم>اب ةمكو£اب يفلك"ا غلبي نأ عجار"ا ىلع يغبني .٤٢
 يفلكGا ًاضيأ صختو ةمهم هيأر ف دعُت رومأب ملع ىلع عجارGا حبصي دق ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحفل ًةجيتنو .ةيلو>ا ةيلا"ا
 .ةمكوQاب يفلكملل رومMا كلت غSبإب عجارGا موقيو .تاحاصف|او يلاGا ريرقتلا ةيلآ ىلع مهفارشإ دنع ةمكوQاب

 ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا صحف جئاتنو ىدمو ةعيبط نع ريرقت دادعإ

 :يلي ام ىلع يوتحي بوتكم ريرقت رادصإ عجار"ا ىلع يغبني .٤٣

 .بسانم ناونع )أ(

 .طابتر+ا فورظ هبلطتت ا" ًاقفو ,ريرقتلاب بطا§ا )ب(
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 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 مئاوقلا نم ةزجو"ا وأ ةلماكلا ةعوم≠ا ف ةمئاق لك ناونع كلذ ف اg ,اهصحف ت يتلا ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا ديدÜ )ج(
 ;ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا اهيطغت يتلا ةرتفلاو خيراتلاو ةيلا"ا

 اذإ كلذو ,قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راط� ًاقفو لداعلا اهضرعو ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا دادعإ نع ةلوؤس"ا يه ةراد�ا نأب ةرابع )د(
 يلام ريرقت راط� ًاقفو ةَّدعُ"ا ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ىلع لمتشت ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا تناك
 .لداعلا ضرعلا قيقÜ ىلإ فدهي

 يلا"ا ريرقتلا راط� ًاقفو ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا ضرعو دادعإ نع ةلوؤس"ا يه ةراد�ا نأب ةرابع ,ىرخ>ا فورظلا ف )ه(
 .قبطن"ا

 .صحفلا ىلإ ًادانتسا ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا نأشب جاتنتسا ءادبإ نع لوؤسم عجار"ا نأب ةرابع )و(

 تامولع"ا صحف" )٢٤١٠( صحفلا تاطابتر+ يلودلا رايعملل ًاقفو هب مايقلا ت ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا صحف نأب ةرابع )ز(
 صحفلا اذه لثم نأب ةرابعو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف دمتع"ا "ةأشنملل لقتس"ا عجار"ا لبق نم ذَّفنُ"ا ةيلو>ا ةيلا"ا
 ةيليلÜ تاءارجإ قيبطتو ,ةيبساàاو ةيلا"ا روم>ا نع يلوؤس"ا صاخش>ا ىلع يساسأ ٍلكشب ,تاراسفتسا حرط نم فلأتي
 .صحفلا تاءارجإ نم اهريغو

 ف ةدمتع"ا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو اهب مايقلا متي يتلا ةعجار"ا نم هقاطن ف ريثكب لقأ ّدعُي صحفلا نأب ةرابع )ح(
 يتلا ةمهُ"ا روم>ا عيمجب ملعيس هنأب ديكأت ىلإ لوصولا نم عجار"ا نّكØ + هنإف كلذل ًاعبتو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا

Øخ اهفاشتكا نكbةعجارم يأر يأ يدبي + عجار"ا نإف ,يلاتلابو ,ةعجار"ا تايلمع نم يأ ل. 

 ريرقت راط� ًاقفو ةَّدعُ"ا ,ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ىلع لمتشت ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا تناك اذإ )ط(
 هوعدي ام عجار"ا ملع ىلإ اç دق ناك اذإ ام نأشب جاتنتسا ىلع يوتحي ريرقتلا نإف ,لداعلا ضرعلا قيقÜ ىلإ فدهي يلام
 بناوlا عيمج نم لداع لكشب ضرعت + وأ ,ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت + ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا نأب داقتع+ا ىلإ
 + امدنع يلا"ا ريرقتلا راط� ةئشنُ"ا ةلودلا وأ ميلق�ا ىلإ ةراشإ كلذ ف اg( قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راط� ًاقفو ةيرهوlا

 .))*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع"ا وه مدختس"ا راط�ا نوكي

 نأب داقتع+ا ىلإ هوعدي ام عجار"ا ملع ىلإ اç دق ناك اذإ ام نأشب جاتنتسا ىلع ريرقتلا يوتحي ,ىرخ>ا فورظلا ف )ي(
 ىلإ ةراشإ كلذ ف اg( قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راط� ًاقفو ةيرهوlا بناوlا عيمج نم ةَّدعُم ريغ ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا
 ف ةدمتع"ا يلا"ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع"ا وه مدختس"ا راط�ا نوكي + امدنع يلا"ا ريرقتلا راط� ةئشنُ"ا ةلودلا وأ ميلق�ا

 .))**(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم"ا

 .ريرقتلا خيرات )ك(

 .ةلودلا ف هلمع عجار"ا هيف سِراØ يذلا ناك"ا )ل(

 .عجار"ا عيقوت  )م(

 .صحفلا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ ىلع رايعGا اذهل عبارلا قحلGا يوتحيو

 ةغيصلا نع فلتخت عجارGا جاتنتسZ ةغيص ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف مكà يتلا حئاوللا وأ ةمظنMا ضرفت دق ,لودلا ضعب ف .٤٤
 وأ ةمظنMا بجوú ةضورفGا ةغيصلا مادختساب ًامزلم نوكي دق عجارGا نأ نم مغرلا ىلعو .)ي( وأ )ط(٤٣ ةرقفلا ف ةحضوGا
 .يه امك لظت جاتنتسZا ىلإ لوصولل رايعGا اذه ف ةحضوGا هتايلوؤسم نإف ,حئاوللا

 
 بناوíا عيمج نم لداع لكشب ضرعت ... :يه لقتسGا عجارGا ريراقت جذاò ف اهمادختسا متيس يتلا ةرابعلا نإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف دئاسلا فرعلا عم ًايش´ *

 .٢٥ ةرقفلا ,)٧٠٠ رايعم رظنا( .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو […] ةيرهوíا
 ف درو اG ًاقفو ريياعGا كلت ضعبل ةئيهلا اهتفاضأ تاحاصفإ ىلإ ةفاض|اب يلودلا سل§ا نم تردص امك ,يلاGا ريرقتلل ةيلودلا ريياعGا يه ةدمتعGا ةيلودلا ريياعGا  **

 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا يلاGا ريرقتلل ةيلودلا ريياعGا دامتعا ةقيثو



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٦٨  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راطإ نع جورeا 

 ليدعت ءارجإ يغبني هنأب داقتع+ا ىلإ هوعدي رمأ ههابتنا تفلي امدنع ًاضراعم وأ ًاظفحتم ًاجاتنتسا يدبي نأ عجار"ا ىلع يغبني .٤٥
 .قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راط� ًاقفو ةيرهوlا بناوlا عيمج نم ةَّدعُم نوكت ىتح ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا ىلع يرهوج

 نع جورخ ببسب يرهوج ٍلكشب رثأتت نأ نك† وأ رثأتت ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نأب داقتعZا ىلإ هوعدت رومأ عجارGا هابتنا تفل اذإ .٤٦
 جورÑا ةعيبط ليدعتلا فصيو .صحفلا ريرقت لّدعي هنإف ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ةراد|ا ححصت ملو ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ
 ةيرورض اهنأ عجارGا دقتعي يتلا تامولعGا يمضت مدع ةلاح فو .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع كلذ تاريثأت ىلع ,نكمأ نإ ,صنيو
 متيو .ةيرورضلا تامولعGا ,نكمأ نإ ,هيف ركذيو صحفلا ريرقت لدعي عجارGا نإف ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف فاكلا حاصف|ا ضرغل
 رايعGا اذهل سماÑا قحلGا يوتحيو .جاتنتسZا ف ظفحتلاو ,ةيحيضوت ةرقف ةفاضإ قيرط نع ًةداع صحفلا ريرقت ىلع ليدعتلا
 .ظفحتم جاتنتسا ىلع يوتà يتلا صحفلا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ ىلع

 اهعم صلخي ةجرد ىلإ ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف ًادج ًارشتنمو ًايرهوج قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ نع جورÑا ريثأت نوكي امدنع .٤٧
 عجارGا نإف ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعملل ةلمتكGا ريغ وأ ةللضGا ةعيبطلا نع حاصفºل ًايفاك دعُي Z ظفحتGا جاتنتسZا نأ ىلإ عجارGا
 .ضراعم جاتنتسا ىلع يوتà يتلا صحفلا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ ىلع رايعGا اذهل عباسلا قحلGا يوتحيو .ًاضراعم ًاجاتنتسا يدبي

 قاطنلا ىلع ديقلا

 .صحفلا لامكإ نم عجارGا قاطنلا ىلع ةضورفGا دويقلا ًةداع عن´ .٤٨

 ببسب ةمكو£اب يفلك"او بسان"ا يراد�ا ىوتس"ا ًايباتك غلبي نأ هيلع يغبنيف ,صحفلا لامكإ ىلع رداق ريغ عجار"ا نوكي امدنع .٤٩
 .ريرقت رادصإ بسان"ا نم ناك اذإ اميف رظني نأو ,صحفلا لامكإ هتعاطتسا مدع

  قاطنلا ىلع ةراد�ا نم ضورف"ا ديقلا 

٥٠. Z ا لبقيGا صحفل طابترا يأ عجارGا تامولعGا ةيلاMا هتفرعم تناك اذإ ةيلوGا فورظب ةيئدبZًارداق نوكي نل هنأ ىلإ ريشت طابتر 
 .عجارGا هب موقي يذلا صحفلا قاطن ىلع ةأشنGا ةرادإ نم ضورفم ديق دوجول ًارظن صحفلا لامكإ ىلع

 مايقلا ةراد|ا تضفر اذإو .ديقلا كلذ ةلازإ بلطي نأ عجارGا ىلعف ,طابترZا لوبق دعب صحفلا قاطن ىلع ًاديق ةراد|ا تضرف اذإ .٥١
 بسانGا يراد|ا ىوتسGا ًايباتك عجارGا غلبي ,تZاQا كلت فو .جاتنتسا ءادبإو صحفلا لامكإ ىلع ٍرداق ريغ عجارGا نوكي ,كلذب
 هنأب داقتعZا ىلإ هوعدي ٍرمأ عجارGا هابتنا تفلي امدنعف ,كلذ نم مغرلابو .صحفلا لامكإ هتعاطتسا مدع ببسب ةمكوQاب يفلكGاو
 ريرقتلا راط| ًاقفو ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ةَّدعُم نوكت ىتح ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع يرهوج ليدعت ءارجإ يرورضلا نم
 .٤٠-٣٨ تارقفلا ف ةحضوGا تاداشرºل ًاقفو رمMا اذه نع غSب|اب موقي عجارGا نإف ,قبطنGا يلاGا

 .ًاريرقت عجارGا ردصي نأب بلطتم كانه ناك اذإ ام كلذ ف اú ,ةيميظنتلاو ةيماظنلا تايلوؤسGا نابسQا ف ًاضيأ عجارGا ذخأي .٥٢ 
 .صحفلا لامكإ هتعاطتسا مدع ببس صحفلا ريرقت ف ركذيو ,جاتنتسا ءادبإ نع عنت† عجارGا نإف ,بلطتGا اذه لثم دوجو لاح فو
 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع يرهوج ليدعت ءارجإ يرورضلا نم هنأب داقتعZا ىلإ هوعدي ٍرمأ عجارGا هابتنا تفلي امدنعف ,كلذ عمو
 ف رمMا اذه لثم نع ًاضيأ غلبي عجارGا نإف ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راط| ًاقفو ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ةَّدعُم نوكت ىتح
 .ريرقتلا

 قاطنلا ىلع ىرخ>ا دويقلا

 ٍرداق ريغ ًةداع عجارGا نوكي ,فورظلا كلت فو .دويق نم ةراد|ا هضرفت ام فSخب ىرخأ فورظ ببسب قاطنلا ىلع ديق دجوي دق .٥٣
 رصتقي يتلا ةردانلا فورظلا ضعب دجوت دق نكلو .٥٢و ٥١ يترقفلاب كلذ ف دشرتسي نأ هيلعو ,جاتنتسا ءادبإو صحفلا لامكإ ىلع
 ريغ عجارGا مكح بسحب هنأ Zإ ,يرهوج هنأ عمو ,رثكأ وأ ددحم دحاو ٍرمأ ىلع حضاو ٍلكشب عجارGا لمع قاطن ىلع ديقلا اهيف
 حضوGا رمMا ءانثتساب هنأ ىلإ ةراش|ا قيرط نع صحفلا ريرقت عجارGا لدعي ,فورظلا كلت فو .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف رشتنم
 .جاتنتسZا ف ظفحتلا قيرط نع ًاضيأو ,رايعGا اذهل ًاقفو هب مايقلا ت دق صحفلا نإف ,صحفلا ريرقت ف ةدراو ةيحيضوت ةرقف ف
 .ظفحتم جاتنتسا ىلع يوتà يتلا صحفلا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ ىلع رايعGا اذهل سداسلا قحلGا يوتحيو



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٦٩  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 عجارGا ىلعو .ةعجارGا قاطن ىلع ضورفم ديق ببسب ةيونس ةيلام مئاوق رخآ ةعجارم ف ًاظفحتم ًايأر ىدبأ دق عجارGا نوكي دق .٥٤
 كلذ تاساكعنا ف رظني هنإف ةلاQا هذه فو ,ًادوجوم لازي Z قاطنلا ىلع ضورفGا ديقلا كلذ ناك اذإ ام نابسQا ف ذخأي نأ
 .صحفلا ريرقت ىلع

 ةمهُ"ا دكأتلا مدع ت+احو ةيرارمتس+ا 

 ٍرمأ ىلع ءوضلا طيلستل ,عجارGا جاتنتسا ىلع كلذ رثؤي نأ نود ,صحفلا ريرقت ىلإ هابتنا تفل ةرقف فاضُت دق ,ةنيعم ٍفورظ ف .٥٥
 ةرقف دعب ةرقفلا كلت يمضت لضفُيو .ًاعاستا رثكأ قاطن ىلع رمMا شقاني ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGاب قفرم حاضيإ ف هنيمضت ت
 .ددصلا اذه ف ظفحتم ريغ جاتنتسZا نأ ةقيقح ىلإ ريشت ام ًةداعو ,جاتنتسZا

 ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثي دق فرظ وأ ٍثدحب قلعتم يرهوج دكأت مدع نع ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا ف ٍفاك لكشب حاصف�ا ت اذإ .٥٦
 هذه ىلع ءوضلا طيلستل صحفلا ريرقت ىلإ هابتنا تفل ةرقف فيضي نأ عجار"ا ىلع يغبنيف ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشن"ا
 .ةلا£ا

 دكأت مدع ىلع ءوضلا طيلستل هابتنا تفل ةرقف ةفاضإ قيرط نع صحف وأ ةعجارم ةيلمعل ًاقباس ًاريرقت لَّدع دق عجارGا نوكي دق .٥٧
 يرهوíا دكأتلا مدع ناك اذإو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشنGا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثي دق فرظ وأ ٍثدحب قلعتم يرهوج
Zا ف ٍفاك لكشب هنع حاصف|ا تو ًادوجوم لازيGا تامولعGا ةيلاMا نإف ,ةيلوGا صحفلا ريرقت لدعي عجارGاب قلعتGا تامولعGةيلا 
 .يرهوíا دكأتلا مدع ةلاح رارمتسا ىلع ءوضلا طيلستل ةرقف ةفاضإ قيرط نع ةيلاQا ةيلوMا

 ًاكوكش ريثي دق فرظ وأ ٍثدحب قلعتم يرهوج دكأت مدع ,ىرخMا صحفلا تاءارجإ وأ تاراسفتسSل ًةجيتن ,عجارGا هابتنا تفل اذإ .٥٨ 
 لّدعي عجارGا نإف ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف كلذ نع ٍفاك لكشب حاصف|ا تو ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشنGا ةردق لوح ةريبك
 .هابتنا تفل ةرقف ةفاضإ قيرط نع صحفلا ريرقت

 ىلع ةأشن"ا ةردق لوح ةريبك ًاكوكش ريثت يرهوج دكأت مدع ةلاح نع ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا ف ٍفاك لكشب حاصف�ا متي مل اذإ .٥٩
 ريرقتلا نمضتي نأ يغبنيو .لا£ا ىضتقم بسح ,ضراعم وأ ظفحتم جاتنتسا ءادبإ عجار"ا ىلع يغبنيف ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا
 .يرهوج دكأت مدع ةلاح دوجو ةقيقح ىلإ ةددحم ةراشإ

 يرهوlا دكأتلا مدع ىلع ءوضلا طيلستل ةرقف ةفاضإ قيرط نع صحفلا ريرقت ليدعت نابس£ا ف ذخأي نأ عجار"ا ىلع يغبني .٦٠
 تامولع"ا ىلع رثؤي دق يذلاو ةيلبقتسم ثادحأ ىلع هلح دمتعي يذلاو ,عجار"ا هابتنا تفل يذلا )ةأشن"ا ةيرارمتسا ةلكشم فbخب(
 .ةيلو>ا ةيلا"ا

 ىرخأ تارابتعا

 تامولعGا كلت نأ ىلإ ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع يوتحي دنتسم يأ ةراشإ لاح ف هنأ ىلع ةراد|ا ةقفاوم طابترZا طورش نمضتت .٦١
 ةراد|ا مقت مل اذإو .دنتسGا اذه ف ًاضيأ هنيمضت متيس صحفلا ريرقت نإف ,ةأشنGا عجارم لبق نم اهصحف ت دق ةيلوMا ةيلاGا
 بسانGا فرصتلا ديدà ف هتدعاسG ةينوناق ةروشم ىلع لوصQا ةرورض ف رظني عجارGا نإف ,دنتسGا ف صحفلا ريرقت يمضتب
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف

 دنتسGا ف لدعGا صحفلا ريرقت يمضت نود ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ةراد|ا تردصأو ,لدعم صحف ريرقت ردصأ دق عجارGا ناك اذإ .٦٢ 
 فرصتلا ديدà ف هتدعاسG ةينوناق ةروشم ىلع لوصQا ةرورض ف رظني عجارGا نإف ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع يوتحي يذلا
 .ةيونسلا ةيلاGا مئاوقلا ةعجارú هفيلكت نم ةلاقتسZا ةيناكمإو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسانGا

 تامولعGا عيمج ىلع ,ةيلاGا مئاوقلا نم ةرصتخم ةعومجم نم فلأتت يتلا ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا يوتà نأ يرورضلا نم سيل  .٦٣
 ةمهم دعُت يتلا تاريغتلاو ثادح©ل ًاريسفت ضرعت كلذ نم Zًدب اهنكلو ,ةيلاGا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ف ةنَّمضُم نوكتس يتلا
 يمدختسG نوكي نأ ضرتفGا نم هنأ ببسب اذهو .يونسلا ريرقتلا خيرات ذنم ةأشنملل يلاGا ءادMاو يلاGا زكرGا ف تاريغتلا مهفل
 ,ىرخأ ٍفورظ فو .ةجردGا تآشنملل ةبسنلاب لاQا وه امك ,ةعجارُم ةيلام مئاوق ثدحأ ىلإ لوصولا ةيناكمإ ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا
 مئاوقلا ثدحأ عم بنج ىلإ ًابنج اهتءارق بجي هنأب ًانايب ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نمضتت نM ةجاQا ىدم ةراد|ا عم عجارGا شقاني
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 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 مئاوق ثدحأ ىلإ ةراشإ ركذ نودب ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا تناك اذإ اميف عجارGا رظني ,نايبلا كلذ بايغ لاح فو .ةعجارGا ةيلاGا
 .صحفلا ريرقت ىلع كلذ تاساكعنا ف ًاضيأ رظنيو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةللضم دعُت ,ةعجارُم ةيلام

 قيثوتلا

 صحفلا نأ ىلع ةلدأ ريفوتو عجار"ا جاتنتس+ ساسأ ريفوتل ًابسانمو ًايفاك دعُي صحفلا لامع> قيثوت دادعإ عجار"ا ىلع يغبني .٦٤
 قباسلا ف ةلص هل نكت مل ريبخ عجارم يأ قيثوتلا نّك†و .ةقبطن"ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتملل ًاقفوو رايع"ا اذهل ًاقفو ذّفُن دق
 تامولعGاو ,ةقبطGا ىرخMا صحفلا تاءارجإو ةيليلحتلا تاءارج|او ةحورطGا تاراسفتسZا ىدمو تيقوتو ةعيبط مهف نم طابترZاب
 .رومMا كلت ف ذختGا فرصتلا كلذ ف اú ,صحفلا ذيفنت ءانثأ نابسQا ف اهذخأ ت ةمهم رومأ يأو ,اهيلع لوصQا ت يتلا

 نايرسلا خيرات 

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترGا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف لامعأ ىلع رايعGا اذه يرسي .٦٥

 ماعلا عاطقلا روظنم نم رايع"ا

 مهفلا ءوس بنØ ف دعاسي طابترZا باطخ نأ ١١ ةرقفلا حضوتو .طابترZا طورش ىلع ليمعلاو عجارGا قفتي نأ ١٠ ةرقفلا بلطتت .١
 ديكأتلاو ,عجارGا تايلوؤسم ىدمو ,ةراد|ا تايلوؤسمو ,هقاطنو صحفلا فدهب قلعتي اميف ًاديدàو ,طابترZا ةعيبطب قلعتي اميف
 ييعتب ًةداع ماعلا عاطقلا ف صحفلا تاطابترا مكà يتلا حئاوللا وأ ةمظنMا مزلتو .ريرقتلا لكشو ةعيبطو ,هيلإ لوصولا متيس يذلا
 يذلا طابترZا باطخ نإف ,كلذ نم مغرلابو .ماعلا عاطقلا ف ةعئاش ةسرا∑ نوكت Z دق طابترZا تاباطخ نإف ,يلاتلابو .عجارGا
 ماعلا عاطقلا وعجارم رظني ,كلذلو .ليمعلاو ماعلا عاطقلا ف عجارGا نم ٍلكل ًاديفم نوكي دق ١١ ةرقفلا ف اهيلإ راشGُا رومMا حضوي
 .طابترا باطخ ريرà قيرط نع صحفلا طابترا طورش ىلع ليمعلا عم قافتZا ةيناكمإ ف

 فو .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف لثم ,ىرخأ لامعM ةعجارGاب قلعتي اميف عجارملل ينوناقلا مازتلZا دت† دق ,ماعلا عاطقلا ف .٢
 رظنا( لوبقلا مدع نم هنّك† Z عضو ف نوكي دق يلاتلابو ,مازتلZا اذه لثم بنØ ماعلا عاطقلا ف عجارGا عيطتسي Z ,ةلاQا هذه
 عضو ف ماعلا عاطقلا ف عجارGا نوكي Z دق ,ًاضيأو .))ب(٤٠و ٣٦ يترقفلا رظنا( صحفلا طابترا نم باحسنZا نم وأ )٥٠ ةرقفلا
 .)٦٢و ))ج(٤٠ يترقفلا رظنا( ةيونسلا ةيلاGا مئاوقلا ةعجارG ييعتلا نم ةلاقتسZا نم هنّك†

 ةمظنMاب ةأشنGا بناج نم مازتلا مدع وأ شغ دوجوب داقتعZا ىلإ هوعدي رمأ ههابتنا تفلي امدنع عجارGا ةيلوؤسم ٤١ ةرقفلا شقانت .٣
 وأ ةيميظنتلا تاطلسلل رمأ نع ريرقتلل ىرخأ ةيميظنت تابلطتم وأ ةيماظن تابلطتG ماعلا عاطقلا ف عجارGا عضخي دقو .حئاوللاو
 .ىرخMا ةماعلا تاطلسلا
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 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 لو>ا قحل"ا

 ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا صحفل طابترا باطe لاثم

 تابلطتG ًاقفو هفييكت مزSلا نم نوكيسو ,رايعGا اذه نم ١٠ ةرقفلا ف ةنّيبGا تارابتعZا بناج ىلإ ,هب داشرتسSل يلاتلا باطÑا مدختسُي
 .طابترا لك فورظو

 )ينعGا ايلعلا ةراد|ا لث∑ وأ( ةراد|ا سلجم ىلإ

 نم اهب قلعتي امو ٢٠×١ وينوي ٣٠ ف امك ةأشنملل ةيلوMا يلاGا زكرGا ةمئاق صحفل انطابترا فادهأو طورشل انمهف ديكأتل باطÑا اذه مدقن
   .خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةتسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلاو ةيكلGا قوقح ف تاريغتلاو لخدلل مئاوق

 "ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف" )٢٤١٠( صحفلا تاطابترZ يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب موقنسو
 تامولعGا نأب داقتعSل انوعدي ام انملع ىلإ اò دق ناك اذإ اّمع ريرقتلل ساسأب انديوزت فدهب كلذو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف دمتعGا
 ةئشنGُا ةلودلا وأ ميلقºل ةراشإ كلذ ف اú ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ةَّدعُم ريغ ةيلوMا ةيلاGا
 لثم فلأتيو .]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا يلاGا ريرقتلل ةيلودلا ريياعGا وه مدختسGا يلاGا ريرقتلا راطإ نوكي Z امدنع يلاGا ريرقتلل
 اهريغو ةيليلà تاءارجإ قيبطتو ,ةيبساüاو ةيلاGا رومMا نع يلوؤسGا صاخشMا ىلع يساسأ ٍلكشب ,تاراسفتسا حرط نم صحفلا اذه
 نم ريثكب لقأ ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف قاطن دعُيو .اهيلع لوصQا ت يتلا تامولعGا دييأت ًةداع بلطتي Z هنكلو ,صحفلا تاءارجإ نم
 قلعتي يأر ءادبإ ف اهنم فدهلا لثمتي يتلاو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ذَّفنُت يتلا ةعجارGا قاطن
 .ليبقلا كلذ نم يأر يأ يدبُن نل اننإف ,يلاتلابو ,ةيلاGا مئاوقلاب

   :يلي امك ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نع انريرقت نوكي نأ عقوتن نحنو

 ]ريرقتلا جذوò صن جاردإ متي[
 تاذ ةيلخادلا ةباقرلا ميمصت كلذ لمشيو .ةأشنGا ةرادإ تايلوؤسم نم ,اهيف ةيفاكلا تاحاصف|ا كلذ ف اú ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا دعُتو
 ةيلخادلا ةباقرلا كلت قيبطتو ,أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ,يرهوíا فيرحتلا نم ولخت يتلا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ضرعو دادعإب ةلصلا
 نم ءزجكو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةلوقعGا ةيبساüا تاريدقتلا ءارجإو ;ةبسانGا ةيبساüا تاسايسلا قيبطتو رايتخاو ;اهيلع ظافQاو
 يوتحي دنتسم يأ ةراشإ لاح ف هنأ ًاضيأ بلطنسو .صحفلا صوصخب ةمدقGا تارارق|اب قلعتت ةراد|ا نم ةبوتكم تادافإ بلطنس ,صحفلا
 .دنتسGا اذه ف ًاضيأ هنيمضت متيس انريرقت نإف ,اهصحف ت دق ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا كلت نأ ىلإ ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع

 .ةعجارGا تايلمع نم يأ لSخ اهفاشتكا نك† يتلا ةمهGا رومMا عيمجب ةيارد ىلع حبصنس اننأب ًاديكأت ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف رفوي Zو
 مكغلبنس ,كلذ عمو .ةينوناق ريغ تافرصت وأ أطخ وأ شغ يأ دوجو نع حاصفºل هيلع دامتعZا نك† Z انطابترا نإف ,كلذ ىلإ ةفاض|ابو
 .انهابتنا تفلت ةيرهوج ٍرومأ يأب

 قلعتي اميف اهبلطن ىرخأ تامولعم وأ قئاثو وأ تSجس يأ انل نورفويس مهنأب قثنو ,مكتكرش يفظوم بناج نم ماتلا نواعتلا ىلإ علطتنو
 .صحفلاب

 ].لاQا ىضتقم بسح ,ريتاوفلاو باعتMا تابيترتب ةقلعتGا ةيفاض|ا تامولعGا انه فاضُت[
 .)ءاضتقZا دنع( رخآب هلSحإ وأ هليدعت وأ هؤاهنإ متي مل ام ةمداقلا تاونسلل ًايراس باطÑا اذه نوكيس

 .انيلإ اهلاسرإ ةداعإو ,ةيلاGا مئاوقلل انصحف تابيترتل مكمهف عم قفتت اهنأ ىلإ ةراشºل ,باطÑا اذه نم ةقفرGا ةخسنلا عيقوتب لضفتلا وجرن

 
 )س( ةأشنGا نع ةباينلاب ةقفاوGاو ملعلاب رقأ

 )عيقوتلا( 

 ةفيظولاو مسZا

 خيراتلا
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 يناثلا قحل"ا

 ةيلوأ ةيلام تامولع" صحف ذيفنت دنع نابس£ا ف عجار"ا اهذخأي دق يتلا ةيليلحتلا تاءارج�ا

 :ةيلوMا ةيلاGا تامولعملل صحف ذيفنت دنع نابسQا ف عجارGا اهذخأي دق يتلا ةيليلحتلا تاءارجºل ةلثمأ يلي اميف

 ةلباقGا ةيلوMا ةرتفلل ةيلوMا ةيلاGا تامولعGابو ,ًةرشابم ةقباسلا ةيلوMا ةرتفلل ةيلوMا ةيلاGا تامولعGاب ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ةنراقم •
 .ةعجارGُا ةيونسلا ةيلاGا مئاوقلا ثدحأبو ,ةيلاQا ةرتفلل ةراد|ا اهتعقوت يتلا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGابو ,ةقباسلا ةيلاGا ةنسلا ف

 ةبيرضلاو ةاكزلا ةدصرأ ةنراقم ,لاثGا ليبس ىلع( تاؤبنتلا وأ تانزاوGا لثم ,ةعقوتGا جئاتنلاب ةيلاQا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ةنراقم •
 اهل ةلباقGا تامولعGاب ةيلاQا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف ةبيرضلاو ةاكزلا لبق لخدلا ىلإ لخدلا بئارضو ةاكز صصخم يب ةقSعلاو
 .)ةقباسلا تارتفلل ةيلاGا تامولعGا )ب(و ,ةعقوتGا تZدعGا مادختساب ,تانزاوGا )أ( ف

 .ةلصلا تاذ ةيلاGا ريغ تامولعGاب ةيلاQا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ةنراقم •

 كلت عجارGا عضيو .عجارGا بناج نم ةعوضوGا تاعقوتلاب ,ةلجسGا غلابGا نم اهيلإ لصوتلا ت يتلا بسنلا وأ ,ةلجسGا غلابGا ةنراقم •
 اهب لمعت يتلا ةعانصلاو ةأشنملل عجارGا مهف ىلإ ًادانتسا اهدوجو ةلوقعم ةجردب عقوتGا تاقSعلا قيبطتو ديدà قيرط نع تاعقوتلا
 .ةأشنGا

 .ةعانصلا سفن ف ىرخأ تآشنú ةصاÑا كلتب ةيلاQا ةيلوMا ةرتفلل تارشؤGاو بسنلا ةنراقم •

 ,ةقباسلا تارتفلل ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف اهل ةلباقGا تاقSعلاب ةيلاQا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف رصانعلا يب تاقSعلا ةنراقم •
 ةبسنلاو ,لوصMا يلامجإ نم ةيوئم ةبسنك اهعون بسح لوصMاو ,تاعيبGا نم ةيوئم ةبسنك هعون بسح فورصGا ,لاثGا ليبس ىلع
 .ليصحتلا ةقحتسم غلابGا ف ريغتلل ةيوئGا ةبسنلا ىلإ تاعيبGا ف ريغتلل ةيوئGا

 :تانايبلا ليصفت قرطل ةلثمأ يلي اميفو .ةعم§ا ريغ تانايبلا ةنراقم •

 .ةيعوبسأ وأ ,ةيرهش وأ ,ةيونس عبر غلابم ىلإ ةلَّصفُم تافورصGا وأ تاداري|ا دونب ,لاثGا ليبس ىلع ,ةرتفلا بسح ○

 .داري|ا ردصم وأ يجاتن|ا طÑا بسح ○

 .ةعوم§ا تانوكم بسح ,لاثGا ليبس ىلع ,عقوGا بسح ○

 .ييفرQا وأ ,ييرامعGا وأ ,يممصGا نم دلوتGا داري|ا ,لاثGا ليبس ىلع ,ةلماعGا تافص بسح ○

 .رهشلاو جتنGا بسح تاعيبGا ,لاثGا ليبس ىلع ,ةلماعملل ةددعتGا تافصلا بسح ○
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 ثلاثلا قحل"ا

 ةراد�ا نم ةدافإ باطe لاثم

 .اهيلت يتلا ةرتفلل ةيلوأ ةرتف نمو ,ىرخM ةأشنم نم فلتختس ةراد|ا تادافإ نإ لب .ًايسايق ًاباطخ يلاتلا باطÑا نوكي نأ دوصقGا سيل

 )ةأشنGاب ةصاÑا ةسيورتلا(

 )خيراتلا( )عجارGا ىلإ(

 :ةرصتخم ةيلام مئاوق ىلع لمتشت ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا تناك اذإ ةيحاتتفا تارقف

 ف تاريغتلاو لخدلا مئاوقو ٢٠×١ سرام ٣١ ف امك )س( ةأشنملل ةرصت±ا يلاGا زكرGا ةمئاقل مكصحف صوصخب لثاGا ةداف|ا باطخ مدقن
 ىلإ اò دق ناك اذإ ام نأشب جاتنتسا ءادبإ ضارغM خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل ةرصت±ا ةيدقنلا تاقفدتلاو ةيكلGا قوقح
 يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ةَّدعُم ريغ ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نأب داقتعZا ىلإ مكوعدي ام مكملع
 ةيلودلا ريياعGا وه مدختسGا يلاGا ريرقتلا راطإ نوكي Z امدنع ,يلاGا ريرقتلا راط| ةئشنGُا ةلودلا وأ ميلق|ا ىلإ ةراشإ كلذ ف اú ,قبطنGا
 .]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا يلاGا ريرقتلل

 .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ضرعو دادعإ نع انتيلوؤسú رقنو
 يلام ريرقت راط| ًاقفو ةَّدعGُا ماعلا ضرغلا تاذ ةيلاGا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ىلع لمتشت ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا تناك اذإ ةيحاتتفا تارقف
 :لداعلا ضرعلا قيقà ىلإ فدهي

 قوقح ف تاريغتلاو لخدلا مئاوقو ٢٠×١ سرام ٣١ ف امك )س( ةأشنملل يلاGا زكرGا ةمئاقل مكصحف صوصخب لثاGا ةداف|ا باطخ مدقن
 ىرخMا ةيريسفتلا تاحاضي|او ةمهGا ةيبساüا تاسايسلاب صخلمو خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل ةيدقنلا تاقفدتلاو ةيكلGا
Mدق ناك اذإ ام نأشب جاتنتسا ءادبإ ضارغ òا ىلإ مكوعدي ام مكملع ىلإ اZا نأب داقتعGا تامولعGا ةيلاMةيلو Z ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت 

 ةيدقنلا اهتاقفدتو يلاGا اهءادأو ٢٠×١ سرام ٣١ ف امك )س( ةأشنملل يلاGا زكرGا )*()ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Z وأ(

 ريرقتلا راطإ نوكي Z امدنع ,يلاGا ريرقتلا راط| ةئشنGُا ةلودلا وأ ميلق|ا ىلإ ةراشإ كلذ ف اú ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو
 .]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا يلاGا ريرقتلل ةيلودلا ريياعGا وه مدختسGا يلاGا

 .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو ةيلوMا ةيلاGا تامولعملل لداعلا ضرعلا نع انتيلوؤسú رقنو
 :ةيت•ا تاداف|ا ىلع ,انداقتعاو انملع دح ىلع ,دكؤنو

 .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو هSعأ اهيلإ راشGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ضرعو دادعإ ت دقل •
 يتلا كلت ًاديدàو( ةراد|ا سلجمو يمهاسGا تاعامتجا رضاحم عيمجو ,ةمعادلا قئاثولاو ةيبساüا رتافدلا عيمج مكل انرفو دقل •

 .)]ةقبطنGا خيراوتلا جاردإ متي[ ف تدقُع
• Z ماعم ةيأ دجوتSجسلا ف ميلس ٍلكشب اهليجست متي مل ةمهم تSا تüا اهيلإ دنتست يتلا ةيبساGا تامولعGا ةيلاMةيلو. 

 ىلع يرهوج ريثأت اهل نوكي دق يتلا حئاوللاو ةمظنMاب مازتلZا مدع تZاح نم ةفورعم ةلمتحم وأ ةيلعف مازتلا مدع ةلاح ةيأ دجوت مل •
 .مازتلZا مدع لاح ف ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا

 .أطÑاو شغلا فاشتكاو عنG ةيلخادلا ةباقرلا قيبطتو ميمصت نع انتيلوؤسú رقن •

 
 انوعدي ام انملع ىلإ مني ملف ,انصحف ىلإ ًادانتسا :يه عجارGا ريراقت جذاò ف اهمادختسا متيس يتلا ةرابعلا نإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف دئاسلا فرعلا عم ًايش´  *

 ..... ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Z ةقفرGا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نأب داقتعZا ىلإ



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٧٤  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 .ةأشنGا ىلع ترثأ دق نوكت اúر اهيف هبتشم وأ ةفورعم شغ تZاح يأب قلعتت يتلا ةمهGا قئاقQا عيمج نع مكل انحصفأ دقل •

 .شغلل ةجيتن يرهوج ٍلكشب ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا فيرà لامتحا رطÑ انمييقت جئاتن نع مكل انحصفأ دقل •

 ةبسنلاب ةيرهوج ريغ ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ًءاوس ,دعُت قفرGا لودíا ف ةصخلGا ةحَّحصGُا ريغ تافيرحتلا تاريثأت نأ دقتعن اننأ •
 .لكك ةيلوMا ةيلاGا تامولعملل

 .ةقSعلا تاذ فارطMا ةيوهب قلعتي اميف مكل ةمدقGا تامولعGا لامتكا دكؤن اننإ •

 :ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف ٍفاك ٍلكشب هنع حاصف|ا ت ,ءاضتقZا دنعو ,ميلس ٍلكشب يلي ام ليجست ت دقل •

 ,هتانامضو ريجأتلا تابيترتو ,تSيوحتلاو ,ضورقلاو ,تايرتشGاو ,تاعيبGا كلذ ف اú ,ةقSعلا تاذ فارطMا عم تSماعGا ○
 ;اهل دادسلا ةبجاو وأ ةقSعلا تاذ فارطMا نم ليصحتلا ةقحتسم غلابGاو

 ;ةأشنGا ىلع ةلمتحُم تامازتلا بترت دق يتلاو ,ةيهفش وأ ةبوتكم تناك ًءاوس ,تانامضلا ○

 .ًاقباس اهعيب ت يتلا لوصMا ءارش ةداعإ تارايخو تايقافتا ○

 تاضارتفZا نإ .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو ت تامازتلZاو لوص©ل ةلداعلا ةميقلا تاسايق نع حاصف|او ضرعلا نإ •
 وأ ةلداعلا ةميقلا تاسايقب ةلص كلذل نوكي امدنع ,ةأشنGا نع ةباينلاب ةددحم تاءارجإ ذيفنت ىلع انتردقو انتين سكعت ةمدختسGا
 .اهنع حاصف|ا

 وأ ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف ةسكعنGا تامازتلZاو لوص©ل ةيرتفدلا ةميقلا ىلع يرهوج ٍلكشب رثؤت دق اياون وأ ططخ انيدل تسيل •
 .اهفينصت ىلع

 ت نوزخم دجوي Zو ,همداقت وأ نوز±ا ف ةدايز ةيأ ىلإ يدؤتس ىرخأ اياون وأ ططخ وأ جاتنإ طوطخ نع يلختلل ططخ انيدل تسيل •
àهديد úققحتلل ةلباقلا ةميقلا ىلع ديزي غلب. 

 .ةأشنGا لوصأ ىلع ءابعأ وأ تانوهر يأ دجوت Zو لوصMا عيمí ةلوبقم ةيكلم كوكص ةأشنGا ىدل •

 .ةلمتüاو ةيلعفلا تامازتلZا نم لك نع ,لاQا ىضتقم بسح ,انحصفأ وأ انلجس دقل •

 تادافإ ةيأ يمضت نابسQا ف ذخؤيو ,ةرم لوM اهقيبطت متي يتلا ةديدíا ةبساüا ريياعú قلعتت ةيفاضإ تادافإ ةيأ ةفاضإ متي[ •
 ].ةيلوMا ةيلاGا تامولعGاب ةلص تاذ نوكتو ةعجارملل ديدج يلود رايعم يأ اهبلطتي ةيفاضإ

 ف ًاحاصفإ وأ Sًيدعت بلطتت نأ نك† باطÑا اذه خيرات ىتحو يلاGا زكرGا ةمئاق خيرات دعب ثادحأ يأ عقت مل ,انداقتعاو انملع دح ىلعو
 .ًافنآ ةروكذGا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا

__________________________ 

 )لوMا يذيفنتلا لوؤسGا(

 

 

__________________________ 

 )لوMا يلاGا لوؤسGا(



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٧٥  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 
 
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 عبارلا قحل"ا

 ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا صحف ريراقتل ةلثمأ

 ))ط(٤٣ ةرقفلا رظنا( لداعلا ضرعلا قيقÜ ىلإ فدهي يلام ريرقت راط� ًاقفو ةَّدعُ"ا ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم

 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف نع ريرقت

 )نوينعGا نوبطا±ا(

 ةمدقم

 ةيدقنلا تاقفدتلاو ةيكلGا قوقح ف تاريغتلاو لخدلا مئاوقو ,٢٠×١ سرام ٣١ ف امك )س( ةأشنملل ةقفرGا يلاGا زكرGا ةمئاق انصحف دقل
 ةلوؤسGا يه ةراد|ا دعُتو ١.ىرخMا ةيريسفتلا تاحاضي|او ةمهGُا ةيبساüا تاسايسلاب صخلمو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل
 جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتتو .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو لداع لكشب اهضرعو ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه دادعإ نع
 .انصحف ىلإ ًادانتسا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه نأشب

 صحفلا قاطن

 ,"ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف" )٢٤١٠( صحفلا تاطابترZ يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقل
 يلوؤسGا صاخشMا ىلع يساسأ ٍلكشب ,تاراسفتسا حرط نم ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف فلأتيو ٢.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف دمتعGا
 متي يتلا ةعجارGا نم هقاطن ف ريثكب لقأ صحفلا دعُيو .صحفلا تاءارجإ نم اهريغو ةيليلà تاءارجإ قيبطتو ,ةيبساüاو ةيلاGا رومMا نع
 حبصنس اننأب ديكأت ىلإ لوصولا نم اننّك† Z هنإف كلذل ًاعبتو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو اهب مايقلا
 .ةعجارم يأر يأ يدبن Z اننإف ,هيلع ًءانبو .ةعجارGا تايلمع نم يأ لSخ اهفاشتكا نك† يتلا ةمهGُا رومMا عيمجب ةيارد ىلع

 جاتنتسZا 

 ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت Z ةقفرGا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نأب داقتعZا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني ملف ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا
 ةيدقنلا اهتاقفدتو يلاGا اهئادأو ٢٠×١ سرام ٣١ ف امك ةأشنملل يلاGا زكرGا )",ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Z" وأ( ـل
 ريرقتلا راط| ةئشنGا ةلودلا وأ ميلق|ا ىلإ ةراشإ كلذ ف اú ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل
 .]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا يلاGا ريرقتلل ةيلودلا ريياعGا وه مدختسGا يلاGا ريرقتلا راطإ نوكي Z امدنع يلاGا

 عجارGا 
 خيراتلا

 ناونعلا

 
 .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا اهل مدقُت يتلا تاطلسلا نم اهلداعي ام وأ ةيميظنتلا ةطلسلا ديدà ف عجارGا بغري دق  ١
 تاطابترZ يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقل :يت•ا وحنلا ىلع ةلمíا هذه ةءارق يغبني ,ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نم Zًدب ةيخيراتلا ةيلاGا تامولعGا صحف ةلاح ف ٢

 فورظلا لظ ف ةجاQا بسح ريرقتلا ةيقب ليدعت بجيو .ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم ذفنGُا ةيخيراتلا ةيلاGا تامولعGا صحف ىلع قبطُي يذلا ,)٢٤١٠( صحفلا
 .ةمئاقلا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٧٦  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 
 
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 ))ي(٤٣ ةرقفلا رظنا( ىرخ>ا ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا

 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف نع ريرقت

 )نوينعGا نوبطا±ا(

 ةمدقم

 تاقفدتلاو ةيكلGا قوقح ف تاريغتلاو لخدلا مئاوقو ,٢٠×١ سرام ٣١ ف امك )س( ةأشنملل ةقفرGا ]ةرصت±ا[ يلاGا زكرGا ةمئاق انصحف دقل
 اهضرعو ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه دادعإ نع ةلوؤسGا يه ةراد|ا دعُتو ٣.خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل ]ةرصت±ا[ ةيدقنلا
 .انصحف ىلإ ًادانتسا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه نأشب جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتتو .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو

 صحفلا قاطن

 ,"ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف" )٢٤١٠( صحفلا تاطابترZ يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقل
 يلوؤسGا صاخشMا ىلع يساسأ ٍلكشب ,تاراسفتسا حرط نم ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف فلأتيو ٤.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف دمتعGا
 متي يتلا ةعجارGا نم هقاطن ف ريثكب لقأ صحفلا دعُيو .صحفلا تاءارجإ نم اهريغو ةيليلà تاءارجإ قيبطتو ,ةيبساüاو ةيلاGا رومMا نع
 حبصنس اننأب ديكأت ىلإ لوصولا نم اننّك† Z هنإف كلذل ًاعبتو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو اهب مايقلا
 .ةعجارم يأر يأ يدبن Z اننإف ,هيلع ًءانبو .ةعجارGا تايلمع نم يأ لSخ اهفاشتكا نك† يتلا ةمهGُا رومMا عيمجب ةيارد ىلع

 جاتنتسZا

 بناوíا عيمج نم ةَّدعُم ريغ ةقفرGا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نأب داقتعZا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني ملف ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا
 راط|ا نوكي Z امدنع يلاGا ريرقتلا راط| ةئشنGُا ةلودلا وأ ميلق|ا ىلإ ةراشإ كلذ ف اú ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو ةيرهوíا
 .]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا يلاGا ريرقتلل ةيلودلا ريياعGا وه مدختسGا

 عجارGا 
 خيراتلا

 ناونعلا

 
 .١ مقر ةيشاQا رظنا  ٣
 .٢ مقر ةيشاQا رظنا ٤



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٧٧  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 
 
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 سماeا قحل"ا

 قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راطإ نع جورeا ببسب ظفحتم جاتنتسا ىلع يوتÜ صحف ريراقتل ةلثمأ

 ))ط(٤٣ ةرقفلا رظنا( لداعلا ضرعلا قيقÜ ىلإ فدهي يلام ريرقت راط� ًاقفو ةَّدعُ"ا ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم

 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف نع ريرقت

 )نوينعGا نوبطا±ا(

 ةمدقم

 ةيدقنلا تاقفدتلاو ةيكلGا قوقح ف تاريغتلاو لخدلا مئاوقو ,٢٠×١ سرام ٣١ ف امك )س( ةأشنملل ةقفرGا يلاGا زكرGا ةمئاق انصحف دقل
 ةلوؤسGا يه ةراد|ا دعُتو ١.ىرخMا ةيريسفتلا تاحاضي|او ةمهGُا ةيبساüا تاسايسلاب صخلمو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل
 جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتتو .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو لداع لكشب اهضرعو ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه دادعإ نع
 .انصحف ىلإ ًادانتسا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه نأشب

 صحفلا قاطن

 ,"ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف" )٢٤١٠( صحفلا تاطابترZ يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقل
 يلوؤسGا صاخشMا ىلع يساسأ ٍلكشب ,تاراسفتسا حرط نم ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف فلأتيو ٢.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف دمتعGا
 متي يتلا ةعجارGا نم هقاطن ف ريثكب لقأ صحفلا دعُيو .صحفلا تاءارجإ نم اهريغو ةيليلà تاءارجإ قيبطتو ,ةيبساüاو ةيلاGا رومMا نع
 حبصنس اننأب ديكأت ىلإ لوصولا نم اننّك† Z هنإف كلذل ًاعبتو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو اهب مايقلا
 .ةعجارم يأر يأ يدبن Z اننإف ,هيلع ًءانبو .ةعجارGا تايلمع نم يأ لSخ اهفاشتكا نك† يتلا ةمهGُا رومMا عيمجب ةيارد ىلع

 ظفحتGا جاتنتسZا ساسأ 

 دقتعن ,ةنيعم راجيإ دوقع تامازتلا لجMا ةليوط نويدلاو تاراقعلا نم )س( ةأشنGا تدعبتسا دقف ,ةراد|ا انل اهترفو يتلا تامولعGا ىلإ ًادانتسا
 راجي|ا دوقع تامازتلا ةلمسر ت´ اذإ هنأ ىلإ تامولعGا هذه ريشتو .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ عم قفتت يكل اهتلمسر يغبني هنأ
 نإف كلذكو ,لاير ____ غلبú لجMا ةليوط نويدلاو ,لاير ______ غلبú ديزتس تاراقعلا نإف ,٢٠×١ سرام ٣١ ف كلت

 ,لاير ______و ,لاير ______و ,لاير _____ غلبú )صقنتس( ديزتس مهسلا ةيحبرو لخدلا فاص
 .خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل ,بيترتلا ىلع ,لاير ____و

 ظفحتGا جاتنتسZا

 ةيلاGا تامولعGا نأب داقتعZا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني ملف ,ةقباسلا ةرقفلا ف حضوGا رمMا ءانثتسابو ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا
 ٣١ ف امك ةأشنملل يلاGا زكرGا )",ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Z" وأ( ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت Z ةقفرGا ةيلوMا
 ف اú ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلاGا اهئادأو ٢٠×١ سرام
 يلاGا ريرقتلل ةيلودلا ريياعGا وه مدختسGا يلاGا ريرقتلا راطإ نوكي Z امدنع يلاGا ريرقتلا راط| ةئشنGا ةلودلا وأ ميلق|ا ىلإ ةراشإ كلذ
 .]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا

 عجارGا 

 خيراتلا
 ناونعلا

 
 .عبارلا قحلGا ف ١ مقر ةيشاQا رظنا  ١
 .عبارلا قحلGا ف ٢ مقر ةيشاQا رظنا  ٢



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٧٨  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 
 
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 ))ي(٤٣ ةرقفلا رظنا( ىرخ>ا ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا

 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف نع ريرقت

 )نوينعGا نوبطا±ا(

 ةمدقم

 تاقفدتلاو ةيكلGا قوقح ف تاريغتلاو لخدلا مئاوقو ,٢٠×١ سرام ٣١ ف امك )س( ةأشنملل ةقفرGا ]ةرصت±ا[ يلاGا زكرGا ةمئاق انصحف دقل
 اهضرعو ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه دادعإ نع ةلوؤسGا يه ةراد|ا دعُتو ٣.خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل ]ةرصت±ا[ ةيدقنلا
 .انصحف ىلإ ًادانتسا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه نأشب جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتتو .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو

 صحفلا قاطن

 ,"ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف" )٢٤١٠( صحفلا تاطابترZ يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقل
 يلوؤسGا صاخشMا ىلع يساسأ ٍلكشب ,تاراسفتسا حرط نم ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف فلأتيو ٤.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف دمتعGا
 متي يتلا ةعجارGا نم هقاطن ف ريثكب لقأ صحفلا دعُيو .صحفلا تاءارجإ نم اهريغو ةيليلà تاءارجإ قيبطتو ,ةيبساüاو ةيلاGا رومMا نع
 حبصنس اننأب ديكأت ىلإ لوصولا نم اننّك† Z هنإف كلذل ًاعبتو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو اهب مايقلا
 .ةعجارم يأر يأ يدبن Z اننإف ,هيلع ًءانبو .ةعجارGا تايلمع نم يأ لSخ اهفاشتكا نك† يتلا ةمهGُا رومMا عيمجب ةيارد ىلع

 ظفحتGا جاتنتسZا ساسأ

 دقتعن ,ةنيعم راجيإ دوقع تامازتلا لجMا ةليوط نويدلاو تاراقعلا نم )س( ةأشنGا تدعبتسا دقف ,ةراد|ا انل اهترفو يتلا تامولعGا ىلإ ًادانتسا
 راجي|ا دوقع تامازتلا ةلمسر ت´ اذإ هنأ ىلإ تامولعGا هذه ريشتو .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ عم قفتت يكل اهتلمسر يغبني هنأ
 نإف كلذكو ,لاير ____ غلبú لجMا ةليوط نويدلاو ,لاير ______ غلبú ديزتس تاراقعلا نإف ,٢٠×١ سرام ٣١ ف كلت

 ,لاير ______و ,لاير ______و ,لاير _____ غلبú )صقنتس( ديزتس مهسلا ةيحبرو لخدلا فاص
 .خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل ,بيترتلا ىلع ,لاير ____و

 ظفحتGا جاتنتسZا

 ةيلاGا تامولعGا نأب داقتعZا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني ملف ,ةقباسلا ةرقفلا ف حضوGا رمMا ءانثتسابو ,هب انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتسا
 ةلودلا وأ ميلق|ا ىلإ ةراشإ كلذ ف اú ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ةَّدعُم ريغ ةقفرGا ةيلوMا
 .]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا يلاGا ريرقتلل ةيلودلا ريياعGا وه مدختسGا راط|ا نوكي Z امدنع يلاGا ريرقتلا راط| ةئشنGُا

 عجارGا 
 خيراتلا

 ناونعلا

 
 .عبارلا قحلGا ف ١ مقر ةيشاQا رظنا  ٣
 .عبارلا قحلGا ف ٢ مقر ةيشاQا رظنا ٤



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٧٩  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 
 
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 سداسلا قحل"ا

 ةراد�ا هضرفت مل قاطنلا ىلع ديق ببسب ظفحتم جاتنتسا ىلع يوتÜ صحف ريراقتل ةلثمأ

 ))ط(٤٣ ةرقفلا رظنا( لداعلا ضرعلا قيقÜ ىلإ فدهي يلام ريرقت راط� ًاقفو ةَّدعُ"ا ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم

 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف نع ريرقت

 )نوينعGا نوبطا±ا(

 ةمدقم

 ةيدقنلا تاقفدتلاو ةيكلGا قوقح ف تاريغتلاو لخدلا مئاوقو ,٢٠×١ سرام ٣١ ف امك )س( ةأشنملل ةقفرGا يلاGا زكرGا ةمئاق انصحف دقل
 ةلوؤسGا يه ةراد|ا دعُتو ١.ىرخMا ةيريسفتلا تاحاضي|او ةمهGُا ةيبساüا تاسايسلاب صخلمو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل
 جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتتو .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو لداع لكشب اهضرعو ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه دادعإ نع
 .انصحف ىلإ ًادانتسا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه نأشب

 صحفلا قاطن

 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف" )٢٤١٠( صحفلا تاطابترZ يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقف ,ةيلاتلا ةرقفلا ف حضوم وه ام ءانثتساب
 ,تاراسفتسا حرط نم ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف فلأتيو ٢.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف دمتعGا ,"ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم ذَّفنGُا
 صحفلا دعُيو .صحفلا تاءارجإ نم اهريغو ةيليلà تاءارجإ قيبطتو ,ةيبساüاو ةيلاGا رومMا نع يلوؤسGا صاخشMا ىلع يساسأ ٍلكشب
 Z هنإف كلذل ًاعبتو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو اهب مايقلا متي يتلا ةعجارGا نم هقاطن ف ريثكب لقأ
 ,هيلع ًءانبو .ةعجارGا تايلمع نم يأ لSخ اهفاشتكا نك† يتلا ةمهGُا رومMا عيمجب ةيارد ىلع حبصنس اننأب ديكأت ىلإ لوصولا نم اننّك†
 .ةعجارم يأر يأ يدبن Z اننإف

 ظفحتGا جاتنتسZا ساسأ

 نم نكمتن مل ,عرفلا كلذب ةصاÑا ليصحتلا ةقحتسم غلابGا تSجس فلت ىلإ ىدأ )خيراتلا( ف عورفلا دحأ بتكم ف قيرح ثودح ةجيتن
 ءاشنإ ةداعإ ددصب ةأشنGاو .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف ةدراولاو لاير ______ اهعومجم غلب ليصحتلا ةقحتسم غلابG انصحف لامكإ
 .ليصحتلل ةلباقلا ريغ غلابملل صصخم نم هب قلعتي امو هSعأ حضوGا غلبGا معدتس تSجسلا هذه تناك اذإ ا∑ ةدكأتم ريغو ,تSجسلا هذه
 اهؤارجإ يرورضلا نم ناك تSيدعت ةمث نأ ىلإ ريشت رومأ انملع ىلإ ومنتس تناك اúر ,ليصحتلا ةقحتسم غلابملل انصحف لامكإ انعطتسا ولو
 .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف

 ظفحتGا جاتنتسZا

 انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتساو ,هSعأ حضوGا عضولا Zول انملع ىلإ ومنتس تناك اúر يتلا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع تSيدعتلا ءانثتساب
 ,لداع لكشب ضرعت Z" وأ( ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت Z ةقفرGا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نأب داقتعZا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني ملف ,هب
 ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلاGا اهئادأو ٢٠×١ سرام ٣١ ف امك ةأشنملل يلاGا زكرGا )",ةيرهوíا بناوíا عيمج نم
 نوكي Z امدنع يلاGا ريرقتلا راط| ةئشنGا ةلودلا وأ ميلق|ا ىلإ ةراشإ كلذ ف اú ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو خيراتلا كلذ
 .]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا يلاGا ريرقتلل ةيلودلا ريياعGا وه مدختسGا يلاGا ريرقتلا راطإ

 عجارGا 
 خيراتلا
 ناونعلا

 
 .عبارلا قحلGا ف ١ مقر ةيشاQا رظنا  ١
 .عبارلا قحلGا ف ٢ مقر ةيشاQا رظنا ٢



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٨٠  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 
 
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 ))ي(٤٣ ةرقفلا رظنا( ىرخ>ا ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا

 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف نع ريرقت

 )نوينعGا نوبطا±ا(

 ةمدقم

 تاقفدتلاو ةيكلGا قوقح ف تاريغتلاو لخدلا مئاوقو ,٢٠×١ سرام ٣١ ف امك )س( ةأشنملل ةقفرGا ]ةرصت±ا[ يلاGا زكرGا ةمئاق انصحف دقل
 اهضرعو ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه دادعإ نع ةلوؤسGا يه ةراد|ا دعُتو ٣.خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل ]ةرصت±ا[ ةيدقنلا
 .انصحف ىلإ ًادانتسا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه نأشب جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتتو .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو

 صحفلا قاطن

 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف" )٢٤١٠( صحفلا تاطابترZ يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقف ,ةيلاتلا ةرقفلا ف حضوم وه ام ءانثتساب
 ,تاراسفتسا حرط نم ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف فلأتيو ٤.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف دمتعGا ,"ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم ذَّفنGُا
 صحفلا دعُيو .صحفلا تاءارجإ نم اهريغو ةيليلà تاءارجإ قيبطتو ,ةيبساüاو ةيلاGا رومMا نع يلوؤسGا صاخشMا ىلع يساسأ ٍلكشب
 Z هنإف كلذل ًاعبتو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو اهب مايقلا متي يتلا ةعجارGا نم هقاطن ف ريثكب لقأ
 ,هيلع ًءانبو .ةعجارGا تايلمع نم يأ لSخ اهفاشتكا نك† يتلا ةمهGُا رومMا عيمجب ةيارد ىلع حبصنس اننأب ديكأت ىلإ لوصولا نم اننّك†
 .ةعجارم يأر يأ يدبن Z اننإف

 ظفحتGا جاتنتسZا ساسأ

 نم نكمتن مل ,عرفلا كلذب ةصاÑا ليصحتلا ةقحتسم غلابGا تSجس فلت ىلإ ىدأ )خيراتلا( ف عورفلا دحأ بتكم ف قيرح ثودح ةجيتن
 ءاشنإ ةداعإ ددصب ةأشنGاو .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف ةدراولاو لاير ______ اهعومجم غلب ليصحتلا ةقحتسم غلابG انصحف لامكإ
 .ليصحتلل ةلباقلا ريغ غلابملل صصخم نم هب قلعتي امو هSعأ حضوGا غلبGا معدتس تSجسلا هذه تناك اذإ ا∑ ةدكأتم ريغو ,تSجسلا هذه
 اهؤارجإ يرورضلا نم ناك تSيدعت ةمث نأ ىلإ ريشت رومأ انملع ىلإ ومنتس تناك اúر ,ليصحتلا ةقحتسم غلابملل انصحف لامكإ انعطتسا ولو
 .ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف

 ظفحتGا جاتنتسZا

 انمق يذلا صحفلا ىلإ ًادانتساو ,هSعأ حضوGا عضولا Zول انملع ىلإ ومنتس تناك اúر يتلا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ىلع تSيدعتلا ءانثتساب
 ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ةَّدعُم ريغ ةقفرGا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا نأب داقتعZا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني ملف ,هب
 ريياعGا وه مدختسGا راط|ا نوكي Z امدنع يلاGا ريرقتلا راط| ةئشنGُا ةلودلا وأ ميلق|ا ىلإ ةراشإ كلذ ف اú ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ
 .]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا يلاGا ريرقتلل ةيلودلا

 عجارGا 
 خيراتلا

 ناونعلا

 
 .عبارلا قحلGا ف ١ مقر ةيشاQا رظنا  ٣
 .عبارلا قحلGا ف ٢ مقر ةيشاQا رظنا ٤



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٨١  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 
 
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 عباسلا قحل"ا

 قبطن"ا يلا"ا ريرقتلا راطإ نع جورeا ببسب ضراعم جاتنتسا ىلع يوتÜ صحف ريراقتل ةلثمأ

 ))ط(٤٣ ةرقفلا رظنا( لداعلا ضرعلا قيقÜ ىلإ فدهي يلام ريرقت راط� ًاقفو ةَّدعُ"ا ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا"ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم

 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف نع ريرقت

 )نوينعGا نوبطا±ا(

 ةمدقم

 ةيدقنلا تاقفدتلاو ةيكلGا قوقح ف تاريغتلاو لخدلا مئاوقو ,٢٠×١ سرام ٣١ ف امك )س( ةأشنملل ةقفرGا يلاGا زكرGا ةمئاق انصحف دقل
 ةلوؤسGا يه ةراد|ا دعُتو ١.ىرخMا ةيريسفتلا تاحاضي|او ةمهGُا ةيبساüا تاسايسلاب صخلمو ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل
 جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتتو .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو لداع لكشب اهضرعو ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه دادعإ نع
 .انصحف ىلإ ًادانتسا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه نأشب

 صحفلا قاطن

 ,"ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف" )٢٤١٠( صحفلا تاطابترZ يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقل
 يلوؤسGا صاخشMا ىلع يساسأ ٍلكشب ,تاراسفتسا حرط نم ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف فلأتيو ٢.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف دمتعGا
 متي يتلا ةعجارGا نم هقاطن ف ريثكب لقأ صحفلا دعُيو .صحفلا تاءارجإ نم اهريغو ةيليلà تاءارجإ قيبطتو ,ةيبساüاو ةيلاGا رومMا نع
 حبصنس اننأب ديكأت ىلإ لوصولا نم اننّك† Z هنإف كلذل ًاعبتو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو اهب مايقلا
 .ةعجارم يأر يأ يدبن Z اننإف ,هيلع ًءانبو .ةعجارGا تايلمع نم يأ لSخ اهفاشتكا نك† يتلا ةمهGُا رومMا عيمجب ةيارد ىلع

 ضراعGا جاتنتسZا ساسأ

 ببسب بسانم ريغ نوكيس ديحوتلا نأ ةراد|ا ىرت ثيح ,ةعباتلا اهتاكرشل ةيلاGا مئاوقلا ديحوت نع ةأشنGا ةرادإ تفقوت ,ةرتفلا هذه نم ًةيادب
 ةلودلا وأ ميلق|ا ىلإ ةراشإ كلذ ف اú ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ عم اذه قفتي Zو .ةرطيسم ريغ ةديدج ةريبك صصح دوجو
 .]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا يلاGا ريرقتلل ةيلودلا ريياعGا وه مدختسGا يلاGا ريرقتلا راطإ نوكي Z امدنع يلاGا ريرقتلا راط| ةئشنGا
 .يرهوج لكشب فلتختس تناك ًابيرقت ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف ةدراولا مئاوقلا عيمج نإف ,اهدادعإ ت دق ةدحوGا ةيلاGا مئاوقلا تناك ولو

 ضراعGا جاتنتسZا

 ,ةقباسلا ةرقفلا ف حضوم وه امك ,ديحوتلا ساسأ ىلع ةعباتلا تاكرشلا ف ةأشنGا تارامثتسا نع ةبساüا مدع ببسب هنأ ىلإ انصحف ريشي
 يلاGا زكرGا )",ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت Z" وأ( ـل ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت Z ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه نإف
 ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلاGا اهئادأو ٢٠×١ سرام ٣١ ف امك ةأشنملل
 ريياعGا وه مدختسGا يلاGا ريرقتلا راطإ نوكي Z امدنع يلاGا ريرقتلا راط| ةئشنGا ةلودلا وأ ميلق|ا ىلإ ةراشإ كلذ ف اú ,قبطنGا يلاGا
 .]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا يلاGا ريرقتلل ةيلودلا

 عجارGا 

 خيراتلا
 ناونعلا

 
 .عبارلا قحلGا ف ١ مقر ةيشاQا رظنا  ١
 .عبارلا قحلGا ف ٢ مقر ةيشاQا رظنا ٢



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٨٢  

 )٢٤١٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 
 
 

 ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف
 ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم

 ))ي(٤٣ ةرقفلا رظنا( ىرخ>ا ةيلو>ا ةيلا"ا تامولع"ا

 ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف نع ريرقت

 )نوينعGا نوبطا±ا(

 ةمدقم

 تاقفدتلاو ةيكلGا قوقح ف تاريغتلاو لخدلا مئاوقو ,٢٠×١ سرام ٣١ ف امك )س( ةأشنملل ةقفرGا ]ةرصت±ا[ يلاGا زكرGا ةمئاق انصحف دقل
 اهضرعو ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه دادعإ نع ةلوؤسGا يه ةراد|ا دعُتو ٣.خيراتلا كلذ ف ةيهتنGا رهشأ ةثSثلا ةرتفل ]ةرصت±ا[ ةيدقنلا
 .انصحف ىلإ ًادانتسا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه نأشب جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتتو .]قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو

 صحفلا قاطن

 ,"ةأشنملل لقتسGا عجارGا لبق نم ذَّفنGُا ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف" )٢٤١٠( صحفلا تاطابترZ يلودلا رايعملل ًاقفو صحفلاب انمق دقل
 يلوؤسGا صاخشMا ىلع يساسأ ٍلكشب ,تاراسفتسا حرط نم ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا صحف فلأتيو ٤.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف دمتعGا
 متي يتلا ةعجارGا نم هقاطن ف ريثكب لقأ صحفلا دعُيو .صحفلا تاءارجإ نم اهريغو ةيليلà تاءارجإ قيبطتو ,ةيبساüاو ةيلاGا رومMا نع
 حبصنس اننأب ديكأت ىلإ لوصولا نم اننّك† Z هنإف كلذل ًاعبتو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو اهب مايقلا
 .ةعجارم يأر يأ يدبن Z اننإف ,هيلع ًءانبو .ةعجارGا تايلمع نم يأ لSخ اهفاشتكا نك† يتلا ةمهGُا رومMا عيمجب ةيارد ىلع

 ضراعGا جاتنتسZا ساسأ

 ببسب بسانم ريغ نوكيس ديحوتلا نأ ةراد|ا ىرت ثيح ,ةعباتلا اهتاكرشل ةيلاGا مئاوقلا ديحوت نع ةأشنGا ةرادإ تفقوت ,ةرتفلا هذه نم ًةيادب
 ةلودلا وأ ميلق|ا ىلإ ةراشإ كلذ ف اú ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ عم اذه قفتي Zو .ةرطيسم ريغ ةديدج ةريبك صصح دوجو
 .]ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا يلاGا ريرقتلل ةيلودلا ريياعGا وه مدختسGا يلاGا ريرقتلا راطإ نوكي Z امدنع يلاGا ريرقتلا راط| ةئشنGا
 .يرهوج لكشب فلتختس تناك ًابيرقت ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا ف ةدراولا مئاوقلا عيمج نإف ,اهدادعإ ت دق ةدحوGا ةيلاGا مئاوقلا تناك ولو

 ضراعGا جاتنتسZا

 ,ةقباسلا ةرقفلا ف حضوم وه امك ,ديحوتلا ساسأ ىلع ةعباتلا تاكرشلا ف ةأشنGا تارامثتسا نع ةبساüا مدع ببسب هنأ ىلإ انصحف ريشي
 ىلإ ةراشإ كلذ ف اú ,قبطنGا يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي[ ـل ًاقفو ةيرهوíا بناوíا عيمج نم ةَّدعُم ريغ ةيلوMا ةيلاGا تامولعGا هذه نإف
 ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا يلاGا ريرقتلل ةيلودلا ريياعGا وه مدختسGا راط|ا نوكي Z امدنع يلاGا ريرقتلا راط| ةئشنGُا ةلودلا وأ ميلق|ا
 .]ةيدوعسلا

 عجارGا 

 خيراتلا

 ناونعلا

 
 .عبارلا قحلGا ف ١ مقر ةيشاQا رظنا  ٣
 .عبارلا قحلGا ف ٢ مقر ةيشاQا رظنا ٤



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم تايلمع ف8خب ىرخ2ا ديكأتلا تاطابترا :)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم

 

 ف ذخIا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعDا سلجم نم ردص امك ,)٣٠٠٠( ديكأتلا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 :هيلع يلاتلا ليدعتلا ةفاضإ نابسMا

 ت هيلعو .طقف ةينماضت ةينهم ةكرش سيسأت زوجي ,ةكلمDا ف ةينهDا تاكرشلا ماظنل ًاقفو هنأ ىلع صنت )ي(١٢ ةرقفلل ةيشاح ةفاضإ
 .ةكلمDا ف اهب لومعDا ماظنلا عم قفتيل فيرعتلا ليدعت



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٨٤  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترj يلودلا رايعDا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم تايلمع ف8خب ىرخ2ا ديكأتلا تاطابترا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترDا ديكأتلا ريراقت لامعأ ىلع رايعDا اذه يرسي(

 سرهفلا

 ةرقفلا

 ٤–١  ....................................................................................................................... ةمدقم

 ٨–٥  .......................................................................................................................  قاطنلا

 ٩  ................................................................................................................ نايرسلا خيرات

 ١١-١٠  ...................................................................................................................... فاده2ا

 ١٣–١٢  ...................................................................................................................  تافيرعتلا

 تابلطتDا

 ١٩-١٤  ......................................................................  ديكأتلا تاطابترا ريياعD ًاقفو ديكأتلا طابتراب مايقلا

 ٢٠  .........................................................................................................  ةيق\خIا تابلطتDا

 ٣٠-٢١  ..........................................................................................................  رارمتسtاو لوبقلا

 ٣٦-٣١  ................................................................................................................  ةدوuا ةباقر

 ٣٩–٣٧  ...............................................................  ديكأتلا بيلاسأو تاراهمو ينهDا مكMاو ينهDا كشلا ةعزن

 ٤٧–٤٠  .................................................................................................  هذيفنتو طابتر\ل طيطختلا

 ٦٠-٤٨  ......................................................................................................... ةلدIا ىلع لوصMا

 ٦١  ...........................................................................................................  ةقح\لا ثادحIا

 ٦٢  ............................................................................................................ ىرخIا تامولعDا

 ٦٣  ...................................................................................................  ةقبطنDا طباوضلا فصو

 ٦٦–٦٤  .......................................................................................................  ديكأتلا جاتنتسا نيوكت

 ٧١–٦٧  .........................................................................................................  ديكأتلا ريرقت دادعإ

 ٧٧–٧٢  ...........................................................................................  ةلدعDاو ةلدعDا ريغ تاجاتنتسtا

 ٧٨  .................................................................................................  ىرخIا لاصتtا تايلوؤسم

 ٨٣-٧٩  .......................................................................................................................  قيثوتلا

 ىرخ2ا ةيريسفتلا داوDاو ةيقيبطتلا داوDا

 ١أ  ......................................................................................................................  ةمدقDا

 ٢أ  ...................................................................................................................... فادهIا

 ٢٠أ-٣أ  ...................................................................................................................  تافيرعتلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٨٥  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 ٢٩أ–٢١أ  ......................................................................  ديكأتلا تاطابترا ريياعD ًاقفو ديكأتلا طابتراب مايقلا

 ٣٤أ-٣٠أ  .........................................................................................................  ةيق\خIا تابلطتDا

 ٥٩أ–٣٥أ  ..........................................................................................................  رارمتسtاو لوبقلا

 ٧٥أ-٦٠أ  ................................................................................................................  ةدوuا ةباقر

 ٨٥أ-٧٦أ  ...........................................................................................  ينهDا مكMاو ينهDا كشلا ةعزن

 ١٠٨أ-٨٦أ  ................................................................................................  هذيفنتو طابتر\ل طيطختلا

 ١٤٠أ-١٠٩أ  ......................................................................................................... ةلدIا ىلع لوصMا

 ١٤٢أ-١٤١أ  ...........................................................................................................  ةقح\لا ثادحIا

 ١٤٣أ  ...........................................................................................................  ىرخIا تامولعDا

 ١٤٦أ-١٤٤أ  ...................................................................................................  ةقبطنDا طباوضلا فصو

 ١٥٨أ-١٤٧أ  ......................................................................................................  ديكأتلا جاتنتسا نيوكت

 ١٨٨أ-١٥٩أ  ........................................................................................................  ديكأتلا ريرقت دادعإ

 ١٩٢أ-١٨٩أ  ..........................................................................................  ةلدعDاو ةلدعDا ريغ تاجاتنتسtا

 ١٩٩أ-١٩٣أ  ................................................................................................  ىرخIا لاصتtا تايلوؤسم

 ٢٠٧أ-٢٠٠أ  ......................................................................................................................  قيثوتلا

 تايلوؤسDاو راودIا :قحلDا
 
 

 ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا" )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترt يلودلا رايعDا ةءارق يغبني 
 تاذ تامدåاو ىرخIا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارDاو ةدوuا ةباقرل ةيلودلا ريياعDا تارادصã ديهمتلا عم بنج ىلإ ًابنج "ةيخيراتلا
 .ةق\علا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٨٦  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 ةمدقم

 ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا ديكأتلا تاطابترt يلودلا رايعDا اذه لوانتي .١

 )٢٢أ ,٢١أ يترقفلا :عجار( )*(.بيترتلا ىلع صحفلا تاطابترا ريياعمو ةعجارDا ريياعم ف اهلوانت ت يتلا ,ةيخيراتلا

 عوضوDا يوقت وأ سايقب ينوناقلا بساèا ف\خ رخآ فرط اهيف موقي يتلا ,قيدصتلا تاطابترا نم ً\ك ديكأتلا تاطابترا لمشت .٢
 طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايقب ينوناقلا بساèا اهيف موقي يتلا ,ةرشابDا تاطابترtاو ;طباوضلاب ةنراقم طابترtا لحم
 لوقعDا ديكأتلل قيدصتلا تاطابتراب ةصاخ ةيريسفت ىرخأو ةيقيبطت داومو تابلطتم ىلع رايعDا اذه يوتحيو .طباوضلاب ةنراقم
 بسح هيلإ ةفاضãاو هفييكت دعب ,دودèاو لوقعDا ديكأتلل ةرشابDا تاطابترtا ىلع ًاضيأ رايعDا اذه قَّبطُي نأ نكïو .دودèاو
 .طابترtا فورظ لظ ف ةجاMا

 :نأ ساسأ ىلع رايعDا اذه ينبني .٣

 ءزuاو )أ( ءزجلل نوعضخي )مهدحأ اهيف يعُي يتلا تاطابتر\ل( طابترtا ةدوج ةباقر صحافو طابترtا قيرف ءاضعأ )أ(
 اميف يبساحملل ةنهDا تايق\خI ةيلودلا ريياعDا سلجم نع ةرداصلا يينهDا يبساحملل ةنهDا تايق\خأ دعاوق نم )ب(
 ةيواسم نوكت يتلا ,ةحئt وأ ماظن ف اهيلع صوصنDا تابلطتDا وأ ,ىرخIا ةينهDا تابلطتDا وأ ,ديكأتلا تاطابتراب قلعتي

 )٣٤أ–٣٠أ تارقفلا :عجار( )**(;ب ءزuاو أ ءزuا تابلطتD لقIا ىلع

 ةينهDا تابلطتDا وأ ١,١ ةدوuا ةباقرل يلودلا رايعملل عضخي بتكم ف وضع وه طابترtا ذفني يذلا ينوناقلا بساèا )ب(
 يتلاو ,ةدوuا ةباقرب صاåا هماظن نع بتكDا ةيلوؤسم نأشب ,ةحئt وأ ماظن ف اهيلع صوصنDا تابلطتDا وأ ,ىرخIا
 )٦٦أ–٦١أ تارقفلا :عجار( .١ ةدوuا ةباقرل يلودلا رايعDا تابلطتD لقIا ىلع ةيواسم نوكت

٤. ùا ةباقر نأ هيلع فراعتم وه اuا لخاد ةدوDاو ,ديكأتلا تاطابترا ذفنت يتلا بتاكtاب مازتلDا ئدابIةيق\خ, üتابلطتم اهيف ا 
 ةسرامDا ف نوينهDا نوبساèاو .ةدوuا ةيلاع ديكأتلا تاطابترا نم ًايساسأ ًاءزج نادعُيو ةماعلا ةحلصDا ناققحي ,ل\قتسtا
 يدبي نأ ةماعلا ةسرامDا ف ينهDا بساèا ف\خب لهؤم سراù رايتخا ةلاح فو .تابلطتDا كلتب ملع ىلع نونوكيس ةماعلا
 ساسIا ضارتفtا سكعت تابلطتم نمضتي رايعDا اذه نأ كردي نأ مهDا نمف ,رخآ ديكأت طابترا رايعم وأ رايعDا اذهب مازتلtا

 )***(.ةقباسلا ةرقفلا ف دراولا

 قاطنلا

 ف حضوم وه امك ,ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا رايعDا اذه يطغي .٥
 ةلص اذ ةددحم تاعوضوü ةقلعتDا ديكأتلا تاطابترا ريياعم دحأ نوكي امدنعو .)ديكأتلا راطإ( ديكأتلا تاطابترt يلودلا راطãا
üا كلذ قيبطت متي هنإف ,يعم طابترا عوضوDا ىلإ ةفاضإ رايعDا رايعD٢٢أ ,٢١أ يترقفلا :عجار( .لثا( 

 اهب مايقلا رثكي يتلا ىرخIا تاطابترtا يب نمف .ديكأت تاطابترا نوينوناقلا نوبساèا اهب موقي يتلا تاطابترtا عيمج تسيل .٦
 :يلي ام )رايعDا اذه اهيطغي t يلاتلابو( )أ(١٢ ةرقفلا ف دراولا فيرعتلا بسح ,ديكأت تاطابترا تسيلو

 
 ةعجارملل ةيلودلا ريياعDا يهو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمDا ف ةدمتعDا صحفلاو ةعجارDا ريياعم تدرو امنيأ صحفلا تاطابترا ريياعمو ةعجارDا ريياعü دصقي  *

 ايأ ت\يدعتلا هذه ريغت ملو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمDا ف ةيماظنلا ةئيبلا عم قفتي اü اهقيبطت فييكتل ةدودحم ت\يدعت عم يلودلا سل¶ا نم تردص امك صحفلاو
 .ريياعDا كلت تابلطتم نم

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمDا ف ةدمتعDا ةنهDا بادآو كولس دعاوقب ًاضيأ مازتلtا بجي  **
 تاذ تامدåا تاطابتراو ىرخIا ديكأتلا تاطابتراو ةيلاDا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوuا ةباقر" ,١ ةدوuا ةباقرل يلودلا رايعDا  ١

 ةق\علا
 يينوناق يبساحم مهرابتعاب يصخرم اونوكي نأ بجي ةكلمDا ف ديكأتلا تامدخ يمدقم عيمج نأ نابسMا ف ذخIا بجي  ***



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٨٧  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 تاطابتراو اهيلع قفتDا تاءارجãا تاطابترا لثم ,ةق\علا تاذ تامدخلل ةيلودلا ريياعDا اهيطغت يتلا تاطابترtا )أ(
 ٢;عيمجتلا

 ;يديكأت جاتنتسا يأ ءادبإ متي t امدنع ةيبيرضلا تارارقãا دادعإ )ب(

 )١أ ةرقفلا :عجار( .ةيبيرضلاو ةيرادãا تاراشتسtا لثم ,)ةيراشتسtا تاطابترtا وأ( تاراشتسtا تاطابترا )ج(

٧. ïا ديكأتلا طابترا نوكي نأ نكDذفن üريياعم نوكت ,فورظلا هذه لثم فو .ربكأ طابترا نم ًاءزج ديكأتلا تاطابترا ريياعم بجو 
 .طابترtا ف ديكأتلاب طبترDا ءزuاب طقف ةلص تاذ ديكأتلا تاطابترا

٨. t ا دعُتtا تاطابترßاب ديكأت تاطابترا ,)أ(١٢ ةرقفلا ف دراولا فصولا عم ةقستم نوكت دق يتلا ,ةيتDا ىنعDريياعم ف دوصق 
 :ديكأتلا تاطابترا

 ;رومIا نم اهريغ وأ ةبيرضلا وأ ةعجارDا وأ ةبساèاب قلعتت ةيئاضق تاءارجإ ف ةداهشلل تاطابترtا )أ(

 ةلاح ف ,ديكأتلا نم ًاعون مدختسDا اهنم طبنتسي دق لاوقأ وأ رظن تاهجو وأ ةينهم ءارآ ىلع لمتشت يتلا تاطابترtا )ب(
 :يلي ام عيمج قابطنا

 ;ًامومع طابتر\ل طقف ةضراع لاوقIا وأ رظنلا تاهج وأ ءارßا كلت نوكت نأ )١(

 ;ريرقتلا ف نيددèا يفدهتسDا يمدختسDا ىلع ًةحارص رصتقم هرادصإ متي بوتكم ريرقت يأ مادختسا نوكي نأ )٢(

 طابترا نوكي نأ هنم دصقُي t طابترtا نأ ىلع نيددèا يفدهتسDا يمدختسDا عم بوتكم مهافت كانه نوكي نأ )٣(
 ;ديكأت

 .ينوناقلا بساèا ريرقت ف ديكأت طابترا هنأ ىلع طابترtا رّوصُي tأ )٤(

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ ف ًاخرؤم اهيف ديكأتلا ريرقت نوكي يتلا ديكأتلا تاطابترا ىلع رايعDا اذه يرسي .٩

 فاده2ا

 :يلي اميف ينوناقلا بساèا فادهأ لثمتت ,ديكأت طابتراب مايقلا دنع  .١٠

 فيرحتلا نم ةيلاخ عوضوDا تامولعم تناك اذإ اّمع ,لاMا ىضتقم بسح ,دودحم ديكأت وأ لوقعم ديكأت ىلإ اّمإ لوصولا )أ(
 ;يرهوuا

 ديكأت جاتنتسا اّمإ نمضتي بوتكم ريرقت ل\خ نم طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايق تاجرخم نأشب جاتنتسا ءادبإ )ب(
 )٢أ ةرقفلا :عجار( ;جاتنتسtا ساسأ فصيو ,دودحم ديكأت وأ لوقعم

 .ةلصلا تاذ ديكأتلا تاطابترا ريياعم نم رخآ رايعم يأو رايعDا اذه بجوü ةبولطDا ىرخIا تtاصتtاب مايقلا )ج(

 ءادبإ اهيف نوكي يتلاو ,لاMا ىضتقم بسح ,دودحم ديكأت وأ لوقعم ديكأت ىلإ اهيف لوصولا نكt ï يتلا تtاMا عيمج ف .١١
 يمدختسDا ىلإ ريرقتلا يدقت ضارغI ةمئاقلا فورظلا لظ ف ٍفاك ريغ ينوناقلا بساèا ديكأت ريرقت ف ظفحتم جاتنتسا
 ,)هنم ليقتسي وأ( طابترtا نم بحسني نأ وأ ,جاتنتسا ءادبإ نع ينوناقلا بساèا عنتï نأ بلطتي رايعDا اذه نإف ,يفدهتسDا
 .ةقبطنDا حئاوللا وأ ةمظن´ل ًاقفو ًانكù باحسنtا نوكي امدنع

 
"عيمجتلا تاطابترا" )٤٤١٠( ةق\علا تاذ تامدåا رايعمو ,"ةيلام تامولعü ةقلعتم اهيلع قفتم تاءارجإ ذيفنتل تاطابترtا" )٠٠٤٤( ةق\علا تاذ تامدåا رايعم  ٢

  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٨٨  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 تافيرعتلا

١٢. Iا اذه ضارغDا ديكأتلا تاطابترا ريياعمو رايعIا متت مل امو ,ىرخãا تاحلطصملل نوكي ,كلذ سكع ىلإ ةراشßا ةيتDا يناعDُةنَّيب 
 )٢٧أ ةرقفلا :عجار( .يلي اميف اهنم لك نيرق

 فدهي جاتنتسا ءادبã ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ىلع لوصMا ىلإ ينوناقلا بساèا هيف فدهي طابترا :ديكأتلا طابترا )أ(
 يوقت تاجرخم يأ( عوضوDا تامولعم لايح ,لوؤسDا فرطلا ف\خب ,يفدهتسDا يمدختسDا ىدل ةقثلا ةجرد عفر ىلإ
 )٣أ ةرقفلا :عجار( :ينثا نيدعُبل ًاعبت ديكأت طابترا لك فّنصُيو .)طباوضلاب ةنراقم طابترا لحم ام عوضوم سايق وأ

 :دودحم ديكأت طابترا وأ لوقعم ديكأت طابترا هنأ امإ )١(

 ىوتسم ىلإ طابترtا رطخ صيلقتب ينوناقلا بساèا هيف موقي ديكأت طابترا وه :لوقعDا ديكأتلا طابترا  .أ
 رَّبعُيو .ينوناقلا بساèا جاتنتسt ساسIا نوكيل ,طابترtا فورظ لظ ف هلوبق نكï لكشب ضفخنم
 سايق تاجرخم ف ينوناقلا بساèا يأر لقنت ةروصب ينوناقلا بساèا هيلإ صلخ يذلا جاتنتسtا نع
 .طباوضلاب ةنراقم طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ

 ىوتسم ىلإ طابترtا رطخ صيلقتب ينوناقلا بساèا هيف موقي ديكأت طابترا وه :دودèا ديكأتلا طابترا .ب
ïا فورظ لظ ف هلوبق نكtا اذه نوكي نكلو ,طابترåربكأ رط ùديكأتلا طابترا ف هيلع وه ا 
 لوصMا ت يتلا ةلدIاو ةذفنDا تاءارجãا ىلع ًءانب ,لقنت ةروصب جاتنتسا ءادبã ساسIا نوكيل ,لوقعDا
 عوضوم تامولعDا نأب داقتعtا ىلإ هوعدي ام ينوناقلا بساèا ملع ىلإ ا≠ دق ناك اذإ ام ,اهيلع
 ف ةدودحم دودèا ديكأتلا طابترا راطإ ف ةذفنDا تاءارجãا نوكتو .يرهوج لكشب ةفّرحُم طابترtا
 هذهل طيطختلا متي نكلو لوقعDا ديكأتلا طابترا ف بولطم وه اü ةنراقم اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط
 ىتحو .ًايدجم ينوناقلا بساحملل ينهDا مكMا بسحب نوكي ديكأتلا نم ىوتسم ىلع لوصحلل رومIا
 ةقث ىوتسDا اذه ززعي نأ حجرDا نمف ,ًايدجم ينوناقلا بساèا هيلع لصحي يذلا ديكأتلا ىوتسم نوكي
 تارقفلا :عجار( .لئاط \ب تسيل اهنأ حضاولا نم ةجردب عوضوDا تامولعم ف يفدهتسDا يمدختسDا
 )٧أ–٣أ

 )٨أ ةرقفلا :عجار( :رشابم طابترا وأ قيدصت طابترا هنأ امإ )٢(

 يوقت وأ سايقب ينوناقلا بساèا ف\خ رخآ فرط هيف موقي ديكأت طابترا وه :قيدصتلا طابترا .أ
 ينوناقلا بساèا ف\خ رخآ فرط ًاضيأ ًابلاغ ضرعيو .طباوضلاب ةنراقم طابترtا لحم عوضوDا
 بساèا موقي دق تtاMا ضعب ف نكل .نايب وأ ريرقت ةروص ف عوضوDا نأشب ةØانلا تامولعDا
 بساèا جاتنتسا لوانتي ,قيدصتلا طابترا فو .ديكأتلا ريرقت ف عوضوDا تامولعم ضرعب ينوناقلا
 بساèا جاتنتسا نوكي دقو .يرهوuا فيرحتلا نم ةيلاخ عوضوDا تامولعم تناك اذإ ام ينوناقلا
 )١٨١أ ,١٧٩أ يترقفلا :عجار( :نع ريبعتلل ًاغاصُم ينوناقلا

 وأ ;ةقبطنDا طباوضلاو طابترtا لحم عوضوDا .١

 وأ ;ةقبطنDا طباوضلاو عوضوDا تامولعم .٢

 .ةينعDا فارطIا نم مدقم نايب .٣

 طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايقب ينوناقلا بساèا هيف موقي ديكأت طابترا وه :رشابDا طابترtا  .ب
 ريرقت نم ءزجك عوضوDاب ةقلعتDا ةØانلا تامولعDا ينوناقلا بساèا ضرعيو ةقبطنDا طباوضلاب ةنراقم
 نلعDُا تاجر∞ا ينوناقلا بساèا جاتنتسا لوانتي ,رشابDا طابترtا فو .هب قفرم قحلم ف وأ ديكأتلا
 .طباوضلاب ةنراقم طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايقل اهنع



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٨٨٩  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 اهب عتمتي يتلا ريراقتلا دادعإو لاصتtاو اهïوقتو ةلدIا عمجو طيطختلا بيلاسأو تاراهم :ديكأتلا بيلاسأو تاراهم )ب(
 وأ هنيعب ديكأت طابترا يI ساسIا عوضوDا ف ةربåا نع ةفلتخم نوكت يتلاو ديكأتلا طابترt ذفنDا ينوناقلا بساèا
 )٩أ ةرقفلا :عجار( .هïوقت وأ هسايق

 طباوضلا يه "ةقبطنDا طباوضلا"و .طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايقل ةمدختسDا ةيعجرDا سسIا :طباوضلا )ج(
 )١٠أ ةرقفلا :عجار( .يعم طابتراب قلعتي اميف ةمدختسDا

 وأ لوقعم ديكأت طابترا ناك اذإ امو ,طابترtا طورش :نمضتي يذلاو ,يعم طابترt ددèا ماعلا قايسلا :طابترtا فورظ )د(
 يمدختسDا تاجايتحاو ,يوقتلا وأ سايقلا طباوضو ,طابترtا لحم عوضوDا صئاصخو ,دودحم ديكأت طابترا
 فيلكتلاب مئاقلا فرطلاو ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلاو ,لوؤسDا فرطلل ةلصلا تاذ صئاصåاو ,تامولعDا نم يفدهتسDا
 .طابترtا ىلع ريبك ريثأت اهل نوكي دق يتلا تاسرامDاو ماكحIاو ت\ماعDاو ثادحIا لثم ىرخأ رومأو ,هتئيبو

 يذلا ريرقتلا نعو ,هئادأو طابترtا نع tًوؤسم نوكي بتكDا ف رخآ صخش وأ ,كيرشلا :طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا )ه(
 أرقُيو .ةيميظنت وأ ةيماظن وأ ةينهم ةهج نم ةبسانDا ةيح\صلا -رمIا بلطت اذإ- هيدل نوكتو ,بتكDا ل\خ نم ردصي
 .ءاضتقtا دنع ,ماعلا عاطقلا ف هلداعي ام ىلإ ريشي هنأ ىلع "طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا" حلطصم

 .يرهوج لكشب ةفرحم عوضوDا تامولعم نوكت امدنع بسانم ريغ جاتنتسا ينوناقلا بساèا ءادبإ رطخ :طابترtا رطخ )و(
 )١٤أ–١١أ تارقفلا :عجار(

 )١٥أ ةرقفلا :عجار( .ديكأتلا طابترا ءادأب ينوناقلا بساèا فلكي يذلا فرطلا :فيلكتلاب مئاقلا فرطلا )ز(

 ةكبش ف بتكم وأ بتكDا لبق نم مهفيلكت متي دارفأ يأو ,طابترtا نوذفني نيذلا يفظوDاو ءاكرشلا عيمج :طابترtا قيرف )ح(
 موقي يذلاو ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا يجراåا ريبåا كلذ نم ىنثتسُيو .طابترtاب ةصاخ تاءارجإ ذيفنتل
 .ةكبش ف بتكم وأ بتكDا هفيلكتب

 مظن ف ةدراولا تامولعDا نم ً\ك ةلدIا نمضتتو .هجاتنتسا ىلإ لصوتلا ف ينوناقلا بساèا اهمدختسي تامولعم :ةلدIا )ط(
–١٤٧أ تارقفلا :عجار( :نإف ,ديكأتلا تاطابترا ريياعم ضارغIو .تامولعDا نم اهريغو ,تدجو نإ ,ةلصلا تاذ تامولعDا
 )١٥٣أ

 .اهتيمكل سايقم يه ةلدIا ةيافك )١(

 .اهتدوu سايقم يه ةلدIا ةبسانم  )٢(

 دنع ,ماعلا عاطقلا ف هلداعي ام ىلإ ريشي هنأ ىلع "بتكDا" حلطصم أرقُيو .)*(ةينهم ةكرش وأ درف ينوناق بساحم :بتكDا )ي(
 .ءاضتقtا

 ماظنلا نم ًاساسأ ةدمتسمو ,ةيلام تاحلطصü اهنع ٌربعم ,ةنيعم ةأشنم صخت ٌتامولعم :ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا )ك(
 فورظلا وأ عاضوIا نأشب وأ ,ةقباس ةينمز تارتف ف تثدح يتلا ةيداصتقtا ثادحIا نأشب ,ةأشنDا كلتل يبساèا
 .يضاDا ف ةينمز طاقن ف ةيداصتقtا

 ةيلعاف يس≤و يوقتل ةممصم ةيراشتساو ةيديكأت ةطشنأ ذيفنتب موقت ةأشنDا ف ةفيظو :ةيلخادلا ةعجارDا ةفيظو )ل(
 .ةيلخادلا ةباقرلاب ةصاåا اهتايلآو رطاخملل اهترادإو ةأشنDا ةمكوح

 اهنأ ينوناقلا بساèا عقوتي يتلا تاسسؤDاو صاخشIا تاعومجم وأ تاسسؤDا وأ صاخشIا :نوفدهتسDا نومدختسDا )م(
 ريرقت مهل هجوDا ف\خب نورخآ نوفدهتسم نومدختسم كانه نوكي دق ,تtاMا ضعب فو .ديكأتلا ريرقت مدختستس
 )٣٧أ ,١٨أ–١٦أ تارقفلا :عجار( .ديكأتلا

 
 .ةكلمDا ف اهب لومعDا ةمظنIا عم قفتيل فيرعتلا ليدعت ت هيلعو .طقف ةينماضت ةينهم ةكرش سيسأت زوجي ,ةكلمDا ف ةينهDا تاكرشلا ماظنل ًاقفو )*(
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 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 سايقلاب مئاقلا كلتïو .طباوضلاب ةنراقم طابترtا لحم عوضوDا مّوقُي وأ سيقي يذلا فرطلا :يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا )ن(
 )٣٩أ ,٣٧أ يترقفلا :عجار( .طابترtا لحم عوضوDا ف ةربåا يوقتلا وأ

 نأ نكïو .طباوضلل ًاقفو طابترtا لحم عوضوملل بسانDا يوقتلا وأ سايقلاو عوضوDا تامولعم يب ف\تخا :فيرحتلا )س(
 .تtافغإ نمضتي نأ نكïو ,ًايمك وأ ًايعون ,دمعتم ريغ وأ ًادمعتم فيرحتلا نوكي

 وأ عوضوDا تامولعم ف ةرهاظلا رومIاب ةقلعتم ريغ ىرخأ تامولعم :)ىرخIا تامولعDاب قلعتي اميف( قئاقMا فير≤ )ع(
 ةيقادصم قئاقMا ىدحã يرهوuا فيرحتلا ضوقي دقو .حيحص ريغ لكشب اهضرع وأ اهعضو ت ,ديكأتلا ريرقت
 .عوضوDا تامولعم ىلع يوتحي يذلا دنتسDا

 وأ ماظن بجوü امإ ,اهنيمضت متي يتلا )اهنأشب ديكأتلا ريرقتو عوضوDا تامولعم ف\خب( تامولعDا :ىرخIا تامولعDا )ف(
tا تامولعم ىلع يوتحي دنتسم ف ,فرع وأ ةحئDاهنأشب ديكأتلا ريرقتو عوضو. 

 ءاضعأ وأ طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا ًةداع وهو( طابترtا نودؤي نيذلا صاخشIا وأ صخشلا :ينوناقلا بساèا )ص(
 مايق ىلإ ةحارص رايعDا اذه اهيف فدهي يتلا نطاوDا فو .)لاMا ىضتقم بسح ,بتكDا وأ نيرخßا طابترtا قيرف
 "طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا" حلطصم مدخُتسا ,تايلوؤسDا وأ تابلطتDا دحأب ءافولاب طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا
 )٣٧أ ةرقفلا :عجار( ."ينوناقلا بساèا" نم tًدب

 بساèا مدختسي ,ديكأتلا ريغ رخآ لاجم ف ةربخ كلتï نايك وأ درف :ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا )ق(
 يذلا ريبåا نوكي نأ نكïو .ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ىلع لوصMا ف هتدعاسD لا¶ا كلذ ف هلمع ينوناقلا
 بساèا بتكم ف ,يتقؤDا يفظوDا كلذ ف اü ,ًافظوم وأ ًاكيرش يأ( ًايلخاد ًاريبخ امإ ينوناقلا بساèا هب يعتسي
 .ًايجراخ ًاريبخ وأ )ينوناقلا بساèا ةكبش ف بتكم وأ ينوناقلا

 ,ةيق\خIا دعاوقلاو ديكأتلا ريياعم هرفوت يذلا قايسلا ف ,ةربخو ةفرعمو بيردت نم مئ\م وه ام قيبطت :ينهDا مكMا )ر(
 .طابترtاب ةطيèا فورظلا لظ ف ةبسانم نوكت يتلا تافرصتلا نأشب ةسوردم تارارق ذاختا دنع

 فير≤ دوجو ةيناكمإ ىلإ ريشت دق يتلا تtاحلل ظّقيتلاو ,ةلئاستم ةيلقعب يلحتلا نمضتي فقوم :ينهDا كشلا ةعزن )ش(
 .ةلد´ل يدقن مييقت ءارجإو

 )٣٧أ ةرقفلا :عجار( .طابترtا لحم عوضوDا نع لوؤسDا فرطلا :لوؤسDا فرطلا )ت(

 .طابترtا لبق يرهوج لكشب ةفرحم عوضوDا تامولعم نوكت نأ رطخ :يرهوuا فيرحتلا رطخ )ث(

 جتنت يتلا تامولعDا ,ىرخأ ةرابعبو ,طباوضلاب ةنراقم طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايق تاجرخم :عوضوDا تامولعم )خ(
 )١٩أ ةرقفلا :عجار( .طابترtا لحم عوضوDا ىلع طباوضلا قيبطت نم

 .طباوضلا قيبطت قيرط نع هïوقت وأ هسايق متي يذلا ثدMا :طابترtا لحم عوضوDا )ذ(

١٣. Iا اذه ضارغDا ديكأتلا تاطابترا ريياعمو رايعIا ةءارق متت نأ بجي ,ىرخãا فرطلا" ىلإ تاراشDا( ينعIا فارطDىلع ")ةينع 
 ,٢٠أ يترقفلا :عجار( ."لاMا ىضتقم بسح ,فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا وأ ,لوؤسDا فرطلا" اهنأ
 )٣٧أ

 تابلطتDا

 ديكأتلا تاطابترا ريياعD ًاقفو ديكأتلا طابتراب مايقلا

 طابترtاب ةلصلا تاذ ريياعDاب مازتلtا

 ةلص اذ نوكي ,ديكأتلا تاطابترا ريياعم نم ددحم عوضوü قلعتم رايعم يأبو رايعDا اذهب ينوناقلا بساèا مزتلي نأ بجي  .١٤
 .طابترtاب
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١٥. t ا اذهب همازتلا ىلإ ريشي نأ ينوناقلا بساحملل زوجيDا ديكأتلا تاطابترا ريياعم نم يأب وأ رايعIمزتلا دق نكي مل ام ىرخ 
üا اذه تابلطتDاب ةلص تاذ ىرخأ ديكأت تاطابترا ريياعم يأ تابلطتمو رايعt١٧١أ ,٢٢أ ,٢١أ تارقفلا :عجار( .طابتر( 

 ديكأتلا طابترا رايعم صن

 نم ,ىرخIا ةيريسفتلا داوDاو ةيقيبطتلا داوDا كلذ ف اü ,هلماكب رايعDا اذه صنل مهف ينوناقلا بساèا ىدل نوكي نأ بجي  .١٦
 )٢٨أ–٢٣أ تارقفلا :عجار( .حيحصلا لكشلاب هتابلطتم قيبطتو هفادهأ مهف لجأ

 ةلصلا تاذ تابلطتDاب مازتلtا

 ريياعم نم رخآ رايعم يأو رايعDا اذه تابلطتم نم بلطتم لكب مازتلtا ينوناقلا بساèا ىلع بجي ,ةيتßا ةرقفلا ةاعارم عم .١٧
 طورشم هنI ةلص يذ ريغ ,طابترtا فورظ لظ ف ,بلطتDا ناك اذإ tإ ددحم عوضوü ةقلعتDا ةلصلا تاذ ديكأتلا تاطابترا
 لكش ف لوقعDا ديكأتلا تاطابترا وأ دودèا ديكأتلا تاطابترا ىلع طقف قبطنت يتلا تابلطتDا ضرع تو .ققحتم ريغ طرشلاو
 )٢٩أ ةرقفلا :عجار( .ةرقفلا مقر دعب )لوقعم ديكأت( "م" وأ )دودحم ديكأت( "د" فرح ةفاضإ عم لودج

 ريياعم نم رايعم ف ةلص يذ بلطتم نع جورåا ةرورضب مكMا ىلإ ,ةيئانثتسا فورظ ف ,ينوناقلا بساèا لصوتي دق  .١٨
 tو .بلطتDا كلذ فده قيقحتل ةليدب تاءارجإ ذيفنت ينوناقلا بساèا ىلع بجي ,فورظلا هذه لثم فو .ديكأتلا تاطابترا
 دقتعيو ,يعم ءارجإ ذيفنتب ًاصاخ بلطتDا نوكي امدنع tإ ةلص يذ بلطتم نع جورخلل ينوناقلا بساèا ةجاح أشنت نأ عقوتي
 .طابترtاب ةصاåا فورظلا لظ ف بلطتDا فده قيق≤ ف tًاعف نوكي نل ءارجãا كلذ نأ ينوناقلا بساèا

 فدهلا قيق≤ ف لشفلا

 ةقلعتDا ةلصلا تاذ ديكأتلا تاطابترا ريياعم نم رخآ رايعم وأ رايعDا اذه ف ةدراولا فادهIا دحأ قيق≤ ةيناكمإ مدع ةلاح ف .١٩
üا ىلع بجي ,ددحم عوضوèا وأ هجاتنتسا ليدعت هنم بلطتي كلذ ناك اذإ ام يوقت ينوناقلا بساtا نم باحسنtطابتر 
 ريياعم ف ةدراولا فادهIا دحأ قيق≤ ف لشفلا لثïو .)ةقبطنDا حئاوللا وأ ةمظنIا بجوü ًانكù باحسنtا نوكي امدنع(
 .رايعDا اذه نم ٧٩ ةرقفلل ًاقفو قيثوتلا بلطتي ًامهم ًارمأ ةلصلا تاذ ديكأتلا تاطابترا

 ةيق8خ2ا تابلطتDا

 سلجم نع ةرداصلا يينهDا يبساحملل ةنهDا تايق\خأ دعاوق نم )ب( ءزuاو )أ( ءزuاب مازتلtا ينوناقلا بساèا ىلع بجي  .٢٠
 صوصنDا تابلطتDا وأ ,ىرخIا ةينهDا تابلطتDا وأ ,ديكأتلا تاطابتراب قلعتي اميف يبساحملل ةنهDا تايق\خI ةيلودلا ريياعDا

 )٦٠أ ,٣٤أ–٣٠أ تارقفلا :عجار( )*(.)ب( ءزuاو )أ( ءزuا تابلطتD لقIا ىلع ةيواسم نوكت يتلا ,ةحئt وأ ماظن ف اهيلع

 رارمتسjاو لوبقلا

 تاطابتراو ء\معلا عم تاق\علا لوبق نأشب ةبسانم تاءارجإ عبتا دق بتكDا نأب طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا عنتقي نأ بجي .٢١
 صوصåا اذه ف اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسtا نأ ددحي نأ هيلع بجيو ,تاطابترtاو تاق\علا كلت ف رارمتسtاو ديكأتلا
 .ةبسانم دعُت

 )٣٤أ–٣٠أ تارقفلا :عجار( :امدنع tإ هيف رارمتسtا وأ ديكأتلا طابترا لوبق ينوناقلا بساحملل زوجي tو .٢٢

 متي نل ,ل\قتسtا تابلطتم كلذ ف اü ,ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDا نأب داقتعtا ىلإ هوعدي ببس يأ هيدل دجوي t )أ(
 وأ ;اهب ءافولا

 ًاضيأ رظنا( ةبسانDا تاردقلاو تاءافكلا يعمتجم مهيدل رفاوتت طابترtا نودؤيس نيذلا صاخشIا نأ ىلإ ًانئمطم نوكي )ب(
 ;)٣٢ ةرقفلا

 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمDا ف ةدمتعDا ةنهDا بادآو كولس دعاوقب مازتلtا بجي  *
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 :ل\خ نم ,هيلع ًءانب طابترtا ذيفنت متيس يذلا ساسIا ىلع ةقفاوDا متت )ج(

  ;)٢٦-٢٤ تارقفلا ًاضيأ رظنا( ديكأتلا طابترt ةقبسDا طورشلا دوجو ديد≤  )١(

 كلذ ف اü ,طابترtا طورش نأشب فيلكتلاب مئاقلا فرطلاو ينوناقلا بساèا يب كرتشم مهف دوجو نم دكأتلا )٢(
 .ريرقتلا ةيلمع نع ينوناقلا بساèا تايلوؤسم

 تناك ول اميف صحفلا طابترt بتكDا ضفر ىلإ يدؤت نأ نكمDا نم ناك تامولعم ىلع طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا لصح اذإ .٢٣
 ذاختإ طابترtا نع لوؤسDا كیرشللو بتكملل ىنستي ىتح ,تامولعDا هذهب روفلا ىلع بتكDا غ\بإ هيلع بجيف ,لبق نم ةحاتم
 .مزاللا ءارجãا

 ديكأتلا طابترt ةقبسDا طورشلا

 ةيئدبDا ةفرعDا ساسأ ىلع- ينوناقلا بساèا ىلع بجي ,ةققحتم ديكأتلا طابترt ةقبسDا طورشلا تناك اذإ ام ديد≤ لجأ نم .٢٤
 )٣٦أ ,٣٥أ يترقفلا :عجار( :يلي ام ديد≤ -ينعDا فرطلا ةشقانمو طابترtا فورظب

 )٣٩أ–٣٧أ تارقفلا :عجار( ;ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم دعُت ةينعDا فارطIا تايلوؤسمو راودأ تناك اذإ ام )أ(

 :ةيتßا صئاصåا عيمج فوتسي طابترtا ناك اذإ ام )ب(

 )٤٤أ–٤٠أ تارقفلا :عجار( ;ًابسانم طابترtا لحم عوضوDا نوكي نأ )١(

 ف اü ,طابترtا فورظل ةبسانم عوضوDا تامولعم دادعإ ف اهقيبطت ينوناقلا بساèا عقوتي يتلا طباوضلا نوكت نأ )٢(
 )٥٠أ–٤٥أ تارقفلا :عجار( :ةيتßا صئاصخلل طباوضلا هذه ءافيتسا كلذ

 .ةمء\Dا .أ

 .لامتكtا .ب

 .اهيلع دامتعtا ةيناكمإ .ج

 .ةيدايMا .د

 .مهفلل ةيلباقلا .ه

 يفدهتسDا يمدختسملل ةحاتم عوضوDا تامولعم دادعإ ف اهقيبطت ينوناقلا بساèا عقوتي يتلا طباوضلا نوكت نأ )٣(
 )٥٢أ ,٥١أ يترقفلا :عجار( ;اهيلع ع\ط\ل

 ;هيلإ لصوتي يذلا جاتنتسtا معدل ةمز\لا ةلدIا ىلع لوصMا ىلع ًارداق نوكيس هنأ ينوناقلا بساèا عقوتي نأ )٤(
 )٥٥أ–٥٣أ تارقفلا

 ,دودèا ديكأتلا طابترا وأ لوقعDا ديكأتلا طابترا امإ بسانت ةروص ف نوكي يذلا ,ينوناقلا بساèا جاتنتسا نوكي نأ )٥(
 ;بوتكم ريرقت ف هجاردإ ررقDا نم

 نوكيس هنأ ينوناقلا بساèا عقوتي نأ ,دودحم ديكأت طابتراب مايقلا ةلاح ف ,كلذ ف اü يقطنم ضرغ دجوي نأ )٦(
 )٥٦أ ةرقفلا :عجار( .ديكأتلا نم ٍدجم ىوتسم ىلإ لوصولا ىلع ًارداق

 .فيلكتلاب مئاقلا فرطلا عم رمIا ةشقانم ينوناقلا بساèا ىلع بجيف ,ديكأتلا طابترt ةقبسDا طورشلا رفوت مدع ةلاح ف .٢٥
 ام ديكأت طابتراك طابترtا لوبق ينوناقلا بساحملل زوجي \ف ,ةقبسDا طورشلا ءافيتسt تارييغت ءارجإ نكمDا ريغ نم ناك اذإو
 تاطابترا ريياعü ًامزتلم نوكي t فورظلا كلت لظ ف هذيفنت متي يذلا طابترtا نكل .ةحئt وأ ماظن بجوü كلذب ًابلاطم نكي مل
 وأ رايعDا اذهل ًاقفو ت دق طابترtا نأ ىلإ ةراشإ ةيأ ديكأتلا ريرقت ف نّمضُي نأ ينوناقلا بساحملل زوجي t هنإف ,هيلعو .ديكأتلا
 .ديكأتلا تاطابترا ريياعم نم رخآ رايعم يI ًاقفو
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 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 طابترtا لوبق لبق قاطنلا ىلع ديق ضرف

 بساèا دقتعي لكشب حرتقم ديكأت طابترا طورش ف ينوناقلا بساèا لمع قاطن ىلع ًاديق فيلكتلاب مئاقلا فرطلا ضرف اذإ .٢٦
 لثم لوبق ينوناقلا بساحملل زوجي \ف ,عوضوDا تامولعم نأشب جاتنتسا ءادبإ نع هعانتما ىلإ يدؤيس ديقلا نأب هعم ينوناقلا
 ))ج(١٥٦أ ةرقفلا :عجار( .ةحئt وأ ماظن بجوü كلذب ًابلاطم نكي مل ام ,ديكأت طابتراك طابترtا اذه

 طابترtا طورش ىلع قافتtا

 اهيلع قفتDا طابترtا طورش نوكت نأ بجيو .طابترtا طورش ىلع فيلكتلاب مئاقلا فرطلا عم ينوناقلا بساèا قفتي نأ بجي  .٢٧
 وأ ماظن ف وأ ,ةبوتكم ةقداصم ف وأ ,بوتكDا قافتtا لاكشأ نم بسانم رخآ لكش ف وأ طابترا باطخ ف ٍفاك ليصفتب ةددحم
t٥٨أ ,٥٧أ يترقفلا :عجار( .ةحئ( 

 اذإ امو ,طابترtا طورش ف رظنلا ةداعإ بلطتت فورظلا تناك اذإ ام مييقت ينوناقلا بساèا ىلع بجي ,ةرركتDا تاطابترtا ف  .٢٨
 .ةمئاقلا طابترtا طورشب فيلكتلاب مئاقلا فرطلا ريكذت ىلإ ةجاح كانه تناك

 طابترtا طورش ف رييغتلا لوبق

٢٩. t ا طورش ف رييغت يأب لبقي نأ ينوناقلا بساحملل زوجيtمايقلا ةلاح فو .كلذل ةلوقعم تارربم دجوت مل ام ,طابتر üاذه لث 
 )٥٩أ ةرقفلا :عجار( .رييغتلا لبق اهيلع لوصMا ت يتلا ةلدIا نع ىلختي نأ ينوناقلا بساحملل زوجي \ف ,رييغتلا

 ةحئt وأ ماظن بجوü ضورفDا ديكأتلا ريرقت

 ىلع بجي ,فورظلا هذه فو .ديكأتلا ريرقت ةغيص وأ قيسنت ةلصلا تاذ ةلودلا ف حئاوللا وأ ةمظنIا ضرفت ,تtاMا ضعب ف .٣٠
 :يوقت ينوناقلا بساèا

 ;ديكأتلا جاتنتسا مهف نوئيسي دق نوفدهتسDا نومدختسDا ناك اذإ ام )أ(

 .لمتèا مهفلا ءوس نم ففخي نأ نكï ديكأتلا ريرقت ف فاضإ حيضوت يمضت ناك اذإ ام ,كلذك رمIا ناك اذإو )ب(

 لوبق هل زوجي \ف ,لمتèا مهفلا ءوس نم ففخي نل ديكأتلا ريرقت ف فاضãا حيضوتلا نأ ينوناقلا بساèا جتنتسا اذإو
 اذهل ًايفوتسم ةحئ\لا هذه وأ ماظنلا اذهل ًاقفو ذّفنDُا طابترtا دعُي tو .ةحئt وأ ماظن بجوü كلذب ًابلاطم نكي مل ام ,طابترtا
 وأ رايعDا اذهل ًاقفو ت دق طابترtا نأ ىلإ ةراشإ ةيأ ديكأتلا ريرقت ف نّمضُي نأ ينوناقلا بساحملل زوجي t هنإف ,هيلعو .رايعDا
 .)٧١ ةرقفلا ًاضيأ رظنا( ديكأتلا تاطابترا ريياعم نم رخآ رايعم يI ًاقفو

 ةدوuا ةباقر

 طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا صئاصخ 

 :طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا ىلع بجي .٣١

 ف ةدراولا تابلطتDا وأ ,ىرخIا ةينهDا تابلطتDا وأ ,)١( ةدوuا ةباقر رايعم قبطت يتلا بتاكDا دحأ ف ًاوضع نوكي نأ )أ(
 )٦٦أ–٦٠أ تارقفلا :عجار( ;)١( ةدوuا ةباقرل يلودلا رايعDا تابلطتD لقIا ىلع ةيواسم نوكت يتلاو ,ةحئt وأ ماظن

 )٦٠أ ةرقفلا :عجار( ;يلمعلا قيبطتلاو فثكDا بيردتلا ل\خ نم اهبستكا ,ديكأتلا بيلاسأو تاراهم ف ةءافك هيدل نوكت نأ )ب(

 :عجار( .ديكأتلا جاتنتسا نع ةيلوؤسDا لوبقل يفكت ,هïوقت وأ هسايقو طابترtا لحم عوضوDا ف ةءافك هيدل نوكت نأ )ج(
 )٦٨أ ,٦٧أ يترقفلا

 قيرفلا ييعت

 )٦٩أ ةرقفلا :عجار( :طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا ىلع بجي .٣٢
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 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 :يلي اD ةبسانDا تاردقلاو تاءافكلا يعمتجم مهيدل رفاوتت طابترtا نودؤي نيذلا صاخشIا نأ ىلإ ًانئمطم نوكي نأ )أ(
 )٧١أ ,٧٠أ يترقفلا :عجار(

 ;ةقبطنDا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتDاو ةلصلا تاذ ريياعملل ًاقفو طابترtا ذيفنت )١(

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسانم ديكأت ريرقت رادصإ نم نكمتلا  )٢(

 :هب موقي يذلا لمعلا ف كراشُي نأ ىلع ًارداق نوكيس هنأ ىلإ ًانئمطم نوكي نأ )ب(

 ,٧٠أ يترقفلا :عجار( ;ريبåا كلذ لمع مادختسا ررقDا نم نوكي امدنع ,ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا  )١(
 )٧١أ

 اهب ماق يتلا ديكأتلا لامعأ مادختسا ررقDا نم نوكي امدنع ,طابترtا قيرف ف ًاوضع سيل ,رخآ ينوناق بساحم يأ )٢(
 )٧٣أ ,٧٢أ يترقفلا :عجار( ,ينوناقلا بساèا كلذ

 .عوضوDا تامولعم نأشب ديكأتلا جاتنتسا نع ةيلوؤسDا لوبقل يفكي يذلا ردقلاب كلذو

 طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا تايلوؤسم

 :نع ةيلوؤسDا اذه لمشيو .طابتر\ل ةماعلا ةدوuا ةيلوؤسم طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا لمحتي .٣٣

 ;تاطابترtاو تاق\علا كلت ف رارمتسtاو تاطابترtاو ء\معلا عم تاق\علا لوبق نأشب ةبسانDا تاءارجãا ذيفنت )أ(

 ةيماظنلا تابلطتDاو ةينهDا ريياعDاب مازتل\ل )يبسانDا فارشãاو هيجوتلا كلذ ف اü( هذيفنتو طابتر\ل طيطختلا )ب(
 ;ةقبطنDا ةيميظنتلاو

 ريرقت خيرات ف طابترtا لامعأ قيثوت صحفو ,بتكDاب ةصاåا صحفلا تاءارجإو تاسايسل ًاقفو صحفلا تايلمع ذيفنت )ج(
 )٧٤أ ةرقفلا :عجار( ;هلبق وأ ديكأتلا

 دق طابترtا نأو ,ينوناقلا بساèا فادهأ قيق≤ ىلع ةلدأ مدقي يذلا طابترtا لامعI بسانDا قيثوتلا ىلع ظافMا )د(
 ;ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتDا ًاضيأو ةلصلا تاذ ديكأتلا تاطابترا ريياعD ًاقفو هذيفنت ت

 .لدجلل ةريثDا وأ ةبعصلا رومIا ف طابترtا قيرف بناج نم بسانDا رواشتلا )ه(

 مزل اذإ تاراسفتسtا هيجوتو ةظح\Dا قيرط نع ,ًاهبتنم لظي نأ طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا ىلع بجي ,طابترtا ةدم لاوط .٣٤
 نع لوؤسDا كيرشلا ملع ىلإ ا≠ اذإو .ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDاب طابترtا قيرف مازتلا مدع ىلع لدي ام لكل ,رمIا
 طابترtا قيرف ءاضعأ مازتلا مدع ىلإ ریشت ٌرومأ ,رخآ ردصم يأ نم وأ بتكDاب ةدوuا ةباقر ماظن ل\خ نم ,طابترtا
 رواشتلاب هذاختا بجي يذلا بسانDا ءارجãا ديد≤ طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا ىلع بجيف ,ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDاب
 .بتكDا ف نيرخßا يلوؤسDا عم

 ت تامولعم رخآ ف ةتباثلا بتكDاب ةصاåا ةعباتDا ةيلآ جئاتن نابسMا ف ذخأي نأ طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا ىلع بجيو  .٣٥
 ةراشãا ت∫ يتلا روصقلا هجوI نكمDا نم ناك اذإ امو ,قابطنtا ةلاح ف ,ىرخIا ةكبشلا بتاكمو بتكDا ل\خ نم اهميمعت
 .ديكأتلا طابترا ىلع رثؤت نأ تامولعDا كلت ف اهيلإ

 طابترtا ةدوج ةباقر صحف

 نم هنأ بتكDا ررق يتلا وأ ةحئt وأ ماظن بجوü ةدوuا ةباقرل صحف ءارجإ بلطتت يتلا ,تدجو نإ ,تاطابترtا كلتل ةبسنلاب .٣٦
 :اهتدوج ةباقرل صحف ءارجإ يرورضلا

 صحاف عم طابترtا ءانثأ ةئشانلا ةمهDا رومIا ةشقانم نع ةيلوؤسDا لم≤ طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا ىلع بجي )أ(
  ;صحفلا كلذ نم ءاهتنtا يM ديكأتلا ريرقت خيرأت مدعو ,طابترtا ةدوج ةباقر
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 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 تاجاتنتسtاو ,طابترtا قيرف اهذختا يتلا ةمهDا ماكح´ل يعوضوم يوقت ءارجإ طابترtا ةدوج ةباقر صحاف ىلع بجي )ب(
 )٧٥أ ةرقفلا :عجار( :يلي ام يوقتلا اذه نمضتي نأ بجيو .ديكأتلا ريرقت ةغايص ف اهيلإ لصوتلا ت يتلا

 ;طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا عم ةمهDا رومIا ةشقانم )١(

 ;حرتقDا ديكأتلا ريرقتو عوضوDا تامولعم صحف )٢(

 ت يتلا تاجاتنتسtاو طابترtا قيرف اهذختا يتلا ةمهDا ماكحIاب ةقلعتDا ةرات∞ا طابترtا لامعأ قئاثو صحف )٣(
 ;اهيلإ لصوتلا

 دعُي حرتقDا ديكأتلا ريرقت ناك اذإ اميف رظنلاو ,ديكأتلا ريرقت ةغايص ف اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسtا يوقت )٤(
 .ًابسانم

 ديكأتلا بيلاسأو تاراهمو ينهDا مكxاو ينهDا كشلا ةعزن 

 ف ببستت فورظ دجوت دق هنأ كاردإو ينهDا كشلا ةعزنب يلحتلا عم هذيفنتو طابتر\ل طيطختلا ينوناقلا بساèا ىلع بجي  .٣٧
 )٨٠أ–٧٦أ تارقفلا :عجار( .يرهوج لكشب عوضوDا تامولعم فير≤

 ةعيبط ديد≤ دنع كلذ ف اü ,هذيفنتو ديكأتلا طابترt طيطختلا دنع ينهDا مكMا ةسراù ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٣٨
 )٨٥أ–٨١أ تارقفلا :عجار( .تاءارجãا ىدمو تيقوتو

 .طابتر\ل ةمظتنمو ةرركتم ةيلآ نم ءزجك ديكأتلا بيلاسأو تاراهم قيبطت ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٣٩

 هذيفنتو طابتر8ل طيطختلا

 طيطختلا

 هاØاو تيقوتو قاطن ديد≤ كلذ ف اü ,ةلاّعف ةقيرطب هذيفنت متي ىتح طابتر\ل طيطختلا ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٤٠
 .ينوناقلا بساèا فده قيق≤ لجأ نم اهب مايقلا بولطDا اهل طط∞ا تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط ديد≤و ,طابترtا
 )٨٩أ–٨٦أ تارقفلا :عجار(

 صئاصخلل ةيفوتسم تناك اذإ ام كلذ ف اü ,طابترtا فورظل ةبسانم طباوضلا تناك اذإ ام ديد≤ ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٤١
 .)٢()ب(٢٤ ةرقفلا ف ةددèا

 بساèا ىلع بجي ,طابترtا لوبق دعب ديكأتلا طابترt ةقبسDا طورشلا نم رثكأ وأ دحاو ءافيتسا مدع فاشتكا ةلاح ف .٤٢
 :ررقي نأو ,ةينعDا فارطIا عم رمIا اذه شقاني نأ ينوناقلا

 ;هاضر زوحي وحن ىلع رمIا لح نكمDا نم ناك اذإ ام )أ(

 ;طابترtا ف رارمتسtا بسانDا نم ناك اذإ ام )ب(

 .هب مايقلا ةلاح ف غ\بãا اذه ةيفيكو ديكأتلا ريرقت ف رمIا نع غلبيس ناك اذإ ام )ج(

 عوضوDا نم ًاءزج نأ وأ ةبسانم ريغ اهعيمج وأ ةقبطنDا طباوضلا ضعب نأ طابترtا لوبق دعب ينوناقلا بساèا فشتكا اذإ  .٤٣
 نإ ,طابترtا نم باحسنtا ف رظني نأ ينوناقلا بساèا ىلع بجيف ,ديكأت طابتراب مايقلل بسانم ريغ هلك وأ طابترtا لحم
 جاتنتسا ءادبإ هيلع بجيف ,طابترtا ف ينوناقلا بساèا رارمتسا ةلاح فو .ةقبطنDا حئاوللا وأ ةمظنIا بجوü ًانكù كلذ ناك
 )٩١أ ,٩٠أ يترقفلا :عجار( .ةمئاقلا فورظلا لظ ف لاMا ىضتقم بسح ,جاتنتسا ءادبإ نع عانتمtا وأ ضراعم وأ ظفحتم

 ةيبسنلا ةيمهIا

 )١٠٠أ–٩٢أ تارقفلا :عجار( :دنع ةيبسنلا ةيمهIا نابسMا ف ذخأي نأ ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٤٤

 ;تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط ديد≤ دنع كلذ ف اü ,هذيفنتو ديكأتلا طابترt طيطختلا )أ(
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 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 .يرهوuا فيرحتلا نم ةيلاخ عوضوDا تامولعم تناك اذإ ام يوقت  )ب(

 ىرخIا طابترtا فورظو طابترtا لحم عوضوDا مهف

 :يلي اü قلعتي اميف ةينعDا فارطIا ىلع تاراسفتسا حرط ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٤٥

 حئاوللاو ةمظنIاب مازتلا مدع ةلاح وأ موعزم وأ هيف هبتشم وأ يلعف دمعتم فير≤ ةلاح ةيأب ةفرعم مهيدل تناك اذإ ام )أ(
 )١٠٢أ ,١٠١أ يترقفلا :عجار( ;عوضوDا تامولعم ىلع رثؤت

 نم ديزDا ينوناقلا بساèا حرطي ,ةلاMا هذه فو ,ةيلخادلا ةعجارDا فئاظو ىدحإ ف لمعي لوؤسDا فرطلا ناك اذإ ام )ب(
  ;عوضوDا تامولعü قلعتي اميف ةيلخادلا ةعجارDا ةفيظول ةيسيئرلا جئاتنلاو ةطشن´ل مهف ىلإ لصوتلل تاراسفتسtا

 .عوضوDا تامولعم دادعإ ف ءاربخ يأب ناعتسا دق لوؤسDا فرطلا ناك اذإ ام )ج(

 

 لوقعDا ديكأتلا دود{ا ديكأتلا

 مهف ىلإ لصوتي نأ ينوناقلا بساèا ىلع بجي .د٤٦
 اü ىرخIا طابترtا فورظو طابترtا لحم عوضوملل
 :يلي ام قيقحتل يفكي

 نأ حجرDا نم يتلا تtا¶ا ديد≤ نم هنيك∫ )أ(
 ;عوضوDا تامولعD يرهوج فير≤ اهيف أشني

 ذيفنتو ميمصتل ساسأ ريفوت ,هيلع ًءانبو )ب(
 ةرقفلا ف ةددèا تtا¶ا ةuاعD تاءارجإ

 معدل دودحم ديكأت ىلإ لوصولاو )أ(د٤٦
 تارقفلا :عجار( .ينوناقلا بساèا جاتنتسا
 )١٠٨أ ,١٠٥أ–١٠١أ

 فورظو طابترtا لحم عوضوملل مهف ىلإ لصوتلا دنع .د٤٧
 ىلع بجي ,د٤٦ ةرقفلا بجوü ىرخIا طابترtا
 ةيلßا نابسMا ف ذخأي نأ ينوناقلا بساèا
 ةرقفلا :عجار( .عوضوDا تامولعم دادعإ ف ةمدختسDا
 )١٠٧أ

 لحم عوضوملل مهف ىلإ لصوتي نأ ينوناقلا بساèا ىلع بجي .م٤٦
 :يلي ام قيقحتل يفكي اü ىرخIا طابترtا فورظو طابترtا

 يرهوuا فيرحتلا رطاخم ريدقتو ديد≤ نم هنيك∫ )أ(
 ;عوضوDا تامولعم ف

 تاءارجإ ذيفنتو ميمصتل ساسأ ريفوت ,هيلع ًءانبو  )ب(
Dا رطا∞ا ةهجاوDلوقعم ديكأت ىلإ لصوتللو ةمَّيق 
 تارقفلا :عجار( .ينوناقلا بساèا جاتنتسا معدل
 )١٠٨أ ,١٠٤أ–١٠١أ

 طابترtا فورظو طابترtا لحم عوضوملل مهف ىلإ لصوتلا دنع .م٤٧
 ينوناقلا بساèا ىلع بجي ,م٤٦ ةرقفلا بجوü ىرخIا
 تامولعم دادعإ ىلع ةقبطDا ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا
 كلت ميمصت يوقت اذه لمشيو .طابترtاب ةلصلا تاذو عوضوDا
 دق ناك اذإ ام ديد≤و طابترtاب ةلصلا تاذ ةيباقرلا تاودIا
 ىلإ ةفاضãاب ىرخأ تاءارجإ ذيفنت قيرط نع اهقيبطت ت
 .عوضوDا تامولعم نع يلوؤسDا يفظوDا نم راسفتسtا
 )١٠٦أ ةرقفلا :عجار(

 ةلد2ا ىلع لوصxا

 رطاخملل تاباجتسtاو رطا∞ا ف رظنلا

 لوقعDا ديكأتلا دود{ا ديكأتلا

 رظنا( ينوناقلا بساèا مهف ىلإ ًادانتسا .د٤٨
 تارقفلا :عجار( :هيلع بجي ,)د٤٦ ةرقفلا
 )١١٣أ–١٠٩أ

 نأ حجرDا نم يتلا تtا¶ا ديد≤ )أ(

 :هيلع بجي ,)م٤٦ ةرقفلا رظنا( ينوناقلا بساèا مهف ىلإ ًادانتسا .م٤٨
 )١١١أ–١٠٩أ تارقفلا :عجار(

 تامولعم ف يرهوuا فيرحتلا رطاخم ريدقتو ديد≤ )أ(
 ;عوضوDا
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 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 لوقعDا ديكأتلا دود{ا ديكأتلا

 تامولعD يرهوج فير≤ اهيف أشني
 ;عوضوDا

 ةuاعD تاءارجإ ذيفنتو ميمصت )ب(
 )أ(د٤٨ ةرقفلا ف ةددèا تtا¶ا
 معدل دودحم ديكأت ىلإ لوصولاو
 .ينوناقلا بساèا جاتنتسا

 

 ةمّيقDا رطا∞ا ةهجاوD ةمز\لا تاءارجãا ذيفنتو ميمصت )ب(
 .ينوناقلا بساèا جاتنتسا معدل لوقعم ديكأت ىلإ لصوتللو
 تامولعم ىلع اهذيفنت متي ىرخأ تاءارجإ يأ ىلإ ةفاضãابو
 نمضتت نأ بجي ,طابترtا فورظ لظ ف ةبسانم نوكت عوضوDا
 ةلدIا نم يفكي ام ىلع لوصMا ينوناقلا بساèا تاءارجإ
 ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودI ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب ةبسانDا
 :امدنع عوضوDا تامولعم ىلع ةقبطDا

 فيرحتلا رطا∞ ينوناقلا بساèا مييقت نمضتي   )١(
 وأ ;ةيلعافب لمعت ةباقرلا تاودأ نأب ًاعقوت يرهوuا

)٢(   t ïل نكΩا تاءارجIتاودأ رابتخا ف\خب ,ىرخ 
 .ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام اهدحو رفوت نأ ,ةباقرلا

 

 ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت يرورضلا نم ناك اذإ ام ديد≤
 دودحم ديكأت طابترا ف

 هوعدت رومأ وأ رمأب ينوناقلا بساèا ملع اذإ .د٤٩ 
 نوكت دق عوضوDا تامولعم نأب داقتعtا ىلإ
 ميمصت هيلع بجيف ,يرهوج لكشب ةفَّرحُم
 ديزDا ىلع لوصحلل ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتو
 ًارداق ينوناقلا بساèا نوكي ىتح ةلدIا نم
 )١١٨أ–١١٣أ تارقفلا :عجار( :ىلع

 نأ حجرDا ريغ نم رمIا نأ جاتنتسا )أ(
 عوضوDا تامولعم لعج ف ببستي
 وأ ;يرهوج لكشب ةفَّرحُم

 ف ببستت رومIا وأ رمIا نأ جاتنتسا  )ب(
 لكشب ةفرحم عوضوDا تامولعم لعج
 .يرهوج

 لوقعDا ديكأتلا طابترا ف رطا∞ا مييقت ف رظنلا ةداعإ 
 

 ف يرهوuا فيرحتلا رطا∞ ينوناقلا بساèا مييقت ريغتي دق .م٤٩
 ةلدأ ىلع لوصحلل ةجيتن ,طابترtا ريس ل\خ عوضوDا تامولعم
 ريغ ةلدأ ىلع ينوناقلا بساèا اهيف لصحي يتلا فورظلا فو .ةيفاضإ
 مييقت ف ةيادبلا ف ينوناقلا بساèا اهيلإ دنتسا يتلا ةلدIا عم ةقستم
 ليدعتو مييقتلا ف رظنلا ةداعإ هيلع بجيف ,يرهوuا فيرحتلا رطاخم
 )١١٣أ ةرقفلا :عجار( .كلذل ًاعبت اهل طط∞ا تاءارجãا

 اهمادختسا متيس يتلا تامولعDا ةمء\م ىدم هنابسح ف ذخأي نأ ينوناقلا بساèا ىلع بجي ,تاءارجãا ذيفنتو ميمصت دنع .٥٠
 :اذإو .تامولعDا هذه ىلع دامتعtا ةيناكمإو ةلدأك

 وأ ;رخآ ردصم نم اهيلع لوصMا ت يتلا كلت عم ةقستم ريغ رداصDا دحأ نم اهيلع لوصMا ت يتلا ةلدIا تناك )أ(

 ,ةعجارم ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولعDا ىلع دامتعtا ةيناكمإ نأشب كوكش ينوناقلا بساèا ىدل تناك )ب(

 اذه ةuاعD تاءارجãا ىلع اهلاخدإ يرورضلا نم يتلا تافاضãا وأ تارييغتلا يه ام ددحي نأ ينوناقلا بساèا ىلع بجيف
 .ىرخIا طابترtا بناوج ىلع ,دجو نإ ,رمIا اذه ريثأت ف رظني نأ هيلع بجيو ,رمIا

 تسيل اهنأ حضاولا نم يتلا كلت ف\خب ,طابترtا ءانثأ ةفشتكDُا ةحَّحصDُا ريغ تافيرحتلا عيمØ ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٥١
 )١٢٠أ ,١١٩أ يترقفلا :عجار( .نأش تاذ
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 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 ينوناقلا بساèا هب ناعتسا ريبخ لبق نم ذفنDا لمعلا

 تارقفلا :عجار( :ًاضيأ ينوناقلا بساèا ىلع بجي ,ينوناقلا بساèا مهب يعتسي يذلا ءاربåا دحأ لمع مادختسا متي امدنع .٥٢
 )١٢٥أ–١٢١أ

 بساèا ضارغأ قيقحتل ةمز\لا ةيعوضوDاو تاردقلاو ةءافكلاب عتمتي هب يعتسي يذلا ريبåا ناك اذإ ام يوقت )أ(
 راسفتسtا ةيعوضوDا يوقت نمضتي نأ بجي ,ييجراåا ءاربåا دحأب ينوناقلا بساèا ةناعتسا ةلاح فو .ينوناقلا
 )١٢٩أ–١٢٦أ تارقفلا :عجار( ;ريبåا كلذ ةيعوضوD ًاديدهت لّكشُت دق يتلا تاق\علاو حلاصDا نع

 )١٣١أ–١٣٠أ تارقفلا :عجار( ;ينوناقلا بساèا هب ناعتسا يذلا ريبåا ةربخ لا¶ ٍفاك مهف ىلإ لصوتلا )ب(

 )١٣٣أ ,١٣٢أ يترقفلا :عجار( ;ريبåا كلذ لمع فادهأو قاطنو ةعيبط ىلع ريبåا عم قافتtا )ج(

 )١٣٥أ ,١٣٤أ يترقفلا :عجار( .ينوناقلا بساèا ضارغأ قيقحتل ريبåا لمع ةيافك ىدم يوقت )د(

 يلخاد عجارم لبِق نم ذفنDا وأ ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا وأ لوؤسDا فرطلا هب يعتسي ريبخ وأ ,رخآ ينوناق بساحم لبِق نم ذفنDا لمعلا
 )١٣٦أ ةرقفلا :عجار(

 ًايفاك لمعلا كلذ ناك اذإ ام يوقت ينوناقلا بساèا ىلع بجي ,رخآ ينوناق بساحم لمع مادختسا ررقDا نم نوكي امدنع .٥٣
 .هضارغأ قيقحتل

 سايقلاب مئاقلا وأ لوؤسDا فرطلا هب يعتسي ريبخ لمع اهدادعإ ف مدخُتسا دق ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولعDا تناك اذإ  .٥٤
 قيقحتل ريبåا كلذ لمع ةيمهأ نابسMا ف ذخIا عمو ,ًايرورض هاري يذلا ىدDا ىلإ ,ينوناقلا بساèا ىلع بجيف ,يوقتلا وأ
 :هضارغأ

 ;ريبåا كلذ ةيعوضومو تاردقو ةءافك مّوَقُي نأ  )أ(

 ;ريبåا كلذ لمعل مهف ىلإ لصوتي نأ  )ب(

 .ةلدIا دحأك ريبåا كلذ لمع مادختسا ةبسانم ىدم مّوقي نأ  )ج(

 :يلي ام يوقت هيلع بجيف ,ةيلخادلا ةعجارDا ةفيظو لمع مادختسt ططخي ينوناقلا بساèا ناك اذإ .٥٥

 ;ييلخادلا يعجارDا ةيعوضوD ةلصلا تاذ تاءارجãاو تاسايسلاو ةيلخادلا ةعجارDا ةفيظول يميظنتلا عقوDا معد ىدم )أ(

 ;ةيلخادلا ةعجارDا ةفيظو ةءافك ىوتسم )ب(

 ;ةدوuا ةباقرل اهقيبطت كلذ ف اü ,ًاطبضنمو ًامظتنم ًاجهنم قبطت ةيلخادلا ةعجارDا ةفيظو تناك اذإ ام )ج(

 .طابترtا ضارغأ قيقحتل ٍفاك ةيلخادلا ةعجارDا ةفيظو لمع ناك اذإ ام )د(

 ةبوتكDا تادافãا

 :ةبوتكم ةدافإ ينعDا فرطلا نم بلطي نأ ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٥٦

 ,٥٤أ تارقفلا :عجار( .طابترtاب ةلص تاذ اهنأ ينعDا فرطلا ملعي يتلا تامولعDا عيمج ينوناقلا بساحملل مدق هنأب )أ(
 )١٣٩أ–١٣٧أ ,٥٥أ

 رهظي ةلصلا تاذ رومIا عيمج نأ كلذ ف اü ,ةقبطنDا طباوضلاب ةنراقم طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايق دكؤت )ب(
 .عوضوDا تامولعم ف اهرثأ

 ةلدأ معدل رثكأ وأ ةبوتكم ةدافإ ىلع لوصMا يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساèا ررق اذإف ,ةبولطDا تادافãا ىلإ ةفاضãاب .٥٧
 .ىرخIا ةبوتكDا تادافãا هذه لثم ىلع لوصMا بلطي نأ هيلع بجيف ,عوضوDا تامولعü ةلص تاذ ىرخأ
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 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 :ينوناقلا بساèا ىلع بجي ,عوضوDا تامولعD ةيرهوج رومأب ةبوتكDا تادافãا قلعتت امدنع .٥٨

 وأ ةيهفشلا( ىرخIا تادافãا كلذ ف اü ,اهيلع لوصMا ت يتلا ىرخIا ةلدIا عم اهقاستاو اهتيلوقعم ىدم يوقت )أ(
 ;)ةبوتكDا

 .ةددèا رومIا كلتب ةديuا ةفرعDا تادافãا ومدقم ىدل نوكي نأ عقوتDا نم ناك اذإ اميف رظنلا )ب(

 .خيراتلا كلذ دعب سيل نكلو ,ديكأتلا ريرقت خيراتل ًايلمع نكù خيرات برقأ ةبوتكDا تادافãا خيرات نوكي نأ بجي .٥٩

 اهيلع دامتعtا نكt ï تادافãا هذه نأ وأ ةبولطDا ةبوتكDا تادافãا يدقت مدع 

 ةءافك لوح ةيفاك كوكش دوجو ىلإ ينوناقلا بساèا صلخ اذإ وأ ,ةبولطDا ةبوتكDا تادافãا نم رثكأ وأ ةدحاو يدقت متي مل اذإ .٦٠
 نكt ï ةبوتكDا تادافãا تناك اذإ وأ ,اهنوسراï يتلا ةيانعلا وأ ةيق\خIا مهميق وأ مهتهازن وأ ةبوتكDا تادافãا نومدقي نم
 )١٤٠أ ةرقفلا :عجار( :ينوناقلا بساèا ىلع بجيف ,رخآ ببس يI اهيلع دامتعtا

 ;ةينعDا فارطIا وأ فرطلا عم رمIا ةشقانم )أ(

 ةيناكمإ ىلع كلذل لمتèا ريثأتلا يوقتو ,اهïدقتب اوماق نم وأ ةبوتكDا تادافãا مهنم تبلُط نم ةهازن يوقت ةداعإ )ب(
 ;ًامومع ةلدIاو )ةبوتكDا وأ ةيهفشلا( تادافãا ىلع دامتعtا

 .ديكأتلا ريرقت ف دراولا جاتنتسtا ىلع لمتèا ريثأتلا ديد≤ كلذ ف اü ,ةبسانDا تافرصتلا ذاختا )ج(

 ةقح8لا ثادح2ا

 ىلع ديكأتلا ريرقت خيرات ىتح ةعقاولا ثادحIا ريثأت ف رظني نأ ينوناقلا بساèا ىلع بجي ,طابترtاب ةلص كلذل نوكي امدنع .٦١
 ,ديكأتلا ريرقت خيرات دعب هل ةفورعم حبصت يتلا قئاقحلل بسانم لكشب بيجتسي نأ بجيو ,ديكأتلا ريرقت ىلعو عوضوDا تامولعم
 ةقح\لا ثادحIا ف رظنلا ىدم دمتعيو .ديكأتلا ريرقت ليدعتب همايق ىلإ تدأ اüرل ,خيراتلا كلذ ف هل ةفورعم تناك ول يتلاو
 بساèا نإف ,كلذ عمو .ينوناقلا بساèا جاتنتسا ةبسانم ىلعو عوضوDا تامولعم ىلع ثادحIا هذه لثم رثؤت نأ ةيلامتحا ىلع
 يترقفلا :عجار( .ديكأتلا ريرقت خيرات دعب عوضوDا تامولعü قلعتي اميف تاءارجإ يأ ذيفنتل ةيلوؤسم ةيأ لمحتي t ينوناقلا
 )١٤٢أ ,١٤١أ

 ىرخ2ا تامولعDا

 ينوناقلا بساèا ىلع بجيف ,ىرخأ تامولعم ىلع اهنأشب ديكأتلا ريرقتو عوضوDا تامولعم مضت يتلا تادنتسDا لمتشت امدنع  .٦٢
 دنعو ,ديكأتلا ريرقت وأ عوضوDا تامولعم عم ,تدجو نإ ,يرهوuا قاستtا مدع هجوأ ديدحتل ىرخIا تامولعDا كلت أرقي نأ
 )١٤٣أ ةرقفلا :عجار( :ىرخIا تامولعDا كلت ةءارق

 وأ ;ديكأتلا ريرقت وأ عوضوDا تامولعمو ىرخIا تامولعDا كلت يب يرهوج قاستا مدع دوجو ينوناقلا بساèا ددح اذإ )أ(

 ةق\ع هل سيل ,ىرخIا تامولعDا كلت ف قئاقMا ىدحã يرهوج فير≤ دوجوب ملع ىلع ينوناقلا بساèا حبصأ اذإ )ب(
 ,ديكأتلا ريرقت وأ عوضوDا تامولعم ف ةرهاظلا رومIاب

 .لاMا ىضتقم بسح ىرخأ تافرصت ذاختاو ةينعDا فارطIا وأ فرطلا عم رمIا ةشقانم ينوناقلا بساèا ىلع بجيف

 ةقبطنDا طباوضلا فصو 

 :عجار( .فاك لكشب اهفصت وأ ةقبطنDا طباوضلا ىلإ ريشت عوضوDا تامولعم تناك اذإ ام يوقت ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٦٣
 )١٤٦أ–١٤٤أ تارقفلا
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 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 ديكأتلا جاتنتسا نيوكت

 فورظلا لظ ف موزللا دنع يعسلاو طابترtا قايس ف اهيلع لصحتDا ةلدIا ةبسانمو ةيافك يوقت ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٦٤
 رظنلا ضغب ,ةلصلا تاذ ةلدIا عيمج نابسMا ف ذخأي نأ ينوناقلا بساèا ىلع بجيو .ةلدIا نم ديزDا ىلع لوصحلل ةمئاقلا
 نكي مل اذإو .ةقبطنDا طباوضلاب ةنراقم طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايق عم ضراعتت وأ ديؤت اهنأ ودبي ناك اذإ اّمع
 ىلع كلذ تاساكعنا نابسMا ف ذخأي نأ هيلع بجيف ,ةمز\لا ةلدIا نم ديزDا ىلع لوصMا ىلع ًارداق ينوناقلا بساèا
 )١٥٣أ–١٤٧أ تارقفلا :عجار( .٦٥ ةرقفلا ف هيلإ راشDا هجاتنتسا

 كلذ نيوكت دنعو .يرهوuا فيرحتلا نم ةيلاخ عوضوDا تامولعم تناك اذإ اّمع جاتنتسا نيوكت ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٦٥
 ةبسانمو ةيافك ىدü قلعتي اميف ٦٤ ةرقفلا ف هيلإ راشDا ينوناقلا بساèا جاتنتسا نابسMا ف ذخأي نأ هيلع بجي ,جاتنتسtا
 تارقفلا :عجار( .اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,ةيرهوج دعت ةححصDا ريغ تافيرحتلا تناك اذإ ام يوقتو اهيلع لوصMا ت يتلا ةلدIا
 )١٥٥أ ,١٥٤أ ,٣أ

 ىلع بجيو قاطنلا ىلع ديق دجوي ٍذئدنعف ,ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ىلع لوصMا ىلع ًارداق ينوناقلا بساèا نكي مل اذإ .٦٦
 ًانكù باحسنtا ناك ىتم ,طابترtا نم باحسنtا وأ جاتنتسا ءادبإ نع عانتمtا وأ ظفحتم جاتنتسا ءادبإ ينوناقلا بساèا
üا بجوIا حئاوللا وأ ةمظنDا ىضتقم بسح ,ةقبطنM١٥٨أ–١٥٦أ تارقفلا :عجار( .لا( 

 ديكأتلا ريرقت دادعإ

 :عجار( .عوضوDا تامولعم نأشب ينوناقلا بساèا جاتنتسا نع حوضوب رّبعي نأ بجيو ,ًابوتكم ديكأتلا ريرقت نوكي نأ بجي .٦٧
 )١٦١أ–١٥٩أ ,٢أ تارقفلا

 ريثأتلا اهنم فدهلا نوكي t يتلا تاحيضوتلا وأ تامولعDا نع ًاحضاو ً\صف tًوصفم ينوناقلا بساèا جاتنتسا نوكي نأ بجي .٦٨
 طابتر\ل ةنيعم بناوجب ةقلعتDا جئاتنلا وأ رخآ رمأ تارقف وأ هابتنtا تفلل ةرقف ةيأ كلذ ف اü ,ينوناقلا بساèا جاتنتسا ىلع
 رمIا وأ هابتنtا تفل ةرقف نأ ةمدختسDا ةغيصلا حضوت نأ بجيو .ديكأتلا ريرقت ف ةنّمضDُا ةيفاضãا تامولعDا وأ تايصوتلا وأ
 تارقفلا :عجار( .ينوناقلا بساèا جاتنتسا نم صاقتنtا ىلإ فدهت t ةيفاضãا تامولعDا وأ تايصوتلا وأ جئاتنلا وأ رخßا
 )١٦١أ–١٥٩أ

 ديكأتلا ريرقت ىوتحم

 :ةيتßا ةيساسIا رصانعلا ىلع ,ىندأ دحك ,ديكأتلا ريرقت لمتشي نأ بجي .٦٩

 )١٦٢أ ةرقفلا :عجار( .لقتسم ديكأت ريرقت وه ريرقتلا نأ ىلإ حوضوب ريشي ناونع )أ(

 )١٦٣أ ةرقفلا :عجار( .ريرقتلاب بطا∞ا )ب(

 لحم عوضوملل ,ءاضتقtا دنعو ,عوضوDا تامولعمو ,ينوناقلا بساèا هيلإ لصوت يذلا ديكأتلا ىوتسD فصو وأ ديد≤ )ج(
 نايبلا كلذ قفرُي نأ بجيف ,ينعDا فرطلا هدعأ نايبب قلعتي اميف ينوناقلا بساèا جاتنتسا ةغايص متت امدنعو .طابترtا
 :عجار( .يفدهتسDا يمدختسملل حاتم هل ردصم ىلإ ريرقتلا ف راشُي وأ ,ديكأتلا ريرقت ف هركذ داعُي وأ ,ديكأتلا ريرقتب
 )١٦٤أ ةرقفلا

 )١٦٥أ ةرقفلا :عجار( .ةقبطنDا طباوضلا ديد≤ )د(

 طباوضلاب ةنراقم طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايقب ةطبترم ةمهم ةمز\م دويق يI ,ءاضتقtا دنع ,فصو )ه(
 )١٦٦أ ةرقفلا :عجار( .ةقبطنDا

 نإف ,كلذل ةجيتن هنأو ,ةقيقMا هذه ىلإ ءارقلا هيبنتل ةرابع ,ددحم ضرغ قيقحتل ةقبطنDا طباوضلا فدهت امدنع )و(
 )١٦٨أ ,١٦٧أ يترقفلا :عجار( .ىرخأ ضارغI ةبسانم نوكت t دق عوضوDا تامولعم
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 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 تايلوؤسمو مهتايلوؤسم فصتو ,صخشلا سفن اونوكي مل اذإ ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلاو لوؤسDا فرطلا دد≤ ةرابع )ز(
 )١٦٩أ ةرقفلا :عجار( .ينوناقلا بساèا

 .ددحم عوضوü قلعتم طابترا دجوي امدنع رخآ ديكأت رايعD ًاقفو وأ ,رايعDا اذهل ًاقفو هذيفنت ت طابترtا نأب ةرابع )ح(
 )١٧١أ–١٧٠أ يترقفلا :عجار(

 وأ ,ىرخIا ةينهDا تابلطتDا وأ )١( ةدوuا ةباقر رايعم قبطي هيف ًاوضع ينوناقلا بساèا نوكي يذلا بتكDا نأب ةرابع )ط(

 :عجار( )*(.)١( ةدوuا ةباقرل يلودلا رايعDا تابلطتD لقIا ىلع ةيواسم نوكت يتلاو ,ةحئt وأ ماظن ف ةدراولا تابلطتDا
 )١٧٢أ ةرقفلا

 نع ةرداصلا ةنهDا تايق\خأ دعاوقل ىرخIا ةيق\خIا تابلطتDاو ل\قتسtاب مزتلي ينوناقلا بساèا نأب ديفت ةرابع )ي(
 وأ ماظن بجوü ةضورفDا تابلطتDا وأ ,ىرخIا ةينهDا تابلطتDا وأ ,يبساحملل ةنهDا تايق\خI ةيلودلا ريياعDا سلجم
tا ىلع ةيواسم نوكت يتلاو ,ةحئIلق Dا تابلطتuا تايق\خأ دعاوق نم )ب( و )أ( نيأزDا سلجم نع ةرداصلا ةنهDريياع 
 )٣١٧أ ةرقفلا :عجار( )***()**(.ديكأتلا تاطابتراب قلعتي اميف يبساحملل ةنهDا تايق\خI ةيلودلا

 ريدقت نإف ,دودحم ديكأت طابترا ذيفنت ةلاح فو .ينوناقلا بساèا جاتنتسt ساسأك ذفنDا لمعلاب يتامولعم صخلم )ك(
 ديكأت طابترا ذيفنت دنعو .ينوناقلا بساèا جاتنتسا مهفل ًايساسأ ًارمأ دعُي ةذفنDا تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط
 :يلي ام ىلع ذفنDا لمعلا صخلم صني نأ بجي ,دودحم

 اهنم لقأ اهنأو ,لوقعDا ديكأتلا طابترا نع اهتيقوتو اهتعيبط ف فلتخت دودèا ديكأتلا طابترا ف ةذفنDا تاءارجãا نأ )١(
 ;ىدDا ف

 ناك يذلا ديكأتلا نم ريثكب لقأ نوكي دودèا ديكأتلا طابترا ف هيلإ لوصولا متي يذلا ديكأتلا ىوتسم نإف ,يلاتلابو  )٢(
 )١٧٨أ-١٧٤أ ,٦أ تارقفلا :عجار( .لوقعم ديكأت طابترا ذيفنت ت ول اميف هيلإ لوصولا متيس

 )١٨١أ–١٧٩أ ,٢أ تارقفلا :عجار( :ينوناقلا بساèا جاتنتسا )ل(

 بساèا جاتنتسا هيف أرقُي نأ مزلي يذلا قايسلا ىلع يفدهتسDا يمدختسDا جاتنتسtا عِلطُي نأ بجي ,ءاضتقtا دنع )١(
 )١٨٠أ ةرقفلا :عجار( .ينوناقلا

 )١٧٩أ ةرقفلا :عجار( .تابثãا ةغيصب جاتنتسtا نع ريبعتلا متي نأ بجي ,لوقعDا ديكأتلا طابترا ف )٢(

 بساèا ملع ىلإ ا≠ دق ناك اذإ اü ديفي لكشب جاتنتسtا نع ريبعتلا متي نأ بجي ,دودèا ديكأتلا طابترا ف )٣(
 تاءارجãا ىلإ ًادانتسا كلذو ,يرهوج لكشب ةفرحم عوضوDا تامولعم نأب داقتعtا ىلإ هوعدت رومأ وأ رمأ ينوناقلا
 )١٨١أ ةرقفلا :عجار( .اهيلع لوصMا ت يتلا ةلدIاو ةذفنDا

 طابترtا لحم عوضوملل ةبسانم تاملك مادختساب )٣( وأ )٢( ةيعرفلا ةرقفلا ف جاتنتسtا ةغايص متت نأ بجي )٤(
 )١٨٢أ ةرقفلا :عجار( :نع ريبعتلل جاتنتسtا ةغايص متت نأ بجيو ,طابترtا فورظ لظ ف ةقبطنDا طباوضلاو

 وأ ;ةقبطنDا طباوضلاو طابترtا لحم عوضوDا .أ

 وأ ;ةقبطنDا طباوضلاو عوضوDا تامولعم .ب

   .ةينعDا فارطIا نم مدقم نايب .ج
 

 ماظن حمسي t ثيح ,ديكأتلاو ةعجارDا تاطابترt ةيلودلا ريياعDا سلجم نع رداصلا يلصIا صنلا نم يينهDا يبساèا ريغل تابلطتDاب قلعتي ام ءاغلإ ت  *
 .ديكأتلا تامدخ يدقتب يصخرDا ريغل ةكلمDا ف يينوناقلا يبساèا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمDا ف ةدمتعDا ةنهDا بادآو كولس دعاوقب همازتلا ىلإ ينوناقلا بساèا ريشي  **
 ماظن حمسي t ثيح ,ديكأتلاو ةعجارDا تاطابترt ةيلودلا ريياعDا سلجم نع رداصلا يلصIا صنلا نم يينهDا يبساèا ريغل تابلطتDاب قلعتي ام ءاغلإ ت  ***

 .ديكأتلا تامدخ يدقتب يصخرDا ريغل ةكلمDا ف يينوناقلا يبساèا
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 :ىلع ديكأتلا ريرقت يوتحي نأ بجي ,tًدعم ًاجاتنتسا ينوناقلا بساèا يدبي امدنع )٥(

 ;ليدعتلا اهنع أشن يتلا رومIا وأ رم´ل ًافصو مّدقي مسق .أ

 )١٨٣أ ةرقفلا :عجار( .لدعDا ينوناقلا بساèا جاتنتسا ىلع يوتحي مسق .ب

 )١٨٤أ ةرقفلا :عجار( .ينوناقلا بساèا عيقوت )م(

 ةلدIا ىلع ينوناقلا بساèا هيف لصح يذلا خيراتلا قبسي t خيراتب ديكأتلا ريرقت خرؤي نأ بجي .ديكأتلا ريرقت خيرات )ن(
 مهلمحتب اورقأ دق اهب فرتعDا ةطلسلا مهيدل نيذلا كئلوأ نأ ىلع ةلدIا كلذ ف اü ,هجاتنتسا اهيلإ دنتسا يتلا
 )١٨٥أ ةرقفلا :عجار( .عوضوDا تامولعم نع ةيلوؤسملل

 .ةلودلا ف هلمع ينوناقلا بساèا هيف سِراï يذلا ناكDا )س(

 ديكأتلا ريرقت ف ينوناقلا بساèا هب ناعتسا يذلا ريبåا ىلإ ةراشãا

 نأ ًانمض ينعت نأ زوجي t ريرقتلا كلذ ةغيص نإف ,هب ناعتسا ريبخ لمع ىلإ ديكأتلا ريرقت ف ينوناقلا بساèا ريشي امدنع .٧٠
 :عجار( .ريبåا كلذ كارشإ ببسب اهنم صاقتنtا ت دق ريرقتلا كلذ ف هادبأ يذلا جاتنتسtا نع ينوناقلا بساèا ةيلوؤسم
 )١٨٨أ–١٨٦أ تارقفلا

 ةحئt وأ ماظن بجوü ضورفDا ديكأتلا ريرقت

 نأ زوجي \ف ,ديكأتلا ريرقتل ةددحم ةغيص وأ ميمصت مادختساب حئاوللا وأ ةمظنIا بجوü ًابلاطم ينوناقلا بساèا ناك اذإ .٧١
 رصانعلا نم رصنع لك ىندأ دحك نمضت اذإ tإ ىرخIا ديكأتلا تاطابترا ريياعم ىلإ وأ رايعDا اذه ىلإ ديكأتلا ريرقت ريشي
 .٦٩ ةرقفلا ف ةددèا

 ةلدعDاو ةلدعDا ريغ تاجاتنتسjا

 :ىلإ صلخي امدنع لدعم ريغ جاتنتسا ءادبإ ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٧٢

 وأ ;ةقبطنDا طباوضلل ًاقفو ,ةيرهوuا بناوuا عيمج نم ,ةَّدعُم عوضوDا تامولعم نأ ,لوقعDا ديكأتلا طابترا ةلاح ف )أ(

 رمأ هملع ىلإ مني ملف ,اهيلع لوصMا ت يتلا ةلدIاو ةذفنDا تاءارجãا ىلإ ًادانتسا هنأ ,دودèا ديكأتلا طابترا ةلاح ف )ب(
 .ةقبطنDا طباوضلل ًاقفو ,ةيرهوuا بناوuا عيمج نم ,ةَّدعُم ريغ عوضوDا تامولعم نأب داقتعtا ىلإ هوعدت رومأ وأ

 :يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساèا ىأر اذإ .٧٣

 بساèا مكح بسحب دعُيو ,عوضوDا تامولعم ف هنع حاصفãا وأ هضرع ت رمأ ىلإ يفدهتسDا يمدختسDا هابتنا تفل )أ(
 تفل ةرقف( عوضوDا تامولعD يفدهتسDا يمدختسDا مهفل ًاساسأ لكشي هنإ ثيحب ةيمهIا نم ريبك ردق ىلع ينوناقلا
 وأ ;)هابتنا

 بساèا مكح بسحب دعُي رمIا اذه نI ,عوضوDا تامولعم ف هنع حاصفãا وأ هضرع ت ام ف\خب رخآ رمأ نع غ\بãا )ب(
 رمأ ةرقف( ديكأتلا ريرقت وأ ينوناقلا بساèا تايلوؤسم وأ طابتر\ل يفدهتسDا يمدختسDا مهفب ةلص اذ ينوناقلا
 ,)رخآ

 ت≤ درت ديكأتلا ريرقت ف ةرقف ف كلذب مايقلا ينوناقلا بساèا ىلع بجيف ,حئاوللا وأ ةمظنIا بجوü ًاروظحم كلذ نكي ملو
 تفلل ةرقف ةفاضإ ةلاح فو .رمIا اذهب قلعتي اميف لَّدعُم ريغ ينوناقلا بساèا جاتنتسا نأ ىلإ حوضوب ريشتو بسانم ناونع
 .عوضوDا تامولعم ف اهنع حصفDا وأ ةضورعDا تامولعDا ىلإ طقف ةرقفلا كلت ريشت نأ بجي ,هابتنtا

 :ةيتßا فورظلا ف لدعم جاتنتسا ءادبإ ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٧٤

 .)٦٦ ةرقفلا رظنا( ًايرهوج نوكي دق رمIا ريثأتو قاطنلا ىلع ٌديق ,ينوناقلا بساحملل ينهDا مكMا بسحب ,دجوي امدنع )أ(
 .هجاتنتسا ءادبإ نع عنتï وأ ظفحتم جاتنتسا ءادبإ ينوناقلا بساèا ىلع بجي ,تtاMا هذه لثم فو
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 ,تtاMا هذه لثم فو .ًايرهوج ًافير≤ ةفرحم ,ينوناقلا بساحملل ينهDا مكMا بسحب ,عوضوDا تامولعم نوكت امدنع )ب(
 )١٩١أ ةرقفلا :عجار( .ضراعم جاتنتسا وأ ظفحتم جاتنتسا ءادبإ ينوناقلا بساèا ىلع بجي

 ةجردل ةرشتنمو ةيرهوج ام رمI ةلمتèا وأ ةيلعفلا تاريثأتلا نوكت t امدنع ظّفحتُم جاتنتسا ءادبإ ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٧٥
 ةيلعفلا تاريثأتلا "ءانثتسا" قيرط نع ظفحتDا جاتنتسtا ءادبإ بجيو .جاتنتسا ءادبإ نع عانتمtا وأ ضراعم جاتنتسا ءادبإ بلطتت
 )١٩٠أ–١٨٩أ يترقفلا :عجار( .ظفحتلا هب قلعتي يذلا رم´ل ةلمتèا وأ

 تامولعم لعج ف ببستت رومأ وأ رمأب ًاضيأ ملعي هنأ tإ قاطنلا ىلع ديق دوجو ببسب tًدعم ًاجاتنتسا ينوناقلا بساèا ىدبأ اذإ .٧٦
 رومIا وأ رمIاو قاطنلا ىلع ديقلا نم لكل ًاحضاو ًافصو ديكأتلا ريرقت ف نّمضُي نأ هيلع بجيف ,يرهوج لكشب ةفَّرحُم عوضوDا
 .يرهوج لكشب ةفَّرحُم عوضوDا تامولعم لعج ف ببستت يتلا

 ىلع بجيف ,يرهوج لكشب ةفَّرحُم عوضوDا تامولعم نأ ,ميلس لكشب فصيو ,ينعDا فرطلا نم مدقDا نايبلا فشكي امدنع .٧٧
 :اّمإ ينوناقلا بساèا

 وأ ;ةقبطنDا طباوضلاو طابترtا لحم عوضوDا نع ريبعتلل ًاغاصم ضراعم جاتنتسا وأ ظفحتم جاتنتسا ءادبإ  )أ(

 ريبعتلل جاتنتسtا ةغايص متت نأ طابترtا طورش بجوü ديدحتلا هجو ىلع ًابولطم ناك اذإ ,ظفحتم ريغ جاتنتسا ءادبإ )ب(
 فرطلا نم مدقDا نايبلا ىلإ ريشت ديكأتلا ريرقت ف هابتنا تفل ةرقف يمضت عم نكلو ,ينعDا فرطلا نم مدقم نايب نع
 )١٩٢أ ةرقفلا :عجار( .يرهوج لكشب ةفرحم عوضوDا تامولعم نأ ميلس لكشب فصيو ددحي يذلا ينعDا

 ىرخ2ا غ8بÖا تايلوؤسم

 هب غلبُي نأ مزليو هملع ىلإ ا≠ دق رمأ يأ ناك اذإ اميف ,ىرخIا طابترtا فورظو طابترtا طورش بسح ,ينوناقلا بساèا رظني .٧٨
 :عجار( .نيرخآ صاخشأ يأ وأ ةمكوMاب يفلكDا وأ فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا وأ لوؤسDا فرطلا
 )١٩٩أ-١٩٣أ ةرقفلا

 قيثوتلا

 ديكأتلا ريرقت دادعإ ساسI ً\جس رفوي لكشب ,بسانDا تقولا ف طابترtا لامعI قيثوت دادعإ ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٧٩
 :عجار( :يلي ام مهف نم ,طابترtاب قباسلا ف ةلص هل نكت مل ,ريبخ ينوناق بساحم يأ يكمتل ًابسانمو ًايفاك دعُي وحن ىلعو
 )٢٠٤أ–٢٠٠أ تارقفلا

 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتDاو ةلصلا تاذ ديكأتلا تاطابترا ريياعü مازتل\ل ةذفنDا تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط )أ(
 ;ةقبطنDا

 ;اهيلع لصحتDا ةلدIاو ,ةذفنDا تاءارجãا جئاتن )ب(

 ف ةلوذبDا ةمهDا ةينهDا ماكحIاو رومIا هذه نأشب اهيلإ لصوتDا تاجاتنتسtاو ,طابترtا ءانثأ ةئشانلا ةمهDا رومIا )ج(
 .تاجاتنتسtا كلت ىلإ لصوتلا

 قيثوت هيلع بجيف ,مهم رمأ نأشب هيلإ لصوتلا ت يذلا يئاهنلا جاتنتسtا عم قستت t تامولعم ىلع ينوناقلا بساèا فرعت اذإ .٨٠
 .قاستtا مدع عم لماعتلا ةيفيك

 يئاهنلا طابترtا فلم عمu ةيرادãا ةيلßا لامكتساو طابترtا فلم ف طابترtا لامعI هقيثوت عمج ينوناقلا بساèا ىلع بجي .٨١
 )٢٠٦أ ,٢٠٥أ يترقفلا :عجار( .ديكأتلا ريرقت خيرات دعب بسانDا تقولا ف

 يأ نم طابترtا لامعI قئاثو يأ نم صلختلا وأ فذح ينوناقلا بساحملل زوجي t ,يئاهنلا طابترtا فلم عمج نم ءاهتنtا دعب .٨٢
 )٢٠٧أ ةرقفلا :عجار( .اهب ظافتح\ل ةررقDا ةدDا ءاهتنا لبق عون

 طابترtا لامعI ديدج قيثوت ةفاضإ وأ ,طابترtا لامعI مئاقلا قيثوتلا ىلع ليدعت لاخدã ةرورض ينوناقلا بساèا دجو اذإ .٨٣
 :يلي ام قيثوت تافاضãا وأ ت\يدعتلا ةعيبط نع رظنلا ضغب هيلع بجي ,يئاهنلا طابترtا فلم عمج نم ءاهتنtا دعب
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 ;تافاضãا وأ ت\يدعتلا ءارجã ةددèا بابسIا )أ(

 .كلذب مئاقلاو اهتعجارمو ت\يدعتلا هذه ءارجإ تيقوت )ب(

*** 

 ىرخ2ا ةيريسفتلا داوDاو ةيقيبطتلا داوDا

 )٦ ةرقفلا :عجار( ةمدقDا

 يوطنتو .ةفرعDاو تاربåاو تاظح\Dاو ميلعتلاو ةينفلا تاراهDا قيبطتب ينوناقلا بساèا موقي ,تاراشتسtا طابترا ف .١أ
 فادهIا ديد≤ :يلي اü قلعتت يتلا ةطشنIا نم ةعومجم ىلع ًةداع يوطنت ةيليل≤ ةيلآ ءارجإ ىلع تاراشتسtا تاطابترا
 جئاتنلا نع ن\عãاو ةيلمع تاءارجإ ىلع يوت≤ تايصوت عضوو لئادبلا يوقتو صرفلا وأ ت\كشDا ديد≤و قئاقMا نع يصقتلاو
 t ,ماع لكشبو .)"لّوطم" وأ( ّيدرس ٍبولسأب ةبوتكم )اهرودص لاح ف( ريراقتلا نوكت ام ًةداعو .ةعباتDاو ذيفنتلا نايحIا ضعب فو
 ةمدخ ةيأو .ليمعلاو ينوناقلا بساèا يب قافتtاب هقاطنو لمعلا ةعيبط دّد≤و .هتدئافو ليمعلا مادختسt tإ ذفنDا لمعلا نوكي
 .ديكأت طابترا ا≠إو تاراشتسا طابترا نوكت t ديكأتلا طابترا فيرعت فوتست

 فاده2ا 

 ))ل(٦٩ ,٦٥ ,١٠ تارقفلا :عجار( بناوuا نم ًاددع مضت عوضوم تامولعم ىلع يوت≤ تاطابترا 

 عيمج قلعتت نأ مزلي tو .بناج لكل ةلصفنم تاجاتنتسا يدقت نكï هنإف ,بناوuا نم ددع نم عوضوDا تامولعم نوكتت امدنع .٢أ
 طابترt امإ ًابسانم دعُي يذلا لكشلاب جاتنتسا لك ءادبإ متي ,كلذ نم tًدبو .ديكأتلا نم ىوتسDا سفنب ةلصفنDا تاجاتنتسtا كلت
 جاتنتسا لك ديكأتلا ريرقت ف دراولا جاتنتسtا ىلإ رايعDا اذه ف ةدراولا تاراشãا لمشتو .دودحم ديكأت طابترt وأ لوقعم ديكأت
 .ةلصفنم تاجاتنتسا يدقت متي امدنع

 تافيرعتلا

 ))١()أ(١٢ ةرقفلا :عجار( لوقعDاو دودèا ديكأتلا طابترا ف تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط

 تاءارجãا نإف ,لوقعDا ديكأتلا طابترا ف هنم لقأ دودèا ديكأتلا طابترا ف هيلإ لوصولا متي يذلا ديكأتلا ىوتسم نI ًارظن .٣أ
 ديكأتلا طابترا ف اهذفني يتلا كلت نع اهتيقوتو اهتعيبط ف فلتخت دودèا ديكأتلا طابترا ف ينوناقلا بساèا اهذفني يتلا
 ام دودèا ديكأتلا طابتراو لوقعDا ديكأتلا طابترا تاءارجإ يب ةيساسIا تاف\تخtا يب نمو .ىدDا ف اهنم لقأ نوكتو ,لوقعDا
 :يلي

 .طابترtا فورظ ىلع ًادامتعا فلتخي نأ لمتèا نم ةلد´ل ردصم اهرابتعاب تاءارجãا فلتخم ةعيبط ىلع زيكرتلا نأ )أ(
 لكشب زيكرتلا متي نأ يعم دودحم ديكأت طابترا فورظ ف بسانDا نم هنأ ينوناقلا بساèا ىري دق ,لاثDا ليبس ىلعف
 تاءارجãاو ةأشنDا يفظوم نم تاراسفتسtا ىلع ,لوقعم ديكأت طابترا ذيفنت دنع لاMا هيلع نوكي دق اù ,ًايبسن ربكأ
 .تدجو نإ ,ةيجراخ رداصم نم ةلدأ ىلع لوصMاو ةباقرلا تاودأ رابتخا ىلع ًايبسن لقأ لكشب زيكرتلاو ,ةيليلحتلا

 :ينوناقلا بساحملل نكï ,دودèا ديكأتلا طابترا ف  )ب(

 وأ ;اهنم ققحتلل لقأ دونب رايتخا •

 ف ,نكï اميف ةمئاقلا فورظلا لظ ف طقف ةيليل≤ تاءارجإ ذيفنت ,لاثDا ليبس ىلع( لقأ تاءارجإ ذيفنت •
 .)اهريغو ةيليل≤ تاءارجإ ذيفنت متي نأ ,لوقعDا ديكأتلا طابترا
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 اü ةقيقد تاعقوت عضو ىلع طابترtا رطå ًةباجتسا ةذفنDا ةيليلحتلا تاءارجãا يوطنت ,لوقعDا ديكأتلا طابترا ف )ج(
 تاعقوتلا معدل ةيليلحتلا تاءارجãا ميمصت نكï ,دودèا ديكأتلا طابترا فو .ةيرهوuا تافيرحتلا ديدحتل يفكي
 .لوقعDا ديكأتلا طابترا ف عقوتDا ةقدلا ىوتسü تافيرحتلا ديدحتل سيلو بسنلاو تاق\علاو تاهاtØا راسü ةقلعتDا

 ف ةبسانDا ةلدIا ىلع لوصMا نكï ,ةريبك تاف\تخا وأ تاق\ع وأ تابلقت دوجو ديد≤ متي امدنع ,كلذ ىلع ةو\ع )د(
 .ةفورعDا طابترtا فورظ ءوض ف ةملتسDا دودرلا ف رظنلاو تاراسفتسtا حرط قيرط نع دودèا ديكأتلا طابترا

 ,لاثDا ليبس ىلع ,ينوناقلا بساحملل نكï دودèا ديكأتلا طابترا ف ةيليلحتلا تاءارجãا ذيفنت دنع ,كلذ ىلإ ةفاضãاب )ه(
 مل تانايب مادختسا وأ ,ةيرهشلا تانايبلا نم tًدب ةيونسلا عبر تانايبلا لثم ,ىلعأ ىوتسم ىلع ةعمجم تانايب مادختسا
 ديكأت طابترا ذيفنتل قبطُيس ناك يذلا ردقلا سفنب اهيلع دامتعtا ةيناكمإ رابتخt ةلصفنم تاءارجإ قيبطتل عضخت
 .لوقعم

 )د٤٧ ,)ب()١()أ(١٢ يترقفلا :عجار( يد¶ا ديكأتلا ىوتسم

 وه ًايدجم ناك اذإ ام ديد≤و ,يمكلا سايقلل ً\باق ًةداع نوكي t هيلإ لوصولل ينوناقلا بساèا ططخي يذلا ديكأتلا ىوتسم .٤أ
 بساèا ذفني ,دودèا ديكأتلا طابترا فو .طابترtا فورظ لظ ف ينهDا همكح بسحب ينوناقلا بساèا ديدحتل ةكورتم ةلأسم
 ديكأت ىوتسم ىلإ لوصولل فدهت ,كلذ عم ,اهنكلو لوقعم ديكأت طابترا ذيفنتل ةيرورضلا كلتب ةنراقم ةدودحم دعُت تاءارجإ ينوناقلا
 ةقث ىوتسDا اذه ززعي نأ حجرDا نمف ,ًايدجم ينوناقلا بساèا هيلع لصحي يذلا ديكأتلا ىوتسم نوكي ىتحو .ًايدجم دعُي
 .)١٨أ-١٦أ تارقفلا ًاضيأ رظنا( لئاط \ب تسيل اهنأ حضاولا نم ةجردب عوضوDا تامولعم ف يفدهتسDا يمدختسDا

 يذلا ديكأتلا نع داكلاب ديزت ةجرد نم ًايدجم ًاديكأت دعُي ام حوارتي نأ نكï ,دودèا ديكأتلا تاطابترا عيمجب صاåا ىدDا ربع .٥أ
 لقي ام ىلإ tًوصو لئاط \ب تسيل اهنأ حضاولا نم ةجردب عوضوDا تامولعم ف يفدهتسDا يمدختسDا ةقث ززعي هنأ حجرDا نم
 فورظ ىلع ًءانب ىدDا كلذ نمض داهتجtا وه ديكأتلا تاطابترا نم يعم طابترا ف ًايدجم دعُي امو .لوقعDا ديكأتلا نع داكلاب
 لحم عوضوDاو ,طباوضلاو ,ةدحاو ةعومجم مهرابتعاب تامولعDا ىلإ يفدهتسDا يمدختسDا تاجايتحا كلذ ف اü ,طابترtا
 .طابترtا

 يوتحي ينوناقلا بساèا ريرقت نإف ,دودèا ديكأتلا تاطابترا ف ينوناقلا بساèا هيلإ لصي يذلا ديكأتلا ىوتسم نيابتل ًارظن .٦أ
 ًارمأ دعُي ةذفنDا تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبطل ريدقت ركذ نأ رابتعtا ف عضولا عم ,ةذفنDا تاءارجãا نع يتامولعم صخلم ىلع
 .)١٧٨أ-١٧٤أو )ك(٦٩ تارقفلا( ينوناقلا بساèا جاتنتسا مهفل ًايساسأ

 :لاثDا ليبس ىلع ,يعم طابترا ف ًايدجم ًاديكأت لكشي ام ديد≤ دنع ةلص تاذ نوكت دق يتلا لماوعلا يب نم .٧أ

 ةقلعتDا ديكأتلا تاطابترا ريياعم نم ةلص يذ رايعم يأ كانه ناك اذإ امو ,طباوضلاو طابترtا لحم عوضوDا صئاصخ •
üةددحم تاعوضو. 

 فرطلا ىعسي يذلا ديكأتلا ةعيبط نع فيلكتلاب مئاقلا فرطلا نم اهيلع لوصMا متي يتلا ىرخIا تttدلا وأ تاميلعتلا •
 ىري ةنيعم تاءارجإ ىلع طابترtا طورش صنت دق ,لاثDا ليبس ىلعف .ينوناقلا بساèا هيلع لصحي نأ فيلكتلاب مئاقلا
 زكري نأ ف فيلكتلاب مئاقلا فرطلا بغري عوضوDا تامولعم نم ةنيعم بناوج وأ ةيرورض اهنأ فيلكتلاب مئاقلا فرطلا
 لوصحلل ىرخأ تاءارجإ ذيفنت يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساèا ىري دق ,كلذ عمو .اهيلع هتاءارجإ ينوناقلا بساèا
 .ٍدجم ديكأت ىلإ لوصولل ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ىلع

 عوضوم تامولعD وأ ,ةنيعDا عوضوDا تامولعD ديكأتلا تاطابتراب قلعتي اميف ,اهدوجو لاح ف ,اهيلع فراعتDا تاسرامDا •
ùةلص تاذ وأ ةلثا. 

 يمدختسDا لوصح تاعبت تربك املك ,ماع لكشبو .ةعومجمك ,نوفدهتسDا نومدختسDا اهيلإ جاتحي يتلا تامولعDا •
 مزلي يتلا ديكأتلا ةجرد تداز ,يرهوج لكشب ةفَّرحُم عوضوDا تامولعم نوكت امدنع بسانم ريغ جاتنتسا ىلع يفدهتسDا
 يمدختسDا لوصح تاعبت نوكت دق ,تtاMا ضعب ف ,لاثDا ليبس ىلعف .مهل ًايدجم ديكأتلا نوكي يكل اهيلإ لوصولا
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 لوصحلل لوقعم ديكأت طابتراب مايقلا ينوناقلا بساèا ىلع مزلي هنأ ةجردل ةريبك بسانم ريغ جاتنتسا ىلع يفدهتسDا
 .ةطيèا فورظلا لظ ف ًايدجم نوكي ديكأت ىلع

 ينمز راطإ ف عوضوDا تامولعم نع دودحم ديكأت جاتنتسا نّوكُيس ينوناقلا بساèا نأب يفدهتسDا يمدختسDا عقوت •
 .ةضفخنم ةفلكتبو ريصق

 ))أ()٢()أ(١٢ ةرقفلا :عجار( قيدصتلا تاطابترا ىلع ةلثمأ

 :يلي ام رايعDا اذه بجوü اهب مايقلا متي دق يتلا تاطابترtا ةلثمأ نم .٨أ

 هب تناعتسا ريبخ وأ ةرادãا هتدعأ ريرقت نأشب ديكأت ىلإ لوصولا ةمادتسtا نأشب طابترا ذيفنت مزلتسي - ةمادتسtا )أ(
 .ةأشنDا ف ةمادتسtا ءادأ نع )يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا( ةرادãا

 هدعأ نايب نأشب ديكأت ىلإ لوصولا حئاوللا وأ ةمظنIاب مازتلtا نأشب طابترا ذيفنت مزلتسي - ةحئt وأ ماظنب مازتلtا )ب(
 .ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنIاب مازتلtا نع )يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا( رخآ فرط

 ديكأت ىلإ لوصولا عوفدDا لاDا لباقم ةققèا ةميقلا نع طابترا ذيفنت مزلتسي - عوفدDا لاDا لباقم ةققèا ةميقلا )ج(
 .عوفدDا لاDا لباقم ةققèا ةميقلل )يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا( رخآ فرط يوقت وأ سايق نأشب

 ))ب(١٢ ةرقفلا :عجار( ديكأتلا بيلاسأو تاراهم

 :ديكأتلا بيلاسأو تاراهم لمشت .٩أ

 ;ينهDا مكMاو ينهDا كشلا ةعزن قيبطت •

 ;اهïوقتو ةلدIا ىلع لوصMا كلذ ف اü ,ديكأتلا طابترا ذيفنتو طيطخت •

 ;اهيلع ةضورفDا دويقلاو ةيلخادلا ةباقرلا رودو تامولعDا مُظُن مهف •

 ;تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبطب طابترtا رطاخمو ةيبسنلا ةيمهIا ف رظنلا طبر •

 ةداعإو باستحtا ةداعإو يصقتلاو راسفتسtا لمشت دق يتلاو( طابترtا ىلع لاMا ىضتقم بسح تاءارجãا قيبطت •
 ;)ةيليلحتلا تاءارجãاو ةقداصDاو ةظح\Dاو ذيفنتلا

• ùا قيثوتلا تاسراDديكأتلا ريراقت ةباتك تاراهمو مظتن. 

 )قحلDا ,)ج(١٢ ةرقفلا :عجار( طباوضلا

 مكMا قايس ف طابترtا لحم عوضوملل ةلوقعم ةجردب قستDا سايقلا وأ يوقتلا لجأ نم ةبسانم طباوض كانه نوكت نأ مزلي .١٠أ
 دعُيو .مهفلا ءوسو ةيدرفلا تاريسفتلل ةضرع جاتنتسا يأ نوكي ,ةبسانDا طباوضلا هرفوت يذلا يعجرDا راطãا دوجو نودو .ينهDا
 طباوض دجوت نأ نكïو .طابترtا فورظ قايس ف طباوضلا ةبسانم دد≤ ,ىرخأ ةرابعبو ,قايسلل ًاساسح طباوضلا ةبسانم ىدم
 ىواكش ددع نوكي دق ,لاثDا ليبس ىلعف .يوقتلا وأ سايقلا ف\تخا هيلع بترتي اù ,طابترtا لحم عوضوDا سفنل ىتح ةفلتخم
 اضر عوضوD سايقمك اهرايتخا يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلل نكï يتلا طباوضلا دحأ ء\معلا اضر لاني اü اهلح متي يتلا ء\معلا
 روهشلا ل\خ ءارشلا راركت تارم ددع يوقتلا وأ سايقلاب مئاق رخآ صخش راتخي دق اميف ,طابترtا لحم نوكي يذلا ء\معلا
 ةبسانم ريغ طباوض دوجو ةلاح يفف ,ىرخأ ةرابعبو ,ديكأتلا ىوتسü طباوضلا ةبسانم رثأتت tو .ءارش ةيلمع لوأ يلت يتلا ةث\ثلا
ãاهنإف ,لوقعم ديكأت طابترا ءارج t ًاضيأ ةبسانم نوكت ãا طباوضلا لمشتو .حيحص سكعلاو ,دودحم ديكأت طابترا ءارجDةبسان, 
 .حاصفãاو ضرعلا طباوض ,ءاضتقtا دنع
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 ))و(١٢ ةرقفلا :عجار( طابترtا رطخ

 وأ ةيئاضقلا ىواعدلا نع ةمجانلا ةراسåا لثم ,ينوناقلا بساèا لمعب ةطبترDا راطخIا ,ىلإ ريشي tو ,طابترtا رطخ لمشي t .١١أ
 .يعم عوضوم تامولعü لصتي اميف ةئشانلا ىرخIا تtاMا وأ ةعمسلا ءوس

 عيمج ف ةرضاح تانوكDا هذه عيمج نوكت نأ ةرورضلاب سيل هنأ مغر ,ةيتßا تانوكDا ف طابترtا رطخ لثمتي دق ,ماع هجوبو .١٢أ
 :اهل ةبسنلاب ةمهم وأ ديكأتلا تاطابترا

 :يلي اù اهرودب فلأتت ,رشابم لكشب ينوناقلا بساèا اهيلع رثؤي t رطاخم )أ(

 تاودأ نم يأ قيبطتب ةينعDا فارطIا مايق رابتعtا ف ذخIا لبق يرهوج فير≤ ىلع عوضوDا تامولعم ءاوتحا ةيلباق )١(
 ;)مز\Dا رطåا( ةلصلا تاذ ةباقرلا

 تقولا ف ,هحيحصتو هفاشتكا متي نل وأ ,هعنم متي نل عوضوDا تامولعم ف ثدحي يذلا يرهوuا فيرحتلا نأ رطخ )٢(
 ;)ةباقرلا رطخ( ةينعDا فارطIا اهقبطت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ةطساوب بسانDا

 بساèا اهذفني يتلا تاءارجãا نأ ف لثمتDا رطåا وهو ,رشابم لكشب ينوناقلا بساèا هيف رثؤي يذلا رطåا )ب(
 .)فاشتكtا رطخ( ةيرهوuا تافيرحتلا دحأ فشتكت نل ينوناقلا

 :ًاصوصخو ,طابترtا فورظب طابترtاب تانوكDا هذه نم نوكم لك ةلص ةجرد رثأتت .١٣أ

 عوضوDا قلعتي امدنع ةباقرلا رطخ موهفم نوكي دق ,لاثDا ليبس ىلعف .عوضوDا تامولعمو طابترtا لحم عوضوDا ةعيبط •
 ةلاح دوجو وأ ةباقر ةادأ ةيلعاف نع تامولعü قلعتي امدنع هنم ةدئاف رثكأ ةأشنDا ءادأ نع تامولعم دادعإب طابترtا لحم
 .ةيدام

 بساèا ررقي ,لاثDا ليبس ىلعف .دودحم ديكأت طابترا مأ لوقعم ديكأت طابترا هذيفنت متي يذلا طابترtا ناك اذإ ام •
 هذه فو ,ةباقرلا تاودأ رابتخا ف\خ ىرخأ لئاسوب ةلدIا ىلع لصحي نأ دودèا ديكأتلا تاطابترا ف ًابلاغ ينوناقلا
 .عوضوDا تامولعم سفنب قلعتDا لوقعDا ديكأتلا طابترا ف هنم ةلص لقأ ةباقرلا رطخ ف رظنلا نوكي دق ةلاMا

 .ةقدب هسايق نكï ًارمأ سيلو ,ينهDا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ رطا∞ا ف رظنلا دعُيو

 ,قلطDا ديكأتلا نم لقأ "لوقعDا ديكأتلا" نوكي كلذلو ,ةفلكتلا ثيح نم ًاديفم نوكي امّلق وأ ةّيلكلاب طابترtا رطخ ةلازإ نكï امّلق .١٤أ
 :يلي ام اهنيب نم لماوعل ةجيتن

 .ةيئاقتنا تارابتخا مادختسا •

 .ةيلخادلا ةباقرلل ةمز\Dا دويقلا •

 .ةعطاق تسيلو ةعنقم نوكت ينوناقلا بساحملل ةحاتDا ةلدIا نم ريثكلا نأ ةقيقح •

 .ةلدIا كلت ىلع ًءانب تاجاتنتسtا نيوكتو اهïوقتو ةلدIا عمج ف ينهDا مكMا مادختسا •

 .طباوضلاب ةنراقم هïوقت وأ هسايق دنع طابترtا لحم عوضوDا صئاصخ ,تtاMا ضعب ف •

 )قحلDا ,)ز(١٢ ةرقفلا :عجار( فيلكتلاب مئاقلا فرطلا

 عضول ةطلس وأ ,لوؤسDا فرطلا ف ةمكوMاب يفلكDا وأ ةرادãا وه ,ةفلت∞ا فورظلا لظ ف ,فيلكتلاب مئاقلا فرطلا نوكي دق .١٥أ
 .فلتخم ثلاث فرط وأ ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا وأ ,يفدهتسDا يمدختسDا وأ ,ةمظنIا

 )قحلDا ,)م(١٢ ةرقفلا :عجار( نوفدهتسDا نومدختسDا

 بساèا نوكي t دقو .ديكأتلا ريرقت مهل هجوDا ف\خب نورخآ نوفدهتسم نومدختسم كانه نوكي دق ,تtاMا ضعب ف .١٦أ
 نوكيس نيذلا صاخشIا نم ريبك ددع كانه ناك اذإ امّيسtو ,ديكأتلا ريرقت نوؤرقيس نم عيمج ديد≤ ىلع ًارداق ينوناقلا
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üا هذه لثم فو .ريرقتلا ىلإ لوصولا مهرودقMاtو ,تtا نم ناك اذإ امّيسDا يمدختسملل نوكي نأ حجرèةريبك ةعومجم يلمت 
 مهل نوكت نيذلا ييسيئرلا ةحلصDا باحصأ ىلع يفدهتسDا يمدختسDا رصق زوجي ,طابترtا لحم عوضوDا ف تامامتهtا نم
 بساèا يب قافتtا لاثDا ليبس ىلع اهنم ,ةفلتخم قرطب يفدهتسDا يمدختسDا ديد≤ نكïو .ةكرتشمو ةريبك تامامتها
 .ةحئt وأ ماظن بجوü مهديد≤ وأ ,فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ لوؤسDا فرطلاو ينوناقلا

 فرطلاو( لوؤسDا فرطلاو ينوناقلا بساèا عم رشابم لكشب يكراشم مهولثù وأ نوفدهتسDا نومدختسDا نوكي نأ نكï .١٧أ
 ًاف\خو ,نيرخßا ةكراشم نع رظنلا ضغبو .طابترtا تابلطتم ديد≤ ف )لوؤسDا فرطلا نع ًافلتخم ناك نإ فيلكتلاب مئاقلا
tا طابترãا تاءارجDا ىلع ًءانب ةفشتكم قئاقح نع ريرقت دادعإ ىلع يوطني يذلا( اهيلع قفتãا تاءارجDفرطلا عم اهيلع قفت 
 :)جاتنتسا ءادبإ ىلع سيلو ,ةينعم ةثلاث فارطأ يأو فيلكتلاب مئاقلا

 ;اهادمو اهتيقوتو تاءارجãا ةعيبط ديد≤ نع ةيلوؤسDا ينوناقلا بساèا لمحتي )أ(

 تامولعDا نع ًاريبك ًاف\تخا فلتخت تامولعم هملع ىلإ ت≠ اذإ ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ىلإ ينوناقلا بساèا جاتحي دق )ب(
 .)١١٨أ-١١٦أ تارقفلا رظنا( اهل طيطختلا ت يتلا تاءارجãا ديد≤ اهيلإ دنتسا يتلا

 مايقب يضقي بلطتم ضرفب )ةيميظنتلا تاطلسلاو نويفرصDا ,لاثDا ليبس ىلع( نوفدهتسDا نومدختسDا موقي ,تtاMا ضعب ف .١٨أ
 تاطابترtا مدختست امدنعو .يعم ضرغل ديكأت طابترا ءارجã بيترتلاب مايقلاب ةينعDا فارطIا نوبلاطي وأ ,ةينعDا فارطIا

 دق ,كلذ ىلإ ةفاضإو .ةقيقMا هذه ىلإ يئراقلا هّبنت ةدافإ ىلع لمتشي ديكأتلا ريرقت نإف ,يعم ضرغ قيقحتل ةعوضوم طباوض
 ةطيèا فورظلا ىلع ًءانبو .ينّيعم يمدختسD طقف هجوم ديكأتلا ريرقت نأ ىلإ ةراشãا بسانDا نم هنأ ينوناقلا بساèا ىري
 .)١٦٨أو ١٦٧أ يترقفلا رظنا( همادختسا دييقت وأ ديكأتلا ريرقت عيزوت دييقت قيرط نع كلذ قيق≤ نكï ,طابترtاب

 )قحلDا ,)خ(١٢ ةرقفلا :عجار( عوضوDا تامولعم

 لاثمو .طباوضلاب ةنراقم ,مازتلا وأ ءادأ وأ ,ةنيعم ةيلآ بناوج نم بناج يوقتل ًانايب عوضوDا تامولعم نوكت دق ,تtاMا ضعب ف .١٩أ
 ىفوتسا )أ( ةكرشلل ةمكوMا لكيه" وأ "... ةرتفلا ل\خ )س( طباوضلل ًاقفو ةيلعافب تلمع )أ( ةكرشلل ةيلخادلا ةباقرلا" ,كلذ
 ."... ةرتفلا ل\خ )س( طباوضلا

 )قحلDا ,١٣ ةرقفلا :عجار( ةينعDا فارطIا 

 .)٣٧أ ةرقفلا رظنا( فيلكتلاب مئاقلا فرطلاو يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلاو لوؤسDا فرطلا اهب موقي يتلا راودIا فلتخت نأ نكï .٢٠أ
 صئاصخو ةفلت∞ا ةينوناقلاو ةيفاقثلا تايفلåا تاريثأت سكعي لكشب ,ةأشنDاو ةلودلا بسح ةمكوMاو ةرادãا لكايه ًاضيأ فلتختو
 وأ صخشلا تاطابترtا عيمu دد≤ نأ ديكأتلا تاطابترا ريياعD نكمDا ريغ نم هنأ عونتلا اذه لثم ينعيو .ةيكلDاو مجMا
 عيمج ف رخآ وحن يأ ىلع مهب لاصتtا وأ ,مهنم تادافإ بلط وأ ,مهنم راسفتسtاب ينوناقلا بساèا موقيس نيذلا صاخشIا
 يفظوم ديد≤ نإف ,ةلمتكم ةيماظن ةأشنم نم طقف ًاءزج ينعDا فرطلا نوكي امدنع ,لاثDا ليبس ىلع ,تtاMا ضعب فو .فورظلا
 لمحتي يذلا صخشلا ديدحتل ينهDا مكMا ةسراù بلطتيس مهعم لصاوتلا متيس نيذلا ةمكوMاب يفلكDا وأ يينعDا ةرادãا
 .اهب ةبسانDا ةفرعDا هيدل رفوتتو ةينعDا رومIا نع ةبسانDا تايلوؤسDا

 ديكأتلا تاطابترا ريياعD ًاقفو ديكأتلا طابتراب مايقلا

 )١٥ ,٥ ,١ تارقفلا :عجار( طابترtاب ةلصلا تاذ ريياعDاب مازتلtا

 اü ,)ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم تايلمع ف\خب( ٣ديكأتلا تاطابترا ىلع ةقبطنDا تابلطتDا رايعDا اذه نمضتي .٢١أ
 ريياعم دحأ نوكي ,تtاMا ضعب فو .ددحم عوضوü ةقلعتDا ديكأتلا تاطابترا ريياعم دحI ًاقفو متت يتلا تاطابترtا كلذ ف
 ةلص اذ ددحم عوضوü قلعتDا ديكأتلا تاطابترا رايعم نوكيو .طابترtاب ًاضيأ ةلص اذ ددحم عوضوü ةقلعتDا ديكأتلا تاطابترا
 .ةدوجوم رايعDا اهلوانتي يتلا فورظلا نوكتو ,طابترtاب ةلص اذ رايعDا عوضوم نوكيو ,لوعفDا يراس رايعDا نوكي امدنع طابترtاب

 
 ىلع ًاضيأ رايعDا اذه قَّبطُي نأ نكïو .دودèاو لوقعDا ديكأتلل قيدصتلا تاطابتراب ةصاخ ةيريسفت ىرخأو ةيقيبطت داومو تابلطتم ىلع رايعDا اذه يوتحي  ٣

 .طابترtا فورظ لظ ف ةجاMا بسح هيلإ ةفاضãاو هفييكت دعب ,دودèاو لوقعDا ديكأتلل ةرشابDا تاطابترtا
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 ىلع ,ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحفو ةعجارم تايلمعل صحفلا تاطابترt ةيلودلا ريياعDاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعDا ةباتك ت∫ .٢٢أ
 يينوناقلا يبساحملل ًامومع طابترtا ةيلآب قلعتي اميف تاداشرإ رفوت دق اهنكلو .ىرخIا ديكأتلا تاطابترا ىلع قبطنت tو ,بيترتلا
 .رايعDا اذهل ًاقفو ديكأت طابترا ذيفنتب نوموقي نيذلا

 )١٦ ,١٢ يترقفلا :عجار( ديكأتلا طابترا رايعم صن

 نم هنيك∫ ىلإ فدهت تابلطتمو ,ريياعDا كلت عابتا دنع ينوناقلا بساèا فادهأ ىلع ديكأتلا تاطابترt ةيلودلا ريياعDا يوت≤ .٢٣أ
 ًاقايس رفوت ةمدقم ىلعو ,ىرخأ ةيريسفت داومو ةيقيبطت داوم لكش ف ةلص تاذ تاداشرإ ىلع كلذك يوت≤و .فادهIا كلت قيق≤
 .تافيرعت ىلعو ,رايعملل ميلسلا مهفلاب ةلص اذ

 ةدعاسDا وه اهنم دوصقDاو ,رايعDا تابلطتم هيف تدّدُح يذلا قايسلا ديكأتلا تاطابترا ريياعم نم يأ ف ةدراولا فادهIا رفوت .٢٤أ
 :يلي اميف

 ;هزا√إ متيس ام مهف )أ(

 .فادهIا قيقحتل دهuا نم ديزDا لذبل ةجاح كانه تناك اذإ ام ديد≤ )ب(

 بساèا مايقل ًايفاك ًاساسأ ينوناقلا بساèا بناج نم ديكأتلا تاطابترا رايعم تابلطتD ميلسلا قيبطتلا رفوي نأ عقوتDا نمو
 اهعقوت نكt ï فورظلا هذه عيمج نIو ,ديكأتلا تاطابترا فورظ ف ريبكلا نيابتلل ًارظنو ,كلذ عمو .فادهIا قيقحتب ينوناقلا
 ريياعم تابلطتü ءافولل ةيرورضلا تاءارجãا ديد≤ نع لوؤسDا وه ينوناقلا بساèا نإف ,ديكأتلا تاطابترا ريياعم ف
 ةنيعم رومأ كانه نوكت دق ,طابترا لكب ةصاåا فورظلا فو .اهيف ةحضوDا فادهIا قيق≤و ةلصلا تاذ ديكأتلا تاطابترا
 فادهIا قيقحتل ديكأتلا تاطابترا ريياعم اهبلطتت يتلا كلت ىلإ ةفاضãاب ىرخأ تاءارجإب مايقلا ينوناقلا بساèا نم بلطتت
 .ريياعDا كلت ف ةددèا

 ."بجي" ةملكلا مادختساب ديكأتلا تاطابترt ةيلودلا ريياعDا تابلطتم نع ريبعتلا متي .٢٥أ

 ,صاخ لكشبو .اهذيفنتل تاداشرإو تابلطتملل ًايفاضإ ًاحرش ىرخIا ةيريسفتلا داوDاو ةيقيبطتلا داوDا مدقت ,ةرورضلا دنع .٢٦أ
 :اهنإف

 .هلوانت ىلإ فدهي ام وأ ,ام بلطتم هينعي ام ةقد رثكأ لكشب حرشت دق )أ(

 .ةنيعم فورظ لظ ف ةبسانم نوكت دق يتلا تاءارجãا ىلع ةلثمأ نمضتت دق )ب(

 رفوت دقو .تابلطتملل حيحصلا قيبطتلاب ةلص تاذ دعُت اهنأ tإ ,ًابلطتم اهتاذ دح ف ضرفت t تاداشرãا هذه لثم نأ يح فو
 امدنعو .ديكأتلا تاطابترا رايعم ف اهلوانت ت يتلا رومIا نع ةماع تامولعم ىرخIا ةيريسفتلا داوDاو ةيقيبطتلا داوDا ًاضيأ
 داوDا ءزج ف رغصIا بتاكDا وأ ماعلا عاطقلا ف ةعجارDا تاهجب ةصاخ ةيفاضإ تارابتعا يمضت متي ,ًابسانم كلذ نوكي
 .ديكأتلا تاطابترا ريياعü ةصاåا تابلطتDا قيبطت ف ةيفاضãا تارابتعtا هذه دعاستو .ىرخIا ةيريسفتلا داوDاو ةيقيبطتلا
 .اهب مازتلtاو ديكأتلا تاطابترا ريياعم ف ةدراولا تابلطتDا قيبطت نع ينوناقلا بساèا ةيلوؤسم نم للقت وأ د≤ t اهنأ tإ

 تافيرعتلا هذه فدهت tو ,ريياعملل يقستDا ريسفتلاو قيبطتلا قيق≤ ف ةدعاسملل تافيرعت ىلع ديكأتلا تاطابترا ريياعم صنتو .٢٧أ
 .كلذ ريغ وأ ةحئt وأ ماظن بجوü ًءاوس ,ىرخأ ضارغI ةعوضوم نوكت دق يتلا تافيرعتلا زواØ ىلإ

 ف يحضوم هل دوصقDا مادختسtاو قحلDا نم ضرغلا نوكيو .ىرخIا ةيريسفتلا داوDاو ةيقيبطتلا داوDا نم ًاءزج قح\Dا لكشت .٢٨أ
 .هسفن قحلDا ةمدقمو ناونع ف وأ ,ةلصلا يذ رايعDا تم

 )١٧ ةرقفلا :عجار( ةلصلا تاذ تابلطتDاب مازتلtا 

 ديكأتلا تاطابترا ضعبل ةبسانم نوكت دق كلذ عم اهنإف ,لوقعDا ديكأتلا تاطابترt طقف ةبولطم نوكت تاءارجãا ضعب نأ مغر .٢٩أ
 .دودèا
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 ))أ(٢٢ ,٢٠ ,)أ(٣ تارقفلا :عجار( ةيق8خ2ا تابلطتDا

 :اهب مازتلtا ينوناقلا بساèا ىلع يعتي يتلا ةيلاتلا ةيساسIا ئدابDا ةنهDا تايق\خأ دعاوق نم أ ءزuا رقي .٣٠أ

 ;ةهازنلا )أ(

 ;ةيعوضوDا )ب(

 ;ةبجاولا ةيانعلاو ةينهDا ةءافكلا )ج(

 ;ةيرسلا )د(

 .ينهDا كولسلا )ه(

 ًايميهافم ًاراطإ يبساحملل ةنهDا تايق\خI ةيلودلا ريياعDا سلجم نع ةرداصلا ةنهDا تايق\خأ دعاوق نم أ ءزuا ًاضيأ رفوي .٣١أ
 :ىلع هقيبطت متيل يينهDا يبساحملل

 :ةيتßا تائفلا نم رثكأ وأ ةئف ف تاديدهتلا عقتو .ةيساسIا ئدابDاب مازتلtا هجاوت يتلا تاديدهتلا ديد≤ )أ(

 ;ةيتاذلا ةحلصDا )١(

 ;يتاذلا صحفلا )٢(

 ;ليمعلا ةtاوم )٣(

 ;ةفلIا )٤(

 ;فيوختلا )٥(

 ;ةددèا تاديدهتلا ةيمهأ ىدم يوقت )ب(

 ةيئاقولا ريبادتلا ّدعُتو .هلوبق نكï ىوتسم ىلإ اهنم دMا وأ تاديدهتلا ىلع ءاضقلل ,موزللا دنع ,ةيئاقولا ريبادتلا قيبطت )ج(
 ثلاث فرط هدنع جتنتسي نأ حجرDا نم يذلا ىوتسDا دنع تسيل تاديدهتلا نأ ينهDا بساèا ددحي امدنع ةيرورض
 نواهتلا متي مل هنأ ,تقولا كلذ ف ينهDا بساحملل ةحاتDا ةصاåا فورظلاو قئاقMا عيمج يب نزاوي ,رينتسمو لقعتم
 .ةيساسIا ئدابDاب مازتلtا ف

 يبساèا ىلع ةنيعم تtاح ف أ ءزuا ف دراولا يميهافDا راطãا قابطنا ةيفيك ةنهDا تايق\خأ دعاوق نم ب ءزuا حضوي .٣٢أ
 :كلذ ف اü ,ةماعلا ةسرامDا ف يينهDا

 ;ينهDا دقاعتلا •

 ;حلاصDا براضت •

 ;ىرخIا ءارßا •

 ;ىرخIا تآفاكDا عاونأو باعتIا •

 ;ةينهDا تامدåا قيوست •

 ;ةفايضلاو ايادهلا •

 ;ء\معلا لوصأ ظفح •

 ;ةيعوضوDا •

 .ل\قتسtا •
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 ةردقلا ل\قتسtا نمضيو .يرهاظلا ل\قتسtاو ينهذلا ل\قتسtا نم ً\ك لمشي هنأب ل\قتسtا ةنهDا تايق\خأ دعاوق فّرعتو .٣٣أ
 يلحتلاو ةهازنب لمعلا ىلع ةردقلا ل\قتسtا ززعيو .جاتنتسtا كلذب لخت دق يتلا تارثؤDاب رثأتلا نودب يديكأت جاتنتسا نيوكت ىلع
 قلعتي اميف ةنهDا تايق\خأ دعاوق اهلوانتت يتلا رومIا نمضتتو .ينهDا كشلا ةعزن ىلع مئاق يكولس فقوü مازتلtاو ةيعوضوDاب
 :ل\قتسtاب

 ;ةيلاDا حلاصDا •

 ;تانامضلاو ضورقلا •

 ;ةيراجتلا تاق\علا •

 ;ةيصخشلاو ةيرسIا تاق\علا •

 ;ديكأتلا تاطابترا ء\مع عم لمعلا •

 ;ديكأتلا طابترا ليمع عم ةريخIا ةمدåا •

 ;ديكأتلا طابترا ليمع دنع فظوم وأ ريدم ةفصب لمعلا •

 ;ديكأتلا تاطابترا ء\مع عم يلماعلا رابك ةق\ع لوط •

 .ديكأتلا تاطابترا ء\معل ديكأتلا ريغ ىرخأ تامدخ يدقت •

 ;)ةلمتèا باعتIاو ,رخأتلا ,يبسنلا مجMا( باعتIا •

 ;ةفايضلاو ايادهلا •

 .ةلمتèا وأ ةيلعفلا ةيئاضقلا ىواعدلا •

 دعاوق نم )ب(و )أ( نيأزuا تابلطتD لقIا ىلع ةيواسم ةحئt وأ ماظن بجوü ةضورفDا تابلطتDا وأ ,ةينهDا تابلطتDا نوكت .٣٤أ
 تارقفلا ف اهيلإ راشDا رومIا عيمج لوانتت امدنع يبساحملل ةنهDا تايق\خI ةيلودلا ريياعDا سلجم نع ةرداصلا ةنهDا تايق\خأ
 .ديكأتلا تاطابتراب قلعتي اميف نيأزuا نيذه ف اهيلع صوصنDا تابلطتDا فادهأ قق≤ تامازتلا ضرفتو ٣٣أ-٣٠أ

 رارمتسjاو لوبقلا

 )٢٤ ةرقفلا :عجار( طابتر\ل ةقبسDا طورشلا

 :لاثDا ليبس ىلع ,ديكأتلا طابترt ةقبسDا طورشلا ضعب دوجو ضارتفا نكï ,ماعلا عاطقلا ةئيب ف .٣٥أ

 نوكت نأ ضرتفُي ديكأتلا تاطابترا بقارت يتلا ةيموكMا تآشنDاو ماعلا عاطقلا ف ةعجارDا تاهج تايلوؤسمو راودأ )أ(
 ;ةمظنIا ف ًةداع اهيلع ًاصوصنم نوكت اهنI ةبسانم

 ف هيلع ًاصوصنم نوكي ام ابلاغ طابترtا ذيفنتل ةمز\لا تامولعDا ىلإ لوصولا ف ماعلا عاطقلا ف ةعجارDا تاهج قح )ب(
 ;ةمظنIا

 نأ ًةداع ةمظنIا بلطتت ,دودحم ديكأت طابترt وأ لوقعم ديكأت طابترt اّمإ بسانDا لكشلاب ,ينوناقلا بساèا جاتنتسا )ج(
 ;بوتكم ريرقت ف ًادراو نوكي

 .ةمظنIا ف هيلع ًاصوصنم نوكي طابترtا نI ةداع ًادوجوم نوكي يقطنDا ضرغلا )د(

 نم رثكأ وأ بناج ديد≤ عيطتسي ينوناقلا بساèا نكل هلماكب طابترtا لحم عوضوملل ةرفوتم ةبسانDا طباوضلا نكت مل اذإ .٣٦أ
 عوضوDا نم بناuا كلذب قلعتي اميف ديكأتلا طابترا ذيفنت نكï ذئدنعف ,طباوضلا كلت اهبسانت يتلا طابترtا لحم عوضوDا بناوج
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 لحم يلصIا عوضوDاب قلعتي t هنأ ديكأتلا ريرقت حضوي نأ مز\لا نم نوكي دق ,تtاMا هذه لثم فو .هتاذ دحب طابترtا لحم
 .هلماكب طابترtا

 )قحلDا ,)أ(٢٤ ,١٣ ,)ش(١٢ ,)ص(١٢ ,)ن(١٢ ,)م(١٢ تارقفلا :عجار( تايلوؤسDاو راودIا 

 .يفدهتسDا يمدختسDاو ينوناقلا بساèاو لوؤسDا فرطلا :يه ,لقIا ىلع فارطأ ةث\ث ىلع ديكأتلا تاطابترا عيمج يوت≤ .٣٧أ
 مئاقلا فرطلاو ,يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا ًاضيأ وه لوؤسDا فرطلا نوكي نأ نكï ,قيدصتلا تاطابترا نم ديدعلا فو
 .ديكأت طابتراب راودIا هذه قلعت ةيفيكل ةشقانم ىلع ع\ط\ل قحلDا رظنا .فيلكتلاب

 نم مدقم رارقإ ل\خ نم طابترtا لحم عوضوDا نع ةيلوؤسDاب ةبسانDا ةق\علا دوجو تبثت يتلا ةلدIا ىلع لوصMا نكï  .٣٨أ
 .ينوناقلا بساèاو لوؤسDا فرطلا تايلوؤسD كرتشم مهف ىلإ لصوتلل ًاساسأ رارقãا كلذ لثم ًاضيأ عضيو .لوؤسDا فرطلا
 نم لظي دق ,ةيلوؤسDاب بوتكم رارقإ دوجو مدع ةلاح فو .لوؤسDا فرطلا مهف قيثوتل بسانم لكش لضفأ بوتكDا رارقãا ّدعُيو
 ,ىرخأ تtاح فو .ةيلوؤسDا ىلإ ريشت ,دقع وأ ماظن لثم ,ىرخأ رداصم كانه تناك اذإ طابترtا لوبق ينوناقلا بساحملل بسانDا
 .ديكأتلا ريرقت ف فورظلا نع حاصفãا وأ ,فورظلا ىلع ًءانب طابترtا ضفر بسانDا نم نوكي دق

 ةعيبط ىلع دمتعي tًوقعم ًاساسأ لثï امو .عوضوDا تامولعD لوقعم ساسأ ريفوت نع لوؤسDا وه يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا .٣٩أ
 ةباقر تاودأ مضت ةيمسر ةيلآ دوجول ةجاح كانه نوكت دق ,تtاMا ضعب فو .ىرخIا طابترtا فورظو طابترtا لحم عوضوDا
 ةقيقحو .يرهوuا فيرحتلا نم ةيلاخ عوضوDا تامولعم نأ جاتنتسt لوقعم ساسأب يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا ديوزتل ةعساو ةيلخاد
 ساسأ ريفوتل يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا اهعبتي يتلا تايل≈ل ً\يدب تسيل عوضوDا تامولعم نع ًاريرقت مدقيس ينوناقلا بساèا نأ
 .عوضوDا تامولعD لوقعم

 ))١()ب(٢٤ ةرقفلا :عجار( طابترtا لحم عوضوDا ةبسانم ىدم 

 ةنراقم قستم لكشب هïوقت وأ هسايق نكïو ديدحتلل لباق عوضوم هنأب طابترا لحم نوكي نأ بسانDا نم يذلا عوضوDا فصتي .٤٠أ
 جاتنتسا معدل ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ىلع لوصMا تاءارجã ةØانلا عوضوDا تامولعم عاضخإ نكï ثيحب ةقبطنDا طباوضلاب
 .لاMا ىضتقم بسح ,دودèا ديكأتلا وأ لوقعDا ديكأتلا

 بسانم ريغ طابترا لحم ام عوضوم دوجو ةلاح يفف ,ىرخأ ةرابعبو ,ديكأتلا ىوتسü طابترtا لحم عوضوDا ةبسانم رثأتت t .٤١أ
ãهنإف ,لوقعم ديكأت طابترا ءارج t ًاضيأ ًابسانم نوكي ãحيحص سكعلاو ,دودحم ديكأت طابترا ءارج. 

 تامولعملل ةيمكلا ةعيبطلا لباقم ةيعونلا ةعيبطلا ةجرد اهنيب نم ,ةفلتخم صئاصخ طابترtا لحم تاعوضوDا فلت∞ نوكي .٤٢أ
 اهقلعتو ةيلبقتسDا اهتعيبط لباقم ةيخيراتلا اهتعيبطو يصخشلا ريدقتلل اهعوضخ لباقم اهتيعوضوم ةجردو تاعوضوDا هذهب ةقلعتDا
 :نم لك ىلع صئاصåا هذه رثؤتو .ةينمز ةرتفل اهتيطغت وأ ةنيعم ةينمز ةطقنب

 ;طباوضلاب ةنراقم طابترtا لحم عوضوDا اهب مّوقُي وأ ساقُي نأ نكï يتلا ةقدلا )أ(

 .ةحاتDا ةلدIا اهرفوت يتلا عانقãا ةجرد )ب(

 ,طابترtا لحم عوضوDا ةبسانم ىدم مييقت دنع ينوناقلا بساèا اهتاريثأت ف رظنلاو صئاصåا هذه لثم ديد≤ دعاسي .٤٣أ
 .)١٦٤أ ةرقفلا رظنا( ديكأتلا ريرقت ىوتحم ديد≤ دنع كلذكو

 بساèا فيلكت متي دق ,لاثDا ليبس ىلعف .ًاعاستا رثكأ عوضوم نم طقف دحاو ءزجب ديكأتلا طابترا قلعتي دق ,تtاMا ضعب ف .٤٤أ
 اهل يتلاو ةأشنDا اهريدت يتلا جماربلا ددع لثم ,ةمادتسDا ةيمنتلا ف ةأشنم ةمهاسم نم دحاو بناج نع ريرقت يدقتب ينوناقلا
 دق ,تtاMا هذه لثم ف بسانم طابترtا لحم عوضوDا نأ ةيصاå ٍفوتسم طابترtا ناك اذإ ام ديد≤ دنعو .ةيباجيإ ةيئيب جئاتن
 مدقي نأ ينوناقلا بساèا نم بولطDا بناuاب ةقلعتDا تامولعDا تناك اذإ اميف رظني نأ ينوناقلا بساحملل بسانDا نم نوكي
 متيس يتلا ةيفيكلا ف كلذك رظني نأو ,تامولعDا نم ,ةعومجمك ,يفدهتسDا يمدختسDا تاجايتحا يبلت نأ حجرDا نم هنع ًاريرقت
 ةأشنDا موقت tو ةيباجيإ لقأ جئاتن قق≤ ةيمهأ رثكأ جمارب كانه تناك اذإ ام ,لاثDا ليبس ىلع ,عوضوDا تامولعم عيزوتو ضرع اهب
 .اهنع ريرقتلاب
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 اهرفوتو طباوضلا ةبسانم ىدم

 ))٢()ب(٢٤ ةرقفلا :عجار( طباوضلا ةبسانم ىدم

 :ةيلاتلا صئاصåاب ةبسانDا طباوضلا مستت .٤٥أ

 .تارارقلا ذاختا ف يفدهتسDا يمدختسDا دعاست عوضوملل تامولعم ىلإ ةمئ\Dا طباوضلا قيبطت يدؤي :ةمء\Dا )أ(

 رثؤت نأ لوقعم لكشب عقوتُي ةمهم لماوع اهل ًاقفو ةدعDا عوضوDا تامولعم لفغُت t امدنع ةلمتكم طباوضلا نوكت :لامتكtا )ب(
 ,ءاضتقtا دنع ,ةلمتكDا طباوضلا لمشتو .تامولعDا كلت ىلع ًءانب نوفدهتسDا نومدختسDا اهذختي يتلا تارارقلا ىلع
 .حاصفãاو ضرعلل ةيعجرDا سسIا

 عوضوملل ةلوقعم ةجردب قستم سايق وأ يوقت ءارجإب اهيلع دامتعtا نكï يتلا طباوضلا حمست :اهيلع دامتعtا ةيناكمإ )ج(
 لبق نم ةلثاù فورظ ف طباوضلا هذه مدختسُت امدنع ,حاصفãاو ضرعلا ,ءاضتقtا دنع ,كلذ ف اü ,طابترtا لحم
 .يفلتخم يينوناق يبساحم

 فورظ لظ ف ًابسانم نوكي امبسح زيحتلا نم ةيلاخ عوضوم تامولعم ىلإ ةدياèا طباوضلا قيبطت يدؤي :ةيدايMا )د(
 .طابترtا

 .اهمهف يفدهتسDا يمدختسملل نكï عوضوم تامولعم ىلإ مهفلل ةلباقلا طباوضلا قيبطت يدؤي :مهفلل ةيلباقلا )ه(

 .ةبسانم طباوض دارفIا دحأ براجتب ةقلعتDا ماكحIا وأ تاعقوتلل ةضماغلا فاصوIا دعُت t .٤٦أ

 نزولا دعُيو .ه\عأ ةروكذDا صئاصåا سكعت طباوضلا كلت تناك اذإ ام ىلع يعم طابترا ذيفنتل طباوضلا ةبسانم ىدم دمتعت .٤٧أ
 ةعوم¶ ةبسانم طباوضلا نوكت نأ ًاضيأ نكïو .ينهDا مكحلل عضخت ةلأسم يعم طابترt ةبسنلاب ةيصاخ لك ةيمهI يبسنلا
 دادعإ بلطتي دق ,لاثDا ليبس ىلعف .طابترtا فورظ نم ةفلتخم ةعوم¶ ةبسانم نوكت t دق اهنكل ,طابترtا فورظ نم ةنيعم
 عسوأ ةعومجم بسانت t دق طباوضلا هذه نكل ,طباوضلا نم ةنيعم ةعومجم مادختسا ةيميظنتلا تاطلسلا وأ تاموكحلل ريراقتلا
 .يمدختسDا نم ًاقاطن

 :نوكت نأ نكï ,لاثDا ليبس ىلعف ,ةعونتم قرطب طباوضلا عضو وأ رايتخا نكï  .٤٨أ

 .ةحئt وأ ماظن ف اهيلع ًاصوصنم •

 .ةفافش لمع ةيلآ عبتتو اهب فرتعم وأ اهل حرصم ءاربخلل تائيه نع ةرداص •

 .ةفافش لمع ةيلآ عبتت t ةعومجم لبق نم ةعوضوم •

 .ةيملع بتك وأ تايرود ف ةروشنم •

 .ةصاåا ةيكلDا ساسأ ىلع عيبلا ضرغل ةعوضوم •

 .طابتر\ل ةصاåا فورظلا لظ ف عوضوDا تامولعم دادعإ ضرغل صاخ لكشب ةممصُم •

 .اهتبسانم ىدم مييقتل ينوناقلا بساèا هب موقي يذلا لمعلا ىلع طباوضلا عضو ةقيرط رثؤت نأ نكïو

 ىلإ ريشي ام دوجو مدع ةلاح فو .طابترtا ضارغI اهمادختسا متيس يتلا طباوضلا ةحئt وأ ماظن ضرفي ,تtاMا ضعب ف .٤٩أ
 عبتت اهب فرتعم وأ اهل حرصم ءاربخلل تائيه نع ةرداصلا طباوضلا نأش اهنأش ,ةبسانم نوكت طباوضلا كلت نأ ضرتفُي ,كلذ سكع
 اهنأب فرعت طباوضلا كلت لثمو .تامولعDا نم يفدهتسDا يمدختسDا تاجايتحt ةمئ\م طباوضلا تناك اذإ كلذو ةفافش لمع ةيلآ
 طباوض ىلع نوددحم نومدختسم قفتي نأ نكï ,طابترا لحم عوضوD ةضورفم طباوض دوجو دنع ىتحو .ةضورفDا طباوضلا
 ةباقرلا ةيلعاف ىدم يوقتل ةضورفم طباوضك ةفلتخم رطأ مادختسا نكï ,لاثDا ليبس ىلعف .مهب ةصاخ ةددحم ضارغI ىرخأ
 ىلع ,قلعتي اميف تامولعDا نم مهتاجايتحا يبلت ً\يصفت رثكأ طباوض ةعومجم نوددحم نومدختسم عضي دق ,كلذ عمو .ةيلخادلا
 :ديكأتلا ريرقت نإف ,تtاMا هذه لثم فو .يزارتحtا فارشãاب ,لاثDا ليبس
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 t دق عوضوDا تامولعم نإف ,كلذل ةجيتن هنأو صاخ ضرغ تاذ طباوضل ًاقفو ةدعُم عوضوDا تامولعم نأ ىلإ ءارقلا هّبني )أ(
 ;))و(٦٩ ةرقفلا رظنا( ىرخأ ضارغI ةبسانم نوكت

 ةرداص ريغ وأ ,ةحئt وأ ماظن ف اهيلع صوصنم ريغ طباوضلا نأ ىلإ ,طابترtا فورظل ًامئ\م كلذ ناك ىتم ,ريشي دق )ب(
 .ةفافش لمع ةيلآ عبتت اهب فرتعم وأ اهل حرصم ءاربخلل تائيه نع

 ةبسانم نوكت t اهنإف ,طابتر\ل ةصاåا فورظلا لظ ف عوضوDا تامولعم دادعإ ضرغل صاخ لكشب ةممصم طباوضلا تناك اذإ .٥٠أ
 وأ يفدهتسDا يمدختسملل نسحتسDا نمو .يفدهتسDا يمدختسملل يللضم ديكأت ريرقت وأ عوضوم تامولعم اهنع جتني ناك اذإ
 مدع رثؤي دقو .يفدهتسDا يمدختسDا ضارغI ةبسانم دعُت صاخ لكشب ةعوضوDا طباوضلا نأب رارقãا فيلكتلاب مئاقلا فرطلا
 .ديكأتلا ريرقت ف طباوضلا نع ةمدقDا تامولعDاو ,طباوضلا ةبسانم ىدم مييقتل هب مايقلا متيس ام ىلع رارقãا اذه لثم دوجو

 ))٣()ب(٢٤ ةرقفلا :عجار( طباوضلا رفوت ىدم 

 متيو .هïوقت وأ طابترtا لحم عوضوDا سايق ةيفيك مهف نم مهنيكمتل يفدهتسDا يمدختسملل ةحاتم طباوضلا نوكت نأ مزلي .٥١أ
 :ةيتßا قرطلا نم رثكأ وأ ةقيرطب يفدهتسDا يمدختسDا بناج نم اهيلع ع\ط\ل طباوضلا ةحاتإ

 .اهنع ن\عãا )أ(

 .عوضوDا تامولعم ف حضاو لكشب اهنيمضت ل\خ نم )ب(

 .)١٦٥أ ةرقفلا رظنا( ديكأتلا ريرقت ف حضاو لكشب اهنيمضت ل\خ نم )ج(

 .قئاقدلاو تاعاسلاب تقولا سايق طباض لاثDا ليبس ىلع ,اهل ماع مهف دوجو قيرط نع )د(

 ىدحإ دا≤ا اهردصي يتلا طباوضلا وأ دوقعلا دحأ طورش كلذ لاثمو ,يفدهتسDا يمدختسملل طقف ةحاتم طباوضلا نوكت دق .٥٢أ
 نإف ,لاMا وه اذه نوكي امدنعو .يعم ضرغل tإ ةمئ\م نوكت t اهنI ةعانصلا لخاد مه نD طقف ةحاتم نوكت يتلاو تاعانصلا
 بسانDا نم هنأ ينوناقلا بساèا ىري دق ,كلذ ىلإ ةفاضإو .ةقيقMا هذه ىلإ ءارقلا هيبنتل ةرابع ةفاضإ بلطتت )و(٦٩ ةرقفلا
 .)١٦٨أ و ١٦٧أ يترقفلا رظنا( ينّيعم يمدختسD طقف هجوم ديكأتلا ريرقت نأ ىلإ ةراشãا

 ))٤()ب(٢٤ ةرقفلا :عجار( ةلدIا ىلإ لوصولا

 اهتدوجو ةحاتDا ةلدIا ةيمك

 :يلي اü اهتدوجو ةحاتDا ةلدIا ةيمك رثأتت  .٥٣أ

 ةيعوضوم لقأ ةلدأ ىلع لوصMا عقوتُي دق ,لاثDا ليبس ىلعف .عوضوDا تامولعم وأ طابترtا لحم عوضوDا صئاصخ )أ(
 ;ةيخيرات تامولعم تسيلو يلبقتسم هجوت تاذ عوضوDا تامولعم نوكت امدنع

 ببسب لاثDا ليبس ىلع ,ًادوجوم نوكي نأ لوقعم لكشب عقوتDا نم ناك ليلد رفوتي t امدنع لاMا وه امك ,ىرخأ فورظ )ب(
 دوجو وأ تامولعDا مُظُن ةيافك مدع وأ ةأشنDاب ةصاåا تادنتسDاب ظافتحtا ةسايس وأ ينوناقلا بساèا ييعت تيقوت
 .لوؤسDا فرطلا نم ضورفم ديق

 .ةعطاق تسيلو ةعنقم ةعيبط تاذ ةلدIا نوكت ام ًةداعو

 )٥٦ ةرقفلا :عجار( ت\جسلا ىلإ لوصولا

 ىلع لوصحلل يعسلا ,ةلدIا ىلإ لوصولا ةيناكمإ ةيصاå ٍفوتسم طابترtا ناك اذإ اD هديد≤ دنع ينوناقلا بساèا دعاسي دق .٥٤أ
 :يلي اü ينوناقلا بساèا ديوزت نع مهتيلوؤسم نومهفيو نورقي مهنأب ةينعDا فارطIا وأ فرطلا ةقفاوم

 ت\جسلا لثم عوضوDا تامولعم دادعإب ةلص تاذ اهنأ ةينعDا فارطIا كردت يتلا تامولعDا عيمج ىلإ لوصولا ةيناكمإ )أ(
 ;ىرخIا رومIاو قئاثولاو

 ;طابترtا ضرغل ةينعDا فارطIا نم ينوناقلا بساèا اهبلطي دق يتلا ةيفاضãا تامولعDا )ب(
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 يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساèا ىري نيذلا ةينعDا فارطIا ةأشنم لخاد نم صاخشIا ىلإ ديقDا ريغ لوصولا )ج(
 .ةلدIا ىلع مهنم لوصMا

 ينوناقلا بساèا ةردق ىلع فيلكتلاب مئاقلا فرطلاو ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلاو ,لوؤسDا فرطلا يب تاق\علا ةعيبط رثؤت دق .٥٥أ
 كلت ةعيبط نوكت دق ,كلذلو .طابترtا زا√ã ةلدأك اهبلطي دق يتلا ىرخIا تامولعDاو قئاثولاو ت\جسلا ىلإ لوصولا ىلع
 دق يتلا فورظلا ضعبل ةلثمأ ىلع ١٤٠أ ةرقفلا يوت≤و .هضفر وأ طابترtا لوبق ديد≤ دنع ةلصلا تاذ تارابتعtا دحأ تاق\علا
 .tًاكشإ تاق\علا هذه ةعيبط اهيف لث∫

 ))٦()ب(٢٤ ةرقفلا :عجار( يقطنDا ضرغلا

 :يلي ام ةلصلا تاذ تارابتعtا يب نم نوكي دقف ,يقطنم ضرغ هل طابترtا ناك اذإ ام ديد≤ دنع .٥٦أ

 ةمثو .)صاخ ضرغل ةممصم طباوضلا نوكت امدنع ,ةصاخو( ديكأتلا ريرقتو عوضوDا تامولعD نوفدهتسDا نومدختسDا •
 نم عسوأ قاطن ىلع امهعيزوت وأ ديكأتلا ريرقتو عوضوDا تامولعم مادختسا متي نأ ةيلامتحا ف لثمتي فاضإ رابتعا
 .يفدهتسDا يمدختسDا

 .اهداعبتسا ببسو ,ديكأتلا طابترا نم عوضوDا تامولعü ةصاخ بناوج داعبتسا متي نأ عقوتDا نم ناك اذإ ام •

 امدنع ,لاثDا ليبس ىلع ,فيلكتلاب مئاقلا فرطلاو ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلاو ,لوؤسDا فرطلا يب تاق\علا صئاصخ •
t ا فرطلا وه يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا نوكيDا فرطلا ناك اذإ ام ,لوؤسDتامولعم مادختسا هجوأ ىلع قفاوي لوؤس 
 عيزوتل وأ يفدهتسDا يمدختسملل اهتحاتإ لبق عوضوDا تامولعم ىلع ع\ط\ل ةصرفلا هل حاتتس تناك اذإ امو ,عوضوDا
 .عوضوDا تامولعم عم تاقيلعتلا

 ف زيحتلا قاطنو مكMا ةجردو ,طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايقل اهقيبطت متيس يتلا طباوضلا رايتخاب مئاقلا •
 ف مهكارشإ ت وأ ,طباوضلا نوفدهتسDا نومدختسDا راتخا اذإ يقطنم ضرغ طابتر\ل نوكي نأ حجرDا نمو .اهقيبطت
 .اهرايتخا

 .ينوناقلا بساèا لمع قاطن ىلع ةريبك دويق يأ •

 طابترtا لحم عوضوDاب ينوناقلا بساèا مسا طبر مزتعي فيلكتلاب مئاقلا فرطلا نأ دقتعي ينوناقلا بساèا ناك اذإ ام •
 .ةبسانم ريغ ةقيرطب عوضوDا تامولعم وأ

 )٢٧ ةرقفلا :عجار( طابترtا طورش ىلع قافتtا

 قفتDا طابترtا طورشب ًايباتك غ\بãاب ينوناقلا بساèا موقي نأ ينوناقلا بساèاو فيلكتلاب مئاقلا فرطلا نم لك ةحلصم نم .٥٧أ
 .طابترtا فورظ ف\تخاب بوتكDا دقعلا وأ قافتtا نومضمو لكش فلتخيو .مهفلا ءوس بنØ ف ةدعاسملل طابترtا ءدب لبق اهيلع
 قافتا ف اهليجستب ينوناقلا بساèا موقي نأ مزلي \ف ,طابترtا طورش ٍفاك ليصفتب ةحئt وأ ماظن ضرف اذإ ,لاثDا ليبس ىلعف
 اهيلع صوصنDا اهتايلوؤسم مهفتو رقت ةينعDا فارطIا نأو ةحئ\لا كلت وأ ماظنلا كلذ قيبطت بجي هنأ ىلع صنلا ءانثتساب ,بوتكم
üةحئ\لا كلت وأ نوناقلا كلذ بجو. 

 ةيح\ص لثم ,ددحم لكشب هتايح\ص ىلع صنيو ينوناق بساحم ييعت ,ماعلا عاطقلا ف ًاديد≤و ,ةحئt وأ ماظن ضرفي دق .٥٨أ
 ىلإ ًةرشابم هريرقت يدقتب ينوناقلا بساèا ةبلاطم لثم ,تايلوؤسDاو ,ىرخIا تامولعDاو ةينعDا فارطIا ت\جس ىلإ لوصولا
 .طابترtا قاطن نم دMا لوا≤ ةينعDا فارطIا تناك اذإ مومعلل وأ ةمظنIا عضول ةطلس وأ ريزو

 )٢٩ ةرقفلا :عجار( طابترtا طورش ف رييغتلا لوبق 

 ًارربم ,طابترtا ةعيبطل مهف ءوس ثودح وأ ,يفدهتسDا يمدختسDا تابلطتم ىلع رثؤت يتلا فورظلا ف ريغت ثودح نوكي دق .٥٩أ
 طابترا نم وأ ,ديكأتلا تاطابترا ف\خب رخآ طابترt ديكأت طابترا نم هرييغت ,لاثDا ليبس ىلع ,طابترtا ىلع رييغت لاخدإ بلطل
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 طابترا نأشب جاتنتسا نيوكتل ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ىلع لوصMا نع زجعلا دعُي tو .دودحم ديكأت طابترا ىلإ لوقعم ديكأت
 .دودحم ديكأت طابترا ىلإ طابترtا رييغتل tًوبقم ًاببس لوقعم ديكأت

 ةدوuا ةباقر

 ))ب(–)أ(٣١ ,٢٠ تارقفلا :عجار( ةماعلا ةسرامDا ف نوينهDا نوبساèا

 يبساèا لبق نم اهب مايقلا متي يتلا ديكأتلا تاطابترا ةدوج نامضل ةذختDا ريبادتلا نم ةعومجم قايس ف رايعDا اذه بتُك دقل .٦٠أ
 ءاضعIا تائيهلا مازتلا جمانربل ًاقفو يبساحملل يلودلا دا≤tا ف ءاضعIا تائيهلا اهذختت يتلا كلتك ,ةماعلا ةسرامDا ف يينهDا
 :ريبادتلا كلت لمشتو .ةيوضعلا تامازتلا تانايبو يبساحملل يلودلا دا≤tا ف

 تابلطتم كلذكو مئاقلا رمتسDا ينهDا ريوطتلاو ,ةيوضعلا ىلع لوصحلل ةربåاو ميلعتلا طورش لثم ,ةءافكلا تابلطتم •
 .رمتسDا ملعتلا

 يينهDا يبساèا بتاكم عيمج ىلع )١( ةدوuا ةباقر رايعم قبطنيو .بتكDا ف ةقبطDا ةدوuا ةباقر تاءارجإو تاسايس •
 .ةق\علا تاذ تامدåاو ديكأتلا تاطابتراب قلعتي اميف

 ةهازنلل ةيساسIا ئدابDا ساسأ ىلع ةمئاق ,ةيليصفت ل\قتسا تابلطتم كلذ ف اü ,ةنهDا تايق\خI ةلماش دعاوق •
 .ينهDا كولسلاو ةيرسلاو ةبجاولا ةيانعلاو ةينهDا ةءافكلاو ةيعوضوDاو

 ))أ(٣١ ,)ب(٣ يترقفلا :عجار( بتكDا ىوتسم ىلع ةدوuا ةباقر

 ددحيو .ديكأتلا تاطابترا ةدوج ةباقرب صاåا هماظن نوصو ءاسرإ نع بتكDا تايلوؤسم )١( ةدوuا ةباقرل يلودلا رايعDا لوانتي .٦١أ
 نومزتلم هيف يلماعلاو بتكDا نأب لوقعم ديكأت يدقت ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضو نع بتكDا تايلوؤسم رايعDا كلذ
 بتكDا موقي نأ اهنيب نم ًارومأ رايعDا كلذب مازتلtا بلطتيو .ل\قتسtاب ةقلعتDا كلت كلذ ف اü ,ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDاب
 هتاسايس قّثوي نأو ,ةيتßا رصانعلا نم رصنع لك لوانتت يتلا تاءارجãاو تاسايسلا نمضتي ةدوuا ةباقرل ماظن نوصو ءاسرإب
 :بتكDا ف يلماعلا اهب غلبيو هتاءارجإو

 ;بتكDا لخاد ةدوuا نع ةدايقلا تايلوؤسم )أ(

 ;ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDا )ب(

 ;تاطابترtاو تاق\علا كلت ف رارمتسtاو يعم طابترا لك لوبقو ء\معلا عم تاق\علا لوبق )ج(

 ;ةيرشبلا دراوDا )د(

 ;تاطابترtا ذيفنت )ه(

 .ةعباتDا )و(

 ماظن نوصو ءاشنإ نع بتكDا تايلوؤسم لوانتت يتلاو ةحئt وأ ماظن ف اهيلع صوصنDا تابلطتDا وأ ىرخIا ةينهDا تابلطتDا دعُت .٦٢أ
 ف اهيلإ راشDا رومIا عيمج لوانتت امدنع )١( ةدوuا ةباقر رايعم تابلطتD لقIا ىلع ةيواسم تابلطتم تاذ اهنأ ةدوuا ةباقرل
 .)١( ةدوuا ةباقر رايعم ف اهيلع صوصنDا تابلطتDا فادهأ قيقحتل بتكDا ىلع تامازتلا ضرفتو ةقباسلا ةرقفلا

 هلم≤ قايس ف ,نيرخßا طابترtا قيرف ءاضعI اهلقني يتلا ةبسانDا لئاسرلاو طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا تافّرصت دّكؤت .٦٣أ
 اهلثï يتلا ةيمهIاو ,ديكأتلا طابترا ذيفنت دنع يساسأ رمأ يه ةدوuا نأ ةقيقح ىلع ,طابترا لك ف ةماعلا ةدوuا نع ةيلوؤسDا
 :ديكأتلا طابترا ةدوu يلي ام

 .ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتDاو ةينهDا ريياعDا تابلطتD فوتسDا لمعلا ذيفنت )أ(

 .ةدوuا ةباقرب قلعتي اميف ةقبطنDا بتكDا تاءارجإو تاسايسب مازتلtا )ب(
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 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم نوكي طابترtا نع ريرقت رادصإ )ج(

 .ةيماقتنtا لعفلا دودر نم فوåا نود كوكشلا ةراثإ ىلع طابترtا قيرف ةردق )د(

 ةقلعتDا تاءارجãاو تاسايسلا نأب لوقعم ديكأتب بتكDا ديوزتل ةممصم ةعباتم ةيلآ قيبطت ةدوuا ةباقرل لاّعفلا ماظنلا نمضتي .٦٤أ
 .ةيلعافب لمعتو ةيفاكو ةمئ\م ةدوuا ةباقر ماظنب

 ةباقر ماظن ىلع دمتعي نأ طابترtا قيرفل قحي ,كلذ ريغ ىلإ ىرخIا فارطIا نم وأ بتكDا نم ةمدقDا تامولعDا رشت مل ام .٦٥أ
 اü قلعتي اميف بتكDاب صاåا ةدوuا ةباقر ماظن ىلع دامتعtا طابترtا قيرفل نكï ,لاثDا ليبس ىلعف .بتكDاب صاåا ةدوuا
 :يلي

 .يمسرلا مهبيردتو مهفيظوت ل\خ نم يلماعلل ةينهDا ةءافكلا )أ(

 .اهب غ\بãاو ةمئ\Dا ل\قتسtا تامولعم عمج ل\خ نم ل\قتسtا )ب(

 .رارمتسtاو لوبقلا مُظُن ل\خ نم ,ء\معلا عم تاق\علا ىلع ظافMا )ج(

 .ةعباتDا تايلآ ل\خ نم ,ةيماظنلاو ةيميظنتلا تابلطتDاب ديقتلا )د(

 رظني دقف ,ديكأتلا طابترا ىلع رثؤت دق يتلاو ,بتكDاب صاåا ةدوuا ةباقر ماظن ف ةددèا روصقلا هجوأ ف رظنلا دنعو
 .كلت روصقلا هجوأ كرادتل بتكDا اهذختا يتلا ريبادتلا ف طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا

 ًاقفو ديكأتلا طابترا ذيفنت متي مل هنأ ىلإ ةرورضلاب بتكDاب صاåا ةدوuا ةباقر ماظن ف روصقلا هجوأ نم هجو دوجو ريشي t .٦٦أ
 .ًابسانم نكي مل ينوناقلا بساèا ريرقت نأ ىلإ وأ ,ةقبطنDا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتDاو ةينهDا ريياعملل

 ))ج(٣١ ةرقفلا :عجار( هïوقت وأ هسايقو طابترtا لحم عوضوDاب قلعتي اميف ةربåاو ةفرعDاو تاراهDا

 تامولعمو طابترtا لحم تاعوضوDا نم ةعساو ةعومجم صوصخب ديكأت تاطابترا ذيفنت ينوناقلا بساèا نم بلطُي دق .٦٧أ
 .هدرفü ينوناق بساحم لك ًةداع هب ىظحي ام قوفت ةصصختم ةفرعمو تاراهم تامولعDاو تاعوضوDا ضعب بلطتت دقو .عوضوDا

 ةسرامDا ف ينهDا بساèا نم يبساحملل ةنهDا تايق\خI ةيلودلا ريياعDا سلجم نع ةرداصلا ةنهDا تايق\خأ دعاوق بلطتت .٦٨أ
 هريغ نود هدحو ينوناقلا بساèا لمحتيو ٤.اهذيفنتل ةءافكلا هيدل نوكت يتلا تامدåا كلت طقف مدقي نأ ىلع ةقفاوDا ةماعلا
 عمو .هل يعباتلا ءاربåا دحأ لمعل ينوناقلا بساèا مادختسا ةيلوؤسDا هذه نم ّدحُي tو ,هنع رّبعDُا ديكأتلا جاتنتسا نع ةيلوؤسDا
 ًايفاك دعُي ريبåا كلذ لمع نأ ,رايعDا اذهب همازتلا دعب ,هل عبات ريبخ لمع مدختسي يذلا ينوناقلا بساèا جتنتسا اذإف ,كلذ
Iا ضارغèا وأ جئاتنلا لوبق ذئدنع ينوناقلا بساحملل نكميف ,ينوناقلا بساtا اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسåهلمع لاجم ف ريب 
 .ةبسانم ةلدأ اهنأ ىلع

 قيرفلا ييعت

 )٣٢ ةرقفلا :عجار( ةيعامuا تاردقلاو ةءافكلا

 رارمتسtاو يعم طابترا لك لوبقو ء\معلا عم تاق\علا لوبقل تاءارجإو تاسايس عضو بتكDا نم )١( ةدوuا ةباقر رايعم بلطتي .٦٩أ
 نوكي يتلا تاطابترtاو تاق\علا ف tإ رمتسي نل وأ لبقي نل هنأب لوقعم ديكأتب بتكDا ديوزت ةيغب ,تاطابترtاو تاق\علا كلت ف
 ٥.دراوDاو تقولا كلذ ف اü ,اهب مايقلل ةمز\لا تاردقلاو اهذيفنتل ةءافكلا هيدل

 
 ٦-٢١٠ ةرقفلا ,يبساحملل ةنهDا تايق\خI ةيلودلا ريياعDا سلجم نع ةرداصلا ةنهDا تايق\خأ دعاوق  ٤
 ٢٦ ةرقفلا ,)١( ةدوuا ةباقر رايعم  ٥
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 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 ))١()ب(٣٢ ,)أ(٣٢ يترقفلا :عجار( ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا 

 مهب يعتسي نيذلا ءاربåا نم رثكأ وأ ًادحاو ًاريبخ مضي تاصصختلا ددعتم قيرف لبق نم ديكأتلا لامعأ ضعب ذيفنت نكï .٧٠أ
 مهف ىلإ لصوتلا ف ينوناقلا بساèا ةدعاسD ريبخب ةناعتس\ل ةجاح كانه نوكت دق ,لاثDا ليبس ىلعف .ينوناقلا بساèا
 طابترا ةلاح ف( م٤٦ ةرقفلا ف ةروكذDا رومIا نم رثكأ وأ دحاو ف هتدعاسم وأ ىرخIا طابترtا فورظو طابترtا لحم عوضوملل
 .)دودèا ديكأتلا طابترا ةلاح ف( د٤٦ وأ )لوقعDا ديكأتلا

 بجوü ةبولطDا تاءارجãا ضعب ذيفنت بسانDا نم نوكي دقف ,ينوناقلا بساèا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا متي امدنع .٧١أ
 .هيف رارمتسtا وأ طابترtا لوبق ةلحرم ف ٥٢ ةرقفلا

 ))٢()ب(٣٢ ةرقفلا :عجار( نورخßا نوينوناقلا نوبساèا

 ليبس ف ,ينوناقلا بساèا ررقي دقو .اهنأشب ًاجاتنتسا رخآ ينوناق بساحم ىدبأ تامولعم عوضوDا تامولعم نمضتت نأ نكï .٧٢أ
 ةلدIا يدقتل رخßا ينوناقلا بساèا كلذ جاتنتسا اهيلإ دنتسا يتلا ةلدIا مادختسا ,عوضوDا تامولعم نأشب جاتنتسا ىلإ هلصوت
 .عوضوDا تامولعü قلعتي اميف

 .ةيبنجأ ةلود ف وأ ديعب ناكم ف طابترا لحم عوضوü ,لاثDا ليبس ىلع ,قلعتي اميف رخآ ينوناق بساحم لمع مادختسا نكï .٧٣أ
 قيرف ططخي امدنع ةلصلا تاذ تارابتعtا نمضتت دقو .طابترtا قيرف نم ًاءزج نوّدَعُي t نيرخßا يينوناقلا يبساèا ءtؤه لثمو
 :رخآ ينوناق بساحم لمع مادختسt طابترtا

 ,صوصåا هجو ىلعو ,اهب مزتليو طابترtاب ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDا مهفي رخßا ينوناقلا بساèا ناك اذإ ام •
 .ً\قتسم نوكي نأ بلطتم

 .رخßا ينوناقلا بساحملل ةينهDا ةءافكلا •

 .رخßا ينوناقلا بساèا لمع ف طابترtا قيرف ةكراشم ىدم •

 .ينوناقلا بساèا كلذ ىلع لاّعف وحن ىلع فرشت ةيميظنت ةئيب ف لمعي رخßا ينوناقلا بساèا ناك اذإ ام •

 ))ج(٣٣ ةرقفلا :عجار( صحفلا تايلوؤسم

 ءاضعأ مايق ساسأ ىلع بتكDا ف صحفلا تايلوؤسü ةصاåا تاسايسلاو تاءارجãا ديد≤ متي ,)١( ةدوuا ةباقر رايعD ًاقبط .٧٤أ
 ٦.ةربخ لقIا قيرفلا ءاضعأ هئادأب ماق يذلا لمعلا صحفب ةربخ رثكIا قيرفلا

 ))ب(٣٦ ةرقفلا :عجار( طابترtا ةدوج ةباقر صحف 

 :طابترtا ةدوج ةباقر صحف دنع نابسMا ف اهذخأ متي دق يتلا ىرخIا رومIا يب نم .٧٥أ

 ;طابترtاب قلعتي اميف بتكDا ل\قتسt طابترtا قيرف يوقت )أ(

 وأ ةبعصلا ىرخIا رومألا وأ يأرلا ف ف\تخا ىلع يوطنت يتلا رومIا نأشب بسانم لكشب رواشتلا ت دق ناك اذإ ام )ب(
 ;تارواشDا كلت نم ةئشانلا تاجاتنتسtاو ,لدجلل ةريثDا

 معدتو ةمهDا ماكحIاب قلعتي اميف هؤادأ ت يذلا لمعلا سكعت صحفلل ةرات∞ا طابترtا لامعأ قئاثو تناك اذإ ام )ج(
 .اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسtا

 
 ٣٣ ةرقفلا ,)١( ةدوuا ةباقر رايعم  ٦
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 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 ينهDا مكxاو ينهDا كشلا ةعزن

 )٣٧ ةرقفلا :عجار( ينهDا كشلا ةعزن 

 :يلي ام ىلإ لاثDا ليبس ىلع هابتنtا ىلع يوطني يكولس فقوم يه ينهDا كشلا ةعزن .٧٦أ

 .اهيلع لصحتDا ىرخIا ةلدIا عم قستDا ريغ ليلدلا •

 اهمادختسا متيس يتلا تاراسفتسtا ىلع دودرلاو تادنتسDا ىلع دامتعtا ةيناكمإ ف كيكشتلا يعدتست يتلا تامولعDا •
 .ةلدأك

 .ةلصلا تاذ ديكأتلا ريياعم اهبلطتت يتلا كلت ىلإ ةفاضإ ىرخأ تاءارجإ ذاختا ىلإ ةجاMاب يحوت يتلا فورظلا •

 .لمتحم فير≤ دوجو ىلإ ريشت دق يتلا عاضوIا •

 :رطاخم ضيفخت ,لاثDا ليبس ىلع ,ينوناقلا بساèا دارأ اذإ طابترtا لاوط ينهDا كشلا ةعزن ىلع ظافMا يرورضلا نم .٧٧أ

 .ةفولأDا ريغ فورظلا ةظح\م مدع •

 .تاظح\Dا نم تاجاتنتسtا طابنتسا دنع دMا نع دئازلا ميمعتلا •

 .اهجئاتن يوقتو تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط ديد≤ دنع ةبسانم ريغ تاضارتفا مادختسا •

 ةيناكمإ فو ةقستDا ريغ ةلدIا ف كيكشتلا ىلع كلذ يوطنيو .ةلد´ل يدقن مييقت ءارجã ةيرورض ينهDا كشلا ةعزن دعُت .٧٨أ
 ءوض ف اهيلع لصحتDا ةلدIا ةبسانمو ةيافك ف رظنلا ىلع ًاضيأ يوطنيو .تاراسفتسtا ىلع دودرلاو تادنتسDا ىلع دامتعtا
 .ةطيèا فورظلا

 تادنتسDاو ت\جسلا لوبق ينوناقلا بساحملل نكï ,ةحيحص تادنتسDا تناك اذإ ام نأشب ديكأت ءارجإ طابترtا مزلتسي مل ام .٧٩أ
 ف ينوناقلا بساèا رظني نأ ٥٠ ةرقفلا بلطتت ,كلذ عمو .كلذ ف\خب داقتعtا ىلإ هوعدي ببس هيدل نكي مل ام ةحيحص اهنأ ىلع
 .ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولعDا ىلع دامتعtا ةيناكمإ

 نإف ,كلذ عمو .مهتهازنو ةلدIا يمدقم ةنامأ ىلع ةلادلا ةقباسلا براجتلا نع يضاغتلاب ينوناقلا بساèا موقي نأ عقوت نكt ï .٨٠أ
 .ينهDا كشلا ةعزنب يلحتلا ىلإ ةجاMا نم ينوناقلا بساèا يفعُي t ةهازنلاو ةنامIاب نوعتمتي ةلدIا يمدقم نأب داقتعا دوجو

 )٣٨ ةرقفلا :عجار( ينهDا مكMا

 ريياعمو ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDا ريسفت نكt ï هنI اذهو .ديكأتلا طابترا ءارجإ نسM ًايرورض ينهDا مكMا دعُي .٨١أ
 ةفرعمو بيردت نم مئ\م وه ام قيبطت نودب طابترtا ةدم لاوط ةمز\لا ةسوردDا تارارقلا ذاختاو ةلصلا تاذ ديكأتلا تاطابترا
 :يلي اü ةقلعتDا تارارقلا ذاختا دنع ةصاخ ةفصب ًايرورض ينهDا مكMا نوكيو .فورظلاو قئاقMا ىلع ةربخو

 .طابترtا رطخو ةيبسنلا ةيمهIا •

 .ةلدIا ىلع لوصMاو ةلصلا تاذ ديكأتلا تاطابترا ريياعم تابلطتü ءافولل ةمدختسDا تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط •

 فادهأ قيقحتل دهuا نم ديزDا لذب يعتي ناك اذإ امو ,ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ىلع لوصMا ت دق ناك اذإ ام يوقت •
 دودèا ديكأتلا طابترا ةلاح فو .ةددحم تاعوضوü ةقلعتDا ديكأتلا تاطابترا ريياعم نم ةلص يذ رايعم يأو رايعDا اذه
 .ديكأتلا نم ٍدجم ىوتسم ىلإ لصوتلا ت دق ناك اذإ ام يوقت ف ًابولطم ينهDا مكMا نوكي ,صوصåا هجو ىلع

 .اهيلع لصحتDا ةلدIا ىلع ًءانب اهطابنتسا بسانDا نم يتلا تاجاتنتسtا •

 مهاس ينوناق بساحم بناج نم مكMا اذه ةسراù متت نأ ف ينوناقلا بساèا نم لومأDا ينهDا مكحلل ةزيمDا ةمسلا لثمتت .٨٢أ
 .ةلوقعم ماكحأ قيقحتل ةمز\لا تاءافكلا ريوطت ف هتربخو هتفرعمو هبيردت
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 رومIا نأشب رواشتلا دعاسيو .ينوناقلا بساحملل ةمولعDا فورظلاو قئاقMا ىلع اهنيعب ةلاح ةيأ ف ينهDا مكMا ةسراù دمتعت .٨٣أ
 ىوتسم ىلع نيرخآ صاخشأو طابترtا قيرف يب وأ طابترtا قيرف لخاد ًءاوس ,طابترtا ريس ل\خ لدجلل ةريثDا وأ ةبعصلا
 ف ةنيعم دونب رثأت ىدم كلذ ف اü ,ةلوقعمو ةسوردم ماكحأب مايقلا ف ينوناقلا بساèا ,هجراخ وأ بتكDا لخاد نم بسانم
 .ةينعDا فارطIا تاداهتجاب عوضوDا تامولعم

 اذإ امو يوقتلا وأ سايقلاو ديكأتلا ئدابD ؤفكلا قيبطتلا سكعي هيلإ لصوتDا مكMا ناك اذإ ام ىلع ًءانب ينهDا مكMا يوقت نكï .٨٤أ
 يذلا ديكأتلا ريرقت خيرات ىتح ينوناقلا بساحملل ةمولعDا فورظلاو قئاقMا ,عم قستي اüو ,ءوض ف ًابسانم دعُي مكMا ناك
 .هردصي

 موقي نأ ٧٩ ةرقفلا بلطتت ,ددصلا اذه فو .بسانم وحن ىلع هقيثوت ًاضيأ مزليو .طابترtا ةدم لاوط ينهDا مكMا ةسراù مزلي .٨٥أ
 ةينهDا ماكحIا مهف نم ,طابترtاب قباسلا ف ةلص هل نكت مل ,ريبخ ينوناق بساحم يأ يكمتل يفكي قيثوت دادعإب ينوناقلا بساèا
 ينهDا مكMا مادختسا نكt ïو .طابترtا ءانثأ ترهظ يتلا ةمهDا رومIا نأشب تاجاتنتسtا ىلإ لصوتلل اهذاختا ت يتلا ةمهDا
 .ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام وأ هفورظو طابترtا قئاقح اهمعدت t تارارق ذاختt رربمك

 هذيفنتو طابتر8ل طيطختلا

 )٤٠ ةرقفلا :عجار( طيطختلا

 ييجراخ ءاربخ يأو ,طابترtا قيرف ف نيرخßا يسيئرلا ءاضعIاو ,طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا مايق ىلع طيطختلا يوطني .٨٦أ
 ةطخ عضو ىلعو ,هب مايقلاو هتيقوتو هزيكرت رواحمو طابترtا قاطنل ةماع ةيجيتارتسا عضوب ينوناقلا بساحملل يعبات ييسيئر
 فاكلا طيطختلا دعاسيو .اهرايتخا بابسأو ,اهذيفنت متيس يتلا تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبطل لصفم جهنم نم فلأتت طابتر\ل
 لكشب طابترtا ةرادإو ميظنتو ,بسانDا تقولا ف ةلمتèا لكاشDا ديد≤و ,ةمهDا طابترtا بناوu بسانDا مامتهtا صيصخت ىلع
 لكشب لمعلا عيزوت ف ينوناقلا بساèا ًاضيأ فاكلا طيطختلا دعاسيو .ةيلعافلاو ةءافكلاب زات∫ ةقيرطب هذيفنت ىنستي ىتح ميلس
 قيسنت ف ,ءاضتقtا دنع ,كلذك هدعاسيو .اهصحفو اهيلع فارشãاو مهلامعأ هيجوت هيلع لهسيو ,طابترtا قيرف ءاضعأ ىلع ميلس
 ,طابترtا فورظ ف\تخاب اهادمو طيطختلا ةطشنأ ةعيبط فلتختو .ءاربåاو نورخßا نوينوناقلا نوبساèا اهذفني يتلا لامعIا
 :يلي ام نابسMا ف اهذخأ نكï يتلا ةيسيئرلا رومIا ةلثمأ نمو .طباوضلاو طابترtا لحم عوضوDا ديقعت ,لاثDا ليبس ىلع

 .طباوضلاو طابترtا لحم عوضوDا صئاصخو طابترtا طورش كلذ ف اü ,هقاطن دد≤ يتلا طابترtا صئاصخ •

 .اهتعيبطو ةبولطDا تtاصت\ل عقوتDا تيقوتلا •

 كيرشلا ماق يتلا ىرخIا تاطابترtا نم ةبستكDا ةفرعDا ةمء\م ىدم ,ءاضتقtا دنعو ,طابترtا لوبق ةطشنأ جئاتن •
 ;ةينعDا فارط´ل اهذيفنتب طابترtا نع لوؤسDا

 .طابترtا ةيلآ •

 .يرهوج لكشب ةفَّرحُم عوضوDا تامولعم نوكت نأ رطاخم كلذ ف اü ,اهتئيبو ةينعDا فارط´ل ينوناقلا بساèا مهف •

 .طابترtا رطخ رصانعو ةيبسنلا ةيمهIا ةاعارمو ,تامولعDا نم مهتاجايتحاو يفدهتسDا يمدختسDا ديد≤ •

 .طابترtاب شغلا رطخ ةلص ىدم •

 ىدمو ةعيبط كلذ ف اü ,تاربåاو يلماعلا نم تابلطتDا لثم ,طابترtا ذيفنتل ةمز\لا دراوDا ىدمو تيقوتو ةعيبط •
 .ءاربåا ةكراشم

 .طابترtا ىلع ةيلخادلا ةعجارDا ةفيظو ريثأت •

 ,لاثDا ليبس ىلع( هترادإو طابترtاب مايقلا ليهستل ةينعDا فارطIا عم طيطختلا رصانع ةشقانم ينوناقلا بساèا ررقي دق .٨٧أ
 بلاغ ف تاشقانDا هذه ثودح نم مغرلابو .)ةينعDا فارطIا ىدل يفظوDا لامعأ عم اهل طط∞ا تاءارجãا ضعب قيسنتل
 دنع رذMا يخوت بجيو .ينوناقلا بساèا تايلوؤسم نم ن\ظت طابترtا ةطخو طابتر\ل ةماعلا ةيجيتارتسtا نإف ,نايحIا
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 ,لاثDا ليبس ىلعف .طابترtا ةيلعاف فاعضإ متي t ىتح طابترtا ةطخ ف وأ طابتر\ل ةماعلا ةيجيتارتسtا ف ةدراولا رومIا ةشقانم
 اهب ؤبنتلل ةلباق تاءارجãا لعجب طابترtا ةيلعاف نم ةينعDا فارطIا عم ةيليصفتلا تاءارجãا تيقوتو ةعيبط ةشقانم فعضُت دق
 .ريبك لكشب

 ف تاريغتلا وأ ,ةعقوتDا ريغ ثادح´ل ةجيتنو .طابترtا لاوط ةرركتمو ةرمتسم ةيلمع وه ا≠إو ,ةلصفنم ةلحرم طيطختلا دعُي t .٨٨أ
 مث نمو ,طابترtا ةطخو ةماعلا ةيجيتارتسtا ليدعت ىلإ ينوناقلا بساèا جاتحي دق ,اهيلع لوصMا ت يتلا ةلدIا وأ ,فورظلا
 .اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ثيح نم اهل ططخم تاءارجإ نم امهيلع بترت ام ليدعت

 كيرشلا طقف مضي اüر ,ًادج ريغص طابترا قيرف ةطساوب لماكلاب طابترtا ذيفنت نكï ,ًاديقعت لقIا وأ رغصIا تاطابترtا ف .٨٩أ
 قيرف دوجو عمو .طابترtا قيرف ف نيرخآ ءاضعأ يأ نودب لمعي يذلا )ديحو ينوناق بساحم نوكي دق يذلا( طابترtا نع لوؤسDا

 هذه لثم ف طابتر\ل ةماعلا ةيجيتارتسtا ديد≤ نوكي نأ مزلي tو .لهسأ قيرفلا ءاضعأ يب لاصتtاو قيسنتلا نوكي ,ريغص
 لحم عوضوDا كلذ ف اü ,طابترtا دّقعت ىدمو ةأشنDا مجح بسح فلتخت اهنI كلذو ,تقولل ةكلهتسم وأ ةدقعم ةسراù تtاMا
 دنع اهدادعإ ت ةرصتخم ةركذD نكï ,رركتDا طابترtا ةلاح ف ,لاثDا ليبس ىلعف .طابترtا قيرف مجحو ,طباوضلاو طابترtا
 ةرتفلا ف اهثيد≤ تو ,وتلل زجنDا طابترtا ف اهيلع فرعتDا ةمهDا رومIاو لمعلا قاروأ صحف ىلع ًءانب ,ةقباسلا ةرتفلا ءاهتنا
 .يلاMا طابتر\ل ةقثوDا طابترtا ةيجيتارتسا ةباثü نوكت نأ ,ةينعDا فارطIا عم تاشقانDا ىلع ًءانب ,ةيلاMا

 :٤٣ ةرقفلا ف ةنيبDا فورظلا لظ ف طابترtا ف ينوناقلا بساèا رمتسا اذإ .٩٠أ

 عوضوDا وأ ةبسانDا ريغ ةقبطنDا طباوضلا يدؤت نأ ,ينوناقلا بساحملل ينهDا مكMا بسحب ,حجرDا نم نوكي امدنع )أ(
 وأ ظفحتم جاتنتسا ءادبإ بسانDا نم نوكيس ذئدنعف ,يفدهتسDا يمدختسDا ليلضت ىلإ بسانDا ريغ طابترtا لحم
 .هراشتناو رمIا ةيرهوج ىدم ىلع ًءانب ةمئاقلا فورظلا لظ ف ضراعم جاتنتسا

 رمIا ةيرهوج ىدم ىلع ًءانب ,جاتنتسا ءادبإ نع عانتمtا وأ ظّفحتُم جاتنتسا ءادبإ بسانDا نم نوكيس ,ىرخأ تtاح ف )ب(
 .ينوناقلا بساحملل ينهDا مكMا بسحب ,هراشتناو

 عوضوم تامولعم ىلإ يدؤي ةقبطنDا طباوضلا قيبطت نأ طابترtا لوبق دعب ينوناقلا بساèا فشتكا اذإ ,لاثDا ليبس ىلع  .٩١أ
 فورظلا لظ ف ضراعم جاتنتسا ءادبإ بسانDا نم نوكيس ذئدنعف ,ًارشتنمو ًايرهوج دعُي عوضوDا تامولعم ف زيحتلا نأو ,ةزيحتم
 .ةمئاقلا

 )٤٤ ةرقفلا :عجار( ةيبسنلا ةيمهIا 

 ,ىرخأ ةرابعبو ,ديكأتلا ىوتسü رثأتت t اهنكل ,ةطيèا فورظلا ءوض ف ةيبسنلا ةيمهIاب قلعتي اميف ةينهDا ماكحIا سرا∫ .٩٢أ
 مايقلا ف اهسفن يه لوقعم ديكأت طابتراب مايقلا ف ةيبسنلا ةيمهIا نوكت ,ضرغلا سفن قيقحتلو يمدختسDا سفن فادهتسا دنعف
 .نوفدهتسDا نومدختسDا اهيلإ جاتحي يتلا تامولعDا ىلع دمتعت ةيبسنلا ةيمهIا نI دودحم ديكأت طابتراب

 ًايعجرم ًاراطإ رفوت دق يلاتلابو ,عوضوDا تامولعم ضرعو دادعإ قايس ف ةيبسنلا ةيمهIا موهفم ةقبطنDا طباوضلا شقانت دق .٩٣أ
 ةيبسنلا ةيمهIا شقانت دق ةقبطنDا طباوضلا نأ نم مغرلا ىلعو .طابتر\ل ةيبسنلا ةيمهIا ف رظنلا دنع ينوناقلا بساحملل
üا موهفم نإف ,ةفلتخم تاحلطصIا ماع لكشب نمضتي ةيبسنلا ةيمهIنمضتت مل اذإو .١٠٠أ-٩٢أ تارقفلا اهلوانتت يتلا روم 
 .ًايعجرم ًاراطإ ينوناقلا بساحملل رفوت تارقفلا هذه نإف ,ةيبسنلا ةيمهIا موهفD ةشقانم ةقبطنDا طباوضلا

 تاذ تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ لوقعم لكشب عقوتُي ناك اذإ ةيرهوج ,تtافغãا كلذ ف اü ,تافيرحتلا دعُت .٩٤أ
 ةيبسنلا ةيمهIا ف ينوناقلا بساèا رظن عضخيو .عوضوDا تامولعم ساسأ ىلع نوفدهتسDا نومدختسDا اهذختي يتلا ةلصلا

Mا همكDا روصتب كلذ رثأتيو ,ينهèا تامولعملل ينوناقلا بساDا اهيلإ جاتحي يتلا ةكرتشDا نومدختسDفو .ةعومجمك نوفدهتس 
 :يفدهتسDا يمدختسDا نأ ضرتفي نأ ينوناقلا بساحملل لوقعDا نم نوكي ,قايسلا اذه

 ;ةيانعلا نم ةلوقعم ةجردب عوضوDا تامولعم ةسارد ف ةبغرو ,طابترtا لحم عوضوDاب ةلوقعم ةفرعم مهيدل )أ(

 قلعتت ميهافم يI مهف مهيدلو ,ةيبسنلا ةيمهIا نم ةبسانم تايوتسD ًاعبت ةنومضمو ةّدعُم عوضوDا تامولعم نأ نومهفي )ب(
 ;ةقبطنDا طباوضلا ف ةدراو ةيبسنلا ةيمهIاب
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 ;طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايقل ةمز\م دكأت مدع تtاح يأ نومهفي )ج(

 .لكك عوضوDا تامولعم ساسأ ىلع ةلوقعم تارارق نوذختي )د(

 لمتèا رثIا ف ًةداع رظنلا متي \ف ,نوددحم نومدختسم اهيلإ جاتحي ةنيعم تامولعم ريفوت وه طابترtا فده نكي مل امو
 تارقفلا ًاضيأ رظنا( ريبك لكشب اهيلإ نوجاتحي يتلا تامولعDا نيابتت دق نيذلا يمدختسDا نم ةددحم ةعومجم ىلع تافيرحتلل
 .)١٨أ-١٦أ

 لماوعلا ةيمهI يبسنلا نزولا دعُيو .ةيمكلا لماوعلا قايس ف ,ءاضتقtا دنعو ,ةيعونلا لماوعلا قايس ف ةيبسنلا ةيمهIا ىلإ رظنُي .٩٥أ
 .ينوناقلا بساحملل ينهDا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ يعم طابترا ف ةيبسنلا ةيمهIا ف رظنلا دنع ةيمكلاو ةيعونلا

 :لثم ءايشأ ةيعونلا لماوعلا نمضتت نأ نكï .٩٦أ

 .عوضوDاب نيرثأتDا تآشنDا وأ صاخشIا ددع •

 ,ةددعتم تانوكم نم تامولعDا نوكتت امدنع ,اهتيمهI يبسنلا نزولاو ,عوضوDا تامولعم تانوكم فلتخم يب لعافتلا •
 .ةددعتم ءادأ تارشؤم نمضتي ريرقت كلذ لاثمو

 .ّيدرس ٍلكشب اهنع ريبعتلا متي يتلا عوضوDا تامولعD ةرات∞ا ةغيصلا •

 .ضرعلا كلذل ةفلتخم لاكشأب ةقبطنDا طباوضلا حمست امدنع عوضوDا تامولعD ةّرقDا ضرعلا صئاصخ •

 عوضوDا تامولعم نوكت امدنع ةباقرلا تاودأ ىدحإ نع ةظوحلDا تافارحنtا ةعيبط ,لاثDا ليبس ىلع ,فيرحتلا ةعيبط •
 .ةلاّعف ةباقرلا ةادأ نأب نايب نع ةرابع

 .ةحئt وأ ماظنب مازتلtا ىلع رثؤي فيرحتلا ناك اذإ ام •

 ف عوضوDا تامولعم ىلع رثؤي نأ حجرDا نم وأ ,ةيلاMا وأ ةيضاDا عوضوDا تامولعم ىلع رثؤي يذلا ليدعتلا ريثأت •
 .طابترtا لحم عوضوDا نع ةيرود ريراقت يدقت ةلاح ف كلذو ,لبقتسDا

 .دمعتم ريغ وأ دمعتم فرصت ةجيتن وه فيرحتلا ناك اذإ ام •

 ,يمدختسملل ةلسرDا ةفورعDا ةقباسلا تاغ\بΩل ينوناقلا بساèا مهف ىلإ رظنلاب ًامهم دعُي فير≤ دجوي ناك اذإ ام •
 .طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايقل ةعقوتDا ةلصèاب قلعتي اميف ,لاثDا ليبس ىلع

 وأ فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا وأ ,لوؤسDا فرطلا يب ةق\علاب طبتري فير≤ دجوي ناك اذإ ام •
 .ىرخأ فارطأ عم مهتق\ع

 .ةميقلا كلت نع فرحنت ءارجãا ةجيتن تناك اذإ ام ,اهديد≤ ت ةيعجرم ةميق وأ دح كانه نوكي امدنع •

 يموكMا جمانربلا نم يعم بناج ناك اذإ ام ,ماع عاطق ةأشنم وأ ًايموكح ًاجمانرب طابترtا لحم عوضوDا نوكي امدنع •
 .ةأشنDا وأ جمانربلا ةيساسحو حوضوو ةعيبطب قلعتي اميف ًامهم دعي ماعلا عاطقلا ةأشنم وأ

 .ةحئt وأ ماظنب مازتلtا نأشب جاتنتساب ةق\ع تاذ عوضوDا تامولعم نوكت امدنع مازتلtا مدع تاعبت ةروطخ •

 ,تدجو نإ ,عوضوDا تامولعم نم بناوuا كلتل اهنع ريرقتلا ت يتلا غلابDا ىلإ ةبسنلاب تافيرحتلا مجحب ةيّمكلا لماوعلا قلعتت .٩٧أ
 :نوكت يتلا

 وأ ;ًايمقر اهنع ًارَّبعم •

 ةنيعم ةباقر ةادأ نع ةظوحلDا تافارحنtا ددع نوكي دق ,لاثDا ليبس ىلع( ةيمقرلا ميقلاب ىرخأ ةقيرط ةيأب ةق\ع تاذ •
 .)ةلاّعف ةباقرلا ةادأ نأب نايب نع ةرابع عوضوDا تامولعم نوكت امدنع ةلص اذ ًايمك ً\ماع
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 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 نأ ةقيقح لفغي ةيدرفلا ةيرهوuا تافيرحتلا نع طقف فشكلل طابتر\ل طيطختلا نإف ,ةقبطنم ةيمكلا لماوعلا نوكت امدنع .٩٨أ
 لكشب ةفرحم عوضوDا تامولعم لعج ف ببستي دق اهفاشتكا متي مل يتلا ةححصDا ريغ ةيدرفلا ةيرهوuا ريغ تافيرحتلا عومجم
 نم لقأ ةيمك ديد≤ تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبطل طيطختلا دنع ينوناقلا بساحملل بسانDا نم نوكي دق ,كلذلو .يرهوج
 .تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدحتل ساسأك ةيبسنلا ةيمهIا

 لوح اهب غلبDا تامولعDا بناوج ضعب طابترtا يطغي امدنعف ,كلذلو .ديكأتلا ريرقت اهيطغي يتلا تامولعDاب ةيبسنلا ةيمهIا قلعتت .٩٩أ
 .طابترtا هيطغي يذلا ءزuا كلذب طقف قلعتي اميف ةيبسنلا ةيمهIا ىلإ رظنُي ,بناوuا عيمج سيلو ,طابترtا لحم عوضوDا

 ليبس ىلعف .ًاينهم ًامكح بلطتي ةذفنDا تاءارجΩل ةجيتن ةفشتكDا تافيرحتلل ةيبسنلا ةيمهIا نأشب جاتنتسا ىلإ لوصولا نإ .١٠٠أ
 :لاثDا

 ,تايفشتسDا ىدحإ ف ئراوطلا مسقل عوفدDا لاDا لباقم ةققèا ةميقلا نع طابترt ةقبطنDا طباوضلا يب نم نوكي دق •
 تايفشتسDاب تامدåا ةفلكت ةنراقمو ,ةبوانDا ل\خ اوuوع نيذلا ىضرDا ددعو ,ةمدقDا تامدåا ةدوجو ةعرس
 ,ليئض شماهب ًاعنقم سيل اهنم ًادحاو ًاطباض نكلو ,ةعنقم ةقبطنDا طباوضلا هذه نم ةث\ث تناك اذإو .ةلثامDا ىرخIا
 لاDا لباقم ةميق ققحي ىفشتسDا ف ئراوطلا مسق ناك اذإ ام جاتنتسt ينهDا مكMا ةسرامD ةجاح كانه نوكت ذئنيحف
 .ماع هجوب عوفدDا

 مكحب مزتلت مل اهنكلو ,ةلصلا تاذ ةحئ\لا وأ ماظنلا ماكحأ نم ةعستب تمزتلا دق ةأشنDا نوكت نأ نكï ,مازتلا طابترا ف •
 تاذ ةحئ\لا وأ ماظنلاب تمزتلا دق ةأشنDا تناك اذإ ام جاتنتسt ينهDا مكMا ةسرامD ةجاح كانه نوكت ذئنيحو .دحاو
 ةفاضإ ,ةأشنDا هب مزتلت مل يذلا مكMا ةيمهأ نابسMا ف ينوناقلا بساèا ذخأي دق ,لاثDا ليبس ىلعف .لكك ةلصلا
 .ةلصلا تاذ ةحئ\لا وأ ماظنلا نم ةيقبتDا ماكحIاب مكMا كلذ ةق\ع ىلإ

 )م٤٧–٤٥ تارقفلا :عجار( طابترtا فورظ مهف

 ءاضعIاو طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا يب تاشقانم ُءارجإ ,هذيفنتو طابتر\ل طيطختلا ف طابترtا َقيرف يعُي دق اù .١٠١أ
 فير≤ دوجو ةيناكمإ نأشب ,ينوناقلا بساèا مهب يعتسي ييسيئر ييجراخ ءاربخ يأو ,طابترtا قيرف ف نيرخßا ييسيئرلا
 رومIا غ\بإ ًاضيأ ديفDا نمو .طابترtا فورظو قئاقح ىلع ةقبطنDا طباوضلا قيبطتو ,طابترtا لحم عوضوDا تامولعم ف يرهوج
 ف يكراشDا ريغ نم ,ينوناقلا بساèا مهب يعتسي ييسيئر ييجراخ ءاربخ يأو ,طابترtا قيرف ءاضعأ ىلإ ةلصلا تاذ
 .تاشقانDا

 مدعب قلعتي اميف ,ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDا وأ حئاوللا وأ ةمظنIا بجوü ,ةيفاضإ تايلوؤسم ينوناقلا بساèا لمحتي دق .١٠٢أ
 ,اهزواجتت دق وأ ,رايعDا اذه بجوü ينوناقلا بساèا تايلوؤسم نع تايلوؤسDا هذه فلتخت دقو ,حئاوللاو ةمظنIاب ةأشنDا مازتلا
  :كلذ ةلثمأ نمو

 ءارجإب ةقلعتDا تابلطتDا كلذ ف اü ,هثودح ف هبتشDا وأ هثودح ددèا ,حئاوللاو ةمظنIاب مازتلtا مدعل ةباجتسtا )أ(
 ;تافرصتلا نم ديزDا ذاختt ةجاح كانه تناك اذإ ام ديد≤و ,ةمكوMاب يفلكDاو ةرادãا عم ةددحم تtاصتا

  ٧;هثودح ف هبتشDا وأ هثودح ددèا ,حئاوللاو ةمظنIاب مازتلtا مدعب يعجارDا دحأ غ\بإ )ب(

 .هثودح ف هبتشDا وأ هثودح ددèا ,حئاوللاو ةمظنIاب مازتلtا مدعب قلعتي اميف قيثوتلا تابلطتم )ج(

 رايعDا اذهل ًاقفو ,ينوناقلا بساèا لمعب ةلصلا تاذ تامولعDا نم ديزDا ريفوت ىلإ ةيفاضإ تايلوؤسم يأب مازتلtا يدؤي دقو
 .)ةمكوMاب يفلكDا وأ لوؤسDا فرطلا ةهازنب قلعتي اميف ,لاثDا ليبس ىلع( ديكأتلا تاطابترا ريياعم نم رخآ رايعم يI ًاقفوو
 تاذ ةيق\خIا تابلطتDا وأ حئاوللا وأ ةمظنIا بجوü ينوناقلا بساèا تايلوؤسم ليصفتلاب ١٩٨أ-١٩٤أ تارقفلا لوانتتو
 .اهثودح ف هبتشDا وأ اهثودح ددèا ,حئاوللاو ةمظنIاب مازتلtا مدع تtاح نع ريرقتلاو غ\بãاب قلعتي اميف ةلصلا

 
 يبساحملل ةنهDا تايق\خI ةيلودلا ريياعDا سلجم نع ةرداصلا ةنهDا تايق\خأ دعاوق نم ٤٨-٢٢٥ ىلإ ٤٤-٢٢٥ دونبلا لاثDا ليبس ىلع رظنا  ٧
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 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 مكMا ةسرامD يعجرم راطإب ينوناقلا بساèا دوزي ىرخIا طابترtا فورظو طابترtا لحم عوضوملل مهف ىلإ لصوتلا نإ .١٠٣أ
 :دنع لاثDا ليبس ىلع ,طابترtا لاوط ينهDا

 ;طابترtا لحم عوضوDا صئاصخ ف رظنلا •

 ;طباوضلا ةبسانم ىدم مييقت •

 كلذ ف اü ,طابترtا قيرف دوهج هيجوت ف ةمهم ,ينوناقلا بساحملل ينهDا مكMا بسحب ,دعُت يتلا لماوعلا ةاعارم •
 ;ريبخ لمع وأ ةصصختم تاراهم ىلإ ةجاMا ,لاثDا ليبس ىلع ;صاخ رابتعا ء\يã ةرورض كانه نوكت امدنع

 ةيعونلا لماوعلا ةاعارمو ,اهتيرارمتسا ةبسانم ىدم يوقتو )ءاضتقtا دنع( ةيمكلا ةيبسنلا ةيمهIا تايوتسم ديد≤ •
 ;ةيبسنلا ةيمه´ل

 ;ةيليلحتلا تاءارجãا ذيفنت دنع اهمادختسt تاعقوت عضو •

 ;تاءارجãا ذيفنتو ميمصت •

 .ينوناقلا بساèا اهيلع لصحي يتلا ةبوتكDاو ةيهفشلا تادافãا ةيلوقعم ىدم كلذ ف اü ,ةلدIا يوقت •

 ًةداعو .لوؤسDا فرطلا مهف نم ًاقمع لقأ ىرخIا طابترtا فورظو طابترtا لحم عوضوملل مهفب ًةداع ينوناقلا بساèا ىظحي .١٠٤أ
 ف هنم ًاقمع لقأ دودèا ديكأتلا طابترا ف ىرخIا طابترtا فورظو طابترtا لحم عوضوملل ًاضيأ ينوناقلا بساèا مهف نوكي ام
 ةباقرلل مهف ىلإ دودèا ديكأتلا تاطابترا ضعب ف ينوناقلا بساèا لصوتي دق ,لاثDا ليبس ىلعو ,لوقعDا ديكأتلا طابترا
 .نايحIا بلاغ ف لاMا وه سيل اذه نأ tإ ,عوضوDا تامولعم دادعإ ىلع ةقبطDا ةيلخادلا

 يك∫ ىلإ عوضوDا تامولعD يرهوج فير≤ اهيف أشني نأ حجرDا نم يتلا تtا¶ا ديد≤ يدؤي ,دودèا ديكأتلا طابترا ف .١٠٥أ
 يه تاطابترtا دحأ ف عوضوDا تامولعم نوكت امدنع ,لاثDا ليبس ىلعف .تtا¶ا كلت ىلع تاءارجãا زيكرت نم ينوناقلا بساèا
 ذيفنتو ميمصتب ينوناقلا بساèا موقي دقو .ريرقتلا نم ةنيعم بناوج ىلع زكري دق ينوناقلا بساèا نإف ,ةمادتسtا نع ريرقت
 ىلإ لوصولا نوكي امدنع وأ ,طقف دحاو لاجم نم عوضوDا تامولعم فلأتت امدنع لماكلاب طابترtا لحم عوضوDا ىلع تاءارجإ
 .ٍدجم ديكأت ىلإ لوصولل ًايرورض ًارمأ عوضوDا تامولعم تtاجم عيمج نأشب ديكأت

 عاونأ ديد≤ ف ينوناقلا بساèا عوضوDا تامولعم ىلع ةقبطDا ةيلخادلا ةباقرلا مهف دعاسي ,لوقعDا ديكأتلا طابترا ةلاح ف .١٠٦أ
 ميمصت يوقت ينوناقلا بساèا نم بلطُيو .عوضوDا تامولعم ف ةيرهوuا تافيرحتلا رطاخم ىلع رثؤت يتلا لماوعلاو تافيرحتلا
 فرطلا نم راسفتسtا ىلإ ةفاضãاب تاءارجإ ذيفنت قيرط نع كلذو ,اهقيبطت ت دق ناك اذإ ام ديد≤و ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ
 .طابترtا فورظ لظ ف ةمئ\Dا ةباقرلا تاودأ ديدحتل ينهDا مكMا ةسراù مزليو .لوؤسDا

 ميمصت ف ينوناقلا بساèا عوضوDا تامولعم دادعإ ف ةمدختسDا ةيلßا ف رظنلا دعاسي ,دودèا ديكأتلا طابترا ةلاح ف .١٠٧أ
 ةيلßا ف رظنلا دنعو .عوضوDا تامولعD يرهوج فير≤ اهيف أشني نأ حجرDا نم يتلا تtا¶ا لوانتت يتلا تاءارجãا ذيفنتو
 فرطلا نم رسفتسي دقو ,ةيلßا كلت ف طابترtاب ةلص تاذ بناوuا ديدحتل ينهDا همكح ينوناقلا بساèا مدختسي ,ةمدختسDا
 .بناوuا كلت نع ينعDا

 ينوناقلا بساèا رطا∞ا مييقتل ةأشنDا ةيلآ جئاتن ًاضيأ دعاست دق ,دودèا ديكأتلا طابتراو لوقعDا ديكأتلا طابترا نم لك ف  .١٠٨أ
 .ىرخIا طابترtا فورظو طابترtا لحم عوضوملل مهف ىلإ لصوتلا ف

 ةلد2ا ىلع لوصxا

 ))م(٤٩–)د(٤٨ تارقفلا :عجار( تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط

 نكïو .لاMا ىضتقم بسح ,دودحم ديكأت وأ لوقعم ديكأت ىلإ لوصولل تاءارجãا نم ةعومجم ينوناقلا بساèا راتخي .١٠٩أ
 هيف اهقبطي يذلا قايسلا ىلع اذه فقوتيو ,هذيفنت وأ طابتر\ل طيطختلل ,لاثDا ليبس ىلع ,هاندأ ةروكذDا تاءارجãا مادختسا
 :ينوناقلا بساèا
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 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 ;يصقتلا •

 ;ةظح\Dا  •

 ;ةقداصDا  •

 ;باستحtا ةداعإ  •

 ;ذيفنتلا ةداعإ  •

 ;ةيليلحتلا تاءارجãا  •

 .راسفتسtا  •

 يذلا ديكأتلا ىوتسمو ,طابترtا لحم عوضوDا ةعيبط تاءارجΩل ينوناقلا بساèا رايتخا ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا يب نم  .١١٠أ
 دويقو بسانDا تقولا كلذ ف اü ,فيلكتلاب مئاقلا فرطلاو نوفدهتسDا نومدختسDا اهيلإ جاتحي يتلا تامولعDاو ,هيلإ لوصولا متيس
 .ةفلكتلا

 ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلع رثؤت تابلطتم ددحم عوضوü ةقلعتDا ديكأتلا تاطابترا ريياعم دحأ نمضتي دق ,تtاMا ضعب ف  .١١١أ
 متيس يتلا ةددèا تاءارجãا ىدم وأ ةعيبط ددحم عوضوü قلعتDا ديكأتلا تاطابترا رايعم فصي دق ,لاثDا ليبس ىلعف .تاءارجãا
 ةعيبط ديد≤ دعُي ,تtاMا هذه لثم ف ىتحو .تاطابترtا عاونأ نم يعم عون ف هيلإ لوصولا عقوتDا ديكأتلا ىوتسم وأ ,اهذيفنت
 .رخß طابترا نم رومIا هذه نيابتتو ينهDا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ ةقدلا هجو ىلع اهادمو اهتيقوتو تاءارجãا

 .عوضوDا تامولعD يرهوج فير≤ اهيف أشني نأ حجرDا نم تtاجم يأ ينوناقلا بساèا ددحي t دق ,تاطابترtا ضعب ف .١١٢أ
 ىوتسم ىلإ لوصولل تاءارجإ ذيفنتو ميمصتب ينوناقلا بساèا موقي ,تtا¶ا هذه نم يأ ديد≤ ت دق ناك اذإ اّمع رظنلا ضغبو
 .ديكأتلا نم ٍدجم

 دنتسا يتلا تامولعDا نع ًاريبك ًاف\تخا فلتخت تامولعم ينوناقلا بساèا هابتنا تفلت دقو ,ةيراركت ةيلآ ديكأتلا طابترا دعُي  .١١٣أ
 ت يتلا ةلدIا دوقت دق ,اهل طط∞ا تاءارجΩل ينوناقلا بساèا ذيفنت ءانثأو .اهل طيطختلا ت يتلا تاءارجãا ديد≤ اهيلإ
 ققحتلاب يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا ةبلاطم تاءارجãا هذه لمشت دقو .ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ىلإ ينوناقلا بساèا اهيلع لوصMا
 .ًابسانم كلذ ناك اذإ عوضوDا تامولعم ىلع ت\يدعت ءارجإ وأ ,ينوناقلا بساèا لبق نم ددèا عوضوDا نم

 )د٤٩ تارقفلا :عجار( دودحم ديكأت طابترا ف ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت يرورضلا نم ناك اذإ ام ديد≤ 

 حضوتو .ينهDا مكMا قيبطت دعب ,ةيرهوج تافير≤ دوجو ىلع لدت t اهنأ حضاولا نم تافيرحتب ينوناقلا بساèا ملعي دق .١١٤أ
 تافيرحتلا نأ حضاولا نم ,ينوناقلا بساحملل ينهDا مكMا بسحب ,هنI ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت يعدتست t تtاح ةيتßا ةلثمIا
 :يرهوج فير≤ دوجو ىلع لدت t اهديد≤ ت يتلا

 ,ةدحو ١٠٠ ف أطخ دوجو ينوناقلا بساèا مكح بسحب لمتèا نم ناكو ,ةدحو ١٠٫٠٠٠ ةيبسنلا ةيمهIا تناك اذإ •
 ,نابسMا ف اهذخأ بلطتي ىرخأ ةيعون لماوع كانه نكت مل ام ,ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ٍذئدنع ًةداع رمIا بلطتي \ف
Iا نم يرهوج فير≤ دوجو رطخ نDوبقم نوكي نأ حجرtً ا فورظ لظ فtطابتر. 

 راسفتسا ىلع درلا نكي مل اذإف ,ةيرهوج تافير≤ هيف أشنت نأ حجرDا نم لاجم ىلع تاءارجãا نم ةعومجم ذيفنت دنع •
 ناك اذإ ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ىلإ ةجاح كانه نوكت t دقف ,عقوتDا وحنلا ىلع ىرخIا تاراسفتسtا نم ديدعلا يب نم
 .ىرخIا تاءارجãا جئاتن ءوض ف طابترtا فورظ ف لوبقم ىوتسم دنع ,كلذ عم ,يرهوج فير≤ دوجو رطخ

 ةلثمIا حضوتو .يرهوج لكشب ةفَّرحُم نوكت نأ نكï عوضوDا تامولعم نأب داقتعtا ىلإ هوعدي رمأب ينوناقلا بساèا ملعي دق .١١٥أ
 لكشب ةفَّرحم نوكت دق عوضوDا تامولعم نأ ىلإ ريشت ةفشتكDا تافيرحتلا نI ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت يعدتست دق تtاح ةيتßا
 :يرهوج



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٢٦  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 تاذ ىرخIا تامولعDا عم قستت t تاق\ع وأ تابلقت ينوناقلا بساèا فشتكي دق ,ةيليلحتلا تاءارجãا ذيفنت دنع •
 .ةعقوتDا بسنلا وأ غلابDا نع ًاريثك فلتخت وأ ,ةلصلا

 .ةيجراخ رداصD هصحف نم لمتحم يرهوج فيرحتب ينوناقلا بساèا ملعي دق •

 ةبسن دوجو ينوناقلا بساèا فشتكا ,يعم رابتخا ىلع ًءانبو ,%١٠ أطخ ةبسنب حمست ةقبطنDا طباوضلا تناك اذإ •

 tًوبقم نوكي t دق يرهوج فير≤ دوجوب قلعتDا رطåا نI ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ٍذئدنع رمIا بلطتي دقف ,%٩ أطخ
 .طابترtا فورظ لظ ف

 بلطتي دقف ,ةعقوتDا ةميقلا زواØ نم ةبيرق ,كلذ عم ,اهنكلو تاعقوتلا نمض عقت ةيليلحتلا تاءارجãا جئاتن تناك اذإ •
 فورظ لظ ف tًوبقم نوكي t دق يرهوج فير≤ دوجوب قلعتDا رطåا نI ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ٍذئدنع رمIا
 .طابترtا

 نوكت دق عوضوDا تامولعم نأب داقتعtا ىلإ هوعدت رومأ وأ رمأب ,دودèا ديكأتلا طابترا لاح ف ,ينوناقلا بساèا ملع اذإ .١١٦أ
 تاءارجãا هذه يب نم نوكي دقو .ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتو ميمصتب د٤٩ ةرقفلا بجوü ًابلاطم دعُي هنإف ,يرهوج لكشب ةفَّرحُم
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم ىرخأ تاءارجإ ذيفنت وأ ةينعDا فارطIا نم راسفتسtا ,لاثDا ليبس ىلع ,ةيفاضãا

 ةبولطDا ةيفاضãا تاءارجãا ذيفنت دعب ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ىلع لوصMا ىلع ًارداق ينوناقلا بساèا نكي مل اذإ  .١١٧أ
üًءاوس ,د٤٩ ةرقفلا بجو tا نأ جاتنتسIا وأ رمIا نم سيل رومDا تامولعم ف يرهوج فير≤ دوجو ف ببستت نأ حجرDوأ عوضو 
 .٦٦ ةرقفلا قيبطت متيو قاطنلا ىلع ديق دوجو ينعي كلذ نإف ,عوضوDا تامولعم ف يرهوج فير≤ دوجو ف ببس اهنأ ديدحتل

 ةيفاضãا تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط لوح ينهDا مكحلل هتسراù دنع يلي اü لاثDا ليبس ىلع ينوناقلا بساèا دشرتسي .١١٨أ
 :يرهوج فير≤ دوجو ديدحتل وأ يرهوج فير≤ دوجو حجرDا ريغ نم هنأ جاتنتسt امإ ةلدأ ىلع لوصحلل ةمز\لا

 ;لعفلاب ةذَّفنDُا تاءارجãا جئاتنل ينوناقلا بساèا يوقت نم اهيلع لوصMا ت يتلا تامولعDا •

 ;ىرخIا طابترtا فورظو طابترtا لحم عوضوملل طابترtا ةدم لاوط ثَّدèا ينوناقلا بساèا مهف •

 ىلإ ينوناقلا بساèا اعد يذلا رمIا ج\عل ةلدIا اهب ىظ≤ نأ مزلي يتلا عانقãا ةجردل ينوناقلا بساèا ةيؤر •
 .يرهوج لكشب ةفَّرحُم نوكت دق عوضوDا تامولعم نأب داقتعtا

Øا ريغ تافيرحتلا عيمD٦٥ ,٥١ يترقفلا :عجار( ةححص( 

 ف وأ ةدرفنم ,ةيرهوج دعُت تناك اذإ ام يوقت ضرغب كلذو )٥١ ةرقفلا رظنا( طابترtا ءانثأ ةححصDا ريغ تافيرحتلا عيمØ متي .١١٩أ
 .ينوناقلا بساèا جاتنتسا نيوكت دنع ,اهلمجم

 نI اهعيمØ مزلي tو ,نأش تاذ تسيل اهنأ حضاولا نم هنم لقأ تافير≤ يأ نوكت ثيحب ًاغلبم ينوناقلا بساèا ددحي دق .١٢٠أ
 نم" حلطصم دَعُي tو .عوضوDا تامولعم ىلع يرهوج ريثأت هل نوكي نل هنأ حضاولا نم غلابDا كلت عيمØ نأ عقوتي ينوناقلا بساèا
 تاذ نوكتس نأش تاذ تسيل اهنأ حضاولا نم يتلا رومIاف ."يرهوج ريغ" حلطصم نع رخآ ًاريبعت "نأش تاذ تسيل اهنأ حضاولا
 ًءاوس ,ةمهم تاعبت اهل تسيل رومأ اهنأ حضاولا نم نوكيسو ,٤٤ ةرقفلل ًاقفو ةددèا ةيبسنلا ةيمهIا نع )رغصأ( ًايلك فلتخم مجح
 دكأتلا مدع دنعو .فورظلا وأ ةعيبطلا وأ مجMاب قلعتت طباوض يأ بسحب اهيلع مكMا ت ًءاوسو ,ةعمتجم وأ ةدرفنم اهل رظنلا ت
ùا نإف ,"نأش اذ سيل هنأ حضاولا نم" رثكأ وأ دنب ناك اذإ اIرم t ةفصلا كلت هيلع قبطنت. 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٢٧  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 طابترtا ف ينوناقلا بساèا مهب يعتسي يذلا ءاربåا دحأ كارشإ دنع تارابتعا

 )٥٢ ةرقفلا :عجار( تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط

 هب يعتسي يذلا ريبåا لمعب قلعتي اميف تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط ديد≤ دنع ةلص تاذ ةيتßا رومIا نوكت ام ًابلاغ .١٢١أ
 ينوناقلا بساèا مهب يعتسي يذلا ءاربåا نم رثكأ وأ دحاو لبق نم ديكأتلا لامعأ ضعب ذيفنت متي امدنع ينوناقلا بساèا
 :)٧٠أ ةرقفلا رظنا(

 ;)١٢٣أو ١٢٢أ يترقفلا ًاضيأ رظنا( طابترtا قايس ف ريبåا كلذ لمع ةيمهأ )أ(

 ;ريبåا كلذ لمع هب قلعتي يذلا رمIا ةعيبط )ب(

 ;ريبåا كلذ لمع هب قلعتي يذلا رمIا ف يرهوuا فيرحتلا رطاخم )ج(

 ;ريبåا كلذ اهذفن يتلا ةقباسلا لامعIاب هتربخو ينوناقلا بساèا ةفرعم )د(

 يترقفلا ًاضيأ رظنا( ينوناقلا بساèا بتكü ةصاåا ةدوuا ةباقر تاءارجإو تاسايسل عضخي ريبåا كلذ ناك اذإ ام )ه(
 .)١٢٥أو ١٢٤أ

 ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا لمع جمد

 يتلا كلت زواجتت ةصصختم ةفرعمو تاراهم بلطتت يتلاو تاعوضوDا نم ةعساو ةعومجم ىلع ديكأتلا تاطابترا ذيفنت نكï .١٢٢أ
 يعتسي نيذلا ءاربåا دحأ لمع مادختسا متي مث نمو ,طابترtا قيرف ف نيرخßا ءاضعIاو طابترtا نع لوؤسDا كيرشلا اهب عتمتي
 رومأ نأشب ةروشDا ريفوتل ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا عم رواشتلا متي ,تtاMا ضعب فو .ينوناقلا بساèا مهب
 تاصصختلا ددعتم قيرف نم ءزجك ريبåا لمعي نأ ةيلامتحا تداز ,طابترtا قايس ف ريبåا لمع ةيمهأ تداز املك نكلو ,ةيدرف
 لمعلا دهج ىدمو تيقوتو ةعيبط ف ريبåا لمع جمد داز املكو .ديكأتلا طابترا ف يلماعلا نم مهريغو ةددحم رومأ ف ءاربخ مضي
 .ديكأتلا طابترا ف نيرخßا يلماعلاو ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا يب لدابتDا لاّعفلا لاصتtا ةيمهأ تداز ,ًامومع
 .طابترtا ف نيرخßا لمع عم ريبåا لمعل ميلسلا جمدلا لدابتDا لاعفلا لاصتtا لهسيو

 ذيفنت بسانDا نم نوكي دقف ,ينوناقلا بساèا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا متي امدنعف ,٧١أ ةرقفلا ف هيلإ راشم وه امك .١٢٣أ
 جمد متي امدنع صاخ لكشب لاMا وه اذهو .هيف رارمتسtا وأ طابترtا لوبق ةلحرم ف ٥٢ ةرقفلا بجوü ةبولطDا تاءارجãا ضعب
 مادختسا يعتي امدنعو ديكأتلا طابترا ف نيرخßا يلماعلا لمع عم لماك لكشب ينوناقلا بساèا هب ناعتسا يذلا ريبåا لمع
 مييقتو يلوIا طيطختلا ءانثأ ,لاثDا ليبس ىلع ,طابترtا نم ةركبDا لحارDا ف ينوناقلا بساèا هب ناعتسا يذلا ريبåا لمع
 .رطا∞ا

 ينوناقلا بساèا بتكü ةصاåا ةدوuا ةباقر تاءارجإو تاسايس

 بتكم ف ,يتقؤDا يفظوDا مهيف نü ,يفظوDا وأ ءاكرشلا دحأ ينوناقلا بساèا هب ناعتسا يذلا يلخادلا ريبåا نوكي دق .١٢٤أ
 ًاعضاخ وأ )١( ةدوuا ةباقر رايعD ًاقفو بتكDا كلذ ف ةدوuا ةباقر تاءارجإو تاسايسل ًاعضاخ نوكي يلاتلابو ,ينوناقلا بساèا
Dوأ ماظن ف اهيلع صوصنم تابلطتم وأ ىرخأ ةينهم تابلطت tا ىلع ةيواسمو ةحئIلق Dا تابلطتDاح فو .رايعtنوكي دق ,ىرخأ ت 
 ةكبش بتاكم دحأ ف ,يتقؤDا يفظوDا مهيف نü ,يفظوDا وأ ءاكرشلا دحأ ينوناقلا بساèا هب ناعتسا يذلا يلخادلا ريبåا
 يجراåا ريبåا دعي tو .ينوناقلا بساèا بتكم عم ةدوuا ةباقر تاءارجإو تاسايس ف بتكDا اذه كرتشيو ,ينوناقلا بساèا
 ةباقر رايعD ًاقفو ةدوuا ةباقر تاءارجإو تاسايسل ًاعضاخ نوكي tو ,طابترtا قيرف ف ًاوضع ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا
 .)١( ةدوuا

 ريشت ىرخIا فارطIا وأ بتكDا نم ةمدقDا تامولعDا نكت مل ام ,بتكDاب ةدوuا ةباقر ماظن ىلع دامتعtا طابترtا قرفل قحي .١٢٥أ
 اميف اهادمو اهتيقوتو ينوناقلا بساèا تاءارجإ ةعيبط ىلع رثؤي دقو ,فورظلل ًاعبت دامتعtا كلذ ىدم فلتخيو .كلذ سكع ىلإ
 :لثم رومأب قلعتي

 .بيردتلاو فيظوتلا جمارب ل\خ نم ,تاردقلاو ةءافكلا •

 بساèا مهب يعتسي نيذلا نويلخادلا ءاربåا عضخيو .هب يعتسي يذلا ريبåا ةيعوضوD ينوناقلا بساèا يوقت •
 .ل\قتسtاب ةقلعتDا كلت كلذ ف اü ,ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتملل ينوناقلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٢٨  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 ةصاåا بيردتلا جمارب رفوت دق ,لاثDا ليبس ىلع .هب يعتسي يذلا ريبåا لمع ةيافك ىدD ينوناقلا بساèا يوقت •
 ةيلآو مهتاربخ يب ةلدابتDا ةق\علا لوح ًابسانم ًامهف ينوناقلا بساèا مهب يعتسي نيذلا ييلخادلا ءاربخلل بتكDاب
 قاطن ديدحتب ةصاåا تtوكوتوربلا لثم ,ىرخIا بتكDا تايلآو بيردتلا اذه لثم ىلع دامتعtا رثؤي دقو .ةلدIا عمج
 ينوناقلا بساèا تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلع ,ينوناقلا بساèا مهب يعتسي نيذلا ييلخادلا ءاربåا لمع
 .ريبåا لمع ةيافك ىدم يوقت ىلإ ةيمارلا

 .ةعباتDا تايلآ ل\خ نم ,ةيماظنلاو ةيميظنتلا تابلطتDاب ديقتلا •

 .ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا عم قافتtا •

 .رايعDا اذه تابلطتü ءافولا نع ينوناقلا بساèا ةيلوؤسم نم دامتعtا اذه لثم دحي tو

 ))أ(٥٢ ةرقفلا :عجار( هتيعوضومو هتاردقو ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا ةءافك

 :لثم ةعونتم رداصم نم هتيعوضومو هتاردقو ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا ةءافكب ةقلعتDا تامولعDا ءاقتسا نكï .١٢٦أ

 .ريبåا كلذل قباسلا لمعلا عم ةيصخشلا ةبرجتلا •

 .ريبåا كلذ عم تاشقانDا •

 .ريبåا كلذ لمعب ةيارد ىلع مه نù مهريغ وأ نيرخßا يينوناقلا يبساèا عم تاشقانDا •

 دامتعtا لاكشأ وأ ةنهDا ةلوازD هصيخرتو ةعانصلا تادا≤ا وأ ةينهDا تائيهلا ف هتيوضعو ريبåا كلذ ت\هؤü ةفرعDا •
 .ىرخIا يجراåا

 .ريبåا كلذ اهبتك يتلا ةروشنDا بتكلا وأ قاروIا •

 .)١٢٥أو ١٢٤أ يترقفلا ًاضيأ رظنا( بتكDاب ةصاåا ةدوuا ةباقر تاءارجإو تاسايس •

 بناوج عيمج ذيفنت ف ينوناقلا بساèا ةينهم سفنب اونوكي نأ مزلي t ينوناقلا بساèا مهب يعتسي نيذلا ءاربåا نأ يح ف .١٢٧أ
 نم نكمتي ىتح ةلصلا يذ ديكأتلا تاطابترا رايعD ٍفاك ٍمهف ىلإ جاتحي دق هلمع مادختسا متي يذلا ريبåا نأ tإ ,ديكأتلا طابترا
 .طابترtا فدهب هيلإ ةلكوDا لامعIا طبر

 ريبåا رود ىلع ,ةيئاقو ريبادت ريفوت ىلإ ةجاح كانه تناك اذإ امو ,ةيعوضوDا س∫ يتلا تاديدهتلا ةيمهأ ىدم يوقت دمتعي دق .١٢٨أ
 ريبادتلل اهيف نكt ï يتلا فورظلا ضعب دجوت دقو .طابترtا قايس ف هلمع ةيمهأ ىدمو ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا
 ًادرف ينوناقلا بساèا هب يعتسيس يذلا حرتقDا ريبåا ناك اذإ ,كلذ لاثمو ,لوبقم ىوتسم ىلإ تاديدهتلا نم د≤ نأ ةيئاقولا
 .عوضوDا تامولعم دادعإ ف ًامهم ًارود ىدأ

 :مئ\Dا نم نوكي دقف ,ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا يجراåا ريبåا ةيعوضوم يوقت دنع .١٢٩أ

 ىلع رثؤت دقو ,يجراåا ريبåا يبو مهنيب عمØ ةفورعم تاق\ع وأ حلاصم يأ نع ةينعDا فارطIا نم راسفتسtا •
 .ريبåا كلذ ةيعوضوم

 اذإ ام يوقتو ,ريبåا كلذ ىلع ةقبطنDا ةينهDا تابلطتDا كلذ ف اü ,ةقبطنم ةيئاقو ريبادت يأ ف ريبåا كلذ ةشقانم •
 نم نوكي دق يتلا تاق\علاو حلاصDا نمضتتو .لوبقم ىوتسم ىلإ تاديدهتلا نم دحلل ةيفاك ةيئاقولا ريبادتلا تناك
 :يلي ام ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا عم اهتشقانم مئ\Dا

 .ةيلاDا حلاصDا ○

 .ةيصخشلا تاق\علاو لمعلا تاق\ع ○
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 يجراåا ريبåا نوك ةلاح ف نايكلا اهمدقي يتلا تامدåا كلذ ف اü ,ىرخأ تامدخ يدقتب ريبåا مايق ○
 .ًانايك

 يذلا يجراåا ريبåا نم ةبوتكم ةدافإ ىلع لصحي نأ ينوناقلا بساحملل ًاضيأ بسانDا نم نوكي دق ,تtاMا ضعب ف
 .اهب ملع ىلع ريبåا كلذ نوكي ةينعDا فارطIا عم تاق\ع وأ حلاصم ةيأ نأشب هب يعتسي

 ))ب(٥٢ ةرقفلا :عجار( ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا ةربخ لا¶ مهف ىلإ لصوتلا

 :نم ينوناقلا بساèا نكï ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا ةربخ لا¶ ٍفاك مهف ىلإ لصوتلا نإ .١٣٠أ

 ;ينوناقلا بساèا ضارغI ريبåا كلذ لمع فادهأو قاطنو ةعيبط ىلع ريبåا عم قافتtا )أ(

 .ينوناقلا بساèا ضارغI لمعلا كلذ ةيافك ىدم يوقت )ب(

 :يلي ام هب يعتسي يذلا ريبåا لا¶ ينوناقلا بساèا مهفب ةلصلا تاذ بناوuا يب نم نوكي دق .١٣١أ

 .طابترtاب ةلص تاذ صصخت تtاجم هنمض عقت ريبåا لاجم ناك اذإ ام •

 .ةقبطنم ةيميظنت وأ ةيماظن تابلطتمو اهريغ وأ ةينهم ريياعم يأ كانه تناك اذإ ام •

 بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا اهمدختسي يتلا ,جذامنلا قابطنtا دنع كلذ ف اü ,قرطلاو تاضارتفtا ةعيبط •
 .طابترtا فورظ لظ ف ةبسانمو ريبåا كلذ لاجم ف اهيلع ًافراعتم تناك اذإ امو ينوناقلا

 .ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا اهمدختسي يتلا ةيجراåاو ةيلخادلا تامولعDا وأ تانايبلا ةعيبط •

 ))ج(٥٢ ةرقفلا :عجار( ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا عم قافتtا

 :يلي ام لثم تاعوضوم هب يعتسي يذلا ريبåاو ينوناقلا بساèا يب قافتtا لمشي نأ بسانDا نم نوكي دق .١٣٢أ

 ;ريبåا كلذو ينوناقلا بساèا نم لكب ةطونDا تايلوؤسDاو راودIا )أ(

 كلذ لبق نم هïدقت متيس ريرقت يأ لكش كلذ ف اü ,ريبåا كلذو ينوناقلا بساèا يب لاصتtا ىدمو تيقوتو ةعيبط )ب(
 ;ريبåا

 .ةيرسلا تابلطتü ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا مازتلt ةجاMا )ج(

 ةيمسر ىدمو هب يعتسي يذلا ريبåاو ينوناقلا بساèا يب قافتtا ليصفت ىوتسم ىلع ١٢٥أ ةرقفلا ف ةدراولا رومIا رثؤت دق .١٣٣أ
 يجراåا ريبåاو ينوناقلا بساèا يب قافتtا نوكيو .ًابوتكم قافتtا نوكي نأ بسانDا نم ناك اذإ ام كلذ ف اü ,قافتtا اذه
 .بلاغلا ف طابترا باطخ لكش ف هب يعتسي يذلا

 ))د(٥٢ ةرقفلا :عجار( ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا لمع ةيافك ىدم يوقت

 بساèا ضارغأ قيقحتل ينوناقلا بساèا هب يعتسي يذلا ريبåا لمع ةيافك ىدم يوقت دنع ةلص تاذ ةيتßا رومIا نوكت دق .١٣٤أ
 :ينوناقلا

 ;ىرخIا ةلدIا عم اهقاستا ىدمو ,ريبåا كلذ تاجاتنتسا وأ جئاتن ةيلوقعمو ةمء\م ىدم )أ(

 قرطلاو تاضارتفtا كلت ةيلوقعمو ةمء\م ىدم ,ةمهم قرطو تاضارتفا مادختسا ىلع يوطني ريبåا كلذ لمع ناك اذإ )ب(
 ;ةمئاقلا فورظلا لظ ف

 .اهتقدو اهلامتكاو ةيردصDا تانايبلا كلت ةمء\م ىدم ,ةيردصم تانايب مادختسا ىلع يوطني ريبåا كلذ لمع ناك اذإ )ج(

 :ينوناقلا بساèا ىلع بجيف ,هضارغأ قيقحتل ٍفاك ريغ هب يعتسي يذلا ريبåا لمع نأ ينوناقلا بساèا ددح اذإ .١٣٥أ

 وأ ;ريبåا كلذ لبق نم هذيفنت متيس يذلا فاضãا لمعلا ىدمو ةعيبط ىلع ريبåا كلذ عم قافتtا )أ(
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 .فورظلل ةبسانم ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت )ب(

 يلخاد عجارم لبِق نم ذفنDا وأ ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا وأ لوؤسDا فرطلا هب يعتسي ريبخ وأ ,رخآ ينوناق بساحم لبِق نم ذفنDا لمعلا
 )٥٥-٥٣ تارقفلا :عجار(

 اهنإف ,ينوناقلا بساèا هب يعتسي ريبخ لبق نم ذفنDا لمعلا مادختسا قايس ف اهتغايص ت∫ دق ١٣٥أ-١٢١أ تارقفلا نأ مغر .١٣٦أ
 لوؤسDا فرطلا هب يعتسي ريبخ وأ ,رخآ ينوناق بساحم ةطساوب ذفنDا لمعلا مادختساب قلعتي اميف ةديفم تاداشرإ ًاضيأ رفوت دق
 .يلخاد عجارم وأ ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا وأ

 )٥٦ ةرقفلا :عجار( ةبوتكDا تادافãا

 ًةداعو .ةينعDا فارطIاو ينوناقلا بساèا يب مهفلا ءوس ةيلامتحا نم دMا ىلإ ةيهفشلا تادافãا ىلع ةبوتكDا ةقداصDا يدؤت .١٣٧أ
 ,ًادامتعا ,ةمكوMاب يفلكDا وأ ايلعلا ةرادãا ف ًءاضعأ ةبوتكم تادافإ يدقت ينوناقلا بساèا مهنم بلطي نيذلا صاخشIا نوكي ام
 لثم تاريثأت سكعي اü ,ةأشنDاو ةلودلا بسحب عونتي دق يذلاو ,ةينعDا فارطIا ىدل ةمكوMاو ةرادãا لكيه ىلع ,لاثDا ليبس ىلع
 .ةيكلDاو مجMا صئاصخو ,ةفلت∞ا ةيماظنلاو ةيفاقثلا تايفلåا

 :يلي ام اهبلط متي يتلا ىرخIا ةبوتكDا تادافãا يب نم نوكي دق .١٣٨أ

 ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ءاوس ,ةيرهوج نوكت نل ةححصDا ريغ تافيرحتلا راثآ نأ دقتعت ةينعDا فارطIا تناك اذإ ام •
 .اهب قفرُي وأ ,ةبوتكDا ةدافãا ف دونبلا هذهب صخلم يمضت ًةداع متيو .عوضوDا تامولعD ةبسنلاب

 .ةلوقعم ّدعُت ةيرهوج تاريدقت يأ ءارجإ ف ةمدختسDا ةمهDا تاضارتفtا نأ •

 ةلص تاذو ةيلخادلا ةباقرلا ف اهملعت يتلا روصقلا هجوأ عيمجب ينوناقلا بساèا تغلبأ دق ةينعDا فارطIا نأ  •
 .تاعبت اهل سيلو حضاو لكشب نأش تاذ تسيل اهنأ دعُت t يتلاو طابترtاب

 وأ سايقلاب مئاقلا نع لوؤسDا فرطلا فلتخي امدنع ,طابترtا لحم عوضوDا نع هتيلوؤسü لوؤسDا فرطلا رارقإ •
 .يوقتلا

 نوكت نأ لوقعم لكشب ينوناقلا بساèا عقوتي يتلا ىرخIا ةلدIا لحم ةينعDا فارطIا نم ةمدقDا تادافãا لُ≤ نأ نكt ï .١٣٩أ
 رومIا نم يأ نأشب ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ,اهتاذ دح ف ,رفوت t اهنإف ,ةيرورض ةلدأ رفوت ةبوتكDا تادافãا نأ مغرو .ةحاتم
 ىدم وأ ةعيبط ىلع رثؤي t اهيلع دامتعtا نكï ةبوتكم تادافإ ىلع ينوناقلا بساèا لوصح نإف ,كلذ ىلع ةو\عو .اهلوانتت يتلا
 .ينوناقلا بساèا اهيلع لصحي يتلا ىرخIا ةلدIا

 )٦٠ ةرقفلا :عجار( اهيلع دامتعtا نكt ï تادافãا هذه نأ وأ ةبولطDا ةبوتكDا تادافãا يدقت مدع

 ام ,لاثDا ليبس ىلع ,ةبولطDا ةبوتكDا تادافãا ىلع لوصMا ىلع اهيف ًارداق ينوناقلا بساèا نوكي t دق يتلا فورظلا يب نم .١٤٠أ
 :يلي

 بساحم فيلكتب موقي قحt تقو فو ,ةلصلا يذ يوقتلا وأ سايقلا ذيفنتل ثلاث فرط عم لوؤسDا فرطلا دقاعتي امدنع •
 ىدل نوكي امدنع لاثDا ليبس ىلع ,تtاMا هذه ضعب يفف .ةØانلا عوضوDا تامولعم نأشب ديكأت طابترا ذيفنتل ينوناق
 وأ سايقلاب مئاقلا موقيل بيترتلا لوؤسDا فرطلا عيطتسي دق ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا عم ةمئاد ةق\ع لوؤسDا فرطلا
 ناك اذإ تادافãا هذه يدقت نم هنّكï عضو ف لوؤسDا فرطلا نوكي دق وأ ,ةبولطDا ةبوتكDا تادافãا يدقتب يوقتلا
 .ىرخأ تtاح ف وحنلا اذه ىلع رومIا ريست t دق نكلو ,كلذب مايقلل لوقعم ساسأ لوؤسDا فرطلا ىدل

 مومعلل ةحاتم تامولعم نأشب ديكأت طابترا ذيفنتب ينوناقلا بساèا فيلكتب يفدهتسDا يمدختسDا دحأ موقي امدنع •
 بلطل فرطلا كلذ بيجتسي نأ نامضل مز\لا عونلا نم ةق\ع لوؤسDا فرطلاو مدختسDا كلذ يب دجوي t نكلو
 .ةبوتكم ةدافإ يدقتب ينوناقلا بساèا
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 ذيفنت متي امدنع لاMا وه اذه نوكي دقو .يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا نم ةبغر ريغ ىلع ديكأتلا طابترا ذيفنت متي امدنع •
 نم ىرخأ ةينعم ةطلس وأ ةمظنIا رادصإ ةطلس بلطت امدنع وأ ,لاثDا ليبس ىلع ,ةمكحم مكح بجوü طابترtا
 .يعم طابتراب مايقلا ماعلا عاطقلا ف ينوناقلا بساèا

 .هجاتنتسا معدل ةبولطDا ةلدIا ىلإ لوصولا ةيناكمإ ينوناقلا بساèا ىدل رفوتت t دق ,ةلثاù تtاح ف وأ تtاMا هذه ف
 .رايعDا اذه نم ٦٦ ةرقفلا ٍذئدنع قبطنت ,لاMا وه اذه ناك اذإو

 )٦١ ةرقفلا :عجار( ةقح8لا ثادح2ا 

 ىلعف .طابترtا لحم عوضوDا ةعيبط ببسب ًامئ\م ديكأتلا تاطابترا ضعب ف نابسMا ف ةقح\لا ثادحIا ذخأ نوكي t دق .١٤١أ
 هذه يب ةعقاولا ثادحIا رثؤت t دقف ,ةنيعم ةينمز ةظM ف يئاصحإ رارقإ ةقد لوح ًاجاتنتسا طابترtا بلطتي امدنع ,لاثDا ليبس
 .ديكأتلا ريرقت وأ رارقãا ف ًاحاصفإ بلطتت t دق وأ جاتنتسtا ىلع ديكأتلا ريرقت خيراتو ةينمزلا ةظحللا

 دعب عوضوDا تامولعü قلعتي اميف تاءارجإ يأ ذيفنتل ةيلوؤسم ةيأ لمحتي t ينوناقلا بساèا نإف ,٦١ ةرقفلا ف دراو وه امك .١٤٢أ
 بساèاب يدؤت نأ نكمDا نم ناك ةقيقحب هريرقت خيرات دعب ينوناقلا بساèا ملع اذإف ,كلذ عمو .ينوناقلا بساèا ريرقت خيرات
 فارطIا عم رمIا ةشقانم ىلإ ينوناقلا بساèا جاتحي دقف ,خيراتلا كلذ ف هل ةفورعم تناك ول اميف ريرقتلا ليدعت ىلإ ينوناقلا
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسانم رخآ فرصت ذاختا وأ ةينعDا

 )٦٢ ةرقفلا :عجار( ىرخ2ا تامولعDا

 ملع ىلع حبصأ اذإ وأ يرهوج قاستا مدع ينوناقلا بساèا فشتكا اذإ ةبسانم نوكت دق يتلا ىرخIا تافرصتلل ةلثمأ يلي اميف .١٤٣أ
 :قئاقMا ف يرهوج فير≤ دوجوب

 .ةينعDا فارط´ل ينوناقلا راشتسDا لثم ,لهؤم ثلاث فرط عم رواشتلاب ةينعDا فارطIا ةبلاطم •

 .تافرصتلا فلتخم جئاتن نأشب ةينوناق ةروشم ىلع لوصMا •

 .)ةيميظنتلا ةطلسلا ,لاثDا ليبس ىلع( ىرخأ فارطأب لاصتtا •

 .ديكأتلا ريرقت بجح •

 .ةقبطنDا حئاوللا وأ ةمظنIا بجوü كلذب ًاحومسم ناك ىتم ,طابترtا نم باحسنtا •

 .ديكأتلا ريرقت ف يرهوuا قاستtا مدع فصو •

 )٦٣ ةرقفلا :عجار( ةقبطنDا طباوضلا فصو

 ةيمهأ فصولا اذه بستكيو ,عوضوDا تامولعم هيلإ دنتست يذلا راطãاب يفدهتسDا يمدختسDا ةقبطنDا طباوضلا فصو ملعُي .١٤٤أ
 تامولعم ف ةنيعم رومأ لوانت اهب متي نأ نكï يتلا ةيفيكلا نأشب طباوضلا فلتخم يب ةيرهوج تاف\تخا كانه نوكت امدنع ةصاخ
 .عوضوDا

 عيمجب عوضوDا تامولعم تمزتلا اذإ tإ ةنيعم ةقبطنم طباوضل ًاقفو ةّدعُم عوضوDا تامولعم نأب فصو يمضت بسانDا نم سيل .١٤٥أ
 .ةيراسلا ةقبطنDا طباوضلا كلتل ةلصلا تاذ تابلطتDا

 ريبك لكشب مزتلت عوضوDا تامولعم نإ" ,لاثDا ليبس ىلع( ةقيقد ريغ ةدّيقم وأ ةظفحتم ةغلب ةقبطنDا طباوضلا فصو دعُي t .١٤٦أ
 .عوضوDا تامولعم يمدختسم للضي دق هنI ًايفاك ًافصو ,)")س( تابلطتDاب
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 ديكأتلا جاتنتسا نيوكت

 )٦٤ ,)١(١٢ يترقفلا :عجار( ةلدIا ةبسانمو ةيافك ىدم

 لكشب اهيلع لوصMا متيو ,اهتعيبطب ةيمكارت ةلدIا هذهو .ديكأتلا ريرقتو ينوناقلا بساèا جاتنتسا معدل ةيرورض ةلدIا دعُت .١٤٧أ
 لثم ىرخأ رداصم نم اهيلع لوصMا متي يتلا تامولعDا ًاضيأ لمشت نأ نكïو .طابترtا ريس ل\خ ةذفنDا تاءارجãا نم يساسأ
 ىلع رثؤت دق ,قباسلا طابترtا ذنم تاريغت تثدح دق تناك اذإ ام ددح دق ينوناقلا بساèا نوكي نأ طرشب( ةقباسلا تاطابترtا
 ةلدIا درت دقو .مهعم ةق\علا رارمتساو ء\معلا لوبقب ةصاåا بتكDا ف ةدوuا ةباقر تاءارجإ وأ ,)يلاMا طابتر\ل اهتمء\م ىدم
 ريبخ دادعإ نم ةلدأك اهمادختسا نكمDا نم يتلا تامولعDا نوكت دق ,ًاضيأو .اهجراخ نم وأ ةينعDا فارطIا لخاد نم رداصم نم
 يأ كلذكو ,عوضوDا تامولعم نم ةنيعم بناوج ديؤتو معدت يتلا تامولعDا ةلدIا لمشتو .مهعم دقاعتم وأ ةينعDا فارطIا ىدل لمعي
 بايغ ينوناقلا بساèا مدختسي ,تtاMا ضعب فو ,كلذ ىلإ ةفاضãابو .عوضوDا تامولعم نم بناوج عم ضراعتت تامولعم
 لمع مظعم فرصنيو .ةلدIا دحأ ًاضيأ كلذ دعي ّمث نمو )ةبولطم ةدافإ يدقت ةينعDا فارطIا ضفر ,لاثDا ليبس ىلع( تامولعDا
 .اهïوقتو ةلدIا عمج ىلإ ديكأتلا جاتنتسا نيوكت ف ينوناقلا بساèا

 فير≤ دوجو رطاخü ةبولطDا ةلدIا ةيمك رثأتتو .اهتيمكل سايقم يه ةلدIا ةيافكو .ناطبارتم ن\ماع اهتبسانمو ةلدIا ةيافك .١٤٨أ
 تداز املكف( ةلدIا كلت ةدوجب ًاضيأو )اهيلع لوصMا مزلي دق يتلا ةلدIا تداز ,رطا∞ا تداز املكف( عوضوDا تامولعم ف يرهوج
 .اهتدوج فعض نع ضّوعي t دق ةلدIا نم ديزDا ىلع لوصMا نأ ريغ .)ةبولطDا ةلدIا تلق ,ةدوuا

 هيلإ صلخي يذلا جاتنتس\ل معدلا ريفوت ف اهيلع دامتعtا ةيناكمإو اهتمء\م ىدم يأ ;اهتدوu سايقم يه ةلدIا ةبسانم .١٤٩أ
 لوصMاب ةطيèا فورظلا نم فرظ لك ىلع فقوتتو ,اهتعيبطو اهردصü ةلدIا ىلع دامتعtا ةيناكمإ رثأتتو .ينوناقلا بساèا
 تاءانثتسt ةعضاخ نوكت تاميمعتلا هذه نأ ريغ ;ةلدIا عاونأ فلتخم ىلع دامتعtا ةيناكمإ نأشب تاميمعت رادصإ نكïو .اهيلع
 ةيناكمإ ىلع رثؤت نأ نكï فورظ دجوت دقف ,ةينعDا فارطIا جراخ نم رداصم نم ةلدأ ىلع لوصMا ةلاح ف ىتحو .ةمهم
 ةفرعم اذ ردصDا نكي مل اذإ يجراخ ردصم نم اهيلع لصحتDا ةلدIا ىلع دامتعtا نكt ï دق ,لاثDا ليبس ىلعف .اهيلع دامتعtا
 نوكت دق ةلدIا ىلع دامتعtا ةيناكمإ لوح ةيتßا تاميمعتلا نإف ,تاءانثتسا دوجو ةيناكمإب ميلستلا عمو .ًايعوضوم نكي مل وأ ةيفاك
 :ةديفم

 .ةينعDا فارطIا جراخ نم رداصم نم اهيلع لوصMا متي امدنع ةلدIا ىلع دامتعtا ةيناكمإ ديزت •

 .ةلاّعف ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ نوكت امدنع ًايلخاد ةّدعDُا ةلدIا ىلع دامتعtا ةيناكمإ ديزت •

 تاودأ نم ةادأ قيبطت ةظح\م ل\خ نم ,لاثDا ليبس ىلع( رشابم لكشب ينوناقلا بساèا اهيلع لصحي يتلا ةلدIا دعُت •
 ,لاثDا ليبس ىلع( لtدتسtاب وأ رشابم ريغ لكشب اهيلع لصحي يتلا ةلدIا نم اهيلع دامتعtا ةيناكمإ ف ىلعأ )ةباقرلا
 .)ةباقرلا تاودأ نم ةادأ قيبطت نع راسفتسtا ل\خ نم

 ىلع( كلذ ريغ وأ ينورتكلإ طيسو ف وأ ةيقرو تناك ًءاوس ,قثوم لكش ف دجوت امدنع ةلدIا ىلع دامتعtا ةيناكمإ ديزت •
 ضرعلا نم اهيلع دامتعtا ةيناكمإ ف ىلعأ ام عامتجا دقع عم نمازتلاب اهدادعإ متي يتلا رضاèا نوكت ,لاثDا ليبس
 .)هتشقانم ت∫ اD قح\لا يوفشلا

 تاذ ةلدIا نم وأ ةفلتخم رداصم نم اهيلع لصحتDا ةقستDا ةلدIا نم ينوناقلا بساèا هيلإ لصوتي يذلا ديكأتلا ىوتسم نوكي .١٥٠أ
 ,كلذ ىلإ ةفاضإو .ةدح ىلع اهنم لك ف رظنلا متي يتلا ةلدIا رصانع نم هيلإ لصوتُي يذلا ديكأتلا نم ًةداع ىلعأ ةفلت∞ا ةعيبطلا
 ىلعف .ةلدIا دحأ ىلع دامتعtا ةيناكمإ مدع ىلإ ريشي دق ةفلتخم ةعيبط تاذ ةلدأ وأ ةفلتخم رداصم نم ةلدأ ىلع لوصMا نإف
 لصي يذلا ديكأتلا ةدايز ىلإ ةينعDا فارطIا نع لقتسم ردصم نم اهيلع لوصMا متي يتلا ةدّيؤDا تامولعDا يدؤت دق ,لاثDا ليبس
 عم رداصDا دحأ نم اهيلع لصحتDا ةلدIا قاستا مدع دنع ,لباقDا فو .ةينعDا فارطIا نم ةمدقم ةدافإ نم ينوناقلا بساèا هيلإ
 .قاستtا مدع ةلاح لM ةمز\لا ةيفاضãا تاءارجãا ينوناقلا بساèا ددحي ,رخآ ردصم نم اهيلع لصحتDا ةلدIا

 نمزلا نم ةرتف يطغت يتلا عوضوDا تامولعم نأشب ديكأت ىلإ لصوتلا نإف ,ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ىلع لوصMاب قلعتي اميف .١٥١أ
 تاجاتنتسtا نإف ,كلذ ىلإ ةفاضإو .ةددحم ةينمز ةطقن ف عوضوDا تامولعم نأشب ديكأت ىلإ لصوتلا نم ًةداع ةبوعص رثكأ نوكي
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 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 جاتنتسا يأ ينوناقلا بساèا مدقي t ,ىرخأ ةرابعبو ;طابترtا اهيطغي يتلا ةرتفلا ىلع ًةداع ةرصتقم نوكت تايلßا نأشب ةمدقDا
 .لبقتسDا ف ةددèا ةقيرطلاب لمعلا ف رمتستس ةيلßا تناك اذإ ام نأشب

 ًارمأ ينوناقلا بساèا جاتنتسt ًاساسأ لكشت يتلا ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ىلع لوصMا ت دق ناك اذإ ام ديد≤ دعُي .١٥٢أ
 .ينهDا مكحلل ًاعضاخ

 نم اهيلع لوصMا عقوتي ناك يتلا ةلدIا نم بسانDا وأ فاكلا ردقلا ىلع ينوناقلا بساèا لصحي t دق ,فورظلا ضعب ف .١٥٣أ
 ريغ ةذَّفنDُا تاءارجãا نم اهيلع لصح يتلا ةلدIا نأ ينوناقلا بساèا ربتعي ,فورظلا هذه فو .اهل طط∞ا تاءارجãا ل\خ
 :يلي اü موقي نأ ينوناقلا بساحملل نكï ,ٍذئدنعو .عوضوDا تامولعم نأشب جاتنتسا نيوكت نم هنيكمتل ةبسانم ريغو ةيفاك

 وأ ;ذفنDا لمعلا قاطن عيسوت  •

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةيرورض اهنأ ينوناقلا بساèا ىري ىرخأ تاءارجإ ذيفنت •

 ًارداق نوكي نل ينوناقلا بساèا نإف ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف يئارجãا نيذه نم يأ ذيفنت ًايلمع نكمDا نم نوكي t امدنعو
 ملع ىلإ مني مل ول ىتح عضولا اذه أشني دقو .جاتنتسا نيوكت ىلع ًارداق نوكيل ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ىلع لوصMا ىلع
 .د٤٩ ةرقفلا ف حضوم وه امك ,يرهوج لكشب ةفَّرحُم نوكت دق عوضوDا تامولعم نأب داقتعtا ىلإ هوعدي ام ينوناقلا بساèا

 )٦٥ ةرقفلا :عجار( اهتبسانمو ةلدIا ةيافك يوقت

 متي يتلا ةلدIا نإف ,اهل طط∞ا تاءارجãا ينوناقلا بساèا ذفني امدنعو .ةرركتمو ةيمكارت ةيلمع ديكأتلا تاطابترا دعُت .١٥٤أ
 ملع ىلإ ومنت دقو .اهل طط∞ا ىرخIا تاءارجãا ىدم وأ تيقوت وأ ةعيبط رييغت ىلإ ينوناقلا بساèا وعدت دق اهيلع لوصMا
 ليبس ىلعف .اهل طط∞ا تاءارجãا اهيلإ تدنتسا يتلاو ةعقوتDا تامولعDا نع ريبك دح ىلإ فلتخت تامولعم ينوناقلا بساèا
 :لاثDا

 رداصم ىلع دامتعtا ةيناكمإ نأشب ينهDا همكح رييغت ف ينوناقلا بساèا اهفشتكي يتلا تافيرحتلا ىدم ببستي دق •
 .ةنيعم تامولعم

 .ةدوجوم ريغ وأ ةقستم ريغ ةلدأب وأ ةلصلا تاذ تامولعDا ف تاضقانتب ملع ىلع ينوناقلا بساèا حبصي دق •

 ةفورعم نكت مل رطاخم دوجو ىلإ تاءارجãا كلت جئاتن ريشت دقف ,طابترtا ةياهن برق ةيليل≤ تاءارجإ ذيفنت ةلاح ف •
 .يرهوuا فيرحتلا رطاخم نم قباسلا ف

 .اهل طط∞ا تاءارجãا يوقت ةداعإ ىلإ ينوناقلا بساèا جاتحي دق ,تtاMا هذه لثم ف

 :يلي ام لثم لماوعب ةبسانمو ةيفاك دعُت يتلا ةلدIاب قلعتي اميف ينوناقلا بساحملل ينهDا مكMا رثأتي .١٥٥أ

 ىلع ,ةلمتèا ىرخIا تافيرحتلاب هنارتقا دنع وأ هدرفü ,يرهوج ريثأت هل نوكي نأ لامتحاو لمتèا فيرحتلا ةيمهأ •
 .عوضوDا تامولعم

 .فورعDا يرهوuا فيرحتلا رطخ ةهجاوD ةينعDا فارطIا تاباجتسا ةيلعاف •

 .ةلمتèا ةهباشDا تافيرحتلاب قلعتي اميف ةقباسلا ديكأتلا تاطابترا نم ةبستكDا ةربåا •

 .ةددحم تافير≤ تفشتكا دق تاءارجãا هذه تناك اذإ ام كلذ ف اü ,ةذفنDا تاءارجãا جئاتن •

 .اهيلع دامتعtا ةيناكمإو ةحاتDا تامولعDا ردصم •

 .عانقãا ىلع ةلدIا ةردق •

 .اهتئيبو ةينعDا فارط´ل ينوناقلا بساèا مهف •
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 )٦٦ ,٢٦ يترقفلا :عجار( قاطنلا ىلع دويقلا

 :نم قاطنلا ىلع دويق أشنت دق .١٥٦أ

 ةرورض ينوناقلا بساèا ىري يتلا قئاثولا نوكت اüر ,لاثDا ليبس ىلعف .ةينعDا فارطIا ةرطيس نع ةجراخ فورظ )أ(
 وأ ;أطåاب اهف\تإ ت دق اهصحف

 ةيلعف ةيلمع طابترtا لبق تثدح دق نوكت اüر ,لاثDا ليبس ىلعف .ينوناقلا بساèا لمع تيقوت وأ ةعيبطب قلعتت فورظ )ب(
 وأ ;اهتظح\م يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساèا ىري

 ينوناقلا بساèا ىلع فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا وأ ,لوؤسDا فرطلا اهضرفي يتلا دويقلا )ج(
 نوكي دقو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًايرورض هاري ءارجإ ذيفنت نم ,لاثDا ليبس ىلع ,ينوناقلا بساèا عن∫ دق يتلاو
 طابترtا لوبقو طابترtا رطخ ف ينوناقلا بساèا رظن لثم ,طابترtا ىلع ىرخأ تاساكعنا عونلا اذه نم دويقلل
 .هيف رارمتسtاو

 نم يفكي ام ىلع لوصMا ىلع ًارداق ينوناقلا بساèا ناك اذإ قاطنلا ىلع ًاديق يعم ءارجإ ذيفنت ىلع ةردقلا مدع لكشي t .١٥٧أ
 .ةليدب تاءارجإ ذيفنت قيرط نع ةبسانDا ةلدIا

 .لوقعDا ديكأتلا طابترا ف ةيرورضلا كلت عم ةنراقDاب ةدودحم ,اهفيرعت مكحب ,دودèا ديكأتلا طابترا ف ةذفنDا تاءارجãا دعُت .١٥٨أ
 طورشلا تناك اذإ ام ديد≤ دنع ةلص تاذ تارابتعtا نم دودèا ديكأتلا طابترا لوبق لبق اهدوجو مولعDا نم يتلا دويقلا دعُتو
 رظنا( ةلدIا ىلإ لوصولا ةيناكمإ ةيصاå ٍفوتسم طابترtا ناك اذإ ام ,صوصåا هجو ىلعو ,ةققحتم ديكأتلا طابترt ةقبسDا
 دعب ةيفاضإ دويق ضرفب ةينعDا فارطIا مايق ةلاح فو .))٦()ب(٢٤ ةرقفلا رظنا( يقطنم ضرغ دوجو ةيصاخو ))٤()ب(٢٤ ةرقفلا
 حئاوللا وأ ةمظنIا بجوü ًانكù باحسنtا ناك ىتم ,طابترtا نم باحسنtا بسانDا نم نوكي دقف ,دودèا ديكأتلا طابترا لوبق
 .ةقبطنDا

 ديكأتلا ريرقت دادعإ

 )٦٨ ,٦٧ يترقفلا عجار( ديكأتلا ريرقت لكش

 اذهلو .بوتكم ريرقتب ةموعدم نوكت t يتلا تاجاتنتسtا ءادبã ىرخIا لاكشIا وأ ةيهفشلا تاجاتنتسtا مهف ةءاسإ نكï .١٥٩أ
 ع\طtا نكï بوتكم ديكأت ريرقت ًاضيأ مدقي نأ نود زومر مادختسا قيرط نع وأ ةيهفش ريراقت ينوناقلا بساèا ردصي t ,ببسلا
 حاتم بوتكم ديكأت ريرقتب زمرلا طبر نكï ,لاثDا ليبس ىلعف .زومرلا مادختسا ت وأ يهفشلا ريرقتلا يدقت ت املك ةلوهسب هيلع
 .تنرتنãا ىلع

 نأ بجي يتلا ةيساسIا رصانعلا ددحي هنكل .ديكأتلا تاطابترا عيمج نع ريرقتلل ةدحوم ةغيص مادختسا رايعDا اذه بلطتي t .١٦٠أ
 مادختسا ينوناقلا بساحملل نكïو .طابترا لكب ةصاåا فورظلا بساني اü ديكأتلا ريراقت ميمصت متيو .ديكأتلا ريرقت اهنمضتي
 ديكأتلا ريرقت حوضو زيزعتل تايلßا نم اهريغو ,ضيرعلا طåا طنب لاثDا ليبس ىلع ,ةعابطلا بيلاسأو تارقفلا ماقرأو نيوانعلا
 .هتءارق ةلوهسو

 هجاتنتساب يفدهتسDا يمدختسDا غ\بإ ريسيتل ريراقتلا دادعإ ف "tًّوطم" وأ "ًازجوم" ًابولسأ ينوناقلا بساèا راتخي دق .١٦١أ
 تاحيضوتو تامولعم ىلع "ةلّوطDا" ريراقتلا يوت≤ اميف .طقف ةيساسIا رصانعلا ىلع ًةداع "ةزجوDا" ريراقتلا يوت≤و .ةيلعافب
 ةلّوطDا ريراقتلا يوت≤ دقف ,ةيساسIا رصانعلا ىلإ ةفاضإو .ينوناقلا بساèا جاتنتسا ىلع ريثأتلا اهنم فدهلا نوكي t ىرخأ
 ليصافتلاو طابتر\ل ةنيعم بناوجب ةقلعتDا جئاتنلاو ةمدختسDا ةقبطنDا طباوضلاو طابترtا طورشل يليصفت فصو ىلع ًاضيأ
 ةيبسنلا ةيمهIا تايوتسم نع حاصفãاو طابترtا ف يكراشDا نيرخßا صاخشIاو ينوناقلا بساèا تاربخو ت\هؤü ةقلعتDا
 ةيبلتل تامولعDا كلت ريفوت ةيمهأ ف رظنلا ديفDا نم هنأ ينوناقلا بساèا دجي دقو .تtاMا ضعب ف تايصوتلا ىلإ ًةفاضإ
 نع حضاو لكشب اهلصف متي ةيفاضãا تامولعDا نإف ,٦٨ ةرقفلا تابلطتD ًاقفوو .تامولعDا نم يفدهتسDا يمدختسDا تاجايتحا
 .جاتنتسtا كلذ نم صاقتنtا ىلإ فدهت t اهنأ حضاولا نم لعØ ةقيرطب اهتغايص متتو ينوناقلا بساèا جاتنتسا
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 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 ديكأتلا ريرقت ىوتحم

 ))أ(٦٩ ةرقفلا :عجار( ناونعلا

 ,نيرخآ صاخشأ لبق نم ردصت يتلا ريراقتلا نع هزيي∫و ريرقتلا ةعيبط ديد≤ ف ديكأتلا ريرقتل بسانم ناونع عضو دعاسي .١٦٢أ
 .ينوناقلا بساحملل ةيق\خIا تابلطتDا سفنب مازتلtا مهيلع يعتي t نيذلا كئلوأك

 ))ب(٦٩ ةرقفلا :عجار( ريرقتلاب بطا∞ا

 ىلإ ًةداع ًاهجوم ديكأتلا ريرقت نوكيو .ديكأتلا ريرقت مهيلإ هجوDا فارطIا وأ فرطلا ريرقتلاب بطا∞اب صاåا ءزuا ددحي .١٦٣أ
 .نورخآ نوفدهتسم نومدختسم كانه نوكي دق تtاMا ضعب ف نكلو ,فيلكتلاب مئاقلا فرطلا

 ))ج(٦٩ ةرقفلا :عجار( طابترtا لحم عوضوDاو عوضوDا تامولعم

 :يلي ام ,لاثDا ليبس ىلع ,طابترtا لحم عوضوDا ,ءاضتقtا دنعو ,عوضوDا تامولعم فصوو ديد≤ نمضتي دق .١٦٤أ

 .طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايق اهب طبتري يتلا ةينمزلا ةرتفلا وأ ةينمزلا ةظحللا •

 .قابطنtا دنع ,طابترtا لحم عوضوDا هب طبتري يذلا لوؤسDا فرطلا ف نوكDا وأ لوؤسDا فرطلا مسا •

 ,اهب ملع ىلع نوفدهتسDا نومدختسDا نوكي نأ بجي يتلا عوضوDا تامولعم وأ طابترtا لحم عوضوDا صئاصå حيضوت •
 ةردق وأ ,ةقبطنDا طباوضلاب ةنراقم طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايق ةقد ىلع رثؤت نأ صئاصåا هذهل نكï فيكو
 :كلذ لاثمو .عانقãا ىلع ةحاتDا ةلدIا

 داهتج\ل ةعضاخ اهنأ لباقم ف ةيعوضوم وأ ,ةيمك اهنأ لباقم ف ةيعون اهنأب عوضوDا تامولعم فاصتا ةجرد ○
 .ةيلبقتسم اهنأ لباقم ف ةيخيرات وأ ,يصخشلا

 عوضوDا تامولعم ةنراقم ةيلباق ىلع رثؤت يتلا ىرخIا طابترtا فورظ وأ طابترtا لحم عوضوDا ف تارييغتلا ○
 .ىرخأ ىلإ ةرتف نم

 ))د(٦٩ ةرقفلا :عجار( ةقبطنDا طباوضلا

 نومدختسDا عيطتسي ثيحب طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايق اهل ًاقفو ت يتلا ةقبطنDا طباوضلا ديكأتلا ريرقت ددحي .١٦٥أ
 اذإ اهيلإ ريشي دق وأ ,ةقبطنDا طباوضلا ديكأتلا ريرقت نمضتي دقو .ينوناقلا بساèا جاتنتسا ساسأ باعيتساو مهف نوفدهتسDا
 مئ\Dا نم نوكي دقو .ةلوهسب هيلإ لوصولا نكï ردصم نم ىرخأ ةروص ةيأب ةحاتم تناك اذإ وأ عوضوDا تامولعم ف ةجردم تناك
 :يلي اّمع حاصفãا ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف

 تائيه نم ةرداص وأ ,ةحئt وأ ماظن ف اهيلع ًاصوصنم ةقبطنDا طباوضلا هذه تناك اذإ امو ,ةقبطنDا طباوضلا ردصم •
 قايس ف ةضورفم طباوض طباوضلا تناك اذإ ام ,ىرخأ ةرابعبو ,ةفافش لمع ةيلآ عبتتو اهب فرتعم وأ اهل حرصم ءاربخلل
 .)ةبسانم اهرابتعا بابسأ حيضوت متي ,كلذك نكت مل اذإو( طابترtا لحم عوضوDا

 .قرطلا نم ددع يب نم رايتخtا ةقبطنDا طباوضلا حيتت امدنع ةمدختسDا يوقتلا وأ سايقلا قرط •

 .طابترtا فورظ لظ ف ةقبطنDا طباوضلا قيبطت دنع اهب مايقلا ت ةمهم تاريسفت يأ •

 .ةمدختسDا يوقتلا وأ سايقلا قرط ف تارييغت يأ كانه تناك اذإ ام •

 ))ـه(٦٩ ةرقفلا :عجار( ةمز\Dا دويقلا

 تtاح ف هنأ tإ ,يفدهتسDا يمدختسDا لبق نم ديج لكشب ةموهفم ةمز\Dا دويقلا نوكت نأ عقوت نكï ,تtاMا ضعب ف .١٦٦أ
 ماظن ةيلعافب قلعتDا ديكأتلا ريرقت ف ,لاثDا ليبس ىلعف .ديكأتلا ريرقت ف حيرص لكشب اهل ةراشãا بسانDا نم نوكي دق ىرخأ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٣٦  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 نأ رطå ًارظن ةيلبقتسDا تارتفلل مئ\م ريغ ةيلعافلل يخيراتلا يوقتلا نأ ىلإ ةراشãا بسانDا نم نوكي دق ,ةيلخادلا ةباقرلا
 .فعضت دق تاءارجãا وأ تاسايسلاب مازتلtا ةجرد نأ وأ ,فورظلا ف تاريغتلا ببسب ةيفاك ريغ حبصت دق ةيلخادلا ةباقرلا

 ))و(٦٩ ةرقفلا :عجار( ددèا ضرغلا

 ليبس ىلعف .ددحم ضرغ قيقحتل ةممصم طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايقل ةقبطنDا طباوضلا نوكت دق ,تtاMا ضعب ف .١٦٧أ
 ًابنØو .ةيميظنت ضارغأ قيق≤ ىلإ فدهت ةددحم ةقبطنم طباوض مادختسا ةنيعم تآشنم نم ةيميظنت ةطلس بلطت دق ,لاثDا
 ةبسانم عوضوDا تامولعم نوكت t دق ,يلاتلاب ,هنأو ةقيقMا هذه ىلإ ديكأتلا ريرقت ءاّرق هيبنتب ينوناقلا بساèا موقي ,مهفلا ءوسل
Iىرخأ ضارغ. 

 طقف هجوم هريرقت نأ ىلإ ةراشãا بسانDا نم هنأ ينوناقلا بساèا ىري دق ,)و(٦٩ ةرقفلا هبلطتت يذلا هيبنتلا ىلإ ةفاضإ .١٦٨أ
Dا فورظ ىلع ًءانبو .نيددحم يمدختسtا ليبس ىلع ,طابترDا ,لاثIا ةلودلا ف حئاوللا وأ ةمظنDةينع, ïقيرط نع كلذ قيق≤ نك 
 قلعتم ديق دوجو مدع نإف ,وحنلا اذه ىلع ًاديقم نوكي دق ديكأتلا ريرقت نأ يح فو .همادختسا دييقت وأ ديكأتلا ريرقت عيزوت دييقت
üيعم ضرغ وأ مدختس t ا اهلمحتي ةينوناق ةيلوؤسم دوجو ىلإ هتاذ دح ف ريشيèينوناقلا بسا Øا كلذ هاDاميف وأ مدختس 
 .ةلصلا تاذ ةلودلا ىلعو ةلاح لك فورظ ىلع ةينوناقلا ةيلوؤسDا لم≤ دمتعيو .ضرغلا كلذب قلعتي

 ))ز(٦٩ ةرقفلا :عجار( ةيبسنلا تايلوؤسDا

 ,طابترtا لحم عوضوDا نع لوؤسDا وه لوؤسDا فرطلا نأب ًاملع يفدهتسDا يمدختسDا طيحي ةيبسنلا تايلوؤسDا ديد≤ نإ .١٦٩أ
 بساèا رود نأو ,ةقبطنDا طباوضلل ًاقفو طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايق نع لوؤسDا وه يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا نأو
 .عوضوDا تامولعم نع ًاجاتنتسا لقتسم لكشب يدبي نأ وه ينوناقلا

 ))ح(٦٩ ةرقفلا :عجار( ددحم عوضوü قلعتم ديكأت تاطابترا رايعD ًاقفوو )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعD ًاقفو طابترtا ذيفنت

 بسانDا نم نوكي دقف ,عوضوDا تامولعم نم طقف ءزج ىلع قبطنم ددحم عوضوü قلعتم ديكأت تاطابترا رايعم دوجو ةلاح ف .١٧٠أ
 .لثاDا رايعDا ىلإو ددèا عوضوDاب قلعتDا رايعDا كلذ ىلإ ةراشãا

 رايعم ىلإ عوجرلاب طابترtا ذيفنت ت" لاثDا ليبس ىلع( ةقيقد ريغ ةدّيقم ةغل وأ ةظفحتم ةغل ىلع يوتحي يذلا نايبلا ببستي دق .١٧١أ
 .ديكأتلا ريراقت يمدختسم ليلضت ف )")٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا

 ))ط(٦٩ ةرقفلا :عجار( ةقبطنDا ةدوuا ةباقر تابلطتم

 :ةقبطنDا ةدوuا ةباقر تابلطتم نأشب ديكأتلا ريرقت ف دراو نايبل يحيضوت لاثم يلي اميف .١٧٢أ

 تاسايس ىلع لمتشي ةدوuا ةباقرل لماش ماظن ىلع ظفاحي هنإف يلاتلابو )١( ةدوuا ةباقر رايعم بتكDا قبطي
 .ةقبطنDا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتDاو ةينهDا ريياعDاو ةيق\خIا تابلطتDاب مازتلtا نأشب ةقثوم تاءارجإو

 ))ي(٦٩ ةرقفلا :عجار( ىرخIا ةيق\خIا تابلطتDاو ل\قتسtاب مازتلtا

 :ةيق\خIا تابلطتDاب مازتلtا نأشب ديكأتلا ريرقت ف دراو نايبل يحيضوت لاثم يلي اميف .١٧٣أ

 يينهDا يبساحملل ةنهDا تايق\خأ دعاوق ف ةدراولا ىرخIا ةيق\خIا تابلطتDاو ةيل\قتسtاب انمزتلا دقل
 ةهازنلل ةيساسIا ئدابDا ىلع تسسأت يتلاو ,يبساحملل ةنهDا تايق\خI ةيلودلا ريياعDا سلجم نع ةرداصلا

 )*(.ينهDا كولسلاو ةيرسلاو ةبجاولا ةيانعلاو ةينهDا ةءافكلاو ةيعوضوDاو

 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمDا ف ةدمتعDا ةنهDا بادآو كولس دعاوقب مازتلtا ىلإ ةراشãا متت  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٣٧  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 ))ك(٦٩ ,٦أ ةرقفلا :عجار( ةذفنDا لامعIا صخلم

 تاطابترا نم ديدعلاب قلعتي اميفف .ينوناقلا بساèا جاتنتسا مهف ف يفدهتسDا يمدختسDا ةذفنDا لامعIا صخلم دعاسي .١٧٤أ
 لكشب تانيابتلا هذهب غ\بãا بعصي ,ًايلمع نكلو .تاءارجãا ف ةيئاهن t تانيابت كانه نوكت نأ ةيرظنلا ةيحانلا نم نكï ,ديكأتلا
 يبساحملل ةديفم ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعDا سلجم نع ةرداصلا ىرخIا ةمزلDا تارادصãا نوكت دقو .هيف سبل t حضاو
 .صخلDا اذه دادعإ ف يينوناقلا

 لحم تاعوضوDا نم يعم عوضوD ةذفنDا تاءارجãا نأشب تاداشرإ مدقي ددحم ديكأت تاطابترا رايعم دوجو مدع ةلاح ف .١٧٥أ
 لامعIا نأب نايب صخلDا ف جردُي نأ بسانDا نم نوكي دقو .ةذفنDا لامع´ل ً\يصفت رثكأ ًافصو صخلDا لمشي نأ نكميف ,طابترtا
 .ةقبطنDا طباوضلا ةبسانم ىدD يوقت ىلع تلمتشا دق ةذفنDا

 دويقلا صخلDا ددحيو لوقعDا ديكأتلا طابترا ف هنم ً\يصفت رثكأ ةذفنDا لامعIا صخلم ًةداع نوكي ,دودèا ديكأتلا طابترا ف .١٧٦أ
 مهفل يرورض رمأ وه ةذفنDا تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط كاردإ نI كلذو .تاءارجãا ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلع ةضورفDا
 ةيرهوج رومأ ,ةذفنDا تاءارجãا ىلع ًءانب ,ينوناقلا بساèا ملع ىلإ ا≠ دق ناك اذإ اّمع ربعت ةغيصب هؤادبإ متي يذلا جاتنتسtا
 ةذفنDا لامعIا صخلم ف ةراشãا ًاضيأ بسانDا نم نوكي دقو .يرهوج لكشب ةفَّرحُم عوضوDا تامولعم نأب داقتعtا ىلإ هوعدت
 نكمDا نم نوكي t دقف ,كلذ عمو .لوقعDا ديكأتلا طابترا ف اهذيفنت ًةداع عقوتDا نم هنأ مغر ,اهذيفنت متي مل ةنيعم تاءارجإ ىلإ

 ديكأتلا طابترا ف ينوناقلا بساèا لبِق نم هيف رظنلاو طابترtا رطخ مهفل بولطDا ىوتسDا نI تاءارجãا هذه عيمج ديد≤
 .لوقعDا ديكأتلا طابترا ف هنم لقأ دودèا

 :يلي ام ةذفنDا لامعIا صخلم ف هريفوت بجاولا ليصفتلا ىوتسم ديد≤ دنع نابسMا ف ذَخؤت يتلا لماوعلا يب نم .١٧٧أ

 .)عاطقلا ف ةيطمنلا ةطشنIاب ةنراقم ةأشنDا ةطشنأ ةعيبط ف\تخا ,لاثDا ليبس ىلع( ةأشنDاب ةصاåا فورظلا •

 .ةذفنDا تاءارجãا ىدمو ةعيبط ىلع رثؤت يتلا طابترtاب ةصاåا فورظلا •

 حئاوللا وأ ةمظنIا وأ ,قوسلا تاسراù ىلإ ًادانتسا ,ريرقتلا ف دراولا ليصفتلا ىوتسD يفدهتسDا يمدختسDا تاعقوت •
 .ةقبطنDا

 بساèا جاتنتسt ساسأك ذفنDا لمعلا مهف يفدهتسDا يمدختسملل حيتت ةيعوضوم ةقيرطب ًابوتكم صخلDا نوكي نأ مهDا نم .١٧٨أ
 ًاصخلم نوكي tأ مهDا نمف ىرخأ ةيحان نم نكلو ,لماكلاب لمعلا ةطخ ليصافت ىلع كلذ يوطني t ,نايحIا مظعم فو .ينوناقلا
 .ةقمنم وأ اهيف غلابم ةقيرطب ًابوتكم نوكي tأو ,ضومغلا ىلإ يدؤت ةجردل ًادج ًارصتخم

 ))ل(٦٩ ,)أ()١()أ(١٢ يترقفلا :عجار( ينوناقلا بساèا جاتنتسا

 :لوقعDا ديكأتلا طابترt بسانم لكشب اهنع رّبعُم تاجاتنتسt ةلثمأ يلي اميف .١٧٩أ

 لحم عوضوDاب قلعتم جاتنتسا ءادبإ دنع ,")س( نوناقلاب ةيرهوuا بناوuا عيمج نم تمزتلا دق ةأشنDا نإف ,انيأر فو" •
 وأ ;ةقبطنDا طباوضلاو طابترtا

 ,")س( طباوضلا ىلإ ًادانتسا ,ةيرهوuا بناوuا عيمج نم ,ةميلس ةروصب ّدعُم ةأشنملل يلاDا ءادIا عقوت نإف ,انيأر فو"  •
 وأ ;ةقبطنDا طباوضلاو طابترtا لحم عوضوDاب قلعتم جاتنتسا ءادبإ دنع

 اذه نع ةيرهوuا بناوuا عيمج نم رّبعي ,)س( نوناقلاب تمزتلا دق ةأشنDا نأب ]ينعDا فرطلا[ نايب نإف ,انيأر فو" •
 )س( طباوضلل ًاقفو ةضورعم ةيسيئرلا ءادIا تارشؤم نأب ]ينعDا فرطلا[ نايب نإف ,انيأر فو" وأ "لداع لكشب مازتلtا
 .ينعDا فرطلا نم مدقم نايبب قلعتم جاتنتسا ءادبإ دنع ,"لداع لكشب ضرعلا اذه نع ةيرهوuا بناوuا عيمج نم رّبعي

 امدنع كلذو ينوناقلا بساèا جاتنتسا هيف أرقُي نأ بجي يذلا قايسلاب يفدهتسDا يمدختسDا غ\بإ بسانDا نم نوكي دق .١٨٠أ
 .اهب ملع ىلع نوفدهتسDا نومدختسDا نوكي نأ يغبني ,طابترtا لحم عوضوملل ةنيعم صئاصå حيضوت ىلع ديكأتلا ريرقت لمتشي
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 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 ةنّيبDا رومIا ساسأ ىلع جاتنتسtا اذه نيوكت ت" :يلي ام رارغ ىلع ةلمج ينوناقلا بساèا جاتنتسا نمضتي دق ,لاثDا ليبس ىلعف
 ."لثاDا لقتسDا ديكأتلا ريرقت نم ىرخأ عضاوم ف

 :دودèا ديكأتلا طابترt بسانم لكشب اهنع رّبعُم تاجاتنتسt ةلثمأ يلي اميف  .١٨١أ

 مل ]ةأشنDا[ نأب داقتعtا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني ملف ,اهيلع لوصMا ت يتلا ةلدIاو ةذفنDا تاءارجãا ىلع ًءانب" •
 .ةقبطنDا طباوضلاو طابترtا لحم عوضوDاب قلعتم جاتنتسا ءادبإ دنع ,")س( ماظنلاب ةيرهوuا بناوuا عيمج نم مزتلت

 ىلع اهلاخدإ مزلي ةيرهوج ت\يدعت يأ انملع ىلإ مني ملف ,اهيلع لوصMا ت يتلا ةلدIاو ةذفنDا تاءارجãا ىلع ًءانب" •
 عوضوDا تامولعü قلعتم جاتنتسا ءادبإ دنع ,")س( طباوضلا عم ةقفاوتم نوكت ىتح ةيسيئرلا ءادIا تارشؤم مييقت
 .ةقبطنDا طباوضلاو

 فرطلا[ نايب نأب داقتعtا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني ملف ,اهيلع لوصMا ت يتلا ةلدIاو ةذفنDا تاءارجãا ىلع ًءانب" •
 ءادبإ دنع ,"ةيرهوuا بناوuا عيمج نم لداع لكشب هضرع متي مل ,)س( ماظنلاب تمزتلا دق ]ةأشنDا[ نأب ]ينعDا
 .ينعDا فرطلا نم مدقم نايبب قلعتم جاتنتسا

 نم ةعومجم وأ ,دحاو ريبعت ىلع ,لاثDا ليبس ىلع ,طابترtا لحم تاعوضوملل ةديفم نوكت دق يتلا ريبعتلا لاكشأ لمتشت  .١٨٢أ
 :ةيتßا ريباعتلا

 ."ـل ًاقفو" وأ "ـب مازتلtاب" :مازتلtا تاطابترt ةبسنلاب •

 لكشب ةَّدعُم" :عوضوDا تامولعم ضرع وأ دادعã ةيجهنم وأ ةيلآ ةقبطنDا طباوضلا فصت امدنع تاطابتر\ل ةبسنلاب •
 ."ميلس

 ."لداع لكشب هضرع ت" :ةقبطنDا طباوضلا ف ةجردم لداعلا ضرعلا ئدابم نوكت امدنع تاطابتر\ل ةبسنلاب •

 ف ةدعاسDا ىلإ ,ليدعتلا اهنع أشن يتلا رومIا وأ رمIاو ,ةلدعم تاجاتنتسا ىلع يوت≤ يتلا تارقفلا ىلعأ ناونع جاردإ يدؤي .١٨٣أ
 ,"جاتنتسا ءادبإ نع عانتمtا" وأ "ضراعم جاتنتسا" وأ "ظفحتم جاتنتسا" ةبسانDا نيوانعلا ةلثمأ نمو .ينوناقلا بساèا ريرقت مهف
 .لاMا ىضتقم بسح ,"ضراعDا جاتنتسtا ساسأ" وأ "ظفحتDا جاتنتسtا ساسأ"و

 ))م(٦٩ ةرقفلا :عجار( ينوناقلا بساèا عيقوت

 ,امهيلكب وأ ينوناقلا بساحملل يصخشلا مسtا وأ ,ينوناقلا بساèا بتكم مسا مادختساب امإ ينوناقلا بساèا عيقوت نوكي .١٨٤أ
 نأ ةنيعم لود ف ينوناقلا بساèا نم بَلطُي دق ,ينوناقلا بساèا عيقوت ىلإ ةفاضãابو .ةينعDا ةلودلا ف لاMا ىضتقم بسح
 .ةلودلا كلت ف ةينعDا صيخرتلا ةطلس لبق نم دامتعtا وأ ةينهDا تايّمسDُا نع هريرقت ف حصفي

 ))ن(٦٩ ةرقفلا :عجار( خيراتلا

 قM يذلا ريثأتلا نابسMا ف ذخأ دق ينوناقلا بساèا نأب يفدهتسDا يمدختسDا م\عإ ىلإ ديكأتلا ريرقت خيرات جاردإ يدؤي .١٨٥أ
üا تامولعDا ببسب ديكأتلا ريرقتو عوضوIخيراتلا كلذ ىتح ةعقاولا ثادح. 

 )٧٠ ةرقفلا :عجار( ديكأتلا ريرقت ف ينوناقلا بساèا هب ناعتسا يذلا ريبåا ىلإ ةراشãا

 ,ديكأتلا ريرقت ف ينوناقلا بساèا هب ناعتسا يذلا ريبåا لمع ىلإ ةراشãا حئاوللا وأ ةمظنIا بلطتت دق ,تtاMا ضعب ف .١٨٦أ
 ةعيبط حرشل ,لاثDا ليبس ىلع ,ىرخأ فورظ ف ًاضيأ ًابسانم كلذ نوكي دقو .ماعلا عاطقلا ف ةيفافشلا ضارغI ,لاثDا ليبس ىلع
 .لوطم ريرقت ف ةنمضDا جئاتنلا نم ًايساسأ ًاءزج ريبåا لمع لكشي امدنع وأ ,ينوناقلا بساèا جاتنتسا ىلع ليدعت

 مادختسا ةيلوؤسDا هذه نم ّدحُي tو ,هنع رّبعDُا جاتنتسtا نع ةيلوؤسDا هريغ نود هدحو ينوناقلا بساèا لمحتي ,كلذ عمو .١٨٧أ
 ,ينوناقلا بساèا هب ناعتسا ريبخ ىلإ ديكأتلا ريرقت راشأ اذإف كلذلو .مهب يعتسي نيذلا ءاربåا دحأ لمعل ينوناقلا بساèا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٣٩  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 كلذ كارشإ ببسب هؤادبإ ت يذلا جاتنتسtا نع ينوناقلا بساèا ةيلوؤسم نم صاقتنtا ريرقتلا كلذ ةغيص ينعت tأ مهDا نمف
 .ريبåا

 نم ًابسانم ً\يهأت نولهؤم نولماع هب ماق دق طابترtا نأ ىلإ لوطم ريرقت ف ةدراولا ةماعلا ةراشãا مهف ءاسُي نأ حجرDا ريغ نم .١٨٨أ
 ءوس ةيلامتحا نأ tإ .ةيلوؤسDا نم صاقتنا اهنأ ىلع ,ديكأتلا لاجم ف نويصاصتخاو ةنيعم تاعوضوم ف نوصصختم ءاربخ مهنيب
 ىلإ راشُي امدنع وأ ,طابترtا قايسب ةقلعتDا تامولعDا نم ىندIا دMا ضرع طقف نكï ثيح ةريصقلا ريراقتلا ةلاح ف ديزت مهفلا
 ريرقت ريشي t ىتح تtاMا كلت ف ةيفاضإ تارابع يمضت مزلي دق ,يلاتلابو .همساب ينوناقلا بساèا هب ناعتسا يذلا ريبåا
 .ريبåا كارشإ اهنم دحي ينوناقلا بساèا ةيلوؤسم نأ ىلإ ًانمض ديكأتلا

 )قحلDاو ,٧٧-٧٤ تارقفلا :عجار( ةلدعDاو ةلدعDا ريغ تاجاتنتسjا

 متي t يتلا تافيرحتلا ببسب اهيلع ةلمتèا تاريثأتلا وأ عوضوDا تامولعم ىلع تافيرحتلا تاريثأت "رشتنم" حلطصDا فصي .١٨٩أ
 عوضوDا تامولعم ف ةرشتنDا تاريثأتلاو .ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ىلع لوصMا ةيناكمإ مدع ببسب ,ةدوجوم تناك نإ ,اهفاشتكا
 :ينوناقلا بساحملل ينهDا مكMا بسح ,نوكت يتلا يه

 وأ ;عوضوDا تامولعم نم ةددحم بناوج ىلع ةرصتقم ريغ )أ(

 وأ ;عوضوDا تامولعم نم ًايساسأ ًاءزج لث∫ نأ نكï وأ لث∫ اهنإف ,ةددحم بناوج ىلع ةرصتقم تناك اذإ )ب(

 .تاحاصفãاب ةقلعتم نوكت امدنع ,عوضوDا تامولعD يفدهتسDا يمدختسDا مهفل ةيساسأ )ج(

 عون ىلع ,عوضوDا تامولعم ىلع ةلمتèا تاريثأتلا وأ تاريثأتلا راشتنا ىدD ينوناقلا بساèا ريدقتو ,عوضوDا ةعيبط رثؤت .١٩٠أ
 .هؤادبإ متيس يذلا جاتنتسtا

 :جاتنتسا ءادبإ نع عانتمtاو ةضراعDاو ةظفحتDا تاجاتنتسtا ىلع ةلثمأ يلي اميف  .١٩١أ

 ةذفنDا تاءارجãا ىلإ ًادانتسا" - )يرهوج فير≤ ىلع يوت≤ يتلا دودèا ديكأتلا تاطابترt لاثم( ظفحتم جاتنتسا •
 ىلإ مني ملف ,انريرقت ف "ظفحتDا جاتنتسtا ساسأ" مسق ف حضوDا رمIا ريثأت ءانثتسابو ,اهيلع انلصح يتلا ةلدIاو
 مازتلا ,ةيرهوuا بناوuا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعي t ]ينعDا فرطلا[ نايب نأب داقتعtا ىلإ انوعدي ام انملع
 .")س( ماظنلاب ةأشنDا

 ةيمهI ًارظن" - )دودèا ديكأتلاو لوقعDا ديكأتلا تاطابترا نم لكل رشتنمو يرهوج فيرحتل لاثم( ضراعم جاتنتسا  •
 عيمج نم ,لداع لكشب ضرعي t ]ينعDا فرطلا[ نايب نإف ,انريرقت ف "ضراعDا جاتنتسtا ساسأ" مسق ف حضوDا رمIا
 .")س( ماظنلاب ةأشنDا مازتلا ,ةيرهوuا بناوuا

 - )دودèا ديكأتلاو لوقعDا ديكأتلا تاطابترا نم لكل رشتنمو يرهوج قاطنلا ىلع ديقل لاثم( جاتنتسا ءادبإ نع عانتمtا •
 يفكي ام ىلع لوصMا نم نكمتن ملف ,انريرقت ف "جاتنتسا ءادبإ نع عانتمtا ساسأ" مسق ف حضوDا رمIا ةيمهI ًارظن"
 ."نايبلا كلذ نأشب جاتنتسا يأ يدبن t اننإف ,هيلع ًءانبو .]ينعDا فرطلا[ نايب نأشب جاتنتسا نيوكتل ةبسانDا ةلدIا نم

 ىلعف .يرهوج لكشب ةفَّرحُم عوضوDا تامولعم نأ ميلس لكشب فصيو يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا ددحي دق ,تtاMا ضعب ف .١٩٢أ
 بلطتت ,فورظلا هذه فو .مازتلtا مدع تtاح حيحص لكشب يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا فصي دق مازتلا طابترا ف ,لاثDا ليبس
 جاتنتسا ءادبإ قيرط نع ًءاوس ,يرهوuا فيرحتلا فصول يفدهتسDا يمدختسDا هابتنا تفل ينوناقلا بساèا نم ٧٦ ةرقفلا
 .ديكأتلا ريرقت ف هيلإ ةددèا ةراشãاب رمIا ىلإ هابتنtا تفل عم نكلو ظفحتم ريغ جاتنتسا ءادبإ قيرط نع وأ ضراعم وأ ظفحتم

 )٧٨ ةرقفلا :عجار( ىرخ2ا لاصتjا تايلوؤسم 

 مئاقلا فرطلا وأ ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا وأ ,لوؤسDا فرطلا عم اهنأشب لصاوتلا بسانDا نم نوكي دق يتلا رومIا يب نم .١٩٣أ
 .عوضوDا تامولعم دادعإ ف زيحتلاو ,هيف هبتشDا شغلا وأ شغلا ,مهريغ وأ فيلكتلاب

 ةمكوMاب يفلكDاو ةرادãاب لاصتtا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٤٠  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 ف هبتشDا وأ هثودح ددèا حئاوللاو ةمظنIاب مازتلtا مدع نع ريرقتلاب يضقي ًابلطتم ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDا نمضتت دق .١٩٤أ
 بساèا مايق ىلع ًادويق حئاوللا وأ ةمظنIا ضرفت دق ,لودلا ضعب فو .ةمكوMاب يفلكملل وأ بسانم يرادإ ىوتسD هثودح
 صوصåا هجو ىلع حئاوللا وأ ةمظنIا رظ≤ دقو .ةمكوMاب يفلكDا وأ ةرادãا وأ لوؤسDا فرطلل ةنيعم رومأ نع غ\بãاب ينوناقلا
 ف اü ,هيف هبتشم وأ يلعف ينوناق ريغ لعف ف ةينعم ةطلس هيرØ يذلا قيقحتلاب لخي دق ,رخآ فرصت يأ ذاختا وأ ,غ\بإب مايقلا
 هبتشDا وأ هثودح ددèا مازتلtا مدع نع ريرقتلاب ًابلاطم ينوناقلا بساèا نوكي امدنع ,لاثDا ليبس ىلع ,ةأشنDا هيبنت رظح كلذ
 بساèا اهيف رظني يتلا اياضقلا نوكت دق ,فورظلا هذه فو .لاومIا لسغ ةحفاكم ةمظنأ بجوü ةينعم ةطلس ىلإ هثودح ف
  .ةينوناق ةروشم ىلع لوصMا بسانDا نم هنأ ينوناقلا بساèا ىري دقو ,ةدقعم ينوناقلا

 ةأشنDا جراخ ةينعم ةطلسل هثودح ف هبتشDا وأ هثودح ددèا حئاوللاو ةمظنIاب مازتلtا مدع نع ريرقتلا

 :دق ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDا وأ حئاوللا وأ ةمظنIا نإ .١٩٥أ

 ىلإ اهثودح ف هبتشDا وأ اهثودح ددèا حئاوللاو ةمظنIاب مازتلtا مدع تtاح نع ررقي نأ ينوناقلا بساèا نم بلطتت  )أ(
 .ةأشنDا جراخ ةينعم ةطلس

 جراخ ةينعم ةطلسل مازتلtا مدع نع ريرقتلا ةمئاقلا فورظلا لظ ف اهبجوü بسانDا نم نوكي دق تايلوؤسم ضرفت  )ب(
  ٨.ةأشنDا

 وأ هثودح ددèا ,حئاوللاو ةمظنIاب مازتلtا مدع نع ريرقتلا ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسانDا نم وأ يرورضلا نم نوكي دق .١٩٦أ
 :ةيتßا بابس´ل ةأشنDا جراخ ةينعم ةطلسل ,هثودح ف هبتشDا

 ;كلذب مايقلا ينوناقلا بساèا نم بلطتت ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDا وأ حئاوللا وأ ةمظنIا نI  )أ(

 وأ اهثودح ددèا مازتلtا مدع ةلاM ةباجتس\ل ًابسانم ًافرصت دعُي كلذ نع ريرقتلا نأ ررق ينوناقلا بساèا نI  )ب(
  ;ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتملل ًاقفو ,اهثودح ف هبتشDا

 .كلذب مايقلا ف قMا ينوناقلا بساèا حن∫ ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDا وأ حئاوللا وأ ةمظنIا نI  )ج(

 تابلطتDا وأ حئاوللا وأ ةمظن´ل ًاقفو ,هثودح ف هبتشDا وأ هثودح ددèا ,حئاوللاو ةمظنIاب مازتلtا مدع نع ريرقتلا لمشي دق .١٩٧أ
 هذيفنت ءانثأ هب ةيارد ىلع حبصي يذلا وأ ينوناقلا بساèا هظح\ي يذلا حئاوللاو ةمظنIاب مازتلtا مدع ةلصلا تاذ ةيق\خIا
 ينوناقلا بساèا ىدل نوكي نأ عقوتي t ,رايعDا اذه بجوüو .عوضوDا تامولعم ىلع ريثأت مازتلtا مدعل نكي مل نإو ىتح طابتر\ل
 وأ حئاوللا وأ ةمظنIا عقوتت دقف ,كلذ عمو .عوضوDا تامولعم ىلع رثؤي يذلا كلذ زواجتي حئاوللاو ةمظن´ل مهفلا نم ىوتسم
 .مازتلtا مدعل ةباجتسtا دنع ةينهDا ةربåاو ينهDا مكMاو ةفرعDا قيبطت ينوناقلا بساèا نم ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDا
 .ةصت∞ا ىرخIا ةيئاضقلا ةهuا وأ ةمكèا ىلإ يلعف مازتلا مدع لّكشُي ام فرصت ناك اذإ ام ديد≤ ف يئاهنلا لصفلا عجريو

 ةطلس ىلإ هثودح ف هبتشDا وأ هثودح ددèا حئاوللاو ةمظنIاب مازتلtا مدع نع ريرقتلا ًاروظحم نوكي دق ,فورظلا ضعب ف .١٩٨أ
 تاذ ةيق\خIا تابلطتDا وأ حئاوللا وأ ةمظنIا بجوü ينوناقلا بساèا هلمحتي يذلا ةيرسلا بجاول ًارظن ,ةأشنDا جراخ ةينعم
 ةأشنDا جراخ ةينعم ةطلسل ,هثودح ف هبتشDا وأ هثودح ددèا ,مازتلtا مدع نع ريرقتلا دعُي t دق ,ىرخأ تtاح فو .ةلصلا
 ٩.ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDا بجوü ةيرسلا بجاول ًاكاهتنا

 ف بتكم نم وأ بتكDا لخاد نم ,لاثDا ليبس ىلع( ةيلخاد ةراشتسا ىلع لوصMا نابسMا ف ذخأي نأ ينوناقلا بساحملل نكï .١٩٩أ
 ةراشتساب يرس لكشب مايقلا وأ ,هنيعب فرصت ذاختt ةينوناقلا وأ ةينهDا تاساكعنtا مهفل ةينوناق ةروشم ىلع لوصMا وأ )ةكبشلا
 ١٠.)ةيرسلا بجاو كاهتنا ىلإ كلذ ِدؤي مل ام وأ حئاوللا وأ ةمظنIا بجوü ًاروظحم كلذ نكي مل ام( ةينهم ةئيه وأ ةيميظنت ةطلس

 
 يبساحملل ةنهDا تايق\خI ةيلودلا ريياعDا سلجم نع ةرداصلا ةنهDا تايق\خأ دعاوق نم ٥٢-٢٢٥و ٥١-٢٢٥ نيدنبلا لاثDا ليبس ىلع رظنا  ٨
 .يبساحملل ةنهDا تايق\خI ةيلودلا ريياعDا سلجم نع ةرداصلا ةنهDا تايق\خأ دعاوق نم ٥٣-٢٢٥ دنبلاو ٧-١٤٠ دنبلا ,لاثDا ليبس ىلع ,رظنا  ٩
 .يبساحملل ةنهDا تايق\خI ةيلودلا ريياعDا سلجم نع ةرداصلا ةنهDا تايق\خأ دعاوق نم ٥٥-٢٢٥ دنبلا ,لاثDا ليبس ىلع ,رظنا  ١٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٤١  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 )٨٣-٧٩ تارقفلا :عجار( قيثوتلا

 مكMا ةسراù بلطتت يتلا ةمهDا رومIا عيمج نأشب ينوناقلا بساèا هعبتا يذلا يقطنDا جهنلاب لجس دادعإ قيثوتلا نمضتي .٢٠٠أ
 ةلصلا تاذ قئاقMا نمضتي يذلا قيثوتلا نإف ,ينهم مكح وأ أدبم لوح ةبعص ةلئسأ دوجو دنعو .ةلصلا تاذ تاجاتنتسtاو ينهDا
 .ينوناقلا بساèا ةفرعم حيضوت ف دعاسي دق جاتنتسtا ىلإ لوصولا تقو ف ينوناقلا بساèا ىدل ةفورعم تناك يتلا

 ءانثأ هب مايقلا ت ينهم مكح لك وأ هيف رظنلا ت رمأ لك قيثوتب موقي نأ ينوناقلا بساحملل يلمعلا وأ يرورضلا نم سيل .٢٠١أ
 )لاثDا ليبس ىلع ققحتلا مئاوق نم ةمئاق ف( لصفنم لكشب قثوي نأ ينوناقلا بساحملل ًاضيأ يرورضلا نم سيلو .طابترtا
 فلم ف نّمضي نأ ينوناقلا بساèا مزلي t ,لثDابو .طابترtا فلم ف ةنَّمضDُا تادنتسDا ف اهب مازتلtا رهظي يتلا رومIاب مازتلtا
 ت تادنتسD ةقباسلا خسنلاو ,ةيلوأ وأ ةلمتكم ريغ ًاراكفأ سكعت يتلا تاظح\Dاو ,لمعلا قاروأ نم ةاغلDا تادوسDا طابترtا
 .ةرركDا تادنتسDاو ,اهريغ وأ ةعابطلا ف اهيف ءاطخأ حيحصت

 وه ام يعاري دق ينوناقلا بساèا نإف ,اهب ظافتحtاو اهدادعإ متيس يتلا قئاثولا مجح مييقتل ينهDا مكMا قيبطت راطإ ف .٢٠٢أ
 )طابترtاب ةصاåا ةيليصفتلا بناوجلل سيل نكلو( ةذختDا ةيسيئرلا تارارقلل ساسأ ريفوتو ذفنDا لمعلل مهف ريفوتل يرورض
èاب ةقباس ةفرعم هيدل تسيل رخآ ينوناق بساtدقو .طابتر t ا كلذ نوكيèا ينوناقلا بساßا مهف ىلع ًارداق رخuبناو 
 .قيثوتلا دادعإب ماق يذلا ينوناقلا بساèا عم اهتشقانم قيرط نع tإ طابترtاب ةصاåا ةيليصفتلا

 :يلي اD ,لاثDا ليبس ىلع ,لجس ىلع قيثوتلا لمتشي دق .٢٠٣أ

 ;اهرابتخا ت يتلا ةصاåا رومIا وأ دونبلل ةزّيمDا صئاصåا •

 ;لامعIا هذه نم ءاهتنtا خيراتو طابترtا لامعأب يمئاقلا صاخشIا •

 ;صحفلا اذه ىدمو خيراتو ,ةذفنDا طابترtا لامعأ صحفب ماق يذلا صخشلا •

 تيقوتو ,اهتشقانم ت∫ يتلا ةمهDا رومIا ةعيبط كلذ ف اü ,ةينعDا فارطIا عم ةمهDا رومIا تلوانت يتلا تاشقانDا •
 .اهعم ةشقانDا ت∫ يتلا ةهuاو ,تاشقانDا هذه ثودح

 :يلي اD ,لاثDا ليبس ىلع ,لجس ىلع قيثوتلا لمتشي دق .٢٠٤أ

 .اهلح ةيفيكو ةلصلا تاذ ةيق\خIا تابلطتDاب مازتلtاب قلعتي اميف اهديد≤ ت يتلا اياضقلا •

 هذه معدل بتكDا عم ت∫ ةلص تاذ تاشقانم ةيأو ,طابترtا ىلع ةقبطنDا ل\قتسtا تابلطتü مازتلtا نع تاجاتنتسtا •
 .تاجاتنتسtا

 تاق\علا كلت ف رارمتسtاو ديكأتلا تاطابتراو ء\معلا عم تاق\علا لوبق نأشب اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسtا •
 .تاطابترtاو

 .اهنع ةØانلا تاجاتنتسtاو ,طابترtا ريس ل\خ ت∫ يتلا تارواشDا قاطنو ةعيبط •

 يئاهنلا طابترtا فلم عمج

 ةيواسم نوكت يتلاو ,ةحئt وأ ماظن ف اهيلع صوصنDا تابلطتDا وأ ىرخIا ةينهDا تابلطتDا وأ( )١( ةدوuا ةباقر رايعم بلطتي .٢٠٥أ
 ١١.بسانDا تقولا ف طابترtا تافلم عمج لامكتسا لجأ نم تاءارجإو تاسايس عضوب بتاكDا موقت نأ )رايعDا تابلطتD لقIا ىلع
 ١٢.ديكأتلا ريرقت خيرات نم ىصقأ دحب ًاموي ٦٠ ًةداع وه يئاهنلا طابترtا فلم عمج لامكتسا هيف مزلي يذلا بسانDا ينمزلا ّدMاو

 
 ٤٥ ةرقفلا ,)١( ةدوuا ةباقر رايعم  ١١
 ٥٤أ ةرقفلا ,)١( ةدوuا ةباقر رايعم  ١٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٤٢  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 
 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 ص\ختسا وأ ,ةديدج تاءارجإ ءادأ ىلع لمتشت t ةيرادإ ةيلمع طابترtا ريرقت خيرات دعب يئاهنلا طابترtا فلم عمج دعي  .٢٠٦أ
 تارييغتلا هذه تناك اذإ ةيئاهنلا عمuا ةيلمع ءانثأ طابترtا لامعأ قيثوت ىلع تارييغت أرطت نأ نكï نكلو ,ةديدج تاجاتنتسا
 :يلي ام تارييغتلا هذه ةلثمأ نمو .اهتعيبطب ةيرادإ

 .ىرخأب اهلادبتسا ت قئاثو ءاغلإ وأ فذح •

 .اهيلإ ةيعجرDا تاراشãا عضوو لمعلا قاروأ عيمØو بيترت •

 .فلDا عمج ةيلمعب ةصاåا ققحتلا مئاقو ءافيتسا ىلع عيقوتلا •

 خيرات لبق طابترtا قيرف ءاضعأ عم اهيلع قافتtاو اهتشقانم ت∫ يتلاو ,ينوناقلا بساèا اهيلع لصح يتلا ةلدIا قيثوت •
 .طابترtا ريرقت

 عضوب بتاكDا موقت نأ )رايعDا تابلطتD لقIا ىلع ةيواسم نوكت يتلا ةينطولا تابلطتDا وأ( )١( ةدوuا ةباقر رايعم بلطتي .٢٠٧أ
 سمخ نع ديكأتلا تاطابتراب ةصاåا ظافتحtا ةرتف لقت tو ١٣.طابترtا لامعأ قئاثوب ظافتحtا لجأ نم تاءارجإو تاسايس
 ١٤.ديكأتلا ريرقت خيرات نم تاونس

 
 ٤٧ ةرقفلا ,)١( ةدوuا ةباقر رايعم  ١٣
 ٦١أ ةرقفلا ,)١( ةدوuا ةباقر رايعم  ١٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٤٣  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترj يلودلا رايعDا
 

 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

 قحلDا

 )٣٨أ–٣٦أ ,١٦أ ,١١أ ,٨أ ,٢ تارقفلا :عجار(

 تايلوؤسDاو راود2ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يفدهتسDا يمدختسDاو ينوناقلا بساèاو لوؤسDا فرطلا :يه ,لقIا ىلع فارطأ ةث\ث ىلع ديكأتلا تاطابترا عيمج يوت≤ .١
 .فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلل لقتسم رود ًاضيأ دجوي دق ,طابترtا فورظ ىلع ًءانبو

 :ديكأتلا طابتراب ةيتßا راودIا قلعت ةيفيك ه\عأ لكشلا حضوي .٢

 .طابترtا لحم عوضوDا نع لوؤسDا وه لوؤسDا فرطلا )أ(

 ىلإ لصوتلل يدؤي اü طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايقل طباوضلا يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا مدختسي )ب(
 .عوضوDا تامولعم

 .طابترtا طورش ىلع ينوناقلا بساèا عم فيلكتلاب مئاقلا فرطلا قفتي )ج(

 يمدختسDا ىدل ةقثلا ةجرد عفر ىلإ فدهي جاتنتسا ءادبã ةبسانDا ةلدIا نم يفكي ام ىلع ينوناقلا بساèا لصحي )د(
 .عوضوDا تامولعم لايح ,لوؤسDا فرطلا ف\خب ,يفدهتسDا

 تاسسؤDا وأ دارفIا مه نوفدهتسDا نومدختسDا .عوضوDا تامولعم ساسأ ىلع مهتارارق نوفدهتسDا نومدختسDا ذختي )ه(
 .ديكأتلا ريرقت نومدختسيس مهنأ ينوناقلا بساèا عقوتي نيذلا تاسسؤDاو دارفIا تاعومجم وأ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٤٤  

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترj يلودلا رايعDا
 

 

 تايلمع ف\خب ىرخIا ديكأتلا تاطابترا
 ةيخيراتلا ةيلاDا تامولعDا صحف وأ ةعجارم

٣.  ïا دصر نكD\ا هذهب قلعتي اميف ةيلاتلا تاظحIراود: 

 .ينوناقلا بساèا ىلإ ةفاضإ يفدهتسم يمدختسمو لوؤسم فرط ىلع لقIا ىلع ديكأت طابترا لك يوتحي •

• t ïا نوكي نأ نكèا فرطلا وه ينوناقلا بساDا دحأ وأ فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ لوؤسDا يمدختسDيفدهتس. 

 .يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا ًاضيأ وه لوؤسDا فرطلا نوكي ,رشابDا طابترtا ف •

 مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا وه ,ينوناقلا بساèا ريغ ,رخآ صخش وأ ,لوؤسDا فرطلا نوكي نأ نكï ,قيدصتلا طابترا ف •
 .يوقتلاب

 tو .ًارشابم ًاطابترا طابترtا ناك ,طباوضلل ًاقفو طابترtا لحم عوضوDا يوقت وأ سايقب ينوناقلا بساèا ماق ىتم •
ïا كلذ ةفص رييغت نكtا رخآ فرط لم≤ قيرط نع قيدصت طابترا ىلإ طابترDىلع ,يوقتلا وأ سايقلا نع ةيلوؤس 
 .تامولعDا نع ةيلوؤسDا هلمحتب هيف رقي عوضوDا تامولعü نايب قافرإب لوؤسDا فرطلا مايق قيرط نع لاثDا ليبس

• ïا فرطلا نوكي نأ نكDفيلكتلاب مئاقلا فرطلا وه لوؤس. 

 فرطلاو ,يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا ًاضيأ وه لوؤسDا فرطلا نوكي نأ نكï ,قيدصتلا تاطابترا نم ديدعلا ف •
 نع هتدعأ ريرقت نأشب ديكأت طابترا ذيفنتل ينوناق بساحم فيلكتب ةأشنDا موقت نأ كلذ ةلثمأ نمو .فيلكتلاب مئاقلا

ùا تاسراtا ةمادتسåا نمو .اهب ةصاIا فرطلا اهيف فلتخي يتلا ةلثمDام يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا نع لوؤس 
 ةمادتسtا تاسراù نع ةيموكح ةهج هتدعأ ريرقت نأشب ديكأت طابترا ذيفنتب ينوناقلا بساèا فيلكت متي امدنع نوكي
 .ةصاخ ةكرش ف

 .عوضوDا تامولعم نع ةبوتكم ةدافإ ينوناقلا بساحملل يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا ًةداع مدقي ,قيدصتلا طابترا ف •
 t امدنع لاثDا ليبس ىلع ,ةدافãا كلت لثم ىلع لوصMا ىلع ًارداق ينوناقلا بساèا نوكي t دق ,تtاMا ضعب فو
 .يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا وه فيلكتلاب مئاقلا فرطلا نوكي

• ïا فرطلا نوكي نأ نكDا دحأ لوؤسDا يمدختسDهنكلو ,يفدهتس t ا نوكيDديحولا مدختس. 

 سفن نم وأ ةفلتخم تآشنم نم نوفدهتسDا نومدختسDاو ,يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلاو ,لوؤسDا فرطلا نوكي دق •
 ييوتسم نم سلجم ىلع يوت≤ ةأشنD يميظنت لكيه ف فارشãا سل¶ا بلطي نأ ,ةيناثلا ةلاMا ةلثمأ نمو .ةأشنDا
 فرطلا يب ةق\علا ىلإ رظنلا مزليو .ةأشنDا كلتل يذيفنتلا سل¶ا نم ةمدقDا تامولعDا نأشب ديكأت ىلع لوصMا
 ةق\علا هذه فلتخت دقو هنيعب طابترا لك قايس ف يفدهتسDا يمدختسDاو ,يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلاو ,لوؤسDا
 دحأ )فدهتسDا مدختسDا( ةأشنملل ايلعلا ةرادãا فّلكت دق ,لاثDا ليبس ىلعف .تايلوؤسملل ددèا يديلقتلا لسلستلا نع
 ىندأ ىوتسم هنع ةرشابDا ةيلوؤسDا ىلوتي ةأشنDا ةطشنأ نم يعم بناج نأشب ديكأت طابترا ذيفنتب يينوناقلا يبساèا
 .ايلعلا ةرادãا ىلإ عجرت هنع ةيئاهنلا ةيلوؤسDا نكل ,)لوؤسDا فرطلا( ةيرادãا تايوتسDا نم

• ïيذلا ,فيلكتلاب مئاقلا فرطلا نوكي نأ نك t ا فرطلا تقولا تاذ ف نوكيDا وه ,لوؤسDا مدختسDفدهتس. 

 :نع ريبعتلل ًاغاصُم ينوناقلا بساèا جاتنتسا نوكي دق .٤

 وأ ;ةقبطنDا طباوضلاو طابترtا لحم عوضوDا •

 وأ ;ةقبطنDا طباوضلاو عوضوDا تامولعم •

 .ينعDا فرطلا نم مدقم نايب •

 كانه نوكي t امدنع تاطابترtا دحأ ىلع ديكأتلا ريياعم ئدابم قيبطت ىلع لوؤسDا فرطلاو ينوناقلا بساèا قفتي نأ زوجي .٥
 ,تtاMا هذه لثم فو .ديكأتلا ريياعD ىرخIا تابلطتDا عيمجب ءافولا ةطيرش نكل لوؤسDا فرطلا ىوس نوفدهتسم نومدختسم
 .لوؤسDا فرطلا ىلع ريرقتلا مادختسا رصقب ةدافإ ىلع ينوناقلا بساèا ريرقت لمتشي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا رابتخا :)٣٤٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم

 

 .ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعGا سلجم نم ردص امك ,)٣٤٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
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 )٣٤٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم

  
 )٣٤٠٠( ديكأتلا تاطابتر> يلودلا رايع4ا

 ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا رابتخا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترGا لامعRا ىلع رايعGا اذه يرسي(

 سرهفلا

 ةرقفلا
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 ةيلودلا ريياعGا تارادصq ديهمتلا عم بنج ىلإ ًابنج "ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رابتخا" )٣٤٠٠( ديكأتلا تاطابترe يلودلا رايعGا ةءارق يغبني
 .ةقzعلا تاذ تامدyاو ىرخRا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارGاو ةدوvا ةباقرل
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 ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رابتخا
 

 ةمدقم

 كلذ ف اb ,اهنع ريرقتلاو ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رابتخe تاطابترeا نع تاداشرإ يدقتو ريياعم عضو وه رايعGا اذه نم ضرغلا .١
 متي يتلا ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رابتخا ىلع رايعGا اذه قبطي eو .ةيرظنلا تاضارتفeاو ريدقت لضفأ تاضارتفe رابتخeا تاءارجإ
 ديدعلا نأ ريغ ,ةأشنملل يونسلا ريرقتلا ف دراولا ليلحتلاو ةرادqا تاشقانم ف دجوت يتلاك ,ةيدرس وأ ةماع تاحلطصb اهنع ريبعتلا
 .رابتخeا كلذ لثG ةبسانم نوكت دق رايعGا اذه ف ةدراولا تاءارجqا نم

 :تناك اذإ اّمع ةبسان4ا ةلدRا نم يفكي ام ىلع لصحي نأ عجار4ا ىلع يغبني ,ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا رابتخ> طابترا ذيفنت دنع .٢

 تاضارتف>ا ةلاح فو ,ةلوقعم ريغ تسيل ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا اهيلإ دنتست يتلاو ريدقت لضفR ةراد[ا تاضارتفا )أ(
 ;تامولع4ا نم ضرغلا عم قستت تاضارتف>ا تناك اذإ اّمع ةلدRا نوكت ,ةيرظنلا

 ;تاضارتف>ا ساسأ ىلعو ميلس ٍلكشب ةَّدعُم ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا )ب(

 اذإ ام كلذ ف اs ,ٍفاك ٍلكشب اهنع حصفم ةيرهوoا تاضارتف>ا عيمجو ,ميلس لكشب ةضورعم ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا )ج(
 ;ةيرظن تاضارتفا وأ ريدقت لضفأ تاضارتفا دعت تناك اذإ ا4 ةحضاو ةراشإ ىلع يوتu تناك

 .ةبسانم ةيبساحم ئدابم مادختسابو ,ةيخيراتلا ةيلا4ا مئاوقلا عم قستي ساسأ ىلع ةَّدعُم ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا )د(

 لبقتسGا ف ثدä نأ نكâ يتلا ثادحRا نع تاضارتفا ىلإ ةدنتسم ةيلام تامولعم اهب دصقُي "ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا" .٣
 دقو .ةريبك تاداهتجا ةسراå اهدادعإ بلطتيو ,ريبك دح ىلإ اهتعيبطب ةيعوضوم ريغ يهو .ةأشنGا بناج نم ةلمتãا تافرصتلاو
 عقوت ىلإ ةفاضqاب ةدحاو ةنسل ؤبنت ,لاثGا ليبس ىلع ,امهيلك نم جيزم وأ عقوت وأ ؤبنت ةروص ف ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رهظت

yتاونس سم. 

 نم يتلا تافرصتلاو اهثودح ةرادqا عقوتت ةيلبقتسم ثادحR تاضارتفا ساسأ ىلع ةَّدعُم ةيلبقتسم ةيلام تامولعم هب دصقُي "ؤبنتلا" .٤
 .)ريدقت لضفأ تاضارتفا( تامولعGا هذه دادعإ خيرات ف ثادحRا هذه لايح ةرادqا اهذختت نأ عقوتGا

 :ساسأ ىلع ةَّدعُم ةيلبقتسم ةيلام تامولعم هب دصقُي "عقوتلا" .٥

 ضعب نوكت امدنع zًثم ,ةرورضلاب اهثودح عقوتُي e يتلا ةرادqا تافرصتو ةيلبقتسGا ثادحRا نأشب ةيرظن تاضارتفا )أ(
 وأ ;اهتايلمع ةعيبط ف يسيئر رييغت ءارجإ ددصب نوكت وأ ,سيسأتلا ةلحرم ف تآشنGا

 .ةيرظنلا تاضارتفeاو ريدقت لضفأ تاضارتفا نم جيزم )ب(

 .)"ول -اذام" ويرانيس( تافرصتلاو ثادحRا عوقو ًاردقم ناك اذإ تامولعGا دادعإ خيرات ف ةلمتãا تاعبتلا تامولعGا هذه حضوتو

٦. âا نمضتت نأ نكGا تامولعGا ةيلاGا مئاوقلا رصانع نم رثكأ وأ دحاو رصنع وأ ةيلام مئاوق ةيلبقتسGاهدادعإ متي دقو ,ةيلا: 

 وأ ;لمتحم يلامسأر رامثتسا يوقت ف ةدعاسملل لاثGا ليبس ىلع ,ةرادùل ةيلخاد ةادأك )أ(

 :ف ,لاثGا ليبس ىلع ,ةثلاث فارطأ ىلع اهعيزوتل )ب(

 .يلمتãا نيرمثتسملل ةيلبقتسGا تاعقوتلا نع تامولعم ريفوتل باتتكا ةرشن •

 .ىرخRا ةمتهGا فارطRاو ةيميظنتلا تاطلسلاو يمهاسملل تامولعم ريفوتل يونس ريرقت •

 .ةيدقنلا تاقفدتلل تاؤبنت لاثGا ليبس ىلع نمضتت دق ,تامولعb يضرقGا ديوزت ىلإ فدهي دنتسم •

 .اهنع حاصفqاو اهيلإ تدنتسا يتلا تاضارتفeا ديدä كلذ ف اb ,ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا ضرعو دادعإ نع ةلوؤسGا يه ةرادqا .٧
 لبق نم اهمادختسe ةَّدعُم تناك ًءاوس اهتيقادصم زيزعتل اهنع ريرقت دادعإو ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رابتخا عجارGا نم بلطُي دقو
 .ةيلخاد ضارغR ةَّدعُم تناك وأ ةثلاث فارطأ
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 ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رابتخا
 

 ةيلبقتسم ةيلام تامولعs قلعت4ا عجار4ا ديكأت

 تاضارتفeا معدت ةلدأ رفوت لامتحا نم مغرلابو .ثدe ä دقو دعب ثدä مل تافرصتو ثادحأب ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا قلعتت .٨
 ,اهتعيبطب ةينظ يهف اذهلو ,ماع ٍلكشب يلبقتسم هجوت تاذ اهتاذ دح ف ةلدRا كلت نإف ,ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا اهيلإ تدنتسا يتلا
 يأر ءادبإ نم هنّكâ عضو ف عجارGا نوكي e ,كلذلو .ةيخيراتلا ةيلاGا تامولعGا ةعجارم دنع ًةداع ةحاتGا ةلدRا نع اهزيâ ام اذهو
 .ققحتتس ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا ف ةرهاظلا جئاتنلا تناك اذإ اّمع

 نم نوكي دق هنإف ,ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا اهيلإ تدنتسا يتلا تاضارتفeا مييقت دنع ةحاتGا ةلدRا عاونR ًارظنو ,كلذ ىلع ةوzعو .٩
 ,يلاتلابو .يرهوvا فيرحتلا نم ولخت تاضارتفeا نأب مزاج يأر ءادبq يفكي عانتقeا نم ىوتسم ىلإ لوصولا عجارGا ىلع بعصلا
 امدنعف ,كلذ عمو .ديكأتلا نم طسوتم ىوتسم طقف عجارGا مدقي ,ةرادqا تاضارتفا ةيلوقعم ىدم نع ريرقتلا دنع ,رايعGا اذه يفف
 قلعتي اميف مزاج ديكأت ءادبإ نم عجارGا عنâ ام دجوي zف ,عجارGا مكح بسحب عانتقeا نم بسانم ىوتسم ىلإ لوصولا متي
 .تاضارتفeاب

 طابتر>ا لوبق

 :اهنيب نم رومأ ةلمج نابسßا ف عجارGا ذخأي ,ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رابتخe طابترا يأ لوبق لبق .١٠

 ;تامولعملل فدهتسGا مادختسeا •

 ;دودãا وأ ماعلا عيزوتلل نوكتس تامولعGا تناك اذإ ام •

 ;ةيرظن تاضارتفا وأ ريدقت لضفأ تاضارتفا دعت تناك اذإ ام يأ ,تاضارتفeا ةعيبط •

 ;تامولعGا ف اهنيمضت متيس يتلا رصانعلا •

 .تامولعGا اهيطغت يتلا ةرتفلا •

 دقتعي امدنع وأ حضاو لكشب ةيعقاو ريغ تاضارتف>ا نوكت امدنع ,هنم باحسن>ا هيلع يغبني وأ ,طابتر>ا لوبق عجارملل يغبني > .١١
 .فدهتس4ا مادختس�ل ةبسانم ريغ نوكتس ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا نأب عجار4ا

 ةدعاسملل طابترا باطخ عجارGا لسري نأ عجارGاو ةأشنGا نم ٍلك ةحلصم نمو .طابتر>ا طورش ىلع ليمعلاو عجار4ا قفتي نأ يغبني .١٢
 تاضارتفeا نع ةرادqا تايلوؤسم حضويو ,١٠ ةرقفلا ف ةدراولا رومRا طابترeا باطخ لوانتيو .طابترeاب قلعتGا مهفلا ءوس بن® ف
 .تاضارتفeا عضو ف ةمدختسGا ةيردصGا تانايبلاو ةلصلا تاذ تامولعGا عيمجب عجارGا ديوزت نعو

 طاشنلاب ةفرع4ا

 ةبولط4ا ةمه4ُا تاضارتف>ا عيمج تناك اذإ ام يوقت ىلع ًارداق نوكيل طاشنلاب ةفرع4ا نم ٍفاك ىوتسs ىظحي نأ عجار4ا ىلع يغبني .١٣
 ةيلاGا تامولعGا دادعq ةأشنGا ةيلآب ةيارد ىلع نوكي نأ ًاضيأ عجارGا جاتحيو .اهديدu ت دق ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا دادع[
 :يلي اميف رظنلا قيرط نع ,لاثGا ليبس ىلع ,ةيلبقتسGا

 نيذلا صاخشRا ةبر®و ةربخو ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا دادعإ ف مدختسGا ماظنلا ىلع ةقبطGا ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ •
 .ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا نودعي

 .ةرادqا تاضارتفا معدي يذلاو ةأشنGا بناج نم ّدعGُا قيثوتلا ةعيبط •

 .بساßا ىلإ ةدنتسGاو ةيضايرلاو ةيئاصحqا بيلاسRا مادختسا ىدم •

 .اهقيبطتو تاضارتفeا عضو ف ةمدختسGا قرطلا •

 .ةمهGا تافارحنeا بابسأو ةقباس تارتف ف ةّدعGُا ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا ةقد •
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 ىلإ عجارGا جاتحيو .ًارربم ةيخيراتلا ةيلا4ا تامولع4ا ىلع دامتع>ا هيف نوكي يذلا ىد4ا نابسÖا ف ذخأي نأ عجار4ا ىلع يغبني .١٤
äاب ةفرعم ليصGا تامولعGا تناك اذإ ام مييقتل ةيخيراتلا ةيلاGا تامولعGا ةيلاGا عم قستي ساسأ ىلع اهدادعإ ت دق ةيلبقتسGتامولع 
 تناك اذإ ام ,لاثGا ليبس ىلع ,ددحي نأ ىلإ عجارGا جاتحيسو .ةرادqا تاضارتفا ف رظنلل يخيرات سايقم ريفوتلو ,ةيخيراتلا ةيلاGا
 .ةلوبقم ةيبساحم ئدابم اهدادعإ ف تمدخُتسا دق تناك اذإ امو ,اهصحف وأ اهتعجارم ت≠ دق ةلصلا تاذ ةيخيراتلا تامولعGا

 ةلحرم ف ةأشنGا تناك اذإ وأ ,لدعم ريغ ةقباس ةرتفل ةيخيراتلا ةيلاGا تامولعGا نع صحفلا ريرقت وأ ةعجارGا ريرقت نكي مل اذإ .١٥
 .ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رابتخا ىلع اهريثأتو ةطيãا قئاقßا نابسßا ف ذخأي نأ عجارGا ىلعف ,سيسأتلا

 ةاطغ4ُا ةرتفلا

 ةيّنظ حبصت تاضارتفeا نإ ثيحو .ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا اهيطغت يتلا ةينمزلا ةرتفلا نابسÖا ف ذخأي نأ عجار4ا ىلع يغبني .١٦
 .ةرتفلا كلت تلاط املك لقت ريدقت لضفأ تاضارتفا ءارجإ ىلع ةرادqا ةردق نإف ,اهيطغت يتلا ةينمزلا ةرتفلا لوطت امدنع ربكأ لكشب
 ف عجارGا رظنب ةلصلا تاذ لماوعلا ضعب يلي اميفو .تاضارتفzل لوقعم ساسأ ةرادqا ىدل هيف نوكي يذلا تقولا ةرتفلا زواجتت eو
 :ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا اهيطغت يتلا ةينمزلا ةرتفلا

 ةينمزلا ةرتفلا عورشGا زا∞q بولطGا تقولا ددحي دق مخض يئاشنإ عورشم ذيفنت ةلاح ف ,لاثGا ليبس ىلع ,ليغشتلا ةرود •
 .ةاطغGُا

 دق ةاطغGا ةيلبقتسGا ةرتفلا نإف ,ديدج جتنم يدقت ددصب ةأشنGا تناك اذإ ,لاثGا ليبس ىلع ,تاضارتفeا ىلع دامتعeا ةجرد •
 وه ةأشنملل ديحولا طاشنلا ناك اذإ ,رخ±ا بناvا ىلعو .روهش وأ عيباسأ zًثم ,ةريغص تارتف ىلإ ةمَّسقُمو ةريصق نوكت
 .ًايبسن ةليوط ةيلبقتسم ةرتف ةيطغت لوقعGا نم نوكي دقف ,لجRا ةليوط ريجأت دوقع بجوb تاراقع كzتما

 ىلع لوصحلل مدقم بلطب لصتي اميف ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا دادعإ متي دق ,لاثGا ليبس ىلعف ,يمدختسGا تاجايتحا •
 لصتي اميف نيرمثتسملل اهدادعإ متي دق تامولعGا نإف ,يلاتلابو .دادسلل ةيفاك لاومأ ديلوتل ةبولطGا ةينمزلا ةرتفللو ضرق
 .ةيلاتلا ةرتفلا ف تzصحتملل فدهتسGا مادختسeا حيضوتل تادنس عيبب

 رابتخ>ا تاءارجإ

 :اهنيب نم ًارومأ نابسßا ف ذخأي نأ عجارGا ىلع يغبني ,اهادمو اهتيقوتو رابتخeا تاءارجإ ةعيبط ديدä دنع .١٧

 ;يرهوج فيرu دوجو ةيلامتحا )أ(

 ;ةقباس تاطابترا يأ ل�خ ةبستك4ا ةفرع4ا )ب(

 ;ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا دادعإب قلعتي اميف ةراد[ا ةءافك )ج(

 ;ةراد[ا تاداهتجاب ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا رثأت ىدم )د(

 .اهيلع دامتع>ا ةيناكمإو ةيساسRا تانايبلا ةيافك ىدم )ه(

 لوصßا نكâو .ةلدRا هذه ىلع دامتعeا ةيناكمإ مييقتو ,ريدقت لضفR ةرادqا تاضارتفا معدت يتلا ةلدRا ردصم مييقت عجارGا ىلوتي .١٨
 ءوض ف تاضارتفeا ف رظنلا كلذ ف اb ,ةيجراخو ةيلخاد رداصم نم تاضارتفeا كلت ديؤت يتلا ةبسانGا ةلدRا نم يفكي ام ىلع
 .ةأشنGا ةردق قاطن ف عقت ططخ ىلإ دنتست تناك اذإ ام يوقتو ةيخيراتلا تامولعGا

 .نابسßا ف اهذخأ ت دق تاضارتفeا هذهل ةمهGُا تاساكعنeا عيمج تناك اذإ اميف عجارGا رظني ,ةيرظنلا تاضارتفeا مادختسا دنع .١٩
 ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا نإف ,ةأشنGا عنصG ةيلاßا ةيجاتنqا ةقاطلا نم ربكأب ومنتس تاعيبGا نأ ًاضرتفم ناك اذإ ,لاثGا ليبس ىلع
 جاتنqا لثم ,ةعقوتGا تاعيبGا ةيبلتل ةليدبلا لئاسولا فيلاكت وأ عنصملل ةيجاتنqا ةقاطلا ةدايز ف يرورضلا رامثتسeا نمضتت نأ مزلي
 .نطابلا نم دوقع لzخ نم

 نم ضرغلا عم ةقستم اهنأب عنتقي نR ةجاحب عجارGا نإف ,ةيرظنلا تاضارتفeا معدت ةلدأ ىلع لوصحلل ةجاßا مدع نم مغرلا ىلع .٢٠
 .ٍحضاو ٍلكشب ةيعقاو ريغ اهنأب داقتعzل وعدي ببس دجوي e هنأو ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا



 

 

يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٥٠  

 )٣٤٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
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 ليبس ىلع ,مايقلا قيرط نع كلذو ةرادqا تاضارتفا نم ميلس ٍلكشب ةَّدعُم ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا نأب عنتقي نR عجارGا جاتحي .٢١
 مزتعت يتلا تافرصتلا نوكت نأ يأ ,يلخادلا قاستeا صحفو ةيباسßا ةيلمعلا ةداعإ لثم ةيباتكلا لامعRا نم ققحتلا تايلمعب ,لاثGا
 .ةدئافلا تeدعم لثم ةكرتشم تاريغتم ىلإ ةدنتسGا غلابGا ديدä ف قاستا مدع تeاح دجوت eو اهضعب عم ةقفاوتم اهذاختا ةرادqا

 تامولعGا ف ةحضوGا جئاتنلا ىلع يرهوج ريثأت نيابتلل ةصاخ ةفصب ةساسßا تeاجملل هيف نوكيس يذلا ىدGا ىلع عجارGا زكري .٢٢
 ةبسانم ىدG عجارGا يوقت ىلع ًاضيأ رثؤيسو .ةبسانم ةلدأ ىلع لوصحلل عجارGا يعس ىدم ىلع اذه رثؤيسو .ةيلبقتسGا ةيلاGا
 .هتيافكو حاصفqا

 ف عجارGا ذخأي نأ مهGا نمف ,ةيدرف ةيلام ةمئاقك ,ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رصانع نم رثكأ وأ دحاو رصنع رابتخe طابترeا دنع .٢٣
 .ةيلاGا مئاوقلا ف ىرخRا تانوكGا عم ةلدابتGا تاقzعلا نابسßا

 ىلع تاءارجإ قيبطتل ةجاßا ىدم ف عجارGا رظني ,ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا ف ةيلاßا ةرتفلا نم ٍضقنم ءزج يأ يمضت دنع .٢٤
 .ةيلبقتسGا ةرتفلا نم تضقنا يتلا ةدGا ,لاثGا ليبس ىلع ,فورظلل ًاعبت تاءارجqا نيابتت فوسو .ةيخيراتلا تامولعGا

 لامتكا ىدمو ,ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولعملل فدهتس4ا مادختس>ا نأشب ةراد[ا نم ةبوتكم تادافإ ىلع لصحي نأ عجار4ا ىلع يغبني .٢٥
 .ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا نع اهتيلوؤسم لمحتل ةراد[ا لوبقو ,ةمه4ُا ةراد[ا تاضارتفا

 حاصف[او ضرعلا

 تاذ ةينهم ريياعم وأ حئاول وأ ةمظنأ يR ةصاyا تابلطتGا ىلإ ةفاضqاب ,اهنع حاصفqاو ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا ضرع مييقت دنع .٢٦
 :يلي اميف رظنلا ىلإ عجارGا جاتحي ,ةلص

 ;للضم ريغو ةديفم تامولعم مدقي ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا ضرع ناك اذإ ام )أ(

 ;ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGاب ةقفرGا تاحاضيqا ف حضاو ٍلكشب اهنع حاصفqا ت دق ةيبساãا تاسايسلا تناك اذإ ام )ب(

 ام حيضوت مزليو ;ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGاب ةقفرGا تاحاضيqا ف ٍفاك ٍلكشب اهنع حاصفqا ت دق تاضارتفeا تناك اذإ ام )ج(
 تeاجb تاضارتفeا قلعتت امدنعو ,ةيرظن تاضارتفا اهنأ مأ ةرادqا بناج نم تاريدقت لضفأ لث≠ تاضارتفeا تناك اذإ
 حاصفqا مزلي جئاتنلا ف هيلع ةبترتGا ةيساسßاو اذه دكأتلا مدع نإف ,دكأتلا مدع نم ةيلاع ةجردل ةضرعمو ةيرهوج دعُت
 ;ٍفاك ٍلكشب امهنع

 ف ةبسانم دعُت تاضارتفeا نأ ةرادqا دكؤت نأ مزليو .ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا دادعإ خيرات نع حاصفqا ت دق ناك اذإ ام )د(
 ;نمزلا نم ةرتف ربع اهعيم® متي دق نوكي اbر ةيساسRا تامولعGا نأ نم مغرلاب ىتح ,خيراتلا اذه

 ٍلكشب هرايتخا متي مل ىدGا ناك اذإ امو ,يعم ىدم يب نم ةيدرفلا ميقلا رايتخا ساسأ ىلإ حوضوب ةراشqا ت≠ دق ناك اذإ ام )ه(
 ;ىدم ةروص ف ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا ف جئاتنلا رهظت امدنع كلذو للضم وأ زيحتم

 رييغتلا ببس نايب عم ,ةيخيرات ةيلام مئاوق رخآ رودص ذنم ةيبساãا ةسايسلا ف رييغت يأ نع حاصفqا ت دق ناك اذإ ام )و(
 .ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا ىلع هريثأتو

 ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا رابتخا نع ريرقتلا

 :يلي ام ىلع ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا رابتخا نأشب عجار4ا لبق نم ّدع4ُا ريرقتلا يوتحي نأ يغبني .٢٧

 ;ناونعلا )أ(

 ;ريرقتلاب نوبطاéا )ب(

 ;ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا ديدu )ج(

 ;ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا رابتخ> ةقبطن4ا ةلصلا تاذ ةينطولا تاسرام4ا وأ ريياع4ا وأ ,ديكأتلا تاطابترا ريياعم ىلإ ةراش[ا )د(

 ;اهيلإ تدنتسا يتلا تاضارتف>ا كلذ ف اs ,ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا نع ةلوؤس4ا يه ةراد[ا نأب ةرابع )ه(
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 ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رابتخا
 

 ;ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولعملل ديق4ُا عيزوتلا وأ/و ضرغلا ىلإ ةراش[ا ,ءاضتق>ا دنع )و(

 ;ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولعملل ً>وقعم ًاساسأ رفوت تاضارتف>ا تناك اذإ اّمع يفنلا ةغيصب ديكأت ةرابع )ز(

 يلا4ا ريرقتلا راط[ ًاقفو ةضورعمو ,تاضارتف>ا ساسأ ىلع ميلس ٍلكشب ةَّدعُم ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا تناك اذإ اميف يأر )ح(
 ;ةلصلا يذ

 ;ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا ف اهيلإ راش4ُا جئاتنلا ققu ةيلباق نأشب ةبسانم تاهيبنت )ط(

 ;تاءارج[ا لامتكا خيرات نوكي نأ يغبني يذلا ريرقتلا خيرات )ي(

 ;عجار4ا ناونع )ك(

 .عيقوتلا )ل(

 :نأ ريرقتلا اذه لثم نأش نم )م(

 نأب داقتعeا ىلإ هوعدي ام عجارGا ملع ىلإ اµ دق ناك اذإ ام ,تاضارتفzل ةمعادلا ةلدRا رابتخا ىلإ ًادانتسا ,ددحي •
 .ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعملل eًوقعم ًاساسأ رفوت e تاضارتفeا

 ًاقفو ةضورعمو ,تاضارتفeا ساسأ ىلع ميلس ٍلكشب ةَّدعُم ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا تناك اذإ اميف يأر نع ربعي •
qا ريرقتلا راطGةلصلا يذ يلا. 

 :يلي ام ركذي •

 امك عقت e ام ًاريثك ةعقوتGا ثادحRا نR ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا نع فلتخت نأ نكâ ةيلعفلا جئاتنلا نأ ○
 ةروص ف ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا نع ريبعتلا متي امدنعف ,لثGابو .ًايرهوج نوكي دق نيابتلا نأو عقوتم وه
 ;ىدGا كلذ نمض عقتس ةيلعفلا جئاتنلا نأ ديكأت نكe â هنأ ركذ يغبنيف ,ىدم

 نم ةعومجم مادختساب ,)ضرغلا ديدä متي( ـل اهدادعإ ت دق ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا نأ ,عقوتلا ةلاح ف ○
 عقوتُي e ةرادqا بناج نم تافرصتو ةيلبقتسم ثادحأ نع ةيرظن تاضارتفا نمضتت يتلا تاضارتفeا
 ضارغR اهمادختسا متي e ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا نأ ىلإ ءارقلا ريذä متي يلاتلابو .ةرورضلاب اهثودح
 .اهل تددح يتلا فzخب ىرخأ

 :تاؤبنتلا دحأ نع لدعم ريغ ريرقت نم فطتقG لاثم يلي اميف .٢٨

 نع ةلوؤسGا يه ةرادqاو .ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رابتخا ىلع قبطنGا ديكأتلا تاطابترا رايعG ًاقفو ١ؤبنتلا انربتخا دقل
 .اهيلإ دانتسeا ت يتلا × حاضيqا ف ةحضوGا تاضارتفeا كلذ ف اb ,ؤبنتلا

 e تاضارتفeا هذه نأب داقتعeا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني ملف ,تاضارتفzل ةمعادلا ةلد∏ل انرابتخا ىلإ ًادانتساو
 ٢... ـل ًاقفو ٌضورعمو تاضارتفeا ساسأ ىلع ميلس لكشب ٌدعُم ؤبنتلا نأ ىرن امك .ؤبنتلل eًوقعم ًاساسأ رفوت

 نوكي دق نيابتلا نإ امك عقوتم وه امك عقت e ام ًاريثك ةعقوتGا ثادحRا نR ؤبنتلا نع ةيلعفلا جئاتنلا فلتخت نأ نكâو
 .ًايرهوج

 :تاعقوتلا دحأ نع لدعم ريغ ريرقت نم فطتقG لاثم يلي اميف .٢٩

 نع ةلوؤسGا يه ةرادqاو .ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رابتخا ىلع قبطنGا ديكأتلا تاطابترا رايعG ًاقفو ٣عقوتلا انربتخا دقل
 .اهيلإ دانتسeا ت يتلا × حاضيqا ف ةحضوGا تاضارتفeا كلذ ف اb ,عقوتلا

 
 .ةيدرفلا مئاوقلا ديدä قيرط نع وأ تاحفصلا ماقرأ ىلإ ةراشqا قيرط نع لاثGا ليبس ىلع ,بسانم لكشب امهديدäو ؤبنتلا اهيطغي يتلا ةرتفلاو ةأشنGا مسا جاردإ متي  ١
 .ةلصلا يذ يلاGا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي  ٢
 .ةيدرفلا مئاوقلا ديدä قيرط نع وأ تاحفصلا ماقرأ ىلإ ةراشqا قيرط نع لاثGا ليبس ىلع ,بسانم لكشب امهديدäو عقوتلا اهيطغي يتلا ةرتفلاو ةأشنGا مسا جاردإ متي  ٣
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 )٣٤٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم

 

 ةيلبقتسGا ةيلاGا تامولعGا رابتخا
 

 عقوتلا دادعإ ت دقف ,سيسأتلا ةلحرم ف لازت e ةأشنGا نإ ثيحو .)ضرغلا فصو متي( ـل عقوتلا اذه دادعإ ت دقو
 e ةرادqا بناج نم تافرصتو ةيلبقتسم ثادحأ نع ةيرظن تاضارتفا نمضتت يتلا تاضارتفeا نم ةعومجم مادختساب
 فzخب ىرخأ ضارغR ًابسانم نوكي e دق عقوتلا اذه نأ ىلإ ءارقلا هّبنن نأ دون ,يلاتلابو .ةرورضلاب اهثودح عقوتُي
 .هzعأ ةروكذGا

 e تاضارتفeا هذه نأب داقتعeا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني ملف ,تاضارتفzل ةمعادلا ةلد∏ل انرابتخا ىلإ ًادانتساو
 ىلع ميلس لكشب ٌدعُم عقوتلا نأ ىرن امك .)ةيرظنلا تاضارتفeا ىلإ ةراشqا متت( نأ ضارتفاب ,عقوتلل eًوقعم ًاساسأ رفوت
 ٤... ـل ًاقفو ٌضورعمو تاضارتفeا ساسأ

 جئاتنلا فلتخت نأ لمتãا نم لظي ,هzعأ ةروكذGا ةيرظنلا تاضارتفzل ًاقفو ةعقوتGا ثادحRا عوقو ةلاح ف ىتحو
 .ًايرهوج نوكي دق نيابتلا نإ امك ,عقوتم وه امك عقت e ام ًاريثك ىرخRا ةعقوتGا ثادحRا نR عقوتلا نع ةيلعفلا

 ف ضراعم وأ ظفحتم يأر ءادبإ هيلع يغبني ,ًايفاك سيل اهنع حاصف[او ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا ضرع نأ عجار4ا دقتعي امدنع .٣٠
 امدنع نوكي ام كلذ ةلثمأ نمو .لاÖا ىضتقم بسح ,طابتر>ا نم باحسن>ا هيلع يغبني وأ ,ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا نع هريرقت
 .ةياغلل ةساسح دعُت تاضارتفا يأ تاعبت نع فاك لكشب حاصفqا ف ةيلاGا تامولعGا لشفت

 ساسأ ىلع ةَّدع4ُا ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولعملل ً>وقعم ًاساسأ رفوي > ةمه4ا تاضارتف>ا نم رثكأ وأ ًادحاو نأ عجار4ا دقتعي امدنع .٣١
 ءوض ف ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولعملل ً>وقعم ًاساسأ رفوي > ةمه4ا تاضارتف>ا نم رثكأ وأ ًادحاو نأ وأ ,ريدقت لضفأ تاضارتفا
 .طابتر>ا نم باحسن>ا وأ ,ةيلبقتس4ا ةيلا4ا تامولع4ا نع هريرقت ف ضراعم يأر ءادبإ اّمإ عجار4ا ىلع يغبنيف ,ةيرظنلا تاضارتف>ا

 ىلع يغبنيف ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةيرورض دعُت يتلا تاءارج[ا نم رثكأ وأ دحاو قيبطت نود لوu فورظب رابتخ>ا رثأتي امدنع .٣٢
 ةيلا4ا تامولع4ا نع هريرقت ف قاطنلا ىلع ضورف4ا ديقلا فصو عم يأر ءادبإ نع عانتم>ا وأ طابتر>ا نم باحسن>ا اّمإ عجار4ا
 .ةيلبقتس4ا

 
 .٢ مقر ةيشاßا رظنا  ٤



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةيمدDا ةأشن@ا ف ةباقرلا تاودأ نع ديكأتلا ريراقت :)٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 ف ذخKا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعFا سلجم نم ردص امك ,)٣٤٠٢( ديكأتلا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .دامتعXا ةقيثو ف اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا تQيدعتلا نابسOا
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 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترF يلودلا رايع@ا 

ةيمدDا ةأشن@ا ف ةباقرلا تاودأ نع ديكأتلا ريراقت

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترFا ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريراقت لامعأ ىلع رايعFا اذه يرسي(

 سرهفلا
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 ةيمدbا ةأشنFا تارارقs لاثم :لوKا قحلFا

 ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ :يناثلا قحلFا

 ةيمدbا ةأشنFا عجارF ةلدعم ديكأت ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ :ثلاثلا قحلFا
 
 

 ديهمتلا عم بنج ىلإ ًابنج "ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ نع ديكأتلا ريراقت" )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترX يلودلا رايعFا ةءارق يغبني
sا تارادصFا ةباقرل ةيلودلا ريياعáاو ةدوFا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارKاو ىرخbعلا تاذ تامدQصاصتخا قاطن حضوت يتلا ,ةق 
 .ديكأتلا تاطابترا رايعم



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٥٦  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 ةمدقم 

 رايع@ا اذه قاطن

 نأشب اهوعجارمو ةديفتسFا تآشنFا همدختست ريرقت يدقتل ١ينوناق بساحم اهب موقي يتلا ديكأتلا تاطابترا رايعFا اذه لوانتي .١
 ةيلمعب ةقلعتFا ةيلخادلا ةباقرلاب ةلص تاذ نوكت نأ حجرFا نم ةمدخ ةديفتسFا تآشنملل مدقت ةيمدخ ةأشنم ف ةباقرلا تاودأ
 ةرداق رايعFا اذهلً اقفو ةَّدُعFا ريراقتلا نأ ثيح نم ٢,)٤٠٢( ةعجارFا رايعم رايعFا اذه لمكيو .ةديفتسFا تآشنFا ف يلاFا ريرقتلا
 )١أ ةرقفلا :عجار( .)٤٠٢( ةعجارFا رايعم بجوë ةبسانم ةلدأ ريفوت ىلع

 نأو "دودحم ديكأت طابترا" وأ "لوقعم ديكأت طابترا" نوكي دق ديكأتلا طابترا نأ ىلع )ديكأتلا راطإ( "ديكأتلا تاطابترا راطإ" صني .٢
 ًاديكأت مدقت يتلا قيدصتلا تاطابترا طقف رايعFا اذه لوانتيو ٣.ًارشابمً اطابترا وأ قيدصت طابترا نوكي نأ ّامإ ديكأتلا طابترا
 ٤.Xًوقعم

 نأشب نايب يدقت ىلع ةرداق وأ ,ةباقرلا تاودK بسانFا ميمصتلا نع ةلوؤسم ةيمدbا ةأشنFا نوكت امدنع طقف رايعFا اذه قبطني .٣
 :يلي اF تاديكأتلا تاطابترا رايعFا اذه لوانتي Xو .ميمصتلا اذه

 وأ ,حضوم وه ام قفو لمعت ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ تناك اذإ اّمع طقف ريرقت دادعإ )أ(

 تاذ نوكت نأ حجرFا نم ةمدخب طبترت يتلا تاودKا كلت فQخب ةيمدbا ةأشنFا ف ىرخأ ةباقر تاودأ نع ريرقت دادعإ )ب( 
 ىلع رثؤت يتلا ةباقرلا تاودأ ,لاثFا ليبس ىلع( ةديفتسFا ةأشنFا ف يلاFا ريرقتلا ةيلمعب ةقلعتFا ةيلخادلا ةباقرلاب ةلص
 .)ةديفتسFا تآشنFا ف ةدوáا ةباقر وأ جاتنsا

 :عجار( .)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم بجوë اهب مايقلا متي يتلا تاطابترXا كلت لثF تاداشرsا ضعب رايعFا اذه مدقي ,كلذ عمو 
 )٢أ ةرقفلا

 اهلوانت متي مل ,ريراقت يدقتبً اضيأ هفيلكت متي دق ةيمدbا ةأشنFا عجارم نإف ,ةباقرلا تاودأ نع ديكأت ريرقت رادصإ ىلإ ةفاضsاب .٤ 
 :يلي ام لثم ,رايعFا اذه ف

 وأ ;ةيمدbا ةأشنFا اهب ظفتõ يتلا اهتدصرأ وأ ةديفتسFا ةأشنFا تQماعم نع ريرقت 

 .ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ نع اهيلع قفتم تاءارجإ ريرقت 

 ىرخKا تابلطتFاو ,ىرخKا ةينهFا تارادصsاو )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم عم ةقQعلا

 تاودأ نأشب ديكأت طابترا ذيفنت دنع رايعFا اذهبو )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعë مازتلXا ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي .٥
 ةيفيك ف رايعFا اذه عسوتيو ,هلحم لحي X هنكلو ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم رايعFا اذه لمكيو .ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا
 .ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ نع ريرقت دادعs لوقعم ديكأت طابترا ف )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم قيبطت

 ةنهFا تايقQخأ دعاوق نم ب ءزáاو أ ءزáاب مازتلXا اهنيب نم رومأ ةلمج )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعë مازتلXا بلطتي .٦
 تابلطتFا وأ ,ديكأتلا تاطابتراب قلعتي اميف يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا ريياعFا سلجم نع ةرداصلا يينهFا يبساحملل
 بلطتيو ٥.ب ءزáاو أ ءزáا تابلطتF لقKا ىلع ةيواسم نوكت يتلا ,ةحئX وأ ماظن ف اهيلع صوصنFا تابلطتFا وأ ,ىرخKا ةينهFا
 ,ىرخKا ةينهFا تابلطتFا وأ ٦,)١( ةدوáا ةباقر رايعم قبطت يتلا بتاكFا دحأ ف ًاوضع طابترXا نع لوؤسFا كيرشلا نوكي نأً اضيأ
 .)١( ةدوáا ةباقرل يلودلا رايعFا تابلطتF لقKا ىلع ةيواسم نوكت يتلاو ,ةحئX وأ ماظن ف ةدراولا تابلطتFا وأ

                                                
 .)ص(١٢ ةرقفلا ,"ةيخيراتلا ةيلاFا تامولعFا صحف وأ ةعجارم تايلمع فQخب ىرخKا ديكأتلا تاطابترا" )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم  ١
 "ةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشنë ةقQعلا تاذ ةعجارFا تارابتعا" )٤٠٢( ةعجارFا رايعم  ٢
 ١٢ ةرقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم  ٣
 رايعFا اذه نم )ك(٥٣و ١٣ ناترقفلا  ٤
 ٣٤و ٢٠و )أ(٣ تارقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم  ٥
 ةيلاFا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوáا ةباقر" )١( ةدوáا ةباقرل يلودلا رايعFا )أ(٣١و )ب(٣ ناترقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم  ٦

 "ةقQعلا تاذ تامدbا تاطابتراو ىرخKا ديكأتلا تاطابتراو



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٥٧  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترFا ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريراقت لامعأ ىلع رايعFا اذه يرسي .٧

 فادهJا 

 :يلي اميف ةيمدbا ةأشنFا عجارم فادهأ لثمتت .٨

 :يلي اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا )أ(

 طباوضلا ىلإ ًادانتساو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعي اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ناك اذإ ام )١(
 خيرات ف امك ,)١( عونلا نم ريرقتلا ةلاح ف وأ( ةدد¢ا ةرتفلا لاوط قبطمو ممصم وه امك ماظنلا ,ةبسانFا
 ;)ددحم

 تناك اهماظنل ةيمدbا ةاشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام  )٢(
 ف وأ( ةدد¢ا ةرتفلا لاوط بسانم لكشب ,ةبسانFا طباوضلا ىلإ ًادانتساو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,ةممصم
 ;)ددحم خيرات ف امك ,)١( عونلا نم ريرقتلا ةلاح

 ريفوتل ,ةبسانFا طباوضلا ىلإ ًادانتساو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,ةيلعافب لمعت ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام )٣(
 ,ةدد¢ا ةرتفلا لاوط ةققحتم تناك اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف ةدد¢ا ةباقرلا فادهأ نأب لوقعم ديكأت
 .طابترXا قاطن ف اهنيمضت لاح ف كلذو

 .ةيمدbا ةأشنFا عجارم اهيلإ لصوت يتلا جئاتنللً اقفو هQعأ )أ( ةيعرفلا ةرقفلا ف ةدراولا رومKا نع ريرقت دادعإ )ب(

 تافيرعتلا 

٩. Kا اذه ضارغFا تاحلطصملل نوكت ,رايعßا ةيتFا يناعFيلي اميف اهنم لك نيرق ةّنيب: 

 ةيمدbا ةأشنFا فصو اهبجوë لمتشي ,نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم نم ةمدقFا تامدbا عم لماعتلل ةقيرط :ءانثتسXا ةقيرط )أ(
 ةصاbا ةلصلا تاذ ةباقرلا فادهأ ىنثتُست نكل ,نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا نم ةمدقFا تامدbا ةعيبط ىلع اهماظنل
 .ةيمدbا ةأشنFا عجارë صاbا طابترXا قاطن نمو اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو نم نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا كلتب
 ةأشنFا ىدل ةقبطFا ةباقرلا تاودأ ىلع ةيمدbا ةأشنFا عجارم طابترا قاطنو اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو لمتشيو
 عQطXاب ةيمدbا ةأشنFا مايق ىلع كلذ لمتشي دقو ,نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ ةيلعاف دصرل ةيمدbا
 .نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا ىدل ةقبطFا ةباقرلا تاودأ نأشب ديكأت ريرقت ىلع

 تآشنFا نأ ,ةمدخلل اهميمصت ف ,ةيمدbا ةأشنFا ضرتفت ةباقر تاودأ :ةديفتسFا ةأشنFا ف ةلمكFا ةباقرلا تاودأ )ب(
 فادهأ قيقحتل ةيرورض تناك اذإ ,ةيمدbا ةأشنFا ماظن فصو ف ةددحم تاودKا هذه نوكتو ,اهقيبطتب موقتس ةديفتسFا
 .ةباقرلا

 تاودأ ىعست يتلا رطا®اب ةباقرلا فادهأ طبترتو .ةباقرلا تاودأ نم يعم بناج نم ةياغلا وأ دصقFا :ةباقرلا فده )ج(
 .اهرثأ نم فيفختلل ةباقرلا

 ديكأتلا ريرقت ف ةلومشFا ةباقرلا فادهأ دحأ قيقõ ىلع ةقبطFا ةباقرلا تاودأ :ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ )د(
 )٣أ ةرقفلا :عجار( .ةيمدbا ةأشنFا عجارë صاbا

 ديكأت يدقت لجأ نم نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم ىدل ةقبطFا ةباقرلا تاودأ :نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ )ه(
  .ةباقرلا فادهأ دحأ قيقõ نأشب لوقعم

 طباوضلا يه "ةقبطنFا طباوضلا"و .طابترXا لحم عوضوFا يوقت وأ سايقل ةمدختسFا ةيعجرFا سسKا :طباوضلا )و(
 .يعم طابتراب قلعتي اميف ةمدختسFا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٥٨  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 ةيمدbا ةأشنFا فصو اهبجوë لمتشي ,نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم نم ةمدقFا تامدbا عم لماعتلل ةقيرط :ةلماشلا ةقيرطلا )ز( 
 ةصاbا ةلصلا تاذ ةباقرلا فادهأ يمضت متيو ,نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا نم ةمدقFا تامدbا ةعيبط ىلع اهماظنل
 .ةيمدbا ةأشنFا عجارë صاbا طابترXا قاطن فو اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا كلتب
 )٤أ ةرقفلا :عجار(

 ةمكوح ةيلعاف يسõو يوقتل ةممصم ةيراشتساو ةيديكأت ةطشنأ ذيفنتب موقت ةأشنFا ف ةفيظو :ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو )ح(
 .ةيلخادلا ةباقرلاب ةصاbا اهتايلآو رطاخملل اهترادإو ةأشنFا

 ىلإ نويلخادلا نوعجارFا يمتني نأ نك≠و .ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو ةطشنأ نوذفني نيذلا دارفKا :نويلخادلا نوعجارFا )ط(
 .ةلداعم ةفيظو وأ ةيلخادلا ةعجارFا مسق

 ريرقت وه :))١( عونلا نم ريرقت ظفلب رايعFا اذه ف هيلإ راشُي( ةيمدخ ةأشنم ف اهميمصتو ةباقرلا تاودأ فصو ريرقت )ي(
 :مضي

 ;اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو )١(

 :نإف ,ةبسانFا طباوضلا ىلإ ًادانتساو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,هنأب ةيمدbا ةأشنFا لبق نمً ابوتكمً انايب )٢(

 ;دد¢ا خيراتلا ف هقيبطتو هميمصت بسح ةيمدbا ةأشنFا ماظن لداع لكشب ضرعي فصولا .أ

 ةممصم تناك اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ .ب
  ;دد¢ا خيراتلا ف بسانم لكشب

 .ب و .أ)٢( يترقفلا ف ةدراولا رومKا نأشب لوقعم ديكأت جاتنتسا مدقي ةيمدbا ةأشنFا عجارم نم ديكأت ريرقت )٣(
 .هQعأ

 عونلا نم ريرقت ظفلب رايعFا اذه ف هيلإ راشي( ةيمدخ ةأشنم ف ةيليغشتلا اهتيلعافو اهميمصتو ةباقرلا تاودأ فصو ريرقت )ك(
 :لمشي ريرقت وه :))٢(

 ;اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو )١(

  :نإف ,ةبسانFا طباوضلا ىلإ ًادانتساو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,هنأب ةيمدbا ةأشنFا لبق نمً ابوتكمً انايب )٢(

  ;ةدد¢ا ةرتفلا لاوط هقيبطتو هميمصت بسح ةيمدbا ةأشنFا ماظن لداع لكشب ضرعي فصولا .أ

 ةممصم تناك اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ .ب
 ;ةدد¢ا ةرتفلا لاوط بسانم لكشب

 لمعت تناك اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ .ج
 ;ةدد¢ا ةرتفلا لاوط ةيلعافب

 :ةيمدbا ةأشنFا عجارم نم ديكأت ريرقت )٣(

 ;هQعأ .ج-.أ)٢( تارقفلا ف ةدراولا رومKا نأشب لوقعم ديكأت جاتنتسا مدقي .أ

 .تارابتخXا كلت جئاتنو ةباقرلا تاودأ تارابتخX فصو ىلع لمتشي .ب

 ف ةباقرلا تاودأ نأشب ديكأت ريرقت ,ةيمدخ ةأشنم نم بلط ىلعً ءانب ,مدقي ينوناق بساحم وه :ةيمدbا ةأشنFا عجارم )ل(
  .ةيمدخ ةأشنم

 نأ حجرFا نمو ,ةديفتسم تآشنF تامدخ مدقت )ًاثلاث ًافرط دعُت ةأشنم ف مسق وأ( ًاثلاث ًافرط دعُت ةأشنم :ةيمدbا ةأشنFا )م(
 .ةديفتسFا تآشنFا ف يلاFا ريرقتلا ةيلمعب ةقلعتFا ةيلخادلا ةباقرلاب ةلص تاذ تامدbا كلت نوكت



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٥٩  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 نم ريرقت ةلاح ف )٢()ي(٩ ةرقفلا وأ( )٢()ك(٩ ةرقفلا ف اهيلإ راشFا رومKا نأشب يباتكلا نايبلا :ةيمدbا ةأشنFا نايب )ن(
 .))١( عونلا

 ةديفتسFا تآشنFا ديوزتل ةيمدbا ةأشنFا اهقبطتو اهممصت يتلا تاءارجsاو تاسايسلا :)ماظنلا وأ( ةيمدbا ةأشنFا ماظن )س(
 تامدbا :ديدõ اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو نمضتيو .ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت اهيطغي يتلا تامدbاب
 تاذ ةباقرلا تاودأو ;ةباقرلا فادهأو ;فصولا هب قلعتي يذلا ,)١( عونلا نم ريرقتلا ةلاح ف خيراتلا وأ ,ةرتفلاو ;ةلومشFا
 .ةقQعلا

 ,ةديفتسم تآشنF ةمدقFا تامدbا ضعب ةيدأتل ىرخأ ةيمدخ ةأشنم اهمدختست ةيمدخ ةأشنم :نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا )ع(
 .ةديفتسFا تآشنFا ف يلاFا ريرقتلا ةيلمعب ةقلعتFا ةيلخادلا ةباقرلاب ةلص تاذ تامدbا كلت نوكت نأ حجرFا نمو

 ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ قيقõ ف ةباقرلا تاودK ةيليغشتلا ةيلعافلا يوقتل ممصم ءارجإ :ةباقرلا تاودأ رابتخا )ف(
 .اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو

  ٧.ةديفتسFا ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلا نع ريرقتلا دادعإو ةعجارFا تايلمعب موقي يذلا عجارFا :ةديفتسFا ةأشنFا عجارم )ص(

  .ةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشنم :ةديفتسFا ةأشنFا )ق(

 تابلطت@ا

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم

١٠. X زوجي Fا عجارFا ةأشنbا اذهب همازتلا ىلإ ريشي نأ ةيمدFمزتلا دق نكي مل ام رايع ëا اذه نم لك تابلطتFتاطابترا رايعمو رايع 
 .)٣٠٠٠( ديكأتلا

 ةيقXخJا تابلطت@ا

 نع ةرداصلا يينهFا يبساحملل ةنهFا تايقQخأ دعاوق نم )ب( ءزáاو )أ( ءزáاب مازتلXا ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي .١١ 
 تابلطتFا وأ ,ىرخKا ةينهFا تابلطتFا وأ ,ديكأتلا تاطابتراب قلعتي اميف يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا ريياعFا سلجم

 )٥أ ةرقفلا :عجار( )*(.)ب( ءزáاو )أ( ءزáا تابلطتF لقKا ىلع ةيواسم نوكت يتلا ,ةحئX وأ ماظن ف اهيلع صوصنFا

 ةمكو]اب نوفلك@او ةرادYا

 وأ ,اهب لصتي وأ ,اهنم تادافإ بلطي وأ ,ةيمدbا ةأشنFا نم رسفتسي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم نم رايعFا اذه بلطتي امدنع .١٢ 
 ةيمدbا ةأشنFا ةرادإ لخاد يبسانFا صاخشKا وأ صخشلا ديدõ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجيف ,رخآ لكش يأب اهعم لعافتي
 رومKا نع ةبسانFا تايلوؤسFا نولمحتي نيذلا صاخشKا ديدõ كلذ لمشي نأ بجيو .مهعم لصاوتيس نيذلا ةمكوOا لكيه وأ
 )٦أ ةرقفلا :عجار( .اهب ةبسانم ةفرعم مهيدلو مامتهXا لحم

 رارمتسFاو لوبقلا

 :ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي ,هيف رارمتسXا وأ طابترXا لوبق ىلع ةقفاوFا لبق .١٣ 

 :اذإ ام ديدõ )أ(

 )٧أ ةرقفلا :عجار( ;طابترXا ذيفنتل تاردقلاو تاناكمsا هيدل ةيمدbا ةأشنFا عجارم ناك )١(

 ةبسانم دعُت اهماظن فصو دادعs ةيمدbا ةأشنFا لبِق نم اهقيبطت ينوناقلا بسا¢ا عقوتي يتلا طباوضلا تناك )٢(
 ;اهيعجارمو ةديفتسFا تآشنملل ةحاتم نوكتسو

                                                
 وه ةديفتسم ةأشنم عجارم نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا تامدخ مدختست ةيمدخ ةأشنë صاbا ةيمدbا ةأشنFا عجارم دعُي ,نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا ةلاح ف  ٧

 .ًاضيأ
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةنهFا بادآو كولس دعاوقب مازتلXا بجي  *



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٦٠  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تآشنملل نيديفم ريغ امهلعØ ةروصب نيديقم انوكي نل اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصوو طابترXا قاطن ناك )٣( 
 .اهيعجارمو ةديفتسFا

  :ةيتßا رومKا نع اهتايلوؤسم مهفتو رقت اهنأب ةيمدbا ةأشنFا ةرادإ ةقفاوم ىلع لوصOا )ب(

 ةقيرطو امهتقدو نايبلاو فصولا كلذ لامتكا كلذ ف اë ,هب قفرFا ةيمدbا ةأشنFا نايبو ,اهماظنل فصو دادعإ )١(
 )٨أ ةرقفلا :عجار( ;امهضرع

 )٩أ ةرقفلا :عجار( ;اهماظن فصوب قفرFا ةيمدbا ةأشنFا نايب دادعs لوقعم ساسأ دوجو )٢(

 ;اهماظن فصو دادعإ ف اهتمدختسا يتلا طباوضلا ةيمدbا ةأشنFا نايب ف اهنيمضت )٣(

  :يلي ام اهماظنل اهفصو ف اهنيمضت )٤(

 ;ةباقرلا فادهأ .أ

 نم اهديدõ وأ ,ةحئX وأ ماظن بجوë اهديدõ متي امدنع ,ةباقرلا فادهأ ديدحتب ماق يذلا فرطلا .ب
 ;)ةينهم ةئيه وأ ةديفتسم ةعومجم ,لاثFا ليبس ىلع( رخآ فرط لبق

)٥( õددهت يتلا رطا®ا ديد õا ةباقرلا فادهأ قيقFةباقرلا تاودأ ميمصتو ,اهماظن فصو ف اهيلع صوصن 
 فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ قيقõ نود لوõ نل رطا®ا كلت نأب لوقعم ديكأت ريفوتل اهقيبطتو
 )١٠أ ةرقفلا :عجار( ;ققحتت فوس ةدد¢ا ةباقرلا فادهأ نإف اذهلو ,اهماظن

 :يلي اë ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديوزت )٦(

 يتلا ,ةمدbا ىوتسم تايقافتا كلذ ف اë ,ىرخKا رومKاو قئاثولاو تQجسلاك ,تامولعFا عيمá لوصولا .أ
 ;هب قفرFا ةيمدbا ةأشنFا نايبو ةيمدbا ةأشنFا ماظن فصوب ةلص تاذ اهنأ ةيمدbا ةأشنFا كردت

 ;ديكأتلا طابترا ضرغل ةيمدbا ةأشنFا نم عجارFا اهبلطي دق يتلا ةيفاضsا تامولعFا .ب

 نم هنأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىري نيذلا ةيمدbا ةأشنFا لخاد نم صاخشKا ىلإ ديقFا ريغ لوصولا .ج
 .ةلدKا ىلع مهنم لوصOا يرورضلا

 طابترXا طورش ف رييغتلا لوبق

ً اعنتقم ةيمدbا ةأشنFا عجارم نوكي نأ بجيف ,طابترXا نم ءاهتنXا لبق طابترXا قاطن ف رييغت لاخدإ ةيمدbا ةأشنFا تبلط اذإ .١٤
 )١٢أ ,١١أ ةرقفلا :عجار( .رييغتلا اذهل لوقعم رربم دوجوب

 طباوضلا ةبسانم ىدم ديد_ 

 فو ,اهماظن فصو دادعإ ف ةبسانم طباوض تمدختسا دق ةيمدbا ةأشنFا تناك اذإ ام ديدõ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي .١٥
 لمعت ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام يوقت ف ,)٢( عونلا نم ريرقتلا ةلاح فو ,بسانم ٍلكشب ةمَّمصُم ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام يوقت
 .ةيلعافب

 تناك اذإ ام ديدõ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي ,اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو يوقتل طباوضلا ةبسانم ىدم ديدõ دنع .١٦ 
 :يلي ام ىلع ,ىندأ دحك ,لمتشت طباوضلا

 :لاOا ىضتقم بسح ,كلذ ف اë ,هقيبطتو ةيمدbا ةأشنFا ماظن ميمصت ت فيك ضرعي فصولا ناك اذإ ام )أ(

 ;اهتáاعم ت≥ يتلا تQماعFا تائف ,لاOا ىضتقم بسح ,كلذ ف اë ,ةمدقFا تامدbا عاونأ )١(

 ىضتقم بسح ,كلذ ف اë ,اهب تامدbا يدقت متي يتلا ,ةيوديلا ةمظنKاو تامولعFا ةينقت نمٍ لك ف ,تاءارجsا )٢(
 ىلإ اهلقنو ,ةرورضلا تضتقا اذإ اهحيحصتو اهتáاعمو اهليجستو تQماعFا ءاشنإ اهب متي يتلا تاءارجsا ,لاOا
 ;ةديفتسFا تآشنملل ةدعFُا ىرخKا تامولعFاو ريراقتلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٦١  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 تامولعFاو ةيبسا¢ا تQجسلا ,لاOا ىضتقم بسح ,كلذ ف اë ,ةديؤFا تامولعFاو ةقQعلا تاذ تQجسلا )٣(
 كلذ لمشيو ;اهنع ريرقتلاو اهتáاعمو اهليجستو تQماعFا ءاشنs مدختسُت يتلا ةصاbا تاباسOاو ةديؤFا
 ;ةديفتسFا تآشنملل ةَّدعFُا ىرخKا تامولعFاو ريراقتلا ىلإ تامولعFا لقن ةيفيكو ;ةحيحصلا ريغ تامولعFا حيحصت

 ;تQماعFا فQخب ةمهFُا فورظلاو ثادحKا عم ةيمدbا ةأشنFا ماظن اهب لماعتي يتلا ةيفيكلا )٤(

  ;ةديفتسFا تآشنملل ىرخKا تامولعFاو ريراقتلا دادعs ةمدختسFا ةيلßا )٥(

  ;فادهKا كلت قيقحتل ةممصFُا ةباقرلا تاودأو ةدد¢ا ةباقرلا فادهأ )٦(

 ;ةباقرلا تاودأ ميمصت ف اهيلع صوصنFا ةديفتسFا ةأشنFا ف ةلمكFا ةباقرلا تاودأ )٧(

 لامعKا تايلآ كلذ ف اë( تامولعFا ماظنو ,رطا®ا مييقت ةيلآو ,ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا ةئيبل ىرخKا بناوáا )٨(
 .ةمدقFا تامدbاب ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ ةعباتمو ةباقرلا ةطشنأو لاصتXاو )ةقQعلا تاذ

 ةأشنFا ماظن ف تارييغتلاب ةصاbا ةلصلا تاذ ليصافتلا نمضتي فصولا ناك اذإ ام ,)٢( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح ف )ب(
  .فصولا اهيطغي يتلا ةرتفلا لQخ ةيمدbا

 نأب رارقsا عم ,هفصو متي يذلا ةيمدbا ةأشنFا ماظن قاطنب ةلصلا تاذ تامولعFا ّفرحي وأ ركذ لفغي فصولا ناك اذإ ام )ج(
 لك نمضتي X دق هنإف ,يلاتلابو ,اهيعجارمو ةديفتسFا تآشنFا نم ضيرع عاطقل ةكرتشFا تاجايتحXا ةيبلتل ّدعُم فصولا
 .ةصاbا اهتئيب ف ةمهم اهعجارمو ةديفتسم ةأشنم لك اهارت دق يتلا ةيمدbا ةأشنFا ماظن بناوج نم بناج

 طباوضلا تناك اذإ ام ديدõ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي ,ةباقرلا تاودأ ميمصت يوقتل طباوضلا ةبسانم ىدم ديدõ دنع .١٧ 
 :يلي ام ىلع ,ىندأ دحك ,لمتشت

 ;اهماظن فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ قيقõ ددهت يتلا رطا®ا تددح دق ةيمدbا ةأشنFا تناك اذإ ام )أ(

 رطا®ا كلت نأب Xًوقعم ًاديكأت ,حضوم وه امك اهلمع لاح ف ,رفوتس فصولا كلذ ف ةدد¢ا ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام )ب(
X õنود لو õا ةباقرلا فادهأ قيقFاهيلع صوصن. 

 صوصنFا ةباقرلا فادهأ نأب لوقعم ديكأت ريفوت ف ةباقرلا تاودK ةيليغشتلا ةيلعافلا يوقتل طباوضلا ةبسانم ىدم ديدõ دنع .١٨ 
 تناك اذإ ام ىلع ىندأ دحك لمتشت طباوضلا تناك اذإ ام ديدõ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي ,ققحتتس فصولا ف اهيلع
 ةيوديلا ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام كلذ لمشيو .ةدد¢ا ةرتفلا لاوط هب ةممصFا وحنلا ىلع ةقستم ةروصب ةقبطُم ةباقرلا تاودأ
 )١٥أ–١٣أ ةرقفلا :عجار( .ةبسانFا ةيحQصلاو ةءافكلا مهيدل دارفأ اهقيبطتب موقي

 ةيبسنلا ةيمهJا

 ضرعلاب قلعتي اميف ةيبسنلا ةيمهKا نابسOا ف ذخأي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي ,هذيفنتو طابترQل طيطختلا دنع .١٩
 .ةباقرلا تاودK ةيليغشتلا ةيلعافلاب قلعتي اميف ,)٢( عونلا نم ريرقتلا ةلاح فو ,ةباقرلا تاودأ ميمصت ةبسانم ىدمو فصولل لداعلا
 )١٨أ–١٦أ تارقفلا :عجار(

 ةيمدDا ةأشن@ا ماظنل مهف ىلإ لصوتلا

 يترقفلا :عجار( .طابترXا قاطن نمض ةلخادلا ةباقرلا تاودأ كلذ ف اë ,ةيمدbا ةأشنFا ماظنل ٍمهف ىلإ عجارFا لصوتي نأ بجي .٢٠ 
 )٢٠أ ,١٩أ

  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٦٢  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 فصولاب ةقلعت@ا ةلدJا ىلع لوص]ا 

 ف ةدراولا فصولا بناوج تناك اذإ ام مّوَُقي نأ هيلع بجيو ,هأرقيو اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ىلع عجارFا لصحي نأ بجي .٢١ 
 )٢٢أ ,٢١أ يترقفلا :عجار( :تناك اذإ ام كلذ ف اë ,لداعٍ لكشب ةضورعم طابترXا قاطن

 )٢٣أ ةرقفلا :عجار( ;ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةلوقعم دعُت اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف ةدد¢ا ةباقرلا فادهأ )أ(

  ;اهقيبطت ت دق فصولا ف ةدد¢ا ةباقرلا تاودأ )ب(

 ;ةيفاك ةروصب ةفوصوم ,تدجو نإ ,ةديفتسFا ةأشنFا ف ةلمكFا ةباقرلا تاودأ )ج(

 تمدختسا دق تناك اذإ ام كلذ ف اë ,ٍفاكٍ لكشب ةفوصوم ,تدجو نإ ,نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم اهذفنت يتلا تامدbا )د(
  .اهب قلعتي اميف ءانثتسXا ةقيرط وأ ةلماشلا ةقيرطلا

 ةيمدbا ةأشنFا ماظن ناك اذإ ام ,تاراسفتسXا بناج ىلإ ىرخأ تاءارجإ لQخ نم ,ددحي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي .٢٢ 
 تاودأ اهب قبُطت يتلاو ةيمدbا ةأشنFا ماظن اهب لمعي يتلا ةقيرطلا ةظحQم ىرخKا تاءارجsا كلت لمشت نأ بجيو .هقيبطت ت دق
 )٢٤أ ةرقفلا :عجار( .كلذب ةقلعتFا ىرخKا قئاثولاو تQجسلا ةحص نع يصقتلاو ,ةباقرلا

 ةباقرلا تاودأ ميمصتب ةقلعت@ا ةلدJا ىلع لوص]ا

 صوصنFا ةباقرلا فادهأ قيقحتل ةيمدbا ةأشنFا ف ةيرورضلا ةباقرلا تاودأ يه ام ددحي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي .٢٣
 اذهو .بسانمٍ لكشب اهميمصت ت دق كلت ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام مّوُقي نأ بجيو ,اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع
 )٢٧أ–٢٥أ تارقفلا :عجار( :نمضتي نأ بجي ديدحتلا

 ;اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ قيقõ ددهت يتلا رطا®ا ديدõ )أ(

  .رطا®ا كلتو اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا تاودأ يب ةلصلا يوقت )ب(

 ةباقرلا تاودJ ةيليغشتلا ةيلعافلاب ةقلعت@ا ةلدJا ىلع لوص]ا 

 فادهأ قيقحتل ةيرورض اهنأ ىري يتلا ةباقرلا تاودأ ربتخي نأ ,)٢( عونلا نم ريرقت يدقت دنع ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي .٢٤
 ت يتلا ةلدKا رفوت Xو .ةرتفلا لاوط اهل ةيليغشتلا ةيلعافلا ّميقي نأو ,اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا
 تناك ولو ىتح ,تارابتخXا ضيفختلً اساسأ ةقباس تارتف ف ةباقرلا تاودK يضرFا ءادKا نع ةقباس تاطابترا ف اهيلع لوصOا
 )٣٢أ–٢٨أ تارقفلا :عجار( .ةيلاOا ةرتفلا لQخ اهيلع لوصOا ت ةلدأب ةموعدم ةلدKا كلت

 :يلي اë مايقلا ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنتو ميمصت دنع .٢٥

  :نع ةلدأ ىلع لوصحلل راسفتسXا عم نمازتلاب ىرخأ تاءارجإ ذيفنت )أ(

  ;ةباقرلا ةادأ قيبطت ةيفيك )١(

 ;ةباقرلا ةادأ هب تّقبُط يذلا قاستXا )٢(

  .اهب اهقيبطت ت يتلا لئاسولاو ةباقرلا ةادأ قيبطتب مئاقلا )٣(

 ناك اذإو ,)ةرشابم ريغ ةباقر تاودأ( ىرخأ ةباقر تاودأ ىلع دمتعت اهرابتخا متيس يتلا ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام ديدõ )ب(
 ;ةرشابFا ريغ تاودKا كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلا معدت ةلدأ ىلع لوصOا يرورضلا نم ناك اذإ ام ديدõ ,كلذك لاOا
 )٣٤أ ,٣٣أ يترقفلا :عجار(

 )٣٦أ ,٣٥أ يترقفلا :عجار( .ءارجsا فادهأ قيقõ ف ةلّاعف نوكت يتلاو رابتخQل دونبلا رايتخا لئاسو ديدõ )ج(

 عمتجم صئاصخ اهنيب نم ًارومأ نابسOا ف ذخأي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ىدم ديدõ دنع .٢٦
 ف تارم ةدع ,ًايموي ,ًايرهش ,لاثFا ليبس ىلع( اهقيبطت راركت ىدمو ,ةباقرلا تاودأ ةعيبط كلذ لمشيو ,هرابتخا متيس يذلا ةنيعلا
 .عقوتFا فارحنXا لدعمو ,)دحاولا مويلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٦٣  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 تانيعلا 

 )٣٦أ ,٣٥أ يترقفلا :عجار( :ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي ,تانيعلا ةيمدbا ةأشنFا عجارم مدختسي امدنع .٢٧ 

 ;ةنيعلا ميمصت دنع ةنيعلا هنم بحُستس يذلا عمتµا صئاصخو ءارجsا نم ضرغلا ةاعارم  )أ(

 ;لوبقم لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ ةنيعلا رطخ ضيفختل يفكي مجحب ةنيعلا ديدõ )ب(

  ;اهرايتخX ةصرف عمتµا ف ةنيع ةدحو لكل حاُتي ثيحب ةنيعلا دونب رايتخا )ج(

 .ليدب دنب ىلع ءارجsا ذيفنت متي ,ةرات®ا دونبلا دحأ ىلع قيبطتلل لباق ريغ مَّمصم ءارجإ دوجو ةلاح ف )د(

 اذه ةلماعم متت ,ةرات®ا دونبلا دحأ ىلع ,ةبسانم ةليدب تاءارجإ قيبطت وأ ,ةممصFا تاءارجsا قيبطت ناكمsاب نكي مل اذإ )ه(
  .فارحنا هنأ ىلع دنبلا

 اهببسو تافارحنXا ةعيبط 

 :يلي ام ددحي نأ هيلع بجيو ,اهديدõ متي تافارحنا يأ بابسأو ةعيبط نع ىرحتي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي .٢٨ 

 هذيفنت ت يذلا رابتخXا نإف يلاتلابو ;اهلوبق نك≠و فارحنQل عقوتFا لدعFا نمض عقت ةدد¢ا تافارحنXا تناك اذإ ام )أ(
  وأ ;ةدد¢ا ةرتفلا لاوط ةيلعافب لمعت ةباقرلا ةادأ نأ جاتنتسXً ابسانم ًاساسأ رفوي

 تناك اذإ ام نأشب جاتنتسا ىلإ لوصولل ىرخKا ةباقرلا تاودK وأ ةباقرلا ةادK فاضإ رابتخا ذيفنت يرورضلا نم ناك اذإ ام )ب(
 )٢٥أ ةرقفلا :عجار( وأ ;ةدد¢ا ةرتفلا لاوط ةيلعافب لمعت يعم ةباقر فدهب ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ

 .ةدد¢ا ةرتفلا لاوط ةيلعافب لمعت نكت مل ةباقرلا ةادأ نأ جاتنتسXً ابسانم ًاساسأ رفوي هذيفنت ت يذلا رابتخXا ناك اذإ ام )ج(

 حمست ىرخأ ةباقر تاودأ يأ ديدõ متي ملو ,ًاذاش دعُي ةنيعلا ف فشتكFُا فارحنXا نأ عجارFا ىري امدنع ,ةياغلل ةردانٍ فورظ ف .٢٩ 
Fا عجارFا ةأشنbا عجارم ىلع بجيف ,ةدد¢ا ةرتفلا لاوط ةيلعافب لمعي ةلصلا يذ ةباقرلا فده نأ جاتنتساب ةيمدFا ةأشنbةيمد 
 ةجردلا هذه ىلإ لصوتلا ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجيو .ةنيعلا عمتجم لث≠ X فارحنXا اذه لثم نأ نم ةيلاع ةجردب دكأتي نأ
 يقاب ىلع رثؤي X فارحنXا نأب ةبسانFا ةلدKا نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت قيرط نع دكأتلا نم ةيلاعلا
 .ةنيعلا عمتجم

 ٨ةيلخادلا ةعجار@ا ةفيظو لمع

 ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظول ٍمهف ىلإ لصوتلا

 تايلوؤسم ةعيبطل ٍمهف ىلإ لصوتلا ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجيف ,ةيلخادلا ةعجارملل ةفيظو ةيمدbا ةأشنFا ىدل ناك اذإ .٣٠
 نوكي نأ حجرFا نم ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو لمع ناك اذإ ام ديدõ ضرغل كلذو اهذفنت يتلا ةطشنKاو ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو
 )٣٧أ ةرقفلا :عجار( .طابترXاب ةلص اذ

õا لمع مادختسا متيس ناك اذإ ام ديدFا كلذ ىدمو ييلخادلا يعجارXمادختس 

 :ددحي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي .٣١

 ;طابترXا ضارغKً ايفاك ييلخادلا يعجارFا لمع نوكي نأ حجرFا نم ناك اذإ ام )أ(

 .ةيمدbا ةأشنFا عجارم تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلع ييلخادلا يعجارFا لمعل ررقFا ريثأتلا ,كلذك رمKا ناك اذإ )ب(

 ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي ,طابترXا ضارغKً ايفاك ييلخادلا يعجارFا لمع نوكي نأ حجرFا نم ناك اذإ ام ديدõ دنع .٣٢ 
 :يوقت

                                                
٨ X ا اذه لوانتيFا رايعOاXا اهيف مدقي يتلا تFا نويلخادلا نوعجارKةرشابم ةدعاسم دارف Fا عجارFا ةأشنbا تاءارجإ ذيفنت ف ةيمدFةعجار. 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٦٤  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 ;ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو ةيعوضوم )أ( 

 ;ييلخادلا يعجارملل ةينفلا ةءافكلا )ب(

 ;ةبجاولا ةينهFا ةيانعلاب هذيفنت متيس ييلخادلا يعجارFا لمع نوكي نأ حجرFا نم ناك اذإ ام )ج(

  .ةيمدbا ةأشنFا عجارمو ييلخادلا يعجارFا يب لاعف لاصتا دوجو حجرFا نم ناك اذإ ام )د(

 عجارم ىلع بجي ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلع ييلخادلا يعجارFا لمعل ررقFا ريثأتلا ديدõ دنع .٣٣ 
 )٣٨أ ةرقفلا :عجار( :نابسOا ف ذخأي نأ ةيمدbا ةأشنFا

 ;نويلخادلا نوعجارFا ,هذفنيس يذلا وأ ,هذفن يذلا دد¢ا لمعلا قاطنو ةعيبط )أ(

 ;ةيمدbا ةأشنFا عجارم تاجاتنتسX لمعلا كلذ ةيمهأ )ب(

 ;تاجاتنتسXا كلتلً امعد اهعمج ت يتلا ةلدKا يوقت اهيلع يوطني يتلا ةيعوضوFا مدع ةجرد )ج(

 ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو لمع مادختسا 

 تاءارجإ ذفنيو لمعلا كلذ مّوقُي نأ هيلع بجي ,ييلخادلا يعجارFا لامعأ نم ًاددحم Qًمع ةيمدbا ةأشنFا عجارم مدختسي يكل .٣٤ 
 )٣٩أ ةرقفلا :عجار( .ةيمدbا ةأشنFا عجارم ضارغK هتيافك ىدم ديدحتل هيلع

 ةأشنFا عجارم ىلع بجي ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم ضارغK ييلخادلا يعجارFا لبق نم ذفنFُا دد¢ا لمعلا ةيافك ىدم ديدحتل .٣٥ 
 :يلي ام مّوُقي نأ ةيمدbا

 ;ةيفاك ةينف تاراهمو بيردتب نوعتمتي ييلخاد يعجارم نم هذيفنت ت دق لمعلا ناك اذإ ام )أ(

 ;قيثوتلاو صحفلاو فارشsا نم مئQم ىوتسF عضخ دق لمعلا ناك اذإ ام )ب(

 ;ةلوقعم تاجاتنتسا ىلإ لوصولا نم ييلخادلا يعجارFا يكمتل ةيفاك ةلدأ ىلع لوصOا ت دق ناك اذإ ام )ج(

 نم ريراقت يأ كانه تناك اذإ امو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم دعُت اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسXا تناك اذإ ام )د(
 ;ذفنFا لمعلا جئاتن عم ةقستم ييلخادلا يعجارFا دادعإ

ٍ لكشب ,نويلخادلا نوعجارFا اهنع حصفأ يتلا ةفولأFا ريغ رومKا وأ طابترXاب ةلصلا تاذ تاءانثتسXا لح ت دق ناك اذإ ام )ه(
 .ميلس

 ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت ىلع ريثأتلا

 ريرقت ف دراولا ءزáا ف لمعلا كلذ ىلإ ريشي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارF زوجي Qف ,ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو لمع مادختسا ت اذإ .٣٦
 ))أ(٤٠ ةرقفلا :عجار( .ةيمدbا ةأشنFا عجارم يأر نمضتي يذلاو هديكأت

 كلذ نإف ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنت ف ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو لمع مادختسا ت اذإ ,)٢( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح ف .٣٧ 
 ,تارابتخXا جئاتنو ةباقرلا تاودK ةيمدbا ةأشنFا عجارم تارابتخا فصي يذلا ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت نم ءزáا
 )٤١أ ةرقفلا :عجار( .لمعلا كلذب قلعتي اميف ةيمدbا ةأشنFا عجارم تاءارجإو يلخادلا عجارFا لمعل فصو ىلع لمتشي نأ بجي

 ةبوتك@ا تادافYا

 )٤٢أ ةرقفلا :عجار( :ةبوتكم تادافإ يدقت ةيمدbا ةأشنFا نم ةيمدbا ةأشنFا عجارم بلطي نأ بجي .٣٨ 

 ;ماظنلا فصوب قفرFا نايبلا ديكأت ديعت )أ(

  ٩;اهيلع قفتFا لوصولا لبسو ةلصلا تاذ تامولعFا عيمج ةيمدbا ةأشنFا عجارF ترفو دق اهنأب ديفت )ب(

                                                
 رايعFا اذه نم )٥()ب(١٣ ةرقفلا  ٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٦٥  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 :يلي ا∂ اهملع ىلإ ومنت رومأ يأ نع ةيمدbا ةأشنFا عجارF تحصفأ دق اهنأب ديفت )ج(

 دق يتلاو ةيمدbا ةأشنملل ةبوسنFا ةححُصFا ريغ تافارحنXا وأ ,شغلا وأ ,حئاوللاو ةمظنKاب مازتلXا مدع تXاح )١(
 ;ةديفتسFا تآشنFا نم رثكأ وأ ةدحاو ىلع رثؤت

 ;ةباقرلا تاودأ ميمصت ف روصقلا هجوأ )٢(

 ;هفصو ت ام بسح ةباقرلا تاودأ اهيف لمعت مل يتلا تXاOا )٣(

 نع رداصلا ديكأتلا ريرقت خيرات ىتحو اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو اهيطغي يتلا ةرتفلا دعب تعقو ثادحأ يأ )٤(
  .ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت ىلع يرهوج ريثأت اهل نوكي دق ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم

 ةبوتكFا تادافsا خيرات نوكي نأ بجيو .ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلإ هجوم ةدافإ باطخ لكش ف ةبوتكFا تادافsا نوكت نأ بجي .٣٩ 
 .خيراتلا كلذ دعب سيل نكلو ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم نع رداصلا ديكأتلا ريرقت خيراتلً ايلمع نك∂ خيرات برقأ

 ًاقفو ةبولطFا ةبوتكFا تادافsا نم رثكأ وأ ةدحاو ةدافإ ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم عم رمKا ةشقانم دعب ,ةيمدbا ةأشنFا مدقت مل اذإ .٤٠ 
 )٤٣أ ةرقفلا :عجار( .يأر يأ ءادبإ نع عنت≠ نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجيف ,رايعFا اذه نم )ب(و )أ(٣٨ ةرقفلل

 ىرخJا تامولع@ا

 ةيمدbا ةأشنFا فصو ىلع يوتحي دنتسم يأ ف ةدراولا ,تدجو نإ ,ىرخKا تامولعFا أرقي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي .٤١
 .فصولا كلذ عم ,تدجو نإ ,ةيرهوáا قاستXا مدع هجوأ ديدحتل ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم نع رداصلا ديكأتلا ريرقت ىلعو اهماظنل
ٍ فيرحتبٍ ملع ىلع ةيمدbا ةأشنFا عجارم حبصي دق ,ةيرهوáا قاستXا مدع هجوأ ديدõ ضرغل ىرخKا تامولعFا ةءارق دنعو
 .ىرخKا تامولعFا كلت ف قئاقحلل ٍحضاو

 تامولعFا ف قئاقOا ىدحsٍ حضاوٍ فيرõ دوجوبٍ ملع ىلع حبصأ وأ يرهوج قاستا مدع دوجو ةيمدbا ةأشنFا عجارم ددح اذإ .٤٢
ٍ فيرõ وأ يرهوج قاستا مدع دوجو ىلإ ةيمدbا ةأشنFا عجارم صلخ اذإو .ةيمدbا ةأشنFا عم رمKا ةشقانم هيلع بجيف ,ىرخKا
sا ىدحOا ف قئاقFا تامولعKا تضفرو ىرخFا ةأشنbا عجارم ىلع بجيف ,كلذ حيحصت ةيمدFا ةأشنbفرصت ذاختا ةيمد 
 )٤٥أ ,٤٤أ يترقفلا :عجار( .بسانم فاضإ

 ةقحXلا ثادحJا

 فصو ف ةلومشFا ةرتفلل ةقحX ثادحأ يأبٍ ملع ىلع ةيمدbا ةأشنFا تناك اذإ اّمع رسفتسي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي .٤٣
 ةأشنFا عجارم مايق ف ببستتس تناك اëر ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم نع رداصلا ديكأتلا ريرقت خيرات ىتحو اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا
 حاصفsاب ةيمدbا ةأشنFا مايق مدعو ,ثدOا اذه لثم عوقوب ةيمدbا ةأشنFا عجارم ملع ةلاح فو .ديكأتلا ريرقت ليدعتب ةيمدbا
 .هنع رداصلا ديكأتلا ريرقت ف هنع حاصفsا ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجيف ,هب ةقلعتFا تامولعFا نع

 ٤٤. X ا عجارم ىلع عقيFا ةأشنbا ماظن فصوب قلعتت تاءارجإ يأ ذيفنتب مازتلا يأ ةيمدFا ةأشنbتاودأ ميمصت ةبسانم ىدم وأ ,ةيمد 
 .هنع رداصلا ديكأتلا ريرقت خيرات دعب ,ةيليغشتلا اهتيلعاف وأ ةباقرلا

 قيثوتلا

 ديكأتلا ريرقت دادعإ ساسQً Kجس رفوي لكشب ,بسانFا تقولا ف طابترXا لامعK قيثوت دادعإ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي .٤٥
 :يلي ام مهف نم ,طابترXاب قباسلا ف ةلص هل نكت مل ,ريبخ عجارم يأ يكمتلً ابسانموً ايفاك دعُي وحن ىلعو

 ;ةقبطنFا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFاو رايعFا اذهب مازتلQل ةذفنFا تاءارجsا ىدمو تيقوتو ةعيبط )أ(

 ;اهيلع لصحتFا ةلدKاو ,ةذفنFا تاءارجsا جئاتن )ب(

 ف ةلوذبFا ةمهFا ةينهFا ماكحKاو رومKا هذه نأشب اهيلإ لصوتFا تاجاتنتسXاو ,طابترXا ءانثأ ةئشانلا ةمهFا رومKا )ج(
 .تاجاتنتسXا كلت ىلإ لصوتلا

 :ليجست ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي ,ةذفنFا تاءارجsا ىدمو تيقوتو ةعيبط قيثوت دنع .٤٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٦٦  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 ;اهرابتخا ت يتلا ةصاbا رومKا وأ دونبلل ةّزيمFا صئاصbا )أ( 

 ;لامعKا هذه نم ءاهتنXا خيراتو لامعKاب مئاقلا صخشلا )ب(

 .صحفلا اذه ىدمو خيراتو ,ةذفنFا لامعKا صحفب ماق يذلا صخشلا )ج(

 اهيلإ لصوتلا ت يتلا جئاتنلا قيثوت هيلع بجيف ,ييلخادلا يعجارFا لامعأ نم ًاددحم Qًمع ةيمدbا ةأشنFا عجارم مدختسا اذإ .٤٧
 .لمعلا كلذ ىلع اهذفن يتلا تاءارجsاو ,ييلخادلا يعجارFا لمع ةيافك ىدم يوقتب قلعتي اميف

 رومKا ةعيبط كلذ ف اë ,اهريغو ةيمدbا ةأشنFا عم ةمهFا رومKا تلوانت يتلا تاشقانFا قيثوت ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي .٤٨
 .اهعم ةشقانFا ت≥ يتلا ةهáاو ,تاشقانFا هذه ثودح تيقوتو ,اهتشقانم ت≥ يتلا ةمهFا

 هيلع بجيف ,مهم رمأ نأشب هيلإ لصوتلا ت يذلا يئاهنلا جاتنتسXا عم قستت X تامولعم ىلع ةيمدbا ةأشنFا عجارم فرعت اذإ .٤٩
 .قاستXا مدع عم لماعتلا ةيفيك قيثوت

 تقولا ف يئاهنلا طابترXا فلم عمá ةيرادsا ةيلßا لامكتساو طابترQل فلم ف هقيثوت عمج ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي .٥٠
 ١٠.هنع رداصلا ديكأتلا ريرقت خيرات دعب بسانFا

 لبق طابترXا لامعK قئاثو يأ نم صلختلا وأ فذح ةيمدbا ةأشنFا عجارF زوجي X ,يئاهنلا طابترXا فلم عمج نم ءاهتنXا دعب .٥١
 )٤٦أ ةرقفلا :عجار( .اهب ظافتحQل ةررقFا ةدFا ءاهتنا

 نم ءاهتنXا دعب ديدج قيثوت ةفاضإ وأ ,طابترXا لامعK مئاقلا قيثوتلا ىلع ليدعت لاخدs ةرورض ةيمدbا ةأشنFا عجارم دجو اذإ .٥٢
 تافاضsا وأ تQيدعتلا ةعيبط نع رظنلا ضغب هيلع بجيف ,هريرقت ىلع ريثأت قيثوتلا كلذل نكي ملو ,يئاهنلا طابترXا فلم عمج
 :يلي ام قيثوت

 ;تافاضsا وأ تQيدعتلا هذه ءارجs ةدد¢ا بابسKا )أ(

 .كلذب مئاقلاو اهتعجارمو تQيدعتلا هذه ءارجإ تيقوت )ب(

 ةيمدDا ةأشن@ا عجارم ديكأت ريرقت دادعإ

 ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت ىوتحم 

 )٤٧أ ةرقفلا :عجار( :ةيتßا ةيساسKا رصانعلا ىلع ,ىندأ دحك ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم نع رداصلا ديكأتلا ريرقت لمتشي نأ بجي .٥٣

 .لقتسFا ةيمدbا ةأشنFا عجارم نع رداص ديكأت ريرقت وه ريرقتلا نأ ىلإ حوضوب ريشي ناونع )أ(

 .ريرقتلاب بطا®ا )ب(

 :يلي ام ديدõ )ج(

 ريرقتلل )٢()ك(٩ ةرقفلا ف ةدراولا رومKا نمضتي يذلاو ,ةيمدbا ةأشنFا نايبو ,اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو )١(
 .)١( عونلا نم ريرقتلل )٢()ي(٩ ةرقفلا وأ ,)٢( عونلا نم

 .ةيمدbا ةأشنFا عجارم يأر اهيطغي X يتلا ,تدجو نإ ,اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو نم ءازجKا كلت )٢(

 ةديفتسFا ةأشنFا ف ةلمكFا ةباقرلا تاودأ ميمصت ةبسانم ىدم يوقتب مقي مل ةيمدbا ةأشنFا عجارم نأب ديفت ةرابع )٣(
 نأو ,ةديفتسFا ةأشنFا ف ةلمكم ةباقر تاودأ ىلإ ةجاOا ىلإ ريشي فصولا ناك اذإ ةيليغشتلا اهتيلعاف ىدم وأ
 ةباقرلا تاودأ تناك اذإ Xإ اهقيقõ نك≠ X اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ
 .ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ بناج ىلإ ,ةيلعافب لمعت وأ بسانمٍ لكشب ةممصم ةديفتسFا ةأشنFا ف ةلمكFا

                                                
 .تاداشرsا نم ديزFا )١( ةدوáا ةباقر رايعم نم ٥٥أ و ٥٤أ ناترقفلا مدقت  ١٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٦٧  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 ,نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم لبق نم تامدbا ذيفنت ت اذإ نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا نم ةذفنFُا ةطشنKا ةعيبط )٤(
 ءانثتسXا ةقيرط وأ ةلماشلا ةقيرطلا ذيفنت ت دق ناك اذإ امو ,اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف حضوFا وحنلا ىلع
 نأب ديفت ةرابع ىلع ديكأتلا ريرقت لمتشي نأ بجي ,ءانثتسXا ةقيرط مادختسا ةلاح فو .تامدbا كلتب قلعتي اميف
 نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا ف تاودأ نم اهب قلعتي امو ةباقرلا فادهأ ينثتسي اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو
 .نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ لمشتل دت≥ X ةيمدbا ةأشنFا عجارم تاءارجإ نأو ,ةلصلا تاذ
 ةيمدbا ةأشنFا فصو نأب ديفت ةرابع ىلع ديكأتلا ريرقت لمتشي نأ بجي ,ةلماشلا ةقيرطلا مادختسا ةلاح فو
 ةأشنFا عجارم تاءارجإ نأو ,نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا ف تاودأ نم اهب قلعتي امو ةباقرلا فادهأ لمشي اهماظنل
 .نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ لمشتل دت≥ ةيمدbا

 .ةباقرلا فادهأ ددحي يذلا فرطلاو ,ةقبطنFا طباوضلا ديدõ )د(

 ةديفتسFا تآشنFا طقف نافدهتسي ,)٢( عونلا نم ريرقتلا ةلاح ف ةباقرلا تاودأ تارابتخا فصوو ,ريرقتلا نأب ديفت ةرابع )ه(
 تاودأ نع تامولعم اهنيب نم ىرخأ تامولعمً اضيأ مهيدل رفوتتو ,امهيلع عQطQلٍ فاك مهف مهيدل رفوتي نيذلا ,اهيعجارمو
 تآشنملل ةيلاFا مئاوقلا ف ةيرهوáا تافيرحتلا رطاخم مييقت دنع كلذو ,اهسفن ةديفتسFا تآشنFا لبِق نم ةقبطFا ةباقرلا
 )٤٨أ ةرقفلا :عجار( .ةديفتسFا

 :نع ةلوؤسم ةيمدbا ةأشنFا نأب ديفت ةرابع )و(

 ةقيرطو امهتقدو نايبلاو فصولا كلذ لامتكا كلذ ف اë ,هب قفرFا نايبلاو ,اهماظنب صاbا فصولا دادعإ )١(
 ;امهضرع

  ;اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف ةلومشFا تامدbا يدقت )٢(

 ,لاثFا ليبس ىلع ,رخآ فرط نم وأ ,حئاوللا وأ ةمظنKا بجوë ةددحم نوكت X امدنع( ةباقرلا فادهأ ىلع صنلا )٣(
 ;)ةينهم ةئيه وأ ةديفتسم ةعومجم

 .اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ قيقحتل اهقيبطتو ةباقرلا تاودأ ميمصت )٤(

 ةباقرلا تاودأ ميمصتو ,ةيمدbا ةأشنFا فصو نع يأر ءادبإ ف لثمتت ةيمدbا ةأشنFا عجارم ةيلوؤسم نأب ديفت ةرابع )ز(
 نم ريرقت دادعإ ةلاح ف ,تاودKا كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلا نعو ,فصولا كلذ ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا
 .ةيمدbا ةأشنFا عجارم تاءارجإ ىلإ ًادانتسا ,)٢( عونلا

 ,ىرخKا ةينهFا تابلطتFا وأ )١( ةدوáا ةباقر رايعم قبطي هيف ًاوضع ينوناقلا بسا¢ا نوكي يذلا بتكFا نأب ديفت ةرابع )ح(

   )*(.)١( ةدوáا ةباقرل يلودلا رايعFا تابلطتF لقKا ىلع ةيواسم نوكت يتلاو ,ةحئX وأ ماظن ف ةدراولا تابلطتFا وأ

 نع ةرداصلا ةنهFا تايقQخأ دعاوقل ىرخKا ةيقQخKا تابلطتFاو لQقتسXاب مزتلي ينوناقلا بسا¢ا نأب ديفت ةرابع )ط(
 وأ ماظن بجوë ةضورفFا تابلطتFا وأ ,ىرخKا ةينهFا تابلطتFا وأ ,يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا ريياعFا سلجم
Xا ىلع ةيواسم نوكت يتلاو ,ةحئKلق Fا تابلطتáخأ دعاوق نم ب و أ نيأزQا تايقFا سلجم نع ةرداصلا ةنهFريياع 

 )**(.ديكأتلا تاطابتراب قلعتي اميف يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا

 ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ نع ديكأتلا ريراقت" ,)٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعFً اقفو هذيفنت ت دق طابترXا نأب ديفت ةرابع )ي(
 اذإ ام نأشب لوقعم ديكأت ىلإ لوصولل اهذيفنتو تاءارجπل طيطختلا ةيمدbا ةأشنFا عجارم نم بلطتي يذلا "ةيمدbا
 ةباقرلا تاودأ تناك اذإ امو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,لداع لكشبً اضورعم اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ناك
 .)٢( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح ف ةيلعافب لمعت ًاضيأو ,ٍبسانم ٍلكشب ةممصم

                                                
 يبسا¢ا ماظن حمسي X ثيح ,ديكأتلاو ةعجارFا تاطابترX ةيلودلا ريياعFا سلجم نع رداصلا يلصKا صنلا نم يينهFا يبسا¢ا ريغل تابلطتFاب قلعتي ام ءاغلإ ت *

  .ديكأتلا تامدخ يدقتب يصخرFا ريغل ةكلمFا ف يينوناقلا
  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةنهFا بادآو كولس دعاوقب همازتلا ىلإ ينوناقلا بسا¢ا ريشي  **



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٦٨  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 ةأشنFا عجارم داقتعاب ديفت ةرابعو لوقعم ديكأت ىلإ لوصولل ةيمدbا ةأشنFا عجارم اهذفن يتلا تاءارجsاب صخلم )ك( 
ً اضيأو ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم يأرلً اساسأ لكشت ثيحب ةبسانمو ةيفاك دعت اهيلع لوصOا ت يتلا ةلدKا نأب ةيمدbا
 ةيليغشتلا ةيلعافلاب قلعتت تاءارجإ يأ ذفُني مل ةيمدbا ةأشنFا عجارم نأب ديفت ةرابع )١( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح ف
Kهنإف يلاتلابو ةباقرلا تاود X اهيف يأر يأ يدبي. 

 ةيلعافلل يوقت يأ ميمعت رطخ حضوت ةرابع )٢( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح فً اضيأو ,ةباقرلا تاودأ دويق حضوت ةرابع )ل(
  .ةيلبقتسFا تارتفلا ىلع ةباقرلا تاودK ةيليغشتلا

  :يلي ام نأشب ,تابثsا ةغيصب هنع رَّبعFُا ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم يأر )م(

  :)٢( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح ف )١(

 ,ةبسانFا طباوضلا ىلإ ًادانتساو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعي فصولا ناك اذإ ام .أ
 ;ةدد¢ا ةرتفلا لاوط ًاقبطمو ًاممصم ناك يذلا ةيمدbا ةأشنFا ماظن

 اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام .ب
 ةرتفلا لاوط ,ةبسانFا طباوضلا ىلإ ًادانتساو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,بسانم لكشب ةممصم تناك
 ;ةدد¢ا

 صوصنFا ةباقرلا فادهأ نأب لوقعم ديكأت ريفوتل ةمزX تناك يتلا ,ةربت®ا ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام .ج
 طباوضلا ىلإ ًادانتساو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,ةيلعافب لمعت تناك ,ةققحتم تناك فصولا ف اهيلع
 .ةدد¢ا ةرتفلا لاوط ,ةبسانFا

 :)١( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح ف )٢(

 ,ةبسانFا طباوضلا ىلإ ًادانتساو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعي فصولا ناك اذإ ام  .أ
 ;دد¢ا خيراتلا فً اقبطموً اممصم ناك يذلا ةيمدbا ةأشنFا ماظن

 اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام  .ب
 خيراتلا ف ,ةبسانFا طباوضلا ىلإ ًادانتساو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,بسانم لكشب ةممصم تناك
 .دد¢ا

 عجارم لوصح خيرات ىلع قباس خيراتب نوكي نأ نك≠ X يذلاو ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم نع رداصلا ديكأتلا ريرقت خيرات )ن(
 .هيأر اهيلإ دنتسا يتلا ةلدKا ىلع ةيمدbا ةأشنFا

  .ةلودلا ف هلمع هيف سرا≠ يذلا ناكFاو ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم مسا )س(

 ,هعم ًاقفرم وأ ,يأرلا دعب Qًصفنم ًاءزج ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت نمضتي نأ بجي ,)٢( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح ف .٥٤ 
 عجارم صني نأ بجي ,كلت ةباقرلا تارابتخا فصو دنعو .تارابتخXا كلت جئاتنو اهقيبطت ت يتلا ةباقرلا تاودأ تارابتخا فصي
 دونب عيمج لث≥ ةربت®ا رصانعلا كلت تناك اذإ ام ددحي نأو ,اهرابتخا ت يتلا ةباقرلا تاودأ ىلع حوضو لكب ةيمدbا ةأشنFا
 ريثأت ديدõ نم ةديفتسFا ةأشنFا يعجارم يكمتلٍ لصفموٍ فاكٍ لكشب تارابتخXا ةعيبط ىلإ ريشي نأو ,اهنم ًاءزج وأ ةنيعلا عمتجم
 ىدم نّمضي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجي ,تافارحنا دوجو ديدõ ةلاح فو .رطاخملل مهتامييقت ىلع تارابتخXا كلت
 يتلا تافارحنXا ددعو )تانيعلا مادختسا متي امدنع ةنيعلا مجح كلذ ف اë( تافارحنXا فاشتكا ىلإ تدأ يتلا ةذَّفُنFا تارابتخXا
 يتلا تارابتخXا ىلا ًادانتسا ,جتنتسا ول ىتح تافارحنXا نع ريرقت دادعإ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجيو .اهتعيبطو اهدصر ت
 )٤٩أ و ١٨أ يترقفلا :عجار( .تققõ دق اهب ةقلعتFا ةباقرلا فادهأ نأ ,اهذيفنت ت

 لدعFا يأرلا

 )٥٢أ–٥٠أ تارقفلا :عجار( :نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم جتنتسا اذإ .٥٥ 

 وأ ;قبطُمو ممصُم وه امك ماظنلا ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم لداع لكشب ضرعي X ةيمدbا ةأشنFا فصو )أ(



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٦٩  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 بناوáا عيمج نم ,بسانم لكشب ةممصم نكت مل فصولا ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ )ب(
 وأ ;ةيرهوáا

 فادهأ نأب لوقعم ديكأت ريفوتل ةيرورض تناك يتلاو ,)٢( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح ف ,اهرابتخا ت يتلا ةباقرلا تاودأ )ج(
 ;ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,ةيلعافب لمعت نكت مل ,تققõ دق اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا
 وأ

  ,ةبسانFا ةلدKا نم يفكي ام ىلع لوصOا ىلع رداق ريغ هنأ )د(

 ىلع يوتحيً امسق ةيمدbا ةأشنFا عجارF ديكأتلا ريرقت نمضتي نأ بجيو ,Xًدعُم ةيمدbا ةأشنFا عجارم يأر نوكي نأ بجيف  
 .ليدعتلا بابسأ عيمá حضاو فصو

 ىرخJا لاصتFا تايلوؤسم 

 ةأشنملل ةبوسنم ةححصم ريغ ءاطخأ وأ ,شغ تXاح وأ ,حئاوللاو ةمظنKاب مازتلا مدع تXاحب ةيمدbا ةأشنFا عجارم ملع اذإ .٥٦ 
 عجارم ىلع بجيف ,ةديفتسFا تآشنFا نم رثكأ وأ ةدحاو ىلع رثؤت دقو ,حضاو لكشب نأش تاذ تسيل اهرابتعا نك≠ X ةيمدbا
 ت دق نكي مل اذإو .ةرثأتFا ةديفتسFا تآشنملل بسانم وحن ىلع رمKا اذه نع غQبsا ت دق ناك اذإ ام ددحي نأ ةيمدbا ةأشنFا
 ذاختا ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىلع بجيف ,كلذب مايقلا ف ةبغار ريغ ةيمدbا ةأشنFا تناكو ,وحنلا اذه ىلع رمKا نع غQبsا
 )٥٣أ ةرقفلا :عجار( .بسانFا فرصتلا

*** 

 ىرخJا ةيريسفتلا داو@او ةيقيبطتلا داو@ا

 )٣ ,١ يترقفلا :عجار( رايع@ا اذه قاطن

 ةيلعافو يلاFا ريرقتلا ىلع دامتعXا ةيناكمإب ةقلعتFا فادهKا قيقõ نأشب لوقعم ديكأت ريفوتل ةممصم ةيلآ يه ةيلخادلا ةباقرلا .١أ
 ةيمدbا ةأشنFا ف مازتلXا فادهأو تايلمعلاب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ نوكت دقو .ةقبطنFا حئاوللاو ةمظنKاب مازتلXاو تايلمعلا ةءافكو
 لوانتت تارارقإب ةلص ةيباقرلا تاودKا كلتل نوكت دقو .ةديفتسFا ةأشنFا ف يلاFا ريرقتلاب ةقلعتFا ةيلخادلا ةباقرلاب ةلص تاذ
 عجارم اهمّوُقي يتلا ةلدKاب ةلص اهل نوكت دق وأ ,تاحاصفsا وأ تQماعFا تائف وأ تاباسOا ةدصرأب يقلعتFا حاصفsاو ضرعلا
 ةيمدخ ةأشنم ف ةقبطFا ةباقرلا تاودأ نوكت دق ,لاثFا ليبس ىلعف .ةعجارFا تاءارجإ قيبطت ف اهمدختسي وأ ةديفتسFا ةأشنFا
 تقولا ف بتاورلا تاعاطقتسا ليوحتب ةباقرلا تاودأ قلعتت امدنع كلذو ةديفتسFا ةأشنFاب ةلص تاذ بتاورلا فرص تامدخ مدقت
 يدؤت نأ اهنأش نم تامارغو دئاوف لمõ ىلإ يدؤي نأ نك≠ تاعاطقتسXا ليوõ ف رخأتلا نK ةيموكOا تاطلسلا ىلإ دد¢ا
 ةيرامثتسXا تQماعFا لوبق ةيناكمإ ىلع ةيمدخ ةأشنم ف ةقبطFا ةباقرلا تاودأ دعُت دق ,لثFابو .ةديفتسFا ةأشنFا ىلع مازتلا ىلإ
 ام ديدõ دُعيو .ةيلاFا اهمئاوق ف تاباسOا ةدصرأو تQماعFا نع ةديفتسFا ةأشنFا حاصفإو ضرعب ةلص تاذ يميظنت روظنم نم
 ةيلخادلا ةباقرلاب ةلص تاذ نوكت نأ حجرFا نم مازتلXاو تايلمعلاب قلعتي اميف ةيمدخ ةأشنم ف ةقبطFا ةباقرلا تاودأ تناك اذإ
 ةأشنFا اهتددح يتلا ةباقرلا فادهأ رابتعXا ف ذخKا عم ,ينهFا مكحلل ةعضاخ ةلأسم ,ةديفتسم ةأشنم ف يلاFا ريرقتلاب ةقلعتFا
 .طباوضلا ةمءQم ىدمو ةيمدbا

 ةأشنFا ّلغشت امدنع ,لاثFا ليبس ىلع ,كلذو بسانم لكشب ممصم ماظنلا نأب رارقsا ىلع ةرداق ةيمدbا ةأشنFا نوكت X دق .٢أ
 ببسبو .ةيمدbا ةأشنFاو ةديفتسFا ةأشنFا يب مربFا دقعلا ف هيلعً اصوصنمً اماظن وأ ةديفتسFا ةأشنFا ميمصت نم ًاماظن ةيمدbا
 نم ميمصتلا ةمءQم ىدë قلعتي اميف نايب دوجو مدع نإف ,ةيليغشتلا اهتيلعافو ةباقرلا تاودK بسانFا ميمصتلا يب ةقيثولا ةلصلا
 ,اهب ءافولا ت دق ةباقرلا فادهأ نأبً Xوقعم ًاديكأت رفوت ةباقرلا تاودأ نأ جاتنتسا نم ةيمدbا ةأشنFا عجارم عن≠ نأ حجرFا
 ذيفنت لوبق ينوناقلا بسا¢ا راتخي نأ نك≠ ,ليدب ءارجإكو .ةباقرلا تاودK ةيليغشتلا ةيلعافلا ف يأر نيوكت نم هعن≥ يلاتلابو
 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم بجوë ديكأت طابترا ذيفنت وأ ,ةباقرلا تاودأ ىلع تارابتخا ذيفنتل اهيلع قفتم تاءارجإ طابترا
Xا فصولا بسح تلمع دق ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام جاتنتسFةباقرلا تاودأ تارابتخا ىلإ ًادانتسا كلذو ,روكذ. 
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 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 ))ز(٩ ,)د(٩ يترقفلا :عجار( تافيرعتلا  

 ,ةيمدbا ةأشنFا اهنوصت يتلا ةديفتسFا تآشنFا تامولعم مظنب ةصاbا بناوáا "ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ" فيرعت لمشي .٣أ
 نك≠ ,لاثFا ليبس ىلعف .ةيمدbا ةأشنFا ف ىرخKا ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم نم رثكأ وأ دحاوب ةصاbا بناوáاً اضيأ لمشي دقو
 .ةمدقFا تامدbاب ةقQع بناوáا كلتل نوكت امدنع ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا ةطشنأو ةعباتFاو ةباقرلا ةئيب بناوج لمشي نأ
 ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ قيقحتب قلعتت X يتلا ,ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ لمشي X هنكل
 .ةيمدbا ةأشنFاب ةصاbا ةيلاFا مئاوقلا دادعإب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ ,لاثFا ليبس ىلع ,اهماظنل

 نم ةيمدbا ةأشنFا اهمدقت يتلا تامدbا ىلعً اضيأ قبطنت رايعFا اذه ف ةدراولا تابلطتFا نإف ,ةلماشلا ةقيرطلا مادختسا دنع .٤أ 
 ةأشنFا ىلع هب ةقبطنFا وحنلا ىلع )٥(-)١()ب(١٣ تارقفلا ف ةدراولا رومKا نأشب ةقفاوFا ىلع لوصOا كلذ ف اë ,نطابلا
 يب لاصتXاو قيسنتلا نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا ف تاءارجsا ذيفنت مزلتسيو .ةيمدbا ةأشنFا نم Xدب نطابلا نم ةيمدbا
 تناك اذإ طقف ماع لكشب ةيدجم ةلماشلا ةقيرطلا نوكتو .ةيمدbا ةأشنFا عجارمو نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFاو ةيمدbا ةأشنFا
 نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFاو ةيمدbا ةأشنFا يب دقعلا ناك اذإ وأ ,ةقQع تاذً افارطأ نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFاو ةيمدbا ةأشنFا
 .اهمادختسا ىلع صني

 )١١ ةرقفلا :عجار( ةيقXخJا تابلطت@ا

 ةنهFا تايقQخأ دعاوق نم )ب(و )أ( نيأزáا ًةداع لمشت يتلاو ,ةلصلا تاذ لQقتسXا تابلطتF ةيمدbا ةأشنFا عجارم عضخي .٥أ

 دنعو )*(.ًاددشت رثكأ نوكت يتلا ةينطولا تابلطتFا ىلإ ةفاضsاب ,يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا ريياعFا سلجم نع ةرداصلا
 ةأشنم لك نع Qًقتسم نوكي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم نم بلطتت X ةنهFا تايقQخأ دعاوق نإف ,رايعFا اذهلً اقفو طابترا ذيفنت
 .ةديفتسم

 )١٢ ةرقفلا :عجار( ةمكو]اب نوفلك@او ةرادYا

 مجOا صئاصخو ةفلت®ا ةينوناقلاو ةيفاقثلا تايفلbا تاريثأت سكعي لكشب ,ةأشنFاو ةلودلا بسح ةمكوOاو ةرادsا لكايه فلتخت .٦أ
 عجارم مهعم لصاوتي نأ بجي نيذلا صاخشKا وأ صخشلا ديدõ رايعFا اذهل نكمFا ريغ نم هنأ عونتلا اذه لثم ينعيو .ةيكلFاو
 فرط ةأشنم نم ًاعاطق ةيمدbا ةأشنFا نوكت دق ,لاثFا ليبس ىلعف .طابترXا تايلمع عيمج ف ةنيعم رومأ نأشب ةيمدbا ةأشنFا
 ةرادsا يفظوم ديدحتل ينهFا مكOا ةسرا∂ رمKا بلطتي دق ,تXاOا هذه لثم فو .لصفنم ينوناق نايك تاذ ةأشنم تسيلو ثلاث
 .ةبوتكFا تادافsا مهنم بلطُتس نيذلا ةمكوOاب يفلكFا وأ يبسانFا

 رارمتسFاو لوبقلا

 ))١()أ(١٣ ةرقفلا :عجار( طابترXا ذيفنتل ةمزQلا ةءافكلاو تاردقلا

 :يلي ام لثم ًارومأ طابترXا ذيفنتل ةمزQلا ةلصلا تاذ ةءافكلاو تاردقلا نمضتت .٧أ

 ;ةلصلا تاذ ةعانصلاب ةفرعFا •

 ;تامولعFا مظنو ةينقت مهف •

 ;ةباقرلا تاودK بسانFا ميمصتلاب ةقلعتFا رطا®ا يوقت ف ةربbا •

 .جئاتنلا يوقتو ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنتو ميمصت ف ةربbا •
  

                                                
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةنهFا بادآو كولس دعاوق ىلإ عجارFا ريشي نأ بجي  *
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 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 ))١()ب(١٣ ةرقفلا :عجار( ةيمدbا ةأشنFا نايب

 ىلع ًاديق ,هيف رارمتسXا وأ طابترXا لوبق ىلع ةيمدbا ةأشنFا عجارم ةقفاوم دعب ,بوتكم نايب يدقت ةيمدbا ةأشنFا ضفر لث≠ .٨أ
 ةيمدbا ةأشنFا عجارF حئاوللا وأ ةمظنKا حامس مدع ةلاح فو .طابترXا نم ةيمدbا ةأشنFا عجارم باحسنا ف ببستي قاطنلا
 .يأر يأ ءادبإ نع ةمدbا ةأشنFا عجارم عنت≠ ,طابترXا نم باحسنXاب

 ))٢()ب(١٣ ةرقفلا :عجار( ةيمدbا ةأشنFا نايبل لوقعFا ساسKا 

 اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ نأبً انايب ةيمدbا ةأشنFا نايب نمضتي ,)٢( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح ف .٩أ
 ةذفنFا ةعباتFا ةطشنأ ىلإ ًادنتسم نايبلا اذه نوكي دقو .ةدد¢ا ةرتفلا لQخ ةيلعافب لمعت تناك اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف
 مييقت ىلع ةيلßا هذه يوطنتو .تقولا رادم ىلع ةباقرلا تاودأ ةيلعاف مييقتل ةيلآ يه ةباقرلا تاودأ ةعباتمو .ةيمدbا ةأشنFا ف
 ,ةيمدbا ةأشنFا لخاد يينعFا دارفªل اهنع ريرقتلاو روصقلا هجوأ ىلع فرعتلاو ,بسانFا تقولا ف ةباقرلا تاودأ ةيلعاف ىدم
 ,ةلقتسم تا≠وقت وأ ,ةرمتسم ةطشنأ لQخ نم ةباقرلا تاودأ ةعباتë ةيمدbا ةأشنFا موقتو .ةمزQلا ةيحيحصتلا تاءارجsا ذاختاو
 ةطشنأ نوكتو .ةلصفنم تا≠وقت ءارجs ةجاOا تلق ,اهتيلعافو ةرمتسFا ةعباتFا ةطشنأ ةجرد تداز املكو .امهيلك نم جيزم وأ
 دقو .ةمظتنFا ةيفارشsاو ةيرادsا ةطشنKا نمضتتو ةيمدbا ةأشنملل ةرركتFا ةيداعلا ةطشنKا فً ابلاغ ةجمدم ةرمتسFا ةعباتFا
 ةعباتFا ةطشنأ نمضتت دقو .ةيمدbا ةأشنFا ةطشنأ ةعباتم ف ةلثا∂ فئاظو نودؤي نيذلا نوفظوFا وأ نويلخادلا نوعجارFا مهاسي
 دوجو ىلإ ريشت دق يتلا ةيميظنتلا تاطلسلا تاظحQمو ءQمعلا ىواكش لثم ,ةيجراخ فارطأ نم ةلسرFا تامولعFا مادختساً اضيأ
 ةيلعافلا ىدم نع ريرقت يدقتب ةيمدbا ةأشنFا عجارم مايق دُعي Xو .يسحتلا ىلإ ةجاحب بناوج ىلع ءوضلا طلست دق وأ تQكشم
 .اهنايبل لوقعم ساسأ ريفوتل اهب ةصاbا تايلßا قيبطتب ةيمدbا ةأشنFا مايق نع Qًيدب ةباقرلا تاودK ةيليغشتلا

 õ٤()ب(١٣ ةرقفلا :عجار( رطا®ا ديد(( 

 ,لاثFا ليبس ىلعف .اهرثأ نم فيفختلل ةباقرلا تاودأ ىعست يتلا رطا®اب ةباقرلا فادهأ طبترت ,)ج(٩ ةرقفلا ف هيلإ راشم وه امك .١٠أ
 تQماعFا ليجست هدافم ةباقرلا فادهأ نم فده ةروص ف ةئطاخ ةرتف ف وأ أطخ غلبë ةلماعم ليجست رطخ نع ريبعتلا نك≠
 صوصنFا ةباقرلا فادهأ قيقõ ددهت يتلا رطا®ا ديدõ نع ةلوؤسم ةيمدbا ةأشنFا دُعتو .ةحيحصلا ةرتفلا فو حيحصلا غلبFاب
 ةيلßا يوطنت دقو .ةلصلا تاذ رطا®ا ديدحتل ةيمسر ريغ وأ ةيمسر ةيلآ ةيمدbا ةأشنFا ىدل نوكي دقو .اهماظن فصو ف اهيلع
 .اهتهجاوF ةمزQلا تافرصتلا نأشب رارق ذاختاو ,اهعوقو ةيلامتحا مييقتو ,اهديدõ ت يتلا رطا®ا ةيمهأ ريدقت ىلع ةيمسرلا
 فادهK سوردFا ديدحتلا نإف ,اهرثأ نم فيفختلل ةباقرلا تاودأ ىعست يتلا رطا®اب قلعتت ةباقرلا فادهأ نK ًارظنو ,كلذ عمو
 رطا®ا ديدحتل ةيمسر ريغ ةيلآ قيبطت ىلع هتاذ دح ف لمتشي دق ةيمدbا ةأشنFاب صاbا ماظنلا ذيفنتو ميمصت دنع ةباقرلا
 .ةلصلا تاذ

 )١٤ ةرقفلا :عجار( طابترXا طورش ف رييغت لاخدإب لوبقلا

 فادهأ داعبتسا ىلإ بلطلا فدهي امدنع ,لاثFا ليبس ىلع ,طابترXا قاطن ف رييغت لاخدإ بلطل لوقعم رربم كانه نوكي X دق .١١أ
 مدع ةيمدbا ةأشنFا مزتعت امدنع وأ ً;Xدعم ةيمدbا ةأشنFا عجارم يأر نوكي نأ لامتحا ببسب طابترXا قاطن نم ةنيعم ةباقر
 .)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم بجوë طابترXا ذيفنتلً امدقم بلطلا نوكيو ةبوتكFا تانايبلا دحأب ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديوزت

 نم ةيمدخ ةأشنم داعبتسX ًامدقم بلطلا نوكي امدنع ,لاثFا ليبس ىلع ,طابترXا قاطن رييغت بلطل لوقعم رربم كانه نوكي دقو .١٢أ 
 متيو ,نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا هذهل ةيمدbا ةأشنFا عجارم لوصو بيترت ةيمدbا ةأشنFا عيطتست X امدنع طابترXا نم نطابلا
 ةقيرط ىلإ ةلماشلا ةقيرطلا نم نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا كلت اهمدقت يتلا تامدbا عم لماعتلل ةمدختسFا ةقيرطلا رييغت
 .ءانثتسXا

 )١٨–١٥ تارقفلا :عجار( طباوضلا ةبسانم ىدم مييقت

 ةأشنFا نايب هيلإ ًادانتسا دعُأ يذلا ساسKا مهف نم مهنيك≥ لجأ نم يفدهتسFا يمدختسملل ةحاتم طباوضلا نوكت نأ مزلي .١٣أ
 ةقلعتFا ةباقرلا تاودK ةيليغشتلا ةيلعافللً اضيأو ,ةباقرلا تاودأ ميمصت ةبسانم ىدمو ,ماظنلا فصول لداعلا ضرعلا نع ةيمدbا
 .)٢( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح ف ةباقرلا فادهأب



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٧٢  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 متيس يتلا طباوضلا تناك اذإ ام ديدõ اهنيب نم رومأ ةلمج ةيمدbا ةأشنFا عجارم نم )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم بلطتي .١٤أ  
 يتلا ةيساسKا ةلاOا وه طابترXا لحم عوضوFا دعُيو ١١.طابترXا لحم عوضوFا ةبسانم ىدم ديدõو ,ةبسانم دُعت اهمادختسا

õا ديكأتلا ريرقت يمدختسم مامتهاب ىظFا ددحيو .يفدهتسáا لودßا يتFاو عوضوOا دKا نم لكل طباوضلا نم ىندßف ءار 
 .)١( عونلا نم ريرقتلاو )٢( عونلا نم ريرقتلا

 قيلعتلا طباوضلا عوضو@ا 

 لوح يأر
 لداعلا ضرعلا
 ماظن فصول
 ةيمدDا ةأشن@ا
 نم ريراقتلا(
 عونلاو )١( عونلا
٢( 

 ةأشنFا ماظن
 نم يذلا ةيمدbا
 اذ نوكي نأ حجرFا

 ةباقرلاب ةلص
 ةقلعتFا ةيلخادلا
 ف يلاFا ريرقتلاب
 ةديفتسFا تآشنFا
 هيطغي يذلاو
 ديكأت ريرقت
 ةأشنFا عجارم
 .ةيمدbا

 لكشب ًاضورعم فصولا نوكي 
 :ةيتßا تXاOا ف لداع

 ميمصت ةيفيك ضرعي ناك اذإ )أ(
 ةيمدbا ةأشنFا ماظن
 ,كلذ ف اë ,هقيبطتو
 ,لاOا ىضتقم بسح
 ةرقفلا ف ةدد¢ا رومKا

 ;)٨(-)١()أ(١٦

 دادعإ ةلاح ف )ب(
 ناك اذإ ,)٢( عونلا نم ريرقت
 تاذ ليصافتلا نمضتي
 تارييغتلاب ةصاbا ةلصلا
 ةيمدbا ةأشنFا ماظن ف
 اهيطغي يتلا ةرتفلا لQخ
 ;فصولا

 ركذ لفغي X ناك اذإ )ج(
 تاذ تامولعFا ّفرحي X وأ
 ةأشنFا ماظن قاطنب ةلصلا
 ,هفصو متي يذلا ةيمدbا
 ّدعُم فصولا نأب رارقsا عم
 ةكرتشFا تاجايتحXا ةيبلتل
 تآشنFا نم ضيرع عاطقل
 دق هنإف ,يلاتلابو ,ةديفتسFا
X نم بناج لك نمضتي 
 ةأشنFا ماظن بناوج
 لك اهارت دق يتلا ةيمدbا
 ف ةمهم ةديفتسم ةأشنم
 .ةصاbا اهتئيب

 يأرلا اذه ءادبإب ةصاbا طباوضلل ةدد¢ا ةغيصلا نوكت دق 
 ىلع ,ةضورفFا طباوضلا عم ةقستم نوكت ىتح ليدعت ىلإ ةجاحب
 تاعومجم لبق نم ةدد¢ا وأ ,ةحئX وأ ماظن بجوë ,لاثFا ليبس
 ةأشنFا نايبل يحيضوتلا لاثFا يوتحيو .ةينهم ةئيه وأ ةديفتسم
 اذه نيوكت طباوضل ةلثمأ ىلع لوKا قحلFا ف دراولا ةيمدbا
 اذإ ام ديدحتل ةيفاضإ تاداشرإ ٢٤أ – ٢١أ تارقفلا مدقتو .يأرلا
 رايعم تابلطتم ءوض ف( .طباوضلا هذه ءافيتسا ت دق ناك
 يه يأرلا اذهل ١٢عوضوFا تامولعم نإف ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا
 فصولا نأب ةيمدbا ةأشنFا نايبو اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو
 .)لداع لكشب ضورعم

 ىدم ف يأرلا 
 ةبسانم
 ,ميمصتلا

 ةبسانم ىدم
 ةيلعافلاو ميمصتلا
 كلتل ةيليغشتلا

 ةممصم ةباقرلا تاودأ نوكت 
 ةيلعاف تاذو بسانم لكشب
 :ةيتßا تXاOا ف ةيليغشت

 نوكت امدنع 
 ةافوتسم طباوضلا
 ,يأرلا اذه نيوكتل

 ف اهيلع صوصنFا ,ةباقرلا فادهأ دعُت 
 نم ًاءزج ,اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو
 فلتخت فوسو .ءارßا هذه ءادبs طباوضلا

                                                
 ٤١و )ب(٢٤ ناترقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم  ١١
 لحم عوضوFا ىلع طباوضلا قيبطت نم جتنت يتلا تامولعFا ,ىرخأ ةرابعبو ,طباوضلاب ةنراقم طابترXا لحم عوضوFا يوقت وأ سايق تاجرخم يه "عوضوFا تامولعم"  ١٢

 .طابترXا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٧٣  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 قيلعتلا طباوضلا عوضو@ا 

 ةيلعافلاو
 ةيليغشتلا
 نم ريراقتلا(
 ))٢( عونلا

 ةيباقرلا تاودKا
 ةيرورض دعُت يتلا
 فادهأ قيقحتل
 صوصنFا ةباقرلا
 فصو ف اهيلع
 ةيمدbا ةأشنFا
 .اهماظنل

 ةيمدbا ةأشنFا تناك اذإ )أ(
 يتلا رطا®ا تددح دق
 ةباقرلا فادهأ قيقõ ددهت
 فصو ف اهيلع صوصنFا
 ;اهماظن

 تاودأ تناك اذإ )ب(
 كلذ ف ةدد¢ا ةباقرلا
 لاح ف ,رفوتس فصولا
 ,حضوم وه امك اهلمع
 كلت نأبً Xوقعم ًاديكأت
 نود لوX õ رطا®ا

õةباقرلا فادهأ قيق 
 ;اهيلع صوصنFا

 تاودأ تناك اذإ )ج(
 ةروصب ةقبطم ةباقرلا
 ةممصFا وحنلا ىلع ةقستم
 .ةدد¢ا ةرتفلا لاوط هب
 تناك اذإ ام كلذ لمشيو
 موقي ةيوديلا ةباقرلا تاودأ
 مهيدل دارفأ اهقيبطتب
 ةيحQصلاو ةءافكلا
 .ةبسانFا

 تاودأ نوكتس
 ترفو دق ةباقرلا
 نأبً Xوقعم ًاديكأت
 تاذ ةباقرلا فادهأ
 تناك ةقQعلا
 ةرتفلا لاوط ةققحتم
 ءوض ف( .ةدد¢ا
 رايعم تابلطتم
 ديكأتلا تاطابترا
 نإف ,)٣٠٠٠(
 عوضوFا تامولعم
 نايب يه يأرلا اذهل
 نأب ةيمدbا ةأشنFا
 ةباقرلا تاودأ
 لكشب ةممصم
 لمعتو بسانم
 .)ةيلعافب

 طابترا نم اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ
ßا عجارم صلخ اذإو .رخFا ةأشنbةيمد, 
 ىلإ ,فصولاب قلعتFا يأرلا نيوكت راطإ ف
 ريغ اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ نأ
 نوكت نل ٍذئدنعف ,لداع لكشب ةضورعم
 نم ءزجك ةبسانم كلت ةباقرلا فادهأ
 ميمصت فً ءاوس يأر نيوكتل طباوضلا
 .ةيليغشتلا اهتيلعاف ف وأ ةباقرلا تاودأ

 ىدم ف يأرلا
 ةبسانم
 ميمصتلا
 نم ريراقتلا(
 ))١( عونلا

 

 ةبسانم ىدم
 كلتل ميمصتلا
 ةيباقرلا تاودKا
 ةيرورض دعُت يتلا
 فادهأ قيقحتل
 صوصنFا ةباقرلا
 فصو ف اهيلع
 ةيمدbا ةأشنFا
 .اهماظنل

 ةممصم ةباقرلا تاودأ نوكت 
 تXاOا ف بسانم لكشب
 :ةيتßا

 ةيمدbا ةأشنFا تناك اذإ )أ(
 يتلا رطا®ا تددح دق
 ةباقرلا فادهأ قيقõ ددهت
 فصو ف اهيلع صوصنFا
 ;اهماظن

 تاودأ تناك اذإ )ب(
 كلذ ف ةدد¢ا ةباقرلا
 لاح ف ,رفوتس فصولا
 ,حضوم وه امك اهلمع
 كلت نأبً Xوقعم ًاديكأت
 نود لوX õ رطا®ا

õةباقرلا فادهأ قيق 
 .اهيلع صوصنFا

 X ءافيتسا مدقي 
 ف طباوضلا هذه
 ديكأت يأ هتاذ دح
 فادهأ ققõ ىلع
 متي مل هنK ةباقرلا
 يأ ىلإ لوصولا
 ليغشت نع ديكأت
 ف( .ةباقرلا تاودأ

 رايعم تابلطتم ءوض
 ديكأتلا تاطابترا
 نإف ,)٣٠٠٠(
 عوضوFا تامولعم
 نايب يه يأرلا اذهل
 نأب ةيمدbا ةأشنFا
 ةباقرلا تاودأ
 لكشب ةممصم
 .)بسانم

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٧٤  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 هذه نوكت X دقو .لاOا ىضتقم بسح ,اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهجاردإ متي يتلا رصانعلا نم ًاددع )أ(١٦ ةرقفلا ددõ .١٥أ 
 ةباقرلا تاودأب قلعتي ماظنلا ناك اذإ ,لاثFا ليبس ىلع ,تQماعFا ةáاعF ًاماظن هفصو متي يذلا ماظنلا نكي مل اذإ ةبسانم رصانعلا
 .هسفن قيبطتلا ف ةجمدFا ةباقرلا تاودأ سيلو ,تامولعFا ةينقت تاقيبطت دحأ ةفاضتسا ىلع ةقبطFا ةماعلا

 )٥٤ ,١٩ يترقفلا :عجار( ةيبسنلا ةيمهJا 

 ريرقتلا متي يذلا ماظنلاب ةيبسنلا ةيمهKا موهفم قلعتي ,ةيمدخ ةأشنم ف ةقبطFا ةباقرلا تاودأ نع ريرقت دادعs طابترا ذيفنت دنع .١٦أ
 ةأشنFا فصو ناك اذإ ام ديدحتل تاءارجإ ذفنيو ةيمدbا ةأشنFا عجارم ططخيو .ةديفتسFا تآشنملل ةيلاFا مئاوقلاب سيلو ,هنع
 لكشب ةممصم ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ تناك اذإ امو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم لداع لكشب ًاضورعم اهماظنل ةيمدbا
 لمعت ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام ,)٢( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح فو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم بسانم
 مدقي ةيمدbا ةأشنFا عجارF ديكأتلا ريرقت نأ نابسOا ف ةيبسنلا ةيمهKا موهفم ذخأيو .ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ةيلعافب
 نيذلا اهيعجارمو ةديفتسFا تآشنFا نم ضيرع عاطقل تامولعFا نم ةكرتشFا تاجايتحXا ةيبلتل ةيمدbا ةأشنFا ماظن نع تامولعم
 .ماظنلا كلذ مادختسا اهب ت يتلا ةقيرطلل مهف مهيدل رفوتي

 رظنلا ,ةباقرلا تاودأ ميمصتب قلعتي اميفو ,اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصول لداعلا ضرعلاب قلعتي اميف ةيبسنلا ةيمهKا نمضتت .١٧أ 
 ناك اذإ امو ;ةمهFا تQماعFا ةáاعF ةمهFا بناوáا نمضتي فصولا ناك اذإ ام :لاثFا ليبس ىلع ,ةيعونلا لماوعلا ف يسيئر لكشب
 ةباقرلا فادهأ نأب لوقعم ديكأت ريفوت ىلع اهميمصت بسح ةباقرلا تاودأ ةردقو ;ةلص تاذ تامولعم فرحي وأ لفغي فصولا
 نم لك ف رظنلا ةباقرلا تاودK ةيليغشتلا ةيلعافلا ف ةيمدbا ةأشنFا عجارم يأرب قلعتي اميف ةيبسنلا ةيمهKا نمضتتو .ققحتتس
 ,)يمك رمأ( هتظحQم ت≥ يذلا فارحنXا لدعمو هلمõ نك≠ يذلا فارحنXا لدعم ,لاثFا ليبس ىلع ,ةيعونلاو ةيمكلا لماوعلا
 .)يعون رمأ( هتظحQم ت≥ فارحنا يأ ببسو ةعيبطو

 كانه نوكت امدنع تارابتخXا كلت جئاتن نع ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا فصو ف ,حاصفsا دنع ةيبسنلا ةيمهKا موهفم قيبطت متي X .١٨أ 
 دحK نوكي دق يعم ةديفتسم ةأشنم عجارم وأ ةنيعم ةديفتسم ةأشنë ةصاbا فورظلا ف هنK كلذو .اهديدõ ت دق تافارحنا
 لمعلا نم ةباقرلا ةادأ عن≠ X وأ عن≠ ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم يأر ف ,فارحنXا ناك اذإ ام ىلع طقف رصتقت X ةيمهأ تافارحنXا
 نوكت دق يتلا ءاطخKا نم يعم عون عنم ف ةصاخ ةيمهأ فارحنXا اهب قلعتي يتلا ةباقرلا ةادK نوكي دق ,لاثFا ليبس ىلعف .ةيلعافب
 .ةديفتسFا ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلاب ةصاbا فورظلا ف ةيرهوج

 )٢٠ ةرقفلا :عجار( ةيمدDا ةأشن@ا ماظنل مهف ىلإ لصوتلا

 ةأشنFا عجارم ةدعاسم ىلإ ,ةباقرلا تاودأ كلذ ف اë ,طابترXا قاطن ف لومشFا ةيمدbا ةأشنFا ماظنل مهف ىلإ لصوتلا يدؤي .١٩أ
 :ف ةيمدbا

 .ىرخKا مظنلا عم اهب لعافتي يتلا ةيفيكلاو ,ماظنلا كلذ دودح ةفرعم •

 .هقيبطتو هميمصت ت يذلا ماظنلا لداع لكشب ضرعي ةيمدbا ةأشنFا فصو ناك اذإ ام مييقت •

 .اهنايبل ةيمدbا ةأشنFا دادعإ ىلع ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا •

• õا ةباقرلا فادهأ قيقحتل ةيرورض دُعت يتلا ةباقرلا تاودأ ديدFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةأشنbاهماظنل ةيمد. 

 .بسانم لكشب ةممصم ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام مييقت •

 .)٢( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح ف ,ةيلعافب لمعت ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام مييقت •

 :مهفلا اذه ىلإ لصوتلل ةيمدbا ةأشنFا عجارم اهذفني يتلا تاءارجsا يب نم نوكي دق .٢٠أ 

 ةأشنFا عجارم مكح بسحب ,ةمئQم تامولعم مهيدل رفوتت دق نيذلا ةيمدbا ةأشنFا لخاد صاخشKا كئلوأ نم راسفتسXا •
 .ةيمدbا

 .تQماعFا ةáاعë ةصاbا ةينورتكلsاو ةعوبطFا تQجسلاو ريراقتلاو تادنتسFا ةحص نع يصقتلاو تايلمعلا ةظحQم  •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٧٥  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 .ةكرتشFا طورشلا ةفرعF ةديفتسFا تآشنFاو ةيمدbا ةأشنFا يب تايقافتXا نم ةراتخم ةعومجم ةحص نع يصقتلا  •

 .ةباقرلا تاءارجإ ذيفنت ةداعإ  •

 )٢٢ ,٢١ يترقفلا :عجار( فصولاب ةقلعت@ا ةلدJا ىلع لوص]ا

 قاطن ف ةلومشFا فصولا نم بناوáا كلت تناك اذإ ام ديدõ ف ةيمدbا ةأشنFا عجارم ةيتßا ةلئسKا ف رظنلا دعاسي نأ نك≠ .٢١أ 
 :ةيرهوáا بناوáا عيمج نم لداع لكشب ةضورعم دعُت طابترXا

 نوكتس اهنأ عقوت ةلوقعم ةجردب نك≠ يتلا ,)طابترXا قاطن نمض( ةمدقFا ةمدخلل ةيسيئرلا بناوáا فصولا لوانتي له  •
 مئاوقلا ةعجارم تايلمعل طيطختلا دنع ةديفتسFا تآشنFا يعجارم نم ضيرع عاطقل ةكرتشFا تاجايتحXاب ةلص تاذ
 ?ةديفتسFا تآشنملل ةيلاFا

 ةديفتسFا تآشنFا يعجارم نم ضيرع عاطقل رفوي نأ عقوت ةلوقعم ةجردب نك≠ ليصفتلا نم ىوتسë دُعم فصولا له •
 نم بناج لك فصولا لوانتي نأ مزلي Xو ١٣?)٣١٥( ةعجارFا رايعFً اقفو ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلل ةيفاك تامولعم
 ةجردل ًاريثك Qًصفم فصولا نوكي نأ مزلي Xو ,ةديفتسFا تآشنملل اهنم ةمدقFا تامدbا وأ ةيمدbا ةأشنFا ليغشت بناوج
 .ةيمدbا ةأشنFا ف ىرخKا ةباقرلا تاودأ وأ نمKاب لخي نأ ئراقلل حيتت

 يعجارم نم ضيرع عاطقل ةكرتشFا تاجايتحXا ىلع رثؤت دق يتلا تامولعFا فرõ وأ لفغت X ةقيرطب دُعم فصولا له •
 عجارم اهب ملعي ةáاعFا ف ةريبك ةقد مدع وأ لافغإ تXاح يأ ىلع فصولا يوتحي له ,لاثFا ليبس ىلع ,ةديفتسFا تآشنFا
 ?ةيمدbا ةأشنFا

 ددحي له ,طابترXا قاطن نم اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ ضعب داعبتسا متي امدنع •
 ?ةدعبتسFا فادهKا حوضوب فصولا

 ?فصولا ف ةدد¢ا ةباقرلا تاودأ قيبطت ت له •

 فصو ةغايص ديفت ,تXاOا مظعم ف ?فاك لكشب ,تدجو نإ ,ةديفتسFا ةأشنFا ف ةلمكFا ةباقرلا تاودأ فصو ت له •
 ةيمدbا ةأشنFا اهقبطت يتلا ةباقرلا تاودK لاّعفلا ليغشتلا لQخ نم اهقيقõ نك≠ ةباقرلا فادهأ نأب ةباقرلا فادهأ
 نم اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ قيقõ نك≠ X ,تXاOا ضعب ف نكل .اهدحو
 تآشنFا لبق نم اهقيبطت متي ةنيعم ةباقر تاودأ بلطتي فادهKا هذه قيقõ نأ ببسب ,اهدحو ةيمدbا ةأشنFا لQخ
 امدنعو .ةيميظنت ةطلس لبق نم ةباقرلا فادهأ ديدõ متي امدنع ,لاثFا ليبس ىلع ,لاOا وه اذه نوكي دقو .ةديفتسFا
X ا ةباقرلا تاودأ فصولا نمضتيFا ف ةلمكFا ةأشنFاب ةباقرلا تاودأ لصفنم لكشب فصولا ددحي ,ةديفتسsىلإ ةفاض 
 .اهدحو ةيمدbا ةأشنFا قيرط نع اهقيقõ نك≠ X يتلا ةدد¢ا ةباقرلا فادهأ

 ةباقرلا تاودأو ,ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ لصفنم لكشب فصولا ددحي له ,ةلماشلا ةقيرطلا مادختسا ةلاح ف  •
 ةيمدbا ةأشنFا اهتذفن يتلا ماهFا فصولا ددحي له ,ءانثتسXا ةقيرط مادختسا ةلاح فو ?نطابلا نم ةيمدbا ةأشنFا ف
 نم ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ وأ ةáاعFا نايب ىلإ فصولا جاتحي X ,ءانثتسXا ةقيرط مادختسا دنعو ?نطابلا نم
 .لصفم لكشب نطابلا

 :فصولل لداعلا ضرعلا يوقتل ةيمدbا ةأشنFا عجارم اهذفني يتلا تاءارجsا يب نم نوكي دق .٢٢أ

 ام ,لاثFا ليبس ىلع ,ةيمدbا ةأشنFا نم ةمدقFا تامدbا اهيلع رثؤت نأ نك≠ فيكو ةديفتسFا تآشنFا ةعيبط ف رظنلا •
 .ةيموكح ةزهجأ لبق نم اهميظنت متي ناك اذإ امو ,ةنيعم ةعانص ىلإ يمتنت ةديفتسFا تآشنFا تناك اذإ

 ةأشنملل ةيدقاعتلا تامازتلXا مهفل ةديفتسFا تآشنFا ىدل )تدجو نإ( ,دوقعلل ةيسايقلا طورشلا وأ ,ةيسايقلا دوقعلا ةءارق •
 .ةيمدbا

                                                
 "اهتئيبو ةأشنFا مهف لQخ نم اهمييقتو يرهوáا فيرحتلا رطاخم ديدõ" )٣١٥( ةعجارFا رايعم  ١٣



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٧٦  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 .ةيمدbا ةأشنFا وفظوم اهذفني يتلا تاءارجsا ةظحQم • 

 لمعلا ريس تاططخم ,لاثFا ليبس ىلع ,ةيمدbا ةأشنFا ف ىرخKا مظنلا قئاثوو تاءارجsاو تاسايسلا ةلدأ ىلع عQطXا •
 .ةيدرسلا ريراقتلاو

 ةيمدbا ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ تناك اذإ ام يوقت ةيمدbا ةأشنFا عجارم نم )أ(٢١ ةرقفلا بلطتت .٢٣أ
 :يوقتلا اذه ف ةيمدbا ةأشنFا عجارم ةيتßا ةلئسKا ف رظنلا دعاسي نأ نك≠و .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةلوقعم دُعت اهماظنل

 وأ ةيميظنت ةطلسك ةيجراخ فارطأ لبق نم مأ ةيمدbا ةأشنFا لبق نم ةددحم اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ له •
 ?ةفافش لمع ةيلآ عبتت ةينهم ةهج وأ ةديفتسم ةعومجم

 تارارقsا عاونأب ةباقرلا فادهأ قلعتت لهف ,ةيمدbا ةأشنFا لبق نم ةددحم اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ نوكت امدنع •
 تاودأ اهب قلعتت نأ عقوت ةلوقعم ةجردب نك≠ يتلاو ةديفتسFا تآشنملل ةيلاFا مئاوقلا نم ضيرع عاطق ف ًةداع درت يتلا
 ةباقرلا تاودأ نأ فيك ديدõ ىلع ةداعلا ف ًارداق نوكي نل ةيمدbا ةأشنFا عجارم نأ مغرو ?ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا
 Xإ ,ةديفتسFا تآشنFا نم ةأشنم لكل ةيلاFا مئاوقلا ف ةدراولا تارارقsاب ديدحتلا هجو ىلع قلعتت ةيمدbا ةأشنFا ف
 يتلا تامدbاو ,ةباقرلا تاودأ كلذ ف اë ,ةيمدbا ةأشنFا ماظن ةعيبطل ةيمدbا ةأشنFا عجارم مهف مادختسا متي هنأ
 .كلت ةباقرلا تاودأ اهب قلعتت نأ حجرFا نم يتلا تارارقsا عاونأ ديدحتل اه≠دقت متي

 نك≠و ?ةلمتكم ربتعت فادهKا هذه لهف ,ةيمدbا ةأشنFا لبق نم ةددحم اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ نوكت امدنع •
 مييقتل راطإب ةديفتسFا تآشنFا يعجارم نم ضيرع عاطق ديوزت ىلإ ةباقرلا فادهأ نم ةلماك ةعومجم ركذ يدؤي نأ
 .ةديفتسFا تآشنملل ةيلاFا مئاوقلا ف ةداع درت يتلا تارارقsا ىلع ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ ريثأت

 ةصاbا هتاءارجs ةهباشم هقيبطت ت دق ةيمدbا ةأشنFا ماظن ناك اذإ ام ديدحتل ةيمدbا ةأشنFا عجارم تاءارجإ نوكت دق .٢٤أ
 لQخ دونبللً اعبتتً اضيأ نمضتت دقو .نمازتم لكشب تاءارجsا هذه نم يعونلا Qك ذيفنت متي دقو ,ماظنلا كلذل مهف ىلإ لصوتلاب
 يتلا ةباقرلا تاودأ ف تارييغتلا نأشب ةددحم تاراسفتسا نمضتت دق ,)٢( عونلا نم ريرقت دادعإ ةلاح فو ,ةيمدbا ةأشنFا ماظن
 .ةيمدbا ةأشنFا ماظن فصو ف اهيعجارم وأ ةديفتسFا تآشنملل ةمهم دعت يتلا تارييغتلا يمضت متيو .ةرتفلا لQخ ةقبطم تناك

 ))ب(٢٨ ,٢٣ يترقفلا :عجار( ةباقرلا تاودأ ميمصتب ةقلعت@ا ةلدJا ىلع لوص]ا

 وأ ةدرفنم ,رفوتس تناك اذإ بسانم لكشب ةممصم ةباقرلا ةادأ نوكت ,ةديفتسFا ةأشنFا عجارم وأ ةديفتسFا ةأشنFا رظن ةهجو نم .٢٥أ
 اهفاشتكا وأ ,ةيرهوáا تافيرحتلا عنX ًëوقعم ًاديكأت ,ةيضرم ةروصب اهب مازتلXا دنع ,ىرخKا ةباقرلا تاودأ عم نارتقXاب
 ةديفتسFا تآشنFا نم ةأشنم لك ف ةمئاقلا فورظلاب ملعي X ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم وأ ةيمدbا ةأشنFا نإف ,كلذ عمو .اهحيحصتو
 .ةديفتسFا تآشنFا كلتل X مأ ًايرهوج دعُي ةباقرلا تاودأ ىدحإ ف فارحنXا نع تانلا فيرحتلا ناك اذإ ام ددõ نأ اهنأش نم يتلا
 عم نارتقXاب وأ ةدرفنم ,رفوتس تناك اذإ بسانم لكشب ةممصم ةباقرلا ةادأ دعُت ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم رظن ةهجو نمف ,يلاتلابو
 ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ قيقحتب Xًوقعم ًاديكأت ,ةيضرم ةروصب اهب مازتلXا دنع ,ىرخKا ةباقرلا تاودأ
 .اهماظنل ةيمدbا

 همهف ليهستل تارارقلا لوادج وأ ,تانايبتسXاو لمعلا ريس تاططخم مادختسا نابسOا ف ةيمدbا ةأشنFا عجارم ذخأي دق .٢٦أ 
 .ةباقرلا تاودأ ميمصتل

 ةيمدbا ةأشنFا عجارم يوقت ةلاح يفف ,يلاتلابو .ةباقرلا فده قيقحتل ةهجوFا ةطشنKا نم ددع نم ةباقرلا تاودأ فلأتت دق .٢٧أ
Kف ةلعاف ريغ اهنأ ىلع ةنيعم ةطشن õحمسي دق ىرخأ ةطشنأ دوجو نإف ,يعم ةباقر فده قيق Fا عجارFا ةأشنbجاتنتساب ةيمد 
 .بسانم لكشب ةممصم دُعت ةباقرلا فدهب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ نأ

  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٧٧  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 ةباقرلا تاودJ ةيليغشتلا ةيلعافلاب ةقلعت@ا ةلدJا ىلع لوص]ا

 )٢٤ ةرقفلا :عجار( ةيليغشتلا ةيلعافلا مييقت

 وأ ةدرفنم ,رفوت تناك اذإ ةيليغشت ةيلعاف تاذ دُعت ةباقرلا ةادأ نإف ,ةديفتسFا ةأشنFا عجارم وأ ةديفتسFا ةأشنFا رظن ةهجو نم .٢٨أ
ً Xوقعم ًاديكأت وأ ,أطخ وأ شغ ببسب تناك ءاوس ,ةيرهوáا تافيرحتلا عنX ًëوقعم ًاديكأت ,ىرخKا ةباقرلا تاودأ عم نارتقXاب
 تآشنFا نم ةأشنم لك ف ةمئاقلا فورظلاب ملعي X ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم وأ ةيمدbا ةأشنFا نإف ,كلذ عمو .اهحيحصتو اهفاشتكاب
 ,عقو دق ناك اذإو ,عقو دق ةباقرلا تاودأ ىدحإ ف فارحنXا نع تانلا فيرحتلا ناك اذإ ام ددõ نأ اهنأش نم يتلا ةديفتسFا
 اذإ ةيليغشت ةيلعاف تاذ ةباقرلا ةادأ دعُت ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم رظن ةهجو نمف ,يلاتلابو ً.ايرهوج فيرحتلا ناك اذإ ام ديدحتف
 ةأشنFا فصو ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ قيقحتبً Xوقعم ًاديكأت ,ىرخKا ةباقرلا تاودأ عم نارتقXاب وأ ةدرفنم ,رفوتس تناك
 ت فارحنا يأ ناك اذإ ام ديدõ هل حيتي عضو ف سيل ةيمدbا ةأشنFا عجارم وأ ةيمدbا ةأشنFا نإف ,لثFابو .اهماظنل ةيمدbا
 .ةديفتسFا تآشنFا نم ةأشنم لك رظن ةهجو نم يرهوج فيرõ ىلإ يدؤي نأ هنأش نم ةباقرلا تاودأ ف هتظحQم

 ,ةيليغشتلا اهتيلعافب قلعتي اميف ًايفاك Qًيلد اهميمصت ةبسانم ىدم نأشب يأر نيوكتل ةباقرلا تاودKٍ فاك مهف ىلإ لصوتلا دُعي X .٢٩أ
 رفوي X ,لاثFا ليبس ىلعف .اهقيبطتو اهميمصت ت امبسح ةباقرلا تاودأ ليغشت ف قاستXا رفوت يتلا ةت≥Kا ضعب كانه نكت مل ام
 ,كلذ عمو .ىرخأ تاقوأ ف ةباقرلا ةادأ لمع ىلع Qًيلد ةنيعم ةينمز ةطقن ف ةيودي ةباقر ةادأ قيبطت نع تامولعم ىلع لوصOا
 اذإ امو ةيلßا ةباقرلا تاودأ ىدحإ ميمصت ديدحتل تاءارجsا ذيفنت نإف ,تامولعFا ةينقت مادختساب ةáاعملل مزFQا قاستQل ًارظنو
 ةأشنFا عجارم رابتخاو مييقت ىلع ًادامتعا كلذو ,ةادKا كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع ليلد ةباثë نوكي دق ,اهقيبطت ت دق تناك
 .جماربلا ف تارييغتلا ىلع ةقبطFا كلتك ,ىرخKا ةباقرلا تاودK ةيمدbا

 لقأ ةدFا تناك اذإو .رهشأ ةتس نع لقت X ةدم ةداع يطغي هنإف ةديفتسFا تآشنFا يعجارF ًاديفم )٢( عونلا نم ريرقتلا نوكي ىتح .٣٠أ 
 نمو .هنع رداصلا ديكأتلا ريرقت ف ةرتفلا ريصقت بابسأ حيضوت بسانFا نم هنأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىري دقف ,رهشأ ةتس نم
 ةيمدbا ةأشنFا عجارم فيلكت متي امدنع )أ( نوكي ام رهشأ ةتس نم لقأ ةرتف يطغي ريرقت رودص ىلإ يدؤت دق يتلا فورظلا يب
 ماظن وأ( ةيمدbا ةأشنFا نوكت امدنع )ب( وأ ;ةباقرلا تاودأ نع ريرقتلا هيف ردصي نأ ررقFا نم يذلا خيراتلا نم بيرق تقو ف
 نوكيو ,ةباقرلا تاودأ ىلع تأرط دق ةريبك تارييغت كانه نوكت امدنع )ج( وأ ;رهشأ ةتس نم لقأ ذنم لمعلا ديق )يعم قيبطت وأ
 .اهدعبو تارييغتلا لبق ماظنلا يطغي ريرقت رادصإ وأ ريرقتلا رودص لبق رهشأ ةتس راظتنXاً ايلمع نكمFا ريغ نم

 ةأشنFا عجارم دجي دق ,هيلع ًءانبو ,قحX خيرات ف هرابتخا نك≠ اهليغشت ىلع Qًيلد اهءارو ةباقرلا تاءارجإ ضعب ّفلخت X دق .٣١أ
 .ريرقتلا ةرتف لاوط ةفلتخم تاقوأ ف تاءارجsا كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا يرورضلا نم هنأ ةيمدbا

 ةيمدbا ةأشنFا عجارم جاتحي ,يلاتلابو ,ةرتف لك لاوط ةباقرلا تاودK ةيليغشتلا ةيلعافلا لوحً ايأر ةيمدbا ةأشنFا عجارم مدقي .٣٢أ
 ةفرعم نإف ,كلذ عمو .يأرلا كلذ ءادبs ةيلاOا ةرتفلا لQخ ةباقرلا تاودأ ليغشت نع ةبسانFا ةلدKا نم يفكي ام ىلع لوصOا ىلإ
 .ةيلاOا ةرتفلا لQخ رابتخXا ىدم عيسوت ىلإ ةيمدbا ةأشنFا عجارë يدؤت دق ةقباسلا تاطابترXا ف تظحول يتلا تافارحنXا

 ))ب(٢٥ ةرقفلا :عجار( ةرشاب@ا ريغ ةباقرلا تاودأ رابتخا

 ليبس ىلعف .ةرشابFا ريغ ةباقرلا تاودK ةيليغشتلا ةيلعافلا معدت ةلدأ ىلع لوصOا يرورضلا نم نوكي دق ,فورظلا ضعب ف .٣٣أ
 نع ةدئازلا تاعيبFا ليصفتلاب لوانتت يتلا تاءانثتسXا ريراقتل ت صحف ةيلعاف رابتخا ةيمدbا ةأشنFا عجارم ررقي امدنع ,لاثFا
 ةأشنFا عجارم لمعب ةرشابFا ةلصلا تاذ ةباقرلا ةادأ وه ةعباتم نم هب قلعتي امو ت يذلا صحفلا نوكي ,اهب حرصFا نامتئXا دودح
 ةينقت ىلع ةماعلا ةباقرلا تاودأ ,لاثFا ليبس ىلع( ريراقتلا ف ةدراولا تامولعFا ةقد ىلع ةقبطFا ةباقرلا تاودأ َفصُوتو .ةيمدbا
 ."ةرشابم ريغ" ةباقر تاودأ اهنأب )تامولعFا

 عم نابسOا ف اهذخأ دنع ,تاقيبطتلا ىلع ةيلآ ةباقر ةادأ قيبطت ىلع ةلدKا نإف ,تامولعFا ةينقتب ةáاعملل مزFQا قاستQل ًارظن .٣٤أ
 ةادK ةيليغشتلا ةيلعافلا نع ساسأ ةلدأً اضيأ رفوت دق ,ةيمدbا ةأشنملل ةماعلا ةباقرلا تاودK ةيليغشتلا ةيلعافلاب ةقلعتFا ةلدKا
 .ةباقرلا

 )٢٧ ,)ج(٢٥ يترقفلا :عجار( رابتخQل دونب رايتخا لئاسو

 :يه رابتخQل دونب رايتخX ةيمدbا ةأشنFا عجارF ةحاتFا لئاسولا .٣٥أ

 ىلع ,رركتم ريغ لكشب اهقيبطت متي يتلا ةباقرلا تاودأ رابتخXً ابسانم كلذ نوكي دق .)ماتلا ققحتلا( دونبلا عيمج رايتخا )أ(
 ;ةءافكلاب ىظحيً ءارجإ ماتلا ققحتلا ةباقرلا ةادأ قيبطتب ةقلعتFا ةلدKا لعØ امدنع وأ ,يونس عبر لكشب ,لاثFا ليبس



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٧٨  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 ,ةلّاعف تانيعلا نوكت Xو ماتلا ققحتلا بولسأ مادختسا ةءافكلا نم نوكي X امدنعً ابسانم كلذ نوكي دق .ةنيعم دونب رايتخا )ب( 
 ,لاثFا ليبس ىلع ,ةنيعلا رايتخX ريبك ةنيع عمتجم ريفوتل يفكي اë رركتم لكشب قَّبُطت X يتلا ةباقرلا تاودأ رابتخا لثم
 ;ًايعوبسأ وأً ايرهش اهقيبطت متي يتلا ةباقرلا تاودأ

 ّفلخت يتلاو ,ةدحوم ةقيرطب رركتم لكشب اهقيبطت متي يتلا ةباقرلا تاودأ رابتخXً ابسانم كلذ نوكي دق .تانيعلا مادختسا )ج(
 .اهقيبطت ىلع ةيقئاثو ةلدأ اهءارو

 .تانيعلا أدبF ًامادختسا لكشي X هنإف ,ةلدKا ىلع لوصحلل ةلاّعف ةليسو نوكي امً ابلاغ ةنيعم دونب نم يئاقتنXا ققحتلا نأ مغر .٣٦أ 
 ققحتلا نإف ,هيلع ًءانبو ;لماكلاب ةنيعلا عمتجم ىلع اهميمعت نك≠ X ةقيرطلا هذهب ةرات®ا دونبلا ىلع ةقبطFا تاءارجsا جئاتنو
 طابنتسا نم يكمتلا ىلإ تانيعلا مادختسا فدهي ,لباقFا فو .ةنيعلا عمتجم يقابب قلعتي اميف ةلدأ رفوي X ةنيعم دونب نم يئاقتنXا
 .هنم ةبوحسم ةنيع رابتخا ساسأ ىلع لماكلاب ةنيع عمتجم نع تاجاتنتسا

 ةيلخادلا ةعجار@ا ةفيظو لمع

 )٣٠ ةرقفلا :عجار( ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظول ٍمهف ىلإ لصوتلا

 ةرادπل تامولعFا نم اهريغو تايصوتلاو تاديكأتلاو تا≠وقتلاو تQيلحتلا يدقت نع ةلوؤسم ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو نوكت دق .٣٧أ
 ةأشنFاب صاbا ةيلخادلا ةباقرلا ماظنب قلعتت ةطشنأ ةيمدخ ةأشنم ف ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو ذفنت دقو .ةمكوOاب يفلكFاو
 .ةديفتسFا تآشنملل ةيمدbا ةأشنFا اهرفوت يتلا ,ةباقرلا تاودأ كلذ ف اë ,مظنلاو تامدbاب قلعتت ةطشنأ وأ ,ةيمدbا

õا لمع مادختسا متيس ناك اذإ ام ديدFا كلذ ىدمو ييلخادلا يعجارX٣٣ ةرقفلا :عجار( مادختس( 

 لماوعلا ريشت دق ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلع ييلخادلا يعجارFا لمعل ررقFا ريثأتلا ديدõ دنع .٣٨أ
 :كلذ فQخب رمKا ناك ول ا∂ Xًومش لقأ تاءارجإ وأ ةفلتخم تاءارجإ ذيفنت ةرورض ىلإ ةيتßا

 .هقاطنو هتعيبط ف ًادج ًادودحم نويلخادلا نوعجارFا ,هذفنيس يذلا وأ ,هذفن يذلا دد¢ا لمعلا نوكي نأ •

 .ةيمدbا ةأشنFا عجارم تاجاتنتسX ةيمهأ لقأ دعت يتلا ةباقرلا تاودأب ييلخادلا يعجارFا لمع قلعتي نأ •

 .ةدقعم وأ ةيصخشً اماكحأ نويلخادلا نوعجارFا ,هذفنيس يذلا وأ ,هذفن يذلا لمعلا بلطتي Xأ •

 )٣٤ ةرقفلا :عجار( ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو لمع مادختسا

 عجارم مييقت ىلع ييلخادلا يعجارملل ددحم لمع ىلع اهذفني يتلا ةيمدbا ةأشنFا عجارم تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط دمتعتس .٣٩أ
 ةباقرلا تاودأ ىعست يتلا رطا®ا ةيمهأ ,لاثFا ليبس ىلع( ةيمدbا ةأشنFا عجارم تاجاتنتسX لمعلا كلذ ةيمهK ةيمدbا ةأشنFا
 كلت لمشت دقو .ييلخادلا يعجارملل دد¢ا لمعلا يوقتو ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو يوقتو ,)اهرثأ نم فيفختلل اهرابتخا ت يتلا
 :تاءارجsا

 ;نويلخادلا نوعجارFا لعفلاب اهنم ققõ يتلا دونبلا نم ققحتلا •

 ;ةهباشم ىرخأ دونب نم ققحتلا •

 .نويلخادلا نوعجارFا اهذفن يتلا تاءارجsا ةظحQم •

 )٣٧ ,٣٦ يترقفلا :عجار( ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت ىلع ريثأتلا

 ةنراقFاب ةيمدbا ةأشنFا نع ةلقتسم ريغ ةفيظولا كلت نإف ,ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو ةيعوضومو ةيلQقتسا ةجرد نع رظنلا ضغب  .٤٠أ
 يذلا يأرلا نع ةيلوؤسFا هدحو ةيمدbا ةأشنFا عجارم لمحتيو .طابترXا ذيفنت دنع ةيمدbا ةأشنFا عجارم نم بولطم وه ام عم
 .ييلخادلا يعجارFا لمعل ةيمدbا ةأشنFا عجارم مادختسا ةيلوؤسFا كلت نم دحي Xو ,هديكأت ريرقت ف هادبأ

 :لاثFا ليبس ىلع ,اهنم قرط ةدعب ةيلخادلا ةعجارFا ةفيظو هتذفن يذلا لمعلل هفصو مدقي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارF نك≠ .٤١أ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٧٩  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 ةفيظو لامعأ نم يعم لمع مادختسا ت دق هنأ ىلإ ةراشsا عم ةباقرلا تاودأ تارابتخا فصول ةمدقم يمضت قيرط نع •
 .ةباقرلا تاودأ تارابتخا ذيفنت دنع ةيلخادلا ةعجارFا

 .ةيلخادلا ةعجارFا ىلإ اهنيعب تارابتخا ةبسن  •

 )٤٠ ,٣٨ يترقفلا :عجار( ةبوتك@ا تادافYا

 ف دراولا فيرعتلا بسح ,هيلإ ةفاضsاب مدُقتو ,ةيمدbا ةأشنFا نايب نع ةلصفنم ٣٨ ةرقفلا بجوë ةبولطFا ةبوتكFا تادافsا دعُت .٤٢أ 
 .)س(٩ ةرقفلا

 عجارم يأر ليدعت بسانFا نم نوكي دقف ,رايعFا اذه نم )ج(٣٨ ةرقفلل ًاقفو ةبولطFا ةبوتكFا تادافsا ةيمدbا ةأشنFا مدقت مل اذإ .٤٣أ 
 .رايعFا هذه نم )د(٥٥ ةرقفلل ًاقفو ةيمدbا ةأشنFا

 )٤٢ ةرقفلا :عجار( ىرخJا تامولع@ا

 ةيمدbا ةأشنFا عجارF نوكت Xأ يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا ريياعFا سلجم نع ةرداصلا ةنهFا تايقQخأ دعاوق بلطتت .٤٤أ

 )*(:اهنأ دقتعي يتلا تامولعFاب ةلص

 وأ ;يرهوجٍ لكشب للضم وأ ئطاخ نايب ىلع يوتõ )أ(

 وأ ;لامهإب ةدعم تامولعم وأ تانايب ىلع يوتõ )ب(

 ١٤.Qًلضم بجOا وأ لافغsا كلذ نوكي امدنع اهنيمضت بولطFا نم تامولعم بجõ وأ لفغت )ج(

 تامولعم ىلعً اضيأ يوتحي ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقتو اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ىلع يوتحي يذلا دنتسFا ناك اذإو
 تافارحنQل ةباجتسا ماظنلا ىلع تQيدعت لاخدs ططخ وأ ,ئراوطلا وأ ثراوكلا نم فاعتلا ططخ لثم يلبقتسم هجوت تاذ ىرخأ
 نك≠ ,ةلوقعم ةجردب اهتابثإ نك≠ X يجيورت عباط تاذ تابلاطم وأ ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت ف اهديدõ ت يتلا
Fا عجارFا ةأشنbا كلت ةلازإ بلطي نأ ةيمدFاهضرع ةداعإ وأ تامولع. 

 هذه ف ةبسانم نوكت دق يتلا ةيفاضsا تافرصتلا يب نمف ,اهضرع ةداعإ وأ ىرخKا تامولعFا ةلازإ ةيمدbا ةأشنFا تضفر اذإ .٤٥أ 
 :لاثFا ليبس ىلع ,ةلاOا

 .بسانFا فرصتلا نأشب ينوناقلا اهراشتسم عم رواشتت نأب ةيمدbا ةأشنFا ةبلاطم •

 .ديكأتلا ريرقت ف قئاقحلل يرهوáا فيرحتلا وأ يرهوáا قاستXا مدع فصو •

 .رمKا هذه لح متي ىتح ديكأتلا ريرقت بجح •

 .طابترXا نم باحسنXا •

 )٥١ ةرقفلا :عجار( قيثوتلا 

 لقKا ىلع ةيواسم نوكت يتلاو ,ةحئX وأ ماظن ف اهيلع صوصنFا تابلطتFا وأ ةينهFا تابلطتFا وأ( )١( ةدوáا ةباقر رايعم بلطتي .٤٦أ 
Fا تابلطتFا موقت نأ )رايعFا تافلم عمج لامكتسا لجأ نم تاءارجإو تاسايس عضوب بتاكXا تقولا ف طابترFاو ١٥.بسانOّد 
 ةأشنFا عجارم ريرقت خيرات نم ىصقأ دحبً اموي ٦٠ ًةداع وه يئاهنلا طابترXا فلم عمج لامكتسا هيف مزلي يذلا بسانFا ينمزلا
 ١٦.ةيمدbا

                                                
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةنهFا بادآو كولس دعاوقب كلذك عجارFا مزتلي نأ بجي *
 ٢-١١٠ ةرقفلا ,يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا ريياعFا سلجم نع ةرداصلا ةنهFا تايقQخأ دعاوق  ١٤
 ٤٥ ةرقفلا ,)١( ةدوáا ةباقر رايعم  ١٥
 ٥٤أ ةرقفلا ,)١( ةدوáا ةباقر رايعم  ١٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٨٠  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 ةيمدDا ةأشن@ا عجارم ديكأت ريرقت دادعإ 

 )٥٣ ةرقفلا :عجار( ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت ىوتحم

 تآشنملل تانايب نم اهب قلعتي امو ةيمدbا تآشنFا يعجارم ديكأت ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ ىلع يناثلاو لوKا ناقحلFا يوتحي .٤٧أ
 .ةيمدbا

 ))ـه(٥٣ ةرقفلا :عجار( ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت ضارغأو نوفدهتسFا نومدختسFا

 نع تامولعم ريفوت ضارغK طقف ةمئQم ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ نع ريرقت دادعإ تاطابترX ةمدختسFا طباوضلا دعُت .٤٨أ
 ريراقتلا دادعs ماظنلا مادختسا اهب ت يتلا ةيفيكلل مهف مهيدل نيذلا كئلوK ,ةباقرلا تاودأ كلذ ف اë ,ةيمدbا ةأشنFا ماظن
 دق ,كلذلً ةفاضإو .ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت ف اذه ىلع صنلا متي ,كلذل ًاقفوو .ةديفتسFا تآشنFا بناج نم ةيلاFا
 يمدختسFا ريغ ىلع ديكأتلا ريرقت عيزوت ديدحتلا هجو ىلع ديقت ةغيص مادختسا بسانFا نم هنأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىري
 .ىرخأ ضارغK همادختسا وأ ,نيرخآ لبق نم همادختسا وأ ,يفدهتسFا

 )٥٤ ةرقفلا :عجار( ةباقرلا تاودأ تارابتخا فصو

 موقي نأ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت ءّارق دعاسي اممف ,)٢( عونلا نم ريرقتل ةباقرلا تاودأ تارابتخا ةعيبط فصو دنع .٤٩أ
 :يلي ام يمضتب ةيمدbا ةأشنFا عجارم

 ةأشنFا عجارF حمست يتلا ىرخKا ةباقرلا تاودأ ديدõ ت ول ىتح ,تافارحنا ديدõ اهيف ت يتلا تارابتخXا عيمج جئاتن  •
 ةأشنFا فصو نم اهرابتخا ت يتلا ةباقرلا ةادأ ةلازإً اقحX ت وأ ققõ دق ةلصلا يذ ةباقرلا فده نأ جاتنتساب ةيمدbا
 .اهماظنل ةيمدbا

 .لماوعلا كلتل ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديدõ ردقب ,اهديدõ ت يتلا تافارحنQل ةببسFا لماوعلا نع تامولعم  •

 )٥٥ ةرقفلا :عجار( لدعFا يأرلا

 .ةيمدbا ةأشنFا عجارF ةلدعFا ديكأتلا ريراقتب ةصاbا رصانعلل ةيحيضوت ةلثمأ ىلع ثلاثلا قحلFا يوتحي  .٥٠أ

 ليدعتلا ساسأ ةرقف ف حضوي نأ بسانFا نم نوكي دقف ,يأر ءادبإ نع عنتما وأ ًاضراعمً ايأر ةيمدbا ةأشنFا عجارم ىدبأ ول ىتح .٥١أ 
 .اهيلع ةبترتFا تاريثأتلاو ,يأرلا ف Qًيدعت بلطتتس تناك اهب ملع ىلع نوكي ىرخأ رومأ يأ بابسأ

 تارابع يمضت Xو اهذيفنت ت يتلا تاءارجsا ديدõ ًةداع بسانFا نم سيلف ,قاطنلا ىلع ديق ببسب يأر ءادبإ نع عانتمXا دنع .٥٢أ
 .يأر ءادبإ نع عانتمXا ةقيقح بجح ىلإ كلذب مايقلا يدؤي دق ذإ ;ةيمدbا ةأشنFا عجارم طابترا صئاصخ فصت

 )٥٦ ةرقفلا :عجار( ىرخJا لاصتFا تايلوؤسم

 بجوë ًاروظحم كلذ نكي مل ام يلي اë مايقلا ,٥٦ ةرقفلا ف ةدد¢ا فورظلل ةباجتسQل ةبسانFا تافرصتلا يب نم نوكي دق .٥٣أ
 :حئاوللا وأ ةمظنKا

 .تافرصتلا فلتخم جئاتن نأشب ةينوناق ةروشم ىلع لوصOا •

 .ةيمدbا ةأشنFا ف ةمكوOاب يفلكFاب لاصتXا •

• õا نم ناك اذإ ام ديدFا بسانXا ليبس ىلع( ةثلاث فارطأب لاصتFا بلطتت دق ,لاثKا وأ حئاوللا وأ ةمظنFا تابلطتKخQةيق 
 صاbا يجراbا عجارملل ريرقتلا وأ ةأشنFا جراخ ةينعم ةطلسل ريرقتلاب ةيمدbا ةأشنFا عجارم موقي نأ ةلصلا تاذ
 بسانFا نم نوكي دق تايلوؤسم ةلصلا تاذ ةيقQخKا تابلطتFا وأ حئاوللا وأ ةمظنKا ضرفت دق وأ ١٧,ةيمدbا ةأشنFاب
ëمايقلا ةمئاقلا فورظلا لظ ف اهبجو ëريرقتلا اذه لث(. 

                                                
 يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا ريياعFا سلجم نع ةرداصلا ةنهFا تايقQخأ دعاوق نم ٤٨-٢٢٥ ىلإ ٤٤-٢٢٥ نم دونبلا لاثFا ليبس ىلع رظنا  ١٧



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٨١  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 .رخآ رمأ ةرقف ةفاضإ وأ ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم يأر ليدعت •

 .طابترXا نم باحسنXا •

 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٨٢  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 لوJا قحل@ا 

 )٤٧أ ةرقفلا :عجار(

 ةيمدDا ةأشن@ا تانايبل لاثم

 .تXاOا عيمج ىلع قبطنت نأ وأ ةلماش نوكت نأ اهنم دصقي Xو ,طقف داشرتسQل يه ةيمدbا ةأشنFا تانايب نم ةيتßا ةلثمKا

 )٢( عونلا نم ةيمدخ ةأشن@ نايب :)١( لاثم

 ةيمدbا ةأشنFا نم نايب

 ىلع عQطQل فاك مهف مهيدل رفوتي نيذلا مهيعجارمو ]ماظنلا مسا وأ عون[ ماظن مادختساب اوماق نيذلا ءQمعلل قفرFا فصولا دادعإ ت
 رطاخم مييقت دنع كلذو ,مهسفنأ ءQمعلا اهقبطي يتلا ةباقرلا تاودأ نع تامولعم اهنيب نم ىرخأ تامولعمً اضيأ مهيدل رفوتتو ,فصولا
 :يلي ام ]ةأشنFا مسا[ نحن دكؤن .ءQمعلل ةيلاFا مئاوقلا ف ةيرهوáا تافيرحتلا

 لاوط ءQمعلا تQماعم ةáاعF ]ماظنلا مسا وأ عون[ ماظن لداع لكشب ضرعي ]ج ج - ب ب[ تاحفصلا ف دراولا قفرFا فصولا نأ )أ(
 :يلي اميف نايبلا اذه دادعإ ف ةمدختسFا طباوضلا تلث≥و .]خيراتلا[ ىلإ ]خيراتلا[ نم ةرتفلا

 :كلذ ف اë ,ماظنلا قيبطتو ميمصت ةيفيك قفرFا فصولا ضرعي نأ )١(

 .اهتáاعم ت≥ يتلا تQماعFا تائف ,لاOا ىضتقم بسح ,كلذ ف اë ,ةمدقFا تامدbا عاونأ •

 اهتáاعمو اهليجستو تQماعFا كلت ءاشنإ اهب ت يتلا ,ةيوديلا مظنلاو تامولعFا ةينقت مظن نم لك ف تاءارجsا •
 .ءQمعلل ةدعFا ريراقتلا ىلإ اهلقنو ,ةرورضلا دنع اهحيحصتو

 تQماعFا ءاشنs اهمادختسا ت يتلا ةدد¢ا تاباسOاو ةمعادلا تامولعFاو ةقQعلا تاذ ةيبسا¢ا تQجسلا •
 ةدعFا ريراقتلا ىلإ تامولعFا لقن ةيفيكو ةئطاbا تامولعFا حيحصت اذه لمشيو ;اهنع ريرقتلاو اهتáاعمو اهليجستو
 .ءQمعلل

 .تQماعFا فQخب ةمهFُا فورظلاو ثادحKا عم ماظنلا اهب لماعت يتلا ةيفيكلا •

 .ءQمعلل ريراقتلا دادعs ةمدختسFا ةيلßا •

 .فادهKا كلت قيقحتل ةممصFُا ةباقرلا تاودأو ةلصلا تاذ ةباقرلا فادهأ •

 ,اهديدõ ت تاودKا هذهو ,ةديفتسFا تآشنFا لبق نم قبطُتتس اهنأ ,ماظنلا ميمصت دنع ,انضرتفا يتلا ةباقرلا تاودأ •
 نك≠ X يتلا ةدد¢ا ةباقرلا فادهأ بناج ىلإ ,قفرFا فصولا ف ةروكذFا ةباقرلا فادهأ قيقحتل ةيرورض تناك اذإ
 .اندرفë اهققحن نأ

 )ةقQعلا تاذ لامعKا تايلآ كلذ ف اë( تامولعFا ماظنو ,رطا®ا مييقت ةيلآو ,انيدل ةباقرلا ةئيبل ىرخKا بناوáا •
 .اهنع ريرقتلاو ءQمعلا تQماعم ةáاعë ةلص تاذ تناك يتلا ةباقرلا تاودأ ةعباتمو ةباقرلا ةطشنأو لاصتXاو

 ]خيراتلا[ نم ةرتفلا لQخ ةيمدbا ةأشنFا ماظن ىلع تأرط يتلا تارييغتلل ةلصلا تاذ ليصافتلا قفرFا فصولا نمضتي نأ )٢(
 .]خيراتلا[ ىلإ

 تاجايتحXا ةيبلتل ّدُعم فصولا نأب رارقsا عم ,فوصوFا ماظنلا قاطنب ةلصلا تاذ تامولعFا قفرFا فصولا فّرحي وأ لفغُي Xأ )٣(
 لك اهاري دق يتلا ماظنلا بناوج نم بناج لك نمضتي X دق هنإف ,يلاتلابو ,مهيعجارمو ءQمعلا نم ضيرع عاطقل ةكرتشFا
 .ةصاbا هتئيب ف ةمهم ليمع



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٨٣  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 لاوط ةيلعافب لمعت تناكو ميلس لكشب اهميمصت ت دق قفرFا فصولا ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ نأ )ب(
 :يلي اميف نايبلا اذه دادعإ ف ةمدختسFا طباوضلا تلث≥و .]خيراتلا[ ىلإ ]خيراتلا[ نم ةرتفلا

 ;اهديدõ ت دق فصولا ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ قيقõ تدده يتلا رطا®ا نوكت نأ )١(

 فادهأ قيقõ نود لوõ مل رطا®ا كلت نأب Xًوقعم ًاديكأت ,حضوم وه امك اهلمع لاح ف ,ةدد¢ا ةباقرلا تاودأ رفوت نأ )٢(
 ;اهيلع صوصنFا ةباقرلا

 اهقيبطت ت دق ةيوديلا ةباقرلا تاودأ نوكت نأ كلذ ف اë ,هب ةممصFا وحنلا ىلع قستم لكشب ةقبطم ةباقرلا تاودأ نوكت نأ )٣(
 .]خيراتلا[ ىلإ ]خيراتلا[ نم ةرتفلا لاوط ,ةبسانFا ةطلسلاو ةءافكلا مهيدل دارفأ لبق نم

 )١( عونلا نم ةيمدخ ةأشن@ نايب :)٢( لاثم

 ىلع عQطQل فاك مهف مهيدل رفوتي نيذلا مهيعجارمو ]ماظنلا مسا وأ عون[ ماظن مادختساب اوماق نيذلا ءQمعلل قفرFا فصولا دادعإ ت 
 مهف ىلإ لصوتلا دنع كلذو ,مهسفنأ ءQمعلا اهقبطي يتلا ةباقرلا تاودأ نع تامولعم اهنيب نم ىرخأ تامولعمً اضيأ مهيدل رفوتتو ,فصولا
 :يلي ام ]ةأشنFا مسا[ نحن دكؤن .ءQمعلاب صاbا يلاFا ريرقتلاب ةلصلا يذ تامولعFا ماظنل

 ف امك ءQمعلا تQماعم ةáاعF ]ماظنلا مسا وأ عون[ ماظن لداع لكشب ضرعي ]ج ج - ب ب[ تاحفصلا ف دراولا قفرFا فصولا نأ )أ(
 :يلي اميف نايبلا اذه دادعإ ف ةمدختسFا طباوضلا تلث≥و .]خيراتلا[

 :كلذ ف اë ,ماظنلا قيبطتو ميمصت ةيفيك قفرFا فصولا ضرعي نأ )١(

 .اهتáاعم ت≥ يتلا تQماعFا تائف ,لاOا ىضتقم بسح ,كلذ ف اë ,ةمدقFا تامدbا عاونأ •

 اهتáاعمو اهليجستو تQماعFا كلت ءاشنإ اهب ت يتلا ,ةيوديلا مظنلاو تامولعFا ةينقت مظن نم لك ف تاءارجsا •
 .ءQمعلل ةدعFا ريراقتلا ىلإ اهلقنو ,ةرورضلا دنع اهحيحصتو

 تQماعFا ءاشنs اهمادختسا ت يتلا ةدد¢ا تاباسOاو ةمعادلا تامولعFاو ةقQعلا تاذ ةيبسا¢ا تQجسلا •
 ةدعFا ريراقتلا ىلإ تامولعFا لقن ةيفيكو ةئطاbا تامولعFا حيحصت اذه لمشيو ;اهنع ريرقتلاو اهتáاعمو اهليجستو
 .ءQمعلل

 .تQماعFا فQخب ةمهFُا فورظلاو ثادحKا عم ماظنلا اهب لماعت يتلا ةيفيكلا •

 .ءQمعلل ريراقتلا دادعs ةمدختسFا ةيلßا •

 .فادهKا كلت قيقحتل ةممصFُا ةباقرلا تاودأو ةلصلا تاذ ةباقرلا فادهأ •

 ,اهديدõ ت تاودKا هذهو ,ةديفتسFا تآشنFا لبق نم قبطُتتس اهنأ ,ماظنلا ميمصت دنع ,انضرتفا يتلا ةباقرلا تاودأ •
 نك≠ X يتلا ةدد¢ا ةباقرلا فادهأ بناج ىلإ ,قفرFا فصولا ف ةروكذFا ةباقرلا فادهأ قيقحتل ةيرورض تناك اذإ
 .اندرفë اهققحن نأ

 )ةقQعلا تاذ لامعKا تايلآ كلذ ف اë( تامولعFا ماظنو ,رطا®ا مييقت ةيلآو ,انيدل ةباقرلا ةئيبل ىرخKا بناوáا •
 .اهنع ريرقتلاو ءQمعلا تQماعم ةáاعë ةلص تاذ تناك يتلا ةباقرلا تاودأ ةعباتمو ةباقرلا ةطشنأو لاصتXاو

 تاجايتحXا ةيبلتل ّدعُم فصولا نأب رارقsا عم ,فوصوFا ماظنلا قاطنب ةلصلا تاذ تامولعFا قفرFا فصولا ّفرحي وأ لفغُي Xأ )٢(
 لك اهاري دق يتلا ماظنلا بناوج نم بناج لك نمضتي X دق هنإف ,يلاتلابو ,مهيعجارمو ءQمعلا نم ضيرع عاطقل ةكرتشFا
 .ةصاbا هتئيب ف ةمهم ليمع

 تلث≥و .]خيراتلا[ ف امك بسانم لكشب ةممصم تناك قفرFا فصولا ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ نأ )ب(
 :يلي اميف نايبلا اذه دادعإ ف ةمدختسFا طباوضلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٨٤  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 ;اهديدõ ت دق فصولا ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ قيقõ تدده يتلا رطا®ا نوكت نأ )١( 

 فادهأ قيقõ نود لوõ مل رطا®ا كلت نأب Xًوقعم ًاديكأت ,حضوم وه امك اهلمع لاح ف ,ةدد¢ا ةباقرلا تاودأ رفوت نأ )٢(
 .اهيلع صوصنFا ةباقرلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٨٥  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 يناثلا قحل@ا

 )٤٧أ ةرقفلا :عجار(

 ةيمدDا ةأشن@ا عجارم ديكأت ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 .تXاOا عيمج ىلع قبطنت نأ وأ ةلماش نوكت نأ اهنم دصقي Xو ,طقف داشرتسQل يه ريراقتلل ةيتßا ةيحيضوتلا ةلثمKا

 )٢( عونلا نم ةيمدDا ةأشن@ا عجار@ ديكأت ريرقت :)١( يحيضوتلا لاث@ا

 نع لقتس@ا ةيمدDا ةأشن@ا عجارم ديكأت ريرقت
 ةيليغشتلا اهتيلعافو اهميمصتو ةباقرلا تاودأ فصو 

 )س( ةيمدbا ةأشنFا :ىلإ

 قاطنلا

 ةرتفلا لاوط ءQمعلا تQماعم ةáاعë صاbا ]ماظنلا مسا وأ عون[ اهماظنل )س( ةيمدbا ةأشنFا فصو نع ريرقت دادعإب انفيلكت ت دقل
 فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ قيبطتو ميمصت نعو ,)فصولا( ]ج ج - ب ب[ تاحفصلا ف دراو فصولا اذهو ]خيراتلا[ ىلإ ]خيراتلا[ نم
 ١.فصولا ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا

 )س( ةيمدbا ةأشنFا تايلوؤسم

 ضرع ةقيرطو ةقدو لامتكا كلذ ف اë ,]أأ[ ةحفصلا ف دراولا هب قفرFا نايبلاو فصولا دادعإ :نع ةلوؤسFا يه )س( ةيمدbا ةأشنFا نإ
 قيقحتل ةيلعافب اهليغشتو ةباقرلا تاودأ قيبطتو ميمصتو ;ةباقرلا فادهأ ىلع صنلاو ;فصولا اهيطغي يتلا تامدbا يدقتو ;نايبلاو فصولا
 .اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ

 ةدوáا ةباقرو لQقتسXا 

 ريياعFا سلجم نع ةرداصلا يينهFا يبساحملل ةنهFا تايقQخأ دعاوق ف ةدراولا ىرخKا ةيقQخKا تابلطتFاو ةيلQقتسXاب انمزتلا دقل
 ةيرسلاو ةبجاولا ةيانعلاو ةينهFا ةءافكلاو ةيعوضوFاو ةهازنلل ةيساسKا ئدابFا ىلع تسسأت يتلاو ,يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا

 )*(.ينهFا كولسلاو

 نأشب ةقثوم تاءارجإو تاسايس ىلع لمتشي ةدوáا ةباقرل لماش ماظن ىلع ظفاحي هنإف يلاتلابو ٢)١( ةدوáا ةباقر رايعم بتكFا قبطيو
 .ةقبطنFا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFاو ةينهFا ريياعFاو ةيقQخKا تابلطتFاب مازتلXا

 ةيمدbا ةاشنFا عجارم تايلوؤسم

 ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ ليغشتو ميمصت نعو )س( ةيمدخ ةأشنFا فصو نع يأر ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ نع ديكأتلا ريراقت" ,)٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعFً اقفو طابترXا ذيفنتب انمق دقو .انتاءارجإ ىلإ ًادانتسا ,فصولا
 فصولا ناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولل تاءارجإ ذفننو ططخن نأ انم رايعFا كلذ بلطتيو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف دمتعFا "ةيمدbا
 .ةيلعافب لمعتو بسانم لكشب ةمَّمصُم ةباقرلا تاودأ تناك اذإ امو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,لداع لكشب ًاضورعم دعُي

 لوصحلل تاءارجإ ذيفنت ىلع ةيمدbا ةأشنFا ف ةيليغشتلا اهتيلعافو اهميمصتو ةباقرلا تاودأ فصو نع ريرقت دادعs ديكأتلا طابترا لمتشيو
 ةرات®ا تاءارجsا دمتعتو .ةيليغشتلا اهتيلعافو ةباقرلا تاودأ ميمصتو ,اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف ةدراولا تاحاصفsا نع ةلدأ ىلع
 لكشب ةممصم ةباقرلا تاودأ نوكت Xأو ,لداع لكشبً اضورعم فصولا نوكي Xأ رطاخم مييقت كلذ ف اë ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم مكح ىلع

                                                
 .ديكأتلا ريرقت ف كلذ حيضوت متي ,طابترXا قاطن ف فصولا رصانع ضعب يمضت مدع ةلاح ف  ١
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةنهFا بادآو كولس دعاوقب همازتلا ىلإ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ريشي *
 ةقQعلا تاذ تامدbا تاطابتراو ىرخKا ديكأتلا تاطابتراو ةيلاFا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوáا ةباقر" )١( ةدوáا ةباقر رايعم  ٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٨٦  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 نأب لوقعم ديكأت ريفوتل ةيرورض اهربتعن يتلا ةيباقرلا تاودKا كلتل ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا انتاءارجإ تنمضتو .ةيلعافب لمعت X وأ بسانم 
 ىدمو ,فصولل ماعلا ضرعلا يوقتً اضيأ عونلا اذه نم يذلا ديكأتلا طابترا نمضتيو .تققõ دق فصولا ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ
 .]أأ[ ةحفصلا ف ةنيبFاو ةيمدbا ةأشنFا لبق نم ةدد¢ا طباوضلا ةبسانم ىدمو ,هيف اهيلع صوصنFا فادهKا ةبسانم

 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةلدKا نإف ,انداقتعا فو

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ ىلع دويقلا

 بناج لك نمضتي X دق هنإف ,يلاتلابو ,مهيعجارمو ءQمعلا نم ضيرع عاطقل ةكرتشFا تاجايتحXا ةيبلتل ٌّدُعم )س( ةيمدbا ةأشنFا فصو نإ
 عن≥ X دق ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ نإف ,اهتعيبط ببسبً اضيأو .ةصاbا هتئيب ف ةمهم ليمع لك اهاري دق يتلا ماظنلا بناوج نم
 ةيلبقتسFا تارتفلا ىلع ةيلعافلا ىدF يوقت يأ ميمعت نإ امك .اهنع ريرقتلا وأ تQماعFا ةáاعم دنع تXافغsا وأ ءاطخKا عيمج فشكت وأ
 .ةلشاف وأ ةيفاك ريغ حبصت دق ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ نأ رطb عضخي

 يأرلا

 فو .]أأ[ ةحفصلا ف ةنيبFا كلت يه انيأر نيوكت ف اهانمدختسا يتلا طباوضلاو .ريرقتلا اذه ف ةحضوFا رومKا ساسأ ىلع انيأر نيوكت ت
 :ةيرهوáا بناوáا عيمج نم هنإف ,انيأر

 ;]خيراتلا[ ىلإ ]خيراتلا[ نم ةرتفلا لQخ قبطمو ممصم وه امك ]ماظنلا مسا وأ عون[ ماظن لداع لكشب ضرعي فصولا )أ(

 نم ةرتفلا لاوط ةيلعافب لمعت تناكو ميلس لكشب اهميمصت ت دق فصولا ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ )ب(
 ;]خيراتلا[ ىلإ ]خيراتلا[

 تناك ,ةققحتم تناك فصولا ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ نأب لوقعم ديكأت ريفوتل ةمزX تناك يتلا ,ةربت®ا ةباقرلا تاودأ )ج(
 .]خيراتلا[ ىلإ ]خيراتلا[ نم ةرتفلا لاوط ةيلعافب لمعت

 ةباقرلا تاودأ تارابتخا فصو

 .]ص ص – س س[ تاحفصلا ف ةروكذم تارابتخXا كلت جئاتنو تيقوتو ةعيبطو اهرابتخا ت يتلا ةدد¢ا ةباقرلا تاودأ

 ضرغلاو نوفدهتسFا نومدختسFا

 عون[ ماظن مادختساب اوماق نيذلا ءQمعلا طقف ]ص ص – س س[ تاحفصلا ف دراولا ةباقرلا تاودأ تارابتخا فصوو ريرقتلا اذه فدهتسي
ً اضيأ مهيدل رفوتتو ,امهيلع عQطQل فاك مهف مهيدل رفوتي نيذلا ,ءQمعلا ءXؤه يعجارمو )س( ةيمدbا ةأشنFاب صاbا ]ماظنلا مسا وأ
 مئاوقلا ف ةيرهوáا تافيرحتلا رطاخم مييقت دنع كلذو ,مهسفنأ ءQمعلا اهقبطي يتلا ةباقرلا تاودأ نع تامولعم اهنيب نم ىرخأ تامولعم
 .ءQمعلل ةيلاFا

 ]ةيمدbا ةأشنFا عجارم عيقوت[

 ]ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت خيرات[

 ]ةيمدbا ةأشنFا عجارم ناونع[

 )١( عونلا نم ةيمدDا ةأشن@ا عجار@ ديكأت ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاث@ا

 نع لقتس@ا ةيمدDا ةأشن@ا عجارم ديكأت ريرقت
 اهميمصتو ةباقرلا تاودأ فصو 

 )س( ةيمدbا ةأشنFا :ىلإ

 قاطنلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٨٧  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 ]خيراتلا[ ف امك ءQمعلا تQماعم ةáاعë صاbا ]ماظنلا مسا وأ عون[ اهماظنل )س( ةيمدbا ةأشنFا فصو نع ريرقت دادعإب انفيلكت ت دقل
 ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ قيبطتو ميمصت نعو ,)فصولا( ]ج ج - ب ب[ تاحفصلا ف دراو فصولا اذهو
 ٣.فصولا

 .اهيف يأر يأ يدبن X اننإف ,يلاتلابو ,فصولا ف ةنمضFا ةباقرلا تاودK ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب تاءارجإ يأ ذفنن مل نحنو

 )س( ةيمدbا ةأشنFا تايلوؤسم

 ضرع ةقيرطو ةقدو لامتكا كلذ ف اë ,]أأ[ ةحفصلا ف دراولا هب قفرFا نايبلاو فصولا دادعإ :نع ةلوؤسFا يه )س( ةيمدbا ةأشنFا نإ
 قيقحتل ةيلعافب اهليغشتو ةباقرلا تاودأ قيبطتو ميمصتو ;ةباقرلا فادهأ ىلع صنلاو ;فصولا اهيطغي يتلا تامدbا يدقتو ;نايبلاو فصولا
 .اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ

 ةدوáا ةباقرو لQقتسXا

 ريياعFا سلجم نع ةرداصلا يينهFا يبساحملل ةنهFا تايقQخأ دعاوق ف ةدراولا ىرخKا ةيقQخKا تابلطتFاو ةيلQقتسXاب انمزتلا دقل
 ةيرسلاو ةبجاولا ةيانعلاو ةينهFا ةءافكلاو ةيعوضوFاو ةهازنلل ةيساسKا ئدابFا ىلع تسسأت يتلاو ,يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا

 )*(.ينهFا كولسلاو

 نأشب ةقثوم تاءارجإو تاسايس ىلع لمتشي ةدوáا ةباقرل لماش ماظن ىلع ظفاحي هنإف يلاتلابو ٤)١( ةدوáا ةباقر رايعم بتكFا قبطيو
 .ةقبطنFا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFاو ةينهFا ريياعFاو ةيقQخKا تابلطتFاب مازتلXا

 ةيمدbا ةاشنFا عجارم تايلوؤسم

 ,فصولا ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ ميمصت نعو )س( ةيمدخ ةأشنFا فصو نع يأر ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 "ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ نع ديكأتلا ريراقت" ,)٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعF ًاقفو طابترXا ذيفنتب انمق دقو .انتاءارجإ ىلإ ًادانتسا
 دُعي فصولا ناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولل تاءارجإ ذفننو ططخن نأ انم رايعFا كلذ بلطتيو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف دمتعFا
 .ةيرهوáا بناوáا عيمج نم بسانم لكشب ةمَّمصُم ةباقرلا تاودأ تناك اذإ امو ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,لداع لكشبً اضورعم

 نع ةلدأ ىلع لوصحلل تاءارجإ ذيفنت ىلع ةيمدbا ةأشنFا ف اهميمصتو ةباقرلا تاودأ فصو نع ريرقت دادعs ديكأتلا طابترا لمتشيو
 ,ةيمدbا ةأشنFا عجارم مكح ىلع ةرات®ا تاءارجsا دمتعتو .ةباقرلا تاودأ ميمصتو ,اهماظنل ةيمدbا ةأشنFا فصو ف ةدراولا تاحاصفsا
ëأ مييقت كلذ ف اX أو ,لداع لكشبً اضورعم فصولا نوكيX نم يذلا ديكأتلا طابترا نمضتيو .بسانم لكشب ةممصم ةباقرلا تاودأ نوكت 
 لبق نم ةدد¢ا طباوضلا ةبسانم ىدمو ,هيف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأ ةبسانم ىدمو ,فصولل ماعلا ضرعلا يوقتً اضيأ عونلا اذه
 .]أأ[ ةحفصلا ف ةنيبFاو ةيمدbا ةأشنFا

 يأر يأ يدبن X اننإف ,يلاتلابو ,فصولا ف ةنمضFا ةباقرلا تاودK ةيليغشتلا ةيلعافلا نأشب تاءارجإ يأ ذفنن مل اننإف ,هQعأ روكذم وه امكو
 .اهيف

 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةلدKا نإف ,انداقتعا فو

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ ىلع دويقلا

 بناج لك نمضتي X دق هنإف ,يلاتلابو ,مهيعجارمو ءQمعلا نم ضيرع عاطقل ةكرتشFا تاجايتحXا ةيبلتل ٌّدُعم )س( ةيمدbا ةأشنFا فصو نإ
 عن≥ X دق ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا تاودأ نإف ,اهتعيبط ببسبً اضيأو .ةصاbا هتئيب ف ةمهم ليمع لك اهاري دق يتلا ماظنلا بناوج نم
 .اهنع ريرقتلا وأ تQماعFا ةáاعم دنع تXافغsا وأ ءاطخKا عيمج فشكت وأ

                                                
 .ديكأتلا ريرقت ف كلذ حيضوت متي ,طابترXا قاطن ف فصولا رصانع ضعب يمضت مدع ةلاح ف  ٣
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف ةدمتعFا ةنهFا بادآو كولس دعاوقب همازتلا ىلإ ةيمدbا ةأشنFا عجارم ريشي *
 ةقQعلا تاذ تامدbا تاطابتراو ىرخKا ديكأتلا تاطابتراو ةيلاFا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوáا ةباقر" )١( ةدوáا ةباقر رايعم  ٤



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٨٨  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 يأرلا 

 فو .]أأ[ ةحفصلا ف ةنيبFا كلت يه انيأر نيوكت ف اهانمدختسا يتلا طباوضلاو .ريرقتلا اذه ف ةحضوFا رومKا ساسأ ىلع انيأر نيوكت ت
 :ةيرهوáا بناوáا عيمج نم هنإف ,انيأر

 ;]خيراتلا[ ف امك قبطمو ممصم وه امك ]ماظنلا مسا وأ عون[ ماظن لداع لكشب ضرعي فصولا )أ(

 .]خيراتلا[ ف امك بسانم لكشب ةممصم تناك فصولا ف اهيلع صوصنFا ةباقرلا فادهأب ةقلعتFا ةباقرلا تاودأ )ب(

 ضرغلاو نوفدهتسFا نومدختسFا

 رفوتي نيذلا مهيعجارمو )س( ةيمدbا ةأشنFاب صاbا ]ماظنلا مسا وأ عون[ ماظن مادختساب اوماق نيذلا ءQمعلا طقف فدهتسي ريرقتلا اذه
 ,مهسفنأ ءQمعلا اهقبطي يتلا ةباقرلا تاودأ نع تامولعم اهنيب نم ىرخأ تامولعمً اضيأ مهيدل رفوتتو ,فصولا ىلع عQطQل فاك مهف مهيدل
 .ءQمعلاب صاbا يلاFا ريرقتلاب ةلصلا يذ تامولعFا ماظنل مهف ىلإ لصوتلا دنع كلذو

 ]ةيمدbا ةأشنFا عجارم عيقوت[

 ]ةيمدbا ةأشنFا عجارم ديكأت ريرقت خيرات[

 ]ةيمدbا ةأشنFا عجارم ناونع[
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٨٩  

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تاودأ نع ديكأتلا ريراقت
 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 ثلاثلا قحل@ا

 )٥٠أ ةرقفلا :عجار(

 ةيمدDا ةأشن@ا عجار@ ةلدعم ديكأت ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 هذه دنتستو .تXاOا عيمج ىلع قبطنت نأ وأ ةلماش نوكت نأ اهنم دصقي Xو ,طقف داشرتسQل يه ةلدعFا ريراقتلل ةيتßا ةيحيضوتلا ةلثمKا
 .يناثلا قحلFا ف دراولا ريراقتلل ةيحيضوتلا ةلثمKا ىلإ ريراقتلا

 ةيرهوÇا بناوÇا عيمج نم لداع لكشب ضورعم ريغ ماظنلل ةيمدDا ةأشن@ا فصو - ظفحتم يأر :)١( يحيضوتلا لاث@ا

 … 

 ةيمدbا ةاشنFا عجارم تايلوؤسم

… 

 .ظفحتFا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةلدKا نإف ,انداقتعا فو

 ظفحتFا يأرلا ساسأ

 ريغ لوصولا عنF ليغشتلا يفظوF رورFا تاملكو فيرعت ماقرأ مدختست )س( ةيمدbا ةأشنFا نأ ىلع ]ن م[ ةحفصلا ف قفرFا فصولا صني
 فيرعتلا ماقرأ نأ انددح دقف ,ةطشنKا ةظحQمو يفظوFا نم تاراسفتسا تنمضت يتلاو ,انتاءارجإ ىلإ ًادانتساو .ماظنلا ىلإ هب حرصFا
 .)د(و )ج( يقيبطتلا ف ةمدختسم ريغ اهنكلو )ب(و )أ( يقيبطتلا ف اهمادختسا متي رورFا تاملكو

 ظفحتFا يأرلا

 نم ]أأ[ ةحفصلا ف ةنيبFا كلت يه انيأر نيوكت ف اهانمدختسا يتلا طباوضلاو .ريرقتلا اذه ف ةحضوFا رومKا ساسأ ىلع انيأر نيوكت ت
 :نإف "ظفحتFا يأرلا ساسأ" ةرقف ف حضوFا رمKا ءانثتسابو ,انيأر فو .)س( ةيمدbا ةأشنFا نايب

 … )أ(

 ف اهيلع صوصن@ا ةباقرلا فادهأ نأب لوقعم ديكأت ريفوتل بسانم لكشب ةممصم ريغ ةباقرلا تاودأ – ظفحتم يأر :)٢( يحيضوتلا لاث@ا
 ةيلعافب لمعت ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ققحتتس اهماظنل ةيمدDا ةأشن@ا فصو

… 

 ةيمدbا ةاشنFا عجارم تايلوؤسم

… 

 .ظفحتFا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةلدKا نإف ,انداقتعا فو

 ظفحتFا يأرلا ساسأ

 جمارب ىلع تارييغت لاخدإب رخß تقو نم موقت )س( ةيمدbا ةأشنFا نإف ,قفرFا فصولا نم ]ن م[ ةحفصلا ف هتشقانم ت≥ اFً اقفو
 ميمصت دنع ,تارييغت ءارجإ متيس ناك اذإ ام ديدõ ف ةعبتFا تاءارجsا نمضتت Xو .تاردقلا يسحتل وأ روصقلا هجوأ حيحصتل تاقيبطتلا
 .تارييغتلا ءارجإ ف يكراشFا كئلوأ نع يلقتسم نونوكي نيذلا كلذب مهل حرصFا دارفKا لبق نم اهدامتعاو اهتعجارم ,اهذيفنتو تارييغتلا
 .تارييغتلا قيبطت لبق يينعFا دارفªل تارابتخXا جئاتن يدقت وأ تارييغتلا كلت رابتخX ةددحم تابلطتم ًاضيأ دجوت Xو

 ظفحتFا يأرلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٩٠  تاودأ نع ديكأتلا ريراقت 

 ةيمدbا ةأشنFا ف ةباقرلا

 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 
 نم ]أأ[ ةحفصلا ف ةنيبFا كلت يه انيأر نيوكت ف اهانمدختسا يتلا طباوضلاو .ريرقتلا اذه ف ةحضوFا رومKا ساسأ ىلع انيأر نيوكت ت
 :نإف "ظفحتFا يأرلا ساسأ" ةرقف ف حضوFا رمKا ءانثتسابو ,انيأر فو .)س( ةيمدbا ةأشنFا نايب

 … )أ(

 )طقف )٢( عونلا نم ريرقت( ةددáا ةرتفلا لاوط ةيلعافب لمعت نكت مل ةباقرلا تاودأ – ظفحتم يأر :)٣( يحيضوتلا لاث@ا

… 

 ةيمدbا ةاشنFا عجارم تايلوؤسم

… 

 .ظفحتFا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةلدKا نإف ,انداقتعا فو

 ظفحتFا يأرلا ساسأ

 مغرو .ةØانلا تاجر®ا عم ةملتسFا ضرقلا تاعفد ةقباطF ةقبطم ةيلآ ةباقر تاودأ اهيدل نأ ىلع اهفصو ف )س( ةيمدbا ةأشنFا صنت
 ىلإ ةنس/رهش/موي نم ةرتفلا لQخ ةيلعافب لمعت نكت مل كلت ةباقرلا تاودأ نإف ,فصولا نم ]ن م[ ةحفصلا ف هيلإ راشم وه اFً اقفوو ,كلذ
 ليجستب Xًوقعم ًاديكأت ةباقرلا تاودأ رفوت" نأ ف لثمتFا ةباقرلا فده قيقõ مدع ىلإ كلذ ىدأ دقو .ةجمربلا ف أطخ ببسب ةنس/رهش/موي
 يذلا جمانربلا ىلع ًارييغت )س( ةكرشلا تلخدأو .ةنس/رهش /موي ىلإ ةنس/رهش/موي نم ةرتفلا لQخ "ميلس لكشب ةملتسFا ضرقلا تاعفد
 .ةنس/رهش /موي ىلإ ةنس/رهش /موي نم ةرتفلا لQخ ةيلعافب لمعي ناك هنأ ىلإ انتارابتخا ريشتو ,]خيراتلا[ ف امك ةيباسOا تايلمعلاب موقي

 ظفحتFا يأرلا

 نم ]أأ[ ةحفصلا ف ةنيبFا كلت يه انيأر نيوكت ف اهانمدختسا يتلا طباوضلاو .ريرقتلا اذه ف ةحضوFا رومKا ساسأ ىلع انيأر نيوكت ت
 :نإف "ظفحتFا يأرلا ساسأ" ةرقف ف حضوFا رمKا ءانثتسابو ,انيأر فو .)س( ةيمدbا ةأشنFا نايب

 … 

 ةبسان@ا ةلدJا نم يفكي ام ىلع لوص]ا ىلع رداق ريغ ةيمدDا ةأشن@ا عجارم - ظفحتم يأر :)٤( يحيضوتلا لاث@ا

… 

 ةيمدbا ةاشنFا عجارم تايلوؤسم

… 

 .ظفحتFا انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةلدKا نإف ,انداقتعا فو

 ظفحتFا يأرلا ساسأ

 نأ Xإ .ةØانلا تاجر®ا عم ةملتسFا ضرقلا تاعفد ةقباطF ةقبطم ةيلآ ةباقر تاودأ اهيدل نأ ىلع اهفصو ف )س( ةيمدbا ةأشنFا صنت
 ملف كلذلو ,بساOا ليغشت ف أطخ ةجيتن تفِذُح دق ةنس/رهش/موي ىلإ ةنس/رهش/موي نم ةرتفلل ةقباطFا هذه ءادK ةينورتكلsا تQجسلا
 نأ ف لثمتFا ةباقرلا فده ناك اذإ ام ديدõ ىلع نيرداق نكن ملف ,هيلعً ءانبو .ةرتفلا كلتل ةيباقرلا ةادKا هذه لمع رابتخا ىلع نيرداق نكن
 ىلإ ةنس/رهش /موي نم ةرتفلا لQخ ةيلعافب لمعي ناك "ميلس لكشب ةلجسم ةملتسFا ضرقلا تاعفد نأب Xًوقعم ًاديكأت ةباقرلا تاودأ رفوت"
 .ةنس/رهش /موي

 ظفحتFا يأرلا

 نم ]أأ[ ةحفصلا ف ةنيبFا كلت يه انيأر نيوكت ف اهانمدختسا يتلا طباوضلاو .ريرقتلا اذه ف ةحضوFا رومKا ساسأ ىلع انيأر نيوكت ت
 :نإف "ظفحتFا يأرلا ساسأ" ةرقف ف حضوFا رمKا ءانثتسابو ,انيأر فو .)س( ةيمدbا ةأشنFا نايب

 … )أ(
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرارحلا سابتحالا مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا :)٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم

 

 ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعملا سلجم نم ردص امك ,)٣٤١٠( ديكأتلا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 دامتعالا ةقيثو ف اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا تاليدعتلا نابسحلا ف ذخألا عم

 

 



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٩٢  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم

 يرارحلا سابتحالا مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا

 )هدعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترملا ديكأتلا ريراقت ىلع رايعملا اذه يرسي(

 سرهفلا

                                                                  ..............................................................................................ةمدقم

 ........................................................................................ رايعملا قاطن

 .......................................................................................نايرسلا خيرات

 ............................................................................................ فادهألا

 ...........................................................................................تافيرعتلا

 تابلطتملا

 .................................................................... )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم

 ......................................................................... هتيرارمتساو طابترالا لوبق

 .............................................................................................طيطختلا

 ..................................................... طابترالا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهألا

 يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتو ,ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف امب ,اهتئيبو ةأشنملا مهف
 ..................................................اهمييقتو

 ................... ةيفاضإلا تاءارجإلاو ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةماعلا تاباجتسالا

 ......................................................... نيرخآ يينوناق يبساحم لمع مادختسا

 ................................................................................... ةبوتكملا تادافإلا

 ...................................................................................ةقحاللا ثادحألا

 .................................................................................. ةنراقملا تامولعملا

 ...................................................................................ىرخألا تامولعملا

 ............................................................................................. قيثوتلا

 ........................................................................طابترالا ةدوج ةباقر صحف

 ..............................................................................ديكأتلا جاتنتسا نيوكت

 ............................................................................... ديكأتلا ريرقت ىوتحم
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 ةرقفلا



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٩٣  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 

 

  

 .......................................................................... ىرخألا غالبإلا تايلوؤسم

 ىرخألا ةيريسفتلا داوملاو ةيقيبطتلا داوملا

 .............................................................................................. ةمدقم

 ...........................................................................................تافيرعتلا

 ................................................................... )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم

 ......................................................................... هتيرارمتساو طابترالا لوبق

 ........................................................................................... طيطختلا

 ..................................................... طابترالا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهألا

 يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتو ,ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف امب ,اهتئيبو ةأشنملا مهف
 ..............................................................................................اهمييقتو

 ..................... ةيفاضإلا تاءارجإلاو ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةماعلا تاباجتسالا

 ......................................................... نيرخآ يينوناق يبساحم لمع مادختسا

 ................................................................................... ةبوتكملا تادافإلا

 ...................................................................................ةقحاللا ثادحألا

 .................................................................................. ةنراقملا تامولعملا

 ...................................................................................ىرخألا تامولعملا

 .............................................................................................. قيثوتلا

 .........................................................................طابترالا ةدوج ةباقر صحف

 ...............................................................................ديكأتلا جاتنتسا نيوكت

 ............................................................................... ديكأتلا ريرقت ىوتحم

 تاثاعبنالا ضيفخت تايلمعو ةلازإلا تايلمع ,تاثاعبنالا :)١( قحلملا

 يرارحلا سابتحالا مئاوق نع ديكأتلا ريراقتل ةيحيضوت جذامن:)٢( قحلملا

٧٨ 

 

 ٧أ-١أ

 ١٦أ-٨أ

 ١٧أ

 ٣٧أ-١٨أ

 ٤٣أ-٣٨أ

 ٥١أ-٤٤أ

 

 ٨٩أ-٥٢أ

 ١١٢أ-٩٠أ

 ١١٥أ-١١٣أ

 ١١٦أ

 ١١٧أ

 ١٢٣أ-١١٨أ

 ١٢٦أ-١٢٤أ

 ١٢٩أ-١٢٧أ

 ١٣٠أ

 ١٣٣أ-١٣١أ

 ١٥٢أ-١٣٤أ

 

 ديهمتلا عم بنج ىلإ ًابنج "يرارحلا سابتحالا مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا " )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم ةءارق يغبني
 .ةقالعلا تاذ تامدخلاو ىرخألا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارملاو ةدوجلا ةباقرل ةيلودلا ريياعملا تارادصإل



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٩٤  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 ةمدقم

 سابتحالا تاثاعبنال يمكلا ديدحتلاب تآشنملا نم ديدعلا موقت ,يخانملا ريغتلاو يرارحلا سابتحالا تاثاعبنا يب ةقالع دوجوب ميلستلا عم .١
 :يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإب ًاضيأ موقي اهنم ديدعلاو ,ةيلخادلا ةرادإلا ضارغأل يرارحلا

 وأ ;يميظنتلا حاصفإلا ماظن نم ءزجك )أ(

 وأ ;تاثاعبنالا عم يراجتلا لماعتلا جمانرب نم ءزجك )ب(

 اهنيمضت متي وأ ;ةلقتسم ةقيثوك اهرشن ,لاثملا ليبس ىلع ,متي دق ةيرايتخالا تاحاصفإلاو .يرايتخا لكشب نيرخأو نيرمثتسملا مالعإل )ج(
 ."ينوبركلا لجسلا" ف جاردإلا معدل اهدادعإ متي وأ ;ةأشنملا نع يونس ريرقت وأ ;ًاقاطن عسوأو يدتسم ريرقت نم ءزجك

 رايعملا قاطن

 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق نع ريرقت دادعإل ديكأتلا تاطابترا رايعملا اذه لوانتي .٢

 امدنع ,لاثملا ليبس ىلع ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلإ ةفاضإلاب تامولعم ,ام ديكأت طابترا ف ينوناقلا بساحملا جاتنتسا يطغي دق .٣
 :تالاحلا كلت لثم ف .طقف ًادحاو اًءزج يرارحلا سابتحالا ةمئاق هيف لثمت يذلاو ةمادتسالا ريرقت نع ريرقتلاب ينوناقلا بساحملا طبتري
 )٢أ ,١أ يترقفلا :عجار(

 سابتحالا مئاوق اهيف لثمت يتلا ةلاحلا فالخب يرارحلا سابتحالا ةمئاقب قلعتي اميف ةذفنملا ديكأتلا تاءارجإ ىلع رايعملا اذه قبطي )أ(
 ;ديكأتلل عضخت ةلماش تامولعم نم ًءزج يرارحلا

 اميف ذفنت يتلا ديكأتلا تاءارجإ ىلع )ًاددحم ًاعوضوم لوانتي رخآ ديكأت طابترا رايعم وأ( )١()٣٠٠٠( ديكأتلا طابترا رايعم قبطي )ب(
 .ينوناقلا بساحملا جاتنتسا اهيطغي يتلا تامولعملا يقابب قلعتي

 :اهنع ةددحم تاداشرا رفوي ال وأ ,يلي امع ريرقت دادعإل ديكأتلا تاطابترا رايعملا اذه لوانتي ال .٤

 تيربكلا تاديسكوأو )NOx( يجورتينلا تاديسكوأ لاثم ,يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا مئاوق فالخب تاثاعبنالا مئاوق )أ(
)2So(. تاطابترالا كلت نع تاداشرإ رايعملا اذه رفوي كلذ عمو)وأ ;)٢ 

 ةسيئرلا ءادألا تارشؤمو ةيضارتفالا ةيساسألا تامولعملاو جتنملا ةايح ةرود لثم ,يرارحلا سابتحالا تازاغب قلعتت ىرخأ تامولعم )ب(
 )٣أ ةرقفلا :عجار( وأ ;تاثاعبنالا تانايب ىلإ ًادانتسا

 امدنع ,كلذ عمو .تاثاعبنالا ضيفخت دنع ىرخأ تآشنم اهمدختست يتلا ضيوعتلا عيراشم لثم ,تايلآلا وأ تايلمعلا وأ ,تاودألا )ج(
 كلت ىلع قبطنت رايعملا اذه تابلطتم نإف ,ديكأتلل عضخت يتلاو تاثاعبنالل ًاضيفخت يرارحلا سابتحالا تازاغ ةمئاق نمضتت
 .))ف(٧٦ ةرقفلا رظنا( لاحلا ىضتقم بسحب اهضيفخت ت يتلا تاثاعبنالا

 رارقإلا ىلإ ةدنتسملاو ةرشابملا ريرقتلا تاطابترا

 .رشابم ريرقت دادعإ طابترا وأ رارقإ ىلإ ًادنتسم ًاطابترا نوكي نأ امإ ديكأتلا طابترا نأ ىلإ )ديكأتلا راطإ( ديكأتلا تاطابترا راطإ راشأ .٥
 )٣(.طقف رارقإلا ىلإ ةدنتسملا تاطابترالا ساسأ ىلع تاطابترالا رايعملا اذه لوانتيو

 دودحملا ديكأتلاو لوقعملا ديكأتلا تاطابترا ضرغل تاءارجإ

 رايعملا اذه لوانتيو )٤(.دودحم ديكأت طابترا وأ لوقعم ديكأت طابترا نوكي نا امإ ديكأتلا طابترا نأ )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم حضوي .٦
 .دودحملا ديكأتلاو لوقعملا ديكأتلا تاطابترا نم اًلك

 
 .ةيخيراتلا ةيلاملا تامولعملا صحف وأ ةعجارم تايلمع فالخب ىرخألا ديكأتلا تاطابترا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا طابترا رايعم  )١(
 ريغتلا سيلو "يضمحلا رطملاب" 2SOو )O2N ,يرارحلا سابتحالا تازاغل زورتينلا ديسكأ نع نافلتخي ناذللا ,No, 2NO ,يأ( NOx ةيئايميكلا تابكرملا طبترت  )٢(

 .يخانملا
 .١٠ ةرقفلا ,ديكأتلا راطإ )٣(
 .١١ ةرقفلا ,ديكأتلا راطإ )٤(



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٩٥  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 يتلاو ,ديكأتلا تاءارجإ يب عمجلا ينوناقلا بساحملا راتخي ,يرارحلا سابتحالا ةمئاقل دودحملا ديكأتلاو لوقعملا ديكأتلا طابترا نم ٍلك ف .٧
 نإ .راسفتسالاو ;ةيليلحتلا تاءارجإلاو ;ءادألا ةداعإو ;ةيباسحلا ةيلمعلا ةداعإو ;ةقداصملاو ;ةظحالملاو ;يصقتلا :يب عمجلا نمضتت

 ًاقاطن يطغت يرارحلا سابتحالا مئاوق نأل ًارظنو .ينهم مكح ةلأسم يه يعم طابترا ىلع اهذيفنت متيس يتلا ديكأتلا تاءارجإ ديدحت
  .رخأل طابترا نم ريبك ٍلكشب فلتخت نأ لمتحملا نم تاءارجإلا ىدمو تيقوتو ةعيبط نإف ,فورظلا نم ًاعساو

 , دودحملا ديكأتلاو لوقعملا ديكأتلا تاطابترا نم ٍلك ىلع قبطني رايعملا اذه تابلطتم نم بلطتم لك نإف ,كلذ فالخ ىلع صنُي مل ام .٨
 يتلا تاءارجإلا نإف ,لوقعملا ديكأتلا طابترا ف هنم لقأ دودحملا ديكأتلا طابترا ف هيلإ لوصولا متي يذلا ديكأتلا ىوتسم نأل ًارظنو
 طابترا ف هيلع وه امم قاطنلا ثيح نم لقأ نوكتسو ,اهتعيبط ف فلتخت فوس دودحملا ديكأتلا طابترا ف ينوناقلا بساحملا اهذفنيس
 يأ "د" فرح عم يدوماع لكش ف طابترالا نم رخآلا عونلا ىلع وأ امهدحأ ىلع قبطت يتلا تابلطتملا ضرع ت دقو )٥(.لوقعملا ديكأتلا
 ديكأتلا تاطابترال طقف ةبولطم نوكت تاءارجإلا ضعب نأ نم مغرلا ىلعو .ةرقفلا مقر دعب )لوقعم ديكأت( يأ "ل"وأ )دودحم ديكأت(
 ةسيئرلا قورفلا ددحت يتلاو ٩٠أ ةرقفلا ًاضيأ رظنا( دودحملا ديكأتلا تاطابترا ضعب ف ةبسانم نوكت دق ,كلذ نم مغرلاب اهنأ الإ ,لوقعملا
 سابتحالا ةمئاقب قلعتي اميف دودحملا ديكأتلا طابتراو لوقعملا ديكأتلا طابتراب قلعتي اميف ينوناقلا بساحملل ةيفاضإلا تاءارجإلا يب
 )٩٠أ ,٤أ يترقفلا :عجار( .)يرارحلا

 ىرخألا تابلطتملاو ىرخألا ةينهملا تارادصإلاو ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم عم ةقالعلا

 ةمئاق نع ريرقتلل ديكأت طابترا ذيفنتب موقي امدنع رايعملا اذهبو )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعمب مزتلي نأ ينوناقلا بساحملا ىلع .٩
 رايعم قيبطت ةيفيك ف عسوتيو ,هلحم لحي الو )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم رايعملا اذه لمكيو .ةنيعم ةأشنمل يرارحلا سابتحالا
 )١٧أ ةرقفلا :عجار( .ةنيعم ةأشنمل يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلع ريرقتلل ديكأت طابترا ىلع )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا

 ةينهملا تابلطتملا وأ ,)*(ةنهملا بادآو كولس دعاوق تابلطتمب مازتلالا ,ىرخأ رومأ يب نم ,)٣٠٠٠( ديكأتلا طابترا رايعمب مازتلالا بلطتي .١٠
 نوكي نأ ًاضيأ بلطتيو .)٦(لقألا ىلع ةنهملا بادآو كولس دعاوق تابلطتم سفن اهل يتلا ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطتملا وأ ,ىرخألا
 ةيماظنلا تابلطتملا وأ ,ىرخألا ةينهملا تابلطتملا وأ )٧()١( مقر ةدوجلا ةباقر رايعم قبطي بتكم ف ًاوضع طابترالا نع لوؤسملا كيرشلا
 )٦أ ,٥أ يترقفلا :عجار( .لقألا ىلع )١( مقر ةدوجلا ةباقر رايعم تابلطتم سفن اهل يتلا ةيميظنتلا وأ

 كلت رايعملا اذه زواجتي نأ بجي الف ,تاثاعبنالا عم يراجتلا لماعتلا جمانرب ماكحأل وأ ةيلحم حئاول وأ ةمظنأل طابترالا عضخي امدنع .١١
 اذه نع فلتخت تاثاعبنالا عم يراجتلا لماعتلا جمانربل ةيلحملا ماكحألا وأ حئاوللا وأ ةمظنألا تناك اذإو .ماكحألا وأ حئاوللا وأ ةمظنألا
 نأ ينوناقلا بساحملل قحيو .رايعملا اذهب ًايلآ مزتلت نل يتلاو ةيلحملا ماكحألا وأ حئاوللا وأ ةمظنألل ًاقفو طابترالا ذيفنت بجيف ,رايعملا
 عيمجب ءافولا متي امدنع ,طقف تاثاعبنالا عم يراجتلا لماعتلا جمانربل ةيلحملا ماكحألاو حئاوللاو ةمظنألا ىلإ ةفاضإلاب ,رايعملا اذهب مزتلي
 )٧أ ةرقفلا :عجار( .رايعملا اذه ف ةقبطنملا تابلطتملا

 نايرسلا خيرات

 .هدعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترملا ديكأتلا ريراقت ىلع رايعملا اذه يرسي .١٢

 فادهألا

 :ينوناقلا بساحملا فادهأ يلي اميف .١٣

 ببسب ,يرهوج فيرحت نم ةيلاخ يرارح سابتحا ةمئاق تناك اذإ امع ,لاحلا ىضتقم بسحب ,دودحم وأ لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا )أ(
 ;ديكأتلا نم ىوتسملا كلذ لقني جاتنتسا ءادبإ نم ينوناقلا بساحملا نّكمي يذلا رمألا ,أطخ وأ شغ

 :ناك اذإ اّمع ,ينوناقلا بساحملا جئاتنل ًاقفو ,يعم ريرقت دادعإ )ب(

 
 .٣٧ ةرقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعمو ,٥٣ ةرقفلا ,ديكأتلا راطإ )٥(
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ف ةدمتعملا ةنهملا بادآو كولس دعاوق ىلإ عجارملا ريشي نأ بجي )*(
  .٦و ٤ يترقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم )٦(
 .)١( مقر ةدوجلا ةباقر رايعمو ,)أ(٣١و )ب(٣ يترقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم )٧(
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 ;ةقبطنملا طباوضلل ًاقفو ,ةيرهوجلا بناوجلا عيمج نم ,اهدادعإ ت يرارحلا سابتحالا ةمئاق ,لوقعملا ديكأتلا طابترا ةلاح ف )١(
 وأ

 ةلدألاو ةذختملا تاءارجإلا ىلإ ًادانتسا ,دقتعي هلعج رمأ يأ نع ينوناقلا بساحملا ملع دق ,دودحملا ديكأتلا طابترا ةلاح ف )٢(
 ;ةقبطنملا طباوضلل ًاقفو ,ةيرهوجلا بناوجلا عيمج نم ,اهدادعإ متي مل يرارحلا سابتحالا ةمئاق نأب ,اهيلع لوصحلا ت يتلا

 .ينوناقلا بساحملا جئاتنل ًاقفو ,رايعملا اذه هب يضقي ام بسحب غالبإلا )ج(

تافيرعتلا  

 )٨(:هاندأ ةحضوملا يناعملا ةيتآلا تاحلطصملل نوكي ,رايعملا اذه ضارغأل .١٤

 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهتاثاعبنا لوح ريراقتلا دادعإو سايقل ةأشنملا لبق نم ةمدختسملا طباوضلا يه :ةقبطنملا طباوضلا )أ(

 يتلاو ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةلثمملا ,كلذ ريغ وأ ةحيرص تناك ءاوس ,ةأشنملا اهب يلدت يتلا تارارقإلا يه :تارارقإلا )ب(
 .ثدحت دق يتلا ةلمتحملا تافيرحتلل ةفلتخملا عاونألا ةساردل ينوناقلا بساحملا اهمدختسي

 .تقولا ربع ةأشنملا تاثاعبنا ةنراقم اهل ًاقفو متي ةددعتم تاونس طسوتم وأ ةددحم ةنس يه :ساسألا ةنس )ج(

 مهل حمسيو ,يكراشملل اهب حومسملا تاثاعبنالا صصخيو ,ةيلامجإلا تاثاعبنالا دودح ددحي ماظن وه :لماعتلاو ةنيعملا دودحلا )د(
 .ضعبلا مهضعب عم تاثاعبنالا صصحو اهب حومسملا تاثاعبنالا عم لماعتلاب

 .ةقباسلا تارتفلا نم رثكأ وأ ةدحاوب قلعتي اميف ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةلومشملا تاحاصفإلاو غلابملا يه :ةنراقملا تامولعملا )ه(

 متي مل ول وجلا ىلإ ثعبنتس تناك يتلا وأ وجلا ىلإ ,ةقالعلا تاذ ةرتفلا لالخ ,ثعبنا يذلا يرارحلا سابتحالا يه :تاثاعبنالا )و(
 :ىلإ تاثاعبنالا فينصت نكميو .يعم ضوح وحن اههيجوتو اهطاقتلا

 :عجار( .اهيلع رطيست وأ ةأشنملا اهكلتمت يتلا رداصملا نم تاثاعبنا يهو ,))١( قاطنلا تاثاعبناب ًاضيأ فرعت( ةرشابم تاثاعبنا •
 )٨أ ةرقفلا

 ةأشنم اهيلع رطيست وأ اهكلتمت رداصم نم ثدحت اهنكلو ,ةأشنملا تاطاشن نع ةجتانلا تاثاعبنالا يهو ,ةرشابم ريغ تاثاعبنا •
 :ىلإ ًاضيأ ةرشابملا ريغ تاثاعبنالا فنصت نأ نكميو .ىرخأ

o عجار( .ةأشنملا لبق نم اهكالهتسا متيو ةأشنملا ىلإ لقنت يتلا ةقاطلل ةبحاصملا تاثاعبنالا يهو )٢( قاطنلا تاثاعبنا: 
 )٩أ ةرقفلا

o ١٠أ ةرقفلا :عجار( .ةرشابملا ريغ ىرخألا تاثاعبنالا عيمج يهو )٣( قاطنلا تاثاعبنا( 

 غلبمُلا تاثاعبنالا عومجم نم هعاطتقا متي يذلاو ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف لومشم دنب يأ :تاثاعبنالا نم ةعطتقملا دونبلا )ز(
 ةعونتم ةعومجم ًاضيأ نمضتي نأ نكمي نكل ,ةنزاوتم صصح ءارش نمضتي ام ًابلاغو ;ةلازم تاثاعبنا نع ةرابع سيل هنكلو ,اهنع
 ةأشنملا نوكت ىرخأ ةطخ وأ ةيميظنت ةطخ لبق نم اهب فرتعملا ةحومسملا ءادألا دودحو صصح لثم ىرخألا تايلآلا وأ تاودألا نم
 )١٢أ ,١١أ يترقفلا :عجار( .اهنم اًءزج

 وأ كلهتسملا دوقولا نم تارتل ,لاثملا ليبس ىلع( يعم طاشن سايقم ليوحتل ةيضاير ةبسن وأ يباسح لماع وه :تاثاعبنالا لماع )ح(
 يعم ريدقت ىلإ )ةعونصملا تاجتنملا نم نانطأ وأ تاناويحلا ةيبرت ةعرزم ف تاناويحلا ددع وأ ةعوطقم ةفاسم نم تارتموليك
 .طاشنلا كلذب ةطبترملا يرارحلا سابتحالا ةيمكل

 لالخ نم يرارحلا سابتحالا ىلع ةرطيسلل مدختسي قوسلا ساسأ ىلع مئاق جمانرب وه :تاثاعبنالا عم يراجتلا لماعتلا جمانرب )ط(
 .تازاغلا كلت تاثاعبنا ف تاضيفخت قيقحتل ةيداصتقا زفاوح ريفوت

 
 .رايعملا اذه ىلع )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم ف ةدراولا تافيرعتلا قبطُت )٨(
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 درفنم لمعم ,لاثملا ليبس ىلع( ةيداصتقا وأ ةينوناق ةأشنم نم ديدحتلل لباق ءزج وأ ةيداصتقا ةأشنم وأ ةينوناق ةأشنم يه :ةأشنملا )ي(
 نم ءازجأ وأ ىرخألا تآشنملا وأ ةينوناقلا تآشنملا نم طيلخ وأ )تايافنلا بكم عقوم لثم ىرخألا قفارملا لاكشأ نم لكش يأ وأ
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف تاثاعبنالا اهب طبترت يتلا )كرتشم عورشم ,لاثملا ليبس ىلع( تآشنملا كلت

 ,ةثلاث فارطأ وأ يفظوملا وأ ,ةمكوحلاب يفلكملا وأ ,ةرادإلا ف نولمعي نيذلا دارفألا نم رثكأ وأ دحاو لبق نم دمعتم لعف وه :شغلا )ك(
 .ةعورشم ريغ وأ ةينوناق ريغ ةعفنم قيقحتل عادخلا ىلإ ءوجللا ىلع يوطني يذلاو

 )تدجو نإ( ةباقرلا تارابتخا كلذ ف امب ,ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةباجتسا اهذاختا متي تاءارجإ يه :ىرخألا تاءارجإلا )ل(
 .ةيليلحتلا تاءارجإلاو ليصافتلا تارابتخاو

 فرعت( ةنيعم ةرتفل ةأشنملل يرارحلا سابتحالا تاثاعبنا سيقتو ةيساسألا رصانعلا ضرعت ةمئاق يه :يرارحلا سابتحالا ةمئاق )م(
 ةمهملا تاسايسلل ًاصخلم لمشت يتلا تاحاضيإلاو ةنراقملا تامولعملا ,ًاقبطنم كلذ نوكي امدنع ضرعتو ,)تاثاعبنالا نوزخمب ًانايحأ
 .تاثاعبنالا نم ةعطتقملا دونبلا وأ ةلازإلا تايلمعب ةفنصم ةمئاق ًاضيأ يرارحلا سابتحالا ةمئاق نمضتت دقو .ريرقتلاو يمكلا ديدحتلل
 هيطغي يذلا ءزجلا كلذ اهنأ ىلع أرقت "يرارحلا سابتحالا ةمئاق" نإف ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق لماك طابترالا يطغي ال امدنعو
 )٩(.طابترالل "عوضوملا تامولعم" يه يرارحلا سابتحالا ةمئاق نوكتو .طابترالا

 سابتحالا ةمئاق ف ةقبطنملا طباوضلا قفو اهنيمضت بجي ىرخأ تازاغ يأو )2CO( نوبركلا ديسكوأ يناث :يرارحلا سابتحالا )ن(
 .ورولف ورولك تانوبركو ,ورولفريب تانوبركو ,ورولف ورديه تانوبركو ,ديرولف اسكيه روفلسو ,زورتينلا ديسكوأو ناثيملا :لثم ,يرارحلا
 .)e-2CO( نوبركلا ديسكوأ يناث تالداعمب نوبركلا ديسكوأ يناث ءانثتساب تازاغلا نع ربعي ام ًابلاغو

 .ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهنيمضت متي يتلا تايلمعلا ددحت يتلا دودحلا :ةيميظنتلا دودحلا )س(

 سابتحالا ةمئاقل ةيبسنلا ةيمهألا نم لقأ ىوتسم ف ينوناقلا بساحملا اهددحي يتلا تايمكلا وأ ةيمكلا :ءادألل ةيبسنلا ةيمهألا )ع(
 ةمئاقل ةيبسنلا ةيمهألا ةححصملا ريغو ةفشتكملا ريغ ةيرهوجلا تافيرحتلا عومجم زواجتي نأ ةيلامتحا ليلقت لجأ نم يرارحلا
 تايمكلا وأ ةيمكلا ىلإ ,ًاقبطنم كلذ نوكي امدنع ,ًاضيأ ءادألل ةيبسنلا ةيمهألا ريشتو .بسانم يندتم ىوتسم ىلإ يرارحلا سابتحالا
 .تاحاصفإلا وأ تاثاعبنالا نم ةنيعم عاونأل ةيبسنلا ةيمهألا تايوتسم وأ ىوتسم نم لقأب ينوناقلا بساحملا اهددحي يتلا

 تايلمع ةدايز وأ )تاثاعبنالا ضيفخت( ىرخأ ةأشنم تاثاعبنا ليلقت لباقم ةأشنملا هيف عفدت تاثاعبنا عاطتقا :ةنزاوملا صصحلا ءارش  )ف(
 )١٣أ ةرقفلا :عجار( .يضارتفالا ساسألا طخب ًةنراقم ,)ةلازإلا يسحت تايلمع( ىرخأ ةأشنمل ةلازإلا

 وأ ةثعبنم تازاغك ,رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس ,ةأشنملاب ةطبترملا يرارحلا سابتحالا ةيمك ديدحت ةيلمع يه :ةيمكلا سايق  )ص(
 .ةنيعم )ضاوحأ وأ( رداصم بسح )ةلازم(

 متي مل ول وجلا ىلإ ثعبنيس ناك يذلا وأ ,وجلا نم هتلازإب ةرتفلا لالخ ,ةأشنملا تماق يذلا يرارحلا سابتحالا :ةلازإلا تايلمع )ق(
 )١٤أ ةرقفلا :عجار( .يعم ضوح وحن ههيجوتو هطاقتلا

 وأ يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةلومشملا تاثاعبنالا عومجمب ًةنراقم اهتاثاعبنا مجح ببسب ةصاخ ةيمهأ تاذ قفارم :ةمهملا قفارملا )ر(
 )١٦أ ,١٥أ يترقفلا :عجار( .ددحم يرهوج فيرحت رطاخم ءوشن ىلإ يدؤت يتلا فورظلا ببسب وأ ةصاخلا اهتعيبط ببسب

 .وجلا نم يرارحلا سابتحالا ليزت ةيدام ةيلآ وأ ةدحو :ضوحلا  )ش(

 .وجلا ىلإ يرارحلا سابتحالا قلطت ةيدام ةيلآ وأ ةدحو :ردصملا  )ت(

 .قفارملا وأ ةقطنملا وأ زاغلا عون وأ تاثاعبنالا ردصم ىلإ لاثملا ليبس ىلع ,ًادانتسا تاثاعبنالا فينصت :تاثاعبنالا عون  )ث(

 

  

 
 .٨ ةرقفلا ,ديكأتلا راطإ )٩(
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 تابلطتملا

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم

 .)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعمو رايعملا اذه نم لك تابلطتمب مزتلي مل ام رايعملا اذهب مازتلالاب رقي الأ ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .١٥
 )١٢٧أ ,٣٧أ ,٢٢أ ,٢١أ ,١٧أ ,٦أ ,٥أ تارقفلا :عجار(

 هيف رارمتسالاو طابترالا لوبق

 تاربخلاو فراعملاو تاراهملا

  :نأ طابترالا نع لوؤسملا كيرشلا ىلع بجي .١٦

 ,اهنع ريراقتلا دادعإو تاثاعبنالا ةيمك سايق ف ةيفاك ةءافك ىلإ ةفاضإلاب ,ديكأتلاب قلعتت ةيفاك تاربخو فراعمو تاراهم كلتمي )أ(
 ;ديكأتلا جاتنتسا نع ةيلوؤسملا لمحتو

 سايقل ,ةمزاللا ةينهملا تاءافكلا يعامج لكشب نوكلتمي ينوناقلا بساحملل يعبات ييجراخ ءاربخ يأو طابترالا قيرف نأب عنتقي )ب(
 ,١٨أ يترقفلا :عجار( .رايعملا اذهل ًاقفو ديكأتلا طابترا ذيفنت لجأ نم ,ديكأتلا لامعأب مايقللو اهنع ريرقتلا دادعإو تاثاعبنالا ةيمك
 )١٩أ

 طابترالل ةقبسملا طورشلا

 :ةمئاق طابترالل ةقبسملا طورشلا تناك اذإ ام تابثإ لجأ نم .١٧

 ديفم لكشب ٍفاك قاطن امهل طابترالاو يرارحلا سابتحالا ةمئاق نم اًلك نأب طابترالا نع لوؤسملا كيرشلا ددحي نأ بجي )أ(
 )٢٠أ ةرقفلا :عجار( :يلي ام صاخ لكشب نابسحلا ف ذخألا عم ,يفدهتسملا يمدختسملل

 ام :اهتيمك سايق ةلوهسب نكمي يتلا وأ ,اهتيمك سايق ت يتلا ةمهملا تاثاعبنالا دعبتستس يرارحلا سابتحالا ةمئاق تناك اذإ )١(
 ;ةددحملا فورظلا لظ ف ةلوقعم دعُت كلت داعبتسالا تايلمع تناك اذإ

 تناك اذإ ام ;ةأشنملا لبق نم اهنع ريراقتلا دادعإ متي يتلا ةمهملا تاثاعبنالاب قلعتي اميف ديكأتلا دعبتسيس طابترالا ناك اذإ )٢(
 ;ةددحملا فورظلا لظ ف ةلوقعم دعُت كلت داعبتسالا تايلمع

 هيلإ لصي فوس يذلا ديكأتلا ةعيبط تناك اذإ ام :تاثاعبنالا نم ةعطتقملا دونبلاب قلعتي اميف ًاديكأت نمضتيس طابترالا ناك اذإ )٣(
 فورظلا لظ ف اًلوقعمو ًاحضاو اهب قلعتي اميف ديكأتلا ريرقتل دوصقملا ىوتحملاو ةعطتقملا دونبلاب قلعتي اميف ينوناقلا بساحملا
 )١٢أ ,١١أ يترقفلا :عجار( .دِقاعتملا فرطلا لبق نم ًاموهفمو ةددحملا

 اذإ ام ينوناقلا بساحملا ددحي )١٠(,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم يضتقي ام بسحب ,ةقبطنملا طباوضلا ةمئالم ىدم يوقت دنع  )ب(
 )٢٦أ–٢٣أ تارقفلا :عجار( :يلي ام ىندأ دحك لمشت طباوضلا تناك

 )٢٨أ ,٢٧أ يترقفلا :عجار( ;ةأشنملل ةيميظنتلا دودحلا ديدحت ةقيرط )١(

 ;هنع ةبساحملا متيس يذلا يرارحلا سابتحالا )٢(

 ;)ةقبطنم تناك اذإ( ساسألا ةنس ىلع تاليدعت ءارجإ قرط كلذ ف امب ,ةيمكلا سايقل ةلوبقملا قرطلا )٣(

 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ ف ذختت يتلا ةمهملا تاداهتجالا مهف يفدهتسملا يمدختسملل نكمي ثيحب ةيفاو تاحاصفإ )٤(
 .)٣٤أ–٢٩أ تارقفلا :عجار(

 :يلي امع اهتيلوؤسمل اهمهفو اهملعب رقت اهنأ ىلع ةأشنملا ةقفاوم ىلع ينوناقلا بساحملا لصحي نأ بجي )ج(

 
 .١٩ ةرقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم )١٠(



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ٩٩٩  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 يرارح سابتحا ةمئاق دادعإ ف ةدعاسملل ةيرورض اهنأ ةأشنملا ىرت يتلا ,اهيلع ةظفاحملاو ةيلخادلا ةباقرلا ذيفنتو ميمصت )١(
 ;أطخ وأ شغ ببسب ءاوس ,يرهوج فيرحت نم ةيلاخ

 )٣٥أ ةرقفلا :عجار( ;ةقبطنملا طباوضلل ًاقفو يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ )٢(

 ةلوهسب حضاولا نم نوكي ال امدنع ,اهفصو وأ ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهتمدختسا يتلا ةقبطنملا طباوضلا ىلإ ةراشإلا )٣(
 )٣٦أ ةرقفلا :عجار( .اهعضوب تماق يتلا ةهجلا يه نم طابترالا فورظ نم

 طابترالا طورش ىلع قافتالا

 )٣٧أ ةرقفلا :عجار( :)١١()٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم اهبلطتي يتلا اهيلع قفتملا طابترالا طورش لمشت .١٨
 ;طابترالا قاطنو فده )أ(

 ;ينوناقلا بساحملا تايلوؤسم  )ب(

 ;)ج(١٧ ةرقفلا ف ةروكذملا كلت اهيف امب ,ةأشنملا تايلوؤسم )ج(

 ;يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإل ةقبطنملا طباوضلا ديدحت )د(

 دق ًافورظ كانه نوكت دق هنأ ديفت ةرابعو ,ينوناقلا بساحملا اهردصي فوس ريراقت يأل يعقوتملا ىوتحملاو لكشلا ىلإ ةراشإلا )ه(
 ;يعقوتملا هاوتحمو هلكش نع ريرقتلا اهيف فلتخي

 .طابترالا ءاهتنا دنع ةبوتكم تادافإ يدقت ىلع ةأشنملا ةقفاومب ديفي رارقإ )و(

 طيطختلا

 تارقفلا :عجار( :ينوناقلا بساحملا ىلع بجي )١٢(,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم بجومب بولطم وه امبسح طابترالل طيطختلا دنع .١٩
 )٤١أ – ٣٨أ

 ;هقاطن ددحت يتلا طابترالا صئاصخ ديدحت )أ(

 ;ةبولطملا تالاصتالا ةعيبطو طابترالا تيقوتل طيطختلا لجأ نم طابترالاب ةصاخلا ريرقتلا فادهأ نم ققحتلا )ب(

 ;طابترالا قيرف دوهج ةرادإ ف ةمهم ,ينوناقلا بساحملل ينهملا مكحلا بسحب ,دعُت يتلا لماوعلا ف رظنلا )ج(

 تاطابترالا نم ةبستكملا ةفرعملا تناك اذإ اميف رظنلا ,ًاقبطنم كلذ نوكي امدنعو ,طابترالا رارمتسا وأ لوبق تاءارجإ جئاتن ف رظنلا )د(
 ;ةمئالم ةفرعم دعت ةأشنملل طابترالا نع لوؤسملا كيرشلا اهيدؤي يتلا ىرخألا

 ;نيرخآلا يينوناقلا يبساحملاو ءاربخلا ةكراشم كلذ ف امب ,طابترالا ذيفنتل ةيرورضلا دراوملا مجحو تيقوتو ةعيبط نم ققحتلا )ه(
 )٤٣أ ,٤٢أ يترقفلا :عجار(

 .طابترالا ىلع ,تدجو نإ ,ةأشنملاب ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو ريثأت ديدحت )و(

 طابترالا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهألا

 طابترالا طيطخت دنع ءادألل ةيبسنلا ةيمهألاو ةيبسنلا ةيمهألا ديدحت

 :عجار( .يرارحلا سابتحالا ةمئاقل ةيبسنلا ةيمهألا ديدحت ينوناقلا بساحملا ىلع بجي ,طابترالل ةماعلا ةيجيتارتسالا عضو دنع .٢٠
 )٥٠أ – ٤٤أ تارقفلا

 
 .١٠ ةرقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم )١١(
 .١٢ ةرقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم )١٢(



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٠٠  
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 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدحتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقت ضارغأل ءادألل ةيبسنلا ةيمهألا ديدحت ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٢١
 .ىرخألا تاءارجإلا

 طابترالا ف مدقتلا عم حيقنتلا

 طابترالا ذيفنت ءانثأ ةديدج تامولعمب هتطاحإ لاح ف يرارحلا سابتحالا ةمئاقل ةيبسنلا ةيمهألا ةعجارم ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٢٢
 )٥١أ ةرقفلا :عجار( .يئدبم لكشب ةفلتخم ةيمك ددحي هلعجتس تناك يتلاو

 اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتو ,ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف امب ,اهتئيبو ةأشنملا مهف

 اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا

 )٥٣أ ,٥٢أ يترقفلا :عجار( :يلي ام مهف ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٢٣
 .ةقبطنملا طباوضلا كلذ ف امب ىرخألا ةيجراخلا لماوعلاو ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيعانصلا لماوعلا )أ(

 :كلذ ف امب ,ةأشنملا ةعيبط )ب(

 )٢٨أ ,٢٧أ يترقفلا :عجار( :كلذ ف امب ةأشنملل ةيميظنتلا دودحلا اهنمضتت يتلا تايلمعلا ةعيبط )١

 ;تدجو نإ ,تاثاعبنالل ةعطتقملا دونبلاو ضاوحألاو ,تاثاعبنالا لامتكاو رداصم -أ

 ;ةأشنملل ةيلكلا تاثاعبنالا ف اهنم لك ةمهاسم -ب

 )٥٩أ – ٥٤أ تارقفلا :عجار( .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهنع ريرقتلا متي يتلا تايمكلل ةبحاصملا دكأتلا مدع تالاح -ج

 كالهتسا تايلمع وأ جمد تايلمع يأ كانه ناك اذإ ام كلذ ف امب ,تايلمعلا قاطن وأ ةعيبط ف ةقباسلا ةرتفلا نع تاريغتلا )٢
 ;ةمهم تاثاعبنا تاذ ةيجراخ رداصم ىلع لوصحلا وأ تاثاعبنالا رداصمل عيب وأ

 )٦٠أ ةرقفلا :عجار( .تايلمعلا عاطقنا ةعيبطو راركت )٣

 قرطلا كلت ىلع أرطت يتلا تاريغتلا بابسأ كلذ ف امب ,ريراقتلا دادعإ تاسايسو ةيمكلا سايق قرطل ةأشنملا قيبطتو رايتخا )ج(
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق نمض تاثاعبنالا باسح راركت ةيناكمإو تاسايسلاو

 .ةقالعلا تاذ تاحاصفإلا كلذ ف امب ,تاريدقتلاب ةقلعتملا ةقبطنملا طباوضلا تابلطتم )د(

 ةقلعتملا رطاخملاو ةقالعلا تاذ ةيداملاو ةيميظنتلاو ةيداصتقالا رطاخملاو ,تدجو نإ ,خانملا ريغتب ةصاخلا ةأشنملا ةيجيتارتساو فده )ه(
 )٦١أ ةرقفلا :عجار( .ةعمسلاب

 .اهنع ةيلوؤسملاو ,ةأشنملا لخاد تاثاعبنالاب ةصاخلا تامولعملا ,ىلع فارشإلا )و(

 .تاثاعبنالاب ةقلعتملا ةسيئرلا اهجئاتنو اهتطشنأ ,كلذك لاحلا ناك اذإو ,ةيلخادلا ةعجارملل ةفيظو ةأشنملا ىدل تناك اذإ ام )ز(

 اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتو اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا تاءارجإ

 تارقفلا :عجار( :يلي ام اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت تاءارجإو اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا تاءارجإ نمضتت نأ بجي .٢٤
 )٦٢أ ,٥٣أ ,٥٢أ

 نم تامولعم مهيدل ,ينوناقلا بساحملا مكح بسحب ,نيذلاو ةاشنملا ف نيدوجوملا صاخشألا ىلع تاراسفتسالاو ةلئسألا حرط )أ(
 .أطخلا وأ شغلا ببسب يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديدحت ف دعاست نأ لمتحملا

 )٦٥أ – ٦٣أ تارقفلا :عجار( .ةيليلحتلا تاءارجإلا )ب(

 )٦٨أ – ٦٦أ تارقفلا :عجار( .يصقتلاو ةظحالملا )ج(

  



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٠١  
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 ةأشنملا ف ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا

 لوقعم ديكأت دودحم ديكأت

 سايقب ةقلعتملا ةيلخادلا ةباقرلا صخي اميف.د٢٥
 ساسأك اهنع ريراقتلا دادعإو تاثاعبنالا ةيمك
 ,اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتل
 مهفلا ىلإ لصوتلا ينوناقلا بساحملا ىلع بجي
 ٥٢أ تارقفلا :عجار( :نع مالعتسالا لالخ نم
 )٧٠أ – ٦٩أ ,٥٣أ –

 ;ةباقرلا ةئيب )أ(

 تايلمعلا كلذ ف امب ,تامولعملا ماظن )ب(
 راودأ نع غالبإلاو ةقالعلا تاذ ةيراجتلا
 تاثاعبنالا نع ريرقت دادعإ تايلوؤسمو
 نع ريرقت دادعإب ةطبترم ةمهم رومأو
 ;تاثاعبنالا

 .ةأشنملا رطاخم مييقت ةيلآ جئاتن )ج(

 

 

 

 ةباقرلل ةيتآلا تانوكملل مهف ىلإ لصوتلا ينوناقلا بساحملا ىلع بجي.ل٢٥
 اهنع ريرقت دادعإو تاثاعبنالا ةيمك سايقب ةقلعتملا ةأشنملا ف ةيلخادلا
 تارقفلا :عجار( :اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتل ساسأك
 )٧٠أ ,٥٣أ – ٥٢أ

 ;ةباقرلا ةئيب )أ(

 غالبإلاو ةقالعلا تاذ ةيراجتلا تايلمعلا كلذ ف امب ,تامولعملا ماظن )ب(
 ةطبترم ةمهم رومأو تاثاعبنالا نع ريرقت دادعإ تايلوؤسمو راودأ نع
 ;تاثاعبنالا نع ريرقت دادعإب

 ;ةأشنملا رطاخم مييقت ةيلآ جئاتن )ج(

 هنأ ينوناقلا بساحملا ىري يتلا ,طابترالاب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأ )د(
 ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقت لجأ نم اهمهف يرورضلا نم
 رطاخملل ةباجتسا ىرخأ تاءارجإ ميمصتو تارارقإلا ىوتسم
 ةقلعتملا ةباقرلا تاودأ عيمج مهف ديكأتلا طابترا بلطتي الو .ةمَّيقملا
 يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف تاحاصفإلاو تاثاعبنالا نم مهم عون لكب
 )٧٢أ ,٧١أ يترقفلا :عجار( ;اهب طبترم رارقإ لك ىلإ وأ

 .ةباقرلا تاودأ ةعباتم )ه(

 

 

 بساحملا ىلع بجي ,م٢٥ ةرقفلا ف بولطملا مهفلا ىلإ لصوتلا دنع.ل٢٦
 لالخ نم اهذيفنت ت اذإ ام ديدحتو ةباقرلا تاودأ ميمصت يوقت ينوناقلا
 يفظوم ىلع تاراسفتسالا حرط ىلإ ةفاضإلاب ةنيعم تاءارجإ ذاختا
 )٥٣أ ,٥٢أ يترقفلا :عجار( .ةأشنملا

 اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتو اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلل ىرخأ تاءارجإ

 اهيلع لوصحلا ت يتلا تامولعملا تناك اذإ اميف ثحبي نأ بجيف ,ةأشنملا حلاصل ىرخأ تاطابتراب طابترالا نع لوؤسملا كيرشلا ماق اذإ .٢٧
 )٧٣أ ةرقفلا :عجار( .اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتب ةلص تاذ دعت

 ناك اذإ ام ديدحتل ,لاحلا ىضتقم بسحب ةأشنملا لخاد نيرخآو ةرادإلل تاراسفتسالا نم ةعومجم هجوي نأ ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٢٨
 تارقفلا :عجار( .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلع رثوي ,حئاوللاو ةمظنألاب مازتلا مدع وأ ,موعزم وأ هب هبتشم وأ يلعف شغ يأب ةفرعم مهيدل
 )٨٦أ – ٨٤أ

 مهب يعتسي ييسيئر ييجراخ ءاربخ يأو طابترالا قيرف ف نيرخألا ييسيئرلا ءاضعألاو طابترالا نع لوؤسملا كيرشلا ىلع بجي .٢٩
 قيبطتو ,أطخ وأ شغ ببسب ةيرهوج تافيرحتل ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق ضرعت ةيلامتحا اوشقاني نأ ينوناقلا بساحملا
 قيرف ءاضعأل اهغالبإ بجي يتلا رومألا طابترالا نع لوؤسملا كيرشلا ددحي نأ بجيو .ةأشنملا فورظو قئاقح ىلع ةقبطنملا طباوضلا
 .شاقنلا ف اوكرتشي مل ينوناقلا بساحملا مهب يعتسي ييجراخ ءاربخ يألو ,طابترالا
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 دودحلا ديدحت كلذ ف امب ,ةأشنملاب ةصاخلا ريراقتلا دادعإ تاسايسو ةيمكلا سايق بيلاسأ تناك اذإ ام ينوناقلا بساحملا مّوقُي نأ بجي .٣٠
 عاطقلا ف ةمدختسملا ريراقتلا دادعإو ةيمكلا سايق تاسايس عمو ةقبطنملا طباوضلا عم ةقفاوتمو اهتايلمعل ةبسانم ,ةأشنملل ةيميظنتلا
 .ةقباسلا تارتفلا فو ةلصلا يذ

 ةأشنملا قفارم نمض عقوملا ف تاءارجإ ذيفنت

 :عجار( .ًايرورض ًارمأ دعي طابترالا فورظ ف ةمهملا قفارملا نمض عقوملا ف تاءارجإلا ذيفنت ناك اذإ ام ينوناقلا بساحملا ددحي نأ بجي .٣١
 )٧٧أ – ٧٤أ ,١٦أ ,١٥أ تارقفلا

 ةيلخادلا ةعجارملا

 :)٧٨أ ةرقفلا :عجار( يلي ام ينوناقلا بساحملا ىلع بجيف ,طابترالاب ةلص تاذ ةيلخاد ةعجارم ةفيظو ةأشنملا ىدل نوكي امدنع .٣٢

 ;همادختسا متيس دح يأ ىلإو ,ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظول ددحم لمع مادختسا متيس ناك اذإ ام ديدحت )أ(

 .طابترالا ضارغأل ًابسانم لمعلا كلذ ناك اذإ ام ديدحت ,ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظول ددحم لمع مادختسا دنع )ب(

 

 اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت

 لوقعم ديكأت دودحم ديكأت

 فيرحتلا رطاخم ديدحت ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .د٣٣
 :اهمييقتو يرهوجلا

 :عجار( ;يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىوتسم ىلع )أ(
 )٨٠أ ,٧٩أ يترقفلا

 :عجار( تاحاصفإلاو تاثاعبنالا نم ةمهملا عاونألل )ب(
 ,)٨١أ ةرقفلا

 اهتعيبط نوكت ةنيعم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتل ساسأك
 :اهادمو اهتيقوتو

 يرهوجلا فيرحتلا رطاخم عم بواجتلا ةعيرس )ج(
 ;ةمَّيقملا

 ديكأت ىلع لوصحلاب ينوناقلا بساحملل حمست )د(
 ت يرارحلا سابتحالا ةمئاق تناك اذإ امع دودحم
 طباوضلل ًاقفو ,ةيرهوجلا بناوجلا عيمج نم اهدادعإ
 .ةقبطنملا

 يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت ينوناقلا بساحملا ىلع بجي.ل٣٣
 :اهمييقتو

 يترقفلا :عجار( ;يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىوتسم ىلع )أ(
 )٨٠أ ,٧٩أ

 تاثاعبنالا نم ةمهملا عاونألل تارارقإلا ىوتسم ىلع )ب(
 )٨٢أ ,٨١أ يترقفلا :عجار( ,تاحاصفإلاو

 اهتيقوتو اهتعيبط نوكت ةنيعم تاءارجإ ذيفنتو ميمصتل ساسأك
 )٨٣أ ةرقفلا :عجار( :اهادمو

 ;ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم عم بواجتلا ةعيرس )ج(

 لوقعم ديكأت ىلع لوصحلاب ينوناقلا بساحملل حمست )د(
 نم اهدادعإ ت يرارحلا سابتحالا ةمئاق تناك اذإ امع
 .ةقبطنملا طباوضلل ًاقفو ,ةيرهوجلا بناوجلا عيمج

 يرهوجلا فيرحتلا رطاخم بابسأ

 :ةيتآلا لماوعلا لقألا ىلع نابسحلا ف ذخأي نأ ينوناقلا بساحملا ىلع بجي ,ل٣٣ وأ د٣٣ يترقفلا ف ةبولطملا تاءارجإلا ذيفنت دنع .٣٤
 )٨٩أ – ٨٤أ تارقفلا :عجار(

 )٨٦أ – ٨٤أ تارقفلا :عجار( ;يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف دمعتم فيرحت دوجو لامتحا )أ(
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 :عجار( ;يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىوتحم ىلع رشابملا اهريثأتب ًامومع ةفورعملا حئاوللاو ةمظنألا كلت ماكحأب مازتلالا مدع لامتحا )ب(
 )٨٧ ةرقفلا

 ))أ(٨٨أ ةرقفلا :عجار( ;ةنكمم ةمهم تاثاعبنا فذح لامتحا )ج(

 ))ب( ٨٨أ ةرقفلا :عجار( ;ةمهملا ةيميظنتلا وأ ةيداصتقالا تاريغتلا )د(

 ))ج(٨٨أ ةرقفلا :عجار( ;تايلمعلا ةعيبط )ه(

 ))د(٨٨أ ةرقفلا :عجار( ;تايمكلا سايق قرط ةعيبط )و(

 )٢٨أ ,٢٧أ يترقفلا :عجار( ;ةكراشم ةقالعلا تاذ فارطألا تناك اذإ امو ةيميظنتلا دودحلا ييعت ف ديقعتلا ةجرد )ز(

 ))ـه(٨٨أ ةرقفلا :عجار( ;ةيداع ريغ تاثاعبنا اهنأب رهظت وأ ,ةأشنملا لامعأل يداعلا قايسلا جراخ ةمهم تاثاعبنا كانه ناك اذإ ام )ح(

 ))ـه(٨٨أ ةرقفلا :عجار( ;تاثاعبنالا سايق ف يصخشلا ريدقتلا ةجرد )ط(

 ))و(٨٨أ ةرقفلا :عجار( ;يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةلومشم )٣( قاطنلا تاثاعبنا تناك اذإ ام )ي(

 ))ز(٨٨أ ةرقفلا :عجار( .تاريدقتلا هذه اهيلإ دنتست يتلا تانايبلاو ةمهملا تاريدقتلا دادعإب ةأشنملا مايق ةيفيك )ك(

 ةيفاضإلا تاءارجإلاو ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةماعلا تاباجتسالا

 سابتحالا ةمئاق ىوتسم ىلع ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ةجلاعمل ةيلكلا تاباجتسالا ذيفنتو ميمصت ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٣٥
 )٩٣أ–٩٠أ تارقفلا :عجار( .يرارحلا

 نابسحلا ف ذخألا عم ,ةمَّيقملا رطاخملا عم اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط بكاوتت ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتو ميمصت ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٣٦
 )٩٠أ ةرقفلا :عجار( .لاحلا ىضتقم بسحب ,دودحملا وأ لوقعملا ,بولطملا ديكأتلا ىوتسم

 لوقعم ديكأت دودحم ديكأت

 ةرقفلل ًاقفو ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتو ميمصت دنع.د٣٧
 تارقفلا :عجار( :ينوناقلا بساحملا ىلع بجي ,٣٦
 )٩٤أ – ٩٠أ

 رطاخمل ددحملا مييقتلا بابسأ ف رظنلا )أ(
 نم ةمهملا عاونألل ةبسنلاب يرهوجلا فيرحتلا
 )٩٥ أ ةرقفلا :عجار( ;تاحاصفإلاو تاثاعبنالا

 مييقت عفترا املك ًاعانقإ رثكأ ةلدأ ىلع لوصحلا )ب(
 ةرقفلا :عجار( .رطاخملل ينوناقلا بساحملا
 )٩٧أ

 ىلع بجي ,٣٦ ةرقفلل ًاقفو ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتو ميمصت دنع.ل٣٧
 )٩٤أ – ٩٠أ تارقفلا :عجار( :ينوناقلا بساحملا

 ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ددحملا مييقتلا بابسأ ف رظنلا )أ(
 امب ,تاحاصفإلاو تاثاعبنالا نم ةمهملا عاونألل تارارقإلا ىوتسم
 )٩٥ أ ةرقفلا :عجار( :كلذ ف

 ةددحم صئاصخ ةجيتن ةيرهوج تافيرحت دوجو لامتحا )١
 ;)ةمزالملا رطاخملا يأ( ةقالعلا يذ حاصفإلا وأ ثاعبنالا عونل

 ةيلعافلا ىلع دامتعالا يوني ينوناقلا بساحملا ناك اذإ ام )٢
 ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدحت ف ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا
 )٩٦أ ةرقفلا :عجار( ;ىرخألا تاءارجإلا

 بساحملا مييقت عفترا املك ًاعانقإ رثكأ ةلدأ ىلع لوصحلا )ب(
 )٩٧أ ةرقفلا :عجار( .رطاخملل ينوناقلا
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 ةباقرلا تاودأ تارابتخا

 ةباقرلا تاودأل تارابتخا ذيفنتو ميمصت ينوناقلا بساحملا ىلع بجي.ل٣٨
 ةيلعافلا صوصخب ةبسانملا ةلدألا نم يفكي ام ىلع لوصحلا ضرغب
 ))أ(٩٠أ ةرقفلا :عجار( :اذإ ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا

 ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع دامتعالا يوني ينوناقلا بساحملا ناك )أ(
 تاءارجإلا ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدحت ف ةباقرلا تاودأل
 )٩٦أ ةرقفلا :عجار( وأ ;ىرخألا

 نكمي ال ةباقرلا تاودأ تارابتخا فالخب ىرخألا تاءارجإلا تناك )ب(
 ىوتسم ىلع ةبسانملا ةلدألا نم يفكي ام ريفوت اهدرفمب
 )٩٨أ ةرقفلا :عجار( .تارارقإلا

 بساحملا يوني يتلا ةباقرلا تاودأ نع تافارحنا فاشتكا ت اذإ.ل٣٩
 ءارجإ ينوناقلا بساحملا ىلع بجيف ,اهيلع دامتعالا ينوناقلا
 نأ بجيو ,ةلمتحملا اهتاعبتو رومألا هذه مهفل ةددحم تاراسفتسا
 )٩٠أ ةرقفلا :عجار( :اذإ ام ددحي

 ًاساسأ رفوت اهذيفنت ت يتلا ةباقرلا تاودأ تارابتخا تناك )أ(
 وأ ;ةباقرلا تاودأ ىلع دامتعالل ًابسانم

 وأ ;ةباقرلا تاودأل ةيفاضإ تارابتخا ءارجإ يرورضلا نم ناك )ب(

 ةيرهوجلا تافيرحتلل ةلمتحملا رطاخملا ةجلاعم بجي ناك )ج(
 .ىرخأ تاءارجإ مادختساب

 ةباقرلا تاودأ تارابتخا فالخب ىرخأ تاءارجإ

 ىلع بجي ,ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم نع رظنلا فرصب.ل٤٠
 تاءارجإ وأ ليصافتلل تارابتخا ذيفنتو ميمصت ينوناقلا بساحملا

 عون لكل ,تدجو نإ ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ىلإ ةفاضإلاب ةيليلحت
 ,٩٠أ يترقفلا :عجار( .تاحاصفإلاو تاثاعبنالا نم ةمهملا عاونألا نم
 )٩٤أ

 ذيفنت بجي ناك اذإ ام نابسحلا ف ذخألا ينوناقلا بساحملا ىلع بجي.ل٤١
 )٩٩أ ,٩٠أ يترقفلا :عجار( .ةيجراخ ةقداصم تاءارجإ

 فيرحتلا رطاخمل ةباجتسا ةيليلحت تاءارجإ ذيفنت
 ةمَّيقملا يرهوجلا

 ىلع بجي ,ةيليلحتلا تاءارجإلا ذيفنتو ميمصت دنع.د٤٢
 –١٠٠أ ,)ج(٩٠أ تارقفلا :عجار( :ينوناقلا بساحملا
 )١٠٢أ

 ةيليلحتلا تاءارجإلا ةمءالم ىدم ديدحت )أ(
 رطاخم نابسحلا ف ذخألا عم ,ةددحملا

 ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةباجتسا ةيليلحت تاءارجإ ذيفنت

 بساحملا ىلع بجي ,ةيليلحتلا تاءارجإلا ذيفنتو ميمصت دنع.ل٤٢
 )١٠٢أ – ١٠٠أ ,)ج(٩٠أ تارقفلا :عجار( :ينوناقلا

 تارارقإل ةددحملا ةيليلحتلا تاءارجإلا ةمءالم ىدم ديدحت )أ(
 ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم نابسحلا ف ذخألا عم ,ةنيعم
 ;تارارقإلا هذهل ,تدجو نإ ,ليصافتلا تارابتخاو

 عضو اهلالخ نم يتلا تانايبلا ىلع دامتعالا ةيناكمإ يوقت )ب(
 ذخألا عم ,ةلجسملا بسنلا وأ تايمكلل هروصت ينوناقلا بساحملا
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 تارابتخاو ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا
 ;تدجو نإ ,ليصافتلا

 نم يتلا تانايبلا ىلع دامتعالا ةيناكمإ يوقت )ب(
 تايمكلل هروصت ينوناقلا بساحملا روط اهلالخ
 نابسحلا ف ذخألا عم ,ةلجسملا بسنلا وأ
 اهتنراقم ةيناكمإو ةحاتملا تامولعملا رداصم
 تاودأ ىلإ ةفاضإ ,اهتمءالم ىدمو اهتعيبطو
 ;دادعإلا ىلع ةباقرلا

 وأ تايمكلا صخي اميف يعم روصت عضو )ج(
 .ةلجسملا بسنلا

 تاقالع وأ تابلقت ةيليلحتلا تاءارجإلا تددح اذإ .م٤٣
 وأ ةقالع تاذ ىرخأ تامولعم عم ةقستم ريغ
 ,ةعقوتملا بسنلا وأ تايمكلا نع ريبك لكشب ةفلتخم
 ةأشنملا نم راسفتسالا ينوناقلا بساحملا ىلع بجيف
 بساحملا سردي نأ بجيو .تافالتخالا هذه لوح
 ديدحتل ,تاراسفتسالا هذه ىلع تاباجإلا ينوناقلا
 ف ىرخأ تاءارجإ ذاختا يرورضلا نم ناك اذإ ام
 ))ج(٩٠أ ةرقفلا :عجار( .ةددحملا فورظلا لظ

 

 تاريدقتلاب قلعتت تاءارجإ

 ,ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ساسأ ىلع.د٤٤
 يترقفلا :عجار( :ينوناقلا بساحملا ىلع بجي
 )١٠٤أ ,١٠٣أ

 :اذإ ام يوقت )أ(

 بسانم لكشبو تقبط دق ةأشنملا تناك )١(
 ةلصلا تاذ ةقبطنملا طباوضلا تابلطتم
 ;تاريدقتلاب

 امو ةبسانم تاريدقتلا دادعإ قرط تناك )٢(
 اذإ امو ,قاستاب اهقيبطت ت دق ناك اذإ
 تاريدقتلا ف ,تدجو نإ ,تاريغتلا تناك
 ةنراقم اهدادعإ ةقيرط ف وأ اهنع ررقملا
 فورظلا ف ةمئالم ةقباسلا ةرتفلاب
 ;ةددحملا

 يرورضلا نم ناك اذإ ام نابسحلا ف ذخألا  )ب(
 .ةددحملا فورظلا ف ىرخأ تاءارجإ ذاختا

 اهتنراقم ةيناكمإو ةحاتملا تامولعملا رداصم نابسحلا ف
 ىلع ةباقرلا تاودأ ىلإ ةفاضإ ,اهتمءالم ىدمو اهتعيبطو
 ;دادعإلا

 ثيحب ةلجسملا بسنلا وأ تايمكلا صخي اميف يعم روصت عضو )ج(
 .ةلمتحملا ةيرهوجلا تافيرحتلا ديدحتل ٍفاك لكشب ًاقيقد نوكي

 عم ةقستم ريغ تاقالع وأ تابلقت ةيليلحتلا تاءارجإلا تفشتكا اذإ.ل٤٣
 وأ تايمكلا نع ريبك لكشب ةفلتخم وأ ةقالع تاذ ىرخأ تامولعم
 تافالتخالا هذه يصقت ينوناقلا بساحملا ىلع بجي ,ةعقوتملا بسنلا
 ))ج(٩٠أ ةرقفلا :عجار( :لالخ نم

 ةقلعتم ةيفاضإ ةلدأ ىلع لوصحلاو ةأشنملا نم راسفتسالا )أ(
 ;ةأشنملا تاباجإب

 فورظلا ف ةرورضلا يضتقت ام بسحب ىرخأ تاءارجإ ذيفنت )ب(
 .ةفلتخملا

 

 

 تاريدقتلاب قلعتت تاءارجإ

 بساحملا ىلع بجي ,ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ساسأ ىلع .ل٤٤
 )١٠٣أ ةرقفلا :عجار( :اذإ ام يوقت ينوناقلا

 طباوضلا تابلطتم بسانم لكشبو تقبط دق ةأشنملا تناك )أ(
 ;تاريدقتلاب ةلصلا تاذ ةقبطنملا

 اهقيبطت ت دق ناك اذإ امو ةبسانم تاريدقتلا دادعإ قرط تناك )ب(
 ررقملا تاريدقتلا ف ,تدجو نإ ,تاريغتلا تناك اذإ امو ,قاستاب
 ف ةمئالم ةقباسلا ةرتفلاب ًةنراقم اهدادعإ ةقيرط ف وأ اهنع
 .ةددحملا فورظلا

 ىلع بجي ,ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةباجتسالا دنع.ل٤٥
 ف ذخألا عم ,يلي امم رثكأ وأ دحاوب مايقلا ينوناقلا بساحملا
 )١٠٣أ ةرقفلا :عجار( :تاريدقتلا ةعيبط نابسحلا

 .اهيلإ دنتسي يتلا تانايبلاو ريدقتلل ةأشنملا دادعإ ةيفيك صحف )أ(
 :اذإ ام يوقت ينوناقلا بساحملا ىلع بجي ,كلذب مايقلا دنعو

 لظ ف ةبسانم تايمكلا سايق ف ةمدختسملا ةقيرطلا تناك )١(
 ;فورظلا

 .ةلوقعم ةأشنملا اهتمدختسا يتلا تاضارتفالا تناك )٢(

 دادعإ ةيفيك لوح ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا صحف  )ب(
 .ةبسانم ىرخأ تاءارجإب مايقلا ىلإ ةفاضإلاب ,ريدقتلل ةأشنملا
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 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 ةأشنملا ريدقت يوقتل غلابملا نم ىدم وأ دحاو غلبم ريدقت عضو )ج(
 :ضرغلا اذه لجأ نم

 فلتخت ًاقرط وأ تاضارتفا ينوناقلا بساحملا مدختسا اذإ )١(
 مهف ىلإ لصوتلا هيلع بجيف ,ةأشنملا تاضارتفا نع
 ريدقت نأ تابثإل فاك لكشب ةأشنملا قرط وأ تاضارتفال
 نم ىدم وأ دحاو غلبمب قلعتي يذلا ينوناقلا بساحملا
 يأ يوقتلو ةقالعلا تاذ تاريغتملا نابسحلا ف ذخأي غلابملا
 .دحاو غلبمب قلعتملا ةأشنملا ريدقت نع ةمهم تافالتخا

 مادختسا بسانملا نم هنأ ينوناقلا بساحملا جتنتسا اذإ )٢(
 ىلع دامتعالاب ىدملا قيضي نأ هيلع بجيف ,غلابملا نم ىدم
 ةلومشملا جئاتنلا عيمج نأ رابتعا يح ىلإ ,ةحاتملا ةلدألا

 .ةلوقعم جئاتن ّدعُت ىدملا نمض

 تانيعلا

 عمتجملا صئاصخو ءارجإلا نم ضرغلا نابسحلا ف ذخأي نأ ,ةنيعلا ميمصت دنع ,ينوناقلا بساحملا ىلع بجي ,تانيعلا مادختسا دنع .٤٦
 )١٠٥أ ,)ب(٩٠أ يترقفلا :عجار( .ةنيعلا هنم بحستس يذلا

 حئاوللاو ةمظنألاو شغلا

 ةمظنألاب هب هبتشملا مازتلالا مدع وأ مازتلالا مدعو ,هب هبتشملا شغلا وأ شغلل بسانم لكشب ةباجتسالا ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٤٧
 )١٠٧أ ,١٠٦أ يترقفلا :عجار( .طابترالا لالخ ةددحملا حئاوللاو

 لوقعم ديكأت دودحم ديكأت

 يرارحلا سابتحالا ةمئاق عيمجت ةيلآب قلعتت تاءارجإ

 ةيتآلا تاءارجإلا ينوناقلا بساحملا تاءارجإ لمشت نأ بجي.د٤٨
 :يلي ام يرارحلا سابتحالا ةمئاق عيمجت ةيلآب ةطبترملا
 )١٠٨أ ةرقفلا :عجار(

 عم يرارحلا سابتحالا ةمئاق ةقباطم وأ ةقفاوم )أ(
 ;ةيساسألا تالجسلا

 مهف ىلإ ,ةأشنملا نم راسفتسالا لالخ نم ,لصوتلا )ب(
 ةمئاق دادعإ لالخ تيرجأ يتلا ةمهملا تاليدعتلل
 نم ناك اذإ ام نابسحلا ف ذخألاو يرارحلا سابتحالا
 فورظلا لظ ف ىرخأ تاءارجإ ذاختا يرورضلا
 .ةفلتخملا

 ف ةيفاضإ تاءارجإ ذاختا يرورضلا نم ناك اذإ ام ديدحت
 دودحم ديكأت طابترا

 نأب دقتعي هلعجي )رومأ( رمأ يأب ينوناقلا بساحملا ملع اذإ .د٤٩
 ,ةيرهوج تافيرحت اهبوشي دق يرارحلا سابتحالا ةمئاق

 يرارحلا سابتحالا ةمئاق عيمجت ةيلآب قلعتت تاءارجإ

 ةيتآلا تاءارجإلا ينوناقلا بساحملا تاءارجإ لمشت نأ بجي.ل٤٨
 :يلي ام يرارحلا سابتحالا ةمئاق عيمجت ةيلآب ةطبترملا
 )١٠٨أ ةرقفلا :عجار(

 عم يرارحلا سابتحالا ةمئاق ةقباطم وأ ةقفاوم )أ(
 ;ةيساسألا تالجسلا

 ةمئاق دادعإ لالخ تيرجأ يتلا ةمهملا تاليدعتلا رابتخا )ب(
  .يرارحلا سابتحالا

 

 

 لوقعم ديكأت طابتراب مايقلا دنع رطاخملا مييقت ف رظنلا ةداعإ

 فيرحتلا رطاخمل ينوناقلا بساحملا مييقت ريغتي نأ نكمي .ل٤٩
 طابترالا ف مدقتلا لالخ تارارقإلا ىوتسم ىلع يرهوجلا
 لصحي يتلا تالاحلا فو .ةلدألا نم ديزملا ىلع لوصحلا عم
 تاءارجإ ذيفنت نم ةنيعم ةلدأ ىلع ينوناقلا بساحملا اهيف
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 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 :نم نكمتيل ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتو ميمصت هيلع بجيف
 )١١٠أ ,١٠٩أ يترقفلا :عجار(

 يدؤي نأ حجرملا نم سيل )رومألا( رمألا نأ جاتنتسا )أ(
 ;يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةيرهوج تافيرحت ىلإ
 وأ

 تافيرحت ىلإ يدؤي يذلا )رومألا( رمألا ديدحت )ب(
 ةرقفلا :عجار( .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةيرهوج
 )١١١أ

 ال يتلاو ,ةديدج تامولعم ىلع لوصحلا ت اذإ وأ ,ةيفاضإ
 بساحملا اهيلإ دنتسا يتلا ةلدألا عم ًاقستم اهنم يأ نوكي
 نأ ينوناقلا بساحملا ىلع بجيف ,همييقت ف ًاقبسم ينوناقلا
 ًاقفو اهل ططخملا تاءارجإلا لدعيو مييقتلا ف رظنلا ديعي
 )١٠٩أ ةرقفلا :عجار( .كلذل

 ةفشتكملا ةيرهوجلا تافيرحتلا عيمجت

 تسيل اهنأ حضاولا نم يتلا تافيرحتلا كلت ءانثتساب ,طابترالا لالخ اهفشتكا يتلا تافيرحتلا عمجي نأ ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٥٠
 )١١٢أ ةرقفلا :عجار( .نأش تاذ

 طابترالا ف مدقتلا عم ةفشتكملا تافيرحتلا ف رظنلا

 :اذإ طابترالا ةطخو طابترالل ةماعلا ةيجيتارتسالا ف رظنلا ةداعإل ةجاح كانه تناك اذإ ام ددحي نأ ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٥١

 ةعمجملا تافيرحتلا عم اهعمج دنع دعت نأ نكمي ىرخأ تافيرحت دوجو ىلإ اهثودح فورظو ةفشتكملا تافيرحتلا ةعيبط تراشأ )أ(
 وأ ;ةيرهوج تافيرحت اهنأب طابترالا لالخ

 .رايعملا اذه نم ٢٢ – ٢٠ تارقفلل ًاقفو ددحملا ةيبسنلا ةيمهألا ىوتسم طابترالا لالخ ةعمجملا تافيرحتلا عومجم غلب )ب(

 يتلا ةيرهوجلا تافيرحتلا حيحصتو تاحاصفإلا وأ تاثاعبنالا نم يعم عون رابتخاب ,ينوناقلا بساحملا بلط ىلع ًءانب ,ةأشنملا تماق اذإ .٥٢
 دجوي لازي ال ناك اذإ ام ديدحتل ةأشنملا هتزجنأ يذلا لمعلاب ةقلعتم ةنيعم تاءارجإ ذاختا ينوناقلا بساحملا ىلع بجيف ,اهفاشتكا ت
 .ةيرهوج تافيرحت

 اهحيحصتو ةيرهوجلا تافيرحتلا نع غالبإلا

 ف بسانملا ىوتسملل طابترالا لالخ عمجتت يتلا تافيرحتلا عيمج نع غالبإلاب بسانملا تقولا ف موقي نأ ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٥٣
  .تافيرحتلا كلت حيحصت ةأشنملا نم بلطي نأ بجيو ,ةأشنملا

 ةأشنملا بابسأ ينوناقلا بساحملا مهفي نأ بجيف ,ينوناقلا بساحملا اهنع غلبأ يتلا تافيرحتلا عيمج وأ ضعب حيحصت ةأشنملا تضفر اذإ .٥٤
 .هجاتنتسا نيوكت دنع نابسحلا ف كلذ ذخأي نأو تاحيحصتلا ءارجإ مدع ءارو

 ةححصملا ريغ تافيرحتلا ريثأت يوقت

 نم ٢٢–٢٠ تارقفلل ًاقفو ةددحملا ةيبسنلا ةيمهألا مييقت ينوناقلا بساحملا ديعي نأ بجي ,ةححصملا ريغ تافيرحتلا ريثأت يوقت لبق .٥٥
 .ةأشنملل ةيلعفلا تاثاعبنالا قايس ف ةبسانم لازت ال تناك اذإ ام ديكأتل رايعملا اذه

 ءارجإ دنعو .ةعمتجم وأ ةدرفنم ءاوس ,ةيرهوج تافيرحت دعت ةححصملا ريغ تافيرحتلا تناك اذإ ام ينوناقلا بساحملا ددحي نأ بجي .٥٦
 نم ةددحم عاونأب قلعتي اميف ,اهثودحل ةددحملا فورظلاو ,تافيرحتلا ةعيبطو مجح ف ينوناقلا بساحملا رظني نأ بجي ,ديدحتلا اذه
 )٧٢ ةرقفلا رظنا( .يرارحلا سابتحالا ةمئاقو تاحاصفإلا وأ تاثاعبنالا

 نيرخآ يينوناق يبساحم لمع مادختسا

 :هيلع بجيف ,نيرخآ يينوناق يبساحم لمع مادختسا ينوناقلا بساحملا يوني امدنع .٥٧

 )١١٤أ ,١١٣أ يترقفلا :عجار( ;مهجئاتنو مهلمع تيقوتو قاطن نأشب نيرخآلا يينوناقلا يبساحملا كئلوأ عم حضاو لكشب لصاوتلا )أ(
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 :عجار( .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةقالعلا تاذ تامولعملا جمد ةيلمعو اهيلع لوصحلا ت يتلا ةلدألا ةبسانمو ةيافك ىدم يوقت )ب(
 )١١٥أ ةرقفلا

 ةبوتكملا تادافإلا

 :ةلصلا تاذ رومألاب ةفرعمو ةبسانم تايلوؤسم يوذ ةأشنملا لخاد صاخشأ وأ صخش نم ةبوتكم تادافإ ينوناقلا بساحملا بلطي نأ بجي .٥٨
 )١١٦أ ةرقفلا :عجار(

 ًاقفو ,ًابسانم كلذ نوكي امثيح ,ةنراقملا تامولعملا كلذ ف امب ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ نع مهتيلوؤسمب اوفوأ دق مهنأب )أ(
 ;طابترالا طورش ف يبم وه امك ,ةقبطنملا طباوضلل

 اوحضوأو طابترالا طورش ف هيلع قفتم وه امك لوصولا قحو ةلصلا تاذ تامولعملا عيمجب ينوناقلا بساحملا اودوز دق مهنأب  )ب(
 ;يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةلصلا تاذ رومألا عيمج

 ,يرارحلا سابتحالا ةمئاقل ةبسنلاب ,ةعمتجم وأ ةدرفنم ءاوس ,ةمهم ريغ ةححصملا ريغ تافيرحتلا تاريثأت نأب نودقتعي اوناك اذإ ام )ج(
 ;اهب هقافرإ وأ ةبوتكملا ةدافإلا ف دونبلا هذهب صخلم جمد بجيو

 ;ةلوقعم تاضارتفا ّدعُت تاريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا ةمهملا تاضارتفالا نأب نودقتعي اوناك اذإ ام )د(

 ال يتلاو طابترالاب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلا ف ةدوجوملا روصقلا هجوأ نم هنوملعي ام عيمجب ينوناقلا بساحملا اوغلبأ مهنأب )ه(
 ;"حضاو لكشب نأش تاذ تسيل" اهنأ فصو اهيلع قبطني

 ,حئاوللاو ةمظنألاب مازتلا مدع وأ ,موعزم وأ هب هبتشم وأ يلعف شغ يأب مهتفرعم نع ينوناقلا بساحملل اوحصفأ دق اوناك اذإ ام )و(
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلع مهم ريثأت مازتلالا مدع وأ شغلل نوكي نأ نكمي امثيح

 .هدعب سيل نكلو ,ديكأتلا ريرقت خيرات ىلإ نكمي ام برقأ ةبوتكملا تادافإلا خيرات نوكي نأ بجي .٥٩

 ُانكمم باحسنالا نوكي امثيح ,طابترالا نم بحسني وأ ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق نع جاتنتسا ءادبإ نع ينوناقلا بساحملا عنتمي نأ بجي .٦٠
 :اذإ ةقبطنملا حئاوللا وأ ةمظنألا بجومب

 اهيضتقت يتلا ةبوتكملا تادافإلا مدقي يذلا )صاخشألا( صخشلا ةهازن لوح ةيفاك كوكش دجوت هنأ ينوناقلا بساحملا جتنتسا )أ(
 وأ ;اهيلع دامتعالا نكمي ال ددصلا اذه ف ةبوتكملا تادافإلا لعجي امب )ب( و )أ(٥٨ ةرقفلا

 .)ب( و )أ(٥٨ ةرقفلا اهبلطتت يتلا ةبوتكملا تادافإلا ةأشنملا مدقت مل  )ب(

 ةقحاللا ثادحألا

 )١١٧أ ةرقفلا :عجار( :ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٦١

 ةمئاق ليدعت بلطتت ديكأتلا ريرقت خيراتو يرارحلا سابتحالا ةمئاق خيرات يب ةعقاولا ثادحألا تناك اذإ ام نابسحلا ف ذخألا )أ(
 سكعنت ثادحألا كلت تناك اذإ امع اهيلع لوصحلا ت يتلا ةلدألا ةبسانمو ةيافك ىدم يوقتو ,اهيف حاصفإلا وأ يرارحلا سابتحالا
 ;ةقبطنملا طباوضلل ًاقفو يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف بسانم لكشب

 تناكل خيراتلا كلذ ف ينوناقلا بساحملا اهب ملع ول يتلاو ,ديكأتلا ريرقت خيرات دعب اهب ملع يتلا قئاقحلل بسانم لكشب ةباجتسالا )ب(
 .ديكأتلا ريرقت ليدعتل هتعفد دق

 ةنراقملا تامولعملا

 بساحملا جاتنتساب ةلومشم ةنراقملا تامولعملا كلت عيمج وأ ضعب تناكو تاثاعبنالل ةيلاحلا تامولعملا عم ةنراقملا تامولعملا ضرع دنع .٦٢
 )١٢١أ–١١٨أ تارقفلا :عجار( :اذإ ام يوقت نمضتت نأ بجي ةنراقملا تامولعملا صخي اميف ينوناقلا بساحملا تاءارجإ نإف ,ينوناقلا

 ةداعإ ت ,ًابسانم كلذ نوكي امثيح ,وأ ةقباسلا ةرتفلا ف ةضورعملا ىرخألا تاحاصفإلاو غلابملا عم قفاوتت ةنراقملا تامولعملا تناك )أ(
 )١٢١أ ةرقفلا :عجار( ;فاك لكشب ضرعلا ةداعإ نع حاصفإلا تو ميلس لكشب اهضرع
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 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
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 تارييغت دوجو ةلاح ف ,وأ ةيلاحلا ةرتفلا ف ةقبطملا كلت عم قفاوتت ةنراقملا تامولعملا ف ةرهاظلا ةيمكلا ديدحت تاسايس تناك  )ب(
 .ٍفاك لكشب اهنع حاصفإلاو ميلس لكشب اهقيبطت ت اذإ ام ,ةنيعم

 ةيرهوج تافيرحت دوجو ةيناكمإب ينوناقلا بساحملا ملع اذإ ,ةنراقملا تامولعملا يطغي ينوناقلا بساحملا جاتنتسا ناك اذإ امع رظنلا فرصب .٦٣
 :هيلع بجيف ,ةضورعملا ةنراقملا تامولعملا ف ةمهم

 تاءارجإلا ذاختاو ةلصلا تاذ رومألاب ةفرعمو ةبسانم تايلوؤسمب عتمتي يذلا ةأشنملا لخاد )صاخشألا( صخشلا عم رمألا ةشقانم )أ(
 )١٢٣أ ,١٢٢أ يترقفلا :عجار( ;ةفلتخملا فورظلا ف ةبسانملا

 تامولعملا ليدعت ةداعإ متي ملو ,يرهوج فيرحت ىلع ةضورعملا ةنراقملا تامولعملا تلمتشا اذإ .ديكأتلا ريرقت ىلع ريثأتلا ف رظنلا )ب(
 :ةنراقملا

 جاتنتسا وأ ظفحتم جاتنتسا ءادبإ ينوناقلا بساحملا ىلع بجي ,ةنراقملا تامولعملا ينوناقلا بساحملا جاتنتسا يطغي امدنع )١(
 وأ ;ديكأتلا ريرقت ف ضراعم

 ديكأتلا ريرقت ف رخآ رمأ ةرقف ينوناقلا بساحملا نمضُي نأ بجي ,ةنراقملا تامولعملا ينوناقلا بساحملا جاتنتسا يطغي ال امدنع )٢(
 .ةنراقملا تامولعملا ىلع رثؤت يتلا فورظلا فصت

 ىرخألا تامولعملا

 اهنع ديكأتلا ريرقتو يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلع يوتحت يتلا قئاثولا ف ةلومشملا ىرخألا تامولعملا ةءارق ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٦٤
 يرارحلا سابتحالا ةمئاق ةيقادصم نم ليلقتلا ىلإ ىرخألا تامولعملا يدؤت نأ ,ينوناقلا بساحملا مكح بسحب ,نكمملا نم ناك اذإو
 )١٢٦أ–١٢٤أ تارقفلا :عجار( .لاحلا ىضتقم بسحب ىرخأ تاءارجإ ذاختاو ةأشنملا عم رمألا ةشقانم هيلع بجيف ,اهنع ديكأتلا ريرقتو

 قيثوتلا

 )١٢٧أ ةرقفلا :عجار( :ليجست ينوناقلا بساحملا ىلع بجي ,ةذفنملا تاءارجإلا ىدمو تيقوتو ةعيبط قيثوت دنع .٦٥

 ;اهرابتخا ت رومأل وأ ةنيعم دونبل ةددحملا صئاصخلا )أ(

 ;لامعألا كلت لامتكا خيراتو طابترالا لامعأ زاجنإب ماق نم )ب(

 .صحفلا اذه قاطنو خيراتو ةزجنملا طابترالا لامعأ صحفب ماق نم )ج(

 تمت يتلا ةمهملا اياضقلا ةعيبط كلذ ف امب ,نيرخآلاو ةأشنملا عم ةمهملا اياضقلا لوح تاشقانملا قيثوت ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٦٦
 )١٢٧أ ةرقفلا :عجار( .تاشقانملا كلت تمت نم عمو ىتمو اهتشقانم

 ةدوجلا ةباقر

 :طابترالا لامعأل هقيثوت ف نّمضُي نأ ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٦٧

 ;اهلح ت فيكو ةنهملا بادآو كولس دعاوق تابلطتمب مازتلالا صخي اميف ةددحملا اياضقلا )أ(

 هذه معدت يتلا بتكملا عم ةقالع تاذ تاشقانم يأو ,طابترالا ىلع قبطت يتلا لالقتسالا تابلطتمب مازتلالا لوح تاجاتنتسالا )ب(
 ;تاجاتنتسالا

 ;ديكأتلا تاطابتراو ءالمعلا تاقالع رارمتساو لوبق نأشب اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسالا )ج(

 .تارواشملا كلت نع ةئشانلا تاجاتنتسالاو ,طابترالا ريس لالخ تمت يتلا تارواشملا قاطنو ةعيبط )د(

 ديكأتلا ريرقت خيرات دعب ةئشانلا رومألا

 ريرقت خيرات دعب ةديدج تاجاتنتسا صلختسا وأ ةيفاضإ وأ ةديدج تاءارجإ ذيفنتب ,ةيئانثتسا فورظ ف ,ينوناقلا بساحملا ماق اذإ .٦٨
 )١٢٨أ ةرقفلا :عجار( :قيثوت هيلع بجيف ,ديكأتلا
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 ;اههجاو يتلا فورظلا )أ(

 ريرقت ىلع كلذ ريثأتو ,اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسالاو اهيلع لصح يتلا ةلدألاو اهب ماق يتلا ةيفاضإلا وأ ةديدجلا تاءارجإلا )ب(
 ;ديكأتلا

 .كلذب ماق نمو طابترالا قيثوت ىلع ةجتانلا تارييغتلا صحفو ءارجإ ت ىتم )ج(

 يئاهنلا طابترالا فلم عيمجت

 يئاهنلا طابترالا فلم عيمجتل ةيرادإلا ةيلآلا لامكتساو طابترالا فلم ف طابترالاب ةقلعتملا قئاثولا عيمجت ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٦٩
 نم صلختلا وأ وحم ينوناقلا بساحملل زوجي ال ,يئاهنلا طابترالا فلم عيمجت لامتكا دعبو .ديكأتلا ريرقت خيرات دعب بسانملا تقولا ف
 )١٢٩أ ةرقفلا :عجار( .اهب ظافتحالا ةدم ةياهن لبق اهتعيبط تناك امهم طابترالاب قلعتت ةقيثو يأ

 قئاثو ةفاضإ وأ يلاحلا طابترالا قئاثو ليدعت يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساحملا دجي ثيح ٦٨ ةرقفلا ف ةروكذملا كلت ريغ فورظلا ف .٧٠
 وأ تاليدعتلا ةعيبط نع رظنلا فرصب ,ينوناقلا بساحملا ىلع بجي ,يئاهنلا طابترالا فلم عيمجت نم ءاهتنالا دعب ةديدج طابترا
 :يلي ام قيثوت ,تافاضإلا

 ;ةفاضإلا وأ ليدعتلا ءارجإل ةددحملا بابسألا )أ(

 .اهصحفو اهئارجإب ماق نمو ىتم )ب(

 طابترالا ةدوج ةباقر صحف

 ةباقر صحف نأ بتكملا ددحي يتلا وأ اهب ةصاخلا ةدوجلا ةباقر صحف حئاوللا وأ ةمظنألا بلطتت يتلا ,تدجو نإ ,تاطابترالا كلتل ةبسنلاب .٧١
 قيرف اهذختا يتلا ةمهملا ماكحألل يعوضوم يوقت ءارجإ طابترالا ةدوج ةباقر صحفي نم ىلع بجي ,بولطم رمأ وه اهب ةصاخلا ةدوجلا
 )١٣٠أ ةرقفلا :عجار( :يلي ام يوقتلا اذه لمشي نأ بجيو .ديكأتلا ريرقت ةغايص دنع اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسالاو ,طابترالا

 دادعإو تايمكلا سايقب ةقلعتملا طابترالا قيرفل ةينهملا تاردقلا كلذ ف امب ,طابترالا نع لوؤسملا كيرشلا عم ةمهملا اياضقلا ةشقانم )أ(
 ;ديكأتلاو تاثاعبنالاب صاخلا ريرقتلا

 ;حرتقملا ديكأتلا ريرقتو يرارحلا سابتحالا ةمئاق ةعجارم )ب(

 ;اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلاو طابترالا قيرف اهردصأ يتلا ةمهملا ماكحألاب قلعتت طابترالل ةراتخم قئاثو صحف )ج(

 .ال مأ ًابسانم حرتقملا ديكأتلا ريرقت ناك اذإ ام ثحبو ,ديكأتلا ريرقت ةغايص دنع اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسالا يوقت )د(

 ديكأتلا جاتنتسا نيوكت

 بسحب دودحم وأ لوقعم ديكأت وه يرارحلا سابتحالا ةمئاق نع هيلإ لصو يذلا ديكأتلا ناك اذإ ام ررقي نأ ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .٧٢
 .رايعملا اذه نم ٧٥ – ٧٣ تارقفلاو ٥٦ ةرقفلا تابلطتم رارقلا كلذ يعاري نأ بجيو .لاحلا ىضتقم

 لوقعملا ديكأتلا دودحملا ديكأتلا

 دق رمأ يأ كانه ناك اذإ ام يوقت ينوناقلا بساحملا ىلع بجي.د٧٣
 متي مل يرارحلا سابتحالا ةمئاق نأب دقتعي هلعجيو هب ملع
 .ةقبطنملا طباوضلل ًاقفو ,ةيرهوجلا بناوجلا عيمج نم ,اهدادعإ

 ةمئاق تناك اذإ ام يوقت ينوناقلا بساحملا ىلع بجي .ل٧٣
 بناوجلا عيمج نم ,اهدادعإ ت دق يرارحلا سابتحالا
 .ةقبطنملا طباوضلل ًاقفو ,ةيرهوجلا
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 ف امب ,ةأشنملاب ةصاخلا ريراقتلا دادعإ تاسايسو تايمكلا سايق قرطل ةيعونلا بناوجلا نابسحلا ف ذخألا يوقتلا اذه لمشي نأ بجي .٧٤
 ام ت اذإ امو ,)١٣(يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإو تاريدقتلا ءارجإ دنع تارارقلاو تاداهتجالا ف لمتحم زيحت يأ ىلع تارشؤملا كلذ
 :ةقبطنملا طباوضلا ءوض ف يلي

 ;ةبسانمو ةقبطنملا طباوضلا عم ةقستم ريراقتلا دادعإل ةقبطملاو ةراتخملا تاسايسلاو تايمكلا سايق قرط )أ(

 ;ةلوقعم تاريدقت ّدعُت يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ ف اهؤارجإ ت يتلا تاريدقتلا )ب(

 ;مهفلاو ةنراقملل ةلباقو ةلماكو اهيلع دامتعالا نكميو ةمئالم يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةضورعملا تامولعملا )ج(

 نوكي ثيحب ,دكأتلا مدع تالاح كلذ ف امب ,ىرخأ رومأو ةقبطنملا طباوضلا نع ًايفاك ًاحاصفإ رفوت يرارحلا سابتحالا ةمئاق )د(
 )١٣٣أ – ١٣١أ ,٢٩أ تارقفلا :عجار( ;ةمئاقلا دادعإل اهب مايقلا ت يتلا ةمهملا تاداهتجالا مهف يفدهتسملا يمدختسملا ناكمإب

 .ةبسانم تاحلطصم ّدعُت يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةمدختسملا تاحلطصملا )ه(

 :نابسحلا ف ذخألا ًاضيأ ٧٣ ةرقفلا هبلطتت يذلا يوقتلا لمشي نأ بجي .٧٥

 ;اهاوتحمو اهلكيهو يرارحلا سابتحالا ةمئاقل ماعلا ضرعلا )أ(

 سابتحالا ةمئاق تناك اذإ ام ;طابترالل ىرخأ فورظ ف وأ ,طباوضلا قايس ف ًابسانم كلذ نوكي امدنع ,ديكأتلا جاتنتسا ةغايص )ب(
 .اًلداع ًاضرع ققحت ةقيرطب ةسيئرلا تاثاعبنالا لثمت يرارحلا

 ديكأتلا ريرقت ىوتحم

 )١٣٤أ ةرقفلا :عجار( :ةيتآلا ةيساسألا رصانعلا ديكأتلا ريرقت نمضتي نأ بجي .٧٦

 .لقتسم لوقعم ديكأت ريرقت وأ لقتسم دودحم ديكأت ريرقت وه ريرقتلا نأ ىلإ حضاو لكشب ريشي ناونع )أ(

 .ديكأتلا ريرقت هيلإ هجوملا )ب(

 .دودحم وأ لوقعم امأ ;ينوناقلا بساحملا هيلإ لصو يذلا ديكأتلا ىوتسمل فصو وأ ديدحت )ج(

 اهطغي مل ةمئاقلا كلت ف تامولعم يأ دوجو لاح فو ,اهيطغت يتلا )تارتفلا( ةرتفلا نمضتي يرارحلا سابتحالا ةمئاقب فيرعت )د(
 ديفت ةرابع ىلإ ةفاضإلاب ,ةدعبتسملا تامولعملا ىلإ ةفاضإلاب ديكأتلل ةعضاخلا تامولعملاب حضاو فيرعت ,ينوناقلا بساحملا جاتنتسا
 ,١٢٠أ يترقفلا :عجار( .اهنأشب جاتنتسا ءادبإ متي مل هيلعو ةدعبتسملا تامولعملاب قلعتت تاءارجإ يأ ذختي مل ينوناقلا بساحملا نأب
 )١٣٥أ

 )٣٥أ ةرقفلا :عجار( .ةأشنملا تايلوؤسمل فصو )ه(

 )٥٩أ–٥٤أ تارقفلا :عجار( .مزالملا دكأتلا مدعل عضخي يرارحلا سابتحالا ةمئاقل يمكلا ديدحتلا نأب ديفت ةرابع )و(

 ةعطقتسملا دونبلا هذه ديدحت ,ينوناقلا بساحملا جاتنتسا اهيطغي تاثاعبنالا نم ةعطقتسم ًادونب يرارحلا سابتحالا ةمئاق تنمضت اذإ )ز(
 )١٣٩أ -١٣٦أ تارقفلا :عجار( .اهب قلعتي اميف ينوناقلا بساحملا ةيلوؤسمب ديفت ةرابعو ,تاثاعبنالا نم

 :ةقبطنملا طباوضلا ديدحت )ح(

 ;طباوضلا هذه ىلإ لوصولا ةيفيكب فيرعت )١(

 ءارقلا مامتها تفلي نايب ,ددحم ضرغب طقف ةقلعتم وأ نيددحم يفدهتسم يمدختسمل طقف ةحاتم طباوضلا هذه تناك اذإ )٢(
 نايبلا رصحي نأ بجيو .رخآ ضرغل ةبسانم نوكت ال دق يرارحلا سابتحالا ةمئاق نإف كلذل ةجيتن هنأو ,ةقيقحلا هذه ىلإ
  )١٤١أ ,١٤٠أ يترقفلا :عجار( ;ضرغلا كلذب وأ يفدهتسملا يمدختسملا ءالؤه ىلع ديكأتلا ريرقت مادختسا ًاضيأ

 
 .اهنيعب تاريدقت ةيلوقعم لوح ةنيعم تاجاتنتسا صالختسا ضارغأل ةيرهوج تافيرحت اهتاذ ف لمتحم زيحت دوجو ىلع تارشؤملا لكشت ال )١٣(
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 ف تاحاصفإ جاردإ لالخ نم ةضورفملا طباوضلا لامكتسال ةجاح كانه تناك اذإ ةقالعلا تاذ )تاحاضيإلا( حاضيإلا ديدحت )٣(
 )١٣١أ ةرقفلا :عجار( .ةبسانم طباوضلا هذه نوكت ىتح يرارحلا سابتحالا ةمئاقب ةقفرملا تاحاضيإلا

 وأ ةمظنألا ف تابلطتملا وأ ةينهملا تابلطتملا وأ )١( ةدوجلا ةباقر رايعم قبطي ينوناقلا بساحملا هيلإ يمتني يذلا بتكملا نأب نايب )ط(

 )*(.)١( ةدوجلا ةباقر رايعم تابلطتم سفن لقألا ىلع اهل يتلا حئاوللا

 ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ف ةدمتعملا ىرخألا ةنهملا بادآو كولس تابلطتمو لالقتسالا تابلطتمب مزتلم ينوناقلا بساحملا نأب نايب )ي(
 ةقالعلا تاذ ةنهملا بادآو كولس تابلطتم سفن لقألا ىلع اهل يتلا حئاوللا وأ ةمظنألا ف ةضورفملا تابلطتملا وأ ةينهملا تابلطتملاب وأ
 )*( .ديكأتلا تاطابتراب

 :كلذ ف امب ينوناقلا بساحملا تايلوؤسم فصو )ك(

 "يرارحلا سابتحالا مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا" )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعمل ًاقفو هذيفنت ت دق طابترالا نأب ديفت ةرابع )١(
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ف دمتعملا

 مهفت نإف ,دودحملا ديكأتلا طابترا ةلاح فو .ينوناقلا بساحملا جاتنتسال ساسأك هذيفنت ت يذلا لمعلاب يتامولعم صخلم )٢(
 صخلم نإف ,دودحملا ديكأتلا طابترا فو .ينوناقلا بساحملا جاتنتسا مهفل ًاساسأ دعي ةذفنملا تاءارجإلا ىدمو تيقوتو ةعيبط
 :يلي ام ىلع صني نأ بجي هذيفنت ت يذلا لمعلا

 لقأ يهو ,لوقعملا ديكأتلا طابترا ف ةذفنملا كلت نع اهتيقوتو اهتعيبط ف دودحملا ديكأتلا طابترا ف تاءارجإلا فلتخت •
 ;اهنم ىدم

 ول اميف هيلإ لوصولا نكمي ناك يذلا ديكأتلا كلذ نم ريثكب لقأ هيلإ لوصولا متي يذلا ديكأتلا ىوتسم نإف ,كلذل ًاعبتو •
 )١٤٤أ –١٤٢أ تارقفلا :عجار( .لوقعم ديكأت طابترا ذيفنت ت

 :ينوناقلا بساحملا تاجاتنتسا )ل(

 وأ ;لوقعملا ديكأتلا طابترا لاح ف يباجيإ لكشب اهنع ريبعتلا بجي )١(

 هابتنا تفل دق ناك اذإ ام ,اهيلع لوصحلا ت يتلا ةلدألاو اهذيفنت ت يتلا تاءارجإلل ًاقفو لقني لكشب اهنع ريبعتلا بجي )٢(
 ,ةيرهوجلا بناوجلا عيمج نم ,اهدادعإ متي مل يرارحلا سابتحالا ةمئاق نأ دقتعي هلعجت رومأ وأ رمأ يأ ينوناقلا بساحملا
 .ةقبطنملا طباوضلل ًاقفو

 :ىلع يوتحي نأ بجي ديكأتلا ريرقت نإف ,لدعم جاتنتسا نع ينوناقلا بساحملا ربعي امدنع )٣(

 ;ليدعتلا ىلإ تدأ يتلا رومألا وأ رمألل ًافصو مدقي مسق .أ

 .لدعملا ينوناقلا بساحملا جاتنتسا ىلع يوتحي مسق .ب

 )١٤٥أ ةرقفلا :عجار( .ينوناقلا بساحملا عيقوت )م(

 يتلا ةلدألا ىلع ينوناقلا بساحملا هيف لصحي يذلا خيراتلا قبسي ال خيراتب ديكأتلا ريرقت خيرأت متي نأ بجيو .ديكأتلا ريرقت خيرات )ن(
 سابتحالا ةمئاق نع ةيلوؤسملا مهلمحتب اورقأ دق اهب فرتعم ةطلس مهيدل يذلا كئلوأ نأب ةلدألا كلذ ف امب هجاتنتسا اهيلإ دنتسا
 .يرارحلا

 .ينوناقلا بساحملا اهيف لمعي يتلا ةلودلا نمض عقوملا )س(

  

 
 .ديكأتلا تامدخ يدقتب يصخرملا ريغل ةكلمملا ف يينوناقلا يبساحملا ماظن حمسي ال ثيح ,يينهملا يبساحملا ريغل تابلطتملاب قلعتي ام ءاغلإ ت  )*(
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 ىرخأ رومأ تارقفو هابتنالا تفل تارقف

 )١٥٢أ – ١٤٦أ تارقفلا :عجار( :يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساحملا ىأر اذإ .٧٧

 مكح بسحب ,نوكي يذلاو يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف هنع حصفم وأ ضورعم يعم رمأ ىلإ يفدهتسملا يمدختسملا هابتنا تفل )أ(
 تفل ةرقف( يرارحلا سابتحالا ةمئاقل يفدهتسملا يمدختسملا مهفل ًاساسأ دعي ثيحب ةيمهألا نم ردق ىلع ,ينوناقلا بساحملا
 وأ ;)هابتنا

 بساحملا مكح بسحب ,نوكت يتلاو يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهنع حصفملا وأ ةضورعملا رومألا كلت فالخب يعم رمأ نع غالبإلا )ب(
 ,)رخآ رمأ ةرقف( ديكأتلا ريرقت وأ ينوناقلا بساحملا تايلوؤسم وأ طابترالل يفدهتسملا يمدختسملا مهفب ةقلعتم ,ينوناقلا

 ناونع تحت ديكأتلا ريرقت ف ةرقف ف كلذب مايقلا ينوناقلا بساحملا ىلع بجي هنإف ,حئاوللا وأ ةمظنألا بجومب ًاروظحم كلذ نكي ملو 
 .رمألا كلذ صخي اميف لدعي مل ينوناقلا بساحملا جاتنتسا نأ ىلإ حضاو لكشب ريشي بسانم

 ىرخألا غالبإلا تايلوؤسم

 ىلع فارشإلا نع لوؤسملا )صاخشألا( صخشلا غالبإ ينوناقلا بساحملا ىلع بجي ,حئاوللا وأ ةمظنألا بجومب ًاروظحم كلذ نكي مل ام .٧٨
 ةيلوؤسم كانه تناك اذإ ام ددحي نأ بجيو ,طابترالا ءانثأ ينوناقلا بساحملا هابتنا تتفل يتلا ةيتآلا رومألاب يرارحلا سابتحالا ةمئاق
 :ةأشنملا جراخ وأ لخاد رخآ فرطل اهنع غالبإلل

 ;هابتنالا تفل قحتست ثيحب ةيفاك ةجردب ةمهم ,ينوناقلا بساحملل ينهملا مكحلا بسحب ,دعت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ )أ(

 ;هب هبتشملا وأ فشتكملا شغلا )ب(

 تسيل رومألا نأ حضاولا نم ناك اذإ الإ ,هثودح ف هبتشم وأ هثودح ددحم ,حئاوللاو ةمظنألاب مازتلا مدع ىلع يوطنت يتلا رومألا )ج(
 )٨٧أ ةرقفلا :عجار( .نأش تاذ

*** 

 ىرخألا ةيريسفتلا داوملاو ةيقيبطتلا داوملا

 ةمدقم

 )٣ ةرقفلا :عجار( يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلإ ةفاضإلاب ىرخأ تامولعم يطغت يتلا ديكأتلا تاطابترا

 ال نكلو ,يرارحلا سابتحالا لوح تامولعم نمضتي يعم ريرقت ىلع ديكأت طابترا ينوناقلا بساحملا ذفني نأ نكمي ,تالاحلا ضعب ف .١أ
 تاداشرإ رايعملا اذه رفوي نأ نكمي ,تالاحلا هذه لثم ف .)م(١٤ ةرقفلا ف ددحم وه امك يرارحلا سابتحالا ةمئاق تامولعملا هذه لكشت
 .طابترالا كلذل

 ةمءالم ىدم نإف ,ينوناقلا بساحملا جاتنتسا اهيطغي يتلا ةيلكلا تامولعملا نم ًايبسن ًاريغص اًءزج يرارحلا سابتحالا ةمئاق لكشت امدنع .٢أ
 .طابترالا فورظ ف ينهملا ينوناقلا بساحملا مكحل كورتم رمأ وه رايعملا اذه

 ))ب(٤ ةرقفلا :عجار( يرارحلا سابتحالا ةمئاق تانايب ىلإ ةدنتسملا ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم

 نم رتموليك لكل تاثاعبنالل حجرملا طسوتملا وه يرارحلا سابتحالا ةمئاق تانايب ىلإ دنتسملا يسيئرلا ءادألا رشؤم ىلع ةلثمألا نم .٣أ
 .لودلا ضعب ف حئاوللاو ةمظنألا بجومب هنع حاصفإلاو هباسح بجوتي يذلاو ,ةنيعم ةينمز ةرتف لالخ ةأشنملا اهعنصت يتلا تابكرملا

 )٨ ةرقفلا :عجار( دودحملا ديكأتلاو لوقعملا ديكأتلا تاطابترا تاءارجإ

 ليبس ىلعف .دودحملا ديكأتلا تاطابترا ضعب ف ًاضيأ ةبسانم لوقعملا ديكأتلا تاطابترا ف طقف ةبولطملا تاءارجإلا ضعب نوكت دق .٤أ
 لثم ,تالاحلا ضعب ف هنأ الإ ,دودحملا ديكأتلا تاطابترا ف بولطم ريغ رمأ وه ةباقرلا تاودأل مهف ىلإ لصوتلا نأ نم مغرلابو ,لاثملا
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 يلاتلابو ,ةباقرلا تاودأ صحف نأ ينوناقلا بساحملا ررقي دق ,طقف ينورتكلإ لكشب اهنع غالبإلا وأ اهتجلاعم وأ تامولعملا ليجست
 )٩٠أ ةرقفلا ًاضيأ رظنا( .دودحملا ديكأتلا طابترال يرورض رمأ وه ,ةقالعلا تاذ ةباقرلا تاودأل مهف ىلإ لصوتلا

 )١٥ ,١٠ يترقفلا :عجار( لالقتسالا

 نم ةعساو ةعومجم ددهت دقو .لالقتسالل ةيئاقولا ريبادتلاو تاديدهتلا جهنم يينهملا يبساحملل ةنهملا بادآو كولس دعاوق ىنبتت .٥أ

 :)*(ةيتآلا تائفلا نمض تاديدهتلا نم ديدعلا جردتتو .ةيساسألا ئدابملاب مازتلالا ةلمتحملا فورظلا

 .ةأشنملا نم ةيلامجإلا باعتألا ىلع رربملا ريغ دامتعالا ,لاثملا ليبس ىلع ,ةيصخشلا ةحلصملا •

 ف ةكراشملا لثم ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلع رشابم لكشب رثؤت ةأشنملل ىرخأ ةمدخ ءادأ ,لاثملا ليبس ىلع ,يتاذلا صحفلا •
 .ةأشنملا تاثاعبنا ةيمك سايق

 .ةقبطنملا طباوضلا ريسفتب قلعتي اميف ةأشنملا نع ةباينلاب ديؤمك فرصتلا ,لاثملا ليبس ىلع ,دييأتلا •

 يفظوم دحأ عم ةبيرق وأ ةرشابم ةيلئاع ةقالع وأ ةليوط ةقادص ةقالعب طابترالا قيرف ءاضعأ دحأ عتمتي ,لاثملا ليبس ىلع ,ةفلألا •
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ دنع رشابمو ريبك ريثأت ةسرامم نم هنكمي ًانيعم ًابصنم لغشي يذلا ةأشنملا

 ضرعتلا وأ ,باعتألا ليلقت فدهب بسانم ريغ لكشب ذفنملا لمعلا قاطن ليلقت لجأ نم طغضلل ضرعتلا ,لاثملا ليبس ىلع ,بيهرتلا •
 .ةأشنملل ةيعانصلا ةعومجملاب ةطبترملا ةلجسملا ةطلسلا لبق نم ينوناقلا بساحملا ليجست بحس ديدهتل

 تاديدهتلا هذه للقت وأ ليزت دق ,لمعلا ةئيب ف ةدوجوملا ةيئاقولا ريبادتلا وأ ,حئاوللا وأ ةمظنألا وأ ةنهملا اهضرفت يتلا ةيئاقولا ريبادتلا نإ .٦أ
 .لوبقم ىوتسم ىلإ

 )١١ ةرقفلا :عجار( تاثاعبنالا عم يراجتلا لماعتلا جمانرب ماكحأو ةيلحملا حئاوللاو ةمظنألا

 ;رايعملا اذه تابلطتم ىلإ ةفاضإلاب ىرخأ تابلطتم تاثاعبنالا عم يراجتلا لماعتلا جمانرب ماكحأ وأ ةيلحملا حئاوللا وأ ةمظنألا لمشت دق .٧أ
 بلطتت دق ,لاثملا ليبس ىلعف .ةنيعم ةقيرطب تاءارجإلا ذيفنت بلطتت دق وأ ;تاطابترالا عيمج ف ةددحم تاءارجإ ذيفنت بلطتت دق وأ
 اذه عم قفاوتي ال لكشب ريراقتلا دادعإ ينوناقلا بساحملا نم تاثاعبنالا عم يراجتلا لماعتلا جمانرب ماكحأ وأ ةيلحملا حئاوللا وأ ةمظنألا
 اذه نع ريبك دح ىلإ فلتخت طورش قفو وأ يعم لكشب ديكأتلا ريرقت ةغايص وأ ميمصت ىلع ةحئاللا وأ ماظنلا صني امدنعو .رايعملا
 بساحملا ىري دقف ,لمتحملا مهفلا ءوس نم للقي نأ نكمي ال ديكأتلا ريرقت ف فاضإلا حرشلا نأ ينوناقلا بساحملا جتنتسيو ,رايعملا
 .رايعملا اذهل ًاقفو متي مل طابترالا نأ ىلإ ريشت ريرقتلا ف ةنيعم ةرابع جمد ينوناقلا

 تافيرعتلا

 ))١( قحلملا ,)و(١٤ ةرقفلا :عجار( تاثاعبنالا

 تاكرحملاو قرحلاو يلغلا ةزهجأ لثم ةتباثلا ةأشنملا تادعم ف قرتحملا دوقولا نم( تباثلا قارتحالا)١( قاطنلا تاثاعبنا لمشت دق .٨أ
 تاثاعبناو )براوقلاو تارئاطلاو تاراطقلاو تانحاشلا لثم ةأشنملا ىدل لقنلا لئاسو ف قرتحملا دوقولا نم( كرحتملا قارتحالاو )لعاشملاو
 نع ةجتانلا تاثاعبنالاو )موينمولألا رهصو ةيواميكورتبلا ةجلاعملاو تنمسإلا عينصت لثم ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا تايلمعلا نم( ةيلمعلا
 نع ةجتانلا تاثاعبنالاو تادعملا تادادسو تالصو نم تابرستلا لثم ,دوصقم ريغو دوصقم لكشب ةرخبألاو تازاغلا قالطإ( تابرستلا
 .)ديربتلا جاربأو مجانملا نعو فرصلا هايم ةجلاعم

 .)٢( قاطنلا تاثاعبنا ًابيرقت تآشنملا عيمج ىدل نوكي اذهلو ;راخب وأ ةرارح وأ ءابرهك لكش ف ةقاطلا ًابيرقت تآشنملا عيمج يرتشت .٩أ
 ءابرهكلا ةطحم نم ةأشنملا اهيرتشت يتلا ءابرهكلاب ,لاثملا ليبس ىلع ,ةطبترم اهنأل ةرشابم ريغ تاثاعبنا يه )٢( قاطنلا تاثاعبنا دعتو
 .ةأشنملل ةيميظنتلا دودحلا جراخ عقت يتلاو

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ف ةدمتعملا ةنهملا بادآو كولس دعاوقب عجارملا مزتلي نأ بجي )*(
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 لوصحلا متي يتلا ةطشنألاو ,لمعلا ضارغأل يفظوملا رفس ماهمب ,لاثملا ليبس ىلع ,ةطبترم تاثاعبنا )٣( قاطنلا تاثاعبنا نمضتت دق .١٠أ
 متي يتلا داوملا جاتنإو جارختساو ;ةأشنملا تاجتنم مادختسال ةبولطملا ءابرهكلا وأ يروفحألا دوقولا كالهتساو ,ةيجراخ رداصم نم اهيلع
 قاطنلا تاثاعبنا ليصفتلا نم ديزمب ٣٤أ–٣١أ تارقفلا شقانتو .هؤارش متي يذلا دوقولا لقنو ,ةأشنملا تايلمع ف تالخدمك اهؤارش
)٣(. 

 )لوألا قحلملا ,)٣()أ(١٧و )ز(١٤ يترقفلا :عجار( تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا دونبلا

 يب دكؤم طبار دجوي ال ثيح ,قطانملاب ةصاخ اهب ًاحومسم ًادودحو ًاصصح تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا دونبلا لمشت ,تالاحلا ضعب ف .١١أ
 لاومألا نم ةنيعم غلابم عفد ةجيتن ثدحي نأ نكمي تاثاعبنالا ف ضيفخت يأو ةنيعم طباوض قفو اهعاطتقاب حومسملا تاثاعبنالا ةيمك
 .تاثاعبنالا نم ةعطقتسم دونبب ةبلاطملا لجأ نم ةأشنملا اهذختت ىرخأ تاءارجإ يأ وأ

 تابلطتم قيبطت متي هنإف ,طابترالا قاطن نمض جردنت تاثاعبنالا نم ةعطقتسم ًادونب ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق نمضتت امدنع .١٢أ
 .)١٣٩أ – ١٣٦أ تارقفلا ًاضيأ رظنا( .لاحلا ىضتقم بسحب تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا دونبلاب قلعتي اميف رايعملا اذه

 )لوألا قحلملا ,)ف(١٤ ةرقفلا :عجار( ةنزاوملا صصحلا ءارش

 ضيفخت عيراشم ىلع عيبلا نم هيلع لصحت يذلا لاملا ىرخألا ةأشنملا قفنت دقف ,ىرخأ ةأشنم نم ةنزاوم ةصح ةأشنملا يرتشت امدنع .١٣أ
 ىلع وأ )ةقاطلا ةءافك ريبادت قيبطت وأ ,ةددجتملا ةقاطلا رداصمب يروفحألا دوقولا مادختساب ةقاطلا ديلوت لادبتسا لثم( تاثاعبنالا
 ةروصب اهيلع ظفاحي وأ عرزت مل يتلا راجشألا ىلع ةظفاحملاو عرز قيرط نع ,لاثملا ليبس ىلع( يوجلا فالغلا نم تاثاعبنالا ةلازإ
 ,لودلا ضعب فو .)اهروهدت وأ تاباغلا ةلازإ لثم( هذاختا ضرتفملا نم ناك يعم ءارجإ ذاختا مدع نع ًاضيوعت لاملا نوكي دق وأ )ىرخأ
 .اهتلازإل زيزعت وأ تاثاعبنالل ضيفخت ثودح لاح ف طقف ةنزاوم صصح ءارش نكمي

 )لوألا قحلملا ,)ق( ةرقفلا :عجار( ةلازإلا تايلمع

 ضاوحألا وأ )ةيفوجلا تاقبطلا لثم( ةيجولويجلا ضاوحألا ف يرارحلا سابتحالا نيزخت قيرط نع ةلازإلا تايلمع قيقحت نكمي .١٤أ
 ىلإ ةأشنملا اهقلطتس تناك يتلا يرارحلا سابتحالا تاثاعبنا ةلازإ يرارحلا سابتحالا ةمئاق لمشت ثيحو .)راجشألا لثم( ةيجولويبلا
 نم لك ةيمك سايق متي يأ ,يلامجإ ساسأ ىلع يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ًةداع اهنع غالبإلا متي هنإف ,ىرخأ ةقيرطب يوجلا فالغلا
 اذه تابلطتم قيبطت متي هنإف ,ةلازإلا تايلمع ينوناقلا بساحملا جاتنتسا يطغي امثيحو .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ضوحلاو ردصملا
 .لاحلا ىضتقم بسحب ةلازإلا تايلمعب قلعتي اميف رايعملا

 )٣١و )ر(١٤ يترقفلا :عجار( ةمهملا قفارملا

 ًةداع تدادزا ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهنع ريرقتلا متي يتلا تاثاعبنالا عومجم ف قفارملا دحأل ةيدرفلا ةمهاسملا تدادزا املك .١٥أ
 ةليسوك يعم سايقم ىلع ةيوئم ةبسن ينوناقلا بساحملا قبطي نأ نكميو .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف يرهوجلا فيرحتلا رطاخم
 ديدحت نإ .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةلومشملا تاثاعبنالا عومجمب ةنراقم اهتاثاعبنا مجح ةجيتن ةصاخلا ةيمهألا تاذ قفارملا ديدحتل
 قفارملا نأ ينوناقلا بساحملا ربتعي نأ نكمي ,لاثملا ليبس ىلعف .ينهملا مكحلا ةسرامم نمضتي هيلع اهقيبطتل ةيوئم ةبسن ديدحتو سايقملا
 ًاقفو ًابسانم ينوناقلا بساحملا هاري امبسح لقأ وأ ىلعأ ةبسن ديدحت نكمي كلذ عمو .يلامجإلا جاتنإلا مجح نم %١٥ زواجتت يتلا

 اهنم ٌيأ لثمي ال قفارملا نم ليلق ددع كانه نوكي امدنع لاثملا ليبس ىلع ,لاحلا وه اذه نوكي دقو .ةفلتخملا فورظلا ف ينهملا همكحل
 وأ ;ةمهم قفارم قفارملا كلت عيمج دعت ال ينوناقلا بساحملل ينهملا مكحلا بسحب نكلو ,يلكلا جاتنإلا مجح نم %١٥ نم لقأ ةبسن
 بساحملل ينهملا مكحلا بسحب دعتو ,ًادج ريغص شماهب يلكلا جاتنإلا مجح نم %١٥ نم لقأ نوكت داكت قفارملا نم ددع دجوي امدنع
 .ةمهم قفارم ينوناقلا

 ةددحم رطاخم روهظ ىلإ يدؤت يتلا فورظلا وأ ةددحملا هتعيبط ببسب مهم قفرم هنأ ىلع ًانيعم ًاقفرم ينوناقلا بساحملا ددحي نأ نكمي .١٦أ
 فلتخت تايمكلا سايقل ةنيعم بيلاسأ وأ تانايبلا عمجل ةفلتخم تايلمع قفارملا دحأ مدختسي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .يرهوجلا فيرحتلل
 ةيئايميك وأ ةيئايزيف تايلمع ىلع لمتشي دق وأ ,ةصصختم وأ صاخ لكشب ةدقعم تاباسح مادختسا يضتقي دق وأ ,ىرخأ قفارم نع
 .ةصصختم وأ صاخ لكشب ةدقعم
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 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 )١٥ ,٩ يترقفلا :عجار( )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم

 اذهل ًاقفو تاطابترالا كلذ ف امب ديكأتلا تاطابترا لك ىلع قبطنت يتلا تابلطتملا نم ًاددع )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم نمضتي .١٧أ
 .عيضاوملا كلتب قلعتت ةيقيبطت داوم وأ ةيفاضإ تابلطتم رايعملا اذه نمضتي دق ,تالاحلا ضعب فو .رايعملا

 هيف رارمتسالاو طابترالا لوبق

 ))ب(١٦ ةرقفلا :عجار( ةءافكلا

 :يرارحلا سابتحالاب ةقلعتملا تاءافكلا لمشت دق .١٨أ

 .خانملا ريغتب يرارحلا سابتحالا طبرت يتلا ةيملعلا تايلمعلا كلذ ف امب ,خانملا ملعل ماع مهف •

 كلت مادختسا مهنكمي فيك مهفو ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةدراولا تامولعملل يفدهتسملا يمدختسملا ةيوه مهف •
 .)٤٧أ ةرقفلا رظنا( تامولعملا

 .ًامئالم كلذ نوكي امثيح ,ةقالعلا تاذ قوسلا تايلآو تاثاعبنالا عم يراجتلا لماعتلا جمارب مهف •

 ىلع ًاضيأ ضرفت دق يتلاو ,اهتاثاعبنا نع ريرقتلاب ةأشنملا مايق ةيفيك ىلع رثؤت يتلا ,تدجو نإ ,ةقبطنملا حئاوللاو ةمظنألا ةفرعم •
 .ةأشنملا تاثاعبنا ىلع ًانيعم ًادح لاثملا ليبس

 .ةحاتملا ةليدبلا تايجهنملاو ,ةبحاصملا ريدقتلاو يملعلا دكأتلا مدع تالاح كلذ ف امب ,يرارحلا سابتحالا سايقو ديدحت تايجهنم •

 :لاثملا ليبس ىلع كلذ ف امب ,ةقبطنملا طباوضلا ةفرعم •

o ةبسانملا تاثاعبنالا لماوع ديدحت. 

o ةمهم ماكحأ قيبطت بلطتت وأ ةساسح وأ ةمهم تاريدقت ءارجإ بلطتت يتلا طباوضلا نم بناوجلا كلت ديدحت. 

o يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهتاثاعبنا جمد متيس يتلا تآشنملا يأ ,ةيميظنتلا دودحلا ييعتل ةمدختسملا قرطلا. 

o ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهنيمضتب حمسي يتلا تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا دونبلا. 

 ليبس ىلع ,ًايبسن ًاطيسب طابترالا نوكي دق ,تالاحلا ضعب يفف .يرارحلا سابتحالا ةمئاق صخي اميف ديكأتلا تاطابترا ديقعت توافتي .١٩أ
 ددحملا تاثاعبنالا لماع مادختساب )٢( قاطنلا تاثاعبنا نع طقف ريرقتلاب موقتو )١( قاطنلا تاثاعبنا ةأشنملا ىدل نوكي ال امدنع ,لاثملا
 ماظنلا ىلع ريبك لكشب طابترالا زكري دق ,ةلاحلا هذه فو .دحاو عقوم ف ءابرهكلا كالهتسا ىلع قبطملاو ,ةيميظنتلا تابلطتملا ف
 نكلو .ددحملا تاثاعبنالا لماعل يضايرلا قيبطتلا ىلغ ةفاضإ ريتاوفلا ف ةددحملا ءابرهكلا كالهتسا ماقرأ ةجلاعمو ليجستل مدختسملا
 تالاجم لمشتو .اهنع ريرقتلاو تاثاعبنالا ةيمك سايق ف صصختم ةءافك بلطتي نأ حجرملا نمف ,ًايبسن ًادقعم طابترالا نوكي امدنع
 :تالاحلا هذه ف ةقالع تاذ نوكت دق يتلا ةددحملا ةربخلا

 :تامولعملا ةمظنأ ف ةربخلا 

 بسح اهحيحصتو اهتجلاعمو اهليجستو تانايبلا يدقت ةيفيك كلذ ف امب ,تاثاعبنالاب ةقلعتملا تامولعملا دادعإ متي فيك مهف •
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهنع ريرقتلاو اهبيترتو ,ةرورضلا

 :ةيسدنهلاو ةيملعلا ةربخلا 

 ةقالعلا تاذ طاقنلا ديدحت كلذ ف امب ,تاثاعبنالا اهنع جتني يتلا ةبحاصملا تايلمعلاو ةنيعم جاتنإ ةيلمع لالخ داوملا قفدت ليثمت •
 رداصمل ةأشنملا ديدحت ناك اذإ اميف ثحبلا دنع صاخ لكشب ًامهم رمألا اذه نوكي دق .ردصملا تامولعم عمج اهدنع متي يتلا
 .اًلمتكم تاثاعبنالا

 ًابلاغو .ىرخألا تاريغتملاو تاثاعبنالا يب تاقالعلاو ,تاجرخملاو تايلمعلاو تالخدملا يب ةيئايزيفلاو ةيئايميكلا تاقالعلا ليلحت •
 .ةيليلحتلا تاءارجإلا ميمصت ف ًامهم ًارمأ تاقالعلا هذه ليلحتو مهف ىلع ةردقلا نوكت ام
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 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلع دكأتلا مدع ريثأت ديدحت •

 .ةيجراخ وأ ةيلخاد تناك ءاوس ,صحفلا تاربتخم ف قبطت يتلا ةدوجلا ةباقر تاءارجإو تاسايس ةفرعم •

 )١( قاطنلا تاثاعبنا ةيمك سايقل ةعبتملا تاءارجإلا فلتخت .ةقالعلا تاذ تاثاعبنالا ةلازإو جاتنإ تايلمعو ةددحم تاعانصب ةربخلا •
 ;موينمولألا جاتنإ ف يئابرهكلا ليلحتلا تايلمع ةعيبط نإف ,لاثملا ليبس ىلعف ;ةينعملا تايلمعلاو تاعانصلا بسح ريبك لكشب
 اهضعب نع ًامامت ةفلتخم تنمسإلا جاتنإ ف ةيئايميكلا تايلمعلاو ;يروفحألا دوقولا مادختساب ءابرهكلا جاتنإ ف قارتحالا تايلمعو
 .ضعبلا

 .ةبسانملا تاثاعبنالا لماوع رايتخاو ةيمكلا سايقل ىرخألا قرطلاو ةيئايزيفلا راعشتسالا ةزهجأ ليغشت •

 ))أ(١٧ ةرقفلا :عجار( طابترالاو يرارحلا سابتحالا ةمئاق قاطن

 رداصم داعبتسا وأ يرارحلا سابتحالا ةمئاق نم ةمولعملا تاثاعبنالا رداصم داعبتسا بابسأ اهيف نوكت يتلا فورظلا ىلع ةلثمأ يلي اميف .٢٠أ
 :ةددحملا فورظلا ف ةلوقعم ريغ ًابابسأ طابترالا نم اهنع حصفملا تاثاعبنالا

 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف طقف )٢( قاطنلا تاثاعبنا نّمضُت اهنكل )١( قاطنلا نم ةمهم تاثاعبنا ةأشنملا ىدل نوكي امدنع •

 ةيميظنتلا دودحلا ييعت ةقيرط ببسب اهنع ريرقتلا متي ال ةمهم تاثاعبنا اهيدل ربكأ ةينوناق ةأشنم نم ًاءزج ةأشنملا لكشت امدنع •
 .يفدهتسملا يمدختسملا ليلضت ىلإ رمألا اذه يدؤي نأ حجرملا نم نوكي امدنع

 ةمئاق ف ةلومشملا تاثاعبنالا يلامجإ نم ةريغص ةبسن طقف لكشت ينوناقلا بساحملا اهنع ررقي يتلا تاثاعبنالا نوكت امدنع •
 .يرارحلا سابتحالا

 )١٥ ةرقفلا :عجار( عوضوملا ةبسانم ىدم يوقت

 نإف ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ةلاح فو .)١٤(عوضوملا ةبسانم ىدم يوقت ينوناقلا بساحملا نم )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم بلطتي .٢١أ
 ,ىرخأ رومأ يب نمو .طابترالا عوضوم يه )ًاقبطنم كلذ ناك اذإ تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا دونبلاو ةلازإلا تايلمعو( ةأشنملا تاثاعبنا
 )١٥(.ةبسانملا طباوضلا مادختساب قستم وحن ىلع يمكلا سايقلل ةلباق ,ةأشنملا تاثاعبنا تناك اذإ ًابسانم عوضوملا كلذ نوكي

 :ةطساوب ًايمك يرارحلا سابتحالا رداصم سايق نكمي .٢٢أ

 تانيعلاب وأ تاثاعبنالل ةرمتسملا ةعباتملا مادختساب يرارحلا سابتحالا قفدتو زيكرت تالدعمل )ةرشابملا ةعباتملا وأ( رشابملا سايقلا )أ(
 وأ ;يرود لكشب

 لماوع وأ )١٦(ةلتكلا نزاوت تالداعم مادختساب لاثملا ليبس ىلع ,تاثاعبنالا باسحو دوقولا كالهتسا لثم يعم ليدب طاشن سايق )ب(
 .ام ةيلمع وأ ةعانص وأ ردصم وأ ةقطنمل تاثاعبنالا لدعم لماوع وأ ةأشنملاب ةصاخلا تاثاعبنالا

 طباوضلا ةمءالم ىدم ديدحت

 ))ب(١٧ ةرقفلا :عجار( ةضورفملا طباوضلاو صاخ لكشب ةعوضوملا طباوضلا

 طباوضلا نوكت نأ نكميو .مهفلل ةيلباقلاو ةيدايحلاو دامتعالا ةيناكمإو لامتكالاو ةمءالملا :ةيتآلا صئاصخلا ةبسانملا طباوضلا رِهظُت .٢٣أ
 وأ اهل حرصم ءاربخلل تائيه نع ةرداص وأ ةحئال وأ ماظن ف اهيلع ًاصوصنم يأ ,"ةضورفم" نوكت نأ نكمي وأ "صاخ لكشب ةعوضوم"
 امدنع ةمئالم اهنأب ضرتفي نأ نكمي ةيميظنت ةطلس اهضرفت يتلا طباوضلا نأ نم مغرلا ىلعو.)١٧(ةفافش لمع ةيلآ عبتت اهب فرتعم

 
 .١٨ ةرقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم )١٤(
 .٢١ – ١٩ تارقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعمو ,٣٨ – ٣٤ تارقفلا ,ديكأتلا راطإ )١٥(
 نوبركورديهلا ىلع دمتعملا دوقولا ف نوبركلا ةيمك يواست ,لاثملا ليبس ىلع ـاهنم ةجراخلا ةيمكلا عم ةفرعملا دودحلا ىلإ ةنيعم ةدام نم ةلخادلا ةيمكلا ةاواسم يأ )١٦(

 .نوبركلا ديسكوأ يناث لكش ىلع زاهجلا نم ةجراخلا نوبركلا ةيمك قارتحالا زاهج ىلإ لخادلا
 .١٨ ةرقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم )١٧(
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 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 نوكت نل اهنكلو ,صاخ ضرغل اهعضو نكمي ةضورفملا طباوضلا ضعب نأ الإ ,فدهتسملا مدختسملا يه ةيميظنتلا ةطلسلا كلت نوكت
 ةصاخ تاثاعبنا لماوع ىلع لمتشتو ةيميظنت ةطلس اهعضت يتلا طباوضلا نإف ,لاثملا ليبس ىلعف .ىرخأ فورظ ف قيبطتلل ةمئالم
 اهميمصت متي يتلا طباوضلا نوكت دق وأ ;ىرخأ ةقطنم ف ةنيعم تاثاعبنال تمدختسا اذإ ةللضم تامولعم مدقت نأ نكمي ةنيعم ةقطنمب
 يتلا ةيميظنتلا ةطلسلا ادع ام يفدهتسملا يمدختسملل ريرقتلل ةمئالم ريغ تاثاعبنالا نم ةددحم ةيميظنت بناوج نع طقف ريرقتلل
 .طباوضلا عضوب تماق

 عمجت امدنع وأ ًادج ةصصختم تالآ ,لاثملا ليبس ىلع ,ةأشنملا ىدل نوكي امدنع ةبسانم صاخ لكشب ةعوضوملا طباوضلا نوكت دق .٢٤أ
 ةيانع لذب يرورضلا نم نوكي دقو .ةمدختسملا ةضورفملا طباوضلا اهيف فلتخت ةفلتخم لود نم تاثاعبنالاب ةصاخلا تامولعملا ةأشنملا
 طباوضلا ىلع يساسأ لكشب دمتعت مل اذإ ةصاخبو ,صاخ لكشب ةعوضوملا طباوضلل ىرخألا صئاصخلاو ةيدايحلا مييقت دنع ةصاخ
 .طباوضلا هذه عم ةقستم نكت مل اذإ وأ ,اهتقطنم وأ ةأشنملا ةعانص ف ًامومع مدختست يتلا ةضورفملا

 اهريغو ةددحملا تاثاعبنالا لماوعو تاضارتفالاو قرطلاو دودحلا نع تاحاصفإ اهلمكت ةضورفم طباوض طباوضلا لمشت نأ نكمي .٢٥أ
 اهلامكتسا دنع ىتح ,ةمئالم ةضورفملا طباوضلا نوكت ال دق ,تالاحلا ضعب فو .يرارحلا سابتحالا ةمئاقب ةقفرملا تاحاضيإلا نمض
 .)ب(١٧ ةرقفلا ف اهيلإ راشملا رومألا لمشت ال امدنع ,لاثملا ليبس ىلع ,يرارحلا سابتحالا ةمئاقب ةقفرملا تاحاضيإلا نمض تاحاصفإب

 اهنإف ,لوقعملا ديكأتلا طابترال ةمئالم ريغ تناك اذإ هنأ يأ ,ديكأتلا ىوتسمب رثأتت ال ةقبطنملا طباوضلا ةبسانم نأ ىلإ ةراشإلا بجي .٢٦أ
 .حيحص سكعلاو دودحملا ديكأتلا طابترال ًاضيأ ةمئالم ريغ نوكت

 ))ز(٣٤ ,)١()ب(٢٣ ,)١()ب(١٧ تارقفلا :عجار( ةأشنملل ةيميظنتلا دودحلا ف ةلومشملا تايلمعلا

 دودحلا ديدحت هنأب فرعي ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهجمدل ةأشنملا اهيلع رطيست وأ اهكلتمت يتلا تايلمعلا ديدحت نإ .٢٧أ
 .ةيميظنتلا ضارغألل يرارحلا سابتحالا تاثاعبنا نع ريرقتلل ةأشنملا دودح ىلع حئاوللاو ةمظنألا صنت ,تالاحلا ضعب فو .ةيميظنتلا
 دق ,لاثملا ليبس ىلع ,ةأشنملل ةيميظنتلا دودحلا ديدحتل ةفلتخم قرط يب رايتخالاب ةقبطنملا طباوضلا حمست دق ,ىرخأ تالاح فو
 ليبس ىلع ,لماعي رخآ جهنمو ةيلاملا اهمئاوق عم ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق هيف ىشامتت جهنم يب رايتخالاب طباوضلا حمست
 ةيميظنتلا لكايهلا ليلحت ةأشنملل ةيميظنتلا دودحلا ديدحت بلطتي دقو .فلتخم لكشب ةليمزلا تآشنملا وأ ةكرتشملا عيراشملا ,لاثملا
 ىلعف .ةيداعلا ريغ وأ ةدقعملا ةيدقاعتلا تاقالعلاو ,ةياصولا وأ ةنامألا تآشنمو ,ةينماضتلا تاكارشلاو ,ةكرتشملا عيراشملا لثم ةدقعملا
 حلاصل ةنيعم داوم ةجلاعمب قفرملا موقي امنيب ىرخأ ةهج لبق نم هليغشتو ةنيعم ةهج لبق نم قفارملا دحأ كالتما نكمي ,لاثملا ليبس
 .يرصح لكشب ىرخأ ةهج

 ةيليغشتلا دودحلاف .ةأشنملل "ةيليغشتلا دودحلا" ديدحت هنأ ىلع طباوضلا ضعب هفصت امع ةأشنملل ةيميظنتلا دودحلا ديدحت فلتخي .٢٨أ
 دودحلا عضو دعب اهنييعت متيو ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف )٣( و )٢( و )١( تاقاطنلا تاثاعبنا تائف نم هنيمضت متيس امب طبترت
 .ةيميظنتلا

 :))د(٧٤ ,)٤()ب(١٧ يترقفلا :عجار( ةيفاكلا تاحاصفإلا

 نوكي دقو .مظنملا ىلإ ريراقتلا عفرل ًةيفاك ةقالعلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنألا ف ةددحملا تاحاصفإلا ّدعُت ,ةيميظنتلا حاصفإلا ةمظنأ ف .٢٩أ
 مهف لجأ نم يفدهتسملا يمدختسملل ةيعوطلا ريرقتلا تالاح ف ًايرورض ًارمأ ةيتآلا رومألا نع يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف حاصفإلا
 :يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ دنع اهب مايقلا ت يتلا ةمهملا تاداهتجالا

 ةقبطنملا طباوضلا تحمس اذإ دودحلا كلت ييعتل ةمدختسملا ةقيرطلاو ,ةأشنملل ةيميظنتلا دودحلا ف ةلومشملا تايلمعلا يه ام )أ(
 ;)٢٨أ ,٢٧أ يترقفلا رظنا( ةفلتخم قرط يب نم رايتخالاب

 :كلذ ف امب ,اهرايتخا متي يتلا ريراقتلا دادعإ تاسايسو تايمكلا سايقل ةمهملا قرطلا )ب(

 ةرقفلا رظنا( يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهجمد ت يتلا )٢( قاطنلاو )١( قاطنلا تاثاعبنا ديدحت ف ةمدختسملا ةقيرطلا )١(
 ;)٣٠أ
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 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
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 نع حاصفإلاو ,تانايبلا رداصم كلذ ف امب ,ةأشنملا فورظ ف ةقبطنملا طباوضلا قيبطت ف اهميدقت ت ةمهم تاريسفت يأ )٢(
 مدختست امدنع وأ ,ًاحومسم ًارمأ ةفلتخم قرط يب نم رايتخالا نوكي امدنع اهمادختسا ءارو بابسألاو ةمدختسملا ةقيرطلا
 .ةأشنملاب ةصاخ ةنيعم قرط

 .ًاقبسم اهنع غلبملا تاثاعبنالا ليدعت ةداعإ بجي ناك اذإ ام ةأشنملا ددحت فيك )٣(

 يرارحلا سابتحالا ةمئاق لمتشت امثيحو ,١٤أ ةرقفلا ف هيلإ ةراشإلا تمت امبسحو .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف تاثاعبنالا فينصت )ج(
 تاثاعبنالا نع ريرقتلا ًابلاغ متي ,يوجلا فالغلا ىلإ ىرخأ ةقيرطب هقلطت فوس ةأشنملا تناك يذلا يرارحلا سابتحالا ةلازإ ىلع
 ;يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ضوحلاو ردصملا نم لك ةيمك سايق متي يأ ,يلامجإ ساسأ ىلع ةلازإلا تايلمعو

 اهتاريثأتو اهجالع ت فيكو اهبابسأ :كلذ ف امب ةأشنملا تاثاعبنا ةيمك سايق قرطب ةلصلا تاذ دكأتلا مدع تالاحب قلعتي نايب )د(
 تارقفلا رظنا( :)٣( قاطنلا تاثاعبنا ىلع يرارحلا سابتحالا ةمئاق لمتشت امدنع يلي امل حاضيإو ;يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلع
 )٣٤أ – ٣١أ

 سابتحالا ةمئاق ف )٣( قاطنلا تاثاعبنا عيمج لمشت نأ ةنيعم ةأشنمل يلمعلا ريغ نم هنأ ًانمضتم ,)٣( قاطنلا تاثاعبنا ةعيبط )١(
 ;يرارحلا

 .ةمئاقلا اهيلع تلمتشا يتلا )٣( قاطنلا تاثاعبنا رداصم رايتخا ساسأ )٢(

 سابتحالا ةمئاق ةنراقم ةيلباق ىلع يرهوج لكشب رثؤت ىرخأ رومأ ف وأ ةرقفلا هذه ف ةروكذملا رومألا ف ,تدجو نإ ,تاريغتلا )ه(
 .ساسألا ةنس عم وأ ةقباس )تارتف( ةرتف عم يرارحلا

 )٢( قاطنلاو )١( قاطنلا تاثاعبنا

 و )١( يقاطنلا الك وأ )٢( قاطنلا وأ )١( قاطنلل ةمهملا تاثاعبنالا عيمج يرارحلا سابتحالا ةمئاق لمشت نأ طباوضلا بلطتت ام ةداع .٣٠أ
 يرارحلا سابتحالا ةمئاق عم ةقفرملا تاحاضيالا حصفت نأ مهملا نم هنإف ,)٢( قاطنلا وأ )١( قاطنلا تاثاعبنا ضعب دعبتست امدنعو .)٢(
 ةبسنلا يه ةلومشملا تاثاعبنالا نوكت نأ حجرملا نم نكي مل اذإ ةصاخبو ,ةدعبتسملا تاثاعبنالاو ةلومشملا تاثاعبنالا ديدحت ساسأ نع
 .اهنع ةلوؤسم ةًاشنملا ّدعُت يتلا تاثاعبنالا نم ربكألا

 )٣( قاطنلا تاثاعبنا

 عئاش لكشب ًايرايتخا ًارمأ دعي )٣( قاطنلا تاثاعبنا يمضت نإف ,)٣( قاطنلل ةددحم تاثاعبنا نع ريرقتلا طباوضلا ضعب بلطتت امنيب .٣١أ
 ًادوعص رداصملا عيمج لمشي اذه نأل ةرشابملا ريغ اهتاثاعبنال لماكلا قاطنلا سايق لواحت نأ ًابيرقت ةأشنم يأل نكمملا ريغ نم هنأل
 ةمهم تامولعم )٣( قاطنلا تاثاعبنا نم ةنيعم تائف نع ريرقتلا رفوي ,تآشنملا ضعبل ةبسنلابو .ةأشنملل ديروتلا ةسلس ف ًاطوبهو
 ,اهيدل )٢( و )١( قاطنلا تاثاعبنا نم ريثكب ربكأ ةأشنملل )٣( قاطنلا تاثاعبنا نوكت امدنع ,لاثملا ليبس ىلع ,يفدهتسملا يمدختسملل
 ذيفنت مئالملا ريغ نم هنأ ينوناقلا بساحملا ىري نأ نكمي ,تالاحلا هذه لثم ف .تامدخلا عاطق تآشنم نم ديدعلا لاح وه املثم
 .ةمهملا )٣( قاطنلا تاثاعبنا ىلع يرارحلا سابتحالا ةمئاق لمتشت مل اذإ ديكأتلا طابترا

 يتلا رداصملا رايتخا ساسأ نوكي نأ مهملا نم هنإف ,)٣( قاطنلا تاثاعبنا رداصم ضعب ىلع يرارحلا سابتحالا ةمئاق لمتشت امثيح .٣٢أ
 ةلوؤسم ةأشنملا ّدعُت يتلا ربكألا رداصملا يه ةلومشملا رداصملا هذه نوكت نأ حجرملا نم نكي مل اذإ ةصاخبو ,اًلوقعم ةمئاقلا اهلمشتس
 .اهنع

 ظفتحت دق ,لاثملا ليبس ىلعف .)٣( قاطنلا تاثاعبنا ةيمك سايقل مدختسملا تانايبلا ردصمب ةأشنملا ظفتحت نأ نكمي ,تالاحلا ضعب ف .٣٣أ
 ظافتحالا متي دق ,ىرخألا تالاحلا ضعب فو .ًاوج يفظوملا رفسب ةطبترملا تاثاعبنالا تايمك سايقل ساسأك ةيليصفت تالجسب ةأشنملا
 نوكي ال امدنع نكلو .هيلإ لوصولا نكميو ةديج ةعباتمل عضخي ردصم نمض )٣( قاطنلا تاثاعبنا ةيمك سايقل مدختسملا تانايبلا ردصمب
 تاثاعبناب قلعتي اميف ةبسانملا ةلدألا نم يفكي ام ىلع لوصحلا ينوناقلا بساحملا عيطتسي نأ حجرملا ريغ نم نوكي دقف ,كلذك لاحلا
 .طابترالا نم )٣( قاطنلا تاثاعبنا رداصم داعبتسا بسانملا نم نوكي دق ,تالاحلا هذه فو .)٣( قاطنلا
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 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 ريبك لكشب ةدمتعم ةمدختسملا تايمكلا سايق قرط نوكت امدنع طابترالا نم )٣( قاطنلا تاثاعبنا داعبتسا ًاضيأ بسانملا نم نوكي دق .٣٤أ
 سايقل ةفلتخملا قرطلا مدقت نأ نكمي ,لاثملا ليبس ىلعف .اهنع ررقملا تاثاعبنالا لوح دكأتلا مدع نم ةيلاع ةجرد ىلإ يدؤتو ريدقتلا ىلع
 .قباطم ردصم تاذ تانايب مادختسا ت نإو ىتح ديعب دح ىلإ ةتوافتم تايمك ًاوج رفسلاب ةطبترملا تاثاعبنالا ريدقت لجأ نم تايمكلا
 لكشب اهمادختسا متي يتلا تايمكلا سايق قرط رايتخا متي نأ يرورضلا نمف ,)٣( قاطنلا تاثاعبنا رداصم ىلع طابترالا لمتشا اذإو
 .اهمادختسال ةبحاصملا دكأتلا مدع تالاح بناج ىلإ لماك لكشب اهفصو متي نأو يعوضوم

 ))د(٧٦ ,)٢()ج(١٧ يترقفلا :عجار( يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ نع ةأشنملا ةيلوؤسم

 دامتعالا ةيناكمإو ةأشنملا تالجس ةلاحب ةقلعتملا فواخملا عفدت دق تاطابترالا ضعبل هنإف ,٧٠أ ةرقفلا ف هيلإ ةراشإلا تمت امبسح .٣٥أ
 ةمئاق نع لدعم ريغ جاتنتسا معدل ةبسانملا ةلدألا نم يفكي ام رفوتي نأ حجرملا ريغ نم هنأب جاتنتسالا ىلإ ينوناقلا بساحملا اهيلع
 ,فورظلا هذه لثم فو .يرارحلا سابتحالا مئاوق دادعإ ف ةليلق ةأشنملا ةربخ نوكت امدنع رمألا اذه ثدحي دقو .يرارحلا سابتحالا
 يراشتسا طابترا وأ اهيلع قفتم تاءارجإ طابترال اهنع ريرقتلاو تاثاعبنالا ةيمك سايق عضخي نأ ربكأ لكشب بسانملا نم نوكي دق
 .ةقحال ةرتف ف يعم ديكأت طابترال ريضحتلا ضرغب

 ))٣()ج(١٧ ةرقفلا :عجار( طباوضلا عضوب موقت يتلا ةهجلا

 ديدحت متي ثيح تاثاعبنالا عم يراجتلا لماعتلل جمارب وأ يميظنت حاصفإ تابلطتمل ًاقفو يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ متي امدنع .٣٦أ
 يه جمانربلا نع ةلوؤسملا ةهجلا وأ مظنملا نأ طابترالا فورظ نم ًاحضاو نوكي نأ حجرملا نم هنإف ,ريرقتلا لكشو ةقبطنملا طباوضلا
 ركذت مل ام طباوضلا عضوب تماق يتلا ةهجلا حضاولا نم نوكي ال دق ,ةيعوطلا ريرقتلا فورظ ف نكلو .طباوضلا عضوب تماق يتلا
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق عم ةقفرملا تاحاضيإلا ف

 )١٨ ,١٥ يترقفلا :عجار( طابترالا طورش رييغت

 ريربت كانه نكي مل ام طابترالا طورش ف يعم رييغت ءارجإ ىلع ينوناقلا بساحملا قفاوي ال نأ )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم بلطتي .٣٧أ
 لجأ نم رييغتلا بلط ,لاثملا ليبس ىلع ,متي امدنع لوقعم رربم هل نوكي ال دق طابترالا قاطن رييغت بلط نإ .)١٨(كلذ لعفل لوقعم
 .ينوناقلا بساحملا جاتنتسا ليدعت ةيلامتحا ببسب طابترالا قاطن نم ةنيعم تاثاعبنا رداصم داعبتسا

 )١٩ ةرقفلا :عجار( طيطختلا

 تامولعملا ماظن قيبطتو ميمصت نم ةفلتخم بناوجل ىطعملا زيكرتلا ف رظنلا مئالملا نم نوكي دق ,طابترالل ةماعلا ةيجيتارتسالا عضو دنع .٣٨أ
 ةباقر دوجو ىلإ ةجاحلل صوصخلا هجو ىلع ةكردم ةأشنملا نوكت دق تالاحلا ضعب ف ,لاثملا ليبس ىلعف .يرارحلا سابتحالاب صاخلا
 ديدحتلا ىلع رثكأ ةأشنملا زكرت دق ىرخأ تالاح ف امنيب ,اهنع ريرقتلا متي يتلا تامولعملا ىلع دامتعالا ةيناكمإ نامضل ةيفاك ةيلخاد
 .اهعمج دارملا تامولعملل ةينفلا وأ ةيليغشتلا وأ ةيملعلا صئاصخلل قيقدلا

 نإف ,ًاريغص قيرفلا نوكي امدنعو .ًادج ريغص طابترا قيرف ةطساوب )١٩أ ةرقفلا رظنا( طسبألا وأ رغصألا تاطابترالاب مايقلا نكمي .٣٩أ
 تقو وأ ديقعت ىلإ طيسب وأ ريغص طابترال ةماعلا ةيجيتارتسالا عضو جاتحي الو .لهسأ نوكيس قيرفلا ءاضعأ يب لصاوتلاو قيسنتلا
 رومألا تطغ اذإ طابترالل ةقثوم ةيجيتارتسا ةباثمب ,ةأشنملا عم تاشقانم ىلع ًءانب ,ةزجوم ةركذم رابتعا نكمي ,لاثملا ليبس ىلعف .ليوط
 .١٩ ةرقفلا ف اهيلإ راشملا

 ليبس ىلع( طابترالا ةرادإو ءارجإ ليهست وأ طابترالا قاطن ديدحت دنع ةأشنملا عم طيطختلا رصانع ةشقانم ينوناقلا بساحملا ررقي دق .٤٠أ
 ةيجيتارتسالا نأ الإ ,ًابلاغ يرجت تاشقانملا هذه نأ نم مغرلا ىلعو .)ةأشنملا يفظوم لمع عم اهل ططخملا تاءارجإلا ضعب قيسنت ,لاثملا
 طابترالل ةماعلا ةيجيتارتسالا ف ةلومشملا رومألا ةشقانم دنعو .ينوناقلا بساحملا ةيلوؤسم نم ىقبت طابترالا ةطخو طابترالل ةماعلا
 ةشقانم يدؤت دق ,لاثملا ليبس ىلعف .طابترالا ةيلعاف ضيوقت مدع لجأ نم بولطم رمأ ةمزاللا ةيانعلا لذب نإف ,طابترالا ةطخ ف وأ
 .ريبك لكشب ؤبنتلل ةلباق تاءارجإلا لعج قيرط نع طابترالا ةيلعاف ضيوقت ىلإ ةأشنملا عم ةيليصفتلا تاءارجإلا تيقوتو ةعيبط

 
 .١١ ةرقفلا ,)٠٣٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم )١٨(
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 ت يذلا ةلدألا عفدت دق ,اهل ططخملا تاءارجإلا ينوناقلا بساحملا ذيفنت لالخو .ةرركتم ةيلمع نع ةرابع ديكأتلا طابترا ذيفنت نإ .٤١أ
 ملعي دق ,تالاحلا ضعب فو .اهل ططخملا ىرخألا تاءارجإلا ىدم وأ تيقوت وأ ةعيبط ليدعت ىلإ ينوناقلا بساحملا اهيلع لوصحلا
 ءاطخألا ريشت دق ,لاثملا ليبس ىلعف .طابترالا نم ةركبم ةلحرم ف ةعقوتملا كلت نع ريبك لكشب فلتخت تامولعم نع ينوناقلا بساحملا
 .ةيفاضإ قفارم ةرايز يرورضلا نم هنأ ىلإ ةراتخم قفارم نمض عقوملا ف تاءارجإلا ذيفنت دنع ةفشتكملا ةمظتنملا

 ))ـه(١٩ ةرقفلا :عجار( نيرخآلا يينوناقلا يبساحملا لمع وأ ءاربخلا لمع مادختسال طيطختلا

 لمتحملا نم يتلا ًايبسن ةدقعملا تايلمعلا ف ًاصوصخو ,رثكأ وأ ًادحاو ريبخ لمشي تاصصختلا ددعتم قيرف لبق نم طابترالا ذيفنت نكمي .٤٢أ
 ىلع )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم يوتحي .)١٩أ ةرقفلا رظنا( اهنع ريرقتلاو تاثاعبنالا ةيمك سايق ف صصختم ةءافك بلطتت نأ
 نم دكأتلا دنع طيطختلا ةلحرم ف نابسحلا ف هذخأ بولطملا نم نوكي دق يذلا ريبخلا لمع مادختسا صخي اميف تابلطتملا نم ددع
 .)١٩(طابترالا ذيفنتل ةيرورضلا دراوملا مجحو تيقوتو ةعيبط

 ةعبات ةأشنم وأ ;ديعب عقوم ف قفارملا نم رخآ لكش وأ عنصمب ,لاثملا ليبس ىلع ,قلعتي اميف رخآ ينوناق بساحم لمع مادختسا نكمي .٤٣أ
 طابترالا قيرف ططخي امنيح ةقالعلا تاذ تارابتعالا لمشت دقو .ةليمز ةأشنم وأ كرتشم عورشم وأ ;ةيبنجأ ةلود ف عرف وأ مسق وأ
 :يلي ام يرارحلا سابتحالا ةمئاق اهلمشت فوس يتلا تامولعملا ىلع لمعي نأب رخآ ينوناق بساحم نم بلطلل

 ًاديدحتو ,طابترالاب ةلص تاذ دعت يتلا ةنهملا بادآو كولس دعاوق تابلطتمب مزتليو مهفي رخآلا ينوناقلا بساحملا ناك اذإ ام •
 .لالقتسالا

 .رخآلا ينوناقلا بساحملل ةينهملا ةءافكلا •

 .رخآلا ينوناقلا بساحملا لمع ف طابترالا قيرف ةكراشم ىدم •

 .ينوناقلا بساحملا كلذ ىلع لاعف لكشب فرشت ةيميظنت ةئيب ف لمعي رخآلا ينوناقلا بساحملا ناك اذإ ام •

 طابترالا ذيفنتو طيطخت دنع ةيبسنلا ةيمهألا

 )٢١ ,٢٠ يترقفلا :عجار( طابترالل طيطختلا دنع ةيبسنلا ةيمهألا ديدحت

 شقانت دق طباوضلا نأ نم مغرلا ىلعو .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ضرعو دادعإ قايس ف ةيبسنلا ةيمهألا موهفم طباوضلا شقانت دق .٤٤أ
 :يلي ام ماع لكشب لمشي ةيبسنلا ةيمهألا موهفم نأ الإ ,ةفلتخم تاحلطصم قفو ةيبسنلا ةيمهألا

 تارارقلا ىلع ,ةعمتجم وأ ةدرفنم ,رثؤتس اهنأ ةينالقعب عقوتلا نكمملا نم ناك اذإ ةيرهوج ,فذحلا كلذ ف امب ,تافيرحتلا دعت •
 ;يرارحلا سابتحالا ةمئاق ساسأ ىلع ةذختملا يمدختسملل ةلصلا تاذ

 .ًاعم امهب وأ ,ةيرهوجلا تافيرحتلا ةعيبط وأ مجحب رثأتتو ,ةطيحملا فورظلا ءوض ف ةيبسنلا ةيمهألاب ةصاخلا ماكحألا ردصت •

 تامولعملا تاجايتحا ةسارد ىلع يرارحلا سابتحالا ةمئاقل يفدهتسملا يمدختسملل ةبسنلاب ةمهم رومأب ةقلعتملا ماكحألا دمتعت •
 ييدرف يمدختسم ىلع ةيرهوجلا تافيرحتلل نكمملا رثألا نابسحلا ف ذخؤي الو .ةعومجمك يفدهتسملا يمدختسملل ةكرتشملا
 .ريبك دح ىلإ مهتاجايتحا فلتخت دق نيذلا ,نيددحم

 اذإو .طابترالل ةيبسنلا ةيمهألا ديدحت ف ينوناقلا بساحملل ًايعجرم ًاراطإ ,ةقبطنملا طباوضلا نمض هدوجو لاح ف ,شاقنلا اذه رفوي .٤٥أ
 راطإلا اذهب ينوناقلا بساحملا دوزت هالعأ اهيلإ راشملا صئاصخلا نإف ,ةيبسنلا ةيمهألا موهفمل ًاشاقن ةقبطنملا طباوضلا لمشت مل
 .يعجرملا

 
 ٣٢–٢٦ تارقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم )١٩(
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 ةكرتشملا تامولعملا تاجايتحال ينوناقلا بساحملا روصتب رثأتتو ,ينهم مكح ةلأسم ةيبسنلا ةيمهألل ينوناقلا بساحملا ديدحت نإ .٤٦أ
 يمدختسملا نأ ضرتفي نأ ينوناقلا بساحملل ةبسنلاب لوقعملا نم هنإف ,قايسلا اذه فو .ةعومجمك يفدهتسملا يمدختسملل
 :يفدهتسملا

 يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةدراولا تامولعملا ةسارد ف ةبغرلاو ,يرارحلا سابتحالاب ةطبترملا ةطشنألاب ةلوقعم ةفرعم مهيدل )أ(
 ;ةيانعلا نم لوقعم ردقب

 مهف مهيدلو ,ةيبسنلا ةيمهألا نم ةبسانم تايوتسمل ًاقفو اهيلع ديكأتلا يدقت تو اهدادعإ ت يرارحلا سابتحالا ةمئاق نأ نومهفي )ب(
 ;ةقبطنملا طباوضلا ف ةنَّمضم ةيبسنلا ةيمهألل ميهافم يأل

 ;)٥٩أ – ٥٤أ تارقفلا رظنا( دكأت مدع تالاح يوطنت تاثاعبنالا ةيمك سايق قرط نأ نومهفي )ج(

 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةدراولا تامولعملا ساسأ ىلع ةلوقعم تارارق نوذختي )د(

 :يلي ام ,لاثملا ليبس ىلع ,نونمضتي دق تامولعملا نم مهتاجايتحاو يفدهتسملا يمدختسملا نإ .٤٧أ

 دقو .ةيعوطلا تاحاصفإلا لاح ف عسوألا عمتجملاو يفظوملاو ءالمعلاو نيدروملا لثم ةحلصملا باحصأ نم مهريغو نيرمثتسملا •
 فيظوتلا وأ اهعم ةرجاتملا وأ ةأشنملل ضورق يدقت وأ ;ةأشنملا ف ةيكلملا قوقح عيب وأ ءارشل تارارقب ةيتامولعملا مهتاجايتحا قلعتت
 .ييسايسلا ,لاثملا ليبس ىلع ,اهريغ وأ ةأشنملل تادافإ يدقت وأ ;اهلبق نم

 تاودألا لوادتل تارارقب ةيتامولعملا مهتاجايتحا قلعتت دق يتلاو ,تاثاعبنالا عم يراجتلا لماعتلا جمانرب ةلاح ف قوسلا ف يكراشملا •
 ىلع ىرخأ تابوقع وأ تامارغ ضرف وأ ,جمانربلا اهدجوي يتلا )تاءافعالا وأ تادامتعالا وأ صيخارتلا لثم( ضوافتلل ةلباقلا
 .ةدئازلا تاثاعبنالا ساسأ

 مازتلالا ىدم ةعباتمب ةيتامولعملا مهتاجايتحا قلعتت دقو .يميظنتلا حاصفإلا جمانرب ةلاح ف رارقلا عانصو ةيميظنتلا تاهجلا •
 دمتعت يتلاو ,هعم فيكتلاو خانملا ريغت ةدح نم فيفختلاب ةطبترملا ةيموكحلا ةسايسلا تارارق نم عساو قاطنبو ,حاصفإلا جمانربب
 .ةعمجملا تامولعملا ىلع ةداع

 لثم ,ةيليغشتو ةيجيتارتسا تارارق ذاختال تاثاعبنالا لوح ةنيعم تامولعم نومدختسي نيذلا ةأشنملا ف ةمكوحلاب نوفلكملاو ةرادإلا •
 لماعتلل جمارب ف لوخدلا وأ يميظنت حاصفإ جمانربل ًابسحت امبر ,رامثتسالا عيبو رامثتسالا تارارقو ةليدبلا تاينقتلا يب رايتخالا
 .تاثاعبنالا عم يراجتلا

 ريبك ددع دجوي امدنع ةصاخبو ,ديكأتلا ريرقت نوؤرقي فوس نيذلا صاخشألا عيمج ديدحت ىلع ًارداق ينوناقلا بساحملا نوكي ال دقو 
 تامامتها مهدنع نوكي نأ حجرملا نم يلمتحم ءارق دوجو دنع ةصاخبو ,تالاحلا هذه فو .هيلإ لوصولا نوعيطتسي يذلا سانلا نم
 ةكرتشملا تامامتهالا يوذ ييسيئرلا ةحلصملا باحصأ ىلع يفدهتسملا يمدختسملا رصح متي دقف ,تاثاعبنالاب قلعتي اميف قاطنلا ةعساو
 فرطلاو ينوناقلا بساحملا يب ةيقافتا ماربإ لالخ نم ,لاثملا ليبس ىلع ,قرط ةدعب يفدهتسملا يمدختسملا ديدحت نكميو .ةمهملاو
 .حئاوللا وأ ةمظنألا بجومب وأ دقاعتملا

 تارارقلا نأ ةظحالم يغبنيو .ةيعونلاو ةيمكلا لماوعلا نم لكب رثأتتو ,ةطيحملا فورظلا ءوض ف ةيبسنلا ةيمهألاب ةقلعتملا ماكحألا ردصت .٤٨أ
 طابترال ةيبسنلا ةيمهألا سفن يه لوقعملا ديكأتلا طابترال ةيبسنلا ةيمهألا نأ يأ ,ديكأتلا ىوتسمب رثأتت ال ةيبسنلا ةيمهألاب قلعتت يتلا
 .دودحملا ديكأتلا

 ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا لمشتو .ةيبسنلا ةيمهألا ديدحت ف ةيادب ةطقنك راتخم يعجرم سايقم ىلع ةيوئم ةبسن قيبطت متي ام ًابلاغ .٤٩أ
 :يلي ام ةبسانملا ةيوئملا ةبسنلاو بسانملا يعجرملا سايقملا ديدحت

 ةعطقتسملا دونبلاو )٣( قاطنلاو )٢( قاطنلاو )١( قاطنلا تاثاعبنا ,لاثملا ليبس ىلع( يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةلومشملا رصانعلا •
 يلامجإ نع ةرابع وه ,ةددحملا فورظلا بسح ,ًابسانم نوكي دق يذلا يعجرملا سايقملا نإ .)ةلازإلا تايلمعو تاثاعبنالا نم
 تاثاعبنالل ةعطقتسم دونب يأ حرط لبق )٣( قاطنلاو )٢( قاطنلاو )١( قاطنلا تاثاعبنا عومجم يأ ,اهنع ريرقتلا متي يتلا تاثاعبنالا
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 جاتنتسا يطغي ال امدنع ,كلذل .ينوناقلا بساحملا جاتنتسا اهلمشي يتلا تاثاعبنالاب ةيبسنلا ةيمهألا طبترت .ةلازم تاثاعبنا وأ
 نم صاخلا ءزجلا كلذب طقف قلعتي اميف ةيبسنلا ةيمهألا ديدحت متي هنإف ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق لمجم ينوناقلا بساحملا
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق لمجم نع ةرابع ناك ول امك ينوناقلا بساحملا جاتنتسا هيطغي يذلا يرارحلا سابتحالا ةمئاق

 يتلا تاحاصفإلا وأ تاثاعبنالا نم ةنيعم عاونأ دجوت ,تالاحلا ضعب فو .ددحم حاصفإ ةعيبط وأ تاثاعبنالا نم ددحم عون ةيمك •
 تافيرحت اهلمجمب يرارحلا سابتحالا ةمئاقل ةيبسنلا ةيمهألا نم رثكأ وأ لقأ رادقم تاذ نوكت يتلا ةيرهوجلا تافيرحتلا اهيف دعت
 ةلود نم ةجتانلا تاثاعبنالل ربكأ وأ رغصأ ةيمهأ ديدحت بسانملا نم هنأ ينوناقلا بساحملا ىري دق ,لاثملا ليبس ىلعف .ةلوبقم
 .يعم قفرم وأ قاطن وأ زاغ نم وأ ةنيعم

 تاثاعبنالل ةنيعم ةنراقم ىلع لمتشت تناك اذإ ام ,لاثملا ليبس ىلع ,ةقالعلا تاذ تامولعملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق ضرع ةيفيك •
 قلعتي اميف ةيبسنلا ةيمهألا ديدحت نوكي دق ةلاحلا كلت فو ,يعم ىلعأ دح" وأ ساسألا ةنس عم وأ ةقباسلا )تارتفلا( ةرتفلا عم
 قلعتي اميف ةيبسنلا ةيمهألا ديدحت نكمي هنإف ,ًامئالم "ىلعألا دحلا" نوكي امثيحو .ةمئالملا تارابتعالا دحأ ةنراقملا تامولعملاب
 .اهنع ريرقتلا متي يتلا تاثاعبنالا نم لقأ ناك اذإ ىلعألا دحلل ةأشنملا صيصختب

 ديدحت بسانملا نم نوكي دقف ,ىرخأ ىلإ ةرتف نم ريبك لكشب تاثاعبنالا تتوافت اذإ ,لاثملا ليبس ىلعف .تاثاعبنالل يبسنلا بلقتلا •
 .ىلعأ ةيلاحلا ةرتفلا تناك نإو ىتح بذبذتلا قاطن نم يلفسلا فرطلاب ةنراقم ةيبسنلا ةيمهألا

 هنأ ىلع هيلإ ريشت نأ نكميو ةقدلل ًانيعم ًادح ةقبطنملا طباوضلا ددحت نأ نكمي ,تالاحلا ضعب فو .ةقبطنملا طباوضلا تابلطتم •
 صنلا متي ةيوئم ةبسن مادختساب تاثاعبنالا سايق متي نأب عقوت ىلع طباوضلا صنت دق ,لاثملا ليبس ىلعف .ةيبسنلا ةيمهألا وه
 بساحملل ًايعجرم ًاراطإ رفوي طباوضلا هعضت يذلا دحلا نإف ,لاحلا وه اذه نوكي امثيحو ."ةيبسنلا ةيمهألا دح" اهنأ ىلع
 .طابترالل ةيبسنلا ةيمهألا ديدحت ف ينوناقلا

 :يلي ام ةيعونلا لماوعلا لمشت دق .٥٠أ

 .تاثاعبنالا رداصم •

 .ةلومشملا تازاغلا عاونأ •

 ضرغل يه تامولعملا تناك اذإ ام ,لاثملا ليبس ىلع( يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةدراولا تامولعملا هيف مدختست يذلا قايسلا •
 قاطن ىلع عزوي يذلا ةمادتسالا ريرقت ف اهنيمضتل وأ ,ام مظنمل اهميدقتل وأ ,تاثاعبنالا عم يراجتلا لماعتلا جمانرب ف مادختسالا
 .نوفدهتسملا نومدختسملا اهذختي نأ حجرملا نم يتلا تارارقلا عاونأو ;)عساو

 ,لاثملا ليبس ىلع ,نوفدهتسملا نومدختسملا اهيلع زكري يتلا تاحاصفإلا وأ تاثاعبنالا نم رثكأ وأ دحاو عون كانه ناك اذإ ام •
 .خانملا ريغت ف اهتمهاسم ىلإ ةفاضإلاب نوزوألا ةقبط فزنتست يتلا تازاغلا

 .ةقالعلا تاذ فادهألا قيقحت وحن هزرحت يذلا مدقتلاو خانملا ريغتب ةقلعتملا اهتيجيتارتساو ,ةأشنملا ةعيبط •

 .ةأشنملا اهيف لمعت يتلا ةيميظنتلاو ةيداصتقالا ةئيبلاو ةعانصلا •

 )٢٢ ةرقفلا :عجار( طابترالا ف مدقتلا عم رظنلا ةداعإ

 لامعأ نم يسيئر ءزجب فرصتلا ,لاثملا ليبس ىلع( طابترالا لالخ فورظلا ريغت ةجيتن رظن ةداعإ ىلإ ةيبسنلا ةيمهألا جاتحت دق .٥١أ
 ,لاثملا ليبس ىلعف .تاءارجإلا ذيفنت ببسب اهتايلمعو ةأشنملل ينوناقلا بساحملا مهف ف يعم ريغت وأ ةديدج تامولعم ةجيتن وأ )ةأشنملا
 ةيمهألا ديدحتل ًايئدبم ةمدختسملا كلت نع ريبك لكشب ةيلعفلا تاثاعبنالا فلتخت نأ لامتحا طابترالا لالخ حضاولا نم حبصي دق
 وأ ىوتسمو( يرارحلا سابتحالا ةمئاقل ةيبسنلا ةيمهألل بسانملا ىوتسملا نأ طابترالا لالخ ينوناقلا بساحملا جتنتسا اذإو .ةيبسنلا
 ,ًايئدبم ددحملا كلذ نم لقأ نوكيس )ًاقبطنم كلذ نوكي امثيح ,تاحاصفإلا وأ تاثاعبنالا نم ةددحم عاونأل ةيبسنلا ةيمهألا تايوتسم
 .ةيفاضإلا تاءارجإلا ىدمو تيقوتو ةعيبطو ءادألل ةيبسنلا ةيمهألا ف رظنلا ةداعإ يرورضلا نم نوكي دقف



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٢٤  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 )٢٦ – ٢٣ تارقفلا :عجار( اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتو ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف امب اهتئيبو ةأشنملا مهف

 يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتل تاءارجإلا ىدمو تيقوتو ةعيبطو مهفلا ىدم ديدحتل ينهملا مكحلا ينوناقلا بساحملا مدختسي .٥٢أ
 اذإ اميف ينوناقلا بساحملل يسيئرلا مامتهالا لثمتيو .لاحلا ىضتقم بسحب ,دودحم وأ لوقعم ديكأت ىلإ لوصولل ةمزاللا ,اهمييقتو
 بولطملا مهفلا قمع نإ .رايعملا اذه ف هيلع صوصنملا فدهلا قيقحتل ًايفاك اهمييقتو رطاخملا ديدحتو هيلإ لصوتلا ت يذلا مهفلا ناك
 ديدحتل تاءارجإلا ىدمو تيقوتو ةعيبطو مهفلا قمع نأ امك ,ةأشنملا ةرادإ ف ةرادإلا هكلمت يذلا كلذ نم لقأ ينوناقلا بساحملا نم
 .لوقعملا ديكأتلا طابترا ف اهنم لقأ يه دودحملا ديكأتلا طابترا ف اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم

 ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا تاءارجإ رفوت الو .ةرركتم ةيلمع يه اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتو يعم مهف ىلإ لصوتلا نإ .٥٣أ
 .ديكأتلا جاتنتسا اهيلإ دنتسي يتلا ةبسانملا ةلدألا نم يفكي ام اهتاذ دحب اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتو اهتئيبو

 ))ـه(٧٦ ,ج)١()ب(٢٣ يترقفلا :عجار( دكأتلا مدع

 :ببسب %١٠٠ ةبسنب ةقيقد يرارحلا سابتحالا ةيمك سايق ةيلمع نوكت نأ ردانلا نم .٥٤أ
 لدعم نإف ,لاثملا ليبس ىلعف .يرارحلا سابتحالا سايق لوح ةلماكلا ريغ ةيملعلا ةفرعملا ببسب كلذ أشني :يملعلا دكأتلا مدع )أ(

 تازاغلا تاثاعبنا عمجل مدختست يتلا "لمتحملا يرارحلا سابتحالا" ميقو ةيجولويبلا ضاوحألا ف يرارحلا سابتحالا زاجتحا
 مدع تاريثأت ةجرد عقتو .ةلماكلا ريغ ةيملعلا ةفرعملل عضخت نوبركلا ديسكوأ يناث زاغل تالِداعم اهنأ ىلع اهنع ريرقتلاو ةفلتخملا
 ىلإ يملعلا دكأتلا مدع يدؤي نأ ةيناكمإ نإف ,كلذ عمو .ةأشنملا ةرطيس جراخ اهنع غلبملا تاثاعبنالا ةيمك سايق ىلع يملعلا دكأتلا
 تاضارتفا ىلع صنت طباوض مادختسا لالخ نم اهنم ليلقتلا نكمي ,اهنع ريرقتلا متي يتلا تاثاعبنالا ف ةلوقعم ريغ تاتوافت
 ;تاضارتفالا كلت دسجت ةددحم لماوع وأ ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ ف اهمادختسا متيل ةددحم ةيملع

 دودح نمض تاثاعبنالا ةيمك سايق ف مدختست يتلا باسحلاو سايقلا تايلمع نم كلذ جتني :)سايقلا وأ( ريدقتلا دكأت مدع )ب(
 قلعتي نأ نكمي ,لاثملا ليبس ىلع( يعم ريدقت اهيلع دمتعي يتلا تانايبلاب ريدقتلا دكأت مدع قلعتي دقو .ةمئاقلا ةيملعلا ةفرعملا
 ف مدختسملا ًاقبطنم نوكي امدنع جذومنلا كلذ ف امب ,ةقيرطلاب وأ )ةمدختسملا سايقلا تاودأ ف ةمزالملا دكأتلا مدع تالاحب
 دقو .ريدقتلا دكأت مدع ةجرد ف ةأشنملا مكحتت بلاغلا فو .)يلاوتلا ىلع ,جذومنلاو لماعلا دكأت مدعب فرعي ًانايحأ( يوقتلا ءارجإ
 .ةعفترم فيلاكت ىلع ريدقتلا دكأت مدع ةجرد نم ليلقتلا يوطني

 ىلعف .ديكأتلا ريرقتل عوضومك ةبسانم ريغ ةأشنملا تاثاعبنا نأ ينعت ال دكأتلا مدعل عضخي ةأشنملا تاثاعبنا ةيمك سايق نأ ةقيقح نإ .٥٥أ
 ددع ىلع ددحم تاثاعبنا لماع قيبطت ةطساوب ءابرهكلا نم )٢( قاطنلا تاثاعبنا باستحا ةقبطنملا طباوضلا بلطتت دق ,لاثملا ليبس
 .فورظلا عيمج ف ةحيحص نوكت ال دق جذامنو تاضارتفا ىلع ددحملا تاثاعبنالا لماع دمتعي فوسو .ةكلهتسملا طاو وليكلا تاعاس
 ديكأت يدقت ةداع نكمي هنإف ,ٍفاك لكشب اهنع حصفمو ةددحملا فورظلا ف ةلوقعم جذامنلاو تاضارتفالا تناك املاط هنإف ,كلذ عمو
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةدراولا تامولعملا ىلع

 فورظلا ىلع ةينبملا تاضارتفالاو جذامنلا مدختست يتلا طباوضلل ًاقفو تايمكلا سايق عم ٥٥أ ةرقفلا ف روكذملا عضولا ةلباقم متت دق .٥٦أ
 ىلع ,مادختسا نم رثكأ ةقدب تايمكلل سايق ةأشنملاب ةصاخ تاضارتفاو جذامن مادختسا نع جتني نأ لمتحملا نمو .ةأشنملل ةفلتخملا
 اميف ةيرهوجلا تافيرحتلل ةيفاضإ رطاخم كلذ نع أشني نأ ًاضيأ لمتحملا نمو ;ةنيعم ةعانصل تاثاعبنالا لماوع طسوتم ,لاثملا ليبس
 تاضارتفالا نأ املاط هنإف ,٥٥أ ةرقفلا ف هيلإ ةراشإلا تمت امبسحو .ةأشنملاب ةصاخلا تاضارتفالاو جذامنلا ىلإ لوصولا ةيفيك صخي
 سابتحالا ةمئاق ف ةدراولا تامولعملا ىلع ديكأت يدقت ةداع نكمي هنإف ,ٍفاك لكشب اهنع حصفمو ةددحملا فورظلا ف ةلوقعم جذامنلاو
 .يرارحلا

 ةدراولا تامولعملا ىلع دكأتلا مدع ريثأت ناك اذإ ديكأتلا طابتراب مايقلا بسانملا ريغ نم هنأ ينوناقلا بساحملا ررقي دق ,تالاحلا ضعب ف .٥٧أ
 يتلا ةأشنملا تاثاعبنا نم ةريبك ةبسن نوكت امدنع ,لاثملا ليبس ىلع ,لاحلا وه اذه نوكي دقو .ًادج ًايلاع يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف
 ,ٍفاك لكشب ةروطتم ريغ ريدقتلا قرط نوكت امدنعو اهتبقارم متي ال يتلا )٨أ ةرقفلا رظنا( تابرستلا رداصم نع ةجتان اهنع ريرقتلا ت
 نأ ىلإ ةراشإلا يغبنيو .ةيجولويبلا ضاوحألا ىلإ بسنت اهنع ريرقتلا ت يتلا ةأشنملل ةلازإلا تايلمع نم ةريبك ةبسن نوكت امدنع وأ
 ,لوقعملا ديكأتلا طابترال ةبسانم ريغ تناك اذإ يأ ,ديكأتلا ىوتسمب رثأتت ال فورظلا هذه ف ديكأتلا طابتراب مايقلاب ةقلعتملا تارارقلا
 .حيحص سكعلاو ,دودحملا ديكأتلا طابترال ةبسانم ريغ اهنإف



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٢٥  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 ىلع رثؤت يتلا دكأتلا مدع تالاح تاريثأتو بابسأو ةعيبط نأشب يرارحلا سابتحالا ةمئاق عم ةقفرملا تاحاضيالا ف دراولا شاقنلا نإ .٥٨أ
 نأ نكميو .تاثاعبنالا ةيمك سايقل ةبحاصملا دكأتلا مدع تالاح ىلإ يفدهتسملا يمدختسملا هبني ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق
 نكمي ,لاثملا ليبس ىلعف .اهمادختسا بجي يتلا طباوضلا نوفدهتسملا نومدختسملا ددحي ال امدنع صوصخلا هجو ىلع ًامهم اذه نوكي
 ضرغل ةمدختسملا طباوضلا ريوطت ت نإو ىتح يفدهتسملا يمدختسملا نم عساو عاطقل ةحاتم يرارحلا سابتحالا ةمئاق نوكت نأ
 .ددحم يميظنت

 فرصب ديكأتلا ريرقت ف هيلإ ةراشإلا متي نأ بلطتت )ـه(٧٦ ةرقفلا نإف ,يرارحلا سابتحالا مئاوق عيمجل ةمهم ةمس دكأتلا مدع نأ امبو .٥٩أ
 .)٢٠(يرارحلا سابتحالا ةمئاق عم ةقفرملا تاحاضيالا ف ,تدجو نإ ,تاحاصفإلا هلمشت امع رظنلا

 اهتئيبو ةأشنملا

 :))٣()ب(٢٣ ةرقفلا :عجار( تايلمعلا عاطقنا

 ءزجك ,لاثملا ليبس ىلع ,هل طيطختلا متي دق وأ ةأجف ثدحي دق يذلاو لمعلل تقؤملا فاقيإلا لثم ةنيعم ثداوح تاعاطقنالا لمشت دق .٦٠أ
 تارتف ف قفارملا دحأ مدختسي امدنع ,لاثملا ليبس ىلع ,ةعطقتم تايلمعلا ةعيبط نوكت دق ,تالاحلا ضعب فو .ةنايصلا لودج نم
 .طقف ةورذلا

 :))ـه(٢٣ ةرقفلا :عجار( خانملا ريغت فادهأو تايجيتارتسا

 ةعمسلاب ةقلعتملاو ةيداملاو ةيميظنتلاو ةيداصتقالا رطاخملاو ,تدجو نإ ,ةأشنملاب ةصاخلا خانملا ريغت ةيجيتارتسال نابسحلا ف ذخألا نإ .٦١أ
 اهنأب ديفت تادهعت ةأشنملا تمدق اذإ ,لاثملا ليبس ىلعف .يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت ف ينوناقلا بساحملا دعاست دق ةلصلا تاذ
 دق هنأكو فدهلا لعجي امب عقاولا نم لقأ تاثاعبنا نع حيرصتلل ًازفاح كلذ رفوي دقف ,نوبركلا تاثاعبنال يدايح عضو ف نوكت فوس
 عم يراجتلا لماعتلا جمانربل اًلبقتسم عضخت نأ ةأشنملا تعقوت اذإ ,كلذ نم سكعلا ىلعو .هنع نلعملا ينمزلا راطإلا نمض ققحت
 نم ربكأ ًاردق ةأشنملا مالتسا ةصرف ةدايزل عقاولا نم رثكأ تاثاعبنا نع حيرصتلل ًازفاح تقولا سفن ف كلذ رفوي دقف ,تاثاعبنالا
 .جمانربلا ةيادب ف تاءافعإلا

 )٢٤ ةرقفلا :عجار( اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلا تاءارجإ

 ,ةأشنملل بولطملا مهفلا ىلإ هلصوت قايس ف ٢٤ ةرقفلا ف ةدراولا تاءارجإلا عيمج ذيفنتب بلاطم ينوناقلا بساحملا نأ نم مغرلا ىلع .٦٢أ
 .مهفلا كلذ بناوج نم بناج لكل ًاعيمج اهذيفنت همزلي ال هنأ الإ

 ))ب(٢٤ ةرقفلا :عجار( اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتو اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلل ةيليلحتلا تاءارجإلا

 ددحت دق اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتلو اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلل اهذيفنت متي يتلا ةيليلحتلا تاءارجإلا نإ .٦٣أ
 ساسأ ريفوت لجأ نم يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقت ف دعاست دقو اهب ملع ىلع ينوناقلا بساحملا نكي مل يتلا ةأشنملا بناوج
 يرارحلا سابتحالا تاثاعبنا ةنراقم ,لاثملا ليبس ىلع ,ةيليلحتلا تاءارجإلا لمشت دقو .ةمَّيقملا رطاخملل تاباجتسا قيبطتو ميمصتل
 .قفارملا هذهل جاتنإلا ماقرأ عم ةفلتخم قفارم نم ةرداصلا

 .طابترالا ىلع راثآ اهل رومأ ىلإ ريشت دق تاهاجتاو بسنو غلابمو ةيداع ريغ ثادحأ دوجو ديدحت ىلع ةيليلحتلا تاءارجإلا دعاست دق .٦٤أ
 .يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت ف ينوناقلا بساحملا ةعقوتملا ريغ وأ ةيداعلا ريغ ةفشتكملا تاقالعلا دعاست دقو

 ةبسنلاب لاحلا وه اذه نوكي دق( ٍلاع ىوتسم دنع اهعيمجت متي يتلا تانايبلا ةيليلحتلا تاءارجإلا هذه مدختست امدنع هنإف ,كلذ عمو .٦٥أ
 هذه جئاتن نإف ,)اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتلو اهتئيبو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتلل اهذيفنت متي يتلا ةيليلحتلا تاءارجإلل
 ةلدألا رابتعا نإف ,تالاحلا هذه لثم ف ,هيلع ًءانبو .يرهوج فيرحت دوجو ىدم لوح ًاماع ًايلوأ ًارشؤم طقف رفوت ةيليلحتلا تاءارجإلا
 مهف ف ينوناقلا بساحملا دعاست دق ةيليلحتلا تاءارجإلا هذه جئاتن عم يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت دنع اهعمج ت يتلا ىرخألا
 .ةيليلحتلا تاءارجإلا جئاتن يوقتو

 
 .)ـه(٤٩ ةرقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم ًاضيأ رظنأ )٢٠(



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٢٦  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 ))ج(٢٤ ةرقفلا :عجار( يصقتلاو ةظحالملا

 ةبقارم زاهجل ينوناقلا بساحملا ةظحالم ,لاثملا ليبس ىلع ,نورخآلا هذفني يعم ءارجإ وأ ةنيعم ةيلآ ىلإ رظنلا نم ةظحالملا نوكتت .٦٦أ
 ىلع رصتقت اهنكلو ,ءارجإلا وأ ةيلآلا ذيفنت لوح ةلدأ ةظحالملا رفوتو .ةباقرلا تاودأ ذيفنتل وأ ,ةأشنملا يفظوم لبق نم هترياعم ءانثأ
 .ءارجإلا وأ ةيلآلا ذيفنت ةيفيك ىلع رثؤي دق ةظحالملا تحت لمعلا نوك نأ ةقيقحب ةدودحمو ,هيف ىرجت يذلا تقولا

 :يلي ام ىلع يصقتلا يوطني .٦٧أ

 ,لاثملا ليبس ىلع ,رخآ لكش يأ ف وأ ينورتكلإ وأ يقرو لكش ف وأ ,ةيجراخ وأ ةيلخاد تناك ءاوس ,قئاثولا وأ تالجسلا صحف )أ(
 بسحب ,دامتعالا ةيناكمإ نم ةتوافتم تاجردب ةلدأ قئاثولاو تالجسلا نع يصقتلا رفويو .ةباقرلا ةزهجأ دحأ ةرياعم تالجس
 وأ ;ةيلخادلا قئاثولاو تالجسلا جاتنإ ىلع ةباقرلا تاودأ ةيلعاف نعو ,اهردصمو اهتعيبط

 .ةرياعم زاهج ,لاثملا ليبس ىلع ,يدام صحف )ب(

 لثم ىلع ةلثمألا لمشتو .اهتئيبو ةأشنملا لوح تامولعم ًاضيأ رفوت دقو ,نيرخآلاو ةرادإلا نم تاراسفتسالا يصقتلاو ةظحالملا معدت دق .٦٨أ
 :يلي امع يصقتلاو ةظحالملا تاءارجإلا هذه

 امدنع صوصخلا هجو ىلع ةلص تاذ نوكت دق قفارم ف ,ةباقرلا تادعم كلذ ف امب تادعملاو تايلآلا ةظحالم .ةأشنملا تايلمع •
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف )١( قاطنلا تاثاعبنا يمضت متي

 لمعلا ةلدأو )صحفلا تاربتخم نم جئاتنو ةرياعملا تالجس لثم( تالجسلاو )تاثاعبنالا ليلقت ططخو تايجيتارتسا لثم( قئاثولا •
 .ةيلخادلا ةباقرلا تاودأو تامولعملا عمج تاءارجإ لوح تامولعم ليصفتلاب ضرعت يتلا

 .ةأشنملاب ةصاخلا ةيئيبلا ةرادإلا ةمظنأب قلعتي اميف ةيجراخلا وأ ةيلخادلا ريراقتلا لثم ,ةمكوحلاب يفلكملا وأ ةرادإلل ةدعملا ريراقتلا •

 .)ةرادإلا سلجم تاعامتجا رضاحم لثم( ةمكوحلاب يفلكملا لبق نمو )ةيعبرلا ةيرادإلا ريراقتلا لثم( ةرادإلا لبق نم ةدعملا ريراقتلا •

 )ل٢٦ – د٢٥ تارقفلا :عجار( ةأشنملا ف ةيلخادلا ةباقرلل مهف ىلإ لصوتلا

 ةيمك سايقب ةقلعتملاو ةأشنملا ف ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم عيمجل مهف ىلإ لصوتلا ينوناقلا بساحملا مزلي ال ,دودحملا ديكأتلا طابترا ف .٦٩أ
 تاودأ ميماصت يوقت ينوناقلا بساحملا مزلي ال ,كلذ ىلإ ةفاضإلابو .لوقعملا ديكأتلا طابترا ف بولطم وه امك اهنع ريرقتلاو تاثاعبنالا
 ةأشنملا نم راسفتسالا ًابلاغ بسانملا نم ناك نإو- دودحملا ديكأتلا طابترا ف هنإف ,كلذلو .اهقيبطت ت دق تناك اذإ ام ديدحتو ةباقرلا
 لصوتلا بلاغلا ف يرورضلا نم نوكي نلف -اهنع ريرقتلاو تاثاعبنالا ةيمك سايقب ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ ةعباتمو ةباقرلا ةطشنأ نع
 .ةأشنملا ف ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ تانوكمل يليصفت مهف ىلإ

 بساحملل ةبسانملا ةلدألا نم يفكي ام رفوت لوح كش تالاح ريثي دق ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلا تانوكمل ينوناقلا بساحملا مهف نإ .٧٠أ
 :)٩٦أ ةرقفلاو ,٩٣أ – ٩٢أ ,٧٢أ – ٧١أ تارقفلا ًاضيأ رظنا( ,لاثملا ليبس ىلعف .طابترالا لامكتسال ينوناقلا

 ينوناقلا بساحملا عفدت يتلا ةجردلا ىلإ ةيدج فواخم يرارحلا سابتحالا ةمئاق نودعي نيذلا كئلوأ ةهازن نأشب فواخملا نوكت دق •
 .طابترالا ذيفنت اهعم نكمي ال ةجرد ىلإ ٍلاع يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةرادإلا ضرع ءوس رطخ نأ جاتنتسا ىلإ

 رفوتي نأ حجرملا ريغ نم هنأ ينوناقلا بساحملا ررقي نأ ىلإ اهيلع دامتعالا ةيناكمإو ةأشنملا تالجس ةلاح نأشب فواخملا يدؤت دق •
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلع لدعملا ريغ جاتنتسالا معدل ةبسانملا ةلدألا نم يفكي ام

 :))د(ل٢٥ ةرقفلا :عجار( طابترالاب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأ

 تامولعم ماظن قيثوتو مدقت ىوتسمب رثأتي دق طابترالاب ةلص تاذ ةددحم ةباقر ةطشنأ تناك اذإ ام نأشب ينوناقلا بساحملا مكح نإ .٧١أ
 هنإف ,تاثاعبنالا نع ريرقتلا روطت عمو .تاثاعبنالا نع ريرقتلاب ةلصتملا ,ةقالعلا تاذ لامعألا تايلآ كلذ ف امب ,يمسرلا هعباطو ةأشنملا
 ةيمك سايقب ةطبترملا ةقالعلا تاذ ةباقرلا ةطشنأو تامولعملا ةمظنأ ةيمسرو قيثوتو مدقت ىوتسم ًاضيأ روطتي نأ عقوت نكمملا نم
 .اهنع ريرقتلاو تاثاعبنالا
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 ,ًاقيثوت لقأو ريبك لكشب ةيئادب ةددحملا ةباقرلا ةطشنأ نوكت نأ حجرملا نم ,ةروطتملا ريغ تامولعملا ةمظنأ وأ ًادج ةريغصلا تآشنملا ف .٧٢أ
 ةطشنأ مهف ةرورضب ينوناقلا بساحملا مكحي نأ حجرملا ريغ نم هنإف ,لاحلا وه اذه نوكي امدنعو .يمسر ريغ لكشب طقف دجوت دقو
 فو ,ىرخأ ةهج نمو .ةمَّيقملا رطاخملل بيجتست ةيفاضإ تاءارجإ ميمصتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقت لجأ نم ةددحملا ةباقرلا
 .مظنملا لبق نم اهميمصت ىلع ةقداصملاو يمسر لكشب ةباقرلا ةطشنأو تامولعملا ماظن قيثوت مزلي دق ,ميظنتلل ةعضاخلا جماربلا ضعب
 ىلعف .اهب ةطبترملا ةباقرلا تاودأو ةلصلا تاذ ةقفدتملا تانايبلا عيمج قيثوت نكمي ال دق ,تالاحلا هذه ضعب ف ىتح هنإف كلذ عمو
 ةروطتم ةطشنأ ,ةرمتسملا ةعباتملا نم ردصملا تانايب عمجب قلعتت يتلا ةباقرلا ةطشنأ نوكت نأ ربكأ لكشب حجرملا نم نوكي دق ,لاثملا ليبس
 ٩٢أ ,٧٠أ تارقفلا ًاضيأ رظنا( اهنع ريرقتلاو تانايبلل ةقحاللا ةجلاعملاب قلعتت يتلا ةباقرلا ةطشنأ نم ةيمسر رثكأو ديج لكشب ةقثومو
 .)٩٦أ ,٩٣أ –

 )٢٧ ةرقفلا :عجار( ةأشنملا حلاصل ذفنت يتلا ىرخألا تاطابترالا

 ةباقرلا ةئيبب قلعتت بناوجب ,لاثملا ليبس ىلع ,ةأشنملا حلاصل ذفنُت ىرخأ تاطابترا نم اهيلع لوصحلا نكمي يتلا تامولعملا طبترت دق .٧٣أ
 .ةأشنملا ف

 )٣١ ةرقفلا :عجار( ةأشنملا قفارم نمض عقوملا ف تاءارجإلا ذيفنت

 )"عقوملا ةرايز" ظفلب اهيلإ راشي ام ًابلاغ( يعم قفرم نمض عقوملا ف ىرخأ تاءارجإ ذيفنت ىلإ ةفاضإلاب يصقتلاو ةظحالملاب مايقلا نإ .٧٤أ
 هنأل ًارظنو .يسيئرلا بتكملا ف تاءارجإب مايقلا لالخ نم ينوناقلا بساحملا هروطي يذلا ةأشنملا لوح مهفلا ءانب ف ًامهم ًارمأ نوكي دق
 لوقعملا ديكأتلا طابترال ةيلومش رثكأ دعي اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتو ةأشنملل ينوناقلا بساحملا مهف نأب عقوتلا نكمي
 لوقعملا ديكأتلا طابترا لاح ف ربكأ ًةداع نوكي عقوملا ف تاءارجإلا ذيفنت اهيف متي يتلا قفارملا ددع نإف ,دودحملا ديكأتلا طابترال هنم
 .دودحملا ديكأتلا طابترا لاح ف اهددع نم

 )ينوناقلا بساحملا نع ةباين تاءارجإلا هذهب مايقلل رخآ ينوناق بساحم فيلكت وأ( يعم قفرم نمض عقوملا ف تاءارجإلا ذيفنت نكمي .٧٥أ
 يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةباجتسالا دنع وأ اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحتل تاءارجإب مايقلا دنع ,طيطختلا نم ءزجك
 ف رظنلا دنع ىلوألا ةرملل اهذيفنت يرجي ةيلمعل صاخ لكشب ًايرورض ًارمأ ةمهملا قفارملا ف تاءارجإب مايقلا دعي ام ًابلاغو .ةمَّيقملا
 تانايبلا ةجلاعمو عمج ةمظنأ تناك اذإ ام تابثإ دنعو ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةلومشملا ضاوحألاو )١( قاطنلا رداصم لامتكا
    .ةقالعلا تاذ دكأتلا مدع تالاحو ةيساسألا ةيداملا تايلآلا ىلإ ةبسنلاب ةبسانم ةأشنملاب ةصاخلا ريدقتلا بيلاسأو

 هروطي يذلا مهفلا ءانب ف ًامهم ًارمأ يعم قفرم نمض عقوملا ف تاءارجإب مايقلا دعُي دق ,٧٤أ ةرقفلا ف هيلإ ةراشإلا تمت امبسح .٧٦أ
 فوس ,لوقعملا ديكأتلا تاطابترا نم ديدعلل ةبسنلابو .يسيئرلا بتكملا ف تاءارجإب مايقلا لالخ نم ةأشنملا لوح ينوناقلا بساحملا
 يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةباجتسالل مهم قفرم لك نمض عقوملا ف تاءارجإب مايقلا يرورضلا نم هنأب ًاضيأ ينوناقلا بساحملا مكحي
 ةأشنملا كلمت امدنع دودحملا ديكأتلا طابترال ةبسنلابو .)١( قاطنلا تاثاعبنا تاذ ةمهم قفارم ةأشنملا كلتمت امدنع ًاصوصخو ,ةمَّيقملا
 بساحملا ذيفنت نودب ىزغم يذ ديكأت ىوتسم ىلع لوصحلا نكمملا نم نوكي ال دقف ,)١( قاطنلا تاثاعبنا تاذ ةمهملا قفارملا نم ًاددع
 بساحملا ددحيو )١( قاطنلا تاثاعبنا تاذ ةمهم قفارم ةأشنملا كلتمت امدنعو .ةمهملا قفارملا نم ةراتخم ةعومجم ف تاءارجإل ينوناقلا
 دقف ,)هنع ةباينلاب رخآ ينوناق بساحم لبق نم وأ( هلبق نم قفرملا نمض عقوملا ف ةيفاكو ةلعاف تاءارجإ ذيفنت نكمي ال هنأ ينوناقلا
 :يلي امم رثكأ وأ ًادحاو ةليدبلا تاءارجإلا لمشت

 .داوملا قفدتل ةينايبلا تاموسرلاو ةقاطلا قفدتل ةينايبلا تاموسرلاو ردصملا قئاثو صحف •

 .قفرملا ةرادإ لبق نم نايبتسالا دودر ليلحت •

 .قفرملل ةيعانصلا رامقألا روص ةنياعم •

 بسانملا نم هنأ ينوناقلا بساحملا ررقي دقف ,لوقعم ديكأت طابترا ف ةصاخبو ,تاثاعبنالا عومجمل ةبسانم ةيطغت ىلع لوصحلا لجأ نم .٧٧أ
 :يلي ام رارقلا اذهب ةلص تاذ نوكت دق يتلا لماوعلا لمشتو .ةمهملا ريغ قفارملا نم ةراتخم ةعومجم نمض عقوملا ف تاءارجإ ذيفنت
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 يذ قفرم ةرايز ينوناقلا بساحملا راتخي نأ ربكأ لكشب حجرملا نم هنإف ,لاثملا ليبس ىلعف .ةفلتخم قفارم ف تاثاعبنالا ةعيبط •
 ريتاوف صحف نوكي نأ حجرملا نم ,ةريخألا ةلاحلا فو .طقف )٢( قاطنلا تاثاعبنا يذ قفرم ةرايز نم اًلدب )١( قاطنلا تاثاعبنا
 .ةلدألل ًايسيئر ًاردصم يسيئرلا بتكملا ف ةقاطلا

 .تاثاعبنالا يلامجإ ف اهتمهاسمو ,قفارملا مجحو ددع •

 بسانملا نم نوكي دقف ,لاحلا وه اذه نوكي امثيحو .ةفلتخم تاينقت مدختست تايلآ وأ ةفلتخم تايلآ مدختست قفارملا تناك اذإ ام •
 .ةفلتخم تاينقت وأ تايلآ مدختست يتلا قفارملا نم ةراتخم ةعومجم نمض عقوملا ف تاءارجإب مايقلا

 .تاثاعبنالا تامولعم عمجل ةفلتخم قفارم ف مدختسُت يتلا قرطلا •

 .ةفلتخملا قفارملا ف يينعملا يفظوملا ةربخ •

 .تقولا رورم عم قفارملا رايتخا عيونت •

 )٣٢ ةرقفلا :عجار( ةيلخادلا ةعجارملا

 ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو ةطشنأو تايلوؤسم ةعيبط تناك اذإ طابترالاب ةلص تاذ ةأشنملاب ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو نوكت نأ حجرملا نم .٧٨أ
 ةعيبط ليدعتل ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو لمع مدختسي نأ عقوتي ينوناقلا بساحملا ناكو اهنع ريرقتلاو تاثاعبنالا ةيمك سايقب ةطبترم
 .اهذيفنت متيس يتلا تاءارجإلا ىدم ضيفخت وأ ,تيقوت وأ

 ))أ(ل٣٣ - )أ(د٣٣ تارقفلا :عجار( يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم

 يرارحلا سابتحالا ةمئاقب لماش لكشب طبترت يتلا رطاخملا ىلإ يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ريشت .٧٩أ
 ,تاحاصفإلا نم يعم ىوتسم وأ تاثاعبنالا نم يعم عونب اهديدحت نكمي رطاخم ةرورضلاب سيل رطاخملا نم عونلا اذهو .هلمجمب
 .ةيلخادلا ةباقرلل ةرادإلا زواجت لالخ نم ,لاثملا ليبس ىلع ,ماع لكشب يرهوجلا فيرحتلا رطاخم نم ديزت دق يتلا فورظلا لثمت اهنكلو
 رطاخمل ينوناقلا بساحملا رابتعاب صاخ لكشب ةلص تاذ يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم نوكت دقو
 .شغلا نع ةجتانلا يرهوجلا فيرحتلا

 ةلق لثم ًابويع نإف ,لاثملا ليبس ىلعف .ةفيعضلا ةباقرلا ةئيب نم صاخ لكشب يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىوتسم ىلع رطاخملا أشنت دق .٨٠أ
 لمشت دقو .ينوناقلا بساحملا لبق نم ةماع ةباجتسال جاتحي دقو ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلع ماع رثأ اهل نوكي دق ةرادإلا ةءافك
 :يلي ام ,لاثملا ليبس ىلع ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلل ىرخألا رطاخملا

 سابتحالا مئاوق دادعإو تاثاعبنالا ةيمك سايقو تانايبلا عمجل ديج لكشب ةقثوم ريغ وأ ديج لكشب ةبقارم ريغ وأ ةيفاك ريغ تايلآ •
 .يرارحلا

 .يرارحلا سابتحالا مئاوق دادعإو تاثاعبنالا ةيمك سايقو تانايبلا عمج ف يفظوملا ةءافك ةلق •

 .يرارحلا سابتحالا مئاوق دادعإو تاثاعبنالا ةيمك سايق ف ةرادإلا ةكراشم ةلق •

 .ةقدب ةيرارحلا تاثاعبنالا رداصم عيمج ديدحت ف قافخإلا •

 .تاثاعبنالا ةلدابم قاوسأب قلعتي اميف ,لاثملا ليبس ىلع ,شغلا رطخ •

 ف تاريغتلا وأ ةريغتملا دودحلا ببسب ,لاثملا ليبس لع ,قستم ساسأ ىلع اهدادعإ متي مل ةقباسلا تارتفلا يطغت تامولعم يدقت •
 .سايقلا تايجهنم

 تانايبلا ىلع مئالم ريغ وحن ىلع ءوضلا طيلست ,لاثملا ليبس ىلع ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف تامولعملل للضم ضرع يدقت •
 .صاخ لكشب ةيتاوملا تاهاجتالا وأ
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 يرارحلا سابتحالا

 .ةفلتخملا قفارملا ف ةيميظنتلا دودحلا ييعتل ةفلتخملا قرطلا كلذ ف امب ,ةقستملا ريغ ريرقتلا تاسايسو تايمكلا سايق قرط •

 .قفارملا نم تامولعملا ديحوت دنع تادحولا ليوحت ف ءاطخأ •

 .تاريدقتلا صخي اميف ةيسيئرلا تاضارتفالاو ةيملعلا دكأتلا مدع تالاح نع فاكلا ريغ حاصفإلا •

 ))ب( ل٣٣–)ب(د٣٣ تارقفلا :عجار( تارارقإلا مادختسا

 عاونألا ف رظنلل دودحملا ديكأتلا طابترا ف اهمادختسا نكميو ,لوقعملا ديكأتلا طابترا ف ينوناقلا بساحملا لبق نم تارارقإلا مدختست .٨١أ
 .اهثودح لمتحملا ةيرهوجلا تافيرحتلل ةفلتخملا

 قلعتي اميف حيرص وأ ينمض لكشب تارارقإ مدقت ةأشنملا نإف ,ةقبطنملا طباوضلا عم قفتت يرارحلا سابتحالا ةمئاق نأب ةدافإلا دنع .٨٢أ
 :ةيتآلا لاكشألا ذختت دقو ةيتآلا تائفلا نمض تارارقإلا جردنتو .اهنع حاصفإلاو اهضرعو تاثاعبنالا ةيمك سايقب

 :ديكأتلل ةعضاخلا ةرتفلل تاثاعبنالا ةيمك سايق لوح تارارقإ )أ(

 .ةأشنملاب طبترتو تثدح دق اهليجست ت يتلا تاثاعبنالا – ثودحلا )١(

 صخي اميف لامتكالا ةشقانمل ٣٤أ-٣٠أ تارقفلا رظنا( اهليجست ضرتفملا نم ناك يتلا تاثاعبنالا عيمج ليجست ت – لامتكالا )٢(
 .)ةفلتخملا تاقاطنلا

 .بسانم لكشب تاثاعبنالا ةيمك سايق ليجست ت – ةقدلا )٣(

 .ةحيحصلا ريرقتلا ةرتف ف تاثاعبنالا ليجست ت -لصافلا دحلا )٤(

 .ةمئالملا عاونألا نمض تاثاعبنالا ليجست ت – فينصتلا )٥(

 :حاصفإلاو ضرعلا لوح تارارقإ )ب(

 .ةأشنملاب قلعتتو اًلعف تثدح ىرخألا رومألاو اهنع حصفملا تاثاعبنالا – ةيلوؤسملاو ثودحلا )١(

 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهنيمضت يغبني يتلا تاحاصفإلا عيمج يمضت ت – لامتكالا )٢(

 .حضاو لكشب تاحاصفإلا نع ريبعتلا تو ,بسانم لكشب اهفصوو تاثاعبنالاب ةصاخلا تامولعملا ضرع ت – مهفلاو فينصتلا )٣(

 ةمئاق ف ةنّمضملا ةقالعلا تاذ تامولعملاو تاثاعبنالا ةيمك سايق نع بسانم لكشب حاصفإلا ت – تايمكلا سايقو ةقدلا )٤(
 .يرارحلا سابتحالا

 ميلس لكشب اهقيبطت تو ةرربم تاريغتلا نأ وأ ,ةقباسلا ةرتفلا ف ةقبطملا كلت عم تايمكلا سايق تاسايس قستت -قاستالا )٥(
 اهضرع ديعأ دق وأ ةقباسلا ةرتفلا ف اهنع ريرقتلا ت يتلا يه ,تدجو نإ ,ةنراقملا تامولعملاو ;فاك لكشب اهنع حاصفإلاو
 .بسانم لكشب

 )ل٣٣ ةرقفلا :عجار( ةيلخادلا ةباقرلا ىلع دامتعالا

 يوني يأ( ةيلعافب لمعت ةباقرلا تاودأ نأب عُقوت تارارقإلا ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ينوناقلا بساحملا مييقت نمضت اذإ .٨٣أ
 نم بلطُي هنإف ,)ىرخألا تاءارجإلا ىدمو تيقوتو ةعيبط ديدحت ف ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا ىلع دمتعي نأ ينوناقلا بساحملا
 .ةيباقرلا تاودألا هذهل ةيليغشتلا ةيلعافلل تارابتخا ذيفنتو ميمصت ل٣٨ ةرقفلا بجومب ينوناقلا بساحملا

  



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٣٠  
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 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 )٣٤ ةرقفلا :عجار( يرهوجلا فيرحتلا رطاخم بابسأ

 ))أ(٣٤ ,٢٨ يترقفلا :عجار( شغلا

 ناك اذإ ام وه أطخلاو شغلا يب زييمتلا لماع نوكيو .أطخلا وأ شغلا نم امإ يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف تافيرحتلا أشنت نأ نكمي .٨٤أ
 .دوصقم ريغ وأ ًادوصقم يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف فيرحتلا ىلإ ىدأ يذلا يساسألا فرصتلا

 يينعملا كئلوأ تاضيوعت نم ةريبك ةبسن لاثملا ليبس ىلع تناك اذإ يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف دوصقملا فيرحتلا تازفحم أشنت دق .٨٥أ
 مزاللا نم رثكأ ةحومط فادهأ قيقحت ىلع دمتعت ,اهيلع ريثأتلل ةصرفلا مهيدل نيذلا وأ ,تاثاعبنالا نع ريرقتلا ةيلآب رشابم لكشب
 ةغلابملا وأ عقاولا نم لقأ تاثاعبنا نع حيرصتلل ىرخأ زفاوح أشنت دق ,٦١أ ةرقفلا ف هيلإ ةراشإلا تمت امبسحو .يرارحلا سابتحالل
 ةيميظنتلاو ةيداصتقالا رطاخملا نمو ,تدجو نإ ,ةأشنملاب ةصاخلا خانملا ريغت ةيجيتارتسا نم ,عقاولا نم رثكأ تاثاعبنا نع حيرصتلا ف
 .ةلصلا تاذ ةعمسلاب ةقلعتملاو ةيداملاو

 ف ًايرهوج ًافيرحت ببسي يذلا شغلاب رايعملا اذه ضارغأل ينعم ينوناقلا بساحملا نأ الإ ,عساو ينوناق موهفم شغلا نأ نم مغرلاب .٨٦أ
 ,شغلا ثودح ددحي دق ,ةردان تالاح ف ,وأ شغ ثودحب هبتشي دق ينوناقلا بساحملا نأ نم مغرلا ىلعو .يرارحلا سابتحالا ةمئاق
 .اًلعف ثدح دق شغلا ناك اذإ ام لوح ةينوناق تارارق ردصي ال هنأ الإ

 ))ج(٧٨ ,)ب(٣٤ يترقفلا :عجار( حئاوللاو ةمظنألاب مازتلالا مدع

 :يتآلا وحنلا ىلع حئاوللاو ةمظنألا نم يتفلتخم يتئفب مازتلالا صخي اميف ينوناقلا بساحملا تايلوؤسم رايعملا اذه زيمي .٨٧أ

 يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةمهملا تاحاصفإلاو غلابملا ديدحت ىلع رشابم ريثأت اهل نأب ًامومع فرعُت يتلا حئاوللاو ةمظنألا ماكحأ )أ(
 بساحملا نم )ب(٣٤ ةرقفلا بلطتتو .ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهنع ريرقتلا متي يتلا تاحاصفإلاو تايمكلا ددحت ثيحب
 يتلا تاءارجإلا ذيفنت دنع حئاوللاو ةمظنألا هذه ماكحأب مازتلالا مدع ةجيتن ةيرهوج تافيرحت دوجو لامتحا ف رظنلا ينوناقلا
 ;ل٣٣ وأ د٣٣ ةرقفلا اهبلطتت

 دعي دق نكلو ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف تاحاصفإلاو تايمكلا ديدحت ىلع رشابم ريثأت اهل سيل يتلا ىرخألا حئاوللاو ةمظنألا )ب(
 ليبس ىلع( ةيرهوج تابوقع بنجتل وأ ,اهلمع ةلصاوم ىلع ةأشنملا ةردقل وأ ,لامعألل ةيليغشتلا بناوجلل ًايساسأ ًارمأ اهب مازتلالا
 راسم لاوط ينهملا كشلا ةعزن ىلع ظافحلا ّدعُيو .)ةيئيبلا ةمظنألاب مازتلالا وأ ةنيعم ةيليغشت ةصخر طورشب مازتلالا ,لاثملا
 ةقبطمُلا تاءارجإلا نأ لامتحا ىلإ هبنتلا قايس ف ًامهم ًارمأ ,)٣٠٠٠( )٢١(ديكأتلا تاطابترا رايعم ىضتقي ام بسحب ,طابترالا
 ف هابتشا وأ ةددحم مازتلا مدع تالاح ىلإ ينوناقلا بساحملا هابتنا تفلت دق يرارحلا سابتحالا ةمئاق نع جاتنتسا نيوكت ضرغب
 .حئاوللاو ةمظنألا هذهب مازتلالا مدع

 :)٣٤ ةرقفلا :عجار( يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ىرخألا بابسألا

 :يلي ام )ك(-)ج(٣٤ تارقفلا ف اهيلإ راشملا لماوعلا ىلع ةلثمألا لمشت .٨٨أ

 متي دق يتلاو ًاحوضو لقألا رداصملل ةبسنلاب ربكأ لكشب هثودح حجرم رمأ وه تاثاعبنالا رداصم نم رثكأ وأ دحاو لافغإ نإ )أ(
 .تابرستلا نع ةجتانلا تاثاعبنالا لثم اهنع يضاغتلا

 ف ةريبكلا تاريغتلا وأ ةددجتملا ةقاطلا فادهأ ف تادايزلا ,لاثملا ليبس ىلع ,ةمهملا ةيداصتقالا وأ ةيميظنتلا تاريغتلا لمشت دق )ب(
 ءوس رطاخم نم ديزملا ىلإ اًلثم يدؤت دق يتلاو تاثاعبنالا عم يراجتلا لماعتلا جمانرب بجومب تاءافعإلا صخي اميف راعسألا
 .يعم يئابرهك دلوم ف رداصملا فينصت

 ليبس ىلع( ةعطقتم وأ )ةسناجتم ريغو ةددعتم تايلآو قفارم يوحت دق ,لاثملا ليبس ىلع( ةدقعم ةأشنملا تايلمع ةعيبط نوكت دق )ج(
 ةطشنأ تايوتسمو ةأشنملا تاثاعبنا يب ةفيعض وأ ةليلق تاقالع اهنع جتني وأ )ةورذلا تاقوأ ف ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوت ,لاثملا

 
 .١٤ ةرقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم )٢١(



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٣١  
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 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 ةفداه ةيليلحت تاءارجإ ذيفنت ةصرف صلقتت دق ,تالاحلا هذه لثم ف .)لكينو تلابوك لمعم ,لاثملا ليبس ىلع( سايقلل ةلباق ىرخأ
 .ريبك لكشب

 يجراخلا دانسإلا وأ ءانتقا وأ عيب وأ ةديدج تايلآ ثادحتسا ,لاثملا ليبس ىلع( دودحلا وأ تايلمعلا ف تاريغتلا نع جتني دق        
 ةيمك سايق تاءارجإب ماملإلا مدع لالخ نم ,لاثملا ليبس ىلع( يرهوجلا فيرحتلل رطاخم )ةلازإلا ضاوحأ وأ تاثاعبنالا رداصمل
 ةجيتن ةلازإلا ضاوحأ وأ تاثاعبنالا رداصم باسح ف جاودزا ًاضيأ ثدحي دقو  .)تاثاعبنالا نع ريرقتلا تاءارجإ وأ تاثاعبنالا
 .ةدقعم ةأشنم ف ضاوحألاو رداصملا ديدحت ف فاكلا ريغ قيسنتلا

 امدنع يعم تاثاعبنا لماع مادختساب )١( قاطنلا تاثاعبنا باسح ,لاثملا ليبس ىلع( تايمكلا سايقل ةبسانم ريغ ةقيرط رايتخا )د(
 ًامهم ًارمأ تايمكلا سايقل ةبسانم ةقيرط رايتخا دعي .)ةبسانم رثكأو ًاحاتم ًارمأ ةقد رثكأو ةرشابم سايق ةقيرط مادختسا نوكي
 رم ىلع تاثاعبنالا تاهاجتاب يمتهم نونوكي ام ًابلاغ يفدهتسملا يمدختسملا نأل كلذو .سايقلا ةقيرط رييغت متي امدنع ةصاخبو
 رثكأ ةقيرط مادختسا دنع طقف تاثاعبنالا ةيمك سايق قرط رييغت طباوضلا ضعب بلطتت دقو .ساسألا ةنسب ةنراقم وأ تقولا
 :يلي ام تايمكلا سايق قرط ةعيبطب ةطبترملا ىرخألا لماوعلا لمشتو .ةقد

 وأ ,ةيافكلا هيف امب رركتم لكشب اهتءارق مدع وأ سايقلا تادادع ةرياعم مدع لثم ,ةنيعم سايق ةقيرطل ئطاخلا قيبطتلا •
 ساسأ ىلع يعم تاثاعبنا لماعب ؤبنتلا نكمي ,لاثملا ليبس ىلعف .ةددحملا فورظلا ف بسانم ريغ تاثاعبنا لماع مادختسا
 .قالغإلا دعب همادختسا بسانملا نم نوكي ال دقو لصاوتملا مادختسالا ضارتفا

 بعالتلا ,لاثملا ليبس ىلع ,يرهوجلا فيرحتلل ٍلاع رطخ ىلع يوطنت نأ حجرملا نم يتلاو تايمكلا سايق قرط ف ديقعتلا •
 ليوحت لماوعل فثكملا مادختسالا وأ ;)ةدقعملا ةيباسحلا جذامنلا مادختسا لثم( ردصملا تانايب ف دقعملا وأ عساولا يباسحلا
 ليوحت لماوعل فثكملا مادختسالا وأ ;)زاغلا سيياقم ىلإ لئاوسلا سيياقم ليوحتل مدختست يتلا لماوعلا كلت لثم( ةلاحلا
 .)ةيرتم سيياقم ىلإ ةيزيلجنالا سيياقملا ليوحتل مدختست يتلا لماوعلا كلت لثم( ةدحولا

 دمتعت ةمدختسملا تايمكلا سايق ةقيرط تناك اذإ ,لاثملا ليبس ىلع( تالخدملا تاريغتم وأ تايمكلا سايق قرط ف تاريغتلا •
 .)ةرتفلا لالخ ةمدختسملا ةيويحلا ةلتكلا ةبيكرت ريغتتو ,ةيويحلا ةلتكلا ف نوبركلا ىوتحم ىلع

 ةينيتورلا تاثاعبنالا عم ةنراقملاب يرهوجلا فيرحتلل ربكأ رطخل ًاردصم ةمهملا ةيريدقتلا رومألا وأ ةينيتورلا ريغ تاثاعبنالا دعت )ه(
 اهمجح ف ةيدايتعالا ريغ تاثاعبنالا كلت يه ةينيتورلا ريغ تاثاعبنالاو .مظتنم لكشب ريرقتلاو سايقلل عضخت يتلاو ةدقعملا ريغ
 دقو .)يسيئر برست وأ لمعملا ف لطع لثم ةدحاو ةرمل لصحت ثادحأ ,لاثملا ليبس ىلع( ثودحلا ةردان اهنإف اذهلو اهتعيبط وأ
 :يلي ام لثم ةنيعم رومأ ببسب ربكأ يرهوجلا فيرحتلا رطاخم نوكت دقو .ةيصخش تاريدقت عضو ةيريدقتلا رومألا لمشت

 .ريرقتلا ةجلاعم وأ تايمكلا سايق قرط ديدحت ف ةرادإلا لبق نم ريبك لخدت •

 .اهتجلاعمو تانايبلا عمجل ريبك يودي لخدت •

 .ةدقعم ريرقت ئدابمو سايق قرط وأ ةدقعم تاباسح •

 .رطاخملا ىلع ةلعاف ةباقر تاودأ قيبطت ةأشنملا ىلع بعصلا نم لعجت دق يتلاو ةينيتورلا ريغ تاثاعبنالا ةعيبط •

 .ةفلتخم تاريسفت ىلإ تاريدقتلا صخي اميف ريرقتلا ئدابمو تايمكلا سايق قرط عضخت دق •

 .ةدقعم وأ ةيصخش ةبولطملا تاداهتجالا نوكت دق •

 نوكت امثيح وأ ,ةأشنملا لبق نم تايمكلا سايق ف ةمدختسملا ردصملا تانايبب ظافتحالا متي ال امدنع )٣( قاطنلا تاثاعبنا يمضت )و(
 تارقفلا رظنا( اهنع ريرقتلا متي يتلا تاثاعبنالا ف ةريبك تافالتخا ىلإ يدؤت وأ ةقيقد ريغ ةداع ةمدختسملا تايمكلا سايق قرط
 .)٣٤أ – ٣١أ
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 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
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 ةمهم تاريدقت ءارجإب ةأشنملا مايق ةيفيكل مهف ىلإ لصوتلا دنع نابسحلا ف ينوناقلا بساحملا اهذخأي دق يتلا رومألا لمشت )ز(
 :يلي ام تاريدقتلا هذه اهيلإ دنتست يتلا تانايبلاو

 ;تاريدقتلا اهيلع دمتعت يتلا تانايبلا مهف •

 ;تاريدقتلا ءارجإ ف مدختسملا جذومنلا ,ًاقبطنم كلذ نوكي امدنع كلذ ف امب ,ةقيرطلا •

 ;تامولعملا ماظنو ةباقرلا ةئيب ف ةقالعلا تاذ بناوجلا •

 ;ًاريبخ تمدختسا دق ةأشنملا تناك اذإ ام •

 ;تاريدقتلا اهيلع ينبنت يتلا تاضارتفالا •

 ببس ,كلذك رمألا ناك نإو ,تاريدقتلا ءارجإ قرط ف ةقباسلا ةرتفلا نع ريغت كانه نوكي نأ بجي وأ ريغت كانه ناك اذإ ام •
 ;ريغتلا اذه

 :كلذ ف امب ,كلذب اهمايق ةيفيكو يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلع ريدقتلا دكأت مدع رثأ مييقتب تماق دق ةأشنملا تناك اذإ ام •

o ةيساسحلا ليلحت ءارجإ ,اًلثم ,قيرط نع ةليدبلا جئاتنلا وأ تاضارتفالا اهنابسح ف تذخأ دق ةأشنملا تناك اذإ ام 
 ;كلذب اهمايق ةيفيكو ,يعم ريدقت ىلع تاضارتفالا ف تاريغتلا رثأ ديدحتل

o جئاتنلا تاهويرانيس نم ددع ىلإ ليلحتلا ريشي امدنع ريدقتلل ةأشنملا ديدحت ةيفيك; 

o جئاتنل بسانم لكشب تباجتسا دق تناك اذإ امو ,ةقباسلا ةرتفلا ف تمت يتلا تاريدقتلا جئاتن بقارت ةأشنملا تناك اذإ ام 
 .يباقرلا ءارجإلا كلذ

 :يلي ام يرهوجلا فيرحتلل رطاخم ىلإ يدؤت دق يتلا ىرخألا لماوعلا ىلع ةلثمألا لمشت .٨٩أ

 وأ تاثاعبنالا تايلآب ماملإ ىلع نوفظوملا نكي مل اذإ اهثودح حجرملا نم نوكي دق يتلاو ,تاثاعبنالا ةيمك سايق ف ةيرشب ءاطخأ •
 .لاجملا كلذ ف ًاديج يبردم اوسيل وأ تانايبلا ليجست

 ليبس ىلع ,ةلعافلا ةباقرلا تاودأ نم ليلقلا ىلع يوطني دق يذلاو ميمصتلا فيعض تامولعم ماظن ىلع بسانملا ريغ دامتعالا •
 .ةيفاك ةباقر تاودأ نود تانايب لوادج مادختسا ,لاثملا

 لاعشإلا دادع حبصأ اذإ ًابولطم يوديلا لاخدإلا نوكي دق ,لاثملا ليبس ىلع ,ًايكيتاموتوأ ةلجسملا ةطشنألا تايوتسمل يوديلا ليدعتلا •
 .لمحلا دئاز

  .يعم قفرمل ديازتملا يعمتجملا صحفلا لثم ةمهم ةيجراخ تاروطت •

 ةيفاضإلا تاءارجإلاو ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةماعلا تاباجتسالا

 )٤٦ ,ل٤٣ ,د٤٢ ,ل٤١–٣٥ ,٨ تارقفلا :عجار( لوقعملاو دودحملا ديكأتلا تاطابترا

 ديكأتلا طابترا ف هيلإ لوصولا متي يذلا ىوتسملا كلذ نم لقأ دودحملا ديكأتلا طابترا ف هيلإ لوصولا متي يذلا ديكأتلا ىوتسم نأ امب .٩٠أ
 اهادم ف لقأ نوكتسو اهتعيبط فلتخت فوس دودحملا ديكأتلا طابترا ف ينوناقلا بساحملا اهب موقي فوس يتلا تاءارجإلا نإف ,لوقعملا
 فيرحتلا رطاخم عم لماعتلل ينوناقلا بساحملل ةماعلا تاباجتسالا يب ةسيئرلا تافالتخالا يلي اميفو .لوقعملا ديكأتلا طابتراب ةنراقم
 :يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلع دودحملا ديكأتلا طابتراو لوقعملا ديكأتلا طابترا صخي اميف ةيفاضإلا تاءارجإلاو ةمَّيقملا يرهوجلا

 :لاثملا ليبس ىلعف .طابترالا فورظ ىلع ًادامتعا ,ةلدألل ردصمك ةفلتخملا تاءارجإلا ةعيبط ىلع زيكرتلا فلتخي نأ حجرملا نم )أ(
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 هيجوت ىلع ًايبسن ربكأ لكشب زكري نأ دودحملا ديكأتلل يعم طابترا فورظ ف بسانملا نم هنأ ينوناقلا بساحملا ىري دق •
 ,تدجو نإ ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ىلع ًايبسن لقأ لكشب زكري نأو ,ةيليلحتلا تاءارجإلاو ةأشنملا يفظومل تاراسفتسالا
 .لوقعملا ديكأتلا طابترا عم ةنراقملاب ,ةيجراخ رداصم نم ةلدأ ىلع لوصحلاو

 ديكأتلا طابترا ف ينوناقلا بساحملا ررقي دق ,ةقفدتملا تاثاعبنالا ةيمك سايقل ةرمتسم سايق تادعم ةأشنملا مدختست امثيح •
 لظ فو .تادعملا ةرياعم راركت ىدم نع راسفتسالا لالخ نم ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم دحأل ةباجتسالا دودحملا
 صحف وأ تادعملا ةرياعمب ةصاخلا ةأشنملا تالجس صحف ينوناقلا بساحملا ررقي دق ,لوقعملا ديكأتلا طابترال فورظلا سفن
 .لقتسم لكشب اهترياعم

 ,لقتسم لكشب محفلا صئاصخ للحي نأ لوقعملا ديكأتلا طابترا ف ينوناقلا بساحملا ررقي دق ,محفلا ةأشنملا قرحت امدنع •
 ةباجتسا دعي ربتخملا صحف جئاتن ىلع لمتشت يتلا ةأشنملا تالجس صحفت نأ دودحملا ديكأتلا طابترا ف ررقي دق هنكلو
 .ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم دحأل ةبسانم

 ديكأتلا طابترا ف ةذفنملا ةيفاضإلا تاءارجإلا ىدم نم لقأ دودحملا ديكأتلا طابترا ف ةذفنملا ةيفاضإلا تاءارجإلا ىدم ّدعُي )ب(
 :يلي ام ىلع كلذ يوطني دقو .لوقعملا

 وأ ;اهنم ققحتلا متي فوس يتلا دونبلا ددع ليلقت •

 تاءارجإلا نم لك ذيفنت اهيف متي يتلا فورظلا ف طقف ةيليلحت تاءارجإب مايقلا ,لاثملا ليبس ىلع( لقٌأ تاءارجإب مايقلا •
 وأ ;)لوقعم ديكأت طابترا ف ليصافتلا رابتخاو ةيليلحتلا

 .لقأ قفارم ىلع عقوملا ف تاءارجإب مايقلا •

 تاعقوت عضو ىلع ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةباجتسا ذفنت يتلا ةيليلحتلا تاءارجإلا يوطنت ,لوقعملا ديكأتلا طابترا ف )ج(
 متي ام ًابلاغف ,ىرخألا ةهجلا ىلع دودحملا ديكأتلا طابترا ف امأ .ةيرهوجلا تافيرحتلا ديدحتل ةيفاك ةقدب بسنلا وأ تايمكلل
 ةقدلا ىوتسمب تافيرحتلا ديدحت نم اًلدب بسنلاو تاقالعلاو تاهاجتالاب قلعتي اميف تاعقوتلا معدل ةيليلحتلا تاءارجإلا ميمصت
 .)٢٢(لوقعملا ديكأتلا طابترا ف ةعقوتملا

 طابترا ف ةبسانم ةلدأ ىلع ًابلاغ لوصحلا نكمي هنإف ,ةمهم تافالتخا وأ تاقالع وأ تابلقت ديدحت متي امدنع ,كلذ ىلع ةوالعو 
 لوصحلا نودب ,ةمولعملا طابترالا فورظ ءوض ف ةملتسملا تاباجتسالا ف رظنلاو ةأشنملل تاراسفتسا هيجوت لالخ نم دودحملا ديكأتلا
 .لوقعملا ديكأتلا طابترا ةلاح ف )أ(ل٤٣ ةرقفلا هب يضقت ام بسحب ةيفاضإ ةلدأ ىلع

 ليبس ىلع يلي امب ينوناقلا بساحملا موقي دق ,دودحملا ديكأتلا طابترا ف ةيليلحتلا تاءارجإلا ذيفنت دنعو ,كلذ ىلإ ةفاضإلابو 
 :لاثملا

 ىلع تانايبلا نم اًلدب ةقطنملا ىوتسم ىلع تانايبلا ,لاثملا ليبس ىلع ,ٍلاع ىوتسم ىلع اهعيمجت متي يتلا تانايبلا مادختسا •
 .ةيعوبسألا تانايبلا نم اُلدب ةيرهشلا تانايبلا وأ ,قفارملا ىوتسم

 تانايبلا هل تعضخ يذلا ردقلا سفنب اهيلع دامتعالا ةيناكمإ صحفل ةلصفنم تاءارجإل عضخت مل يتلا تانايبلا مادختسا •
 .لوقعملا ديكأتلا طابترا ف

 )٣٥ ةرقفلا :عجار( ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةماعلا تاباجتسالا

 :يلي ام يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىوتسم ىلع ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم عم لماعتلل ةماعلا تاباجتسالا لمشت دق .٩١أ

 .ينهملا كشلا ةعزن ىلع ظافحلا ةرورض ىلإ ديكأتلا يفظوم مامتها تفل •

 
 ىتح ةتباثلا ةيئايميكلا وأ ةيئايزيفلا تاقالعلا ىلع ءانب ًاقيقد ًاعقوت فورظلا ضعب ف ينوناقلا بساحملا عضي دق ,لاثملا ليبس ىلع ,ًامئاد عضولا وه اذه نوكي ال دق )٢٢(

 .دودحم ديكأت طابترا ف
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 .ءاربخلاب ةناعتسالا وأ ةصاخ تاراهم نوكلتمي وأ ةربخ رثكأ يفظوم ييعت •

 .فارشإلا نم ديزملا ريفوت •

 .اهذيفنت بجي يتلا ةيفاضإلا تاءارجإلا رايتخا ف ؤبنتلا ىلع ةردقلا مدع نم ةيفاضإ رصانع جمد •

 ف اهذيفنت نم اًلدب ةرتفلا ةياهن ف تاءارجإ ذيفنت :لاثملا ليبس ىلع ,تاءارجإلا ىدمو تيقوتو ةعيبط ف ةماع تارييغتب مايقلا •
 .ًاعانقإ رثكأ ةلدأ ىلع لوصحلا لجأ نم تاءارجإلا ةعيبط ليدعت وأ ;يلوأ خيرات

 رثأتت ,ينوناقلا بساحملل ةماعلا تاباجتسالا يلاتلابو ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقت نإ .٩٢أ
 ىلع دامتعالاو ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ف ربكأ ةقث عضي نأب ينوناقلا بساحملل ةلعافلا ةباقرلا ةئيب حمست دقف .ةباقرلا ةئيبل همهفب
 نم اًلدب يلوأ خيرات ف تاءارجإلا ضعبب مايقلا ,لاثملا ليبس ىلع ,ينوناقلا بساحملل حامسلا يلاتلابو ةأشنملا لخاد ًايلخاد ةدعملا ةلدألا
 ينوناقلا بساحملا بيجتسي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .داضم رثأ اهل نوكيس ةباقرلا ةئيب ف روصقلا هجوأ نكلو .ةرتفلا ةياهن ف اهب مايقلا
 :لالخ نم ةلعاف ريغ ةباقر ةئيبل

 .يلوأ خيرات ف اهب مايقلا نم اًلدب ةرتفلا ةياهن ف تاءارجإلا نم ديزملا ذيفنت •

 .ةباقرلا تاودأ تارابتخا فالخب تاءارجإلا نم ةيلومش رثكأ ةلدأ ىلع لوصحلا •

 .تاءارجإلا ذيفنت اهيف متي يتلا قفارملا ددع لثم ,تاءارجإلا ىدمو تانيعلا مجح ةدايز •

 تارابتخا ىلع يبسنلا زيكرتلا ,لاثملا ليبس ىلع ,ينوناقلا بساحملل ماعلا جهنملا ىلع مهم رثأ تارابتعالا هذهل نوكيس هنإف ,كلذلو .٩٣أ
 .)٩٦أ ةرقفلاو ,٧٢أ – ٧٠أ تارقفلا ًاضيأ رظنأ( ىرخأ تاءارجإ لباقم ةباقرلا تاودأ

 )ل٤٠ ةرقفلاو ,ل٣٧–د٣٧ تارقفلا :عجار( ةيفاضإلا تاءارجإلا ىلع ةلثمأ

 :يلي ام ,لاثملا ليبس ىلع ,ةيفاضإلا تاءارجإلا نمضتت دق .٩٤أ

 .اهؤارش متي يتلا ءابرهكلا طاووليك تاعاس لثم ,ةطشنألا تانايب ليجستو عمج ىلع ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا صحف •

 .ةددحملا فورظلا ف اهقابطنا ف رظنلاو )ةيموكحلا تاروشنملا :لاثملا ليبس ىلع( ةبسانملا رداصملا عم تاثاعبنالا لماوع ةقباطم •

 .ةأشنملل ةيميظنتلا دودحلا ديدحتب ةقلعتملا ىرخألا دوقعلاو ةكرتشملا عيراشملا تايقافتا ةعجارم •

 .ةأشنملا اهكلمت يتلا تابكرملا ف ةفاسملا تادادع عم ,لاثملا ليبس ىلع ,ةلجسملا تانايبلا ةقباطم •

 .ةظوحلملا تافالتخالا ةقباطمو ,)ةلتكلا نزاوتو ةقاطلا نزاوت تاباسح ,لاثملا ليبس ىلع( ةيباسحلا تايلمعلا ءارجإ ةداعإ •

 .ةرمتسملا ةعباتملا تادعم نم تاءارق ذخأ •

 .سيطغتلل تيزلا تانازخ لثم ةيئايزيفلا تاسايقلا ءارجإ ةداعإ وأ ةعباتم •

 ىلع ,يوطنت دق يتلا ةدقعملا قرطلا ةصاخبو ,تايمكلا سايق تايلآو ,ةصاخلا ةديرفلا سايقلا بيلاسأ ةبسانمو ةيلوقعم ليلحت •
 .ةعجارلا ةيذغتلا وأ ريودتلا ةداعإ تاقلح ىلع ,لاثملا ليبس

 ةصاخلا تالجسلا صحفو تانيعلل ةأشنملا ذخأ بيلاسأ ةظحالم وأ ,محفلا لثم لقتسم لكشب ةنيعم داوم صئاصخ ليلحتو تانيعلا •
 .ربتخملا تارابتخا جئاتنب

 .)تالخدملا سيياقم عيمجتو ليوحت ,لاثملا ليبس ىلع( ةمدختسملا باسحلا قرط ةبسانمو تاباسحلا ةقد نم ققحتلا •

 .ةارتشملا ةقاطلا ريتاوفو دوقولا مادختسا تالجسو جاتنإلا تالجس لثم ,ردصملا قئاثو عم ةلجسملا تانايبلا ةقباطم •
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 :))أ(ل٣٧ – )أ(د٣٧ تارقفلا :عجار( ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا

 :يلي ام ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا نمضتت .٩٥أ

 .اهترياعم راركت ىدمو سايقلا تاودأ تاردق ىلع ةمزالملا دويقلا •

 .اهتيكلم صئاصخو فارغجلا اهراشتناو اهتعيبطو تانايبلا اهنم عمجت يتلا قفارملا ددع •

 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةنّمضملا تاثاعبنالا رداصمو ةفلتخملا تازاغلا ةعيبطو ددع •

 .تايلآلا هذه لثم لطعت رطاخمو ,ةعطقتم مأ ةرمتسم تاثاعبنالاب قلعتت يتلا تايلآلا تناك اذإ ام •

 .ةديرف باسحو سايق قرط تايلآلا ضعب بلطتت دق ,لاثملا ليبس ىلع ,تاثاعبنالا باسحو ةطشنألا سايق قرط ديقعت •

 .تابرستلا نع ةجتانلا ةددحملا ريغ تاثاعبنالا رطاخم •

 .ةلوهسب ةحاتملا تالخدملا تانايب عم تاثاعبنالا ةيمك هيف طبترت يذلا ىدملا •

 .يفظوملا ءالؤه ريغت راركت ىدمو ةمئالملا قرطلاب تانايبلا نوعمجي نيذلا يفظوملا بيردت متي ناك اذإ ام •

 .اهعم لماعتلاو تانايبلا ىلع لوصحلا ف مدختسملا يلآلا ليغشتلا ىوتسمو ةعيبط •

 .ةيجراخ وأ ةيلخاد تناك ءاوس ,صحفلا تاربتخم ف ةقبطملا ةدوجلا ةباقر تاءارجإو تاسايس •

 .ةيميظنتلا دودحلا ييعت ةيفيك كلذ ف امب ,اهنع ريرقتلاو تايمكلا سايق تاسايسو طباوضلا ديقعت •

 ))أ(ل٣٨ ,)٢()أ(ل٣٧ يترقفلا :عجار( ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا

 بساحملا اهددحي نأ نكمي ةديدع ةيباقر ةطشنأ كانه نوكت ال دق ,ةروطتملا ريغ تامولعملا ةمظنأ وأ ًادج ةريغصلا تآشنملا ةلاح ف .٩٦أ
 بساحملل ةيلعاف رثكأ نوكي دق ,تالاحلا هذه لثم فو .ًادودحم ةأشنملا لبق نم اهلمع وأ اهدوجو قيثوت ىدم نوكي دق وأ ,ينوناقلا
 ةطشنألا بايغ نإف ,ةردانلا تالاحلا ضعب ف نكلو .ةباقرلا تاودأ تارابتخا فالخب يسيئر لكشب ةيفاضإ تاءارجإ ذفني نأ ينوناقلا
 يترقفلاو ,٧٢أ – ٧٠أ تارقفلا رظنا( ةبسانملا ةلدألا نم يفكي ام ىلع لوصحلا ليحتسملا نم لعجي دق ةباقرلل ىرخأ تانوكم وأ ةيباقرلا
 .)٩٣أ ,٩٢أ

 ))ب(ع٣٧ – )ب(ل٣٧ تارقفلا :عجار( ةلدألا عانقإ ىدم

 ةلدألا ةيمك نم ديزي دق ينوناقلا بساحملا نإف ,يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقت عافترا ببسب ًاعانقإ رثكأ ةلدأ ىلع لوصحلا لجأ نم .٩٧أ
 رداصملا نم ددع نم ةديؤم ةلدأ ىلع لوصحلا لالخ نم ,لاثملا ليبس ىلع ,اهيلع دامتعالل ةيناكمإ وأ ةمءالم رثكأ ةلدأ ىلع لصحي دق وأ
 .ةلقتسملا

 ))ب(ل٣٨ ةرقفلا :عجار( ةبسانملا ةلدألا نم يفكي ام ريفوتل ةباقرلا تاودأ تارابتخا اهل مزلي يتلا رطاخملا

 ليجست دنع ,لاثملا ليبس ىلع ,مودعم وأ ليلق يودي لخدت عم ريبك لكشب ًايلآ اهليغشت متي تايلآ تاثاعبنالا ةيمك سايق نمضتي دق .٩٨أ
 ةجلاعم جمد دنع وأ ,رمتسملا ةعباتملا ماظن ف لاحلا وه امك طقف ينورتكلإ لكش ف اهنع ريرقتلا وأ اهتجلاعم وأ ةلصلا تاذ تامولعملا
 :تالاحلا هذه لثم فو .تامولعملا ايجولونكت ىلع مئاق يلاملا ريرقتلل ماظن وأ يليغشت ماظن عم يعم طاشنلا تانايب

 .اهلامتكاو اهتقد ىلع ةعوضوملا ةباقرلا تاودأ ةيلعاف ىلع اهتبسانمو اهتيافك دمتعتو ,طقف ينورتكلإ لكش ف ةلدألا رفوتت دق •

 ةبسانملا ةباقرلا تاودأ نكت مل اذإ ةريبك ةيلامتحا دعت كلذ فاشتكا مدعو بسانم ريغ لكشب تامولعملا رييغت وأ ءاشنإ ةيلامتحا •
 .ةيلعافب لمعت

  



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٣٦  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 )ل٤١ ةرقفلا :عجار( ةقداصملا تاءارجإ

 :لثم ةنيعم تامولعم لوح ةمئالم ةلدأ ةيجراخلا ةقداصملا تاءارجإ رفوت دق .٩٩أ

 ةقاطلا قفدت سايق وأ ;رفس ليكو ةطساوب قسنملا ًاوج يفظوملا رفس :لوح تانايبلا لثم ثلاث فرط اهعمجي يتلا طاشنلا تانايب •
 .يجراخ لوطسأ ريدم لبق نم ةأشنملل ةكولمملا تابكرملا اهعطقت يتلا تارتموليكلا ليجست وأ ;دروملا لبق نم يعم قفرم ىلإ دراولا

 .تاثاعبنالا لماوع باسح ف ةمدختسملا ةعانصلل ةيعجرملا تانايبلا •

 موقت ال وأ موقت ىرخأ فارطأ تناك اذإ امع تامولعم وأ ,ىرخأ فارطأو ةأشنملا يب تالماعملا وأ دوقعلا وأ تايقافتالا طورش •
 .ةأشنملل ةيميظنتلا دودحلا ف رظنلا دنع يرارحلا سابتحالاب ةصاخلا مهمئاوق ف ةددحم تاثاعبنا يمضتب

 .)ةلخدملا تانيعلل ةيرارحلا ةميقلا ,لاثملا ليبس ىلع( تانيعلل ربتخملا ليلحت جئاتن •

 )ل٤٢ – د٤٢ تارقفلا :عجار( ةمَّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةباجتسا ةذفنملا ةيليلحتلا تاءارجإلا

 سايقلل ةلباق ىرخأ رهاوظو ةنيعم تاثاعبنا يب ةيئايميكلا وأ ةيئايزيفلا تاقالعلل ةتباثلا ةعيبطلا حمست ,تالاحلا نم ديدعلا ف .١٠٠أ
 .)زورتينلا ديسكوأو نوبركلا ديسكوأ يناث تاثاعبناو دوقولا كالهتسا يب ةقالعلا ,لاثملا ليبس ىلع( ةيوق ةيليلحت تاءارجإ ميمصتب

 يب ةقالعلا ,لاثملا ليبس ىلع( ةيليغشتلا وأ ةيلاملا تامولعملاو تاثاعبنالا يب لوقعم لكشب اهب ؤبنتلا نكمي ةقالع دجوت دق ,لثملابو .١٠١أ
 ةيليلحتلا تاءارجإلا لمشت دقو .)ليغشتلا تاعاس وأ ءابرهكلا تايرتشمل ماعلا ذاتسألا رتفد ديصرو ءابرهكلا نم )٢( قاطنلا تاثاعبنا
 ةرتفلا لالخ تاهاجتالا ليلحت وأ ;ةعانصلا تالدعم لثم ةيجراخلا تانايبلا عم ةأشنملا تاثاعبنا لوح تامولعملل تانراقم ىرخألا
 ءانتقا لثم ىرخألا فورظلا عم قفاوتلا ضرغب تارتفلا لالخ تاهاجتالاو ,ثحبلاو ءاصقتسالا نم ديزمل ةذاشلا تالاحلا ديدحتل
 .اهداعبتسا وأ قفارملا

 ينوناقلا بساحملا ىدل نوكي امدنع وأ ةلوهسب ةحاتم ةأزجملا تانايبلا نوكت امدنع صاخ لكشب ةلاعف ةيليلحتلا تاءارجإلا نوكت دق .١٠٢أ
 ةباقرل عضاخ ردصم نم اهجارختسا دنع اًلثم ,اهيلع دامتعالا نكمي تانايب اهنأب اهمادختسا متيس يتلا تانايبلا رابتعال هعفدي ببس
 وأ ,ةيلاملا ريراقتلا دادعإ تامولعم ماظن لبق نم اهمادختسا متي فوس يتلا تامولعملا ىلع لوصحلا نكمي ,تالاحلا ضعب فو .ةديج
 ىلع ةعئاشلا ةباقرلا تاودأ ضعب قيبطت متيو ,ةقالعلا تاذ ةيلاملا تانايبلا لاخدإ عم يزاوتلاب رخآ تامولعم ماظن ف اهلاخدإ نكمي
 طورشلا سفن بجومب نيدروملا ريتاوف ف لجسم وه امبسح اهؤارش متي يذلا دوقولا ةيمك لاخدإ نكمي ,لاثملا ليبس ىلعف .تالخدملا
 فوس يتلا تانايبلا نوكت دق ,تالاحلا ضعب فو .دادسلا ةقحتسم تاباسحلا ماظن ف ةلصلا تاذ ريتاوفلا لاخدإ اهل ًاقفو ت يتلا
 ,ييليغشتلا يفظوملا لبق نم قيقدلا صحفلا نم ديزمل يلاتلاب عضختو ةيليغشتلا تارارقلا ف ةيساسأ تالخدم يه اهمادختسا متي
 .)مظنملا فارشإ نم ءزجك وأ كرتشم عورشم ةيقافتا نم ءزجك ,لاثملا ليبس ىلع( ةلصفنم ةيجراخ ةعجارم تاءارجإل عضخت وأ

 )ل٤٥ – د٤٤ تارقفلا :عجار( تاريدقتلاب ةقلعتملا تاءارجإلا

 تماق اذاملو ةليدبلا جئاتنلا وأ تاضارتفالا رابتعاب ةأشنملا مايق ةيفيك يوقت ينوناقلا بساحملل بسانملا نم نوكي دق ,تالاحلا ضعب ف .١٠٣أ
 .اهضفرب

 ةرقفلا ف ةددحملا تاءارجإلا نم رثكأ وأ ءارجإ ذفني نأ ينوناقلا بساحملل بسانملا نم نوكي دق ,دودحملا ديكأتلا تاطابترا ضعب ف .١٠٤أ
 .ل٤٥

 )٤٦ ةرقفلا :عجار( تانيعلا ذخأ

 :يلي ام ىلع تانيعلا ذخأ يوطني .١٠٥أ

 ديكأتلا طابترا رطاخمل لوبقملا ىوتسملا نألو .لوبقم يندتم ىوتسم ىلإ تانيعلا رطاخم ليلقتل يفكي لكشب ةنيع مجح ديدحت )أ(
 لوبقملا رطاخملا ىوتسمل ةبسنلاب كلذك نوكي دق ًاضيأ هنإف ,دودحملا ديكأتلا طابترا رطاخمل لوبقملا ىوتسملا نم لقأ وه لوقعملا
 مجح نإف ,لوقعملا ديكأتلا طابترا ف ليصافتلا تارابتخا ف تانيعلا مادختسا دنع ,كلذلو .ليصافتلا تارابتخا ةلاح ف تانيعلل
 .دودحملا ديكأتلا طابترا ف ةهباشم فورظ ف مدختست يتلا كلتب ةنراقم ربكأ نوكي دق ةنيعلا



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٣٧  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 دنب لك ف ددحملا ضرغلل ةبسانم تاءارجإ ذيفنتو ةنيعلا عمتجم ف ةدحو لك رايتخال ةصرف كانه نوكي ثيحب ةنيعلل دونب رايتخا )ب(
 ت يعم دنب ىلع ةبسانملا ةليدبلا تاءارجإلا وأ ةممصملا تاءارجإلا قيبطت نم ينوناقلا بساحملا نكمتي مل اذإو .هرايتخا متي
 ةلاح ف فيرحت هنأ وأ ,ةباقرلا تاودأ تارابتخا ةلاح ف ددحملا ةباقرلا ماظن نع فارحنا هنأ ىلع لماعي دنبلا كلذ نإف ,هرايتخا
 .ليصافتلا تارابتخا

 تالاجم ىلعو ,ءارجإلا نم ضرغلا ىلع ةلمتحملا اهتاريثأت يوقتو ةددحملا تافيرحتلا وأ تافارحنالا ببسو ةعيبط ف قيقحتلا )ج(
 .طابترالا نم ىرخأ

 :يوقت )د(

 ;عمتجملا ىلع ةنيعلا ف تدجو يتلا تافيرحتلا ميمعت ,ليصافتلا تارابتخال ةبسنلاب ,كلذ ف امب ةنيعلا جئاتن )١(

 .هرابتخا ت يذلا عمتجملا لوح تاجاتنتسالل ًابسانم ًاساسأ رفوي تانيعلا مادختسا ناك اذإ ام )٢(

 )٤٧ ةرقفلا :عجار( حئاوللاو ةمظنألاو شغلا

 :لاثملا ليبس ىلع ,ينوناقلا بساحملل بسانملا نم نوكي دق هنإف ,طابترالا ءانثأ ددحملا هب هبتشملا شغلا وأ شغلل ةباجتسالا دنع .١٠٦أ

 .ةأشنملا عم رمألا ةشقانم •

 .ةيميظنتلا ةهجلا وأ ةأشنملل ينوناقلا راشتسملا لثم ,بسانم لكشب لهؤم ثلاث فرط عم رواشتلا ةأشنملا نم بلطلا •

 ةيناكمإو ,رطخلل ينوناقلا بساحملا مييقت كلذ ف امب ,طابترالا نم ىرخأ بناوجب قلعتي اميف رمألل ةينمضلا تالولدملا ف رظنلا •
 .ةأشنملا نم ةبوتكملا تادافإلا ىلع دامتعالا

 .ةفلتخملا تافرصتلا تاعبت لوح ةينوناقلا ةروشملا ىلع لوصحلا •

 .)ةيميظنتلا ةهجلا ,لاثملا ليبس ىلع( ةثلاث فارطأ عم لاصتالا •

 .ديكأتلا ريرقت يدقت نع عانتمالا •

  .طابترالا نم باحسنالا •

 ةددحملا حئاوللاو ةمظنألاب هب هبتشملا مازتلالا مدع وأ مازتلالا مدعل ةباجتسالل ةبسانم ١٠٦أ ةرقفلا ف اهيلإ راشملا تافرصتلا نوكت دق .١٠٧أ
 ام ,رايعملا اذه نم ٧٧ ةرقفلل ًاقفو ديكأتلا ريرقت ف ىرخأ رومأ ةرقف ف رمألا فصو بسانملا نم ًاضيأ نوكي دقو .طابترالا ريس ءانثأ
 :مل

 ةمئاق ف ٍفاك لكشب هراهظإ متي ملو يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلع يرهوج رثأ هل مازتلالا مدع نأ ينوناقلا بساحملا جتنتسي )أ(
 وأ ;يرارحلا سابتحالا

 دق يذلا ,مازتلالا مدع ناك اذإ ام يوقتل ةبسانملا ةلدألا نم يفكي ام ىلع لوصحلا نم ةأشنملا لبق نم ينوناقلا بساحملا عنم متي )ب(
 رايعم نم ٦٦ ةرقفلا قبطنت ةلاحلا كلت فو ,ثدحي نأ لمتحملا نم وأ ثدح دق ,يرارحلا سابتحالا ةمئاقل ةبسنلاب ًايرهوج نوكي
 .)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا

 )ل٤٨ – د٤٨ تارقفلا :عجار( يرارحلا سابتحالا ةمئاق عيمجت ةيلآب ةقلعتملا تاءارجإلا

 ةمظنأ ةيمسر ىدمو قيثوت ىوتسم نأب ًاضيأ عقوتلا نكمي ,تاثاعبنالا نع ريرقتلا روطت عمو ,٧١أ ةرقفلا ف هيلإ ةراشإلا تمت امبسح .١٠٨أ
 عيمجتلا ةيلمع نوكت دق ,ةروطتملا ريغ تامولعملا ةمظنأ فو .ًاضيأ روطتي فوس اهنع ريرقتلاو تاثاعبنالا ةيمك سايقب ةقلعتملا تامولعملا
 ةعيبط دمتعتو .يمسر لكشب ةقثومو ًاماظتنا رثكأ عيمجتلا ةيلمع نوكت دق ,ًاروطت رثكألا ةمظنألا ف امأ .ريبك دح ىلإ ةيمسر ريغ
 عم يرارحلا سابتحالا ةمئاق ينوناقلا بساحملا اهب قباطي يتلا ةقيرطلاو تاليدعتلاب قلعتي اميف ينوناقلا بساحملا تاءارجإ ىدمو
 .اهب ةقلعتملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمو ةأشنملا ىدل اهنع ريرقتلاو تايمكلا سايق ةيلمع ديقعتو ةعيبط ىلع ةيساسألا تالجسلا



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٣٨  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 )ل٤٩ – د٤٩ تارقفلا :عجار( ةيفاضإلا تاءارجإلا

 ديدحت اهيلإ دنتسا يتلا كلت نع ريبك لكشب فلتخت تامولعمب ينوناقلا بساحملا ملعي دقو ,ةيراركت ةيلمع وه ديكأتلا طابترا نإ .١٠٩أ
 بساحملا اهيلع لوصحلا متي يتلا ةلدألا عفدت دقف ,اهل ططخملا تاءارجإلل ينوناقلا بساحملا ذيفنت لالخو .اهل ططخملا تاءارجإلا
 بساحملا لبق نم ددحملا )رومألا( رمألا صحف ةأشنملا نم بلطلا تاءارجإلا هذه لمشت دقو .ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ىلإ ينوناقلا
 .ًابسانم كلذ نوكي امثيح يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلع تاليدعتب مايقلاو ينوناقلا

 ))ب(د٤٩ ,د٤٩ يترقفلا :عجار( دودحملا ديكأتلا طابترا ف ةيرورض ةيفاضإلا تاءارجإلا تناك اذإ ام ديدحت

 ,لاثملا ليبس ىلعف .يرهوج لكشب ةفرحم نوكت دق يرارحلا سابتحالا ةمئاق نأب دقتعي هلعجت رومأ وأ رمأب ينوناقلا بساحملا ملعي دق .١١٠أ
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف نّمضُم هنأ ودبي ال تاثاعبنالل اًلمتحم ًاردصم ينوناقلا بساحملا ددحي دق ,عقوملل تارايزب مايقلا دنع
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف لمتحملا ردصملا يمضت ت اذإ امع تاراسفتسالا نم ًاديزم ينوناقلا بساحملا حرطي ,تالاحلا هذه لثم ف
 بساحملا داز املك ,يرهوجلا فيرحتلا لامتحا داز املكو .ينهم مكح ةلاسم ,د٤٩ ةرقفلل ًاقفو ,ةذفنملا ةيفاضإلا تاءارجإلا ىدم دعيو
 .ًاعانقإ رثكأ ةلدأ ىلع لوصحلا نم ينوناقلا

 ةفرحم نوكت دق يرارحلا سابتحالا ةمئاق نأب دقتعي هلعجت رومأ وأ رمأب ,دودحم ديكأت طابترا ةلاح ف ,ينوناقلا بساحملا ملع اذإ .١١١أ
 ينوناقلا بساحملا نكي مل اذإ نكلو .ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتو ميمصت د٤٩ ةرقفلا بجومب ينوناقلا بساحملا ىلع بجيف ,يرهوج لكشب
 ًافيرحت رومألا وأ رمألا كلذ ببسي نأ حجرملا نم سيل هنأ جتنتسيل ةبسانملا ةلدألا نم يفكي ام ىلع لوصحلا ىلع ًارداق كلذ دعب
 ىلع ديق دجوي هنإف ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ًايرهوج ًافيرحت ببست مل اهنأ ددحيل وأ ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ًايرهوج
 .قاطنلا

 )٥٠ ةرقفلا :عجار( ةفشتكملا تافيرحتلا عيمجت

 نوكي نلو نأش تاذ نوكت نل غلبملا اذه نم لقألا تافيرحتلا نأ حضاولا نم نوكي ثيحب ًانيعم ًاغلبم ينوناقلا بساحملا ددحي نأ نكمي .١١٢أ
 سابتحالا ةمئاق ىلع حضاو لكشب يرهوج ريثأت هل نوكي نل غلابملا هذه عيمجت نأ عقوتي ينوناقلا بساحملا نأل اهعيمجت مزاللا نم
 اهنأ حضاولا نم يتلا رومألاف ."يرهوج ريغ" حلطصم نع رخآ ًاريبعت "نأش تاذ تسيل اهنأ حضاولا نم" حلطصم دَعُي الو .يرارحلا
 رومأ اهنأ حضاولا نم نوكيسو ,٤٤ ةرقفلل ًاقفو ةددحملا ةيبسنلا ةيمهألا نع )رغصأ( ًايلك فلتخم مجح تاذ نوكتس نأش تاذ تسيل
 وأ ةعيبطلا وأ مجحلاب قلعتت طباوض يأ بسحب اهيلع مكحلا ت ًءاوسو ,ةعمتجم وأ ةدرفنم اهل رظنلا ت ًءاوس ,ةمهم تاعبت اهل تسيل
 .ةفصلا كلت هيلع قبطنت ال رمألا نإف ,"نأش اذ سيل هنأ حضاولا نم" رثكأ وأ دنب ناك اذإ امم دكأتلا مدع دنعو .فورظلا

 نيرخآ يينوناق يبساحم لمع مادختسا

 ))أ(٥٧ ةرقفلا :عجار( نيرخآلا يينوناقلا يبساحملا ىلإ تامولعملا غالبإ

 بجوتي يذلا لمعلا صخي اميف نيرخآلا يينوناقلا يبساحملا ىلإ اهغالبإب طابترالا قيرف موقي دق يتلا ةقالعلا تاذ رومألا لمشت دق .١١٣أ
 :يلي ام طابترالا قيرف عم نيرخآلا يينوناقلا يبساحملا تالاصتا ىوتحمو لكشو لمعلا كلذ نم دوصقملا مادختسالاو هذيفنت

 ينوناقلا بساحملا لمع طابترالا قيرف هيف مدختسي فوس يذلا قايسلاب ماملإ هيدل يذلا ,رخآلا ينوناقلا بساحملا نم بلطلا •
 .طابترالا قيرف عم نواعتي فوس هنأب دكؤي نأ ,رخآلا

 يرارحلا سابتحالا ةمئاقل ءادألل ةيبسنلا ةيمهألا نم لقأ نوكت دق يتلاو رخآلا ينوناقلا بساحملا لمع ءادأل ةيبسنلا ةيمهألا •
 ال يذلا دحلاو )ًاقبطنم كلذ نوكي امدنع ,تاحاصفإلا وأ تاثاعبنالا نم ةنيعم عاونأل ةيبسنلا ةيمهألا تايوتسم وأ ىوتسمو(
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاقل ةبسنلاب حضاو لكشب نأش تاذ تسيل اهنأ هقوفت يتلا تافيرحتلا رابتعا نكمي

 نم بلطلاو ;رخآلا ينوناقلا بساحملا لمعب ةلص اهل يتلاو يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف يرهوجلا فيرحتلل ةددحملا رطاخملا •
 ةيرهوج نوكت دق يتلاو بسانملا تقولا ف طابترالا ريس ءانثأ اهديدحت متي ىرخأ رطاخم يأ غالبإ رخآلا ينوناقلا بساحملا
 .رطاخملا هذهل رخآلا ينوناقلا بساحملا تاباجتساو ,يرارحلا سابتحالا ةمئاقل ةبسنلاب

 ))أ(٥٧ ةرقفلا :عجار( نيرخآلا يينوناقلا يبساحملا نم تامولعملا غالبإ

 :يلي ام اهغالبإ رخآلا ينوناقلا بساحملا نم طابترالا قيرف بلطي دق يتلا ةلصلا تاذ رومألا لمشت .١١٤أ
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 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 ف امب ,ةعومجملا طابتراب ةلص تاذ دعت يتلا ةنهملا بادآو كولس دعاوق تابلطتمب مزتلا دق رخآلا ينوناقلا بساحملا ناك اذإ ام •
 .)*(ةينهملا ةءافكلاو لالقتسالا كلذ

 .ةعومجملا طابترا قيرف تابلطتمب مزتلا دق رخآلا ينوناقلا بساحملا ناك اذإ ام •

 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف يرهوج فيرحت ىلإ يدؤت دق يتلا حئاوللاو ةمظنألاب مازتلالا مدع لوح تامولعم •

 نأش تاذ تسيل اهنأ دعُت ال يتلا طابترالا ريس ءانثأ رخآلا ينوناقلا بساحملا لبق نم ةددحملاو ةححصملا ريغ تافيرحتلاب ةمئاق •
 .حضاو لكشب

 .ةلصلا تاذ تامولعملا دادعإ ف لمتحملا زايحنالا تارشؤم •

 .طابترالا ريس ءانثأ رخآلا ينوناقلا بساحملا اهددح يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ف ةددحملا ةمهملا روصقلا هجوأ نم يأ فصو •

 .هب هبتشملا شغلا وأ شغلا كلذ ف امب ,ةأشنملا ىلإ اهغالبإ عقوتي وأ اهغالبإب رخآلا ينوناقلا بساحملا ماق ىرخأ ةمهم رومأ •

 ,اهيلإ طابترالا قيرف هابتنا بذجب رخآلا ينوناقلا بساحملا بغري يتلا وأ ,يرارحلا سابتحالا ةمئاقب قلعتت دق ىرخأ رومأ يأ •
 .ةأشنملا نم رخآلا ينوناقلا بساحملا اهبلط ةبوتكم تادافإ يأ ف اهيلإ راشملا تاءانثتسالا كلذ ف امب

 .هيأر وأ هجاتنتسا وأ رخآلا ينوناقلا بساحملل ةماعلا جئاتنلا •

 ))ب(٥٧ ةرقفلا :عجار( ةلدألا

 :رخآلا ينوناقلا بساحملا لمعب قلعتي اميف ةلدألا ىلع لوصحلا دنع ةلصلا تاذ تارابتعالا لمشت دق .١١٥أ

 ةبسنلاب ةمهم دعت يتلاو ينوناقلا بساحملا كلذ لمعب ةقلعتملا لامعألا ةطشنأ صخي اميف رخآلا ينوناقلا بساحملا عم تاشقانملا •
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ىلإ

 .يرهوجلا فيرحتلل ةلصلا تاذ تامولعملا ضرعت ةيلباق صخي اميف رخآلا ينوناقلا بساحملا عم تاشقانم •

 .تاجاتنتسالاو رطاخملا كلتل تاباجتسالاو يرهوجلا فيرحتلل ةددحملا رطاخملاب ةصاخلا رخآلا ينوناقلا بساحملا قئاثو صحف •
 .ةددحملا رطاخملاب قلعتي اميف رخآلا ينوناقلا بساحملا جاتنتسا سكعت ةركذم لكش ذختت دق قئاثولا هذهو

 )٥٨ ةرقفلا :عجار( ةبوتكملا تادافإلا

 ةداعو .ىرخأ ةبوتكم تادافإ بلط يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساحملا ىري دق ,٥٨ ةرقفلا اهبلطتت يتلا ةبوتكملا تادافإلا ىلإ ةفاضإلاب .١١٦أ
 .ةمكوحلاب يفلكملا يب نم وأ ايلعلا ةرادإلا ف وضع وه ةبوتكم تادافإ هنم ينوناقلا بساحملا بلطي يذلا )صاخشألا( صخشلا نوكي ام
 ةينوناقلاو ةيفاقثلا تايفلخلا لثم ةنيعم تاريثأت سكعت يتلا تآشنملاو لودلا فالتخا عم ةمكوحلاو ةرادإلا لكايه فالتخا ببسب نكلو
 يبسانملا صاخشألا وأ صخشلا تاطابترالا عيمجل ددحي نأ رايعملا اذهل نكمملا ريغ نم هنإف ,ةيكلملاو مجحلا صئاصخو ةفلتخملا
 .اهتاذ دحب ةلقتسم ةينوناق ةأشنم سيلو يعم قفرم نع ةرابع ةأشنملا نوكت دق ,لاثملا ليبس ىلعف .ةبوتكم تادافإ مهنم بلطي نيذلا
 مكحلا ةسرامم ةبوتكم تادافإ مهنم بلطي نيذلا ةمكوحلاب يفلكملا وأ يبسانملا ةرادإلا يفظوم ديدحت بلطتي دق ,تالاحلا هذه فو
 .ينهملا

 )٦١ ةرقفلا :عجار( ةقحاللا ثادحألا

 ف تاريغتلا وأ ,ةيموكح ةئيه لثم ةنيعم ةهج لبق نم ةحقنملا تاثاعبنالا لماوع رشن ,لاثملا ليبس ىلع ,ةقحاللا ثادحألا لمشت دق .١١٧أ
 سايقل ةقد رثكأ قرط رفوت وأ ,ةأشنملا ف ةمهملا ةيلكيهلا تاريغتلا وأ ,ةنسحملا ةيملعلا ةفرعملا وأ ,ةقالعلا تاذ تاعيرشتلا وأ ةمظنألا
 .مهم أطخ فاشتكا وأ ,تايمكلا

 ))ج(٧٦ ,٦٣ ,٦٢ تارقفلا :عجار( ةنراقملا تامولعملا

 
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ف ةدمتعملا ةنهملا بادآو كولس دعاوقب عجارملا مزتلي نأ بجي )*(
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 اهنع ريرقتلاو يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةنراقملا تامولعملا ضرعب ةقلعتملا تابلطتملا طابترالا طورش وأ حئاوللا وأ ةمظنألا ددحت دق .١١٨أ
 سيقت يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةضورعملا غلابملا نأ وه يرارحلا سابتحالا ةمئاقو ةيلاملا مئاوقلا يب يساسألا قرفلا نإ .اهديكأتو
 تامولعم ىلع ةضورعملا ةنراقملا تامولعملا رثؤت ال ,كلذل ةجيتنو .تقولا رم ىلع ةيمكارتلا غلابملا ىلع دمتعت الو ةددحم ةرتفل تاثاعبنالا
 .سايقلل ةئطاخلا ةيادبلا ةرتف ىلع غلابملا دمتعت دق يلاتلابو ةئطاخ ةرتف ف تاثاعبنالا ليجست متي مل ام ةيلاحلا ةنسلا

 هنإف ,ةرتفب ةرتف تامولعملل ةهباشم ةنراقم وأ تاثاعبنالل ةيوئملا ةبسنلا ضيفخت ىلإ تاراشإ يرارحلا سابتحالا ةمئاق نمضتت امدنع .١١٩أ
 :يلي ام ةجيتن ةبسانم ريغ تانراقملا هذه نوكت دقو .تانراقملا ةبسانم ىدم نابسحلا ف ينوناقلا بساحملا ذخأي نأ مهملا نم

 وأ ;ةقباسلا ةرتفلا نع تايلمعلا ف ةمهملا تاريغتلا )أ(

 وأ ;ليوحتلا لماوع ف ةمهملا تاريغتلا )ب(

 .سايقلا قرط وأ رداصم قاستا مدع )ج(

 تامولعملا كلت عيمج وأ ضعب يطغي ال ينوناقلا بساحملا جاتنتسا نأ عم ةيلاحلا تاثاعبنالا تامولعم عم ةنراقملا تامولعملا ضرع دنع .١٢٠أ
 .ديكأتلا ريرقت فو يرارحلا سابتحالا ةمئاق نم لك ف حضاو لكشب تامولعملا هذه ةلاح ددحت نأ مهملا نم هنإف ,ةنراقملا

 ))أ(٦٢ ةرقفلا :عجار( ضرعلا ةداعإ

 وأ حئاوللا وأ ةمظنألل قفو كلذو ,ةقباس ةرتف ف اهنع ريرقتلا ت يتلا يرارحلا سابتحالا تايمك ضرع ةداعإ يرورضلا نم نوكي دق .١٢١أ
 وأ تايمكلا سايقل ةقد رثكأ قرط رفوت وأ ةأشنملا ف ةمهم ةيلكيه تاريغت وأ ةنسحم ةيملع ةفرعم ,اًلثم ,ببسب ةقبطنملا طباوضلا
 .مهم أطخ فاشتكا

 ))أ(٦٣ ةرقفلا :عجار( ةنراقملا تامولعملا ىلع تاءارجإ ذيفنت

 ف يرهوج فيرحت دجوي دق هنأ ,ةنراقملا تامولعملا لوح ًاديكأت نمضتي يذلا دودحملا ديكأتلا طابترا ف ينوناقلا بساحملا ملع اذإ .١٢٢أ
 ,لوقعملا ديكأتلا طابترا ةلاح فو .د٤٩ ةرقفلا تابلطتمل ًاقفو نوكت نأ بجي اهذيفنت بجاولا تاءارجإلا نإف ,ةضورعملا ةنراقملا تامولعملا
 .ةنراقملا تامولعملا لوح يأر نيوكتل ةيفاك اهذيفنت بجاولا تاءارجإلا نوكت نأ بجي

 لجأ نم وه )أ(٦٣ ةرقفلا اهلوانتت يتلا فورظلا ف تاءارجإ ذيفنت بلطتم نإف ,ةنراقملا تامولعملا نأشب ًاديكأت طابترالا نمضتي مل اذإ .١٢٣أ
 .يرهوج لكشب ةللضم وأ ةئطاخ تامولعمب هنم ملعب طبتري الأ وهو ,ينوناقلا بساحملل يقالخألا مازتلالاب ءافولا

 )٦٤ ةرقفلا :عجار( ىرخألا تامولعملا

 ةمئاق جمد متي دق ,لاثملا ليبس ىلع ,ينوناقلا بساحملا جاتنتسا اهيطغي ال ىرخأ تامولعم عم يرارحلا سابتحالا ةمئاق رشن متي دق .١٢٤أ
 تاريغتب ةصاخ ىرخأ تامولعم عم اهجمد متي دق وأ ةأشنملاب صاخلا ةمادتسالا ريرقت وأ يونسلا ريرقتلا نم ءزجك يرارحلا سابتحالا
 :لثم خانملا

 .ةأشنملل ةيجيتارتسالا فادهألا ىلع خانملا ريغت رثأ لوح نايب كلذ ف امب ,يجيتارتسالا ليلحتلا •

 .خانملا ريغتب ةطبترملا صرفلاو ةعقوتملاو ةيلاحلا ةمهملا رطاخملل يعون مييقتو حيضوت •

 تاريثأتلاو صرفلاو رطاخملا ةجلاعمل لجألا ةريصقو ةليوط ططخلا كلذ ف امب ,ةأشنملا اهب موقت يتلا لامعألا لوح تاحاصفإ •
 .خانملا ريغتب ةطبترملا

 ىلع رثؤت نأ حجرملا نم يتلاو خانملا ريغتب ةطبترملا لماوعلاو تاهاجتالا كلذ ف امب ,ةيلبقتسملا تاعقوتلا لوح تاحاصفإ •
 .ةيجيتارتسالا قيقحتل طيطختلا هلالخ متي يذلا ينمزلا قاطنلا وأ ةأشنملا ةيجيتارتسا

 .خانملا ريغتب ةقلعتملا اياضقلا ةعباتمو ةرادإو ديدحتل اهنييعت متي يتلا ةأشنملا دراومو ةمكوحلا تايلمع فصو •

 دادعإ ف مدختسملا كلذ نع فلتخي يعم ساسأ ىلع ءانب اهباسح متي تاثاعبنالا لوح تامولعم ةأشنملا رشنت دق ,تالاحلا ضعب ف .١٢٥أ
 ثيح "ةقباس ةنس عم ةرتفلا سفنل ةنراقملا" ساسأ ىلع ىرخألا تامولعملا دادعإ متي دق ,لاثملا ليبس ىلع ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق
 بساحملا ىعسي دق .يعم قفرم قالغإ وأ ديدج لمعم ليغشت لثم ,ةرركتملا ريغ ثادحألا رثأ فذحل تاثاعبنالا باسح ةداعإ متي
 ةمئاق دادعإ ف ةمدختسملا طباوضلل ًاقفو اهب حومسم ريغ اهدادعإل ةمدختسملا قرطلا تناك اذإ تامولعملا هذه داعبتسال ينوناقلا
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 اهنمضتت يتلا ةيمكلا تانايبلا عم ةقستم ريغ ةيدرس تامولعم يأ داعبتسا ىلإ ًاضيأ ينوناقلا بساحملا ىعسي دقو .يرارحلا سابتحالا
 لوح ةموعدملا ريغ تاءاعدالا وأ تاريدقتلا ,لاثملا ليبس ىلع( اهتابثإ نكمي ال ةيدرس تامولعم يأ وأ يرارحلا سابتحالا ةمئاق
 .)ةيلبقتسملا تافرصتلا

 يرارحلا سابتحالا ةمئاق ةيقادصم نم ىرخألا تامولعملا للقت نأ نكمي امدنع ةبسانم نوكت دق يتلا ةيفاضإلا تاءارجإلا لمشت .١٢٦أ
 :لاثملا ليبس ىلع يلي ام دكأتلا ريرقتو

 .ةأشنملل ينوناقلا راشتسملا لثم ,لهؤم ثلاث فرط ةراشتسا ةأشنملا نم بلطلا •

 .ةفلتخملا تاءارجإلا تاعبت لوح ةينوناق ةروشم ىلع لوصحلا •

 .ةيميظنتلا ةهجلا ,لاثملا ليبس ىلع ,ةثلاث فارطأ عم لاصتالا •

 .ديكأتلا ريرقت يدقت نع عانتمالا •

 .ةقبطنملا حئاوللا وأ ةمظنألا بجومب ًانكمم باحسنالا نوكي امثيح ,طابترالا نم باحسنالا •

 .ديكأتلا ريرقت ف رمألا فصو •

 قيثوتلا

 )٦٦ ,٦٥ ,١٥ تارقفلا :عجار( اهيلع لوصحلا متي يتلا ةلدألاو ةذفنمُلا تاءارجإلا قيثوت

 رفوي طابترالل قيثوت دادعإب موقي نأ لاحلا بسحب بسانملا تقولا فو ينوناقلا بساحملا نم )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم بلطتي .١٢٧أ
 : طابترالا لامعأ قيثوت ف اهنيمضت بسانملا نم نوكي دق يتلا رومألا ىلع ةلثمأ ىلي اميفو )٢٣(.ديكأتلا ريرقت ساسأل اًلجس

 عم شغلا لوح متت يتلا تالاصتالاو ;شغلا صخي اميف تاءارجإلا ىدمو تيقوتو ةعيبطو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم :شغلا •
 .نيرخآو ةيميظنتلا تاهجلاو ةأشنملا

 .ةأشنملا جراخ ىرخأ فارطأو ةأشنملا عم شاقنلا جئاتنو حئاوللاو ةمظنألاب هب هبتشملا وأ ددحملا مازتلالا مدع :حئاوللاو ةمظنألا •

 هذه ءارو بابسألاو طابترالا ريس ءانثأ ترج ةمهم تارييغت يأو طابترالا ةطخو طابترالل ةماعلا ةيجيتارتسالا :طيطختلا •
 .تارييغتلا

 وأ ىوتسمو ;يرارحلا سابتحالا ةمئاق ةيمهأ :اهديدحت دنع نابسحلا ف ذخؤت يتلا ةيتآلا لماوعلاو غلابملا :ةيبسنلا ةيمهألا •
 ليدعت يأو ;ءادألل ةيبسنلا ةيمهألاو ;ًاقبطنم كلذ ناك اذإ ,تاحاصفإلا وأ تاثاعبنالا نم ةنيعم عاونأل ةيبسنلا ةيمهألا تايوتسم
 .طابترالا ف مدقتلا عم ةيبسنلا ةيمهألل

 مهفلل ةيسيئرلا رصانعلاو ,اهيلإ لصوتلا ت يتلا ةمهملا تارارقلاو ,٢٩ ةرقفلا هبلطتت يذلا شاقنلا :يرهوجلا فيرحتلا رطاخم •
 ةيرهوجلا تافيرحتلا رطاخمو ,٢٣ ةرقفلا ف ةددحملا اهتئيبو ةأشنملا بناوج نم بناج لكب قلعتي اميف هيلع لوصحلا ت يذلا
 .ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ينوناقلا بساحملل ينهملا مكحلا بسحب يضتقت يتلا

 فيرحتلا رطاخمو ةيفاضإلا تاءارجإلا كلت يب ةقالعلاو ,ةذفنملا ةيفاضإلا تاءارجإلا ىدمو تيقوتو ةعيبط :ةيفاضإ تاءارجإ •
 .تاءارجإلا جئاتنو ,يرهوجلا

 طابترالا ريس ءانثأ ةعمجملا تافيرحتلاو ,حضاو لكشب نأش تاذ تسيل اهنأ هنم لقألا تافيرحتلا دعت يذلا غلبملا :تافيرحتلا يوقت •
 وأ ةدرفنم ءاوس ,ةيرهوج ةححصمُلا ريغ تافيرحتلا تناك اذإ امع ينوناقلا بساحملا تاجاتنتساو ,اهحيحصت ت دق ناك اذإ امو
 .جاتنتسالا كلذ ساسأو ,ةعمتجم

 

 
 .٤٢ ةرقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم )٢٣(



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٤٢  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 )٦٨ ةرقفلا :عجار( ديكأتلا ريرقت خيرات دعب أشنت يتلا رومألا

 كلذ ف ةمئاق تناك اهنكلو ديكأتلا ريرقت خيرات دعب اهب ينوناقلا بساحملا ملعي يتلا قئاقحلا ةيئانثتسالا فورظلا ىلع ةلثمألا لمشت .١٢٨أ
 ىلإ ينوناقلا بساحملاب تدأ وأ يرارحلا سابتحالا ةمئاق ليدعت ىلا تدأل ,خيراتلا كلذ ف ينوناقلا بساحملا اهب ملع ول ,يتلاو خيراتلا
 لامعأ قيثوت ىلع ةجتانلا تاريغتلا ف رظنلا متيو .ححصم ريغ مهم أطخ فاشتكا ,لاثملا ليبس ىلع ,ديكأتلا ريرقت ف جاتنتسالا ليدعت
 كيرشلا ىلوتي ثيح ,)١( ةدوجلا ةباقر رايعم اهبلطتي يتلا صحفلا تايلوؤسم صخي اميف بتكملا تاءارجإو تاسايسل ًاقفو طابترالا
 )٢٤(.تاريغتلا نع ةيئاهنلا ةيلوؤسملا طابترالا نع لوؤسملا

 )٦٩ ةرقفلا :عجار( يئاهنلا طابترالا فلم عيمجت

 ةباقر رايعم تابلطتم سفن لقألا ىلع اهل يتلا حئاوللا وأ ةمظنألا ف تابلطتملا وأ ةينهملا تابلطتملا وأ( )١( ةدوجلا ةباقر رايعم بلطتي .١٢٩أ
 بسانملا ينمزلا دحلا نوكيو .)٢٥(بسانملا تقولا ف طابترالا تافلم عيمجت لامتكال تاءارجإو تاسايس عضو بتاكملا نم ))١( ةدوجلا
 .)٢٦(ديكأتلا ريرقت خيرات دعب ًاموي ٦٠ نع ةداع ديزي ال ام يئاهنلا طابترالا فلم عيمجت لامتكال

 )٧١ ةرقفلا :عجار( طابترالا ةدوج ةباقر صحف

 :طابترالا ةدوج ةباقر صحف ف نابسحلا ف ذخؤت يتلا ىرخألا رومألا نمضتت .١٣٠أ

 .طابترالاب ةلصلا تاذ بتكملا ةيلالقتسال طابترالا قيرف يوقت •

 ,لدجلل ةريثم رومأ وأ ىرخأ تابوعص وأ يأرلا ف تافالتخا ىلع يوطنت يتلا رومألا لوح ةبسانم تاراشتسا ءارجإ ت اذإ ام •
 .تاراشتسالا كلت جئاتنو

 لصوتلا ت يتلا جئاتنلا معدتو ةمهملا ماكحألاب قلعتي اميف زجنملا لمعلا سكعت صحفلل تريتخا يتلا طابترالا قئاثو تناك اذإ ام •
 .اهيلإ

 ديكأتلا جاتنتسا نيوكت

 ))٤()ز(٧٦ ,)د(٧٤ يترقفلا :عجار( ةقبطنملا طباوضلا فصو

 ةمئاق عم ةقفرملا تاحاضيالا ف ةقبطنملا طباوضلل بسانم فصو يمضت ةأشنملا لبق نم يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ بلطتي .١٣١أ
 مهم وهو ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق هيلع دمتعت يذلا راطإلا ىلع يفدهتسملا يمدختسملا فصولا كلذ علطيو .يرارحلا سابتحالا
 سابتحالا ةمئاق ف ةنيعم رومأ ةجلاعم ةيفيكب قلعتي اميف ةفلتخملا طباوضلا يب ةريبك تافالتخا كانه نوكي امدنع صاخ لكشب
 ;لثمت اذامو اهتيمك سايق ت فيكو ;تدجو نإ ,تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا دونبلا نم هنيمضت متي يذلا ام ,لاثملا ليبس ىلع ,يرارحلا
 .اهتيمك سايق ت فيكو اهنيمضت متيس يتلا )٣( قاطنلا تاثاعبنا رايتخا ساسأو

 عيمجب يرارحلا سابتحالا ةمئاق تمزتلا اذإ طقف ًابسانم نوكي ةنيعم طباوضل ًاقفو ةّدعم اهنأب يرارحلا سابتحالا ةمئاق فصو نإ .١٣٢أ
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق اهيطغت يتلا ةرتفلا لالخ ةيراسلا طباوضلا كلت تابلطتم

 يرارحلا سابتحالا ةمئاق مزتلت ,لاثملا ليبس ىلع( ةقيقد ريغ ةديقم وأ ةظفحتم ةغل ىلع يوتحي يذلا ةقبطنملا طباوضلا فصو نإ .١٣٣أ
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق يمدختسم للضي دق هنأل ًايفاك ًافصو دعي ال )XYZ تابلطتمب يرهوج لكشب

 ديكأتلا ريرقت ىوتحم

 )٧٦ ةرقفلا :عجار( ديكأتلا ريراقتل ةيحيضوت جذامن

 ةرقفلا ف اهيلع صوصنملا رصانعلا ةنمضتم يرارحلا سابتحالا ةمئاق نع ديكأتلا ريراقتل ةيحيضوت جذامن ىلع )٢( قحلملا يوتحي .١٣٤أ
٧٦. 

  

 
 .٣٣و ٣٢ يترقفلا ,ةقالعلا تاذ تامدخلاو ىرخألا ديكأتلا تاطابتراو ,ةيلاملا مئاوقلل صحفو ةعجارم تايلمع ذفنت يتلا بتاكملل ةدوجلا ةباقر ,)١( ةدوجلا ةباقر رايعم )٢٤(
 .٤٥ ةرقفلا ,)١( ةدوجلا ةباقر رايعم )٢٥(
 .٥٤أ ةرقفلا ,)١( ةدوجلا ةباقر رايعم )٢٦(



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٤٣  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 ))ج(٧٦ ةرقفلا :عجار( ينوناقلا بساحملا جاتنتسا اهيطغي ال يتلا تامولعملا

 ف متي هنإف ,ينوناقلا بساحملا جاتنتسا اهيطغي ال يتلا ,ةنراقملا دونبلا لثم ,ةنيعم تامولعم يرارحلا سابتحالا ةمئاق نمضتت امدنع .١٣٥أ
 مهفلا ءوس بنجتل كلذو ,ينوناقلا بساحملا ديكأت ريرقت فو يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف كلذك اهنأ ىلع تامولعملا كلت ديدحت ةداعلا
 .ديكأتلل عضخت مل يتلا تامولعملا ىلع بسانملا ريغ دامتعالاو

 ))و(٧٦ ةرقفلا :عجار( تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا دونبلا

 تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا دونبلا يرارحلا سابتحالا ةمئاق نمضتت امدنع ديكأتلا ريرقت ف هنيمضت متي فوس يذلا نايبلا ةغايص نإ .١٣٦أ
 .فورظلا ىلع ًادامتعا كلذو ريبك دح ىلإ فلتخت دق

 فلتخت تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا ىرخألا دونبلاو ةنزاوملا صصحلا صخي اميف اهيلع دامتعالا نكمي يتلاو ةمئالملا تامولعملا رفوت نإ .١٣٧أ
 فلتخت تآشنملا اهب بلاطت يتلا تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا دونبلا معدل يينوناقلا يبساحملل ةحاتملا ةلدألا نإف يلاتلابو ,ريبك لكشب
 .ريبك دح ىلإ

 ينوناقلا بساحملل نكمي يتلا اهتعيبطو تاءارجإلل بلاغلا ف ضفخنملا ددعلاو تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا دونبلل ةريغتملا ةعيبطلا ببسب .١٣٨أ
 يتلا ,تدجو نإ ,ديكأتلا ريرقت ف ةعطقتسملا دونبلا كلت ديدحت رايعملا اذه بلطتي ,تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا دونبلا ىلع اهقبطي نأ
 .دونبلا كلتب قلعتي اميف ينوناقلا بساحملا ةيلوؤسمب ديفت ةرابعو ,ينوناقلا بساحملا جاتنتسا اهيطغي

 امدنع يلاتلا وحنلا ىلع تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا دونبلاب قلعتي اميف ينوناقلا بساحملا ةيلوؤسمب ديفت يتلا ةرابعلا ةغايص متي دق .١٣٩أ
 نم ددحم ددعل ج ب أ ةكرش تاثاعبنا نم ًاعاطقتسا يرارحلا سابتحالا ةمئاق نمضتت" :ةنزاوم صصح نم ةعطقتسملا دونبلا نوكتت
 هذه ءارش ت اذإ امع تاءارجإ ذيفنتب انمق دقل .ةنزاوملا صصحلاب قلعتي اميف ةنيعم ةنس ف ئفاكملا نوبركلا ديسكوأ يناث نانطأ
 تاذ قئاثولاو دوقعلل لوقعم صخلم نع ةرابع وه يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهفصو ناك اذإ امو ,ةنسلا لالخ ةنزاوملا صصحلا
 دق ةنزاوملا صصحلا تناك اذإ امع انيأر يدبُن ملو ةنزاوملا صصحلا هذهل ييجراخلا نيدوزملاب قلعتت تاءارجإ يأب مقن مل اننكل .ةلصلا
 ."ةنيعم ةنس ف ئفاكملا نوبركلا ديسكوأ يناث نانطأ ضيفخت ف ببستت فوس وأ تببست

 ))٣()ز(٧٦ ةرقفلا :عجار( ديكأتلا ريرقت مادختسا

 ريرقت صن ف ةنيعم ةغايص يمضت بسانملا نم هنأ ينوناقلا بساحملا ىري دق ,ديكأتلا ريرقت هيلإ هجويس نم ديدحت ىلإ ةفاضإلاب .١٤٠أ
 ,لاثملا ليبس ىلعف .ريرقتلا دادعإ مهلجأ نم ت نيذلا يفدهتسملا يمدختسملا وأ ريرقتلا دادعإ هلجأ نم ت يذلا ضرغلا ددحي ديكأتلا
 سابتحالا ةمئاق عم ةقفرملا تاحاضيالا نمضتت نأ بسانملا نم نوكي دق ,ماعلا لجسلا ف يرارحلا سابتحالا ةمئاق لاخدإ دنع
 يرارحلا سابتحالاب ةقلعتملا ةطشنألاب ةلوقعم ةفرعم نوكلتمي نيذلا يمدختسملل دعم ريرقتلا نأب ديفي ًانايب ديكأتلا ريرقتو يرارحلا
 اهدادعإ ت دق يرارحلا سابتحالا ةمئاق نأ نومهفيو ةلوقعم ةيانعب يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةدراولا تامولعملا اوسرد نيذلاو
 .ةيبسنلا ةيمهألا نم ةبسانم تايوتسم قفو اهديكأتو

 ريغ ىلع ديكأتلا ريرقت عيزوت نم صاخ لكشب ديقت ةغايص يمضت بسانملا نم هنأ ينوناقلا بساحملا ىري دق ,كلذ ىلإ ةفاضإلابو .١٤١أ
 .ىرخأ ضارغأ لجأ نم همادختسا وأ نيرخألا لبق نم همادختسا وأ ,يفدهتسملا يمدختسملا

 ))٢()ح(٧٦ ةرقفلا :عجار( ينوناقلا بساحملا تاءارجإ صخلم

 فصو نأل كلذو .راصتخاب ةذفنملا تاءارجإلا طقف فصيو ةيسايق ةغايص لوقعملا ديكأتلا طابترا ف ديكأتلا ريرقت عبتي ام ةداع .١٤٢أ
 عيمج ف ,هنأ مهف ىلع يمدختسملا دعاسي ال دق ليصافتلا نم ىوتسم يأ قفو ,لوقعملا ديكأتلا طابترا ف ,ةذفنملا ةددحملا تاءارجإلا
 نع ريبعتلا نم ينوناقلا بساحملا يكمتل ةبسانملا ةلدألا نم يفكي ام ىلع لوصحلا ت دق ,لدعم ريغ ريرقت اهيف ردصي يذلا لاوحألا
 .يأرلا

 مهفل يفدهتسملا يمدختسملل ةبسنلاب ًايساسأ ًارمأ دعي ةذفنملا تاءارجإلا ىدمو تيقوتو ةعيبط ريدقت نإف ,دودحملا ديكأتلا طابترا ف .١٤٣أ
 نوكي ام ةداع دودحملا ديكأتلا طابترا ف ينوناقلا بساحملا تاءارجإ فصو نإف اذهلو .دودحملا ديكأتلا ريرقت ف هنع ربعملا جاتنتسالا
 ةداعلا ف متي يتلاو ذفنت مل يتلا تاءارجإلل فصو يمضت ُاضيأ بسانملا نم نوكي دقو .لوقعملا ديكأتلا طابترا ف هنم اًليصفت رثكأ
 ينوناقلا بساحملا مييقتو مهف نأل ًانكمم ًارمأ تاءارجإلا هذه عيمجل لماكلا ديدحتلا نوكي ال دق نكلو .لوقعم ديكأت طابترا ف اهذيفنت
 .لوقعملا ديكأتلا طابترا ف يبولطملا همييقتو همهفب ةنراقم لقأ انوكي يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل يبولطملا

  



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٤٤  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 :يلي ام اهريفوت متي يتلا ليصافتلا ىوتسمو ديدحتلا كلذ ف نابسحلا ف ذخؤت يتلا لماوعلا نمضتتو

 .)عاطقلا ف ةيدايتعالا ةطشنألا كلتب ةنراقم ةأشنملا ةطشنأل ةريغتملا ةعيبطلا ,لاثملا ليبس ىلع( ةأشنملاب ةصاخلا فورظلا •

 .ةذفنملا تاءارجإلا ىدمو ةعيبط ىلع رثؤت يتلاو طابترالاب ةصاخلا فورظلا •

 حئاوللا وأ ةمظنألا وأ قوسلا ةسرامم ىلع ًءانب ,ريرقتلا ف اهميدقت متيس يتلا ليصافتلا ىوتسمل يفدهتسملا يمدختسملا تاعقوت •
 .ةقبطنملا

 دحلا ىلإ اهصيخلت متي ال نكلو ةيعوضوم ةقيرطب بتكت نأ مهملا نم هنإف ,دودحملا ديكأتلا ريرقت ف ةذفنملا تاءارجإلا فصو دنع .١٤٤أ
 .لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا ت دق هنأب يحوت ةقيرطب وأ ةقمنم ةقيرطب وأ اهيف غلابم ةقيرطب ًاضيأ بتكت نأ الو ةضماغ اهلعجي يذلا
 فصولا نإف تالاحلا مظعم  فو ,اهيلع قفتم تاءارجإ طابترا ذيفنت ت هنأب ًاعابطنا تاءارجإلا فصو يطعي ال نأ مهملا نم ًاضيأو
 .اهلمكأب لمعلا ةطخ ليصافت يطعي نل

 ))ك(٧٦ ةرقفلا :عجار( ينوناقلا بساحملا عيقوت

 ,امهيلكب وأ ينوناقلا بساحملل يصخشلا مسالاب وأ ينوناقلا بساحملا هيف لمعي يذلا بتكملا مساب ينوناقلا بساحملا عيقوت نوكي دق .١٤٥أ
 ,ةنيعم لود ف ينوناقلا بساحملا نم ًابولطم نوكي دق ,ينوناقلا بساحملا عيقوت ىلإ ةفاضإلابو .ةددحملا ةلودلل لاحلا ىضتقم بسحب
 فارتعالا ت دق ,لاحلا ىضتقم بسحب ,بتكملا وأ ينوناقلا بساحملا نأ ةقيقح نع وأ ديكأتلا ريرقت ف ةينهملا هتيمست نع حيرصتلا
 .ةلودلا كلت ف ةبسانم صيخرت ةطلس لبق نم امهب

 )٧٧ ةرقفلا :عجار( ىرخأ رومأ تارقفو هابتنالا تفل تارقف

 .رومألا هذه نع ينوناقلا بساحملا غالبإ ةيلعاف نم ىرخأ رومأ تارقف وأ هابتنالا تفل تارقفل عساولا مادختسالا للقي .١٤٦أ

 وأ طباوضلا ف رظنلا ةداعإ متي امدنع وأ ةفلتخم طباوض مادختسا متي ,لاثملا ليبس ىلع ,امدنع ةبسانم هابتنالا تفل ةرقف نوكت دق .١٤٧أ
 نأ وأ ,اهنع ريرقتلا متي يتلا تاثاعبنالا ىلع يسيئر ريثأت رمألا كلذل نوكيو ةقباسلا تارتفلا نع فلتخي لكشب اهريسفت وأ اهثيدحت
 صنلا ت دقو تقولا كلذل تاثاعبنالا ريدقتل ءارقتسالا مادختسا ت دق هنأ ينعي اهتبساحم متي يتلا ةرتفلا نم ءزجل يعم ماظن ليلحت
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف كلذ ىلع

 متي ملو ةقباسلا ةرتفلا نع ريبك لكشب طابترالا قاطن ريغتي ,لاثملا ليبس ىلع ,امدنع ةبسانم ىرخألا رومألا تارقف نوكت نأ نكمي .١٤٨أ
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف كلذ ىلع صنلا

 رومألا فصت يتلا ةقالعلا تاذ تاحاصفإلا ناكملو اهل هابتنالا تفل متي يتلا رومألل ًاحضاو ًاعجرم هابتنالا تفل ةرقف ىوتحم نمضتي .١٤٩أ
 رمألا صخي اميف ينوناقلا بساحملا جاتنتسا ليدعت مدع ىلإ ًاضيأ ةرقفلا ىوتحم ريشيو .يرارحلا سابتحالا ةمئاق فو لماك لكشب
 )١٢٥أ ةرقفلا ًاضيأ رظنا( .هل هابتنالا تفل متي يذلا

 .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف اهنع حاصفإلاو ىرخألا رومألا ضرعب مازلإ دوجو مدع حضاو لكشب ىرخألا رومألا تارقف ىوتحم سكعي .١٥٠أ
 ينوناقلا بساحملا تايلوؤسمب وأ طابترالل يمدختسملا مهفب ةطبترملا رومألا ىلع ىرخألا رومألا تارقف مادختسا ٧٧ ةرقفلا رصحتو
 )١٢٤أ ةرقفلا ًاضيأ رظنا( .ديكأتلا ريرقت ف اهنع غالبإلا يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساحملا ىري يتلا ,ديكأتلا ريرقت وأ

 ًانمض ريشي دق ديكأتلا ريرقت ف ةأشنملا تامولعم ماظن ىلع تانيسحتلا لثم ةنيعم رومأ لوح ينوناقلا بساحملا تايصوت يمضت نإ .١٥١أ
 ,تايصوتلا هذه لثم نع غالبإلا متي دقو .يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ دنع بسانم لكشب اهعم لماعتلا متي مل رومألا كلت نأ ىلإ
 لوح رارقلاب ةقلعتملا تارابتعالا نمضتتو .ةمكوحلاب يفلكملا كئلوأ عم تاشقانملا ربع وأ ةرادإلل هجوم باطخ ف ,لاثملا ليبس ىلع
 اذإ امو ,يفدهتسملا يمدختسملل ةيتامولعملا تاجايتحالاب ةطبترم تايصوتلا ةعيبط تناك اذإ ام ديكأتلا ريرقت ف تايصوتلا يمضت
 ةمئاق ىلع ينوناقلا بساحملا تاجاتنتسا ىلع ًاظفحت لكشت اهنأب اهمهف ةءاسإ مدع نامضل بسانم لكشب ةغاصم تايصوتلا تناك
 .يرارحلا سابتحالا

 ,ىرخأ ةينهم ريياعم يأ وأ حئاوللا وأ ةمظنألا بجومب اهريفوت نم ينوناقلا بساحملا عنمي تامولعم ىرخألا رومألا تارقف نمضتت ال .١٥٢أ
 نم اهريفوت بلطي تامولعم ًاضيأ ىرخألا رومألا تارقف نمضتت الو .تامولعملا ةيرسب ةطبترملا ةيقالخألا ريياعملا ,لاثملا ليبس ىلع
 .ةرادإلا لبق



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٤٥  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 لوألا قحلملا

 )١٤أ – ٨أ تارقفلا :عجار(

 تاثاعبنالا تاعاطقتساو ةلازإلا تايلمعو تاثاعبنالا

 

A =  ٨أ ةرقفلا رظنا( )١( قاطنلا تاثاعبنا وأ ةرشابملا تاثاعبنالا(. 

B = ىلإ اهقالطإ نم اًلدب دودحلا كلت نمض اهنيزختو اهعمج متي نكل ةأشنملا دودح نمض اهديلوت متي يتلا تاثاعبنالا( ةلازإلا تايلمع 
 .)١٤أ ةرقفلا رظنا( )ةلازإلا تايلمعو )١( قاطنلا تاثاعبناك يأ ,يلامجإلا ساسأ ىلع اهتبساحم متي ام ًابلاغو .يوجلا فالغلا

C =  ١٤أ ةرقفلا رظنا( )وجلا نم هتلازإب ةأشنملا موقت يذلا يرارحلا سابتحالا( ةلازإلا تايلمع(. 

D =  مادختسا ,لاثملا ليبس ىلع( )١( قاطنلا تاثاعبنا نم تاءارجإلا هذه للقت دق .اهتاثاعبنا نم ليلقتلل ةأشنملا اهذختت يتلا تاءارجإلا 
 ءابرهكلا ةيمك نم ليلقتلل ةيسمش حاولأ بيكرت ,لاثملا ليبس ىلع( )٢( قاطنلا تاثاعبنا وأ )دوقولا كالهتسا ف ةءافك رثكأ تابكرم
 .)اهمادختسال لقأ ةقاطل جاتحت تاجتنم عيب وأ لامعألا ضرغل رفسلا ماهم ليلقت ,لاثملا ليبس ىلع( )٣( قاطنلا تاثاعبنا وأ )ةارتشملا
 تاثاعبنالا ةيمك سايق ىلع طقف رثؤت اهنكل ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق عم ةقفرملا تاحاضيالا ف تاءارجإلا هذه ةأشنملا شقانت دق
 ةقبطنملا طباوضلل ًاقفو تاثاعبنالا نم ةعطقتسم ًادونب هيف لكشت يذلا دحلا ىلإ وأ ضرتفم وه امم لقأب اهنع ريرقتلا متي يتلا
 .)١١أ ةرقفلا رظنا(

E =  ٩أ ةرتفلا رظنا( )٢( قاطنلا تاثاعبنا(. 

F =  ١٠أ ةرتفلا رظنا( )٣( قاطنلا تاثاعبنا(. 

G =  ١٣أ – ١١أ تارقفلا رظنا( ةارتشملا ةنزاوملا صصحلا كلذ ف امب تاثاعبنالا نم ةعطقتسملا دونبلا(. 



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٤٦  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 يناثلا قحلملا

 )١٣٤أ ةرقفلا :عجار(

 يرارحلا سابتحالا مئاوق لوح ديكأتلا ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ

 

 :)١( يحيضوتلا لاثملا

 :يلي ام فورظلا نمضتت

 .لوقعم ديكأت طابترا •

 .)٣( قاطنلا تاثاعبنا ىلع ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق يوتحت ال •

 .تاثاعبنالا نم ةعطقتسم دونب ىلع ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق يوتحت ال •

 .ةنراقم تامولعم ىلع يرارحلا سابتحالا ةمئاق يوتحت ال •

 .فورظلا عيمج ف قيبطتلل اًلباق وأ اًلماش نوكي نأ هنم دوصقملا سيلو ,طقف داشرتسالل وه يلاتلا ريرقتلل يحيضوتلا لاثملا نإ

 ج ب أ ةكرشل يرارحلا سابتحالا ةمئاق نع لقتسملا ينوناقلا بساحملل لوقعملا ديكأتلا ريرقت

 ])بسانملا( هيلإ هجوملا[
 :)ديحولا مسقلا وه اذه ناك اذإ ًابولطم سيل ناونعلا اذه( يرارحلا سابتحالا ةمئاق نع ريرقت

 نم نوكتي يذلاو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتنملا ةنسلل ج ب أ ةكرشل ةقفرملا يرارحلا سابتحالا ةمئاقل لوقعم ديكأت طابترا ذيفنتب انمق دقل
 يسدنهمو يينوناق يبساحم مضي تاصصختلا ددعتم قيرف طابترالا اذه ذيفنتب ماق[ .xx-yy تاحفصلا ف تاحاضيإلاو تاثاعبنالا نوزخم
 )١(] .ةئيب ءاملعو

 يرارحلا سابتحالا ةمئاق نع ج ب أ ةكرش ةيلوؤسم

 قفرملا )١( حاضيإلا ف حضوم وه امك ةقبطملا )٢(]ةقبطنملا طباوضلل[ ًاقفو يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ نع ةلوؤسملا يه ج ب أ ةكرشلا نإ
 سابتحا ةمئاق دادعإب قلعتملا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ىلع ظافحلاو قيبطتلاو ميمصتلا ةيلوؤسملا هذه نمضتتو .يرارحلا سابتحالا ةمئاقب
 .أطخ وأ شغ ببسب ءاوس ,يرهوج فيرحت نم ةيلاخ يرارح

 ببسب ,مزالم دكأت مدعل يرارحلا سابتحالا ةيمك سايق عضخي )٣(]يرارحلا سابتحالا ةمئاقب قفرملا )١( حاضيإلا ف هتشقانم تمت امكو[
 .ةفلتخملا تازاغلا تاثاعبنا عيمجتل ةبولطملا ميقلاو تاثاعبنالاب ةصاخلا لماوعلا ديدحت ف ةمدختسملا ةلماكلا ريغ ةيلمعلا ةفرعملا

 انيدل ةدوجلا ةباقرو انلالقتسا

 ئدابم ىلع تسسأ ىرخأ تابلطتمو لالقتسالا لمشت يتلاو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ف ةدمتعملا ةنهملا بادآو كولس دعاوقب انمزتلا دقل
  .ينهملا كولسلاو ةيرسلاو ةمزاللا ةيانعلاو ةينهملا ةءافكلاو ةيعوضوملاو ةهازنلا نم ةيرهوج

 قلعتي اميف ةقثوم تاءارجإو تاسايس كلذ ف امب ,ةدوجلا ةباقرل لماش ماظن ىلع )بتكملا مسا( ظفاحي ,)٤()١( ةدوجلا ةباقر رايعمل ًاقفوو
 .ةقبطنملا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتملاو ةينهملا ريياعملاو ةنهملا بادآو كولس دعاوق تابلطتمب مازتلالاب

 
 .)نيرخآ ءاربخب ناعتسي ملو ٢ قاطنلا تاثاعبنا نع طقف غالبإلا طابترالا نم دوصقملا ناك اذإ ,لاثملا ليبس ىلع( طابترالا ىلع ةقبطنم نكت مل اذإ ةلمجلا فذح يغبني  )١(
 .org.######.www. نم ًاناجم ليزنتلل ةحاتم ]ةقبطنملا طباوضلا[  )٢(
 .ةرابعلا هذه فذح بجي هنإف ,يرارحلا سابتحالا ةمئاقب قفرملا )١( حاضيإلا ف ةمزالملا كوكشلل شاقن دجوي ال امدنع  )٣(
 .ةقالعلا تاذ تامدخلاو ىرخألا ديكأتلا تاطابتراو ,ةيلاملا مئاوقلل صحفو ةعجارم تايلمع ذفنت يتلا بتاكملل ةدوجلا ةباقر ,)١( ةدوجلا ةباقر رايعم  )٤(



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٤٧  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 انتيلوؤسم

 لوقعملا ديكأتلا طابترا ءارجإب انمق دقو .اهيلع انلصح يتلا ةلدألا ىلإ ًادانتسا ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف يأر ءادبإ ف انتيلوؤسم نمكت
 رايعملا كلذ بلطتيو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ف دمتعملا "يرارحلا سابتحالا مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا" )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعمل ًاقفو
 .يرهوج فيرحت نم ةيلاخ يرارحلا سابتحالا ةمئاق تناك اذإ امع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولل طابترالا كلذ ذيفنتو طيطختب موقن نأ

 تاثاعبنالا ةيمك سايق لوح ةلدأ ىلع لوصحلل ةنيعم تاءارجإ ذيفنت ىلع )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعمل ًاقفو لوقعملا ديكأتلا طابترا يوطنيو
 ف امب ,ينوناقلا بساحملا مكح ىلع ةراتخملا تاءارجإلا ىدمو تيقوتو ةعيبط دمتعتو .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف ةقالعلا تاذ تامولعملاو
 نابسحلا ف انذخأ دقف ,رطاخملا كلت مييقت دنعو .يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف أطخ وأ شغ ببسب يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقت كلذ
 :ًاضيأ لوقعملا ديكأتلا طابترا نمضتيو .يرارحلا سابتحالا ةمئاقل ج ب أ ةكرش دادعإب طبترملا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن

 قفرملا )١( حاضيإلا ف يبم وه امبسح اهقيبطت ت يتلاو ,فورظلا لظ ف )ةقبطنملا طباوضلل( ج ب أ ةكرش مادختسا ةمءالم ىدم مييقت •
 ;يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإل ساسأك ,يرارحلا سابتحالا ةمئاقب

 ;ج ب أ ةكرشلا اهترجأ يتلا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ,ةمدختسمُلا ريرقتلا تاسايسو تايمكلا سايق قرط ةبسانم ىدم يوقت •

 .يرارحلا سابتحالا ةمئاقل ماعلا ضرعلا يوقت •

 .انيأرل ساسأ يدقتل ةبسانمو ةيفاك ةلدأ دعت اهيلع انلصح يتلا ةلدألا نأب دقتعن

 يأرلا

 )ةقبطنملا طباوضلل( ًاقفو ,ةيرهوجلا بناوجلا عيمج نم ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتنملا ةنسلل يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ ت ,انيأر ف
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاقب قفرملا )١( حاضيإلا ف يبم وه امبسح ةقبطمُلا

 )طقف تاطابترالا ضعب ىلع مسقلا اذه قبطني( ىرخألا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتملا نع ريرقتلا

 ]ينوناقلا بساحملل ىرخألا ريرقتلا تايلوؤسم ةعيبط ىلع دامتعالاب ديكأتلا ريرقت نم مسقلا اذه ىوتحمو لكش فلتخي فوس[

 ]ينوناقلا بساحملا عيقوت[

 ]ديكأتلا ريرقت خيرات[

 ]ينوناقلا بساحملا ناونع[
 :)٢( يحيضوتلا لاثملا

 :يلي ام فورظلا نمضتت

 .دودحم ديكأت طابترا •

 .)٣( قاطنلا تاثاعبنا ىلع ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق يوتحت ال •

 .تاثاعبنالا نم ةعطقتسم دونب ىلع ةأشنملل يرارحلا سابتحالا ةمئاق يوتحت ال •

 .ةنراقم تامولعم ىلع يرارحلا سابتحالا ةمئاق يوتحت ال •

 .فورظلا عيمج ف قيبطتلل اًلباق اًلماش نوكي نأ هنم دوصقملا سيلو ,طقف داشرتسالل وه يلاتلا ريرقتلل يحيضوتلا لاثملا نإ

 ج ب أ ةكرشلل يرارحلا سابتحالا ةمئاق نع لقتسملا ينوناقلا بساحملل دودحملا ديكأتلا ريرقت

 ])بسانملا( هيلإ هجوملا[



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٤٨  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 )ديحولا مسقلا وه اذه ناك اذإ ًابولطم سيل ناونعلا اذه( يرارحلا سابتحالا ةمئاق نع ريرقت

 نم نوكتي يذلاو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتنملا ةنسلل ج ب أ ةكرشل ةقفرملا يرارحلا سابتحالا ةمئاقل دودحم ديكأت طابترا ذيفنتب انمق دقل
 يسدنهمو يينوناق يبساحم مضي تاصصختلا ددعتم قيرف طابترالا اذه ذيفنتب ماق[]xx-yy تاحفصلا ف تاحاضيإلاو[ تاثاعبنالا نوزخم
 )٥(].ةئيب ءاملعو

 يرارحلا سابتحالا ةمئاق نع ج ب أ ةكرشلا ةيلوؤسم

 قفرملا )١( حاضيإلا ف حضوم وه امك ةقبطملا, )٦(]ةقبطنملا طباوضلل[ ًاقفو يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ نع ةلوؤسملا يه ج ب أ ةكرشلا نإ
 يرارح سابتحا ةمئاق دادعإب قلعتملا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ىلع ظافحلاو قيبطتلاو ميمصتلا ةيلوؤسملا هذه لمشتو .يرارحلا سابتحالا ةمئاقب
 .أطخ وأ شغ ببسب ءاوس ,يرهوج فيرحت نم ةيلاخ

 ةفرعملا ببسب مزالم دكأت مدعل يرارحلا سابتحالا ةيمك سايق عضخي ])٧(يرارحلا سابتحالا ةمئاقب قفرملا )١(حاضيإلا ف هتشقانم تمت امكو[
 .ةفلتخملا تازاغلا تاثاعبنا عيمجتل ةبولطملا ميقلاو تاثاعبنالاب ةصاخلا لماوعلا ديدحت ف ةمدختسمُلا ةلماكلا ريغ ةيملعلا

 انيدل ةدوجلا ةباقرو انلالقتسا

 ئدابم ىلع تسسُأ ىرخأ تابلطتمو لالقتسالا لمشت يتلاو ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ف ةدمتعملا ةنهملا بادآو كولس دعاوقب انمزتلا دقل
 .ينهملا كولسلاو ةيرسلاو ةمزاللا ةيانعلاو ةينهملا ةءافكلاو ةيعوضوملاو ةهازنلا نم ةيرهوج

 مازتلالاب قلعتي اميف ةقثوم تاءارجإو تاسايس كلذ ف امب ةدوجلا ةباقرل لماش ماظن ىلع]بتكملا مسا[ ظفاحي )٨()١( ةدوجلا ةباقر رايعمل ًاقفوو
 .ةقبطنملا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتملاو ةينهملا ريياعملاو ةنهملا بادآو كولس دعاوق تابلطتمب

 انتيلوؤسم

 .اهيلع انلصح يتلا ةلدألاو اهب انمق يتلا تاءارجإلا ىلع ًءانب يرارحلا سابتحالا ةمئاق نع دودحم ديكأت جاتنتسا ءادبإ ف انتيلوؤسم نمكت
 ف دمتعملا "يرارحلا سابتحالا مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا" )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعمل ًاقفو دودحملا ديكأتلا طابترا ءارجإب انمق دقو
 سابتحالا ةمئاق تناك اذإ امع دودحم ديكأت ىلإ لوصولل طابترالا كلذ ذيفنتو طيطختب موقن نأ رايعملا كلذ بلطتيو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 .يرهوج فيرحت نم ةيلاخ يرارحلا

 ]ةقبطنملا طباوضلل[ ج ب أ ةكرشلا مادختسا ةبسانم ىدم مييقت ىلع )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعمل ًاقفو دودحملا ديكأتلا طابترا يوطنيو
 شغلا ببسب ءاوس يرارحلا سابتحالا ةمئاق ف يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقتو ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإل ساسأك ,فورظلا لظ ف
 طابترا دعيو  .يرارحلا سابتحالا ةمئاقل ماعلا ضرعلا يوقتو ,فورظلا فلتخم ف ةرورضلا بسح ةمَّيقملا رطاخملل ةباجتسالاو ,أطخلا وأ
 ,ةيلخادلا ةباقرلا مهف كلذ ف امب ,رطاخملا مييقت تاءارجإ نم اًلك صخي اميف لوقعملا ديكأتلا طابترا نم ريثكب لقأ قاطن اذ دودحملا ديكأتلا
  .ةمَّيقملا رطاخملل ةباجتسا ذفنٌت يتلا تاءارجإلاو

 تاءارجإو قئاثولا نع يصقتلاو ةذفنملا تايلمعلل ةظحالمو تاراسفتسا هيجوت تلمشو ةينهملا انماكحأ ىلإ اهب انمق يتلا تاءارجإلا تدنتسا دقل
 .ةيساسألا تالجسلا عم ةقباطملاو ,ريرقتلا تاسايسو تايمكلا سايق قرط ةبسانم ىدم يوقتو ةيليلحت

 
 .)نيرخأ ءاربخب ناعتسي ملو ٢ قاطنلا تاثاعبنا نع طقف غالبإلا طابترالا نم دوصقملا ناك اذإ ,لاثملا ليبس ىلع( طابترالا ىلع ةقبطنم نكت مل اذإ ةلمجلا فذح يغبني  )٥(
 org.######.www. نم ًاناجم ليزنتلل ةحاتم ]ةقبطنملا طباوضلا[  )٦(
 .ةرابعلا هذه فذح يغبني هنإف ,يرارحلا سابتحالا ةمئاق عم قفرملا )١( حاضيإلا ف ةمزالملا كوكشلل شاقن دجوي ال امدنع  )٧(
 .ةقالعلا تاذ تامدخلاو ىرخألا ديكأتلا تاطابتراو .ةيلاملا مئاوقلل صحفو ةعجارم تايلمع يدؤت يتلا بتاكملل ةدوجلا ةباقر ,)١( ةدوجلا ةباقر رايعم  )٨(



 
 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                              ١٠٤٩  

 )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 مئاوق نع ديكأتلا تاطابترا
 يرارحلا سابتحالا

 ةلص تاذ نوكت دق ةيفاضإ تامولعم ,ينوناقلا بساحملا مكح قفو ,رفوت يتلا تاءارجإلا قاطنو ةعيبطب ًاصخلم ينوناقلا بساحملا جردي دق[[
 ةلماش ةمئاق اهنأب تاءارجإلا ةلثمأ ربتعت الو ,داشرإلا فدهب يلاتلا مسقلا يدقت ت .)٩(ينوناقلا بساحملا جاتنتسا ساسأل يمدختسملا مهفب
 .]])١٠(زجنملا لمعلل يمدختسملا مهفل ةمهم نوكت دق يتلا تاءارجإلا ىدم وأ عونل

 :يلي امب هالعأ ةجردمُلا تاءارجإلا ذيفنت لالخ انمق ,طابترالا فورظ نابسحلا ف اذخأ

 ريرقتلاو تاثاعبنالا ةيمك سايقب ةطبترملا تامولعملا ةمظنأو ج ب أ ةكرشلا ف ةباقرلا ةئيبل مهف ىلع ,تاراسفتسالا لالخ نم ,انلصح •
 .ةيليغشتلا اهتيلعاف صحفن ملو اهقيبطت لوح ةلدأ ىلع لصحن ملو ةددحملا ةباقرلا تاودأ ميمصت ميقن مل اننكلو ,اهنع

 مل نكلو .رارمتساب اهقيبطت ت دق ناك اذإ امو ةبسانم ًاقرط دعت تاريدقتلا ريوطت ف ج ب أ ةكرشلا قرط تناك اذإ ام يوقتب انمق •
 تاريدقت يوقت اهلباقم متي لصفنم لكشب انب ةصاخ تاريدقت عضو وأ تاريدقتلا اهيلإ تدنتسا يتلا تانايبلا رابتخا انتاءارجإ نمضتت
 .ج ب أ ةكرش

 تاذ تاضارتفالاو ردصملا تانايبو تانايبلا عمج قرطو تاثاعبنالا رداصم لامتكا مييقتل )عقاوم ةثالث ف( عقوملل تارايز ءارجإب انمق •
 يلامجإب قلعتي اميف اهتاثاعبنا نابسحلا ف ذخألا دعب صحفلل ةراتخملا عقاوملا ديدحت ت .عقاوملا هذه ىلع قيبطتلل ةلباقلا ةقالعلا
 عمجل تامولعملا ةمظنأ صحف انتاءارجإ نمضتت مل وأ /تنمضتو .ةقباسلا تارتفلا ف تريتخا يتلا عقاوملاو تاثاعبنالا رداصمو تاثاعبنالا
 .))١١(عقاوملا هذه ف ةباقرلا تاودأ وأ ,قفارملاب ةصاخلا تانايبلا

 ديكأتلا ىوتسم نإف ,كلذل ةجيتنو .لوقعملا ديكأتلا طابتراب ةنراقم ,اهادم لقيو ,دودحملا ديكأتلا طابترا ف ةذفنملا تاءارجإلا ةعيبط فلتخت
 .لوقعم ديكأت طابترا ذيفنتب انمق ول هقيقحت نكمي ناك يذلا ديكأتلا ىوتسم نم ريثكب لقأ دودحملا ديكأتلا طابترا ف هيلإ لوصولا متي يذلا
 ًاقفو ,ةيرهوجلا بناوجلا عيمج نم ,ج ب أ ةكرشلل يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ ت دق ناك اذإ امع لوقعم ديكأت اذ ًايأر يدبُن ال ,هيلعو
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاقب قفرملا )١( حاضيإلا ف يبم وه امك ةقبطملا )ةقبطنملا طباوضلل(

 دودحملا ديكأتلا جاتنتسا

 يرارحلا سابتحالا ةمئاق دادعإ متي مل هنأب دقتعن انلعجي ءيش يأب ملعن مل ,اهيلع انلصح يتلا ةلدألاو اهب انمق يتلا تاءارجإلا ىلإ ًادانتسا
 حاضيإلا ف يبم وه امك ةقبطملا )ةقبطنملا طباوضلل( ًاقفو ,ةيرهوجلا بناوجلا عيمج نم ,٢٠X١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتنملا ةنسلل ج ب أ ةكرشلل
 .يرارحلا سابتحالا ةمئاقب قفرملا )١(

 )طقف تاطابترالا ضعب ىلع مسقلا اذه قبطني( ىرخألا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتملا نع ريرقتلا

 ]ينوناقلا بساحملل ىرخألا ريرقتلا تايلوؤسم ةعيبط ىلع دامتعالاب ديكأتلا ريرقت نم مسقلا اذه ىوتحمو لكش فلتخي فوس[

 ]ينوناقلا بساحملا عيقوت[

 ]ديكأتلا ريرقت خيرات[

 ]ينوناقلا بساحملا ناونع[
 

 
 ديكأت ىلع لوصحلا ت دق هنأب يحوت ةقيرطب وأ ةقمنم ةقيرطب وأ اهب غلابم ةقيرطب فصوت نأ الو ةضماغ اهلعجي يذلا دحلا ىلإ سيل نكل تاءارجإلا صيخلت بجي  )٩(

 .تالاحلا مظعم ف اهلمكأب لمعلا ةطخ ليصافت يطعي الأو اهيلع قفتملا تاءارجإلا طابترا ذيفنت ت دق هنأب ًاعابطنا تاءارجإلا فصو يطعي الأ مهملا نمو .لوقعم
 .ةيحيضوتلا ةرقفلا هذه فذح متيس ,يئاهنلا ريرقتلا ف  )١٠(
 .طابترالا فورظ ف ةبولطم تسيل ةذفنملا تاءارجإلا لوح ةيفاضإلا تامولعملا نأ ينوناقلا بساحملا جتنتسا اذإ مسقلا اذه فذح يغبني  )١١(



 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تامولع<ا عيم; نع ريرقت دادع4 ديكأتلا تاطابترا :)٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 باتتكIا تارشن ف ةنمضُ<ا ةيروصتلا ةيلا<ا 

 
 ف ذخKا عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعFا سلجم نم ردص امك ,)٣٤٢٠( ديكأتلا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .دامتعXا ةقيثو ف اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا تQيدعتلا نابسOا
 

 
 
 



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٥٢  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترI يلودلا رايع<ا

 باتتكIا تارشن ف ةنّمضُ<ا ةيروصتلا ةيلا<ا تامولع<ا عيم; نع ريرقت دادع4 ديكأتلا تاطابترا 

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترFا ديكأتلا لامعأ ىلع رايعFا اذه يرسي( 

 سرهفلا

  
 ةمدقم

 ٨-١  .....................................................................................................................  رايعFا اذه قاطن
 ٩  ......................................................................................................................... نايرسلا خيرات
 ١٠  ..............................................................................................................................  فادهQا
 ١١  ............................................................................................................................  تافيرعتلا
 تابلطت<ا
 ١٢  .....................................................................................................  )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 ١٣  ......................................................................................................................... طابترXا لوبق
 ٢٧-١٤  ..........................................................................................................  هذيفنتو طابترQل طيطختلا
 ٢٨  ...................................................................................................................... ةبوتكFا تاداف[ا
 ٣٠-٢٩  ..........................................................................................................................  يأرلا نيوكت
 ٣٤-٣١  ...........................................................................................................................  يأرلا لكش
 ٣٥  ..................................................................................................................  ديكأتلا ريرقت دادعإ
 ىرخQا ةيريسفتلا داو<او ةيقيبطتلا داو<ا
 ١أ  .....................................................................................................................  رايعFا اذه قاطن

 ٣أ–٢أ  ................................................................. باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا نم ضرغلا

 ٥أ–٤أ  ....................................................................................................  ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^
 ٦أ  ........................................................................................................  لوقعFا ديكأتلا طابترا ةعيبط
 ٩أ-٧أ  ............................................................................................................................  تافيرعتلا

 ١٢أ–١٠أ ........................................................................................................................  طابترXا لوبق
 ٤٤أ-١٣أ ..........................................................................................................  هذيفنتو طابترQل طيطختلا
 ٤٥أ  .....................................................................................................................  ةبوتكFا تاداف[ا
 ٥٠أ-٤٦أ ..........................................................................................................................  يأرلا نيوكت
 ٥٧أ-٥١أ ..................................................................................................................  ديكأتلا ريرقت دادعإ
 لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي ينوناق بساحم ريرقتل يحيضوت لاثم :قحلFا 

 
 

 تارشن ف ةنّمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا" )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترX يلودلا رايعFا ةءارق يغبني
 .ةقQعلا تاذ تامدäاو ىرخKا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارFاو ةدوáا ةباقرل ةيلودلا ريياعFا تارادص[ ديهمتلا عم بنج ىلإ ًابنج "باتتكXا

ةرقفلا  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٥٣  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 ةمدقم

 رايع<ا اذه قاطن

 فرطلا عيم^ نع ريرقت دادع[ لوقعم ديكأت ىلإ لوصولل ١ينوناقلا بساåا اهب موقي يتلا قيدصتلا تاطابترا رايعFا اذه لوانتي .١
 :ةيتèا تXاOا ف رايعFا اذه قبطنيو .باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعملل ٢لوؤسFا

 حئاوللا وأ ةمظنKا"( ةيلاFا قاروKا لوادت قوس ةحئX وأ ةيلاFا قاروKا ماظن بجوê ةبولطم كلت ريرقتلا ةيلمع نوكت امدنع •
 وأ ;باتتكXا ةرشن اهيف ردصتس يتلا ةلودلا ف )"ةلصلا تاذ

 )١أ ةرقفلا :عجار( .ةلودلا كلت ف اهيلع فراعتم ةسراï ريرقتلا ةيلمع نوكت امدنع •

 ينوناقلا بساåا ةيلوؤسم ةعيبط

 ثيح ,ةأشنملل ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ نع ةيلوؤسم ةيأ ينوناقلا بساåا لمحتي X ,رايعFا اذه بجوê ذفنFا طابترXا ف .٢
 ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ اّمع ريرقت دادعإ ف ينوناقلا بساحملل ةديحولا ةيلوؤسFا لثمتتو .لوؤسFا فرطلا ىلع ةيلوؤسFا هذه عقت
 .ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع لوؤسFا فرطلا لبق نم ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا

٣. X ا اذه لوانتيFا رايعXا موقت يتلا ةيديكأتلا ريغ تاطابترFا فيلكتب اهيف ةأشنåا اهمئاوق عيمجتب ينوناقلا بساFةيخيراتلا ةيلا. 

 باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا نم ضرغلا 

 تامولعFا ىلع ةمهم ةلماعم وأ ثدح رثأ حيضوت ف طقف باتتكXا تارشن ف ةنَّمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا نم ضرغلا لثمتي  .٤
 ققحتيو .حيضوتلا ضارغK هرايتخا متي قباس خيرات ف تù دق ةلماعFا تناك وأ عقو دق ثدOا ناك ول امك ةأشنملل ةلدعFا ريغ ةيلاFا
 يلعفلا يلاFا زكرFا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا لثX ùو .ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا ىلع ةيروصت تQيدعت قيبطت لQخ نم كلذ
 )٣أ ,٢أ يترقفلا :عجار( .ةيدقنلا اهتاقفدت وأ يلاFا اهءادأ وأ ةأشنملل

 ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^

 رثأ حضوت يتلا ةيلاFا تامولعFا ضرعو صيخلتو فينصتو عمجب لوؤسFا فرطلا مايق ىلع ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ لمتشي .٥
 خيراتلا ف تù دق ةلماعFا تناك وأ عقو دق ثدOا ناك ول امك ةأشنملل ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا ىلع ةمهم ةلماعم وأ ثدح
 :ةيلمعلا هذه ف ةعبتFا تاوطäا نمضتتو .رات†ا

 تامولعFا جارختساو ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف اهمادختسا متيس يتلا ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا ردصم ديد° •
 )٥أ ,٤أ يترقفلا :عجار( ;ردصFا كلذ نم ةلدعFا ريغ ةيلاFا

 ;ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا هلجK ضرعُت يذلا ضرغلل ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا ىلع ةيروصت تQيدعت ءارجإ •

 .ةقفرFا تاحاصف[ا عم ة^انلا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ضرع •
  

 
 .)ص(١٢ ةرقفلا ,"ةيخيراتلا ةيلاFا تامولعFا صحف وأ ةعجارم تايلمع فQخب ىرخKا ديكأتلا تاطابترا"  )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم  ١
 )ت(١٢ ةرقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم  ٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٥٤  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 لوقعFا ديكأتلا طابترا ةعيبط

 رايعFا اذه ف ةحضوFا تاءارج[ا ذيفنت ىلع ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ لوقعFا ديكأتلا طابترا يوطني .٦
 Xًوقعم ًاساسأ رفوت ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف لوؤسFا فرطلا لبق نم ةمدختسFا ةقبطنFا طباوضلا تناك اذإ ام مييقتل
 ام نأشب ةبسانFا ةلدKا نم يفكي ام ىلع لوصحللو ,ةلماعFا وأ ثدOا ىلإ رشابم لكشب اهتبسن نك• يتلا ةمهFا تاريثأتلا ضرعل
 )٦أ ةرقفلا :عجار( :يلي

 ;طباوضلا كلتل ًابسانم ًاريثأت يطعت ةلصلا تاذ ةيروصتلا تQيدعتلا تناك اذإ ام •

 ريغ ةيلاFا تامولعFا ىلع تQيدعتلا كلتل ميلسلا قيبطتلا سكعي ))ج(١١ ةرقفلا رظنا( تانلا يروصتلا دومعلا ناك اذإ ام •
 .ةلدعFا

 ثيدحتب ينوناقلا بساåا مايق ىلع يوطني X هنكل .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعملل ماعلا ضرعلا يوقت ىلع طابترXا اذه يوطني امك
 ةعجارم ذيفنت وأ ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم̂ ف ةمدختسم ةيخيرات ةيلام تامولعم يأ نأشب ءارآ وأ ريراقت يأ رادصإ ةداعإ وأ
 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف ةمدختسFا ةيلاFا تامولعملل صحف وأ

 ىرخKا تابلطتFاو ,ىرخKا ةينهFا تارادص[او )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم عم ةقQعلا 

 عيم^ نع ريرقتلل ديكأت طابترا ذيفنت دنع رايعFا اذهبو )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعê مازتلXاب ًابلاطم ينوناقلا بساåا نوكي .٧
 ,هلحم لحي X هنكلو ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم رايعFا اذه لمكيو .باتتكXا تارشن ف ةنَّمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا
 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ لوقعم ديكأت طابترا ف )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم قيبطت ةيفيك ف رايعFا اذه عسوتيو
 .باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا

 ةنهFا تايقQخأ دعاوق نم ب ءزáاو أ ءزáاب مازتلXا اهنيب نم رومأ ةلمج )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعê مازتلXا بلطتي .٨
 تابلطتFا وأ ,ديكأتلا تاطابتراب قلعتي اميف يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا ريياعFا سلجم نع ةرداصلا يينهFا يبساحملل
 بلطتيو ٣.ب ءزáاو أ ءزáا تابلطتF لقKا ىلع ةيواسم نوكت يتلا ,ةحئX وأ ماظن ف اهيلع صوصنFا تابلطتFا وأ ,ىرخKا ةينهFا
 ,ىرخKا ةينهFا تابلطتFا وأ ٤,)١( ةدوáا ةباقر رايعم قبطت يتلا بتاكFا دحأ ف ًاوضع طابترXا نع لوؤسFا كيرشلا نوكي نأ ًاضيأ
 .)١( ةدوáا ةباقرل يلودلا رايعFا تابلطتF لقKا ىلع ةيواسم نوكت يتلاو ,ةحئX وأ ماظن ف ةدراولا تابلطتFا وأ

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ ف ةخرؤFا ديكأتلا ريراقت ىلع رايعFا اذه يرسي .٩

 فادهQا 

 :يلي اميف ينوناقلا بساåا فادهأ لثمتت .١٠

 لبق نم ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ لوصولا )أ(
 ;ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع لوؤسFا فرطلا

 .ينوناقلا بساåا اهيلإ صلخ يتلا جئاتنلل ًاقفو ريرقت دادعإ )ب(

 تافيرعتلا

١١. Kا اذه ضارغFا تاحلطصملل نوكت ,رايعèا ةيتFا يناعFيلي اميف اهنم لك نيرق ةنّيب: 

 
 ٣٤و ٢٠و )أ(٣ تارقفلا ،)٣٠٠٠( دیكأتلا تاطابترا رایعم  ٣

 تاطابتراو ةیلاملا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوجلا ةباقر" )١( ةدوجلا ةباقرل يلودلا رایعملا )أ(٣١و )ب(٣ ناترقفلا ،)٣٠٠٠( دیكأتلا تاطابترا رایعم  ٤

 "ةقالعلا تاذ تامدخلا تاطابتراو ىرخألا دیكأتلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٥٥  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 طباوضلا نوكت دقو .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ دنع لوؤسFا فرطلا اهمدختسي يتلا طباوضلا :ةقبطنFا طباوضلا )أ(
 طباوض دجوت X امدنعو .ةحئX وأ ماظن بجوê ةضورفم وأ ريياعFا عضول اهب فرتعم وأ اهل حرصم ةهج لبق نم ةضورفم
 )٩أ–٧أ تارقفلا :عجار( .اهعضوب موقي نم وه لوؤسFا فرطلا نإف ,ةضورفم

 :نمضتت ,ةلَّدعFُا ريغ ةيلاFا تامولعFاب قلعتي اميف :ةيروصتلا تQيدعتلا )ب(

 ناك ول امك )"ةلماعم" وأ "ثدح"( ةمهم ةلماعم وأ ثدح رثأ حضوت يتلا ةلَّدعFُا ريغ ةيلاFا تامولعFا ىلع تQيدعتلا )١(
 ;حيضوتلا ضارغK هرايتخا متي قباس خيرات ف تù دق ةلماعFا تناك وأ عقو دق ثدOا

 ىلع اهعيم^ متيس يتلا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعملل ةيرورض دعت يتلا ةلَّدعFُا ريغ ةيلاFا تامولعFا ىلع تQيدعتلا )٢(
 كلذ بجوê ةيبساåا اهتاسايسو )"ةأشنFا"( ريرقتلل ةدعFا ةأشنFا ف قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ عم قستم ساسأ
 )١٦أ ,١٥أ يترقفلا :عجار( .راط[ا

 ذاوحتسXا متي نأ ررقFا نم وأ اهيلع ذاوحتسXا ت لامعأ ةأشنF ةلصلا تاذ ةيلاFا تامولعFا ةيروصتلا تQيدعتلا نمضتتو
 صلختFا ةأشنFا"( اهنم صلختلا متي نأ ررقFا نم وأ اهنم صلختلا ت لامعأ ةأشنم وأ ,)"اهيلع ذوحتسFا ةأشنFا"( اهيلع
 اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا"( ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف ةمدختسم تامولعFا هذه تناك اFاط ,)"اهنم
 .)"اهنم صلختFا وأ

 ريغ ةيلاFا تامولعFا ىلع ةلماعم وأ ثدح رثأ حيضوتل تQيدعت عم رهظت يتلا ةيلاFا تامولعFا :ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا )ج(
 ,رايعFا اذه فو .حيضوتلا ضارغK هرايتخا متي قباس خيرات ف تù دق ةلماعFا تناك وأ عقو دق ثدOا ناك ول امك ةلدعFا
 ;ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعملل )أ( دومعلا نم فلأتي يدومع لكش ف اهضرع متي ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا نأ ضرتفُي
 )٢أ ةرقفلا :عجار( .تانلا يروصتلا دومعلا وهو )ج( دومعلاو ;ةيروصتلا تQيدعتلل )ب( دومعلاو

 عمزFا نم يتلاو ,ةأشنملل ةيلاFا قاروKاب قلعتي اميف ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطتملل ًاقفو رداص دنتسم :باتتكXا تارشن )د(
 .اهنأشب ًايرامثتسا ًارارق ثلاث فرط ذختي نأ

 .روهمجلل ةحاتم نوكت يتلاو اهنم صلختم وأ اهيلع ذوحتسم ةأشنF وأ ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا :ةروشنFا ةيلاFا تامولعFا  )ه(

 .لوؤسFا فرطلا لبق نم اهيلع ةيروصتلا تQيدعتلا قيبطت متي يتلا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا :ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا )و(
 )٥أ ,٤أ يترقفلا :عجار(

 تابلطت<ا

 )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم

١٢. X ا اذهب همازتلا ىلإ ريشي نأ ينوناقلا بساحملل زوجيFمزتلا دق نكي مل ام رايع êا اذه نم لك تابلطتFتاطابترا رايعمو رايع 
 .)٣٠٠٠( ديكأتلا

 طابترIا لوبق

 نم ,اهعيم^ ت دق باتتكا ةرشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ اّمع ريرقت دادع[ طابترا لوبق ىلع ةقفاوFا لبق .١٣
 :ينوناقلا بساåا ىلع بجي ,ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج

 )١٠أ ةرقفلا :عجار( ;ةبسانFا تاردقلاو تاءافكلا يعمتجم مهيدل رفاوتت طابترXا نودؤيس نيذلا صاخشKا نأ ددحي نأ )أ(

 بساåا عقوتي يتلا طباوضلا نأ ,لوؤسFا فرطلا عم شاقنلاو طابترXا فورظب ةيلوKا ةفرعFا ساسأ ىلع ,ددحي نأ )ب(
 ;اهنم دوصقFا ضرغلل ةللضم ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا نوكت نأ حجرFا ريغ نم هنأو ,ةبسانم دعُت قبطتتس اهنأ ينوناقلا

 ينوناقلا بساåا نأ ديدحتل ,تدجو نإ ,ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا ف اهيلع صوصنFا يأرلا ةغيص يوقت ىلوتي نأ )ج(
 تارقفلا :عجار( ;رايعFا اذه ف ةددåا تاءارج[ا ذيفنت ساسأ ىلع ددåا يأرلا ءادبإ ىلع ًارداق نوكي نأ حجرFا نم
 )٥٦أ–٥٤أ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٥٦  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 صلختم وأ اهيلع ذوحتسم ةأشنF ةيلام تامولعم ةيأو ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا اهنم تجرخُتسا يتلا رداصFا نوكت امدنع )د(
 تفل ةرقف ىلع يوتحي ريرقتلا ناك اذإ وأ ,لدعم صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر ءادبإ تو اهصحف وأ اهتعجارم ت دق اهنم
 ريرقت ف ةراش[ا وأ ,مادختساب X وأ حمست ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا تناك اذإ اميف ينوناقلا بساåا رظني ,هابتنا
 قلعتي اميف هابتنXا تفل ةرقف ىلع يوتحي يذلا ريرقتلا وأ لدعFا صحفلا جاتنتسا وأ ةعجارFا يأر ,ىلإ ينوناقلا بساåا
 ;رداصFا كلتب

 ناك اذإ اميف ينوناقلا بساåا رظني ,ًاقلطم اهصحف وأ اهتعجارم تù دق ةأشنملل ةيخيراتلا ةيلاFا تامولعFا نكت مل اذإ )ه(
 :عجار( ;طابترXا ذيفنتل يفكي اê يلاFا ريرقتلاو ةبساåاب ةصاäا اهتاسراïو ةأشنملل مهف ىلإ لصوتي نأ عيطتسي
 )٣١أ ةرقفلا

 تù دق اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيخيراتلا ةيلاFا تامولعFا نكت ملو ذاوحتسا ىلع يوتحي ةلماعFا وأ ثدOا ناك اذإ )و(
 اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل مهف ىلإ لصوتي نأ عيطتسي ناك اذإ اميف ينوناقلا بساåا رظني ,ًاقلطم اهصحف وأ اهتعجارم
 ;طابترXا ذيفنتل يفكي اê يلاFا ريرقتلاو ةبساåاب ةصاäا اهتاسراïو

 )١٢أ ,١١أ يترقفلا :عجار( :ةيتèا رومKا نع هتيلوؤسم مهفيو رقي هنأب لوؤسFا فرطلا ةقفاوم ىلع لصحي نأ )ز(

 ;مومعلل ةحاتم نكت مل اذإ ,يفدهتسFا يمدختسملل ٍفاك ٍلكشب اهفصوو ةقبطنFا طباوضلا نع حاصف[ا )١(

 ;ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ )٢(

 :يلي اê ينوناقلا بساåا ديوزت )٣(

 تآشنFا تامولعم ,طابترXا ضارغK ةجاOا دنع ,كلذ ف اê( تامولعFا عيمج ىلإ لوصولا ةيناكمإ .أ
 ةلص تاذ نوكت يتلا ,داوFا نم اهريغو قئاثولاو تQجسلا لثم ,)لامعKا عيم^ تايلمع ف اهيلع ذوحتسFا
 ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ ام يوقتب
 ;ةقبطنFا طباوضلا

 ;طابترXا ضرغل لوؤسFا فرطلا نم ينوناقلا بساåا اهبلطي دق يتلا ةيفاض[ا تامولعFا .ب

 يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساåا ىري نيذلا ةأشنFا يراشتسمو ةأشنFا لخاد صاخشأ يأ ىلإ لوصولا .ج
 عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ ام يوقتب قلعتت ةلدأ ىلع مهنم لوصOا
 ;ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا

 تايلمع ف اهيلع ذوحتسFا تآشنFا لخاد يبسانFا دارفKا ىلإ لوصولا ,طابترXا ضارغK ةجاOا دنع .د
 .لامعKا عيم^

 هذيفنتو طابترaل طيطختلا

 ةقبطنFا طباوضلا ةبسانم ىدم ديد°

 ديكأتلا تاطابترا رايعم بجوê بولطم وه اF ًاقفو ,ةبسانم دعُت ةقبطنFا طباوضلا تناك اذإ ام يوقت ينوناقلا بساåا ىلع بجي .١٤
 :يلي ام ىلع ىندأ دحك لمتشت اهنأ ددحي نأ بجي ,صوصäا هجو ىلعو ٥,)٣٠٠٠(

 )٢٧أ ,٥أ ,٤أ تارقفلا :عجار( ;بسانم ردصم نم ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا جارختسا ةرورض )أ(

 :ةيروصتلا تQيدعتلا نوكت نأ ةرورض )ب(

 )١٣أ ةرقفلا :عجار( ;ةلماعFا وأ ثدOا ىلإ رشابم لكشب اهتبسن نك• )١(

 )١٤أ ةرقفلا :عجار( ;قئاقOاب اهمعد نك• )٢(

 
 ٤٥أو )٢()ب(٤٢ ناترقفلا ،)٣٠٠٠( ةعجارملا رایعم  ٥



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٥٧  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 ,١٥أ يترقفلا :عجار( ;راط[ا كلذ بجوê ةيبساåا اهتاسايسو ةأشنملل قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ عم ةقستم )٣(
 )١٦أ

 :عجار( .ةلوقنFا تامولعFا مهف نم يفدهتسFا يمدختسFا يكمتل ةبسانم تاحاصفإ يدقتو بسانم ضرع ريفوت ةرورض )ج(
 )٤٢أ ,٣أ ,٢أ تارقفلا

 :ةقبطنFا طباوضلا تناك اذإ ام مييقت ينوناقلا بساåا ىلع بجي ,كلذل ةفاضإ .١٥

 ;ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا عم ,ةضراعتم ريغو ,ةقستم دعُت )أ(

 .ةللضم ةيروصت ةيلام تامولعم ىلإ يدؤت نأ حجرFا ريغ نم )ب(

 ةيبسنلا ةيمهKا

 تناك اذإ ام يوقتب قلعتي اميف ةيبسنلا ةيمهKا نابسOا ف ذخأي نأ ينوناقلا بساåا ىلع بجي ,طابترXا ذيفنتو طيطخت دنع .١٦
 )١٨أ ,١٧أ يترقفلا :عجار( .ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا

 ىرخKا طابترXا فورظو ةيروصتلا ةيلاFا تامولعملل لوؤسFا فرطلا عيم^ ةيفيكل مهف ىلإ لصوتلا

 )١٩أ ةرقفلا :عجار( :يلي اF مهف ىلإ لصوتي نأ ينوناقلا بساåا ىلع بجي .١٧

 ;اهنأشب ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ متي يتلا ةلماعFا وأ ثدOا )أ(

 )٢١أ ,٢٠أ يترقفلا :عجار( ;ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيمجتب لوؤسFا فرطلا مايق ةيفيك  )ب(

 )٢٣أ ,٢٢أ يترقفلا :عجار( :كلذ ف اê ,اهنم صلختم وأ اهيلع ذوحتسم ةأشنم ةيأو ةأشنFا ةعيبط )ج(

 ;اهتايلمع )١(

 ;اهتامازتلاو اهلوصأ )٢(

 ;اهليوù ةيفيكو يميظنتلا اهلكيه )٣(

 ةأشنم ةيأو ةأشنFاب قلعتت يتلا ةلصلا تاذ ةيجراäا لماوعلا نم اهريغو ةيميظنتلاو ةيماظنلا لماوعلاو ةعانصلا لماوع )د(
 )٢٦أ–٢٤أ تارقفلا :عجار( ;اهنم صلختم وأ اهيلع ذوحتسم

 اê ,اهنم صلختم وأ اهيلع ذوحتسم ةأشنم ةيأو ةأشنملل يلاFا ريرقتلاو ةبساåا تاسراïو قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ )ه(
 .ةيبساåا تاسايسلل اهقيبطتو اهرايتخا كلذ ف

 ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرختسا يذلا ردصFا ةبسانم ىدم نأشب ةلدأ ىلع لوصOا

 :عجار( .بسانم ردصم نم ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا جرختسا دق لوؤسFا فرطلا ناك اذإ ام ديد° ينوناقلا بساåا ىلع بجي .١٨
 )٢٨أ ,٢٧أ يترقفلا

 بساåا ىلع بجيف ,ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرختسا يذلا ردصFا نع صحف وأ ةعجارم ريرقت دوجو مدع ةلاح ف .١٩
 )٣١أ–٢٩أ تارقفلا :عجار( .ًابسانم دعُي ردصFا نأب ًاعنتقم نوكيل تاءارجإ ذيفنت ينوناقلا

 .بسانم لكشب ردصFا نم ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا جرختسا دق لوؤسFا فرطلا ناك اذإ ام ديد° ينوناقلا بساåا ىلع بجي .٢٠

 ةيروصتلا تQيدعتلا ةبسانم ىدم نأشب ةلدأ ىلع لوصOا

 ددح دق لوؤسFا فرطلا ناك اذإ ام ديد° ينوناقلا بساåا ىلع بجي ,ةبسانم ةيروصتلا تQيدعتلا تناك اذإ ام يوقت دنع .٢١
 )٣٢أ ةرقفلا :عجار( .حيضوتلا ةرتفل وأ حيضوتلا خيرات ف ةلماعFا وأ ثدOا رثأ حيضوتل ةمزQلا ةيروصتلا تQيدعتلا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٥٨  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 :تناك اذإ ام ديد° ينوناقلا بساåا ىلع بجي ,ةقبطنFا طباوضلا عم ةقفاوتم دعُت ةيروصتلا تQيدعتلا تناك اذإ ام ديد° دنع .٢٢

 )١٣أ ةرقفلا :عجار( ;ةلماعFا وأ ثدOا ىلإ رشابم لكشب اهتبسن نك• )أ(

 Xو ةيروصتلا تQيدعتلا ف اهنم صلختم وأ اهيلع ذوحتسم ةأشنF ةيلاFا تامولعFا يمضت ت اذإ .قئاقOاب اهمعد نك• )ب(
 ذيفنت ينوناقلا بساåا ىلع بجيف ,ةيلاFا تامولعFا هذه هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا نع صحف وأ ةعجارم ريرقت دجوي
 )٣٨أ–٣٣أ ,١٤أ تارقفلا :عجار( ;قئاقOاب اهمعد نك• ةيلاFا تامولعFا نأب ًاعنتقم نوكيل تاءارجإ

 )١٦أ ,١٥أ يترقفلا :عجار( .راط[ا كلذ بجوê ةيبساåا اهتاسايسو ةأشنملل قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ عم ةقستم )ج(

 وأ ,ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFاب قلعتي اميف ,هابتنا تفل ةرقف وأ لدعم صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر دوجو
 اهنم صلختFا وأ اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا

 ,ةلَّدعFُا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFاب قلعتي اميف هؤادبإ ت لدعم صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر كانه نوكي دق .٢٣
 ةرقف ىلع يوتحي ريرقت كانه نوكي دق وأ ,اهنم صلختFا وأ اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا وأ
 اذه لثم مادختسا عنX ù ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا تناك اذإ ,فورظلا هذه لثم فو .ردصFا اذهب قلعتي اميف ردص هابتنا تفل
 :يوقت ينوناقلا بساåا ىلع بجيف ,ردصFا

 ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ ام ديد° ىلع كلذل ةلمتåا تاعبتلا  )أ(
 )٣٩أ ةرقفلا :عجار( ;ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع

 )٤٠أ ةرقفلا :عجار( ;اهذاختا مزQلا ةبسانFا ةيفاض[ا تافرصتلا )ب(

 ريثأت يأ كلذ ف اê ,طابترXا طورشل ًاقفو ريرقت دادع[ ينوناقلا بساåا ةردق ىلع كلذل ريثأت يأ دجوي ناك اذإ ام )ج(
 .ينوناقلا بساåا ريرقت ىلع

 ةيروصتلا تQيدعتلا ةبسانم مدع وأ ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا ةبسانم مدع 

 :لوؤسFا فرطلا نأ ,ةذفنFا تاءارج[ا ساسأ ىلع ,ينوناقلا بساåا ددح اذإ  .٢٤

 وأ ;ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم جرختسيل بسانم ريغ ًاردصم مدختسا  )أ(

 ىلع ًايروصت Qًيدعت قبط وأ ,ةقبطنFا طباوضلا عم قفتي X ًايروصت Qًيدعت قبط وأ ,هنيمضت يغبني يروصت ليدعت ركذ لفغأ )ب(
 ,ىرخأ ةروص ةيأب بسانم ريغ وحن

 فرطلا عم قافتXا ىلع رداق ريغ ينوناقلا بساåا ناك اذإو .لوؤسFا فرطلا عم رمKا ةشقانم ينوناقلا بساåا ىلع بجيف
 )٤٠أ ةرقفلا :عجار( .اهذاختا مزQلا ةيفاض[ا تافرصتلا يوقت هيلع بجيف ,اهب رمKا لح يغبني يتلا ةيفيكلا ىلع لوؤسFا

 ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ف ةقبطFا ةيباسOا تايلمعلا نأشب ةلدأ ىلع لوصOا

 ةيحانلا نم ةقيقد دعُت ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ف ةقبطFا ةيباسOا تايلمعلا تناك اذإ ام ديد° ينوناقلا بساåا ىلع بجي .٢٥
 .ةيباسOا

 ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ضرع يوقت

 :يلي اميف رظنلا كلذ نمضتي نأ بجيو .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ضرع يوقت ينوناقلا بساåا ىلع بجي .٢٦

 ةيلاFا تامولعFا نع اهزييمتل حوضوب ةنونعم تناك اذإ ام كلذ ف اê ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعملل ماعلا لكيهلاو ضرعلا )أ(
 )٣أ ,٢أ يترقفلا :عجار( ;اهريغ وأ ةيخيراتلا

 ;ةللضم ريغ ةقيرطب ةلماعFا وأ ثدOا رثأ حضوت اهب ةقلعتFا ةيريسفتلا تاحاضي[او ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ ام )ب(
 )٤١أ ةرقفلا :عجار(



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٥٩  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 تامولعFا مهف نم يفدهتسFا يمدختسFا يكمتل ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عم ةمدقُم ةبسانم تاحاصفإ كانه تناك اذإ ام )ج(
 )٤٢أ ةرقفلا :عجار( ;ةلوقنFا

 ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا خيرات دعب تعقو ةمهم ثادحأ يأب ملع دق ينوناقلا بساåا ناك اذإ ام )د(
 )٤٣أ ةرقفلا :عجار( .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ف ,اهنع حاصف[ا وأ ,اهيلإ ةراش[ا بلطتت دقو ,ةلدعFا

 ديدحتل ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ىلع يوت° يتلا باتتكXا ةرشن ف ةنَّمضFُا ىرخKا تامولعFا ةءارق ينوناقلا بساåا ىلع بجي .٢٧
 ةءارق دنع ,ينوناقلا بساåا ددح اذإو .ديكأتلا ريرقت وأ ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عم ,تدجو نإ ,ةيرهوáا قاستXا مدع هجوأ
 ةشقانم هيلع بجيف ,ىرخKا تامولعFا كلت ف ةقيقO يرهوج فير° دوجوب ملع وأ يرهوج قاستا مدع دوجو ,ىرخKا تامولعFا
 ينوناقلا بساåا ىلع بجيف ,كلذب مايقلا لوؤسFا فرطلا ضفرو رمKا حيحصت يرورضلا نم ناك اذإو .لوؤسFا فرطلا عم رمKا
 )٤٤أ ةرقفلا :عجار( .ةبسانFا ةيفاض[ا تافرصتلا ذاختا

 ةبوتك<ا تاداف4ا

 :يلي اê ديفت لوؤسFا فرطلا نم ةبوتكم تادافإ ينوناقلا بساåا بلطي نأ بجي  .٢٨

 رثأ حيضوتل ةمزQلا ةبسانFا ةيروصتلا تQيدعتلا عيمج لوؤسFا فرطلا ددح ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ دنع هنأ )أ(
 )٤٥أ ةرقفلا :عجار( ;حيضوتلا ةرتفل وأ حيضوتلا خيرات ف ةلماعFا وأ ثدOا

 .ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا نأ )ب(

 يأرلا نيوكت

 نم ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ اّمع يأر نيوكت ينوناقلا بساåا ىلع بجي .٢٩
 )٤٨أ–٤٦أ تارقفلا :عجار( .ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع لوؤسFا فرطلا لبق

 اذإ ام نأشب ةبسانFا ةلدKا نم يفكي ام ىلع لصح دق ناك اذإ ام جاتنتسا ينوناقلا بساåا ىلع بجي ,يأرلا كلذ نيوكت ليبس ف .٣٠
 نأ بجيو .يروصت ليدعتل بسانFا ريغ قيبطتلا وأ مادختسXا وأ ,ةيرهوج تXافغإ نم ولخي ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ناك
 اهرفوت مدع ردقب ةقبطنFا طباوضلا نع ٍفاك ٍلكشب حصفأو فصو دق لوؤسFا فرطلا ناك اذإ اF ًا•وقت جاتنتسXا كلذ نمضتي
 )٥٠أ ,٤٩أ يترقفلا :عجار( .مومعلل

 يأرلا لكش

 لدعFا ريغ يأرلا

 بناوáا عيمج نم ,اهعيم̂ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا نأ ىلإ صلخي امدنع لدعم ريغ يأر ءادبإ ينوناقلا بساåا ىلع بجي .٣١
 .ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع لوؤسFا فرطلا لبق نم ,ةيرهوáا

 لدعFا يأرلا 

 تناك اذإ اê قلعتي اميف لدعم يأر ىلع يوت° يتلا باتتكXا تارشن رشن ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا عنù ,لودلا نم ديدعلا ف .٣٢
 لاOا وه اذه نوكي امدنعو .ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم̂ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا
 ةشقانم هيلع بجيف ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعF ًاقفو لدعم يأر ءادبإ كلذ مغر بسانFا نم هنأ ىلإ ينوناقلا بساåا صلخيو
 :ينوناقلا بساåا ىلع بجي ,ةمزQلا تارييغتلا ءارجإ ىلع لوؤسFا فرطلا قفاوي مل اذإو .لوؤسFا فرطلا عم رمKا

 وأ ;ريرقتلا بجح  )أ(

 وأ ;طابترXا نم باحسنXا  )ب(

 .ةينوناق ةروشم ىلع لوصOا ةرورض ف رظنلا  )ج(



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٦٠  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 تناك اذإ اê قلعتي اميف لدعم يأر ىلع يوت° يتلا باتتكXا تارشن رشن ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا عنX ù دق ,لودلا ضعب ف .٣٣
 ددح اذإ ,لودلا هذه فو .ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا
 ف ةدراولا تابلطتFا قيبطت هيلع بجيف ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعF ًاقفو لدعم يأر ءادبإ بسانFا نم هنأ ينوناقلا بساåا
 .ةلدعFا ءارèاب قلعتي اميف ٦)٠٠٠٣( ديكأتلا تاطابترا رايعم

 هابتنXا تفل ةرقف

 تامولعFا ف هنع حصفم وأ ضورعم رمأ ىلإ يمدختسFا هابتنا تفل يرورضلا نم هنأ ينوناقلا بساåا ىري دق ,فورظلا ضعب ف .٣٤
 ٍردق ىلع ,ينوناقلا بساåا يأر ف ,رمKا ّدعُي امدنع لاOا وه اذه نوكيو .اهب ةقفرFا ةيريسفتلا تاحاضي[ا وأ ةيروصتلا ةيلاFا
 بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ اF يمدختسFا مهفل ًاساسأ لكشي هنإ ثيحب ةيمهKا نم ٍريبك
 هابتنا تفل ةرقف هريرقت ف نّمضي نأ ينوناقلا بساåا ىلع بجي ,فورظلا هذه لثم فو .ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا
 ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ ام ىلع رثؤي X رمKا نأب ةبسانFا ةلدKا نم يفكي ام ىلع لصح دق نوكي نأ طرشب

 وأ ةضورعFا تامولعFا ىلإ Xإ ةرقفلا هذه لثم ريشت Xو .ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم^
 .اهب ةقفرFا ةيريسفتلا تاحاضي[ا وأ ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ف اهنع حصفFا

 ديكأتلا ريرقت دادعإ

 )٥٧أ ةرقفلا :عجار( :ةيتèا ةيساسKا رصانعلا ىلع ,ىندأ دحك ,ينوناقلا بساåا ريرقت لمتشي نأ بجي  .٣٥

 )٥١أ ةرقفلا :عجار( ;لقتسم ديكأت ريرقت وه ريرقتلا نأ ىلإ حوضوب ريشي ناونع )أ(

 )٥٢أ ةرقفلا :عجار( ;طابترXا طورش ف هيلع قفتم وه اF ًاقفو ,ريرقتلاب نوبطا†ا )ب(

 )٥٣أ ةرقفلا :عجار( :يلي ام دد° ةمدقم )ج(

 ;ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا )١(

 كلذ نع صحف وأ ةعجارم ريرقت رشن ت دق ناك اذإ امو ,ةلَّدعFُا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا )٢(
 ;X مأ ردصFا

 ;اهخيرات وأ ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا اهيطغت يتلا ةرتفلا )٣(

 ردصمو ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ لوؤسFا فرطلا ذفن اهساسأ ىلع يتلاو ةقبطنFا طباوضلا ىلإ ةراشإ )٤(
 ;طباوضلا كلت

 ;ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ نع لوؤسFا وه لوؤسFا فرطلا نأب ديفت ةرابع )د(

 :نأب تارابع كلذ ف اê ,ينوناقلا بساåا تايلوؤسF فصو )ه(

 عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ اّمع يأر ءادبإ ف لثمتت ينوناقلا بساåا ةيلوؤسم )١(
 ;ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع لوؤسFا فرطلا لبق نم ,ةيرهوáا بناوáا

)٢( Kا اذه ضارغXطابتر, X ا دعُيåوؤسم ينوناقلا بساXً يأ نأشب ءارآ وأ ريراقت يأ رادصإ ةداعإ وأ ثيد° نع 
 ةيأ طابترXا اذه ءانثأ ذفني مل هنإ امك ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف ةمدختسم ةيخيرات ةيلام تامولعم
 ;ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف ةمدختسFا ةيلاFا تامولعملل صحف وأ ةعجارم

 ةمهم ةلماعم وأ ثدح رثأ حيضوت ف طقف لثمتي باتتكXا تارشن ف ةنَّمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا نم ضرغلا )٣(
 متي قباس خيرات ف تù دق ةلماعFا تناك وأ عقو دق ثدOا ناك ول امك ةأشنملل ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا ىلع

 
 ٧٤ ةرقفلا ،)٣٠٠٠( دیكأتلا تاطابترا رایعم  ٦



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٦١  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 وأ ثدحلل ةيلعفلا ةجيتنلا نأب ديكأت يأ مدقي X ينوناقلا بساåا نإف ,كلذل ًاقفوو .حيضوتلا ضارغK هرايتخا
 ;ةضورعم يه امك ققحتتس تناك خيراتلا كلذ ف ةلماعFا

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا" )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعF ًاقفو هذيفنت ت طابترXا نأب ةرابع )و(
 لوصولل اهذيفنتو تاءارجµل طيطختلا ينوناقلا بساåا نم بلطتي يذلا ,"باتتكXا تارشن ف ةنَّمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا
 ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيمجتب ماق دق لوؤسFا فرطلا ناك اذإ اّمع لوقعم ديكأت ىلإ
 ;ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع

 وأ ,ىرخKا ةينهFا تابلطتFا وأ )١( ةدوáا ةباقر رايعم قبطي هيف ًاوضع ينوناقلا بساåا نوكي يذلا بتكFا نأب ةرابع )ز(

 )*(.)١( ةدوáا ةباقرل يلودلا رايعFا تابلطتF لقKا ىلع ةيواسم نوكت يتلاو ,ةحئX وأ ماظن ف ةدراولا تابلطتFا

 نع ةرداصلا ةنهFا تايقQخأ دعاوقل ىرخKا ةيقQخKا تابلطتFاو لQقتسXاب مزتلي ينوناقلا بساåا نأب ديفت ةرابع )ح(
 وأ ماظن بجوê ةضورفFا تابلطتFا وأ ,ىرخKا ةينهFا تابلطتFا وأ ,يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا ريياعFا سلجم
Xا ىلع ةيواسم نوكت يتلاو ,ةحئKلق Fا تابلطتáخأ دعاوق نم )ب( و )أ( نيأزQا تايقFا سلجم نع ةرداصلا ةنهFريياع 

  )***( )**( .ديكأتلا تاطابتراب قلعتي اميف يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا

 :نأب تارابع )ط(

 بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ اّمع ريرقت دادع[ لوقعFا ديكأتلا طابترا )١(
 ةقبطنFا طباوضلا تناك اذإ ام مييقتل تاءارجإ ذيفنت ىلع لمتشي ,ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا
 تاريثأتلا ضرعل Xًوقعم ًاساسأ رفوت ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف لوؤسFا فرطلا لبق نم ةمدختسFا
 ام نأشب ةبسانFا ةلدKا نم يفكي ام ىلع لوصحللو ,ةلماعFا وأ ثدOا ىلإ رشابم لكشب اهتبسن نك• يتلا ةمهFا
 :يلي

 ;طباوضلا كلتل ًابسانم ًاريثأت يطعت ةلصلا تاذ ةيروصتلا تQيدعتلا تناك اذإ ام •

 ريغ ةيلاFا تامولعFا ىلع تQيدعتلا كلتل ميلسلا قيبطتلا سكعت ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ ام •
 ;ةلدعFا

 ثدOاو ,ةأشنFا ةعيبطل ينوناقلا بساåا مهف ةاعارم عم ,ينوناقلا بساåا مكح ىلع دمتعت ةرات†ا تاءارج[ا )٢(
 ;ةلصلا تاذ ىرخKا طابترXا فورظو ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ اهنأشب ت يتلا ةلماعFا وأ

 ;ةيروصتلا ةيلاFا تامولعملل ماعلا ضرعلا يوقت ىلع كلذك يوطني طابترXا )٣(

 ىلع اهيلإ رظني يتلاو ,ةيتèا تارابعلا نم ةدحاو مادختساب ينوناقلا بساåا يأر ,كلذ فQخ ةحئX وأ ماظن بلطتي مل ام )ي(
 )٥٦أ–٥٤أ تارقفلا :عجار( :ةئفاكتم اهنأ

 وأ ;]ةقبطنFا طباوضلا[ ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ت )١(
 ;نلعFا ساسKا ىلع ًءانب ميلس ٍلكشب ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ت )٢(

 ;ينوناقلا بساåا عيقوت )ك(

 ;ريرقتلا خيرات )ل(

 
 نیینوناقلا نیبساحملا ماظن حمسی ال ثیح ،دیكأتلاو ةعجارملا تاطابترال ةیلودلا رییاعملا سلجم نع رداصلا يلصألا صنلا نم نیینھملا نیبساحملا ریغل تابلطتملاب قلعتی ام ءاغلإ مت *

 .دیكأتلا تامدخ میدقتب نیصخرملا ریغل ةكلمملا يف

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةنھملا بادآو كولس دعاوقب ھمازتلا ىلإ ينوناقلا بساحملا ریشی  **

 نیینوناقلا نیبساحملا ماظن حمسی ال ثیح ،دیكأتلاو ةعجارملا تاطابترال ةیلودلا رییاعملا سلجم نع رداصلا يلصألا صنلا نم نیینھملا نیبساحملا ریغل تابلطتملاب قلعتی ام ءاغلإ مت  ***

 .دیكأتلا تامدخ میدقتب نیصخرملا ریغل ةكلمملا يف



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٦٢  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 .ةلودلا ف هلمع ينوناقلا بساåا هيف سِرا• يذلا ناكFا )م(

 *** 

 ىرخQا ةيريسفتلا داو<او ةيقيبطتلا داو<ا

 )١ ةرقفلا :عجار( رايعFا اذه قاطن

 راطإ تابلطتF ًاقفو ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلا نم ءزجك ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا يدقت اهيف متي يتلا فورظلا رايعFا اذه لوانتي X .١أ
 .قبطنFا يلاFا ريرقتلا

 ))أ(٢٦ ,)ج(١٤ ,)ج(١١ ,٤ تارقفلا :عجار( باتتكIا تارشن ف ةنمضُ<ا ةيروصتلا ةيلا<ا تامولع<ا نم ضرغلا

 .٤٢أ ةرقفلا ف ةحضوFا رومKا نع حصفت ام ًابلاغ يتلا اهب ةقلعتFا ةيريسفتلا تاحاضي[ا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFاب قفرُي .٢أ

 ةيفيكلاو ,ةلماعFا وأ ثدOا ةعيبط ىلع ًادامتعا باتتكXا تارشن ف ةيروصتلا ةيلاFا تامولعملل ةفلتخم ضرع قرط يمضت متي دق .٣أ
 ,لاثFا ليبس ىلع .ةأشنملل ةلَّدعFُا ريغ ةيلاFا تامولعFا ىلع ةلماعFا كلت وأ ثدOا كلذ رثأ حيضوت لوؤسFا فرطلا اهب يوني يتلا
 ضرع لوؤسFا فرطلا راتخي دق ,فورظلا كلت فو .ماعلا باتتكQل يلوأ حرط لبق لامعKا تآشنم نم ددع ىلع ةأشنFا ذوحتست دق
 قوقح ىلإ نويدلا لثم ةيسيئرلا بسنلاو ةأشنملل يلاFا زكرFا ىلع ذاوحتسXا تايلمع رثأ حيضوتل لوصKا فاصل ةيروصت ةمئاق
 ًاضيأ لوؤسFا فرطلا راتخي دقو .قباس خيرات ف ةأشنFا عم اهعيم^ ت دق اهيلع ذوحتسFا لامعKا تآشنم تناك ول امك ةيكلFا
 ,تXاOا هذه لثم فو .خيراتلا كلذ ف ةيهتنFا ةرتفلل ققحتتس تناك اêر يتلا تايلمعلا جئاتن حيضوتل ةيروصت لخد ةمئاق ضرع
 ةمئاق" و "٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةيروصتلا لوصKا فاصل ةمئاق" لثم نيوانعب ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ةعيبط فصو نك•
 ."٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف ةيهتنFا ةنسلل ةيروصتلا لخدلا

 ةيروصتلا ةيلا<ا تامولع<ا عيم^ 

 ))أ(١٤ ,)و(١١ ,٥ تارقفلا :عجار( ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا 

 مئاوقلا لثم ةروشنFا ةيلاFا تامولعFا وه ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا حبصيس ,تXاOا نم ريثك ف .٤أ
 .ةيلوKا وأ ةيونسلا ةيلاFا

 اّمإ ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا لمتشت دق ,ةلماعFا وأ ثدOا رثأ اهب حضوي نأ لوؤسFا فرطلا راتخي يتلا ةيفيكلا ىلع ًادامتعا .٥أ
 :ىلع

 وأ ;لماشلا لخدلل ةمئاقو يلاFا زكرملل ةمئاق لثم ,ةيلاFا مئاوقلا نم رثكأ وأ ةدحاو ةمئاق •

 .لوصKا فاصب نايب ,لاثFا ليبس ىلع ,ةيلاFا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم نم بسانم ٍلكشب ةصَّخلُم ةيلام تامولعم •

 )٦ ةرقفلا :عجار( لوقع<ا ديكأتلا طابترا ةعيبط

 بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق اهنأ "ميلس ٍلكشب اهعيم^ ت" دق اهنأب ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا فصوب دصقُي ,رايعFا اذه ف .٦أ
 .ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع لوؤسFا فرطلا لبق نم ,ةيرهوáا

 تافيرعتلا

 ))أ(١١ ةرقفلا :عجار( ةقبطنFا طباوضلا

 ىلع ,ًادانتسا طباوضلا عضو دق نوكيس لوؤسFا فرطلا نإف ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيمجتل ةضورفم طباوض دوجو مدع دنع .٧أ
 حصفأ دق نوكيسو ,ةضورفم طباوض عضوب تماق ةلود ف ةقبطFا طباوضلا وأ ةنيعم ةعانص ف ةعبتFا ةسرامFا ىلإ ,لاثFا ليبس
 .ةقيقOا كلت نع



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٦٣  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 ف ةحضوFا تابلطتFا تفوتسا اذإ ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيمجتل ةقبطنFا طباوضلا نوكتس .٨أ
 .١٤ ةرقفلا

 ثدOا تاريثأت حضوت اهنأ فيك فصول طباوضلا نأشب ةيفاض[ا ليصافتلا ضعب ىلع ةقفرFا ةيريسفتلا تاحاضي[ا لمتشت دق .٩أ
 :لاثFا ليبس ىلع ,كلذ نمضتي دقو .ةفدهتسFا ةلماعFا وأ

 .هيف ةلماعFا ءارجإ وأ ثدOا عوقو ضرتفي يذلا خيراتلا •

 ىدحإ ف ةلصلا تاذ لامعKا تآشنم يب تامازتلXاو لوصKاو ةيفاض[ا ءابعKاو لخدلا عيزوتل ةمدختسFا جهانFا •
 .تايفصتلا

 طابترIا لوبق

 ))أ(١٣ ةرقفلا :عجار( طابترXا ذيفنتل ةءافكلاو تاردقلا

 ةفرعم كQتما ينوناقلا بساåا نم يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا ريياعFا سلجم نم ةرداصلا ةنهFا تايقQخأ دعاوق بلطتت .١٠أ
 ةينهFا ةمدäا يدقت لجأ نم ,ةلصلا تاذ ةيراجتلاو ةينهFاو ةينقتلا تاروطتلا مهفو كاردإ كلذ ف اê ,ةبسانم ةينهم ةراهمو
 ًارومأ ًاضيأ نمضتت طابترXا ذيفنتل ةلصلا تاذ ةءافكلاو تاردقلا نإف ,ةنهFا تايقQخأ دعاوق نم بلطتFا اذه قايس فو ٧.ةرادجب
 :يلي ام لثم

 ;ةأشنFا اهيف لمعت يتلا ةعانصلا ف ةربäاو ةفرعFا •

 ;اهب ةقلعتFا تاروطتلاو ةيلاFا قاروKاب ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنKا مهف •

 ذاوحتسXاو جامدنXا تايلمع لثم لاFا سأر قوس تQماعمو ةلصلا تاذ ةيلاFا قاروKا لوادت قوس ف جارد[ا تابلطتم مهف •
 ;باتتكQل ةيلاFا قاروKا حرطو

 ;ةيلاFا قاروKا لوادت قوس ف ةيلاFا قاروKا جاردإو باتتكXا تارشن دادعإ ةيلمعب ماF[ا •

 ,ءاضتقXا دنعو ,ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا اهنم تجرخُتسا يتلا رداصFا دادعإ ف ةمدختسFا يلاFا ريرقتلا رطأب ةفرعFا •
 .اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا

 ))ز(١٣ ةرقفلا :عجار( لوؤسFا فرطلا تايلوؤسم

 )ز(١٣ ةرقفلا ف ةنيبFا تايلوؤسFا لمحتب رقأ دق لوؤسFا فرطلا نأب ساسأ ٍضارتفا ىلع رايعFا اذهل ًاقفو طابترXا ءارجإ متي .١١أ
 يميظنت وأ يماظن فيرعت دجوي دق ,ىرخأ لود فو .ةحئX وأ ماظن ف ةددحم تايلوؤسFا هذه نوكت دق ,لودلا ضعب فو .اهمهفو
 ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ اّمع ريرقت دادع[ ديكأتلا طابترا دنتسيو .تايلوؤسFا هذهل ,قQط[ا ىلع فيرعت يأ دجوي X وأ ,طيسب
 :نأب ضارتفا ىلإ ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا

 ;تامولعFا كلت عيم^ نع ةيلوؤسFا لم° لمشي X ينوناقلا بساåا رود )أ(

 .طابترQل ةمزQلا تامولعFا ىلع لوصOاب لوقعم عقوت هيدل ينوناقلا بساåا )ب(

 لوؤسFا فرطلا عم قافتا ىلإ لصوتلا متي ,مهفلا ءوسل ًايدافتو .طابترXا ءارج[ ًاساسأ دعي ضارتفXا اذه نإف ,كلذ ىلع ًءانبو 
 ديكأتلا تاطابترا رايعم اهبلطتي يتلا طابترXا طورش ىلع قافتXا نم ءزجك اهمهفي هنأو تايلوؤسFا هذه لثم لمحتب رقي هنأب
 ٨.اهليجستو )٣٠٠٠(

 
 ٣-١٣٠ ىلإ ١-١٣٠ تارقفلا ،نیبساحملل ةنھملا تایقالخأل ةیلودلا رییاعملا سلجم نع ةرداصلا ةنھملا تایقالخأ دعاوق  ٧

 ٢٧ ةرقفلا ،)٣٠٠٠( دیكأتلا تاطابترا رایعم  ٨



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٦٤  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 وأ ماظنلا اذه نأ ليجست ىلإ طقف جاتحي ينوناقلا بساåا نإف ,طابترXا طورش ىلع ٍفاك ليصفتب ةحئX وأ ماظن صني امدنع .١٢أ
 .)ز(١٣ ةرقفلا ف ةحضوFا هتايلوؤسم مهفيو رقي لوؤسFا فرطلا نأو ةقبطنم دعُت ةحئQلا هذه

 هذيفنتو طابترaل طيطختلا

 ةقبطنFا طباوضلا ةبسانم ىدم مييقت

 ))أ(٢٢ ,)١()ب(١٤ يترقفلا :عجار( رشابم لكشب اهتبسن نك• يتلا تQيدعتلا

 ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا بنجتل ةلماعFا وأ ثدOا ىلإ رشابم ٍلكشب ةيروصتلا تQيدعتلا ةبسن نكمFا نم نوكي نأ يرورضلا نم .١٣أ
 نك• يتلا تQيدعتلا كلت دعبتستو .ةلماعFا نم ًايساسأ ًاءزج تسيل يتلا وأ ثدحلل ًةجيتن طقف أشنت X يتلا رومKا سكعت يتلا
 ىتح ,ةلماعFا لامتكا درجê اهذاختا متيس تافرصت ىلع دمتعت وأ ةيلبقتسم ثادحأب قلعتت يتلا تQيدعتلا رشابم لكشب اهتبسن
 .)ذاوحتسXا دعب ةجاOا نع ةدئاز جاتنإ عقاوم قQغإ ,لاثFا ليبس ىلع( ةلماعFا ف ةلخادلا ةأشنملل ةيساسأ تافرصتلا هذه تناك ولو

 ))ب(٢٢ ,)٢()ب(١٤ يترقفلا :عجار( ;قئاقOاب اهمعد نك• يتلا تQيدعتلا

 تامولعملل هيلع دامتعXا نك• ساسأ ريفوت لجأ نم قئاقOاب ةيروصتلا تQيدعتلا معد نكمFا نم نوكي نأ ًاضيأ يرورضلا نم .١٤أ
 ةيروصتلا تQيدعتلا معد رداصم نمو .يعوضوFا ديدحتلل ةلباق قئاقOاب اهمعد نك• يتلا تQيدعتلا نوكتو .ةيروصتلا ةيلاFا
 :لاثFا ليبس ىلع ,قئاقOاب

 .عيبلاو ءارشلا تايقافتا •

 .نويدلا تايقافتا لثم ,ةلماعFا وأ ثدOا ليوù تادنتسم •

 .ةلقتسFا يوقتلا ريراقت •

 .ةلماعFا وأ ثدOاب ةقلعتFا ىرخKا تادنتسFا •

 .ةروشنFا ةيلاFا مئاوقلا •

 .باتتكXا ةرشن ف اهنع حصفFا ىرخKا ةيلاFا تامولعFا •

 .بئارضلا لاجم ف امك ,ةلصلا تاذ ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تاءارج[ا •

 .فيظوتلا تايقافتا •

 .ةمكوOاب يفلكFا تافرصت •

 ,)٣()ب(١٤ ,)٢()ب(١١ تارقفلا :عجار( راط[ا كلذ بجوê ةيبساåا اهتاسايسو ةأشنملل قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ عم ةقستFا تQيدعتلا
 ))ج(٢٢

 قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ عم ةقستم ةيروصتلا تQيدعتلا نوكت نأ يرورضلا نمف ,ةيدجم ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا نوكت ىتح .١٥أ
 ةيلاFا تامولعFا عيم^ لمتشي ,لاثFا ليبس ىلع ,لامعأ عيمجتب مايقلا قايس فو .راط[ا اذه بجوê ةيبساåا اهتاسايسو ةأشنملل
 :لثم رومأ ف رظنلا ىلع ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ةيروصتلا

 ;ةأشنFا كلتو اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيبساåا تاسايسلا يب تافQتخا كانه تناك اذإ ام •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٦٥  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 لبق نم ةأشنFا اهيف لخدت مل يتلاو اهيلع ذوحتسFا ةأشنFا لبق نم تù يتلا تQماعملل ةيبساåا تاسايسلا تناك اذإ ام •
 ف ذخKا عم ,اهب صاäا قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ بجوê تQماعFا كلتل ةأشنFا اهانبتتس تناك يتلا تاسايسلا يه
 .ةأشنFاب ةصاäا فورظلا نابسOا

 حرتقت دق ,لاثFا ليبس ىلعف .ةأشنملل ةيبساåا تاسايسلا ةبسانم ىدم ف رظنلا ًاضيأ يرورضلا نم نوكي دق ,فورظلا ضعب ف .١٦أ
 رظنلا يرورضلا نم نوكي دقف ,لاOا وه اذه ناك اذإو .ىلوKا ةرملل ةلماعFا وأ ثدOا نم ءزجك ةدقعم ةيلام تاودأ رادصإ ةأشنFا
 :يلي اميف

 تاودKا كلت نع ةبساåا ف اهمادختسا متيس يتلا ةبسانFا ةيبساåا تاسايسلا راتخا دق لوؤسFا فرطلا ناك اذإ ام •
 ;هب صاäا قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ بجوê ةيلاFا

 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ دنع تاسايسلا كلت بسانم ٍلكشب قبط دق ناك اذإ ام •

 )١٦ ةرقفلا :عجار( ةيبسنلا ةيمهKا

 ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ اê قلعتي اميف ةيبسنلا ةيمهKا نإ .١٧أ
 عيمجتلا رصانع نم رصنع لافغإ ةعيبطو مجح ىلع دمتعت اهنإف ,كلذ نم Xًدبو .دحاو يمك سايقم ىلع دمتعت X ةقبطنFا طباوضلا
 ,ةعيبطلاو مجOا يبناجب قلعتFا مكOا دمتعيسو .X مأ دصق نع كلذ ناك ءاوس ,ميلس ريغ لكشب هقيبطت وأ ,١٨أ ةرقفلا ف ةحضوFا
 :لثم رومأ ىلع ,هرودب

 ;ةلماعFا وأ ثدOا قايس •

 ;ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ متي هلجأ نم يذلا ضرغلا •

 .ةلصلا تاذ طابترXا فورظ •

 .امهيلك نم جيزم وأ ,رمKا ةعيبط وأ مجح ف مساOا رصنعلا لثمتي نأ نك•و 

 دجوي امدنع ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ مدع رطخ أشني دق  .١٨أ
 :لاثFا ليبس ىلع ,يلي ام ىلع ليلد

 .ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا جارختسX بسانم ريغ ردصم مادختسا •

 .بسانم ردصم نم ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعملل حيحصلا ريغ جارختسXا •

 .ةأشنملل ةيبساåا تاسايسلا عم تQيدعتلا قاستا مدع وأ ةيبساåا تاسايسلا قيبطت ءوس ,تQيدعتلاب قلعتي اميف •

 .ةقبطنFا طباوضلا بجوê بولطم ليدعت ءارجإ مدع •

 .ةقبطنFا طباوضلا عم قفاوتي X ليدعت ءارجإ •

 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ف ةقبطFا ةيباسOا تايلمعلا ف يباتك وأ يباسح أطخ دوجو •

 .اهركذ لافغإ وأ اهتحص مدع وأ تاحاصف[ا ةيافك مدع •

 )١٧ ةرقفلا :عجار( ىرخKا طابترXا فورظو ةيروصتلا ةيلاFا تامولعملل لوؤسFا فرطلا عيم^ ةيفيكل مهف ىلإ لصوتلا

 :لثم تاءارج[ا نم ةعومجم لQخ نم مهفلا اذه ىلإ ينوناقلا بساåا لصوتي نأ نك• .١٩أ

 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف يكراشFا نيرخèا ةأشنFا يفظومو لوؤسFا فرطلا نم راسفتسXا •

 .ةأشنFا يراشتسمو ةمكوOاب يفلكFا لثم ىرخKا ةينعFا فارطKا نم راسفتسXا •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٦٦  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 .تاقافتXا وأ دوقعلا لثم ةلصلا تاذ ةمعادلا قئاثولا ةءارق •

 .ةمكوOاب يفلكFا تاعامتجا رضاحم ةءارق •

 ))ب(١٧ ةرقفلا :عجار( ;ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيمجتب لوؤسFا فرطلا مايق ةيفيك

 ىلع ,رظنلا قيرط نع ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيمجتب لوؤسFا فرطلا مايق ةيفيكل مهف ىلإ ينوناقلا بساåا لصوتي نأ نك• .٢٠أ
 :يلي اميف ,لاثFا ليبس

 .ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا •

 :يلي اê مايقلل لوؤسFا فرطلا اهذختا يتلا تاوطäا •

 .ردصFا نم ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا جارختسا ○

 تامولعFا ىلع لوؤسFا فرطلا اهب لصح يتلا ةقيرطلا ,لاثFا ليبس ىلع ,ةبسانFا ةيروصتلا تQيدعتلا ديد° ○
 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ دنع اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا

 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف لوؤسFا فرطلا ةءافك •

 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف يكراشFا نيرخèا ةأشنFا يفظوم ىلع لوؤسFا فرطلا فارشإ ىدمو ةعيبط •

 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا معدل ةبسانFا تاحاصف[ا ديد° ف لوؤسFا فرطلا جهنم •

 تايلمع ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف ديقعت اهنع أشني دق يتلا تXا∫ا يب نمف ,رامثتسا ةيفصت وأ لامعأ عيم^ دنع .٢١أ
 بساåا مهفي نأ مهFا نمف ,كلذلو .ةلصلا تاذ لامعKا تآشنم يب تامازتلXاو لوصKاو ةيفاض[ا ءابعKاو لخدلا صيصخت
 ةيلاFا تامولعFاب ةقفرFا ةيريسفتلا تاحاضي[ا حصفت نأو كلت صيصختلا تايلمعب مايقلل هطباوضو لوؤسFا فرطلا جهنم ينوناقلا
 .رومKا هذه نع ةيروصتلا

 ))ج(١٧ ةرقفلا :عجار( اهنم صلختم وأ اهيلع ذوحتسم ةأشنم ةيأو ةأشنFا ةعيبط 

 لخاد لصفنم ٍلكشب اهديد° نك• نكلو ينوناق نايك اهل سيل ةيلمع وأ ينوناق نايك تاذ ةأشنم اهيلع ذوحتسFا ةأشنFا نوكت دق .٢٢أ
 عورشم وأ ةعبات ةأشنم لثم ينوناق نايك تاذ ةأشنم اهنم صلختFا ةأشنFا نوكت دقو .لامعأ طخ وأ عرف وأ مسق لثم ىرخأ ةأشنم
 .لامعأ طخ وأ عرف وأ مسق لثم ىرخأ ةأشنم لخاد لصفنم ٍلكشب اهديد° نك• نكلو ينوناق نايك اهل سيل ةيلمع وأ كرتشم

 ,اهنم لكب ةصاäا تائيبلاو ,اهنم صلختم وأ اهيلع ذوحتسم ةأشنم ةيأو ةأشنملل بولطFا مهفلا لك ينوناقلا بساåا ىدل نوكي دق .٢٣أ
 .تآشنFا هذهل ةيلاFا تامولعFا صحف وأ ةعجارê ماق اذإ كلذو ,مهفلا اذه نم ءزج هيدل نوكي دق وأ

 ))د(١٧ ةرقفلا :عجار( ةلصلا تاذ ىرخKا ةيجراäا لماوعلاو ةيميظنتلاو ةيماظنلا لماوعلاو ةعانصلا لماوع

 نمو .ةينقتلا تاروطتلاو ءQمعلاو نيدروFا يب تاقQعلاو ةيسفانتلا ةئيبلا لثم ,ةعانصلا فورظ ةلصلا تاذ ةعانصلا لماوع لمشت .٢٤أ
 :نابسOا ف ينوناقلا بساåا اهذخأي دق يتلا رومKا ةلثمأ

 .راعسKا ف سفانتلاو ةيباعيتسXا ةقاطلاو بلطلا كلذ ف اê ,ةسفانFاو قوسلا •

 .ةعانصلا لخاد ةعئاشلا ةيراجتلا تاسرامFا •

 .ةيمسوFا وأ ةيرودلا ةطشنKا •

 .ةأشنFا تاجتنê ةقلعتFا جاتن[ا تاينقت •



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٦٧  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 يلاFا ريرقتلا راطإ اهنيب نم رومأ ةلمج اذه لمشيو .ةيميظنتلاو ةيماظنلا ةئيبلا ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيماظنلا لماوعلا نمضتت .٢٥أ
 نمو .ةيسايسلاو ةيماظنلا ةئيبلاو ,ةيرودلا ةيلاFا اهتامولعم ,اهيلع ذوحتسFا ةأشنFا قابطنXا ةلاح ف وأ ,ةأشنFا دعُت يذلا قبطنFا
 :نابسOا ف ينوناقلا بساåا اهذخأي دق يتلا رومKا ةلثمأ

 .ةنيعم ةعانصل ةيبساåا تاسرامFا •

 .ةمظنم ةعانصل يميظنتلاو يماظنلا راط[ا •

 صلختFا وأ اهيلع ذوحتسFا ةأشنFا تايلمع قابطنXا ةلاح ف وأ ,ةأشنFا تايلمع ىلع ريبك لكشب رثؤت يتلا حئاوللاو ةمظنKا •
 .رشابFا فارش[ا ةطشنأ كلذ ف اê ,اهنم

 .بئارضلا •

 صلختFا وأ اهيلع ذوحتسFا ةأشنFا لمع قابطنXا ةلاح ف وأ ,ةأشنFا لمع ءادأ ىلع ًايلاح رثؤت يتلا ةيموكOا تاسايسلا •
 ىلع( ةيلاFا زفاوOاو ةيلاFا تاسايسلاو )يبنجKا فرصلا ىلع ةباقرلا تاودأ كلذ ف اê( ةيدقنلا ةسايسلا لثم ,اهنم
 .ةراجتلا دويق وأ ةيكرمáا ةفيرعتلا تاسايسو )يموكOا معدلا جمارب ,لاثFا ليبس

 .اهنم صلختFا ةأشنFا وأ اهيلع ذوحتسFا ةأشنFا وأ ةأشنFا لامعأو ةعانص ىلع رثؤت يتلا ةيئيبلا تابلطتFا •

 صلختFا وأ اهيلع ذوحتسFا ةأشنFا ىلع رثؤت يتلا قابطنXا ةلاح فو ,ةأشنFا ىلع رثؤت يتلا ىرخKا ةيجراäا لماوعلا ةلثمأ نم .٢٦أ
 وأ مخضتلاو ,ليومتلا رفوتو ةدئافلا تXدعمو ,ةماعلا ةيداصتقXا عاضوKا نابسOا ف ينوناقلا بساåا اهذخأي دق يتلاو ,اهنم
 .ةلمعلا يوقت ةداعإ

 ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرختسا يذلا ردصFا ةبسانم ىدم نأشب ةلدأ ىلع لوصOا

 )١٨ ,)أ(١٤ يترقفلا :عجار( نابسOا ف اهذخأ متي يتلا ةلصلا تاذ لماوعلا

 ةعجارم ريرقت كانه ناك اذإ ام ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا ةبسانم ىدم ىلع رثؤت يتلا لماوعلا نمضتت .٢٧أ
 :ردصFا ناك اذإ امو ردصFا كلذ نع صحف وأ

 ةيلاFا قاروKا لوادت قوس لبق نم هب ًاحومسم وأ ,ةلص تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا ف ةحارص هيلع ًاصوصنم وأ هب ًاحومسم •
 .ةيداعلا ةيقوسلا تاسرامFاو فارعKا بجوê وحنلا اذه ىلع ًامدختسم وأ ,اهيف باتتكXا ةرشن عاديإ متيس يتلا ةلصلا تاذ

 .حضاو ٍلكشب ديدحتلل لباق •

 عم ًاقستم ناك اذإ ام كلذ ف اê ,ةلماعFا وأ ثدOا قايس ف ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيمجتل ةلوقعم قQطنا ةطقن لث• •
 .ةبسانم ةرتف يطغي وأ بسانم خيراتب ًاخرؤمو ةأشنملل ةيبساåا تاسايسلا

 ينوناق بساحم نم رداص ,ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا نع صحف وأ ةعجارم ريرقت كانه نوكي اêر .٢٨أ
 اهتاسراïو ةأشنFا مهف ىلإ رايعFا اذه بجوê ريرقت دادعإب موقي يذلا ينوناقلا بساåا ةجاح لقت X ,ةلاOا هذه فو .رخآ
 تجرخُتسا يذلا ردصFا نأب ًاعنتقم نوكي نأ ىلإ هتجاحو ,)ـه( و )ج(١٧ يترقفلا تابلطتF ًاقفو يلاFا ريرقتلاو ةبساåاب ةصاäا
 .ًابسانم دعُي ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم

 )١٩ ةرقفلا :عجار( ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا نع صحف وأ ةعجارم ريرقت دوجو مدع 

 بساحملل يرورضلا نمف ,ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا نع صحف وأ ةعجارم ريرقت دوجو مدع ةلاح ف .٢٩أ
 ,تاءارج[ا هذه ىدمو ةعيبط ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا يب نمو .ردصFا كلذ ةبسانم ىدê قلعتي اميف تاءارجإ ذفني نأ ينوناقلا
 :لاثFا ليبس ىلع



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٦٨  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 اهبستكا يتلا ةفرعFاو ,ةأشنملل ةيخيراتلا ةيلاFا تامولعFا صحف وأ ةعجارê ًاقباس ماق دق ينوناقلا بساåا ناك اذإ ام •
 .طابترXا كلذ نم ةأشنFا نع ينوناقلا بساåا

 .ةأشنملل ةيخيراتلا ةيلاFا تامولعFا صحف وأ ةعجارم ذنم ةرتفلا لوط •

 ءافولا ضارغK ,لاثFا ليبس ىلع ,ينوناقلا بساåا لبق نم يرود صحفل عضخت ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ ام •
êةيميظنتلا عادي[ا تابلطت. 

 هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا ةرتف ًةرشابم قبست يتلا ةرتفلل ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلا صحف وأ ةعجارم ت دق نوكي نأ حجرFا نم .٣٠أ
 ىلعف .صحفُي وأ عجارُي مل هسفن ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا ناك ول ىتح ,ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا
 وأ اهتعجارم متي مل يتلا ةيلوKا ةيلاFا مئاوقلا وه ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا نوكي دق ,لاثFا ليبس
 ,ةلاOا هذه لثم فو .اهتعجارم تù دق نوكت اêر ًةرشابم ةقباسلا ةيلاFا ةنسلل ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلا نأ يح ف دعب اهصحف
 ردصFا ةبسانم ىدê قلعتي اميف ,٢٩أ ةرقفلا ف ةدراولا لماوعلا ةاعارم عم ,ينوناقلا بساåا اهذفني دق يتلا تاءارج[ا نمضتت
 :ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا

 :نع لوؤسFا فرطلا نم راسفتسXا •

 اهعم قباطتي وأ قفتي يتلا ةيساسKا ةيبساåا تQجسلا ىلع دامتعXا ةيناكمإ ىدمو ردصFا اهب دعُأ يتلا ةيلèا ○
 .ردصFا

 .تQماعFا عيمج ليجست ت دق ناك اذإ ام ○

 .ةأشنملل ةيبساåا تاسايسلل ًاقفو ردصFا دادعإ ت دق ناك اذإ ام ○

 رمKا ناك اذإو ,اهصحف وأ اهتعجارم تù ةرتف رخآ نع ةيبساåا تاسايسلا ف تارييغت يأ كانه تناك اذإ ام ○
 .تارييغتلا كلت عم لماعتلا ت فيكف ,كلذك

 .شغل ةجيتن يرهوج لكشب ًافَّرحُم ردصFا نوكي نأ لامتحا رطä همييقت ○

 .ةأشنملل ةيراجتلا تايلمعلاو ةطشنKا ف تارييغتلا ريثأت ○

 جئاتن ف رظنلا ,ًةرشابم ةقباسلا ةيلوKا وأ ةيونسلا ةيلاFا تامولعFا صحف وأ ةعجارê ماق دق ينوناقلا بساåا ناك اذإ  •
 تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا دادعإب قلعتت اياضق ةيأ ىلإ ريشت نأ نكمFا نم ناك اذإ امو صحفلا وأ ةعجارFا هذه
 .ةلدعFا ريغ ةيلاFا

 مهف عم ةقستم ريغ دودرلا ودبت امدنع ينوناقلا بساåا تاراسفتسا ىلع ًادر لوؤسFا فرطلا نم ةمدقFا تامولعFا دييأت •
 .طابترXا فورظ وأ ةأشنملل ينوناقلا بساåا

 ةقباسلا ةيلوKا وأ ةيونسلا ةيلاFا تامولعFاب ,ءاضتقXا بسحو ,ةقباسلا ةرتفلا ف هل ةلباقFا ةيلاFا تامولعFاب ردصFا ةنراقم •
 .لوؤسFا فرطلا عم ةمهFا تاريغتلا ةشقانمو ,ًةرشابم

 ))ـه(١٣ ةرقفلا :عجار( ًاقلطم ةأشنملل ةيخيراتلا ةيلاFا تامولعFا صحف وأ ةعجارم مدع

 حمست نأ حجرFا ريغ نمف ,قQط[ا ىلع يرا^ طاشن يأ اهل نكي مل ةأشنFا هذهو ةلماعFا ضارغK ةأشنم نيوكت ةلاح فQخب .٣١أ
 اهصحف وأ اهتعجارم متت مل ةيخيراتلا ةيلاFا اهتامولعم نكت مل اذإ باتتكا ةرشن رادصإب ةأشنملل ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا
 .ًاقلطم

 ةيروصتلا تQيدعتلا ةبسانم ىدم نأشب ةلدأ ىلع لوصOا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٦٩  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 )٢١ ةرقفلا :عجار( ةبسانFا ةيروصتلا تQيدعتلا ديد°

 لصحي دق ,ىرخKا طابترXا فورظو ةيروصتلا ةيلاFا تامولعملل لوؤسFا فرطلا عيم^ ةيفيكل ينوناقلا بساåا مهف ءوض ف .٣٢أ
 لQخ نم ةيرورضلا ةيروصتلا تQيدعتلا بسانم ٍلكشب ددح دق لوؤسFا فرطلا ناك اذإ اê قلعتي اميف ةلدأ ىلع ينوناقلا بساåا
 :لثم تاءارج[ا نم ةعومجم

 دنع ةمدختسFا ةقيرطلا ,لاثFا ليبس ىلع ,ةبسانFا ةيروصتلا تQيدعتلا ديدحتل لوؤسFا فرطلا جهنم ةيلوقعم ىدم يوقت •
 .ةلصلا تاذ لامعKا تآشنم يب تامازتلXاو لوصKاو ةيفاض[ا ءابعKاو لخدلل ةبسانFا صيصختلا تايلمع ديد°

 ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا جارختسا جهنم نع اهيلع ذوحتسFا ةأشنFا لخاد ةلصلا تاذ فارطKا نم راسفتسXا •
 .اهيلع

 .ةلصلا تاذ ىرخKا تادنتسFا وأ تايقافتXا وأ دوقعلا نم ةددحم بناوج يوقت •

 تQيدعتلا ديدحتب ةلصلا تاذ تايقافتXاو دوقعلاو ةلماعFا وأ ثدحلل ةددحم بناوج نع ةأشنFا يراشتسم نم راسفتسXا •
 .ةبسانFا

 عيم^ ف يكراشFا نيرخèا ةأشنFا يفظومو لوؤسFا فرطلا لبق نم ةدعFا ةلصلا تاذ لمعلا قاروأو تQيلحتلا يوقت •
 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا

 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف يكراشFا نيرخèا ةأشنFا يفظوم ىلع لوؤسFا فرطلا فارش[ ةلدأ ىلع لوصOا •

 .ةيليلحتلا تاءارج[ا ذيفنت •

 ))ب(٢٢ ةرقفلا :عجار( ةيروصتلا تQيدعتلا ف ةنَّمضُم اهنم صلختم وأ اهيلع ذوحتسم ةأشنF ةيلام تامولعم ةيK قئاقOاب معدلا

 اهنم صلختFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا

 هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا نم اهقاقتشا متيس اهنم صلختFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا نإف ,تارامثتسXا دحأ ةيفصت ةلاح ف .٣٣أ
 تامولعFا هنم تجرختسا يذلا ردصFا رفويس ,يلاتلابو .ًاصوحفم وأ ًاعجارم نوكيس ام ًابلاغ يذلاو ,ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا
 فو .اهنم صلختFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعملل قئاقOاب معد كانه ناك اذإ ام ديدحتل ينوناقلا بساحملل ساسKا ةلدعFا ريغ ةيلاFا
 ىلإ هتبسن نك• يذلا فورصFاو لخدلا ناك اذإ ام ,لاثFا ليبس ىلع ,نابسOا ف اهذخأ متي يتلا رومKا نمضتت ,ةلاOا هذه لثم
 .ةيروصتلا تQيدعتلا ف بسانم ٍلكشب سكعنا دق دحوFا ىوتسFا ىلع لجسFاو اهنم صلختFا ةأشنFا

 تاداشر[ا ىلإ ينوناقلا بساåا عجري دق ,ةلَّدعFُا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا صحف وأ ةعجارم مدع ةلاح ف .٣٤أ
 .قئاقOاب اهمعد نك• اهنم صلختFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ ام ديد° دنع ٣٠أ و ٢٩أ يترقفلا ف ةدراولا

 اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا 

 نوكي امدنعو .هصحف وأ هتعجارم تù دق اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا نوكي نأ نك• .٣٥أ
 تامولعFا نإف ,ينوناقلا بساåا لبق نم هصحف وأ هتعجارم تù دق ةلَّدعFُا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا
 ف اهلوانت ت يتلا فورظلا نع ةمجان تاساكعنا يأ ةاعارم عم ,قئاقOاب اهمعد نكمFا نم نوكيس اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا
 .٢٣ ةرقفلا

 بساحم لبق نم هصحف وأ هتعجارم تù دق اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا نوكي نأ نك• .٣٦أ
 ذوحتسFا ةأشنFا مهف ىلإ رايعFا اذه بجوê ريرقت دادعإب موقي يذلا ينوناقلا بساåا ةجاح لقت X ,ةلاOا هذه فو .رخآ ينوناق
 تامولعFا نأب ًاعنتقم نوكي نأ ىلإ هتجاحو ,)ـه( و )ج(١٧ يترقفلا تابلطتF ًاقفو يلاFا ريرقتلاو ةبساåاب ةصاäا اهتاسراïو اهيلع
 .قئاقOاب اهمعد نك• اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٧٠  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 بساحملل يرورضلا نمف ,اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا هنم تجرختسا يذلا ردصFا صحف وأ ةعجارم مدع ةلاح ف .٣٧أ
 ,تاءارج[ا هذه ىدمو ةعيبط ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا يب نمو .ردصFا كلذ ةبسانم ىدê قلعتي اميف تاءارجإ ذيفنت ينوناقلا
 :لاثFا ليبس ىلع

 ةفرعFاو ,اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيخيراتلا ةيلاFا تامولعFا صحف وأ ةعجارê ًاقباس ماق دق ينوناقلا بساåا ناك اذإ ام •
 .طابترXا كلذ نم اهيلع ذوحتسFا ةأشنFا نع ينوناقلا بساåا اهبستكا يتلا

 .اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيخيراتلا ةيلاFا تامولعFا صحف وأ ةعجارم ذنم ةرتفلا لوط •

 ,لاثFا ليبس ىلع ,ينوناقلا بساåا لبق نم يرود صحفل عضخت اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ ام •
Kءافولا ضارغ êةيميظنتلا عادي[ا تابلطت. 

 ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا ةرتف ًةرشابم قبست يتلا ةرتفلل اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلا نوكتس ام ًابلاغ .٣٨أ
 ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا ناك ول ىتح اهصحف وأ اهتعجارم تù دق ,اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل
 لماوعلا ةاعارم عم ,ينوناقلا بساåا اهذفني دق يتلا تاءارج[ا نمضتت ,ةلاOا هذه لثم فو .صحفُي وأ عجارُي مل هسفن اهيلع
 :قئاقOاب اهمعد نك• اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ اê قلعتي اميف ,٣٧أ ةرقفلا ف ةدراولا

 :نع اهيلع ذوحتسFا ةأشنFا ةرادإ نم راسفتسXا  •

 دامتعXا ةيناكمإ ىدمو ,اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا هنم تجرختسا يذلا ردصFا اهب دعُأ يتلا ةيلèا ○
 .ردصFا اهعم قباطتي وأ قفتي يتلا ةيساسKا ةيبساåا تQجسلا ىلع

 .تQماعFا عيمج ليجست ت دق ناك اذإ ام ○

 ةيبساåا تاسايسلل ًاقفو دعُأ دق اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا ناك اذإ ام ○
 .اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل

 رمKا ناك اذإو ,اهصحف وأ اهتعجارم تù ةرتف رخآ نع ةيبساåا تاسايسلا ف تارييغت يأ كانه تناك اذإ ام ○
 .تارييغتلا كلت عم لماعتلا ت فيكف ,كلذك

 لكشب ًافَّرحُم اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا نوكي نأ لامتحا رطä اهمييقت ○
 .شغل ةجيتن يرهوج

 .اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيراجتلا تايلمعلاو ةطشنKا ف تارييغتلا ريثأت ○

 ةيلوKا وأ ةيونسلا ةيلاFا تامولعFا صحف وأ ةعجارê ماق دق ينوناقلا بساåا ناك اذإ صحفلا وأ ةعجارFا جئاتن ف رظنلا •
 ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا دادعإب قلعتت اياضق ةيأ ىلإ ريشت نأ نكمFا نم ناك اذإ امو ,ًةرشابم ةقباسلا
 .اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل

 ريغ دودرلا ودبت امدنع ينوناقلا بساåا تاراسفتسا ىلع ًادر اهيلع ذوحتسFا ةأشنFا ةرادإ نم ةمدقFا تامولعFا دييأت •
 .طابترXا فورظ وأ اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ينوناقلا بساåا مهف عم ةقستم

 ,ةقباسلا ةرتفلا ف هل ةلباقFا ةيلاFا تامولعFاب اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا هنم تجرختسا يذلا ردصFا ةنراقم •
 ذوحتسFا ةأشنFا ةرادإ عم ةمهFا تاريغتلا ةشقانمو ,ًةرشابم ةقباسلا ةيلوKا وأ ةيونسلا ةيلاFا تامولعFاب ,ءاضتقXا بسحو
 .اهيلع



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٧١  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 وأ ,ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFاب قلعتي اميف ,هابتنا تفل ةرقف وأ لدعم صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر دوجو
 اهنم صلختFا وأ اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا

 ))أ(٢٣ ةرقفلا :عجار( ةلمتåا تاعبتلا

 هنم تجرختسا يذلا ردصFاب قلعتي اميف ًءاوس هابتنXا تفل تارقف وأ ةلدعFا صحفلا تاجاتنتسا وأ ةعجارFا ءارآ عيمج رثؤت X .٣٩أ
 ,ةرورضلاب ,اهنم صلختFا وأ اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا هنم تجرختسا يذلا ردصFا وأ ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا
 ىلعف .ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ نكمFا نم ناك اذإ ام ىلع
 يفلكFا تآفاكم نع حاصف[ا مدع ببسب ةأشنملل ةيلاFا مئاوقلا ف ظفحتم ةعجارم يأر ءادبإ ت دق نوكي اêر ,لاثFا ليبس
 اهنأ ىلع ةيلاFا مئاوقلا هذه تمدخُتساو ,لاOا وه اذه ناك اذإو .قبطنFا يلاFا ريرقتلا راطإ بجوê بولطم وه امك ةمكوOاب
 عيم^ نك• ناك اذإ ام ىلع تاعبت ةيأ هل نوكت X دق ظفحتلا كلذ نإف ,ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا
 .ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,لخدلاو لوصKا فاصل ةيروصتلا مئاوقلا

 )٢٤ ,)ب(٢٣ يترقفلا :عجار( ةبسانFا ةيفاض[ا تافرصتلا

 :لاثFا ليبس ىلع ,ينوناقلا بساåا اهذختي دق يتلا ةبسانFا ةيفاض[ا تافرصتلا نمضتت .٤٠أ

 :)ب(٢٣ ةرقفلا ف دراولا بلطتFاب قلعتي اميف •

 .لوؤسFا فرطلا عم رمKا ةشقانم ○

 يأر ىلإ ينوناقلا بساåا ريرقت ف ةراشإ ةفاضإ ,ةلص تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا بجوê ًانكï كلذ ناك ىتم ○
 ,ينوناقلا بساحملل ينهFا مكOا بسحب ,رمKا ناك اذإ ,هابتنXا تفل ةرقف وأ ,لدعFا صحفلا جاتنتسا وأ ةعجارFا
 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعملل يمدختسFا مهفل ةيمهKاو ةمءFQا نم ةيفاك ةجرد ىلع

 تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا بجوê ًانكï كلذ ناك ىتم ,ينوناقلا بساåا يأر ليدعت ,٢٤ ةرقفلا ف دراولا بلطتFاب قلعتي اميف •
 .ةلص

 .ةلص تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا بجوê ًانكï كلذ ناك ىتم ,طابترXا نم باحسنXا وأ ريرقتلا بجح •

 .ةينوناق ةروشم ىلع لوصOا •

 ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ضرع يوقت

 ))ب(٢٦ ةرقفلا :عجار( ةللضم ةيلام تامولعê قلعتلا بن^

 هل نوكت Xأ ينوناقلا بساåا نم يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا ريياعFا سلجم نع ةرداصلا ةنهFا تايقQخأ دعاوق بلطتت .٤١أ
 ٩:اهنأ دقتعي يتلا ىرخKا تامولعFا وأ تXاصتXا وأ تارارق[ا وأ ريراقتلاب ملع نع ةلص

 وأ ;يرهوج ٍلكشب للضم وأ ئطاخ نايب ىلع يوت° )أ(

 وأ ;لامهإب ةدعم تامولعم وأ تانايب ىلع يوت° )ب(

 .Qًلضم بجOا وأ لافغ[ا كلذ نوكي امدنع اهنيمضت بولطFا نم تامولعم بج° وأ لفغت )ج(

 ))ج(٢٦ ,)ج(١٤ يترقفلا :عجار( ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFاب ةقفرFا تاحاصف[ا

 :لثم ًارومأ ةبسانFا تاحاصف[ا نمضتت دق .٤٢أ

 
 ٢-١١٠ ةرقفلا ،نیبساحملل ةنھملا تایقالخأل ةیلودلا رییاعملا سلجم نع ةرداصلا ةنھملا تایقالخأ دعاوق  ٩



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٧٢  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 وأ ثدOا عوقو هيف ضرتفي يذلا خيراتلاو ,ةلماعFا وأ ثدOا ةعيبط كلذ ف اê ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ضرغو ةعيبط •
 ;ةلماعFا ءارجإ

 ردصFا كلذ نأشب صحف وأ ةعجارم ريرقت رشن ت دق ناك اذإ امو ,ةلَّدعFُا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا •
 ;X مأ

 اهيلع ذوحتسFا ةأشنملل ةيلاFا تامولعFا ةلاح ف ,اذه لمشيو .ليدعت لكل حرشو فصو كلذ ف اê ,ةيروصتلا تQيدعتلا •
 كلذ نع صحف وأ ةعجارم ريرقت رشن ت دق ناك اذإ امو تامولعFا كلت هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا ,اهنم صلختFا وأ
 ;X مأ ردصFا

 ;مومعلل ةحاتم طباوضلا هذه نكت مل اذإ ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ اهساسأ ىلع ت يتلا ةقبطنFا طباوضلل فصو •

 نع ربعت X اهنإف ,اهتعيبط ببسب هنأو ,طقف حيضوتلا ضارغK ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ت دق هنأب ديفت ةرابع •
 .ةيدقنلا اهتاقفدت وأ يلاFا اهئادأ وأ ةأشنملل يلعفلا يلاFا زكرFا

 .ةددحم ىرخأ تاحاصفإ وأ تاحاصف[ا هذه يدقت ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا بلطتت دقو

 ))د(٢٦ ةرقفلا :عجار( ةمهFا ةقحQلا ثادحKا ف رظنلا

 هنم بلطتي ام دجوي X هنإف ,ةلَّدعFُا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا نع ًاريرقت دعُي X ينوناقلا بساåا نإ ثيح .٤٣أ
 نمف ,كلذ عمو .ردصFا كلذ ف ًاحاصفإ وأ Qًيدعت بلطتت يتلاو ردصFا خيرات دعب عقت يتلا ثادحKا ديدحتل تاءارجإ ذيفنت
 تجرخُتسا يذلا ردصFا خيراتل ةقحX ةمهم ثادحأ يأ ههابتنا تتفل دق ناك اذإ ام رابتعXا ف ذخأي نأ ينوناقلا بساحملل يرورضلا
 ةيلاFا تامولعFاب ةقفرFا ةيريسفتلا تاحاضي[ا ف اهنع حاصف[ا وأ اهيلإ ةراش[ا بلطتت دق ,ةلًّدعFُا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم
 ةفرعم ىلإ وأ رايعFا اذه بجوê يتلا تاءارج[ا ذيفنت ىلإ رابتعXا اذه دنتسيو .ةللضم ةريخKا هذه نوكت X ىتح ,ةيروصتلا
 ,ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا هنم تجرخُتسا يذلا ردصFا خيرات دعب ,لاثFا ليبس ىلعف .طابترXا فورظو ةأشنFاب ينوناقلا بساåا
 مدع يدؤي نأ نك•و ,ةيكلم قوقح ىلإ ليوحتلل ةلباقلا اهنويد ليو° ىلع يوطنت ةيلامسأر ةلماعم ف تلخد دق ةأشنFا نوكت اêر
 .ةللضم ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا لعج ىلإ كلذ نع حاصف[ا

 )٢٧ ةرقفلا :عجار( ىرخKا تامولعFا عم يرهوáا قاستXا مدع

 ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ليدعت لوؤسFا فرطلا ضفر اذإ ينوناقلا بساåا اهذختي دق يتلا ةبسانFا ةيفاض[ا تافرصتلا لمشت .٤٤أ
 :لاثFا ليبس ىلع ,لاOا ىضتقم بسح ,ىرخKا تامولعFا وأ

 :ةلص تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا بجوê ًانكï كلذ ناك ىتم •

 .ينوناقلا بساåا ريرقت ف يرهوáا قاستXا مدع فصو ○

 .ينوناقلا بساåا يأر ليدعت ○

 .طابترXا نم باحسنXا وأ ريرقتلا بجح ○

 .ةينوناق ةروشم ىلع لوصOا •

 ))أ(٢٨ ةرقفلا :عجار( ةبوتك<ا تاداف4ا

 ةأشنFا نكت مل ةيبساحم تاسايس ةيروصتلا تQيدعتلل راتخي نأ لوؤسFا فرطلا نم تQماعFا عاونأ بلطتت دق ,تXاOا ضعب ف .٤٥أ
 فرطلا نم ينوناقلا بساåا بلطي دق ,ةلاOا هذه لثم فو .اهب ةلص تاذ تQماعم اهيدل نكت مل هنK قباسلا ف اهنايبل ةرطضم
 ةأشنFا اهتنبت يتلا تاسايسلا لثù ةرات†ا ةيبساåا تاسايسلا نأ ىلع ديكأتلا نمضتتل ةبوتكFا تاداف[ا قاطن عيسوت لوؤسFا
 .تQماعFا نم عاونKا كلتل



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٧٣  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 يأرلا نيوكت

 )٢٩ ةرقفلا :عجار( ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا بجوê ةبولطم ةيفاضإ رومأ نأشب ديكأتلا

 ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ ام فQخب ىرخأ رومأ ف يأر ءادبإ ينوناقلا بساåا نم ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا بلطتت دق .٤٦أ
 نم نوكي X دق ,تXاOا هذه ضعب فو .ةقبطنFا طباوضلا ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا
 ينوناقلا بساåا نم ةلص تاذ ةحئX وأ ماظن بلطتي دق ,لاثFا ليبس ىلعو .ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ينوناقلا بساحملل يرورضلا
 تاسايسلا عم قستي ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف لوؤسFا فرطلا هيلإ دنتسا يذلا ساسKا ناك اذإ ام نأشب يأر ءادبإ
 .يأرلا اذه لثم ءادب[ ًاساسأ رايعFا اذه نم )ج(٢٢و ١٨ يترقفلا ف ةدراولا تابلطتFاب مازتلXا رفويو .ةأشنملل ةيبساåا

 تاءارج[ا هذه لثم ىدمو ةعيبط فلتخت فوسو .ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ىلإ ينوناقلا بساåا جاتحي دق ,ىرخأ فورظ فو .٤٧أ
 .اهيف يأر ءادبإ ينوناقلا بساåا نم ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا بلطتت يتلا ىرخKا رومKا ةعيبط فQتخاب ةيفاض[ا

 ريرقتلا نع ينوناقلا بساåا ةيلوؤسê ةرابع

 Xو .ريرقتلا نع هتيلوؤسم دكؤت ةحيرص ةرابع هريرقت ف نّمضي نأ ينوناقلا بساåا نم ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا بلطتت دق .٤٨أ
 .ينوناقلا بساåا ريرقت ف ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا ةيفاض[ا ةرابعلا هذه لثم جاردإ رايعFا اذه تابلطتم عم ضراعتي

 )٣٠ ةرقفلا :عجار( ةقبطنFا طباوضلا نع حاصف[ا

 ف اهيلع صوصنم طباوض يأ ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFاب ةقفرFا ةيريسفتلا تاحاضي[ا ف رركي نأ لوؤسFا فرطلا جاتحي X .٤٩أ
 ةحاتم طباوضلا كلت نوكتسو .ريياعFا عضول اهب فرتعم وأ اهل صخرم ةهج لبق نم ةرداصلا وأ ,ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا
 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعملل لوؤسFا فرطلا عيم^ ف ينمض ٍلكشب ةدوجوم يهف يلاتلابو ,ريراقتلا دادعإ ماظن نم ءزجك مومعلل

 لوصولا يمدختسملل نك• ىتح طباوضلا كلت نع حاصف[ا متي نأ يرورضلا نمف ,ةددحم طباوض يأ لوؤسFا فرطلا عضي امدنع .٥٠أ
 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعملل لوؤسFا فرطلا عيم^ ةيفيكل حيحص مهف ىلإ

 ديكأتلا ريرقت دادعإ

 ))أ(٣٥ ةرقفلا :عجار( ناونعلا 

 لقتسم ينوناق بساå ديكأت ريرقت" لاثFا ليبس ىلع ,لقتسم ينوناق بساحم ريرقت وه ريرقتلا نأ ىلإ ريشي ناونع عضو يدؤي .٥١أ
 تابلطتFا عيمج ىفوتسا دق ينوناقلا بساåا نأ ديكأت ىلإ ,"باتتكا ةرشن ف ةنَّمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ نع
 بساåا ريرقت اذه زي•و ١٠.)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم بجوê بولطم وه امك لQقتسXاب ةقلعتFا ةلصلا تاذ ةيقQخKا
 .نورخآ اهردصي يتلا ريراقتلا نع لقتسFا ينوناقلا

 ))ب(٣٥ ةرقفلا :عجار( ريرقتلاب بطا†ا

 يبطا†ا ىلع ةأشنFا عم ينوناقلا بساåا قفتي دق ,ىرخأ تXاح فو .ريرقتلاب يبطا†ا ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا دد° دق .٥٢أ
 .طابترXا طورش نم ءزجك ريرقتلاب

 ))ج(٣٥ ةرقفلا :عجار( ةمدقFا

 ف ينوناقلا بساåا ذخأي دقف ,ىرخأ تامولعم ىلع يوت° باتتكا ةرشن ف اهنيمضت متيس ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا نK ًارظن .٥٣أ
 ف ءاّرقلا كلذ دعاسيو .كلذب ضرعلا لكش حمس اذإ ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا هيف ةضورعFا مسقلا دد° ةراشإ جاردإ نابسOا

 .ينوناقلا بساåا ريرقت اهب قلعتي يتلا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا ديد°

 ))ح(٣٥ ,)ج(١٣ يترقفلا :عجار( يأرلا

 
 ٢٠ ةرقفلا ،)٣٠٠٠( دیكأتلا تاطابترا رایعم  ١٠



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٧٤  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ت دقل" ةرابع مادختسا متيس ناك اذإ ام ديد° متي .٥٤أ
 لك ف يأرلا ءادب[ "نلعFا ساسKا ىلع ًءانب ميلس ٍلكشب ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ت دقل" ةرابع وأ ",]ةقبطنFا طباوضلا[
 ةسرامFا بسح وأ ,ةلودلا كلت ف ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا نع ريرقتلا ةيلمع مك° يتلا حئاوللا وأ ةمظنøل ًاعبت ,اهنيعب ةلود
 .ةلودلا كلت ف اهيلع فراعتFا

 ةروكذFا كلت فQخ ىرخأ تاحلطصê ينوناقلا بساåا يأر ةغايص ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا دد° دق ,لودلا ضعب ف .٥٥أ
 ةحضوFا تاءارج[ا ذيفنت ناك اذإ ام ديدحتل همكح ةسراï ينوناقلا بساحملل يرورضلا نم نوكي دق ,تXاOا هذه فو .هQعأ
 نوكيس ةيفاضإ تاءارجإ كانه تناك اذإ ام وأ ,حئاوللا وأ ةمظنKا بجوê ةضورفFا ةغيصلاب يأرلا ءادبإ نم هنكميس رايعFا اذه ف
 .اهذيفنت يرورضلا نم

 ةغيصلاب يأرلا ءادبإ نم هنيكمتل ًايفاك نوكيس رايعFا اذه ف ةددåا تاءارج[ا ذيفنت نأ ىلإ ينوناقلا بساåا صلخي امدنع .٥٦أ
 يأرلا ءادب[ يتددåا يتليدبلا يتغيصلل ةلداعم ةغيصلا هذه رابتعا بسانFا نم نوكي دقف ,حئاوللا وأ ةمظنKا بجوê ةضورفFا
 .رايعFا اذه ف

 )٣٥ ةرقفلا :عجار( ريرقتلل يحيضوت لاثم

 .لدعم ريغ يأرب ينوناق بساحم ريرقت ىلع قحلFا يوتحي .٥٧أ



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٧٥  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 قحل<ا

 )٥٧أ ةرقفلا :عجار(

 لدعم ريغ يأر ىلع يوتحي ينوناق بساحم ريرقتل يحيضوت لاثم

 باتتكا ةرشن ف ةنّمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ نع لقتسم ينوناق بساå ديكأت ريرقت

 ]نوينعFا نوبطا†ا[

 باتتكا ةرشن ف ةنّمضُ<ا ةيروصتلا ةيلا<ا تامولع<ا عيم; نع ريرقت

 تامولعFا نوكتتو .)س( ةكرشلل ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيمجتب ]لوؤسFا فرطلا[ مايق نع ريرقت دادع[ ديكأتلا طابترا نم انيهتنا دقل
 ةمئاق[ ,]]خيراتلا[ ف ةيهتنFا ةرتفلل ةيروصتلا لخدلا ةمئاق[ ,]]خيراتلا[ ف يه امك ةيروصتلا لوصKا فاص ةمئاق[ نم ةيروصتلا ةيلاFا
 باتتكXا ةرشن نم ××-×× تاحفصلا ف ةدراو يه امك[ اهب ةقلعتFا تاحاضي[او ]]خيراتلا[ ف ةيهتنFا ةرتفلل ةيروصتلا ةيدقنلا تاقفدتلا
 ف ةددحم[ ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيمجتب ]لوؤسFا فرطلا[ ماق اهساسأ ىلع يتلا ةقبطنFا طباوضلا نإ امك .]ةكرشلا نع ةرداصلا
]Xا ةحئKا قاروFحاضي[ا[ ف ةنّيبم[/]]× حاضي[ا[ ف ةنَّيبمو ]××[ مقر ةيلا ×[[. 

 يلاFا زكرFا[ ىلع ]× حاضي[ا ف ةنّيبFا[ ]ةلماعFا وأ ثدOا[ رثأ حيضوتل ]لوؤسFا فرطلا[ لبق نم ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ت دقو
 ثدOا[ نأ ول امك ]]خيراتلا ديد° متي[ ف ةيهتنFا ةرتفلل ]ةيدقنلا تاقفدتلاو[ ةكرشلل يلاFا ءادKا[ ]و[ ]]خيراتلا ديد° متي[ ف امك ةكرشلل
 زكرFا[ نع تامولعم جارختسا ت ,ةيلèا هذه نم ءزجكو .]بيترتلا ىلع ]خيراتلا ديد° متي[و[ ]خيراتلا ديد° متي[ ف عقو دق ناك ]ةلماعFا وأ
 يتلاو ,]]خيراتلا[ ف ةيهتنFا ةرتفلل[ ةكرشلل ةيلاFا مئاوقلا نم ]لوؤسFا فرطلا[ لبق نم ةكرشلل ]ةيدقنلا تاقفدتلا[ ]يلاFا ءادKا[ ]يلاFا
 ١.]صحف وأ ةعجارم ريرقت يأ اهنأشب رشنُي مل[/]]صحف[/]ةعجارم[ ريرقت اهنأشب رشُن[

 ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا نع ]لوؤسFا فرطلا[ ةيلوؤسم

 .]ةقبطنFا طباوضلا[ ساسأ ىلع ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ نع لوؤسFا وه ]لوؤسFا فرطلا[

 ةدوáا ةباقرو لQقتسXا

 ريياعFا سلجم نع ةرداصلا يينهFا يبساحملل ةنهFا تايقQخأ دعاوق ف ةدراولا ىرخKا ةيقQخKا تابلطتFاو ةيلQقتسXاب انمزتلا دقل
 ةيرسلاو ةبجاولا ةيانعلاو ةينهFا ةءافكلاو ةيعوضوFاو ةهازنلل ةيساسKا ئدابFا ىلع تسسأت يتلاو ,يبساحملل ةنهFا تايقQخK ةيلودلا

 )*(.ينهFا كولسلاو

 نأشب ةقثوم تاءارجإو تاسايس ىلع لمتشي ةدوáا ةباقرل لماش ماظن ىلع ظفاحي هنإف يلاتلابو ٢)١( ةدوáا ةباقر رايعم بتكFا قبطيو
 .ةقبطنFا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتFاو ةينهFا ريياعFاو ةيقQخKا تابلطتFاب مازتلXا

 ينوناقلا بساåا ةيلوؤسم

 نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ اّمع ],]×× مقر ةيلاFا قاروKا ةحئX[ تابلطتF ًاقفو ,[ يأر ءادبإ ف انتيلوؤسم لثمتت
 .]ةقبطنFا طباوضلا[ ساسأ ىلع ]لوؤسFا فرطلا[ لبق نم ,ةيرهوáا بناوáا عيمج

 
 .باتتكالا ةرشن يف لیدعتلا حیضوت عضوم ىلإ ةراشإلا نكمی ً،الدعم صحفلا وأ ةعجارملا ریرقت نوكی امدنع ١

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةنھملا بادآو كولس دعاوقب مازتلالا ىلإ ةراشإلا متت  *

 ةقQعلا تاذ تامدäا تاطابتراو ىرخKا ديكأتلا تاطابتراو ةيلاFا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوáا ةباقر" )١( ةدوáا ةباقر رايعم  ٢



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت                     ١٠٧٦  

 )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا
باتتكXا تارشن ف ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا   

 ةنمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ نع ريرقت دادع[ ديكأتلا تاطابترا" )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعF ًاقفو طابترXا ءادأب انمق دقل 
 ف ةدمتعFا ةنهFا بادآو كولس دعاوق تابلطتê مازتلXا انم رايعFا اذه بلطتيو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا ف دمتعFا "باتتكXا تارشن ف
 تامولعFا عيمجتب ماق دق ]لوؤسFا فرطلا[ ناك اذإ ام نأشب لوقعم ديكأت ىلإ لوصولل تاءارجإ ذيفنتو طيطختبو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمFا
 .]ةقبطنFا طباوضلا[ ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,ةيروصتلا ةيلاFا
 ف ةمدختسم ةيخيرات ةيلام تامولعم ةيأ نأشب ءارآ وأ ريراقت يأ رادصإ ةداعإ وأ ثيد° نع ةيلوؤسم ةيأ لمحتن X ,طابترXا اذه ضارغKو
 ةيلاFا تامولعFا عيم^ ف ةمدختسFا ةيلاFا تامولعملل صحف وأ ةعجارم ةيأ طابترXا اذه ءانثأ ذفنن مل امك ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^
 .ةيروصتلا

 ةيلاFا تامولعFا ىلع ةمهم ةلماعم وأ ثدح رثأ حيضوت ف طقف لثمتي باتتكXا تارشن ف ةنَّمضFُا ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا نم ضرغلاو 
 X اننإف ,كلذل ًاقفوو .حيضوتلا ضارغK هرايتخا متي قباس خيرات ف تù دق ةلماعFا تناك وأ عقو دق ثدOا ناك ول امك ةأشنملل ةلدعFا ريغ
 .ةضورعم يه امك ققحتتس تناك ]خيراتلا ديد° متي[ ف ةلماعFا وأ ثدحلل ةيلعفلا ةجيتنلا نأب ديكأت يأ مدقن

 ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,اهعيم^ ت دق ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ اّمع ريرقت دادع[ لوقعFا ديكأتلا طابترا لمتشيو
 تامولعFا عيم̂ ف ]لوؤسFا فرطلا[ لبق نم ةمدختسFا ةقبطنFا طباوضلا تناك اذإ ام مييقتل تاءارجإ ذيفنت ىلع ,ةقبطنFا طباوضلا ساسأ
 يفكي ام ىلع لوصحللو ,ةلماعFا وأ ثدOا ىلإ رشابم لكشب اهتبسن نك• يتلا ةمهFا تاريثأتلا ضرعل Xًوقعم ًاساسأ رفوت ةيروصتلا ةيلاFا
 :يلي ام نأشب ةبسانFا ةلدKا نم

 ;طباوضلا كلتل ًابسانم ًاريثأت يطعت ةلصلا تاذ ةيروصتلا تQيدعتلا تناك اذإ ام •

 .ةلدعFا ريغ ةيلاFا تامولعFا ىلع تQيدعتلا كلتل ميلسلا قيبطتلا سكعت ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا تناك اذإ ام •

 اهنأشب ت يتلا ةلماعFا وأ ثدOاو ,ةكرشلا ةعيبطل ينوناقلا بساåا مهف ةاعارم عم ,ينوناقلا بساåا مكح ىلع ةرات†ا تاءارج[ا دمتعتو
 .ةلصلا تاذ ىرخKا طابترXا فورظو ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^

 .ةيروصتلا ةيلاFا تامولعملل ماعلا ضرعلا يوقت ىلع كلذك طابترXا يوطنيو

 .انيأرل ساسأ ريفوتل ةبسانمو ةيفاك دعُت اهيلع انلصح يتلا ةلدKا نإف ,انداقتعا فو

 تامولعFا عيم^ ت[ / ]]ةقبطنFا طباوضلا[ ساسأ ىلع ,ةيرهوáا بناوáا عيمج نم ,ةيروصتلا ةيلاFا تامولعFا عيم^ ت[ دقف ,انيأر فو
 .]نلعFا ساسKا ىلع ًءانب ميلس ٍلكشب ةيروصتلا ةيلاFا

 ىرخQا ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطت<ا نع ريرقتلا

 ىوتحمو لكش فلتخيو .)٤٧أ-٤٦أ يترقفلا رظنا( ىرخأ رومأ ف يأر ءادبإ ينوناقلا بساåا نم ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنKا بلطتت دق[
 ].ينوناقلا بساåا اهلمحتي يتلا ىرخKا ريرقتلا تايلوؤسم ةعيبطل ًاعبت ينوناقلا بساåا ريرقت نم مسقلا اذه

 ]ينوناقلا بساåا عيقوت[

 ]ينوناقلا بساåا ريرقت خيرات[

 ]ينوناقلا بساåا ناونع[



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيلاEا تامولعEاب قلعتي اميف اهيلع قفتم تاءارجإ ذيفنتل تاطابتر1ا :)٤٤٠٠( ةق,علا تاذ تامد'ا رايعم

 

 عم ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعGا سلجم نم ردص امك ,)٤٤٠٠( ةق=علا تاذ تامد;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .دامتعYا ةقيثو ف اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا ت=يدعتلا نابسQا ف ذخMا

 

 

 

 

 

 



 

 

 قفتم تاءارجإ ذيفنتل تاطابترYا   ١٠٧٨  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت
ةيلاGا تامولعGاب قلعتي اميف اهيلع  

 

 )٤٤٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 )٤٤٠٠( ةق,علا تاذ تامدخلل يلودلا رايعEا

 ةيلاEا تامولعEاب قلعتي اميف اهيلع قفتم تاءارجإ ذيفنتل تاطابتر1ا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترGا اهيلع قفتم تاءارجإ ذيفنتل تاطابترYا ىلع رايعGا اذه يرسي(

 سرهفلا

 ةرقفلا
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 ١٣  ......................................................................................................................   طيطختلا

 ١٤  .......................................................................................................................   قيثوتلا

 ١٦–١٥  ..................................................................................................................  ةلدMاو تاءارجqا
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 اهيلع قفتم تاءارجإ نأشب طابترا باط; يحيضوت لاثم :لوMا قحلGا

 دادسلا ةقحتسم غلابم صوصخب ةفشتكم قئاقح نع ريرقتل يحيضوت لاثم :يناثلا قحلGا

 

 بنج ىلإ ًابنج "ةيلاGا تامولعGاب قلعتي اميف اهيلع قفتم تاءارجإ ذيفنتل تاطابترYا" )٤٤٠٠( ةق=علا تاذ تامدخلل يلودلا رايعGا ةءارق يغبني
 .ةق=علا تاذ تامد;او ىرخMا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارGاو ةدوÜا ةباقرل ةيلودلا ريياعGا تارادصq ديهمتلا عم

 



 

 

   ١٠٧٩  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٤٤٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
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 ةمدقم

 ذيفنتل طابتراب مايقلا متي امدنع ١عجارملل ةينهGا تايلوؤسGا نأشب تاداشرإ يدقتو ريياعم عضو ف رايعGا اذه نم ضرغلا لثمتي .١
 .طابترYا اذه لثم صخي اميف عجارGا هردصي يذلا ريرقتلا ىوتحمو لكش نأشبو ,ةيلاGا تامولعGاب قلعتي اميف اهيلع قفتم تاءارجإ

 ريغ تامولعí ةقلعتGا تاطابتر=ل ةديفم تاداشرإ رفوي دق هنإف ,كلذ عمو .ةيلاGا تامولعGاب ةقلعتGا تاطابتر=ل هجوم رايعGا اذه .٢
 نوكت دقو .جئاتنلا اهيلإ دنتست ةلوقعم طباوض دجوت نأو طابترYا لحم عوضوGاب ةيفاك ةفرعم عجارGا ىدل نوكي نأ طرشب ,ةيلام
 .رايعGا اذه قيبطت دنع عجارملل ةديفم ةعجارGا ريياعم ف ةدراولا تاداشرqا

 ليبس ىلع( ةيلاGا تانايبلا ف اهنيعب دونبب قلعتت ةنيعم تاءارجإ ذيفنتب عجارGا مايق اهيلع قفتم تاءارجإ ذيفنتل طابترYا نمضتي دق .٣
 تاعاطق دحM حابرMاو تاعيبGاو ,ةق=ع تاذ فارطMا نم تايرتشGاو ,ليصحتلا ةقحتسم غلابGاو ,دادسلا ةقحتسم غلابGا ,لاثGا
 .ةيلاGا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ىتح وأ )يلام زكرم ةمئاق ,لاثGا ليبس ىلع( اهنيعب ةيلام ةمئاق وأ )ةأشنGا

 اهيلع قفتEا تاءارجOا طابترا فده

 عجارEا يب اهيلع قافت1ا ت ,ةعجارEا ةعيبط اهل تاءارجإ ءادأب عجارEا مايق ف اهيلع قفتEا تاءارجOا طابترا نم فدهلا لثمتي .٤
 .ةفشتكEا قئاقaا نع ريرقت دادعإو ,ةينعم ةثلاث فارطأ يأو ةأشنEاو

 ,كلذ نم Yًدبو .ديكأت يأ ءادبإ متي Y هنإف ,اهيلع قفتGا تاءارجqا نم ةفشتكGا قئاقQاب ريرقت يدقت وه عجارGا هب موقي ام نM ًارظن .٥
 لمع نم مهب ةصاخ تاجاتنتسا نوطبنتسيو ,عجارGا لبق نم اهنع ريرقتلا ت يتلا جئاتنلاو تاءارجqا مهسفنM ريرقتلا ومدختسم مّيقي
 .عجارGا

٦. Y إ ريرقتلا مَّدقُيY لùا ىلع تقفتا يتلا فارطqًارظن ,اهذيفنت متيس يتلا تاءارج Mا نüا ريغ نيرخGيكرد Mا بابسqدق تاءارج 
 .جئاتنلا ريسفت نوئيسُي

 اهيلع قفتEا تاءارجOا طابتر1 ةماعلا ئدابEا

 ئدابGا لثمتتو )*(.يبساحملل ةنهEا تايق,خl ةيلودلا ريياعEا سلجم نع ةرداصلا ةنهEا تايق,خأ دعاوقب عجارEا مزتلي نأ يغبني .٧
 :يلي اميف تاطابترYا نم عونلا اذه نع عجارملل ةينهGا تايلوؤسGا مكt يتلا ةيق=خMا

 ;ةهازنلا )أ(

 ;ةيعوضوGا )ب(

 ;ةبجاولا ةيانعلاو ةينهGا ةءافكلا )ج(

 ;ةيرسلا )د(

 ;ينهGا كولسلا )ه(

 .ةينفلا ريياعGا )و(

 بلطتت دق ةينطولا ريياعGا وأ هفادهأ وأ طابترYا طورش نإف ,كلذ عمو ;اهيلع قفتGا تاءارجqا تاطابترY ًابلطتم ل=قتسYا دعي Yو
 اذهب ةرابع جاردإ متي ,ً=قتسم عجارGا نوكي Y امدنعو .ةنهGا تايق=خأ دعاوق ف ةدراولا ل=قتسYا تابلطتí مازتلYا عجارGا نم
 .ةفشتكGا قئاقQا ريرقت ف ىنعGا

 .طابتر1ا طورشو رايعEا اذهل ًاقفو اهيلع قفتEا تاءارجOا طابتراب مايقلا عجارEا ىلع بجي .٨

 
 يتلا ةق=علا تاذ ىرخMا تامد;او ديكأتلاو صحفلاو ةعجارGا نم لك فصو دنع ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعGا سلجم تارادصإ عيمج ف "عجارGا" حلطصم مدختسُي ١

 ةيلاGا مئاوقلا عجارم نوكي نأ مزلي ةق=علا تاذ ىرخMا تامد;ا وأ ديكأتلا وأ صحفلا ذفني يذلا صخشلا نأ ًانمض ينعت نأ ةراشqا كلت نم دصقي Yو .اهذيفنت متي دق
 .ةأشنملل

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا ةنهGا بادآو كولس دعاوقب كلذك عجارGا مزتلي  *
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sطابتر1ا طورش ديد 

 دوجو ,ةفشتكEا قئاقaا ريرقت نم ًاخسن ملستتس يتلا ةددwا ىرخlا فارطlا ًةداعو ,ةأشنEا يلثu عم عجارEا نمضي نأ يغبني .٩
 :يلي ام اهيلع قافتYا متي يتلا رومMا نمضتتو .طابتر1ا طورشو اهيلع قفتEا تاءارج{ل حضاو مهف

 .ديكأت يأ ءادبإ متي نلف هيلع ًءانبو ,ًاصحف وأ ةعجارم لكشت نل ةذفنGا تاءارجqا نأ ةقيقح كلذ ف اí ,طابترYا ةعيبط •

 .طابتر=ل ددßا ضرغلا •

• tا ديدGا تامولعGا اهيلع قبطُتس يتلا ةيلاqا تاءارجGاهيلع قفت. 

 .اهادمو اهتيقوتو اهذيفنت متيس يتلا ةددßا تاءارجqا ةعيبط •

 .ةفشتكGا قئاقQا ريرقتل عقوتGا لكشلا •

 Yأ عجارGا ىلعف ,تدجو نإ ,ةيماظنلا تابلطتGا عم دويقلا كلت ضراعتت امدنعو .ةفشتكGا قئاقQا ريرقت عيزوت ىلع دويقلا •
 .طابترYا لبقي

 ,ةبساßا ةنهم يلث™و ةعانصلا يلث™و ةيميظنتلا ةطلسلا يب تاءارجqا ىلع قافتYا متي امدنع ,لاثGا ليبس ىلع ,فورظلا ضعب ف .١٠
 ف عجارGا ذخأي دق ,تYاQا كلت فو .ريرقتلا ملستتس يتلا فارطMا عيمج عم تاءارجqا ةشقانم ىلع ًارداق عجارGا نوكي Y دق
 ت=سارGا ىلع ع=طYا وأ ,ةينعGا فارطùل يبسانGا يلثمGا عم اهقيبطت متيس يتلا تاءارجqا ةشقانم ,لاثGا ليبس ىلع ,نابسQا
 .هرادصإ متيس يذلا ريرقتلا عونل ةدوسí مهديوزت وأ ,فارطMا كلت نم ةلسرGا ةلصلا تاذ

 لوبق طابترYا باطخ دكؤيو .دقاعتلل ةيسيئرلا طورشلا قّثوي طابترا باطخ عجارGا لسري نأ عجارGاو ليمعلا نم لك ةحلصم نم .١١
 ريراقتلا لكشو عجارGا تايلوؤسم ىدمو طابترYا قاطنو فادهأ لثم ٍرومأب قلعتي اميف مهفلا ءوس بن̈ ىلع دعاسيو ,دقاعتلل عجارGا
 .اهرادصإ متيس يتلا

 :يلي ام طابترYا باطخ ف اهجاردإ متيس يتلا رومMا نمضتت .١٢

 .فارطMا يب هيلع قفتGا بسح اهذيفنت متيس يتلا تاءارجqاب ةمئاق •

 .اهذيفنت متيس يتلا تاءارجqا ىلع تقفاو يتلا ةددßا فارطMا ىلع رصتقيس ةفشتكGا قئاقQا ريرقت عيزوت نأب ةرابع •

 .هرادصإ متيس يذلا ةفشتكGا جئاتنلا ريرقت عونل ةدوسم طابترYا باطخب قفري نأ نابسQا ف عجارGا ذخأي دق ,كلذل ةفاضإو
 .طابترYا باط; لاثم ىلع رايعGا اذه نم لوMا قحلGا يوتحيو

 طيطختلا

 .لاّعف لكشب طابتر1ا ذيفنت متي ثيحب لمعلل ططخي نأ عجارEا ىلع بجي .١٣

 قيثوتلا

 ًاقفو هذيفنت ت دق طابتر1ا نأ ىلع ةلدlاو ,ةفشتكEا قئاقaا ريرقتل ةمعادلا ةلدlا ريفوت ف ةمهEا رومlا قيثوت عجارEا ىلع بجي .١٤
 .طابتر1ا طورشل ًاقفوو رايعEا اذهل

 ةلدlاو تاءارجOا

 .ةفشتكEا قئاقaا ريرقت دادعO ساسأك اهيلع لوصaا ت يتلا ةلدlا مادختساو ,اهيلع قفتEا تاءارجOا ذيفنت عجارEا ىلع بجي .١٥

 :يلي ام اهيلع قفتم تاءارجإ ذيفنتل ام طابترا ف ةقبطGا تاءارجqا نمضتت دق .١٦

 .ليلحتلاو راسفتسYا •

 .ةيباتكلا لامعMا ةقد نم دكأتلل ىرخMا قرطلاو ةنراقGاو ةيباسQا ةيلمعلا ةداعإ •
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 .ةظح=Gا •

 .يصقتلا •

 .تاقداصGا ىلع لوصQا •

 يجذوÆ طابترا نم ءزجك مدختست دق يتلا تاءارجqاب ةيحيضوت ةمئاق ىلع يوتحي ريرقتل Yًاثم رايعGا اذه نم يناثلا قحلGا نمضتيو
 .اهيلع قفتم تاءارجإ ذيفنتل

 ريرقتلا دادعإ

 يكمتل ,ٍفاك ليصفتب اهيلع قفتGا تاءارجqاو طابترYا نم ضرغلا اهيلع قفتGا تاءارجqا طابتراب قلعتGا ريرقتلا فصي نأ بجي .١٧
 .هادمو ذفنGا لمعلا ةعيبط مهف نم ئراقلا

 :ىلع ةفشتكEا قئاقaا ريرقت يوتحي نأ بجي .١٨

 ;ناونعلا )أ(

 ;)اهيلع قفتEا تاءارجOا ذيفنتب عجارEا فلك يذلا ليمعلا ًةداع( ريرقتلاب نوبطاÜا )ب(

 .اهيلع قفتEا تاءارجOا اهيلع تَّقبُط يتلا ةيلاEا ريغ وأ ةيلاEا تامولعEا ديدs )ج(

 ;ريرقتلا ملتسم عم اهيلع قفتEا كلت يه ةذفنEا تاءارجOا نأب ةرابع )د(

 ًاقفو وأ ,اهيلع قفتEا تاءارجOا تاطابترا ىلع قبطنEا ةق,علا تاذ تامد'ا رايعE ًاقفو هذيفنت ت طابتر1ا نأب ةرابع )ه(
 ;ةلصلا تاذ ةينطولا تاسرامEا وأ ريياعملل

 ;ةأشنEا نع ً,قتسم سيل عجارEا نأب ةرابع ,ءاضتق1ا دنع )و(

 ;اهيلع قفتEا تاءارجOا ذيفنت ت هلجأ نم يذلا ضرغلا ديدs )ز(

 ;اهذيفنت ت يتلا ةددwا تاءارجOاب ةمئاق )ح(

 ;ةفشتكEا تاءانثتس1او ءاطخlا نع ةيفاك ليصافت كلذ ف اê ,عجارEا اهفشتكا يتلا قئاقحلل ًافصو )ط(

 ;ديكأت يأ ءادبإ متي 1 كلذلو ,ًاصحف وأ ةعجارم لكشت 1 ةذفنEا تاءارجOا نأب ةرابع )ي(

 ف اهنيمضت متيس ناك ىرخأ رومأ حضتتس تناك اêر ,ًاصحف وأ ًةعجارم وأ ةيفاضإ تاءارجإ ذفن دق ناك اذإ عجارEا نأب ةرابع )ك(
 ;ريرقتلا

 ;اهذيفنت متيس يتلا تاءارجOا ىلع تقفتا دق يتلا فارطlا كلت ىلع رصتقي ريرقتلا عيزوت نأب ةرابع )ل(

 1 هنأو ,ةددwا ةيلاEا ريغو ةيلاEا تامولعEا وأ دونبلا وأ تاباسaا وأ رصانعلاب طقف قلعتي ريرقتلا نأب ةرابع ,ءاضتق1ا دنع )م(
 ;لكك ةاشنملل ةيلاEا مئاوقلا لمشي

 ;ريرقتلا خيرات )ن(

 ;عجارEا ناونع )س(

 .عجارEا عيقوت )ع(

 اميف اهيلع قفتم تاءارجإ ذيفنتل طابترا صوصخب رداص ةفشتكم قئاقح نع ريرقتل لاثم ىلع رايعGا اذه نم يناثلا قحلGا يوتحيو
 .ةيلام تامولعí قلعتي
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 ماعلا عاطقلا روظنم نم رايعEا

 ًاضيأ ًاحاتم نوكي دق لب ,اهذيفنت متيس يتلا تاءارجqا ىلع تقفتا يتلا فارطMا كلت ىلع ماعلا عاطقلا ف ريرقتلا عيزوت رصتقي Y دق .١
 .)ةنيعم ةيموكح ةرادإ وأ ةماع ةأشنم نع يناGرب قيقt ءارجإ ,لاثGا ليبس ىلع( صاخشMا وأ تآشنGا نم ةريبك ةعوم∞

 زييمتل رذQا يخوت بجيو ,ريبك لكشب فلتخت تاطابترYا ذيفنتل ماعلا عاطقلا ف ردصت يتلا تافيلكتلا نأ ىلإ ًاضيأ ةراشqا رد¨ .٢
 ةعجارم تايلمع نمض نوكت نأ عقوتGا نم يتلا تاطابترYا نع "اهيلع قفتم تاءارجإ" ذيفنتل تاطابترا قحب دعُت يتلا تاطابترYا
 .ءادMا ريراقت لثم ,ةيلاGا تامولعGا
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 لوlا قحلEا

 اهيلع قفتم تاءارجإ نأشب طابترا باط' يحيضوت لاثم

 مز=لا نم نوكيسو .ًايسايق ًاباطخ نوكي نأ هنم دصقي Yو ,رايعGا اذه نم )٩( ةرقفلا عم بنج ىلإ ًابنج هب داشرتس=ل يلاتلا باط;ا مدختسي
 .ةيدرفلا فورظلاو تابلطتملل ًاقفو باط;ا اذه ليدعت

 :عجارGا فيلكتب ماق يذلا ليمعلل نيرخüا يبسانGا يلثمGا وأ ةرادqا سلجم ىلإ

 ًاقفو طابترYا ذيفنت ررقGا نمو .اه≥دقتب موقنس يتلا تامد;ا دودحو ةعيبطو انطابترا فادهأو طورشل انمهف ديكأت ىلإ باط;ا اذه فدهي
 قبطنGا )ةلصلا تاذ ةينطولا تاسرامGا وأ ريياعGا ىلإ ةراشqا متت وأ( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف دمتعGا ةق=علا تاذ تامدخلل يلودلا رايعملل
 .انريرقت ف كلذ ىلإ ريشنسو ,اهيلع قفتGا تاءارجqا تاطابترا ىلع

 :انلمع نع ة¨انلا ةفشتكGا قئاقQا نع مكل ريرقت يدقتو ,ةيتüا تاءارجqا ذيفنت ىلع انقفتا دقل

 ت=جسلاو تادنتسGا ةعيبط ىلإ ,ءاضتقYا دنع ,ةددحم ةراشإ كلذ ف اí ,اهادمو اهتيقوتو اهذيفنت متيس يتلا تاءارجqا ةعيبط فصو متي(
 .)تاقداصم ىلع مهنم لوصQا متيس نيذلا فارطMاو مهب لاصتYا متيس نيذلا دارفMاو ,اهتءارق متيس يتلا

 ًاملع مكتطاحq طقف وهو ,رخآ ضرغ يM انريرقت مادختسا يغبني Yو .)ضرغلا ديدt متي( ف مكتدعاسG طقف يه اهذفننس يتلا تاءارجqاو
 .ةبولطGا تامولعGاب

 )*(ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا صحفلا تاطابترا ريياعم وأ ةعجارGا ريياعG ًاقفو ًاصحف وأ ةعجارم اهذفننس يتلا تاءارجqا لكشت نلو
 .ديكأت يأ ءادبإ متي نل يلاتلابو ,)ةلصلا تاذ ةينطولا تاسرامGا وأ ريياعGا ىلإ ةراشqا متت وأ(

 .طابترYاب قلعتي اميف اهبلطن ىرخأ تامولعم وأ قئاثو وأ ت=جس يأ انل نورفويس مهنأب قثنو ,مكتكرش يفظوم بناج نم ماتلا نواعتلا ىلإ علطتنو

 ,طابترYا مهيلإ دنسُي نيذلا دارفMا لبق نم مز=لا تقولا ىلإ ,لمعلا مدقت عم يزاوتلاب اهب ريتاوف رادصإ متيس يتلا ,انباعتأ ديدt دنتسيو
 ةراهGاو ةرب;او اهلمt متي يتلا ةيلوؤسGا ةجردل ًاقفو ةعاسلاب دارفMا باعتأ تYدعم فلتختو .اهلمt متي يتلا ىرخMا تافورصGا ىلإ ةفاضqاب
 .ةبولطGا

 كلذ ف اí طابترYا طورشل مكمهف عم قفتت اهنأ ىلإ ةراش¥ل ,انيلإ اهلاسرإ ةداعإو ,باط;ا اذه نم ةقفرGا ةخسنلا عيقوتب لضفتلا وجرن
 .اهذيفنت ىلع انقفتا يتلا ةددßا تاءارجqا

 

 
 ت=يدعت عم يلودلا سل∞ا نم تردص امك ةيلودلا صحفلاو ةعجارGا ريياعم يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا صحفلاو ةعجارGا ريياعم" :ةيفاضإ ةيلفس ةيشاح  *

 .ريياعGا كلت تابلطتم نم ايأ ت=يدعتلا هذه ريغت ملو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا ف ةيماظنلا ةئيبلا عم قفتي اí اهقيبطت فييكتل ةدودحم

 بتكGا مسا 

 
 )س( ةكرشلا نع ةباينلاب ةقفاوGاو ملعلاب رقأ

 )عيقوتلا( 

 

 ةفيظولاو مسYا

 خيراتلا

 



 

 

   ١٠٨٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٤٤٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 قفتم تاءارجإ ذيفنتل تاطابترYا
ةيلاGا تامولعGاب قلعتي اميف اهيلع  

 

 يناثلا قحلEا

 دادسلا ةقحتسم غلابم صوصخب ةفشتكم قئاقح نع ريرقتل يحيضوت لاثم

 ةفشتكGا قئاقQا نع ريرقت

 )عجارGا فيلكتب اوماق نيذلا( ىلإ

 ف اهيلع صوصنGا ,)خيراتلا( ف امك )س( ةكرشلل دادسلا ةقحتسم غلابGاب قلعتي اميف ,هاندأ ةروكذGاو مكعم اهيلع قفتGا تاءارجqا انذفن دقل
 ةيبرعلا ةكلمGا ف دمتعGا ةق=علا تاذ تامدخلل يلودلا رايعملل ًاقفو طابترYا ذيفنت ت دقو .)لاثGا اذه ف ةرهاظ ريغ( ةقفرGا لوادÜا
 تاءارجqا تذفُن دقو .اهيلع قفتGا تاءارجqا تاطابترا ىلع قبطنGا )ةلصلا تاذ ةينطولا تاسرامGا وأ ريياعGا ىلإ ةراشqا متت وأ( ةيدوعسلا
 :يلي اميف تاءارجqا كلت صخلتتو ,دادسلا ةقحتسم غلابGا ةحص يوقت ف مكتدعاسم ضرغل طقف

 انراقو ,اهنم انققtو ,)س( ةكرشلا لبق نم ةدعGا ,)خيراتلا( ف امك دادسلا ةقحتسم غلابملل ةعجارGا نازيم تافاضإ ىلع انلصح دقل .١
 .ةلصلا يذ ماعلا ذاتسMا باسح ف ديصرلا عم عوم∞ا

 اهب ةقلعتGا غلابGاو ءامسMا عم )خيراتلا( ف ةقحتسGا غلابGاو ييسيئرلا نيدروملل )لاثGا اذه ف رهظي Y( قفرGا فشكلا ةنراقí انمق .٢
 .ةعجارGا نازيم ف

 .)خيراتلا( ف ةقحتسGا ةدصرMا ىلع ةقداصGا نيدروGا نم انبلط وأ نيدروGا مئاوق ىلع لوصQاب انمق .٣

 ىلع انلصح ,اهضعب عم قفاوتت مل يتلا غلابملل ةبسنلابو .)٢( دنبلا ف اهيلإ راشGا غلابGا عم تاقداصGا وأ مئاوقلا كلت ةنراقí انمق .٤
 ةنئادلا تاراعشqاو ,ةقحتسGا ريتاوفلا انسرهفو انددح ,اهيلع لوصQا ت يتلا تاقباطملل ةبسنلابو .)س( ةكرشلا نم اهل تاقباطم
 يتلا ةنئادلا تاراعشqاو ريتاوفلا كلت انربتخاو انددح دقو .××× نع اهنم لك ديزي ناك يتلاو ,دعب فرصت مل يتلا ةردصGا تاكيشلاو
 .تاقباطGا نمض تاقحتسمك عقاولا ف اهجاردإ يغبني ناك هنأ نم اندكأتو ,ًاقحY اهعفد ت يتلا تاكيشلاو ًاقحY اهم=تسا ت

 :ةفشتكGا قئاقQاب انريرقت يلي اميفو

 .قباطتم يلامجqا غلبGاو ةحيحص تافاضqا نأ اندجو ,)١( دنبلاب قلعتي اميف )أ(

 .ةقباطتم ةنراقGا لحم غلابGا نأ اندجو ,)٢( دنبلاب قلعتي اميف )ب(

 .نيدروGا ءYؤه عيمÜ نيدروم فوشك كانه نأ اندجو ,)٣( دنبلاب قلعتي اميف )ج(



 

 

   ١٠٨٥  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٤٤٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 قفتم تاءارجإ ذيفنتل تاطابترYا
ةيلاGا تامولعGاب قلعتي اميف اهيلع  

 

 تدعأ دق تناك )س( ةكرشلا نأ اندجو ,ةقباطتGا ريغ غلابGاب قلعتي اميف امأ ,ةقباطتم غلابGا نأ اندجو ,)٤( دنبلاب قلعتي اميف )د(
 بسانم لكشب اهجاردإ ت ××× نع ديزت يتلاو ,دعب فرصت مل يتلا ةردصGا تاكيشلاو ريتاوفلاو ةنئادلا تاراعشqا نأو ,تاقباطم
 :يلي ام ءانثتساب ةقباطم دونبك

 )تاءانثتسYا ليصافت(

 ةيبرعلا ةكلمGا ف ةدمتعGا صحفلا تاطابترا ريياعم وأ ةعجارGا ريياعG ًاقفو ًاصحف وأ ةعجارم لكشت Y ه=عأ ةروكذGا تاءارجqا نM ًارظن
 .)خيراتلا( ف امك دادسلا ةقحتسم غلابGا نأشب ديكأت يأ يدبن Y اننإف ,)ةلصلا تاذ ةينطولا تاسرامGا وأ ريياعGا وأ( ةيدوعسلا

 ف ةدمتعGا صحفلا تاطابترا ريياعم وأ ةعجارGا ريياعG ًاقفو ةيلاGا مئاوقلل ًاصحف وأ ةعجارم انذفن وأ ,ةيفاضإ تاءارجإ انذفن دق انك اننأ ولو
 .اهنع مكل ررقنس انك ىرخأ ٌرومأ انملع ىلإ ومنتس تناك اíر ,)ةلصلا تاذ ةينطولا تاسرامGا وأ ريياعGا وأ( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمGا

 ضرغ يأ ف همادختسY سيلو ,ةبولطGا تامولعGاب ًاملع مكتطاحqو ريرقتلا اذه نم ىلوMا ةرقفلا ف هيلع صوصنGا ضرغلل طقف وه انريرقت نإ
 .لكك )س( ةكرشلل ةيلام مئاوق يأ ىلإ دت≥ Yو ,ه=عأ ةددßا دونبلاو تاباسQاب طقف ريرقتلا اذه قلعتيو .ىرخأ فارطأ يأ ىلع هعيزوتل وأ رخآ

 عجارGا 

 خيراتلا
 ناونعلا

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عيمجتلا تاطابترا :)٤٤١٠( ةق,علا تاذ تامد'ا رايعم

 ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعHا سلجم نم ردص امك ,)٤٤١٠( ةق=علا تاذ تامد;ا رايعم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .دامتعZا ةقيثو ف اهحاضيإ قبس يتلا ةماعلا ت=يدعتلا نابسRا ف ذخNا عم

 

 



 

 
عيمجتلا تاطابترا   ١٠٨٨  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت 	

 

 )٤٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 )٤٤١٠( ةق,علا تاذ تامدخلل يلودلا رايع9ا

 عيمجتلا تاطابترا

 )خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترHا عيمجتلا تاطابترا ىلع رايعHا اذه يرسي(

 سرهفلا

 ةمدقم
 ٤-١ ................................................................................................... رايعHا اذه قاطن
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 ١٤-١١ ........................................................................... رايعHا اذه صاصتخا قاطن
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 ١٦ .................................................................................................. فادهCا
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 تابلطت9ا
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 ٢٣ ...................................................................... طابترZا ىوتسم ىلع ةدوuا ةباقر
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 ٤١-٣٩ .................................................................................. ينوناقلا بسا{ا ريرقت
 ىرخCا ةيريسفتلا داو9او ةيقيبطتلا داو9ا
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 ١٨أ-١٢أ ............................................................................................. عيمجتلا طابترا
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 ٣٢أ-٣٠أ ...................................................................... طابترZا ىوتسم ىلع ةدوuا ةباقر
 ٤٥أ-٣٣أ ........................................................................... هيف رارمتسZاو طابترZا لوبق
 ٤٧أ-٤٦أ ................................................................. ةمكوRاب يفلكHاو ةراد}اب لاصتZا
 ٥٨أ-٤٨أ ........................................................................................... طابترZا ذيفنت
 ٦١أ-٥٩أ .................................................................................................. قيثوتلا
 ٦٩أ-٦٢أ ............................................................................... ينوناقلا بسا{ا ريرقت
 عيمÇ طابترZ يحيضوت طابترا باطخ :لوNا قحلHا
 ينوناقلا بسا{ا عيمÇ ريراقتل يحيضوت لاثم :يناثلا قحلHا
 
 
 ةباقرل ةيلودلا ريياعHا تارادص} ديهمتلا عم بنج ىلإ ًابنج "عيمجتلا تاطابترا" )٤٤١٠( ةق=علا تاذ تامدخلل يلودلا رايعHا ةءارق يغبني
 .ةق=علا تاذ تامد;او ىرخNا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارHاو ةدوuا
  

 ةرقفلا
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عيمجتلا تاطابترا 	

 

 ةمدقم

 رايع9ا اذه قاطن

 نود ةيخيراتلا ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادعإ ف ةراد}ا ةدعاسH هفيلكت متي امدنع ينوناقلا بسا{ا تايلوؤسم رايعHا اذه لوانتي .١
 )٢أ ,١أ يترقفلا :عجار( .رايعHا اذهل ًاقفو طابترZا نع ريرقت دادع}و ,تامولعHا كلت نأشب ديكأت يأ ىلإ لوصولا

 تاطابترا ىلع ,ةرورضلا بسح هفييكت دعب ,هقيبطت نكãو .ةيخيراتلا ةيلاHا تامولعملل عيمجتلا تاطابترا ىلع رايعHا اذه قبطني .٢
 نإف يلي اميفو .ةيلاHا ريغ تامولعملل عيمجتلا تاطابترا ىلعو ,ةيخيراتلا ةيلاHا تامولعHا ف=خب ىرخNا ةيلاHا تامولعملل عيمجتلا
 )٤أ ,٣أ يترقفلا :عجار( ."ةيخيراتلا ةيلاHا تامولعHا" ينعت "ةيلاHا تامولعHا" ىلإ ةراش}ا

 اH بسانم مامتها ء=يإ رمNا بلطتي دقف ,ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادعإ ف اهتدعاسم ينوناقلا بسا{ا نم ةراد}ا بلطت امدنع .٣
 ,رايعHا اذه قيبطت بسانHا نم نوكي دق هنأ ىلإ ريشت دق يتلا لماوعلا يب نمو .رايعHا اذهل ًاقفو طابترZاب مايقلا يغبني ناك اذإ
ëريراقتلا دادعإ كلذ ف ا ëا اذه بجوHتناك اذإ ام ,رايع: 

 .مومعلل اهãدقتل ةبولطم تناك اذإ امو ,ةقبطنم ةحئZ وأ ماظن ماكحأ بجوë ةبولطم ةيلاHا تامولعHا •

 بسا{ا مسا نرُقت نأ حجرHا نم ةعمïا ةيلاHا تامولعملل يفدهتسHا يمدختسHا ف=خب ىرخNا ةيجرا;ا فارطNا •
 لاثمو ,تامولعHا ف ينوناقلا بسا{ا ةكراشم ىوتسم مهف ةءاسإ لامتحاب رطخ كانه ناكو ,ةيلاHا تامولعHاب ينوناقلا
 :كلذ

 وأ ,ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}ا ف=خب ىرخأ فارطأ لبق نم اهمادختسا وه ةيلاHا تامولعHا نم ضرغلا ناك اذإ ○
 ;تامولعملل يفدهتسHا يمدختسHا ف=خب ىرخأ فارطأ ,نم اهيلع لوصRا وأ ,ىلإ اهãدقت متي دق

 )٥أ ةرقفلا :عجار( .ةيلاHا تامولعHا عم ينوناقلا بسا{ا مسا ركذ ت اذإ ○

 ١)١( ةدوuا ةباقرل يلودلا رايعHاب ةق=علا

 يينهHا يبسا{ا بتاكم ىلع )١( ةدوuا ةباقر رايعم قبطنيو .بتكHا تايلوؤسم نم اهتاءارجإو اهتاسايسو ةدوuا ةباقر مظن دعُت .٤
 نم طابترا لك ىوتسم ىلع ةدوuا ةباقرب ةقلعتHا رايعHا اذه ماكحأ ينبنتو ٢.بتكHا اهب موقي يتلا عيمجتلا تاطابتراب قلعتي اميف
 :عجار( .رايعHا كلذ تابلطتH لقNا ىلع ةيواسم تابلطتH وأ )١( ةدوuا ةباقر رايعH عضخي بتكHا نأ ساسأ ىلع عيمجتلا تاطابترا
 )١١أ–٦أ تارقفلا

 عيمجتلا طابترا

 يتلا ةميقلا أشنتو .ةأشنملل ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادعإ ف اهدعاسي نأ ةماعلا ةسرامHا ف ينهم بساحم نم ةراد}ا بلطت دق .٥
ãا اذهلً اقفو عيمجتلا طابترا ذيفنت اهلثHرايع Hا يمدختسHا تامولعHا ةرب;ا قيبطت نم ةيلاHلاجم ف ينوناقلا بساحملل ةينه 
 ىدمو ةعيبط نع حضاولا ن=ع}او ,ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHا كلذ ف اë ,ةينهHا ريياعHاب مازتلZاو يلاHا ريرقتلاو ةبسا{ا
 )١٥أ–١٢أ تارقفلا :عجار( .ةعمïا ةيلاHا تامولعHا ف ينوناقلا بسا{ا ةكراشم

 تامولعHا لامتكا وأ ةقد نم ققحتلا ينوناقلا بسا{ا نم بلطتي Z عيمجتلا طابترا نإف ,ديكأت طابترا سيل عيمجتلا طابترا نN ًارظن .٦
 .ةيلاHا تامولعHا دادعإ ف صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر ءادب} ةلدNا عمج هنم بلطتي Z امك ,عيمجتلا ضارغN ةراد}ا نم ةمدقHا

 ةبولطHا تاداهتج=ل ةراد}ا قيبطت ةيلوؤسHا كلت نمضتتو .اهضرعو اهدادعإ ساسأو ةيلاHا تامولعHا نع ةلوؤسHا يه ةراد}ا لظت .٧
 ةيبساحم تاريدقت ءارجإ ,رمNا مزل اذإو ,اهقيبطتو ةبسانHا ةيبسا{ا تاسايسلا رايتخا كلذ ف اë ,ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادع}
 )١٣أ ,١٢أ يترقفلا :عجار( .ةلوقعم

                                                             
 ةق=علا تاذ تامد;ا تاطابتراو ىرخNا ديكأتلا تاطابتراو ةيلاHا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوuا ةباقر" ,١ ةدوuا ةباقرل يلودلا رايعHا  ١
 ٤ ةرقفلا ,)١( ةدوuا ةباقر رايعم  ٢
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عيمجتلا تاطابترا 	

 

٨. Z ا اذه ضرفيHا وأ ةراد}ا ىلع تايلوؤسم رايعHاب يفلكRو ةمكوZ ا يغليNاو .مهتايلوؤسم مظنت يتلا حئاوللاو ةمظنZا طابترHذفن 
 تايلوؤسم ىلع اوقفاو دق ,لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب يفلكHاو ةراد}ا نأب ساسأ ضارتفا ىلع هؤارجإ متي رايعHا اذهلً اقفو
 )١٣أ ,١٢أ يترقفلا :عجار( .عيمجتلا تاطابترا ذيفنتل ةيرورض دعُت ةنيعم

 :اهنيب نم ةعونتم ضارغN ةبولطم عيمجتلا طابترا عوضوم ةيلاHا تامولعHا نوكت دق .٩

 ;ةحئZ وأ ماظن ف ةدد{ا ةيمازل}ا ةيرودلا يلاHا ريرقتلا تابلطتë مازتلZا )أ(

 :لاثHا ليبس ىلع كلذ ف اë ,ةلص تاذ ةحئZ وأ ماظن بجوë يمازل}ا يلاHا ريرقتلاب قلعتت Z ضارغN )ب(

 دادعإ لثم( ةصا;ا مهضارغN بسانم ساسأ ىلع ةيلاHا تامولعHا دادعإ عم ,ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد¢ل •
 .)يلخادلا مادختس=ل ةيلاHا تامولعHا

• Nا ريرقتلا ضارغHا يرودلا يلاHدع Nةيجراخ فارط ëا لاكشأ نم رخآ لكش وأ دقع بجوZا لثم( قافتHتامولع 
 .)اهرارمتسا وأ ةحنم ريفوت معدل ليو§ ةهu ةمدقHا ةيلاHا

•  Nا ضارغHا ليبس لع ,ت=ماعHا ةيكلم لكيه ف تارييغت ىلع يوطنت ةلماعم معدل لاثHيليومتلا اهلكيه وأ ةأشن 
 .)ذاوحتسZا وأ جامدنZا لثم(

١٠. ãا ضرعو دادع} ةفلتخم يلام ريرقت رطأ مدختسا نكHا تامولعHاب صاخ طيسب يبساحم ساسأ مادختسا نم حوارتت ,ةيلاHةأشن, 
 ىلع ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادع} ةراد}ا هرقت يذلا يلاHا ريرقتلا راطإ دمتعيو .يلاHا ريرقتلل ةعوضوم ريياعم مادختسا ىلإ
 )١٨أ–١٦أ تارقفلا :عجار( .تامولعملل فدهتسHا مادختسZاو ةأشنHا ةعيبط

 رايع9ا اذه صاصتخا قاطن

 هيف تعضو يذلا قايسلا رفوت يتلا ,ةق=علا تاذ تامد;ا رايعم عابتا دنع ينوناقلا بسا{ا فادهأ ىلع رايعHا اذه يوتحي .١١
 .عيمÇ طابتراب مايقلا دنع ذيفنت مزلي ام مهف ىلع ينوناقلا بسا{ا ةدعاسم اهب دصُقي يتلاو ,رايعHا اذه تابلطتم

 .ةعوضوHا فادهNاب ءافولا نم ينوناقلا بسا{ا يك§ ىلإ فدهتو ,"بجي" ةملكب اهنع رَّبُعم تابلطتم ىلع رايعHا اذه يوتحي .١٢

 ميلسلا مهفلاب ةلص اذً اقايس رفوت ,ةيريسفت ىرخأو ةيقيبطت داومو تافيرعتو ةمدقم ىلع رايعHا اذه يوتحي ,كلذ ىلإ ةفاض}اب .١٣
 .رايعملل

 Z تاداشر}ا هذه لثم نأ يح فو .اهذيفنتل تاداشرإو تابلطتمللً ايفاضإ ًاحرش ىرخNا ةيريسفتلا داوHاو ةيقيبطتلا داوHا مدقتو .١٤
 ةيريسفتلا داوHاو ةيقيبطتلا داوHا ًاضيأ رفوت دقو .تابلطتملل حيحصلا قيبطتلاب ةلص تاذ دعُت اهنأ Zإ ,ًابلطتم اهتاذ دح ف ضرفت
 .تابلطتHا قيبطت ف دعاستو ,رايعHا اذه ف اهلوانت ت يتلا رومNاب قلعتت ةماع تامولعم ىرخNا

 نايرسلا خيرات

 .خيراتلا كلذ دعب وأ ١/١/٢٠١٧ نم ًارابتعا اهيلع طبترHا عيمجتلا تاطابترا ىلع رايعHا اذه يرسي  .١٥

 فادهCا

 :يلي اميف رايعHا اذه بجوë عيمÇ طابترا ذيفنت دنع ينوناقلا بسا{ا فادهأ لثمتت .١٦

 يلام ريرقت راط}ً اقفو ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادعإ ف ةراد}ا ةدعاسH يلاHا ريرقتلا تاربخو ةيبسا{ا تارب;ا قيبطت )أ(
 ;ةراد}ا نم ةمدقHا تامولعHا ىلإ ًادانتسا قبطنم

 .رايعHا اذه تابلطتHً اقفو ريرقت دادعإ )ب(



 

 
   ١٠٩١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت
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 تافيرعتلا 

 ف ةدوجوHا ىرخNا تاحلطصمللً احرش كلذك نمضتيو رايعHا اذه ف ةفَّرعHا تاحلطصHا )درسHا( ٣تاحلطصHا درسم نمضتي .١٧
 :رايعHا اذه ضارغN يلي اميف اهنم لك نيرق ةنيبHا يناعHا ةيتßا تاحلطصملل نوكيو .ريسفتلا قاستا ف ةدعاسملل ,رايعHا اذه

 دادع} ,لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب نوفلكHاو ةراد}ا هرقت يذلا يلاHا ريرقتلا راطإ :قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ )أ(
 هضرفت يذلا راط}ا كلذ وه وأ ,ةيلاHا تامولعHا نم فدهلاو ةأشنHا ةعيبط ءوض فً Zوبقم نوكي يذلاو ةيلاHا تامولعHا
 )٣٧أ–٣٥أ تارقفلا :عجار( .حئاوللا وأ ةمظنNا

 دادعإ ف ةراد}ا ةدعاسH يلاHا ريرقتلا تاربخو ةيبسا{ا تارب;ا ينوناقلا بسا{ا هيف قبطي طابترا :عيمجتلا طابترا )ب(
 فو .رايعHا اذه تابلطتHً اقفو ريراقتلا دادعإب هيف موقيو ,قبطنم يلام ريرقت راط}ً اقفو ةأشنملل ةيلاHا تامولعHا ضرعو
 .قايسلا اذه ف "ةعَّمُجم"و "عيمÇ"و "عّمجي" تاملكلا مدختسُت ,رايعHا اذه تارقف عيمج

 يذلا ريرقتلا نعو ,هئادأو طابترZا نع Zًوؤسم نوكي بتكHا ف رخآ صخش وأ ,كيرشلا :طابترZا نع لوؤسHا كيرشلا  )ج(
 .ةيميظنت وأ ةيماظن وأ ةينهم ةهج نم ةبسانHا ةيح=صلا -رمNا بلطت اذإ- هيدل نوكتو ,بتكHا ل=خ نم ردصي

 ةكبش ف بتكم وأ بتكHا لبق نم مهفيلكت متي دارفأ يأو ,طابترZا نوذفني نيذلا يفظوHاو ءاكرشلا عيمج :طابترZا قيرف )د(
 .ةكبش ف بتكم وأ بتكHا مهعم دقاعتي نيذلا نويجرا;ا ءارب;ا كلذ نم ىنثتسُيو .طابترZاب ةصاخ تاءارجإ ذيفنتل

 غلبم هيلع نوكي نأ بجي امو هنع حاصف}ا وأ هضرع وأ هفينصت وأ ةيلاHا مئاوقلا دونب نم دنب غلبم يب ف=تخا :فيرحتلا )ه(
 قيرط نع تافيرحتلا أشنت نأ نكãو .قبطنHا يلاHا ريرقتلا راط}ً اقفو هنع حاصف}ا وأ هضرع وأ هفينصت وأ دنبلا اذه
 .شغ وأ أطخ

 تافينصتلا وأ غلابHا ف ت=يدعتلاً اضيأ لمشت تافيرحتلا نإف ,لداع ضرع راط}ً اقبط ةدعم ةيلاHا تامولعHا نوكت امدنعو
 بناوuا عيمج نم لداع لكشب ةيلاHا تامولعHا ضرعل ةيرورض ,عجارHا مكح بسح ,دُعت يتلا تاحاصف}ا وأ ضرعلا وأ

 )*(.ةلداعو ةيقيقح ةروص ةيلاHا تامولعHا يطعت ىتح وأ ,ةيرهوuا

 طابترZا نع لوؤسHا كيرشلا حلطصHا لمشيو .عيمجتلا طابترا يدؤي ةماعلا ةسرامHا ف ينهم بساحم :ينوناقلا بسا{ا )و(
 ىلإ ةحارص رايعHا اذه اهيف فدهي يتلا نطاوHا فو .لاRا ىضتقم بسح ,بتكHا وأ نيرخßا طابترZا قيرف ءاضعأ وأ
 "طابترZا نع لوؤسHا كيرشلا" حلطصم مدُختسا ,تايلوؤسHا وأ تابلطتHا دحأب ءافولاب طابترZا نع لوؤسHا كيرشلا مايق
 امهلداعي ام ىلإ ناريشي امهنأ ىلع "بتكHا"و "طابترZا نع لوؤسHا كيرشلا" احلطصم أرُقيو ."ينوناقلا بسا{ا" نم Zًدب
 .ءاضتقZا دنع ,ماعلا عاطقلا ف

 لمشتو ,عيمجتلا تاطابتراب مايقلا دنع طابترZا قيرف اهل عضخي يتلا ةيق=خNا تابلطتHا :ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHا )ز(
 تايق=خN ةيلودلا ريياعHا سلجم نع ةرداصلا )دعاوقلا( ةنهHا تايق=خأ دعاوق نم )ب(و )أ( نيأزuا ًةداع تابلطتHا هذه
 ديكأتلا تاطابترا :ل=قتسZا " ٢٩١ دنبلاو ,"صحفلاو ةعجارHا تاطابترا :ل=قتسZا" ٢٩٠ دنبلا ءانثتساب( يبساحملل ةنهHا

 )٢١أ ةرقفلا :عجار( )**(.ًاددشت رثكأ نوكت يتلا ةينطولا تابلطتHا عم بنج ىلإ ًابنج ,)ب ءزuا ف "ىرخNا

 تابلطت9ا

 رايع9ا اذهلً اقفو عيمجتلا طابتراب مايقلا

 لجأ نم ,ىرخNا ةيريسفتلا داوHاو ةيقيبطتلا داوHا كلذ ف اë ,هلماكب رايعHا اذه صنل مهف ينوناقلا بسا{ا ىدل نوكي نأ بجي .١٨
 .حيحصلا لكشلاب هتابلطتم قيبطتو هفادهأ مهف

                                                             
 تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارHاو ةدوuا ةباقرل ةيلودلا ريياعHا تارادصإ بيتك ف ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعHا سلجم نع رداصلا ةيلودلا ريياعHا تاحلطصم درسم ٣

 .يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم دمتعHاو ,يبساحملل يلودلا داZÆا هرشن يذلا ,)بيتكلا( ةق=علا تاذ تامد;او ىرخNا
 ,ةقفرHا ةيلاHا مئاوقلا نإف ,انيأر فو :يه لقتسHا عجارHا ريراقت جذاØ ف اهمادختسا متيس يتلا ةرابعلا نإف ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف دئاسلا فرعلا عم ًايش§  *

 .٢٥ ةرقفلا ,٧٠٠ رايعم رظنا( .]قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ[ ـل ًاقفو ]…[ ةيرهوuا بناوuا عيمج نم لداع لكشب ضرعت
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف ةدمتعHا ةنهHا بادآو كولس دعاوقب مازتلZا بجي  **
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 ةلصلا تاذ تابلطتHاب مازتلZا

 ,عيمجتلا طابتراب ةلص هل تسيل صاخ بلطتم دوجو لاح ف Zإ رايعHا اذه ف دراو بلطتم لكب مزتلي نأ ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي .١٩
 .بلطتHا اهلوانتي يتلا فورظلا ىلع طابترZا ءاوتحا مدع ةلاح ف لاثHا ليبس ىلع

٢٠. Z ا اذهب همازتلا ىلإ ريشي نأ ينوناقلا بساحملل زوجيHا اذه تابلطتم عيمجب مزتلا دق نكي مل ام رايعHطابتراب ةلصلا تاذ رايع 
 .عيمجتلا

 ةيق,خCا تابلطت9ا

 )٦٢أ–١٩أ تارقفلا :عجار( )***( .ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب مازتلZا ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي .٢١

 ينه9ا مكYا

 )٢٩أ–٢٧أ تارقفلا :عجار( .عيمجتلا طابتراب مايقلا دنع ينهHا مكRا ةسرا± ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي .٢٢

 طابترaا ىوتسم ىلع ةدو[ا ةباقر

 :يلي اّمع ةيلوؤسHا طابترZا نع لوؤسHا كيرشلا لمحتي .٢٣

 ;كيرشلا كلذل هدانسإ متي عيمÇ طابترا لكل ةماعلا ةدوuا )أ(

 )٣٠أ ةرقفلا :عجار( :قيرط نع ,بتكHا ف ةدوuا ةباقر تاءارجإو تاسايسلً اقفو طابترZا ذيفنت )ب(

 ;تاطابترZاو تاق=علا كلت ف رارمتسZاو تاطابترZاو ء=معلا عم تاق=علا لوبق نأشب ةبسانHا تاءارج}ا عابتا )١(
 )٣١أ ةرقفلا :عجار(

 ;عيمجتلا طابترا ذيفنتل ةمز=لا تاردقلاو ةءافكلابً اعمتجم عتمتي طابترZا قيرف نأب عانتقZا )٢(

 فرصتلا ديدÆو ,طابترZا قيرف ءاضعأ بناج نم ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب مازتلZا مدع تارشؤH هابتنZا )٣(
 تابلطتHاب طابترZا قيرف ءاضعأ مازتلا مدع ىلإ ريشت رومأ طابترZا نع لوؤسHا كيرشلا هابتنا تفل اذإ بسانHا
 )٣٢أ ةرقفلا :عجار( ;ةلصلا تاذ ةيق=خNا

 ;ةقبطنHا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتHاو ةينهHا ريياعمللً اقفو هيلع فارش}او هذيفنتو طابترZا هيجوت )٤(

)٥( Æا ةيلوؤسم لمRبسانم قيثوت ىلع ظاف Nا لامعZطابتر. 

 هيف رارمتسaاو طابترaا لوبق

 طابترZا طورش ىلع قافتZاو طابترZا لوبقو ء=معلا عم تاق=علا رارمتسا

٢٤. Z ا لوبق ينوناقلا بساحملل زوجيZا طورش ىلع قفتا دق نكي مل ام طابترZناك نإ فيلكتلاب مئاقلا فرطلاو ,ةراد}ا عم طابتر 
 :يلي ام ىلع قافتZا كلذ ف اë ً,افلتخم

 ,٢٠أ تارقفلا :عجار( ;تدجو نإ عيزوتلا وأ مادختسZا ىلع دويق يأو ةيلاHا تامولعملل يفدهتسHا عيزوتلاو مادختسZا )أ(
 )٣٨أ ,٣٧أ ,٣٤أ ,٣٣أ

 )٣٨أ–٣٥أ ,٢٠أ تارقفلا :عجار( ;قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ ديدÆ )ب(

 )٢٠أ ةرقفلا :عجار( ;عيمجتلا طابترا قاطنو فده )ج(

 )٢٠أ ةرقفلا :عجار( ;ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب مازتلZا بلطتم كلذ ف اë ,ينوناقلا بسا{ا تايلوؤسم )د(

                                                             
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف ةدمتعHا ةنهHا بادآو كولس دعاوق ىلإ ةراش}ا بجي  ***
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 )٤١أ–٣٩أ تارقفلا :عجار( :نع ةراد}ا تايلوؤسم )ه(

 تامولعملل فدهتسHا مادختسZا ءوض ف لوبقم يلام ريرقت راط} ًاقفو ,اهضرعو اهدادعإ نعو ةيلاHا تامولعHا )١(
 ;يفدهتسHا يمدختسHاو ةيلاHا

 ;عيمجتلا طابترا ضارغN ةراد}ا نم ةمدقHا ىرخNا تامولعHاو تاحيضوتلاو تادنتسHاو ت=جسلا لامتكاو ةقد )٢(

 ينوناقلا بسا{ا مدقي دق يتلا تاداهتجZا كلذ ف اë ,ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادع} ةمز=لا تاداهتجZا )٣(
 )٢٧أ ةرقفلا :عجار( ;عيمجتلا طابترا ءانثأ اهنأشب ةدعاسHا

 .ينوناقلا بسا{ا ريرقتل يعقوتHا ىوت{او لكشلا )و(

 بوتكHا قافتZا لاكشأ نم بسانم رخآ لكش وأ طابترا باطخ ف اهيلع قفتHا طابترZا طورش ينوناقلا بسا{ا لجُسي نأ بجي .٢٥
 )٤٤أ-٤٢أ تارقفلا :عجار( .طابترZا ذيفنت لبق

 ةرركتHا تاطابترZا

 لوبق تارابتعا ف تارييغتلا كلذ ف اë ,فورظلا تناك اذإ ام يوقت ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي ,ةرركتHا عيمجتلا تاطابترا ف .٢٦
 :عجار( .ةمئاقلا طابترZا طورشب ةراد}ا ريكذت ىلإ ةجاح كانه تناك اذإ امو طابترZا طورش ف رظنلا ةداعإ بلطتت ,طابترZا
 )٤٥أ ةرقفلا

 ةمكوYاب يفلك9او ةرادeاب لاصتaا

 ,عيمجتلا طابترا ريس ل=خ بسانHا تقولا ف ,لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}ا غ=بإ ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي .٢٧
 مامتهاب ةريدج اهلعu يفكي اë ةمهم اهنأ ,ينهHا همكح بسحب ,ينوناقلا بسا{ا ىري يتلاو عيمجتلا طابتراب ةقلعتHا رومNا عيمجب
 )٤٧أ ,٤٦أ يترقفلا :عجار( .لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}ا

 طابترaا ذيفنت

 ينوناقلا بسا{ا مهف

–٤٨أ تارقفلا :عجار( :عيمجتلا طابترا ذيفنت نم هنيكمتل يفكي لكشب ةيتßا رومµل مهف ىلإ لصوتلا ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي .٢٨
 )٥٠أ

 ;ةأشنملل ةيبسا{ا ت=جسلاو يبسا{ا ماظنلا كلذ ف اë ,اهتايلمعو ةأشنHا لامعأ )أ(

 .ةأشنHا ةعانص ف هقيبطت كلذ ف اë قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ )ب(

Çا عيمHا تامولعHةيلا 

 كلذ ف اë ,ىرخNا تامولعHاو تاحيضوتلاو تادنتسHاو ت=جسلا مادختساب ةيلاHا تامولعHا عيمÇ ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي .٢٩
    .ةراد}ا اهمدقت يتلا ,ةمهHا تاداهتجZا

 مدق يتلا ,ةمهHا تاداهتجZا كلت ,لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}ا عم شقاُني نأ ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي .٣٠
   )٥١أ ةرقفلا :عجار( .ةيلاHا تامولعHا عيمÇ ءانثأ ةدعاسHا اهنأشب ينوناقلا بسا{ا

 اهتايلمعو ةأشنHا لامعN همهف ءوض ف ةعمïا ةيلاHا تامولعHا ةءارق ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي ,عيمجتلا طابترا نم ءاهتنZا لبق .٣١
 )٥٢أ ةرقفلا :عجار( .قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ ءوض فو

 ,ىرخNا تامولعHا وأ تاحيضوتلا وأ تادنتسHا وأ ت=جسلا ةقد مدع وأ لامتكا مدعب عيمجتلا طابترا ءانثأ ينوناقلا بسا{ا ملع اذإ .٣٢
ëا كلذ ف اZا تاداهتجHا ,ةمهHةراد}ا نم ةمدق {∂ا زاZاهنعً ايضار نكي مل وأ ,طابتر Nا ىلع بجيف ,رخآ ببس ي}بسا 
    .ةححصHا وأ ةيفاض}ا تامولعHا ىلع لوصRا بلطو كلذل ةراد}ا هابتنا تفل ينوناقلا
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 وأ تاحيضوتلا وأ تادنتسHا وأ ت=جسلا ريفوت ف ةراد}ا لشف ببسب طابترZا زا∂إ ىلع ينوناقلا بسا{ا ةردق مدع ةلاح ف .٣٣
 غ=بإو ,طابترZا نم باحسنZا ينوناقلا بسا{ا ىلع بجيف ,بولطHا لكشلاب ,ةمهHا تاداهتجZا كلذ ف اë ,ىرخNا تامولعHا
 )٥٨أ ةرقفلا :عجار( .باحسنZا بابسأب ةمكوRاب يفلكHاو ةراد}ا

 :نأب طابترZا ءانثأ ينوناقلا بسا{ا ملع اذإ .٣٤

 )٥٣أ ةرقفلا :عجار( وأ ٍ;فاكٍ لكشب هفصت وأ قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ ىلإ ريشت Z ةعمïا ةيلاHا تامولعHا )أ(

 :عجار( وأ ;يرهوجٍ لكشب ةفّرحُم ةيلاHا تامولعHا نوكت Z ىتح ةعمïا ةيلاHا تامولعHا ىلع اهلاخدإ مزلي ت=يدعت ةمث )ب(
 )٥٦أ–٥٤أ تارقفلا

 )٥٧أ ةرقفلا :عجار( ,رخآ ببس يN ةللضم ةعمïا ةيلاHا تامولعHا )ج(

 .ةبسانHا ت=يدعتلا ةراد}ا ىلع حرتقي نأ ينوناقلا بسا{ا ىلع بجيف 

 بسا{ا ىلع بجيف ,ةعمïا ةيلاHا تامولعHا ىلع ةحرتقHا ت=يدعتلا لاخدإب ينوناقلا بساحملل حمست مل وأ ,ةراد}ا تضفر اذإ .٣٥
 )٥٨أ ةرقفلا :عجار( .باحسنZا بابسأب ةمكوRاب يفلكHاو ةراد}ا غ=بإو طابترZا نم باحسنZا ينوناقلا

 لظ ف ةقبطنHا ةيماظنلاو ةينهHا تايلوؤسHا ددحي نأ ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي ,نك± ريغ طابترZا نم باحسنZا ناك اذإ .٣٦
 .ةمئاقلا فورظلا

 نع ةيلوؤسملل مهلمحتب ,لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}ا نم رارقإ ىلع لصحي نأ ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي .٣٧
 )٦٨أ ةرقفلا :عجار( .ةعمïا ةيلاHا تامولعHا نم ةيئاهنلا ةخسنلا

 قيثوتلا

 )٦١أ–٥٩أ تارقفلا :عجار( :يلي ام طابترZا لامعN هقيثوت ف نّمُضي نأ ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي .٣٨

 ;رومNا كلت عم ينوناقلا بسا{ا لماعت ةيفيكو عيمجتلا طابترا ءانثأ ةئشانلا ةمهHا رومNا )أ(

 دنتست يتلا ىرخNا تامولعHاو تاحيضوتلاو تادنتسHاو ت=جسلا عم قباطتت ةعمïا ةيلاHا تامولعHا نأ فيك حضوي لجس )ب(
 ;ةراد}ا نم ةمدقHا اهيلإ

 مهتيلوؤسë ,لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب نوفلكHُا وأ ةراد}ا ترقأ يتلا ةعمïا ةيلاHا تامولعHا نم ةيئاهنلا ةخسنلا )ج(
 )٦٨أ ةرقفلا :عجار( .ينوناقلا بسا{ا ريرقتو ,اهنع

 ينوناقلا بساjا ريرقت 

 ينوناقلا بسا{ا رودو عيمجتلا طابترا ةعيبط نع حضاو لكشب غ=ب}ا ف ينوناقلا بسا{ا ريرقت نم ةمهHا ضارغNا دحأ لثمتي .٣٩
 نم لكش يأب ةيلاHا تامولعHا ف جاتنتسا وأ يأر ءادب} ةليسو ينوناقلا بسا{ا ريرقت دعي Zو .طابترZا كلذ ف هتايلوؤسمو
 .لاكشNا

 :عجار( :ةيتßا رصانعلا ىلع يوتحي نأ بجيو ,ةيباتك ةروص ف عيمجتلا طابترZ رداصلا ينوناقلا بسا{ا ريرقت نوكي نأ بجي .٤٠
 )٦٩أ ,٦٣أ ,٦٢أ تارقفلا

 ;ريرقتلا ناونع )أ(

 )٦٤أ ةرقفلا :عجار( ;طابترZا طورش هبلطتت اH ًاقفو ,ريرقتلاب بطاπا )ب(

 ;ةراد}ا نم ةمدُقHا تامولعHا ىلإ ًادانتسا ةيلاHا تامولعHا عيمجتب ماق دق ينوناقلا بسا{ا نأب ديفت ةرابع )ج(

 تامولعHاب قلعتي اميفو عيمجتلا طابتراب قلعتي اميف ,لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}ا تايلوؤسH فصو )د(
 ;ةيلاHا
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 وأ فصو ىلع ريرقتلا يوتحي ,صاخ ضرغ يذ يلام ريرقت راطإ مادختسا لاح فو ;قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ ديدÆ )ه(
 ;ةيلاHا تامولعHا ف صا;ا ضرغلا يذ يلاHا ريرقتلا راطإ فصول ةراشإ

 رثكأ نمضتت ةيلاHا تامولعHا تناك اذإ ,ةيلاHا تامولعHا رصانع نم رصنع لك ناونع كلذ ف اë ,ةيلاHا تامولعHا ديدÆ )و(
 ;اهب قلعتت يتلا ةرتفلا وأ ةيلاHا تامولعHا خيرات ىلإ ةفاض}اب ,دحاو رصنع نم

 نأو ,رايعHا اذهلً اقفو هذيفنت ت طابترZا نأ كلذ ف اë ,ةيلاHا تامولعHا عيمÇ ف ينوناقلا بسا{ا تايلوؤسH فصو  )ز(
 ;ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب مزتلا دق ينوناقلا بسا{ا

 ;رايعHا اذهلً اقفو عيمجتلا طابترا ذيفنت همزلتسي اH فصو )ح(

 :يلي اH تاحيضوت )ط(

 لامتكا وأ ةقد نم ققحتلاب بلاطم ريغ ينوناقلا بسا{ا نإف ,ديكأت طابترا سيل عيمجتلا طابترا نN ًارظن )١(
 ;عيمجتلا ضارغN ةراد}ا نم ةمدقHا تامولعHا

 ةدعُم ةيلاHا تامولعHا تناك اذإ اّمع صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر يأ يدُبي Z ينوناقلا بسا{ا نإف ,هيلعً ءانبو )٢(
 .قبطنHا يلاHا ريرقتلا راط}ً اقفو

 :عجار( :ةيحيضوت ةرقف ىلع ريرقتلا يوتحي ,صاخ ضرغ يذ يلام ريرقت راطإ مادختساب ةيلاHا تامولعHا دادعإ لاح ف )ي(
 )٦٧أ–٦٥أ تارقفلا

 يوتÆ وأ ,يفدهتسHا يمدختسHا ددÆ ,رمNا مزل اذإو ,ةيلاHا تامولعHا دادعإ هلجأ نم ت يذلا ضرغلا يبت )١(
 ;تامولعHا هذه نع حصفي يذلا ةيلاHا تامولعHاب قفرHا حاضي¢ل ةراشإ ىلع

 نإف ,كلذل ةجيتنو ,صاخ ضرغ يذ راط} ًاقفو ةدعم ةيلاHا تامولعHا نأ ةقيقح ىلإ ريرقتلا ءارق هابتنا تفلت )٢(
 ;ىرخأ ضارغN ةبسانم نوكت Z دق تامولعHا

 ;ينوناقلا بسا{ا ريرقت خيرات )ك(

 ;ينوناقلا بسا{ا عيقوت )ل(

 .ينوناقلا بسا{ا ناونع )م(

 )٦٨أ ةرقفلا :عجار( .رايعHا اذهلً اقفو عيمجتلا طابترا هيف ز∂أ يذلا خيراتلاب ريرقتلا خرؤي نأ ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي .٤١

*** 

 ىرخCا ةيريسفتلا داو9او ةيقيبطتلا داو9ا

 رايع9ا اذه قاطن

 )١ ةرقفلا :عجار( ةماع تارابتعا 

 قيبطت نكã ,ةأشنHا ف ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}ا ف=خب رخآً اصخش فيلكتلاب مئاقلا فرطلا نوكي امدنع ,عيمجتلا طابترا ف .١أ
 .ةجاRا بسح هفييكت دعب رايعHا اذه

 ةأشنملل ةيلاHا مئاوقلا ضرعو دادعإ ف ةأشنHا ةرادإ ةدعاسم قايس ف ةطشنNا وأ تامد;ا ف ينوناقلا بسا{ا ةكراشم ذخأت دق .٢أ
 نارتقا نإف ,رايعHا اذهلً اقفو ةأشنملل ةطشنNا وأ تامد;ا كلت يدقتب ينوناقلا بسا{ا فيلكت متي امدنعو .ةفلتخم ٍلاكشأ ةدع
 اذه بجوë بولطHا لكشلاب طابترZا نع مدقHا ينوناقلا بسا{ا ريرقت ل=خ نم حضتي ةيلاHا تامولعHاب ينوناقلا بسا{ا مسا
 .رايعHا اذهب مازتلZاب ينوناقلا بسا{ا نم حيرص رارقإ ىلع ينوناقلا بسا{ا ريرقت يوتحيو .رايعHا
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 )٢ ةرقفلا :عجار( ةيخيراتلا ةيلاHا تامولعHا ف=خب ىرخNا عيمجتلا تاطابترا ىلع قيبطتلا 

 عمو .ةيخيراتلا ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادعإ ف ةراد}ا ةدعاسë ينوناقلا بسا{ا اهيف موقي يتلا تاطابترZا رايعHا اذه لوانتي .٣أ
 دادعإ ف ةراد}ا ةدعاسë ينوناقلا بسا{ا فيلكت متي امدنع ,ةجاRا بسح هفييكت دعب ً,اضيأ رايعHا اذه قيبطت نكã ,كلذ
 :كلذ ةلثمأ نمو .ىرخأ ةيلام تامولعم ضرعو

 .ةيروصتلا ةيلاHا تامولعHا •

 .ةيلاHا تاعقوتلا وأ تانزاوHا كلذ ف اë ,ةيلبقتسHا ةيلاHا تامولعHا •

 تازاغ مئاوق ,لاثHا ليبس ىلع ,ةيلاHا ريغ تامولعHا ضرعو دادعإ ف ةراد}ا ةدعاسH تاطابترابً اضيأ ينوناقلا بسا{ا موقي دق .٤أ
 بسا{ا قبطي دق ,فورظلا هذه لثم فو .ىرخأ تامولعë ةقلعتHا تارارق}ا وأ تايئاصح}ا تارارقإ وأ يرارRا سابتحZا
   .تاطابترZا نم عاونNا كلتب هتلص بسحبو ,ةجاRا بسح هفييكت دعب ,رايعHا اذه ينوناقلا

 )٣ ةرقفلا :عجار( ةق=علا تاذ تامد;ا رايعم قيبطتب ةلصلا تاذ تارابتعZا

 ةلص تاذ تامدخ ينوناقلا بسا{ا اهيف مدقي يتلا تاطابتر=ل رايعHا اذهل يمازل}ا قيبطتلا ىلع ةيل{ا تائيبلا ف صنلا متي دق .٥أ
 عادي}ا ضارغN ةبولطHا ةيخيراتلا ةيلاHا مئاوقلا دادعإب قلعتي اميف لاثHا ليبس ىلع( ةأشنملل ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادعإب
 ,كلذ ريغ وأ ةقبطنHا ةينهHا ريياعHا بجوë وأ ,ةحئZ وأ ماظن بجوëً ءاوس ,يمازل}ا قيبطتلا ىلع صنلا مدع لاح فو .)مومعلل
 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسانHا وه رايعHا اذه قيبطت نأ ىلإ كلذ عم ينوناقلا بسا{ا صلخي دقف

 )٤ ةرقفلا :عجار( )١( ةدوuا ةباقرل يلودلا رايعHاب ةق=علا 

 تاذ تامد;ا تاطابترا ةدوج ةباقرب صا;ا هماظن نوصو ءاسرإ نع بتكHا تايلوؤسم )١( ةدوuا ةباقرل يلودلا رايعHا لوانتي .٦أ
 :ءاسرإ تايلوؤسHا كلت فدهتستو .عيمجتلا تاطابترا كلذ ف اë ,ةق=علا

 ;بتكHاب ةدوuا ةباقر ماظن •

 .تاسايسلا كلتب مازتلZا ةعباتمو قيبطتل هتاءارجإو ةدوuا ةباقر ماظن فده قيقÆ ىلإ فدهت يتلا بتكHا تاسايس •

 :نأب Zًوقعم ًاديكأت هل رفويل هنوصو ةدوuا ةباقرل ماظن ءاسرإبً امازتلا لمحتي بتكHا نإف ,)١( ةدوuا ةباقر رايعم بجوë .٧أ

 ;ةقبطنHا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتHاو ةينهHا ريياعHاب نومزتلي هيف يلماعلاو بتكHا )أ(

 ٤.ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم طابترZا نع يلوؤسHا ءاكرشلا وأ بتكHا نع ةرداصلا ريراقتلا )ب(

 ذفنت يتلا بتاكHا ف ةدوuا ةباقرل تابلطتم عيمجتلا تاطابتراب قلعتي اميف )١( ةدوuا ةباقر رايعم دمتعت مل يتلا لودلا عضت دق .٨أ
 يتلا ةدوuا ةباقر تابلطتم نأ ساسأ ىلع طابترZا ىوتسم ىلع ةدوuا ةباقرب ةقلعتHا رايعHا اذه ماكحأ ينبنتو .تاطابترZا كلت
 بتكHا ىلع تامازتلا تابلطتHا كلت ضرفت امدنع اذه ققحتيو .)١( ةدوuا ةباقر رايعم تابلطتH لقNا ىلع ةيواسم اهرارقإ ت
 لوانتت تاءارجإو تاسايس نمضتي ةدوuا ةباقرل ماظن ءاسرإب مازتلا كلذ ف اë ,)١( ةدوuا ةباقر رايعم تابلطتم فادهأ قيقحتل
 :ةيتßا رصانعلا نم رصنع لك

 ;بتكHا لخاد ةدوuا نع ةدايقلا تايلوؤسم •

 ;ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHا •

 ;تاطابترZاو تاق=علا كلت ف رارمتسZاو يعم طابترا لك لوبقو ء=معلا عم تاق=علا لوبق •

 ;ةيرشبلا دراوHا •

                                                             
 ١١ ةرقفلا ,)١( ةدوuا ةباقر رايعم  ٤
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 ;تاطابترZا ذيفنت •

 .ةعباتHا •

 ىلع ةقبطنHا ةدوuا ةباقر تاءارجإ قيبطت نع ةيلوؤسم تاطابترZا قرف لمحتت ,ةدوuا ةباقرب صا;ا بتكHا ماظن قايس ف .٩أ
 .طابترZا

 ةدوuا ةباقر ماظن ىلع دمتعي نأ طابترZا قيرفل قحي ,كلذ ريغ ىلإ ىرخNا فارطNا نم وأ بتكHا نم ةمدقHا تامولعHا رشت مل ام .١٠أ
 :يلي اë قلعتي اميف بتكHاب صا;ا ةدوuا ةباقر ماظن ىلع دامتعZا طابترZا قيرفل نكã ,لاثHا ليبس ىلعف .بتكHاب صا;ا

 .يمسرلا مهبيردتو مهفيظوت ل=خ نم يلماعلل ةينهHا ةءافكلا •

 .رارمتسZاو لوبقلا ُمُظن ل=خ نم ,ء=معلا عم تاق=علا ىلع ظافRا •

 .ةعباتHا ةيلآ ل=خ نم ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتHاب مازتلZا •

 كيرشلا ذخأي دق ,عيمجتلا طابترا ىلع رثؤت دق يتلاو بتكHاب صا;ا ةدوuا ةباقر ماظن ف ةفشتكHا روصقلا هجوأ ف رظنلا دنعو
 ف ةيفاك طابترZا نع لوؤسHا كيرشلا اهاري يتلاو عضولا حيحصتل بتكHا اهذختا يتلا ريبادتلا نابسRا ف طابترZا نع لوؤسHا
 .عيمجتلا طابترا قايس

 ًاقفو عيمجتلا طابترا ذيفنت متي مل هنأ ىلإ ةرورضلاب بتكHاب صا;ا ةدوuا ةباقر ماظن ف روصقلا هجوأ نم هجو دوجو ريشي Z .١١أ
 ً.ابسانم نكي مل ينوناقلا بسا{ا ريرقت نأ ىلإ وأ ,ةقبطنHا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتHاو ةينهHا ريياعملل

 عيمجتلا طابترا

 )٨ ,٧ ,٥ تارقفلا :عجار( "ةمكوRاب يفلكHا"و "ةراد}ا" يحلطصُم مادختسا 

 تاف=تخZا كلت رثؤتو .اهعاونأ فلتخëُ تآشنHا يبو ,لودلا يب ةمكوRاب يفلكHاو ةراد}ا نم لكب ةصا;ا تايلوؤسHا فلتخت .١٢أ
 ةراد}ا" ةرابعلا نإف ,هيلعً ءانبو .ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}اب ةقلعتHا رايعHا اذه تابلطتH ينوناقلا بسا{ا قيبطت ةقيرط ىلع
 ةقيقR ينوناقلا بسا{ا هيبنت اهنم دصقُي رايعHا اذه نم ةفلتخُم عضاوم ف ةمدختسHُا "لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب نوفلكHاو
 .ةمكوRاو ةراد¢ل ةفلتُخم تابيترتو لكايه اهيف دجوت دق تآشُنHا اهيف لمعت يتلا ةفلتπا تائيبلا نأ

ً اقفو ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}ا قتاع ىلع ّامإ يجرا;ا يلاHا ريرقتلاو ةيلاHا تامولعHا دادعإب ةقلعتHا ةفلتπا تايلوؤسHا عقت .١٣أ
 :لثم لماوعل

 .اهلكيهو ةأشنHا دراوم •

 ,ةلصلا تاذ حئاوللا وأ ةمظنNا ف هيلع صوصنHا وحنلا ىلع ةأشُنHا ف ةمكوRاب يفلكHاو ةراد}ا نم لكب ةصا;ا راودNا •
 ,لاثHا ليبس ىلع( ةأشنُملل ةعوضوم ةلءاسHُا وأ ةمكوحلل ةيمسر تابيترت يأ يفف ,ميظنتلل ةعضاخ ريغ ةأشُنHا تناك اذإ وأ
 .)تآشنHا اهب سَّسُؤت يتلا تادنتسHا نم رخآ عون يأ ف وأ ةأشنُملل يساسNا ماظنلا وأ دوقعلا ف لجُسHا وحنلا ىلع

 نوفلكHا نوكي دق وأ ,ةأشنHا ف ةمكوRاب يفلكHا ماهمو ةراد}ا ماهم يب لصفً ابلاغ دجوي Z ةريغصلا تآشنHا نم ديدعلا فو
 ذيفنت نع ةيلوؤسHا ةراد}ا لمحتت ,ربكNا تآشُنHا ف ةصاخ ,ىرخNا تZاRا مظعم فو .ةأشنHا ةرادإ فً اضيأ يطرخنم ةمكوRاب
 لمحتي وأ ىلوتي ,ربكNا تآشنHا فو .ةراد}ا ىلع ةمكوRاب نوفلكHا فِرشُي يح ف ,اهنع ريراقتلا دادعإو ةأشنHُا ةطشنأ وأ لامعأ
 .ةأشنHا جراخ نم فارطأ مادختسZ ةَّدُعم تناك اذإ ةصاخ ,ةأشنملل ةيلاHا تامولعHا دامتعا نع ةيلوؤسHاً ابلاغ ةمكوRاب نوفلكHا
 فو .ةنيعم ةيفارشإ تايلوؤسم ,ةعجارHاب ةينعم ةنu لثم ,ربكNا تآشنHا ف ةمكوRاب يفلكHا نم ةيعرف ةعومجم ىلوتت امً ابلاغو
 لودلا ضعب فو ,ةمكوRاب يفلكملل ةيماظنلا تايلوؤسHا نمض ددحم راط}ً اقفو ةأشنُملل ةيلاHا مئاوقلا دادعإ نوكي ,لودلا ضعب
 .ةراد}ا تايلوؤسم نمض كلذ نوكي ىرخNا
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 )٥ ةرقفلا :عجار( ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادعإب قلعتت ىرخأ ةطشنأ ف ةكراشHا

 ضرعو دادعإ ف ةراد}ا ةدعاسم ىلع يوطنيس ةلاح لك ف هنإف ,كلذ عمو .طابترZا فورظلً اعبت عيمجتلا طابترا قاطن فلتخي .١٤أ
 نأ نكã ,عيمجتلا تاطابترا ضعب فو .ةراد}ا نم ةمدقHا تامولعHا ىلإ ًادانتسا ,يلاHا ريرقتلا راط} ًاقفو ةأشنملل ةيلاHا تامولعHا
 .يئدبم لكش ف وأ ةدوسم ةروص ف اهسفنب ةيلاHا تامولعHا لعفلاب تدعأ دق ةراد}ا نوكت

 ليبس ىلعف .عيمجتلا طابترا ىلإ ةفاض}اب ,ةراد}ا نع ةباين ىرخNا ةطشنNا ضعب ذيفنتبً اضيأ ينوناقلا بسا{ا فيلكت متي دق .١٥أ
 ةuاعمو ,اهصيخلتو اهفينصتو ةأشنHاب ةصا;ا ةيساسNا ةيبسا{ا تانايبلا عيمÇ ًاضيأ ينوناقلا بسا{ا نم بلطُي دق ,لاثHا
 ةيساسNا تامولعHا هنأ ىلع ةعجارHا نازيم مدختُسي مث .ةعجارملل نازيم دادعإ ىلإً Zوصو ةيبساحم ت=جس لكش ف يتلا تانايبلا
ً ابلاغو .رايعHا اذهلً اقفو هذيفنت متي عيمÇ طابترا عوضوم نوكت يتلا ةيلاHا تامولعHا اهنم عّمجي نأ ينوناقلا بساحملل نكã يتلا
 رداصë ةناعتسZا لضُفت يتلا تآشنHا ف وأ ,ةروطتم ةيبساحم مُُظن اهيف دجوت Z يتلا رغصNا تآشنHا ف لاRا وه اذه نوكي ام
 ف ةراد}ا ةدعاسH ينوناقلا بسا{ا اهذفني دق يتلا ىرخNا ةطشنNا رايعHا اذه لوانتي Zو .ةيباسRا ت=جسلا دادع} ةيجراخ
 .ةأشنملل ةيلاHا مئاوقلا عيمÇ لبق ىرخأ تZاجم

 )١٠ ةرقفلا :عجار( يلاHا ريرقتلا رُطُأ 

 :ةيبلتل مَّمصم يلام ريرقت راط}ً اقفو ةيلاHا تامولعHا ّدعُت دق .١٦أ

 ;)"ماع ضرغ يذ يلام ريرقت راطإ" ,ىرخأ ةرابعب( يمدختسHا نم ضيرع عاطقل ةيلاHا تامولعHا نم ةكرتشHا تاجايتحZا •
 وأ

 .)"صاخ ضرغ يذ يلام ريرقت راطإ" ,ىرخأ ةرابعب( نيددحم يمدختسH ةيلاHا تامولعHا نم تاجايتحZا •

 يلاHا ريرقتلا راطإ ىلإ راشُي دق ,تZاRا ضعب فو .ةيلاHا تامولعHا ىوتحمو لكش قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ تابلطتم ددÆو
 ."يبسا{ا ساسNا" ظفلب

 :مادختسZا ةعئاش ماعلا ضرغلا تاذ يلاHا ريرقتلا رطأ ةلثمأ نم .١٧أ

 .ةجردHا تآشنHا ىلع ةقبطنHا ةضورفHا ةينطولا يلاHا ريرقتلا ريياعمو يلاHا ريرقتلل ةيلودلا ريياعHا •

 تآشنHا ىلع ةقبطنHا ةضورفHا ةينطولا يلاHا ريرقتلا ريياعمو ةطسوتHاو ةريغصلا تآشنملل يلاHا ريرقتلل يلودلا رايعHا •
 .ةطسوتHاو ةريغصلا

 :ةيلاHا تامولعHا نم صا;ا ضرغلا ىلع ًادامتعا ,مدختُست دق يتلا صا;ا ضرغلا تاذ يلاHا ريرقتلا رطأ ةلثمأ نم .١٨أ

 .يبيرضلا مازتلZا تابلطتë ءافولل ةيلاHا تامولعHا دادع} لودلا ضعب ف مدختُسHا يبيرضلا يبسا{ا ساسNا •

 :ضورفم يلام ريرقت راطإ مادختساب ةبلاطHا ريغ تآشنملل •

 تامولعHا نم دوصقHا مادختس=ل ًابسانم دُعيو ,ةنيعم ةأشنH ةيلاHا تامولعHا ف همادختسا متي يبساحم ساسأ يأ ○
 لثم ,ةددحم تاقاقحتسا عم يدقنلا يبسا{ا ساسNا مادختسا ,لاثHا ليبس ىلع( ةأشنHا فورظل ًابسانمو ةيلاHا
 راطإ مادختسا وأ ,لخدلا ةمئاقو يلاHا زكرHا ةمئاق دادعإ دنع ,دادسلا ةقحتسم غلابHاو ليصحتلا ةقحتسم غلابHا
 .)ةيلاHا تامولعHا هلجأ نم تدعُأ يذلا صا;ا ضرغلا مئ=ي اë هليدعت دعب ضورفم يلام ريرقت

 ف ةدايزلا صيصخت ضرغل ,لاثHا ليبس ىلع( تاعوفدHاو تاضوبقHا ةمئاق دادع} يدقنلا يبسا{ا ساسNا ○
 .)ةيرثنلا تافورصHا قودنص ةكرح ليجست وأ ;ةرجؤHا تاراقعلا يكلاH ةيدقنلا تاعوفدHا نع ةيدقنلا ت=صحتHا
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 )٢١ ةرقفلا :عجار( ةيق,خCا تابلطت9ا 

 ةيساسNا ئدابHا يبساحملل ةنهHا تايق=خN ةيلودلا ريياعHا سلجم نع ةرداصلا ةنهHا تايق=خأ دعاوق نم )أ( ءزuا عضي .١٩أ

 ئدابHا لثمتتو )*(.ئدابHا كلت قيبطتلً ايميهافم ًاراطإ رفويو ,اهب مازتلZا ينوناقلا بسا{ا ىلع بجي يتلا ةينهHا تايق=خµل
 :يلي اميف ةيساسNا

 ;ةهازنلا )أ(

 ;ةيعوضوHا )ب(

 ;ةبجاولا ةيانعلاو ةينهHا ةءافكلا )ج(

 ;ةيرسلا )د(

 .ينهHا كولسلا )ه(

 تايق=خأ دعاوقب مازتلZا دنعو .ةنيعم فقاوم ف يميهافHا راط}ا قيبطت ةيفيك ةنهHا تايق=خأ دعاوق نم )ب( ءزuا حضويو
 لكشب تاددهHا كلت ةuاعم مزليو ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب ينوناقلا بسا{ا مازتلا هجاوت يتلا تاددهHا ديدÆ مزلي ,ةنهHا
 .بسانم

 ))د(–)أ(٢٤ ,٢١ تارقفلا :عجار( تامولعHاب ينوناقلا بسا{ا مسا نارقإب ةقلعتHا ةيق=خNا تارابتعZا

 وأ ريراقتلاب ملع نع ةلص هل نوكت Zأبً ابلاطم ينهHا بسا{ا دُعي ,ةهازنلا أدبم قيبطت دنعف ٥,ةنهHا تايق=خأ دعاوق بجوë .٢٠أ
 :تامولعHا نأ ينهHا بسا{ا دقتعا اذإ ىرخNا تامولعHا وأ تZاصتZا وأ تارارق}ا

 وأ ;يرهوجٍ لكشب للضم وأ ئطاخ نايب ىلع يوتÆ  )أ(

 وأ ;لامهإب ةدعم تامولعم وأ تانايب ىلع يوتÆ )ب(

 .ً=لضم بجRا وأ لافغ}ا كلذ نوكي امدنع اهنيمضت بولطHا نم تامولعم بجÆ وأ لفغت )ج(

 تاوط;ا ذاختاب ةنهHا تايق=خأ دعاوق بجوë بلاطم هنإف ,تامولعHا هذه لثë همسا نارقإب ينهHا بسا{ا ملعي امدنعو 
 .تامولعHا كلت نع همسا لصفب ةمز=لا

 )٢١ ,)ز(١٧ يترقفلا :عجار( ل=قتسZا

 ف "ىرخNا ديكأتلا تاطابترا - ل=قتسZا" ٢٩١ دنبلاو "صحفلاو ةعجارHا تاطابترا - ل=قتسZا" ٢٩٠ دنبلا نأ نم مغرلا ىلع .٢١أ
 حئاوللا وأ ةمظنNا وأ ةينطولا ةنهHا بادآو كولس دعاوق نإف ,عيمجتلا تاطابترا ىلع قبطنت Z ةنهHا تايق=خأ دعاوق نم )ب( ءزuا
 .ل=قتسZاب ةقلعتم حاصفإ دعاوق وأ تابلطتم ددÆ دق ةينطولا

 ةأشنHا جراخ ةينعم ةطلسل ,هثودح ف هبتشHا وأ هثودح دد{ا ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلZا مدع نع ريرقتلا

 :دق ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHا وأ حئاوللا وأ ةمظنNا نإ .٢٢أ

 ىلإ اهثودح ف هبتشHا وأ اهثودح دد{ا حئاوللاو ةمظنNاب مازتلZا مدع تZاح نع ررقي نأ ينوناقلا بسا{ا نم بلطتت  )أ(
 .ةأشنHا جراخ ةينعم ةطلس

 جراخ ةينعم ةطلسل مازتلZا مدع نع ريرقتلا ةمئاقلا فورظلا لظ ف اهبجوë بسانHا نم نوكي دق تايلوؤسم ضرفت  )ب(
 ٦.ةأشنHا

                                                             
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف ةدمتعHا ةنهHا بادآو كولس دعاوقب مازتلZا بجي  *
 ٢-١١٠ ةرقفلا ,يبساحملل ةنهHا تايق=خN ةيلودلا ريياعHا سلجم نع ةرداصلا ةنهHا تايق=خأ دعاوق نم )أ( ءزuا  ٥
 يبساحملل ةنهHا تايق=خN ةيلودلا ريياعHا سلجم نع ةرداصلا ةنهHا تايق=خأ دعاوق نم ٥٢-٢٢٥و ٥١-٢٢٥ نيدنبلا لاثHا ليبس ىلع رظنا  ٦
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 هبتشHا وأ هثودح دد{ا ,حئاوللاو ةمظنNاب مازتلZا مدع نع ريرقتلا ةمئاقلا فورظلا لظ ف بسانHا نم وأ يرورضلا نم نوكي دق .٢٣أ
 :ةيتßا بابسµل ةأشنHا جراخ ةينعم ةطلسل ,هثودح ف

 ;كلذب مايقلا ينوناقلا بسا{ا نم بلطتت ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHا وأ حئاوللا وأ ةمظنNا نN  )أ(

 هبتشHا وأ اهثودح دد{ا مازتلZا مدع ةلاR ةباجتس=ل ًابسانم ًافرصت دُعي كلذ نع ريرقتلا نأ ررق ينوناقلا بسا{ا نN  )ب(
 ;ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتمللً اقفو ,اهثودح ف

 .كلذب مايقلا ف قRا ينوناقلا بسا{ا حن§ ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHا وأ حئاوللا وأ ةمظنNا نN  )ج(

 يذلا كلذ زواجتي حئاوللاو ةمظنµل مهفلا نم ىوتسم ينوناقلا بسا{ا ىدل نوكي نأ عقوتي Z ,رايعHا اذه نم ٢٨ ةرقفلا بجوë .٢٤أ
 نم ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHا وأ حئاوللا وأ ةمظنNا عقوتت دقف ,كلذ عمو .عيمجتلا طابترا ذيفنت ىلع ًارداق نوكيل ًايرورض دعُي
 .هثودح ف هبتشHا وأ هثودح دد{ا مازتلZا مدعل ةباجتسZا دنع ةينهHا ةرب;او ينهHا مكRاو ةفرعHا قيبطت ينوناقلا بسا{ا
  .ةصتπا ىرخNا ةيئاضقلا ةهuا وأ ةمك{ا ىلإ يلعف مازتلا مدع لّكشُي ام فرصت ناك اذإ ام ديدÆ ف يئاهنلا لصفلا عجريو

 ةينعم ةطلس ىلإ هثودح ف هبتشHا وأ هثودح دد{ا حئاوللاو ةمظنNاب مازتلZا مدع نع ريرقتلا ًاروظحم نوكي دق ,فورظلا ضعب ف .٢٥أ
 .ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHا وأ حئاوللا وأ ةمظنNا بجوë ينوناقلا بسا{ا هلمحتي يذلا ةيرسلا بجاول ًارظن ,ةأشنHا جراخ
 بجاول ًاكاهتنا ةأشنHا جراخ ةينعم ةطلسل ,هثودح ف هبتشHا وأ هثودح دد{ا ,مازتلZا مدع نع ريرقتلا دعُي Z دق ,ىرخأ تZاح فو
 ٧.ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHا بجوë ةيرسلا

 ف بتكم نم وأ بتكHا لخاد نم ,لاثHا ليبس ىلع( ةيلخاد ةراشتسا ىلع لوصRا نابسRا ف ذخأي نأ ينوناقلا بساحملل نكã .٢٦أ
 ةراشتساب يرس لكشب مايقلا وأ ,هنيعب فرصت ذاختZ ةينوناقلا وأ ةينهHا تاساكعنZا مهفل ةينوناق ةروشم ىلع لوصRا وأ )ةكبشلا
 ٨.)ةيرسلا بجاو كاهتنا ىلإ كلذ ِدؤي مل ام وأ حئاوللا وأ ةمظنNا بجوë ًاروظحم كلذ نكي مل ام( ةينهم ةئيه وأ ةيميظنت ةطلس

 ))٣()ه(٢٤ ,٢٢ يترقفلا :عجار( ينه9ا مكYا

 ,رايعHا اذه تابلطتمو ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHا ريسفت نN كلذو .عيمجتلا طابترا ءارجإ نسR ًايرورض ينهHا مكRا دعُي .٢٧أ
 فورظو قئاقح ىلع ةلصلا تاذ تارب;او فراعHا قيبطت بلطتي ,عيمجتلا طابترا ذيفنت ءانثأ ةسوردم تارارق ذاختZ ةجاRاو
 :يلي اë ةقلعتHا تارارقلا ذاختا ف ةأشنHا ةرادإ ةدعاسم طابترZا نمضتي امدنع ةصاخ ,ًايرورض ينهHا مكRا دعُيو .طابترZا

 مادختسZا ءوض ف ,ةأشنHاب ةصا;ا ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادعإ ف همادختسا متيس يذلا يلاHا ريرقتلا راطإ لوبق ىدم •
 .يفدهتسHا يمدختسHاو ةيلاHا تامولعHا نم دوصقHا

 :كلذ ف اë ,قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ قيبطت •

 ;راط}ا كلذ بجوë ةبسانHا ةيبسا{ا تاسايسلا رايتخا ○

 ;راط}ا كلذ بجوë اهضرعو ةيلاHا تامولعHا دادع} ةمز=لا ةيبسا{ا تاريدقتلا ءارجإ ○

 .قبطنHا يلاHا ريرقتلا راط}ً اقفو ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادعإ ○

 ماكحNا نومهفي ,لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}ا نأ ساسأ ىلعً امئاد ةراد¢ل هتدعاسم ينوناقلا بسا{ا مدقيو
 .ماكحNا كلت نع ةيلوؤسHا نولبقيو ,ةيلاHا تامولعHا ف اهرثأ سكعني يتلا ةمهHا

 ةبسا{ا ريياعمو رايعHا اذه هرفوي يذلا قايسلا ف ,ةربخو ةفرعمو بيردت نم مئ=م وه ام قيبطت ىلع ينهHا مكRا يوطنيو .٢٨أ
 .عيمجتلا طابتراب ةطي{ا فورظلا لظ ف ةبسانم نوكت يتلا تافرصتلا نأشب ةسوردم تارارق ذاختا دنع ,ةيق=خNا ريياعHاو

 نع هريرقت خيرات ىتح ينوناقلا بسا{ا ىدل ةمولعHا فورظلاو قئاقRا ىلع هنيعب طابترا يأ ف ينهHا مكRا ةسرا± دمتعت .٢٩أ
 :كلذ ف اë ,طابترZا

                                                             
 .يبساحملل ةنهHا تايق=خN ةيلودلا ريياعHا سلجم نع ةرداصلا ةنهHا تايق=خأ دعاوق نم ٥٣-٢٢٥ دنبلاو ٧-١٤٠ دنبلا ,لاثHا ليبس ىلع ,رظنا  ٧
 .يبساحملل ةنهHا تايق=خN ةيلودلا ريياعHا سلجم نع ةرداصلا ةنهHا تايق=خأ دعاوق نم ٥٥-٢٢٥ دنبلا ,لاثHا ليبس ىلع ,رظنا  ٨
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 تامد;ا ,لاثHا ليبس ىلع( تدجو نإ ,ةأشنHا حلاصل اهب مايقلا ت يتلا ىرخNا تاطابترZا ذيفنت نم ةبستكHا ةفرعHا •
 .)ةيبيرضلا

 ف قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ قيبطتو ,يبسا{ا اهماظن كلذ ف اë ,اهتايلمعو ةأشُنHا لامعN ينوناقلا بسا{ا مهف •
 .ةأشنHا ةعانص

 .داهتج=ل ةراد}ا ةسرا± ىلإ ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادعإ ةجاح ىدم •

 ))ب(٢٣ ةرقفلا :عجار( طابترaا ىوتسم ىلع ةدو[ا ةباقر

 هلمÆ قايس ف ,نيرخßا طابترZا قيرف ءاضعN اهلقني يتلا ةبسانHا لئاسرلاو طابترZا نع لوؤسHا كيرشلا تافرصت دكؤت .٣٠أ
 :يلي ام ىلع ,طابترا لكل ةماعلا ةدوuا نع ةيلوؤسHا

 ;ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتHاو ةينهHا ريياعHا تابلطتH فوتسHا لمعلا ذيفنت )أ(

 ;ةدوuا ةباقرب قلعتي اميف ةقبطنHا بتكHا تاءارجإو تاسايسب مازتلZا )ب(

 .رايعHا اذهلً اقفو طابترZا نع ينوناقلا بسا{ا ريرقت رادصإ )ج(

 ))١()ب(٢٣ ةرقفلا :عجار( تاطابترZاو تاق=علا كلت ف رارمتسZاو عيمجتلا تاطابتراو ء=معلا عم تاق=علا لوبق

 عم طابترZا لوبق لبق ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةيرورض اهاري يتلا تامولعHا ىلع بتكHا لصحي نأ )١( ةدوuا ةباقر رايعم بلطتي .٣١أ
 يب نم نوكي دقو .يلاح ليمع عم ديدج طابترا لوبق ف رظنلا دنعو ,مئاق طابترا ف رارمتسZاب رارق ذاختا دنعو ,ديدج ليمع
 عيمجتلا تاطابتراو ء=معلا عم تاق=علا لوبق بسانHا نم ناك اذإ ام ديدÆ ف طابترZا نع لوؤسHا كيرشلا دعاست يتلا تامولعHا
 ناك اذإو .ةمكوRاب يفلكHاو ايلعلا ةراد}او ييسيئرلا ك=Hا ةهازنب ةصا;ا تامولعHا ,تاطابترZاو تاق=علا كلت ف رارمتسZاو
 ,طابتر=ل بسانHا ءادNا ىلع رثؤت نأ حجرHا نم ةجردل ةراد}ا ةهازن ف كشلا ىلإ هوعدي ببس طابترZا نع لوؤسHا كيرشلا ىدل
 .طابترZا لوبق بسانHا نم نوكي Z دقف

 ))٣()ب(٢٣ ةرقفلا :عجار( طابترZاب مايقلا دنع ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب مازتلZا

 يلماعلاو بتكHا نأب لوقعم ديكأت يدقت ىلإ فدهت تاءارجإو تاسايس عضو نع بتكHا تايلوؤسم )١( ةدوuا ةباقر رايعم ددحي .٣٢أ
 قيرف مازتلاب قلعتي اميف طابترZا نع لوؤسHا كيرشلا تايلوؤسم رايعHا اذه ددحيو .ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب نومزتلم هيف
   .ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب طابترZا

 هيف رارمتسaاو طابترaا لوبق

Æا ديدZا مادختسHا تامولعملل فدهتسHأ(٢٤ ةرقفلا :عجار( ةيلا(( 

 ةعوضوHا ىرخNا تابيترتلا وأ ,ةقبطنHا ةحئ=لا وأ ماظنلا ىلإ ةراش}ا قيرط نع ةيلاHا تامولعملل فدهتسHا مادختسZا ديدÆ متي .٣٣أ
 ةيجرا;ا وأ ةيلخادلا فارطNا اهيلإ جاتÆ يتلا ةيلاHا تامولعHا رابتعZا ف عضولا عم ,ةأشنملل ةيلاHا تامولعHا ريفوتب قلعتي اميف
 ذيفنتب قلعتي اميف ةأشنHا لبق نم اهريفوت مزلي يتلا ةيلاHا تامولعHا كلذ ةلثمأ نمو .يفدهتسHا يمدختسHا نودعي نيذلا ةأشنملل
 .ليومتلا تامدخ يمدقم نم مهريغ وأ كونبلا وأ نيدروHا لثم ةيجراخ فارطأ ,ىلإ ليو§ تابلط يدقت وأ ,عم ت=ماعم

 فدهتست يذلا يعHا ضرغلا لثم لماوع مهف ىلع ةيلاHا تامولعملل فدهتسHا مادختس=ل ينوناقلا بسا{ا ديدÆً اضيأ يوطني .٣٤أ
 طابترا ذيفنت بلط ل=خ نم هقيقÆ ,ًافلتخم ناك نإ ,فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ ,لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب نوفلكHا وأ ةراد}ا
 ينهم بساحم اهعيمجتب موقي ةيلام تامولعم يدقت ةأشنHا نم ليومتلل ةحناHا تاهuا ىدحإ بلطت دق ,لاثHا ليبس ىلعف .عيمجتلا
 معدل ,يعم لكشب ةدُعم تامولعHا كلت نوكت نأ ىلع ,ةأشنHا ةطشنأ وأ تايلمع نم ةنيعم بناوج لوح تامولعم ىلع لوصحلل كلذو
 .ةمئاق ةحنم يدقت ف رارمتسZا وأ ةحنم يدقتب رارقلا
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Æا ريرقتلا راطإ ديدHا يلاHب(٢٤ ,)أ(١٧ يترقفلا :عجار( قبطن(( 

 تامولعملل فدهتسHا مادختسZا قايس ف ةيلاHا تامولعHا دادع} ةراد}ا هرقت يذلا يلاHا ريرقتلا راطإب قلعتHا رارقلا ذاختا متي .٣٥أ
 .ةقبطنم ةحئZ وأ ماظن يأ تابلطتمو ,اهيلع قفتHا طابترZا طورش ف حضوم وه امبسح

 ً:Zوبقم يلاHا ريرقتلا راطإ ناك اذإ اميف رظنلا بسانHا نم نوكي دق هنأ ىلإ ريشت يتلا لماوعلل ةلثمأ يلي اميف  .٣٦أ

 ةأشنم وأ حبرلل ةفداه ةيراÇ ةأشنم تناك اذإ ام لاثHا ليبس ىلع ,ميظنتلل ةعضاخ ةأشنم تناك اذإ امو ,ةأشنHا ةعيبط •
 .حبرلل ةفداه ريغ ةمظنم وأ ماع عاطق

 ةيلاHا تامولعHا نم ضرغلا نوكي دق ,لاثHا ليبس ىلعف .نوفدهتسHا نومدختسHاو ةيلاHا تامولعملل فدهتسHا مادختسZا •
 ضعب وأ ةراد}ا مادختسZ ةصصخم نوكت دق كلذ نم Zًدب وأ ,يمدختسHا نم ةعساو ةعومجم لبق نم اهمادختسا
 .عيمجتلا طابترا طورش ىلع قافتZا نم ءزجك هديدÆ متي يعم ضرغ قايس ف ييجرا;ا يمدختسHا

 رخآ لكش يأ وأ دقع ف وأ ,ةقبطنم ةحئZ وأ ماظن فً ءاوس ,ًاعوضوم مأً اضورفم قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ ناك اذإ ام •
 .ةأشنHا بناج نم ةيعاوط ةَّرقHُا ةلءاسHا وأ ةمكوRا تابيترت نم ءزجك وأ ,ثلاث فرط عم قافتZا لاكشأ نم

 ةعومجم ,لاثHا ليبس ىلع ,قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ بجوë اهضرعو اهدادعإ متيس يتلا ةيلاHا تامولعHا لكشو ةعيبط •
 وأ دقع ف يفرط يب اهيلع قفتم ىرخأ ةروص ف ةمدقم ةيلام تامولعم وأ ,ةدحاو ةيلام ةمئاق وأ ,ةيلاHا مئاوقلا نم ةلماك
 .قافتZا لاكشأ نم رخآ لكش يأ

 ))ب( ,)أ(٢٤ ةرقفلا :عجار( يعم ضرغ قيقÆ ةيلاHا تامولعHا نم دوصقHا نوكي امدنع ةلصلا تاذ لماوعلا

 ,يعم ضرغ قيقحتل فدهت يتلا ةيلاHا تامولعHا لكشو ةعيبط ىلع يفدهتسHا يمدختسHا عم ًةداع فيلكتلاب مئاقلا فرطلا قفتي .٣٧أ
 هيضتقت اHً اقفو وأ عورشH ةحنم وأ دقع ف اهيلع صوصنHا يلاHا ريرقتلا ماكحأ بجوë ًاددحم نوكي اHً اقفو لاثHا ليبس ىلع
 يلام ريرقت راطإ لثم ,ضورفم يلام ريرقت راطإ مادختسا ةلصلا وذ دقعلا بلطتي دقو .ةأشنHا ةطشنأ وأ ت=ماعم معدل ةجاRا
 قفتي دق ,كلذ نم Zًدبو .ةحئZ وأ ماظن بجوë ضورفم وأ ريياعHا عضول اهب فرتعم وأ اهل حرصم ةهج نم ضورفم ماع ضرغ يذ
 فصو نكã ,ةلاRا كلت فو .ةصا;ا مهتاجايتحا بساني اë هفييكت وأ هليدعت دعب ماع ضرغ يذ راطإ مادختسا ىلع دقعلا افرط
 Zًدب دد{ا دقعلا ف ةدراولا يلاHا ريرقتلا ماكحأ هنأب ينوناقلا بسا{ا ريرقت فو ةيلاHا تامولعHا ف قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ
 ىلع ةحاتم نوكت دق ةعمïا ةيلاHا تامولعHا نأ نع رظنلا ضغبو ,تZاRا هذه لثم فو .لدعHا يلاHا ريرقتلا راطإ ىلإ ةراش}ا نم
 ريرقتلا تابلطتë مازتلZابً ابلاطم ينوناقلا بسا{ا نوكيو ,صاخ ضرغ اذ ًاراطإ قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ نوكي ,عسوأ قاطن
 .رايعHا اذه ف ةدراولا ةلصلا تاذ

 نأب رايعHا اذه بجوë بلاطم ينوناقلا بسا{ا نإف ,صاخ ضرغ اذ يلام ريرقت راطإ قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ نوكي امدنع .٣٨أ
 ريرقت ف صني نأو ,ةيلاHا تامولعملل فدهتسHا عيزوتلا وأ مادختسZا ىلعً ءاوس ةضورفم نوكت دويق يأ طابترZا باطخ ف لجسي
 ةبسانم نوكت Z دق اهنإف كلذل ةجيتنو ,صاخ ضرغ يذ يلام ريرقت راطإ مادختساب ةّدعُم ةيلاHا تامولعHا نأ ىلع ينوناقلا بسا{ا
Nىرخأ ضارغ. 

 ))ه(٢٤ ةرقفلا :عجار( ةراد}ا تايلوؤسم

 ىلع ,لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}ا ةقفاوم ىلع لوصRابً ابلاطم ينوناقلا بسا{ا دعُي ,رايعHا اذه بجوë .٣٩أ
 نإف ,رغصNا تآشنHا فو .طابترZا لوبقل قبسم طرشك عيمجتلا طابتراو ةيلاHا تامولعHا نم لكب قلعتي اميف ةراد}ا تايلوؤسم
 ةئشانلا تايلوؤسHا كلذ ف اë ,تايلوؤسHا كلتب ديج لكشب يملم نونوكي Z دق ,لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}ا
 نم هنأ ينوناقلا بسا{ا دجي دق ,ةفرعHا نم ساسأ ىلع ةراد}ا ةقفاوم ىلع لوصRا لجأ نمو .ةقبطنم ةحئZ وأ ماظن ف
   .اهيلع ةقفاوHاب اهتبلاطم لبق ةراد}ا عم تايلوؤسHا كلت ةشقانم يرورضلا

 بسانHا ريغ نمو ,طابترZاب مايقلا ىلع ًارداق ينوناقلا بسا{ا نوكي =ف ,عيمجتلا طابترا قايس ف اهتايلوؤسë ةراد}ا رقت مل اذإ .٤٠أ
ً ابلاطم ينوناقلا بسا{ا نوكي يتلا تZاRا فو .ةقبطنم ةحئZ وأ ماظن بجوë كلذب مايقلابً ابلاطم نكي مل ام طابترZا لوبق هل
 .طابترZا ىلع اهتاساكعناو رومNا كلت ةيمهأب ةراد}ا غ=بإ ىلإ جاتحي دق هنإف ,طابترZا لوبقب كلذ مغر اهيف
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 فو لماكو قيقد ساسأ ىلع عيمجتلا طابترZ ةلصلا تاذ تامولعHا عيمج ريفوت ف ةراد}ا ىلع دامتعZا ينوناقلا بساحملل قحي .٤١أ
 اهنإف ,ةماع ةفصبو .ةفلتπا طابترZا فورظ بسحب طابترZا ضرغل ةراد}ا نم ةمدقHا تامولعHا لكش فلتخيو .بسانHا تقولا
 يلاHا ريرقتلا راطإ مادختساب ةيلاHا تامولعHا عيمجتب ةلصلا تاذ ىرخNا تامولعHاو تاحيضوتلاو تادنتسHاو ت=جسلا لمشتس
 اهيلإ دنتسي يتلا اهططخ وأ اهاياون وأ ةراد}ا تاضارتفا نع تامولعم ,لاثHا ليبس ىلع ,ةمدقHا تامولعHا نمضتت دقو .قبطنHا
 .قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ بجوë تامولعHا عيمجتل ةمز=لا ةيبسا{ا تاريدقتلا عضو

 )٢٥ ةرقفلا :عجار( بوتكHا قافتZا لاكشأ نم رخآ لكش وأ طابترZا باطخ

 بسا{ا لِسُري نأ ,ينوناقلا بسا{ا كلذكو ,ةراد}ا نع ةفلتخم تناك نإ ,فيلكتلاب ةمئاقلا فارطNاو ةراد}ا نم لك ةحلصم نم .٤٢أ
 بنÇ ف ةدعاسملل ,عيمجتلا طابترا ذيفنت لبق ,فيلكتلاب ةمئاقلا فارطNا ىلإ ءاضتقZا دنعو ,ةراد}ا ىلإ طابترا باطخ ينوناقلا
 :لثم ىرخأ ًارومأ دكؤيو طابتر=ل ينوناقلا بسا{ا لوبق طابترZا باطخ دكؤيو .عيمجتلا طابترا صخي اميف مهفلا ءوس تZاح

 .ديكأت طابترا سيل طابترZا نأ طابترZا فارطأ مهف كلذ ف اë ,طابترZا قاطنو فادهأ  •

 .)تدجو نإ( عيزوتلا وأ مادختسZا ىلع دويق يأو ةيلاHا تامولعملل فدهتسHا عيزوتلاو مادختسZا •

 .عيمجتلا طابتراب قلعتي اميف ةراد}ا تايلوؤسم •

 تامولعHا نأشب صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر يدبي نل ينوناقلا بسا{ا نأ كلذ ف اë ,ينوناقلا بسا{ا تايلوؤسم ىدم •
 .ةيلاHا

 .طابتر=ل ينوناقلا بسا{ا لبق نم ردصيس يذلا ريرقتلا ىوتحمو لكش •

 طابترZا باطخ ىوتحمو لكش

 ,طابترZا باطخ ريشي دقف ,رايعHا اذه اهبلطتي يتلا رومNا ىلإ ةفاض}ابو .طابترا لكل طابترZا باطخ ىوتحمو لكش فلتخي دق .٤٣أ
 :يلي ام ىلإ ,لاثHا ليبس ىلع

 .عيمجتلا طابترا بناوج ضعب ف نيرخآ ءاربخو يينوناق يبساحم كارشإب ةقلعتHا تابيترتلا •

 .ةرم لوN ةأشنH طابترا ءارجإ ةلاح ف ,دجو نإ ,قباسلا ينوناقلا بسا{ا عم اهب مايقلا متيس يتلا تابيترتلا •

 ةنيعم تاحيضوت وأ تامولعمً ايباتك ادكؤي نأ ,لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}ا نم بلطُي دق هنأ ةيلامتحا •
 .طابترZا ءانثأ ينوناقلا بسا{ا ىلإ ًايهفش تلقُن

 ةمدقHا ةأشنHا تامولعمو تادنتسم يب زييمتلا عم ,عيمجتلا طابترا ضارغN ةمدختسHا تامولعHا ك=تما ف قRا  •
 .ةقبطنHا حئاوللاو ةمظنNا ةاعارم عم ,طابترZا لامعأ قيثوتب ةصا;ا ينوناقلا بسا{ا قئاثو يبو طابتر=ل

 طابترZا طورش ىلع ةقفاوHاو طابترZا باطخ م=تسا ديكأتب ً,افلتخم ناك نإ فيلكتلاب مئاقلا فرطلاو ,ةراد}ا ةبلاطم •
 .باط;ا ف ةحضوHا

 طابترZا باط; يحيضوت لاثم

 .عيمÇ طابتراب صاخ طابترا باط; يحيضوت لاثم ىلع رايعHا اذهل لوNا قحلHا يوتحي  .٤٤أ

 )٢٦ ةرقفلا :عجار( ةرركتHا تاطابترZا

 ريُشت دق ةيتßا لماوعلا نأ Zإ .ةرتف لك ف بوتكم رخآ قافتا يأ وأ ,ديدج طابترا باطخ لاسرإ مدع ينوناقلا بسا{ا ررقي دق .٤٥أ
 طورشب ,لاRا ىضتقم بسح ,فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ ةراد}ا ريكذت وأ عيمجتلا طابترا طورش ليدعت بسانHا نم هنأ ىلإ
 :ةمئاقلا طابترZا

 .طابترZا قاطنو فدهل ,لاRا ىضتقم بسح ,فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ ةراد}ا مهف ءوس ىلع رشؤم يأ •
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 .طابتر=ل ةصاخ وأ ةلدعم طورش يأ •

 .ةأشنملل ايلعلا ةراد}ا ف ثيدح رييغت •

 .ةأشنHا ك=م ف مهم رييغت •

 .ةأشنHا لامعأ مجح وأ ةعيبط ف مهم رييغت •

 .ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطتHا ف رييغت •

 .قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ ف رييغت •

 )٢٧ ةرقفلا :عجار( ةمكوYاب يفلك9او ةرادeاب لاصتaا

 فرصت يأو رمNا ةعيبطو ةيمهأ ةلصلا تاذ فورظلا لمشتو .عيمجتلا طابترا فورظ ف=تخاب تZاصت=ل بسانHا تيقوتلا فلتخي .٤٦أ
 ليبس ضرتعت ةريبك ةبوعصب غ=ب}ا بسانHا نم نوكي دق ,لاثHا ليبس ىلعف .ةمكوRاب نوفلكHا وأ ةراد}ا هذختت نأ عقوتHا نم
 ىلع بلغتلا ف ينوناقلا بسا{ا ةدعاسم ىلع نيرداق ةمكوRاب نوفلكHا وأ ةراد}ا تناك اذإً ايلمع نك± تقو برقأ ف طابترZا
 .ةبوعصلا كلت

 ف هبتشHا وأ هثودح دد{ا حئاوللاو ةمظنNاب مازتلZا مدع نع ريرقتلاب يضقيً ابلطتم ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHا نمضتت دق .٤٧أ
 ينوناقلا بسا{ا مايق ىلع ًادويق حئاوللا وأ ةمظنNا ضرفت دق ,لودلا ضعب فو .ةمكوRاب يفلكملل وأ بسانم يرادإ ىوتسH هثودح
 يأ ذاختا وأ ,غ=بإب مايقلا صوص;ا هجو ىلع حئاوللا وأ ةمظنNا رظÆ دقو .ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد¢ل ةنيعم رومأ نع غ=ب}اب
 ,ةأشنHا هيبنت رظح كلذ ف اë ,هيف هبتشم وأ يلعف ينوناق ريغ لعف ف ةينعم ةطلس هيرÇ يذلا قيقحتلاب لخي دق ,رخآ فرصت
 ةطلس ىلإ هثودح ف هبتشHا وأ هثودح دد{ا مازتلZا مدع نع ريرقتلابً ابلاطم ينوناقلا بسا{ا نوكي امدنع ,لاثHا ليبس ىلع
 دقو ,ةدقعم ينوناقلا بسا{ا اهيف رظني يتلا اياضقلا نوكت دق ,فورظلا هذه فو .لاومNا لسغ ةحفاكم ةمظنأ بجوë ةينعم
 .ةينوناق ةروشم ىلع لوصRا بسانHا نم هنأ ينوناقلا بسا{ا ىري

 طابترaا ذيفنت

 )٢٨ ةرقفلا :عجار( ينوناقلا بسا{ا مهف

 ثدÆ ةرمتسم ةيلمع ,ةيبسا{ا اهت=جسو ةأشنملل يبسا{ا ماظنلا كلذ ف اë ,اهتايلمعو ةأشنHا لامعN مهف ىلإ لصوتلا دعُي .٤٨أ
 .ةيلاHا تامولعHا عيمÇ ف ينهHا مكRا ينوناقلا بسا{ا هنمض سراãً ايعجرم ًاراطإ مهفلا اذه عضيو .عيمجتلا طابترا لاوط

 .ةراد}ا ىدل يذلا نم لقأ اهتايلمعو ةأشنHا لامعأ نع هيلإ لصوتي يذلا وأ ينوناقلا بسا{ا ىدل يذلا مهفلا قمعو عاستا دعُي  .٤٩أ
 .طابترZا طورشل ًاقفو ةيلاHا تامولعHا عيمÇ نم ينوناقلا بسا{ا يكمتل يفكي يذلا ىوتسHاب مهفلا اذه نوكيو

 يلاHا ريرقتلا راطإو اهتايلمعو ةأشنHا لامعN مهف ىلإ لصوتلا دنع نابسRا ف ينوناقلا بسا{ا اهذخأي دق يتلا رومNا ةلثمأ نم .٥٠أ
 :قبطنHا

 .اهتايلمعو ةأشنHا ديقعت ىدمو مجح •

 .يلاHا ريرقتلا راطإ ديقعت ىدم •

 وأ دقع ماكحNً اقفو وأ ,ةقبطنم حئاولو ةمظنأ بجوë ةدوجوم تناكً ءاوس ,ةأشنملل يلاHا ريرقتلا تابلطتم وأ تامازتلا •
 .ةيرايتخZا يلاHا ريرقتلا تابيترت قايس ف وأ ,ثلاث فرط عم قافتZا لاكشأ نم رخآ لكش

 ريرقتلا ُمُظنو ةأشنملل ةيبسا{ا ت=جسلا ىلع فارش}او ةرادإب قلعتي اميف اهتمكوحو ةأشنHا ةرادإ لكيه روطت ىوتسم •
 .ةيلاHا تامولعHا دادعإ اهيلع دمتعي يتلا اهيف يلاHا

 .اهب ةقلعتHا ةباقرلا تاودأو يلاHا ريرقتلاو ةيلاHا ةبسا{اب ةصا;ا ةأشنHا ُمُظن ف ديقعتلاو روطتلا ىوتسم •
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 .اهتافورصمو اهتاداريإو اهتامازتلاو ةأشنHا لوصأ ةعيبط •

Çا عيمHا تامولعHةيلا 

 )٣٠ ةرقفلا :عجار( ةمهHا تاداهتجZا

 مدقي دق ,ىرخأ تاطابترا فو .ةمهHا اهتاداهتجا ف ةراد¢ل ةدعاسم ينوناقلا بسا{ا مدقي Z دق ,عيمجتلا تاطابترا ضعب ف .٥١أ
 تاسايسلل اهتسارد ف ةراد}ا ةدعاسم وأ بولطم يبساحم ريدقتب قلعتي اميف ,لاثHا ليبس ىلع ,ةدعاسHا هذه ينوناقلا بسا{ا
 اونوكي ىتح ,لاRا ىضتقم بسح ,ةمكوRاب يفلكHاو ةراد}ا عم شاقن ءارجإ مزلي ,ةدعاسHا هذه يدقت دنعو .ةبسانHا ةيبسا{ا
   .تاداهتجZا كلت نع مهتيلوؤسم لمحتب اولبقيو ,ةيلاHا تامولعHا ف اهرثأ سكعنا يتلا ةمهHا تاداهتج=ل مهف ىلع

 )٣١ ةرقفلا :عجار( ةيلاHا تامولعHا ةءارق

   .عيمجتلا طابتراب ةلصلا تاذ ةيق=خNا هتامازتلاب ءافولا ف هتدعاسم ف ةيلاHا تامولعملل ينوناقلا بسا{ا ةءارق نم ضرغلا لثمتي .٥٢أ

 ةيلاHا تامولعHا ىلع ت=يدعت حارتقا

 ))أ(٣٤ ةرقفلا :عجار( هفصو وأ قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ ىلإ ةراش}ا

 راطإ فصو ناك اذإو ً.اضورفم ًاراطإ نوكي يذلا قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ نع ةريبك جورخ تZاح دهشت فورظ كانه نوكت دق .٥٣أ
 جاتحي دقف ,ريبك لكشب هنع جور;ا تZاح عم ضورفHا راط}ا ىلإ ريشي ةعمïا ةيلاHا تامولعHا ف دراولا قبطنHا يلاHا ريرقتلا
 .طابترZا فورظ لظ ف ةللضم دعُت ضورفHا راط}ا ىلإ ةراش}ا تناك اذإ اميف رظنلا ىلإ ينوناقلا بسا{ا

 ))ج(-)ب(٣٤ يترقفلا :عجار( ةللضم تامولعHا نوكت Z ىتحو ,ةيرهوuا تافيرحتلا ببسب ليدعتلا

 ةيمهNا موهفم يلاHا ريرقتلا رطأ ضعب شقانتو .قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ قايس ف ةيبسنلا ةيمهNا ف ينوناقلا بسا{ا رظني .٥٤أ
 اهنإف ,ةفلتخم تاحلطصë ةيبسنلا ةيمهNا شقانت دق يلاHا ريرقتلا رطأ نأ مغرو .ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادعإ قايس ف ةيبسنلا
 :يلي ام حضوت ماع لكشب

 ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ ةلوقعم ةجردب عقوتHا نم ناك اذإ ةيرهوج دُعت ,تZافغ}ا كلذ ف اë ,تافيرحتلا نأ •
 ;ةيلاHا تامولعHا ساسأ ىلع نومدختسHا اهذختي يتلا ةيداصتقZا تارارقلا

 ;امهيلك نم جيزë وأ ,فيرحتلا ةعيبط وأ مجحب رثأتتو ,ةطي{ا فورظلا ءوض ف متت ةيبسنلا ةيمهNا نأشب ماكحNا نأ •

 ةكرتشHا ةيلاHا تامولعHا ف رظنلا ساسأ ىلع متت ةيلاHا تامولعHا يمدختسH ةيرهوج دعُت يتلا رومNاب ةصا;ا ماكحNا نأ •
 تامولعHا يمدختسم نم هنيعب درف لك ىلع تافيرحتلل لمت{ا ريثأتلا ىلإ رظُني Zو .ةعومجمك نومدختسHا اهيلإ جاتحي يتلا
 .ريبك لكشب مهتاجايتحا نيابتت دق نيذلا ةيلاHا

 ةيبسنلا ةيمهNا مهف دنع ينوناقلا بساحملل ًايعجرم ًاراطإ ,قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ ف اهدوجو لاح ف ,ةشقانHا هذه لثم رفوت .٥٥أ
 .ًايعجرم ًاراطإ ينوناقلا بساحملل رفوت ه=عأ ةروكذHا تارابتعZا نإف ,اهدوجو مدع لاح فو .عيمجتلا طابترا ضرغل

 اذه فو .ةيبسنلا ةيمهµل ينوناقلا بسا{ا ةرظن ىلع ةيلاHا تامولعHا ىلإ يمدختسHا تاجايتحZ ينوناقلا بسا{ا روصت رثؤي .٥٦أ
 :يمدختسHا نأ ضرتفي نأ ينوناقلا بساحملل لوقعHا نم نوكي ,قايسلا

 ردق لذب عم ةيلاHا تامولعHا ةسارد ف ةبغرلا مهيدلو ,ةيداصتقZاو ةيراجتلا ةطشنNاو ةبساحملل ةلوقعم ةفرعë نوعتمتي •
 ;ةيانعلا نم لوقعم

 ;ةيبسنلا ةيمهNا نم تايوتسH ًاعبت اهضرعو اهدادعإ ت دق ةيلاHا تامولعHا نأ نومهفي •

 ف ةيلبقتسHا ثادحNا ذخأو داهتجZاو تاريدقتلا مادختسا ساسأ ىلع غلابHا سايقل ةمز=Hا دكأتلا مدع تZاح نوكردي •
 ;نابسRا
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 .ةيلاHا تامولعHا ف ةدراولا تامولعHا ساسأ ىلع ةلوقعم ةيداصتقا تارارق نوذختي •

 ملعي امدنعو .ةيرارمتسZا أدبم ساسأ ىلع ةدعُم ةيلاHا تامولعHا نأبً اساسأً اضارتفا قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ نمضتي دق .٥٧أ
 ىضتقم بسحب ,حرتقي دق هنإف ,ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع ةأشنHا ةردقب قلعتي اميف دكأت مدع تZاح دوجوب ينوناقلا بسا{ا
 ءاقبلا ىلع ةأشنHا ةردقب قلعتي اميف ةبسانم تاحاصفإ حرتقي دق وأ ,قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ بجوë ةبسانم رثكأ ًاضرع ,لاRا
 .ةللضم ةيلاHا تامولعHا نوكت نأ بنجتلو ,راط}ا كلذب مازتلZا متي ىتح ,ةرمتسم ةأشنمك

 )٣٥ ,٣٣ يترقفلا :عجار( طابترZا نم باحسنZا ينوناقلا بسا{ا نم بلطتت يتلا تZاRا

 ةراد}ا غ=بإ نع ةيلوؤسHا نإف ً,ايرورض طابترZا نم اهيف باحسنZا نوكي يتلاو رايعHا اذه تابلطتم اهلوانتت يتلا فورظلا ف .٥٨أ
   .ينوناقلا بساحملل ةيق=خNا تامازتلZا حيضوتل ةصرف رفوت باحسنZا بابسأب ةمكوRاب يفلكHاو

 )٣٨ ةرقفلا :عجار( قيثوتلا

 :يلي ام اهنيب نم ,ضارغNا نم ًاددع رايعHا اذه بجوë بولطHا قيثوتلا مدخي .٥٩أ

 .ةيلبقتسHا عيمجتلا تاطابترا لامعأب ةمئاد ةلص اهل يتلا رومNا مضي لجس ريفوت •

 .طابترZا زا∂إ ليجست نم هنيك§ كلذ ف اë ,هلامعأ نع ةيلوؤسHا لمÆ نم ,ءاضتقZا بسح ,طابترZا قيرف يك§ •

ً اصخلم وأ ,ةأشنHا ةعجارم نازيم نم ةخسن طابترZا لامعN هقيثوت ف نّمضي نأً اضيأ نابسRا ف ينوناقلا بسا{ا ذخأي دق .٦٠أ
 .عيمجتلا ذيفنتل ينوناقلا بسا{ا اهمدختسا يتلا ىرخNا تامولعHا وأ ,ةمهHا ةيبسا{ا ت=جسلاب

 اهتمدق يتلا ةيساسNا ىرخNا تامولعHاو تاحيضوتلاو تادنتسHاو ت=جسلاب ةعمïا ةيلاHا تامولعHا ةقباطم ةيفيك ليجست دنع .٦١أ
 رتفد ف تاباسRا ةدصرأ ةقباطم يبي لودجب لاثHا ليبس ىلع ظفتحي دق ينوناقلا بسا{ا نإف ,عيمجتلا طابترا ضرغل ةراد}ا
 ةيلاHا تامولعHا ىلع ىرخأ ت=يدعت يأ وأ ةيمويلا دويقل ليدعت يأ كلذ ف اë ,ةعمïا ةيلاHا تامولعHاب ةأشنملل ماعلا ذاتسNا
 .طابترZا ءانثأ ةراد}ا عم ينوناقلا بسا{ا اهيلع قفتا

 )٤٠ ةرقفلا :عجار( ينوناقلا بساjا ريرقت

 .ينورتكلإ طيسو مادختساب ردصت يتلا كلتو ةيقرو ةخسن لكش ف ةرداصلا ريراقتلا بوتكHا ريرقتلا لمشي .٦٢أ

 تامولعم ىلع يوتحي دنتسم ف امهنيمضت متيس ينوناقلا بسا{ا ريرقتو ةعمïا ةيلاHا تامولعHا نأ ينوناقلا بسا{ا ملعي امدنع .٦٣أ
 اذإ ,ةيلاHا تامولعHا اهيف ةضورعHا تاحفصلا ماقرأ ديدÆ نابسRا ف ينوناقلا بسا{ا ذخأي دقف ,يلاHا ريرقتلا لثم ,ىرخأ
 .ينوناقلا بسا{ا ريرقت اهب قلعتي يتلا ةيلاHا تامولعHا ديدÆ ف يمدختسHا كلذ دعاسيو .كلذب ضرعلا لكش حمس

 ))ب(٤٠ ةرقفلا :عجار( ريرقتلاب نوبطاπا

 ًةداع ينوناقلا بسا{ا ريرقت هيجوت متيو .ينوناقلا بسا{ا ريرقت مهيلإ هجويس نيذلا صاخشNا حئاوللا وأ ةمظنNا ددÆ دق .٦٤أ
 .ةأشنHا ةرادإ وه فرطلا اذه نوكي ًةداعلا فو ,طابترZا طورش بجوë ينوناقلا بسا{ا فيلكتب ماق يذلا فرطلل

 ))ي(٤٠ ةرقفلا :عجار( صاخ ضرغ يذ يلام ريرقت راطإ مادختساب ةَّدعHُا ةيلاHا تامولعHا 

 بسا{ا ريرقت تفلي نأ يعتيف ,صاخ ضرغ يذ يلام ريرقت راطإ مادختساب ةَّدُعم ةيلاHا تامولعHا تناك اذإ ,رايعHا اذه بجوë .٦٥أ
 ىلع ًءانب ريرقتلا صني نأو ,ةيلاHا تامولعHا ف مدختسHا صا;ا ضرغلا يذ يلاHا ريرقتلا راطإ ىلإ ريرقتلا ءارق هابتنا ينوناقلا
 ريرقت عيزوت ّامإ رصقت ةيفاضإ ةرابع كلذ ىلإ فاُضت نأ نكãو .ىرخأ ضارغN ةبسانم نوكت Z دق ةيلاHا تامولعHا نأ ىلع كلذ
 .طقف يفدهتسHا يمدختسHا ىلع ,امهيلك وأ ,همادختسا وأ ينوناقلا بسا{ا

 ىلإ فارطNا كلت ىعست دقو ,يفدهتسHا يمدختسHا ف=خب ىرخأ فارطأ يعم ضرغل ةَّدعHُا ةيلاHا تامولعHا ىلع لصحي دق .٦٦أ
 ضعب ةيميظنت ةطلس بلاطت دق ,لاثHا ليبس ىلعف .تامولعHا نم ةدوصقم تناك يتلا كلت ريغ ىرخأ ضارغN تامولعHا مادختسا
 ةقيقحو .ماع لجس ف ةيلاHا مئاوقلا كلت عضو متيو ,صاخ ضرغ يذ يلام ريرقت راطإ مادختساب ةَّدعُم ةيلام مئاوق يدقتب تآشنHا



 

 
   ١١٠٧  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٤٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

عيمجتلا تاطابترا 	

 

 ٍذئدنع حبصتس ةيلاHا مئاوقلا نأ ينعت Z يفدهتسHا يمدختسHا ف=خب ىرخأ فارطN عسوأ قاطن ىلع ةيلاHا مئاوقلا كلت ةحاتإ
 ىلإ ءارقلا هابتنا تفلل ةيرورض هريرقت ف اهنّمضي نأ ينوناقلا بسا{ا نم بولطHا تارابعلا دعُتو .ماع ضرغ تاذ ةيلام مئاوق
 .ىرخأ ضارغN ةبسانم نوكت Z دق اهنإف ,هيلع ًءانبو ,صاخ ضرغ يذ يلام ريرقت راط}ً اقفو ةَّدعُم ةيلاHا مئاوقلا نأ ةقيقح

 ينوناقلا بسا{ا ريرقت مادختساو عيزوت دييقت

 يفدهتسHا ةيلاHا تامولعHا يمدختسH طقف هجوم ينوناقلا بسا{ا ريرقت نأ ىلإ ةراش}ا بسانHا نم هنأ ينوناقلا بسا{ا ىري دق .٦٧أ
 دييقت وأ ,ينوناقلا بسا{ا ريرقت عيزوت دييقت قيرط نع كلذ قيقÆ نكã ,ةينعHا ةلودلا ف حئاوللا وأ ةمظنNا ىلعً ءانبو .نيدد{ا
 .يفدهتسHا يمدختسHا ىلع نيروصقم امهلعجو ,ًاعم مادختسZاو عيزوتلا دييقت وأ ,همادختسا

 )٤١ ,٣٨ ,٣٧ تارقفلا :عجار( ينوناقلا بسا{ا ريرقت خيرأتو عيمجتلا طابترا زا∂إ

 دحأ ,لاRا ىضتقم بسح ةمكوRاب يفلكHا بناج نم وأ ,ةراد}ا بناج نم ةيلاHا تامولعHا دامتعZ ةأشنHا لخاد ةعبتHا ةيلßا دعُت .٦٨أ
 نوكت دقف ,ةيلاHا تامولعHا ضرغو ةعيبط ىلع ًادامتعاو .عيمجتلا طابترا زا∂إ دنع ينوناقلا بساحملل ةلصلا تاذ تارابتعZا
 لجN ,ةقبطنم ةحئZ وأ ماظن ف اهيلع صوصنم ةيلآ وأ ,اهعابتا ةمكوRاب يفلكHا وأ ةراد}ا ىلع بجي ةددحم دامتعا ةيلآ كانه
 .ةيئاهنلا اهتروص ف اهعضوو ةأشنملل ةيلاHا مئاوقلا وأ ةيلاHا تامولعHا دادعإ

 )٤٠ ةرقفلا :عجار( ريراقتلل ةيحيضوت ةلثمأ

 .ةبولطHا ريرقتلا رصانع نمضتت يينوناقلا يبسا{ا عيمÇ ريراقتل ةيحيضوت ةلثمأ ىلع رايعHا اذه نم يناثلا قحلHا يوتحي .٦٩أ



 

 
عيمجتلا تاطابترا   ١١٠٨  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت 	

 

 )٤٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

 لوCا قحل9ا

 )٤٤أ ةرقفلا :عجار(

 عيمq طابترa يحيضوت طابترا باطخ

 دوصقHا اØإو ,ًامزلم سيل باط;ا اذهو .رايعHا اذه ف ةدراولا ةلصلا تاذ تاداشر}او تابلطتHا حضوي عيمÇ طابترا باط; لاثم يلي اميف
 باط;ا اذه ليدعت مز=لا نم نوكيسو .رايعHا اذه ف ةحضوHا تارابتعZا عم بنج ىلإً ابنج همادختسا متي دقً ايداشرإ ًاجذوØ نوكي نأ
 دقو ,ةدحاو ريرقت ةرتف نع ةيلام مئاوق عيمÇ ىلإ ةراش¢ل باط;ا ةغايص ت§ دقو .عيمÇ طابترا لكب ةصا;ا فورظلاو تابلطتمللً اقفو
 لوصRا بسانHا نم نوكي دقو .رايعHا اذه ف حضوم وه امك رركتم طابترا ىلع هقيبطت عقوتHا نم وأ دوصقHا نم ناك اذإ هفييكت ىلإ جاتحي
 .حرتقم باطخ يأ ةبسانم ديدحتل ةينوناق ةروشم ىلع

 :ةيتßا فورظلا طابترZا باطخ حضويو

 نوكيس ةيلاHا مئاوقلا مادختساو ,))أ( ةكرشلا( ةكرشلا ةرادإ لبق نم يرصRا مادختسZا ضرغل ةيلاHا مئاوقلا عيمÇ ررقHا نم •
 .ةراد}ا ىلعً اضيأ رصتقم ينوناقلا بسا{ا ريرقت عيزوتو مادختساو .ةراد}ا ىلع ًارصتقم

 كلذ ف ةيهتنHا ةنسلل لخدلا ةمئاقو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك ةكرشلل يلاHا زكرHا ةمئاق ىلع طقف ةعمïا ةيلاHا مئاوقلا لمتشتس •
 .حضوم وه امك قاقحتسZا ساسأ ىلع ةَّدعُم ةيلاHا مئاوقلا نأ ةراد}ا تددح دقو .تاحاضيإ نود ,خيراتلا

*** 

 :)أ( ةكرشلا ١ةرادإ ىلإ

 ]عيمجتلا طابترا قاطنو فده[

 :ةيتßا تامد;ا يدقت انم متبلط دقل

 )أ( ةكرشلل يلاHا زكرHا ةمئاق :)أ( ةكرشلل ةيتßا ةيلاHا مئاوقلا ضرعو دادعإ ف مكدعاسنس ,اهãدقتب نوموقتس يتلا تامولعHا ساسأ ىلع
 ةفاضإ عم ةيدقنلا ت=ماعHا عيمج سكعي اë ,ةيخيراتلا ةفلكتلا ساسأ ىلع ,خيراتلا كلذ ف ةيهتنHا ةنسلل لخدلا ةمئاقو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف
 نع ةبسا{او ,اهليصÆ ف كوكشHا تاباسRا صصخم حرط دعب ييراجتلا ينيدHا نم ةقحتسHاو ييراجتلا ينئادلل ةقحتسHا غلابHا
 ةفلكتلاب لجNا ةليوط ةمهHا لوصNا ةلمسرو ,ريرقتلا خيرات ف امك ةقحتسHا ةيلاRا لخدلا بئارضو ,ةفلكتلا طسوتم ساسأ ىلع نوزπا
 ادع ام ,ةيريسفتلا تاحاضي}ا ةيلاHا مئاوقلا هذه نمضتت نلو .تباثلا طسقلا ساسأ ىلع ردقHا يجاتن}ا رمعلا ىدم ىلع ةأفطHُا ةيخيراتلا
 .لثاHا طابترZا باطخ ف يبHا وحنلا ىلع يبسا{ا ساسNا حضوي حاضيإ

 ريرقتلا خيرات ف ةأشنملل يلاHا زكرHا حيضوتل هلمكأب ماعلل ةيلاHا تامولعHا ريفوت وه ةيلاHا مئاوقلا مادختسا متيس هلجأ نم يذلا ضرغلاو
 اهعيزوت متي نلو ,طقف مكيلع ًارصتقم ةيلاHا مئاوقلا مادختسا نوكيسو .خيراتلا كلذ ف ةيهتنHا ةنسلل يلاHا ءادNاو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف يلاHا
 .ىرخأ فارطأ ىلع

 انتايلوؤسم

 طابترا نN ًارظنو .ةيلاHا تامولعHا ضرعو دادعإ ف مكتدعاسH يلاHا ريرقتلاو ةبسا{ا لاجم ف ةرب;ا قيبطت ىلع عيمجتلا طابترا يوطني
 يبلاطم ريغو ,عيمجتلا طابترZ انل اهãدقتب متمق يتلا تامولعHا لامتكا وأ ةقد نم ققحتلاب يبلاطم ريغ اننإف ,ديكأت طابترا سيل عيمجتلا
 ةيلاHا مئاوقلا تناك اذإ اّمع صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر يدُبن نل اننإف ,هيلعً ءانبو .صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر ءادب} ةلدNا عمجبً اضيأ
 .ه=عأ حضوم وه امبسح ,هديدحتب متمق يذلا يبسا{ا ساسµلً اقفو ةَّدُعم

                                                             
 بسح اهليدعت متيس وأ "ينوناقلا بسا{ا"و "ةمكوRاب يفلكHا"و "ةراد}ا" ظافلأو "انل"و "نحن"و "متنأ" رئامضلا ىلإ ةراش}ا مادختسا متيس يحيضوتلا باط;ا اذه ف ١

 .فورظلل ًاعبت لاRا ىضتقم



 

 
   ١١٠٩  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٤٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

عيمجتلا تاطابترا 	

 

 اذه بلطتيو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف دمتعHا ,"عيمجتلا تاطابترا" )٤٤١٠( ةق=علا تاذ تامد;ا رايعH ًاقفو عيمجتلا طابترا ذفننسو 
 ةيانعلاو ةينهHا ةءافكلاو ةيعوضوHاو ةهازنلا ئدابم كلذ ف اë ,ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب مازتلZا طابترZا اذهب مايقلا دنع ,انم رايعHا

 )*(.يبساحملل ةنهHا تايق=خN ةيلودلا ريياعHا سلجم نع ةرداصلا ةنهHا تايق=خأ دعاوقب مازتلZاب نوبلاطم نحنف ,ضرغلا كلذلو .ةبجاولا

 مكتايلوؤسم

ً اقفو ةيلاHا مئاوقلا ضرعو دادعإ ف مكتدعاسم وه انرود نأ نومهفتو نورقت مكنأ ساسأ ىلع هب مايقلا متي هذيفنت متيس يتلا عيمجتلا طابترا
 مايقلل انل ةبسنلاب ةيساسأ دُعت يتلا ةيتßا ةماعلا تايلوؤسHا نولمحتت مكنإف ,كلذل ًاقفوو .ةيلاHا مئاوقلل هو§دمتعا يذلا يلاHا ريرقتلا راط}
   :)٤٤١٠( ةق=علا تاذ تامد;ا رايعHً اقفو عيمجتلا طابتراب

 ةيلاHا مئاوقلل فدهتسHا مادختسZا ءوض ف لوبقم يلام ريرقت راط} ًاقفو ,اهضرعو اهدادعإ نعو ةيلاHا مئاوقلا نع ةيلوؤسHا )أ(
 .يفدهتسHا يمدختسHاو

 .ةيلاHا مئاوقلا عيمÇ ضرغل انل اهãدقتب متمق يتلا ىرخNا تامولعHاو تاحيضوتلاو تادنتسHاو ت=جسلا لامتكاو ةقد نع ةيلوؤسHا )ب(

 طابترا ءانثأ اهنأشب ةدعاسHا مدقن دق يتلا تاداهتجZا كلذ ف اë ,ةيلاHا مئاوقلا ضرعو دادع} ةمز=لا تاداهتجZا نع ةيلوؤسHا )ج(
 .عيمجتلا

 عيمجتلا ريرقت

 يذلا لمعلاو ةيلاHا مئاوقلا هذه ريرقتلا حضوي نأ ررقHا نمو ,اهعيمجتب انمق يتلا ةيلاHا مئاوقلاب هقفرنو انريرقت ردصنس ,انطابترا نم ءزجك
 طابترZا باطخ ف يبHا ضرغلا ىلع رصتقي ةيلاHا مئاوقلا مادختسا نأً اضيأ ريرقتلا ركذيسو .]قفرHا رظنا[ عيمجتلا طابترا ىلع هانذفن
 .)أ( ةكرشلا ةرادإ مكرابتعاب ,مكيلع رصتقي عيمجتلا طابترZ مدقHا انريرقت عيزوتو مادختسا نأو ,لثاHا

 مئاوقلا عيمجتل انطابترا تابيترت ىلع مكتقفاومو مكملع ديفي اë ,انيلإ اهلاسرإ ةداعإو باط;ا اذه نم ةقفرHا ةخسنلا عيقوتب لضفتلا وجرن
 .انم لكب ةصا;ا تايلوؤسHاو باط;ا اذه ف ةحضوHا ةيلاHا

 ]ةلص تاذ ىرخأ تامولعم[

 ].لاRا ىضتقم بسح ,ةصاخ ىرخأ طورش يأو ريتاوفلاو باعتNاب ةقلعتHا تابيترتلا لثم ,ىرخأ تامولعم يأ ةفاضإ متي[

 ]بتكHا مسا[

 )أ( ةكرشلا نع ةباينلاب لوبقلاو ملعلاب رقأ

 

 )عيقوتلا(

...................... 

 ةفيظولاو مسZا

 

 خيراتلا

                                                             
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف ةدمتعHا ةنهHا بادآو كولس دعاوقب مازتلZا ىلإ ةراش}ا بجي  *



 

 
   ١١١٠  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٤٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

عيمجتلا تاطابترا 	

 

 يناثلا قحل9ا

 )٦٩أ ةرقفلا :عجار(

 ينوناقلا بساjا عيمq ريراقتل يحيضوت لاثم

 ماع ضرغ تاذ ةيلام مئاوقل عيمq طابترا

 .ماع ضرغ يذ يلام ريرقت راطإ مادختساب ةيلام مئاوق عيمÇ طابترZ ينوناقلا بسا{ا ريرقت :)١( يحيضوتلا لاثHا •

 صاخ ضرغل ةَّدُعم ةيلام مئاوقل عيمq تاطابترا

 .ماع ضرغ يذ لدعم يلام ريرقت راطإ مادختساب ةيلام مئاوق عيمÇ طابترZ ينوناقلا بسا{ا ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاثHا •

 يفدهتس9ا يمدختس9ا ىلع ًارصتقم ةيلا9ا تامولع9ا عيزوت وأ مادختسا نوكي امدنع صاخ ضرغل ةَّدُعم ةيلام تامولع9 عيمq تاطابترا

 .دقع ف ددحم يبساحم ساسأ مادختساب ةيلام مئاوق عيمÇ طابترZ ينوناقلا بسا{ا ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاثHا •

 ةأشنHا ةرادإ لبق نم راتخم يبساحم ساسأ مادختساب ةيلام مئاوق عيمÇ طابترZ ينوناقلا بسا{ا ريرقت :)٤( يحيضوتلا لاثHا •
 .ةراد}اب ةصاخ ضارغN ةبولطم ةيلام تامولعم دادع}

 جاردإ متي[ وهو Zأ ,دنب وأ باسح وأ رصنع نع ةرابع ةيلام تامولعم عيمÇ طابترZ ينوناقلا بسا{ا ريرقت :)٥( يحيضوتلا لاثHا •
 .]يميظنتلا مازتلZا ضرغل ةبولطHا تامولعملل ةبسانم ةراشإ

 



 

 
   ١١١١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٤٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

عيمجتلا تاطابترا 	

 

 .ماع ضرغ يذ يلام ريرقت راطإ مادختساب ةيلام مئاوق عيمq طابترa ينوناقلا بساjا ريرقت :)١( يحيضوتلا لاث9ا

 يلودلا رايع9ا قيبطتب اهدادعإ مزلي ةأشنملل ةيلا9ا مئاوقلا نأ ىلع صني قبطنم ماظن بجو{ ةبولطم ماع ضرغ تاذ ةيلام مئاوق •
 .مجYا ةطسوتمو ةريغص تآشنملل يلا9ا ريرقتلل

 ينوناقلا بسا{ا عيمÇ ريرقت

 ])أ( ةكرشلا ةرادإ ىلإ[
 يلاHا زكرHا ةمئاق ةيلاHا مئاوقلا هذه لمشتو .انل اهãدقتب متمق يتلا تامولعHا ىلإ ًادانتسا )أ( ةكرشلل ةقفرHا ةيلاHا مئاوقلا عيمجتب انمق دقل
 ةيهتنHا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكلHا قوقح ف تارييغتلا ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك )أ( ةكرشلل
 .ىرخأ ةيحيضوت تامولعمو ةمهHا ةيبسا{ا تاسايسلابً اصخلمو ,خيراتلا كلذ ف

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف دمتعHا ,"عيمجتلا تاطابترا" )٤٤١٠( ةق=علا تاذ تامد;ا رايعHً اقفو عيمجتلا طابترا انذفن دقو

 ريرقتلل يلودلا رايعمللً اقفو ةيلاHا مئاوقلا هذه ضرعو دادعإ ف مكتدعاسH يلاHا ريرقتلاو ةبسا{ا لاجم ف ةربخ نم انيدل ام قيبطتب انمقو
 يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا اهتدمتعا يتلا ىرخNا تارادص}او ريياعHاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف دمتعHا ةطسوتHاو ةريغصلا تآشنملل يلاHا

 )*(.ةبجاولا ةيانعلاو ةينهHا ةءافكلاو ةيعوضوHاو ةهازنلا ئدابم كلذ ف اë ,ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب انمزتلا دقلو .يينوناقلا

 .مكتايلوؤسم نم اهعيمÇ ف ةمدختسHا تامولعHا لامتكاو ةقدو ةيلاHا مئاوقلا هذه دعُتو

 مئاوقلا هذه عيمجتل انل اهومتمدق يتلا تامولعHا لامتكا وأ ةقد نم ققحتلاب يبلاطم ريغ اننإف ,ديكأت طابترا سيل عيمجتلا طابترا نN ًارظنو
 يلاHا ريرقتلل يلودلا رايعملل ًاقفو ةَّدعُم ةيلاHا مئاوقلا هذه تناك اذإ اّمع صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر يدُبن Z اننإف ,هيلعً ءانبو .ةيلاHا
 .ةطسوتHاو ةريغصلا تآشنملل

 ]ينوناقلا بسا{ا عيقوت[

 ]ينوناقلا بسا{ا ريرقت خيرات[

 ]ينوناقلا بسا{ا ناونع[
 

                                                             
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف ةدمتعHا ةنهHا بادآو كولس دعاوقب مازتلZا ىلإ ةراش}ا بجي  *



 

 
   ١١١٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٤٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

عيمجتلا تاطابترا 	

 

 .ماع ضرغ يذ لدعم يلام ريرقت راطإ مادختساب ةيلام مئاوق عيمq طابترa ينوناقلا بساjا ريرقت :)٢( يحيضوتلا لاث9ا

 .ةلدعم ةروصب ةرادeا لبق نم هدامتعا ت ماع ضرغ يذ يلام ريرقت راطإ مادختساب ةَّدعُم ةيلا9ا مئاوقلا •

 ءانثتساب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلم9ا ف دمتع9ا ةطسوت9او ةريغصلا تآشنملل يلا9ا ريرقتلل يلودلا رايع9ا وه قبطن9ا يلا9ا ريرقتلا راطإ •
 .ةيخيراتلا ةفلكتلاب اهليجست نم aًدب اهåوقت ةداعإ ت يتلاو ,تاراقعلا ة[اعم

 .ديقم ريغ ةيلا9ا مئاوقلا عيزوت وأ مادختسا •

 ينوناقلا بسا{ا عيمÇ ريرقت

 ])أ( ةكرشلا ةرادإ ىلإ[
 يلاHا زكرHا ةمئاق ةيلاHا مئاوقلا هذه لمشتو .انل اهãدقتب متمق يتلا تامولعHا ىلإ ًادانتسا )أ( ةكرشلل ةقفرHا ةيلاHا مئاوقلا عيمجتب انمق دقل
 ةيهتنHا ةنسلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ,ةيكلHا قوقح ف تاريغتلا ةمئاقو ,لماشلا لخدلا ةمئاقو ,٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك )أ( ةكرشلل
 .ىرخأ ةيحيضوت تامولعمو ةمهHا ةيبسا{ا تاسايسلابً اصخلمو ,خيراتلا كلذ ف

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف دمتعHا ,"عيمجتلا تاطابترا" )٤٤١٠( ةق=علا تاذ تامد;ا رايعHً اقفو عيمجتلا طابترا انذفن دقو

 يبسا{ا ساسNا ىلعً ءانب ةيلاHا مئاوقلا هذه ضرعو دادعإ ف مكتدعاسH يلاHا ريرقتلاو ةبسا{ا لاجم ف ةربخ نم انيدل ام قيبطتب انمقو
 ةءافكلاو ةيعوضوHاو ةهازنلا ئدابم كلذ ف اë ,ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب انمزتلا دقلو .ةيلاHا مئاوقلاب قفرHا )س( حاضي}ا ف يبHا
 .ةبجاولا ةيانعلاو ةينهHا

   .مكتايلوؤسم نم اهعيمÇ ف ةمدختسHا تامولعHا لامتكاو ةقدو ةيلاHا مئاوقلا هذه دعُتو

 مئاوقلا هذه عيمجتل انل اهومتمدق يتلا تامولعHا لامتكا وأ ةقد نم ققحتلاب يبلاطم ريغ اننإف ,ديكأت طابترا سيل عيمجتلا طابترا نN ًارظنو
 ف يبHا يبسا{ا ساسµل ًاقفو ةَّدُعم ةيلاHا مئاوقلا هذه تناك اذإ اّمع صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر يدبُن Z اننإف ,هيلعً ءانبو .ةيلاHا
 .)س( حاضي}ا

 ةطسوتHاو ةريغصلا تآشنملل يلاHا ريرقتلل يلودلا رايعملل ًاقفو ةضورعمو ةدُعم ةيلاHا مئاوقلا نإف ,)س( حاضي}ا ف روكذم وه اH ًاقفوو
 ت دقو .ةيخيراتلا ةفلكتلاب اهليجست نم Zًدب ةيلاHا مئاوقلا ف اهãوقت ةداعإ ت يتلا تاراقعلا ءانثتساب ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف دمتعHا
 ضارغN ةبسانم نوكت Z دق ةيلاHا مئاوقلا هذه نإف ,هيلعً ءانبو .ةيلاHا مئاوقلاب قفرHا )ص( حاضي}ا ف يبHا ضرغلل ةيلاHا مئاوقلا دادعإ
 .ىرخأ

 ]ينوناقلا بسا{ا عيقوت[

 ]ينوناقلا بسا{ا ريرقت خيرات[

  ]ينوناقلا بسا{ا ناونع[



 

 
   ١١١٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٤٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

عيمجتلا تاطابترا 	

 

 .دقع ف ددحم يبساحم ساسأ مادختساب ةيلام مئاوق عيمq طابترa ينوناقلا بساjا ريرقت :)٣( يحيضوتلا لاث9ا

 .دقعلا ف ددjا يبساjا ساسCا قيبطتب ,دوقعلا دحأ ماكحأب مازتل,ل ّةدُعم ةيلا9ا مئاوقلا •

 .ةمكوYاب يفلك9ا وأ ةرادeا ف,خب رخآ فرط لبق نم فَّلكُم ينوناقلا بساjا •

 .دقعلا ف ةددjا فارطCا مادختسa طقف ةدعُم ةيلا9ا مئاوقلا •

 .دقعلا ف نيددjا يفدهتس9ا ةيلا9ا مئاوقلا يمدختسم ىلع رصتقم ينوناقلا بساjا ريرقت مادختساو عيزوت •

 ينوناقلا بسا{ا عيمÇ ريرقت

 ]١فيلكتلاب مئاقلا فرطلا ىلإ[
 هذه لمشتو .)"ةراد}ا"( انل ةكرشلا ةرادإ اهتمدق يتلا تامولعHا ىلإ ًادانتسا )"ةكرشلا"( )أ( ةكرشلل ةقفرHا ةيلاHا مئاوقلا عيمجتب انمق دقل
 .]هب قلعتت يذلا خيراتلا/ةرتفلاو دقعلا ف دد{ا يبسا{ا ساسµلً اقفو ةَّدعHُا ةيلاHا مئاوقلا رصانع عيمج مسا جاردإ متي[ ةيلاHا مئاوقلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف دمتعHا ,"عيمجتلا تاطابترا" )٤٤١٠( ةق=علا تاذ تامد;ا رايعHً اقفو عيمجتلا طابترا انذفن دقو

 ساسNا ىلعً ءانب ةيلاHا مئاوقلا هذه ضرعو دادعإ ف ةراد}ا ةدعاسH يلاHا ريرقتلاو ةبسا{ا لاجم ف ةربخ نم انيدل ام قيبطتب انمقو
 ةيعوضوHاو ةهازنلا ئدابم كلذ ف اë ,ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب انمزتلا دقلو .ةيلاHا مئاوقلاب قفرHا )س( حاضي}ا ف يبHا يبسا{ا
 .ةبجاولا ةيانعلاو ةينهHا ةءافكلاو

   .ةراد}ا تايلوؤسم نم اهعيمÇ ف ةمدختسHا تامولعHا لامتكاو ةقدو ةيلاHا مئاوقلا هذه دعُتو

 هذه عيمجتل ةراد}ا انل اهتمدق يتلا تامولعHا لامتكا وأ ةقد نم ققحتلاب يبلاطم ريغ اننإف ,ديكأت طابترا سيل عيمجتلا طابترا نN ًارظنو
 يبHا يبسا{ا ساسµلً اقفو ةَّدعُم ةيلاHا مئاوقلا هذه تناك اذإ اّمع صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر يدُبن Z اننإف ,هيلع ًءانبو .ةيلاHا مئاوقلا
 .)س( حاضي}ا ف

 ةكرشلا عم ةكرشلا دقع ماكحأ نم )ع( دنبلا ف يبHا ساسNا ىلع ةضورعمو ةدعم ةيلاHا مئاوقلا نإف ,)س( حاضي}ا ف روكذم وه اH ًاقفوو
 ًاقفوو .ةيلاHا مئاوقلاب قفرHا )ص( حاضي}ا ف يبHا ضرغللو ,)"دقعلا"( ]ةلصلا يذ قافتZا/دقعلا خيرات جاردإ متي[ ف خرؤHا )ب( ةدود{ا
 .ىرخأ ضارغN ةبسانم نوكت Z دقو ,دقعلا ف ةدد{ا فارطNا مادختسZ طقف ةَّدعُم ةيلاHا مئاوقلا هذه نإف ,كلذل

 .ىرخأ فارطأ ىلع هعيزوت يغبني Zو ,دقعلا ف ةدد{ا فارطNا طقف فدهتسي انبناج نم رداصلا عيمجتلا ريرقتو

 ]ينوناقلا بسا{ا عيقوت[

 ]ينوناقلا بسا{ا ريرقت خيرات[

 ]ينوناقلا بسا{ا ناونع[
 

  

                                                             
 .ةلصلا يذ دقعلا ف دد{او ريرقتلاب بطاπا بسانHا فرطلا وأ  ١



 

 
   ١١١٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٤٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

عيمجتلا تاطابترا 	

 

 دادعe ةأشن9ا ةرادإ لبق نم راتخم يبساحم ساسأ مادختساب ةيلام مئاوق عيمq طابترa ينوناقلا بساjا ريرقت :)٤( يحيضوتلا لاث9ا
 .ةرادeاب ةصاخ ضارغC ةبولطم ةيلام تامولعم

 ةصاخ ضارغC ةكرشلا ةرادإ مادختسa طقف ةصصخم يهو ,صاخ ضرغ يذ يلام ريرقت راطإ مادختساب ّةدعُم ةيلا9ا مئاوقلا •
 .ةرادeاب

 ساسCا ىلإ ريشي ًادحاوً احاضيإو ,لخدلا ةمئاقو ,يلا9ا زكر9ا ةمئاق طقف لمشتو ,تاقاقحتسaا ضعب نمضتت ةيلا9ا مئاوقلا •
 .ةيلا9ا مئاوقلا دادعإ ف مدختس9ا يبساjا

 .ةرادeا مادختسa طقف ةصصخم ةيلا9ا مئاوقلا •

 .ةرادeا ىلع رصتقم ينوناقلا بساjا ريرقت عيزوتو مادختسا •

 ينوناقلا بسا{ا عيمÇ ريرقت

 ])أ( ةكرشلا ةرادإ ىلإ[
 زكرHا ةمئاق ىلع ةيلاHا مئاوقلا هذه لمتشتو .انل اهãدقتب متمق يتلا تامولعHا ىلإ ًادانتسا )أ( ةكرشلل ةقفرHا ةيلاHا مئاوقلا عيمجتب انمق دقل
 .خيراتلا كلذ ف ةيهتنHا ةنسلل لخدلا ةمئاقو ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك )أ( ةكرشلل يلاHا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف دمتعHا ,"عيمجتلا تاطابترا" )٤٤١٠( ةق=علا تاذ تامد;ا رايعHً اقفو عيمجتلا طابترا انذفن دقو

 يبسا{ا ساسNا ىلعً ءانب ةيلاHا مئاوقلا هذه ضرعو دادعإ ف مكتدعاسH يلاHا ريرقتلاو ةبسا{ا لاجم ف ةربخ نم انيدل ام قيبطتب انمقو
 ةءافكلاو ةيعوضوHاو ةهازنلا ئدابم كلذ ف اë ,ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب انمزتلا دقلو .ةيلاHا مئاوقلاب قفرHا )س( حاضي}ا ف يبHا
 .ةبجاولا ةيانعلاو ةينهHا

   .مكتايلوؤسم نم اهعيمÇ ف ةمدختسHا تامولعHا لامتكاو ةقدو ةيلاHا مئاوقلا هذه دعُتو

 مئاوقلا هذه عيمجتل انل اهومتمدق يتلا تامولعHا لامتكا وأ ةقد نم ققحتلاب يبلاطم ريغ اننإف ,ديكأت طابترا سيل عيمجتلا طابترا نN ًارظنو
 ف يبHا يبسا{ا ساسµل ًاقفو ةَّدُعم ةيلاHا مئاوقلا هذه تناك اذإ اّمع صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر يدبُن Z اننإف ,هيلعً ءانبو .ةيلاHا
 .)س( حاضي}ا

 هذه نإف ,هيلعً ءانبو .)ص( حاضي}ا ف يبم اهنم ضرغلاو ,ةيلاHا مئاوقلا هذه دادعإ هئوض ف ت يذلا ساسNا ىلع )س( حاضي}ا صنيو
 .ىرخأ ضارغN ةبسانم نوكت Z دقو ,طقف مكمادختسZ ةدعُم ةيلاHا مئاوقلا

 .ىرخأ فارطأ ىلع هعيزوت يغبني Zو ,)أ( ةكرشلا ةرادإ مكتفصب مكمادختسZ طقف صصخم انبناج نم رداصلا عيمجتلا ريرقتو

 ]ينوناقلا بسا{ا عيقوت[

 ]ينوناقلا بسا{ا ريرقت خيرات[

 ]ينوناقلا بسا{ا ناونع[



 

 
   ١١١٥  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )٤٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 

عيمجتلا تاطابترا 	

 

 ةراشإ جاردإ متي[ وهو aأ ,دنب وأ باسح وأ رصنع نع ةرابع ةيلام تامولعم عيمq طابترa ينوناقلا بساjا ريرقت :)٥( يحيضوتلا لاث9ا
 .]يميظنتلا مازتلaا ضرغل ةبولط9ا تامولعملل ةبسانم

 ةددjا ماكحòلً اقفو ,ةيميظنت ةطلس نم ةضورف9ا يلا9ا ريرقتلا تابلطت{ مازتلaا وهو aأ ,صاخ ضرغل ةدعُم ةيلا9ا تامولع9ا •
 .ةيلا9ا تامولع9ا ىوتحمو لكش ضرفت يتلاو ةيميظنتلا ةطلسلا نم

 .مازتلا راطإ وه قبطن9ا يلا9ا ريرقتلا راطإ •

 .يمدختس9ا ءaؤه ىلع ةيلا9ا تامولع9ا مادختسا رصتقيو ,ينيعم يمدختسم تاجايتحا ةيبلت وه ةيلا9ا تامولع9ا نم ضرغلا •

 .يفدهتس9ا يمدختس9ا ىلع رصتقم ينوناقلا بساjا ريرقت عيزوت •

 ينوناقلا بسا{ا عيمÇ ريرقت

 ]٢)أ( ةكرشلا ةرادإ ىلإ[
 تامولعHا ىلإ ًادانتسا )"لودuا"( ٢٠×١ ربمسيد ٣١ ف امك )أ( ةكرشلل قفرHا ]ةعمïا ةيلاHا تامولعHا ديدÆ متي[ لودج عيمجتب انمق دقل
 .انل اهومتمدق يتلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف دمتعHا ,"عيمجتلا تاطابترا" )٤٤١٠( ةق=علا تاذ تامد;ا رايعHً اقفو عيمجتلا طابترا انذفن دقو

 جاردإ متي[ هضرفت يذلا وحنلا ىلع لودuا ضرعو دادعإ ف مكتدعاسH يلاHا ريرقتلاو ةبسا{ا لاجم ف ةربخ نم انيدل ام قيبطتب انمقو
 ةينهHا ةءافكلاو ةيعوضوHاو ةهازنلا ئدابم كلذ ف اë ,ةلصلا تاذ ةيق=خNا تابلطتHاب انمزتلا دقلو .]اهيلإ ةراشإ وأ ةلصلا تاذ ةحئ=لا مسا
 .ةبجاولا ةيانعلاو

   .مكتايلوؤسم نم هعيمÇ ف ةمدختسHا تامولعHا لامتكاو ةقدو لودuا اذه دعُيو

 .لودuا اذه عيمجتل انل اهومتمدق يتلا تامولعHا لامتكا وأ ةقد نم ققحتلاب يبلاطم ريغ اننإف ,ديكأت طابترا سيل عيمجتلا طابترا نN ًارظنو
 دد{ا قبطنHا يلاHا ريرقتلا راطإ مسا جاردإ متي[ ـل ًاقفو ًاّدعُم لودuا ناك اذإ اّمع صحف جاتنتسا وأ ةعجارم يأر يدبن Z اننإف ,هيلع ًءانبو
 .]هيلإ ةراشإ جاردإ متي وأ ةلصلا تاذ ةحئ=لا ف
 يلاHا ريرقتلا راطإ مسا جاردإ متي[ بجوë ضورفHا ساسNا ىلع ضورعمو ّدعُم لودuا نإف ,)س( حاضي}ا ف هيلع صوصنم وه اH ًاقفوو
 جاردإ متي وأ ةلصلا تاذ ةحئ=لا مسا جاردإ متي[ ـب )أ( ةكرشلا مازتلا ضرغل ,]هيلإ ةراشإ جاردإ متي وأ ةلصلا تاذ ةحئ=لا ف دد{ا قبطنHا
 .ىرخأ ضارغNً ابسانم نوكي Z دقو ,ضرغلا كلذب قلعتي اميف مادختس=ل طقف دُعم لودuا نإف ,هيلعً ءانبو .]اهيلإ ةراشإ

 )أ( ةكرشلا ف=خب ىرخأ فارطأ يأ ىلع هعيزوت يغبني Zو ,)ع( ةيميظنتلا ةطلسلاو )أ( ةكرشلل طقف ّدُعم انبناج نم رداصلا عيمجتلا ريرقتو
 .)ع( ةيميظنتلا ةطلسلا وأ

 ]ينوناقلا بسا{ا عيقوت[
 ]ينوناقلا بسا{ا ريرقت خيرات[
 ]ينوناقلا بسا{ا ناونع[

                                                             
 .قبطنHا يلاHا ريرقتلا تابلطتم ف دد{او ريرقتلاب بطاπا بسانHا فرطلا وأ  ٢



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديكأتلاو ةعجار8ا ريياع8 يلودلا سلجملل ىرخ.ا تارادص(ا :ثلاثلا مسقلا
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 ةيلاملا تاودألا ةعجارم ف ةصاخ تارابتعا

 

 سلجملا نم ردص امك ,ةيلاملا تاودألا ةعجارم ف ةصاخ تارابتعا )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا
 .ديكأتلاو ةعجارملا ريياعمل يلودلا



 

 
 ف ةصاخ تارابتعا  ١١٢٠    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 
 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم ف ةصاخ تارابتعا

 سرهفلا

 ةرقفلا          

 ١٠–١ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ةمدقم

 ٦٩–١١ ..………………………………………………………………………………………………………………………ةيلاملا تاودألا نع ةماع تامولعم :لوألا مسقلا

 ١٩–١٤  ………………………………………………………………………………………………… كلذب ةطبترملا رطاخملاو ةيلاملا تاودألا مادختسا نم ضرغلا

 ٢٣–٢٠  ..………………………………………………………………………………………………………………………………… ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةباقرلا تاودأ

 ٣٣–٢٤ ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………دوجولاو ةقدلاو لامتكالا

 ٢٦–٢٥ ……………………………………………………………………………………………………………………… ةصاقملا فرغو لوادتلا تايلمع ىلع تاقداصملا

 ٣٠–٢٧ ……………………………………………………………………………………………..…………………………  ظفحلا ءانمأو فراصملا عم تاقباطملا

 ٣٣–٣١ ………………………………………………………………………………………………………………. دوجولاو ةقدلاو لامتكالا ىلع ىرخألا ةباقرلا تاودأ

 ٦٤–٣٤ ........………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… ةيلاملا تاودألا يوقت

 ٣٧–٣٤ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………يلاملا ريرقتلا تابلطتم

 ٣٩–٣٨  …………………………………………………………………………………………………………………………………دصرلل ةلباقلا ريغو دصرلل ةلباقلا تالخدملا

 ٤٢–٤٠ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ةطشنلا ريغ قاوسألا تاريثأت

 ٦٣–٤٣ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ةرادإلاب ةصاخلا يوقتلا ةيلآ

 ٤٩–٤٧ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………جذامنلا

 ٥١–٥٠ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ةعئاش ةيلام ةادأل لاثم

 ٦٢–٥٢ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ةيجراخلا ريعستلا رداصم
 ٦٣ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………يوقتلا ءاربخب ةناعتسالا
 ٦٤ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ةيلاملا تامازتلالاب قلعتت اياضق

 ٦٩–٦٥	……………………………………………………………………………………………………………………………………ةيلاملا تاودألاب قلعتي اميف حاصفإلاو ضرعلا

 ٦٩–٦٧ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تاحاصفإلا فانصأ

 ١٤٥–٧٠ ………………………………………………………………………………………………………………ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةعجارملا تارابتعا :يناثلا مسقلا

 ٧٢–٧١ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ينهملا كشلا ةعزن

 ٨٤–٧٣ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………طيطختلا تارابتعا
 ٧٤ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… حاصفإلاو ةبساحملا تابلطتم مهف

 ٧٧–٧٥ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ةيلاملا تاودألا مهف

 ٨٠–٧٨ …………………………………………………………………………………………………ةصصختملا ةفرعملاو تاراهملا باحصأب ةعجارملا ف ةناعتسالا
 ٨١ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ةيلخادلا ةباقرلا مهف

  ٨٣–٨٢  …………………………………………………………………………………………………………… اهتطشنأو اهرودو ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو ةعيبط مهف
 ٨٤  ……………………………………………………………………………………………………………………………… ةيلاملا تاودألا يوقت ف ةرادإلا ةيجهنم مهف



 

 
  ١١٢١    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ١٠٥–٨٥ ………………………………………………………………………………………………………………………اهل ةباجتسالاو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقت
 ٨٥. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةماعلا تارابتعالا

 ٨٨–٨٦ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………شغلا رطخ لماوع
 ٩٠-٨٩ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… يرهوجلا فيرحتلا رطخ مييقت

 ٩٥–٩١ ………رابتخالا اذه ىدمو ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا بجي ناك اذإ ام ديدحت دنع اهتاعارم مزلي لماوع

 ٩٧–٩٦ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ساسألا تاءارجإلا
 ٩٨ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ضرغلا ةيئانث تارابتخالا

 ١٠٢–٩٩ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… عجارملا تاءارجإ تيقوت

 ١٠٥–١٠٣ ………………………………………………………………………تابجاولاو قوقحلاو ثودحلاو دوجولاو ةقدلاو لامتكالاب ةقلعتملا تاءارجإلا
 ١٣٧-١٠٦ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ةيلاملا تاودألا يوقت
 ١٠٨-١٠٦  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………يلاملا ريرقتلا تابلطتم

 ١١٣–١٠٩ ……………………………………………………………………………………………………………………يوقتلاب طبترملا يرهوجلا فيرحتلا رطخ مييقت

 ١١٣–١١٠ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ةمهملا رطاخملا

 ١١٥–١١٤ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ةعجارملل جهنم عضو

 ١٢٠–١١٦ ……………………………………………………………ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم ًاردصم ةرادإلا مدختست امدنع ةعجارملا تارابتعا

 ١٣٢–١٢١ ……………………………………………………………جذامنلا دحأ مادختساب ةلداعلا ميقلا ريدقتب ةرادإلا مايق دنع ةعجارملا تارابتعا 

 ١٣٢–١٢٩ ………………………………………………………………………………… ةلوقعم ةرادإلا بناج نم ةمدختسملا تاضارتفالا تناك اذإ ام يوقت

 ١٣٥–١٣٣ ……………………………………………………………………………………………… ةرادإلا ءاربخ دحأب ةأشنملا يعتست امدنع ةعجارملا تارابتعا

 ١٣٧–١٣٦  …………………………………………………………………………………………………………………………………… غلابملا نم ىدم وأ ددحم غلبم ريدقت

 ١٤١–١٣٨ ………………………………………………………………………………………………………………………   اهنع حاصفإلاو ةيلاملا تاودألا ضرع

 ١٤١–١٤٠ …………………………………………………………………………………………………………اهنع حاصفإلاو ةيلاملا تاودألا ضرعب ةقلعتملا تاءارجإلا

 ١٤٥–١٤٢ ………………………………………………………………………………………………………………………………………ىرخألا ةلصلا تاذ ةعجارملا تارابتعا
 ١٤٢ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ةبوتكملا تادافإلا

 ١٤٥–١٤٣ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………مهريغو ةمكوحلاب يفلكملاب لاصتالا
 ١٤٥ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………اهريغو ةيميظنتلا تاطلسلاب لاصتالا
 ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةباقرلا تاودأل ةلثمأ :قحلملا

 ةيلودلا ريياعملا تارادصإل ديهمتلا عم بنج ىلإ ًابنج "ةيلاملا تاودألا ةعجارم ف ةصاخ تارابتعا" )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم ةءارق يغبني
 ىلع ةيفاضإ تابلطتم ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم ضرفت الو .ةقالعلا تاذ تامدخلاو ىرخألا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارملاو ةدوجلا ةباقرل
 مدقتو .ةعجارملاب ةلصلا تاذ ةعجارملا ريياعم ةفاكب مازتلالا نع عجارملا ةيلوؤسم ريغت ال امك ,ةعجارملل ةيلودلا ريياعملا ف ةنمضتملا كلت فالخ يعجارملا
 داوم نم اهلباقي ام دادعإ ف مدختسُت نأ وأ ,ةينطولا ريياعملا نع نولوؤسملا اهرشنب موقي نأ وه دوصقملاو .يعجارملل ًايلمع ًامعد ةسرامملا تاركذم
 .ةيلخادلا ةيهيجوتلا اهتلدأو ةيبيردتلا اهجمارب ريوطت ف اهمدختست نأ بتاكملل نكمي ةدام ًاضيأ تاركذملا هذه مدقُتو .ةينطو
 
 
 
 



 

 
  ١١٢٢    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ةمدقم

 .ضارغألا نم ةفلتخم ةعومجم قيقحتل اهماجحأ عيمجب ةيلاملا ريغ تآشنملاو ةيلاملا تآشنملا نم ٌلك ةيلاملا تاودألا مادختساب موقي نأ نكمي -١
 دقو .ةيلاملا تاودألا تالماعم نم طقف ليلق ددع ف ىرخأ تآشنم كراشت دق اميف ةريبك ماجحأب تالماعمو تاكلتمم تآشنملا ضعب كلتمتو
 رطاخم نم دحلل ةيلاملا تاودألا ىرخأ تآشنم مدختست دق اميف اهنم ةدافتسالاو رطاخملا لمحت ف ةيلاملا تاودألا نم تآشنملا ضعب فقوم لثمتي
 .فقاوملا هذه عيمجب ةلصلا ةقيثو ةركذملا هذه دعُتو .رطاخملل ضرعتلا ةرادإ وأ طوحتلا قيرط نع ةنيعم

 :ةيلاملا تاودألا ةعجارم لامعأل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ ةيتآلا ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل -٢

 تاودألاب ةقلعتملا ةيبساحملا تاريدقتلا اهيف امب ,ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارمب قلعتي اميف عجارملا تايلوؤسم ١)٠٥٤( ةعجارملا رايعم لوانتي )أ(
 ;ةلداعلا ةميقلاب ةساقمُلا ةيلاملا

 ;اهل ةباجتسالاو اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت ٣)٣٣٠( ةعجارملا رايعمو  ٢ )٣١٥( ةعجارملا رايعم لوانتي )ب(

 ةصاخلا ةعجارملا تاءارجإ ذيفنتو ميمصت نع عجارملا ةيلوؤسم لوانتيو ةعجارملا ةلدأ نم اًليلد لكشي يذلا ام ٤)٥٠٠( ةعجارملا رايعم حرشي )ج(
 .هيأرل ًاساسأ لكشت ةلوقعم تاجاتنتسا صالختسا عيطتسي ىتح ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلاب

 :يلي ام ريفوت ف ةركذملا هذه ضرغ لثمتيو -٣

 ;)لوألا مسقلا( ةيلاملا تاودألا نع ةماع تامولعم )أ(

 .)يناثلا مسقلا( ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةعجارملا تارابتعال ةشقانم )ب(

 نم اهلباقي ام دادعإ ف مدختسُت نأ وأ ,ةينطولا ريياعملا نع نولوؤسملا اهرشنب موقي نأ مزتعُيو .يعجارملل ًايلمع ًامعد ةسرامملا تاركذم مدقتو
 .ةيلخادلا ةيهيجوتلا اهتلدأو ةيبيردتلا اهجمارب ريوطت ف اهمدختست نأ بتاكملل نكمي ةدام ًاضيأ تاركذملا هذه مدقُتو .ةينطو داوم

 .ةيلاملا تاودألا مادختسا دنع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم تآشنملا عيمج هجاوت دق ذإ ,اهماجحأ عيمجب تآشنملا ةركذملا هذه بسانت -٤

 قبطنت اميف ,ةلداعلا ةميقلاب اهنع حصفملا وأ ةساقملا ةيلاملا تاودألاب ةلص رثكأ ةركذملا هذه ف ٥يوقتلاب ةقلعتملا تاهيجوتلا نوكت نأ حجرملا نم  -٥
 قبطنتو .ءاوسلا ىلع ,ةأفطملا ةفلكتلا وأ ةلداعلا ةميقلاب ةساقم تناكأ ًءاوس ةيلاملا تاودألا ىلع يوقتلا فالخ ىرخأ تالاجمب ةقلعتملا تاهيجوتلا
 :لثم ةيلام تاودأل ةركذملا هذه ضرعتت الو .ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا لوصألا نم لك ىلع ًاضيأ ةركذملا هذه

 وأ ;ييراجتلا ينئادلل ةقحتسملاو ييراجتلا ينيدملا نم ةقحتسملا غلابملاو ةطيسبلا ضورقلاو دقنلا لثم طسبألا ةيلاملا تاودألا  )أ(

 وأ ;ةجردملا ريغ ةيكلملا قوقح تاودأ ف تارامثتسالا  )ب(

 .يمأتلا دوقع  )ج(

 فرعُي( ءاشنإلا دنع ةراسخلا وأ حبرلا وأ طوحتلا نع ةبساحملا لثم ,ةيلاملا تاودألاب قلعتت ةنيعم ةيبساحم اياضقل ًاضيأ ةركذملا هذه ضرعتت الو -٦
 رئاسخ تاصصخم دصر كلذ ف امب ,ةميقلا ف طوبهلا وأ رطاخملا تاليوحت وأ ةصاقملا وأ )"لوألا مويلا ف" ةراسخلا وأ حبرلا ظفلب ةداع
 عم لماعتلا ةيفيك ف عجارملا رظن لوح شاقن ءارجإ نإف ,ةيلاملا تاودألا نع ةأشنملا ةبساحمب تاعوضوملا هذه قلعت ةيناكمإ مغرو .ضورقلا
 .ةركذملا هذه قاطن جراخ عقي رمأ وه ةنيعم ةيبساحم تابلطتم

 يوطنتو .ةنيعم تامازتلاب اورقأ دق ,لاحلا ىضتقم بسح ,ةمكوحلاب يفلكملاو ةرادإلا نأ ضارتفا ىلع ةعجارملا ريياعمل ًاقفو ةعجارملا ءارجإ متي -٧
 حئاوللاو ةمظنألا يغلت الو ةمكوحلاب يفلكملا وأ ةرادإلا ىلع تايلوؤسم ةركذملا هذه ضرفت الو .ةلداعلا ةميقلا تاسايق ءارجإ ىلع تايلوؤسملا هذه
 .مهتايلوؤسم مظنت يتلا

 
 ."ةقالعلا تاذ تاحاصفإلاو ةلداعلا ةميقلل ةيبساحملا تاريدقتلا كلذ ف امب ,ةيبساحملا تاريدقتلا ةعجارم" ,)٥٤٠( ةعجارملا رايعم  ١
 "اهتئيبو ةأشنملا مهف لالخ نم اهمييقتو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت" )٣١٥( ةعجارملا رايعم  ٢
 "ةميقملا رطاخملل عجارملا تاباجتسا" )٣٣٠( ةعجارملا رايعم  ٣
 "ةعجارملا ةلدأ" )٥٠٠( ةعجارملا رايعم  ٤
 .لدابتلاب ةركذملا هذه ف "سايقلا"و "يوقتلا" اظفل مدختسُي  ٥



 

 
  ١١٢٣    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 امبسح ,ًاضيأ ةديفم نوكت دق اهنكل ,لداعلا ضرعلاب فصتملا يلاملا ريرقتلاب ةصاخلا ماعلا ضرغلا تاذ رُطأُلا قايس ف ةركذملا هذه ةغايص تمت -٨
 .صاخلا ضرغلا تاذ يلاملا ريرقتلا رُطُأ لثم ىرخألا يلاملا ريرقتلا رُطُأ ف ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم نوكي

 قوقحلاو دوجولاو ةقدلاو لامتكالا ,لقأ ليصفتب نكل ,كلذك يطغتو ,حاصفإلاو ضرعلاو يوقتلاب ةصاخلا تارارقإلا ىلع ةركذملا هذه زكرت -٩
 .تابجاولاو

 نم هب قلعتي امو يبساحملا ريدقتلا ضرعت ةيلباق" اهنأب )٥٤٠( ةعجارملا رايعم ف ةفَّرعُم ةلاح يهو ,دكأتلا مدعل ةضرع ةيلاملا تاودألا ريدقت دعُي -١٠
 معدل ةرفوتملا تامولعملا ةعيبط نيابتتو .ةيلاملا تاودألا ديقعت اهنيب نم لماوعب ريدقتلا دكأت مدع رثأتيو ٦."سايقلا ةقد ف مزالم صقنل تاحاصفإ
 .ةيلاملا تاودألا سايقل ةبحاصملا ريدقتلا دكأت مدع ةلاح ىلع رثؤي امم ,ًاريبك ًانيابت تامولعملا هذه ىلع دامتعالا ةيناكمإو ةيلاملا تاودألا سايق
 .ةلداعلا ةميقلا تاسايقل بحاصملا ريدقتلا دكأت مدع ىلإ ةراشإلل "سايقلا دكأت مدع" ظفل ةركذملا هذه مدختستو

 ةيلاملا تاودألا نع ةماع تامولعم :لوألا مسقلا

 دقع يأ اهنأب ةيلاملا ةادألا يلاملا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملا فّرعُت ,لاثملا ليبس ىلعف .يلاملا ريرقتلا رُطُأ ف ةيلاملا تاودألل ةفلتخم تافيرعت دجوت دق -١١
 ةأشنمل ةيكلملا قح وأ دقن ةروص ف ةيلاملا تاودألا نوكت دقو ٧.ىرخأ ةأشنمل ةيكلم قوقح ةادأ وأ يلام مازتلاو تآشنملا ىدحإل يلام لصأ هنع أشني
 ف ةيكلملا قوقح تاودأب اهتيوست متت ةنيعم دوقع وأ ةيلام تامازتلا وأ لوصأ لدابت وأ دقن عفد وأ ضبقب يدقاعتلا بجاولا وأ قحلا وأ ىرخأ
 ةعومجم فيرعتلا لمشيو .يمأتلا دقع فيرعتل ةيفوتسم ريغو ينّمؤم نم ةرداص ةنيعم دوقع وأ ةيلام ريغ دونب نأشب ةنيعم دوقع وأ ةأشنملا
 .علسلا دوقع ضعبو ةلكيهملا تاجتنملاو ةدقعملا تاقتشملا ىلإ عئادولاو ةطيسبلا ضورقلا نم ًاءدب ةيلاملا تاودألا نم ةريبك

 :لثم ,ةفلتخم رداصم نم أشني دق ديقعتلا اذه نأ ريغ ,اهديقعت ف ةيلاملا تاودألا نيابتت -١٢

 تاقفدتلا نم ريبك ددع ليلحت وأ اهنم لك ليلحت اهسناجت مدع ةلاح ف بلطتي امم ,ةدرفنملا ةيدقنلا تاقفدتلا نم ةياغلل ريبك ردق دوجو  •
 .)ةنومضملا نويدلا تامازتلا لثم( لاثملا ليبس ىلع ,نامتئالا رطخ يوقتل ةعّمجملا ةيدقنلا

 .ةيدقنلا تاقفدتلا ديدحتل ةدقعملا ةيضايرلا غيصلا  •

 ددملا تاذ ةيلاملا تاودألا وأ رايخلا دوقع وأ نامتئالا رطخ نم أشنت يتلا كلتك ,اهنيابت وأ ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا دكأت مدع ةلاح  •
 .ةليوطلا ةيدقاعتلا

 مدع ةيلامتحاو ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا سايق ديقعت ةيلامتحا تداز ,قوسلا لاوحأ ف تاريغتلا ةجيتن ةيدقنلا تاقفدتلا نيابت داز املكو
 فورظ ببسب ًادقعم ,ًايبسن يوقتلا ةلهس نوكت ام ًةداع يتلا ,ةيلاملا تاودألا يوقت حبصي نايحألا ضعب يفف ,كلذ ىلع ةوالعو .سايقلا اذه دكأت
 رثكأ ةلكيهملا تاجتنملاو تاقتشملا حبصتو .ةليوط ةيدقاعت طورش اهل نوكت يتلا وأ اههاجت طشن ريغ قوسلا حبصي يتلا تاودألا كلذ لاثمو ,ةنيعم
 ةنيعم يلام ريرقت رُطُأ لظ ف ةدقعم ةيلاملا تاودألا نع ةبساحملا نوكت دق ,كلذ ىلإ ةفاضإو .ةدرفنم ةيلام تاودأ نم ًاجيزم نوكت امدنع ًاديقعت
 .ةنيعم قوس لاوحأ وأ

 ال دق "ةطيسبلا" ةدئافلا تالدعم تاضياقم نأ يح فو .ةلوادتملا وأ اهب ظفتحملا ةيلاملا تاودألا مجح ف ىرخألا ديقعتلا رداصم دحأ لثمتي  -١٣
 .اهتاقفص ماربإو اهميوقتو ةيلاملا تاودألا ديدحتل روطتم تامولعم ماظن اهنم ريبك ددعب ظفتحت يتلا ةأشنملا مدختست دقف ,ةدقعم نوكت

 كلذب ةطبترملا رطاخملاو ةيلاملا تاودألا مادختسا نم ضرغلا

 :لجأل ةيلاملا تاودألا مدختسُت -١٤

 :اذه لمشيو .)ةأشنملا هل ضرعتت يذلا يلاحلا رطاخملا مجح رييغتل ,ىرخأ ةرابعب( طوحتلا ضارغأ  •

 ;يلبقتسملا فرصلا رعس ديدحتل ةلمعل لجآلا عيبلا وأ ءارشلا ○

 ;تاضياقملا مادختسا لالخ نم موعم لدعم وأ تباث لدعم ىلإ يلبقتسملا ةدئافلا لدعم ليوحت ○

 
 )ج(٧ ةرقفلا ,)٥٤٠( ةعجارملا رايعم  ٦
 ١١ ةرقفلا ,"ضرعلا :ةيلاملا تاودألا" )٣٢( ةبساحملل يلودلا رايعملا  ٧



 

 
  ١١٢٤    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ;ةجمدُم تاقتشم ىلع لمتشت دق يتلا دوقعلا كلذ ف امب ,ةنيعم راعسأ تاكرحت نم ةأشنملا ةيامحل رايخلا دوقع ءارش ○

 ;)ريصقلا ىدملا ىلع قوسلا تاكرحت نم ةدافتسالل رطاخملا زكارم دحأ ذاختا نم ةأشنملا يكمتل ,لاثملا ليبس ىلع( لوادتلا ضارغأ  •

 .)ليوطلا ىدملا ىلع رامثتسالا تادئاع نم ةدافتسالا نم ةأشنملا يكمتل ,لاثملا ليبس ىلع( رامثتسالا ضارغأ  •

 راعسأو ةدئافلا تالدعم وأ فرصلا راعسأ ف تاريغتلا لاثملا ليبس ىلع ,ةنيعم لامعأ رطاخمل ضرعتلا نم ةيلاملا تاودألا مادختسا دحي نأ نكمي -١٥
 .رطاخملا ةدايز ىلإ ةيلاملا تاودألا ضعبل ةمزالملا تاديقعتلا ًاضيأ يدؤت دق ,ىرخأ ةهج نمو .رطاخملا كلت نم جيزم وأ علسلا

 :ةيتآلا تالاحلا ف يرهوجلا فيرحتلا رطخو لامعألا رطخ دادزي -١٦

 ةرادإل ةيفاكلا تاربخلاو تاراهملل مهكالتما مدعو مات لكشب ةيلاملا تاودألا مادختسا رطاخمل ةمكوحلاب يفلكملاو ةرادإلا مهف مدع دنع  •
 وأ ;رطاخملا كلت

 وأ ;قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإل ًاقفو بسانم لكشب يوقتلل ةمزاللا ةربخلل ةمكوحلاب يفلكملاو ةرادإلا كالتما مدع دنع  •

 وأ ;ةيلاملا تاودألا ةطشنأ ىلع ةباقرلا تاودأ نم يفكي ام قيبطتب ةمكوحلاب يفلكملاو ةرادإلا مايق مدع دنع   •

 .بسانم ريغ لكشب راعسألا ىلع ةبراضملا وأ رطاخملا نم طوحتلاب ةمكوحلاب يفلكملاو ةرادإلا مايق دنع  •

 ,بسانملا لكشلاب رطاخملا هذه ةهجاوم ف ةرادإلا ةردق ىلع رشابم ريثأت مات لكشب ةيلاملا ةادألل ةمزالملا رطاخملا مهف ف ةرادإلا قافخإل نوكي دق -١٧
 .ءاقبلا ىلع ةأشنملا ةردق فاطملا ةياهن ف اذه ددهي دقو

 تاحلطصم مدختسُت دقو ,ةلماش ةمئاق ةمئاقلا هذه نوكت نأ دوصقملا سيلو .ةيلاملا تاودألا ىلع ةقبطنملا ةيسيئرلا رطاخملا عاونأب ةمئاق يلي اميف -١٨
 .اهنم رطخ لك تانوكم فينصت وأ رطاخملا هذه فصول ةفلتخم

 قيرط نع رخآ فرطب ةراسخ قاحلإ ف ةيلاملا ةادألا ف فارطألا دحأ ببستي نأ رطخ وهو )لباقملا فرطلا رطخ وأ( نامتئالا رطخ )أ(
 ةيوست ف لثمتملا رطخلا وهو ,ةيوستلا رطخ نامتئالا رطخ لمشيو  .ءافولا نع فلختلاب كلذ طبتري ام ًابلاغو ,بجاوب ءافولا ف قافخإلا
 .لباقملا فرطلا وأ ليمعلا نم ضوع مالتسا نودب ةلماعملا يبناج دحأ

 نمو  .قوسلا راعسأ ف تاريغتلا ببسب ةيلبقتسملا ةيدقنلا اهتاقفدت وأ ةيلاملا ةادألل ةلداعلا ةميقلا بلقت ف لثمتملا رطخلا وهو قوسلا رطخ )ب(
 .ةيكلملا قوقحو علسلا راعسأ رطخو ةدئافلا لدعم رطخو ةلمعلا رطخ قوسلا رطخ ةلثمأ

 .ةيلاملا ةادألا كلت جاور مدع ببسب بسانملا تقولا فو بسانم رعسب ةيلام ةادأ عيب وأ ءارش نع زجعلا رطخ لمشي وهو ةلويسلا رطخ )ج(

 دقو ,ةيلاملا ةادألا ديقعت ةدايز ببسب يليغشتلا رطخلا دادزي دقو .ةيلاملا تاودألل ةبولطملا ةصاخلا ةجلاعملاب قلعتي وهو يليغشتلا رطخلا )د(
 :يليغشتلا رطخلا لمشيو .رطاخملا نم ىرخأ عاونأ ةدايز ىلإ يليغشتلا رطخلا ةرادإ ءوس يدؤي

 ;ةيلاملا تاودألل قيقدلا ريغ وأ لمتكملا ريغ ليجستلا ىلإ يدؤي امم ةقباطملاو ةقداصملاب ةصاخلا ةباقرلا تاودأ ةيافك مدع رطخ )١(

 ;تالماعملا هذهل ةعباتملا ةيافك مدعو تالماعملل بسانم قيثوت دوجو مدع رطاخم )٢(

 ةيداصتقالا رومألل اهحيضوت مدع يلاتلابو ,حيحص ريغ لكشب اهب ةطبترملا رطاخملا ةرادإ وأ اهتجلاعم وأ تالماعملا ليجست رطخ )٣(
 ;لكك لوادتلاب ةصاخلا

 ةحص مدع هيلع بترتي امم ,اهل ٍفاك صحف ءارجإ نود ,يوقتلا بيلاسأ ةقد ىلع يفظوملا بناج نم رربملا ريغ دامتعالا رطخ )٤(
 ;حيحص ريغ لكشب اهسايق رطخ وأ تالماعملا يوقت

 ;ةأشنملاب ةصاخلا رطاخملا ةرادإ تاءارجإو تاسايس ف مئالم لكشب ةيلاملا تاودألا مادختسا جاردإ مدع رطخ )٥(

 شغلا رطخ كلذ ف امب ,ةيجراخ ثادحأ نع ةمجانلا وأ ,اهلشف وأ ةيلخادلا مظنلاو تايلآلا ةيافك مدع نع ةمجانلا ةراسخلا رطخ )٦(
  ;ءاوسلا ىلع ةيجراخو ةيلخاد رداصم نم

 ;بسانملا تقولا ف اهب ةيانعلا مدع وأ ةيلاملا تاودألا سايقل ةمدختسملا يوقتلا بيلاسأب ةيانعلا ةيافك مدع رطخ )٧(



 

 
  ١١٢٥    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 وأ لطبي يميظنت وأ ينوناق ءارجإ نع ةمجانلا رئاسخلاب قلعتي يذلاو ,يليغشتلا رطخلا تانوكم دحأ دعُي يذلا ,ينوناقلا رطخلا )٨(
 ىلعف  .ةلصلا تاذ ةصاقملا تابيترت وأ دقعلا طورش بجومب هل لباقملا فرطلا وأ يئاهنلا مدختسملا ءادأ ىرخأ ةروص ةيأب قوعي
 دنع ةصاقم بيترت ذافنإ ىلع ةردقلا مدع وأ ,دقعلا قيثوت ةحص مدع وأ ةيافك مدع نم ينوناقلا رطخلا أشني دق ,لاثملا ليبس
 تاودألا نم ةنيعم عاونأ ف رامثتسالا تآشنملا ىلع رظحت يتلا تاعيرشتلا وأ ,بئارضلا ةمظنأ ف ةيبلسلا تارييغتلا وأ ,سالفإلا
 .ةيلاملا

 :يلي ام ةيلاملا تاودألا مادختسا رطاخمب ةقلعتملا ىرخألا تارابتعالا يب نم -١٩

 مهفيو يلاملا شغلا مئارج نم ةميرج باكترا هل حيتي بصنم ف فظوم دوجو لاثملا ليبس ىلع اهنم تالاح ف دادزي دق يذلا شغلا رطخ •
 .رومألا هذهل مهفلا نم لقأ ةجرد ىلع ةمكوحلاب يفلكملاو ةرادإلا نكل ,اهنع ةبساحملا تايلآو ةيلاملا تاودألا نم اًلك

 .ةحيحص ةروصب ةيلاملا مئاوقلا ف ٨ةيسيئرلا ةصاقملا تابيترت ساكعنا مدع رطخ •

 .ًاعيرس ثدحي دق ريغتلا كلذ نأو ,اهتدم ءانثأ تامازتلا وأ اًلوصأ اهنوك يب ريغتت دق ةيلاملا تاودألا ضعب نأ رطخ  •

 ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةباقرلا تاودأ 

 ىلعف .ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا تاودأل مزاللا روطتلا ىوتسمل يمهم نيددحم تاودألا ديقعت ةجردو ةيلاملا تاودألل ةأشنملا مادختسا ىدم دعُي -٢٠
 .اهفادهأ قيقحتل ةطيسب تاءارجإو تايلآو ةلكيه لقأ تاجتنم رغصألا تآشنملا مدختست دق ,لاثملا ليبس

 رود لثمتي اميف ,هيلع فارشإلاو اهمادختسا ىدم دامتعاو ةيلاملا تاودألا نأشب ماعلا هجوتلا ديدحت ًابلاغ مهب طونملا مه ةمكوحلاب نوفلكملا  -٢١
 ماظن ميمصت نع ًاضيأ ةيلوؤسملا ,لاحلا ىضتقم بسح ,ةمكوحلاب نوفلكملاو ةرادإلا لمحتتو .رطاخملا كلتل ةأشنملا ضرعت ةعباتمو ةرادإ ف ةرادإلا
 ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا زاتمت نأ حجرألا نمو .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإل ًاقفو ةيلاملا مئاوقلا دادعإ ف ةدعاسملل هقيبطتو ةيلخادلا ةباقرلل
 :يلي امب اوماق دق ةمكوحلاب نوفلكملاو ةرادإلا نوكت امدنع ةيلعافلاب ةيلاملا تاودألا ىلع

 يميظنت لكيه عضوو ,ةيلاملا تاودألا مادختسا ىلع ةباقرلا ف ةمكوحلاب يفلكملا بناج نم ةطشنلا ةكراشملاو ,ةبسانم ةيباقر ةئيب ءاسرإ )أ(
 ةفصب ,ةحضاو دعاوق عضو مزليو .ةيرشبلا دراوملل ةبسانم تاءارجإو تاسايس ريوطتو ,تايلوؤسملاو تايحالصلل حضاو عيزوت عم يقطنم
 تادييقت يأ رابتعالا يعب دعاوقلا هذه لثم ذخأتو .هيف اوفرصتي نأ ةيلاملا تاودألا ةطشنأ نع يلوؤسملل حومسملا ىدملا نأشب ,ةصاخ
 ةسرامم ةيحالصب ماعلا عاطقلا تائيه ضعب ىظحت ال دق ,لاثملا ليبس ىلعف .ةيلاملا تاودألا مادختسا ىلع ةضورفم ةيميظنت وأ ةينوناق
 ;تاقتشملا مادختساب لامعألا

 ةيمسر ةفيظو تآشنملا ضعب ف دجوت دق ,لاثملا ليبس ىلعف( ةيلاملا اهتاودأ ديقعت ىدمو ةأشنملا مجح عم بسانتت رطاخملا ةرادإل ةيلآ عضو )ب(
 ;)رطاخملا ةرادإل

 فاكلا قيثوتلا كلذ ف امب ,رطاخم نم اهب طبتري امو ةيلاملا تاودألا ةطشنأ ةعيبطل ًامهف ةمكوحلاب يفلكملا حنمت تامولعم مُظُن عضو )ج(
  ;تالماعملل

 :يلي ام قيقحتل هقيثوتو هقيبطتو ةيلخادلا ةباقرلل ماظن ميمصت )د(

 ;رطاخملا ةرادإب ةصاخلا اهتاسايس قاطن ف ةيلاملا تاودألا مدختست ةأشنملا نأب لوقعم ديكأت ريفوت ○

 ;ةحيحص ةروصب ةيلاملا مئاوقلا ف ةيلاملا تاودألا ضرع ○

 ;ةقبطنملا حئاوللاو ةمظنألاب ةمزتلم ةأشنملا نوكت نأ نامض ○

 .رطاخملا ةعباتم ○

 ;ةيلاملا تاودألا تالماعم نم ريبك مجح ف لماعتت ةأشنم ف دجوت دق يتلا ةباقرلا تاودأل ةلثمأ قحلملا مدقيو

 
 ةيوست ءارجإ ىلع ةيقافتالا هذه لثم صنتو .لباقملا فرطلا كلذ عم يسيئر ةصاقم بيترت ف دحاو لباقم فرط عم ةيلاملا تاودألا تالماعم نم ًاددع ذفنت يتلا ةأشنملا لخدت دق  ٨

 .دوقعلا نم دحاو دقع يأ ف ءافولا نع فلختلا ةلاح ف ةيقافتالا اهلمشت يتلا ةيلاملا تاودألا عيمجل فاصلاب ةدحاو ةصاقم



 

 
  ١١٢٦    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإل ًاقفو ,يوقتلا تاسايس كلذ ف امب ,ةبسانم ةيبساحم تاسايس عضو )ه(

 :يلي ام ةأشنملل ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةيلخادلا ةباقرلاو رطاخملا ةرادإ تايلآل ةيساسألا رصانعلا لمشت -٢٢

 راشُي نأ نكمي( ةيلاملا تاودألا تالماعم ف اهلوخد دنع هلبقتل دادعتسا ىلع ةأشنملا نوكت يذلا رطاخملل ضرعتلا مجح ديدحتل جهنم عضو •
 ;ةيلاملا تاودألا ةطشنأ هيف ذفنُت يذلا ةباقرلا راطإو ,ةيلاملا تاودألا ف رامثتسالا تاسايس كلذ ف امب ,)"رطاخملا لبقت" ظفلب كلذ ىلإ

 ةينوناقلاو ةيميظنتلاو ةيبساحملا رطاخملا رابتعالا يعب ذخأت ,اهنم ةديدجلا عاونألاب حيرصتلاو ةيلاملا تاودألا تالماعم قيثوتل تايلآ ءاسرإ  •
 ;تاودألا كلتب ةطبترملا ةيليغشتلاو ةيلاملاو

 ;تاعوفدملا ةيلآو ,ةيجراخلا فوشكلاب اهتقباطمو دقنلاو لوصألا نم تاكلتمملا ىلع ةقداصملا كلذ ف امب ,ةيلاملا تاودألا تالماعم ةجلاعم •

 ىلعف .اهيلع ةقداصملاو اهميوقتو تاودألا هذه ةجلاعم نع يلوؤسملاو ةيلاملا تاودألا ف يلوادتملا وأ نيرمثتسملا يب تابجاولا ف لصفلا •
 نع ًايميظنتو ًايلمع ةلصفنم ةفيظو نم ةيعوضوم لقأ تاقفصلا ريعست معد ف كراشتو جذامنلا عضوب ىنعُت ةفيظو دوجو دعُي ,لاثملا ليبس
 ;يمامألا بتكملا

 ;ةيجراخ ريعست رداصم نم اهيلع لوصحلا متي يتلا تانايبلا ىلع ةباقرلا تاودأ كلذ ف امب ,هيلع ةباقرلا تاودأو يوقتلا تايلآ •

 .ةباقرلا تاودأ ةعباتم •

 ليلقلا ف ىوس لخدت ال يتلا تآشنملاو ةيلاملا تاودألا نم ةعونتم ةعومجمو ريبك مجح اهيدل يتلا تآشنملا يب اميف ًابلاغ رطاخملا ةعيبط فلتخت -٢٣
 :لاثملا ليبس ىلعف .ةيلخادلا ةباقرلل ةفلتخم جهانم ىلإ كلذ يدؤيو .ةيلاملا تاودألا تالماعم نم

 نولوادتم اهيف دجوي تالماعتلل فرغ ىلإ ةمّسقم لمع ةئيب ةيلاملا تاودألا نم ريبك مجح اهيدل يتلا ةأشنملل نوكي نأ داتعملا نم •
 نم ققحتي يذلا تايلمعلا مسق ىلإ ريشي يذلا( يفلخلا بتكملاو يلوادتملا ءالؤه يب تابجاولا ف لصف كانه نوكي نأو نويصاصتخا
 ماربإب ةداع نولوادتملا موقي ,تائيبلا هذه لثم فو .)ةبولطملا تاليوحتلا ذفنيو ةئطاخ تسيل اهنأ نمضيو تمت يتلا لوادتلا تايلمع تانايب
 ف ةيلاملا تاودألل حيحصلا ليجستلاو ةلصلا تاذ تالماعملا ديق نوكيو .ةينورتكلإلا لوادتلا تاصنم لالخ نم وأ فتاهلا ربع ًايوفش دوقعلا
 اهدوجو ديكأت بلاغلا ف نكمي يتلا ,ةيلاملا تاودألا نم ليلقلا ىوس اهيدل سيل يتلا ةأشنملا ف هنم ريثكب ةبوعص رثكأ ةئيبلا هذه لثم
 .فراصملا نم ليلق ددع ىلإ ةيفرصم ةقداصم بلط لاسرإب اهلامتكاو

 ىلإ تآشنملا هذه لوصو نوكيو ,ةيلاملا تاودألا نم ريغص ددع ىوس اهيدل سيل يتلا تآشنملا لخاد تابجاولا ف لصف دجوي ال ,لباقملا فو •
 ةيناكمإ ف لثمتم رطخ دجوي هنإف ,ةيلاملا تاودألا تالماعم ديدحت رسيألا نم نوكي دق هنأ مغرو ,تالاحلا هذه لثم فو  .ًادودحم قوسلا
  .تالماعملا ليجست مدع وأ اهب حرصم ريغ تالماعم ذيفنت رطخ نم ديزي دق امم ,يلماعلا نم دودحم ددع ىلع ةرادإلا دامتعا

 دوجولاو ةقدلاو لامتكالا

 ف امب ,ةيلاملا تاودألا تالماعم نم ريبك مجح اهيدل يتلا تآشنملا لخاد ةقبطم نوكت دق يتلا تايلآلاو ةباقرلا تاودأ ٣٣–٢٥ تارقفلا حضوت  -٢٤
 هذه ةيلاملا تاودألا تالماعم نم ريبك مجح اهيدل سيل يتلا ةأشنملا قبطت ال دق ,ضيقنلا ىلعو .لوادتلل فرغ ىلع يوتحت يتلا تآشنملا كلذ
 ًايبسن ًاطيسب كلذب مايقلا نوكي دقو .ةصاقملا ةفرغ وأ لباقملا فرطلا عم اهتالماعم ىلع ةقداصملاب موقت دق كلذ نم اًلدب اهنكل تايلآلاو تاودألا
 .ينثا وأ دحاو لباقم فرط عم طقف لماعتت دق ةأشنملا نإ ثيح



 

 
  ١١٢٧    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ةصاقملا فرغو لوادتلا تايلمع ىلع تاقداصملا

 ةلباقملا فارطألا يب ةلدابتملا تاقداصملا ف ةيلاملا تاودألا طورش قيثوت متي ,ةيلاملا تاسسؤملا اهذفنت يتلا تالماعملاب قلعتي اميفف ,ةماع ةفصب -٢٥
 ةيزكرملا ةصاقملا ةفرغ ىنعُتو .اهتيوستو لوادتلا تايلمع ةلباقم قيرط نع تاقداصملا لدابت ةعباتمب ةصاقملا فرغ موقتو .ةينوناقلا تايقافتالا فو
 .ةصاقملا ةفرغل ةمدقملا تامولعملا ةرادإل تايلآ ةصاقملا فرغ لالخ نم ةصاقملاب موقت يتلا تآشنملا ًةداع عبتتو لدابتلاب

 تالماعملا طورش ىلع قافتالل ةرقتسم ةسرامم دجوت ىرخألا قاوسألا نم ديدعلا يفف .لدابتلا اذه لثم لالخ نم تالماعملا عيمج ةيوست متت ال -٢٦
 فو .شغلا رطخ نم دحلل ةيلاملا تاودألا ف لوادتلاب نوموقي نيذلا نع لزعمب اهؤارجإ مزلي ,ةيلعافلاب ةيلآلا هذه مستت ىتحو .ةيوستلا ءدب لبق
 ىلع ًامامت قافتالا لبق ةيوستلا ءدب ىلإ تاقداصملا مكارت يدؤي نايحألا ضعب فو ةيوستلا ءدب دعب تالماعملا ىلع ةقداصملا متت ,ىرخأ قاوسأ
 نوكي دقو .لوادتلا تايلمع ىلع قافتالل ةليدب لئاسو ىلع دامتعالا ىلإ رطضت ةلماعتملا تآشنملا نأل ًايفاضإ ًارطخ اذه ضرفيو .طورشلا عيمج
 :لئاسولا هذه يب نم

 اهنارقإو ,)امهنيب تابجاولا ف ماتلا لصفلا مهملا نم( اهتيوستب يمئاقلاو ةيلاملا تاودألا ف يلوادتملا تالجس يب ةمراص تاقباطم ذافنإ •
 ;تالماعملا ةمالس نامضل ةيلاملا تاودألا ف يلوادتملا ىلع فارشإلل ةيوق ةباقر تاودأب

 ;ةلماكلا طورشلا ىلع قافتالا متي مل ول ىتح ةيساسألا طورشلا ىلع زكرت يتلا ةلباقملا فارطألا نم ةمدقملا ةزجوملا قئاثولا صحف •

 .هباسحب يفلخلا بتكملا ماق ام عم اهقباطت نامضل يلوادتملا رئاسخو حابرأل لماشلا صحفلا •

 ظفحلا ءانمأو فراصملا عم تاقباطملا

 ًاضيأ ةيلاملا تاودألا مظعم نع جتنيو .ةلصفنم عاديإ تاسسؤم ف ,مهسألاو تادنسلا لثم ,ةيلاملا تاودألا تانوكم ضعبب ظافتحالا متي دق -٢٧
 نم ةيدقنلا تاضوبقملاو تاعوفدملا هذه رمتو .دقعلا رمع نم ركبم تقو ف ةيدقنلا تاقفدتلا هذه أدبت ام ًابلاغو ام تقو ف ةيدقن تاعوفدم
 نامض نم ةأشنملا ظفحلا ءانمأو فراصملل ةيجراخلا تالجسلاب ةأشنملا تالجسل ةمظتنملا ةقباطملا نكمتو .ةأشنملل فرصم باسح لالخ
 .ميلس لكشب تالماعملا ليجست

 ىدل اهعيمج اهليجست نكمي ال وأ دقعلا رمع نم ةركبم لحارم ف يدقن قفدت قيقحت ىلإ اهعيمج يدؤت ال ةيلاملا تاودألا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو  -٢٨
 ديزتو ,قيقد ريغ لكشب تلجُس وأ اهركذ لفغُأ يتلا لوادتلا تايلمع ةقباطملا تايلآ ددحت نل ,ةلاحلا هذه فو .ظفحلا يمأ وأ ةيلاملا قوسلا
 ,دقعلا رمع نم ةركبملا لحارملا ف قيقد لكشب ةيدقنلا تاقفدتلا هذه لثم ليجست ةلاح ف ىتحو .ةقداصملاب ةصاخلا ةباقرلا تاودأ ةيمهأ ٍذئنيح
 .)ركبملا ءاهنإلا رايخو قاقحتسالا لجأ ,لاثملا ليبس ىلع( اهطورش وأ ةادألا صئاصخ عيمج ليجست ةقد نمضي ال كلذ نإف

 بعصي دق يلاتلابو ةأشنملاب ةصاخلا يلاملا زكرملا ةمئاق وأ لوادتلل يلكلا مجحلا قايس ف ًادج ةريغص ةيدقنلا تاكرح نوكت دق ,كلذ ىلإ ةفاضإ -٢٩
 رتفد تاباسح عيمج ف دويقلا صحفب نورخآلا يفلخلا بتكملا وفظوم وأ ةيلاملا نوؤشلا وفظوم موقي امدنع تاقباطملا ةميق ززعتتو .اهديدحت
 ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةيدقنلا دويقل رخآلا بناجلا ناك اذإ ام ديدحت ف دعاست نأ ةيلآلا هذه نأش نمو .اهدييأتو اهتحص نامضل ماعلا ذاتسألا
 دجوت دق ذإ ,باسحلا ديصر نع رظنلا ضغب ةصاقملا تاباسحو ةطيسولا تاباسحلا صحف ناكمب ةيمهألا نمو .ميلس لكشب هليجست متي مل
 .باسحلا ف ةقباطملا دونبل ةصاقم

 ةلاحلا هذه فو ,ةيلآ تاودأ ةقداصملاو ةقباطملاب ةصاخلا ةباقرلا تاودأ نوكت دق ,ةيلاملا تاودألا تالماعم نم ريبك مجح اهيدل يتلا تآشنملا ف -٣٠
 تانايبلا نأ نامضل صوصخلا هجو ىلع ةيرورض ةباقرلا تاودأ دعُتو .اهمعدل تامولعملا ةينقتب ةصاخلا ةباقرلا تاودأ نم يفكي ام قيبطت مزلي
 لبق اهب بعالتلا متي مل هنأ نامضو ةأشنملا تالجس نمو )ظفحلا ءانمأو فراصملا لثم( ةيجراخلا رداصملا نم قيقدو لماك لكشب اهعيمجت ت دق
 ةقيقدلا ريغ ةزاجإلا عنمل يفكي امب ةيدييقت دويقلا ةقباطم اهب متت يتلا طباوضلا نأ نامضل ًاضيأ ةيرورض ةباقرلا تاودأ دعُتو .اهئانثأ وأ ةقباطملا
 .ةقباطملا دونبل

 دوجولاو ةقدلاو لامتكالا ىلع ىرخألا ةباقرلا تاودأ

 موقت دق ,تالاحلا هذه لثم فو .ةأشنملا مُظُن ف تاودألا هذه ليجست ةيفيك ًامئاد حضاولا نم نوكي نلف ةيلاملا تاودألا ضعبل مزالملا ديقعتلل ًارظن -٣١
 هذه عضوب ًةداع موقيو .اهنع ةبساحملاو اهليجستو تالماعملا نم ةنيعم عاونأ سايق ةيفيك ضرفت يتلا تاسايسلا ةعباتمل ةيباقر تايلآ عضوب ةرادإلا
 ف اهديق يراجلا ةيلاملا تاودألل ةلماكلا تاريثأتلا مهف ىلع نورداق ليهأتلا نم بسانم ردق ىلع نولماع قبسم لكشب اهتعجارمو تاسايسلا
 .رتافدلا



 

 
  ١١٢٨    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 رثأ نم دحي نأ ليدعتلا وأ ءاغلإلاب ةقلعتملا ةبسانملا ةباقرلا تاودأ قيبطتل نكميو .اهل يلوألا ذيفنتلا دعب اهليدعت وأ تالماعملا ضعب ءاغلإ متي دق  -٣٢
 تايلمع ىلع ةقداصملا ةداعإل ةقبطم ةيلآ ةأشنملا ىدل نوكت دق ,كلذ ىلإ ةفاضإو .أطخلا وأ شغلا ببسب عقي يذلا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم
 .ةلدعملا وأ ةاغلملا لوادتلا

 لك رتافد ف ةديقملا ةيمويلا رئاسخلاو حابرألا ةعجارمب ةداع ريبك فظوم موقي ,لوادتلا تايلمع نم ريبك مجحب موقت يتلا ةيلاملا تاسسؤملا ف -٣٣
 تايلمع ديدحت نم ةرادإلا كلذب مايقلا نّكمي دقو .قوسلاب فظوملا ةفرعم ىلع ًءانب ةلوقعم رئاسخلاو حابرألا هذه تناك اذإ ام يوقتل لوادتم
 حيرصتلل تاءارجإ كانه نوكت نأ مهملا نمو .يعم لوادتم هبكترا ًاشغ فشتكت دق وأ ,قيقد وأ لماك لكشب اهليجست متي مل ةنيعم لوادت
 .ربكألا يفظوملا بناج نم ةعجارملاب مايقلا معدت تالماعملاب

 ةيلاملا تاودألا يوقت

 يلاملا ريرقتلا تابلطتم

 يلاملا زكرملا ةمئاق ف ضرعلا ضرغل ةلداعلا ةميقلاب ,ةجمدملا تاقتشملا اهيف امب ,ةيلاملا تاودألا سايق ًابلاغ متي ,يلاملا ريرقتلا رُطُأ نم ديدعلا ف -٣٤
 يذلا رعسلا ىلإ لوصولا ف ةلداعلا ةميقلاب سايقلا نم فدهلا لثمتي ,ةماع ةفصبو .كلذ نم يأ وأ حاصفإلاو ةراسخلا وأ حبرلا باستحا فو
 رعس اذه نوكي ال ,ىرخأ ةرابعبو ;قوسلا لاوحأ لظ ف سايقلا خيرات ف قوسلا ف يكراشم يب ةمظتنم ةيدايتعا فورظ ف ةلماعم هب متتس
 .ةلصلا تاذ ةحاتملا قوسلا تامولعم عيمج رابتعالا ف ذخؤت ,فدهلا اذهل ًاقيقحتو .يرارطضالا عيبلل وأ ةيرابجإ ةيفصتب مايقلل ةلماعملا

 متت دقو .ةميقلا ف تاريغت ثدحت امدنع ًاقحالو تالماعملل يلوألا ليجستلا دنع ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تامازتلالاو لوصألا تاسايق أشنت دق -٣٥
 دق ,لاثملا ليبس ىلعف .ةفلتخملا يلاملا ريرقتلا رُطُأ بجومب ةفلتخم قرطب تقولا رورمب ثدحت يتلا ةلداعلا ةميقلا تاسايق ف تاريغتلا ةجلاعم
 يلاملا ريرقتلا راطإ ىلع ًءانب ,ًاضيأ مزاللا نم نوكي دقو .رخآلا لماشلا لخدلا ف لَّجسُت دق وأ ,ةراسخ وأ حبر اهنأ ىلع تاريغتلا هذه لَّجسُت
 .ةلداعلا ةميقلاب )لصفنم لكشب اهنع ةبساحملا دنع ةجمدم ةقتشم ,لاثملا ليبس ىلع( طقف اهنم نوكم وأ لماكلاب ةيلاملا ةادألا سايق ,قبطنملا

 تاذ تاحاصفإلاو ةلداعلا ةميقلا تاسايق ف ةنراقملل ةيلباقلاو قاستالا ةدايزل ةلداعلا ةميقلل ًايمره اًلسلست يلاملا ريرقتلا رُطُأ ضعب ددحت -٣٦
 :لثم ةفلتخم تايوتسم ىلإ تالخدملا فنصُت دقو .ةلصلا

 ةأشنملل نكمي يتلا ةقباطملا ةيلاملا تامازتلالا وأ لوصألل ةحوتفملا قاوسألا ف )ةلّدعمُلا ريغ( ةنلعملا راعسألا - لوألا ىوتسملا تالخدم •
 .سايقلا خيرات ف اهتفرعم

 ,يلاملا مازتلالا وأ لصألل اهدصر نكمي يتلا لوألا ىوتسملا ف ةروكذملا ةنلعملا راعسألا فالخ ىرخألا تالخدملا - يناثلا ىوتسملا تالخدم •
 نم يناثلا ىوتسملا تالخدم نوكت نأ بجي ,ةددحم )ةيدقاعت( ةدم يلاملا مازتلالا وأ لصألل ناك اذإو .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ًءاوس
 :يلي ام يناثلا ىوتسملا تالخدم لمشتو .يلاملا مازتلالا وأ لصألا ةدم لاوط اهدصر نكمملا

 .ةطشنلا قاوسألا ف ةهباشملا ةيلاملا تامازتلالا وأ لوصألل ةنلعملا راعسألا ○

 .ةطشنلا ريغ قاوسألا ف ةهباشملا وأ ةقباطملا ةيلاملا تامازتلالا وأ لوصألل ةنلعملا راعسألا ○

 ةدئافلا تالدعم ,لاثملا ليبس ىلع( يلاملا مازتلالا وأ لصألل اهدصر نكمملا نم يتلا ,ةنلعملا راعسألا فالخ ,ىرخألا تالخدملا  ○
 .)ةينامتئالا قورفلاو ةينمضلا تابلقتلاو ةداع ةنلعم تارتف ىلع اهدصر نكمملا نم يتلا دئاعلا تاينحنمو

 نع تانايبلا هذه اهديؤت يتلا تالخدملا وأ اهدصر نكمملا نم يتلا قوسلا تانايب نم ًاساسأ اهطابنتسا متي يتلا تالخدملا ○
 .)قوسلا اهديؤي يتلا تالخدملا( لئاسولا نم كلذ ريغب وأ اهنيب اميف ةلدابتملا ةقالعلا قيرط

 سايقل اهدصر نكمي ال يتلا تالخدملا مدختسُتو .يلاملا مازتلالا وأ لصألل اهدصر نكمي ال يتلا تالخدملا - ثلاثلا ىوتسملا تالخدم •
 ,ًادوجوم ناك نإ ,فيعض يقوس طاشن اهب دجوي ًافورظ رفوي امم ,اهدصر نكمي ةلص تاذ تالخدم رفوت مدع ةلاح ف ةلداعلا ةميقلا
 .سايقلا خيرات ف يلاملا مازتلالا وأ لصألل

 ىوتسملا ىلإ يناثلا ىوتسملا نم وأ ,يناثلا ىوتسملا ىلإ لوألا ىوتسملا نم ةيلاملا ةادألا لقتنت امدنع سايقلا دكأت مدع ةجرد ديزت ,ةماع ةفصبو
 اهميوقتو ةيلاملا ةادألا ديقعتو تالخدملا دصر ةيناكمإ ىلع ًءانب سايقلا دكأت مدع ةلاحل عساو ىدم يناثلا ىوتسملا نمض كلذك دجوي دقو .ثلاثلا
 .لماوعلا نم اهريغو



 

 
  ١١٢٩    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 رطاخملل ًاعبت ليدعتلا لجأ نم ,سايقلا دكأت مدع تالاحل ًاعبت تاليدعت ءارجإب اهل حمست دق وأ ,ةأشنملا ىلع يلاملا ريرقتلا رُطُأ ضعب ضرفت دق -٣٧
 اهتاقفدت وأ ةيلاملا ةادألا ريعستب ةطبترملا رطاخملا دكأت مدع تالاح نابسحلا ف ذخألل ريعستلا ف هب موقي نأ قوسلا ف كراشملا نأش نم يذلا
 :لاثملا ليبس ىلع كلذ نمو  .ةيدقنلا

 راطإل ًاقفو ةلداعلا ةميقلا سايق ف روصقلا نع ةرياعملا ةجيتن فشكت دق وأ مولعم روصق جذامنلا ضعب ف دجوي دق .جذامنلا تاليدعت •
 .يلاملا ريرقتلا

 .يتاذلا نامتئالا رطخ وأ لباقملا فرطلا رطخ كلذ ف امب ,نامتئالا رطخ نابسحلا ف جذامنلا ضعب ذخأت ال .نامتئالا رطاخم تاليدعت •

 ًاعبت لدعم غلبم مادختسا بلطتي دق يلاملا ريرقتلا راطإ نأ مغر ,قوسلا رعس طسوتم باسحب جذامنلا ضعب موقت .ةلويسلا تاليدعت  •
 تاودألا ضعب نأ ,يداهتجالا اهعباط ديزي يتلا ,ىرخألا ةلويسلا تاليدعت يعارتو .ضورعملاو بولطملا رعسلا يب قرفلا لثم ةلويسلل
 .يوقتلا ىلع رثؤي امم ةلئاس ريغ نوكت ةيلاملا

 نابسحلا ف ذخأي ال جذومن مادختسا ت اذإ سايقلا خيرات ف ةلداعلا ةميقلا نع ةساقملا ةميقلا رّبعت ال دق .ىرخألا رطاخملا تاليدعت •
 هذه ليدعت مزلي دقف يلاتلابو ,ةيلاملا ةادألا ريعست دنع نابسحلا ف اهوعضي نأ قوسلا ف يكراشملا نأش نم يتلا ىرخألا لماوعلا عيمج
 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإب ءافولل لصفنم لكشب ةميقلا

 ريرقتلا راطإ ف دراولا فيرعتلا بسح ةلداعلا ةميقلا نع ًاديعب اهميوقت وأ ةيلاملا ةادألا سايق ليدعتب موقت تناك اذإ ةبسانم تاليدعتلا دعُت الو
 .ةطيحلا ضرغل لاثملا ليبس ىلع ,قبطنملا يلاملا

 دصرلل ةلباقلا ريغو دصرلل ةلباقلا تالخدملا 

 ةيلاملا تاودألاب طبترملا طاشنلا لق املكو .اهدصر ةجردل ًاقبط تالخدملا فينصتب ًابلاغ يلاملا ريرقتلا رُطُأ موقت ,هالعأ هيلإ ةراشإلا تمت امبسح -٣٨
 يوقت معدل ةحاتملا تامولعملا ىلع دامتعالا ةيناكمإو ةعيبط نيابتتو .سايقلا دكأت مدع ةجرد تداز ,تالخدملا دصر ةيناكمإ تلقو قوسلا ف
 ناك اذإ امو قوسلا طاشن ىوتسم ,لاثملا ليبس ىلع( قوسلا ةعيبطب رثأتت يتلا ,اهسايقب ةصاخلا تالخدملا دصر ةيناكمإ ىلع ًءانب ةيلاملا تاودألا
 يبو ,اهيلع دامتعالا ةيناكمإو يوقتلا معدل ةمدختسملا ةلدألا ةعيبط يب طبرت ةلسلس كانه نإف ,يلاتلابو .)ةصنملا جراخ وأ ةيلام قوس لالخ نم
 .تالخدملا دصر ةيناكمإ لقتو ةطشن ريغ قاوسألا حبصت امدنع يوقتلا معدل تامولعملا ىلع لوصحلا ةرادإلا ىلع بعصلا نم حبصي نأ

 نأش نم يذلا ضارتفالا سكعت )ثلاثلا ىوتسملا تالخدم( دصرلل ةلباق ريغ تالخدم ةأشنملا مدختست ,دصرلل ةلباق تالخدم رفوتت ال امدنع -٣٩
 ةلباقلا ريغ تالخدملا ددحتو .رطاخملاب ةقلعتملا تاضارتفالا كلذ ف امب ,يلاملا مازتلالا وأ لصألا ريعست دنع هومدختسي نأ قوسلا ف يكراشملا
 مادختساب ةأشنملا أدبت دق ,دصرلل ةلباقلا ريغ تالخدملا ديدحت ليبس فو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةحاتملا تامولعملا لضفأ مادختساب دصرلل
 قوسلا ف نيرخآلا يمدختسملا نأ )أ( ىلإ ريشت لوقعم لكشب ةحاتم تامولعم كانه تناك اذإ اهليدعت متي يتلا ,اهب ةصاخلا تانايبلا
 ,لاثملا ليبس ىلع( هيلع عالطالا قوسلا ف نيرخآلا يكراشملل نكمي الو ةأشنملا هارت ام ءيش كانه نأ )ب( وأ ةفلتخم تانايب نومدختسيس
 .)ةأشنملاب صاخ دوهجلا ف رفاضت

 ةطشنلا ريغ قاوسألا تاريثأت

 ريغ اهل ةنوكملا ءازجألا وأ ةيلاملا تاودألا لوادت اهيف متي يتلا قاوسألا حبصت امدنع ًاديقعت رثكأ يوقتلا حبصيو سايقلا دكأت مدع ةجرد ديزت -٤٠
 اذه ف تاهيجوت مدقت دق يلاملا ريرقتلا رُطُأ نأ ريغ ,ةطشن ريغ قوس ىلإ اهدنع ةطشنلا قوسلا لوحتت ملاعملا ةحضاو ةطقن دجوت الو .ةطشن
 ىلع ريبك لكشب ةحاتملا راعسألا نيابت وأ ,هاوتسمو لوادتلا طاشن مجح ف ريبك عجارت دوجو ةطشنلا ريغ قاوسألا صئاصخ يب نمو .نأشلا
 .ًاداهتجا بلطتي ةطشن ريغ قوسلا تناك اذإ ام مييقت نإف ,كلذ عمو .ٍراج رعس دوجو مدع وأ ,قوسلا ف يكراشملا يب اميف وأ تقولا رادم

 دق يتلا راعسألا نع رّبعت ال دق وأ )ةميدق راعسأ ,ىرخأ ةرابعب( ةحلاص ريغ اهنع نلعملا راعسألا نوكت دق ,ةطشن ريغ قاوسألا نوكت امدنع -٤١
 ةيميظنت تابلطتمب ءافولل لصأ عيبب ًابلاطم عئابلا نوكي امدنع لاحلا وه امك( ةيرارطضا تالماعم نع ربعت دق وأ قوسلا ف نوكراشملا اهب لوادتي
 تقولا دويق وأ ةينوناقلا دويقلا ةجيتن لمتحم دحاو ٍرتشم دوجو دنع وأ ,ةلويس ريفوتل روفلا ىلع لصأ ف فرصتلل ةجاحلا دنع وأ ,ةينوناق وأ
 :ةأشنملا ىدل نوكي دق ,فورظلا هذه لثم فو .ثلاثلا ىوتسملاو يناثلا ىوتسملا تالخدم ىلع ًءانب يوقتلا تايلمع متت ,كلذلو .)ةضورفملا

 ;ةحاتم لوألا ىوتسملا تالخدم تناك اذإ ام ديدحتل ةيلآ ىلع لمتشت يوقتلل ةسايس •



 

 
  ١١٣٠    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ةيناكمإ مييقت لجأ نم يوقتلا بيلاسأل تالخدمك اهمادختسا ت ةيجراخ رداصم نم ةنيعم تالخدم وأ راعسأ باسح ةيفيكل مهف •
 ىلع ةيلعفلا تالماعملا اهلوادت متي مل ةيلام ةادأل ةطشن قوس ف طيسولا راعسأ ضرع سكعي نأ حجرُي ,لاثملا ليبس ىلعف .اهيلع دامتعالا
 ةصاخ يوقت بيلاسأ ىلع ربكأ لكشب طيسولا راعسأ ضرع دمتعي نأ لمتحي ةطشن ريغ قوسلا حبصت امدنع نكل ,ةهباشم ةيلام ةادأ
 ;راعسألا ديدحتل طيسولاب

 دق لباقملا فرطلل ةلثامم تآشنم ف لمعلا فورظ روهدت ناك اذإ امل ًاضيأو ,لباقملا فرطلا ىلع لمعلا فورظ روهدت ريثأت ةيفيكل مهف •
 ;)ءادألا مدع رطخ ,ىرخأ ةرابعب( هتامازتلاب لباقملا فرطلا ءافو مدع ةيلامتحا ىلإ ريشي

 رطاخم تاليدعتو ةلويسلا صقن تاليدعتو جذامنلا تاليدعت تاليدعتلا هذه لمشت دقو .سايقلا دكأت مدع تالاحل ًاعبت ليدعتلل تاسايس •
 ;ىرخألا رطاخملا تاليدعتو نامتئالا

 ;ةيساسحلل ليلحت ءارجإ قيرط نع لاثملا ليبس ىلع ,ةمئاقلا دكأتلا مدع تالاح ءوض ف ةيعقاولا جئاتنلا ىدم باسح ىلع ةردقلا •

 .ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلا ف فلتخم ىوتسم ىلإ ةلداعلا ةميقلا سايق تالخدم نم لخدم لاقتنا تقو ديدحتل تاسايس •

 يتلا ةيلاملا تاودألا نإف ,فورظلا هذه فو .ةنيعم ةيلام قاروأ ف لوادتلا ف فقوت ىتح وأ ديدش عجارت دجوي امدنع ةنيعم تابوعص أشنت دق -٤٢
 .جذامنلا دحأ مادختساب اهميوقت مزلي دق قوسلا راعسأ مادختساب اهميوقت قبس

 ةرادإلاب ةصاخلا يوقتلا ةيلآ 

 تالخدم مدختست يتلا جذامنلاو ةثيدحلا تالماعملاو دصرلل ةلباقلا راعسألا ةيلاملا اهتاودأ يوقتل اهمادختسا ةرادإلل نكمي يتلا بيلاسألا لمشت -٤٣
 :يلي امم ًاضيأ ةرادإلا ديفتست دقو .دصرلل ةلباق ريغ وأ دصرلل ةلباق

 وأ ;طيسول راعسأ ضرع وأ ريعست ةمدخ لثم ,يجراخ ريعست ردصم )أ(

 .يوقت ريبخ )ب(

 .يوقتلاب ةصاخلا بيلاسألا هذه نم رثكأ وأ ًابولسأ يوقتلا ءاربخو ةيجراخلا ريعستلا رداصم مدختست دقو 

 تالخدم ف يأ( ةطشن قوس ف ةرصاعملا تالماعملا ف ةيلاملا ةادألل ةلداعلا ةميقلا ىلع ليلد لضفأ لثمتي ,يلاملا ريرقتلا رُطُأ نم ديدعلا ف -٤٤
 ف ةجردملا ةيلاملا تاودألل ةنلعملا راعسألا ىلع لوصحلا نكميو .ًايبسن ًاطيسب ةيلاملا ةادألا يوقت نوكي دق ,تالاحلا هذه لثم فو .)لوألا ىوتسملا
 .ةيجراخلا ريعستلا رداصم وأ اهسفن ةيلاملا قاوسألا وأ ةيلاملا تاروشنملا لثم رداصم نم ةلئاسلا ةيوناثلا قاوسألا ف ةلوادتملا وأ ةيلاملا قاوسألا
 قوسلا لاوحأ سكعي رعسلا نأ نمضت ىتح راعسألا ضرع هساسأ ىلع مدقملا ساسألا ةرادإلا مهفت نأ مهملا نمف ,ةنلعملا راعسألا مادختسا دنعو
 يتلاحلا ف ةلداعلا ةميقلا ىلع ًايفاك اًليلد ةيلاملا قاوسألا وأ تاروشنملا نم اهيلع لوصحلا متي يتلا ةنلعملا راعسألا مدقت دقو .سايقلا خيرات ف
 :لاثملا ليبس ىلع ,يتيلاتلا

 ت دق لوادتلا نوكيو لوادتم رعس رخآ ىلع ًامئاق راعسألا ضرع ناك اذإ ,لاثملا ليبس ىلع( "ةحلاص ريغ" وأ ةميدق راعسألا نوكت ال امدنع )أ(
 ;)تقولا ضعب ذنم

 .ييفاك مجحو راركتب ةيلاملا ةادألا ف ًايلعف نولوادتملا اهب لوادتي يتلا راعسألا يه راعسألا ضورع نوكت امدنع )ب(

 عمج ةأشنملا ىلع مزاللا نم نوكيس ,)لوألا ىوتسملا نم لخدم ,ىرخأ ةرابعب( ةيلاملا ةادألل لوادتم ظوحلم رعس يأ قوسلا ف دجوي ال امدنع -٤٥
 :يلي ام ىلع راعسألا تارشؤم لمتشت دقو .ةيلاملا ةادألا يوقت بولسأ ف اهمدختستل راعسألل ىرخأ تارشؤم

 يرورضلا نم ناك اذإ امب مامتهالا ىلويو .ةادألا سفنب ةقلعتملا ةيلاملا مئاوقلا خيرات دعب متت يتلا تالماعملا كلذ ف امب ,ةثيدحلا تالماعملا •
 تالماعملا هذه نوكت نأ ةرورضلاب سيل ذإ ,ةلماعملا ءارجإ خيراتو سايقلا خيرات يب ةرتفلا ف قوسلا لاوحأ ف تاريغتلل ًاعبت ليدعت ءارجإ
 نوكت ال ّمث نمو ةيرارطضا ةلماعم ةلماعملا لثمت نأ ًاضيأ نكمملا نمو .ةيلاملا مئاوقلا خيرات ف ةمئاق تناك يتلا قوسلا لاوحأ ىلع ًارشؤم
 .مظتنملا لوادتلا ف رعسلا ىلع ًارشؤم



 

 
  ١١٣١    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ىتح ريظنلا رعس ىلع تاليدعت لاخدإ مزليو ."ريظنلاب ريعستلا" ظفلب ًابلاغ ةهباشملا تاودألا ف ةثيدحلا وأ ةيراجلا تالماعملا فرعُت  •
 نامتئالاو ةلويسلا رطاخم ف تافالتخالا ةاعارمل ,لاثملا ليبس ىلع ,اهريعست يراجلا ةادألاو ريظنلا اذه يب تافالتخالا رثأ رعسلا رهظُي
 .يتادألا يب

 ةادألا يب فالتخالا رثأ راهظإل تاليدعت لاخدإ مزلي ,ةهباشملا تاودألاب ةقلعتملا تالماعملا ف لاحلا وه امك .ةهباشملا تاودألا تارشؤم •
 .مدختسملا رشؤملا اهنم طبنتسملا ةادألاو اهريعست يراجلا

 عابتال ةيقطنملا بابسألا كلذ ف امب ,ةنيعم ةيلام ةادأ يوقتل مدختسملا جذومنلاو يوقتلاب ةصاخلا اهتاسايس قيثوتب ةرادإلا موقت نأ عقوتملا نم -٤٦
 دكأت مدعل ًاعبت تاليدعت لاخدإ يرورضلا نم ناك اذإ اميف ةأشنملا رظنو ,يوقتلا ةيجهنم ف ةمدختسملا تاضارتفالا رايتخاو ,مدختسملا جذومنلا
 .سايقلا

 جذامنلا 

 ريعست ةلداعمك ةطيسب جذامنلا نوكت نأ نكميو .قوسلا ف رشابم لكشب رعسلا دصر نكمي ال امدنع ةيلاملا ةادألا يوقتل جذامنلا مدختسُت دق -٤٧
 .ثلاثلا ىوتسملا تالخدمب ةيلاملا تاودألا يوقتل ةروطملا تايجمربلا تاودأ امّيسالو ,تاديقعت ىلع يوطنت نأ نكمي وأ مادختسالا ةعئاش تادنسلا
 .ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلل ةيباسحلا تايلمعلا ىلع جذامنلا نم ديدعلا دمتعتو

 لمشتو .يوقتلا ف تاريغتملا يب ةقالعلل ةمكاحلا ئدابملا وأ دعاوقلا ةيجهنملا حضوتو .تانايبو تاضارتفاو ةيجهنم ىلع جذامنلا لمتشتو  -٤٨
 وأ ةيلاملا ةادألا نع ةيضارتفا وأ ةيلعف تامولعم ىلع تانايبلا لمتشت دقو .جذومنلا ف ةمدختسملا ةدكؤملا ريغ تاريغتملل تاريدقت تاضارتفالا
   .ةيلاملا ةادألل ىرخألا تالخدملا

 :اذإ ام ةيلام ةادأ يوقتل هتحص نم ققحتلا وأ جذومن عضو دنع ةأشنملا اهلوانتت دق يتلا رومألا لمشت ,فورظلل ًاعبت -٤٩

 دقو .همادختسا نم ضرغلل ًابسانم لازي ال هنأ نامضل هل ةيرود تاعجارم ءارجإ عم ,مادختسالا لبق هتحص نم ًاققحتم جذومنلا ناك •
 :يلي ام يوقت ةأشنملا اهب موقت يتلا ققحتلا ةيلآ لمشت

 .ةيساسحلا تاذ لئاسملاو ةيسايقلا تارشؤملا ةبسانم ىدم كلذ ف امب ,ةيجهنملل ةيضايرلا ةمالسلاو ةيرظنلا ةحصلا ○

 .جذومنلا ف مادختسالل ةبسانم تالخدم رفوتت تناك اذإ امو ,قوسلا تاسرامم عم جذومنلا تالخدم لامتكاو قاستا ○

 .جذومنلا ىلع ةينمألا ةباقرلا تاودأو تاءارجإلاو تارييغتلا ىلع ةباقرلا تاسايس نم بسانم وه ام كانه ناك •

 .قوسلا لاوحأ ف تاريغتلل ًاعبت بسانملا تقولا فو بسانم وحن ىلع هليدعت وأ هرييغت ت جذومنلا ناك •

 ةليسو كلذب مايقلا دعُيو .يعوضومو لقتسم مسق ةطساوب هتحص نم ققحتلل رابتخالاو ةعجارملاو ةرياعملل ًايرود عضخي جذومنلا ناك •
 .ةيلاملا ةادألل قوسلا ف نوكراشملا اهبسني يتلا ةميقلل لداعلا ضرعلا وه جذومنلا جرخم نوكي نأ نامضل

 .دصرلل ةلباقلا ريغ تالخدملل نكمم مادختسا ربكأو دصرلل ةلباقلا ةلصلا تاذ تالخدملل نكمم مادختسا ربكأ ققحي جذومنلا ناك •

 فورظ ف اهومدختسي نأ قوسلا ف يكراشملا نأش نم يتلا تاضارتفالا رثأ راهظإل جذومنلا جرخُم ىلع تاليدعت لاخدإ ت دق ناك •
 .ةهباشم

 ليلحت يأ جئاتنو ةبولطملا تانايبلاو ةيساسألا هتاملعمو جذومنلل ةدوصقملا دويقلاو تاقيبطتلا كلذ ف امب ,ٍفاك لكشب ًاقثوم جذومنلا ناك •
 .جذومنلا جرخُم ىلع اهلاخدإ ت تاليدعت يأو ةحصلا نم ققحتلل هؤارجإ ت
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 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ةعئاش ةيلام ةادأل لاثم 

 قاروألا نأل ًارظنو ٩.لوصأب ةنومضملا ةيلاملا ةقرولا مساب فرعُت ,ةعئاش ةيلام ةادأ يوقتل جذامنلا مادختسا اهب نكمي يتلا ةيفيكلل حيضوت يلي اميف -٥٠
   :مزلتست يهو جذامنلا مادختساب نّمثُت ام ًاريثكف ,ثلاثلا وأ يناثلا ىوتسملا نم تالخدم ىلع ًءانب ًابلاغ نّمثُت لوصأب ةنومضملا ةيلاملا

 ريدقتل يساسألا ينهرلا نامضلا مدختسُيو .ةيلاملا ةقرولا طورشو )ب( ;يساسألا ينهرلا نامضلا )أ( ف رظنلا - ةيلاملا ةقرولا عون مهف •
 .نامتئا ةقاطب وأ يراقع نهرب ةصاخلا يلصألا غلبملاو ةدئافلا تاعوفدم لثم ةيدقنلا تاقفدتلا غلابمو تيقوت

 نع فلختلا تالاح نم ةلاح ةيأو دادسلا بيترت لثم ,ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا قوقح يوقت اذه لمشي - ةيلاملا ةقرولا طورش مهف •
 نيدلا( ةيلاملا قاروألا يلماح تائف ضعبل دادسلا بلطتت يتلا طورشلا ىلإ ,ةيولوألا مساب ًابلاغ فرعُي يذلا ,دادسلا بيترت ريشيو .ءافولا
 ةيدقنلا تاقفدتلا ف ةيلاملا قاروألا يلماح تائف نم ةئف لك قوقح ىلإ ًاريثك راشُيو .)قاقحتسالا يلات نيدلا( ىرخأ تائف لبق )زاتمملا
 ىلإ لصوتلل اهغلبمو ةيدقنلا تاقفدتلا تيقوتب ةقلعتملا تاضارتفالا عم قوقحلا هذه مدختسُتو ,ةيدقنلا تاقفدتلا قاقحتسا عباتت ظفلب
 ةميق طابنتسال ةعقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا مصخُت مث .ةيلاملا قاروألا يلماح تائف نم ةئف لكل ةيريدقتلا ةيدقنلا تاقفدتلا نم ةعومجم
 .ةيريدقت ةلداع

 ةَّدِحو ةلمتحملا ءافولا نع فلختلا رطاخمو يساسألا ينهرلا نامضلل ةقبسملا تاعفدلاب لوصأب ةنومضملا ةيلاملا ةقرولل ةيدقنلا تاقفدتلا رثأتت دق  -٥١
 نامضل ةيقوسلا ةدئافلا تالدعم يوقت ىلع ,قابطنالا ةلاح ف ,ةقبسملا تاعفدلا تاضارتفا ًةداع دمتعتو .كلذ نع ةمجانلا ةيريدقتلا رئاسخلا
 دق ةيراقعلا نوهرلل ةيقوسلا ةدئافلا تالدعم تناك اذإ ,لاثملا ليبس ىلعف .ةيلاملا ةقرولل معادلا ينهرلا نامضلا ىلع تالدعملل هباشم ينهر
 ريدقت مزلتسيو .ًءادتبا ًاعقوتم ناك امم ىلعأ قبسم عفد تالدعم ةيلاملا ةقرولا ف ةيساسألا ةيراقعلا نوهرلا دهشت دق ٍذئدنعف ًاضافخنا تدهش
 نع فلختلا تالدعم ريدقتل يضرتقمللو يساسألا ينهرلا نامضلل برق نع يوقت ءارجإ رئاسخلا ةدح ريدقتو ءافولا نع لمتحملا فلختلا
 تادحولا راعسأ تاريدقتب رئاسخلا ةدش رثأتت دقف ,ةينكس ةيراقع نوهر ىلع يساسألا ينهرلا نامضلا لمتشي امدنع ,لاثملا ليبس ىلعف .ءافولا
   .ةيلاملا ةقرولا ةدم رادم ىلع ةينكسلا

 ةيجراخلا ريعستلا رداصم

 كلذ ف امب ,ةأشنملل ةيلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتي دقو .ةلداعلا ةميقلا تامولعم ىلع لوصحلل ةيجراخلا ريعستلا رداصم تآشنملا مدختست دق -٥٢
 بيلاسأ عضو نع تآشنملا زجعت دقو .ةرادإلا اهيلإ رقتفت تاربخ ,ةيلاملا مئاوقلا ف تاودألا هذهب ةقلعتملا تاحاصفإلا دادعإو ةيلاملا تاودألا يوقت
 يدقتل وأ يوقت ىلإ لصوتلل ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم ًاردصم مدختست دقو ,يوقتلا ف مدختسُت دق يتلا جذامنلا كلذ ف امب ,ةبسانم يوقت
 نم ريبك مجح ف طرخنت ال يتلا تآشنملا ف وأ رغصألا تآشنملا ف صوصخلا هجو ىلع لاحلا وه اذه نوكي دقو .ةيلاملا مئاوقلا ف تاحاصفإ
 ريعست ردصم مادختساب ةرادإلا مايق نم مغرلابو .)ةنيزخلل تارادإ اهب يتلا ةيلاملا ريغ تاسسؤملا ,لاثملا ليبس ىلع( ةيلاملا تاودألا تالماعم
 .يوقتلا نع ةيئاهنلا ةيلوؤسملا لمحتت اهنإف ,يجراخ

 ةطساوب ًانكمم نوكي ال دق ةريصق ةينمز ةرتف لالخ اهريعست بولطملا ةيلاملا قاروألا مجح نأل ًاضيأ ةيجراخلا ريعستلا رداصم مدختسُت دق -٥٣
 ىدل نوكي دق ,ىرخأ تالاح فو .موي لك لصألا ةميق فاص ددحت نأ بجي يتلا ةلوادتملا رامثتسالا قيدانصل ًابلاغ لاحلا وه اذهو .ةأشنملا
 .اهب ةصاخلا يوقتلا تايلمع دييأتل ةيجراخلا ريعستلا رداصم مدختست اهنكل اهب ةصاخ ريعست ةيلآ ةرادإلا

 ردصم وأ يساسأ ردصمك ًءاوس ةيلاملا قاروألا يوقت دنع ةيجراخلا ريعستلا رداصم تآشنملا مظعم مدختست ,بابسألا هذه نم رثكأ وأ ببسل -٥٤
 :ييلاتلا يفنصلا نمض ًةداع ةيجراخلا ريعستلا رداصم عقتو .اهب ةصاخلا يوقتلا تايلمع دييأتل

 ;يقفاوتلا ريعستلا تامدخ كلذ ف امب ,ريعستلا تامدخ •

 .راعسألا ضورعل ءاطسولا يدقت •

 
 وأ نامتئالا تاقاطبب ةصاخلا ليصحتلا ةقحتسم غلابملا لثم ,ينهرلا نامضلا مساب فرعُت( ةيساسألا لوصألا نم ةعومجم اهمعدت ةيلام ةادأ يه لوصأب ةنومضملا ةيلاملا ةقرولا  ٩

 .ةيساسألا لوصألا كلت نم لخدلا ققحتو اهتميق دمتستو )تارايسلا ضورق
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 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ريعستلا تامدخ

 ةيموي يوقت تايلمع ًابلاغ يرجتو ,راعسألا هذهب ةقلعتملا تانايبلابو ةيلاملا تاودألا نم ةعونتم ةعومجم راعسأب تآشنملا ريعستلا تامدخ دوزت  -٥٥
 كلذ ف امب ,رداصملا نم ةريبك ةعومجم نم ةيقوسلا راعسألاو تانايبلا عمج قيرط نع تايلمعلا هذه متت دقو .ةيلاملا تاودألا نم ريبك ددعل

 نم ددع يب ريعستلا تامدخ عمجت دقو .ةيريدقتلا ةلداعلا ميقلا طابنتسال ةيلخاد يوقت بيلاسأ مادختساب ةنيعم تالاح فو ,قاوسألا يعناص
 ريعستلا تامدخ قبطت دقو  .يناثلا ىوتسملا تالخدم ىلإ ًادانتسا راعسألل ردصمك ريعستلا تامدخ ًابلاغ مدختسُتو .رعس ىلإ لصوتلل جهانملا
 نم نيرمثتسملا لثم ,فارطألا نم ةريبك ةعومجم كارشإب تامدخلا هذه ءالمع موقي ام ًابلاغو راعسألا ديدحت ةيفيك ىلع ةيوق ةباقر تاودأ
 .مهريغو يعجارملاو ىطسولاو ةيفلخلا بتاكملا فئاظوو عيبلاو ءارشلا يبناج

 نم ًةداع هذه ضفرلا تايلآ بلطتتو .ريعستلا تامدخ نم ةملتسملا راعسألا ضفر ءالمعلل حيتت يمسر عباط تاذ ةيلآ ًابلاغ ريعستلا تامدخل نوكي -٥٦
 ضفرلا رارقإ متي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .ةملتسملا ةلدألا ةدوج ىلع ًءانب ضفرلا تالاح فينصت عم ,ليدب رخآ رعس معدل ةلدأ يدقت ليمعلا
 ديزملل ليمعلاب صاخ يوقت بولسأ ىلإ دنتسملا ضفرلا عضخي دق اميف ,هب ةيارد ىلع ريعستلا ةمدخ نكت مل ةادألا كلتل ثيدح عيب ىلإ دنتسملا
 ححصت نأ ىلع ةرداق ,عيبلاو ءارشلا بناج نم لك ىلع ,يكراشملا رابك نم ريبك ددع ىلع ةيوطنملا ريعستلا ةمدخ نوكت دق ,اذكهو .صيحمتلا نم
 .قوسلا ف يكراشملل ةحاتملا تامولعملا لماك لكشب سكعتل راعسألا رارمتساب

 يقفاوتلا ريعستلا تامدخ

 لصحتو .ىرخألا ريعستلا تامدخ نع ةفلتخم نوكت يتلاو يقفاوتلا ريعستلا تامدخ نم ةجتانلا ريعستلا تانايب تآشنملا ضعب مدختست دق -٥٧
 ةمدخل هراعسأ بتتكم لك مدقيو .)نوبتتكملا( ةكراشملا تآشنملا نم ديدعلا نم ةادألا لوح ريعستلا تامولعم ىلع يقفاوتلا ريعستلا تامدخ
 دعب تانايبلل ًايباسح ًاطسوتم نوكي ام ًةداع يذلا ,يقفاوتلا رعسلاب بتتكم لك ىلع درتو ةيرسب تامولعملا هذه ريعستلا ةمدخ لماعتو .ريعستلا
 ةيقفاوتلا راعسألا نوكت دق ,ةفولأملا ريغ تاقتشملا قاوسأ لثم ,قاوسألا ضعبل ةبسنلابو .ةذاشلا ميقلا ةلازإل تانايبلا حيقنتل ةينيتور ةيلآ عابتا
 :لاثملا ليبس ىلع كلذ ف امب ,هنع ربعت اميف ةيقفاوتلا راعسألا قدص مييقت دنع لماوعلا نم ديدعلا ةاعارم متت نكل .ةحاتم تانايب لضفأ

 .مهب ةصاخ يوقت بيلاسأ ىلإ ةدنتسم ةيداشرتسا راعسأ درجم اهنأ مأ ةيلعفلا تالماعملا سكعت يبتتكملا نم ةمدقملا راعسألا تناك اذإ ام •

 .اهنم راعسألا ىلع لوصحلا ت يتلا رداصملا ددع  •

 .يقفاوتلا ريعستلا ةمدخ بناج نم ةمدختسملا رداصملا ةدوج  •

 .قوسلا ف رابك نوكراشم يكراشملا يب نم ناك اذإ ام •

 عالطا ىلع تآشنملا عيمج نوكت نل ,يلاتلابو .ةمدخلل مهراعسأ اومدق نيذلا يبتتكملل طقف ةحاتم ةيقفاوتلا راعسألا نوكت نأ ىلع ةداعلا ترج -٥٨
 ىلإ ةرادإلا جاتحت دقف ,ةمدقملا راعسألا ريدقت اهب ىرج يتلا ةيفيكلا ةفرعم ًةداع عيطتسي ال بتتكملا نأل ًارظنو .ةيقفاوتلا راعسألا ىلع رشابم
 تناك اذإ ةصاخ لاحلا وه اذه نوكي دقو .اهميوقت معدل يقفاوتلا ريعستلا تامدخ نم اهيلع لصحتملا تامولعملا ىلإ ةفاضإ ىرخأ ةلدأ رداصم
 باسحب رداصملا هذه مايق ةيفيك مهف نع ةزجاع ةرادإلا تناكو اهب ةصاخلا يوقتلا بيلاسأ ىلإ ًادانتسا ةيداشرتسا ًاراعسأ مدقت رداصملا
 .اهراعسأ

 راعسألا ضورعل ءاطسولا يدقت 

 نع ةدع بناوج نم فلتخت اهنومدقي يتلا ضورعلا نإف ,مهئالمعل ةيضرع ةمدخك الإ راعسألا ضورع يدقتب نوموقي ال ءاطسولا نأل ًارظن -٥٩
 ضورع دادعإ ف ةمدختسملا ةيلآلا نع تامولعم يدقت ف يبغار ريغ ءاطسولا نوكي دقو .ريعستلا تامدخ ف اهيلع لوصحلا متي يتلا راعسألا
 راعسأ ضورع نوكت دقو .تالماعملاب قلعتي اميف اهب ملع ىلع ريعستلا ةمدخ نوكت ال دق تامولعم ىلع يعلطم نونوكي دق مهنكل ,مهراعسأ
 حضوي يح ف ,طيسولا بناج نم ةلداعلا ةميقلل ريدقت لضفأ يه ةيداشرتسالا راعسألا ضورعو .ةيداشرتسا نوكت دق وأ ذيفنتلل ةلباق ءاطسولا
 ةميقلا ىلع ًايوق اًليلد ذيفنتلل ةلباقلا راعسألا ضورع دعُتو .رعسلا اذهب ةلماعملا ءارجإ ف بغري طيسولا نأ ذيفنتلل لباقلا راعسألا ضرع
 .ضرعلا دادعإ ف طيسولا اهمدختسا يتلا قرطلا ف ةيفافشلا ىلإ راقتفالا ببسب ةوق لقأ ةيداشرتسالا راعسألا ضورع نوكت اميف  .ةلداعلا
  .هتظفحم ف ةيلاملا ةقرولا سفن زوحي طيسولا ناك اذإ ام ىلع ًءانب طيسولا راعسأ ضرع ىلع ةباقرلا تاودأ ةدش فلتخت ,كلذ ىلإ ةفاضإو
 ةيجراخلا تامولعملا يه نوكت دق نايحألا ضعب فو ثلاثلا ىوتسملا نم تالخدم اهل يتلا ةيلاملا قاروألل ًابلاغ ءاطسولا راعسأ ضورع مدختسُتو
   .ةحاتملا ةديحولا



 

 
  ١١٣٤    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ةيجراخلا ريعستلا رداصمب قلعتت ىرخأ تارابتعا

 ف امب ,اهميوقت ف مادختسالل ةبسانم تامولعملا هذه تناك اذإ ام ديدحت نم ةرادإلا راعسألا ريعستلا رداصم اهب بسحت يتلا ةيفيكلا مهف نّكمي -٦٠
 .حاصفإلا ضارغأل هيف ةيلاملا ةقرولا فينصت يغبني يذلا تالخدملا ىوتسم ديدحتو ,يوقتلا بيلاسأ نم ٍّيأ ف تالخدملا دحأك اهمادختسا كلذ
 ةيجهنملا ةرادإلا مهفت نأ مهملا نمو ,اهب ةصاخ جذامن مادختساب ةيلاملا تاودألا يوقتب ةيجراخلا ريعستلا رداصم موقت دق ,لاثملا ليبس ىلعف
 .ةمدختسملا تانايبلاو تاضارتفالاو

 نم نوكيس ,ةطشن قوس ف ةلوادتملا راعسألا ىلإ ةدنتسم ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم اهيلع لصحتملا ةلداعلا ةميقلا تاسايق نكت مل اذإ -٦١
 مهف نمضتيو .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ عم ةقستم ةقيرطب ةطبنتسم ةلداعلا ةميقلا تاسايق تناك اذإ ام يوقتب ةرادإلا موقت نأ يرورضلا
 :يلي ام ةلداعلا ةميقلا سايقل ةرادإلا

 مييقت لجأ نم ,يوقتلا بيلاسأ نم بولسأب ًاددحم ةلداعلا ةميقلا سايق ناك اذإ ام ,لاثملا ليبس ىلع - ةلداعلا ةميقلا سايق ديدحت ةيفيك •
 ;ةلداعلا ةميقلا سايق نم فدهلا عم ًاقستم بولسألا ناك اذإ ام

 ;ةمزلم ضورع وأ يداشرتسا قرف وأ ةيداشرتسا راعسأ نع ةرابع راعسألا ضورع تناك اذإ ام •

 ف قوسلا لاوحأ سكعي سايقلا اذه ناك اذإ ام مييقت لجأ نم - ةلداعلا ةميقلا سايق ريدقتب ةيجراخلا ريعستلا رداصم مايق راركت لدعم •
 .سايقلا خيرات

 اهب ظفتحت يتلا ةصاخلا ةيلاملا تاودألاب طيحملا قايسلا ف اهراعسأ ضورع اهيلع ًءانب ةيجراخلا ريعستلا رداصم تددح يتلا سسألا مهف نإ
 .اهب ةصاخلا يوقتلا تايلمع معدل اهيلع دامتعالا ةيناكمإو ةلدألا هذه ةلص ىدم يوقت ف ةرادإلا دعاسي ةأشنملا

 هذه ف قيقحتلاو ,راعسألا تارشؤم طابنتسا ةيفيك مهف دعاسيو .ةفلتخم رداصم نع ةرداصلا راعسألا تارشؤم يب تانيابت كانه نوكت نأ نكمي -٦٢
 نم نوكي دقو .اًلوقعم يوقتلا ناك اذإ امم ققحتلا لجأ نم ةيلاملا تاودألاب صاخلا اهميوقت دادعإ ف ةمدختسملا ةلدألا دييأت ف ةرادإلا ,تانيابتلا
 راعسألا قاطن ف دحاو رعس كانه نوكي دق هنأل ,ثحبلا نم ديزملا ءارجإ نود ,ةمدقملا راعسألا ضورع طسوتم ذخأ ىلع راصتقالا بسانملا ريغ
 موقت نأ ةرادإلل نكمي ,ةلوقعم ةيلاملا تاودألل ةرادإلا يوقت تايلمع تناك اذإ ام يوقتلو .طسوتملا وه نوكي ال دقو ةلداعلا ةميقلل اًليثمت رثكألا وه
 :يلي امب

 ف يبغار يعئابو ءارشلا ف يبغار نيرتشم يب تالماعم تسيلو ةيرارطضا تالماعم لثمت ةيلعفلا تالماعملا تناك اذإ اميف رظنلا •
 وأ ;ةنراقملا راعسأ دحأك رعسلا مادختسا نالطب ىلإ اذه يدؤي دقو .عيبلا

 وأ ;ةمءالم رثكألا ريعستلا تانايبل رشؤمك كلذب مايقلا نكميو .ةادألل ةعقوتملا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا ليلحت •

 نوكت دق ,لاثملا ليبس ىلع( دصرلل ةلباقلا راعسألا ىلع ًاسايق دصرلل ةلباقلا ريغ راعسألا جاتنتسا ,هدصر نكمي ال ام ةعيبط ىلع ًءانب •
 ىنحنم جاتنتسا نكمملا نم نوكي دق نكل ,كلذ نم دعبأل سيل نكلو تاونس رشع ىتح قاقحتسالا لاجآل دصرلل ةلباق راعسأ كانه
 دعبت ةرتفل سايقلاب جاتنتسالا مادختسا مدع نامضل رذحلا يخوت بجيو .)رشؤمك ىلوألا رشعلا ىلع ًاسايق تاونس رشعلا دعب امل راعسألا
 وأ ;هيلع دامتعالا اهعم رذعتي ةجردل ةفيعض دصرلل ةلباقلا راعسألاب هتلص حبصت ال ىتح دصرلل لباقلا ىنحنملا نع ًاريثك

 وأ ;ةهباشتملا ةيلاملا تاودألا يب اميف اهقاستا نم دكأتلل اهضعبب ةيلاملا تاودألا ةظفحم ف راعسألا ةنراقم •

 وأ ;اهنم لك ف ةمدختسملا تاضارتفالاو تانايبلا رابتعالا ف ذخألا عم ,جذومن لك جئاتن دييأتل دحاو جذومن نم رثكأ مادختسا •

 .ةلصلا تاذ ةينهرلا تانامضلاو طوحتلا تاودأل راعسألا ف تاكرحتلا يوقت •

 .اهفورظب ةصاخ نوكت دق ىرخأ لماوع ف ًاضيأ رظنت دق ,يوقتلاب قلعتي اميف اهداهتجال ةأشنملا ةسرامم ءانثأو



 

 
  ١١٣٥    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 يوقتلا ءاربخب ةناعتسالا

 ًافالخو  .اهلك وأ ةيلاملا اهقاروأ ضعب يوقتب موقيل رخآ يوقت بتكم يأ وأ طيسو وأ يرامثتسا فرصم نم يوقت ريبخ فيلكتب ةرادإلا موقت دق -٦٣
 ءارجإل ريبخ فيلكتب موقت امدنع ةرادإلل رسيأ ةروصب ةحاتم ةمدختسملا تانايبلاو ةيجهنملا نوكت ,ءاطسولا راعسأ ضورعو ريعستلا تامدخل
 .مدختسملا يوقتلا نع ةيئاهنلا ةيلوؤسملا لمحتت اهنإف ,ريبخ يأ فيلكتب ةرادإلا مايق نم مغرلابو  .اهنع ةباينلاب يوقتلا

 ةيلاملا تامازتلالاب قلعتت اياضق

 لكل ةيلاملا ةوقلاو نامتئالا ةدوج يوقتلا اذه سكعيو .ةيلاملا تامازتلالاو ةيلاملا لوصألا نم لك يوقت ف ًامهم ًابناج نامتئالا رطخ ريثأت مهف دعُي -٦٤
 ف كراشم ىلإ هليوحت ت دق مازتلالا نأ يلاملا مازتلالا سايق ضرتفي ,يلاملا ريرقتلا رُطُأ ضعب فو .نامتئالا معد تامدخل مدقم يأو ردصمُلا نم
 نأش نم يتلا ةقيرطلا سفن مادختساب ًةداع ساقُت هتميق نإف ,يلاملا مازتلالل ظوحلم يقوس رعس دوجو مدع ةلاح فو .سايقلا خيرات ف قوسلا
 ,صوصخلا هجو ىلعو .)ثلاث فرط نامتئا زيزعت لثم( مازتلالاب ةصاخ لماوع كانه نكت مل ام ,لباقملا لصألا ةميق سايقل اهعبتي نأ لباقم فرط
 .نايحألا بلاغ ف سايقلا بعص ةأشنملاب صاخلا ١٠يتاذلا نامتئالا رطخ نوكي نأ نكمي

 ةيلاملا تاودألاب قلعتي اميف حاصفإلاو ضرعلا 

 تاريثأتل ىزغم تاذ تامييقتب مايقلا نم ةيلاملا مئاوقلا يمدختسم يكمتل ةيلاملا مئاوقلا ف تاحاصفإ يدقت يلاملا ريرقتلا رُطُأ مظعم بلطتت -٦٥
 .ةيلاملا تاودألاب ةطبترملا دكأتلا مدع تالاحو رطاخملا كلذ ف امب ,ةأشنملل ةيلاملا تاودألا ةطشنأ

 ةيبساحملا تابلطتملا دعُتو .ةيلاملا تاودألاب قلعتي اميف )ةيبساحملا تاسايسلا كلذ ف امب( ةيعونو ةيمك تامولعم نع حاصفإلا رُطأُلا مظعم بلطتت  -٦٦
 يوقت ءارجإ درجم نم رثكأ لمشتو يلاملا ريرقتلا رُطُأ مظعم ف ةعساو تابلطتم اهتاحاصفإو ةيلاملا مئاوقلا ضرع ف ةلداعلا ةميقلا تاسايقل
 اهتاقفدتو ةيلاملا تاودألا صئاصخ نع ةمهم ةيقايس تامولعم ةيلاملا تاودألا نع ةيعونلا تاحاصفإلا مدقت ,لاثملا ليبس ىلعف .ةيلاملا تاودألل
 .اهل ةضرعم ةأشنملا نوكت يتلا رطاخملاب ًاملع نيرمثتسملا ةطاحإ ف دعاسي دق امم ةيلبقتسملا ةيدقنلا

 تاحاصفإلا فانصأ 

 :حاصفإلا تابلطتم لمشت -٦٧

 ;ةيلاملا تامازتلالاو لوصألا فانصأ ,لاثملا ليبس ىلع - ةيلاملا مئاوقلا ف ةجردملا غلابملا نم طبنتسُت ةيمك تاحاصفإ )أ(

 ;اهل ةضرعم ةأشنملا نوكت يتلا قوسلا رطاخم نم عون لكل ةيساسحلا ليلحت ,لاثملا ليبس ىلع - ًامهم ًاداهتجا بلطتت ةيمك تاحاصفإ )ب(

 تاسايسلاو ةباقرلا تاودأو فادهألاو ةيلاملا تاودألا ىلع ةأشنملا ةمكوح حرشت يتلا تاحاصفإلا ,لاثملا ليبس ىلع - ةيعون تاحاصفإ )ج(
 .رطاخملا سايقل ةمدختسملا قرطلاو ةيلاملا تاودألا نع ةمجانلا رطاخملا نم عون لك ةرادإل تايلآلاو

 .يوقتلاب ةطيحملا دكأتلا مدع تالاح ىلإ ةراشإلل ًايرورض حاصفإلا نوكي نأ لامتحا داز ,يعم ريغتم ف تاكرحتلل ةيساسح رثكأ يوقتلا ناك املك -٦٨
 بيلاسأ ف ةمدختسملا تاضارتفالا ف تارييغتلا تاريثأت كلذ ف امب ,ةيساسحلا تاليلحت نع حاصفإلا ةنيعم يلام ريرقت رُطُأ ًاضيأ بلطتت دقو
 نمض ةفنصملا ةلداعلا ةميقلا تاسايق تاذ ةيلاملا تاودألل ةبولطملا ةيفاضإلا تاحاصفإلا فدهت ,لاثملا ليبس ىلعف .ةأشنملاب ةصاخلا يوقتلا
 يتلا كلت ةلداعلا ةميقلا تاسايق تاريثأتب ًاملع ةيلاملا مئاوقلا يمدختسم ةطاحإ ىلإ ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلا ف ثلاثلا ىوتسملا تالخدم
 .يصخشلا ريدقتلل ًاعوضخ رثكألا تالخدملا مدختست

 تاودألا نع ةمجانلا رطاخملا ىدمو ةعيبط يوقت نم ةيلاملا مئاوقلا يمدختسم نّكمت يتلا تامولعملا نع حاصفإلا يلاملا ريرقتلا رُطُأ ضعب بلطتت -٦٩
 ةرادإلا ةشقانم ف وأ ,ةيلاملا مئاوقلا ىلع تاحاضيإلا ف حاصفإلا اذه يمضت متي دقو .ريرقتلا خيرات ف اهل ةضرعم ةأشنملا نوكت يتلاو ةيلاملا
 ةأشنملا ضرعت ىدم ىلع حاصفإلا ىدم دمتعيو .ةعجارملا ةيلاملا مئاوقلا نم ةيعجرم تاراشإ هيلإ ليحت يذلا يونسلا اهريرقت نمض اهليلحتو
 :نع ةيعون تاحاصفإ اذه لمشيو .ةيلاملا تاودألا نع ةمجانلا رطاخملل

 ;اهنم بلطُت يتلا ةينهرلا تانامضلاو ةأشنملل ةيلبقتسملا ةلويسلا ىلع ةلمتحملا تاريثأتلا كلذ ف امب ,اهتأشن ةيفيكو رطاخملل ضرعتلا •

 
 .قوسلا لاوحأ ف تاريغتلل هتبسن نكمي ال يذلا ةلداعلا ةميقلا ف ريغتلا غلبم وه يتاذلا نامتئالا رطخ  ١٠



 

 
  ١١٣٦    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ;رطاخملا سايقل ةمدختسملا قرطلاو رطاخملا ةرادإل اهتايلآو اهتاسايسو ةأشنملا فادهأ •

 .رطاخملا ةرادإب ةصاخلا تايلآلا وأ تاسايسلا وأ فادهألا وأ رطاخملل ضرعتلا ف ةقباسلا ةرتفلا نع تاريغت يأ •

 ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةعجارملا تارابتعا :يناثلا مسقلا

 :لاثملا ليبس ىلع كلذ نمو .ةصاخ تابوعص ىلع ةيوطنم ةيلاملا تاودألا ةعجارم ةيلمع لعجت دق يتلا لماوعلا ضعب دجوت  -٧٠

 اهل ضرعتت يتلا رطاخملاو ,هلجأل ةمدختسملا ضرغلاو ةيلاملا تاودألا ةعيبط مهف عجارملاو ةرادإلا نم لك ىلع بعصلا نم نوكي دق هنأ •
 .ةأشنملا

 .ةيلعافب رطاخملا ةرادإل طوغض تحت ةرادإلا عضي امم ,ًاعيرس ريغتت دق ةلويسلاو قوسلا ف ةدئاسلا ءاوجألا نأ •

 .يوقتلل ةمعادلا ةلدألا ىلع لوصحلا بعصي دق هنأ •

 .لوصألا سالتخا رطخ نم ديزي دق امم ,ةريبك نوكت دق ةيلاملا تاودألاب ةطبترملا تاعوفدملا نم ةعفد لك نأ •

 ةمهم ضرعت تالاحو رطاخم كانه نوكت دق نكل ,ةريبك نوكت ال دق ةيلاملا تاودألاب قلعتي اميف ةيلاملا مئاوقلا ف ةلجسملا غلابملا نأ •
 .ةيلاملا تاودألا هذهب ةطبترم

 مهروجأ تابيترت تناك اذإ امّيسالو ,ةأشنملاب ةصاخلا ةيلاملا تاودألا تالماعم ىلع ًاريبك ًاريثأت نوسرامي دق يفظوملا نم اًليلق ًاددع نأ •
 ف نيرخآلا دارفألا بناج نم دارفألا ءالؤه ىلع هل غّوسم ال دامتعا كانه نوكي نأ لمتحُيو ,ةيلاملا تاودألا نم ققحتملا داريإلاب ةطبترم
 .ةأشنملا

 نأ نكمملا نمو ,يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل عجارملا مييقت ىلع رثؤي دق امم ,قئاقح نم اهب طبتري امو رطاخملا بجح ف لماوعلا هذه ببستت دقو 
 .ةئيسلا قوسلا لاوحأ لظ ف امّيسالو ,ةنماك رطاخم ًاعيرس رهظت

 ١١ينهملا كشلا ةعزن

 زيحت ىلع ةلادلا ةلمتحملا تارشؤملل ًاظّقيتم لظي نأ ف عجارملا دعاست يهو ةعجارملا ةلدأل يدقنلا مييقتلا ضرغل ةيرورض ينهملا كشلا ةعزن دعُت -٧١
 ىرخألا تامولعملاو تاراسفتسالا ىلع دودرلاو تادنتسملا ىلع دامتعالا ةيناكمإ فو ةبراضتملا ةعجارملا ةلدأ ف كيكشتلا ىلع كلذ يوطنيو .ةرادإلا
 أطخلا ببسب فيرحت عوقو لامتحا ىلإ ريشت دق يتلا تالاحلل ظّقيتلا ىلع كلذك يوطنيو .ةمكوحلاب يفلكملاو ةرادإلا نم اهيلع لوصحلا متي يتلا
 .ةمئاقلا فورظلا ءوض ف اهتبسانمو اهيلع لصحتملا ةعجارملا ةلدأ ةيافك ف رظنلاو شغلا وأ

 لاثملا ليبس ىلع ,ةيلاملا تاودألا هيلع يوطنت يذلا ديقعتلا عم ةعزنلا هذه ىلإ ةجاحلا ديزتو ,فورظلا عيمج ف ينهملا كشلا ةعزن قيبطت مزلي  -٧٢
 :يلي امب قلعتي اميف

 جذامنلا مادختسا دنع ةصاخ تابوعص ىلع يوطني دق ام وهو ,ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلا ت دق ناك اذإ ام يوقت •
 .ةطشن ريغ قاوسألا تناك اذإ ام ديدحت دنع وأ

 بيلاسأل ةرادإلا رايتخا ًاصوصخو ,ةأشنملاب صاخلا قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قيبطت ف ,ةرادإلا زيحت لامتحاو ,ةرادإلا تاداهتجا يوقت •
 .ةرادإلا تاداهتجا نع عجارملا ماكحأ اهيف فلتخت يتلا فورظلا ةجلاعمو ,يوقتلا بيلاسأ ف تاضارتفالا مادختساو ,يوقتلا

 ءاربخ اهدعأ يتلا يوقتلا تايلمع ةيلوقعم مييقت لاثملا ليبس ىلع ,اهيلع لصحتملا ةعجارملا ةلدأ ساسأ ىلع تاجاتنتسالا طابنتسا •
 .لداعلا ضرعلا ققحت ةيلاملا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفإلا تناك اذإ ام يوقتو ةرادإلا

 
 ١٥ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجارملا رايعم  ١١



 

 
  ١١٣٧    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ١٢طيطختلا تارابتعا

 :ةصاخ ةفصب يلي ام ىلع ةعجارملل طيطختلا ف عجارملا زيكرت بصني -٧٣

 ;حاصفإلاو ةبساحملا تابلطتم مهف •

 ;اهرطاخمو اهنم ضرغلاو ,ةأشنملا اهل ضرعتت يتلا ةيلاملا تاودألا مهف •

 ;ةعجارملا ف ةبولطم ةصصختم ةفرعمو تاراهم كانه تناك اذإ ام ديدحت •

 ;ةعجارملا قاطن ف عقت يتلا تامولعملا مظنو ةأشنملاب ةصاخلا ةيلاملا تاودألا تالماعم ءوض ف ةيلخادلا ةباقرلا ماظن يوقتو مهف •

 ;اهتطشنأو اهرودو ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو ةعيبط مهف  •

 ;ةيمدخ ةأشنم وأ ريبخب تناعتسا دق ةرادإلا تناك اذإ ام كلذ ف امب ,ةيلاملا تاودألا يوقتل ةرادإلا ةيلآ مهف •

 .هل ةباجتسالاو يرهوجلا فيرحتلا رطخ مييقت •

 حاصفإلاو ةبساحملا تابلطتم مهف

 ام كلذ ف امب ,ةيبساحملا تاريدقتلاب ةلصلا تاذ قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتمل مهف ىلإ عجارملا لصوتي نأ )٥٤٠( ةعجارملا رايعم بلطتي -٧٤
 بلطتتو ةدقعم ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا -اهسفن- قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم نوكت دقو ١٣.ةيميظنت تابلطتم يأو تاحاصفإ نم اهب قلعتي
 ريرقتلا رُطُأ ضعب بلطتتو .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم عيمجل لماش مهف ىلإ لصوتلا نع ةركذملا هذه ةءارق ينغُت الو .ةعساو تاحاصفإ
 :لثم رومأ ف رظنلا يلاملا

 ;طوحتلا نع ةبساحملا  •

 ;"لوألا مويلا" رئاسخو حابرأ نع ةبساحملا •

 ;ةيلاملا تاودألا تالماعم تابثإ ءاغلإو تابثإ  •

 ;يتاذلا نامتئالا رطخ  •

 .اهتلكيهو ةدقعم ةيلام تاودأ ءاشنإ ف تطرخنا دق ةأشنملا تناك اذإ امّيسالو ,اهتابثإ ءاغلإو رطاخملا ليوحت  •

 ةيلاملا تاودألا مهف

 نوكت يتلا وأ ةأشنملا اهيف ترمثتسا يتلا تاودألل مهف ىلإ لصوتلا دعاسُيو .ضرعتلاو رطخلل ةنيعم رصانع ةيلاملا تاودألا صئاصخ يفخُت دق -٧٥
 :يلي ام ديدحت ف عجارملا ,تاودألا صئاصخ كلذ ف امب ,اهل ةضرعم

 ;قيقد ريغ لكشب ةلجسم وأ ةبئاغ تالماعملا ىدحإ نم ةمهم بناوج كانه تناك اذإ ام •

 ;ًابسانم ودبي يوقتلا ناك اذإ ام  •

 ;ةأشنملا بناج نم ةلماك ةرادإو مات مهفب ىظحت تاودألل ةمزالملا رطاخملا تناك اذإ ام  •

 .ةلوادتم ريغو ةلوادتم تامازتلاو لوصأ ىلإ يغبني امك ةفّنصُم ةيلاملا تاودألا تناك اذإ ام  •

 :ةأشنملاب ةصاخلا ةيلاملا تاودألل مهف ىلإ هلصوت دنع عجارملا اهيف رظني دق يتلا رومألل ةلثمأ يلي اميف -٧٦

 .ةأشنملا اهل ضرعتت يتلا ةيلاملا تاودألا عاونأ •

 .هل ةدعملا مادختسالا •

 
 .ةيلاملا مئاوقلا ةعجارمل طيطختلا نع عجارملا ةيلوؤسم "ةيلاملا مئاوقلا ةعجارمل طيطختلا" )٣٠٠( ةعجارملا رايعم لوانتي  ١٢
 )أ(٨ ةرقفلا ,)٥٤٠( ةعجارملا رايعم  ١٣



 

 
  ١١٣٨    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 .اهنع ةبساحملا تابلطتمو اهمادختساو ةيلاملا تاودألل ,لاحلا ىضتقم بسح ,ةمكوحلاب يفلكملاو ةرادإلا مهف •

 ةيلاملا تاودألا تالماعمل يلكلا رثألا ًاضيأو ,ًامات ًامهف اهيلع ةبترتملا راثآلا مهف نكمي ىتح ةقدلا هجو ىلع اهصئاصخو تاودألا طورش •
 .اهضعبب ةطبترم تالماعملا هذه تناك اذإ ةصاخ

 .ةأشنملاب ةصاخلا رطاخملا ةرادإل ةماعلا ةيجيتارتسالا ف قئاللا بولسألاب تاودألا جاردإ ةيفيك •

 ةمكوحلاب يفلكملا عم تاشقانملاو ,فئاظولا هذه لثم دوجو ةلاح ف ,رطاخملا ةرادإ ةفيظوو ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو نم تاراسفتسالا ديفت دقو
 .ةيلاملا تاودألا مهف ف عجارملا

 بلطتت وأ يلاملا ريرقتلا رُطُأ ضعب زيجتو .ةقتشم ىلع ,ةيلاملا ريغ تاودألاب ةصاخلا دوقعلا كلذ ف امب ,دقعلا يوتحي دق ,تالاحلا ضعب ف -٧٧
 اهنع ةبساحملاو ةجمدملا تاقتشملا ديدحتل ةرادإلا ةيلآ مهف دعاسي فوسو .فورظلا ضعب ف فيضملا دقعلا نع "ةجمدملا" تاقتشملا هذه لصف
 .ةأشنملا اهل ضرعتت يتلا رطاخملا مهف ف عجارملا

 ١٤ةصصختملا ةفرعملاو تاراهملا باحصأب ةعجارملا ف ةناعتسالا

 ةعجارملا رايعم بلطتيو .عجارملا ةءافك ف لثمتي ,ةدقعملا ةيلاملا تاودألا امّيسالو ,ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةعجارملا لامعأ ف يسيئر رخآ رابتعا ةّمث -٧٨
 نوكلتمي ,طابترالا قيرف نمض اوسيلو عجارملا مهب يعتسي ءاربخ يأو ,طابترالا قيرف نأب ًاعنتقم طابترالا نع لوؤسملا كيرشلا نوكي نأ ١٥)٢٢٠(
 رادصإ نم نكمتللو ةقبطنملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا تابلطتملاو ةينهملا ريياعملل ًاقفو ةعجارملا طابترا ذيفنتل ةبسانملا تاردقلاو تاءافكلا يعمتجم
 لوبق ناك اذإ ام ديدحت عجارملا ىلع ١٦ةلصلا تاذ ةيقالخألا تابلطتملا بجوت ,كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةطيحملا فورظلا لظ ف بسانم عجارم ريرقت
 عاونأل ةلثمأ هاندأ ٧٩ ةرقفلا مدقتو .ةبجاولا ةيانعلاو ةينهملا ةءافكلا كلذ ف امب ,ةيساسألا ئدابملاب ءافولل تاديدهت يأ لّكشي نأ هنأش نم طابترالا
 .ةيلاملا تاودألا قايس ف عجارملا اهيف رظني نأ بسانملا نم نوكي دق يتلا رومألا

 :ةيتآلا تالاجملا ف ,لاثملا ليبس ىلع ,ييصاصتخالا وأ ءاربخلا نم رثكأ وأ دحاو كارشإ ةيلاملا تاودألا ةعجارم بلطتت دق ,هيلع ًءانبو -٧٩

 ةصصختم ةفرعمو تاربخ مادختسا مزلي دقو .اهديقعت ىوتسم كلذ ف امب ,اهصئاصخو ةأشنملا لبق نم ةمدختسملا ةيلاملا تاودألا مهف •
 ت دق ناك اذإ ام يوقتو ,ةيلاملا مئاوقلا ف اهنيمضت ت دق ةقالعلا تاذ تارابتعالاو ةيلاملا ةادألا بناوج عيمج تناك اذإ امم ققحتلا دنع
 .رطاخملا نع حاصفإلا ىلإ ةجاحلا ةلاح ف قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإل ًاقفو ةيفاك تاحاصفإ يدقت

 ريغ ةسرامملا نوكت امدنع وأ ,ةفلتخم تاريسفتل عضخت اهنأ فورعملا نم تالاجم دجوت امدنع امّيسالو ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ مهف •
 .ريوطتلا ديق وأ ةقستم

 ةأشنملا ةطساوب ذافنإلل ةلباق دوقعلا تناك اذإ ام مهف كلذ ف امب ,ةيلاملا تاودألا نع ةمجانلا ةيبيرضلاو ةيميظنتلاو ةينوناقلا راثآلا مهف  •
 .ةصصختم ةفرعمو تاربخ بلطتي دق ام وهو ,)طابترالا لحم دوقعلا صحف ,لاثملا ليبس ىلع(

 .ةيلاملا تاودألل ةمزالملا رطاخملا مييقت  •

 ,غلابملا نم ىدم وأ ددحم غلبم ريدقتل وأ ةرادإلا اهب تماق يتلا يوقتلا تايلمع معدل ةمزاللا ةلدألا عمج ف طابترالا قيرف ةدعاسم •
 بعصلا نم تاضارتفالاو تانايبلاو ةطشن ريغ قاوسألا نوكت امدنع وأ ,دقعم جذومن مادختساب ةلداعلا ةميقلا دَّدحت امدنع امّيسالو
 .ءاربخلا دحأب ةرادإلا يعتست امدنع وأ ,دصرلل ةلباق ريغ تالخدم مدختسُت امدنع وأ ,اهيلع لوصحلا

 
 تابلطتمل عضخيو طابترالا قيرف ف ًاوضع دعُي هنإف ,هجراخ نم وأ بتكملا لخاد نم صخشلا ناك اذإ اّمع رظنلا ضغب ,ةبساحملاو ةعجارملا ف صخشلا اذه لثم ةربخ نوكت امدنع  ١٤

 هب ناعتسا ًاريبخ صخشلا اذه دعُي ,ةعجارملا وأ ةبساحملا ريغ رخآ لاجم ف صخشلا اذه لثم ةربخ نوكت امدنعو ."ةيلاملا مئاوقلا ةعجارمل ةدوجلا ةباقر" )٢٢٠( ةعجارملا رايعم
 ,ةصصختملا ةعجارملا وأ ةبساحملا تالاجم يب زييمتلا نأ )٦٢٠( ةعجارملا رايعم حضويو ."عجارملا هب ناعتسا ريبخ لمع مادختسا" )٦٢٠( ةعجارملا رايعم ماكحأ هيلع قبطنتو ,عجارملا
 )ةعجارملاو ةبساحملا ف ةربخلا( ةيلاملا تاودألا نع ةبساحملا قرط ف ةربخلا يب متي دق قيرفتلا نأ ىلإ ريشي هنكل ,ينهملا داهتجالل ًاعضاخ ًارمأ نوكيس ,رخآ لاجم ف ةربخلاو
 .)ةعجارملا وأ ةبساحملا ريغ رخآ لاجم ف ةربخلا( ةيلاملا تاودألل ةدقعملا يوقتلا بيلاسأ ف ةربخلاو

 ١٤ ةرقفلا ,)٢٢٠( ةعجارملا رايعم  ١٥
 ٦-٢١٠و ١-٢١٠ ناترقفلا ,يبساحملل ةنهملا تايقالخأل ةيلودلا ريياعملا سلجم نع ةرداصلا يينهملا يبساحملل ةنهملا تايقالخأ دعاوق  ١٦



 

 
  ١١٣٩    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 دق ,تآشنملا هذه لثم يفف .ةيلاملا تاودألا نم ريبك مجح اهيدل يتلا تآشنملا ف ًاصوصخو ,تامولعملا ةينقت ىلع ةباقرلا تاودأ يوقت •
 هذه ةجلاعم وأ ةيلاملا تاودألا كلت نع تامولعملا نم ريبك ردق لاسرإ متي امدنع لاثملا ليبس ىلع ,ديقعتلا ةديدش تامولعملا ةينقت نوكت
 .ةيمدخ ةأشنم نم ةمدقم ةلص تاذ تامدخ ىلع ًاضيأ لمتشت دقو .ًاينورتكلإ اهيلإ لوصولا وأ اهب ظافتحالا وأ تامولعملا

 ىلإ طابترالا قيرف جاتحي دق ,قوسلا لاوحأو ةبساحملا تابلطتمب ةطبترملا تاديقعتلاو ةيلاملا تاودألا نم ةنيعم عاونأ مادختساو ةعيبطل ًارظن -٨٠
 ,ةعجارملا وأ ةبساحملا ف ةبسانم ةينف ةربخب نوعتمتي ,هجراخ نم وأ بتكملا لخاد نم ,ةعجارملاو ةبساحملا لاجم ف نيرخآ يينهم عم ١٧رواشتلا
 :لثم لماوع رابتعالا ف ذخألا عم

 .طابترالا قيرف ءاضعأ ةربخ كلذ ف امب ,هتاءافكو طابترالا قيرف تاردق •

 .ةأشنملا اهمدختست يتلا ةيلاملا تاودألا تامس •

 ةيبسنلا ةيمهألاب قلعتي اميف امّيسالو ,ينهملا مكحلل ةجاحلا ًاضيأو ,طابترالا ف ةدوجوملا رطاخملا وأ ةيداعلا ريغ فورظلا ديدحت •
 .ةمهملا رطاخملاو

 .قوسلا لاوحأ •

 ةيلخادلا ةباقرلا مهف

 مهف ىلإ لصوتلا دعيو .اهب ةصاخلا ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف امب ,اهتئيبو ةأشنملا عجارملا مهفي نأب يضقت تابلطتم )٣١٥( ةعجارملا رايعم ددحي -٨١
 نّكميو .ةعجارملا لاوط اهليلحتو اهثيدحتو تامولعملا عمج نم ةيكيمانيدو ةرمتسم ةيلآ ,ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف امب ,اهتئيبو ةأشنملل
 ًاساسأ رفوي امم ,تارارقإلا ىوتسمو ةيلاملا مئاوقلا ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديدحت نم عجارملا هيلإ لصوتملا مهفلا
 تالماعملا هذه عونتو ةأشنملاب ةصاخلا ةيلاملا تاودألا تالماعم مجح ًةداع ددحيو .ةمّيقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل تاباجتسالا ذيفنتو ميمصتل
 ديدحت ف عجارملا اهيلع ةباقرلاو ةيلاملا تاودألا ةعباتم اهب متت يتلا ةيفيكلا مهف دعاسيو .ةأشنملا ف دجوت دق يتلا ةباقرلا تاودأ ىدمو ةعيبط
 تاودألا تالماعم نم ريبك مجح ف كراشت ةأشنم ف دجوت دق يتلا ةباقرلا تاودأ قحلملا حضويو .اهادمو اهتيقوتو ةعجارملا تاءارجإ ةعيبط
 .ةيلاملا

 اهتطشنأو اهرودو ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو ةعيبط مهف

 ةباقرلا تاودأ يوقتو ةعجارم نم ةمكوحلاب يفلكملاو ايلعلا ةرادإلا نكمت لامعأب ىربكلا تآشنملا نم ديدعلا ف ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو موقت دق -٨٢
 .أطخلا وأ شغلا ببسب نوكت يتلا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت ف ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو دعاست دقو .ةيلاملا تاودألا مادختساب ةقلعتملا
 ةأشنملا مادختسا نع ةمكوحلاب يفلكملا وأ ةرادإلل ديكأتلا يدقت تاءارجإ ذيفنتو مهفل ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظول ةمزاللا تاراهملاو ةفرعملا نكل
 ةفرعملل ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو كالتما ىدم دعُيو .ةأشنملا نم ىرخألا ءازجألل ةمزاللا كلت نع ةماع ةفصب ًامامت فلتخت ةيلاملا تاودألل
 اهيلحتو ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو ةءافك ًاضيأو ,اهتيطغتب ًايلعف اهمايقو ,ةأشنملاب ةصاخلا ةيلاملا تاودألا ةطشنأ ةيطغتل ةمزاللا ةربخلاو
 ةبسانم ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو نوكت نأ حجرملا نم ناك اذإ ام ديدحتب يجراخلا عجارملا مايق ف ةلصلا تاذ تارابتعالا دحأ ,ةيعوضوملاب
 .ةعجارملل ةماعلا ةطخلاو ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسالا ضارغأل

 ١٨:يلي اميف ةصاخ ةيمهأ ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو لمعل اهيف نوكي دق يتلا تالاجملا لثمتتو  -٨٣

 ;ةيلاملا تاودألا مادختسا ىدمل ةماع ةرظن عضو •

 ;اهب ةرادإلا مازتلاو تاءارجإلاو تاسايسلا ةبسانم يوقت •

 ;ةيلاملا تاودألا ىلع ةباقرلا ةطشنأل ةيليغشتلا ةيلعافلا يوقت •

 ;ةيلاملا تاودألا ةطشنأب ةلصلا تاذ مُظُنلا يوقت •
 

 ,طابترالا ريس لالخ بسانملا رواشتلا ءارجإب اوماق دق طابترالا قيرف ءاضعأ نأب ةعانق ىلع طابترالا نع لوؤسملا كيرشلا نوكي نأ )٢٢٠( ةعجارملا رايعم نم )ب(١٨ ةرقفلا بلطتت  ١٧
 .هجراخ وأ بتكملا لخاد نم بسانملا ىوتسملا ىلع نيرخآ صاخشأ عمو طابترالا قيرف لخاد ًءاوس

 .ًاضيأ ةمهم تاجتنملا ةباقرو جذامنلا ةعجارمب ةينعملا فئاظولاو رطاخملا ةرادإ ةفيظو لثم فئاظو اهب موقت يتلا لامعألا نوكت دق  ١٨



 

 
  ١١٤٠    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 .ةرادمو ةمّيقمو ةددحم ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةديدجلا رطاخملا تناك اذإ ام مييقت •

 ةيلاملا تاودألا يوقتل ةرادإلا ةيجهنم مهف

 رايعم بلطتيو .ةيلاملا تاودألا يوقت ىلع قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتم قيبطت ىلع ةيلاملا مئاوقلا دادعإ نع ةرادإلا ةيلوؤسم لمتشت -٨٤
 ف ىَعارُي امك ١٩.تاريدقتلا هذه اهيلإ دنتست يتلا تانايبلاو ةيبساحملا تاريدقتلاب ةرادإلا مايق ةيفيكل مهف ىلإ عجارملا لصوتي نأ )٥٤٠( ةعجارملا
 ,ةلداعلا ةميقلا سايق فدهل ًاقيقحتو .اهرفوت عقوتملا نم يتلا ةلدألا ىوتسم ديدحتو ةبسانم يوقت ةيجهنم رايتخا ةرادإلاب صاخلا يوقتلا جهنم
 لماشلا مهفلا حيتيو .ةحاتملا ةلصلا تاذ قوسلا تامولعم عيمج اهيف يعارت ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا سايقل يوقت ةيجهنم ةأشنملا عضت
 يغبني يتلاو ةهباشم وأ ةقباطم تاودأ نأشب ةحاتملا ةلصلا تاذ قوسلا تامولعم يوقتو ديدحتب موقت نأ ةأشنملل اهميوقت يراجلا ةيلاملا تاودألل
 .يوقتلا ةيجهنم ف اهنيمضت

 اهل ةباجتسالاو يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقت 

 ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةماعلا تارابتعالا

 تاودألا مادختسا يدؤي دقو .ةيبساحملا تاريدقتلل يرهوجلا فيرحتلا رطخ ىلع رثؤت ريدقتلا دكأت مدع ةجرد نأ ٢٠)٥٤٠( ةعجارملا رايعم حضوي -٨٥
 فيرحتلا رطخ عافترا ىلإ ,ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا ف نيابتلاو دكأتلا مدع نم ٍلاع ىوتسم ىلع يوطنت يتلا كلت لثم ,ًاديقعت رثكألا ةيلاملا
 :يلي ام يرهوجلا فيرحتلا رطخ ىلع رثؤت يتلا ىرخألا رومألا يب نمو .يوقتلاب قلعتي اميف امّيس الو ,يرهوجلا

 .ةأشنملا اهل ضرعتت يتلا ةيلاملا تاودألا مجح •

 .ىرخأ ةيلام تاودأ ىلع لمتشت اهسفن ةيلاملا ةادألا تناك اذإ ام كلذ ف امب ,ةيلاملا تاودألا طورش •

 .ةيلاملا تاودألا ةعيبط •

 ٢١شغلا رطخ لماوع

 .ةيلاملا تاودألا مادختسا نم ةققحتملا تادئاعلا ىلع روجألا ططخ دمتعت امدنع ةشوشغم ةيلام ريراقت دادعإل عفاودلا يفظوملا ىدل رفوتت دق -٨٦
 ةرادإ ىدل عفاود نم كلذ هقلخي دق امو ,رطاخملل اهلبقت عم ةأشنملا روجأ تاسايس لعافت ةيفيك مهف شغلا رطخ مييقت ف مهملا نم نوكي دقو
 .اهيلوادتمو ةأشنملا

 تآفاكملا ةيامح لجأ نم :ةشوشغملا ةيلاملا ريراقتلا ف طارخنالل يفظوملا وأ ةرادإلا ىدل عفاودلا ةدايز نع ةيلاملا قوسلا لاوحأ ةبوعص رفست دق -٨٧
 بنجت وأ ضارتقالا وأ ةلويسلا دودح وأ ةيميظنتلا دودحلا كاهتنا بنجت وأ ةرادإلا وأ يفظوملا بناج نم أطخ وأ شغ ءافخإ وأ ةيصخشلا
 ف ةداحلا تابلقتلا نع ةعقوتم ريغ رئاسخ أشنت دق ,قوسلا ف رارقتسا مدع دهشت يتلا تاقوألا يفف ,لاثملا ليبس ىلعو .رئاسخلا نع ريرقتلا
 ىلإ ةفاضإو .ىرخأ بابسأ يأل وأ ,لوادتلاب ةقلعتملا تاداهتجالا ءوس لالخ نم وأ ,لوصألا راعسأ ف عقوتملا ريغ فعضلا نع وأ ,قوسلا راعسأ
 .لمعلل ةيلاملا ةءالملاب ةمتهملا ةرادإلا ىلع ًاطوغض ليومتلا تابوعص قلخت ,كلذ

 يهو ,ةيلعافب لمعت اهنأكو ودبت دق يتلا ةباقرلا تاودأل زواجت ىلع شوشغملا يلاملا ريرقتلاو لوصألا سالتخا يوطني دق نايحألا نم ريثكلا ف -٨٨
 ءافخإب حمسي امم ةيليصفتلا تايلآلا ىلع ةباقرلا تاودأو تاضارتفالاو تانايبلا ىلع ةباقرلا تاودأ زواجت ىلع كلذ لمتشي دقو .كلذ فالخ ىلع
 اهتلواحم دنع اهل ةصاقم ءارجإ وأ تالوادت ءافخإل طغضلا ةدايز ىلإ قوسلا لاوحأ ةبوعص يدؤت دق ,لاثملا ليبس ىلعف .ةقرسلاو رئاسخلا
 .رئاسخلا دادرتسا

 يرهوجلا فيرحتلا رطخ مييقت

 اذه رفويو .اهقيبطتو ةيلخادلا ةباقرلا ميمصت يوقت )٣١٥( ةعجارملا رايعمل ًاقفو تارارقإلا ىوتسم ىلع ةددحملا رطاخملل عجارملا مييقت لمشي -٨٩
 تاءارجإلا نم لك كلذ ف امب ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعمل ًاقفو اهذيفنتو ةيفاضإلا ةعجارملا تاءارجإ ميمصتل بسانملا ةعجارملا جهنم ف رظنلل ًاساسأ

 
 )ج(٨ ةرقفلا ,)٥٤٠( ةعجارملا رايعم  ١٩
 ٢ ةرقفلا ,)٥٤٠( ةعجارملا رايعم  ٢٠
 .شغلا رطخ لماوع لوانتت يتلا تاهيجوتلاو تابلطتملا ةفرعمل "ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم دنع شغلاب ةقالعلا تاذ عجارملا تايلوؤسم" )٤٠٢( ةعجارملا رايعم رظنا  ٢١



 

 
  ١١٤١    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ةيأو ةباقرلا ةئيب ةوق كلذ ف امب ,ةعجارملاب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل عجارملا مهفب عبتملا جهنملا رثأتيو .ةباقرلا تاودأ تارابتخاو ساسألا
 تاودأ نأ عقوت ىلع لمتشي يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل عجارملا مييقت ناك اذإ امو اهديقعتو ةأشنملا تايلمع مجحو ,رطاخملا ةرادإب ةينعم ةفيظو
 .لاّعف لكشب لمعت ةباقرلا

 دقو .ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلا ت ىتم ةعجارملا ريس لالخ تارارقإلا ىوتسم ىلع يرهوجلا فيرحتلا رطخل عجارملا مييقت ريغتي دق  -٩٠
 ىرخألا تامولعملا وأ تابيترتلا ديدحت ف عجارملا قئاثولا وأ تالجسلا ىلع عالطالا دنع ,لاثملا ليبس ىلع ,ةعجارملا ءانثأ مئادلا ظّقيتلا دعاسي
 ,قئاثولاو تالجسلا هذه يب نم نوكي دقو .عجارملل اهنع حاصفإلا وأ اهديدحتب ةرادإلا تماق نأ قبسي مل ةيلام تاودأ دوجو ىلإ ريشت دق يتلا
 :يلي ام ,لاثملا ليبس ىلع

 ;ةمكوحلاب يفلكملا تاعامتجا رضاحم •

 .مهعم تالسارملاو ةأشنملل يينهملا نيراشتسملا نم ةصاخلا ريتاوفلا •

 رابتخالا اذه ىدمو ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا بجي ناك اذإ ام ديدحت دنع اهتاعارم مزلي لماوع

 تاودأ رابتخا نوكي دق اذلو ةخسار ةباقر تاودأ قبطت ةيلام ةسسؤم عم لماعتلا دنع ًاعويش رثكأ ةيلعافب لمعت ةباقرلا تاودأ نأ عقوت نوكي دق  -٩١
 ام اهدحو ةيساسألا تارابتخالا رفوت ال دقف ,لوادتلاب ةينعم ةفيظو ةأشنملا ف نوكت امدنعو .ةعجارملا ةلدأ ىلع لوصحلل ةلاّعف ةليسو ةباقرلا
 نأل اهتاذ دح ف ةيفاك نوكت نل ةباقرلا تاودأ تارابتخا نكل .ةمدختسملا مُظُنلا فالتخاو دوقعلا مجح ببسب ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي
 لكلو يرهوج باسح ديصر لكلو تالماعملا نم ةيرهوج ةئف لكل ساسأ تاءارجإ ذفنيو ممصي نأب )٣٣٠( ةعجارملا رايعم بجومب بلاطم عجارملا
 ٢٢.يرهوج حاصفإ

 ةفيظو ىلع يوتحت دقو ,ًاروطت رثكأ ةباقر تاودأ قيبطتب اهمادختساو ةيلاملا تاودألا ف لوادتلا نم ريبك مجح ف طرخنت يتلا تآشنملا موقت دق  -٩٢
 :لوح ةلدأ ىلع لوصحلل ةباقرلا تاودأ رابتخاب عجارملا موقي نأ ربكأ ردقب حجرُي يلاتلابو ةيلعافب رطاخملا ةرادإب ةينعم

 ;اهئارجإل لصافلا دحلاو اهتقدو اهلامتكاو تالماعملا ثودح •

 .اهلامتكاو اهب ةقلعتملا تامازتلالاو قوقحلاو تاباسحلا ةدصرأ دوجو •

 :ةيلاملا تاودألا تالماعم ًايبسن اهيف لقت يتلا تآشنملا ف -٩٣

 ;لمعلا ىلع اهريثأت ةيفيكو ةيلاملا تاودألل طقف دودحم مهف ةمكوحلاب يفلكملاو ةرادإلا ىدل نوكي دق •

 ;ًامدعنم وأ ًادودحم اهنيب اميف لعافتلا نوكي يتلا تاودألا عاونأ فلتخم نم ليلقلا ىوس ةرادإلا ىدل نوكي ال دق •

 ;)ةأشنملا ف ةقبطم قحلملا ف ةحضوملا ةباقرلا تاودأ نوكت ال دق ,لاثملا ليبس ىلع( ةدقعم ةباقر ةئيب دوجو حجرملا ريغ نم نوكي •

 ;اهتاودأ يوقتل ةيجراخ ريعست رداصم نم اهيلع لصحتم ريعست تامولعم ةرادإلا مدختست دق •

 .ًاروطت لقأ ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم اهيلع لصحتملا ريعستلا تامولعم مادختسا ىلع ةباقرلا تاودأ نوكت دق •

 فادهأل مهف ىلإ لصوتي نأ عجارملا ىلع ًايبسن لهسي دق ,ةيلام تاودأ ىلع ةيوطنملا تالماعملا نم ًايبسن ليلق ددع ةأشنملا ىدل نوكي امدنع -٩٤
 ةيساسأ ةلدأ ةعجارملا ةلدأ نم ريثكلا نوكي نأ حجرُي ,فورظلا هذه لثم فو .تاودألا هذه صئاصخو ةيلاملا تاودألا مادختسا نم ةأشنملا
 تالماعملا لامتكاب قلعتي اميف ةلدأ ةثلاثلا فارطألا تاقداصم مدقت نأ حجرُيو ,ماعلا ةياهن ف ةعجارملا لامعأ مظعم عجارملا يرجي دقو ,اهتعيبطب
 .اهدوجوو اهتقدو

 :لثم لماوع ف عجارملا رظني دق ,هادمو هتيقوتو ةباقرلا تاودأ رابتخا ةعيبط نأشب رارق ىلإ لصوتلا ليبس ف  -٩٥

 ;اهمجحو اهراركتو ةيلاملا تاودألا تالماعم ةعيبط •

 
 ١٨ ةرقفلا ,)٣٣٠( ةعجارملا رايعم ٢٢



 

 
  ١١٤٢    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 تاودألا تالماعم مجحب ةطبترملا رطاخملل ةباجتسالل يغبني امك ةممصم ةباقرلا تاودأ تناك اذإ ام كلذ ف امب ,ةباقرلا تاودأ ةوق •
 ;ةأشنملاب ةصاخلا ةيلاملا تاودألا ةطشنأ ىلع ةمكوح راطإ كانه ناك اذإ امو ةأشنملا اهذفنت يتلا ةيلاملا

 معدل تامولعملا مُظُن روطت ىدم كلذ ف امب ,ةأشنملا ف ةقبطملا تايلآلاو ةماعلا ةباقرلا فادهأل ةنيعم ةباقر تاودأ اهلثمت يتلا ةيمهألا •
 ;ةيلاملا تاودألا تالماعم

 ;ةباقرلا تاءارجإ ف ةددحملا روصقلا هجوأو ةباقرلا تاودأ ةعباتم •

 تانايبلا ىلع ةباقرلا تاودأب ةنراقم ماكحألا ةسراممب ةقلعتملا ةباقرلا تاودأ كلذ لاثمو ,اهتهجاوم ىلإ ةباقرلا تاودأ فدهت يتلا اياضقلا •
 ;مكحلا ةسراممب ةقلعتملا ةباقرلا تاودأ ىلع دامتعالا نم ربكأ ةجردب ةلاّعف ةيساسألا تارابتخالا نوكت نأ حَّجرُيو .ةمعادلا

 ,طغضلا تارتف ءانثأ كلذ ف امب ,تاقاطلا نم يفكي ام كلتمت ةأشنملا تناك اذإ ام لاثملا ليبس ىلع ,ةباقرلا ةطشنأ ف يكراشملا ةءافك •
 ;تايلمعلا هذه ةحص نم ققحتلاو اهعم لماعتت يتلا ةيلاملا تاودألل يوقتلا تايلمع ءارجإل ةمزاللا تاردقلاو

 ;ةيباقرلا ةطشنألا هذه ءادأ راركت لدعم •

 ;ةباقرلا تاودأ هققحت نأ فدهتسملا ةقدلا ىوتسم •

 ;ةيباقرلا ةطشنألا ءادأ ىلع ةلدألا •

 .ةرتفلا ةياهن نم ةبيرق تناك اذإ ام لاثملا ليبس ىلع ,ةيساسألا ةيلاملا تاودألا تالماعم تيقوت •

 ساسألا تاءارجإلا

 :يلي اميف رظنلا ىلع ساسألا تاءارجإلا ميمصت لمتشي -٩٦

 مييقتل تاءارجإك ةلاّعف نوكت نأ نكمملا نم عجارملا اهذفني يتلا ةيليلحتلا تاءارجإلا نأ يح ف―٢٣ةيليلحتلا تاءارجإلا مادختسا •
 نأ ىلإ اذه ىزعُيو .اهدرفمب اهذيفنت دنع ساسأ تاءارجإك ةيلعاف لقأ نوكت دق اهنأ الإ ,ةأشنملا لامعأ نع ةلدأب عجارملا ديوزتل رطاخملا
 .أشنت دق ةيداع ريغ تاهاجتا يأ يفخُي ام ًابلاغ يوقتلا ف ةمكحتملا لماوعلا يب دقعملا لعافتلا

 ًابلاغ فرعُت( اهل لباقم فرطو ةأشنملا يب اهيلع ضوافتم دوقع ةروص ف ةيلاملا تالماعملا نم ديدعلا نوكي―ةينيتورلا ريغ تالماعملا •
 جهنم نوكي دق ,ةأشنملل ةداتعملا ةطشنألا جراخو ةينيتور ريغ ةيلاملا تاودألا تالماعم تناك املاطو .)"ةصنملا جراخ تالماعملا" مساب
 ةيلاملا تاودألا تالماعم اهيف ذفنُت ال يتلا تالاحلا فو .اهل ططخملا ةعجارملا فادهأ قيقحتل ةيلعاف رثكألا ةليسولا يساسألا ةعجارملا
 ةأشنملا راقتفا ةيلامتحا يعارت ,اهذيفنتو ةعجارملا تاءارجإ ميمصت كلذ ف امب ,ةميقملا رطاخملل عجارملا تاباجتسا نإف ,ينيتور لكشب
 .لاجملا اذه ف ةربخلل

 مئاوقلا تارارقإب ةقلعتملا ةلدألا ىلع لوصحلا نكمي ال دق ,يجراخ ريعست ردصم ةأشنملا مدختست امدنع ,لاثملا ليبس ىلع―ةلدألا رفوت  •
 .ةأشنملا نم ةلصلا تاذ ةيلاملا

 لامتكا ىلع ةلدأ ةيلاملا مئاوقلاب ةقلعتملا ىرخألا تالاجملا ف ةذفنملا تاءارجإلا رفوت دق―ىرخألا ةعجارملا تالاجم ف ةذفنملا تاءارجإلا •
 تامازتلا نع ثحبلاو ةقحاللا دقنلا تاعوفدمو تاضوبقمل تارابتخا ءارجإ ىلع تاءارجإلا هذه لمتشت دقو .ةيلاملا تاودألا تالماعم
 .ةلجسم ريغ

 هذه لثم فو  .اهرطخو اهديقعت ىدم ف ةتوافتم تاودأ ةيلاملا تاودألا ةظفحم مضت ,تالاحلا ضعب ف―اهرابتخال دونبلا رايتخا •
 .تانيعلا رايتخا ف داهتجالا ديفملا نم نوكي دق ,تالاحلا

 
 نم يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقت ف ةدعاسملل رطاخملا مييقتل تاءارجإ اهرابتعاب ةيليلحتلا تاءارجإلا قيبطتب عجارملا موقي نأ )٣١٥( ةعجارملا رايعم نم )ب(٦ ةرقفلا بلطتت ٢٣

 ف ةيليلحتلا تاءارجإلا عجارملا مدختسي نأ "ةيليلحتلا تاءارجإلا" )٥٢٠( ةعجارملا رايعم نم ٦ ةرقفلا بلطتتو .اهذيفنتو ةمّيقملا رطاخملل تاباجتسالا ميمصتل ساسأ ريفوت لجأ
 .ةعجارملا نم ىرخأ لحارم ف ةيليلحتلا تاءارجإلا ًاضيأ قّبطُت دقو .ةيلاملا مئاوقلا نع ماع جاتنتسا نيوكت



 

 
  ١١٤٣    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ف عجارملا رظني دق ,ةيلاملا ةقرولا هذه لثمل يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةباجتساو ,لوصأب ةنومضم ةيلام ةقرو دوجو ةلاح ف ,لاثملا ليبس ىلع -٩٧
 :ةيلاتلا ةعجارملا تاءارجإ ضعب ذيفنت

 قاروألا يلماح تائف نم ةئف لك قوقحو يساسألا ينهرلا نامضلاو ةيلاملا ةقرولا طورش مهفل ةيدقاعتلا قئاثولا ىلع نعمتملا عالطالا •
 .ةيلاملا

 .ةيدقنلا تاقفدتلا ريدقت ف ةرادإلا ةيلآ نع راسفتسالا •

 .رئاسخلا ةدشو ءافولا نع فلختلا تالدعمو قبسملا عفدلا تالدعم لثم ,تاضارتفالا ةيلوقعم يوقت •

 .ةيدقنلا تاقفدتلا قاقحتسا عباتت ديدحتل ةمدختسملا ةقيرطلل مهف ىلإ لصوتلا •

 .ةهباشم ةيساسأ ةينهر تانامضو طورش ىلع يوتحت يتلا ىرخألا ةيلاملا قاروألا يوقت تايلمعب ةلداعلا ةميقلا سايق جئاتن ةنراقم •

 .ةيباسحلا تايلمعلا ذيفنت ةداعإ •

 ضرغلا ةيئانث تارابتخالا

 ىلع تقولا تاذ ف امهنم لك ذيفنت ةءافكلا نم نوكي دقف ,ليصافتلا رابتخا نم ضرغلا نع فلتخم ةباقرلا تاودأ رابتخا نم ضرغلا نأ مغر -٩٨
 :يلي ام قيرط نع لاثملا ليبس

 دوقعلا نم دقعب مازتلالا ت دق ناك اذإ ام رابتخا ,لاثملا ليبس ىلع( ةلماعملا سفن ف ليصافتلل رابتخاو ةباقرلا تاودأل رابتخا ءارجإ •
 وأ ;ةزجوم ةفيحص ف يغبني امك اهركذ ت دق ةيلاملا ةادألا ليصافت تناك اذإ امو ةعقوملا

 .يوقتلا تاريدقت عضو ف ةرادإلا ةيلآ رابتخا دنع ةباقرلا تاودأ رابتخا •

 ٢٤عجارملا تاءارجإ تيقوت

 ةعجارملا تاءارجإو ةباقرلا تاودأ اهل عضخت نأ ططخملا تارابتخالا تيقوت طابترالا قيرف ددحي ,ةيلاملا تاودألاب ةطبترملا رطاخملا مييقت دعب -٩٩
 عضاخلا طاشنلا ةيمهأو ,ةباقرلا ةيلمع راركت لدعم اهنيب نم ,لماوعلا نم ددعل ًاعبت اهل ططخملا ةعجارملا تاءارجإ تيقوت نيابتيو .ساسألا
 .ةلصلا يذ يرهوجلا فيرحتلا رطخو ,ةباقرلل

 ةعجارملا تاءارجإ رابتخا ديفملا نم نوكي دقف ,ةرتفلا ةياهن ف ضرعلاو يوقتلاب ةقلعتملا ةعجارملا تاءارجإ مظعم ذيفنت يرورضلا نم هنأ مغر  -١٠٠
 ةرتف ف ةباقرلا تاودأب ةصاخلا تارابتخالا ذيفنت نكمي ,لاثملا ليبس ىلعف  .ةيلوألا تارتفلا ف دوجولاو لامتكالا لثم ىرخألا تارارقإلاب ةقلعتملا
 ًاضيأ لاّعفلا نم نوكي دقو .ةديدجلا تاجتنملاب ةصاخلا حيراصتلاو تامولعملا ةينقت ىلع ةباقرلا تاودأ لثم ,ةينيتور رثكألا ةباقرلا تاودأل ةيلوأ
 ةادأ ىلع ينعملا يرادإلا ىوتسملا ةقفاومب ةصاخلا ةلدألا عمج قيرط نع ةديدجلا تاجتنملا دامتعا ىلع ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا
 .ةيلوأ ةرتف ف ةديدج ةيلام

 يب نمو .قوسلا تالماعمب جذومنلا جرخم ةنراقم قيرط نع لاثملا ليبس ىلع ,يلوأ خيرات ف جذامنلا ىلع تارابتخالا ضعب نوعجارملا يرجي دق -١٠١
 .يجراخ ريعست ردصم نم ةمدقملا ريعستلا تامولعم ةيلوقعم رابتخا دصرلل ةلباقلا تالخدملا تاذ تاودألل ةنكمملا ىرخألا ةيلوألا تاءارجإلا

 :ةيتآلا بابسألل اهئاهتنا دنع وأ ةرتفلا ةياهن برق رابتخالل ةيمهأ رثكألا ماكحألا تاذ تالاجملا ًابلاغ عضخت  -١٠٢

 ف ةنراقملا تامولعملا عم اهتقباطمو ةيلوألا ةدصرألا ةنراقم بّعصي امم ,ةريصق ةينمز ةرتف ف ريبك لكشب ريغتت دق يوقتلا تايلمع نأل •
 ;يلاملا زكرملا ةمئاق خيرات

 ;ماعلا ةياهنو ةيلوألا ةرتفلا يب ديزي دق ةأشنملا اهيف طرخنت يتلا ةيلاملا تاودألا تالماعم مجح نأل •

 ;ةيبساحملا ةرتفلا ءاهتنا دعب الإ متت ال دق ةيوديلا ةيمويلا رتافد ف دويقلا نأل •
 

 ةلدألا هذه لثم مادختسا اهب نكمي يتلا ةيفيكلا حرشتو ةيلوأ ةرتف ف تاءارجإ ذيفنتب عجارملا مايق دنع ةمزاللا تابلطتملا )٣٣٠( ةعجارملا رايعم نم ٢٣و ٢٢و ١٢و ١١ تارقفلا ددحت  ٢٤
 .ةعجارملا ةلدأ نم



 

 
  ١١٤٤    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 .ةيبساحملا ةرتفلا نم رخأتم تقو ف ةمهم تالماعم وأ ةينيتور ريغ تالماعم متت دق هنأل •

 تابجاولاو قوقحلاو ثودحلاو دوجولاو ةقدلاو لامتكالاب ةقلعتملا تاءارجإلا

 نم ديصر دوجو لوانتت يتلا تاءارجإلا نأش نم ,لاثملا ليبس ىلعف .تارارقإلا نم ددع لوانتل عجارملا تاءارجإ نم ديدعلا مدختسُي نأ نكمي  -١٠٣
 .تالماعملا ءارجإل بسانم لصاف دح ديدحت ف ًاضيأ دعاست دقو ,تالماعملا نم ةئف ثودح ًاضيأ لوانتت نأ ةرتفلا ةياهن ف تاباسحلا ةدصرأ
 نأو ,اهدوجو نم ققحتي نأ ًاضيأ عجارملا عيطتسي ةلماعملا ليجست ةقد نم ققحتلا قيرط نعو ةينوناق دوقع نع أشنت ةيلاملا تاودألا نأل اذهو
 ةيبساحملا ةرتفلا ف ةلجسم تالماعملا نأ دكؤي نأو ,تقولا تاذ ف تابجاولاو قوقحلاو ثودحلاب ةقلعتملا تارارقإلا معدل ةلدأ ىلع لصحي
 .ةحيحصلا

 :يلي ام دوجولاو ةقدلاو لامتكالاب ةقلعتملا تارارقإلا معدل ةعجارم ةلدأ مدقت دق يتلا تاءارجإلا يب نم  -١٠٤

 عم ةرشابملا ةقداصملا قيرط نع كلذ متي نأ نكميو .ظفحلا ءانمأ فوشكو لوادتلا تايلمعو ةيفرصملا ةدصرألل ٢٥ةيجراخلا ةقداصملا •
 هذه ىلع لوصحلا نكمي ,كلذ نم اًلدبو .ةرشابم عجارملا ىلإ در لسرُي ثيح ,)فراصملا تاقداصم مادختسا كلذ ف امب( لباقملا فرطلا
 ةلدألا ىلع دامتعالا ةيناكمإ يوقت دنع عجارملا رظني دقف ,كلذ ت ىتمو .تانايب زجوم لالخ نم لباقملا فرطلا مُظُن نم تامولعملا
 فو .اهلالخ نم تامولعملا لاسرإ متي يتلا يلآلا بساحلا مُظُن ف بعالتلا عنمل ةقبطملا ةباقرلا تاودأ ف ةقداصملا نم اهيلع لصحتملا
 تاذ ةباقرلا تاودأ رابتخاو دوقعلا ىلع عالطالا قيرط نع ةلدألا ىلع لوصحلا عجارملا عيطتسي دقف ,تاقداصملا مالتسا مدع ةلاح
 دق اهنكل يوقتلاب قلعتملا رارقإلاب قلعتي اميف ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام بلاغلا ف رفوت ال ةيجراخلا تاقداصملا نإف ,كلذ عمو .ةلصلا
 .ةيبناج تاقافتا يأ ديدحت ف دعاست

 اذه مزلتسي دقو .ةأشنملاب ةصاخلا تالجسلاب ظفحلا ءانمأ نم ةملتسملا تانايبلا تازجوم وأ فوشكلا تاقباطم ىلع نّعمتب عالطالا •
 ةموهفم ةقباطملا دونب تناك اذإ ام يوقتو اهلخادو ةيلآلا ةقباطملا تايلآ طيحم ف ةقبطملا تامولعملا ةينقت ىلع ةباقرلا تاودأ يوقت
 .ميلس وحن ىلع اهيف لوصفمو

 :يلي اميف لاثملا ليبس ىلع اذه دعاسي دقو .دويقلا هذه لثم ليجست ىلع ةباقرلا تاودأو ةيمويلا رتافد دويق ىلع نّعمتب عالطالا •

o كلذب مايقلاب مهل حرصملا ريغ نورخآ نوفظوم اهب ماق دق دويقلا تناك اذإ ام ديدحت. 

o شغلا رطخب ةلص تاذ نوكت دق يتلا ,ةرتفلا ةياهن ف ةيمويلا رتفد ف ةبسانملا ريغ وأ ةفولأملا ريغ دويقلا ديدحت. 

 تالجسلا كلذ ف امب ,ةأشنملاب ةصاخلا ةيلاملا تاودألا تالماعمل ةمعادلا قئاثولا ىلع نّعمتب عالطالاو دوقعلا نم دقع لك ةءارق •
 ةطبترملا دوقعلا نم دقع لك ةءارقب عجارملا موقي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .تابجاولاو قوقحلا نمو دوجولا نم ققحتلا ّمث نمو ,ةيبساحملا
 ًاضيأ علطي دقو ,ةيادبلا ف دقعلا لّجُس امدنع تمت يتلا ةيبساحملا دويقلا اهيف امب ,ةمعادلا قئاثولا ىلع نّعمتب عالطالاو ةيلاملا تاودألاب
 ةلماعملل ةمزالملا تاديقعتلا تناك اذإ ام مّوقي نأ عجارملل كلذب مايقلا حيتيو .يوقتلا ضارغأل تمت يتلا ةيبساحملا دويقلا ىلع كلذ دعب
 تابيترتلا ف رظنلاب ةبسانملا ةربخلاب نوظحي صاخشأ موقي نأ مزليو .تاباسحلا ف هجو لمكأ ىلع اهرثأ راهظإو اهديدحت ت دق
 .قوقحلا كلت دوجو نم دكأتلل رطاخم نم اهب طبتري امو ةينوناقلا

 .ةباقرلا تاودأ ذيفنت ةداعإ قيرط نع لاثملا ليبس ىلع ,ةباقرلا تاودأ رابتخا •

 ىلإ ةيدقن ةعفد ءادأ نع ةأشنملا فلخت ىلإ ةلجسملا ريغ تالماعملا يدؤت دقف .ةأشنملاب ةصاخلا ىواكشلا ةرادإ مُظُن ىلع نّعمتب عالطالا •
 .ةملتسملا ىواكشلا ىلع نّعمتب عالطالا قيرط نع تالماعملا كلت فاشتكا متي دقو ,لباقم فرط

 .ةلجسملا ريغ تاودألا ةفرعمل ةيسيئرلا ةصاقملا تابيترت ىلع نّعمتب عالطالا  •

 
 ةعجارملا رايعمو )٣٣٠( ةعجارملا رايعم تابلطتمل ًاقفو ةعجارملا ةلدأ ىلع لوصحلل ةيجراخلا ةقداصملا تاءارجإل عجارملا مادختسا "ةيجراخلا تاقداصملا" )٥٠٥( ةعجارملا رايعم لوانتي  ٢٥

 ,"ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم ف ةيجراخلا تاقداصملا مادختساب قلعتي اميف ةئشانلا تاسرامملا اياضق" ةعجارملا تاسرامم نأشب سلجملا يراشتسم هيبنت ًاضيأ رظنا ."ةعجارملا ةلدأ" )٥٠٠(
 .٢٠٠٩ ربمفون ف رداصلا



 

 
  ١١٤٥    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 تارامثتساب نوكت ال دق تاودألا هذه نأل اذهو .تانامضلا وأ تاقتشملا لثم ,ةيلاملا تاودألا ضعبل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ تاءارجإلا هذه لثمت -١٠٥
 ريغ تاودأل دوقع ف ًابلاغ ةنّمضُم ةجمدملا تاقتشملا نوكت ,لاثملا ليبس ىلعف .اهدوجو ديدحت بعصلا نم نوكي دق هنأ ينعي ام ,ةريبك ةيئدبم
 .ةقداصملا تاءارجإ ف اهجاردإ متي ال دق ةيلام

 ةيلاملا تاودألا يوقت

 يلاملا ريرقتلا تابلطتم

 ريياعملا ف ةمدختسملا ةيمرهلا تالسلستلا لاثملا ليبس ىلع ,ةلداعلا ةميقلل ةيمره تالسلست يلاملا ريرقتلل لداعلا ضرعلا رطُأ ًابلاغ مدختست -١٠٦
 ىوتسم ةدايزب ديزي ةبولطملا تاحاصفإلا ليصافتو مجح نأ اذه ىنعيو .ةدحتملا تايالولا ف اهيلع فراعتملا ةبساحملا ئدابمو يلاملا ريرقتلل ةيلودلا
 .مكحلا ةسرامم يمرهلا لسلستلا ف تايوتسملا يب زييمتلا بلطتي دقو .سايقلا دكأت مدع

 فيرحتلا رطخ ديزي ام ًةداعو .ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلاب ةيلاملا تاودألا قلعت ةيفيكل مهف ىلإ لصوتلا ديفملا نم هنأ عجارملا ىري دق -١٠٧
 ضعبو ثلاثلا ىوتسملا تالخدم مادختسا نوكي دقو  .سايقلا دكأت مدع ىوتسم ةدايزب اهقيبطت ررقملا ةعجارملا تاءارجإ ىوتسمو يرهوجلا
 يناثلا ىوتسملا تالخدم نيابتتو .سايقلا دكأت مدع ىوتسم ىلع ديفم ليلد ةباثمب ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلا نم يناثلا ىوتسملا تالخدم
 لسلستلا نم اًلك مهفيو ةحاتملا ةلدألا عجارملا مّوقيو .ثلاثلا ىوتسملا تالخدم نم ةبيرقلا كلت ىلإ ةلوهسب اهيلع لوصحلا نكمي يتلا كلت نم
 .ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلاب ةيلاملا تاودألل اهفينصت ف ةرادإلا زيحت رطخو ةلداعلا ةميقلل يمرهلا

 ةيجهنم ف ةمدختسملا تاضارتفالاو تانايبلا رايتخال اهتيجهنمو ةأشنملاب ةصاخلا يوقتلا تاسايس ف عجارملا رظني ٢٦,)٥٤٠( ةعجارملا رايعمل ًاقفو -١٠٨
 ةلص تاذ نوكت دق يتلا رومألا لمشت ,ةلاحلا هذه فو .يوقتلا ةيجهنم ىلع قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ صني ال ,تالاحلا نم ديدعلا فو .يوقتلا
 :لاثملا ليبس ىلع ,يلي ام ةيلاملا تاودألا يوقتب ةرادإلا مايق ةيفيكل عجارملا مهفب

 كلتل ًاقفو يغبني امك قثوم ةيلاملا ةادألل مدختسملا يوقتلا بولسأ لهف ,كلذك رمألا ناك اذإو ,ةيمسر يوقت ةسايس ةرادإلا ىدل ناك اذإ ام •
 ;ةسايسلا

 ;يرهوجلا فيرحتلل رطخ ربكأ اهنع مجني دق يتلا جذامنلا ديدحت •

 ;يعم يوقت بولسأ رايتخا دنع ةيلاملا ةادألا يوقت ديقعت ف ةرادإلا رظن ةيفيك •

 وأ ةيلاملا تاودألا يوقتل همادختسا متيل ام جذومن ريوطتب ًايلخاد ةرادإلا مايق ببسب يرهوجلا فيرحتلل ربكأ رطخ كانه ناك اذإ ام •
 ;ةنيعم ةيلام ةادأ يوقتل مادختسالا عئاش يوقت بولسأ نع ةرادإلا جورخ ببسب

 ;يجراخ ريعست ردصمب تناعتسا دق ةرادإلا تناك اذإ ام •

 تمت دق ناك اذإ ام كلذ ف امب ,كلذب مايقلل ةبسانملا تاربخلاو تاراهملاب نوعتمتي هقيبطتو يوقتلا بولسأ ريوطت ف نوكراشملا ناك اذإ ام •
 ;ةرادإلا ءاربخ دحأب ةناعتسالا

 .همادختسا متيس يذلا يوقتلا بولسأ رايتخا ف ةرادإلا زيحت ىلع لدت تارشؤم كانه تناك اذإ ام •

 
 )ج(٨ ةرقفلا ,)٥٤٠( ةعجارملا رايعم  ٢٦



 

 
  ١١٤٦    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 يوقتلاب طبترملا يرهوجلا فيرحتلا رطخ مييقت

 ةقبطم ةباقر تاودأ كانه تناك اذإ امو ,ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم دعُت ةأشنملا بناج نم ةمدختسملا يوقتلا بيلاسأ تناك اذإ ام يوقت دنع -١٠٩
 :يلي ام اهيف رظنلاب عجارملا موقي يتلا لماوعلا لمشت دقف ,يوقتلا بيلاسأ ىلع

 مدقت اهنأ قبس اميف تتبثأ دق تناك اذإ امو قوسلا ف نيرخآلا يكراشملا بناج نم اهمادختسا عئاشلا نم يوقتلا بيلاسأ تناك اذإ ام •
 ;قوسلا تالماعم نم اهيلع لصحتملا راعسألل هيلع دامتعالا نكمي ًاريدقت

 ققحتلا ت دق ناك اذإ امو ,ةيساقلا فورظلا لظ ف ًاصوصخو ,اهميمصت ف للخ يأ نود دارم وه امك لمعت يوقتلا بيلاسأ تناك اذإ ام •
 ;ةعجرملا سسألل ةبسنلاب تاكرحتلا قاستا مدع للخ دوجو ىلع ةلادلا تارشؤملا يب نمو .اهتحص نم ةيعوضومب

 فرطلل ةينامتئالا ةرادجلا كلذ ف امب ,اهميوقت يراجلا ةيلاملا ةادألل ةمزالملا رطاخملا نابسحلا ف ذخأت يوقتلا بيلاسأ تناك اذإ ام •
 ;ةيلاملا تامازتلالا سايقل ةمدختسملا يوقتلا بيلاسأ ةلاح ف يتاذلا نامتئالا رطخو ,لباقملا

 ;تاريغتملا ف ريغتلل يوقتلا بيلاسأ ةيساسح كلذ ف امب ,قوسلل ًاقفو يوقتلا بيلاسأ ةرياعم ةيفيك •

 بيلاسأ ىلع رييغت لاخدإ رربت ةديدجلا لاوحألا تناك اذإ امو قستم لكشب اهمادختسا متي تاضارتفالاو قوسلا تاريغتم تناك اذإ ام •
 ;ةمدختسملا تاضارتفالا وأ قوسلا تاريغتم وأ يوقتلا

 ف ةطسوتم وأ طقف ةفيفط تاريغت ثودح ةلاح ف ريبك لكشب ريغتتس يوقتلا تايلمع نأ ىلإ ريشت ةيساسحلا تاليلحت تناك اذإ ام •
 ;تاضارتفالا

 ىوتسملا نم تالخدم مادختسا دنع امّيسالو ,ةنيعم تاودأ يوقتل جذامنلا عضو نع لوؤسم يلخاد مسق دوجو لثم ,يميظنتلا لكيهلا •
 ةلصفنم ةفيظو نم ةيعوضوم لقأ تاقفصلا ريعست معد ف كراشتو جذامنلا عضوب ىنعُت ةفيظو دوجو دعُي ,لاثملا ليبس ىلعف  .ثلاثلا
 ;يمامألا بتكملا نع ًايميظنتو ًايلمع

 متي دق ةنيعم جذامن عم لماعتلا ف ةرادإلل ةيبسنلا ةربخلا كلذ ف امب ,اهقيبطتو يوقتلا بيلاسأ ريوطت نع يلوؤسملا ةيعوضومو ةءافك •
 .ًاثيدح اهريوطت

 بولسألا اذه تان ةنراقمل يوقتلا بيلاسأ نم رثكأ وأ بولسأ ريوطتب لقتسم لكشب )عجارملا هب يعتسي يذلا ريبخلا وأ( ًاضيأ عجارملا موقي دقو
 .ةرادإلا اهمدختست يتلا يوقتلا بيلاسأ تانب

 ةمهملا رطاخملا

 نم يأ دوجو دنع ,ةيلاملا تاودألا يوقتب قلعتي اميف ةمهملا رطاخملا نم رثكأ وأ رطخ ديدحت ىلإ رطاخملا مييقتب ةصاخلا عجارملا ةيلآ يدؤت دق -١١٠
 :ةيتآلا فورظلا

 ٢٧.)دصرلل ةلباقلا ريغ تالخدملا تاذ تاودألا ,لاثملا ليبس ىلع( ةيلاملا تاودألا يوقتب طبترملا سايقلا دكأت مدع ىوتسم عافترا •

 .ةيلاملا اهتاودأل ةرادإلا يوقت معدل ةيفاكلا ةلدألا بايغ •

 ديدحت ىلع ةردقلا كلذ ف امب ,ميلس وحن ىلع تاودألا هذه لثم يوقتل ةمزاللا ةربخلل اهكالتما مدع وأ ةيلاملا اهتاودأل ةرادإلا مهف مدع •
 .يوقتلا ىلع تاليدعت لاخدإل ةجاح كانه تناك اذإ ام

 ةرادإلا زجعو ,اهنع حاصفإلاو ةيلاملا تاودألا سايقب قلعتي اميف قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ ف ةدراولا ةدقعملا تابلطتملل ةرادإلا مهف مدع •
 .يغبني امك تابلطتملا كلت قيبطتل ةمزاللا تاداهتجالاب مايقلا نع

 حمسي امدنع وأ تاليدعتلا هذه ءارجإ قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ بلطتي امدنع يوقتلا بيلاسأ تاون ىلع ةلخدملا تاليدعتلا ةيمهأ •

 
 نأو ساسأ تاءارجإ عجارملا ذفني نأ )٥٤٠( ةعجارملا رايعم بلطتي ,مهم رطخ هنع أشني ةدقعملا ةيلاملا تاودألا يوقتب طبترملا ريدقتلا دكأت مدع ىوتسم عافترا نأ عجارملا ىري امدنع  ٢٧

 .٢٠و ١٥و ١١ تارقفلا ,)٥٤٠( ةعجارملا رايعم رظنا .ريدقتلا دكأت مدع نع حاصفإلا ةيافك ىدم مّوقي



 

 
  ١١٤٧    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 .اهئارجإب

 رايعم تابلطتمب ءافولل اهذيفنت متي يتلا ىرخألا ساسألا تاءارجإلا ىلإ ةفاضإلابف ,ةمهم رطاخم اهنع أشنت يتلا ةيبساحملا تاريدقتلل ةبسنلاب -١١١
 :يلي ام يوقتب عجارملا موقي نأ ٢٨)٥٤٠( ةعجارملا رايعم بلطتي ,)٣٣٠( ةعجارملا

 دنع سايقلا دكأت مدع ىرخأ ةقيرطب تجلاع فيك وأ ,اهتضفر اذاملو ,ةليدبلا جئاتنلا وأ تاضارتفالا نابسحلا ف ةرادإلا تذخأ فيك )أ(
 ;يبساحملا ريدقتلا ءارجإ

 ;ةلوقعم ةرادإلا اهتمدختسا يتلا ةمهملا تاضارتفالا تناك اذإ ام )ب(

 يتلا ةمهملا تاضارتفالا ةيلوقعم ىدمب ةلص كلذل نوكي امدنع ,كلذب مايقلا ىلع اهتردقو ةددحم تاءارجإ ذيفنت ىلع ةرادإلا مزع )ج(
 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإل بسانملا قيبطتلا وأ ةرادإلا اهتمدختسا

 كلذ نع جتني دق وأ ,جذومنب يوقتلا ىلإ قوسلا رعسب يوقتلا نم لاقتنالا ىلإ فورظلا ف ريغتلا يدؤي دقف ,ةطشن ريغ قاوسألا حبصت امدنع  -١١٢
 تاسايس ةرادإلا ىدل نكت مل اذإ قوسلا لاوحأ ف تاريغتلل ةباجتسالا بعصلا نم نوكي دقو .رخآ جذومن ىلإ يعم جذومن مادختسا نم رييغت
 يذلا يوقتلا بولسأ رايتخا وأ ,لجاع لكشب جذومن عضول ةمزاللا ةربخلا ىلإ ًاضيأ ةرقتفم ةرادإلا نوكت دقو .تاريغتلا هذه ثودح لبق ةقبطم
 نم ققحتلاب ةرادإلا مايق ىلإ ةجاح ةمث نإف ,رارمتساب ةمدختسم يوقتلا بيلاسأ تناك اذإ ىتحو .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ًابسانم نوكي دق
 ف اهرايتخا ت دق يوقتلا بيلاسأ نوكت امبر ,كلذ نع اًلضفو .ةيلاملا تاودألا يوقتل ةمدختسملا تاضارتفالاو يوقتلا بيلاسأ ةبسانم رارمتسا
  ةدشلا تاقوأ ف ةلوقعم تاميوقت مدقت ال دق اهنكل ,ةلوقعم قوس تامولعم اهيف رفوتت تناك تاقوأ

 ليبس ىلعف .سايقلا دكأت مدع ةجردو يوقتلا ف ةيعوضوملا مدعل ًاعبت ,دمعتم ريغ وأ دمعتم لكشب ًءاوس ,ةرادإلا بناج نم زيحت عوقو ةيلباق ديزت -١١٣
 اذإ ًايلخاد هريوطتب تماق اهب ًاصاخ ًاجذومن اهنم اًلدب مدختستو قوسلا ف دصرلل ةلباق تانايب وأ تاضارتفا لهاجت ىلإ ةرادإلا ليمت دق ,لاثملا
 ةيباجيإ رثكألا ةجيتنلا ىلإ ةزاحنملا تاداهتجالا ىلإ ةيرطف ةعزن كانه نوكت دق ,شغلا دمعت مدع ةلاح ف ىتحو .لضفأ جئاتن يطعي جذومنلا ناك
 يلاملا ريرقتلا راطإ عم جئاتنلا نم ةفئاطلا هذه نمض ًاقاستا رثكألا دعُت نأ نكمي يتلا ةطقنلا ىلإ سيلو ,جئاتنلا نم ةعساو ةفئاط دوجو ةلاح ف
 نأ نم مغرلابو .ةرادإلا زيحت ىلع ًارشؤم كلذب مايقلل بسانمو حضاو ببس نود ىرخأ ىلإ ةرتف نم يوقتلا بولسأ رييغت نوكي دقو .قبطنملا

 زيحت نوكي ,ليلضتلا ف ةينلا ترفوت ىتم هنإف ,ةيلاملا تاودألا يوقتب قلعتي اميف ةيعوضوملا ريغ تارارقلل ةمزالملا تامسلا دحأ وه ةرادإلا زيحت
 .يلايتحا عباط اذ ةرادإلا

 ةعجارملل جهنم عضو

 ًادحاو عجارملا ذختي ٢٩,)٥٤٠( ةعجارملا رايعمل ًاقفو ةميقملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةباجتساو ةيلاملا ةادألا يوقتب ةرادإلا مايق ةيفيك رابتخا دنع -١١٤
 :ةيبساحملا تاريدقتلا ةعيبط رابتعالا ف ذخألا عم ,ةيتآلا تاءارجإلا نم رثكأ وأ

 اهتمدختسا يتلا يوقتلا بيلاسأ كلذ ف امب( ريدقتلا اهيلإ دنتسي يتلا تانايبلاو يبساحملا ريدقتلا ءارجإب ةرادإلا مايق ةيفيك رابتخا )أ(
 .)اهب ةصاخلا يوقتلا تايلمع ف ةرادإلا

 ساسألا تاءارجإلا قيبطت عم بنج ىلإ ًابنج ,يبساحملا ريدقتلا ءارجإب ةرادإلا مايق ةيفيك ىلع ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا رابتخا )ب(
 .ةبسانملا

 .ةرادإلا نم ردقملا ددحملا غلبملا يوقتل غلابملا نم ىدم وأ ددحم غلبم ريدقت )ج(

 .يبساحملا ريدقتلا نأشب ةعجارم ةلدأ مدقت عجارملا ريرقت خيرات ىتح تعقو يتلا ثادحألا تناك اذإ ام ديدحت )د(

 ةيلعافلا رابتخاو ,يوقتلا اهيلإ دنتسا يتلا تانايبلاو ةيلاملا ةادألا يوقتب ةرادإلا مايق ةيفيك رابتخا يب عمجلا نأ يعجارملا نم ديدعلا ىريو
 ,ةيلاملا تاودألا يوقت نأشب ةلدألا ضعب رفوت دق ةقحاللا ثادحألا نأ يح فو .ةعجارملل ًاؤفكو اًلاعف ًاجهنم نوكيس ,ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا
 رابتخا ىلع رداق ريغ عجارملا ناك اذإو ٣٠.يلاملا زكرملا ةمئاق خيرات دعب قوسلا لاوحأ ف ريغت يأ عم لماعتلل ىرخأ لماوع ةاعارم مزلي دق هنإف

 
 )ب(-)أ(١٥ ةرقفلا ,)٥٤٠( ةعجارملا رايعم  ٢٨
 ١٤-١٢ تارقفلا ,)٥٤٠( ةعجارملا رايعم  ٢٩
 .ةلص تاذ نوكت دق يتلا لماوعلا ضعب ىلع ةلثمأ )٥٤٠( ةعجارملا رايعم نم ٦٦أ–٦٣أ تارقفلا ركذت  ٣٠



 

 
  ١١٤٨    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 .غلابملا نم ىدم وأ ددحم غلبم ريدقتب مايقلا راتخي دق هنإف ,ريدقتلا ءارجإب ةرادإلا مايق ةيفيك

 :يلي امب ةرادإلا موقت دق ةيلاملا تاودألل ةلداعلا ةميقلا ريدقت ةيغبف ,لوألا مسقلا ف حضوم وه امك -١١٥

 ;ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم تامولعم مادختسا •

 ;جذامنلا اهيف امب بيلاسألا فلتخم مادختساب اهب صاخ ريدقت ديدحتل تانايب عمج •

 .ريدقت عضول ريبخ فيلكت •

 رداصم مدختست اهنكل اهب ةصاخ ريعست ةيلآ ةرادإلا ىدل نوكي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .جهانملا هذه نم ًاجيزم ةرادإلا مدختست دق ,بلاغلا فو
 .اهددحت يتلا ميقلا دييأتل ةيجراخلا ريعستلا

 ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم ًاردصم ةرادإلا مدختست امدنع ةعجارملا تارابتعا

 ةرادإلا مادختسا ةيفيك مهف دعاسيو .ةأشنملل ةيلاملا تاودألا يوقت ف ,طيسو وأ ريعست ةمدخ لثم ,يجراخ ريعست ردصمب ةرادإلا يعتست دق -١١٦
 .اهادمو ةمزاللا ةعجارملا تاءارجإ ةعيبط ديدحت ف عجارملا ريعستلا ةمدخ لمع ةيفيكو تامولعملل

 :يجراخ ريعست ردصمل ةرادإلا مادختسا ةلاح ف ةلص تاذ ةيتآلا رومألا نوكت دق  -١١٧

 مدقت ,لاثملا ليبس ىلعف .اهتايلآ نع تامولعملا نم ديزملا ةحاتإب ةيجراخلا ريعستلا رداصم ضعب موقت – يجراخلا ريعستلا ردصم عون •
 ىلعو .لوصألا تائف ىوتسم ىلع ةيلاملا تاودألا يوقت ف ةمدختسملا اهتانايبو اهتاضارتفاو اهتيجهنم نع تامولعم ًابلاغ ريعستلا ةمدخ
 دادعإ ف ةمدختسملا تاضارتفالاو تالخدملا نع ,ةدودحم تامولعم نومدقي دق وأ ,تامولعم يأ بلاغلا ف ءاطسولا مدقي ال ,ضيقنلا
 .راعسألا ضورع

 ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم اهيلع لصحتملا راعسألا ىلع دامتعالا ةيناكمإ نيابتت – يوقتلا بولسأ ديقعتو ةمدختسملا تالخدملا ةعيبط  •
 نم ةصاخ ةئف لك يوقت ةيجهنم ديقعتو ,)ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلا ف تالخدملا ىوتسم ,ّمث نمو( تالخدملا دصر ةيناكمإل ًاعبت
 ف طاشنب ةلوادتملا ةيكلملا لوصأ تارامثتسا دحأل رعس ىلع دامتعالا ةيناكمإ نوكت ,لاثملا ليبس ىلعف .لوصألا وأ ةيلاملا قاروألا تائف
 ف ىلعأ هرودب اذهو ,سايقلا خيرات ف هلوادت متي ملو ةلئاس قوس ف لوادتم ةكرش دنس ىلع دامتعالا ةيناكمإ نم ىلعأ ةلئاس قوس
   .ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلل جذومن مادختساب ةنّمثمُلاو لوصأب ةنومضملا ةيلاملا ةقرولا نم هيلع دامتعالا ةيناكمإ

 ,ةيلاملا تاودألا نم يعم عون ف ًاريبخ يجراخلا ريعستلا ردصم نوكي دق ,لاثملا ليبس ىلع – هتربخو يجراخلا ريعستلا ردصم ةعمس •
 عجارملل ةقباسلا ةربخلا نوكت دقو .ىرخألا ةيلاملا تاودألا عاونأ ف ةربخلا نم ىوتسملا سفن ىلع نوكي ال دق هنكل ,ةفصلا هذهب فرعُيو
 .نأشلا اذه ف ًاضيأ ةلصلا تاذ رومألا دحأ يجراخلا ريعستلا ردصم عم

 طيسولا لثم لباقم فرط نم ًامدقم ةرادإلا هيلع تلصح يذلا رعسلا ناك اذإ ,لاثملا ليبس ىلع – يجراخلا ريعستلا ردصم ةيعوضوم •
 .رعسلا اذه ىلع دامتعالا نكمي ال دقف ,ةعجارملل ةعضاخلا ةأشنملا عم ةيوق ةقالع ىلع ةأشنم وأ ,ةأشنملل ةيلاملا ةادألا عاب يذلا

 ىدم مييقتل ةباقرلا تاودأ ةرادإلا اهب قبطت يتلا ةجردلا رثؤت – ةيجراخلا ريعستلا رداصم مادختسا ىلع ةأشنملاب ةصاخلا ةباقرلا تاودأ  •
 ,لاثملا ليبس ىلعف .ةلداعلا ةميقلا سايق ىلع دامتعالا ةيناكمإ ىلع ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم ةمدقملا تامولعملا ىلع دامتعالا ةيناكمإ
 :ةقبطم ةباقر تاودأ ةرادإلا ىدل نوكت دق

 .هتيعوضومو هتربخو ردصملا اذه ةعمس ف رظنلا كلذ ف امب ,هدامتعاو يجراخلا ريعستلا ردصم نم ققحتلل ○

 .اهتقدو اهتمءالمو ريعستلاب ةطبترملا تانايبلاو راعسألا لامتكا ديدحتل ○

 .عجارملل ةمهملا لوصألا تائف يوقت تايلمع ىلع ةضورفملا تايلآلاو ةباقرلا تاودأ – يجراخلا ريعستلا ردصمب ةصاخلا ةباقرلا تاودأ •
 تاذ ةيلآ مادختسا كلذ ف امب ,راعسألا ديدحت ةيفيك نأشب ةيوق ةباقر تاودأ يجراخلا ريعستلا ردصم ىدل نوكي دق ,لاثملا ليبس ىلعف
 كلذ ف مهمعدت امدنع ,ريعستلا ةمدخ نم ةملتسملا راعسألا ف كيكشتلا ,ءاوسلا ىلع ءارشلاو عيبلا فرط ف ,ءالمعلل حيتت يمسر عباط



 

 
  ١١٤٩    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ةحاتملا تامولعملا هجو لمكأ ىلع سكعت ىتح رارمتساب هراعسأ حيحصت نم يجراخلا ريعستلا ردصم نّكمي دق امم ,ةبسانم ةلدأ
 .قوسلا ف يكراشملل

 :يلي ام ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم ةملتسملا تامولعملا لوح ةلدألا عمجل ةلمتحملا جهانملا لمشت دق -١١٨

 .دصرلل ةلباقلا قوسلا راعسأب ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم ةملتسملا تامولعملا ةنراقم ,لوألا ىوتسملا تالخدمل ةبسنلاب •

 تاضارتفالاو تالخدملاو يوقتلا بيلاسأو تايلآلاو ةباقرلا تاودأ لوح ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم ةمدقملا تاحاصفإلا نم ققحتلا •
 .اهب ةصاخلا

 .ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم ةملتسملا تامولعملا ىلع دامتعالا ةيناكمإ مييقتل ةرادإلا اهقبطت يتلا ةباقرلا تاودأ رابتخا •

 ةمدختسملا تاضارتفالاو تالخدملاو يوقتلا بيلاسأو تايلآلاو ةباقرلا تاودأ رابتخاو مهفل يجراخلا ريعستلا ردصم ىدل تاءارجإ ذيفنت •
 .مامتهالا لحم ةيلاملا تاودألا وأ لوصألا تائفل

 ريعستلا رداصم نم اهيلع لصحتملا راعسألا عم ةنراقملاب ةلوقعم ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم اهيلع لصحتملا راعسألا تناك اذإ ام يوقت •
 .عجارملاب صاخلا ريدقتلا وأ ةأشنملا ريدقت وأ ىرخألا ةيجراخلا

 .تالخدملاو تاضارتفالاو يوقتلا بيلاسأ ةيلوقعم ىدم يوقت •

 نمض عقت جئاتنلا تناك اذإ ام يوقتو يجراخلا ريعستلا ردصم اهرّعس يتلا ةيلاملا تاودألا ضعبل غلابملا نم ىدم وأ ددحم غلبم ريدقت •
 .اهضعب نم لوقعم ىدم

 ٣١.راعسألا ةحص نم ققحتلا ىلع ةباقرلا تاودأ يطغي ةيمدخلا ةأشنملا عجارم نم ريرقت ىلع لوصحلا •

 نم عساو ىدم دوجو ريشي دقف .سايقلا دكأت مدع نع ةديفم تامولعم ةددعتم ةيجراخ ريعست رداصم نم راعسأ ىلع لوصحلا ًاضيأ رفوي دق -١١٩
 ريشي دقو .تاضارتفالاو تانايبلا ف ةطيسبلا تاريغتلل ةساسح ةيلاملا تاودألا نأب كلذك يحوي دقو سايقلا دكأت مدع ةجرد عافترا ىلإ راعسألا
 لوصحلا نأ مغرو  .تاضارتفالاو تانايبلا ف تاريغتلا هاجت ةيساسحلا ةلقب يحوي دقو سايقلا دكأت مدع ةجرد ضافخنا ىلإ قيض ىدم دوجو
 لسلستلا نم ثلاثلا وأ يناثلا ىوتسملا ف ةفّنصم تالخدم اهل يتلا ةيلاملا تاودألا ف رظنلا دنع ,ًاديفم نوكي دق ةددعتم رداصم نم راعسأ ىلع
 ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ةددعتم رداصم نم راعسألا ىلع لوصحلا رفوي نأ حجرملا نم سيلف ,صوصخلا هجو ىلع ,ةلداعلا ةميقلل يمرهلا
 :يلي ام ىلإ كلذ ىزعُيو .هتاذ دح ف ةبسانملا

  ;همدختست يذلا يساسألا ريعستلا ردصم ف اهعيمج لثامتت دق ريعستلا تامولعمل ةددعتم رداصم هنأ ودبي ام نأ  )أ(

 ف ةيلاملا ةادألا فينصت لجأل رعسلا ديدحت ف يجراخلا ريعستلا ردصم اهمدختسي يتلا تالخدملا مهف يرورضلا نم نوكي دق هنأ  )ب(
  .ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلا

 ىلع ةضورفم ةباقر تاودأ ةيأ كلذ ف امب ,رعسلا ديدحت ف ةمدختسملا ةيلآلل مهف ىلإ لصوتلا عجارملا ةعاطتساب نوكي ال دق ,تالاحلا ضعب ف  -١٢٠
 فو .ةمدختسملا ىرخألا تالخدملاو تاضارتفالا كلذ ف امب ,جذومنلا ىلع ًاعلطم نوكي ال دق وأ ,رعسلا ىلع دامتعالا ةيناكمإ ىدم ديدحت ةيلآ
 .مّيقملا رطخلل ةباجتسا ةرادإلا نم ردقملا ددحملا غلبملا يوقتل غلابملا نم ىدم وأ ددحم غلبم ريدقتب مايقلا عجارملا ررقي دق ,تالاحلا هذه لثم

   جذامنلا دحأ مادختساب ةلداعلا ميقلا ريدقتب ةرادإلا مايق دنع ةعجارملا تارابتعا 

 تناك اذإ ام يوقتب ,ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف ةرادإلا ةيلآ رابتخا ةلاح ف ,عجارملا موقي نأ )٥٤٠( ةعجارملا رايعم نم )ب(١٣ ةرقفلا بلطتت -١٢١
 سايقلا فادهأ ءوض ف ةلوقعم ةرادإلا لبق نم ةمدختسملا تاضارتفالا تناك اذإ امو ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةبسانم ةمدختسملا سايقلا ةقيرط
   .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإب ةصاخلا

 
 يلودلا رايعملل ًاقفو ًادعم ًاريرقت مهل مدقت ,ىرخأ ةرابعبو ,ريعستلا تانايب ىلع اهب ةصاخلا ةباقرلا تاودأ مهل حرشتل اهتانايب يمدختسمل ريراقت ريعستلا تامدخ ضعب مدقت دق  ٣١

 لصوتلل ,هيلع لوصحلا ف عجارملا رظني دقو ,ريرقتلا اذه لثم ىلع لوصحلا ةرادإلا بلطت دقو ."ةيمدخلا ةأشنملا ف ةباقرلا تاودأ نع ديكأتلا ريراقت" )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترال
 .ريعستلا ةمدخ ىدل ةقبطملا ةباقرلا تاودأ ىلع دامتعالا نكمملا نم ناك اذإ ام يوقتو ريعستلا تانايب دادعإ ةيفيكل مهف ىلإ



 

 
  ١١٥٠    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 يوقتل جذامنلا مدختسُت ام ًابلاغف ,اهب ًاصاخ ًاميوقت يرجت تناك وأ ,ةيجراخلا ريعستلا رداصم نم ًاردصم تمدختسا دق ةرادإلا تناكأ ًءاوس -١٢٢
 تاءارجإ ةعيبط ديدحت دنعو .ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلا ف ثلاثلاو يناثلا ىوتسملا نم تالخدم مادختسا دنع امّيسالو ,ةيلاملا تاودألا
 دنعو .جذومنلا ف ةمدختسملا تانايبلاو تاضارتفالاو ةيجهنملا ف عجارملا رظني دق ,اهادمو تاءارجإلا هذه تيقوتو جذامنلا ىلع ةقبطملا ةعجارملا
 ًاديفم ًاردصم ةثالثلا لماوعلا عيمج رابتخا نوكي دقف ,ثلاثلا ىوتسملا تالخدم مدختست يتلا كلتك ًاديقعت رثكألا ةيلاملا تاودألا ف رظنلا
 ةلدأ نوكت دقف ,تادنسلا راعسأل ةيباسحلا تايلمعلا ضعب لثم ,هيلع ًافراعتمو ًاطيسب جذومنلا نوكي امدنع نكل .ةعجارملا ةلدأ ىلع لوصحلل
 .ًاعفن رثكألا ةلدألا رداصم دحأ جذومنلا ف ةمدختسملا تانايبلاو تاضارتفالا ىلع زيكرتلا نم اهيلع لصحتملا ةعجارملا

 :ييسيئر يجهنم مادختساب جذومنلا رابتخا نكمي  -١٢٣

 ةقدلاو ةمدختسملا تانايبلاو تاضارتفالا ةيلوقعمو مدختسملا جذومنلا ةبسانم ف رظنلا قيرط نع ةرادإلا جذومن رابتخا عجارملل نكمي )أ(
 وأ ;ةيباسحلا

 .ةأشنملا يوقتب هميوقت نراقي مث هب ًاصاخ ًاريدقت عضي نأ عجارملل نكمي )ب(

 اهيف رظني دق يتلا رومألا يب نم هنإف ,)ثلاثلا ىوتسملا نم تالخدم يأ( دصرلل ةلباق ريغ تالخدم ىلع ةيلاملا تاودألا يوقت دامتعا ةلاح ف  -١٢٤
 :يلي امل ةرادإلا معد ةيفيك ,لاثملا ليبس ىلع ,عجارملا

 .ةيلاملا ةادألاب ةلصلا يوذ قوسلا ف يكراشملا صئاصخو ديدحت •

 .يلوألا تابثإلا دنع دصرلل ةلباقلا ريغ تالخدملا ديدحت ةيفيك •

 قوسلا ف يكراشملا نأش نم يتلا تاضارتفالا ف اهرظن ةهجو سكعتل اهب ةصاخلا تاضارتفالا ىلع اهترجأ يتلا تاليدعتلا •
 .اهمادختسا

 .ةمئاقلا فورظلا لظ ف ةحاتملا تالخدملا تامولعم لضفأ تجمدأ دق تناك اذإ ام •

 .ةنراقملا تالماعملا نابسحلا ف ذخأت اهتاضارتفا نأ فيك ,ءاضتقالا دنع •

 .سايقلا دكأت مدع جالعل تاليدعت اهيلع تلخدُأ دق تناك اذإ امو دصرلل ةلباق ريغ تالخدم مادختسا دنع جذامنلل ةيساسحلا ليلحت •

 تاهاجتاب هتفرعمو ةعانصلاب هتفرعمب ًامومع ةلوقعم ودبت تناك اذإ اميف هرظنو يوقتلا تايلمعل هرابتخا ف عجارملا دشرتسي ,كلذ ىلإ ةفاضإ -١٢٥
 ًامئاد تاميوقتلا تدب اذإو .ةلصلا تاذ ىرخألا راعسألا تارشؤمو )ةيرسلا ةاعارم عم( ىرخألا تآشنملاب ةصاخلا يوقتلا تايلمعل همهفو قوسلا
 .ةرادإلا زيحت لامتحا ىلع ًارشؤم كلذ نوكي دقف ,دحلا نع دئاز لكشب ةظفحتم وأ اهيف ًاغلابم

 تاميوقت ةيصوصخ مهفل بسانم وحن ىلع ةمكوحلاب يفلكملا كارشإ ناكمب ةيمهألا نمف ,دصرلل ةلباقلا ةيجراخلا ةلدألا ف صقن كانه ناك ىتم -١٢٦
 ققحت كانه ناك اذإ ام يوقت عجارملل يرورضلا نم نوكي دق ,تالاحلا هذه لثم فو .تاميوقتلا هذه معدل اهيلع لوصحلا ت يتلا ةلدألاو ةرادإلا
 .ةمكوحلاب يفلكملا عم كلذ ف امب ,ةأشنملا لخاد ةينعملا ةيرادإلا تايوتسملا عيمج ىلع ,قئاثو ةيأ كلذ ف امب ,اياضقلا ف لماش رظنو

 اهذفنت يتلا يوقتلا تايلمعل يداهتجالا عباطلا ديزي دقف ,دصرلل ةلباق ريغ تالخدملا نوكت امدنع وأ ,ةلتخم وأ ةطشن ريغ قاوسألا حبصت امدنع -١٢٧
 يب عمجلاب جذومنلا ربتخي نأ عجارملل نكمي ,تالاحلا هذه لثم فو .اهيلع دامتعالا ةيناكمإ لقت يلاتلابو اهتحص نم ققحتلا ةيناكمإ لقتو ةرادإلا
 هجتان ةنراقمو ,جذومنلا ف ةمدختسملا تانايبلاو تاضارتفالا رابتخاو ,هلمعو جذومنلا ميمصت يوقتو ,ةأشنملا اهقبطت يتلا ةباقرلا تاودأ رابتخا
 ٣٢.ةثلاث فارطأل ىرخأ يوقت بيلاسأب وأ عجارملا نم ردقملا غلابملا ىدم وأ ددحملا غلبملاب

 تالخدملا رابتخا دنع كلذو ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ بجومب ةبولطملا تاحاصفإلا معدل ةلدأ ىلع ًاضيأ عجارملا لصحي نأ حجرملا نم -١٢٨
 ىلعف .ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلا ف ةفّنصُم تالخدملا هذه نوكت امدنع لاثملا ليبس ىلع ٣٣,ةأشنملاب ةصاخلا يوقتلا ةيجهنم ف ةمدختسملا
 يأ( ةأشنملاب صاخلا يوقتلا بولسأ ف ةمدختسملا تالخدملا تناك اذإ ام يوقتل عجارملا اهعبتي يتلا ساسألا تاءارجإلا نوكتس ,لاثملا ليبس

 
 يتلا يوقتلا بيلاسأ دعُت دق ,فورظلا ضعب فو .ةرادإلا نم ردقملا ددحملا غلبملا يوقتل ىدم عجارملا عضي امدنع ةمزاللا تابلطتملا )٥٤٠( ةعجارملا رايعم نم )د(١٣ ةرقفلا حضوت  ٣٢

 .)٦٢٠( ةعجارملا رايعم ف ةدراولا تابلطتملل عضخت يلاتلابو عجارملا هب ناعتسا يذلا ريبخلا لامعأ نم اًلمع اهمادختساب عجارملا موقيو ةثلاث فارطأ اهريوطتب موقي
 .ةمهملا رطاخملاب قلعتي اميف ةرادإلا تاضارتفال عجارملا يوقتب ةلصلا تاذ تابلطتملا ةفرعمل )٥٤٠( ةعجارملا رايعم نم ١٥ ةرقفلا ,لاثملا ليبس ىلع رظنا  ٣٣



 

 
  ١١٥١    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 تاذ ,ةأشنملاب صاخلا ةيساسحلا ليلحتب ةصاخلا تارابتخالا نوكتسو ,ةبسانم تالخدم )ثلاثلا ىوتسملاو يناثلا ىوتسملاو لوألا ىوتسملا تالخدم
 .لداعلا ضرعلا ققحت تاحاصفإلا تناك اذإ ام يوقتب عجارملا مايقل ةيمهأ

 ةلوقعم ةرادإلا بناج نم ةمدختسملا تاضارتفالا تناك اذإ ام يوقت

 ٣٤.ةيلاملا ةادألا سايق ىلع يرهوج لكشب رثؤي نأ هنأش نم ضارتفالا ف لوقعملا نيابتلا ناك اذإ ًامهم جذومنلا ف مدختسُم ضارتفا يأ ربتعُي دق -١٢٩
 ف ةيعوضوملا ىلإ تاضارتفالا راقتفا ىدم رثؤيو .ةيساسحلل ليلحت ءارجإ قيرط نع ةليدب جئاتن وأ تاضارتفا ف ترظن دق ةرادإلا نوكت امبرو
 نم تالخدم مادختسا ةلاح ف لاثملا ليبس ىلع ,مهم رطخ دوجو جاتنتسا ىلإ عجارملا كلذ عفدي دقو سايقلا دكأت مدع ةجرد ىلع اهريدقت
 .ثلاثلا ىوتسملا

 ,جذومنلا ف تالخدمك ةمدختسملا تاضارتفالا كلذ ف امب ,ةرادإلا اهتمدختسا يتلا تاضارتفالا رابتخال ةذّفنمُلا ةعجارملا تاءارجإ لمتشت دق  -١٣٠
 :يلي ام يوقت ىلع

 يعسلا ًامومع لّضفُي ثيح ,اهتجمدأ فيكف كلذك رمألا ناك اذإو ,تاضارتفالا عضو ف قوسلا تالخدم تجمدأ دق ةرادإلا تناك اذإ ام •
 ;دصرلل ةلباقلا ريغ تالخدملا مادختسا نم ليلقتلاو ةلصلا تاذ دصرلل ةلباقلا تالخدملا مادختسا ةدايزل

 ;يلاملا مازتلالا وأ يلاملا لصألا صئاصخ عمو دصرلل ةلباقلا قوسلا لاوحأ عم ةقسّتم تاضارتفالا تناك اذإ ام •

 اهمدختستس يتلا تاضارتفالل ةرادإلا رايتخا ةيفيكو ,اهيلع دامتعالا نكميو ةلص تاذ قوسلا ف يكراشملا تاضارتفا رداصم تناك اذإ ام •
 ;ةفلتخملا قوسلا تاضارتفا نم ددع دجوي امدنع

 ف ةطسوتم وأ طقف ةفيفط تاريغت ثودح ةلاح ف ريبك لكشب ريغتتس تاميوقتلا نأ ىلإ ريشت ةيساسحلا تاليلحت تناك اذإ ام •
 .تاضارتفالا

 .ةرادإلا اهمدختست يتلا تاضارتفالا يوقتب ةلصلا تاذ تارابتعالا نم ديزملا ىلع عالطالل )٥٤٠( ةعجارملا رايعم نم ٨٣أ ىلإ ٧٧أ تارقفلا عجار

 ىلإ ةقحاللا ثادحألا يدؤت دق ذإ ,داهتجالاب مايقلا تقو ف ةحاتم تناك يتلا تامولعملا ىلع لبقتسملاب ةقلعتملا تاداهتجالا ف عجارملا رظن دمتعي -١٣١
 .اهب مايقلا تقو ف ةلوقعم تناك يتلا تاداهتجالا عم ةقسّتم ريغ جئاتن

 نم اًلدب ,يوقتلا اهيلع يوطني يتلا دكأتلا مدع تالاح ةاعارمل ةيلاحلا ةميقلا باسح ف مدختسملا مصخلا لدعم ليدعت متي دق ,تالاحلا ضعب ف -١٣٢
 ةيلام ةقرو ف ظوحلم لوادت ىلإ رظنلا قيرط نع ,مصخلا لدعم ىلع عجارملا تاءارجإ زكرت دق ,تالاحلا هذه لثم فو .ضارتفا لك ليدعت
 .ةرادإلا هتمدختسا يذلا لدعملاب هتنراقمو مصخلا لدعم باسحل لقتسم جذومن عضوب وأ يمدختسملا مصخلا يلدعم يب ةنراقملل ةهباشم

 ةرادإلا ءاربخ دحأب ةأشنملا يعتست امدنع ةعجارملا تارابتعا

 ءاربخلا ءالؤه نوكي دقو  .اهلك وأ ةيلاملا اهقاروأ ضعب يوقتل يوقت ريبخ فيلكتب ةرادإلا موقت دق ,لوألا مسقلا ف هتشقانم ترج ام وحن ىلع -١٣٣
 .ةصصختملا يوقتلا بتاكم نم كلذ ريغ وأ ءاربخلا ةطساوب يوقت تامدخ ًاضيأ مدقت ريعست تامدخ وأ ةيرامثتسا فراصم وأ ءاطسو

 ىدم دمتعيو  .هفيلكتب ةرادإلا تماق ريبخ نم ةمدقملا ةلدألل هميوقت دنع عجارملل تابلطتم ىلع )٥٠٠( ةعجارملا رايعم نم ٨ ةرقفلا صنت -١٣٤
 دعاسيو .عجارملا ضارغأل لمعلا اذه ةيمهأ ىلع هب ماق يذلا لمعلاو ةرادإلا هب يعتست يذلا ريبخلاب قلعتي اميف عجارملا اهذختي يتلا تاءارجإلا
 ريبخلا كلذ نم ةمدقملا تاميوقتلا وأ راعسألا تناك اذإ ام مييقت ف عجارملا ةرادإلا هب تناعتسا يذلا ريبخلا هب ماق يذلا لمعلا ةبسانم يوقت
 :يلي ام عجارملا اهذختي دق يتلا تاءارجإلا ةلثمأ نمو .تاميوقتلا معدل ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام مدقت

 هتربخو ;قوسلا ف هزكرمو هتعمسو ;ةأشنملاب هتقالع ,لاثملا ليبس ىلع ,هتيعوضومو هتاردقو ةرادإلا هب تناعتسا يذلا ريبخلا ةءافك يوقت •
 ;تاميوقتلا ىلع قبطنملا ةلصلا يذ يلاملا ريرقتلا راطإل همهفو ;تاودألا نم ةنيعملا عاونألا ف

 يوقتلا بيلاسأ ةبسانم مييقت قيرط نع لاثملا ليبس ىلع ,ةرادإلا هب تناعتسا يذلا ريبخلا هب ماق يذلا لمعلل مهف ىلإ لصوتلا  •

 
 .١٠٧أ ةرقفلا ,)٥٤٠( ةعجارملا رايعم رظنا  ٣٤



 

 
  ١١٥٢    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ;يوقتلا بيلاسأ ف ةمدختسملا ةيسيئرلا تاضارتفالاو قوسلا تاريغتمو ةمدختسملا

 لك ىوتسم ىلع ريبخلا لمع ةبسانم ىلع زيكرتلا نوكي ,ةطقنلا هذه دنعو  .ةعجارملل ليلدك ريبخلا كلذ لمع مادختسا ةبسانم يوقت •
 ىلإ ١٣٦ تارقفلا رظنا( لقتسم لكشب ريدقت عضو بسانملا نم نوكي دق ,ةلصلا تاذ تاودألا نم ةنيعل ةبسنلابو .ةدح ىلع ةيلام ةادأ

 يذلا ريبخلا ريدقتب ريدقتلا كلذ ةنراقم مث ,ةفلتخم تاضارتفاو تانايب مادختساب ,)غلابملا نم ىدم وأ ددحم غلبم ريدقتب ةقلعتملا ١٣٧
 ;ةرادإلا هب تناعتسا

 :يلي ام اهنيب نم ىرخأ تاءارجإ عابتا متي دق  •

o ةطبنتسملا تاضارتفالا كلت ةيلوقعم ىدم ف رظنلا مث ,رخآ جذومن ف تاضارتفا طابنتسال ةفلتخم تاضارتفا ةجذمن. 

o لقأ وأ ىلعأ ةرادإلا تاريدقت تناك اذإ ام ديدحتل عجارملا نم ةردقملا ةددحملا غلابملاب ةرادإلا نم ةردقملا ةددحملا غلابملا ةنراقم 
 .رارمتساب

 دنع تاضارتفالا هذه ريصتو .ةيلاملا اهتاودأ يوقت ف ةرادإلا ةدعاسمل تاضارتفا ديدحت وأ عضوب ةرادإلا هب يعتست يذلا ريبخلا موقي دق -١٣٥
 .ىرخألا ةرادإلا تاضارتفا ف هرظن ةقيرط سفنب اهيف رظنلا عجارملا ىلع بجيو ةرادإلا تاضارتفا نم اهل ةرادإلا مادختسا

 غلابملا نم ىدم وأ ددحم غلبم ريدقت

 ةيلوقعم يوقت ف همادختسال غلابملا نم ىدم ديدحتل يوقتلا بولسأ ف ةمدختسملا تاضارتفالاو تالخدملا لّدعيو يوقت بولسأ عجارملا عضي دق  -١٣٦
 ةعجارملا رايعمل ًاقفوو .غلابملا نم ىدم وأ ددحم غلبم ريدقتب مايقلا ف عجارملا ةركذملا هذه نم ١٣٥ ىلإ ١٠٦ تارقفلا دعاست دقو .ةرادإلا يوقت
 تاضارتفال ٍفاك مهف ىلإ لصوتي نأ هيلع بجي ,ةرادإلا اهمدختست يتلا كلت نع فلتخت تايجهنم وأ تاضارتفا عجارملا مدختسا اذإ ٣٥,)٥٤٠(
 يوقت نع ةمهم تافالتخا يأ يوقتلو ةلصلا تاذ تاريغتملا نابسحلا ف ذخأي عجارملا نم ردقملا غلابملا ىدم نأ تابثإل اهتايجهنم وأ ةرادإلا
 .ةرادإلا يوقت ةيلوقعم يوقتل هئاربخ دحأ لمعب ةناعتسالا ديفملا نم هنأ عجارملا ىري دقو .ةرادإلا

 وأ ةرادإلا تاضارتفال مهف ىلإ لصوتلل هيعس نم ةلدألا نم يفكي ام ىلع لوصحلا نكمي ال هنأ ىلإ عجارملا صلخي دق ,تالاحلا ضعب ف -١٣٧
 تامولعملا ىلع عالطالاب هل حمسُي الو ًايلخاد ةّدعُم تايجمربو جذامن ةيجراخلا ريعستلا رداصم دحأ مدختسي امدنع لاثملا ليبس ىلع ,اهتيجهنم
 ريغ عجارملا ناك اذإ يوقتلا نأشب ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلا عجارملا عيطتسي ال دق ,تالاحلا هذه لثم فو .ةلصلا تاذ
 يوقتل غلابملا نم ىدم وأ ددحم غلبم ريدقتب لاثملا ليبس ىلع مايقلاك ,يرهوجلا فيرحتلا رطاخمل ةباجتسالل ىرخأ تاءارجإ ذيفنت ىلع رداق
 ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلا نع عجارملا زجع ىلع ةبترتملا راثآلا ٣٧)٧٠٥( ةعجارملا رايعم حضويو ٣٦.ةرادإلا نم ردقملا ددحملا غلبملا
 .ةبسانملا

 اهنع حاصفإلاو ةيلاملا تاودألا ضرع

 ف تاحاصفإ يدقت بلاغلا ف يلاملا ريرقتلا رُطُأ بلطتت ٣٨.قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإل ًاقفو ةيلاملا مئاوقلا دادعإ ةرادإلا تايلوؤسم لمشت -١٣٨
 رطاخملا كلذ ف امب ,ةأشنملل ةيلاملا تاودألا ةطشنأ تاريثأتل ىزغم تاذ تامييقتب مايقلا نم ةيلاملا مئاوقلا يمدختسم يكمتل ةيلاملا مئاوقلا
 رثأتتو ةيلاملا تاودألا سايق دكأت مدع ةدايزب ةرادإلا زيحتب ةقلعتملا تاحاصفإلا ةيمهأ دادزتو .ةيلاملا تاودألا هذهب ةطبترملا دكأتلا مدع تالاحو
 .ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلا ف ىوتسملاب ًاضيأ

 ضرع نأشب تارارقإ يدقتب ًانمض وأ ًةحارص موقت اهنإف ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإل ًاقفو ةّدعُم ةيلاملا مئاوقلا نأ نع ةرادإلا ريبعت دنع -١٣٩
 :حاصفإلاو ضرعلاب ةقلعتملا تارارقإلا لمشتو .تاحاصفإ نم اهب طبتري امو ةيلاملا تاودألا رصانع فلتخم نع حاصفإلاو

 .ةأشنملاب ةقلعتم نوكت نأو تثدح دق اهنع حصفملا ىرخألا رومألاو تالماعملاو ثادحألا نوكت نأ—تابجاولاو قوقحلاو ثودحلا )أ(

 
 )ج(١٣ ةرقفلا ,)٥٤٠( ةعجارملا رايعم  ٣٥
 )د(١٣ ةرقفلا ,)٥٤٠( ةعجارملا رايعم  ٣٦
 "لقتسملا عجارملا ريرقت ف يأرلا ىلع تاليدعتلا" )٧٠٥( ةعجارملا رايعم  ٣٧
 .)٢٠٠( ةعجارملا رايعم نم ٢أو ٤ يترقفلا رظنا  ٣٨



 

 
  ١١٥٣    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 .اهنيمضت ت دق ةيلاملا مئاوقلا ف اهنيمضت يغبني يتلا تاحاصفإلا عيمج نوكت نأ—لامتكالا )ب(

 .حوضوب اهنع رّبعُم تاحاصفإلا نوكت نأو ,بسانم لكشب ةحضومو ةضورعم ةيلاملا تامولعملا نوكت نأ—مهفلل ةيلباقلاو فينصتلا )ج(

 .بسانملا ردقلابو ةلداع ةقيرطب اهنع حصفم تامولعملا نم اهريغو ةيلاملا تامولعملا نوكت نأ—يوقتلاو ةقدلا )د(

 .تارارقإلا هذه ةاعارم عم تاحاصفإلا ةعجارمب ةقلعتملا عجارملا تاءارجإ مّمصُتو

 اهنع حاصفإلاو ةيلاملا تاودألا ضرعب ةقلعتملا تاءارجإلا

 :يلي ام ةصاخ ةيمهأ اهل يتلا تالاجملا لمشت ,اهنع حاصفإلاو ةيلاملا تاودألا ضرعب قلعتي اميف -١٤٠

 لوصألا حرشو ةلمكتل ,دكأت مدع تالاحو رطاخم نم اهب طبتري امو ,تاريدقتلا نأشب ةيفاضإ تاحاصفإ ًةداع يلاملا ريرقتلا رُطُأ بلطتت •
 رفوت دقو .ةيساسحلا تاليلحتو رطاخملاب ةقلعتملا تاحاصفإلا ىلع زيكرتلا ىلإ عجارملا جاتحي دقو .تافورصملاو لخدلاو تامازتلالاو
 ام نأشب جاتنتسال لصوتي نأ عجارملل حيتت ةلدأ ةباقرلا ةطشنأل هرابتخاو رطاخملا مييقتل عجارملا تاءارجإ ءانثأ اهيلع لصحتملا تامولعملا
 :نأشب لاثملا ليبس ىلع ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ تابلطتمل ةيفوتسم ةيلاملا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفإلا تناك اذإ

 ;ةاشنملل اهنع نلعمُلا ةيبساحملا تاسايسلا كلذ ف امب ,ةيلاملا تاودألا مادختسال اهتايجيتارتساو ةأشنملا فادهأ ○

 ;ةيلاملا تاودألاب ةطبترملا اهرطاخم ةرادإل ةأشنملاب صاخلا ةباقرلا راطإ ○

 .ةيلاملا تاودألاب ةطبترملا دكأتلا مدع تالاحو رطاخملا ○

 عجارملا راتخي دق يتلا تاءارجإلا ةلثمأ نمو .رطاخملا مُظُن لثم ,ةيديلقتلا يلاملا ريرقتلا مُظُن جراخ مُظُن نم تامولعملا ءاقتسا نكمي •
 :يلي ام رابتخا تاحاصفإلاب قلعتي اميف ةمّيقملا رطاخملل ةباجتسا اهذيفنت

 ;اهنع حصفملا تامولعملا طابنتسال ةمدختسملا ةيلآلا  ○

 .تاحاصفإلا دادعإ ف ةمدختسملا تانايبلا ىلع ةباقرلا تاودأل ةيليغشتلا ةيلعافلا ○

 صلخي دق ,قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإل ًاقفو ةّدعُم تاحاصفإلا نوكت امدنع ىتحف ٣٩,مهم رطخ ىلع ةيوطنملا ةيلاملا تاودألاب قلعتي اميف •
 ققحت ال دق ةيلاملا مئاوقلا نأ ىلإ يلاتلابو ةمئاقلا قئاقحلاو فورظلا ءوض ف ريدقتلا دكأت مدع نع حاصفإلا ةيافك مدع ىلإ عجارملا
 ةمدقملا تاحاصفإلا نأ عجارملا دقتعي امدنع عجارملا يأر ىلع ةسكعنملا راثآلا نأشب تاهيجوت )٧٠٥( ةعجارملا رايعم مدقيو .لداعلا ضرعلا
 .ةلّلضم وأ ةيفاك ريغ ةيلاملا مئاوقلا ف ةرادإلا نم

 ف ةلصلا تاذ تامولعملا عيمج يمضت متي دق ,لاثملا ليبس ىلعف ,مهفلل ةلباقو ةلماك تاحاصفإلا تناك اذإ اميف ًاضيأ نوعجارملا رظني دق •
 زكرملل مهف ىلإ لصوتلا نم ةيلاملا مئاوقلا يمدختسم يكمتل ًايفاك نوكي ال دق اهنيب عمجلا نكل )اهب ةقفرملا ريراقتلا وأ( ةيلاملا مئاوقلا
 ىتحف ,لاثملا ليبس ىلعو .ميلسلا قايسلا ف ةيلاملا مئاوقلا ف ةلجسملا غلابملا عضول ةيفاك ةيعون تاحاصفإ كانه نوكت ال دق وأ يلاملا
 ببسب أشنت دق يتلا دكأتلا مدع تالاحو رطاخملا مات لكشب حاصفإلا حضوي ال دقف ,ةيساسحلل تاليلحت جاردإب ةأشنملا موقت امدنع
 رايعم صنيو .ةأشنملا ةلويسو ,ةينهرلا تانامضلا تابلطتمو ,نويدلاب ةقلعتملا تادهعتلا ىلع ةلمتحملا تاريثأتلاو ,يوقتلا ف تاريغتلا
 ةيعونلا بناوجلا نأشب عجارملا رظن تاهجو كلذ ف امب ,ةمكوحلاب يفلكملاب لاصتالا نأشب تاهيجوتو تابلطتم ىلع ٤٠)٢٦٠( ةعجارملا
 .ةيلاملا مئاوقلا ف تاحاصفإلاو ةيبساحملا تاريدقتلاو تاسايسلا كلذ ف امب ,ةأشنملا ف ةيبساحملا تاسرامملل ةمهملا

 ةلص اذ ةيلاملا تاودألل ساسألا رابتخالا دنع ,ليوطلا ىدملاو ريصقلا ىدملا ىلع فينصتلاب لاثملا ليبس ىلع قلعتملا ,ضرعلا ةبسانم ف رظنلا دعُي -١٤١
 .حاصفإلاو ضرعلل عجارملا يوقتب

 ىرخألا ةلصلا تاذ ةعجارملا تارابتعا

 
 ةيافك ىدم يوقتل ةمهم رطاخم اهنع أشنت يتلا ةيبساحملا تاريدقتلاب ةقلعتملا تاحاصفإلا نأشب ةيفاضإ تاءارجإ عجارملا ذختي نأ )٥٤٠( ةعجارملا رايعم نم ٢٠ ةرقفلا بلطتت  ٣٩

 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإ قايس ف يلاملا مئاوقلا ف اهريدقت دكأت مدع نع حاصفإلا
 "ةمكوحلاب يفلكملاب لاصتالا" )٢٦٠( ةعجارملا رايعم  ٤٠



 

 
  ١١٥٤    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ةبوتكملا تادافإلا

 نودقتعي اوناك اذإ اّمع ,لاحلا ىضتقم بسح ,ةمكوحلاب يفلكملاو ةرادإلا نم ةبوتكم تادافإ ىلع عجارملا لصحي نأ )٥٤٠( ةعجارملا رايعم بلطتي -١٤٢
 كلت ىلإ ةفاضإلاب هنأ ىلع ٤٢)٥٨٠( رايعملا صنيو ٤١.ةلوقعم تاضارتفا يه ةيبساحملا تاريدقتلا ءارجإ ف ةمدختسملا ةمهملا تاضارتفالا نأ
 مئاوقلاب ةلصلا تاذ ىرخألا ةعجارملا ةلدأ معدل رثكأ وأ ةبوتكم ةدافإ ىلع لوصحلا يرورضلا نم هنأ عجارملا ىأر اذإ هنإف ,ةبولطملا تادافإلا
 ةجردو ةيلاملا مئاوقلا ةطشنأ مجح ىلع ًءانبو .ىرخألا ةبوتكملا تادافإلا كلت بلطي نأ هيلع بجيف ,ةيلاملا مئاوقلا ف رثكأ وأ يعم رارقإ وأ ةيلاملا
 :يلي ام ةيلاملا تاودألا نأشب اهيلع لصحتملا ىرخألا ةلدألا معدل ةمدقملا ةبوتكملا تادافإلا ًاضيأ لمشت دقف ,اهديقعت

 وأ تامازتلالا/لوصألا ةرادإ وأ طوحتلا ضارغأل مدختسُت تاودألا هذه تناك اذإ ام كلذ لاثمو ,ةيلاملا تاودألاب قلعتي اميف ةرادإلا فادهأ •
 ;رامثتسالا

 ;ةيليومت تالماعم وأ تاعيبمك ةيلاملا تاودألا تالماعم ليجست كلذ لاثمو ,ةيلاملا مئاوقلا ضرع ةبسانم نأشب تادافإلا •

 :نأب حاصفإلا كلذ لاثمو ,ةيلاملا تاودألا نع ةيلاملا مئاوقلا ف ةدراولا تاحاصفإلا نأشب تادافإلا •

 ;ةيلاملا تاودألا تالماعم عيمج سكعت تالجسلا ○

 ;اهديدحت ت دق ةجمدملا ةقتشملا تاودألا عيمج ○

 ;ةيقوسلا ةميقلابو يراجت ساسأ ىلع تمت دق تالماعملا عيمج تناك اذإ ام •

 ;تالماعملا طورش •

 ;ةيلاملا تاودألا تاميوقت ةبسانم •

 ;ةيلام تاودأ ةيأب ةطبترم ةيبناج تاقافتا يأ كانه تناك اذإ ام •

 ;ةبوتكم تارايخ يأ ف تلخد دق ةأشنملا تناك اذإ ام •

 ٤٣;ةنيعم تاءارجإ ذاختا ىلع اهتردقو ةرادإلا ةين •

 .ةيلاملا مئاوقلا ف ةنمضتملا تاحاصفإلاو تاميوقتلا ىلع ليدعت ءارجإ بلطتت ةقحاللا ثادحألا تناك اذإ ام •

 مهريغو ةمكوحلاب يفلكملاب لاصتالا

 ةيمهأ تاذ ةيلاملا مئاوقلا ىلع ةمهم رطاخم يأل ةلمتحملا تاريثأتلا نوكت نأ حجرملا نمف ,ةيلاملا تاودألا يوقتب ةطبترملا دكأتلا مدع هجوأ ببسب -١٤٣
 ةيعوضوملا مدع ةجردو ,ةلداعلا ةميقلا تاسايق ف ةمدختسملا ةمهملا تاضارتفالا بقاوعو ةعيبط نأشب عجارملا لصاوتي دقو .ةمكوحلا ثيح نم
 ةباقر تاودأ ضرفل ةجاحلا دعُت ,كلذ ىلإ ةفاضإلابو .لكك ةيلاملا مئاوقلل ةبسنلاب ةلداعلا ةميقلاب ةساقمُلا دونبلا ةيمهأو ,تاضارتفالا عضو ف
 يفلكملا عم لصاوتلل ةجاح اهنع مجنت دق يتلا رومألا نم ةقحاللا سايقلا تايلآ ىلعو ةيلاملا تاودألا دوقع ف لوخدلاب تادهعتلا ىلع ةبسانم
 .ةمكوحلاب

 دقف ,ةيلاملا تاودألاب قلعتي اميفو .ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم ءانثأ ةمكوحلاب يفلكملاب لاصتالا نع عجارملا ةيلوؤسم )٢٦٠( ةعجارملا رايعم لوانتي -١٤٤
 :يلي ام ةمكوحلاب يفلكملا عم اهنأشب لصاوتلا مزلي يتلا رومألا لمشت

 وأ ;ةطشنألا كلتب ةطبترملا رطاخملا وأ ةيلاملا تاودألا ةطشنأ ىدم وأ ةعيبطل ةرادإلا مهف مدع •

 
 ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام رفوت ال ةرادإلا نم ةمدقملا ةبوتكملا تادافإلا نأ ىلع "ةبوتكملا تادافإلا" )٥٨٠( ةعجارملا رايعم نم ٤ ةرقفلا صنت .٢٢ ةرقفلا ,)٥٤٠( ةعجارملا رايعم  ٤١

 ًاديق كلذ لّكشي نأ نكميف ,ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع ىرخأ ةقيرط ةيأب لوصحلا نع عجارملا زجع ةلاح فو .اهعم لماعتت يتلا رومألا نم يأ نأشب اهسفن ءاقلت نم
 .)"لقتسملا عجارملا ريرقت ف يأرلا ىلع تاليدعتلا" )٧٠٥( ةعجارملا رايعم رظنا( عجارملا ريرقت ىلع تاساكعنا هل نوكت دق ةعجارملا قاطن ىلع

 ١٣ ةرقفلا ,)٥٨٠( ةعجارملا رايعم  ٤٢
 .ةدئاسلا فورظلا لظ ف ةبسانم نوكت دق يتلا تاءارجإلا ىلع ةلثمأ )٥٤٠( ةعجارملا رايعم نم ٨٠أ ةرقفلا ركذت  ٤٣



 

 
  ١١٥٥    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ةطشنأب قلعتي اميف رطاخملا ةرادإ وأ ةيلخادلا ةباقرلا مُظُن لمع وأ ميمصت ف ةعجارملا ءانثأ عجارملا اهددح يتلا ةمهملا روصقلا هجوأ •
 وأ ٤٤;ةأشنملاب ةصاخلا ةيلاملا تاودألا

 اهترجأ يتلا يوقتلا تايلمعب قلعتي اميف ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلا دنع اهتهجاوم تمت يتلا ةمهملا تابوعصلا •
 تاضارتفالاو يوقتلا ةيجهنمل مهف ىلإ لصوتلا ىلع ةرداق ريغ ةرادإلا نوكت امدنع ,لاثملا ليبس ىلع ,هب تناعتسا يذلا ريبخلا وأ ةرادإلا
 وأ ;عجارملل تامولعملا هذه ةحاتإب ريبخلا مايق مدعو ,مهب تناعتسا نيذلا ءاربخلا لبق نم ةمدختسملا تانايبلاو

 وأ ;تاميوقتلاب قلعتي اميف ةرادإلا هب تناعتسا يذلا ريبخلا وأ ةرادإلاو عجارملا يب تاداهتجالاو ماكحألا ف ةمهملا تافالتخالا •

 ف اهنع حاصفإلا مزلي يتلا ىرخألا رطاخملل ضرعتلا تالاحو ةيرهوجلا رطاخملا ةجيتن ةأشنملل ةيلاملا مئاوقلا ىلع ةلمتحملا تاريثأتلا •
 وأ ;ةيلاملا تاودألاب طبترملا سايقلا دكأت مدع كلذ ف امب ,ةيلاملا مئاوقلا

 وأ ;ةيلاملا مئاوقلا ف ةيلاملا تاودألا تالماعم ضرعو ةيبساحملا تاسايسلا رايتخا ةبسانم نأشب عجارملا رظن تاهجو •

 وأ ;ةيلاملا تاودألا نع يلاملا ريرقتلاو ةأشنملاب ةصاخلا ةيبساحملا تاسرامملل ةيعونلا بناوجلا نأشب عجارملا رظن تاهجو •

 ةيليغشتلا ةباقرلل تاودأ دوجو مدع كلذ ف امب ,اهب ظافتحالاو اهعيبو ةيلاملا تاودألا ءارش نأشب ةحضاوو ةلماش تاسايس دوجو مدع •
 .رطاخملل ضرعتلا ةعباتم مدعو طوحتلل تاودأ اهنأب ةيلاملا تاودألا مسول تاءارجإو

 ءانثأ اهتهجاوم متت يتلا ةمهملا تابوعصلا نع غالبإلا بسانملا نم نوكي دق هنأ ريغ ;طابترالا فورظل ًاعبت لصاوتلل بسانملا تيقوتلا نيابتيو
 حجرملا نم ناك اذإ وأ ,تابوعصلا هذه ىلع بلغتلا ف عجارملا ةدعاسم ىلع نيرداق ةمكوحلاب نوفلكملا ناك اذإ ًايلمع نكمم تقو برقأ ف ةعجارملا
 .لدعم يأر ىلإ كلذ يدؤي نأ

 اهريغو ةيميظنتلا تاطلسلاب لاصتالا

 تاطلس وأ ةيميظنتلا تاطلسلاب رشابم لكشب ,لاصتالا بسانملا نم هنأ اوري دق وأ ٤٥,لاصتالاب يبلاطم نوعجارملا نوكي دق ,تالاحلا ضعب ف -١٤٥
 لصاوتلا اذه رارمتسا ديفملا نم نوكي دقو .ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا رومألا نأشب ,ةمكوحلاب يفلكملاب لاصتالا ىلإ ةفاضإ ,يزارتحالا فارشإلا
 لوح تامولعملا لدابتل يعجارملا عم نواعتلا ىلإ لودلا ضعب ف فرصملا عاطقلا ميظنت تاطلس ىعست ,لاثملا ليبس ىلعف .ةعجارملا ةيلمع لاوط
 ,ةطشنلا ريغ قاوسألا ف ةدوجوملا ةيلاملا تاودألا يوقت ف رهظت يتلا تايدحتلاو ,ةيلاملا تاودألا ةطشنأ ىلع اهقيبطتو ةباقرلا تاودأ لمع
 .يرهوجلا فيرحتلا رطاخم ديدحت ف عجارملل ًاديفم قيسنتلا اذه نوكي دقو .حئاوللاب مازتلالاو

 
 ,ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأب ةرادإلا غالبإ نأشب تاهيجوت مدقيو تابلطتم "ةرادإلاو ةمكوحلاب يفلكملل ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ غالبإ" )٢٦٥( ةعجارملا رايعم ضرفي  ٤٤

 موقي يتلا رطاخملا مييقت تاءارجإ ءانثأ اهديدحت نكمي ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا هجوأ نأ رايعملا اذه حضويو .ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمهملا روصقلا هجوأب ةمكوحلاب يفلكملا غالبإو
 .ةعجارملا لحارم نم ةقحال ةلحرم ةيأ ف وأ )٣١٥( ةعجارملا رايعمل ًاقفو عجارملا اهب

 ريرقتلا ف لثمتت ةيلوؤسم كانه تناك اذإ ام ديدحتب عجارملا موقي نأ "ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم دنع حئاوللاو ةمظنألا ةاعارم" )لدعملا( )٢٥٠( ةعجارملا رايعم بلطتي ,لاثملا ليبس ىلع  ٤٥
 نأشب تابلطتم لودلا نم ديدعلا ف ضرفُت دق ,كلذ ىلإ ةفاضإو .ةأشنملا جراخ نم فارطأ ىلإ هثودح ف هابتشالا وأ هثودح ديدحت متي يذلا حئاوللاو ةمظنألاب مازتلالا مدع نع
 .يمسر لوكوتورب وأ قافتا وأ فارشإ بلطتم بجومب وأ نوناقلا ىضتقمب ًءاوس مهريغو فرصملا عاطقلا ىلع يفرشملا عم عجارملا لصاوت



 

 
 ف ةصاخ تارابتعا  ١١٥٦    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 
 قحلملا

 )١٤أ ةرقفلا :عجار(

 ةيلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةباقرلا تاودأل ةلثمأ

 وأ لوادتلا ضارغأل ًءاوس ,ةيلاملا تاودألا تالماعم نم ريبك مجح ف لماعتت ةأشنم ف دجوت دق يتلا ةباقرلا تاودأل ةلثمأو ةماع تامولعم يلي اميف -١
 اهيف لمعت يتلا ةعانصلاو اهمجح ىلع ًءانب ةفلتخم ةيباقر تايلآو تائيب تآشنملا سسؤت دقو ةلماش ةلثمألا هذه نوكت نأ دوصقملا سيلو ;رامثتسالا
 فرغو لوادتلا تايلمع ىلع تاقداصملا مادختساب ةقلعتملا تامولعملا نم ديزملا ىلع عالطالا نكميو .اهب موقت يتلا ةيلاملا تاودألا تالماعم ىدمو
 .٢٦و ٢٥ يترقفلا ف ةصاقملا

 ةفشاكلاو ةيئاقولا ,لاثملا ليبس ىلع( ةفلتخم ةيباقر تايوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ ةفعاضم نايحألا ضعب ف مزلي ,يباقر ماظن يأ ف لاحلا وه امكو -٢
 .يرهوجلا فيرحتلا رطخ بنجتل )ةعباتملا ضرغلو

 ةأشنملاب ةصاخلا ةباقرلا ةئيب

 ةيلاملا تاودألل ؤفكلا مادختسالاب مازتلالا

 نوعتمتي وأ ةطشنألا كلت ًامات ًامهف نومهفي ةأشنملا لخاد دارفألا نم ةلق ىوس دجوي ال هنأ ينعت دق ةيلاملا تاودألا ةطشنأ ضعب ديقعت ةجرد نإ -٣
 رطخ ةدايز ىلإ ةأشنملا لخاد ةلصلا تاذ ةربخلا رفوت نود ةيلاملا تاودألا مادختسا يدؤيو .رمتسم ساسأ ىلع تاودألا يوقتل ةمزاللا ةربخلاب
 .يرهوجلا فيرحتلا

 ةمكوحلاب يفلكملا ةكراشم

 ةيلاملا تاودألا ةطشنأ ىلع نوفرشيو ًامومع رطاخملل ةأشنملا لبقت ىدم ديدحت ف اهعم نوقفتيو ةرادإلا ىلع فارشإلاب ةمكوحلاب نوفلكملا موقي -٤
 ةطشنأ ف يكراشملا ةربخو رطاخملا هاجت اهفقوم عم ةيشامتم اهب ظافتحالاو اهعيبو ةيلاملا تاودألا ءارشل ةأشنملا تاسايس نوكتو .ةأشنملاب ةصاخلا
 :يلي ام ىلإ فدهت ةيباقر تايلآو ةمكوح لكايه ًاضيأ ةأشنملا عضت دقو .ةيلاملا تاودألا

 ;ةيرهوجلا تاسايقلا عيمج دكأت مدع تامييقتو رامثتسالا تارارقب ةمكوحلاب يفلكملا غالبإ )أ(

 .ةيلاملا تاودألا تالماعم ف اهطارخنا دنع ًامومع رطاخملل ةأشنملا لبقت ىدم يوقت )ب(

 يميظنتلا لكيهلا

 ىلع ًاريبك ًادامتعا اهب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا ةيلمعو ةطشنألا هذه دمتعتو .يزكرم ريغ وأ يزكرم لكشب اّمإ ةيلاملا تاودألا ةطشنأ ةرادإ نكمي -٥
 رشتنت يتلا نكامألا ددعل ًاعبت تامولعملا هذه عمج ةبوعص دادزتو .اهنيح ف ةمدقملاو اهيلع دامتعالا نكمي يتلاو ةقيقدلا ةيرادإلا تامولعملا قفدت
 ةطشنأ ف ةيزكرملا مدع ةدايزب ةيلاملا تاودألا ةطشنأب ةطبترملا يرهوجلا فيرحتلا رطاخم دادزت دقو .اهيف طرخنت يتلا لامعألاو ةأشنملا اهيف
 .ىرخأ لود ف امبر اهضعب ,ةفلتخم عقاوم ف تارقم ةأشنملل نوكي امدنع صاخ لكشب كلذ قبطنيو .ةباقرلا

 تايلوؤسملاو تايحالصلا ديدحت

 يوقتلاو رامثتسالا تاسايس

 ةرادإلا ,اهب ظافتحالاو اهعيبو ةيلاملا تاودألا ءارشل ةمكوحلاب يفلكملا نم ةدمتعملاو ةحضاولا تاسايسلا لالخ نم ,هيجوتلاو داشرإلا يدقت نّكمي -٦
 ةرادإ ةطشنأب قلعتي اميف ةأشنملا فادهأ ىلع صنت امدنع ًاحوضو رثكأ تاسايسلا هذه نوكتو .اهترادإو لامعألا رطاخم لّمحتل لاّعف جهن ءاسرإ نم
 :يلي ام سكعت امدنعو ,فادهألا هذه قيقحتل ةحاتملا طوحتلاو رامثتسالا لئادبو ,رطاخملا



 

 
  ١١٥٧    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم 

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ;ةرادإلا ةربخ ىوتسم )أ(

 ;ةأشنملاب ةصاخلا ةيلخادلا ةباقرلاو ةعباتملا مُظُن روطت )ب(

 ;ةأشنملا تامازتلا/لوصأ لكيه )ج(

 ;لاملا سأر رئاسخ باعيتساو ةلويسلاب ظافتحالا ىلع ةأشنملا ةردق )د(

 ;اهفادهأ ققحتس اهنأ ةرادإلا دقتعت يتلا ةيلاملا تاودألا عاونأ )ه(

 ضارغأل تاقتشملا مادختسا نكمملا نم ناك اذإ ام لاثملا ليبس ىلع ,اهفادهأ ققحتس اهنأ ةرادإلا دقتعت يتلا ةيلاملا تاودألا تامادختسا )و(
 .طوحتلا ضارغأل طقف مأ ةبراضملا

 يلوؤسملا يفظوملا بناج نم تاسايسلا هذهب مازتلالا نامضل ةباقرلل تاودأ عضت دقو يوقتلا ىلع اهتاردق عم ىشامتت تاسايس ةرادإلا عضت دق -٧
 :كلذ لمشي دقو .ةأشنملاب صاخلا يوقتلا نع

 ;تاسايقلا دكأت مدع ةجلاعم ةيفيك كلذ ف امب ,تايجهنملا هذه ةحص نم ققحتلاو تاميوقتلا دادعإ ف ةمدختسملا تايجهنملا عضول تايلآ )أ(

 .ةيلاملا تاودألا يوقت تايلمع معدل اهعمج ررقملا نم يتلا تامولعملا عاونأو دصرلل ةلباقلا تالخدملل مادختسا ىصقأ قيقحتب قلعتت تاسايس )ب(

 تاودألاب ةقلعتملا تاسايسلا عضو نكل .ةدودحم اهتربخو ةرادإلا ةفرعم نوكت دقو ةيلاملا تاودألا ف لماعتلا ردانلا نم نوكي دق ,رغصألا تآشنملا ف -٨
 .ًاددحم ًافده ققحي اهنيعب ةيلام تاودأ ف رامثتسالا ناك اذإ اميف رظنلاو رطاخملل اهلبقت ىدم ديدحت ف ةأشنملا دعاسي ةيلاملا

 ةيرشبلا دراوملا تاسراممو تاسايس

 .مهلمع ماهم نم ةيرابجإ ةحار ذخأ ,ءاوسلا ىلع يفلخلا بتكملاو يمامألا بتكملا ف ,ييسيئرلا يفظوملا نم بلطتت تاسايس تآشنملا عضت دق -٩
 نولجسي وأ ةفئاز لوادت تايلمعب نوموقي لوادتلا ةطشنأ ف نوكراشملا ناك اذإ امّيسالو ,هفاشتكاو شغلا عنمل ةليسوك ةباقرلا نم عونلا اذه مدختسُيو
 .ئطاخ وحن ىلع تالماعملا

 ةيمدخلا تآشنملاب ةناعتسالا

 تالماعم تالجسب ظافتحالل وأ اهعيب وأ ةيلاملا تاودألا ءارشل )لوصألا ءاردم لاثملا ليبس ىلع( ةيمدخ تآشنمب ًاضيأ تآشنملا يعتست نأ نكمي  -١٠
 عمو .اهب ظفتحملا ةيلاملا تاودألا نع ريرقتلا ساسأ ريفوتل ةيمدخلا تآشنملا هذه ىلع تآشنملا ضعب دمتعت دقو .ةيلاملا تاودألا يوقتل وأ ةأشنملا
 ةعجارملا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لصحي نأ عجارملا عيطتسي ال دقف ,ةيمدخلا ةأشنملا ف ةقبطملا ةباقرلا تاودأل ةرادإلا مهف مدع ةلاح يفف ,كلذ
 ام ىلع لوصحلل عجارملل تابلطتم ددحي يذلا ٤٠٢,١ ةعجارملا رايعم رظنا .ةيمدخلا ةأشنملا كلت ف ةقبطملا ةباقرلا تاودأ ىلع دامتعالل ةبسانملا
 .رثكأ وأ ةدحاو ةيمدخ ةأشنم تامدخب ةأشنملا يعتست امدنع ةبسانملا ةعجارملا ةلدأ نم يفكي

 ةأشنملا ف نولماعلا نوكي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .اهفاعضإ وأ ةيلاملا تاودألا ىلع ةباقرلا ةئيب ديطوت ىلإ ةيمدخلا تآشنملاب ةناعتسالا يدؤت دق -١١
 ةناعتسالا حمست دقو .يلاملا ريرقتلا ىلع ةمارص رثكأ ةيلخاد ةباقر مهيدل نوكت دق وأ ةأشنملا ةرادإ نم ةيلاملا تاودألا ف ةربخ رثكأ ةيمدخلا
 .ةفيعض ةباقر ةئيب ةيمدخلا ةأشنملا ف دجوت دق ,لباقملا ف نكل .تابجاولاو ماهملا ف ربكأ لصفب ًاضيأ ةيمدخلا ةأشنملاب

 رطاخملا مييقتل ةأشنملا ةيلآ

 كلذ ف امب ,ةيلاملا تاودألل اهمادختسا نع ةمجانلا لامعألا رطاخم ييعتب ةرادإلا مايق ةيفيك ديدحت ضرغل رطاخملا مييقتل ةأشنملا ةيلآ دجوت -١٢
 .رطاخملا هذه ةرادإل اهذختتس يتلا تاءارجإلا نأشب تارارقلا ذاختاو اهثودح ةيلامتحا مييقتو رطاخملا ةيمهأ ريدقتب ةرادإلا مايق ةيفيك

 
 "ةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشنمب ةقالعلا تاذ ةعجارملا تارابتعا" )٤٠٢( ةعجارملا رايعم  ١



 

 
  ١١٥٨    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 مايق نامض ىلإ رطاخملا مييقت تايلآ فدهتو .اهترادإ متيس يتلا رطاخملا ديدحتب ةرادإلا مايق ةيفيكل ساسألا رطاخملا مييقتل ةأشنملا ةيلآ لكشتو -١٣
 :يلي امب ةرادإلا

 ,لاثملا ليبس ىلع( اهلكيهو ةلماعملا ف لوخدلا فده كلذ ف امب ,اهيلع تالماعملا ف ةرادإلا لوخد لبق ةيلام ةادأ لكل ةمزالملا رطاخملا مهف )أ(
 ;)ةأشنملاب ةصاخلا ةيلاملا تاودألا ةطشنأ نم يراجتلاو يداصتقالا ضرغلا

 ;ةنيعم ةيلام تاودأب ةطبترملا رطاخملا عم ةبسانتملا ةبجاولا ةيانعلا نم يفكي ام ءارجإ )ب(

 ;ةأشنملا اهل ضرعتت يتلا رطاخملا ىلع قوسلا لاوحأ ريثأت ةيفيك مهفل ةأشنملل ةقلعملا زكارملا ةعباتم )ج(

 ;ةعمسلاب ةقلعتملا رطاخملا ةرادإلو موزللا دنع هرييغت وأ رطاخملل ضرعتلا نم دحلل تاءارجإ قيبطت )د(

 .ةعجارملاو فارشإلا نم مراص ىوتسمل تايلآلا هذه عاضخإ )ه(

 :يلي ام رطاخملل ضرعتلا ةرادإو ةعباتمل قبطملا لكيهلا ققحي نأ يغبني -١٤

 ;ةمكوحلاب يفلكملا نم ددحملا رطاخملا هاجت ةرادإلا فقوم عم ًاقستمو ًابسانم نوكي نأ )أ(

 تاودألا سكعت نأ يغبنيو .اهضارغأو اهيف لوخدلا متي دق يتلا تالماعملاو ةيلاملا تاودألا عاونأ فلتخمب حيرصتلل دامتعالا تايوتسم ددحي نأ )ب(
 ;ةءافكلاب ةرادإلا مازتلا ىلع لدي امب ,ةيلاملا تاودألا ةطشنأ ف يكراشملا ةربخ دامتعالا تايوتسمو اهب حومسملا

 تايوتسم نيابتت دقو .)ةدمتعملا ةلباقملا فارطألا كلذ ف امب( رطاخملا عاونأ نم عون لكل هب حومسم ضرعت ربكأل ةبسانم ًادودح عضي نأ )ج(
 ;لباقملا فرطلا وأ رطخلا عون ىلع ًءانب هب حومسملا ضرعتلا

 ;ةباقرلا ةطشنأو ةيلاملا رطاخملل اهنيح ف ذّفنُت يتلاو ةيعوضوملا ةعباتملا ىلع صني نأ )د(

 ;رطاخملا ةرادإ ف ةيلاملا تاودألا ةطشنأ جئاتنو رطاخملاو ضرعتلا تالاح نع هنيح ف مدقُي يذلاو يعوضوملا ريرقتلا ىلع صني نأ )ه(

 .ةنيعم ةيلام تاودأب ةطبترملا رطاخملا مييقت ف ةرادإلل قباسلا ءادألا لجس مّوقي نأ )و(

 تاودألا هذه ديقعت ىدم كلذ ف امب ,اهعم لماعتت يتلا ةيلاملا تاودألا عاونأب ًارشابم ًاطابترا اهتايوتسمو ةأشنملا اههجاوت يتلا رطاخملا عاونأ طبترت  -١٥
 .ةلوادتملا ةيلاملا تاودألا مجحو

 رطاخملا ةرادإ مسق

 وأ ةمظنألا بجومب ةبلاطم ,ةيلاملا تاودألا تالماعم نم ريبك مجح اهيدل يتلا ىربكلا ةيلاملا تاسسؤملا لاثملا ليبس ىلع ,تآشنملا ضعب نوكت دق -١٦
 تاودألا تالماعم ذيفنت نع ةلوؤسملا ماسقألا نع اًلصفنم مسقلا اذه نوكيو .ًاعوط كلذب مايقلا راتخت دق وأ رطاخملا ةرادإل مسق ءاشنإب حئاوللا
 اهليكشتب موقي رطاخملاب ةينعم ةيمسر ةنجل ىلع لمتشي دقو ,اهتعباتمو ةيلاملا تاودألا ةطشنأ نع ريرقتلا ةيلوؤسم مسقلا ىلوتيو .اهترادإو ةيلاملا
 :يلي ام لاجملا اذه ف ةيسيئرلا تايلوؤسملا ةلثمأ نمو .ةمكوحلاب نوفلكملا

 ;)ةأشنملا اهل ضرعتت دق يتلا رطاخملل تاليلحت ءارجإ كلذ ف امب( ةمكوحلاب يفلكملا لبق نم ةعوضوملا رطاخملا ةرادإ ةسايس قيبطت )أ(

 ;يلمعلا عقاولا ف دودحلا هذه قيبطت نامضو رطاخملا نم دحلا لكايه ميمصت )ب(

 ;زكارملا ف ةداتعملا ريغ تاكرحتلا ةعجارم كلذ ف امب ,ةيساسح ليلحتل حوتفملا زكرملا تاذ ظفاحملا عاضخإو ةدشلا تاقوأل تاهويرانيس عضو )ج(

 .ةديدجلا ةيلاملا تاودألا تاجتنم ليلحتو ةعجارم )د(

 ةمئاق ف تبثملا ,دجو نإ ,ةيلاملا ةادألا ةميق غلبم زواجتت ةراسخ دبكت ةيلامتحا ف لثمتملا اهل بحاصملا رطخلا ىلع ةيلاملا تاودألا يوطنت نأ نكمي -١٧
 ةعلسلا كلت ف لجآ زكرم قالغإل رئاسخ دبكت ىلع ةأشنملا ام ةعلسل قوسلا رعس ف ئجافملا طوبهلا ربجي دق ,لاثملا ليبس ىلعف .يلاملا زكرملا
 ةأشنملا ةردق لوح ةربتعم كوكش ةراثإل يفكي امب ةريبك ةلمتحملا رئاسخلا نوكت دق ,تالاحلا ضعب فو .شماهلا وأ ينهرلا نامضلا تابلطتم ببسب
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 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ةيضارتفالا ةيلبقتسملا تاريثأتلا مييقتل رطخلل ةضرعملا ةميقلل تاليلحت وأ ةيساسح تاليلحت ءارجإب ةأشنملا موقت دقو .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا ىلع
 ىلع رثؤت نأ نكمملا نم يتلا رطاخملا ىدم لماك لكشب سكعي ال رطخلل ةضرعملا ةميقلا ليلحت نكل .قوسلا رطاخمل ةضّرعملا ةيلاملا تاودألا ىلع
 .دويقلا ضعبل ًاضيأ يعضاخ تاهويرانيسلا ليلحتو ةيساسحلا ليلحت نوكي دقو ;ةأشنملا

 ةرادإل يمسر مسق ءاشنإب موقتس تناك اذإ اميف ةأشنملا رظن ىلع اهب ةلصلا تاذ ةيميظنتلا تابلطتملاو ةيلاملا تاودألا ةطشنأ روطتو مجح رثؤي -١٨
 ليلق ددع اهيدل يتلا تآشنملا لاثملا ليبس ىلع ,رطاخملا ةرادإل لقتسم مسق ءاشنإب مقت مل يتلا تآشنملا فو .مسقلا اذه ةلكيه ةيفيك ىلعو رطاخملا
 ةلخادلا تانوكملا دحأ اهتعباتمو ةيلاملا تاودألا ةطشنأ نع ريرقتلا ةيلمع نوكت دق ,ًاديقعت لقأ ةيلام تاودأ اهيدل يتلا وأ ةيلاملا تاودألا نم ًايبسن

 اهليكشتب ماق رطاخملاب ةينعم ةيمسر ةنجل اهيف كراشت دقو ,ةرادإلل ةماعلا ةيلوؤسملا نمض وأ ةيلاملا نوؤشلا وأ ةبساحملا مسق ةيلوؤسم نمض
 .ةمكوحلاب نوفلكملا

 ةأشنملا تامولعم مُظُن

 تامولعملا ريفوتو اهميوقتو اهتيوستو ةقدب تالماعملا ةفاك ليجستو ءاصحإ ىلع ةردقلا ف ةأشنم ةيأ ف تامولعملا ماظنل سيئرلا فدهلا لثمتي -١٩
 ,ةيلاملا تاودألا نم ريبك مك ف طرخنت يتلا تآشنملا لخاد تابوعص أشنت دقو .ةباقرلا تاودأ ةعباتمو ةيلاملا تاودألا رطاخم ةرادإ ف ةدعاسملل
 .ةباقرلا تاودأ نم يفكي ام دوجو نود ًايودي اهنيب اميف لصاوتلا متيو ديجلا لماكتلا ىلإ رقتفت يتلا مُظُنلا نم ديدعلا كانه ناك اذإ ًاصوصخو

 دادزي نأ ًاضيأ مزلي ,اهاوتسم عافترا وأ ةيلاملا تاودألا ةطشنأ روطت ةدايز عمو .ةيبساحملا دويقلا نم ريبك ددع جاردإ ةنيعم ةيلام تاودأ بلطتت دق  -٢٠
 :يلي ام ةيلاملا تاودألاب قلعتي اميف أشنت نأ نكمي يتلا ةصاخلا اياضقلا يب نمو .تامولعملا ماظن روطت

 ,كلذب مايقلل بسانم وحن ىلع اهنيوكت مدع وأ ةيلاملا تاودألا تالماعم ةجلاعم ىلع ,رغصألا تآشنملل ةصاخبو ,تامولعملا مُظُن ةردق مدع )أ(
 دق يتلا ةيوديلا تالماعملا ددع ةدايز ىلإ اذه يدؤي دقو .ةيلاملا تاودألا عم لماعتلا ف ةقباس ةربخ ةيأ ةأشنملا ىدل نوكي ال امدنع امّيسالو
 ;أطخلا رطخ نم ديزت

 دجوي ال امدنع امّيسالو ,اهنيب اميف ةمظتنم تاقباطم ءارجإ ىلإ ةجاحلاو ,ًاديقعت رثكألا تالماعملا ةجلاعمل ةمزاللا ةمظنألا ف لمتحملا عونتلا )ب(
 ;ةيودي تالخدتل اهعوضخ ةيلامتحا دنع وأ ةمظنألا يب اميف لصاوت

 سيلو تانايب لوادج ىلع ,دارفألا نم ريغص ددع ةطساوب طقف اهئارجإ ةلاح ف ,اهرطاخم ةرادإ وأ ًاديقعت رثكألا تالماعملا يوقت ةيلامتحا )ج(
 ;لوادجلا كلتب طيحملا يقطنملاو يلعفلا رورملا تاملك نمأب ساسملا ةلوهس ةدايز ةيلامتحاو ,ةيسيئرلا ةجلاعملا مُظُن ىلع

 اهجتنت يتلا دويقلا ةحص نم ققحتلل ,ةحاتم تناك ىتم ,ءاطسولا راعسأ ضورعو ةيجراخلا تاقداصملاو مُظُنلا تاءانثتسا تالجس صحف مدع )د(
 ;مُظُنلا

 كلت نوصب مئاقلا ناك اذإ ةصاخو ,تالخدملا هذه نم ققحتلاو ةيلاملا تاودألا يوقت مظن ف ةيسيئرلا تالخدملا ىلع ةباقرلا ف تابوعصلا )ه(
 ةينيتور ريغ يوقتلاو ةباقرلا عوضوم تالماعملا تناك اذإ وأ/و يجراخ ةمدخ مدقم وأ يمامألا بتكملا مساب يفورعملا يلوادتملا ةعومجم مظنلا
 ;ةرثكب اهيف لوادتلا متي ال وأ

 ;يرود ساسأ ىلعو ةيادبلا ف تالماعملا هذه ةجلاعمل ةمدختسملا ةدقعملا جذامنلا ةرياعمو ميمصت يوقتب مايقلا مدع )و(

 لجأ نم ,هنوصو هرييغتو جذومن لك ىلإ لوصولا ىلع ةباقرلل تاودأ قيبطت عم ,جذامنلل ةبتكم ءاشنإب تماق دق ةرادإلا نوكت الأ ةيلامتحا )ز(
 ;كلذب حيرصت نود اهليدعت وأ جذامنلا كلت ىلإ لوصولا عنمو ةدمتعملا جذامنلا تارادصإل يوق ةعجارم راسمب ظافتحالا

 تالماعم نم ًادودحم ًاددع طقف ذفنت ةأشنملا تناك اذإ ,اهيلع ةباقرلاو رطاخملا ةرادإ مظن ف ًابولطم نوكي دق يذلا بسانتملا ريغ رامثتسالا )ح(
 ;تالماعملا نم عاونألا هذه ىلع ةداتعم نكت مل اذإ ةرادإلا لبق نم تاجرخملا مهف ءوس ةيلامتحاو ,ةيلاملا تاودألا

 وأ اهتجلاعم وأ ةيلاملا تاودألا تالماعم ليجستل ,ةيمدخ ةأشنم نم لاثملا ليبس ىلع ,ةثلاث فارطأ نم مُظُن ىلع لوصحلل ةجاحلا ةيلامتحا )ط(
 ;اهيف كيكشتلاو ةمدخلا يمدقم نم ةمدقملا تاجرخملا ةقباطم ىلإ ةجاحلاو ,بسانم وحن ىلع اهرطاخم ةرادإ وأ اهنع ةبساحملا
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 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 تالماعم ءارجإل ةينورتكلإلا ةراجتلا ةأشنملا مدختست امدنع ةينورتكلإلا تاكبشلا مادختساب ةلصلا تاذ ةيفاضإلا ةباقرلاو نمألا تارابتعا )ي(
 .ةيلاملا تاودألا

 موقت نأ نكمي ,كلذ عمو .ةيلاملا مئاوقلا ف ةيمكلا تاحاصفإلا يدقتل مهم تامولعم ردصم ةباثمب يلاملا ريرقتلاب ةلصلا تاذ تامولعملا مُظُن لمعت -٢١
 ,ةيعونلا تاحاصفإلا ف اهنيمضت متي يتلا تامولعملا جاتنإلو ةيلخادلا ريراقتلا دادعإل اهمادختسا متي ةيلام ريغ مُظُن نوصو ريوطتب ًاضيأ تآشنملا
 .ةيساسحلا تاليلحت وأ دكأتلا مدع تالاحو رطاخملا نأشب لاثملا ليبس ىلع

 ةأشنملاب ةصاخلا ةباقرلا ةطشنأ 

 نوكت نأ امإ فادهألا هذهو .اهفادهأ قيقحت نع ةأشنملا قوعت يتلا تالكشملا فاشتكا وأ عنم ىلإ ةيلاملا تاودألا تالماعم ىلع ةباقرلا ةطشنأ فدهت -٢٢
 ديقعت عم بسانتي امب ةيلاملا تاودألا ىلع ةباقرلا ةطشنأ ميمصت متيو .مازتلالا وأ ريراقتلا دادعإ وأ ةيلاملا نوؤشلا وأ ليغشتلاب قلعتت ةعيبط تاذ
 نامضل ةممصم ىرخأ تاءارجإو تاسايسو تابجاولا ف ٍفاك لصفو ةبسانم حيرصت ةيلآ ىلع لمتشت ام ًةداعو اهمجحو ةيلاملا تاودألا تالماعم
 ىرخألا تاودألاو ةأشنملا اهمدختست يتلا ةباقرلا تاودأ ديدحت ف تايلآلا ريس تاططخم دعاست دقو .ةأشنملاب ةصاخلا ةباقرلا فادهأب ءافولا
 .حاصفإلاو ,ضرعلاو ,يوقتلاو ,دوجولاو ةقدلاو ,لامتكالاب ةلصلا تاذ ةباقرلا ةطشنأ ىلع ةركذملا هذه زكرتو .اهيلإ رقتفت يتلا

 حيرصتلا 

 تالماعملا ىدحإ ذيفنت ةلاح ف ىتحف ,لاثملا ليبس ىلعف .ءاوسلا ىلع رشابم ريغو رشابم لكشب ةيلاملا مئاوقلا تارارقإ ىلع حيرصتلا رثؤي نأ نكمي -٢٣
 رطاخملا ريبك لكشب ديزت نأ نكمي اهب حرصملا ريغ تالماعملا نكل .ةقدب كلذ مغر اهنع ةبساحملاو اهليجست متي دقف ,ةأشنملا تاسايس قاطن جراخ
 .ةيلخادلا ةباقرلا ماظن قاطن جراخ اهذيفنت متيس تالماعملا هذه نأل يرهوجلا فيرحتلا رطخ ريبك دح ىلإ ديزي امم ,ةأشنملا اهل ضرعتت يتلا
 تالماعملا هذهب موقي نمو اهيف لوادتلا نكمي يتلا تالماعملا ةيعون نأشب ةحضاو ةسايس عضوب ًابلاغ تآشنملا موقت ,رطخلا اذه ةدح نم فيفختللو
 نع لاثملا ليبس ىلع ,دارفألا اهب علطضي يتلا لوادتلا ةطشنأ ةعباتم نأش نمو .ةسايسلا هذهب مازتلالا ةعباتمب ةأشنملا ف يفلخ بتكم موقي مث
 تاسايسب مازتلالا نامض ف ةرادإلا دعاست نأ ,ةدبكتملا ةريبكلا رئاسخلا وأ بساكملا وأ ةداعلا ريغ ىلع مجحلا ةريبك تالماعملا ةعجارم قيرط
 .شغ تالاح تعقو دق تناك اذإ ام يوقتو ,ةديدجلا تالماعملا عاونأب حيرصتلا كلذ ف امب ,ةأشنملا

 لك نع ةئشانلا تامازتلالاو قوقحلاو اهنم ضرغلاو ةلماعم لك ةعيبط حوضوب ددحت نأ ف تاقفصلا ءاشنإب ةصاخلا ةأشنملا تالجس ةفيظو لثمتتو -٢٤
 تالجسلا ًةداع لمتشت ,يمسالا غلبملا لثم ,ةيساسألا ةيلاملا تامولعملا ىلإ ةفاضإو .دوقعلا ذافنإ بوجو كلذ ف امب ,ةيلاملا تاودألا دوقع نم دقع
 :يلي ام ىلع ىندأ دحب ةقيقدلاو ةلمتكملا

 ;لوادتملا ةيوه )أ(

 مُظُن ف اهليجست ةيفيكو ,)ةلماعملا تقوو خيرات كلذ ف امب( ةلماعملا ءاشنإ دنع ,)لوادتملا نكي مل اذإ( ةلماعملا ليجستب مئاقلا صخشلا ةيوه )ب(
 ;ةأشنملا تامولعم

 .ال مأ ساسأ يراجت ضرعت نم طوحتلل اهؤاشنإ ت دق تناك اذإ ام كلذ ف امب ,اهنم ضرغلاو ةلماعملا ةعيبط )ج(

 تابجاولا ف لصفلا

 ميسقت نكميو .ةيلاملا تاودألا عم لماعتلل يضرعم اونوكي امدنع ةصاخو ,ةمهملا ةباقرلا ةطشنأ دحأ يلماعلا عيزوتو تابجاولا ف لصفلا ّدعُي -٢٥
 :يلي ام اهنيب نم ,ماهملا نم ددع ىلإ ةيلاملا تاودألا ةطشنأ

 ;يمامألا بتكملا ةمهملا هذه ذيفنتب موقي دق ,ةيلاملا تاودألا تالماعم نم ريبك مجح اهيدل يتلا تآشنملا فو .)لماعتلا( ةلماعملا ذيفنت )أ(

 ;)تايوستلا( ةيدقنلا تاضوبقملا لوبقو ةيدقنلا تاعوفدملا ءادأ )ب(

 ;تدجو نإ ,ةلباقملا فارطألا نم دودرلاو ةأشنملا تالجس يب تافالتخالا ةقباطمو لوادتلا تايلمع ىلع تاقداصملا لاسرإ )ج(

 ;ةيبساحملا تالجسلا ف حيحص لكشب تالماعملا عيمج ليجست )د(
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 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 ;رطاخملا ةرادإ مسق ةمهملا هذهب علطضي دق ,ةيلاملا تاودألا تالماعم نم ريبك مجح اهيدل يتلا تآشنملا فو .رطاخملا دودح ةعباتم )ه(

 .ةيلاملا تاودألا يوقتو زكارملا ةعباتم )و(

 ةيوستب نوموقي نمو ,ةيلاملا تاودألا يوقتب نوموقي نمو ,ةيلاملا تاودألا ف رامثتسالاب نوموقي نم تابجاو يب لصفلا تاسسؤملا نم ديدعلا راتخت -٢٦
 .ةيلاملا تاودألا ليجست/نع ةبساحملاب نوموقي نمو ,ةيلاملا تاودألا

 تاودألا ةطشنأ ةعباتم ف ةمكوحلاب يفلكملاو ةرادإلا رود نوكي ,تابجاولا ف ميلسلا لصفلا قيقحت اهعم رذعتي ةجردل ةريغص ةأشنملا تناك اذإو  -٢٧
 .ةريبك ةيمهأ اذ ةيلاملا

 نم لصفنم لكشب ققحتلا ةيلوؤسم ةرادإلا هذه ىلوتتو .راعسألا نم لقتسملا ققحتلل مسق دوجو تآشنملا ضعب ف ةيلخادلا ةباقرلا هب زيمتت امم -٢٨
 ةيعوضوم ةرظن راعسألا نم لقتسملا ققحتلا مدقيو .ةليدب تاضارتفاو تايجهنمو تانايب رداصم كلذ ف مدختست دقو ,ةيلاملا تاودألا ضعب رعس
 .ةأشنملا نم رخآ ءزج ف هؤارجإ ت يذلا ريعستلا ىلع

 رثكي يتلا تآشنملا موقت دقو .ةسايسلاب مازتلالا نامضو يوقتلاب ةقلعتملا تاسايسلا عضو نع ةيلوؤسملا ةداعلا ف ةيفلخلا وأ ىطسولا بتاكملا ىلوتت  -٢٩
 وأ حبرلا ف ةيلاملا تاودألل يوقت ةيلمع لك ةمهاسم ةساردو ةيلاملا اهتاودأ ةظفحمل ةيموي يوقت تايلمع ءارجإب ةيلاملا تاودألا مادختسا اهيف
 .يوقتلا تايلمع ةيلوقعمل رابتخاك ةراسخلا

 دوجولاو ةقدلاو لامتكالا

 دعُيو .ميلس لكشب تالماعملا ليجست نامض نم ةأشنملا ظفحلا ءانمأو فراصملل ةيجراخلا تالجسلاب ةأشنملا تالجسل ةمظتنملا ةقباطملا نكمت  -٣٠
 ةعجارمل ةمراص ةيلآ عضو كلذكو ,ًامهم اًلماع اهتقباطمب نوموقي نمو لوادتلا تايلمع ءارجإب نوموقي نم يب تابجاولا ف بسانملا لصفلا
 .ةقباطملا دونب ةزاجإو تاقباطملا

 ىلع ةجمدم تاقتشم دوجوك ,ةدقعملا ةيلاملا تاودألل ةديرف تامس كانه تناك اذإ ام ديدحتب نولوادتملا موقي نأ بلطتت ةباقر تاودأ ًاضيأ عضوت دق -٣١
 مساب مسقلا اذه فرعُي دق( اهئاشنإ دنع ةدقعملا ةيلاملا تاودألا تالماعم يوقت ىلوتي لصفنم مسق دجوي دق ,فورظلا هذه لثم فو .لاثملا ليبس
 رغصألا تآشنملا نأ مغرو .قيقد لكشب ةلماعملا ليجست نامضل ةيبساحملا تاسايسلاب صتخم قيرف عم نواعتلاب لمعي ,)تاجتنملا ىلع ةباقرلا قيرف
 اهئاشنإ تقو ف ةدقعملا ةيلاملا تاودألا دوقع ةعجارمب قلعتي اميف ةقبطم ةيلآ ةأشنملا ف دجوت دقف ,تاجتنملا ىلع ةباقرلل قرف ىلع يوتحت ال دق
 .قبطنملا يلاملا ريرقتلا راطإل ًاقفو بسانم لكشب اهنع ةبساحملا نامضل

 ةباقرلا تاودأ ةعباتم

 ةيلاملا تاودألا تالماعم ىلع ةباقرلا تاودأ ةيلعاف ف روصق هجوأ يأ حيحصتو فاشتكا ىلإ ةأشنملاب ةصاخلا ةرمتسملا ةعباتملا ةطشنأ فدهت -٣٢
 :اذه لمشيو .ةأشنملا لخاد ةيلاملا تاودألا ةطشنأل ييفاك ةعجارمو فارشإ كانه نوكي نأ ناكمب ةيمهألا نمو .اهميوقتو

 ريعستلا رداصم يب قرفلا وأ ةقباطملا دونب ددع لثم ةيليغشتلا تايئاصحإلا ةعباتم لاثملا ليبس ىلع ,ةعجارملل ةباقرلا تاودأ عيمج عوضخ )أ(
 ;يجراخلا ريعستلاو يلخادلا

 ;اهتحص نم ققحتلاو تاودألا هذه قيبطت ةعباتمو تامولعملا ةينقت ىلع ةمراص ةباقر تاودأ دوجو موزل )ب(

 ةلاح ف ةدودحم يوقتلا ةيلآ نم ةدئافلا نوكت ,لاثملا ليبس ىلعف .مُظُنلاو تايلآلا فلتخم نع ةجتانلا تامولعملا يب يغبني امك ةقباطملا ةرورض )ج(
 .ماعلا ذاتسألا رتفد عم ميلس لكشب ةيلآلا هذه نم تانلا ةقباطم مدع

 .اهقاقحتسا دنع تايوستلا ثودح نامضل اهميمصت متيو ,ةيلاملا تاودألا ةطشنأ عبتتب ًةداع ةروطتملا بساحلا تامولعم مُظُن موقت ,ربكألا تآشنملا ف -٣٣
 تايلمع ىلع ةباقر تاودأ قيبطت متيو ,ةيدقنلا تاكرح ةعباتمل ةصاقملا تاباسح ىلع ةيلآ تاقيلعت ءاشنإب ًاديقعت رثكألا بساحلا مُظُن موقت دقو
 ريراقت دادعإب موقت ثيحب بساحلا مُظُن ميمصت متي دقو .ةأشنملا تالجس ف حيحص لكشب ةيلاملا تاودألا ةطشنأ روهظ نامض ةيغب ةجلاعملا
 دودحلا نمض ةذفنملا تالماعملا نكت مل اذإ وأ اهب حرصملا دودحلا نمض ةيلاملا تاودألا اهيف مدختسُت مل يتلا تالاحلا ىلإ ةرادإلا هيبنتل تاءانثتسا



 

 
  ١١٦٢    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 )١٠٠٠( ةيلودلا ةعجارملا تاسرامم ةركذم

 

 ف ةصاخ تارابتعا
 ةيلاملا تاودألا ةعجارم

 موقت ,يلاتلابو .ةيلاملا تاودألا تالماعم ليجست لامتكا نمضت ال دق ةروطتملا بساحلا مُظُن ىتحف ,كلذ عمو .ةراتخملا ةلباقملا فارطألل ةررقملا
 .تالماعملا عيمج ليجست ةيلامتحا ةدايزل تاءارجإ قيبطتب ًاريثك تارادإلا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةعجار*ا ةدوج راطإ

.ديكأتلاو ةعجار<ا ريياع< يلودلا سلEا نم ردص امك ,ةعجار<ا ةدوج راطإ يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تدمتعا



 
 

 
  ١١٦٤    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 :ةعجار*ا ةدوج راطإ
 ةعجار*ا ةدو; ةيتاوم ةئيب رفوت يتلا ةيساس1ا رصانعلا

 ةعجار*ا ةدوج راطF ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع*ا سلجم ةيؤر

 :يلي اميف ةعجار<ا ةدوج راطإ فادهأ لثمتت

 .ةعجار<ا ةدوR ةيساسOا رصانعلاب يعولا ةدايز •

 .ةعجار<ا ةدوج يسحتل ةديدج قرط فاشتكا ىلع ييسيئرلا ةحلص<ا باحصأ عيجشت •

 .عوضو<ا اذه لوح ييسيئرلا ةحلص<ا باحصأ يب عسوأ تاراوح ءارجإ ريسيت •

 ةعجار<ا ةدوج يسحتل ةيباجيإ تاءارجإ ذاختاو تاشقانم ءارجإ ىلإ راطjا يضفي نأ ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع<ا سلجم لمأيو
 .رارمتساب
 ةينه<ا قwخOا ىلإ ةفاضإ ,ةعجار<ا بتاكم لخاد ةقبط<ا ةلصلا تاذ ةدوRا ةباقر ريياعمو ةعجار<ا ريياعt مازتلqا يعجار<ا نم بلطُيو
 .ةعجار<ا تاطابترا ءادO تابلطتم ىلع صني وأ ةيفاضإ ريياعم عضي qو ,ريياع<ا هذه لث< wًيدب راطjا دعُي qو .ىرخOا ةيميظنتلا تابلطت<او

 

  



 

 
  ١١٦٥    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 ةئطوت

 ةمظنOا بلطتتو .يمدختس<ا تاجايتحاب ءافولل اهيلع دامتعqا نكÅو بسان<ا تقولا ف ةرفومو ةمئwم ةيلا<ا تامولع<ا نوكت نأ يغبني
 تامولع<ا يمدختسم حن< ةيلا<ا تامولع<ا رصانع ضعبل ةيجراخ ةعجارم ءارجإ ًابلاغ ,تآشن<ا ف ةحلص<ا باحصأ بلطيو ,ةينطولا حئاوللاو
 هلمع ىدأ دق عجار<ا نأ ف ةعجار<ا ةيلا<ا مئاوقلا ومدختسم قثي نأ بجي اهفده ةيجراâا ةعجار<ا ققá ىتحو .اهب قوثولا ةيناكمإ ف ةقثلا
 ."ةدوRا ةيلاع ةعجارم" تيرجُأ دق هنأو بسانم رايع< ًاقفو

 بتاكمو ريياع<ا عضو تاهجو ةيميظنتلا تاطلسلا تqاصتا فو ,ةحلص<ا باحصأ يب تاشاقنلا ف "ةعجار<ا ةدوج" حلطصم مادختسا رثكيو
 يأ اهل دجوي q ,لوOا قحل<ا ف حضوم وه امكو ,ًادقعم ًاعوضوم ةعجار<ا ةدوج دعُتو .تاسايسلا عضوو ثوحبلا دادعإ فو ,اهريغو ةعجار<ا
 .ي<اع فارتعاب ىظحي ليلá وأ فيرعت

 ةيلêاو تwخد<اب ةقلعت<ا لماوعلا حضوي يذلا )راطjا( ةعجار<ا ةدوج راطإ )سلEا( ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع<ا سلجم عضو ,اذهلو
 مئاوقلا ةعجارم تايلمعل ,ةينطولا تايوتس<او ةعجار<ا بتاكمو تاطابترqا تايوتسم ىلع ةعجار<ا ةدوج قيقá ف مهست يتلا تاجرëاو
 .قايسلاب ةطبتر<ا لماوعلا فلتخم ةيمهأو ةحلص<ا باحصأ يب ةبسان<ا تwعافتلا ةيمهأ ًاضيأ راطjا يبيو .ةيلا<ا

 :هنإ ثيح ةماعلا ةحلص<ا مدخي راطjا اذه لثم نأ سلEا دقتعيو 

 يسá ةيفيك ف رظنلا ناعمإ ىلع ةينه<ا ةبساìا تائيهو ةعجار<ا بتاك< ةيلودلا تاكبشلاو ةينطولا ةعجار<ا بتاكم عجشيس •
 ;ةعجار<ا ةدوجب ةقلعت<ا تامولع<ا رشن يسáو ةعجار<ا ةدوج

 ;ةحلص<ا باحصأ يب ةعجار<ا ةدوR ةمه<ا لماوعلاب مهفلاو يعولا ىوتسم عفريس •

 ,لاث<ا ليبس ىلعف .ةعجار<ا ةدوج زيزعتل ةيولوOا ليبس ىلع مامتهqا قحتست دق يتلا لماوعلا ديدá نم ةحلص<ا باحصأ نّكميس •
Åا مدختسُي نأ نكjراط jاب يفلك<ا ةطاحñا ىلع مهعيجشتو ةعجار<ا ةدوجب ًاملع ةمكوqاهزيزعت ف مهراودأب مامته; 

 رايعملل هتعجارم دنع راطjا سلEا مدختسيس ,لاث<ا ليبس ىلعف .ينطولاو يلودلا ييوتس<ا نم لك ىلع ,ريياع<ا عضو ف دعاسيس •
 ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا سلجم ًاضيأ راطjا دعاسي نأ نكÅو .ةعجارملل ةيلودلا ريياع<او ١)١( ةدوRا ةباقرل يلودلا
 ;ةمزل<ا امهتارادصإ يسá ف رظنلا ف ةبساìا ميلعتل ةيلودلا ريياع<ا سلجمو يبساحملل

 يب اميف كلذكو ييسيئرلا ةحلص<ا باحصأو ديكأتلاو ةعجار<ا ريياع< يلودلا سلEا يب لمعلا تاقwع دطويو راوñا رسييس •
 ;مهسفنأ ةحلص<ا باحصأ

 ;عوضو<ا اذه ف يÅداكOا ثحبلا زّفحيس •

 .اهيلإ مامضنwل نوحمطي يتلا ةنه<ا سسqً Oومش رثكأ مهف ىلإ لصوتلا ف ةعجار<ا يسراد دعاسيس •

  

 
 "ةقwعلا تاذ تامدâا تاطابتراو ىرخOا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا<ا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوRا ةباقر" )١( ةدوRا ةباقرل يلودلا رايع<ا  ١



 

 
  ١١٦٦    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 

 سرهفلا

 

 

 ٤  ............................................................................................................................ ةماع ةرظن

 ٨  ................................................................................................................ تwخد<ا لماوع ١

 ١٠  ..................................................................................................................... ةيلêا لماوع ٢

 ١٢  ................................................................................................................ تاجرëا لماوع ٣

 ١٧  .......................................................................  يلا<ا ريرقتلا دادعإ ةلسلس لخاد ةيسيئرلا تwعافتلا ٤

 ٢٣  ....................................................................................................... قايسلاب ةطبتر<ا لماوعلا ٥

 ةعجار<ا ةدوج فيرعت ةبوعص :لوOا قحل<ا

 ةيلêاو تwخد<اب ةقلعت<ا لماوعلل ةيعونلا تامسلا :يناثلا قحل<ا
 

 
  

ةحفصلا  



 

 
  ١١٦٧    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 

 ةماع ةرظن

 ةعجارم تايلمع ءارجإ حيجرت نم نكù دح ىصقأ ىلإ ديزت ةئيب قلخت يتلا ةيساسOا رصانعلا ىلع ةعجار*ا ةدوج حلطصم لمتشي .١
 .ةقستم ةروصب ةدوRا ةيلاع

 ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع هلوصح ىلع ًءانب ةيلا<ا مئاوقلا ف ًايأر عجار<ا نّوكي نأ ف ةيلا<ا مئاوقلا ةعجارم فده لثمتي .٢
 حّجرُيو .اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلل ًاقفو كلذب ًاريرقت دعي نأو ,يرهوRا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلا<ا مئاوقلا تناك اذإ ام لوح ةبسان<ا
 :طابترا قيرف ةطساوب ةدو;ا ةيلاع ةعجار*ا ةيلمع ذفنُت نأ

 ;ةيكولسلا فقاو<او ةينه<ا قwخOاو ميقلا نم بسانم وه اt ىلحتي •

 ;ةعجار<ا لامعأ ةيدأتل صصëا تقولا نم يفكي ام هيدلو ةربâاو ةراه<او ةفرع<ا نم ٍفاك ردق ىلع نوكي  •

 ;ةقبطن<ا ريياع<او حئاوللاو ةمظن¢ل ةيفوتسم ةدوRا ةباقرل تاءارجإو ةمراص ةعجارم ةيلآ قبطي •

 ;بسان<ا تقولا فو ةعفان ريراقت مدقي •

 .يينع<ا ةحلص<ا باحصأ عم يغبني امك لعافتي •

 هجو لمكأ ىلع ققحتت ةعجار<ا ةدوج نأ ريغ .يعجار<ا قتاع ىلع ةيلا<ا مئاوقلل ةدوRا ةيلاع ةعجارم تايلمعب مايقلا ةيلوؤسم عقت .٣
 .يغبني امك مهنيب اميف نوكراش<ا ءqؤه اهيف لعافتيو يلا<ا ريرقتلا دادعإ ةلسلس ف يكراش<ا نم معدلا اهيف مَّدقُي ةئيب ف

 ةحلص<ا باحصأو ةعجار<ا بتاكمو يعجار<ا عجشي وهف يلاتلابو ,ةعجار<ا ةدوR ةيساسOا رصانعلاب يعولا عفر ىلإ راطjا فدهي  .٤
 .مهنم لكب ةصاâا تائيبلا ف ةعجار<ا ةدوج ةدايزل هب مايقلا مهنكÅ اù ديز<ا نع ثحبلا ف مهسفنأ يدá ىلع نيرخêا

 ىلع ًاضيأ قبطنيو .اهدّقعت ىدمو اهتعيبطو اهمجح نع رظنلا ضغب تآشن<ا عيمجب ةصاâا ةعجار<ا لامعأ ىلع راطjا قبطني  .٥
 ةدوج تامس نكلو .داáا وأ ةكبش نم ًاءزج نوكت يتلا ةعجار<ا بتاكم كلذ ف اt ,اهمجح نع رظنلا ضغب ةعجار<ا بتاكم عيمج
 .ةفلتخم قرطب ةعجار<ا ةدوج ىلع رثؤتو اهتيمهأ ف نيابتت راطjا اذه ف ةحضو<ا ةعجار<ا

 قwخOا ىلإ ةفاضإ ,ةعجار<ا بتاكt ةصاâا ةلصلا تاذ ةدوRا ةباقر ريياعمو ةعجار<ا ريياعt مازتلqا يعجار<ا نم بلطُي  .٦
 ةدوج ةباقرب ةصاâا اهتمظنأ نع بتاك<ا تايلوؤسم ٢)١( ةدوRا ةباقرل يلودلا رايع<ا لوانتيو .ىرخOا ةيميظنتلا تابلطت<او ةينه<ا
 تاطابترا ءادO ةيئارجإ تابلطتم ىلع صني وأ ةيفاضإ ريياعم عضي qو ,ريياع<ا هذه لث< wًيدب راطjا دعُي qو .ةعجار<ا لامعأ
 .ةعجار<ا

 نإف ,راطjا اذه ف ةحضو<ا تwعافتلاو تاجرëاو تايلêاو تwخد<اب رثأتتس ةعجار<ا لامعأ نم لمع لك ةدوج نأ يح ف  .٧
 ف رظنلا ناعمإ ةرورض ىلإ كلذ ىزعُيو .ةعجار<ا لامعأ نم يعم لمع ةدوج يوقت ضرغل هتاذ دحب يفكي q ةعجار<ا ةدوج راطإ
 ماكحأ ةبسانمو ,اهنيعب ةأشنم ف يرهوRا فيرحتلا رطاخم ةهجاو< اهيلع لصحت<ا ةعجار<ا ةلدأ ىدمو تيقوتو ةعيبط لثم رومأ
 .ةلصلا تاذ ريياع<اب مازتلqاو ,ةرداصلا ةلصلا تاذ ةعجار<ا

٨. Åا زيjا رصانعلا يب راطêةيت: 

 تwخد<ا  .أ

 ةيلêا .ب

 تاجرëا .ج

 يلا<ا ريرقتلا دادعإ ةلسلس لخاد ةيسيئرلا تwعافتلا .د

 قايسلاب ةطبتر<ا لماوعلا .ه

 :يتêا وحنلا ىلع راطjا ريوصت نكÅو

 
 ريياع<اب نومزتلم هدارفأو بتك<ا نأب ةلوقعم تاديكأتب اهديوزتل هنوصب موقتو ةدوRا ةباقرل ًاماظن عضت نأ ةعجار<ا بتاكم ىلع )١( ةدوRا ةباقرل يلودلا رايع<ا ضرفي  ٢

 .اهب ةطيìا فورظلا لظ ف ةبسانم طابترqا نع يلوؤس<ا ءاكرشلا وأ بتك<ا نع ةرداصلا ريراقتلا نأو ;ةقبطن<ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت<او ةينه<ا



 

 
  ١١٦٨    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تNخد*ا

 :ةيتêا لماوعلا ىلإ تwخد<ا مسقنت .٩

 ;ةعجار<ا بتكم لخاد ةدئاسلا ةفاقثلاب اهرودب رثأتت يتلا ,ةيكولسلا مهفقاومو ةينه<ا مهقwخأو يعجار<ا ميق .أ

 .ةعجار<ا ءارجj مهل صصخُي يذلا تقولاو مهتاربخو مهتاراهمو يعجار<ا ةفرعم .ب

 :ىلع رشابم لكشب قبطنت يتلا كلت يب ًاضيأ ةيعونلا تامسلا مسقنت ,لماوعلا هذه لخادو .١٠

 ;ةعجار<ا تاطابترا ىوتسم .أ

 ;ةعجار<ا بتكم اهذفني يتلا ةعجار<ا لامعأ عيمج ىلع رشابم ريغ لكشب قبطنت يهف ّمث نمو ,ةعجار<ا بتكم ىوتسم .ب

 كلت ف لمعت يتلا ةعجار<ا بتاكم عيمج ىلع رشابم ريغ لكشب قبطنت يهف اذكهو )ميلاقOا ىوتسم وأ( ينطولا ىوتس<ا .ج
 .اهب موقت يتلا ةعجار<ا لامعأ ىلعو ةلودلا

 ىوتس<او بتاك<او تاطابترqا ييوتسم ىلع تwخد<ا لماوعب ةصاâا ةيعونلا تامسلا ليصفتلا نم ديزt يناثلا قحل<ا حرشيو .١١
 .ينطولا

 ىلعف .تاجرëاو ييسيئرلا ةحلص<ا باحصأ عم تwعافتلاو ةعجار<ا ذيفنت هيف متي يذلا قايسلاب ةعجار<ا ةدوج تwخدم رثأتت .١٢
 .ةلغتس<ا )لخدُم( تاراه<ا ىلع رثؤت )جرخُم( ةنيعم ريراقت )قايسلا( حئاوللاو ةمظنOا ضرفت دق ,لاث<ا ليبس

 ةيلPا 

 لماعل ةيعونلا تامسلا ليصفتلا نم ديزt يناثلا قحل<ا حرشيو .ةعجار<ا ةدوج ىلع ةدوRا ةباقر تاءارجإو ةعجار<ا ةيلآ ةقد رثؤت .١٣
 .ينطولا ىوتس<او بتاك<او تاطابترqا ييوتسم ىلع ةيلêا
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 قايسلاب ةطبترملا لماوعلا ي

 تالعافتلا

 تاطلسلا

ةيميظنتلا  

 نوفل>ملا

ةمكو?<اب  

ةرادإلا  

عجارملا  

 نومدختسملا

ةيلآلا  

تاجرJKا تالخدملا   

 ةدوج

ةعجارملا  



 

 
  ١١٦٩    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 تاجرQا 

 ةعجار<ا ةيلآ نع جتنت يتلا تاجرëا ًاضيأو ,رخآ فرطل فرط ًايمسر اهمدقيو اهدعي يتلا تامولع<او ريراقتلا تاجرëا لمشت .١٤
 تانيسحتلا تاجرëا هذه لمشت دق ,لاث<ا ليبس ىلعف .ةعجارملل ةعضاâا ةأشن<ا جراخ مه ن< ةيئرم بلاغلا ف نوكت q يتلا
 صلخ يتلا جئاتنلا نع قثبنت دق يتلا ,يلا<ا ريرقتلا ىلع ةيلخادلا ةباقرلاو ةأشن<اب ةصاâا يلا<ا ريرقتلا تاسراù ىلع ةئراطلا
 .عجار<ا اهيلإ

 نأ ةحلص<ا باحصأ ضعبل نكÅ هنأ يح فو .ةيعيرشتلا تابلطت<ا كلذ ف اt ,قايسلل ًاعبت ةعجار<ا تاجرخم ديدá ًابلاغ متي .١٥
 باحصأ ضعبل يسيئرلا جرëا عجار<ا ريرقت دعُي ,رمOا ةقيقح فو .رخêا ضعبلا ريثأت لقي هنإف ,تاجرëا ةعيبط ىلع اورثؤي
 .ةجرد<ا تاكرشلا ف نيرمثتس<ا لثم ,ةحلص<ا

  يلا*ا ريرقتلا دادعإ ةلسلس لخاد ةيسيئرلا تNعافتلا 

 نأ ريغ ,يلا<ا ريرقتلا ةيلمع ةدوج عافترا معد ف ًامهم ًارود -هدرفt- يلا<ا ريرقتلا دادعإ ةلسلس ف ةحلصم بحاص لك يدؤي .١٦
 تqاصتqا اهيف اt ,تwعافتلا هذه رثأتت فوسو .ةعجار<ا ةدوج ىلع صاخ رثأ اهل نوكي نأ نكÅ ةحلص<ا باحصأ لعافت ةقيرط
 ليبس ىلعف .تاجرëاو تwخد<ا يب ةيكيمانيد ةقwع دوجوب حمست يهو ةعجار<ا هيف ذفنُت يذلا قايسلاب ,ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا
 تاراه<ا لwغتسا ىلع رثؤت نأ ةجردم ةكرش ف ةعجار<ا ةنRو عجار<ا يب طيطختلا ةلحرم ف متت يتلا تاشقانملل نكÅ ,لاث<ا
 ديدش برق كانه نوكي نأ نكÅ ,لباق<ا فو .)جرخُم( ةمكوñاب يفلكملل مدق<ا عجار<ا ريرقت نومضمو لكشو )لخدُم( ةصصخت<ا
 ةيمسر ريغ تqاصتا كانه نوكت دق ,فورظلا هذه فو .ةعجار<ا ريس لwخ ةصاâا ةيكل<ا تاذ لامعOا تآشنم ف كw<ا نم
 .ةعجار<ا ةدوج قيقá ف مهست ةرركتم

 قايسلاب ةطبتر*ا لماوعلا 

 ةدوجو ةعيبط ىلع رثؤت نأ نكÅ يتلا ,تاكرشلا ةمكوحو حئاوللاو ةمظنOا لثم ,قايسلاب ةطبتر<ا وأ ةيئيبلا لماوعلا نم ددع دجوي .١٧
 دنع لماوعلا هذه عم ,رمOا ىضتقا امثيح ,نوعجار<ا لماعتيو .ةعجار<ا ةدوج ىلع ,رشابم ريغ وأ رشابم لكشبو ,يلا<ا ريرقتلا

áةبسان<ا ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةقيرط لضفأ ديد. 



 

 
  ١١٧٠    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 تNخد*ا لماوع  .١

 :يعجارم دوجو ةدوRا ةيلاع ةعجار<ا لامعأب مايقلا بلطتي .١

 ;ةيكولسلا فقاو<او ةينه<ا قwخOاو ميقلا نم بسانم وه اt نولحتي •

 ;ةعجار<ا لامعأ ةيدأتل صصëا تقولا نم يفكي ام مهيدلو ةربâاو ةراه<او ةفرع<ا نم ٍفاك ردق ىلع •

 ىوتسمو ةعجار<ا تاطابترا ىوتسم ىلع تامسلا هذه قبطنتو .ةعجار<ا ةدوج ىلع رثؤت يتلا ةيساسOا تامسلل فصو يلي اميف .٢
 .لصفنم مسق ف ىوتسمو ةمس لك حرش دريو .٣)ميلاقOا ىوتسم وأ( ينطولا ىوتس<او ةعجار<ا بتاكم

 )يناثلا قحل<ا نم ١٦-٢ تارقفلا :عجار( تاطابتر[ا ىوتسم – ةيكولسلا فقاو*او ةينه*ا قNخ1او ميقلا ١-١

 .ةعجار<ا ةدوج نع رشابم لكشب qًوؤسم دعُي كلذلو ةعجار<ا تاطابترا نع qًوؤسم ٤ةعجار<ا طابترا نع لوؤس<ا كيرشلا نوكي .٣
 يلá نامض ف ةيمهOا غلاب ًارود يدؤي هنإف ,ةعجار<ا ءادأ نع ةيلوؤس<ا ةعجار<ا طابترا نع لوؤس<ا كيرشلا لمá ىلإ ةفاضإو
 .ةدوRا ةيلاع ةعجارم ةيلمعب مايقلا معدل ةمزwلا ةيكولسلا فقاو<او ةينه<ا قwخOاو ميقلاب طابترqا قيرف

 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو 

 ٥.ةيقwخOا تابلطت<اب مازتلqا ةيمهأبو ًاقاطن عسوOا ةماعلا ةحلص<ا ققحي اt ةعجار<ا ءادأب طابترqا قيرف رقي نأ •

 .ةهازنلاو ةيعوضو<اب طابترqا قيرف ىلحتي نأ •

 .wًقتسم طابترqا قيرف نوكي نأ •

 .ةبجاولا ةيانعلاو ةينه<ا ةءافكلاب طابترqا قيرف ىلحتي نأ •

 .ينه<ا كشلا ةعزنب طابترqا قيرف ىلحتي نأ •

 )يناثلا قحل<ا نم ٣٢-١٧ تارقفلا :عجار( بتاك*ا ىوتسم – ةيكولسلا فقاو*او ةينه*ا قNخ1او ميقلا ٢-١

 ةعجار<ا نع يلوؤس<ا ءاكرشلاب ةصاâا ةيكولسلا فقاو<او ةينه<ا قwخOاو ميقلا ىلع مهم ريثأت ةعجار<ا بتكم ةفاقثل نوكي .٤
 ءاكرشلا ةيلقع ىلع ًايرهوج ًاريثأت رثؤت نأ نكÅ طابترqا قيرف اهيف لمعي يتلا ةئيبلا نO كلذو ,طابترqا قيرف ف نيرخêا ءاضعOاو
 بتاكم نإف ,ةماعلا ةحلص<ا ةيامح ىلإ فدهت ةعجار<ا نأ مغرو .مهتايلوؤسم اهب نودؤي يتلا ةقيرطلا ىلع يلاتلابو ,يفظو<او
 اt هيفظومو بتك<ا ءاكرش لمع ةيفيك ديدá ف ًامهم wًماع بتكم لك ةفاقث نوكتسو .ةيرا± تآشنم بلاغلا ف نوكت ةعجار<ا
 .بتكملل ةيراجتلا فادهOا ققحي اt تقولا سفن فو ةماعلا ةحلص<ا مدخي

 :يلي اميف ريدقتلاب ةعجار<ا ةدوج اهيف ىظá ةفاقث قلخب ةقلعت<ا ةيساسOا تامسلا لثمتتو .٥

 .بتك<ا لwقتسا ةيامح ىلإ فدهتو "ايلعلا ةرادjا ىوتسم ىلع بسان<ا جهنلا" يسرت ةمكوحلل تابيترت دجوت نأ  •

 .ةعجار<ا ةدوج معدت تآفاك<او ءادOا مييقتل مُظُن لwخ نم ةيرورضلا ةيصخشلا تامسلا زيزعت متي نأ  •

 .ةعجار<ا ةدوج ضّوقت تارارقو تاءارجإ ذاختا ىلإ ةيلا<ا تارابتعqا يضفت qأ •

 يلاع ينف معد ىلع لوصñا ةيناكمإو رمتس<ا ينه<ا ريوطتلل صرفب يفظو<او ءاكرشلا ديوزت ةيمهأ ىلع بتك<ا ددشي نأ •
 .ةدوRا

 .ةبعصلا اياضقلا لوح رواشتلا ةفاقث بتك<ا عجشي نأ •

 
٣  Åا نوكي نأ نكjملاعلا قطانم ضعب يفف .اهنم رغصأ وأ ةلودلا نم ربكأ ميلق, Åا ضعب رثأ دتRفو .لودلا نم ًاددع لمشيل ةعجار<ا لامعأ ميظنتب ةقلعت<ا بناو 

 .تاعطاق<ا وأ تايqولا لثم رغصأ تادحو ةعجار<ا لامعأ ميظنتب ةقلعت<ا بناوRا ذيفنتب موقي ,لودلا ضعب
 ماعلا عاطقلا ف اهلداعي ام ىلإ ريشت اهنأ ىلع ,ءاضتقqا دنع ,"بتك<ا"و "طابترqا نع لوؤس<ا كيرشلا"و "طابترqا"و "ليمعلا" تاحلطصم أرقُت ,ماعلا عاطقلا ةئيب ف  ٤

 ةماعلا ةيلا<ا ةباقرلل ايلعلا ةزهج¢ل ةدوRا ةباقر" )٤٠( ةبساìاو ةماعلا ةيلا<ا ةباقرلل ايلعلا ةزهج¢ل يلودلا رايع<ا نم ٧ مقر ةرقفلا ف ةدراولا تافيرعتلا بسح
 ."ةبساìاو

٥  áخأ دعاوق ددwةيلودلا ريياع<ا سلجم نع ةرداصلا يينه<ا يبساحملل ةنه<ا تايق Oخwخ¢ل ةيساسأ ئدابم ةسمخ يبساحملل ةنه<ا تايقwا ةينه<ا قâةصا 
 .ينه<ا كولسلاو ;ةيرسلاو ;ةبجاولا ةيانعلاو ةينه<ا ةءافكلاو ;ةيعوضو<او ;ةهازنلا :يه ,يينه<ا يبساìاب



 

 
  ١١٧١    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 .مهعم لماعتلا رارمتساو ءwمعلا لوبقب ةقلعت<ا تارارقلا ذاختq ةمراص مُظُن دجوت نأ •

 )يناثلا قحل<ا نم ٤٠-٣٣ تارقفلا :عجار( ينطولا ىوتس*ا – ةيكولسلا فقاو*او ةينه*ا قNخ1او ميقلا ٣-١

 ةيكولسلا فقاو<او ةينه<ا قwخOاو ميقلا ىلعو بتاك<ا لخاد ةفاقثلا ىلع مهم ريثأت ةعجار<ا لامعأ ميظنتل ةينطولا ةطشن¢ل نوكي .٦
 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو .طابترqا قيرف ف نيرخêا ءاضعOاو ةعجار<ا نع يلوؤس<ا ءاكرشلاب ةصاâا

 .ةقبطن<ا ةصاâا تابلطت<او ةيساسOا ةينه<ا قwخOا ئدابم نم wًك حضوت يتلا ةينه<ا قwخOا تابلطتم رشن متي نأ •

 قwخOا ئدابم مهف نامض ف لعاف رود ةينه<ا ةبساìا تائيهو ةينطولا ريياع<ا عضو تاهجو ةيميظنتلا تاطلسلل نوكي نأ •
 .قستم لكشب تابلطت<ا قيبطتو ةينه<ا

 .ءwمعلا لوبق تارارقب ةلصلا تاذ تامولع<ا اهنيب اميف ةعجار<ا بتاكم لدابتت نأ •

 )يناثلا قحل<ا نم ٥٨-٤١ تارقفلا :عجار( تاطابتر[ا ىوتسم – تقولاو تارب`او تاراه*او ةفرع*ا ٤-١

 نأو ةبسان<ا تاءافكلاب يعامج لكشب عتمتي طابترqا قيرف نأب هعانتقا نع qًوؤسم ةعجار<ا طابترا نع لوؤس<ا كيرشلا نوكي .٧
 .ةعجار<ا يأر رادصإ لبق ةبسان<ا ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصñا نم هنيكمتل مزwلا فاكلا تقولا هيدل قيرفلا

 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو  .٨

 ةيرورضلا تاءافكلا يفظو<او ءاكرشلا ىدل نوكي نأ  •

 .ةأشن<ا لمع نوفظو<او ءاكرشلا مهفي نأ •

 .ةلوقعم ًاماكحأ نوفظو<او ءاكرشلا ردصي نأ •

 لامعOا ةعجارمو فارشjاو طيطختلاو رطاëا مييقت ف ةيلعافب ًاكراشم ةعجار<ا طابترا نع لوؤس<ا كيرشلا نوكي نأ •
 .ةذفن<ا

 هيجوتلل مهلمع عضخي نأو ,ةيفاكلا ةربâا "ليمعلا عقوم ف" ةيليصفتلا ةعجار<ا لامعأ نودؤي نيذلا يفظو<ا ىدل نوكي نأ •
 .ةقباسلا ةعجار<ا لامعأ نم نيرمتس<ا يفظو<ا نم لوقعم ددع رفوتي نأو ,بسان<ا صحفلاو فارشjاو

 .ةلاّعف ةقيرطب ةعجار<ا ءارجj تقولا نم يفكي ام ىلع نوفظو<او ءاكرشلا لصحي نأ •

 لاصتqا ىلع نيرداق طابترqا قيرف ف ةربâا يوذ نم نيرخêا ءاضعOاو ةعجار<ا طابترا نع لوؤس<ا كيرشلا نوكي نأ •
 .ةمكوñاب يفلك<او ةرادjاب

 )يناثلا قحل<ا نم ٧٠-٥٩ تارقفلا :عجار( بتاك*ا ىوتسم – تقولاو تارب`او تاراه*او ةفرع*ا ٥-١

 تاطابترا نع يلوؤس<ا ءاكرشلا نم ةبولط<ا ةربâاو ةفرع<ا ىلع رثأ ةعجار<ا بتكt ةصاâا تاءارجjاو تاسايسلل نوكيس .٩
 اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو .ةيرورضلا ةعجار<ا لامعأ ذيفنتل مهل حات<ا تقولاو ,طابترqا قيرف ف نيرخêا ءاضعOاو ةعجار<ا
 :يلي اميف لماعلا

 .اهروهظ دنع ةبعصلا اياضقلا عم لماعتلل فاكلا تقولا ىلع نوفظو<او ءاكرشلا لصحي نأ  •

 .بسانم لكيه تاذ تاطابترqا قرف نوكت نأ •

 بسانم وه امو بسان<ا تقولا ف مهئادO تامييقتب ةربخ لقOا يفظو<ا ديوزتب ةجرد ىلعOا نوفظو<او ءاكرشلا موقي نأ •
 ."لمعلا سأر ىلع" بيردت وأ داشرإ نم

 ف ةصصخت<ا اياضقلا ىلع ًاضيأو ةبساìاو ةعجار<ا ىلع ٍفاك ٌبيردت يفظو<او ةعجار<ا نع يلوؤس<ا ءاكرشلل مدقُي نأ •
 .ًابسانم كلذ ناك ىتم ,عاطق لك

 )يناثلا قحل<ا نم ٨٠-٧١ تارقفلا :عجار( ينطولا ىوتس*ا – تقولاو تارب`او تاراه*او ةفرع*ا ٦-١

١٠. Åا تامسلا لثمتتو .يعجار<ا تاءافك ىلع رثؤت نأ ةينطولا ةطشن¢ل نكOيلي اميف لماعلا اذهل ةيساس: 



 

 
  ١١٧٢    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 .دارفOا يعجار<ا/ةعجار<ا بتاكم صيخرتل ةمراص تابيترت دجوت نأ •

 .qًاعف بيردتلا نوكي نأو بيردتلل ةيفاك دراوم رفوتت نأو حوضوب ةددحم ةيميلعتلا تابلطت<ا نوكت نأ •

 ةعجار<ا وأ ةبساìاب ةصاâا ةديدRا تابلطت<ا ىلع مهبيردتو ةنهارلا اياضقلا ىلع يعجار<ا عwطj تابيترت دجوت نأ •
 .ةيميظنتلا رومOا وأ

 .مهيلع ظافñاو ةبسان<ا تwهؤ<ا نوكلتÅ نيذلا دارفOا بذR اهلهؤي ديج عضو ف ةعجار<ا ةنهم نوكت نأ •

 ةيلPا لماوع .٢

 ةمظن¢ل ةيفوتسم ةدوRا ةباقرل تاءارجإو ةمراص ةعجارم ةيلآ نوقبطي يعجارم دوجو ةدوRا ةيلاع ةعجار<ا لامعأب مايقلا بلطتي .١١
 .ةقبطن<ا ريياع<او حئاوللاو

 )يناثلا قحل<ا نم ٩٣-٨١ تارقفلا :عجار( تاطابتر[ا ىوتسم – ةدو;ا ةباقر تاءارجإو ةعجار*ا ةيلآ ١-٢

 نوكت يتلاو ةدوRا ةباقرب ةصاâا ةعجار<ا بتكم تاءارجj ةعضاخ نوكت نأو ةعجار<ا ريياع< ًاقفو ةعجار<ا لامعأ متت نأ مزلي .١٢
 ذيفنتو طيطختلاو رطاëا مييقتل طبضنم جهن عابتq مزwلا ساسOا اذه رفويو .١ ةدوRا ةباقرل يلودلا رايع<ا تابلطت< ةيفوتسم
 ف ,ةيلخادلا اهتاءارجإو اهتاسايسو ةعجار<ا بتاكم لمع تايجهنم مدقتو .يأرلا ءادبإو نيوكت فاط<ا ةياهن فو ةعجار<ا تاءارجإ
 تاقيسنتو يلخادلا رواشتلا تابلطتمو ةددحم ةطشنأ ذيفنت نع يلوؤس<ا لثم رومأ نأشب ًاديدá رثكأ تاهيجوت ,نايحOا ضعب
 .قئاثولا

 ف ةيلêا اهب قبطُت يتلا ةقيرطلا نإف ,ةعجار<ا ةيلآ لكش ديدحتب ةعجار<ا بتكم لمع ةيجهنمو ةعجار<ا ريياعم موقتس اميفو .١٣
 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو .اهنيعب ةعجارم ةيلمع لك عم بسانتي اt اهفييكت متي ةيلمعلا ةسرام<ا

 .ةعجار<ا بتكt ةصاâا ةدوRا ةباقر تاءارجإو ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنOاو ةعجار<ا ريياعt طابترqا قيرف مزتلي نأ  •

 .بسانم لكشب تامولع<ا ةينقت طابترqا قيرف مدختسي نأ •

 .ةعجار<ا ف يكراش<ا نيرخêا صاخشOا عم لاّعف لعافت كانه نوكي نأ •

 .ةءافكلاو ةيلعافلاب زات∂ ةعجارم ةيلآ ذيفنت لجأ نم ةرادjا عم ةبسانم تابيترت دجوت نأ •

 )يناثلا قحل<ا نم ١١١-٩٤ تارقفلا :عجار( بتاك*ا ىوتسم – ةدو;ا ةباقر تاءارجإو ةعجار*ا ةيلآ ٢-٢

 ةعجار<ا ةدوج قيقá ف مهست يتلا ةيساسOا تامسلا لثمتتو .ةعجار<ا ةيلآ ىلع ةعجار<ا بتكم تاءارجإو تاسايس رثؤت فوس .١٤
 :يلي اميف

 تايصقتلاو ةيلخادلا ةدوRا ةباقر تاصوحف جئاتنو ةينه<ا ريياع<ا ف تادجتسملل ًاعبت ةعجار<ا لمع ةيجهنم فييكت متي نأ •
 .ةيجراâا

 .بسان<ا ينه<ا داهتجqا ةسراùو ينه<ا كشلا ةعزنب يلحتلا ىلع قيرفلا ءاضعأ نم وضع لك ةعجار<ا ةيجهنم عجشت نأ •

 .ةعجار<ا لامعO يلاّعفلا صحفلاو فارشjا لمعلا ةيجهنم يضتقت نأ •

 .ةعجار<ا لامعO بسان<ا قيثوتلا لمعلا ةيجهنم يضتقت نأ •

 .بسانم ءارجإ ذاختا كلذ ىلع بترتي نأو ةعجار<ا ةدوج ةعباتم متت نأو ةدوRا ةباقرل ةمراص تاءارجإ ديدá متي نأ •

 .تاطابترqا ةدوج ةباقرل ةلاّعف تاصوحف ,ةجاñا دنع ,ذفنُت نأ •

 )يناثلا قحل<ا نم ١١٩-١١٢ تارقفلا :عجار( ينطولا ىوتس*ا – ةدو;ا ةباقر تاءارجإو ةعجار*ا ةيلآ ٣-٢

١٥. Åةعجار<ا ةيلآ ىلع رثؤت نأ ةعجار<ا لامعأ ميظنتل ةينطولا ةطشن¢ل نك. 

 ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا سلجم عضيو .ةعجارملل ةيلودلا ريياع<ا رادصإب ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع<ا سلجم موقي  .١٦
 ةنه<ا تايقwخO ًايلود ةبسانمو ةمراص دعاوق ريوطت لwخ نم يينه<ا يبساحملل ىوتس<ا ةعيفر ةيقwخأ ريياعم يبساحملل



 

 
  ١١٧٣    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 كلذ لمشيو- ةبساìا ةنهt صاâا ميلعتلا زيزعتو ريوطتب ةبساìا ميلعتل ةيلودلا ريياع<ا سلجم موقيو .يينه<ا يبساحملل
 ةيلودلا ريياع<ا رادصإ لwخ نم -يينه<ا يبساحملل ةيكولسلا فقاو<او ةينه<ا قwخOاو ميقلاو تاراه<ا ًاضيأو ةينفلا ةءافكلا
 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو .ةينطولا تايوتس<ا ىلع قاطنلا عساو دامتعاب ريياع<ا هذه ىظáو .ميلعتلل

 .ةقبطن<ا ةصاâا تابلطت<ا ًاضيأو ةيساسOا فادهOا حضوت يتلا ريياع<ا نم اهريغو ةعجار<ا ريياعم رادصإ متي نأ •

 لخاد ,ةعجار<ا ةدوجب ةصاâا ةلصلا تاذ تامسلا ةعجار<ا لامعأ نع ةيجراâا تايصقتلا نع ةلوؤس<ا تاهRا يعارت نأ •
 .ءاوسلا ىلع ةعجار<ا تاطابترا نم طابترا لك فو ةعجار<ا بتاكم

 .ءاضتقqا دنع ,ةيبيدأتلا تاءارجjا ذاختاو ةعجار<ا لامعأ قافخإب ةقلعت<ا معاز<ا نع يرحتلل ةلاعف مُظُن دجوت نأ •

 تاجرQا لماوع .٣

 اهتدئاف ثيح نم تاجرëا هذه مّوقت نأ حجر<ا نم نوكيو .ةعجار<ا نم ةفلتخم تاجرخم ىلع ةحلص<ا باحصأ فلتخم لصحي .١٧
 :ًاضيأ تاجرëا هذهل نكÅو .ةعجار<ا ةدوج بناوج نم اهنأ ىلع اهيلإ رظنُي نأو اهتيقوت نسحو

 تاطلسلا نع ةرداصلا ريراقتلا حرشت نأ حجرُي ,لاث<ا ليبس ىلعف .ةعجار<ا ةدوج ىلع ًاقاطن عسوأ ةقمعتم ةرظن يطعت نأ •
 ;يصقتلا ةطشنأ لwخ نم اهيلع فرعتلا ت يتلا فعضلا نطاوم ةعجار<ا لامعO ةمّظنُ<ا

 نأشب ريرقت دادعإ نع ةددحم ةيلوؤسt عwطضqا يدؤي دق ,لاث<ا ليبس ىلعف .ةعجار<ا ةدوج ىلع رشابم لكشب رثؤت نأ •
 .لاEا كلذ ف لمعلا ةقد ةدايز ىلإ ,ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ ةيلعاف لثم ,رومOا دحأ

 ضعب ىلع ًابرق رثكأ ةقمعتم ةرظنب ,ةيميظنتلا تاطلسلا ضعبو ةمكوñاب يفلك<او ةرادjا امّيسqو ,ةحلص<ا باحصأ ضعب ىظحي .١٨
 تاجرëا رفوت نأ نكÅو .اهنم بناج ف لقOا ىلع ,اهÅوقت ىلع ةردق رثكأ نونوكي ّمث نمو ةعجار<ا ةدوجب ةصاâا تwخد<ا
 يمدختسملل ةعجار<ا ةدوج نع ةديفم تامولعم ,ةعجار<ا ناR نم ةمدق<ا تامولع<ا لثم ,نيرخآ ةحلصم باحصأ نم ةمدق<ا
 ييجراâا

 :يلي ام ىلع ةلصلا تاذ تاجرëا لمتشت دق .١٩

 تاجرQا ىوتس*ا

 عجار*ا نم تاطابتر[ا ىوتسم ١-٣

 ةعجار<ا ةيلا<ا مئاوقلا يمدختس< عجار<ا ريراقت ١-١-٣

  ةمكوñاب يفلكملل عجار<ا ريراقت ٢-١-٣

  ةرادπل عجار<ا ريراقت ٣-١-٣

 *يزارتحqاو يلا<ا ميظنتلا تاطلسل عجار<ا ريراقت ٤-١-٣

 ةأشن*ا نم

 ةعجار<ا ةيلا<ا مئاوقلا ٥-١-٣

 ةعجار<ا ناR كلذ ف اt ,ةمكوñاب يفلك<ا ريراقت ٦-١-٣

 ةعجار*ا لامع1 ةمّظنُ*ا تاطلسلا نم

 ةعجار<ا لامعأ نم لمع لك نع ةيميظنتلا تاطلسلا نم ةمدق<ا تامولع<ا ٧-١-٣

 بتاك*ا ىوتسم ٢-٣
 ينطولا ىوتس*او

 ةعجار*ا بتاكم نم

 ةيفافشلا ريراقت ١-٢-٣

 
 .مهيلع نمؤ<او ,يعدو<ا ةيامح لwخ نم يلا<ا رارقتسqا نامضل ةيزكر<ا كونبلا لثم يلا<ا عاطقلا ىلع ةيفارشjا تاهRا هسرا∂ يذلا كلذ وه يزارتحqا ميظنتلا  *



 

 
  ١١٧٤    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 اهريغو ةيونسلا ريراقتلا ٢-٢-٣

 ةعجار*ا لامع1 ةمّظنُ*ا تاطلسلا نم

 ةعجار<ا بتاكم نع يصقتلا ةطشنأ جئاتن نع ةيلك ةيؤر يدقت ٣-٢-٣

 تاطابتر[ا ىوتسم – تاجرQا

 ةعجار<ا ةيلا<ا مئاوقلا يمدختس< عجار<ا ريراقت ١-١-٣

 .ةعجار<ا ةيلا<ا مئاوقلا ىلع دامتعqا ةيناكمإ ف ةقثلا يمدختس<ا حنÅ يذلا عجار<ا يأر ف ةعجار<ا ةيلمعل يسيئرلا جرëا لثمتي .٢٠
 رثأتت دقو .ةيلا<ا تامولع<ا ىلع دامتعqا ةيناكمإ نأشب ةمهم ةراشإ عجارملل لّدعُم يأر دوجو مدع دعُي ,يمدختس<ا مظع< ةبسنلابو
 ةيلآ ةيلعاف نأشب ام ضارتفا دوجوو ,ةعجار<ا ءارجإب ماق يذلا ٦ةعجار<ا بتكم ةعمس اهنيب نم ,لماوعلا نم ددعب ةراشjا هذه ةميق
 .ةعبّتُ<ا ةعجار<ا

 يتلا جئاتنلاو هب ماق يذلا لمعلا نأشب ةريصبلا ضعب يمدختس<ا حن∂ تامولعم ضرعب موقيل عجارملل ةصرف عجار<ا ريرقت رفوي .٢١
 عجار<ا ريرقت راص ثيح ةصرفلا هذهب ًامئاد نوظحي q يعجار<ا نكلو .ةذفن<ا ةعجار<ا ةيلمع ةدوج نأشب ّمث نمو اهيلإ لصوت
 يتلا جئاتنلاو عجار<ا لمع نع تامولعم ًةداع مَّدقُت qً, qدعم عجار<ا يأر اهيف نوكي يتلا فورظلا ءانثتسابو .ماوعOا رورt ًادحوم
 .اهيلإ لصوت

 ىلع يوتحي ناك اذإ ريرقتلا نم ةدئافلا ديزت نأ ًاضيأ نكÅ ,عجار<ا ريرقت اهيلع يوتحي يتلا تامولع<ا قاطن عيسوت ىلإ ةفاضإ .٢٢
 ةعجار<ا قاطن عيسوت نودب ديكأتلا اذه يدقت نكÅ ,تqاñا ضعب فو .حئاوللا وأ ةمظنOا اهيضتقت ةددحم رومأ نأشب فاضإ ديكأت
 قاطن عيسوت مزلي ,ىرخأ تqاح فو .)ةبولط<ا تاحيضوتلاو تامولع<ا عيمج عجارملل تمدق دق ةرادjا نأ ديكوت ,كلذ لاثمو(
 .)يلا<ا ريرقتلا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ ةيلعاف نأشب ديكأت يدقت ,كلذ لاثمو( ةعجار<ا

 نوكي فاضإ ريرقت ف وأ عجارملل يسيئرلا ريرقتلا ف امإ ةعجار<ا نع تامولع<ا نم ديز<ا ًةداع ماعلا عاطقلا ف نوعجار<ا مدقي .٢٣
 قح ينطاو<ا حن∂ ةئيب ف نايحOا ضعب ف مهلامعأ ماعلا عاطقلا ف نوعجار<ا ذفني ,كلذ ىلع ةوwعو .عيمجلل ًاحاتُم هيلع عwطqا
 حاصفjاب ماعلا عاطقلا ف عجار<ا مايق ىلإ تامولع<ا ىلع عwطqا ف ةيرñا هذه يدؤت نأ نكÅو .ةيمسرلا قئاثولا ىلع عwطqا
 ةأشن<ا لامعأ رطاخم نأشب تامولعم نع لاث<ا ليبس ىلع حصفي نأك ,اهب ماق يتلا ةعجار<ا لامعأ نع wًيصفت رثكأ تامولعم نع
 .اهب ةصاâا ةيلخادلا ةباقرلا تاودأو

 ةمكوñاب يفلكملل عجار<ا ريراقت ٢-١-٣

 بجوت ,لاث<ا ليبس ىلعف .بسان<ا تقولا ف ةنيعم رومأ ف ةمكوñاب يفلك<ا عم عجار<ا لصاوتي نأ ًةداع ةعجار<ا ريياعم بلطتت .٢٤
 :نأشب لصاوتلا ٧ةعجار<ا ريياعم

 .عجار<ا تايلوؤسم •

 .امهل ططëا ةعجار<ا تيقوتو قاطن •

 .اهقيبطت ت يتلا ةقwعلا تاذ تانامضلاو عجار<ا ةيعوضوم ددهت يتلا رطاëاب ةقلعت<ا تامولع<ا •

 .ةعجار<ا نم اهيلإ لصوتلا ت يتلا ةمه<ا جئاتنلا •

 ًاساسأ ةعجار<ا ريياعم تابلطتم لكشت نأ عقوت<ا نم هنأ ريغ .ةمكوñاب يفلكملل مدقُت ةبوتكم ريراقت ف ًابلاغ رومOا هذه لوانت متي .٢٥
jومش رثكأو ًاقاطن عسوأ تاشقانم ءارجqً اب يفلك<او عجار<ا يبñاب نوفلك<ا موقي نأ حجر<ا نمو .ةمكوñةميق يوقتب ةمكو 
 .ةعجارملل ةماعلا ةدوRا ف رظنلا دنع ةيمسر لقOا تqاصتqاو ةبوتك<ا ريراقتلا نم لك تيقوتو

 
٦  q ا لوانتيjاهنإ ذإ ةعجار<ا بتكم ةعمس ديدحتلا هجو ىلع راط q ماع دعُتwً ةيلاع ةعجار<ا تايلمعل مئادلا ذيفنتلا نع أشني دق رمأ اهنكل ةعجار<ا ةدوج لماوع نم 

 ةاضاق<ا هب هقحلت نأ نكÅ يذلا يبلسلا ريثأتلا ىدمو ةيقيوستلا هتطشنأو بتك<ا مجح اهنيب نم ,بتاك<ا ةعمس ىلع رثؤت يتلا لماوعلا نم ددع دجويو .ةدوRا
 .ةيميظنتلا تاءارجjاو

 "ةمكوñاب يفلك<اب لاصتqا" ,٢٦٠ ةعجار<ا رايعم  ٧



 

 
  ١١٧٥    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 :مدقت يتلا تqاصتwل ةصاخ ةميق ةمكوñاب نوفلك<ا يلوي دق ,اهتدئافو تqاصتqا ةدوجب قلعتي اميفو .٢٦

 ;ةيلا<ا مئاوقلا دادعإ نع اهتايلوؤسt ءافولا ف ةرادjا ءادأ نأشب ةزيحتم ريغ ةقمعتم تارظن •

 ;ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ لمع كلذ ف اt ,يلا<ا ريرقتلا تاسراù ف ةقمعتم ةرظن •

 ;ةأشن<اب ةصاâا يلا<ا ريرقتلا ةيلآ يسحتل تايصوت •

 .ةمكوñاب ةقلعت<ا مهتايلوؤسt ةيلعافب ءافولا نم مهنّك∂ تامولعم  •

 ةرادπل عجار<ا ريراقت ٣-١-٣

 ررقي دق نكل يمسر ريغ تqاصتqا هذه نم ديدعلا نوكيو .عّسوم لكشب ةرادjا عم ًاضيأ عجار<ا لصاوتيس ,ةعجار<ا ريس لwخ .٢٧
 زكرت نأ حجرُي ,فورظلا هذه لثم فو .بوتكم ريرقت ف يمسر لكشب هتاظحwم عجار<ا مدقي نأ ًانايحأ ةرادjا بلطت وأ عجار<ا
 .ةعجارملل ةماعلا ةدوRا ف رظنلا دنع اهتيقوتو ريراقتلا هذه لث< ةروصت<ا ةميقلا ىلع ةرادjا

 :يلي ا< ةصاخ ةميق ةرادjا يلوت دق ,يلا<ا ريرقتلا اياضقب ةقلعت<ا تqاصتqا نع wًضف .٢٨

 ;تqاEا هذه يسحتب ةصاâا تايصوتلاو اهمُظُنو ةأشن<ا لامعأ نم ةنيعم تqاجم ف ةقمعت<ا تارظنلا •

 ;ةيميظنتلا رومOاب ةقلعت<ا تاظحw<ا •

 .عاطقلاب ةصاâا ةمه<ا تاها±qاو اياضقلا نأشب ةي<اعلا رظنلا تاهجو •

 هذه لثم فو .عجار<ا اهيدبي يتلا ةيراجتلا ةروشملل ةميق ,ةدودحم دراو<ا نوكت ثيح رغصOا تآشن<ا ف امّيسqو ,ةرادjا يلوت دق .٢٩
 .أشنت دق يتلا لwقتسqا تادده< ًايعاو عجار<ا نوكي نأ بجي ,فورظلا

 يزارتحqاو يلا<ا ميظنتلا تاطلسل عجار<ا ريراقت ٤-١-٣

 فورظ ف وأ ينيتور لكشب امإ ,يزارتحqاو يلا<ا ميظنتلا تاطلس عم عجار<ا لصاوتي نأ ةينطولا حئاوللا وأ ةمظنOا بلطتت دق .٣٠
 :يلي ام ىلع لمتشت نأ نكÅ نكل ةينطولا تابلطت<ا هذه نيابتتو .ةنيعم

 .ةيلخادلا ةباقرلا لثم ,يلا<ا ريرقتلا ةيلآب ةصاâا بناوRا نأشب ديكأت يدقت •

 .اهل ةبسنلاب ةيرهوج ةيمهأ تاذ نوكت نأ حجر<ا نم اهنأ ةيميظنتلا تاطلسلا دقتعت يتلا رومOا نع ريرقتلا •

 .لاومأ لسغ تايلمعب مايقلا ف هابتشqا كلذ ف اt ,ةيماظنلا ريغ لاعفOا نع ريرقتلا •

 ةدوRا ف رظنلا دنع اهتيقوتو ريراقتلا هذه لث< ةروصت<ا ةميقلا ىلع ةيميظنتلا تاطلسلا زكرت نأ حجرُي ,فورظلا هذه لثم ف .٣١
 .ةعجارملل ةماعلا

 ةعجار<ا ةيلا<ا مئاوقلا ٥-١-٣

 يدؤت دق ,لاث<ا ليبس ىلعف .يلا<ا ريرقتلا ةدوج ف نسá ثودح ىلإ يدؤي نأ نكÅو يلا<ا ريرقتلا ةيقادصم نم ديكأتلا ززعي .٣٢
 لثم ,اهتعيبط ف ةيعون وأ ةيمك تارييغتلا هذه نوكت دقو .ةيلا<ا مئاوقلا ةدوسم ىلع تارييغت لاخدإب ةرادjا مايق ىلإ ةعجار<ا
 ,يمدختسملل ًةداع ةحضاو نوكت q تارييغتلا هذه لثم نأ مغرو .ةيلا<ا مئاوقلا ىلع تاحاضيjا ف ةدراولا تاحاصفjا حيضوت
 سكعلاو .ةدوRا ةيلاع ةعجارم ةيلمع قيبطت ت دق هنأ نوطبنتسي دق ةدوRا ةيلاع ةيلام مئاوق هنوربتعي ام نوري امدنع مهنإف
 مدع لظ ف ,اهمهف بعصي تاحاصفإو قاستا مدعو ةيباسح ءاطخأ ىلع يوتá ةيلام مئاوق نومدختس<ا ىري امدنع يأ ,سكعلاب
 .ةدوRا ةضفخنم ةعجارم ةيلمع قيبطت ت دق هنأ ىلإ نومدختس<ا صلخي دقف ,ظفحتم ريرقتل عجار<ا رادصإ

 بابسO ًاعبتو .ةيرهوج تافيرá ىلع يوتá اهنأ يبتي يتلا ةعجار<ا ةيلا<ا مئاوقلا ضرع ةداعإب ميلاقOا ضعب ف تآشن<ا مَزلُت .٣٣
 .ةعجار<ا لامعأ ف قافخإ ثودحب داقتعqا ىلإ يمدختس<ا عفدي دق ,ةيلا<ا اهمئاوق ضرع ةداعإب ةأشن<ا مازلإ نإف ,ضرعلا ةداعإ

 ةعجار<ا ناR كلذ ف اt ,ةمكوñاب يفلك<ا ريراقت ٦-١-٣

 نم ةجرد ةسراù نع ةددحم تايلوؤسم -ةجرد<ا تاكرشلا ف ةعجار<ا ناR امّيسqو- لودلا ضعب ف ةمكوñاب نوفلك<ا لمحتي  .٣٤
 بناج نم ةلاّعفلا ةكراش<ا نأ نومدختس<ا جتنتسي نأ حجر<ا نم هنأ مغرو .ةعجار<ا ةيلآ نم بناوج ىلع وأ عجار<ا ىلع فارشjا



 

 
  ١١٧٦    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

Rا ةيلاع ةعجار<ا ناRمايق ةجرد ف ريبك نيابت دجوي هنإف ,ةعجار<ا ةدوج ىلع يباجيإ رثأ اهل نوكيس ةدو Rبإب ةعجار<ا ناwغ 
 .اهتامازتلاب اهئافو ةقيرطب يمدختس<ا

 .اهل يمدختس<ا روصت فو ,اهتقيقح ف ةعجار<ا ةدوج نم لكل ًاديفم ةعجار<ا ناR ةطشنأ نع ىفوOا حاصفjا نوكي نأ لمتحُي .٣٥
 اميف ةعجار<ا ناR ةطشنأ نع ةيونسلا ريراقتلا ف تامولع<ا نم ديز<ا جاردإ ةبسانم طشن وحن ىلع لودلا ضعب سردت ,كلذلو
 .ةيجراâا ةعجار<اب قلعتي

 ةعجار<ا لامعأ نم لمع لك نع ةيميظنتلا تاطلسلا نم ةمدق<ا تامولع<ا ٧-١-٣

 ناجلل ةحاتم ةعجار<ا لامعأ نم لمع لك نع يصقتلا تايلمع جئاتن ةعجار<ا لامعO ةمّظنُ<ا تاطلسلا لع± ,لودلا ضعب ف .٣٦
 .مومعلل ًةداع ةحاتم نوكت q تامولع<ا هذه نأ مغر ةلصلا تاذ ةعجار<ا

 ينطولا ىوتس*او بتاك*ا ىوتسم - تاجرQا  ٢-٣

 ةيفافشلا ريراقت ١-٢-٣

٣٧. Åةعجار<ا بتاكم ىلع بجوت تابلطتم لودلا نم ددع ثدحتسا دقو .ةعجار<ا ةدوج نع ةماع تامولعم ةعجار<ا بتاكم مدقت نأ نك 
 مومعلل ةحاتم تامولع<ا هذه لعج دعاسي دقو ٨.اهب ةصاâا ةدوRا ةباقرو ةمكوñا مُظُن نع تامولعم رفوت ةيفافش ريراقت مدقت نأ
 ,ةعجار<ا بتاكم نم بتكم لك صئاصخ مهف ىلع ةعجار<ا ةيلآب ةلص مهيدل دجوت q نيذلا ةعجار<ا ةيلا<ا مئاوقلا يمدختسم
 لكشب ةعجار<ا ةدوج يوقت ىلع ييسيئرلا ةحلص<ا باحصأ ةردق مدع ةلاح فو .بتاك<ا كلت ف ةعجار<ا ةدوR ةزّزع<ا لماوعلاو
 .ديدج ةعجارم بتكم رايتخا ف تآشن<ا تامولع<ا هذه دعاست دقف ,رشابم

 اهجهنو اهتاسايس نم ةنيعم بناوج ىلع ءوضلا طيلست قيرط نع اهسفن زاربj ةعجار<ا بتاك< ةصرف ًاضيأ ةيفافشلا ريراقت رفوت  .٣٨
 تايلآب ,لاث<ا ليبس ىلع ,ةقلعت<ا تامولع<ا رشن رفويو .ةعجار<ا ةدوجب ةقلعت<ا بناوRا ف سفانتتل يلاتلابو ةعجار<ا لامعأب مايقلل
 حورب ءافولل ةعجار<ا بتكم ف يلماعلا عيمR ًاحضاو ًازفاح ةمكوñاو لwقتسqا نامضو ةدوRا ةباقرب ةصاâا بتك<ا تاسراùو
 .بتك<ا تامازتلا صنو

 اهريغو ةيونسلا ريراقتلا ٢-٢-٣

 ةدوجب ةقلعت<ا ةيسيئرلا ءادOا تارشؤم حرشل بتاك<ا هذهل ةصرف ريراقتلا هذه رفوتو .ةيونس ريراقت ةعجار<ا بتاكم ضعب ردصت .٣٩
 ةدوج ثيح نم اهسفن زيي∂ ف ةعجار<ا بتاكم تامولع<ا هذه دعاست دقو .ةدوRا هذه ةدايزل اهتقبط يتلا تارداب<او ةعجار<ا
 .ةعجار<ا

 ددáو ,اهب تعلطضا يتلا ةعجار<ا لامعأ عومE ةماع تاجاتنتسا عضت ىرخأ ريراقت ماعلا عاطقلل ةعجار<ا تائيه ردصت دق .٤٠
 ةمظنOا ف تارييغت ءارجإب تايصوت ىلع ريراقتلا هذه لمتشت دقو .ريرقتلاو ةبساìاو ةمكوñا نم لك ف ةكرتش<ا فعضلا نطاوم
 .ةيموكñا تائيهلاب ةقلعت<ا ةماعلا حئاوللاو

 ةعجار<ا بتاكم نع يصقتلا ةطشنأ جئاتن نع ةيلك ةيؤر يدقت ٣-٢-٣

 نيابتيو .ةعجار<ا لامعأ نع يصقتلا ةطشنأ ةجيتن نع ةيونس ريراقت لودلا نم ديدعلا ف ةعجار<ا لامعO ةمّظنُ<ا تاطلسلا ردصت .٤١
 بتاكم عيمج نع يصقتلا ةطشنأ جئاتن ىلع ريراقتلا لمتشت ,لودلا ضعب يفف .ريراقتلا هذه لثم هب دعُت يذلا ليصفتلا ىوتسم
 .هدح ىلع لك ةعجار<ا بتاك< ريراقتلا رشنُت ,رخêا ضعبلا فو ,ةعجار<ا

٤٢. Åةعجار<ا ةدوج زيزعتب قلعتي اميف ًامهم ًارود ةعجار<ا بتاكم نع يصقتلا ةطشنأب ةقلعت<ا ريراقتلا رشن يدؤي نأ نك, tكلذ ف ا 
 لوح رئادلا شاقنلا دهشيو .ةعجار<ا ةدوR )ةعجار<ا ريراقت يمدختسمو نيرمثتس<ا ًاصوصخو( ييسيئرلا ةحلص<ا باحصأ روصت
 ف ًاماسقنا مومعلل ةعجار<ا بتاكم نم بتكم لك نع اهريراقت رشنب ةعجار<ا لامعO ةمّظنُ<ا تاطلسلا موقت نأ ديف<ا نم ناك اذإ ام
 ف ةمكوñاب يفلك<ا دعاستس ةعجار<ا بتاكم نم بتكم لكب ةقلعت<ا يصقتلا ةطشنأ جئاتن ف ةيفافشلا نأ دقتعي ضعبلاف .ءارêا
 ماع نم اهلامعأ ةدوج يسحتل زفاñا بتاك<ا ءاطعإ قيرط نع ةعجار<ا ةدوج ىلع يباجيإ رثأ اهل نوكيسو مهتايلوؤسt ءافولا

 
 حصفت نأ ماعلا حلاصلا تائيه تاباسح ةعجارt موقت يتلا بتاك<ا ىلع ضرفي يبروOا داqáا نع رداصلا ةيماظنلا ةعجار<اب صاâا ميمعتلا نإف لاث<ا ليبس ىلع  ٨

 تامولع<او ةيلا<ا تامولع<او ةدوRا ةباقرو ةيسسؤ<ا ةمكوñا مُظُنو اهنم ًاءزج نوكت ةكبش ةيأو ةعجار<ا بتاك< ينوناقلا لكيهلا لمشت ةددحم تامولعم نع ًايونس
 .كيرشلا رجأ ديدá ساسأب ةقلعت<ا



 

 
  ١١٧٧    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

êا جئاتنلا نع مومعلل ريرقتلا نأ نورخآ دقتعيو .رخâجهن ينبت ىلإ ةعجار<ا بتاكم عفدي دق ةعجار<ا بتاكم نم بتكم لكب ةصا 
 .ةعجار<ا ةدوجب رضي اt يصقتلا ةطشنأ جئاتن ىلع درلا ف ديازتم لكشب يعافد

 يلا*ا ريرقتلا دادعإ ةلسلس لخاد ةيسيئرلا تNعافتلا .٤

 تاها±qاو رظنلا تاهجو :يلا<ا ريرقتلا دادعإ ةلسلس ناونعب ٢٠٠٨ ماع ف رداصلا هريرقت ف يبساحملل يلودلا داqáا فصي .٤٣
 اهتعجارمو اهدامتعاو ةيلا<ا ريراقتلا دادعإ ف ةمدختس<ا تايلêاو نوكراش<ا صاخشOا" اهنأب يلا<ا ريرقتلا دادعإ ةلسلس ٩ةيلاñا
 ."اهمادختساو اهليلáو

 لجO اهضعبب ةلصلا ةقيثوو ةيلاع ةدوج ىلع نوكت نأ بجي ةلسلسلا هذه تاقلح عيمج نأ ىلإ يبساحملل يلودلا داqáا راشأو  .٤٤
 ةيلمع ةدوج عافترا معد ف ًامهم ًارود -اهدرفt- يلا<ا ريرقتلا دادعإ ةلسلس ف ةقلح لك يدؤتو .يلا<ا ريرقتلا ةيلمع ةدوج عافترا
 .ةعجار<ا ةدوج ىلع صاخ رثأ اهل نوكي نأ نكÅ تاقلñا هذه يب تwعافتلا وأ تqاصتqا ةعيبط نأ ريغ ,يلا<ا ريرقتلا

 دادعjا ةلسلس ف نوكراش<ا رثؤي نأ نكÅ ,ءاوسلا ىلع ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تqاصتqا اهيف اt ,تwعافتلا هذه لwخ نمو .٤٥
 تwعافتلا ةعيبط رثأتت فوسو .ةعجار<ا ةدوج ىلع تانيسحتلا لاخدإ ف اومهاسي نأ نكÅ يلاتلابو مهئارآو نيرخêا كولس ىلع
 .تwعافتلا هذه هيف متت يذلا قايسلاو تwعافتلا ف يكراش<ا دارفOا فادهأ نم لكب اهادمو

 امدنع ةعجار<ا ةدوج ىلع دئاوف دوعت دقف ,كلذ عمو .يفرط يب ةلدابتم تwعافت ةيلاتلا ماسقOا ف ةحضو<ا تwعافتلا دعُتو  .٤٦
 .ةعجار<ا ةدوجب ةقلعت<ا رومOا ةشقان< نويسيئرلا ةحلص<ا باحصأو نوعجار<ا يقتلي

 .ةعجار<ا ةدوجب قلعتي اميف ١٠ةيمهأ رثكOا تwعافتلا ضعب هاندأ لكشلا حضوي .٤٧

 

 

 
٩  Åا نكqطwخ نم ريرقتلا ىلع عwطبارلا ل: -reporting-financial/supply-reporting-financial/٩/publications/media/org.ifac.web

supply.pdf. 
 :لوOا مسقلا ف ةعجار<ا طابترا قيرف لخاد متت يتلا تwعافتلا درت اميف .ةعجار<ا طابترا قيرف جراخ عقت يتلا يأ - طقف ةيجراâا تwعافتلا مسقلا اذه لوانتي  ١٠

 .تwخد<ا

ةرادإلا  

نومدختسملا  

 تاطلسلا

ةيميظنتلا  

ةمكوl"اب نوفلjملا نوعجارملا   



 

 
  ١١٧٨    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 ١١ةرادFاو يعجار*ا يب تNعافتلا ١-٤

 ف ةمدختس<ا تامولع<ا ىلع دامتعqا ةيناكمإ نامضل ةمزwلا ةيلخادلا ةباقرلا نعو ةيلا<ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس<ا يه ةرادjا .٤٨
 تابلطت< ةيلا<ا مئاوقلا ءافيتسا نامض نع ًاضيأ ةلوؤس<ا يه ةرادjاو .بسان<ا تقولا ف تامولع<ا هذه رفوتو ةيلا<ا مئاوقلا دادعإ
 .لداعلا ضرعلا ققá ةقيرطب ةيساسOا ثادحOاو تwماعملل ءاضتقqا دنع مئاوقلا هذه ليث∂ نعو ,قبطن<ا يلا<ا ريرقتلا راطإ

 يوذ صاخشOاو ةمئw<ا تامولعملل بسان<ا تقولا فو لماكلا لوصولا ةيناكمإ رفوت ةعجار<ا ةلدأ عمج ف عجار<ا دعاسي اùو .٤٩
 يرهوRا فيرحتلا رطاخم ديدá ف عجار<ا ةءاّنبلاو ةحتفن<ا تاقwعلا ءانب دعاسيو .ءاوسلا ىلع اهجراخو ةأشن<ا لخاد ةلصلا
 فو .دكأت مدع وأ مهم داهتجا ىلع ةيوطن<ا رومOا وأ ,ةيدايتعqا ريغ وأ ةدقع<ا تwماع<اب قلعتي اميف امّيسqو ,اهتهجاومو اهمييقتو
 .لاّعف وحن ىلع ةدوRا ةيلاع ةعجارم ةيلمع ذيفنت دعبتسُ<ا نم نوكي ,حتفن<ا راوñاو نواعتلا بايغ ةلاح

 نأو ةرادjا عم اهيلإ جاتحي يتلا تامولع<ا ةشقانt ةعجار<ا ةيلمع نم ةركبم ةلحرم ف عجار<ا موقي نأ حجرُي ,ةعجار<ا ةءافك معدل  .٥٠
 ىنستي ىتح اهيلإ لصوتلا ت ىتم ةعجار<ا جئاتن ةرادjا عم عجار<ا شقاني نأ كلذك حجر<ا نمو .بسانم ينمز لودج ىلع اهعم قفتي
 .موزللا دنع ًايفاضإ wًيلá ير± وأ بسان<ا تقولا ف تاحيضوتلا مدقت نأ ةرادπل

 تاظحwم نم اهيف ديفتست نأ ةرادπل نكÅ ةئيب قلخ ف ةرادjاو يعجار<ا يب ةءاّنبلاو ةحتفن<ا تاقwعلا ءانب ًاضيأ دعاسيو .٥١
 :لثم رومأ لوح يعجار<ا

 .ةأشن<اب ةصاâا يلا<ا ريرقتلا تاسراù ىلع اهلاخدإ نكÅ يتلا تانيسحتلا  •

 .يلا<ا ريرقتلا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ف ةنكم<ا تانيسحتلا •

 .يلا<ا ريرقتلل ةديدRا تابلطت<ا •

 .عاطقلا اياضقب ةقلعت<ا رظنلا تاهجو  •

 .ةيميظنتلاو ةيماظنلا رومOاب ةقلعت<ا تاظحw<ا •

 يضقي امدنع دلوتت دق يتلا ,ةدئازلا ةفلOاب مستت يتلا ةقwعلا يبو ةرادjاو عجار<ا يب ةءاّنبو ةحتفنم ةقwع ءانب يب زييمتلا بجيو .٥٢
 يلحتم نوعجار<ا لظي نأ ةعجار<ا ةدوR يويñا نمف .ةعجارملل عضاâا ليمعلا سفن عم ماعلا لwخ ةليوط تارتف نوعجار<ا
 .مهل مدقُت يتلا تامولع<ا ىلع دامتعqا ةيناكمإ نم ققحتلل دادعتسا ىلع اونوكي نأو ةيعوضو<او كشلا ةعزنب

 ةمكوlاب يفلك*او يعجار*ا يب تNعافتلا ٢-٤

 فارشjا كلذ لمشيو .ةلءاس<اب قلعتي اميف اهتامازتلاو ةأشنملل يجيتارتسqا هجوتلا ىلع فارشjا ةيلوؤسم ةمكوñاب نوفلك<ا ىلوتي .٥٣
 ةطبتر<ا لامعOا مظعt ًابلاغ موقي ,ىرخOا ةريبكلا تآشن<او ةجرد<ا تاكرشلا فو .ةأشن<اب ةصاâا يلا<ا ريرقتلا دادعإ ةيلآ ىلع
 .ةعجار<ا ةنR ةأشن<اب ةصاâا يلا<ا ريرقتلا ةيلآ ىلع فارشjاب

٥٤. Åاب يفلك<ا دعاسي نأ يعجار<ا عم لاعفلا لدابت<ا لصاوتلل نكñاب نوفلك<ا ديفتسي دقو .تايلوؤس<ا هذهب ءافولا ف ةمكوñةمكو 
 ف ةرادjا داهتجq ةيسيئرلا تqاEاو ةأشن<ا اههجاوت يتلا يلا<ا ريرقتلا رطاخم لثم رومأ ف عجار<ا ءارآ نم صوصâا هجو ىلع
 ةيلا<ا ةباقرلا تاودأ ف فعضلا نطاوم كلذ ف اt ةأشن<اب ةصاâا يلا<ا ريرقتلا ةيلآ ةدوج ف ةقمعت<ا تارظنلاو ةيلا<ا مئاوقلا
 مئاوقلل لداعلا ضرعلا نأشب اهجاتنتسا ىلإ صولâا ف ةمكوñاب يفلك<ا تامولع<ا هذه دعاست نأ نكÅو .اهب ةصاâا ةيلخادلا
 .اهنأشب تاءارجإ ةرادjا ذختت مل فواخم عجار<ا ىدل تناك اذإ ًةصاخو ,ةيلا<ا

 جئاتنلاو طيطختلاب ةطبتر<ا رومOا نأشب )تدجو نإ ةعجار<ا ةنR كلذ ف اt( ةمكوñاب يفلك<ا عم لصاوتلاب عجار<ا بلَاطُي .٥٥
 .ةرادjا روضح نودب ,عامتجا نم ءزج وأ ,لقOا ىلع دحاو عامتجا دقُع اذإ لاّعفلا لصاوتلا قيقá لهسي ,نايحOا ضعب فو .ةمه<ا
 .ةيمسر لقأو ًاراركت رثكأ ةمكوñاب يفلك<او عجار<ا يب لصاوتلا نوكي ام ًابلاغ ,رغصOا تآشنملل ةبسنلابو

 :لwخ نم ةعجار<ا ةدوج ىلع ريثأتلا مهل حيتي عضو ف ًاضيأ ةمكوñاب نوفلك<ا نوكي .٥٦

 ;ةعجار<ا دنع ًاصاخ ًامامتها قحتست يتلا لمعلا تqاجمو يلا<ا ريرقتلا رطاخم لوح ءارآ يدقت •

 
 .نيرودلا wكب كلا<ا ريد<ا علطضي ام ًةداعو .رغصOا تآشن<ا نم ديدعلا ف ةمكوñاب يفلك<او ةرادjا يب زييمتلا نكÅ امّلق  ١١



 

 
  ١١٧٩    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 لكشب كلذ ةعجار<ا باعتأ سكعت نأو ةيلعافب اهذيفنت متي ىتح ةعجارملل ةيفاك دراوم صيصخت متيس ناك اذإ اميف رظنلا •
 ;لداع

 ;اهلولح مييقتو لwقتسqاب ةقلعت<ا اياضقلا ف رظنلا •

 ةرادjا تاريدقتو ,شغلا رطخ مييقت صوصخب امّيسqو ,ةعجار<ا ءانثأ ةرادπل عجار<ا بناج نم ةداRا ةشقان<ا مييقت  •
 ;اهرايتخا ىرج يتلا ةيبساìا تاسايسلاو ,اهتاضارتفاو

 ةشقانم دنع دñا نع دئاز لكشب عافدلل ةزفحتم qو داج لكشب اهل يعجار<ا ةشقان< ةعناù اهيف ةرادjا نوكت q ةئيب قلخ •
 .لدجلل ةريث<ا وأ ةبعصلا رومOا

 ةيلا*ا مئاوقلا يمدختسمو يعجار*ا يب تNعافتلا ٣-٤

 تاحارتقqا بلطتت ,لاث<ا ليبس ىلعف .يعجار<ا عم ,ام ةجردب ,لعافتلل ةصرف يمدختسملل يميظنتلا راطjا رفوي ,لودلا ضعب ف .٥٧
 يمهاسملل نوكي دقو .ةيمومعلا ةيعمRا عامتجا ف يمهاس<ا ةقفاوم هلادبتسا وأ هنييعت ةداعإ وأ ةأشن<ا عجارم ييعتب ةصاâا
 ةباثt تwعافتلا هذه نوكت نأ نكÅو .ةيمومعلا ةيعمRا عامتجا ف ةعجار<اب قلعتت ةمهم رومأ يأ نع عجار<ا لاؤس ف ًاضيأ قñا
 .ةدوRا ةيلاع ةعجارم لامعأب اوموقي ىتح يعجارملل فاضإ عفاد

 رشن متي امدنع كلذ ريسيت متيسو .يعجار<ا دحأ رييغتل ةيعادلا ةيقطن<ا بابسOا نع راسفتسqا ف ًاضيأ نومدختس<ا بغري دقو .٥٨
 .بسان<ا تقولا ف مومعلل تارييغتلا بابسأب ةقلعت<ا تامولع<ا

 مدقي نأ برغتس<ا نم سيلو .ةيلا<ا مئاوقلل ييسيئرلا يمدختس<اب رشابم لاصتا ىلع ًابلاغ ماعلا عاطقلا ف نوعجار<ا نوكي .٥٩
 تاكرشلاب ةصتëا ةيموكñا تqاكولا صوصخب( تارازولا وأ ةمظنOا رادصإ ةطلسل مهجئاتن نع ةيÅدقت ًاضورع نوعجار<ا
 :يلي اt كلذك مهودوزي نأو ,)ةموكحلل ةكولم<ا

 ;اهب ةصاâا يلا<ا ريرقتلا تاسراùو ةأشن<ا تايلمع نأشب ةيسايسلا ةيحانلا نم ةدياحمو ةزيحتم ريغ ةقمعتم تارظن •

 .ةلصلا تاذ ماه<اب مازتلqاو )عوفد<ا لا<ا لباقم ةققìا ةميقلا كلذ ف اt( ءادOا تqاجم نأشب اهنيح فو ةءاّنب تايصوت •

 يمدختس<ا ءqؤه حن∂ نأو ةيلا<ا مئاوقلل ييسيئرلا يمدختس<ا تاعلطتب عجار<ا ةفرعم ةيÅدقتلا ضورعلا هذه ززعت نأ نكÅو
 .ةعجار<ا ةدوج مييقت ةصرف

 ىرخأ تاشقانمو تاعامتجاو تار∂ؤمو تايدتنم ميظنتب نايحOا ضعب ف ,ةينه<ا ةبساìا تائيه امّيسqو ,ةعجار<ا ةنهم موقت دقو .٦٠
 .ةعجار<ا ةدوجب ةلصلا تاذ رومOا ةشقان< ةيلا<ا مئاوقلا يمدختسم تاعامج عم لصاوتلا نوعجار<ا عيطتسي ثيح ,ىوتس<ا ةعيفر

 ةيميظنتلا تاطلسلاو يعجار*ا يب تNعافتلا ٤-٤

 قاوسأ ف يكراشمللو لا<ا قاوسO ةمظن<ا تاطلسلا :يهو ,ةعجار<ا ىلع رثؤت يتلا ةفلتëا ةيميظنتلا تاطلسلا عاونأ نم ددع ةمث .٦١
 تاطلس"( يمأتلا تاكرشو فراص<ا لثم تآشن<ا نم ةنيعم عاونO ةمظن<ا تاطلسلاو ;)"يلا<ا ميظنتلا تاطلس"( يلا<ا ريرقتللو لا<ا
 لامعO ةمّظنُ<ا تاطلسلا"( ةعجار<ا بتاكم ضعب ىلع رشابم لكشب فرشت يتلا ةيميظنتلا تاطلسلاو )"يزارتحqا ميظنتلا
 ةقلعت<ا اهتطشنأ قسنت نأ اهل ةبسنلاب ديف<ا نمو يزارتحqاو يلا<ا ميظنتلا تاطلس نم ددع دجوي ,لودلا ضعب فو .)"ةعجار<ا
 .ةعجار<ا ةدوجب

 يزارتحqاو يلا<ا ميظنتلا تاطلس  ١-٤-٤

 ةيلامتحا نم مغرلاب ,بناوRا نم ديدعلا ف ,ضعبلا اهضعب لمكي تامامتها يعجار<او يزارتحqاو يلا<ا ميظنتلا تاطلسل نوكي .٦٢
 نأو ميظنتلا ةيلآ ززعي نأ فارطOا هذه يب بسانم لكشب تامولع<ا لدابتل نكÅ كلذلو .تامامتهqا هذه زيكرت رواحم فwتخا
 .ةعجار<ا ةدوج قيقá ف مهسي

 تآشنملل ةيلا<ا مئاوقلا ةعجارم ّةداع ةيميظنتلا تاطلسلا هذه ضرفتو .يزارتحqاو يلا<ا ميظنتلا تاطلسل ًامهم ًارمأ ةعجار<ا دعُت .٦٣
 ضرفتو .ةيلخادلا ةيلا<ا ةباقرلاب صاâا ةكرشلا ماظن ةيلعاف لثم ًارومأ لمشتل ةعجار<ا قاطن ديدمتب ًانايحأ موقتو ,ةلصلا تاذ
 .ةددحم رومأ نأشب ديكأت ىلع نوعجار<ا لصحي نأ ًانايحأ كلذك



 

 
  ١١٨٠    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 عجار<ا ملع ىلإ ومنت يتلا رومOاب اهغwبإ ف يزارتحqاو يلا<ا ميظنتلا تاطلس بغرت دق ,ةيمسرلا ريرقتلا تايلوؤسم ىلإ ةفاضإ .٦٤
 :لثم ًارومأ كلذ لمشي دق ,فرص<ا عاطقلل ةمّظن<ا تاطلسلا ةلاح فو .ةعجار<ا ريس لwخ

 .ةيفرص<ا ةصخرلا تابلطتم دحأب ءافولا ف قافخjا ىلإ ريشت يتلا تامولع<ا •

 .حئاوللاو ةمظن¢ل يرهوج كاهتنا ثودح ىلإ ريشت دق يتلا تامولع<ا •

 .لامعOا ةيرارمتساب ةطبتر<ا اياضقلاو فراص<ا لامعأب ةقلعت<ا رطاëا ف ةيرهوRا ةيبلسلا تارييغتلا •

 قاطن ىلع رثؤت نأ ,عجارملل ةفورعم تناك نإ ,نكÅ تامولعt ملع ىلع نايحOا ضعب ف يزارتحqاو يلا<ا ميظنتلا تاطلس نوكت .٦٥
 .ةعجار<ا يأرو عجار<ا تاجاتنتسا ىلع اtرو ةعجار<ا

 ١٢ةعجار<ا لامعO ةمّظنُ<ا تاطلسلا  ٢-٤-٤

 لمع لكو ةعجار<ا بتاكم نع يصقتلا ةمهt ةفَّلكُ<او لودلا نم ديدعلا ف ةعجار<ا لامعO ةمّظنُ<ا ةلقتس<ا تاطلسلا ليكشت رفوي .٦٦
 .يمدختسملل ًاحوضو رثكأ ةعجار<ا ةدوج لعR ًاضيأو ةعجار<ا ةدوج ةدايزل ةصرف ةعجار<ا لامعأ نم

 ىلع اهتطشنأب مايقلا ف ةيميظنتلا تاطلسلا ةعجار<ا لامعO ةمّظن<ا تاطلسلاو ةعجار<ا بتاكم يب حتفن<ا لصاوتلا دعاسي فوس  .٦٧
 ةعجار<ا بتاكم نّكÅ نأ ةعجار<ا لامعأ نع يصقتلا ةطشنأ جئاتن نأشب حضاولا لصاوتلا نأش نمف ,كلذ ىلع ةوwعو .لاّعف وحن
 .ةيباجيإ ةقيرطب اهتهجاومو اهيلع فوقولا ىرج يتلا روصقلا هجوO ةيرذRا بابسOا مهف نسح نم

٦٨. Åا يدؤي نأ نكñةمّظنُ<ا تاطلسلا يب راو Oا زيزعت ةيغب ,لودلا فلتخم ف ةعجار<ا لامعqا ىلإ ,يصقتلا جهانم يب قاستqءاقتر 
 ١٣.ي<اعلا ديعصلا ىلع ةعجار<ا ةدوجب

 ةمكوlاب يفلك*او ةرادFا يب تNعافتلا ٥-٤

 دامتعqا ةيناكمإو يلا<ا ريرقتلاب ةصاâا ةأشن<ا ةيلآ ةدوج ىلع يباجيإ ريثأت ةأشن<ا لخاد ةهازنلاو ةنامOاب ماتلا مازتلwل نوكي .٦٩
 ,ةرادjا ف ءاضعOا رابك عم بنج ىلإ ًابنج لمعلاب ةمكوñاب نوفلك<ا اهدهعتو اهئاسرإب موقي يتلا ,ةفاقثلا هذه لثم ززعتو .اهيلع
 ريرقتلا ةدوج عافترq ًايرورض دعُي يذلا تامولع<ا لدابت ف حاتفنqا ىلإ ةفاضإ اهنوصو ةبسان<ا ةيبساìا تايلêاو تاسايسلا ريوطت
 .يلا<ا

 ىلع فارشjا ةيلوؤسt ءافولل مهتدناسم ف ةرادjا عم ةءاّنبلاو ةفافشلا تاقwعلا ىلع ةمكوñاب نوفلك<ا دمتعي ,كلذل ًاقيقáو  .٧٠
 :لثم ًارومأ ةمكوñاب يفلك<ا عم شقانتل ًامدق يض<ا ف ةرادjا ىدل ةبغر دوجو اذه بلطتيو .يلا<ا ريرقتلا ةيلآ

 .يلا<ا ميظنتلاو يلا<ا ريرقتلاب ةقلعت<ا ,ةمهم نوكت دق يتلاو ,اهديدá ىرج يتلا اياضقلا  •

 .يلا<ا ريرقتلا ةيلآ اهيلع يوطنت يتلا ةمه<ا ةيبساìا تاداهتجqا اهيلإ دنتست يتلا تاضارتفqا •

 .يلا<ا ريرقتلا ةيلآ زيزعت اهيف نكÅ يتلا تqاEا •

 هجوO صوصâا هجو ىلع ًاظّقيتم عجار<ا نوكي ,ةمكوñاب يفلك<او ةرادjا يب ةقwعلا نأشب فواخم عجار<ا ىدل تناك اذإ  .٧١
 بابسأ مهفل ىعسي نأ عجارملل مه<ا نم نوكيسو .شغلا رطاخمو يلا<ا ريرقتلا ةيلآ ف ءاطخOاو ةيلخادلا ةباقرلا ف ةمه<ا روصقلا
 ,لاث<ا ليبس ىلعف .ةطيìا فورظلا ىلع دمتعتس ةعجار<ا بناج نم تاباجتسا ةيأ ةعيبط نإ ثيح ةقwعلا هذه ف فعضلا نطاوم
 ةرادjا رمضت امدنع ةباجتسqا نع ةفلتخم ةرادjا ةهازن س∂ كوكش ةمكوñاب يفلك<ا ىدل نوكي امدنع ةعجار<ا ةباجتسا نوكتس
áاب يفلك<ا ةءافك نأشب تاظفñةمكو. 

 اذإ اميف عجار<ا رظني ,ةمكوñاب يفلك<او ةرادjا يب ةقwعلا نأشب ةريطخ فواخم عجار<ا ىدل نوكت امدنع ,ىوصقلا تqاñا ف  .٧٢
 .ليمعلاب هتقwع ف رمتسيس ناك اذإ ام ّمث نمو ,ةءافكلاو ةيلعافلاب مستت ةعجارم ءارجإ نكم<ا نم ناك

 
 تاطلسلا نم رخê يح نم اهيلإ درت دق يتلا ةلئسOا ىلع ّدرت اهنكلو .يجراخ يميظنت فارشj عاطقلا اذهل ةيمتن<ا ةعجار<ا تاهج ًةداع عضخت q ,ماعلا عاطقلا ف  ١٢

 .ةعجار<ا ةطشنأ ةدوج نأشب اهلداعي ام وأ ةمظنOا رادصإ تاطلس وأ ةينا<ربلا
 لامعO ةمّظنُ<ا تاطلسلا يب قيسنتلا زيزعتو ةفرع<ا لدابت ريسيت ىلع ةعجار<ا لامعO ةمظن<ا ةلقتس<ا تاطلسلل يلودلا ىدتن<ا ةطشنأ لمعت ,يلودلا قايسلا ف  ١٣

 ةيميظنتلا تاطلسلا يب نواعتلا معد وه ئداب<ا نم دصق<ا" نأ ىلع ىدتن<ا نم ةرداصلا ةعجار<ا لامعO ةمّظنُ<ا ةلقتس<ا تاطلسلل ةيساسOا ئداب<ا صنتو .ةعجار<ا
 www.ifiar.org :ينورتكلjا هعقوم ىلع ىدتن<ا ةطشنأ نع تامولع<ا نم ديز<ا ىلع عwطqا نكÅو ."ةعجار<ا لامعأ ىلع فارشjا ف قاستqا زيزعتو



 

 
  ١١٨١    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 ةيميظنتلا تاطلسلاو ةرادFا يب تNعافتلا ٦-٤

 تاطلس ضعب موقتو .رخê عاطق نمو ىرخO ةلود نم يلا<ا ريرقتلاب قلعتي اميف ةرادjا عم يلا<ا ميظنتلا تاطلس لعافت ىدم نيابتي .٧٣
 اذه يدؤي نأ نكÅو .ةيلا<ا مئاوقلا ف بناوج نأشب ةرادjا ىلع ةلئسأ حرطت دقو يلا<ا ريرقتلا رطأ ذافنإو عضوب يلا<ا ميظنتلا
 ضعب يفف ,كلذ ىلع ةوwعو .ةقحwلا ماوعOا ف ةعجار<ا ةدوج ىلع رثؤي دق اù ,عجار<ا ىلع اياضق حرطب ةرادjا مايق ىلإ هرودب
 .ةرادjا عم لعافت ىلع يوطنت ةرشابم ةيفارشإ ةطشنأ يزارتحqا ميظنتلا تاطلس ذفنت نأ نكÅ ,فرص<ا عاطقلا لثم تاعاطقلا
 .ةمئw<ا تامولع<او تاروصتلل ًاردصم دعُت اهنإ ثيح تwعافتلا هذهل مهف ىلإ عجار<ا لصوتيو

 ةيلا*ا مئاوقلا يمدختسمو ةرادFا يب تNعافتلا ٧-٤

 اهنيب نم ,ىرخأ قرط ةدعب ,نيرمثتس<ا امّيسqو ,يمدختس<ا عم ةرادjا لعافتت نأ نكÅ ,اهسفن ةيلا<ا مئاوقلا رادصإ نع wًضف .٧٤
 يللìا عم ةطاحإ تاعامتجا دقعو ,ةمه<ا ثادحOا وأ تwماع<ا نع اهيف نلعت يتلا ةيفحصلا تانايبلا رادصإ لwخ نم لعافتلا
 .ةيلا<ا مئاوقلل يمدختس<ا مهف زيزعتل ًاصرف يمدختس<او ةرادjا يب تwعافتلا رفوتو .نيرمثتس<ا عم تاعامتجqا نم اهريغو
 ذفنت ىتح ةرادπل ًايفاضإ ًاعفاد نيرمثتس<او ةرادjا يب دقعُت يتلا تاعامتجqا لثم ةلدابت<ا تwعافتلا رفوت دقف ,كلذ ىلإ ةفاضإو
 .ةدوRا ةيلاع يلام ريرقت ةيلمع

 ةرادjا عم ًايدج مامتهqا قيرط نع ةعجار<ا ةدوج ةيمهأ زيزعت ,ةرمثتس<ا تاسسؤ<ا لثم ,نومدختس<ا عيطتسي ,معأ ةروصبو .٧٥
 حرشل يمهاسملل نايب رادصإ وأ ةعجار<ا يأر ليدعت قيرط نع لاث<ا ليبس ىلع - ًاينلع ًافقوم عجار<ا اهيف ذختا يتلا رومOاب
 .ةلصلا تاذ رومOا

 ةيميظنتلا تاطلسلاو ةمكوlاب يفلك*ا يب تNعافتلا ٨-٤

 .رخê عاطق نمو ىرخO ةلود نم ةمكوñاب يفلك<ا عم يلا<ا ميظنتلا تاطلس لعافت ىدم نيابتي ,ةرادjا عم لاñا وه امك .٧٦

 ةيلامتحا ةمث نإف ,نêا ىتح ًايبسن ًادودحم لازي q ةمكوñاب يفلك<او ةعجار<ا لامعO ةمّظنُ<ا تاطلسلا يب لعافتلا نأ مغرو .٧٧
 جئاتن نع نwعjاب ,اوموقي نأب يعجار<ا مزلت وأ ,لودلا ضعب ف ةعجار<ا لامعO ةمّظنُ<ا تاطلسلا موقت ,لاث<ا ليبس ىلعف .هتدايزل
 نومئاقلا علطتسي دقف ,كلذ ىلع ةوwعو .ةلصلا تاذ تآشن<ا ف ةمكوñاب يفلكملل ةعجار<ا لامعأ نم لمع لك نع يصقتلا ةطشنأ
 نوموقي يتلا يصقتلا ةطشنأ راطإ ف ةعجار<ا لامعأ نم لمع لك ةدوج نع ةمكوñاب يفلك<ا ءارآ ةعجار<ا لامعأ نع يصقتلاب
 .اهب

 ةيلا*ا مئاوقلا يمدختسمو ةمكوlاب يفلك*ا يب تNعافتلا ٩-٤

 فارشjا نم ةجرد ةسراù نع ةددحم تايلوؤسم -تدجو نإ ةعجار<ا ناR كلذ ف اt- لودلا ضعب ف ةمكوñاب نوفلك<ا لمحتي .٧٨
 لاعفلا كارشjا قيرط نع ةعجار<ا ةدوR يمدختس<ا روصت ززعُي نأ حجر<ا نمو .ةعجار<ا ةيلآ نم بناوج ىلع وأ يعجار<ا ىلع
 يمدختس<ا ةمكوñاب نوفلك<ا اهب غلبي يتلا ةجردلا ف ظوحلم نيابت ةمث نأ ريغ .اهلمع ةدوج عافتراو ةيفافشلاب مستت ةعجارم ةنجلل
 .مهتايلوؤسt مهئافو ةيفيكب

 ةيلا*ا مئاوقلا يمدختسمو ةيميظنتلا تاطلسلا يب تNعافتلا ١٠-٤

 ردصتو .ةعجار<ا لامعأ ىلع لقتس<ا فارشjا تابيترت نم ءزجك لودلا نم ديازتم ددع ف يجراخ ٍصقتل ةعجار<ا ةدوج عضخت .٧٩
 ةعجار<ا ةدوج نع ًاعابطنا يمدختس<ا حنÅ نأ نكÅ اù ًامومع اهتطشنأ نع ةينلع ريراقت ًةداع ةعجار<ا لامعO ةمّظنُ<ا تاطلسلا
 ةعجار<ا بتاكم نم بتكم لكب قلعتي اميف اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا نع ةينلع ريراقت فارشjا تاهج ضعب ردصتو .ةماع ةفصب

ùرثكأ تامولعم يمدختسملل رفوي نأ هنأش نم ا áًاديد. 

 قايسلاب ةطبتر*ا لماوعلا .٥

 لامعOا تاسراù نوكت دق ,لودلا ضعب يفف .لودلا يب اميف ةعجار<ا لامعأو يلا<ا ريرقتلا تايلمع اهيف متت يتلا ةئيبلا نيابتت .٨٠
 مادختسwل يذلا يلا<ا ريرقتلا نوكي دق ,لودلا هذه لثم فو .ًايبسن ًاروطت لقأ يراجتلا ماظنلا نوكي دقو ًايبسن ةيمسر ريغ
 نم لامعOا تآشنم و¿ عم ةصاخو ,ةلودلا مدقت عمو .ةضفخنم هب قلعتي اميف يمدختس<ا تاعلطت نوكت دقو ,ًادودحم يجراâا
 ةيمهأ رثكأ يلا<ا ريرقتلا ريصيو .ًاديقعت رثكأ ةئيبلا حبصت ,لا<ا سأر قاوسأ نم ليو∂ ىلع لوصحلل اهتجاح ةدايزو مجñا ثيح



 

 
  ١١٨٢    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 روطتت ,كلذل ةباجتساو .اهيلع دامتعqا ةيناكمإو ةيلا<ا ريراقتلا دادعإ ةعرسب قلعتي اميف يمدختس<ا تاعلطت رارمتساب ديزتو
 .تاكرشلا ةمكوح تايلآو يلا<ا ريرقتلا تابلطتمو ةمظنOا

 ىلعو ,اهتدوجو يلا<ا ريرقتلا ةيلمع ةعيبط ف ريثأتلا ىلع ةردقلا ةعمتجم -قايسلاب ةطبتر<ا لماوعلا وأ- ةئيبلا لماوعلا هذهل نوكتو .٨١
 لضفأ ديدá دنع لماوعلا هذه عم ,رمOا ىضتقا امثيح ,نوعجار<ا لماعتيو .ةعجار<ا ةدوج ف رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ريثأتلا
 .ةبسان<ا ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصحلل ةقيرط

 

 :يلي ام قايسلاب ةطبتر<ا لماوعلا لمشتو .٨٢

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١-٥ nيراجتلا ماظنلاو لامع1ا تاسرا 

 ليبس ىلع ,ةينطولا تائيبلا ضعب يفف .يراجتلا ماظنلاو ةينطولا فارعOاب لامعOا اهب ذفنُت يتلا ةقيرطلل ةيمسرلا ةفصلا رثأتت .٨٣
 تاقwعلا ىلإ ًادانتسا ,يمسر ريغ ساسأ ىلع ىرخOا فارطOا عم تwماعم ف تآشن<ا لخدت نأ هيلع فراعت<ا نم نوكي دق ,لاث<ا
 كلذ لاثمو ,ةقwع تاذ فارطأ ىلع يساسأ لكشب ةلماعت<ا فارطOا يوطنت امدنع ةيئيبلا لماوعلا رفاوتتو .ةقثلا ىلع ةينب<ا
 .ةموكñا اهيلع رطيست يتلا تآشن<ا وأ ةرادjا يفظو< يبرق<ا ةرسOا دارفأ اهكلÅ يتلا تآشن<ا

 دوقعلا ماظن ددحي ,صوصâا هجو ىلعو .تwماع<ا لامعOا تآشنم اهب ذفنُت يتلا ةيمسرلا ةفصلا ىلع يراجتلا ماظنلا رثؤي فوس .٨٤
 ةرادjا ىلع بعصي دق ,ًاروطت لقأ ةيراجتلا ةمظنOا نوكت امدنعو .تwماع<ا لامتكا دنع تامازتلqا ضرفو قوقñا ءاشنإ متي ىتم
 .تامازتلqا تاصصخم ةيافك مييقتو ةيكل<اب تابلاط<ا تابثإ

 لثم فو .ةيوفش تwيدعتل تايقافتqا عضخت دقو ةلجسم ريغ وأ ةضماغ تwماع<ا ماكحأو طورش نوكت دق ,فورظلا ضعب فو .٨٥
 .داسفلاو شغلل ًاصرف قلخي اù ,ةيلخادلا ةباقرلا مظن ةيلعاف لقتسو تايلوؤس<ا يب لصفلا بعصلا نم نوكيس ,فورظلا هذه
 تwماعملل يداصتقqا رهوRا مهف ف ةمكوñاب يفلكملل ةريبك تايدá فورظلا هذه لظ ف ٍفاك قيثوت دوجو مدع ضرفي فوسو
 .بسانمو لماك لكشب اهنع ةبساìا ت∂ دق تناك اذإ ام ديدáو

 دح لقأ ىلإ ةيبيرضلا تامازتلqا ليلقتل ةرادjا ىعست دق تائيبلا ضعب يفف .يبيرضلا مازتلqا نم ةيكولسلا فقاو<ا ًاضيأ نيابتت .٨٦
ùخ نم نكwا تابجاوب ءافولا دنع ىتح ريتاوفلا رادصإ ليجأت لثم ريبادت لOا متي دق ;ىرخأ تائيب فو .ءادqنم رثكأب ظافتح 

 45املا ر1رقتلا راطإ

قبطنملا  

,;:اقتلا ةئ7ب  

تاWرشلا ةمكوح  

ب@اوملا باذتجا  

تامولعملا مظن  

 ,+مزلا لود#"ا

45املا ر1رقتلل  

 ةيفاقثلا لماوعلا

اقاطن عسوألا
ً

 

 لامعأ ميظنت

ةعجارملا  

 حئاوللاو ةمظنألا

45املا ر1رقتلاب ةقلعتملا  

 لماوعلا

 ةطبترملا

 قايسلاب

 لامعألا تاسرامم

 يراجتلا ماظنلاو



 

 
  ١١٨٣    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 ضعب قلخي دق اù -"يبيرضلا" زكر<ا حضوت ىرخأو "يداصتقqا" زكر<ا حضوت اهادحإ- ةيبساìا تwجسلا نم ةدحاو ةعومجم
 نوكي ام ًةداع يذلا ,لمتìا يبيرضلا مازتلwل يطايتحا ءاشنإ مزلتست نأو ًاديقعت فورظلا هذه لثم قلخت نأ حجرُيو .كابترqا
 .سايقلا ف ةظوحلم دكأت مدع ةلاñ ًاعضاخ

 يلا*ا ريرقتلاب ةقلعت*ا حئاوللاو ةمظن1ا ٢-٥

 .ةحلص<ا باحصأ ها± لامعOا تآشنم هلمحتت يذلا ةلءاس<ا بجاول ةباجتسا يلا<ا ريرقتلاب ةقلعت<ا حئاوللاو ةمظنOا ًةداع عضوت .٨٧
 حلاصم ةيامح ىلإ يلا<ا ريرقتلا تاحاصفإو حئاوللا فدهت ,ةرادjاو كw<ا يب ةلص اهيف دجوت q يتلا ةجرد<ا تآشنملل ةبسنلابو
 تاحاصفإ ىدم ددحُي نأ حجر<ا نم نوكي ,لباق<ا فو .ةيلخادلا ةيلا<ا تامولع<ا ىلع عwطqا مهنكq Å نيذلا ةحلص<ا باحصأ
 لامعOا ةسسؤم ةرادإ ف يكراشم نونوكي دق ةحلص<ا باحصأ نO ًارظن ,لقأ ىوتسt ىرخOا تآشن<ا ف حئاوللاو يلا<ا ريرقتلا
 .ةيلخادلا تامولع<ا ىلع عwطqا قح مهيدل ّمث نمو

 ةعيبط ىلع رشابم لكشب ًاضيأ رثؤت نأ اهنكÅ ,لامعOا اهب سرا∂ يتلا ةقيرطلل ماع راطإ يدقتب حئاوللاو ةمظنOا مايق ىلإ ةفاضإ .٨٨
 ,فورظلا هذه فو .ةمارصب اهذافنإ ت اذإ ةصاخ ,ةحلص<ا باحصأ نم ةنيعم تاعومE ةمدق<ا يلا<ا ريرقتلا تامولعم ىدمو
Åا ديفت نأ نكOيلي اميف حئاوللاو ةمظن: 

• áا تايلوؤسم ديدjيلا<ا ريرقتلاب قلعتي اميف ةراد; 

 ;شوشغم يلام ريرقت رادصإ ةلاح ف ةرادjا دض هذاختا مزلي يباقع ءارجإ ىلع صنلا •

 ;ذافنjاو فارشjا بيلاسأ لwخ نم يلا<ا ريرقتلا تابلطتt مازتلqا ىلع عيجشتلا  •

 عwطqا قوقحو تامولع<ا عيمجب يعجار<ا ديوزت كلذ ف اt ,يعجار<ا عم ماتلا نواعتلاب يضقت ةرادjا ىلع تابجاو ضرف •
 ;ةبولط<ا

 .يعجارملل ةللضم تامولعم يدقتب اهمايق ةلاح ف ةرادjا دض ةيباقع تاءارجإ ىلع صنلا •

 ريغ لمعلا تاسراù ىلع وأ مازتلqا نم ةيكولسلا فقاو<ا فعض ىلع ًاما∂ يضقت نل حئاوللاو ةمظنOا ىوقأ ىتحف ,كلذ عمو .٨٩
 .ةرادjا كولس ىلع يميظنتلاو يماظنلا راطjا ريثأت ىدم ىلع دويق ةمث نإف ,اذكهو .ةيقwخOا

 قبطن*ا يلا*ا ريرقتلا راطإ ٣-٥

 ةيبساìا تارارقلا ذاختا ف ةرادjا راطjا حوضو دعاسيو .يلا<ا ريرقتلا ةدوج ف ةيمهOا غلاب wًماع يلا<ا ريرقتلا راطإ دعُي .٩٠
 ةرادjا مهف ةبوعص ىلإ دñا نع دئاز لكشب دقع<ا يلا<ا ريرقتلا راطإ يدؤي نأ نكÅ ,لباق<ا فو .قيبطتلا ف قاستqا رفويو
 .يلا<ا ريرقتلا ةيلآ ىلع لاَعف لكشب ةمكوñاب نوفلك<ا فرشي نأ ةبوعصو ةيبساìا تابلطتملل

 نم ,ريصقلا ىد<ا ىلع لقOا ىلع ,ديزي دق اù يلا<ا ريرقتلاو حاصفjا تابلطتم ف ةرركت<ا تارييغتلاب تابوعصلا هذه مقافتتو  .٩١
 .ةفلتëا تآشن<ا بناج نم ريياع<ا قيبطت ةيفيك ف قاستqا مدع ةدايز ةيلامتحا

٩٢. Åيلا<ا ريرقتلا راطإ نأ دقتعي ضعبلاف .ةعجار<ا ةدوجب ةقلعت<ا تاروصتلا ف هديقعتو يلا<ا ريرقتلا راطإ ةعيبط ًاضيأ رثؤت نأ نك 
 ةرادjا فادهأ بسانت ةقيرطب تwماع<ا نع ةبساحملل مزwلا نم ربكأ qًاجم ةرادπل حيتي اهل يعاد q ئدابم ىلإ دنتسي يذلا
 ديدش جهن عابتا ىلع عجشي دعاوقلا ىلع دñا نع دئازلا ديكأتلا نأ نورخآ دقتعي ,لباق<ا فو .اهنم ققحتلا يعجار<ا ىلع بّعصتو
 ضرعلا نم ققحتلاو تwماع<ا رهوج ىلع زيكرتلا يعجار<ا ىلع بعصلا نم هنأ ينعي دق اù ,يلا<ا ريرقتلا عم لماعتلا ف مازتلqا
 .ةيلا<ا مئاوقلل لداعلا

 يتلا ةيلا<ا تامولع<ا ىلإ يمدختس<ا تاجايتحا ةيبلت ىلع ديازتم لكشب يلا<ا ريرقتلا ف تاروطتلا تزكر ,ةريخOا تاونسلا فو  .٩٣
 اذه ىدأو .اهيلع دامتعqا ةيناكمإ ف لقأو ةيصوصخ رثكأ تامولع<ا هذه نوكت نأ لمتìا نم ناك نإو ىتح ,"ةمءwم" رثكأ نوكت
 دكأت مدع ىلع يوطنت دق يتلا ىرخOا تاريدقتلاو ةلداعلا ةميقلا تاسايقل ربكأ مادختسا وحن ها±qا ىلإ صوصâا هجو ىلع
 ,لاث<ا ليبس ىلع( تاسايقلا نم دكأتلا مدعو ةعوضو<ا ةيساسOا تاضارتفqاب ةقلعت<ا تاحاصفjا دعُتو .تاسايقلا ف ريبك
áيلwا تñا كلت ضعب نكل .ةيلا<ا مئاوقلا هذه غلاب< قداصلا ضرعلا نم ًايساسأ ًاءزج )ةيساسjهتعيبطب ًايعون نوكي تاحاصف, 
 لقأ اهنإ ثيح ةيلا<ا تامولع<ا هذه "ةعجارم ةيلباق" ف ضعبلا ككشي ,كلذل ةجيتنو .طوحتلاو رطاëا ةرادإ تايجيتارتسا لثم
 :يلي ام ةعجار<ا تايدá لمشتو .دقنلا لثم ةيلا<ا مئاوقلا دونب نم يعوضوم لكشب اهتحص نم ققحتلل ةيلباق



 

 
  ١١٨٤    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 qًدب ,اهصحفو اهيلع فارشjاو ةعجار<ا لامعأ هيجوتل طابترqا قيرف ف ءاضعOا رابك تقو نم ٍفاك ردق صيصخت نامض •
 .ةيبساìا تاديقعتلا عم لماعتلا ف بسانتم ريغ ردق كwهتسا نم

 سايقلاو تابثjاب ةقلعت<ا تارارقلا دمتعت نأ لمتìا نم نوكي امدنع ةبسان<ا ماكحOا رادصإو ةيرورضلا تامولع<ا عمج •
 يوطنت امدنع ًةصاخو ,ةلصلا تاذ يلا<ا ريرقتلا تابلطتم قيبطت ف داهتجwل ةرادjا ةسراù ىلع ريبك دح ىلإ حاصفjاو
 .ةدقعم بيلاسأ مادختسا وأ لبقتسملل ةفرشتسم تاعقوت وأ تqامتحا وأ تاضارتفا ىلع تامولع<ا

 يلا<ا ريرقتلا راطإ صني امدنع ,قباسلا ف ةلثاù ًافورظ هجاوت مل ةرادjا تناك اذإ ةصاخ ,ةرادjا دصقم ىلع ديكأتلا •
 ناك اذإ ام حيضوت ,لاث<ا ليبس ىلع( ةأشن<ا اهفدهتست يتلا تاءارجjا ىلع ًءانب ةليدب ةيبساحم تاRاعم ىلع قبطن<ا
 .)قاقحتسqا لجأ ىتح هب ظافتحqا مزتع<ا نم مأ ةرجاتملل هب ظفتحم ام رامثتسا

 ريغ تwخدُم ىلع ةدمتعم تاسايقلا نوكتو ةطشن قوس دجوي q امدنع ةيلا<ا تاود¢ل ةلداعلا ميقلا ةحص نم ققحتلا •
 اù ,ةيلاع تاداهتجا تاذ تاضارتفا ىلع ةلداعلا ةميقلا باسح تايلمع يوطنت نأ نكÅ فورظلا هذه لثم يفف .ةظوحلم
 .ةصصختم ةربخ بلاغلا ف بلطتي

 ةيبساìا اهتاداهتجا معدل ةبسان<ا ةلدOا ىلع لوصحلل ةرادπل تاهيجوتو تابلطتم َةداع عضت q يلا<ا ريرقتلا رطأ •
 .اهقيثوتو

 هيف لمعت يذلا عاطقلل ًاعبت تاسايقلا ف ريبك دكأت مدع ىلع ةيوطن<ا ةيبساìا تاريدقتلا ىلإ ةجاñا ةجرد نيابتت نأ حجر<ا نم .٩٤
 :ةماعلا ةيداصتقqا ةئيبلاو ةأشن<ا

 .ًايبسن عيرس لكشب اهعيبو تامدâا وأ علسلا جاتنإ متي ثيح ًايبسن ةريصق لامعأ ةرود اهيدل نوكت لامعOا تآشنم ضعب •
 لامعOا ةرود نوكت ,ىرخأ لامعأ تاسسؤم فو .دقنلاو حابرOا يب ام دح ىلإ ةقيثو ةلدابتم ةقwع دجوت ,تآشن<ا هذه فو
 .ةدئاز تاريدقتل ةجاح كانه نوكتو ريثكب لوطأ

 .ةردان ةروصب اهمادختساب ىرخأ تآشنم موقت اميف ةيلا<ا تاودOا ف طاشنب لوادتت ,فراص<ا لثم ,لامعOا تآشنم ضعب •

 طوبهلا تايطايتحاو ققحتلل ةلباقلا ميقلل تاريدقت عضو ةيبلس ةيداصتقا عاضوأ دهشت يتلا تارتفلا يعدتست نأ حجر<ا نم •
 ًاضيأو ,ييراجتلا ءاكرشلا لمع رارمتساب ةقلعت<ا رطاëا دتشت نأ ًاضيأ حجر<ا نم نوكي ,فورظلا هذه فو .ةميقلا ف
 .اهسفن ةأشن<ا لمع رارمتسا

 تامولع*ا مُظُن ٤-٥

 ةددحم ريياعمو ةيماظن تابلطتم ميلاقOا ضعب ف دجوتو .يلا<ا ريرقتلا ةدوج عافترا معدل ةيرورض ةميلسلا تامولع<ا مُظُن دعُت .٩٥
 هذه اهنع بيغت ميلاقOا نم ديدعلا نكل .اهيلع ةيلخادلا ةباقرلا تاودأو ةأشن<اب ةصاâا ىرخOا مُظُنلاو ةيبساìا مُظُنلاب قلعتت
 هذه دجوت مل نإو ىتح نكل تامولع<ا مُظُنل عجار<ا ةساردب قلعتي اميف ةددحم حئاول وأ ةمظنأ ًاضيأ دجوت دقو .ريياع<او تابلطت<ا
 .اهيلع لوصñا متي يتلا ةعجار<ا ةلدأ ىدمو تيقوتو ةعيبط ىلع رثؤتس ةأشن<ا تامولعم مُظُن ةدوجو ةعيبط نإف حئاوللاو ةمظنOا

 هذه لثم فو .ةطشنOاو لخدلا رداصم ةلق عم ,نايحOا ضعب ف ًاديقعت لقأ رغصOا تآشن<ا اهب علطضت يتلا لامعOا نوكت .٩٦
 ةدودحم ةيمسرلا ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ نوكت دقو ,ًايبسن ًاديقعت لقأ ةينقت مدختستو ًةداع ةطيسب ةيبساìا مظنلا نوكت ,تqاñا
 .ًانايحأ

 ريرقتلا تابلطتم نإف ,اهيلع دامتعqا ةيناكمإو ةباقرلا ثيح نم ةديج نوكت دق تآشن<ا نم ديدعلل ةيساسOا ةبساìا مُظُن نأ مغر .٩٧
 ىلع لوصñا ًابلاغ مزwلا نم نوكيسو .ةيلا<ا مئاوقلا ىلع تاحاضيπل امّيسqو ,ةيفاضإ تامولعم ديازتم لكشب بلطتت يلا<ا
 تامولع<ا هذه ىلع لوصñا وأ لصفنم طاشنك ةيلا<ا ريغ ةيسيئرلا ءادOا تارشؤمو لوص¢ل ةلداعلا ميقلا لثم رومأ نع تامولعم
 تامولعم اهل عضخت يتلا ةباقرلا سفنل ةعضاخ تامولع<ا هذه نوكت q دقو .يبساìا ماظنلا نم ًاءزج ًةداع دعُت q يتلا مُظُنلا نم
 .يلا<ا ريرقتلل ةماعلا ةدوRا ىلع رثؤي دق اù ,ةيبساìا مُظُنلا

 ةيماظن فعض نطاو< عضخت نأ نكÅ ,ةقدب ًةداع تامولع<ا جلاعت يلêا بساñا مُظُن نأ مغرو .ةبسوحُم ًةداع تامولع<ا مُظُن نوكت  .٩٨
 ًاديكأت نويلخادلا نوعجار<ا مدقي نأ ًابلاغ ةلاعفلا تاكرشلا ةمكوح تابيترت بلطتتو .ةيرارمتسqاو نمOاب قلعتت تwكشم هجاوت نأو
 .ةأشن<ا تامولعم مُظُن ىلع دامتعqا ةيناكمإ نأشب ,لاñا ىضتقم بسح ,ةرادjا وأ ةمكوñاب يفلكملل



 

 
  ١١٨٥    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 يتلا تاينقتلاو ةدقع<ا مظنلا ىلع ةدمتعم ديازتم وحن ىلع لامعOا تآشنم حبصتو يلا<ا ريرقتلا تامولع<ا مُظُن ةيمهأ زواجتت .٩٩
 :لاث<ا ليبس ىلعف .اهمعدت

 ."ةجاñا دنع" جاتنjا تايلمع ةرادj ةت∂ؤم تايلآ ىلع يعناصلا نم ديدعلا دمتعي •

 .عيزوتلاو نوزخملل ةت∂ؤم مُظُن ىلع ةئزجتلا را± نم ديدعلا دمتعي •

• Åا ةئزجتلا را± ضعب سراOلامع tا ربع مهدرفjتنرتن. 

 ةRاعمو ءارجj ةت∂ؤم مظن ىلع ةمه<ا ماعلا عاطقلا تائيه نم ديدعلاو تqاصتqا تاكرشو ةيلا<ا تاسسؤ<ا مظعم دمتعي •
 .ي<اع ديعص ىلع كلذ نوكي ام ًابلاغو ,ةقدو ةعرسب تwماع<ا نم ةريبك ماجحأ

١٠٠. Åىلإ تامولع<ا ةينقت ىلع ةدمتع<ا تآشن<ا لخاد ةت∂ؤ<ا مُظُنلا لشف يدؤي نأ نك áا ليمOا فو ةريبك فيلاكت لامعñاqت 
 .لامعOا لشف ىلإ ىوصقلا

 تاكرشلا ةمكوح ٥-٥

 عفاودلا كلت∂ يتلا ةرادjا اهمعدت يلا<ا ريرقتلا ةدوج نإف ,قبطن<ا يلا<ا ريرقتلا راطj ةيليصفتلا تابلطت<ا نع رظنلا ضغب .١٠١
 .كلذب مايقلل ةمزwلا تاراه<او ةفرع<اب ىظá يتلاو ,اهيلع دامتعqا نكÅ يتلاو ةقيقدلا ةيلا<ا تامولع<ا نع حاصفπل

 نوكي نأ نكÅو .اهتايلوؤسt ءافولل ةرادπل عفادلا ريفوتو كولسلل تاعقوت ءاسرإ ةرادjا ىلع ةمكوñاب يفلك<ا فارشإ ىلع بترتي .١٠٢
ñا ةيناكمإ ىلع يباجيإ رثأ ةيوقلا تاكرشلا ةمكوqةأشن<ا اهدعُت يتلا ةيلا<ا مئاوقلا ىلع دامتع. 

 امدنع ةصاخو ,تاكرشلا ةمكوح زيزعت ف مهست نأ نكÅو -ربكOا تآشن<ا امّيسqو- تآشن<ا نم ديدعلا ف ةعجار<ا ناR دجوت .١٠٣
 تاكرشلا ةمكوح تابيترت ةوق ف تافwتخwل نكÅو .ةيلا<ا ةفرع<ا نم بسانم ردق ىلعو ةرادjا نع يلقتسم ةنجللا ءاضعأ نوكي
 .ةمكوñاب يفلك<او ةرادjا عم تwعافتلاو ةعجار<ا ف عبت<ا جهنلا ف رثؤت نأ

١٠٤. áا ىظñا نم ردقلا سفنب ةلاعفلا ةمكوOا تآشنملل ةبسنلاب ةيمهOم مدعب يحوت دق ةيكل<ا لاكشأ نأ مغر ,رغصwلكايه ةمء 
 ديدعلا ف ةمكوñاب يفلك<او ةرادjا يب زييمتلا نكÅ امّلقو .ًاعويش لقأ نوكت ةعجار<ا ناR نأ مغرو ةيمسرلا تاكرشلا ةمكوح
 .نيرودلا wكب ريد<ا كلا<ا علطضي ذإ ;رغصOا تآشن<ا نم

 ىلعو ةرادjا نع يلقتسم ءاضعأ نم فلأتت ةعجار<ا ةنR نأ اودقتعا اذإ يلا<ا ريرقتلا ةدوR يمدختس<ا روصت نسحتي نأ حجرُي  .١٠٥
 ةطشنOاب ,يونس ريرقت لwخ نم اtر ,ًاملع نومدختس<ا طيحُأ اذإ ةقثلا ةجرد ديزت نأ ًاضيأ حجرُيو .ةيلا<ا ةفرع<ا نم بسانم ردق
 .اهيلإ تلصوت يتلا تاجاتنتسqا بابسأو اهتلوانت يتلا ةيسيئرلا اياضقلاو ةعجار<ا ةنR اهتذفن يتلا

١٠٦. áا تآشن<ا نم ديدعلا ددOا لكايه نمض ,ربكñا ةيلخادلا ةباقرلاو ةمكوâنيابتت اميفو .ةيلخادلا ةعجارملل ةفيظو ,اهب ةصا 
 ةمكوح تايلآ ةيلعاف يسáو يوقتل ةممصم ةيراشتساو ةيديكأت ةطشنأ ذيفنت ىلع ًةداع يوطنت اهنإف ,ةفيظولا هذه قاطنو فادهأ
 نأ حجرُيو ةيلخادلا ةعجار<ا ةفيظو ىلع فارشإ رودب ةمكوñاب نوفلك<ا علطضي دقو .ةيلخادلا اهتباقرو رطاخملل اهترادإو ةأشن<ا
 .ةيلخادلا ةعجار<ا ةفيظوو يجراâا عجار<ا لمع يب بسانم لعافت دوجو نم ققحتلاب يمتهم اونوكي

 دقو .ةيساسأ ةيمهأ ,ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نونوكي ام ًةداع نيذلا ,ةأشن<ا ةداق فقو< نوكي ,ةيجراâا ةعجار<اب قلعتي اميف .١٠٧
 ةميق نورخآ يلوي دقو .نكù ردق ربكأب اهتفلكت نم دñا مزلي ,ةيميظنت ةرورض ىوس تسيل ةيجراâا ةعجار<ا نأ ضعبلا ربتعي
 لوصحلل ةصرف ًاضيأ مهحن∂و اهيلع دامتعqا نكÅ ةروشن<ا ةيلا<ا تامولع<ا نأب ةقثلا مهحن∂ ةمراص ةيلآ اهرابتعاب ةعجارملل
 ةيلآو اهب ةصاâا ةباقرلا ةئيبو ,ةأشن<ا اههجاوت يتلا رطاëاب قلعتي اميف ةفرع<ا عساو لقتسم بقارم نم ةرصبتم تاقيلعت ىلع
 يدج مامتها ءادبإ قيرط نع ةعجار<ا ةدوج ىلع يباجيإ لكشب اورثؤي نأ ةأشن<ا ف ةمكوñاب يفلكملل نكÅو .اهيدل يلا<ا ريرقتلا
 .ةبسان<ا ةدوRا يدقت ت دق هنأ نوربتعي q امدنع ةيلمع تاءارجإ ذاختاو عجار<ا لمعب

 نأ نكÅو .عجار<او ةأشن<ا يب ةقwعلا ىلع فارشπل ةعجار<ا ناR ًابلاغ دجوت ,ةجرد<ا تآشن<ا ًاصوصخو ,ربكOا تآشن<ا ف .١٠٨
 .ةعجار<ا باعتأ دامتعاو )ةعجار<اب ةطبتر<ا ريغ تامدâا يدقت كلذ ف اt( هلwقتسا مييقتو عجار<ا ييعت ىلع اذه يوطني
 نم يفكي ام صيصخت نامض ف دعاست اهنإف ,ةفلكتلا ليلقت نم qًدب ةعجار<ا ةدوج ةدايزل ةسمحتم ةعجار<ا ناR تناك ا<اطو
 .ةعجارملل ةبسان<ا دراو<ا



 

 
  ١١٨٦    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 وأ يعجار<ا ييعت ةداعإ ةيلآ راطإ ف كلذب موقتو رشابم لكشب ةعجار<ا ةدوج ف رظنلا ةيلوؤسم ًاضيأ ةعجار<ا ناR ضعب لمحتت .١٠٩
 ةدوج تامس نايبل طباوضو ةيمسر ةيلآ عبتت ةعجار<ا ةنR تناك اذإ ةيلوؤس<ا هذه معد نكÅو .ةعجار<ا باعتأ ف رظنلا دنع
 يأب ًاصوصخو )٥٦ ىلإ ٥٣ نم تارقفلا رظنا( عجار<ا عم تwعافتلاب ةعجار<ا ةدوج ف ةعجار<ا ةنR رظن رثأتي فوسو .ةعجار<ا
 .ةقبط<ا ينه<ا كشلا ةعزنل هؤارجإ متي مييقت

 نأ ريغ .ةعجار<ا باعتأ ف ًةداع اذه سكعنيو ;اهئادأ ف ةمدختس<ا دراو<ا ةيمكو ةدوجو ةعجار<ا ةدوج يب ةقwع ًةداع دجوت .١١٠
 ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصñاو ةعجارملل ةيفاك دراوم ريفوت مدعل ًارربم نوكي نأ لاح يأب نكq Å ةعجار<ا باعتأ ضافخنا
 دنع ةصاخ ةيمهأ اذهلو .ةعجارملل ٍفاك ٍتقو صيصختل طيطختلا ت دق ناك اذإ اميف ةعجار<ا ناR رظنت نأ مه<ا نمو .ةبسان<ا
 اهل نوكت دقو ,ةعجار<ا باعتأ ديدá ف ريبك ذوفن ةرادπل نوكي ام ًابلاغو .ةعجار<ا باعتأ ىلع ةرادjا عم رشابم لكشب ضوافتلا
 .ةعجار<ا ةنR رظن ةهجو نع ةعجار<ا ةدوج ف ةفلتخم رظن ةهجو

 ًاقاطن عسو1ا ةيفاقثلا لماوعلا ٦-٥

١١١. Åريرقتلا دادعإ ةلسلس ف يكراش<ا ةحلص<ا باحصأ عيمج لاعفأو ةيكولسلا فقاو<ا ف رشابم لكشب رثؤت نأ ةينطولا تافاقثلل نك 
 .ةقبطن<ا حئاوللاو يناوقلاو ةبساìا تابلطتم ىدمو ةعيبط ف رشابم ريغ لكشب رثؤت نأو ,يلا<ا

 :يلي ام ةيفاقثلا داعبOا نمضتتو .١١٢

 ىلع اذه رثؤي نأ نكÅو )"ةطلسلا نم ةفاس<ا"( تاعمتEا لخاد ةاواس<ا مدع ةجرد نيابتت - ةطلسلا ها± ةيكولسلا فقاو<ا .أ
 .حيحص سكعلاو ,ةجرد ىلعOا صاخشOا عم ةجرد لقOا صاخشOا لعافت ةقيرط

 ىنب عضو ف مهتبغر ىلع رثؤي نأ اذهل نكÅو دكأتلا مدع تqاح عم دارفOا لماعت ةقيرط نيابتت - دكأتلا مدع ةلاح بن± .ب
 .ةيطمنلا ريغ فقاوملل مهتباجتساو ةحضاو

 .يدرف وأ يعامج لكشب فرصتلاب دارفOا مايقل عمتEا عقوت ةجرد - يعامRا كولسلا .ج

 .ةيرسلاو ةيفافشلا يب حيحصلا نزاوتلل عمتEا اهحنÅ يتلا ةميقلا - ةيفافشلا .د

 ماكح¢ل مهرادصإو مهضعب عم دارفOا لمع ةقيرطو ينه<ا كشلا ةعزنو ةيعوضو<ا ىلع ةيفاقثلا داعبOا هذه رثؤت نأ حجرُي .١١٣
 .نيرخêا عم مهلصاوتو

١١٤.  Åل نكwتخwف تاف ùا تاسراOلكشت نأ ةيفاقثلا لماوعلاو لامع áا ةددعتم تآشن<ا نم لك مامأ ةيلمع تايدRتايسن 
 يلا<ا ريرقتلا عاضخإ قيرط نع تايدحتلا هذه تاريثأت نم فيفختلل ةددحم تاءارجإ ذاختا ةعومEا ةرادإ ررقت دقو .اهيعجارمو
Oا ىوتسم ىلع اهنوصو اهقيبطت متي ةلاعف ةباقر تاودEا هذه لمتشت دقو .ةعومjيلي ام ىلع ,لاث<ا ليبس ىلع ,تاءارج: 

 .ةعومEا اهيف لمعت يتلا لودلا عيمج ف ةقستم تاوطخو تاسايس •

 .شغلا عنم جماربو كولسلا دعاوق لثم ,ةعومEا ىوتسم ىلع جمارب •

 .تانوك<ا نم ةملتس<ا ةيلا<ا تامولع<ا لامتكاو ةقد مييقتب ييلخادلا يعجار<ا مايق •

 .ةيلا<ا اهجئاتنو تانوك<ا تايلمعل ةيزكر<ا ةعبات<ا •

 .ةعومEا ةرادإ بناج نم ةمظتن<ا لاصتqا تارايز •

 .يفظو<ا بادتنا •

 ةعومEا ةعجار< طيطختلا ف ةعومEا عجارم ًاقاطن عسوOا ةيفاقثلا لماوعلاو لامعOا تاسراù ف تافwتخqا مهف دعاسيو
 .ميلاقOا فلتخم ف ةعجار<ا ءارجإو

 ةطلسلا ها± ةيكولسلا فقاو<ا ١-٦-٥

 .تqاصتqاو كولسلا ىلع كلذ رثؤي نأ حجر<ا نمو ,يمره لكش ف صاخشOا يب ةطلسلا عيزوتل عساو ىدم تافاقثلا ضعب ف دجوي .١١٥
 رثؤي نأ نكÅو .ةجرد ىلعOا يفظو<ا ءارآ ةحص نم ققحتلاب ةربخ لقOا يفظو<ا مايق قئwلا ريغ نم نوكي دق ,لاث<ا ليبس ىلعف
 يفرش<ا نأشب فواëا ةراثj ةأشن<ا ف ةربخ لقOا يبساìا دادعتسا نم لك ىلع رثؤي نأ ريغلا ةطلسل هل بجوم q يذلا ناعذjا
 .طابترqا قيرف لخاد لمعلا تاقwع نأشبو مهيلع



 

 
  ١١٨٧    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 ًاضيأ ةعجار<ا بلطتتو .قيرفلا لكيه لفسأو ىلعأ مه نم عم حوضوب لصاوتيو لمعي طابترا قيرف ىلع لمتشت ةيلآ ةعجار<ا ربتعُت  .١١٦
 كيكشتلا ةربخ لقOا يعجار<ا ىلع بعصي دق ةطلسلا عيزوتل عساو ىدم اهب دجوي يتلا تافاقثلا فو .كشلا ةعزنب ةيلحتم ةيلقع
 نم qًدب قئاثولا ىلع مهعwطا ف عسوتلا نوعجار<ا ررقي دق ,فقاو<ا هذه لثم فو .ةطلسلا عضوم ف مه نميف رشابم لكشب
 .راسفتسqا لwخ نم رشابم لكشب ةرادπل ةداRا ةشقان<ا

 دكأتلا مدع ةلاح بن±  ٢-٦-٥

 ذخأ نم ةيكولسلا فقاو<ا ىلع رثؤي نأ اذهل نكÅو .دكأتلا مدع تqاح لمá ىلع اهريغ نم ىلعأ ةردق تافاقثلا ضعب كلت∂  .١١٧
 ًاضيأو يلخادلا اهكولسو ةرادjا لمع تايجيتارتسا ف ةطيñا ذخأ رثؤي نأ حجر<ا نمو .ةطيñا ذخأ وهو qأ ,اهضيقنو ةرطاëا
 .يلا<ا ريرقتلل ةمزw<ا ةيبساìا تاداهتجqا ف

 .ةبسانمو ةيفاك اهنأ نوررقي يتلا ةلدOا مجحو رطاخملل يعجار<ا مييقت ف دكأتلا مدع ةلاح بن± رثؤي نأ ًاضيأ حجر<ا نمو .١١٨

 ةيعامRا تايكولسلا ٣-٦-٥

 فورظلا هذه لثم فو .ةلئاعلا وأ لمعلا بحاص وأ ةلودلل ءqولا لثم يعامRا كولسلل ىربك ةيعامتجا ةميق تافاقثلا ضعب يلوت .١١٩
 اذه نأ يح فو ,ةميق ةيدرفلا جهان<او ءار¡ل نوكت ,ىرخأ تاعمتجم فو .ةعومEا تايلآو دعاوقب دارفOا مازتلا ةيلامتحا ديزت
 .ةيئاهنلا جئاتنلاو كولسلا ف ربكأ نيابت ىلإ يدؤي نأ ًاضيأ حجر<ا نمف ينه<ا كشلا ةعزن ةسراù ىلع عجشي دق

 ةيفافشلا ٤-٦-٥

 متكتلا ةجرد ف لثمتي ةرادjا عم عجار<ا تwعافت ةيلعافو يلا<ا ريرقتلا ىلع رثؤت نأ نكÅ يتلا ةيفاقثلا بناوRا نم رخآ بناج ةمث .١٢٠
 يرورضلا مهفلا باستكا يعجار<ا ىلع ةرادjا بناج نم ةيفافشلا وأ حاتفنqا مدع بّعصي دقو .لمعلا نوؤش ف ةعقوت<ا ةيرسلا وأ
 .ةيلا<ا مئاوقلا ف يرهوRا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديدحتب بسانم لكشب مايقلا لجأ نم ةأشنملل

 ةعجار*ا لامعأ ميظنت ٧-٥

 نم ققحتلل ةعجار<ا لامعأ نع يصقتلاو ريياع<ا ديدáو ةعجار<ا لامعأب مايقلل دارفOاو بتاكملل صيخرتلا ىلع ميظنتلا يوطني .١٢١
 ىلع ًةداع ماه<ا هذهب عwطضqا متيو .ةعجار<ا لامعأ قافخإو ريياع<اب مازتلqا مدع ةلاح ف ةيبيدأتلا تاءارجjا ذاختاو اهتدوج
 .امهيلك نم جيزم وأ ةينهم ةبساحم تائيه وأ ةلقتسم ةيميظنت تاطلس ةطساوب ينطولا ىوتس<ا

 ريياع<او ةعجار<ا ريياعم نأ مغرو .ةيميظنتلا بناوRا نم ديدعلل ساسOا ةيقwخOا ريياع<او ةعجار<ا ريياعمو ةمظنOا رفوت .١٢٢
 ةيلودلا ريياع<ا سلجم اهعضي يتلا ةيلودلا ريياع<ا ىلع ةينطولا ريياع<ا دامتعا دادزي ,ينطولا ىوتس<ا ىلع اهضرف متي ةيقwخOا
 .يبساحملل ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا سلجمو ديكأتلاو ةعجارملل

 يماظنلا عضولا ىلع اذه يوطنيو .يغبني امك اهذافنإ ت اذإ ةيلعاف رثكأ ةلصلا تاذ ىرخOا ريياع<او ةعجار<ا ريياعم تابلطتم نوكت .١٢٣
 تاءارجإ ذاختاب ءاضتقqا دنع مايقلاو ةعجار<ا لامعأ قافخإب ةقلعت<ا معاز<ا نع يرحتلاو ةعجار<ا لامعأ نع يصقتلاو ريياعملل
 .ةيبيدأت

 ةبساحم ةئيه وأ ,)ءارظنلا صحف( لصفنم ةعجارم بتكم لwخ نم ينطولا ىوتس<ا ىلع ةعجار<ا لامعأ نع يصقتلا متي ام ًةداع .١٢٤
 صنتو .ةعجار<ا لامعO ةمظن<ا ةلقتس<ا تاطلسلا لwخ نم وأ ,)ةيميظنت ةطلس بناج نم ةيلوؤس<ا هذه ًانايحأ اهيلإ دنسُت( ةينهم
 تائيه ةعجارم لامعأ ًانايحأو ,ةجرد<ا تاكرشلا ةعجارم لامعأ نع يصقتلا ةطشنأ متت نأ ىلع ديازتم لكشب حئاوللاو ةمظنOا
 .ةعجار<ا لامعO ةمّظنُم ةلقتسم ةطلس لwخ نم ,ىرخOا ماعلا حلاصلا

 ةعجار<ا ةدوR ىرخأ بناوج مييقتو ,ةعجار<ا ريياعt يعجار<ا مازتلا مييقتل ًامهم ًابولسأ ةعجار<ا لامعأ نع يصقتلا ةطشنأ رفوت  .١٢٥
 نومئاقلا اهددحي يتلا فعضلا نطاوم جwعل ةعجار<ا بتاكم اهذختت يتلا تاءارجπل نكÅو .يصقتلا صاصتخا قاطن ىلع ًءانب
 ةطبنتس<ا ةلصلا تاذ جئاتنلا ليجستب تقولا رادم ىلع مايقلا مزليو .ةعجار<ا ةدوج يسá ىلإ يدؤت نأ ةعجار<ا لامعأ نع يصقتلاب
 .ريياع<ا عضو تاهR اهÅدقتو ةعجار<ا لامعأ نع يصقتلا ةطشنأ نم

 يعولا ةدايز ىلإ ةعجار<ا لامعأ نع يصقتلا ةطشنأ جئاتن رشن يدؤيسو .ةعجار<ا لامعأ نع يصقتلا ةطشنأ جئاتن رشنُت ام ًابلاغ .١٢٦
 .ةعجار<ا ةدوجب ةقلعت<ا اياضقلا نع ةحلص<ا باحصأ يب



 

 
  ١١٨٨    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 نيرخêا ةحلص<ا باحصأ حن∂ اهنإ امك ,ةقبطن<ا ريياع<اب مازتلwل ةعجار<ا بتاك< زفاح ةباثt ةلاعفلا ةيبيدأتلا تابيترتلا نوكت .١٢٧
 ماه<او يرحتلا ماهم نع يلوؤسملل حضاو صاصتخا قاطن دوجو ةلاعفلا ةيبيدأتلا تابيترتلا مزلتستو .ةعجار<ا ةدوج ف ةقثلا
 .مهلمعب مايقلل ةيفاك دراوم رفوتو ةيبيدأتلا

 ةاضاق*ا ةئيب ٨-٥

 ضيوعتب ًابلاطم ةعجار<ا بتكم نوكي نأب ةيلامتحا دجوت ,ةعجار<اب مايقلا ءانثأ اهدبكت متي يتلا ةرشاب<ا فيلاكتلا ىلإ ةفاضإ .١٢٨
 فلتخم يب ةعجار<ا ةدوج ىلع هرثأو ةاضاق<ا رطخ نيابتيو .ةعجار<ا لامعأ ف هقافخإ بقاوع نع ةيئاضقلا ىواعدلا ف هموصخ
 .لودلا

 .ةعجار<ا لامعأ قافخإ ةصرف نم دحلل ًارطضم عجار<ا لعجيس هنO ًارظن ةعجار<ا ةدوج نسحي ةاضاق<ا رطخ نأ ضعبلا دقتعي .١٢٩
 ةبغرلا نم qًدب "ةيط¿" ةيلقع قلخ ىلإ يدؤيس هنإ ثيح ةعجار<ا ةدوج ىلع يبلس رثأ هل نوكيس ةاضاق<ا رطخ نأ نورخآ دقتعيو
 مامضنqا نع مهينثي بهاو<ا يوذل طّبثم ةباثt نوكيس ةاضاق<ا رطخ نأو ,ركتبم بولسأب ةعجار<ا رطخ ةهجاو< قرط ف ريكفتلا ف
 .اهيف رارمتسqاو ةعجار<ا ةنهم ىلإ

 بهاو*ا باذتجا ٩-٥

 لامعOاب ةصاâا ةفرع<ا نم ًاريبك ًاردقو راسفتسwل ةبحم ةيلقع كwتماو داهتجqا نسح بلطتي ًاقهرم ًاينهذ ًاطاشن ةعجار<ا دعُت .١٣٠
 تاراهt ًامتح رثأتتس كلذ ةيلعاف نإف ,ةيرورضلا تاءافكلاب يعجار<ا ديوزتل ةدهاج ةنه<ا ىعست اميفو .ةعجار<او يلا<ا ريرقتلاو
 .ددRا يفظو<ا

 ةبساìا ف ًاصصختم نوكي مهنم ريثكلاو ددRا يفظو<ا باطقتسq ًامهم ًاردصم لودلا نم ديدعلا ف تاعماRا وجيرخ دعُي .١٣١
 .ةبسان<ا ةيقwخOا فقاو<او ةمئw<ا ةفرع<ا نم wًك رفوت نأ ةيفلâا هذهل نكÅو .لامعOا ةرادإو

 ةيبذاج تفلت نأ بجيو .ةعجار<ا ةدوج ف ًايساسأ ًارصنع ةعجار<ا ةنهم ف ةقئwلا تاردقلاب نوعتمتي نيذلا يفظو<ا ييعت دعُي .١٣٢
 لودلا يب اميف نيابتت ةعجار<ا ةنهم ةيبذاج نأ ريغ .ناكمjا ردق ةركبم ةلحرم ف يلمتìا ددRا يفظو<ا هابتنا ةبساìا ةنهم
 دهجب ةقلعت<ا تاروصتلاو روج¢ل ةنراق<ا تايوتس<ا لثم ربكأ ةروصب ةرشابم لماوعب ًاضيأو ,اهعضوو ةنه<ا ةعمس لثم لماوعب رثأتتو
 حشر<ا ييعت بعصي دقف ,ةبسانم ةيملع تwهؤt نوعتمتي نيذلا يلمتìا ددRا يفظو<ا ف صقن دوجو ةلاح فو .لمتìا لمعلا
 .ةقئwلا تwهؤ<اب عتمتي يذلا

 يلا*ا ريرقتلل ينمزلا لود;ا ١٠-٥

١٣٣. Åا رثؤي نأ نكRخ ةعجار<ا لامعأ زا¬إ مزلي يذلا ينمزلا لودwا دامتعا ةقيرطو يلا<ا ريرقتلا تايلآ ىلع هلjيفلك<او ةراد 
 يليصفت لمع ءادأ ىلع عجار<ا ةردق نم ميلاقOا نم ديدعلا ف ةلجعتس<ا ريرقتلا ةمظنأ روهظ كلذك دحيو .ةيلا<ا مئاوقلل ةمكوñاب
 تاءارجإ ءادأو ةيلخادلا ةباقرلا مُظُن ىلع عجار<ا دمتعي نأ ديازتم لكشب يرورضلا نم حبصأ ,كلذل ةجيتنو .ريرقتلا ةرتف ءاهتنا دعب
 .ةرتفلا ةياهن لبق ةعجار<ا

 .ةركبم ةلحرم ف ةيلوأ جئاتن وأ حابر¢ل تاريدقت رادصإ ىلإ ةجرد<ا تاكرشلا ةجاحب ًاضيأ ةيلا<ا تامولع<ا دادعإ تيقوت رثأتي  .١٣٤
 نأ كلذ ايازم نمو .اهنأشب ةصاخ لامعأ ءادأ وأ تارادصjا هذه لثم ىلع ةقفاو<اب يبلاطم نوعجار<ا نوكي ,ميلاقOا ضعب فو
 .تقولا طغض نم ديزي هنكل تامولع<ا رودص لبق ةيلا<ا جئاتنلا ىلإ ًانئمطم نوكيس عجار<ا

١٣٥.  Åةيئاهنلا ديعاو<ا نوكت نأ نك jا تآشن<ا ةعجارم دنع ريراقتلا دادعOةجرد<ا تآشن<ا ةعجارم دنع اهنم ًاددشت لقأ رغص, ùا 
 املقف ,كلذ ىلع ةوwعو .ةينازي<ا خيرات دعب متت يتلا تwماع<او ثادحOا نم اهيلع لصحت<ا ةلدOا نم ديفتسي نأ عجارملل حيتي
 ةعجارم ةيلام مئاوق مدقت نأ رغصOا تآشنملل داتع<ا ريغ نم نكل .ةعجار<ا ءاهتنا لبق حابر¢ل تاريدقت رغصOا تآشن<ا ردصت
 .ىرخOا لا<ا سأر ريفوت رداصمو فراصملل ةيونس عبر وأ ةيرهش وأ ةيونس

 

  



 

 
  ١١٨٩    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 لو1ا قحل*ا

 ةعجار*ا ةدوج فيرعت ةبوعص

 ريياع<ا عضو تاهجو ةيميظنتلا تاطلسلا تqاصتا فو ,ةحلص<ا باحصأ يب تاشاقنلا ف "ةعجار<ا ةدوج" حلطصم مادختسا رثكي .١
 وأ فيرعت يأ اهل دجوي qو ,ًادقعم ًاعوضوم ةعجار<ا ةدوج دعُتو .تاسايسلا عضوو ثوحبلا دادعإ فو ,اهريغو ةعجار<ا بتاكمو
áي<اع فارتعاب يظح ليل. 

 عمجب يعجار<ا مايق قيرط نع كلذ ققحتيو .ةيلا<ا مئاوقلا ف يفدهتس<ا يمدختس<ا ةقث ةجرد زيزعت ف ةعجار<ا ضرغ لثمتي .٢
 راطj ًاقبط ,ةيرهوRا بناوRا ةفاك نم ,ةدعم ةيلا<ا مئاوقلا تناك اذإ اميف يأر نع ريبعتلل ةبسان<ا ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام
 "ةيرهوRا بناوRا عيمج نم لداع لكشب ضرعت" ةيلا<ا مئاوقلا تناك اذإ اt ًاقلعتم يأرلا نوكي ام ًابلاغو .قبطن<ا يلا<ا ريرقتلا
 ًاقبط ,ةرتفلا لwخ ةيدقنلا اهتاقفدتو ةأشن<ا جئاتنلو ةرتفلا ةياهن ف وه امك ةأشنملل يلا<ا زكرملل "ةلداعو ةيقيقح ةروص" يطعت وأ
jقبطن<ا يلا<ا ريرقتلا راط. 

 يلاتلابو ,يلا<ا ريرقتلا ةيلآ بناوج نم ديدعلا نإف ,"لداعلا ضرعلا" ـل طباوض ىلع صنت ةبساìا ريياعمو ةينطولا ةمظنOا نأ مغر .٣
 .داهتجqا ىلع يوطنت ,ةيلا<ا مئاوقلا ةعجارم

 ةيلودلا ريياع<ا سلجم نع ةرداصلا ةعجار<ا ريياعم حضوت ,ةصاخ ةفصبو .ةعجار<ا ةدوR ًامعاد ًامهم ًاساسأ ةعجار<ا ريياعم رفوت .٤
 امإ ةعجار<ا ريياعم ف ةدراولا تابلطت<ا ةيبلاغ نإف ,كلذ عمو .تابلطتملل ىندOا دñا عضتو ١٤عجار<ا فادهأ ديكأتلاو ةعجارملل
 .ميلس لكشب اهقيبطتل داهتجqا ىلإ جاتá اهنأ وأ ةعجار<ا ءانثأ متت يتلا تاداهتجwل ًاراطإ رفوت اهنأ

 ةعزنو ةيعوضو<او ةهازنلاب نومزتليو تاربخ نم مهيدل ام نومدختسي ءافكأ دارفأ ىلع دمتعي صصخت يه ةعجار<ا نإف ,هيلع ًءانبو .٥
 تافصلا نم ةقدلاو ةرباث<ا يتفص دعُتو .طابترqا فورظو قئاقñا اهمعدت يتلا ةبسان<ا ماكحOا رادصإ نم مهنيكمتل ينه<ا كشلا
 ةلاح ف ةمئw<ا تاظفحتلا ىلع عجار<ا ريرقت ءاوتحا نامض وأ ,ةيلا<ا مئاوقلا ىلع ةمزwلا تارييغتلا لاخدإ نامض ف كلذك ةمه<ا
 .تارييغتلا هذه لثم ءارجإ مدع

 نم لع± يتلا لماوعلا نم ددع دجوي ,تاطابترqا لحم ةيلا<ا مئاوقلا بناوج اهب فصتت يتلا ةيداهتجqا ةعيبطلا ىلإ ةفاضإ  .٦
 :يلي ام اهنيب نم ,ةعجار<ا ةدوج يوقتو فصو بعصلا

 .ةعجار<ا ةدوR ةيئزج ةرظن ىوس مدقي q ةعجار<ا ةيلا<ا مئاوقلا ف ةيرهوRا تافيرحتلا ,دوجو مدع وأ ,دوجو نأ •

 يداهتجا وه ةعجار<ا يأر معدل "ةبسان<ا ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام" موهفم هيلع قبطني امو نيابتت ةعجار<ا لامعأ نأ •
 .ام ةجردب

 .ةحلص<ا باحصأ يب اميف نيابتت ةعجار<ا ةدوجب ةقلعت<ا رظنلا تاهجو نأ •

 .ةعجار<ا جئاتنو ذفن<ا لمعلا نأشب ةدودحم نوكت ةيفافشلا نأ •

 ةعجار<ا ةدوR ةيئزج ةرظن ىوس مدقي q ةعجار<ا ةيلا<ا مئاوقلا ف ةيرهوRا تافيرحتلا ,دوجو مدع وأ ,دوجو نأ

 قافخإ ىلع ًارشؤم نوكي دق ةعجار<ا لwخ اهفاشتكا متي مل ةيلا<ا مئاوقلا ف ةيرهوج تافيرá دوجو نإف ,ةعجار<ا فده ءوض ف .٧
 ديحولا سايق<ا هتاذ دح ف نوكي نأ نكq Å ةيلا<ا مئاوقلا ف ةيرهوRا تافيرحتلا دوجو مدع نإف ,كلذ عمو .ةعجار<ا لامعأ

Rةعجار<ا ةدو Oدق هن q يأ كانه نوكت áاهفاشتكا مزلي ةيرهوج تافير. 

 ةعجار<ا ةدوج فعض ىلإ ةرورضلاب ريشي q دق كلذ نإف ةعجار<ا ةيلا<ا مئاوقلا ف فشتكم ريغ يرهوج فيرá دوجو ةلاح ف ىتح .٨
Oا ىلإ فدهت ةعجار<ا لامعأ نñةيلا<ا مئاوقلا نأب ,ًاقلطم سيلو ,لوقعم ديكأت ىلع لوص q áىلع يوت áنوكيو .ةيرهوج تافير 

 
 :"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةعجار<اب مايقلاو لقتس<ا عجارملل ةماعلا فادهOا" )٢٠٠( ةعجارملل يلودلا رايع<ا نم ١١ ةرقفلا عجار  ١٤

 :يلي اميف ةيلا<ا مئاوقلا ةعجارt مايقلا دنع عجارملل ةماعلا فادهOا لثمتت

 هيأر ءادبإ نم عجار<ا يك∂ مث نمو ,أطâا وأ شغلا ببسب ًءاوس ,يرهوRا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلا<ا مئاوقلا تناك اذإ ام نأشب لوقعم ديكأت ىلإ لصوتلا )أ(
 ;قبطن<ا يلا<ا ريرقتلا راطj ًاقفو ,ةيرهوRا بناوRا عيمج نم اهدادعإ ت دق ةيلا<ا مئاوقلا تناك اذإ اميف

 .عجار<ا اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلل ًاقفو ,ةعجار<ا ريياعم هبلطتت امبسح غwبjاو ,ةيلا<ا مئاوقلا نع ريرقت دادعإ )ب(
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 ؤطاوتلاو ريوزتلا لwخ نم اهؤافخإ ت شغ لاعفأ نع ةئشان تافيرحتلا نوكت امدنع ةصاخ ةيمهأ لوقع<او قلط<ا ديكأتلا يب قرفلل
 .ةدمعت<ا ضرعلا تاءاسإو

 دجوت هنأ ينعي ام وهو ,ًاقلطم سيلو ,لوقعم ديكأت ىلع لوصñا ىلإ فدهيو ةعجارملل ةمزw<ا دويقلا ةعجار<ا جذو¿ سكعي  .٩
 دقف ,ةعجار<ا ءانثأ اهفاشتكا متي مل قحq تقو ف تافيرá ىلع فرعتلا ةلاح فو .ةيرهوRا تافيرحتلا فاشتكا مدعل ةيلامتحا
 ةيدرفلا ةعجار<ا ةدوج ف للخ نطاو< مأ ًامومع ةعجار<ا جذومنل ةجيتن اهفاشتكا متي مل تافيرحتلا هذه تناك اذإ ام ديدá بعصي
 .ةلصلا تاذ

 مزلي نكل ةقدب امهنم يأ فيرعت نكq Åو .امهضعبب ةلصلا يقيثو "لوقع<ا ديكأتلا"و "ةبسان<ا ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام" اموهفم دعُي .١٠
 .ةرقتس<ا تاسرام<او ةقبطن<ا ريياع<ا قايس ف امهيلك ىلإ رظنلا

 ام ةجردب يداهتجا وه ةعجار<ا يأر معدل "ةبسان<ا ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام" موهفم هيلع قبطني امو نيابتت ةعجار<ا لامعأ نأ

١١. q او ةعجار<ا لامعأ ةرورضلاب نيابتتس كلذلو قباطتلا ما∂ ناتقباطتم ناتأشنم دجوتqنإف ,كلذلو .ةبولط<ا تاداهتج áام ديد 
 ةأشن<ا دّقعتو ةعيبطو مجح سكعي ,ام ةجردب ينه<ا داهتجwل عضخي رمأ وه "ةبسان<ا ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام" موهفم هيلع قبطني
 ةرادjا بناج نم ةدع<ا ةيلا<ا مئاوقلا نوكت نأ رطاë عجار<ا مييقت ًاضيأو ,هيف لمعت يذلا ةلصلا يذ يميظنتلا راطjاو اهعاطقو
 .يرهوج لكشب ةفّرحم

 ةفلكتلاو ةضورف<ا ةعجار<ا باعتأ يب ةقwعلاب ًةداع ةعجار<ا بتكم ةيحبر طبترتو حبرلل ةفداه تآشنم ةعجار<ا بتاكم نوكت ام ًةداع .١٢
 ضغب هنأب ةثلاثلا فارطOا ىدل تاروصت دوجو ىلإ اذه يدؤي نأ نكÅو .ةبسان<ا ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام عمج اهيلع يوطني يتلا
 نم دحلل ريصقلا ىد<ا ىلع زفاح اهيدل نوكي ةعجار<ا بتاكم نإف ,ةينه<ا قwخOا تابلطتمو ةعجار<ا ريياعم قيبطت نع رظنلا
 بنجتلو ةعجار<ا بتكم ةعمس ةيامñ ًامزq ةعجار<ا ةدوج ىلع ظافñا نوكي ليوطلا ىد<ا ىلع هنأب اهكاردإ عم ةذفن<ا لامعOا مجح
 ةفداه تآشنم نوكت q ماعلا عاطقلل ةعجار<ا تائيه نأ مغرو ,ًاضيأ ماعلا عاطقلا فو .ةئيس<ا ةيماظنلا وأ ةيميظنتلا تاءارجjا
 .ذفن<ا لمعلا مجح ةبسانم نامض ف ةيفاضإ تايدá اهيلع ضرفت دق ةنزاو<ا دويق نإف ,حبرلل

 ةحلص<ا باحصأ يب اميف نيابتت ةعجار<ا ةدوجب ةقلعت<ا رظنلا تاهجو نأ

 مهطارخنا ىوتسمف بارغتسwل ًاريثم سيل هتاذ دح ف اذهو .ةحلص<ا باحصأ يب اميف ةعجار<ا ةدوجب ةقلعت<ا رظنلا تاهجو نيابتت .١٣
 باحصأ فلتخم اهيلوي يتلا ةميقلا كلذك نيابتتو ;ريبك دح ىلإ نيابتي اهب ةطبتر<ا تامولع<ا ىلع مهعwطاو ةعجار<ا ف رشاب<ا
 .ةعجارملل ةحلص<ا

١٤. q ا قح ةجرد<ا تآشن<ا ف يمهاسملل نوكيqطwا ىلع عqاصتqلباق<ا فو .روهمجلل ًاحاتم نوكي ام ءانثتساب ةعجار<اب ةقلعت<ا ت, 
 ةيمسرلا تqاصتqا نم لك ىلع لوصñاو يعجار<اب رشابم لكشب لاصتqا ىرخOا تآشن<ا ف ةحلص<ا باحصO نكÅ ام ًايلاغ
 .ةعجار<ا ةدوجب ةقلعت<ا مهرظن تاهجو ف رشابم لكشب رثؤي ام وهو ,ةيمسرلا ريغو

 اهيلع لصحت<ا ةعجار<ا ةلدأ مجح ف ةنكù ةدايز ربكأ قيقá اهنأ ىلع ةعجار<ا ةدوج ىلإ ةيلا<ا مئاوقلا يمدختسم ضعب رظني دق .١٥
 ةدوج نأب يحوي نأ طقف روظن<ا اذه نم ةعجار<ا ةدوج ىلإ رظنلا نأش نمو .ةرادjا اهل ضرعتت يتلا ةداRا ةشقان<ا ىدم فو
 .ةعجارملل ةدوصر<ا )ءاوسلا ىلع يعونلاو يمكلا ىنع<اب( دراو<ا تداز املك ىلعأ نوكتس ةعجار<ا

 ردق ةأشن<ا لمع ريس ليطعت نم دñاو نكÅ ام عرسأب ةعجار<ا زا¬إو ةعجار<ا فيلاكت ضيفخت نامضب ةمتهم ةرادjا نوكت دق  .١٦
 .عاطتس<ا ردق ةعجارملل ةدوصر<ا دراو<ا نم دñا ةرادjا حرتقت دق ,روظن<ا اذه نم ةعجار<ا ةدوج ىلإ رظنلا دنعو .عاطتس<ا

 بسان<ا تقولا ف ةءافكب اهذيفنت متي ةلاعف ةعجارم ىلع يوطنت ةدوRا ةيلاع ةعجار<ا نأ ىلإ ةفلتëا ءارêا هذه يب ةنزاو<ا ريشتو .١٧
 ام ًابلاغو .يصخشلا ريدقتلل عضخي "ةلوقعم"و "بسان<ا تقولا"و "ةءافكب"و "لاعف" تاملكلا ريسفت نأ ريغ .ةلوقعم باعتأ ريظنو
 ف ةعجار<ا ناR نوكت ,اذهلو .رومOا هذه ف رظنلل مهلهؤي ديج عضو ف ,ةعجار<ا ناR كلذ ف اt ,ةمكوñاب نوفلك<ا نوكي
 .كلذب ةيصوتلا وأ ةعجار<ا باعتأو عجار<ا ييعت ىلع ةقفاو<او ةعجار<ا ةدوج ف رظنلا نع ةلوؤسم لودلا نم ديدعلا

 ةعجار<ا جئاتنو ذفن<ا لمعلا نأشب ةدودحم نوكت ةيفافشلا نأ

 باحصأ نم ديدعلا نكل .رشابم لكشب اهتدوج مييقت نومدختس<ا عيطتسيو مهل ىدؤت ن< ًايبسن ةحضاو تامدâا نم ديدعلا نوكت .١٨
 لمعلا ف ةلصفم ةقمعتم تارظن ًةداع مهيدل رفوتت q ,لمع يأ ليو∂ تاهج وأ ةجرد<ا تاكرشلا ف يمهاس<ا كلذ ف اt ,ةحلص<ا
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 جراخ نم مه نيذلا ,ةيلا<ا ريراقتلا ومدختسم زجعي ام ًابلاغ ,كلذلو .اهتRاعمو اهديدá ت يتلا اياضقلاو ةعجار<ا ءانثأ ىدؤ<ا
 .رشابم لكشب ةعجار<ا ةدوج مييقت نع ,ةعجارملل ةعضاâا ةأشن<ا

١٩. Åةدحوم نوكت يعجار<ا نم ديدعلا ريراقت نكل .عجار<ا ريرقت ف اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلاو عجار<ا لمعب ةقلعت<ا تامولع<ا ركذ نك, 
 يتلا جئاتنلاو عجار<ا لمع نأشب تامولعم ًةداع مدقُت qً, qدعم عجار<ا يأر اهيف نوكي يتلا ًايبسن ةداتع<ا ريغ فورظلا ءانثتسابو
 .اهيلإ لصوت

 باجتساو عجار<ا ريراقت ف اهركذ يغبني يتلا تامولع<ا ةدايز ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع<ا سلجم نم نومدختس<ا بلط .٢٠
 ريراقتلا ف ةعجارملل ةسيئرلا رومOا جاردإ اهنيب نم ناك ,هنومضمو هتغايصو عجار<ا ريرقت لكيه ىلع تارييغت حارتقاب سلEا
 رومOا جاردإ امّيسqو ,عجار<ا ريرقت ىلع اهلاخدإ ت يتلا تارييغتلا رفوت نأ سلEا لمأيو .ةجرد<ا تاكرشلا ةعجارt ةصاâا
 تاذ عجارملل ينه<ا مكñا بسحب يتلا رومOا كلتل مهمهف زيزعت لجO ةيلا<ا مئاوقلا يمدختس< ةديفم تامولعم ,ةعجارملل ةسيئرلا
 .ةعجار<ا ف ةغلاب ةيمهأ

 ةقمعت<ا تارظنلا ضعب يمدختس<ا يعجار<ا ريراقتب ةصاâا هتردابم حن∂ نأ ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع<ا سلجم لمأي .٢١
 سلEا نأ ريغ .عجار<ا وأ ةعجار<ا ناR عم اهلوح شاقنلا نم ديز<ا ءارجj ةصرف كانه تناك اذإ ًةصاخ ,ةعجار<ا ةدوج نأشب
 ةمهم نوكت دق يتلاو عجارملل ةفورع<ا تامولع<ا يلامجإ نم ًايبسن ريغص ءزج ىوس ًامتح لث∂ نل ةيفاضjا تامولع<ا هذه نأ كردي
 .ةعجار<ا ةدوج هب ىظá يذلا ريدقتلا ةدايزل
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 يناثلا قحل*ا

 ةيلPاو تNخد*اب ةقلعت*ا لماوعلل ةيعونلا تامسلا

 ىلع ةيعونلا تامسلا هذه قبطنتو .ةيلêاو تwخد<اب ةقلعت<ا لماوعلل ةيعونلا تامسلل wًيصفت رثكأ فصو ىلع قحل<ا اذه يوتحي .١
 .)ميلاقOا ىوتسم وأ( ينطولا ىوتس<او ةعجار<ا بتاكم ىوتسمو ةعجار<ا تاطابترا ىوتسم

 تNخد*ا لماوع

 تاطابتر[ا ىوتسم – ةيكولسلا فقاو*او ةينه*ا قNخ1او ميقلا ١-١

 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو .٢

 .ةيقwخOا تابلطت<اب مازتلqا ةيمهأبو ًاقاطن عسوOا ةماعلا ةحلص<ا ققحي اt ةعجار<ا ءادأب طابترqا قيرف رقي نأ •

 .ةهازنلاو ةيعوضو<اب طابترqا قيرف ىلحتي نأ •

 .wًقتسم طابترqا قيرف نوكي نأ •

 .ةبجاولا ةيانعلاو ةينه<ا ةءافكلاب طابترqا قيرف ىلحتي نأ •

 .ينه<ا كشلا ةعزنب طابترqا قيرف ىلحتي نأ •

 ةيقwخOا تابلطت<اب مازتلqا ةيمهأبو ًاقاطن عسوOا ةماعلا ةحلص<ا ققحي اt ةعجار<ا ءادأب طابترqا قيرف رقي نأ ١-١-١

 حجرُيو .ًاقاطن عسوOا ةماعلا ةحلص<ا ققحي اtو ةأشن<ا ف ةحلص<ا باحصأ حلاصم ققحي اt ةعجار<ا ءادأب طابترqا قيرف مزتلي .٣
 ءارجإب طابترqا قيرف موقي نأ بجي ةعجار<ا لامعأ عيمج ف نكل .ةأشن<ا ةعيبطل ًاقبط ةماعلا ةحلص<ا ىدمو ةعيبط نيابتت نأ
 .ةبسانم تاجاتنتسا ىلإ لصوتي ىتح روم¢ل هتسارد عباتي نأو ةقدب هءارآ يدبي نأو ةرادjا عم ةبسانم ةجردب ةداج تاشقانم

 ةهازنلاو ةيعوضو<اب طابترqا قيرف ىلحتي نأ ٢-١-١

 ريثأتلا وأ حلاص<ا براضت وأ زيحتلا ببسب ةيلمعلا وأ ةينه<ا مهماكحأب لwخjا مدعب ًامازتلا يعجار<ا ىلع ةيعوضو<ا أدبم ضرفي .٤
 ١٥.نيرخêا بناج نم هل غّوسم q يذلا

 ةيلا<ا مئاوقلا دادعإ اهيلع يوطني يتلا ةمه<ا اياضقلا نم ديدعلا نأ ةقيقح نم ةيعوضو<اب ًاصوصخ يعجار<ا يلá ةرورض عبنت .٥
 نم ديدعلا يوطني اميف ,ةينيقي ةروصب هسايق نكÅ ةيلا<ا مئاوقلا ف ةجرد<ا دونبلا نم طقف ليلقو .داهتجqا ىلع ةيوطنم نوكت
 دحلل ةرادjا تاداهتجا يوقتب مهمايق دنع ةيعوضو<اب اولحتي نأ يعجار<ا ىلع بجيو .داهتجqا ىلع يلاتلابو ريدقتلا ىلع دونبلا
 .دمعتم ريغ وأ دمعتم لكشب ًءاوس ,ةرادjا زيá لwخ نم يرهوج لكشب ةفرحُم ةيلا<ا مئاوقلا نوكت نأ رطخ نم

 ىلع هيلإ رظنُي نأو ,طابترqا قيرف لمعي نأ يرورضلا نمو .ةماعلا ةحلص<ا لجأ نم نولمعي نم عيمR ًايساسأ ًاطرش ةهازنلا دعُت .٦
 ةحارصلاو ةلادعلا لثم ةلصلا تاذ تافصلا نم ةريبك ةعومجم لمشي ا¿إو ةنامأب لمعلا ىلع اذه رصتقي qو ةهازنب ,لمعي هنأ
 .ةعاجشلاو

 wًقتسم طابترqا قيرف نوكي نأ  ٣-١-١

 ةينه<ا ماكحOاب لخت دق يتلا تاريثأتلا نم ةعجار<ا بتكم وأ طابترqا قيرف ءاضعأ نم وضع لك ةيامñ ًايرورض لwقتسqا نوكي .٧
 لwقتسqاو .ينه<ا كشلا ةعزن ةسراùو ةيعوضو<اب يلحتلاو ةهازنب لمعلا ىلع مهدعاسي لwقتسqا نإ امك ,اهنوردصي يتلا

 نأ جتنتسي نأ حجر<ا نم نوكي علطمو لوقعم ثلاث فرط يأ نأ ةجردل ةحضاو نوكت يتلا فورظلاو قئاقñا بنجتل ًاضيأ يرورض
 .اهب لwخjا ت دق طابترqا قيرف ف وضع وأ بتكملل ينه<ا كشلا ةعزن وأ ةيعوضوم وأ ةهازن

 :يلي ام عجار<ا لwقتسا س∂ يتلا تاديدهتلا يب نم نوكي دق .٨

 
 .١-١٢٠ ةرقفلا ,يبساحملل ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا سلجم نع ةرداصلا ةنه<ا تايقwخأ دعاوق  ١٥



 

 
  ١١٩٣    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 ىلع لصá يتلا ةليمعلا تآشن<ا ف ةيلام ةصح كwتما نإف .ةعجارملل ةعضاâا ةأشن<او عجار<ا يب ةيلام حلاصم دوجو •
 .ةيصخشلا ةحلص<ا هضرفت ًاديدهت قلخي دق ةعجار<ا تامدخ

 وضع وأ ةعجار<ا بتكم يب ةقيثولا لمعلا تاقwع قلخت دقف .ةعجارملل ةعضاâا ةأشن<او عجار<ا يب لمع تاقwع دوجو •
 وأ ةيصخشلا ةحلص<ا ببسب تاديدهت رخآ بناج نم ةأشن<او بناج نم يبرق<ا ةرسOا دارفأ دحأ وأ طابترqا قيرف ف
 .فيوختلا

 اهئwمعل ةداع ةعجار<ا بتاكم مدقت ذإ .ةعجار<ا تامدخ ىلع نولصحي نيذلا ءwمعلل ةعجار<ا ريغ ىرخأ تامدخ يدقت •
 .ةعجار<ا تامدخ فwخ هتاربخو بتك<ا تاراهم عم قستت يتلا تامدâا نم ةعومجم ةعجار<ا تامدخ ىلع نولصحي نيذلا
 ف ةلثمتم ةئشانلا تاديدهتلا نوكت ام ًابلاغو .لwقتسqا س∂ تاديدهت قلخي دق ةعجار<ا ريغ ىرخأ تامدخ يدقت نكل
 .ليمعلا ةرصانمو ةيصخشلا ةحلص<او يتاذلا صحفلا تاديدهت

 ليمع ىلع ةظفاìا ىلع دمتعم ةعجار<ا بتكم ف ةينه<ا مهتريسم رارمتساو مهرجأ نأ يفظو<او ءاكرشلا داقتعا ةيناكمإ •
 .ةيصخشلا ةحلص<ا وأ ليمعلا عم ةفلOا ببسب ًاديدهت قلخي اù ,ةعجار<ا تامدخ

 هنّكÅ بصنم ف ةعجارملل ةعضاâا ةأشن<ا ىلإ بتك<ا ف كيرش وأ طابترqا قيرف ف قباس وضع اهيف مضني يتلا تqاñا •
 ف ةلثمتم ةئشانلا تاديدهتلا نوكت ام ًابلاغو .ةيلا<ا مئاوقلاو ةيبساìا تwجسلا دادعإ ىلع ريبك ريثأت ةسراù نم
 .فيوختلاو ةيصخشلا ةحلص<او ليمعلا عم ةفلOا تاديدهت

 .تقولا نم ةليوط ةرتف رادم ىلع ام ةعجارم طابترا ف يلماعلا رابك سفن مادختسا قيرط نع ةفلOا ببسب ديدهت ًاضيأ أشني دق  .٩
 رطاخملل عجار<ا مييقت نم ززعيس كلذ نإ ثيح ةعجار<ا ةدوج عافترا ىلإ يضفي دق اهلمعو ةأشن<اب ةقباسلا ةفرع<ا مكارت نكل
 تايلمعلا نم ةنيعم تqاجم يسحتل ةريصب رثكأ تايصوت يدقتو ةءافكلا قيقá ىلإ ًاضيأ كلذ يدؤي نأ نكÅو .اهل هتباجتساو
 .ةأشنملل ةيراجتلا

 ةلصف<ا ةفرع<ا نع أشنت دق يتلا عجار<ا لwقتسا تاديدهتو ةعجار<ا ةدوج ىلع دوعت نأ لمتìا نم يتلا دئاوفلا يب ةنزاو<ا مزلي .١٠
 يضقت ,ديدهتلا اذه جwعلو .ماوعOا نم ددع رادم ىلع ةأشن<ا ةعجارم ف مهتكراشم ةجيتن اهلمعو ةأشن<اب يلماعلا رابك ىدل
 ييسيئرلا ءاكرشلا )"بوانت" وأ( رييغتب يبساحملل ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا سلجم نع ةرداصلا ةنه<ا تايقwخأ دعاوق
 بوانت ةرتف لودلا ضعب ف ةيماظنلا وأ ةيقwخOا تابلطت<ا ضرفت اميف ,ماوعأ ةعبس دعب ماعلا حلاصلا تائيه ةعجارم نع يلوؤس<ا
 نسحتت نأ عجار<ا لwقتسq ةرظنلا نأش نمف ,ةعجار<ا تاطابترا نع يلوؤس<ا ءاكرشلا بوانت ىلإ ةفاضإ هنأ ضعبلا دقتعي .رصقأ
 دعاسي نأ حجر<ا نم بتك<ا سفن ىلع ءاقبjا نأ نورخآ دقتعيو .يرود لكشب هسفن ةعجار<ا بتكم رييغت بجاولا نم ناك اذإ
 ىلإ ًاضيأو ,ةيلا<ا مئاوقلا ف يرهوج فيرá دوجو رطاë ةلاعف تاباجتسا ىلإ يدؤي نأو اهمُظُنو ةأشن<ا لمع مهف ف يعجار<ا
 .ةعجار<ا ةءافك

 قلعتي امدنع ةيمهOا نم ردقلا سفن ماعلا عاطقلا ف ةعجار<ا لامعO لwقتسqا ديدá دنع تانامضلاو تاديدهتلا ةاعار< نوكي .١١
 نوكي نأ ةيلامتحا لقت ,لاث<ا ليبس ىلعف .فلتخت دق ةلمتìا تاديدهتلا ضعب نكل .صاâا عاطقلا ف ةعجار<ا لامعأب رمOا
 .اهتعجارt نوموقي يتلا تائيهلا ف ةرشابم ةيلام حلاصم ماعلا عاطقلا ف يعجارملل

 عم ةرركتم ةرشابم تqاصتا كانه نوكت ام ًةداعو ةأشنملل مرتحم يبيرضو يرا± راشتسم هنأ ىلع عجار<ا ىلإ رظنُي ام ًابلاغ .١٢
 ةيلآ نم لكب ةديج ةفرعم عجار<ا اذه حنÅو .ةأشن<ا ف ةيراجتلا تاروطتلاب عجار<ا ةفرعم نسح ىلإ يدؤي اù ,ايلعلا ةرادjا
 .لwقتسwل ديدهت هنأ ىلع ًاضيأ هيلإ رظنُي دق نكل ,هيف لمعي يذلا عاطقلاو ليمعلاب ةصاâا يلا<ا ريرقتلا

 ةبجاولا ةيانعلاو ةينه<ا ةءافكلاب طابترqا قيرف ىلحتي نأ ٤-١-١

 :طابترqا قيرف ءاضعأ عيمج نم ةبجاولا ةيانعلاو ةينه<ا ةءافكلا مزلتست  .١٣

 ;بسانم ىوتسم ىلع ةينهم ةراهمو ةفرعم خيسرتو كwتما •

 ;ددìا تقولا راطإ فو ةقدو ةيانعب لمعلا •

 .ةقبطن<ا ةينه<او ةينفلا ريياعملل ًاقفو دجب لمعلا •



 

 
  ١١٩٤    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 ينه<ا كشلا ةعزنب طابترqا قيرف ىلحتي نأ ٥-١-١

 .اهيف لمعت يتلا ةئيبلاو اهلمعو ةأشنملل بسانم مهف قايس ف ةلئاستم ةيلقع مادختسا ىلع لمتشي فقوم يه ينه<ا كشلا ةعزن .١٤
 ةيلا<ا مئاوقلا ف يرهوRا فيرحتلا رطاخم مّيقي نأ عجارملل ,لمعلا لاجt ًامومع رثكOا ةربâاو ةفرع<ا عم ,مهفلا اذه حيتيو
 .ةبسان<ا تاجاتنتسqا ىلإ لصي نأو اهتبسانمو ةعجار<ا ةلدأ ةيافك مّيقي نأو ةأشنملل

 نكي مل امو .اهجئاتن يوقتو اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلاب قلعتي اميف عجار<ا مكح ف ةمه<ا بناوRا دحأ ينه<ا كشلا ةعزن دعُت .١٥
 شغلل عدار ةباثt اونوكي نلف ,)ءاربâا دحأ ةرادjا مدختست امدنع كلذ ف اt( ةرادjا تارارقإ نم ققحتلل نيدعتسم نوعجار<ا
 .يلا<ا ريرقتلا راطj ًاقفو لداع لكشب ةضورعم ةأشنملل ةيلا<ا مئاوقلا تناك اذإ ام ةقثب اوجتنتسي نأ ىلع نيرداق اونوكي نلو

 :طابترqا قيرف ءاضعأ عيمج نم ينه<ا كشلا ةعزن مزلتست  .١٦

 ;ةرادjا تارارقإ نم ققحتلل دادعتسqاو ةلئاستم ةيلقعب يلحتلا •

 ;مهلمع ءانثأ اهيلع لوصñا متي يتلا تاحيضوتلاو تامولعملل يدقنلا مييقتلا •

 ;ةيلا<ا مئاوقلا فيرá لامتحq ةرادjا عفاود مهفل يعسلا •

 ;ةحتفنم ةيلقعب مئادلا يلحتلا •

 ;طابترqا قيرف ف نيرخêا ءاضعOا ماكحأ ةحص نم ققحتلا •

 ;اهنأشب جاتنتسا ىلإ لصوتلا ىتح رومOا ةعبات< ةرباث<او ةيدجب ةرادjا ةشقان< ةمزwلا ةقثلاب يلحتلا •

 دودرلاو قئاثولا ىلع دامتعqا ةيناكمإ ف كشلل وعدت يتلا وأ اهيلع لصحت<ا ىرخOا ةلدOا عم قستت q يتلا ةلد¢ل ظّقيتلا •
 .تاراسفتسqا ىلع

 بتاك*ا ىوتسم – ةيكولسلا فقاو*او ةينه*ا قNخ1او ميقلا ٢-١

 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو .١٧

 .بتك<ا لwقتسا ةيامح ىلإ فدهتو "ايلعلا ةرادjا ىوتسم ىلع بسان<ا جهنلا" يسرت ةمكوحلل تابيترت دجوت نأ  •

 .ةعجار<ا ةدوج معدت تآفاك<او ءادOا مييقتل مُظُن لwخ نم ةيرورضلا ةيصخشلا تامسلا زيزعت متي نأ •

 .ةعجار<ا ةدوج ضّوقت تارارقو تاءارجإ ذاختا ىلإ ةيلا<ا تارابتعqا يضفت qأ •

 يلاع ينف معد ىلع لوصñا ةيناكمإو رمتس<ا ينه<ا ريوطتلل صرفب يفظو<او ءاكرشلا ديوزت ةيمهأ ىلع بتك<ا ددشي نأ •
 .ةدوRا

 .ةبعصلا اياضقلا لوح رواشتلا ةفاقث بتك<ا عجشي نأ •

 .مهعم لماعتلا رارمتساو ءwمعلا لوبقب ةقلعت<ا تارارقلا ذاختq ةمراص مُظُن دجوت نأ •

 بتك<ا لwقتسا ةيامح ىلإ فدهتو "ايلعلا ةرادjا ىوتسم ىلع بسان<ا جهنلا" يسرت ةمكوحلل تابيترت دجوت نأ ١-٢-١

 نأ بنجتلو ةعجار<ا ةفيظول ةماعلا ةحلص<ا عباط ةيامñ ةمراص ةيلخاد ةمكوح تابيترت ةعجار<ا بتكم عضي نأ ناكt ةيمهOا نم .١٨
 ةسرام<ا تqاE قئwلا ريغ معدلا قيرط نع لاث<ا ليبس ىلع ,ةعجار<ا ةدوج ىلع يبلس لكشب بتكملل ةيراجتلا حلاص<ا رثؤت
 .ةعجار<ا ةدوج باسح ىلع )تاراشتسqاو تاكرشلل ةيلا<ا نوؤشلاو ةبيرضلا لثم( ىرخOا

 ,نأشلا اذه ف ةعجار<ا ةدوج ةيمهأو ةماعلا ةحلص<ا قيقá ف ةعجار<ا رود ىلع دكؤت ةفاقث رشن ف ًايويح ًارود بتك<ا ةدايق يدؤت .١٩
tلخت دق يتلا فقاو<ا بن± كلذ ف ا tقتسا وأ بتك<ا ةيعوضوwا قلخيو .هلjعwةئيب ةلومأ<ا تايكولسلا نع مظتنم لكشب ن 
 .يعجار<ا ىلع ةقبطن<ا ةيقwخOا تابلطتملل ةمعادلا ئداب<اب مازتلqا ىلع عجشت ةعجار<ا بتكم لخاد ةبسانم

 دودحم ددعل نوكي ةطسوت<او ةريغصلا ةعجار<ا بتاكم فو ,مهبتكم ةفاقث ىلع ةرشابم ةرطيس دارفOا يينوناقلا يبساحملل نوكي .٢٠
 نكÅ ,ماعلا هجوتلا ىلع ًءانبو .ةعبات<ا ةطشنأو رواشتلاو ةمكوñا تابيترت لثم تwخد<ا لماوع ىلع ًادج رشابم ريثأت ءاكرشلا نم
 .ةريغصلا بتاك<ا ةئيبل فعض ةطقن وأ ةوق ةطقن اذه نوكي نأ



 

 
  ١١٩٥    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 ةعجار<ا ةدوج معدت تآفاك<او ءادOا مييقتل مُظُن لwخ نم ةيرورضلا ةيصخشلا تامسلا زيزعت متي نأ ٢-٢-١

٢١. Åا مييقت مُظُنل نكOةبسان<ا ةيصخشلا تايكولسلاو تامسلا يمنتو قلخت نأ تآفاك<او ءاد, tةءافكلاو ةيعوضو<او ةهازنلا كلذ ف ا 
 روجOاو تايقرتلا ديدá تايلآو ددRا يفظو<ا رايتخا طباوض ف تامسلا هذه جمد ىلع اذه يوطنيو .ةبجاولا ةيانعلاو ةينه<ا
 .ةبسان<ا تاءافكلا رُطُأ مادختسا ىلعو ,بيردتلا جماربو

٢٢. Åاجم ىلإ عوجرلاب وحن لضفأ ىلع تاءافكلا رُطُأ عضو نكqا تاءافكلا تâززعي نأ اذه نأش نمو ,ميلعتلل ةيلودلا ريياع<اب ةصا 
 .ةعجار<ا بتاكم يب اميف رطOا قفاوت

 نمضت ,كلذب مايقلا ليبس فو .ةعجار<ا ةدوج معدل ةددìا تاءافكلاب ةنراقم اهيفظومو اهئاكرش مييقتب مظتنم لكشب بتاك<ا موقت .٢٣
 نم ناك نإو ىتح ,ةعجار<اب ةقلعت<ا اياضقلا ف ةمراص فقاو< مهذاختا ببسب اهيفظومو اهئاكرش ةبقاعم مدع ةعجار<ا بتاكم
 ديدحتب ةقلعت<ا تارارقلا معدل اهيلإ لصوتلا متي يتلا تاجاتنتسqا مدختسُتو .رطخلل ليمعلا عم ةقwعلا كلذ ضرعي نأ لمتìا
 .ةلومأ<ا ريياع<اب يفظو<ا وأ ءاكرشلا ءادأ يفي q امدنع بتك<ا اهذختي دق يتلا ىرخOا تاءارجjا معدل ًاضيأو ;روجOاو تايقرتلا

 ةعجار<ا ةدوج ضّوقت تارارقو تاءارجإ ذاختا ىلإ ةيلا<ا تارابتعqا يضفت qأ  ٣-٢-١

٢٤.  q نأ يغبني áا لوqدار<ا حبرلا شماهل بتك<ا هددحي يذلا يلا<ا فدهتس<ا لثم( بتاك<ا ىوتسم نم لك ىلع ةيلا<ا تارابتع 
áاو ةعجار<ا لامعأ ىلع هقيقqل دادعتسwا معدلاو بيردتلا مُظُن ف رامثتسâةعجار<اب ةصا( ا ىوتسموqتاطابتر )علا لثمwةق 
 .ةماعلا ةحلص<ا ةمراصلا ةعجار<ا ءادأ ققحي نأ نود )ىَّدؤُ<ا لمعلل ةيساسOا ةفلكتلاو ةعجار<ا باعتأ يب

٢٥.  q ةعجار<ا ةدوج باسح ىلع يلي ام متي نأ ًاضيأ يغبني: 

 وأ ;ةيعقاو ريغ ةجردب ةضفخنم باعتأب امّيسq ,ةعجار<ا ءwمع ىلع ظافñا ىلعو ةعجار<ا ماهt زوفلا ىلع زيكرتلا •

 وأ ;اهتعجارt بتك<ا موقي يتلا تآشن<ا ىدل ةعجار<اب ةطبتر<ا ريغ تامدخلل قيوستلا ىلع زيكرتلا •

 تاقوأ ءانثأ ,لاث<ا ليبس ىلع( ةعجار<ا ةسراù ف )يفظو<او ءاكرشلا ددع ليلقت قيرط نع كلذ ف اt( فيلاكتلا ضيفخت •
 .)يداصتقqا عجارتلا

 ةدوRا يلاع ينف معد ىلع لوصñا ةيناكمإو رمتس<ا ينه<ا ريوطتلل صرفب يفظو<او ءاكرشلا ديوزت ةيمهأ ىلع بتك<ا ددشي نأ ٤-٢-١

 حئاولو ةمظنأو ةينه<ا قwخOاو ةعجار<او يلا<ا ريرقتلا ريياعم اهنيب نم ةينفلا تqاEا نم ريبك ددعب ةفرعم ةعجار<ا بلطتت .٢٦
 ةبكاوم ىلع يفظو<او ءاكرشلا ةدعاس< ينف معد تابيترت ةعجار<ا بتاكم ىدل نوكي نأ ناكt ةيمهOا نمو .بئارضلاو تاكرشلا
 .ةدقع<ا تqاEا ف معدلا يدقتو تqاEا هذه ف تاروطتلا

٢٧.  Åةينب ريوطت ةلاح ف ةعجار<ا ةدوج زيزعت ًاضيأ نك áنع ,لاث<ا ليبس ىلع( ةعجار<ا ماكحأ معد نم بتك<ا نّك∂ ةيتامولعم ةيت 
 ءاكرشلا بوانتل طيطختلاو يغبني امك اهتRاعمو لwقتسqا اياضق عّبتتو )تاعاطقلاو لامعOاب ةطبتر<ا تانايبلا دعاوق عمج قيرط
 .ةيلعافب بوانتلا اذه ةرادإو ةعجار<ا تاطابترا ف

٢٨.  Åا ةعجار<ا بتاكم يفف .ًاظوحلم ًانيابت اهيف حات<ا ينفلا معدلاو ةعجار<ا بتاكم مجح نيابتي نأ نكOددع اهيف لقي يتلا رغص 
 هذه نكل .ةدوRا ةباقرل ًايبسن ةطيسب تاءارجإو تاسايس عضو نكÅ ,ًايبسن ديقعتلا ةليلق تايلمع اهئwمع ةدعاقل نوكيو يفظو<ا
 تامدخ ىلع دمتعت وأ ةينفلا ةربâا ريفوتل ييجراخ نيراشتسم فظوت دقو رواشتلا بناجب قلعتي اميف تايدá هجاوت دق بتاك<ا
 .ةيلìا ةينه<ا ةبساìا تائيه نم ةمدق<ا ينفلا معدلا

 ةبعصلا اياضقلا لوح رواشتلا ةفاقث بتك<ا عجشي نأ ٥-٢-١

 ذاختا ًابلاغ ةعجار<ا بلطتتو .دارفOا يينوناقلا يبساحملل كلذ ف اt ,ةعجار<ا بتاكم عيمR ةيمهأ تاذ رواشتلا ةفاقث دعُت .٢٩
 .ةعجار<ا طابترا نع لوؤس<ا كيرشلا عمو طابترqا قيرف لخاد اياضقلا هذه ةشقانt نوفظو<ا موقيو .ةبعص ماكحأو تارارق
 نولويو يينف ييصاصتخا عم وأ نيرخêا ءاكرشلا عم ةبعصلا ماكحOاو تارارقلا ةعجار<ا تاطابترا نع نولوؤس<ا ءاكرشلا شقانيو
 يينع<ا دارفOا ىدل نوكي نأو رواشتلل ةفاقث كانه نوكت نأ مه<ا نمف ةيلعافب ةيلêا هذه لمعت ىتحو .ةمدق<ا ةروشملل ةغلاب ةيانع
 .اهروهظ دنع اياضقلا عم يغبني امك لماعتلل فاكلا تقولا

 عم تاقwعلا وأ ةينه<ا ةبساìا تائيه لwخ نم ةيجراخ ةينف دراوم ىلع لوصñا نكÅ دقف ,ةدودحم ةيلخادلا دراو<ا تناك ىتم .٣٠
 .ةبسانم رداصم نع ثحبلاب وأ ىرخOا بتاك<ا



 

 
  ١١٩٦    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 مهعم لماعتلا رارمتساو ءwمعلا لوبقب ةقلعت<ا تارارقلا ذاختq ةمراص مُظُن دجوت نأ ٦-٢-١

 اذإ امو طابترqا ءادO ةلهؤم تناك اذإ اميف رظنت نأ ةعجار<ا بتاك< مه<ا نم ,كلذ دعب ًايونس هديد±و ,ةعجار<ا طابترا لوبق لبق .٣١
 تاذ ةينه<ا قwخOا تابلطتt مازتلqا ىلع ًارداق بتك<ا ناك اذإ ام اذه لمشيو .كلذب مايقلل ةمزwلا دراو<او تاردقلا كلت∂ تناك
 .ةلصلا

 نكq Å لاñا ةعيبطبو .ةرادjا ف ةقثلا نم ةجرد ًاضيأ ةعجار<ا مزلتست ,ينه<ا كشلا ةعزن مادختسا يعجار<ا ىلع يعتي هنأ مغر  .٣٢
 اذإ ام مييقتب مهعم لماعتلا رارمتساو ءwمعلا لوبقب ةصاâا ةديRا مظنلا موقت ,كلذلو .ةهازنلا ىلإ رقتفت يتلا ةرادjاب قوثولا
 ,اذلو .ةدوRا نم ردق ىلع ةعجارم ءادأ اهعم رذعتي ةجردل ةهازنلا ىلإ رقتفت ةليمعلا ةأشن<ا ةرادإ نأب يحوت تامولعم كانه تناك
 تاطابترqا بن± ىلع ةعجار<ا بتكم ةدعاسم ف ًامهم wًماع دعُي مهعم لماعتلا رارمتساو ءwمعلا لوبقل مراص ماظن دوجو نإف
 .ةدوRا ةيلاع ةعجارم لامعأ يدقتب اهمايق ةعمس ىلع ظافñا يلاتلابو ,ةيماظنلا ريغ لاعفOا وأ شغلا صرف اهيف عفترت يتلا

 ينطولا ىوتس*ا – ةيكولسلا فقاو*او ةينه*ا قNخ1او ميقلا ٣-١

 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو .٣٣

 ةقبطن<ا ةصاâا تابلطت<او ةيساسOا ةينه<ا قwخOا ئدابم نم wًك حضوت يتلا ةينه<ا قwخOا تابلطتم رشن متي نأ •

 قwخOا ئدابم مهف نامض ف لعاف رود ةينه<ا ةبساìا تائيهو ةينطولا ريياع<ا عضو تاهجو ةيميظنتلا تاطلسلل نوكي نأ •
 قستم لكشب تابلطت<ا قيبطتو ةينه<ا

 .ءwمعلا لوبق تارارقب ةلصلا تاذ تامولع<ا اهنيب اميف ةعجار<ا بتاكم لدابتت نأ •

 ةقبطن<ا ةصاâا تابلطت<او ةيساسOا ةينه<ا قwخOا ئدابم نم wًك حضوت يتلا ةينه<ا قwخOا تابلطتم رشن متي نأ ١-٣-١

 داqáا بلاطيو .ةينه<ا ةبساìا تائيه لwخ نم اهب رومأم وأ حئاول وأ ةمظنأ بجوt ةضورفم ةينه<ا قwخOا تابلطتم نوكت دق .٣٤
 سلجم نع ةرداصلا ةنه<ا تايقwخأ دعاوق قيبطتو رارقj ةمزwلا تاءارجjا ذاختاب هيف ءاضعOا تانايكلا يبساحملل يلودلا
 تائيبلا ف ءاضعOا تانايكلا تايلوؤسم ىلع ًءانب ,اهقيبطت ف ةدعاس<ابو ,مهميلاقأ ف يبساحملل ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا
 ةعجار<ا تائيهو ةعجار<ا بتاك< زوجيو ,ةيفاضإ ةينطو تابلطتt ةنه<ا تايقwخأ دعاوق لامكتسا متي ,لودلا ضعب فو .ةينطولا
 .اهيفظومو اهئاكرش ىلع ىلعأ تابلطتم ضرف راتخت نأ ماعلا عاطقلل

٣٥. q Åا تابلطتم لوانتت نأ نكOخwا فقاو<ا عيمج ةينه<ا قìئداب<او تابلطت<ا نم لكل ًامهف نوعجار<ا بستكي ,كلذلو .ةلمت 
 لwخ نم ئداب<ا قيبطت ةيفيكل مهفلا ةيمنت نكÅو .ةيلمعلا ةسرام<ا ف اهقيبطت ةيفيك مهف لجأ نم اهيلع موقت يتلا ةيساسOا
 ءادأ ةظحtw يفظو<ا مايق لwخ نمو ,لمعلا سأر ىلع بيردتلا وأ داشرjا لwخ نمو ,ةعجار<ا بتكم ف ةيلخادلا تqاصتqا
 .يلمعلا عقاولا ف ةربخ رثكOا يفظو<ا

 ةصاâا ةيتêا ةيساسOا ئداب<ا يبساحملل ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا سلجم نع ةرداصلا ةنه<ا تايقwخأ دعاوق ضرفت .٣٦
 ١٦:اهب مازتلqاب يعجار<ا بلاطتو ةينه<ا قwخOاب

 لداعلا لماعتلا ىلع ًاضيأ ةهازنلا يوطنتو .ةيلمعلاو ةينه<ا تاقwعلا عيمج ف ةنامOاو ةماقتسqاب يلحتلا – ةهازنلا •
 ١٧.قدصلاو

 ماكحOا ىلع نيرخêا بناج نم هل غّوسم q يذلا ريثأتلا وأ حلاص<ا براضت وأ زيحتلا ةبلغب حامسلا مدع - ةيعوضو<ا •
 .ةيلمعلا وأ ةينه<ا

 لمعلا بحاص وأ ليمعلا لوصح نامضل مزwلا ىوتس<اب ةينه<ا ةراه<او ةفرع<اب يلحتلا - ةبجاولا ةيانعلاو ةينه<ا ةءافكلا •
 ريياعملل ًاقبطو دجب لمعلاو بيلاسOاو تاعيرشتلاو ةسرام<ا ف ةيراRا تاروطتلا ىلع ًءانب ةيفاو ةينهم تامدخ ىلع
 .ةقبطن<ا ةينه<او ةينفلا

 
 ٥-١٠٠ ةرقفلا ,يبساحملل ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا سلجم نع ةرداصلا ةنه<ا تايقwخأ دعاوق  ١٦
 ١-١١٠ ةرقفلا ,يبساحملل ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا سلجم نع ةرداصلا ةنه<ا تايقwخأ دعاوق  ١٧



 

 
  ١١٩٧    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 يأ نع حاصفjا مدع يلاتلابو ,ةيلمعلاو ةينه<ا تاقwعلا ةجيتن اهيلع لوصñا متي يتلا تامولع<ا ةيرس ةاعارم - ةيرسلا •
 ينهم وأ يماظن بجاو وأ قح كانه نكي مل ام ,كلذب ةصاخو ةبسانم ةقفاوم ىلع لوصñا نود ةثلاث فارطO تامولعم
 .ةثلاث فارطأ وأ ينه<ا بساحملل ةيصخشلا ةعفن<ا لجأ نم تامولع<ا مادختسا مدعو ,حاصفjاب يضقي

 .ةنه<ا ىلإ ءيسي لعف يأ بن±و ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنOاب مازتلqا - ينه<ا كولسلا •

 تابلطتم ىلع يبساحملل ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا سلجم نع ةرداصلا ةنه<ا تايقwخأ دعاوق يوتá ,كلذ ىلإ ةفاضإو .٣٧
 :كلذ ف اt ,هعابتا يعجار<ا ىلع يغبني يذلا جهنلا حضوتو يعجار<ا لwقتسq ةيفاضإ

• áا س∂ يتلا تاديدهتلا ديدqقتسwل; 

 ;ةددìا تاديدهتلا ةيمهأ يوقت •

 .هلوبق نكÅ ىوتسم ىلإ اهنم دñا وأ تاديدهتلا ىلع ءاضقلل ,موزللا دنع ,تانامضلا ذاختا •

 q هنأ نوعجار<ا ىأترا ىتم هنأ ىلع يبساحملل ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا سلجم نع ةرداصلا ةنه<ا تايقwخأ دعاوق صنت .٣٨
 بساìا ىلع بجيف ,هلوبق نكÅ ىوتسم ىلإ اهنم دñا وأ تاديدهتلا ىلع ءاضقلل ةبسانم تانامض ,قيبطت نكq Å وأ ,رفوتت
 دعاوق رقت ,تqاñا ضعب فو ١٨.ةعجار<ا طابترا ءاهنإ وأ ضفر وأ تاديدهتلل ةئشن<ا ةقwعلا وأ فرظلا نم صلختلا ينه<ا
 ;هلوبق نكÅ ىوتسم ىلإ ديدهتلا نم دá نأ تانامض يO اهعم رذعتي ةجردل ًاريبك نوكي دق مئاقلا ديدهتلا نأب ةنه<ا تايقwخأ
 .ةعجار<اب مايقلا عجار<ا ىلع رظحُي هيلع ًءانبو

 قwخOا ئدابم مهف نامض ف لعاف رود ةينه<ا ةبساìا تائيهو ةينطولا ريياع<ا عضو تاهجو ةيميظنتلا تاطلسلل نوكي نأ ٢-٣-١
 قستم لكشب تابلطت<ا قيبطتو ةينه<ا

 اهمدقت يتلا معدلاو بيردتلاو هيجوتلا ةطشنأ قيرط نع اهيلع موقت يتلا ئداب<او ةينه<ا قwخOا تابلطت< قست<ا قيبطتلا ريسيت متي .٣٩
 لثم ةيهيجوت داوم رادصإ اذه لمشي نأ نكÅو .اهريغو ةينه<ا ةبساìا تائيهو ةينطولا ريياع<ا عضو تاهجو ةيميظنتلا تاطلسلا
 .لمع شروو ةيÅدقت ضورع ميظنت ًاضيأو ةرركت<ا ةلئسOا ىلع تاباجإ

 ءwمعلا لوبق تارارقب ةلصلا تاذ تامولع<ا اهنيب اميف ةعجار<ا بتاكم لدابتت نأ ٣-٣-١

 .مهنم ييلاñا ءwمعلا عم لمعلا رارمتسا وأ ددRا ةعجار<ا تامدخ ءwمع لوبق نأشب تارارق ةعجار<ا بتاكم نم بتكم لك ذختي .٤٠
 وأ يلا<ا ريرقتلا تاسراù نأشب فواخم اهيدل تناك اذإ ةعجار<ا تامدخ ءwمع نم ليمع عم رارمتسqا مدع بتاك<ا راتخت دقو
 تامدخ ريفوت نأشب ضورع يدقتل اهتوعد متي يتلا ىرخOا ةعجار<ا بتاك< مه<ا نم نوكي ,فورظلا هذه لثم فو .ةرادjا ةهازن
 .تامولع<ا هذهب ةيارد ىلع نوكت نأ ةعجار<ا

 تاطابتر[ا ىوتسم – تقولاو تارب`او تاراه*او ةفرع*ا  ٤-١

 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو .٤١

 .ةيرورضلا تاءافكلا يفظو<او ءاكرشلا ىدل نوكي نأ •

 .ةأشن<ا لمع نوفظو<او ءاكرشلا مهفي نأ •

 .ةلوقعم ًاماكحأ نوفظو<او ءاكرشلا ردصي نأ •

 لامعOا ةعجارمو فارشjاو طيطختلاو رطاëا مييقت ف ةيلعافب ًاكراشم ةعجار<ا طابترا نع لوؤس<ا كيرشلا نوكي نأ •
 .ةذفن<ا

 هيجوتلل مهلمع عضخي نأو ,ةيفاكلا ةربâا "ليمعلا عقوم ف" ةيليصفتلا ةعجار<ا لامعأ نودؤي نيذلا يفظو<ا ىدل نوكي نأ •
 .ةقباسلا ةعجار<ا لامعأ نم نيرمتس<ا يفظو<ا نم لوقعم ددع رفوتي نأو ,بسان<ا صحفلاو فارشjاو

 .ةلاّعف ةقيرطب ةعجار<ا ءارجj تقولا نم يفكي ام ىلع نوفظو<او ءاكرشلا لصحي نأ •

 
 ةلاقتسqا ًةداع عيطتست q ماعلا عاطقلل ةعجار<ا تائيه نأ ريغ .٧-٢٩٠ ةرقفلا ,يبساحملل ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا سلجم نع ةرداصلا ةنه<ا تايقwخأ دعاوق  ١٨

 .ةعجار<ا تاطابترا نم



 

 
  ١١٩٨    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 لاصتqا ىلع نيرداق طابترqا قيرف ف ةربâا يوذ نم نيرخêا ءاضعOاو ةعجار<ا طابترا نع لوؤس<ا كيرشلا نوكي نأ •
 .ةمكوñاب يفلك<او ةرادjاب

 ةيرورضلا تاءافكلا يفظو<او ءاكرشلا ىدل نوكي نأ ١-٤-١

 لوؤس<ا كيرشلا تايلوؤسم نمف ,ةربâاو ةفرع<ا نم ىوتس<ا سفن ىلع قيرفلا ءاضعأ عيمج نوكي نأ عقوت<ا نم سيل هنأ يح ف .٤٢
 مهكارشإ متي ييجراâا ءاربâا وأ ييصاصتخqا نأو ,ةبسان<ا تاءافكلل ًاعمتجم قيرفلا كwتما نم دكأتي نأ ةعجار<ا طابترا نع
 :لثم رومأب قلعتي اميف ةربâ ةجاح كانه نوكت دق ,لاث<ا ليبس ىلعف .طابترqا فورظ تاجايتحاب ءافولل ةجاñا بسح

 ف ةلمحت<ا تامازتلqاو اهيلع ذوحتس<ا لوصOاو ةسومل<ا ريغ لوصOاو يناب<او يضارOاو ةدقع<ا ةيلا<ا تاودOا يوقت •
 .اهتميق تطبه دق نوكت اtر يتلا لوصOاو لامعOا تاعيم±

 .يفظو<ا عفانم ططخ وأ يمأتلا دوقعب ةطبتر<ا تامازتلwل يراوتكqا باسñا •

 .زاغلاو طفنلا تايطايتحا ريدقت •

 .عقاو<ا فيظنت فيلاكتو ةيئيبلا تامازتلqا يوقت •

 .حئاوللاو ةمظنOاو دوقعلا ريسفت •

• áاب ةطبتر<ا ةداتع<ا ريغ وأ ةدقع<ا اياضقلا ليلqيبيرضلا مازتل. 

 .تامولع<ا ةينقت ىلع ةمئاق دعُت ةأشن<ا تناك اذإ امّيسqو ,ةأشن<ا تامولعم مُظُن •

٤٣. Åا نكñا ىلع لوصâنمف ,ءاربخ وأ ييصاصتخا كارشإ ةلاح فو .ةيجراخ رداصم نم وأ ةعجار<ا بتكم لخاد نم امإ تارب 
 .صحفلاو فارشjاو هيجوتلا نم بسانم ردقل ,طابترqا قيرف ف نيرخêا ءاضعOا نأش مهنأش ,مهلمع عضخي نأ مه<ا

 بساìا صصخت دادزي مث ١٩.يحومطلا يينه<ا يبساحملل يلوOا ينه<ا ريوطتلاب ةينه<ا تاراه<او ةفرعملل بسان<ا ريوطتلا أدبي .٤٤
 رمتس<ا ينه<ا ريوطتلا دعُيو .ةعجار<ا لامعأ ف ةيفاضإ تاربخ باستكاو ينه<ا ريوطتلا رارمتسا لwخ نم عجار<ا لمع ءادO ينه<ا
 ٢٠.روهمRاو مهئwمع تاعقوت ةيبلت نوعجار<ا دارأ ام اذإ ةيمهOا غلاب wًماع ةايñا ىدم مئادلا ملعتلاو ةينه<ا تاءافكلل

 .ةأشن<ا لمع نوفظو<او ءاكرشلا مهفي نأ ٢-٤-١

 ف يرهوج فيرá دوجو رطاخم مييقت ىلع عجار<ا ةردق ف ًايساسأ wًماع هيف لمعت يتلا عاطقلاو اهلمعو ةأشن<ا مهف نسح دعُي .٤٥
 .تاءارجjا هذه لwخ نم اهيلإ لصوتلا متي يتلا جئاتنلا يوقتو مئwم وحن ىلع ةعجار<ا تاءارجإ زيكرت لجأ نم ةيلا<ا مئاوقلا
 .ةبسانم ةعجارم ماكحأ رادصإ ىلع ةردقلاو ينه<ا كشلا ةعزن ةسرام< ًاضيأ يرورض اذهو

٤٦. Åتاعاطقلاب عجار<ا ةفرعم نوكت نأ نك, tا اياضقلاو حئاوللا مهف كلذ ف اìمعلل ةصاخ ةيمهأ تاذ ,ةلصلا تاذ ةيبساwف ء 
 ةيؤر نم عجار<ا عن∂ ةجردل ةقيض ةفرع<ا تqاجم نوكت qأ مه<ا نم هنأ ريغ .لاث<ا ليبس ىلع ةيلا<ا تامدâا عاطق لثم تاعاطق
 فلتë ضرعتلا نمو ةعجار<اب قلعتت q لامعأب مايقلا نم لامعOاب ةماع ةفرعم نوعجار<ا بستكي نأ نكÅو .ًاقاطن عسوOا اياضقلا
 ةنيعم ةأشنt ةصاâا لامعOا صئاصخ يبو مهنيب ةلصاف ةفاسم ىلع اوقبي نأب اذه مهل حمسيو .ةفلتخم تاعاطق ف ءwمعلا
 .ةباقرلا مظنو رطاëاو لامعOا اياضقب ًاقاطن عسوOا مهتفرعم ف ًايلم ريكفتلاو

 ددعل ةأشن<اب طبترت لامعأ ف اوكراش ءاربخ يلماع ةطساوب ةأشن<ا لمع عقوم ف رغصOا تآشن<ا ةعجارم لامعأ متت ام ًابلاغ  .٤٧
 ةعزنو مهتيعوضو< تاديدهت كانه نوكت دقف ,ةأشن<ا لمعب ةديج ةفرعt نوعتمتي ام ًةداع يلماعلا ءqؤه نأ مغرو .ماوعOا نم
 .اهنوسراÅ يتلا ينه<ا كشلا

 
 ريوطتلا" ٣ ميلعتلل يلودلا رايع<او ;"ةينفلا تاءافكلا - يلوOا ينه<ا ريوطتلا" ٢ ميلعتلل يلودلا رايع<ا ف ةدراو حومطلا ينه<ا بساحملل ملعتلا جئاتنو تاءافكلا تqاجم  ١٩

 ملعتلا جئاتنو تاءافكلا تqاجم درت اميف ;"ةيكولسلا فقاو<او ةينه<ا قwخOاو ميقلا – يلوOا ينه<ا ريوطتلا" ٤ ميلعتلل يلودلا رايع<او ;"ةينه<ا تاراه<ا - يلوOا ينه<ا
 ."ةيلا<ا مئاوقلا ةعجارم تاطابترا نع يلوؤس<ا ءاكرشلل ينه<ا ريوطتلا" ٨ ميلعتلل يلودلا رايع<ا ف طابترqا نع لوؤس<ا كيرشلل

 قيرط نع رارمتساب هتاءافك يسá ىلإ عجار<ا ةجاح ىلع صنلا متي نأ حجر<ا نمو .٨ ميلعتلل يلودلا رايع<ا حيقنت ىلع ةبساìا ميلعتل ةيلودلا ريياع<ا سلجم لمعي  ٢٠
 .ةيلا<ا مئاوقلا ةعجارم تاطابترا نع يلوؤس<ا ءاكرشلل ةبولط<ا تاءافكلا تqاجم ف رمتس<ا ينه<ا ريوطتلاب ةبلاط<ا مث ملعتلا جئاتن ديدحتب qًوأ مايقلا



 

 
  ١١٩٩    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 ةلوقعم ًاماكحأ نوفظو<او ءاكرشلا ردصي نأ ٣-٤-١

 فورظو قئاقñا اهمعدت ةلوقعم ةينهم ماكحأ رادصj ينه<ا كشلا ةعزنو ةيعوضو<او ةهازنلا ميقو مهتاربخ نوعجار<ا مدختسي .٤٨
 .طابترqا

 :يلي اt يفظو<او ءاكرشلا مايق ةلوقعم ماكحأ رادصإ مزلتسي دق  .٤٩

• áاياضقلا ديد; 

 ;تامولع<ا ةينقتو يلا<ا ريرقتلاو ةيلا<ا ةبساìاو لامعOاب ةفرع<ا لwغتسا •

 ;رظنلا تاهجو فلتخم ةساردو عوضو<ا ف ثحبلا •

 ;فورظلاو قئاقñا ءوض ف لئادبلا يوقت •

 ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام دجوي ناك اذإ امو تاجاتنتسqا ىلإ لصوتلا ف ةبسانم ةيلآ تعبُتا دق تناك اذإ اميف رظنلا •
 ;تاجاتنتسqا هذه معدل ةبسان<ا

 ;ةجاñا دنع ,رواشتلا •

 .ةيقطن<ا اهبابسأو تاجاتنتسqا قيثوت •

 ةذفن<ا لامعOا ةعجارمو فارشjاو طيطختلاو رطاëا مييقت ف ةيلعافب ًاكراشم ةعجار<ا طابترا نع لوؤس<ا كيرشلا نوكي نأ ٤-٤-١

 لكشب اوكراشي نأ مه<ا نمف ,اهب نوعلطضي يتلا ةعجار<ا لامعأ نع يلوؤسم نونوكي تاطابترqا نع يلوؤس<ا ءاكرشلا نO ًارظن .٥٠
 .ةيئاهنلا تاجاتنتسqا ىلإ لصوتلا فو اهيلع لوصñا متي يتلا ةلدOا يوقتو ةعجارملل طيطختلا ف رشابم

 تاطابترا نع يلوؤس<ا ءاكرشلا دجاوت نإف ,ةربخ لقأ يفظوم ىلإ اهدانسإ متي دق ةيليصفتلا ةعجار<ا لامعأ نم ريثكلا نأ يح ف  .٥١
 .ةعجار<ا ف مدقتلا لwخ بسان<ا تقولا ف تاماهسإ يدقت مهل حيتي ةعجار<ا

 كلذ نO ,عجار<ا ريرقت ف طابترqا نع لوؤس<ا كيرشلا مسا نع حاصفjا تآشن<ا عيمج نم بلطُي نأ يغبني هنأ ضعبلا دقتعي  .٥٢
 ةيلوؤس<ا لمحتي يذلا وه صخشلا اذه نO ًارظنو ,ةيصخشلا ةلءاس<اب ربكأ ًاروعش طابترqا نع لوؤس<ا كيرشلا حنÅ نأ هنأش نم
 عيقوتلاب ريرقتلا رهt ةبلاط<ا قيرط نع ًةداع ,ميلاقOا نم ديدعلا ف لعفلاب ًابولطم حاصفjا اذه دعُيو .ةعجار<ا ءارجإ نع ةيئاهنلا
 يب نمف  .ةلءاس<اب طابترqا نع لوؤس<ا كيرشلا روعش ىلع لاح يأب رثؤي نل بلطت<ا اذه لثم نأ نورخآ دقتعيو .يصخشلا
 نع لوؤس<ا كيرشلل ةينوناقلا ةيلوؤس<ا ةدايز ةيلامتحاو بتك<ا ةيلوؤسم نم دñا روصت بلطت<ا اذه لث< ةلمتìا تابوعصلا
 .ةنيعم ميلاقأ ف طابترqا

 هيجوتلل مهلمع عضخي نأو ,ةيفاكلا ةربâا "ليمعلا عقوم ف" ةيليصفتلا ةعجار<ا لامعأ نودؤي نيذلا يفظو<ا ىدل نوكي نأ ٥-٤-١
 ةقباسلا ةعجار<ا لامعأ نم نيرمتس<ا يفظو<ا نم لوقعم ددع رفوتي نأو ,بسان<ا صحفلاو فارشjاو

 -"يمره لكيه" هنأب ًابلاغ فصوي- يبتارت يميظنت لكيه ,ًامجح ربكOا ةعجار<ا بتاكم امّيسqو ,ةعجار<ا بتاكم نم ديدعلل نوكي .٥٣
 ف" ةيليصفتلا ةعجار<ا لامعأ مظعt موقي نأ حجرُي ,كلذل ةجيتنو .يميظنتلا لكيهلا اذه تاطابترqا قرف نم ديدعلا ةينب سكعتو
 ف نكل .يبساحم لهؤم ىلع لوصñا روط ف لازي q مهنم ديدعلا نوكي دق عقاولا فو ;ًايبسن ةربخ لقأ نوفظوم "ليمعلا عقوم
 .ةلوقع<ا ةينه<ا ماكحOا رادصj ةربâاب نوفظو<ا ىلحتي نأ مزلي مومعلا

 ةأشن<ا لامعأ مهف ف مهدعاسي نأ حجرُي ,رخآ دعب ًاماع ,ةعجار<ا لامعأ نم لمع ف يفظو<ا سفن رارمتسا نإف ,كلذ ىلع ةوwعو .٥٤
 كلذ يدؤي نأ حجر<ا نم هنأ ضعبلا دقتعيو .ةمكوñاب يفلك<او ةرادjا بناج نم يباجيإ لكشب كلذ ىلإ رظنُي ام ًابلاغو اهمُظُنو
 دق ةكراش<ا لوط نكل .ةعجار<ا ةءافك ىلإ ًاضيأو ,ةيلا<ا مئاوقلا ف يرهوج فيرá دوجو رطاë ةباجتسqا تاءارجإ ةيلعاف ىلإ
 .عجار<ا لwقتسا س∂ رطاخم قلخي دقو ينه<ا كشلا ةعزن بايغ ىلإ يدؤي

 .ةنيعم دودح نمض اهيفظوم ىلع اهقفنت دق يتلا غلاب<ا ىلع ظفاá نأ لودلا نم ديدعلا ف ماعلا عاطقلل ةعجار<ا تائيه ىلع يعتي .٥٥
 تاهج ضعب ىلع بعصي هنأ اذه ينعي دقو .مهل عفدُت دق يتلا بتاورلاو ددRا يفظو<ا ييعت ىلع رثؤت حئاول ًاضيأ دجوت دقو
 .رمتسم لكشب ةعجار<ا ةدوج قيقحتل مهيلع ظافñاو ةيلاعلا تwهؤ<ا باحصأ يفظو<ا نم يفكي ام ييعت ةعجار<ا



 

 
  ١٢٠٠    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 ةلاّعف ةقيرطب ةعجار<ا ءارجj تقولا نم يفكي ام ىلع نوفظو<او ءاكرشلا لصحي نأ ٦-٤-١

 ًاقفو ةعجار<ا لامعأ ءارجإ مزwلا نم نوكي دقو ,اهنيعب ةأشنم ةعجارم فwخ ىرخأ تايلوؤسم ًابلاغ يفظو<او ءاكرشلل نوكي .٥٦
Rنامضل ,ةعجار<ا بتكم ىوتسم ىلع وأ ةعجار<ا لامعأ نم لمع لك ىوتسم ىلع ًءاوس ,ًامهم طيطختلا دعُيو .ةقيض ةينمز لواد 
 .ةمكوñاب يفلك<او ةرادjا عم بسانم لكشب لعافتللو ةبسان<ا ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام عمR ةيفاكلا دراو<ا رفوت

 يتلا ةفلكتلاو ةضورف<ا ةعجار<ا باعتأ يب ةقwعلاب ةعجار<ا بتكم ةيحبر رثأتتو حبرلل ةفداه تآشنم ةعجار<ا بتاكم نوكت ام ًةداع .٥٧
 لخاد يلءاسم ةعجار<ا تاطابترا نع نولوؤس<ا ءاكرشلا نوكي ام ًةداعو .ةبسان<ا ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام عمج اهيلع يوطني
 ًاطوغض كلذ ضرفي دقف ,ةعجار<ا باعتأ دييقتب ةرادjا مايق ةلاح فو ,اهنودؤي يتلا ةعجار<ا لامعأ ىلع يلا<ا دئاعلا نع مهبتاكم
 ةدوج هرودب اذه ددهي دقو .رابتخqا تايلمع نم دñا وأ اهتيقوتو ةعجار<ا تاءارجإ ةعيبط رييغت ىلإ هعفدت طابترqا قيرف ىلع
 ٢١.ةعجار<ا

 ةرادjاب لاصتqا ىلع نيرداق طابترqا قيرف ف ةربâا يوذ نم نيرخêا ءاضعOاو ةعجار<ا طابترا نع لوؤس<ا كيرشلا نوكي نأ ٧-٤-١
 ةمكوñاب يفلك<او

 لاصتqا حيتيو .ةمكوñاب يفلك<او ةرادjا ءاضعأ رابكل ًاحاتم ةعجار<ا طابترا نع لوؤس<ا كيرشلاب لاصتqا نوكي نأ مه<ا نم .٥٨
 اياضقلا ىلإ ًاضيأ هرظن تفليو ةأشن<ا لامعأ ف تاروطتلا ىلع ديج لكشب عwطqا ةعجار<ا طابترا نع لوؤس<ا كيرشلل مظتن<ا
 .بسان<ا تقولا ف ةعجار<اب ةطبتر<ا

 بتاك*ا ىوتسم – تقولاو تارب`او تاراه*او ةفرع*ا ٥-١

 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو .٥٩

 .اهروهظ دنع ةبعصلا اياضقلا عم لماعتلل فاكلا تقولا ىلع نوفظو<او ءاكرشلا لصحي نأ •

 .بسانم لكيه تاذ تاطابترqا قرف نوكت نأ •

 نم مئwم وه امو بسان<ا تقولا ف مهئادO تامييقتب ةربخ لقOا يفظو<ا ديوزتب ةجرد ىلعOا نوفظو<او ءاكرشلا موقي نأ •
 ."لمعلا سأر ىلع" بيردت وأ داشرإ

 ف ةصصخت<ا اياضقلا ىلع ًاضيأو ةبساìاو ةعجار<ا ىلع ٍفاك ٌبيردت يفظو<او ةعجار<ا نع يلوؤس<ا ءاكرشلل مدقُي نأ •
 .ًابسانم كلذ ناك ىتم ,عاطق لك

 اهروهظ دنع ةبعصلا اياضقلا عم لماعتلل فاكلا تقولا ىلع نوفظو<او ءاكرشلا لصحي نأ ١-٥-١

 .ريراقتلا دادعإب ةقلعت<ا ةينمزلا اهلوادج ف ًابلاغ هباشتت يتلا ةعجار<ا لامعأ نم ددع ىلع ًةداع يفظو<ا رابكو ءاكرشلا لمعي .٦٠
 فwخ ىرخأ تامدخ يدقتب بلاغلا ف ًاضيأ يفظو<ا رابكو ءاكرشلا موقيو .طاشنلا اهيف زكرتي تارتف قلخ ىلإ اذه يدؤي نأ نكÅو
 براضتلا تqاح اهتعاطتسا ردق بتاك<ا فرشتست نأ مه<ا نمو .ةعجار<ا بتكم لخاد ىرخأ ةطشنأ ذيفنت نولوتي وأ ءwمعلل ةعجار<ا
 نم لمعلا تايوتسم يقابتسا لكشب بتك<ا ةرادإ دصرتو .تايلوؤس<ا عيزوت دنع براضتلا اذه ريدت نأو ةينمزلا ديعاو<ا ف لمتìا
 .يفظو<ا وأ ءاكرشلا دحأ ىلع لوبقم ريغ ءبع ليمá رطخ نم دñا لجأ

 بسانم لكيه تاذ تاطابترqا قرف نوكت نأ  ٢-٥-١

 بتك<ا ءwمعل ةءافك رثكOا يفظو<او ءاكرشلا صيصخت ف لثمتي رطخ ةمث ذإ .ةيرشبلا دراو<ا عيزوت دنع رابتعqا ف رطاëا ذخؤت  .٦١
 مئاوقلا ف يرهوج فيرá دوجو رطاخم مهيدل ديزت دق نيذلا نيرخêا ءwمعلا ةعجارt مهمايق رذعت هيلع بترتي اù ةلزنم ىلعOا
 .ةيلا<ا

 مزلتسيو .ةعجار<ا لامعأ نم لمع لك ذيفنتل تقولاو ةربâا نم مزلي ا< تاطابترqا قرف كwتما ىلع دراوملل بسان<ا عيزوتلا دعاسي  .٦٢
 قبطن<ا يلا<ا ريرقتلا راطإو ليمعلا هيف لمعي يذلا عاطقلاب ةفرع<ا نم لكب نوظحي نيذلا يفظو<ا رابكو ءاكرشلا صيصخت اذه
 .ةدوRا ةيلاع ةعجارم لامعأ ءادأ ىلع نيرداق اونوكي ىتح تقولا نم يفكي امو ,هب صاâا

 
 )يبساحملل ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا سلجم نع ةرداصلا ةنه<ا تايقwخأ دعاوق نم ٢-٢٤٠ ةرقفلا ,لاث<ا ليبس ىلع( ةينه<ا قwخOا تابلطتم ًةداع حضوت  ٢١

 .ًابسانم كلذ ناك ىتم ,تانامضلا ذاختاو هÅوقت ةرورضب يضقتو ديدهتلا اذه
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 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 :نع تامولعم عمجب بتك<ا مايق دراو<ا عيزوت مزلتسيو .٦٣

 ;تاربâاو تاراه<او ةفرع<ا •

 ;ةردق<ا ةينمزلا تامازتلqا •

 نع يلوؤس<ا ءاكرشلا بوانتب لاث<ا ليبس ىلع ةطبتر<ا ةينه<ا قwخOا تابلطتt مازتلqا ريسيتل – ةمدâا يدقت تارتف •
 .ةعجار<ا

٦٤.  q ا تآشن<ا ةعجارم نوكتOةريغصلا ةعجار<ا بتاكم ىلع لودلا هذه لثم ف بعصي هنأ اذه ينعي دقو .لودلا ضعب ف ةبجاو رغص 
 ةقلعت<ا ةربâاو ةفرع<اب نوعتمتي نيذلا يفظو<او ءاكرشلا ىلع ظافñا ةعجار<ا ءwمع نم طقف ريغص ددعب ىظá يتلا ةطسوت<او
tتآشن<ا هذه ةعجار. 

 داشرإ نم مئwم وه امو بسان<ا تقولا ف مهئادO تامييقتب ةربخ لقOا يفظو<ا ديوزتب ةجرد ىلعOا نوفظو<او ءاكرشلا موقي نأ ٣-٥-١
 "لمعلا سأر ىلع" بيردت وأ

 ,ةعجار<ا ةدوج سايق ةبوعص نم مغرلابو .دارفOا تاردق ريوطت ف ةمه<ا بناوRا دحأ ةعجار<ا بتاكم ف ءادOا مييقت ةيلآ دعُت .٦٥
 كلذ مادختسا نكÅو .يفظو<او ءاكرشلا نم لك ءادأ تامييقت ف صاخ لكشب اهلوانت ت اذإ ةدوRا هذه نسحتت نأ حجر<ا نمف
 .ةبعصلا اياضقلا نأشب رواشتلا كلذ ف اt ,ةعجار<ا لامعأ ف ديRا داهتجqا ةسراù زيزعتل

 نكÅ اميفف .لمعلا سأر ىلع بيردتلاو داشرjا يدقتو مهئادO ةيرود تامييقتب يفظو<ا ديوزت يب زييمتلا ديف<ا نم نوكي دق .٦٦
 ىلع بيردتلا وأ داشرjا مادختسا نكÅ ,يسحتلا ىلإ جاتá ةمهم ةءافك وأ ةراهم ديدá ف ةدعاسملل ءادOا تامييقت مادختسا
 ةصاخ ةيمهأ لمعلا سأر ىلع بيردتلاو داشرπل نوكي نأ حجر<ا نمو .ةءافكلا وأ ةراه<ا كلت ريوطت ف درفلا ةدعاس< لمعلا سأر
 ةدعاسم ىلإ ةفاضإ ةرباث<او ينه<ا كشلا ةعزنو ةقدلاو ةيعوضو<او ةهازنلا لثم ةيسيئرلا ةيصخشلا تامسلا ريوطتب قلعتي اميف
 .ةفولأ<ا ريغ ةعجار<ا تqاجم عم لماعتلا ف ةربخ لقOا يفظو<ا

 ةعجار<ا بتاكم لخاد دارفOا نم دودحم ددع دجويو ةيفاضإ تاربخو ةفرعمو تاراهم ةيلعافب داشرjا ىلع ةردقلا كwتما بلطتي .٦٧
 نأ بتاكملل مه<ا نمو .مهلمع تاقوأ ف ىرخأ تاجايتحاب ءافولاب يبلاطم دارفOا ءqؤه نوكي دقو .ةبسان<ا تاءافكلاب نوعتمتي

áا اهيفظوم زّفOلا تقولا صيصخت ىلع ةربخ رثكwل مزwطضwنمض مايقلاو ,ةيلعافب يفظو<ا تاردق ةيمنت ف مه<ا رودلا اذهب ع 
 .ققá دق كلذ ناك اذإ اt ةنراقم يفظو<ا يوقتب ءادOا مييقت ةيلآ

 لك ف ةصصخت<ا اياضقلا ىلع ًاضيأو ةبساìاو ةعجار<ا ىلع ٍفاك ٌبيردت يفظو<او ةعجار<ا نع يلوؤس<ا ءاكرشلل مدقُي نأ ٤-٥-١
 ًابسانم كلذ ناك ىتم ,عاطق

 ميقلاو تاراه<ا ىلع بيردتلا مضي يذلا ,يلوOا ينه<ا ريوطتلا لwخ نم ةيرورضلا تاءافكلاب يعجار<ا ديوزتل ةدهاج ةنه<ا ىعست .٦٨
 .رمتس<ا ينه<ا ريوطتلاو ةيلمعلا ةربâا تابلطتمو ةيكولسلا فقاو<او ةينه<ا قwخOاو ةينه<او ةينفلا

 ًاضيأ بتاك<ا رفوتو .ةعجار<ا تايجهنt ةصاâا تابلطت<ا فو ةعجارملل ةينفلا بناوRا ف بيردتلا ةماع ةفصب بتاك<ا مدقت .٦٩
 ملعت ةيلمع جمد دعُيو ٢٢.ةعجار<ا لامعأ ذيفنتب موقت يتلا تاطابترqا قرف ف يبردت<ا كارشإ قيرط نع ةيساسOا ةيلمعلا ةربâا
 اهب روطي يتلا ةيلêا نم ءزج ىوس سيل يمسرلا بيردتلا نO ًامهم ًارمأ ةيلمعلا ةربâا باستكا عم ةعجارملل ةينفلا بناوRا
 .مهتاربخو مهتاراهم نوعجار<ا

 جمارب فدهتو رمتس<ا ينه<ا ريوطتلاب قلعتت تابلطتt ءافولا يبساحملل يلودلا داqáا ف ءاضعOا ةينه<ا ةبساìا تائيه طرتشت .٧٠
 تqاEا نم ةعساو ةعومجم بلاغلا ف جماربلا هذه يطغتو .ةعجار<ا ةنهt يلغتش<ا ةءافك ءانب ىلإ بتاك<ا بناج نم ةعبت<ا ريوطتلا
 تقولا نم يفكي ام بتاك<ا صصخت نأ مه<ا نمو .لصاوتلا تاراهمو تامولع<ا ةينقتو عيراش<ا ةرادإ لثم ,لكك بتك<ا لمعب ةطبتر<ا
 لك ف ةصصخت<ا اياضقلا ًابسانم كلذ ناك ىتم كلذ ف اt ,ةبساìاو ةعجار<اب ةقلعت<ا رومOا ىلع بيردتلل مامتهqاو دراو<او
 ةعجار<ا ةدوج معدل ةمزwلا ةينفلا تاراه<ا ريفوت لجأ نم ,عاطق

 
 .ةعجار<ا ةنهt يلغتشملل ةيلمعلا ةربâا تابلطتم ,٥٩و ٥٤ يترقفلا ف ,٨ ميلعتلل يلودلا رايع<ا ددحي  ٢٢
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 ينطولا ىوتس*ا – تقولاو تارب`او تاراه*او ةفرع*ا ٦-١

 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو .٧١

 .دارفOا يعجار<ا/ةعجار<ا بتاكم صيخرتل ةمراص تابيترت دجوت نأ •

 .qًاعف بيردتلا نوكي نأو بيردتلل ةيفاك دراوم رفوتت نأو حوضوب ةددحم ةيميلعتلا تابلطت<ا نوكت نأ •

 ةعجار<ا وأ ةبساìاب ةصاâا ةديدRا تابلطت<ا ىلع مهبيردتو ةنهارلا اياضقلا ىلع يعجار<ا عwطj تابيترت دجوت نأ •
 .ةيميظنتلا رومOا وأ

 .مهيلع ظافñاو ةبسان<ا تwهؤ<ا نوكلتÅ نيذلا دارفOا بذR اهلهؤي ديج عضو ف ةعجار<ا ةنهم نوكت نأ •

 دارفOا يعجار<ا/ةعجار<ا بتاكم صيخرتل ةمراص تابيترت دجوت نأ ١-٦-١

 .ةمئwم ةئيب ف نولمعي ليهأتلا نم ٍبسانم ٍردق ىلع دارفأ هب موقي نأ مزليو ةماعلا ةحلص<ا ةمدخ ىلإ فدهي ًاطاشن ةعجار<ا دعُت .٧٢
 ام ًابلاغو .ةعجار<ا لامعأ ةيدأتل دارفOا يعجار<ا وأ ةعجار<ا بتاكم صيخرتل ةينطو تابيترت ًةداع كانه نوكت ,كلذل ًاقيقáو
áا تاطلسلا ىدحإ ظفتëاو ةدمتع<ا بتاكملل لجسب ةصتOص ًابلاغ تاطلسلا هذهل نوكتو .نيدمتع<ا دارفwةصخرلا ءاغلإ ةيح 
 .ةددحم فورظ ف

 qًاعف بيردتلا نوكي نأو بيردتلل ةيفاك دراوم رفوتت نأو حوضوب ةددحم ةيميلعتلا تابلطت<ا نوكت نأ ٢-٦-١

 نوكيسو .رمتس<ا ينه<ا ريوطتلاو يلوOا ينه<ا ريوطتلا نم لكل ةيميلعت تابلطتم ىلع ًةداع ةصخرلا ىلع لوصñا طباوض يوطنت .٧٣
 .بيردتلا ةيلعاف نامضل ةيفاك دراوم تمدخُتساو حوضوب ةيميلعتلا تابلطت<ا تعضُو ام اذإ ةعجار<ا ةدوج قيقá لهسلا نم

 قيرط نع تاءافكلا ريوطت متيو .ةعجار<ا ةدوج معدل ةمزwلا تاءافكلا ميلعتلل ةيلودلا ريياع<ا ف ةحضو<ا ةينه<ا تاراه<ا زربُتو .٧٤
 ف ءاضعOا تانايكلا ميلعتلل ةيلودلا ريياع<ا فدهتستو .ةعجار<ا بتاكم لخاد داشرjاو ةيلمعلا ةربâاو يرظنلا بيردتلا نم جيزم
 يتلا( ةعجار<ا بتاكم ىلع رشابم لكشب قبطنت q اهنكل ,)يرظنلا بيردتلا نع ةلوؤسم نوكت دق يتلا( يبساحملل يلودلا داqáا
 راطإ سفن ةعجار<ا بتاكمو بيردتلا تاسسؤم نم لك تمدختسا ام اذإ ةعجار<ا ةدوج ززعُت دقو .)داشرjاو ةيلمعلا ةربâا مدقت
 .تاءافكلا

 وأ ةعجار<ا وأ ةبساìاب ةصاâا ةديدRا تابلطت<ا ىلع مهبيردتو ةنهارلا اياضقلا ىلع يعجار<ا عwطj تابيترت دجوت نأ  ٣-٦-١
 ةيميظنتلا رومOا

 wًماع رمتس<ا ينه<ا ريوطتلل ةلودلا لخاد ةبسانم تابيترت عضو دعُي ,عجارملل يلوOا ينه<ا ريوطتلاب قلعت<ا بيردتلا ىلإ ةفاضإ .٧٥
 ريوطت ف يسرمت<ا يعجار<ا نم ديز<ا رمتسي ىتح رمتس<ا ينه<ا ريوطتلا ريفوت مزليو .ةعجار<ا ةدوج قيقá ف ةمهاس<ا ف ًامهم
 .ةيميظنتلا تابلطت<او ةبساìا تابلطتم ىلع ةئراطلا تارييغتلاب مئاد عwطا ىلع اولظي ىتحو ,ةعجار<اب ةقلعت<ا مهتفرعمو مهتاراهم

 اذه رفويو .ةعجار<او يلا<ا ريرقتلاب ةقلعت<ا تابلطت<ا ىلع ةريبك تارييغت أرطت امدنع ةصاخ ةيمهأ رمتس<ا ينه<ا ريوطتلل نوكيو  .٧٦
 قيبطتل مزwلا مهفلا قلخ ف ةدعاس<او ,تارييغتلا كلت نم فادهOا حرشو ,ةديدRا ةينفلا تابلطت<اب ًاملع يعجار<ا ةطاحj ةصرف
 .ةفلكتلا ثيح نم ةلاعف ةقيرطب ةديدRا تابلطت<ا

 مهيلع ظافñاو ةبسان<ا تwهؤ<ا نوكلتÅ نيذلا دارفOا بذR اهلهؤي ديج عضو ف ةعجار<ا ةنهم نوكت نأ  ٤-٦-١

 ,بيردتلا ةيمهأ نم مغرلابو .ةعجار<ا ةدوج هيلإ دنتست ةيمهOا غلاب wًماع يفظو<او ةعجار<ا نع يلوؤس<ا ءاكرشلا تاءافك دعُت  .٧٧
 تwهؤ<اب نوعتمتي نيذلا دارفOا بذج مه<ا نمف ,اذلو .دارف¢ل ةيرطفلا تwهؤ<ا نم ام ةجردب نوكت ةبولط<ا تwهؤ<ا ضعب نإف
 .ةعجار<ا ةنهم ف ةفيظو لك ىلإ ةبسان<ا

 هذه يب نمو ,ةعجار<ا ةنهم ف ةفيظو لك ىلإ مهبذج متي نيذلا دارفOا ىلع رثؤت يتلا لماوعلا نم ددع كانه نوكي نأ حجر<ا نم .٧٨
 :يلي ام لماوعلا

 ;ةينطولا ةئيبلا ف ةنهمك ةعجار<ا ةلزنم •

 ;روجOا اهرفوت يتلا زفاوñاو ةيفيظولا صرفلاب ةقلعت<ا تاروصتلا •
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 ;ةماعلا ةحلص<اب قلعتي اميف هرود كلذ ف اt ,لمعلا ةعيبط  •

 .مدق<ا بيردتلا ةدوج •

 .ةعجار<ا لاجم ف ةدتù ةينهم ةريسم ءاضقو ,ةعجار<ا ةنهم ف رارمتسqاب دارفOا تارارق ىلع لماوعلا سفن رثؤت نأ حجر<ا نم .٧٩
 نوكي دق كلذ نأ نم مغرلابو .لامعOا عاطقب قاحتلqاو ةعجار<ا بتاكم كرت ىلإ يبساìا نم ريبك ددع ليÅ ,لودلا ضعب فو
 ةعجار<ا ةدوج ضرعي دق يلاتلابو ةعجار<ا بتاكم ف يسّرمت<ا يفظو<ا ددع نم دحي دق هنإف ,يلا<ا ريرقتلا ىلع ديفم رثأ هل
 .رطخلل

٨٠. Åا ىلع رثأ ةينطولا ةئيبلا ف ةعجار<ا ةنهم ةلزن< نوكي نأ ًاضيأ نكqةفيظو ةيلعاف ىلع يلاتلابو نوعجار<ا هب ىظحي يذلا مارتح 
 عضو ف نوعجار<ا نوكي ,ةبسانم ةطلس ىلع اهيف لصq á وأ مارتحqاب ةعجار<ا ةنهم اهيف ىظq á يتلا تائيبلا فو .ةعجار<ا
 ذاختاب مهمايق ةيلامتحا وأ ةمه<ا رومOا ف ةرادjا عم يعجار<ا قيقá ةيلامتحا لقت ,فورظلا هذه لثم فو .ةرادjاب ةنراقم فعضأ
 ةطلسب عتمتت تناك اذإ وأ ريبك ريدقتب ىظá ةنه<ا تناك اذإ ,ضيقنلا ىلعو .ةعجار<اب ةقلعت<ا ةمه<ا اياضقلا ف ةمزاح فقاوم
 .ةمراص ةعجارم لامعأ ذيفنتو ينه<ا كشلا ةعزن ةسراù يعجار<ا ىلع لهسOا نم نوكيس ,ةمئw<ا بيلاسOا لwخ نم ةبسانم

 ةيلPا لماوع

 تاطابتر[ا ىوتسم – ةدو;ا ةباقر تاءارجإو ةعجار*ا ةيلآ ٧-١

 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو .٨١

 .ةعجار<ا بتكt ةصاâا ةدوRا ةباقر تاءارجإو ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنOاو ةعجار<ا ريياعt طابترqا قيرف مزتلي نأ •

 .بسانم لكشب تامولع<ا ةينقت طابترqا قيرف مدختسي نأ •

 .ةعجار<ا ف يكراش<ا نيرخêا صاخشOا عم لاّعف لعافت كانه نوكي نأ •

 .ةءافكلاو ةيلعافلاب زات∂ ةعجارم ةيلآ ذيفنت لجأ نم ةرادjا عم ةبسانم تابيترت دجوت نأ •

 ةعجار<ا بتكt ةصاâا ةدوRا ةباقر تاءارجإو ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنOاو ةعجار<ا ريياعt طابترqا قيرف مزتلي نأ ١-٧-١

 عجار<ا معد ىلإ ةعجار<ا ريياعم فدهتو .ةعجار<ا ف يمدختس<ا ةقثو ةعجار<ا ةدوج زيزعت ف ًايساسأ ًارود ةعجار<ا ريياعم يدؤت .٨٢
 طيطختلا ةيلمع لاوط ينه<ا كشلا ةعزن ىلع ظافñاو ينه<ا داهتجqا ةسراù هيلع طرتشتو لوقعم ديكأت ىلع لوصñا ف
 :اهنيب نم ىرخأ رومأب مايقلاو اهذيفنتو ةعجارملل

• áا فيرحتلا رطاخم ديدRاهتئيبو ةأشن<ا مهف ىلع ًءانب ,أطخ وأ شغ بسب تناك ًءاوس ,اهمييقتو يرهو, tكلذ ف ا 
 ;اهب ةصاâا ةيلخادلا ةباقرلا

 ميمصت لwخ نم كلذو ,ةيرهوج تافيرá دجوت تناك اذإ ام لوح ةبسان<ا ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصñا •
 ;اهذيفنتو رطاëا كلت ةهجاو< ةبسانم تاباجتسا

 .اهيلع لصحت<ا ةعجار<ا ةلدأ نم ةطبنتس<ا تاجاتنتسqا ىلع ًءانب ةيلا<ا مئاوقلا لوح يأر نيوكت •

 تاءارجjا ةعيبط مهف نم ,ةعجار<اب قباسلا ف ةلص هل نكت مل ,ريبخ عجارم يأ يكمتل يفكي قيثوتب مايقلا ةعجار<ا ريياعم بلطتت  .٨٣
 قيثوتلا اذه معديو .اهيلإ لصوتلا ت يتلا تاجاتنتسqاو ,ةئشانلا ةمه<ا رومOاو ,تاءارجjا كلت جئاتنو ,اهادمو اهتيقوتو ةذفن<ا
 لمعلا ةدوج نوضرعتسي نم اهب علطضي يتلا وأ ,ةعجار<ا لامتكا لبق ,طابترqا قيرف لخاد متت يتلا ًءاوس ةدوRا ةباقر ةطشنأ
 .ذفن<ا

 بناوج عيمج ددq á ةعجار<ا ريياعم نإف ,كلذ عمو .ةعجار<ا ريياعt مازتلqاب ًابلاغ يعجار<ا ةينطولا حئاوللا وأ ةمظنOا بلاطت .٨٤
 ةعجار<ا ريياعم هعضت يذلا لكيهلا لخاد ىتحو .ديدحتلا نم ديز<ا رفوت تايجهنم ةعجار<ا بتاك< ًةداع نوكيو ,ةعجار<ا ةيلآ
 ف اهقيبطت ةيفيكو اهذيفنت متي يتلا ةددìا ةعجار<ا لامعأ عون ديدá ثيح نم طابترqا قيرفل ةنورم دجوت ,بتاك<ا تايجهنمو
 wًماع ةيلمعلا ةسرام<ا ف لمعلا اهب ذفنُي يتلا ةقيرطلا نوكت نأ نكÅو .ةرادjا عم تwعافتلا تيقوتو ةعيبطو ةيلمعلا ةسرام<ا
 .ةءافكلاو ةيلعافلا نم لك ف ًامهم



 

 
  ١٢٠٤    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 بسانم لكشب تامولع<ا ةينقت طابترqا قيرف مدختسي نأ ٢-٧-١

 رثكأو ةيلعاف رثكأ ةروصب ةعجار<ا ةلدأ عمجب اوموقيل يعجارملل ًاصرف اهديقعتو ةبسوìا تامولع<ا مظنل ديازت<ا مادختسqا رفوي .٨٥
 ةحص ف قيقحتلا كلذ ف اt يلêا بساñا ةدعاسt ةعجار<ا بيلاسأ مادختسا لwخ نم لاث<ا ليبس ىلع ;ءاوسلا ىلع ةءافك
 نأ ريغ .ةباقرلا تاودأو تwماعملل ربكأ ةيطغت قيقá ةيناكمإ ف لثمتت ةزيم بيلاسOا هذهلو .رابتخqا تانايب مادختساو تافل<ا
 متي يتلا ىلوOا ةنسلا ف ًاصوصخو ,تقولا كلهتسي دق اù ,ييصاصتخا كارشإ نايحOا ضعب ف بلطتي بيلاسOا هذه مادختسا
 .بيلاسOا هذه مادختسا اهيف

 ريفوت متيو .ذفن<ا لمعلا ليجستو ةعجار<اب يعجار<ا مايق ةقيرط ىلع ريثأت ةعجار<ا بتاكم لخاد تامولع<ا ةينقت تاصن< نوكي  .٨٦
 ةءافكلا قيقá ىلإ يدؤي دق كلذ نأ مغرو .بتك<ا ةيجهنم قيبطت ف تاطابترqا قرف ةدعاس< ديازتم وحن ىلع ةعجار<ا تايجمرب
 :يلي ام اهنيب نم ,جماربلا هذه مادختساب طبترتو ةعجار<ا ةدوج هجاوت رطاخم ةمث نإف ,ةدوRا ةباقر تايلآ يسáو

 صئاصâا ف ريكفتلا ىلع عيجشتلا نم qًدب ةعجار<ا بتكt ةصاâا ةعجار<ا تايجمربب مازتلqا ىلع دئازلا زيكرتلا •
 ;اهتعجارم يراRا ةأشنملل ةديرفلا

 باعيتسا نم qًدب بتك<اب ةصاâا ةعجار<ا تايجمرب مادختسا ةيفيك ملعت ف ةياغلل wًيوط ًاتقو ددRا يفظو<ا ءاضق •
 .ةعجار<ا ميهافم

 سأر ىلع بيردتلاو داشرjا صرف نم دحي دق دعُب نع ةعجار<ا لامعأ صحفب نوموقي يسرمتم يفظومو ءاكرش دوجو نأ مغر .٨٧
 :يلي اميف لثمتت ةلمتحم دئاوف كلذل نإف ,لمعلا

 نودجاوتي وأ عقاو<ا نم ديدعلا ربع نولمعي طابترqا قيرف ءاضعأ ناك اذإ ةعجار<ا لامعO ةيلعاف رثكأ صحف ءارجإب حامسلا •
 ;ةفلتخم ةينمز عقاوم ف

 .ةيلوOا تاصوحفلا ءارجإ دعب ,ةعجار<ا لامعO ةيفاضإ تاصوحف ءارجj ةيلعاف رثكأ ةليسو ريفوت •

 ىلعف .ةمكوñاب يفلك<او ةرادjا عم وأ تاطابترqا قرف لخاد ًءاوس ,يعجار<ا لصاوت ةقيرط ىلع ريثأت ًاضيأ تامولع<ا ةينقتل نوكي .٨٨
 ينورتكلjا ديربلا نأ مغرو .اهمادختسا ف ًاديازت ىرخOا ةينه<ا تامدâا ةت∂أ تاودأو ينورتكلjا ديربلا لئاسر دهشت ,لاث<ا ليبس
 ,صوصâا هجو ىلعو .ًادويق هجاوت دق ينورتكلjا ديربلا لئاسر نإف ,يلودلا ىوتس<ا ىلع ًاصوصخو ,لاصتqا ةيناكمإ نم ديزي
 يذلا ًءارث رثكOا لعافتلا ةلاح ف اهنم لقأ ينورتكلjا ديربلا لئاسر لدابت نم ةديف<ا ةعجار<ا ةلدأ ىلع لوصñا ةصرف نوكت دق
 مدقت نأ ةرادjا ىلع ينورتكلjا ديربلا ًاضيأ لهسي دق ,فورظلا بسحو .ةرادjا عم ًاحاتفنا رثكأ شاقن ءارجإ لwخ نم ققحتي
 مايقلل عفاودلا اهيدل ترفوت اذإ تامولع<اب قلعتي اميف ةحارص لقأ نوكت نأ وأ عجار<ا ةلئسأ ىلع ةلماك ريغ وأ ةقيقد ريغ تاباجإ
 .كلذب

 ةعجار<ا ف يكراش<ا نيرخêا صاخشOا عم لاّعف لعافت كانه نوكي نأ ٣-٧-١

٨٩. áا متت اهيف رمثتسم تآشنم وأ ةكرتشم تاعورشم وأ ةعبات تآشنم وأ ماسقأ ىلع ةريبكلا تآشن<ا مظعم يوتìاهنع ةبسا 
 .ةعومEا طابترا قيرف سيلو تاطابترا قرف رثكأ وأ دحاو نوكم ةعجارt موقي ام ًاريثكو ,)تانوك<ا( ةيكل<ا قوقح ةقيرط مادختساب
 q دق ةعومEا طابترا قيرف نأب رطخ دجوي هنإف ,تانوك<ا يعجارمو ةعومEا طابترا قيرف يب لاّعف لعافت دوجو مدع ةلاح فو
 تقولا فو حضاولا نwعjا لكشيو .ةعومEا ةعجارم يأرل ًاساسأ لكشت يتلا ةبسان<ا ةعجار<ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لصحي
 ٢٣.نوك<ا عجارمو ةعومEا طابترا قيرف يب لاّعفلا لدابت<ا لصاوتلل ساسOا ةعومEا طابترا قيرف تابلطتم نع بسان<ا

 ,)تامولع<ا ةينقت ف نويصاصتخا ,لاث<ا ليبس ىلع( ءاربخو نويصاصتخا ةعجار<ا ف يكراش<ا نيرخêا صاخشOا يب نم نوكي دق .٩٠
 :مه<ا نمف ,ةعجار<ا ف يكراشم نيرخآ صاخشأ دوجو ةلاح فو .تانوك<ا وعجارم ,تاعومEا قايس فو

 ;هذيفنت متيس يذلا لمعلاب حوضوب طابترqا قيرف مهملعي نأ •

 ;ذفن<ا لمعلا نم ةطبنتس<ا جئاتنلا نع حوضوب نوكراش<ا نورخêا صاخشOا نلعي نأ  •

 .جئاتنلل بسانم وحن ىلع بيجتسيو هنم ضرغلاب يفي ذفن<ا لمعلا نأ طابترqا قيرف ررقي نأ •

 
 .٥٧أ ةرقفلا ,")ةعومEا تانوكم يعجارم لمع كلذ ف اt( ةعومجملل ةيلا<ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" ٦٠٠ ةعجار<ا رايعم عجار  ٢٣



 

 
  ١٢٠٥    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

٩١. áا يعجار<ا يب لاّعفلا لعافتلا نوكي نأ حجر<ا نمو .ةيلخاد ةعجارم ةفيظو ىلع ةريبكلا تآشن<ا نم ديدعلا يوتâييجرا 
 اولصح دق ةيلخادلا ةعجار<ا ةفيظو ف دارفOا نوكي نأ حجرُي ,لاث<ا ليبس ىلعف .اهتيلعافو ةعجار<ا ةءافك نم لكل ًامهم ييلخادلاو
 وأ اهرطاخم تامييقتو ةأشنملل عجار<ا مهف ف مّيق لكشب مهسي اù اهلامعأ رطاخمو ةأشن<ا تايلمع لوح ةقمعتم ةرظن ىلع
 .ىرخOا ةعجار<ا بناوج

 لهسي دق هنأ ضعبلا دقتعيو .تانوك<ا ىلع ةذفن<ا لامعOا يب ةءافكب قسني نأ ةعومEا عجارم نم ًةداع ةعومEا ةرادإ عقوتت  .٩٢
áا وأ ةكبش سفن لخاد ةعجارم بتاكم وأ ةعجار<ا بتكم سفن وه تانوك<ا ةعجارم لامعأب مئاقلا ناك اذإ كلذ قيقáبتاكم دا 
 تانوك<او ةعباتلا تآشن<ا يطغت ةعجارم لامعأ يدقت ىلع هتردق يلاتلابو بتكملل فارغRا راشتنqا نوكي دق ,كلذلو .ةعجار<ا
 ةعجارم ف كراشت يتلا ةفلتëا ةعجار<ا بتاكم نم ددع دوجو نأ نورخآ دقتعيو .ةمه<ا لماوعلا دحأ ,ةعومEا ف ىرخOا
 .اهيف رظنلا متيل ,ةعجار<ا بناج نم ةبسانم تاباجتساو ,ةأشن<ا رطاخم لوح ءارêا نم ةعومجم يدقتل ةصرف رفويس ةعومEا

 ةءافكلاو ةيلعافلاب زات∂ ةعجارم ةيلآ ذيفنت لجأ نم ةرادjا عم ةبسانم تابيترت دجوت نأ ٤-٧-١

 ةءافك زيزعت نكÅو .عاطتس<ا ردق ةأشن<ا لمع ريس ليطعت نم دñاو نكÅ ام عرسأب ةعجار<ا زا¬إ نامضب ةمتهم ةرادjا نوكت دق .٩٣
 :لwخ نم ةعجار<ا ةيلآ ةيلعافو

 هلودجو عجار<ا اهيلإ جاتحي يتلا تامولع<ا ىلع ةرادjا عم قافتqا ًابسانم كلذ ناك نإ كلذ ف اt ,قيقدلا طيطختلا •
 ;ينمزلا

 ;ةعجار<ا ءانثأ اهديدá متي يتلا اياضقلا لح ف ةرادjا عم بسان<ا تقولا ف ةكراش<ا •

 ;ريراقتلا دادعj ةيئاهن ديعاومو ةينمز رطأ نم هيلع قافتqا متي اt ءافولل يعسلا •

 .طابترqا قيرف ءاضعأ فلتخم نم ةلأس<ا سفن ىلع ةرادjا نم راسفتسqا بنجتب نكمأ نإ مايقلا •

 بتاك*ا ىوتسم – ةدو;ا ةباقر تاءارجإو ةعجار*ا ةيلآ ٨-١

 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو .٩٤

 تايصقتلاو ةيلخادلا ةدوRا ةباقر تاصوحف جئاتنو ةينه<ا ريياع<ا ف تادجتسملل ًاعبت ةعجار<ا لمع ةيجهنم فييكت متي نأ •
 .ةيجراâا

 .بسان<ا ينه<ا داهتجqا ةسراùو ينه<ا كشلا ةعزنب يلحتلا ىلع قيرفلا ءاضعأ نم وضع لك ةعجار<ا ةيجهنم عجشت نأ •

 .ةعجار<ا لامعO يلاّعفلا صحفلاو فارشjا لمعلا ةيجهنم يضتقت نأ •

 .ةعجار<ا لامعO بسان<ا قيثوتلا لمعلا ةيجهنم يضتقت نأ •

 .بسانم ءارجإ ذاختا كلذ ىلع بترتي نأو ةعجار<ا ةدوج ةعباتم متت نأو ةدوRا ةباقرل ةمراص تاءارجإ ديدá متي نأ •

 .تاطابترqا ةدوج ةباقرل ةلاّعف تاصوحف ,ةجاñا دنع ,ذفنُت نأ •

 ةيجراâا تايصقتلاو ةيلخادلا ةدوRا ةباقر تاصوحفو ةينه<ا ريياع<ا ف تادجتسملل ًاعبت ةعجار<ا لمع ةيجهنم فييكت متي نأ ١-٨-١

 ىلع ةئراطلا تارييغتلل ًاعبت روطتت نأ يغبني نكلو ةدماج ةعجار<ا بتكt ةصاâا ةعجار<ا ةيجهنم لظت qأ ناكt ةيمهOا نم .٩٥
 تاصوحفلا جئاتنل ةباجتسwل بسان<ا تقولا فو رارمتساب ةعجار<ا تاودأو ةيجهن<ا هذه يسá متي نأو لمعلا ةئيبو ةينه<ا ريياع<ا
 .ةيميظنتلا تايصقتلاو ةيلخادلا

 تايصقتلا جئاتنل ةباجتسا ةيرذRا بابس¢ل ليلá ءارجإب ةعجار<ا بتاكم موقت نأ نكÅ ,رمتس<ا يسحتلاب اهمازتلq ًاراهظإ .٩٦
 اهتايجهنم يسحتل ةمزwلا تاءارجjا ذاختا قيرط نع كلذل ًاعبت بيجتستو ةيماظن اياضق ةيأ ددá ىتح ةيجراâاو ةيلخادلا
 .اهتايلآو



 

 
  ١٢٠٦    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 بسان<ا ينه<ا داهتجqا ةسراùو ينه<ا كشلا ةعزنب يلحتلا ىلع قيرفلا ءاضعأ نم وضع لك ةعجار<ا ةيجهنم عجشت نأ ٢-٨-١

 .ةدوRا ةباقر تايلآ ذيفنتلو ةيلعافلاو ةءافكلاب زات∂ ةعجارم ذيفنت ف يفظو<ا معدل تايجهنم ةعجار<ا بتاكم مظعم مدختست  .٩٧
 ةينورتكلإ لمع قاروأ ئشنُتو رارقلا ذاختا معدت يتلا ةعجار<ا تايجمرب مادختسا ىلع نايحOا ضعب ف تايجهن<ا هذه يوطنتو
Åدعُب نع اهتيؤر نك. 

٩٨. Åاعف ًابولسأ نوكت نأ تايجهن<ا هذهل نكqً ا قيقحتلqا ف قاستqمازتل tققحتللو ةعجار<ا ريياع ùا عيمج تناك اذإ اâتاوط 
 ةعرس يفف ,ًاينورتكلإ قيثوتلا ناك اذإ ام ةلاح فو ,قيثوتلا ف ًاضيأ تايجهن<ا دعاستو .اهذاختا ت دق ةعجار<ا ةيلآ ف ةيرورضلا
 .دعُب نع نولمعي نويصاصتخqا ناك اذإ كلذ ف اt ,تامولع<ا لدابت

 رصانع ىلع ةيبلس راثآ هل نوكتس مازلjا نم ةياغلل عفترم ىوتسم ىلع ةعجار<ا تايجهنم ءاوطنا نأ ف لثمتي رطخ ةمث نأ ريغ  .٩٩
 ىلع ةمئاقلا جهان<ا وأ ةاضاق<اب ةقلعت<ا تاديدهتلا ةجيتن ديدشلا يمازلjا عباطلا تاذ تايجهن<ا أشنت دقو .ىرخOا ةعجار<ا ةدوج
 :يلي ام ةعجار<ا ةدوج ددهت يتلا رطاëا ةلثمأ يب نمو .مهنع يصقتلاو يعجار<ا نوؤش ميظنت ف دñا نع دئازلا مازتلqا

 نم يفكي ام ءاطعإ مدع ف لثمتي رطخ ةمث نإف ,يمازلjا اهعباط ف ةديدش ةيجهنt مازتلqا ىلع دئازلا زيكرتلا ةلاح ف  •
 نم ناك اذإ اميف رظنلابو ةطيìا فورظلا عم بسانتت ةصاخ ةعجارم تاءارجإ عضوب يسّرمت<ا يفظو<ا مايقل زيكرتلا
 .ةيفاضإ تاءارجإ ذاختا مزwلا

 رادصإ نم يسّرمت<ا يفظو<او ةعجار<ا نع يلوؤس<ا ءاكرشلا ةعجار<ا اهب ذفنُت يتلا ةيلêا ىلع دئازلا زيكرتلا عنÅ دق •
 .ةمهم ماكحأ

 مهرارمتسا مدع ف ببستي دقو دارفOا ءqؤه ىدل عفادلا فاعضإ ىلإ يفظو<ا فرصت ةيرح نم ريبك ردقب دñا يدؤي دق •
 .ةعجار<ا لاجم ف ةينه<ا مهتريسم ف

 .ىرخأ ةهج نم ةعجارملل ةعضاâا ةكرشلاو ةهج نم يفظو<او ءاكرشلا نم لك يب ةلصاف ةفاسم أشنت نأ لمتìا نم •

 ةعجار<ا لامعO يلاّعفلا صحفلاو فارشjا لمعلا ةيجهنم يضتقت نأ ٣-٨-١

 نأ ناكt ةيمهOا نم نوكي ,فورظلا هذه لثم فو .ًايبسن ةربخ لقأ نوفظوم ةيليصفتلا ةعجار<ا لامعأ نم ريثكلا ذيفنتب موقي دق .١٠٠
 نم يفظو< لمعلا دانسإ ةسراù كلذ ف اt ,رخآ ناكم يأ ف وأ ليمعلا عقوم ف wًمع ناك ًءاوس ,يفظو<ا ءqؤه لمع عضخي
 .ءاكرشلاو ءارد<او يسرمت<ا يفظو<ا بناج نم صحفلاو فارشπل ,دwبلا جراخ

 ةطبتر<ا اياضقلا ةكراشم حيتي دق ام وهو ,ليمعلا عقوم فو ًاينورتكلإ لمعلا قاروأ صحف ةصرف ةثيدñا تايجهن<ا ضعب رفوت  .١٠١
 دق ليمعلا عقوم ف صحفلا نكلو .ةفلتخم ةينمز قطانم ربعو ةفلتخم لود عم لماعتلا دنع امّيسqو ,ةءافكب اهيف رظنلاو ةعجار<اب
q و هجو لمكأ ىلع ةعجار<اب اوماق دق نوفظو<ا ناك اذإ ام مييقتل ةلاعف ةليسو ًامئاد نوكيáكشلا ةعزن نم ةبسانم ةجردب اول 
 .ةربخ لقOا يفظو<ا تاءافكو تاراهم ريوطت لجOو ;ينه<ا

 ةعجار<ا لامعO بسان<ا قيثوتلا لمعلا ةيجهنم يضتقت نأ ٤-٨-١

 :اهنيب نم ,فادهOا نم ددع ةعجار<ا لامعأ قيثوتل .١٠٢

 .اهذيفنتو ةعجارملل طيطختلا ف طابترqا قيرف معد •

 .اهيلع فارشjاو ةعجار<ا لامعأ هيجوت ف فارشjا نع يلوؤس<ا طابترqا قيرف ءاضعأ معد •

 .هلمع نع ةيلوؤس<ا لمá نم طابترqا قيرف يك∂ •

 .ةيلبقتس<ا ةعجار<ا لامعO ةمئاد ةيمهأ اهل يتلا رومOا مضي لجسب ظافتحqا •

 وأ ةيماظنلا تابلطتملل ًاقفو ةيجراخ تايصقتو ,بتك<ا لخاد ةدوRا ةباقرل تاصوحفو تايصقت ءارجإ ف ةدعاس<ا  •
 .ةقبطن<ا تابلطت<ا نم اهريغ وأ ةيميظنتلا

 نأ حجر<ا نمو .اهتدوج ةدايز يلاتلابو ماكحOا كلت ةقد ةدايز ىلإ ةمه<ا ةعجار<ا ماكحO ةيقطن<ا بابسOا قيثوت يدؤي نأ حجرُي .١٠٣
áا ةحصو عجار<ا ىدل ريكفتلا ةيلمع ةقد اهلح ةيفيكو اياضقلا قيثوت ةيلآ نسqاهيلإ لصوتي يتلا تاجاتنتس. 



 

 
  ١٢٠٧    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 بسانم ءارجإ ذاختا كلذ ىلع بترتي نأو ةعجار<ا ةدوج ةعباتم متت نأو ةدوRا ةباقرل ةمراص تاءارجإ ديدá متي نأ ٥-٨-١

 :يلي ام نأشب ديكأتب ةعجار<ا بتكم ديوزتل ةدوRا ةباقرل تاءارجإ ديدá مزلي .١٠٤

 ,ةقبطن<ا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت<او ةينه<ا ريياع<اب بتك<ا مازتلا •

 ٢٤.ةطيìا فورظلا لظ ف ةعجار<ا نع يلوؤس<ا ءاكرشلا وأ بتك<ا نع ةرداصلا ريراقتلا ةبسانم •

 تاسايسو ريياع<اب مازتلqا ةعجار<ا مزلتستو .موزللا دنع ةيحيحصت تاءارجإ ذاختاو ةعبات<ا ىلع ةدوRا ةباقر تاءارجإ لمتشت .١٠٥
 تارارق ذاختاب تقولا طغض تá ًانايحأو مهتربخ تايوتسم فلتخم ىلع يفظو<ا مايق كلذك مزلتستو .ةيلخادلا هتاءارجإو بتك<ا
 .ةبعص ماكحأو

 ريياع<اب مازتلqا نامضو ةئشانلا صرفلاو رطاëا ديدá ف ةمه<ا بناوRا دحأ ةعجار<ا بتكم لخاد ةدوRا ةباقر ةعباتم دعُت  .١٠٦
 .يفظو<او ءاكرشلا ءادأ نسحو

 تاسايسو تايجهن<ا ف ًابلاغ ةكبشلا بتاكم كراشتتو .بتاك<ا نم ةكبش لwخ نم يلودلا ىوتس<ا ىلع ةعجار<ا بتاكم ضعب لمعت  .١٠٧
 ةيكولسلا فقاو<او ةينه<ا قwخOاو ميقلاب ةقلعت<ا تاهيجوتلا ف ًاضيأ تاكبشلا ضعب كراشتتو .اهتعباتمو ةدوRا ةباقر تاءارجإو
 .مهتاربخو يفظو<او ءاكرشلا ةفرعم زيزعتل جمارب اهيدل نوكتو

 اt( تاصوحفلا هذه جئاتن مدقتو .يجراخ صحفل ةعجار<ا لامعأ عضخت دق ,ةعجار<ا ةدوج ةعبات< ةيلخادلا تايلêا ىلإ ةفاضإ .١٠٨
 زيزعت ف مهست تاءارجإ ىلإ يدؤت ةمهم تاظحwم )ةعجار<ا لامعO ةمّظنُ<ا ةلقتس<ا تاطلسلا اهذفنت يتلا تايصقتلا كلذ ف
 .ةعجار<ا ةدوج

 ةعجار<ا بتاكم ذختت نأ مه<ا نمف ,ةعجار<ا لامعأ نم لمع لكب قلعتي اميف اهديدá متي صقن هجوأ يأ ةRاعم ىلإ ةفاضإ  .١٠٩
 .بسان<ا ءارجjا ذختت نأو ةيجراâاو ةيلخادلا ةعبات<ا ةطشنأ نم لك اهنع فشكت يتلا ةيماظنلا اياضقلا ةRاع< ةبسان<ا تاءارجjا

 تاطابترqا ةدوج ةباقرل ةلاّعف تاصوحف ,ةجاñا دنع ,ذفنُت نأ  ٦-٨-١

 تاجاتنتسqاو طابترqا قيرف اهذختي يتلا ةمه<ا ماكح¢ل يعوضوم مييقت ءارجإ تاطابترqا ةدوج ةباقرل ةلاّعفلا تاصوحفلا حيتت .١١٠
 تاطابتراو ةجرد<ا تاكرشلا ةعجارم لامعأ ىلع تاصوحفلا هذه ءارجإب بَلاطُيو .عجار<ا ريرقت ةغايص دنع اهيلإ لصوتلا متي يتلا
 .ماعلا حلاصلا تائيه ةعجارم لامعأ لثم ,اهل صحف ءارجإ بسان<ا نم هنأ ةعجار<ا بتكم ىري يتلا ىرخOا ةعجار<ا

 صحف ءارجإو ,ةمه<ا تاجاتنتسqاو روم¢ل شاقن ءارجإ مزلتست اهنإف ,ةيلعافلاب تاطابترqا ةدوج ةباقر تاصوحف زات∂ ىتح  .١١١
Eا قئاثو نم ةراتخم ةعومqنوعتمتي دارفأ تاصوحفلاب موقي نأ يعتيو .ةيلا<ا مئاوقلل صحف ءارجإو ,طابتر tا نم مزلي اâةرب 
 كيرشلاو صحفلا نع لوؤس<ا كيرشلا يب لصاوتلا نسح تاطابترqا ةدوج ةباقرل ةلاّعفلا تاصوحفلا بلطتتو .تقولاو ةطلسلاو
 لكشب ةباجتسqا طابترqا قيرفل تاصوحفلا حيتت ىتحو بسان<ا تقولا ف تاصوحفلا ءارجإ نكÅ ىتح طابترqا نع لوؤس<ا
 .جئاتنلل بسانم

 ينطولا ىوتس*ا – ةدو;ا ةباقر تاءارجإو ةعجار*ا ةيلآ  ٩-١

 :يلي اميف لماعلا اذهل ةيساسOا تامسلا لثمتتو .١١٢

 .ةقبطن<ا ةصاâا تابلطت<ا ًاضيأو ةيساسOا فادهOا حضوت يتلا ريياع<ا نم اهريغو ةعجار<ا ريياعم رادصإ متي نأ •

 لخاد ,ةعجار<ا ةدوجب ةصاâا ةلصلا تاذ تامسلا ةعجار<ا لامعأ نع ةيجراâا تايصقتلا نع ةلوؤس<ا تاهRا يعارت نأ •
 .ءاوسلا ىلع ةعجار<ا تاطابترا نم طابترا لك فو ةعجار<ا بتاكم

 .ءاضتقqا دنع ,ةيبيدأتلا تاءارجjا ذاختاو ةعجار<ا لامعأ قافخإب ةقلعت<ا معاز<ا نع يرحتلل ةلاعف مُظُن دجوت نأ •

 
 تاءارجإو تاسايس عضوب اهيف ةبلاطم بتاك<ا نوكت يتلا ةطشنOا حضوي يذلا ,)١( ةدوRا ةباقرل يلودلا رايع<ا ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع<ا سلجم ردصأ  ٢٤

 .فدهلا اذه قيقحتب ةبلاطم يلاتلابو



 

 
  ١٢٠٨    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

ةعجار*ا ةدوج راطإ

 
 

 رفوت يتلا ةيساسOا رصانعلا
 ةعجار<ا ةدوR ةيتاوم ةئيب
 

 ةقبطن<ا ةصاâا تابلطت<ا ًاضيأو ةيساسOا فادهOا حضوت يتلا ريياع<ا نم اهريغو ةعجار<ا ريياعم رادصإ متي نأ ١-٩-١

 ةينه<ا ةبساìا تائيه لwخ نم اهب رومأم وأ حئاول وأ ةمظنأ بجوt ةضورفم تابلطت<ا نم اهريغو ةعجار<ا تابلطتم نوكت دق .١١٣
 سلجم نع ةرداصلا ,ةعجار<ا ريياعم صنتو .ةيساسOا فادهOا حضوت نأو ةدوRا ةيلاع تابلطت<ا هذه نوكت نأ مه<ا نمو .ةينطولا
 .ةيريسفت ىرخأو ةيقيبطت داوم ىلع يوتáو تابلطت<او فادهOا ىلع ,ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياع<ا

 دعاوق ريوطت لwخ نم يينه<ا يبساحملل ىوتس<ا ةعيفر ةيقwخأ ريياعم يبساحملل ةنه<ا تايقwخO ةيلودلا ريياع<ا سلجم عضي .١١٤
 ميلعتلا زيزعتو ريوطتب ةبساìا ميلعتل ةيلودلا ريياع<ا سلجم موقيو .يينه<ا يبساحملل ًايلود ةبسانمو ةمراص ةينهم تايقwخأ
 -يينه<ا يبساحملل ةيكولسلا فقاو<او ةينه<ا قwخOاو ميقلاو تاراه<ا ًاضيأو ةينفلا ةءافكلا كلذ لمشيو- ةبساìا ةنهt صاâا
 .ةينطولا تايوتس<ا ىلع قاطنلا عساو دامتعاب ريياع<ا هذه ىظáو .ميلعتلل ةيلودلا ريياع<ا رادصإ لwخ نم

 عضو تاهج نوكت نأ ًاضيأ مه<ا نم نكل .اهقيبطتو اهمادختسا نأشب درت يتلا تاظحw<ا ىلع ًءانب ريياع<ا حيقنت ناكt ةيمهOا نم .١١٥
 مادختسا دنع قيبطتلاو بيردتلا ثيح نم يعجار<ا تاجايتحا ىلع ماظتناب ريياع<ا حيقنت هثدحُي دق يذلا رث¢ل ةكردم ريياع<ا
 دعاوقو ةعجار<ا ريياعم قيبطتو رارقj ةمزwلا تاءارجjا ذاختاب هيف ءاضعOا تانايكلا يبساحملل يلودلا داqáا بلاطيو .ريياع<ا
 تانايكلا تايلوؤسم ىلع ًءانب ,اهقيبطت ف ةدعاس<ابو ,مهميلاقأ ف ميلعتلل ةيلودلا ريياع<او يينه<ا يبساحملل ةنه<ا تايقwخأ
 تابلطتt اهلامكتسا متي وأ ةينطولا تابلطتملل َةاعارم ليدعتلل ةعجار<ا ريياعم عضخت ,لودلا ضعب فو .ةينطولا تائيبلا ف ءاضعOا
 .ةيفاضإ ةينطو

 لخاد ,ةعجار<ا ةدوجب ةصاâا ةلصلا تاذ تامسلا ةعجار<ا لامعأ نع ةيجراâا تايصقتلا نع ةلوؤس<ا تاهRا يعارت نأ ٢-٩-١
 ءاوسلا ىلع ةعجار<ا تاطابترا نم طابترا لك فو ةعجار<ا بتاكم

 ةعجار<ا ةدوR ىرخأ بناوج مييقتو ,ةعجار<ا ريياعt يعجار<ا مازتلا مييقتل ةصرف ةعجار<ا لامعأ نع ةيجراâا تايصقتلا رفوت .١١٦
 اهيلإ صلخي يتلا جئاتنلا ةRاع< ةعجار<ا بتاكم اهذختت يتلا تاءارجjا يدؤت نأ نكÅو .يصقتلا صاصتخا قاطن ىلع ًءانب
 ةعجار<ا لامعأ نع تايصقتلا جئاتن رشن ةلاح ف ًاضيأ يدؤتسو ,ةعجار<ا ةيلعاف يسá ىلإ ةعجار<ا لامعأ نع يصقتلاب نومئاقلا
 ةطبنتس<ا جئاتنلا ليلحتب تقولا رادم ىلع مايقلا مزليو .ةعجار<ا ةدوجب ةطبتر<ا اياضقلاب ةحلص<ا باحصأ يب يعولا ةدايز ىلإ
 .ريياع<ا عضو تاهR اهÅدقتو ةعجار<ا لامعأ نع ةيجراâا تايصقتلا نم

 ءاضتقqا دنع ,ةيبيدأتلا تاءارجjا ذاختاو ةعجار<ا لامعأ قافخإب ةقلعت<ا معاز<ا نع يرحتلل ةلاعف مُظُن دجوت نأ ٣-٩-١

١١٧. Åا تائيه موقت نأ نكìا ذاختاو يرحتلا لامعأ ذيفنتب ةينه<ا ةبساjتائيهو ةجرد<ا تاكرشلاب قلعتي اميف نكل .ةيبيدأتلا تاءارج 
 هذهب علطضت نم يه ةعجار<ا لامعO ةمّظنُ<ا ةلقتس<ا تاطلسلا نإف ,ةعجار<ا لامعأ نع يصقتلا نأش وه امكو ,ماعلا حلاصلا
 .ديازتم وحن ىلع ماه<ا

 نوكت ام ًانايحأو ,داهتجqا ىلع يوطني ةعجار<ا نم ريبك بناج نO امّيسqو ,ةعجار<ا لامعأ قافخإ تqاح ديدá بعصي دق  .١١٨
 ةحضاو طباوض ديدá دنع ةيبيدأتلا ةطشنOا ةيلعاف دادزتو .ذافنjا ةبعصو ةضماغ حئاوللاو ةمظنOا ف اهيلع صوصن<ا طباوضلا
 .ةعجار<ا لامعأ ف ًاقافخإ لث∂ يتلا رومOاب قلعتي اميف

١١٩.  áيتلا تابوقعلا نم ةعومجم دوجول ًاضيأ تاطلسلا جات Åاهعيقوت اهنك, tص كلذ ف اwوأ ةعجار<ا بتاكم ةصخر ءاغلإ ةيح 
 متي ميظنتلا ةيلآ نإف ,ىوصقلا تqاñا ف ةبسانم تابوقعلا هذه لثم نوكت نأ نكÅ اميفو .ةددحم فورظ ف دارفOا يعجار<ا
 .يمازلjا بيردتلا ةداعإو تامارغ ضرف كلذ لمشي دقو .ةروطخ لقOا اياضقلل ًابسانت رثكأ تابوقع ًاضيأ عضوت امدنع اهزيزعت
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  ةنهHا تايقTخأ دعاوقبو اهضعبب اهتقTعو ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعHا سلجم تارادصإ :لوRا قحلHا

  يبساحملل ةنهHا تايقTخR ةيلودلا ريياعHا سلجم نع ةرداصلا

 ةرشابHا تاطابتر<او قيدصتلا تاطابترا :يناثلا قحلHا

 ديكأتلا طابترا ف فارطRا :ثلاثلا قحلHا

 طابتر<ا لحم تاعوضوHا فينصت :عبارلا قحلHا
 

 

  



 

 
 ١٢١١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 ةمدقم

 ريياعم( ةعجارملل ةيلودلا ريياعHا اهيلع قبطنت يتلا تاطابتر<او ديكأتلا طابترا فادهأو رصانع مهف ريسيتل طقف راط9ا اذه ردص .١
 تاطابترا ريياعم( ديكأتلا تاطابتر< ةيلودلا ريياعHاو )صحفلا تاطابترا ريياعم( صحفلا تاطابتر< ةيلودلا ريياعHاو )ةعجارHا
 .)"ديكأتلا ريياعم" ظفلب يلي اميف اهيلإ راشHا( )ديكأتلا

 تاعجارHا ءادR )ةمز< تاءارجإ وأ ةيساسأ ئدابم وأ( تابلطتم يأ ضرفي < هنإف يلاتلابو ,ريياعHا يب نم ًارايعم راط9ا اذه دعُي <و .٢
 اذهل ًاقبط هذيفنت ت دق طابتر<ا نأ ىلع ديكأتلا ريرقت صني نأ زوجي Tف ,اذلو  ١.ىرخRا ديكأتلا تاطابترا وأ تاصوحفلا وأ
 ىرخأو ةيقيبطت داومو تابلطتمو فادهأ ىلع ديكأتلا ريياعم يوتêو .ةلصلا تاذ ديكأتلا ريياعم ىلإ ريشي نأ يغبني اçإو ,راط9ا
 ديكأتلا تاطابتراو صحفلاو ةعجارHا تاطابترا ف اهقيبطت بجاولا نم نوكيو ,راط9ا اذه عم ةقستم تافيرعتو ةمدقمو ةيريسفت
 اهضعبب اهتقTعو )سلFا( ديكأتلاو ةعجارملل ةيلودلا ريياعHا سلجî ةصاìا تارادص9ا قاطن لوRا قحلHا حضويو .ىرخRا
 تايقTخأ دعاوق( يبساحملل ةنهHا تايقTخR ةيلودلا ريياعHا سلجم نع ةرداصلا يينهHا يبساحملل ةنهHا تايقTخأ دعاوقبو
 .)ةنهHا

 :نم لكل ًايعجرم ًاراطإ راط9ا اذه رفوي .٣

 ;ديكأتلا لامعR يسرامHا يينوناقلا يبسا`ا )أ(

 بسا`ا فيلكتب نوموقي نمو ديكأتلا ريرقتل يفَدهتسHا يمدختسHا مهيف نî ,ديكأتلا تاطابترا ف نيرخóا يكراشHا )ب(
 ;)"فيلكتلاب مئاقلا فرطلا"( ينوناقلا

 .قاروRا نم اهريغو تاسرامHا تاركذمو ديكأتلا ريياعم عضوب همايق ف سلFا )ج(

 :راط9ا اذه ىلع ةماع ةرظن يلي اميف .٤

 .نوينوناقلا نوبسا`ا اهذفني يتلا ديكأتلا تاطابترا راط9ا اذه لوانتي :ةمدقHا •

 تاطابتراو ,قيدصتلا تاطابترا نع ةرشابHا تاطابتر<ا زّيùو ديكأتلا تاطابترا مسقلا اذه حضوي :ديكأتلا تاطابترا فصو •
 .دود`ا ديكأتلا تاطابترا نع لوقعHا ديكأتلا

 .تاراشتس<ا تاطابترا لثم ,تاطابتر<ا رئاس نع ديكأتلا تاطابترا مسقلا اذه زّيù :راط9ا قاطن •

 .ديكأت طابتراب مايقلا ينوناقلا بسا`ا لوبقل ةقبسHا طورشلا مسقلا اذه حضوي :ديكأتلا طابتر< ةقبسHا طورشلا •

 ;فارطRا ةيثTث ةقTعلا :ديكأتلا تاطابترا اهيلع يوطنت رصانع ةسمخ شقانيو مسقلا اذه ددحي :ديكأتلا طابترا رصانع •
 لوقعHا ديكأتلا تاطابترا يب ةمهHا تاقورفلا ًاضيأ حرشيو .ديكأتلا ريرقتو ;ةلدRاو ;طباوضلاو ;طابتر<ا لحم عوضوHاو
 ,ديكأتلا تاطابترا لحم تاعوضوHا ف مهHا نيابتلا ,لاثHا ليبس ىلع ,ًاضيأ مسقلا اذه شقانيو .دود`ا ديكأتلا تاطابتراو
 تاجاتنتس<ا نع ريبعتلا ةيفيكو ,ديكأتلا تاطابترا ف ةيبسنلا ةيمهRاو رطìا رودو ,ةبسانHا طباوضلل ةبولطHا صئاصìاو
 .دود`ا ديكأتلا تاطابترا فو لوقعHا ديكأتلا تاطابترا ف

 قيثوتلاو ينوناقلا بسا`ا هردصي يذلا ديكأتلا ريرقت فTخ لاصت<اب ةقلعتHا تايلوؤسHا مسقلا اذه شقاني :ىرخأ رومأ •
 .عوضوHا تامولعم وأ طابتر<ا لحم عوضوHاب ينوناقلا بسا`ا ةقTع ىلع ةبترتHا راثóاو

 ةدوDا ةباقر ريياعمو ةيق?خ=ا ئداب:ا

 تابلطتم اهيف اî ,ةيقTخRا ئدابHاب مازتل<او ,ديكأتلا تاطابترا ذفنت يتلا بتاكHا لخاد ةدوWا ةباقر نأ هيلع فراعتم وه ا£ .٥
 ريياعH ًاقفو تاطابتر<ا هذه ذفنُتو .ةدوWا ةيلاع ديكأتلا تاطابترا نم ًايساسأ ًاءزج نادعُيو ةماعلا ةحلصHا ناققحي ,لTقتس<ا
 :نأ ساسأ ىلع موقت يتلا ,ديكأتلا

 
 .ةقTعلا تاذ تامدìاو ىرخRا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجارHاو ةدوWا ةباقرل ةيلودلا ريياعHا تارادص9 ديهمتلا رظنا  ١



 

 
 ١٢١٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 نم ب ءزWاو أ ءزجلل نوعضخي )مهدحأ اهيف يعُي يتلا تاطابترTل( طابتر<ا ةدوج ةباقر صحافو طابتر<ا قيرف ءاضعأ  )أ(
 ماظن ف اهيلع صوصنHا تابلطتHا وأ ,ىرخRا ةينهHا تابلطتHا وأ ,ديكأتلا تاطابتراب قلعتي اميف ةنهHا تايقTخأ دعاوق
 *;ب ءزWاو أ ءزWا تابلطتH لقRا ىلع ةيواسم نوكت يتلا ,ةحئ< وأ

 ةينهHا تابلطتHا وأ ١,٢ ةدوWا ةباقرل يلودلا رايعملل عضخي بتكم ف وضع وه طابتر<ا ذفني يذلا ينوناقلا بسا`ا )ب(
 يتلاو ,ةدوWا ةباقرب صاìا هماظن نع بتكHا ةيلوؤسم نأشب ,ةحئ< وأ ماظن ف اهيلع صوصنHا تابلطتHا وأ ,ىرخRا
 .١ ةدوWا ةباقرل يلودلا رايعHا تابلطتH لقRا ىلع ةيواسم نوكت

 ةنهHا تايقTخأ دعاوق 
 :اهب مازتل<ا ينوناقلا بسا`ا ىلع يعتي يتلا ةيلاتلا ةيساسRا ئدابHا ةنهHا تايقTخأ دعاوق نم أ ءزWا رقي .٦

 ;ةهازنلا )أ(

 ;ةيعوضوHا )ب(

 ;ةبجاولا ةيانعلاو ةينهHا ةءافكلا )ج(

 ;ةيرسلا )د(

 .ينهHا كولسلا )ه(

 ةيساسRا ئدابHاب مازتل<ا هجاوت يتلا تاديدهتلا ديدحتل هقيبطت يينهHا يبسا`ا ىلع يعتي ًايميهافم ًاراطإ ًاضيأ أ ءزWا رفوي .٧
 .هلوبق نكù ىوتسم ىلإ اهنم د©ا وأ تاديدهتلا ىلع ءاضقلل ,موزللا دنع ,تانامضلا ذاختاو ةدد`ا تاديدهتلا ةيمهأ يوقتو

 يبسا`ا ىلع ةنيعم ت<اح ف أ ءزWا ف دراولا يميهافHا راط9ا قابطنا ةيفيك ةنهHا تايقTخأ دعاوق نم ب ءزWا حضوي .٨
 نم Tًك لمشي هنأب لTقتس<ا ةنهHا تايقTخأ دعاوق فّرعتو .يبسا`ا ء<ؤه لTقتسا كلذ ف اî ,ةماعلا ةسرامHا ف يينهHا
 لخت دق يتلا تارثؤHاب رثأتلا نودب يديكأت جاتنتسا نيوكت ىلع ةردقلا لTقتس<ا نمضيو .يرهاظلا لTقتس<او ينهذلا لTقتس<ا
 كشلا ةعزن ىلع مئاق يكولس فقوî مازتل<او ةيعوضوHاب يلحتلاو ةهازنب لمعلا ىلع ةردقلا لTقتس<ا ززعيو .جاتنتس<ا كلذب
 .ينهHا

 ١ ةدوWا ةباقرل يلودلا رايعHا
 .ماظنلا اذه نوصو ديكأتلا تاطابترا ةدوج ةباقرب صاìا هماظن ءاسرإ نع بتكHا تايلوؤسم ١ ةدوWا ةباقرل يلودلا رايعHا لوانتي .٩

 يتلا تاءارج9او تاسايسلا نمضتي ةدوWا ةباقرل ماظن نوصو ءاسرإب بتكHا موقي نأ اهنيب نم ًارومأ رايعHا اذهب مازتل<ا بلطتيو
 :بتكHا ف يلماعلل اهنع نلعيو هتاءارجإو هتاسايس قّثوي نأو ,ةيلاتلا رصانعلا نم رصنع لك لوانتت

 ;بتكHا لخاد ةدوWا نع ةدايقلا تايلوؤسم )أ(

 ;ةلصلا تاذ ةيقTخRا تابلطتHا )ب(

 ;تاطابتر<او تاقTعلا كلت ف رارمتس<او يعم طابترا لك لوبقو ءTمعلا عم تاقTعلا لوبق )ج(

 ;ةيرشبلا دراوHا )د(

 ;تاطابتر<ا ءادأ )ه(

 .ةعباتHا )و(

 ديكأتلا تاطابترا فصو

 فدهي جاتنتسا نع ريبعتلل ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ىلع لوص©ا ىلإ ينوناقلا بسا`ا هيف فدهي طابترا وه ديكأتلا طابترا .١٠
 طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايق تاجرخم لايح ,لوؤسHا فرطلا فTخب ,يفدهتسHا يمدختسHا ىدل ةقثلا ةجرد عفر ىلإ
 .طباوضلاب ةنراقم

 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمHا ف ةدمتعHا ةنهHا بادآو كولس دعاوقب عجارHا مزتلي نأ بجي  *
 ةقTعلا تاذ تامدìا تاطابتراو ىرخRا ديكأتلا تاطابتراو ةيلاHا مئاوقلل صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوWا ةباقر" )١( ةدوWا ةباقرل يلودلا رايعHا  ٢



 

 
 ١٢١٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 ىلعف .طابتر<ا لحم عوضوHا ىلع طباوضلا قيبطت نم جتنت يتلا تامولعHا يه طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايق تاجرخم .١١
 :لاثHا ليبس

 )طابتر<ا لحم عوضوHا( ةيدقنلا اهتاقفدتو يلاHا اهئادأو ةأشنملل يلاHا زكرHا سايق نم )تاجر≠ا( ةيلاHا مئاوقلا جتنت •
 .)طباوضلا( يلاHا ريرقتلا راطإ قيبطت قيرط نع

 )طابتر<ا لحم عوضوHا( ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا ةيلآ ةيلعاف يوقت نم )تاجر≠ا( ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف نع نايب جتني •
 .ةمئHTا طباوضلا قيبطت قيرط نع

 قيرط نع )طابتر<ا لحم عوضوHا( ءادÆل ةددعتم بناوج سايق نم )تاجر≠ا( ةنيعم ةأشنî ةصاìا ءادRا سيياقم جتنت •
 .)طباوضلا( ةلصلا تاذ سايقلا تايجهنم قيبطت

 لحم عوضوHا( ةأشنملل يرار©ا سابتح<ا تازاغ تاثاعبنا سايق نم )تاجر≠ا( يرار©ا سابتح<ا تازاغ ةمئاق جتنت •
 .)طباوضلا( ضرعلاو سايقلاو تابث9ا ت<وكوتورب قيبطت قيرط نع )طابتر<ا

 ةحئ< وأ نوناقب لاثHا ليبس ىلع )طابتر<ا لحم عوضوHا( ةأشنHا مازتلا يوقت نم )تاجر≠ا( مازتل<ا نع نايب جتني •
 .)طباوضلا(

 عوضوHا تامولعمو .طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايق تاجرخم ىنعî "عوضوHا تامولعم" حلطصم مدختسُيو
 .هجاتنتس< ًاساسأ لكشت يتلا ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ينوناقلا بسا`ا اهنأشب عمجي يتلا يه

 ةرشاب:ا تاطابتر*او قيدصتلا تاطابترا 

 ضرعيو .طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايقب ينوناقلا بسا`ا فTخ رخآ فرط موقي ,قيدصتلا طابترا ف .١٢
 ت<ا©ا ضعب ف نكلو .نايب وأ ريرقت ةروص ف عوضوHا نأشب ةØانلا تامولعHا ينوناقلا بسا`ا فTخ رخآ فرط ًاضيأ ًابلاغ
 تامولعم تناك اذإ ام ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا لوانتيو .ديكأتلا ريرقت ف عوضوHا تامولعم ضرعب ينوناقلا بسا`ا موقي دق
 .)٨٥ ةرقفلا ًاضيأ رظنا( يرهوWا فيرحتلا نم ةيلاخ عوضوHا

 قّبطي ,كلذ ىلإ ةفاضإو .طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايقب ينوناقلا بسا`ا موقي ,رشابHا طابتر<ا ف .١٣
 لحم عوضوHا يوقت وأ سايق تاجرخم لوح ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ىلع لوصحلل ديكأتلا بيلاسأو تاراهم ينوناقلا بسا`ا
 دقو ,طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايق عم يزاوتلاب ةلدRا كلت ىلع ينوناقلا بسا`ا لصحي دقو .طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا
 ررقHا تاجر≠ا ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا لوانتي ,رشابHا طابتر<ا فو .هدعب وأ يوقتلا وأ سايقلا كلذ لبق ًاضيأ اهيلع لصحي
 .طباوضلاو طابتر<ا لحم عوضوHا نع ريبعتلل جاتنتس<ا اذه غاصُيو طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايقل اهنع
 .)يناثلا قحلHا ًاضيأ رظنا( اهنم ءزج وأ عوضوHا تامولعم وه ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا نوكي ,ةرشابHا تاطابتر<ا ضعب فو

 دودMا ديكأتلا تاطابتراو لوقع:ا ديكأتلا تاطابترا

 فورظ لظ ف هلوبق نكù لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ طابتر<ا رطخ صيلقتب ينوناقلا بسا`ا موقي ,لوقعHا ديكأتلا طابترا ف .١٤
 يأر لقنت ةروص ف ينوناقلا بسا`ا هيلإ صلخ يذلا جاتنتس<ا نع رَّبعُيو .ينوناقلا بسا`ا جاتنتس< ساسRا نوكيل ,طابتر<ا
 .طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايق تاجرخم ف ينوناقلا بسا`ا

 نكلو ,طابتر<ا فورظ لظ ف هلوبق نكù ىوتسم ىلإ طابتر<ا رطخ صيلقتب ينوناقلا بسا`ا موقي ,دود`ا ديكأتلا طابترا ف .١٥
 تاءارج9ا ىلع ًءانب ,لقنت ةروصب جاتنتسا نع ريبعتلل ساسRا نوكيل ,لوقعHا ديكأتلا طابترا ف هيلع وه ا£ ربكأ رطìا اذه نوكي
 طابتر<ا عوضوم تامولعHا نأب داقتع<ا ىلإ هوعديو ينوناقلا بسا`ا ملع ىلإ اç ًارمأ ,اهيلع لوص©ا ت يتلا ةلدRاو ةذفنHا
 اî ةنراقم اهادمو اهتيقوتو اهتعيبط ف ةدودحم دود`ا ديكأتلا طابترا راطإ ف ةذفنHا تاءارج9ا نوكتو .ًايرهوج ًافيرê ةفّرحُم
 ينهHا مك©ا بسحب نوكي ديكأتلا نم ىوتسم ىلع لوصحلل رومRا هذهل طيطختلا متي نكلو لوقعHا ديكأتلا طابترا ف بولطم وه
 اذه ززعي نأ حجرHا نمف ,ًايدجم ينوناقلا بسا`ا هيلع لصحي يذلا ديكأتلا ىوتسم نوكي ىتحو .ًايدجم ينوناقلا بساحملل
 .لئاط Tب تسيل اهنأ حضاولا نم ةجردب عوضوHا تامولعم ف يفدهتسHا يمدختسHا ةقث ىوتسHا



 

 
 ١٢١٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 يذلا ديكأتلا نع داكلاب ديزت ةجرد نم ًايدجم ًاديكأت دعُي ام حوارتي نأ نكù ,دود`ا ديكأتلا تاطابترا عيمجب صاìا ىدHا ربع .١٦
 لقي ام ىلإ ً<وصو لئاط Tب تسيل اهنأ حضاولا نم ةجردب عوضوHا تامولعم ف يفدهتسHا يمدختسHا ةقث ززعي هنأ حجرHا نم
 فورظ ىلع ًءانب ىدHا كلذ نمض داهتج<ا وه ديكأتلا تاطابترا نم يعم طابترا ف ًايدجم دعُي امو .لوقعHا ديكأتلا نع داكلاب
 لحم عوضوHاو ,طباوضلاو ,ةدحاو ةعومجم مهرابتعاب تامولعHا ىلإ يفدهتسHا يمدختسHا تاجايتحا كلذ ف اî ,طابتر<ا
 ىلع مزلي هنأ ةجردل ةريبك بسانم ريغ جاتنتسا ىلع يفدهتسHا يمدختسHا لوصح تاعبت نوكت دق ,ت<ا©ا ضعب فو .طابتر<ا
 .ةطي`ا فورظلا لظ ف ًايدجم نوكي ديكأت ىلع لوصحلل لوقعم ديكأت طابتراب مايقلا ينوناقلا بسا`ا

 راط"ا قاطن

 اهب مايقلا رثكي يتلا ىرخRا تاطابتر<ا يب نمف .ديكأت تاطابترا نوينوناقلا نوبسا`ا اهب موقي يتلا تاطابتر<ا عيمج تسيل .١٧
 :يلي ام )راط9ا اذه اهيطغي < يلاتلابو( هTعأ ١٠ ةرقفلا ف دراولا فصولا عم ةقستم ريغ اهنكلو

 ٣.عيمجتلا تاطابتراو اهيلع قفتHا تاءارج9ا تاطابترا لثم ,ةقTعلا تاذ تامدخلل ةيلودلا ريياعHا اهيطغت يتلا تاطابتر<ا •

 .يديكأت جاتنتسا يأ ءادبإ متي < امدنع ةيبيرضلا تارارق9ا دادعإ •

 .ةيبيرضلاو ةيراد9ا تاراشتس<ا لثم ٤,)ةيراشتس<ا تاطابتر<ا وأ( تاراشتس<ا تاطابترا •

 لامعأ ىلع ذاوحتس<اب قلعتHا تاراشتس<ا طابترا نوكي امدنع كلذ لاثمو ,ربكأ رخآ طابترا نم ًاءزج ديكأتلا طابترا نوكي دق .١٨
 اذه نوكي ,فورظلا هذه لثم يفف .ةيلبقتسHا وأ ةيخيراتلا ةيلاHا تامولعHا نأشب ديكأت ىلع لوص©اب يضقي بلطتم ىلع Tًمتشم
 .طابتر<ا ف ديكأتلاب طبترHا ءزWاب طقف ةلص اذ راط9ا

 :راط9ا اذه ف دوصقHا ىنعHاب ديكأت تاطابترا ,١٠ ةرقفلا ف دراولا فصولا عم ةقستم نوكت دق يتلا ,ةيتóا تاطابتر<ا دعُت < .١٩

 ;رومRا نم اهريغ وأ ةبيرضلا وأ ةعجارHا وأ ةبسا`اب قلعتت ةيئاضق تاءارجإ ف ةداهشلل تاطابتر<ا )أ(

 ةلاح ف ,ديكأتلا نم ًاعون مدختسHا اهنم طبنتسي دق لاوقأ وأ رظن تاهجو وأ ةينهم ءارآ ىلع لمتشت يتلا تاطابتر<ا )ب(
 :يلي ام عيمج قابطنا

 ;ًامومع طابترTل يضرع جاتن درجم لاوقRا وأ رظنلا تاهج وأ ءارóا كلت نوكت نأ )١(

 ;ريرقتلا ف نيدد`ا يفدهتسHا يمدختسHا ىلع ًةحارص ًارصتقم هرادصإ متي بوتكم ريرقت يأ مادختسا نوكي نأ )٢(

 طابترا نوكي نأ هنم دصقُي < طابتر<ا نأ ىلع نيدد`ا يفدهتسHا يمدختسHا عم بوتكم مهافت كانه نوكي نأ )٣(
 ;ديكأت

 .ينوناقلا بسا`ا ريرقت ف ديكأت طابترا هنأ ىلع طابتر<ا رّوصُي <أ )٤(

 ديكأتلا تاطابترا ف?خ ىرخ=ا تاطابتر*ا نع ريراقتلا

 حوضوب ريرقتلا كلذ زييمتب راط9ا اذه قاطن نمض عقاو ديكأت طابترا دعُي < طابترا نع ًاريرقت دعي يذلا ينوناقلا بسا`ا موقي .٢٠
 :لاثHا ليبس ىلع بنجتي ديكأت ريرقت دعُي < يذلا ريرقتلا نإف ,يمدختسHا كابر9 ًاعنمو .ديكأتلا ريرقت نع

 .ديكأتلا ريياعî وأ ,راط9ا اذهب همازتلا ىلإ ةراش9ا •

 ."صحف" وأ "ةعجارم" وأ "ديكأت" تاملكلل بسانHا ريغ مادختس<ا •

 ىلإ فدهيو ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ىلع مئاق جاتنتسا اهنأ ىلع ًأطخ مهفُت نأ لوقعم لكشب نكù ةدافإ ىلع لامتش<ا •
 .طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايق تاجرخم ف يفدهتسHا يمدختسHا ةقث ةجرد زيزعت

 
 "عيمجتلا تاطابترا" ,٤٤١٠ ةقTعلا تاذ تامدìا رايعمو ,"ةيلام تامولعî ةقلعتم اهيلع قفتم تاءارجإ ذيفنتل تاطابتر<ا" )٤٤٠٠( ةقTعلا تاذ تامدìا رايعم  ٣
 تاراشتس<ا تاطابترا يوطنتو .تاراشتس<ا ةيلآب ةقلعتHا ةفرعHاو تاربìاو تاظحHTاو ميلعتلاو ةينفلا تاراهHا ينوناقلا بسا`ا قبطي ,تاراشتس<ا طابترا ف  ٤

 لئادبلا يوقتو صرفلا وأ تTكشHا ديدêو قئاق©ا نع يصقتلاو فادهRا ديدê :يلي اî قلعتت يتلا ةطشنRا نم ةعومجم ىلع ًةداع يوطنت ةيليلê ةيلآ ءارجإ ىلع
 ّيدرس ٍبولسأب ةبوتكم )اهرودص لاح ف( ريراقتلا نوكت ام ًةداعو .ةعباتHاو ذيفنتلا نايحRا ضعب فو جئاتنلا نع نTع9او ةيلمع تاءارجإ ىلع يوتê تايصوت عضوو
 فوتست ةمدخ ةيأو .ليمعلاو ينوناقلا بسا`ا يب قافت<اب هقاطنو لمعلا ةعيبط دّدêو .هتدئافو ليمعلا مادختس< <إ ذفنHا لمعلا نوكي < ,ماع لكشبو .)"لّوطم" وأ(
 .ديكأت طابترا اçإو تاراشتسا طابترا دعُت < ديكأتلا طابترا فيرعت



 

 
 ١٢١٥  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 نومدختسم كانه نوكي < امدنع تاطابتر<ا دحأ ىلع راط9ا اذه ئدابم قيبطت ىلع لوؤسHا فرطلاو ينوناقلا بسا`ا قفتي دق .٢١
 ,ت<ا©ا هذه لثم فو .ةلصلا تاذ ديكأتلا ريياعH ىرخRا تابلطتHا عيمجب ءافولا ةطيرش نكل لوؤسHا فرطلا ىوس نوفدهتسم
 .لوؤسHا فرطلا ىلع ريرقتلا مادختسا رصقب ةدافإ ىلع ينوناقلا بسا`ا ريرقت لمتشي

 ديكأتلا طابتر* ةقبس:ا طورشلا

 :هيف رارمتس<ا وأ هلوبق متيس ديكأتلا طابترا ناك اذإ اميف رظنلا دنع ةلص تاذ ديكأتلا طابتر< ةيتóا ةقبسHا طورشلا دعُت .٢٢

 ,فيلكتلاب مئاقلا فرطلاو يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلاو لوؤسHا فرطلا يأ( ةينعHا فارطRا تايلوؤسمو ماهم نوكت نأ )أ(
 ;ةطي`ا فورظلا لظ ف ةبسانم )لا©ا ىضتقم بسح

 :ةيتóا صئاصìا عيمج طابتر<ا فوتسي نأ )ب(

 ;ًابسانم طابتر<ا لحم عوضوHا نوكي نأ )١(

 اî ,طابتر<ا فورظل ةبسانم عوضوHا تامولعم دادعإ ف اهقيبطت ينوناقلا بسا`ا عقوتي يتلا طباوضلا نوكت نأ )٢(
 ;٤٤ ةرقفلا ف ةحضوHا صئاصخلل طباوضلا هذه ءافيتسا كلذ ف

 يمدختسملل ةحاتم عوضوHا تامولعم دادعإ ف اهقيبطت ينوناقلا بسا`ا عقوتي يتلا طباوضلا نوكت نأ )٣(
 ;اهيلع عTطTل يفدهتسHا

 ;هيلإ لصوتي يذلا جاتنتس<ا معدل ةمزTلا ةلدRا ىلع لوص©ا ىلع ًارداق نوكيس هنأ ينوناقلا بسا`ا عقوتي نأ  )٤(

 ررقHا نم ,دود`ا ديكأتلا طابتر< وأ لوقعHا ديكأتلا طابتر< بسانHا لكشلاب ,ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا نوكي نأ )٥(
 ;بوتكم ريرقت ف هجاردإ

 نوكيس هنأ ينوناقلا بسا`ا عقوتي نأ ,دودحم ديكأت طابتراب مايقلا ةلاح ف ,كلذ ف اî يقطنم ضرغ دجوي نأ )٦(
 .ديكأتلا نم ٍدجم ىوتسم ىلإ لوصولا ىلع ًارداق

٢٣. ùا نيابتت نأ نكHا ضعب بلطتت دقو .ًاريبك ًانيابت ةفلت≠ا ديكأتلا تاطابترا ف طابتر<ا لحم تاعوضوHطابتر<ا لحم تاعوضو 
 نأ ينوناقلا بسا`ا دكأتي نأ مهHا نم نكلو .هدرفî ينوناق بساحم لك ًةداع هب ىظحي ام قوفت ةصصختم ةفرعمو تاراهم
 .)٣١ ةرقفلا ًاضيأ رظنا( ةبسانHا تاردقلاو تاءافكلا يعمتجم مهيدل رفاوتت طابتر<ا نودؤي نيذلا صاخشRا

 فلتخم طابترا ديدê ىلع ًارداق فيلكتلاب مئاقلا فرطلا نوكي دق ,ديكأت طابترا هنأ ىلع لمتحم طابترا لوبق ةيناكمإ مدع دنع .٢٤
 :لاثHا ليبس ىلعف .يفدهتسHا يمدختسHا تاجايتحا يبلي

 طورشلل فوتسHا ديكأتلا طابترا ذيفنت رمتسي دقف ,ةبسانم ريغ اهقابطنا ينوناقلا بسا`ا عقوتي يتلا طباوضلا تناك اذإ )أ(
 :يتيتóا يتلا©ا ف ٢٢ ةرقفلا ف اهيلع صوصنHا ىرخRا ةقبسHا

 اهبسانت يتلا طابتر<ا لحم عوضوHا بناوج نم رثكأ وأ دحاو بناج ديدê ينوناقلا بسا`ا ةعاطتساب ناك اذإ )١(
 نم بناWا كلذ نأشب ديكأت طابترا ذفني نأ ينوناقلا بساحملل نكù ,ت<ا©ا هذه لثم يفف .طباوضلا كلت
 قلعتي < هنأ ديكأتلا ريرقت حضوي نأ مزTلا نم نوكي دق ,ت<ا©ا هذه لثم فو .هتاذ دحب ,طابتر<ا لحم عوضوHا
  وأ ;هلماكب طابتر<ا لحم يلصRا عوضوHاب

 .طابتر<ا لحم عوضوHا بسانت ةليدب طباوض عضو وأ ديدê نكمHا نم ناك اذإ )٢(

 تاءارجإ طابترا وأ تاراشتسا طابتراب مايقلا لثم ,ديكأت طابتراب سيل طابترا ذيفنت فيلكتلاب مئاقلا فرطلا بلطي دق )ب(
 .اهيلع قفتم

 نودب ,دودحم ديكأت طابترا ىلإ لوقعم ديكأت طابترا رييغت وأ رخآ طابترا ىلإ هلوبق دعب ديكأتلا طابترا رييغت بسانHا ريغ نم .٢٥
 ةعيبطل مهف ءوس ثودح وأ ,يفدهتسHا يمدختسHا تابلطتم ىلع رثؤت يتلا فورظلا ف ريغت ثودح نوكي دقو .لوقعم رربم
 لوص©ا ت يتلا ةلدRا نع يلختلا متي Tف ,رييغتلا اذه لثî مايقلا ةلاح فو .طابتر<ا ىلع رييغت لاخدإ بلطل ًارربم ,طابتر<ا
 ًاببس لوقعم ديكأت طابترا نأشب جاتنتسا نيوكتل ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ىلع لوص©ا نع زجعلا دعُي <و .رييغتلا لبق اهيلع
 .دودحم ديكأت طابترا ىلإ طابتر<ا رييغتل ً<وبقم



 

 
 ١٢١٦  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 ديكأتلا طابترا رصانع

 :ةيتóا ديكأتلا طابترا رصانع مسقلا اذه ف شاقنلا لوانتي .٢٦

 ;يفدهتسHا يمدختسHاو لوؤسHا فرطلاو ينوناقلا بسا`ا يب فارطRا ةيثTث ةقTعلا )أ(

 ;طابتر<ا لحم عوضوHا ةبسانم )ب(

 ;طباوضلا ةبسانم )ج(

 ;ةبسانHا ةلدRا ةيافك )د(

 .دود`ا ديكأتلا طابترا وأ لوقعHا ديكأتلا طابترا بسانت ةروصب ديكأتلا ريرقت ةباتك )ه(

 فارط=ا ةيث?ث ةق?علا

٢٧. êث ىلع ديكأتلا تاطابترا عيمج يوتTا ىلع ةلصفنم فارطأ ةثRا فرطلاو ينوناقلا بسا`ا :يه ,لقHاو لوؤسHيمدختس 
 رظنا( فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلل لصفنم رود ًاضيأ دجوي دق ,طابتر<ا فورظ ىلع ًءانبو .يفدهتسHا
 .)ثلاثلا قحلHا ًاضيأ

 بلطي نأ ,ةيناثلا ةلا©ا ةلثمأ نمو .ةأشنHا سفن نم وأ ةفلتخم تآشنم نم نوفدهتسHا نومدختسHاو لوؤسHا فرطلا نوكي دق .٢٨
 سلFا نم ةمدقHا تامولعHا نأشب ديكأت ىلع لوص©ا ييوتسم نم سلجم ىلع يوتê ةأشنH يميظنت لكيه ف فارش9ا سلFا
 فلتخت دقو هنيعب طابترا لك قايس ف يفدهتسHا يمدختسHاو لوؤسHا فرطلا يب ةقTعلا ىلإ رظنلا مزليو .ةأشنHا كلتل يذيفنتلا
 )فدهتسHا مدختسHا( ةأشنملل ايلعلا ةراد9ا فّلكت دق ,لاثHا ليبس ىلعف .تايلوؤسملل دد`ا يديلقتلا لسلستلا نع ةقTعلا هذه
 نم ىندأ ىوتسم هنع ةرشابHا ةيلوؤسHا ىلوتي ةأشنHا ةطشنأ نم يعم بناج نأشب ديكأت طابترا ذيفنتب يينوناقلا يبسا`ا دحأ
 .ايلعلا ةراد9ا ىلإ عجرت هنع ةيئاهنلا ةيلوؤسHا نكل ,)لوؤسHا فرطلا( ةيراد9ا تايوتسHا

 ينوناقلا بسا`ا
 ءاضعRا وأ طابتر<ا نع لوؤسHا كيرشلا نوكي ام ًةداع( طابتر<ا ذيفنتب نوموقي نيذلا دارفRا وأ درفلا وه "ينوناقلا بسا`ا" .٢٩

 لوقعم ديكأت ىلإ لوصولل ديكأتلا بيلاسأو تاراهم مادختسا قيرط نع )لا©ا ىضتقم بسح ,بتكHا وأ طابتر<ا قيرف ف نيرخóا
 ,رشابHا طابتر<ا فو  ٥.يرهوWا فيرحتلا نم ةيلاخ عوضوHا تامولعم تناك اذإ ام نأشب ,لا©ا ىضتقم بسح ,دودحم ديكأت وأ
 لوصولل ديكأتلا بيلاسأو تاراهم مدختسيو طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايق نم لكب ينوناقلا بسا`ا موقي
 فيرحتلا نم ةيلاخ يوقتلا وأ سايقلا كلذ تاجرخم تناك اذإ ام نأشب ,لا©ا ىضتقم بسح ,دودحم ديكأت وأ لوقعم ديكأت ىلإ
 .يرهوWا

 نأ مهHا نمف ,*ديكأتلا ريياعم دحأب مازتل<ا يدبي نأ ةماعلا ةسرامHا ف ينهHا بسا`ا فTخب لهؤم سرا£ رايتخا ةلاح ف .٣٠
 رايعHاو ةنهHا تايقTخأ دعاوق نأشب ٥ ةرقفلا ف ةدراولا ساسRا تاضارتف<ا سكعت تابلطتم ىلع لمتشت ريياعHا كلت نأ كردي
 لقRا ىلع ةيواسم نوكت يتلا ةحئ< وأ ماظن ف اهيلع صوصنHا تابلطتHا وأ ىرخRا ةينهHا تابلطتHا وأ ,١ ةدوWا ةباقرل يلودلا
Hا تابلطتHريياع. 

٣١. > ùا ريشت طابترا لوبق نكHا ةفرعRاب ءافولا متي نل هنأ هفورظب ةيلوHا تابلطتRخTا ةيقHت<ا©ا ضعب فو .تاءافكلاب ةقلعت, 
ùا هذه فوتسي نأ ينوناقلا بساحملل نكHهئاربخ دحأب ةناعتس<ا قيرط نع تابلطت. 

 هب يعتسي يذلا ريبìا هب موقي يذلا لمعلا ف ٍفاك لكشب ةكراشHا ىلع ًارداق ينوناقلا بسا`ا نوكي نأ مزلي ,كلذ ىلإ ةفاضإ  .٣٢
 قلعتHا ديكأتلا جاتنتسا نع ةيلوؤسHا هلمحتل يفكت ةجردب ديكأتلا طابترا ف يكراشHا نيرخóا يينوناقلا يبسا`ا لامعأ فو
îا تامولعHا ىلع لوصحللو ,عوضوRلا ةلدTا كلذ لمع ناك اذإ ام جاتنتس< ةمزìا يينوناقلا يبسا`ا وأ ريبóًايفاك نيرخ 
Rينوناقلا بسا`ا ضارغ. 

 بسا`ا مادختسا ةيلوؤسHا هذه نم ّدحُي <و ,هنع رّبعHُا ديكأتلا جاتنتسا نع ةيلوؤسHا هريغ نود هدحو ينوناقلا بسا`ا لمحتي  .٣٣
 بسا`ا جتنتسا اذإف ,كلذ عمو .ديكأتلا طابترا ف يكراشم نيرخآ يينوناق يبساحم لامعأ وأ هل عبات ريبخ لمعل ينوناقلا

 
 .ءاضتق<ا دنع ,ماعلا عاطقلا ف اهلداعي ام ىلإ ريشت اهنأ ىلع "بتكHا"و "طابتر<ا نع لوؤسHا كيرشلا" تاحلطصم أرقُت  ٥
 يينوناقلا يبسا`ا لجس ف اديقم همسا ناك اذإ <إ تاباس©ا ةعجارم ةنهم ةلوازم يونعم وأ يعيبط صخش يR زوجي < هنإف ,يينوناقلا يبسا`ا ماظنل اقفو  *

 ةراجتلا ةرازو ىدل



 

 
 ١٢١٧  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 بسا`ا ضارغR ًايفاك دعُي ريبìا كلذ لمع نأ ,ةلصلا تاذ ديكأتلا ريياعî همازتلا دعب ,هل عبات ريبخ لمع مدختسي يذلا ينوناقلا
 ةلدأ اهنأ ىلع هلمع لاجم ف ريبìا اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتس<ا وأ جئاتنلا لوبق ذئدنع ينوناقلا بساحملل نكميف ,ينوناقلا
 .ةبسانم

 لوؤسHا فرطلا
 ًاضيأ وه لوؤسHا فرطلا نوكي ام ًابلاغ ,قيدصتلا طابترا فو .طابتر<ا لحم عوضوHا نع لوؤسHا فرطلا وه لوؤسHا فرطلا .٣٤

 ءادأب ينوناقلا بسا`ا فيلكتب موقي يذلا فرطلا وه ,نوكي < وأ ,لوؤسHا فرطلا نوكي دقو .يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا
 .)فيلكتلاب مئاقلا فرطلا( ديكأتلا طابترا

 نوفدهتسHا نومدختسHا
 نومدختسيس مهنأ ينوناقلا بسا`ا عقوتي نيذلا تاسسؤHاو دارفRا تاعومجم وأ تاسسؤHا وأ دارفRا مه نوفدهتسHا نومدختسHا .٣٥

 .ديحولا مدختسHا نوكي < هنكلو ,يفدهتسHا يمدختسHا دحأ لوؤسHا فرطلا نوكي نأ نكùو .ديكأتلا ريرقت

 ينوناقلا بسا`ا نوكي < دقو .ديكأتلا ريرقت مهل هجوHا فTخب نورخآ نوفدهتسم نومدختسم كانه نوكي دق ,ت<ا©ا ضعب ف .٣٦
 مهرودقî نوكيس نيذلا صاخشRا نم ريبك ددع كانه ناك اذإ امّيس<و ,ديكأتلا ريرقت نوؤرقيس نم عيمج ديدê ىلع ًارداق
 نم ةريبك ةعومجم يلمت`ا يمدختسملل نوكي نأ حجرHا نم ناك اذإ امّيس<و ,ت<ا©ا هذه لثم فو .ريرقتلا ىلإ لوصولا
 مهل نوكت نيذلا ييسيئرلا ةحلصHا باحصأ ىلع يفدهتسHا يمدختسHا رصق زوجي ,طابتر<ا لحم عوضوHا ف تامامته<ا
 بسا`ا يب قافت<ا لاثHا ليبس ىلع اهنم ,ةفلتخم قرطب يفدهتسHا يمدختسHا ديدê نكùو .ةكرتشمو ةريبك تامامتها
 .ةحئ< وأ ماظن بجوî مهديدê وأ ,فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ لوؤسHا فرطلاو ينوناقلا

٣٧. ùا نوكي نأ نكHا نومدختسHا فرطلاو ينوناقلا بسا`ا عم رشابم لكشب يكراشم مهولث£ وأ نوفدهتسHمئاقلا فرطلاو( لوؤس 
 طابتر< ًافTخو ,نيرخóا ةكراشم نع رظنلا ضغبو .طابتر<ا تابلطتم ديدê ف )لوؤسHا فرطلا نع ًافلتخم ناك نإ فيلكتلاب
 مئاقلا فرطلا عم اهيلع قفتHا تاءارج9ا ىلع ًءانب ةفشتكم قئاقح نع ريرقت دادعإ ىلع يوطني يذلا( اهيلع قفتHا تاءارج9ا
 :)جاتنتسا ءادبإ ىلع سيلو ,ةينعم ةثلاث فارطأ يأو فيلكتلاب

 ;اهادمو اهتيقوتو تاءارج9ا ةعيبط ديدê نع ةيلوؤسHا ينوناقلا بسا`ا لمحتي )أ(

 تامولعHا نع ًاريبك ًافTتخا فلتخت تامولعم هملع ىلإ تç اذإ ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنت ىلإ ينوناقلا بسا`ا جاتحي دق )ب(
 .اهل طيطختلا ت يتلا تاءارج9ا ديدê اهيلإ دنتسا يتلا

 مايقب يضقي بلطتم ضرفب )ةيميظنتلا تاطلسلاو نويفرصHا ,لاثHا ليبس ىلع( نوفدهتسHا نومدختسHا موقي ,ت<ا©ا ضعب ف  .٣٨
 تاطابتر<ا مدختست امدنعو .يعم ضرغل ديكأت طابترا ءارج9 بيترتلاب مايقلاب ةينعHا فارطRا نوبلاطي وأ ,ةينعHا فارطRا

 دق ,كلذ ىلإ ةفاضإو .ةقيق©ا هذه ىلإ يئراقلا هّبنت ةدافإ ىلع لمتشي ديكأتلا ريرقت نإف ,يعم ضرغ قيقحتل ةعوضوم طباوض
 ةطي`ا فورظلا ىلع ًءانبو .ينّيعم يمدختسH طقف هجوم ديكأتلا ريرقت نأ ىلإ ةراش9ا بسانHا نم هنأ ينوناقلا بسا`ا ىري
 ًاديقم نوكي دق ديكأتلا ريرقت نأ يح فو .همادختسا دييقت وأ ديكأتلا ريرقت عيزوت دييقت قيرط نع كلذ قيقê نكù ,طابتر<اب
 ضرغ وأ مدختسî قلعتم ديق دوجو مدع نإف ,يعم ضرغل ًادعُم ناك ىتم وأ ينّيعم يفدهتسم يمدختسH طقف ًاهجوم ناك ىتم
 .ضرغلا كلذب قلعتي اميف وأ مدختسHا كلذ هاØ ينوناقلا بسا`ا اهلمحتي ةينوناق ةيلوؤسم دوجو ىلإ هتاذ دح ف ريشي < يعم
 .ةلصلا تاذ ةلودلا ىلعو ةلاح لك فورظ ىلع ةينوناقلا ةيلوؤسHا لمê دمتعيو

 طابتر*ا لحم عوضو:ا

 :لثم ,ةديدع ًاروص ديكأتلا طابترا لحم عوضوHا ذخأي دق .٣٩

 يذلا )ةيخيراتلا ةيدقنلا تاقفدتلاو ييخيراتلا يلاHا ءادRاو يلاHا زكرHا ,لاثHا ليبس ىلع( يخيراتلا يلاHا عضولا وأ ءادRا •
 .ةيلاHا مئاوقلا ف حاصف9او ضرعلاو سايقلاو تابث9ا هب ةصاìا عوضوHا تامولعم نوكت دق

 يذلا )ةعقوتHا ةيدقنلا تاقفدتلاو يعقوتHا يلاHا ءادRاو يلاHا زكرHا ,لاثHا ليبس ىلع( يلبقتسHا يلاHا عضولا وأ ءادRا •
 .يلام عقوت وأ ؤبنت ف حاصف9او ضرعلاو سايقلاو تابث9ا هب ةصاìا عوضوHا تامولعم نوكت دق



 

 
 ١٢١٨  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 ةيسيئرلا تارشؤHا هب ةصاìا عوضوHا تامولعم نوكت دق يذلا )ةأشنHا ءادأ ,لاثHا ليبس ىلع( يلاHا ريغ عضولا وأ ءادRا •
 .ةيلعافلاو ةءافكلل

 .تافصاوم دنتسم اهب ةصاìا عوضوHا تامولعم نوكت دق يتلا )قفارHا دحأ ةعس ,لاثHا ليبس ىلع( ةيداHا صئاصìا •

 عوضوHا تامولعم نوكت دق يتلا )ةأشنHا ف تامولعHا ةينقت ماظن وأ ةيلخادلا ةباقرلا ,لاثHا ليبس ىلع( تايلóاو مُظُنلا •
 .ةيلعافلا نأشب نايب اهب ةصاìا

 عوضوHا تامولعم نوكت دق يذلا )ةيرشبلا دراوHا تاسرا£ وأ حئاوللاب مازتل<ا وأ ةكرشلا ةمكوح ,لاثHا ليبس ىلع( كولسلا •
 .ةيلعافلا نأشب نايب وأ مازتل<ا نأشب نايب هب ةصاìا

 .ةلثمRا ضعبب ةحضوم طابترا لحم نوكت نأ لمت`ا تاعوضوHا ةعومF فينصت ىلع عبارلا قحلHا يوتحيو

 ةقلعتHا تامولعملل ةيمكلا ةعيبطلا لباقم ةيعونلا ةعيبطلا ةجرد اهنيب نم ,ةفلتخم صئاصخ طابتر<ا لحم تاعوضوHا فلت≠ نوكي .٤٠
 ةطقنب اهقلعتو ةيلبقتسHا اهتعيبط لباقم ةيخيراتلا اهتعيبطو يصخشلا ريدقتلل اهعوضخ لباقم اهتيعوضوم ةجردو تاعوضوHا هذهب
 :نم لك ىلع صئاصìا هذه رثؤتو .ةينمز ةرتفل اهتيطغت وأ ةنيعم ةينمز

 ;طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا لحم عوضوHا اهب مّوقُي وأ ساقُي نأ نكù يتلا ةقدلا )أ(

 .ةحاتHا ةلدRا اهرفوت يتلا عانق9ا ةجرد )ب(

 .يفدهتسHا يمدختسملل ةصاخ ةيمهأب مستت يتلا صئاصìا ىلإ ديكأتلا ريرقت ريشي دقو

 ءارج9 بسانم ريغ طابترا لحم ام عوضوم دوجو ةلاح يفف ,ىرخأ ةرابعبو ,ديكأتلا ىوتسî طابتر<ا لحم عوضوHا ةبسانم رثأتت < .٤١
 بسانHا نم يذلا عوضوHا فصتيو .حيحص سكعلاو ,دودحم ديكأت طابترا ءارج9 ًاضيأ ًابسانم نوكي < هنإف ,لوقعم ديكأت طابترا
 نكù ثيحب ةدد`ا طباوضلاب ةنراقم قستم لكشب هùوقت وأ هسايق نكùو ديدحتلل لباق عوضوم هنأب طابترا لحم نوكي نأ
 ديكأتلا وأ لوقعHا ديكأتلا جاتنتسا معدل ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ىلع لوص©ا تاءارج9 ةØانلا عوضوHا تامولعم عاضخإ
 .لا©ا ىضتقم بسح ,دود`ا

 طباوضلا

 ليبس ىلعف ,ةيمسر طباوض طباوضلا نوكت دقو .طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايقل ةمدختسHا ةيعجرHا سسRا يه طباوضلا .٤٢
 ,ماعلا عاطقلا ف ةبساحملل ةيلودلا ريياعHا وأ يلاHا ريرقتلل ةيلودلا ريياعHا يه طباوضلا نوكت دق ,ةيلاHا مئاوقلا دادعإ دنع لاثHا
 فادهأ وأ رقتسم ةيلخاد ةباقر راطإ ىلإ طباوضلا دنتست دقف ,ةيلخادلا ةباقرلا تاودR ةيليغشتلا ةيلعافلا نع ريرقت دادعإ دنعو
 دقعلا وأ ةحئTلا وأ ماظنلا يه طباوضلا نوكت دق ,مازتل<ا نع ريرقت دادعإ دنعو ;ضرغلا قيقحتل ًاصيصخ ةعوضوم ةيدرف ةباقر
 عامتجا تارم ددع لثم( ءادRا نم هيلع قفتم ىوتسم وأ ًايلخاد ةعوضوHا كولسلا دعاوق ةيمسر لقRا طباوضلا ةلثمأ نمو .قبطنHا

Wخ ةنيعم ةنTماعلا ل(. 

 مك©ا قايس ف طابتر<ا لحم عوضوملل ةلوقعم ةجردب قستHا سايقلا وأ يوقتلا لجأ نم ةبسانم طباوض كانه نوكت نأ مزلي .٤٣
 نوكتو .مهفلا ءوسو ةيدرفلا تاريسفتلل ةضرع جاتنتسا يأ نوكي ,ةبسانHا طباوضلا هرفوت يذلا يعجرHا راط9ا دوجو نودو .ينهHا
 سفنل ىتح ةفلتخم طباوض دجوت نأ نكùو .طابتر<ا فورظب ةلص تاذ نوكت ,ىرخأ ةرابعبو ,قايسلل ةيعارم ةبسانHا طباوضلا
 اهلح متي يتلا ءTمعلا ىواكش ددع نوكي دق ,لاثHا ليبس ىلعف .يوقتلا وأ سايقلا فTتخا هيلع بترتي ا£ ,طابتر<ا لحم عوضوHا
îمعلا اضر لاني اTيتلا طباوضلا دحأ ء ùسايقمك اهرايتخا يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلل نك Hمعلا اضر عوضوTلحم نوكي يذلا ء 
 ةيلمع لوأ يلت يتلا ةثTثلا روهشلا لTخ ءارشلا راركت تارم ددع يوقتلا وأ سايقلاب مئاق رخآ صخش راتخي دق اميف ,طابتر<ا
 نم ةفلتخم ةعومF ةبسانم نوكت < دق اهنكل ,طابتر<ا فورظ نم ةنيعم ةعومF ةبسانم طباوضلا نوكت نأ ًاضيأ نكùو .ءارش
 نم ةنيعم ةعومجم مادختسا ةيميظنتلا تاطلسلا وأ تاموكحلل ريراقتلا دادعإ بلطتي دق ,لاثHا ليبس ىلعف .طابتر<ا فورظ
 .يمدختسHا نم ًاقاطن عسوأ ةعومجم بسانت < دق طباوضلا هذه نكل ,طباوضلا

 :ةيلاتلا صئاصìاب ةبسانHا طباوضلا مستت .٤٤

 .تارارقلا ذاختا ف يفدهتسHا يمدختسHا دعاست عوضوملل تامولعم ىلإ ةمئHTا طباوضلا قيبطت يدؤي :ةمءHTا )أ(



 

 
 ١٢١٩  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 رثؤت نأ لوقعم لكشب عقوتُي ةمهم لماوع اهل ًاقفو ةدعHا عوضوHا تامولعم لفغُت < امدنع ةلمتكم طباوضلا نوكت :لامتك<ا )ب(
 ,ءاضتق<ا دنع ,ةلمتكHا طباوضلا لمشتو .تامولعHا كلت ىلع ًءانب نوفدهتسHا نومدختسHا اهذختي يتلا تارارقلا ىلع
 .حاصف9او ضرعلل ةيعجرHا سسRا

 عوضوملل ةلوقعم ةجردب قستم سايق وأ يوقت ءارجإب اهيلع دامتع<ا نكù يتلا طباوضلا حمست :اهيلع دامتع<ا ةيناكمإ )ج(
 لبق نم ةلثا£ فورظ ف طباوضلا هذه مدختسُت امدنع ,حاصف9او ضرعلا ,ءاضتق<ا دنع ,كلذ ف اî ,طابتر<ا لحم
 .يفلتخم يينوناق يبساحم

 فورظ لظ ف ًابسانم نوكي امبسح زيحتلا نم ةيلاخ عوضوم تامولعم ىلإ ةديا`ا طباوضلا قيبطت يدؤي :ةيداي©ا )د(
 .طابتر<ا

 .اهمهف يفدهتسHا يمدختسملل نكù عوضوم تامولعم ىلإ مهفلل ةلباقلا طباوضلا قيبطت يدؤي :مهفلل ةيلباقلا )ه(

 .ةبسانم طباوض دارفRا دحأ براجتب ةقلعتHا ماكحRا وأ تاعقوتلل ةضماغلا فاصوRا دعُت < .٤٥

 عضخت ةلأسم يه يعم طابتر< طباوضلا ةبسانم مييقت دنع هTعأ ةروكذHا صئاصìا نم ةيصاخ لك ةيمهR يبسنلا نزولا نإ .٤٦
 طابترا ءارج9 ةبسانم ريغ طباوض دوجو ةلاح يفف ,ىرخأ ةرابعبو ,ديكأتلا ىوتسî طباوضلا ةبسانم رثأتت <و .ينهHا مكحلل
 بجوî ةضورفم طباوضلا نوكت دقو .حيحص سكعلاو ,دودحم ديكأت طابترا ءارج9 ًاضيأ ةبسانم نوكت < اهنإف ,لوقعم ديكأت
 عضوت دقو .)ةضورفHا طباوضلا( ةفافش لمع ةيلآ عبتت اهب فرتعم وأ اهل حرصم ءاربخلل تائيه نع ةرداص وأ ,ةحئ< وأ ماظن

 طباوضلا تناك اذإ ام رثؤيو .طابترTل ةصاìا فورظلا لظ ف عوضوHا تامولعم دادعإ ضرغل صاخ لكشب ىرخأ طباوض
 طباوضلا نوكت نأ ضرتفُي ,لاثHا ليبس ىلعف ,يعم طابتر< اهتبسانم مييقتل مزTلا لمعلا ىلع صاخ لكشب ةعوضوم وأ ةضورفم
 .كلذ فTخ ىلإ ريشي ام دوجو مدع ةلاح ف ,تامولعHا نم يفدهتسHا يمدختسHا تاجايتح< ةمئTم تناك اذإ ةبسانم ةضورفHا

 متيو .هùوقت وأ طابتر<ا لحم عوضوHا سايق ةيفيك مهف نم مهنيكمتل يفدهتسHا يمدختسملل ةحاتم طباوضلا نوكت نأ مزلي  .٤٧
 :ةيتóا قرطلا نم رثكأ وأ ةقيرطب يفدهتسHا يمدختسHا بناج نم اهيلع عTطTل طباوضلا ةحاتإ

 .اهنع نTع9ا )أ(

 .عوضوHا تامولعم ف حضاو لكشب اهنيمضت لTخ نم )ب(

 .ديكأتلا ريرقت ف حضاو لكشب اهنيمضت لTخ نم )ج(

 .قئاقدلاو تاعاسلاب تقولا سايق طباض لاثHا ليبس ىلع ,اهل ماع مهف دوجو قيرط نع )د(

 داêا اهردصي يتلا طباوضلا وأ دوقعلا دحأ طورش كلذ لاثمو ,نيددحم يفدهتسم يمدختسH طقف ةحاتم طباوضلا نوكت دق .٤٨
 .)٣٨ ةرقفلا ًاضيأ رظنا( يعم ضرغل <إ ةمئTم نوكت < اهنR ةعانصلا لخاد مه نH طقف ةحاتم نوكت يتلاو تاعانصلا ىدحإ

 .ةبسانم طباوضلا تناك اذإ ام ديدحتب طابتر<ا نمض ينوناقلا بسا`ا موقي .٤٩

 ةلد=ا

 ةلدRا نم يفكي ام ىلع لوصحلل ينهHا كشلا ةعزن ىلع مئاق يكولس فقوî مازتل<ا عم اهذيفنتو ديكأتلا تاطابتر< طيطختلا متي .٥٠
 ينهHا مك©ا ةسرا£ مزليو .طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايق تاجرخم لوح طابتر<ا قايس ف ةبسانHا
 ديدê دنع امّيس<و ,هذيفنتو طابترTل طيطختلا ءانثأ اهتدوجو ةحاتHا ةلدRا ةيمكو طابتر<ا رطخو ةيبسنلا ةيمهRا ف رظنلا دنع
 .اهادمو اهتيقوتو تاءارج9ا ةعيبط

 ينهHا كشلا ةعزن
 :يلي ام ىلإ لاثHا ليبس ىلع هابتن<ا ىلع يوطني يكولس فقوم يه ينهHا كشلا ةعزن .٥١

 ;اهيلع لصحتHا ىرخRا ةلدRا عم قستHا ريغ ليلدلا )أ(

 اهمادختسا متيس يتلا تاراسفتس<ا ىلع دودرلاو تادنتسHا ىلع دامتع<ا ةيناكمإ ف كيكشتلا يعدتست يتلا تامولعHا )ب(
 ;ةلدأك

 ;ةلصلا تاذ ديكأتلا ريياعم اهبلطتت يتلا كلت ىلإ ةفاضإ ىرخأ تاءارجإ ذاختا ىلإ ةجا©اب يحوت يتلا فورظلا )ج(

 .لمتحم فيرê دوجو ىلإ ريشت دق يتلا عاضوRا )د(



 

 
 ١٢٢٠  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 :رطخ نم د©اب لاثHا ليبس ىلع مايقلل ًايرورض ًارمأ طابتر<ا ةدم لاوط ينهHا كشلا ةعزن ىلع ظاف©ا دعُي  .٥٢

 ;ةيدايتعا ريغ فورظ نع يضاغتلا •

 ;تاظحHTا نم تاجاتنتس<ا طابنتسا دنع د©ا نع دئازلا ميمعتلا •

 .اهجئاتن يوقتو اهادمو اهتيقوتو تاءارج9ا ةعيبط ديدê دنع ةبسانم ريغ تاضارتفا مادختسا •

 دامتع<ا ةيناكمإ فو ةقستHا ريغ ةلدRا ف كيكشتلا ىلع كلذ يوطنيو .ةلدÆل يدقن مييقت ءارج9 ةيرورض ينهHا كشلا ةعزن دعُت .٥٣
 فورظلا ءوض ف اهيلع لصحتHا ةلدRا ةبسانمو ةيافك ف رظنلا ىلع ًاضيأ يوطنيو .تاراسفتس<ا ىلع دودرلاو تادنتسHا ىلع
 .ةطي`ا

 مل ام ةحيحص اهنأ ىلع قئاثولاو تTجسلا لوبق زوجي ,ةحيحص تادنتسHا تناك اذإ ام نأشب ديكأت ءارجإ طابتر<ا مزلتسي مل ام .٥٤
 ىلع دامتع<ا ةيناكمإ ف ينوناقلا بسا`ا رظني ,كلذ عمو .كلذ فTخب داقتع<ا ىلإ هوعدي ببس ينوناقلا بسا`ا ىدل نكي
 .ةلدأك اهمادختسا متيس يتلا تامولعHا

٥٥. > ùا يمدقم ةنامأ ىلع ةلادلا ةقباسلا براجتلا نع يضاغتلاب ينوناقلا بسا`ا موقي نأ عقوت نكRنإف ,كلذ عمو .مهتهازنو ةلد 
 .ينهHا كشلا ةعزنب يلحتلا ىلإ ةجا©ا نم ينوناقلا بسا`ا يفعُي < ةهازنلاو ةنامRاب نوعتمتي ةلدRا يمدقم نأب داقتعا دوجو

 ينهHا مك©ا
 ديكأتلا ريياعمو ةلصلا تاذ ةيقTخRا تابلطتHا ريسفت نكù < هنR اذهو .ديكأتلا طابترا ءارجإ نس© ًايرورض ينهHا مك©ا دعُي .٥٦

 قئاق©ا ىلع ةربخو ةفرعمو بيردت نم مئTم وه ام قيبطت نودب طابتر<ا ةدم لاوط ةمزTلا ةسوردHا تارارقلا ذاختاو ةلصلا تاذ
 :يلي اî ةقلعتHا تارارقلا ذاختا دنع ةصاخ ةفصب ًايرورض ينهHا مك©ا نوكيو .فورظلاو

 .طابتر<ا رطخو ةيبسنلا ةيمهRا •

 .ةلدRا ىلع لوص©او ةلصلا تاذ ديكأتلا ريياعم تابلطتî ءافولل ةمدختسHا تاءارج9ا ىدمو تيقوتو ةعيبط •

 فادهأ قيقحتل دهWا نم ديزHا لذب يعتي ناك اذإ امو ,ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ىلع لوص©ا ت دق ناك اذإ ام يوقت •
 ام يوقت ف ًابولطم ينهHا مك©ا نوكي ,صوصìا هجو ىلع دود`ا ديكأتلا طابترا ةلاح فو .ةلصلا تاذ ديكأتلا ريياعم
 .ديكأتلا نم ٍدجم ىوتسم ىلإ لصوتلا ت دق ناك اذإ

 بسا`ا راتخا اذإ اهعضو وأ طباوضلا رايتخا ىلعو ,طابتر<ا لحم عوضوHا ىلع طباوضلا قيبطت ,رشابHا طابتر<ا ةلاح ف •
 .نورخآ اهب ماق يتلا تاداهتج<ا يوقت ,قيدصتلا طابترا ةلاح فو .كلذب موقي نأ ينوناقلا

 .اهيلع لصحتHا ةلدRا ىلع ًءانب اهطابنتسا بسانHا نم يتلا تاجاتنتس<ا •

 مهاس ينوناق بساحم بناج نم مك©ا اذه ةسرا£ متت نأ ف ينوناقلا بسا`ا نم لومأHا ينهHا مكحلل ةزيمHا ةمسلا لثمتت .٥٧
 .ةلوقعم ماكحأ قيقحتل ةمزTلا تاءافكلا ريوطت ف هتربخو هتفرعمو هبيردت

 رومRا نأشب رواشتلا دعاسيو .ينوناقلا بساحملل ةمولعHا فورظلاو قئاق©ا ىلع اهنيعب ةلاح ةيأ ف ينهHا مك©ا ةسرا£ دمتعت .٥٨
 ىوتسم ىلع نيرخآ صاخشأو طابتر<ا قيرف يب وأ طابتر<ا قيرف لخاد ًءاوس ,طابتر<ا ريس لTخ لدجلل ةريثHا وأ ةبعصلا
 .ةلوقعمو ةسوردم ماكحأب مايقلا ف ينوناقلا بسا`ا ,هجراخ وأ بتكHا لخاد نم بسانم

٥٩. ùا مك©ا يوقت نكHا مك©ا ناك اذإ ام ىلع ًءانب ينهHؤفكلا قيبطتلا سكعي هيلإ لصوت Hاذإ امو يوقتلا وأ سايقلاو ديكأتلا ئداب 
 يذلا ديكأتلا ريرقت خيرات ىتح ينوناقلا بساحملل ةمولعHا فورظلاو قئاق©ا ,عم قستي اîو ,ءوض ف ًابسانم دعُي مك©ا ناك
 .هردصي

 طابتر<ا قئاقح اهمعدت < تارارق ذاخت< رربمك ينهHا مك©ا مادختسا نكù <و .طابتر<ا ةدم لاوط ينهHا مك©ا ةسرا£ مزلي .٦٠
 .ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام وأ هفورظو



 

 
 ١٢٢١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 اهتبسانمو ةلدRا ةيافك
 فيرê دوجو رطاخî ةبولطHا ةلدRا ةيمك رثأتتو .اهتيمكل سايقم يه ةلدRا ةيافكو .ناطبارتم نTماع اهتبسانمو ةلدRا ةيافك .٦١

 املكف( ةلدRا كلت ةدوجب ًاضيأو )اهيلع لوص©ا مزلي دق يتلا ةلدRا تداز ,رطا≠ا تداز املكف( عوضوHا تامولعم ف يرهوج
 يترقفلا ًاضيأ رظنا( اهتدوج فعض نع ضّوعي < دق ةلدRا نم ديزHا ىلع لوص©ا نأ ريغ .)ةبولطHا ةلدRا تلق ,ةدوWا تداز

 .)٨٢و ٨١

 بسا`ا هيلإ صلخي يذلا جاتنتسTل معدلا ريفوت ف اهيلع دامتع<ا ةيناكمإو اهتمءTم ىدم يأ ;اهتدوW سايقم يه ةلدRا ةبسانم .٦٢
 .ينوناقلا

 رادصإ نكùو .اهيلع لوص©اب ةطي`ا فورظلا نم فرظ لك ىلع فقوتتو ,اهتعيبطو اهردصî ةلدRا ىلع دامتع<ا ةيناكمإ رثأتت .٦٣
 ةلاح ف ىتحو .ةمهم تاءانثتس< ةعضاخ نوكت تاميمعتلا هذه نأ ريغ ;ةلدRا عاونأ فلتخم ىلع دامتع<ا ةيناكمإ نأشب تاميمعت
 نكù < دق ,لاثHا ليبس ىلعف .اهيلع دامتع<ا ةيناكمإ ىلع رثؤت نأ نكù فورظ دجوت دقف ,ةيجراخ رداصم نم ةلدأ ىلع لوص©ا
 ةيناكمإب ميلستلا عمو .ًايعوضوم نكي مل وأ ةيفاك ةفرعم اذ ردصHا نكي مل اذإ يجراخ ردصم نم اهيلع لصحتHا ةلدRا ىلع دامتع<ا
 :ةديفم نوكت دق ةلدRا ىلع دامتع<ا ةيناكمإ لوح ةيتóا تاميمعتلا نإف ,تاءانثتسا دوجو

 .ينعHا فرطلا جراخ نم رداصم نم اهيلع لوص©ا متي امدنع ةلدRا ىلع دامتع<ا ةيناكمإ ديزت •

 .ةلاّعف ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ نوكت امدنع ًايلخاد ةّدعHُا ةلدRا ىلع دامتع<ا ةيناكمإ ديزت •

 تاودأ نم ةادأ قيبطت ةظحTم لTخ نم ,لاثHا ليبس ىلع( رشابم لكشب ينوناقلا بسا`ا اهيلع لصحي يتلا ةلدRا دعُت •
 ,لاثHا ليبس ىلع( ل<دتس<اب وأ رشابم ريغ لكشب اهيلع لصحي يتلا ةلدRا نم اهيلع دامتع<ا ةيناكمإ ف ىلعأ )ةباقرلا
 .)ةباقرلا تاودأ نم ةادأ قيبطت نع راسفتس<ا لTخ نم

 ىلع( كلذ ريغ وأ ينورتكلإ طيسو ف وأ ةيقرو تناك ًءاوس ,قثوم لكش ف دجوت امدنع ةلدRا ىلع دامتع<ا ةيناكمإ ديزت •
 ضرعلا نم اهيلع دامتع<ا ةيناكمإ ف ىلعأ ام عامتجا دقع عم نمازتلاب اهدادعإ متي يتلا رضا`ا نوكت ,لاثHا ليبس
 .)هتشقانم تº اH قحTلا يوفشلا

 ةفلت≠ا ةعيبطلا تاذ ةلدRا نم وأ ةفلتخم رداصم نم اهيلع لصحتHا ةقستHا ةلدRا نم هيلإ لصوتُي يذلا ديكأتلا ىوتسم نوكي .٦٤
 لوص©ا نإف ,كلذ ىلإ ةفاضإو .ةدح ىلع اهنم لك ف رظنلا متي يتلا ةلدRا رصانع نم هيلإ لصوتُي يذلا ديكأتلا نم ًةداع ىلعأ
 دحأ ىلع دامتع<ا ةيناكمإ مدع ىلإ ريشي وأ ىرخRا ةلدRا معدي نأ امإ ةفلتخم ةعيبط تاذ ةلدأ وأ ةفلتخم رداصم نم ةلدأ ىلع
 ديدê يرورضلا نمف ,رخآ ردصم نم اهيلع لصحتHا ةلدRا عم رداصHا دحأ نم اهيلع لصحتHا ةلدRا قاستا مدع دنعو .ةلدRا
 .قاست<ا مدع ةلاح ل© ةمزTلا ةيفاض9ا تاءارج9ا

 نمزلا نم ةرتف يطغت يتلا عوضوHا تامولعم نأشب ديكأت ىلإ لصوتلا نإف ,ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ىلع لوص©اب قلعتي اميف .٦٥
 تاجاتنتس<ا نإف ,كلذ ىلإ ةفاضإو .ةددحم ةينمز ةطقن ف عوضوHا تامولعم نأشب ديكأت ىلإ لصوتلا نم ًةداع ةبوعص رثكأ نوكي
 جاتنتسا يأ ينوناقلا بسا`ا مدقي < ,ىرخأ ةرابعبو ;طابتر<ا اهيطغي يتلا ةرتفلا ىلع ًةداع ةرصتقم نوكت تايلóا نأشب ةمدقHا
 .لبقتسHا ف ةدد`ا ةقيرطلاب لمعلا ف رمتستس ةيلóا تناك اذإ ام نأشب

 ىلع كلذ يوطنيو ,ينهHا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ ينوناقلا بسا`ا جاتنتس< ًاساسأ لكشت يتلا ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ديدê دعُي .٦٦
 سراùو ينهHا مك©ا ينوناقلا بسا`ا مدختسيو .اهيلع لصحتHا تامولعHا ةدئافو ةلدRا ىلع لوص©ا ةفلكت يب ةقTعلا ف رظنلا
 .ديكأتلا ريرقت معدل ,اهتبسانمو اهتيافك مييقت يلاتلابو ,اهتدوجو ةلدRا ةيمك مييقت ف ينهHا كشلا ةعزن

 ةيبسنلا ةيمهRا
 اذإ ام مييقتو ,اهادمو اهتيقوتو تاءارج9ا ةعيبط ديدê كلذ ف اî ,هذيفنتو ديكأتلا طابتر< طيطختلاب ةيبسنلا ةيمهRا طبترت .٦٧

 اهنكل ,ةطي`ا فورظلا ءوض ف ةيبسنلا ةيمهRاب قلعتي اميف ةينهHا ماكحRا سراºو .فيرحتلا نم ةيلاخ عوضوHا تامولعم تناك
 مايقلا ف ةيبسنلا ةيمهRا نوكت ,ضرغلا سفن قيقحتلو يمدختسHا سفن فادهتسا دنعف ,ىرخأ ةرابعبو ,ديكأتلا ىوتسî رثأتت <
 اهيلإ جاتحي يتلا تامولعHا ىلع دمتعت ةيبسنلا ةيمهRا نR دودحم ديكأت طابتراب مايقلا ف اهسفن يه لوقعم ديكأت طابتراب
 .نوفدهتسHا نومدختسHا



 

 
 ١٢٢٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 تاذ تارارقلا ىلع ,اهلمجم ف وأ ةدرفنم ,رثؤت نأ لوقعم لكشب عقوتُي ناك اذإ ةيرهوج ,ت<افغ9ا كلذ ف اî ,تافيرحتلا دعُت .٦٨
 ةيبسنلا ةيمهRا ف ينوناقلا بسا`ا رظن عضخيو .عوضوHا تامولعم ساسأ ىلع نوفدهتسHا نومدختسHا اهذختي يتلا ةلصلا

 امو .ةعومجمك نوفدهتسHا نومدختسHا اهيلإ جاتحي يتلا ةكرتشHا تامولعملل ينوناقلا بسا`ا روصتب كلذ رثأتيو ,ينهHا همك©
 تافيرحتلل لمت`ا رثRا ف ًةداع رظنلا متي Tف ,نوددحم نومدختسم اهيلإ جاتحي ةنيعم تامولعم ريفوت وه طابتر<ا فده نكي مل
 .ريبك لكشب اهيلإ نوجاتحي يتلا تامولعHا نيابتت دق نيذلا يمدختسHا نم ةددحم ةعومجم ىلع

 لماوعلا ةيمهR يبسنلا نزولا دعُيو .ةيمكلا لماوعلا قايس ف ,ءاضتق<ا دنعو ,ةيعونلا لماوعلا قايس ف ةيبسنلا ةيمهRا ىلإ رظنُي  .٦٩
 .ينهHا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ يعم طابترا ف ةيبسنلا ةيمهRا ف رظنلا دنع ةيمكلاو ةيعونلا

 ضعب طابتر<ا يطغي امدنعف ,كلذلو .ينوناقلا بسا`ا هردصي يذلا ديكأتلا ريرقت اهيطغي يتلا تامولعHاب ةيبسنلا ةيمهRا قلعتت .٧٠
 هيطغي يذلا عوضوHا تامولعم نم ءزWا كلذب طقف قلعتي اميف ةيبسنلا ةيمهRا ىلإ رظنُي ,اهلك سيلو ,عوضوHا تامولعم بناوج
 .طابتر<ا

 طابتر<ا رطخ
 اîرو ,اهفيرê متي دقف كلذلو ,طباوضلاو طابتر<ا لحم عوضوHا قايس ف عوضوHا تامولعم نع بسانم لكشب ريبعتلا رذعتي دق .٧١

 لحم عوضوHا يوقت وأ سايق ىلع طباوضلا قيبطت حيحص لكشب عوضوHا تامولعم سكعت < امدنع اذه ثدحيو .ةيرهوج ةجردل
 .طابتر<ا

 <و .يرهوج لكشب ةفّرحُم عوضوHا تامولعم نوكت امدنع بسانم ريغ ًاجاتنتسا ينوناقلا بسا`ا ءادبإ رطخ وه طابتر<ا رطخ .٧٢
 وأ ةيئاضقلا ىواعدلا نع ةمجانلا ةراسìا لثم ,ينوناقلا بسا`ا لمعب ةطبترHا راطخRا ,ىلإ ريشي <و ,طابتر<ا رطخ لمشي
 .يعم عوضوم تامولعî لصتي اميف ةئشانلا ىرخRا ت<ا©ا وأ ةعمسلا ءوس

 ,قلطHا ديكأتلا نم لقأ "لوقعHا ديكأتلا" نوكي كلذلو ,ةفلكتلا ثيح نم ًاديفم نوكي امّلق وأ ةّيلكلاب طابتر<ا رطخ ةلازإ نكù امّلق  .٧٣
 :يلي ام اهنيب نم لماوعل ةجيتن

 .ةيئاقتنا تارابتخا مادختسا •

 .ةيلخادلا ةباقرلل ةمزHTا دويقلا •

 .ةعطاق تسيلو ةعنقم نوكت ينوناقلا بساحملل ةحاتHا ةلدRا نم ريثكلا نأ ةقيقح •

 .ةلدRا كلت ىلع ًءانب تاجاتنتس<ا نيوكتو اهùوقتو ةلدRا عمج ف ينهHا مك©ا مادختسا •

 .طباوضلاب ةنراقم هùوقت وأ هسايق دنع طابتر<ا لحم عوضوHا صئاصخ ,ت<ا©ا ضعب ف •

 عيمج ف ةرضاح تانوكHا هذه عيمج نوكت نأ ةرورضلاب سيل هنأ مغر ,ةيتóا تانوكHا ف طابتر<ا رطخ لثمتي دق ,ماع هجوبو .٧٤
 :اهل ةبسنلاب ةمهم وأ ديكأتلا تاطابترا

 :يلي ا£ اهرودب فلأتت ,رشابم لكشب ينوناقلا بسا`ا اهيلع رثؤي < رطاخم )أ(

 نم يأ قيبطتب ةينعHا فارطRا مايق رابتع<ا ف ذخRا لبق يرهوج فيرê ىلع عوضوHا تامولعم ءاوتحا ةيلباق )١(
 ;)مزHTا رطìا( ةلصلا تاذ ةباقرلا تاودأ

 ف ,هحيحصتو هفاشتكا متي نل وأ ,هعنم متي نل عوضوHا تامولعم ف ثدحي يذلا يرهوWا فيرحتلا نأ رطخ )٢(
 ;)ةباقرلا رطخ( ةينعHا فارطRا اهقبطت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ةطساوب بسانHا تقولا

 :يلي ا£ اهرودب فلأتت ,رشابم لكشب ينوناقلا بسا`ا اهيلع رثؤي رطاخم )ب(

 ;)فاشتك<ا رطخ( يرهوWا فيرحتلا فشتكت نل ينوناقلا بسا`ا اهذفني يتلا تاءارج9ا نأ رطخ )١(

 ًاقبط طابتر<ا لحم عوضوملل هùوقت وأ ينوناقلا بسا`ا سايقب ةطبترHا رطا≠ا ,رشابم طابتراب مايقلا ةلاح ف )٢(
 .)يوقتلا وأ سايقلا رطخ( طباوضلل

 :ًاصوصخو ,طابتر<ا فورظب طابتر<اب تانوكHا هذه نم نوكم لك ةلص ةجرد رثأتت .٧٥



 

 
 ١٢٢٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 عوضوHا قلعتي امدنع ةباقرلا رطخ موهفم نوكي دق ,لاثHا ليبس ىلعف .عوضوHا تامولعمو طابتر<ا لحم عوضوHا ةعيبط •
 ةلاح دوجو وأ ةباقر ةادأ ةيلعاف نع تامولعî قلعتي امدنع هنم ةدئاف رثكأ ةأشنHا ءادأ نع تامولعم دادعإب طابتر<ا لحم
 .ةيدام

 ينوناقلا بسا`ا ررقي ,لاثHا ليبس ىلعف .دودحم ديكأت طابترا مأ لوقعم ديكأت طابترا هذيفنت متي يذلا طابتر<ا ناك اذإ ام •
 دق ةلا©ا هذه فو ,ةباقرلا تاودأ رابتخا فTخ ىرخأ لئاسوب ةلدRا ىلع لصحي نأ دود`ا ديكأتلا تاطابترا ف ًابلاغ
 .عوضوHا تامولعم سفنب قلعتHا لوقعHا ديكأتلا طابترا ف هنم ةلص لقأ ةباقرلا رطخ ف رظنلا نوكي

 ةلص وذ طابتر<ا رطخ موهفم نأ يح يفف .قيدصت طابترا مأ ًارشابم ًاطابترا هذيفنت متي يذلا طابتر<ا ناك اذإ ام •
 .ةرشابHا تاطابتر<اب ةلص رثكأ يوقتلا وأ سايقلا رطì ًاقاطن عسوRا موهفHا نإف ,قيدصتلا تاطابتراب

 .ةقدب هسايق نكù ًارمأ سيلو ,ينهHا مكحلل ًاعضاخ ًارمأ رطا≠ا ف رظنلا دعُيو

 اهادمو اهتيقوتو تاءارج9ا ةعيبط
 :يلي ام ىلع تاءارج9ا لمتشت دقو .دودحم ديكأت وأ لوقعم ديكأت ىلع امإ لوصحلل تاءارج9ا نم ةعومجم ًةداع مدختسُت .٧٦

 ;يصقتلا  •

 ;ةظحHTا  •

 ;ديكوتلا  •

 ;باستح<ا ةداعإ  •

 ;ذيفنتلا ةداعإ  •

 ;ةيليلحتلا تاءارج9ا  •

 .راسفتس<ا  •

 ةيرظنلا ةيحانلا نم نكù ,ديكأتلا تاطابترا نم ديدعلاب قلعتي اميفف .رخó طابترا نم اهادمو اهتيقوتو تاءارج9ا ةعيبط نيابتت 
 .هيف سبل < حضاو لكشب تانيابتلا هذهب غTب9ا بعصي ,ًايلمع نكلو .تاءارج9ا ف ةيئاهن < تانيابت كانه نوكت نأ

 ةيلآ راطإ ف ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام عمجو ديكأتلا بيلاسأو تاراهم مادختسا دود`ا ديكأتلاو لوقعHا ديكأتلا نم لك بلطتي  .٧٧
 .ىرخRا طابتر<ا فورظو طابتر<ا لحم عوضوملل مهف ىلإ لصوتلا ىلع لمتشت يتلا ةيجهنHاو ةرركتHا طابتر<ا

 :لوقعم ديكأت طابتراب مايقلا مزلتسي  .٧٨

 طابتر<ا فورظو طابتر<ا لحم عوضوHا مهف ىلع ًءانب ,طابتر<ا لحم عوضوHا ف يرهوWا فيرحتلا رطاخم يوقتو ديدê )أ(
 ;ىرخRا

 ;ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا معدل لوقعم ديكأت ىلإ لصوتللو ةمّيقHا رطا≠ا ةهجاوH ةمزTلا تاءارج9ا ذيفنتو ميمصت )ب(

 ىلع لوصحلل ةمئاقلا فورظلا لظ ف موزللا دنع يعسلاو طابتر<ا قايس ف اهيلع لصحتHا ةلدRا ةبسانمو ةيافك يوقت )ج(
 .ةلدRا نم ديزHا

 اهب ةنراقم ةدودحم دود`ا ديكأتلا طابترا ف اهادمو اهتيقوتو ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام عمجب ةصاìا تاءارج9ا ةعيبط دعُت .٧٩
 لوص©ا ةرورض ىلع ,لاثHا ليبس ىلع ,طابترا لحم ام عوضوî صاìا ديكأتلا ريياعم دحأ صني دقو .لوقعHا ديكأتلا طابترا ف
 ةيليلحتلا تاءارج9ا لTخ نم يساسأ لكشب دود`ا ديكأتلا تاطابترا نم يعم عونل ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ىلع
 ,دود`ا ديكأتلا تاطابتر< ىرخRا عاونRا ف طابتر<ا لحم عوضوHاب ةصاخ ديكأت ريياعم دوجو مدع ةلاح ف نكل .تاراسفتس<او
 نيابتت فوسو ساسRاب تاراسفتساو ةيليلê تاءارجإ ,نوكت < وأ ,ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام عمجب ةصاìا تاءارج9ا نوكت دقف
 فرطلاو نوفدهتسHا نومدختسHا اهيلإ جاتحي يتلا تامولعHاو طابتر<ا لحم عوضوHا امّيس<و ,طابتر<ا فورظل ًاعبت تاءارج9ا هذه



 

 
 ١٢٢٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 مكحلل ًاعضاخ ًارمأ اهادمو اهتيقوتو تاءارج9ا ةعيبط ديدê دعُيو .ةلصلا تاذ ةفلكتلاو تقولا دويق ىلإ ةفاضإ ,فيلكتلاب مئاقلا
 .رخó طابترا نم رومRا هذه نيابتتو ينهHا

 :دودحم ديكأت طابتراب مايقلا مزلتسي .٨٠

 طابتر<ا لحم عوضوHا مهف ىلع ًءانب ,عوضوHا تامولعH يرهوج فيرê اهيف أشني نأ لمت`ا نم يتلا ت<اFا ديدê )أ(
 ;ىرخRا طابتر<ا فورظو

 ;ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا معدل دودحم ديكأت ىلإ لصوتللو ت<اFا كلت ةWاعH ةمزTلا تاءارج9ا ذيفنتو ميمصت  )ب(

 داقتع<ا ىلإ هوعدي رمأ ينوناقلا بسا`ا ملع ىلإ اç اذإ ةلدRا نم ديزHا ىلع لوصحلل ةيفاضإ تاءارجإ ذيفنتو ميمصت )ج(
 .ًايرهوج ًافيرê ةفّرحم نوكت دق عوضوHا تامولعم نأب

 اهتدوجو ةحاتHا ةلدRا ةيمك
 :يلي اî اهتدوجو ةحاتHا ةلدRا ةيمك رثأتت .٨١

 امدنع ةيعوضوم لقأ ةلدأ ىلع لوص©ا عقوتُي دق ,لاثHا ليبس ىلعف .عوضوHا تامولعمو طابتر<ا لحم عوضوHا صئاصخ )أ(
 ;)٤٠ ةرقفلا رظنا( ةيخيرات تامولعم تسيلو يلبقتسم هجوت تاذ عوضوHا تامولعم نوكت

 ببسب لاثHا ليبس ىلع ,ًادوجوم نوكي نأ لوقعم لكشب عقوتHا نم ناك ليلد رفوتي < امدنع لا©ا وه امك ىرخأ فورظ )ب(
 ديق دوجو وأ تامولعHا مُظُن ةيافك مدع وأ ةأشنHاب ةصاìا تادنتسHاب ظافتح<ا ةسايس وأ ينوناقلا بسا`ا ييعت تيقوت
 .لوؤسHا فرطلا نم ضورفم

 .ةعطاق تسيلو ةعنقم ةعيبط تاذ ةحاتHا ةلدRا نوكت ام ًةداعو

 :امدنع دود`ا ديكأتلا وأ لوقعHا ديكأتلا طابتر< ًءاوس ًابسانم لدعHا ريغ جاتنتس<ا دعُي < .٨٢

 وأ ;بسانم ىوتسم ىلإ طابتر<ا رطخ نم دحلل ةمزTلا ةلدRا ىلع لوص©ا نم ينوناقلا بسا`ا فورظلا عنº )أ(

 ىوتسم ىلإ طابتر<ا رطخ نم دحلل ةمزTلا ةلدRا ىلع لوص©ا نم ينوناقلا بسا`ا عنù ًاديق طابتر<ا ف فرط ضرفي )ب(
 .بسانم

 ديكأتلا ريرقت

 كلذ نع حضاو ريبعت ىلع يوتحي ًابوتكم ًاريرقت مدقيو ,اهيلع لصحتHا ةلدRا ساسأ ىلع هجاتنتسا نيوكتب ينوناقلا بسا`ا موقي .٨٣
 .ديكأتلا ريراقتل ةيساسRا رصانعلا ديكأتلا ريياعم عضتو .عوضوHا تامولعî قلعتHا جاتنتس<ا

 ينوناقلا بسا`ا يأر لقنت يتلا تابث9ا ةغيصب ينوناقلا بسا`ا هيلإ صلخ يذلا جاتنتس<ا نع رَّبعُي ,لوقعHا ديكأتلا طابترا ف  .٨٤
 .طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايق تاجرخم ف

 :لوقعHا ديكأتلا طابتر< بسانم لكشب اهنع رّبعُم تاجاتنتس< ةلثمأ يلي اميف .٨٥

 لحم عوضوHاب قلعتم جاتنتسا ءادبإ دنع ,")س( نوناقلاب ةيرهوWا بناوWا عيمج نم تمزتلا دق ةأشنHا نإف ,انيأر فو" •
 وأ ;ةقبطنHا طباوضلاو طابتر<ا

 ]خيراتلا[ ف امك ةأشنملل يلاHا زكرHا ,ةيرهوWا بناوWا عيمج نم ,لداع لكشب ضرعت ةيلاHا مئاوقلا نإف ,انيأر فو"  •
 تامولعî قلعتم جاتنتسا ءادبإ دنع ,")س( راطΩل ًاقفو خيراتلا كلذ ف ةيهتنHا ةنسلل ةيدقنلا اهتاقفدتو يلاHا اهئادأو
 وأ ;ةقبطنHا طباوضلاو عوضوHا

 اذه نع ةيرهوWا بناوWا عيمج نم رّبعي ,)س( نوناقلاب تمزتلا دق ةأشنHا نأب ]ينعHا فرطلا[ نايب نإف ,انيأر فو" •
 )س( طباوضلل ًاقفو ةضورعم ةيسيئرلا ءادRا تارشؤم نأب ]ينعHا فرطلا[ نايب نإف ,انيأر فو" وأ "لداع لكشب مازتل<ا
 .ينعHا فرطلا نم مدقم نايبب قلعتم جاتنتسا ءادبإ دنع ,"لداع لكشب ضرعلا اذه نع ةيرهوWا بناوWا عيمج نم رّبعي

 .طباوضلاو طابتر<ا لحم عوضوHا نع ريبعتلل ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا غاصُي ,رشابHا طابتر<ا فو 



 

 
 ١٢٢٥  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 ,ينوناقلا بسا`ا ملع ىلإ اç دق رمأ ناك اذإ ام حضوت ةروصب ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا نع رَّبعُي ,دود`ا ديكأتلا طابترا ف .٨٦
 ىلع ًءانب" هنأ ىلع صنلا كلذ لاثمو ,ًايرهوج ًافيرê ةفّرحُم عوضوHا تامولعم نأب داقتع<ا ىلإ هوعدي ,ذّفنHُا طابتر<ا ىلع ًءانب
 بناوWا عيمج نم ,مزتلت مل ةأشنHا نأب داقتع<ا ىلإ انوعدي ام انملع ىلإ مني ملف ,اهيلع لصحتHا ةلدRاو ةذّفنHُا تاءارج9ا
 .")س( نوناقلاب ,ةيرهوWا

 .ةيلعافب هجاتنتساب يفدهتسHا يمدختسHا غTبإ ريسيتل ريراقتلا دادعإ ف "ً<ّوطم" وأ "ًازجوم" ًابولسأ ينوناقلا بسا`ا راتخي دق .٨٧
 < ىرخأ تاحيضوتو تامولعم ىلع "ةلّوطHا" ريراقتلا يوتê اميف .طقف ةيساسRا رصانعلا ىلع ًةداع "ةزجوHا" ريراقتلا يوتêو
 ىلع ًاضيأ ةلّوطHا ريراقتلا يوتê دقف ,ةيساسRا رصانعلا ىلإ ةفاضإو .ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا ىلع ريثأتلا اهنم فدهلا نوكي
 تTهؤî ةقلعتHا ليصافتلاو طابترTل ةنيعم بناوجب ةقلعتHا جئاتنلاو ةمدختسHا طباوضلاو طابتر<ا طورشل يليصفت فصو
 ىلإ ًةفاضإ ةيبسنلا ةيمهRا تايوتسم نع حاصف9او طابتر<ا ف يكراشHا نيرخóا صاخشRاو ينوناقلا بسا`ا تاربخو
 نومدختسHا اهيلإ جاتحي يتلا تامولعملل ةبسنلاب اهتيمهأ ىلع تامولعHا هذه نم يأ ركذ دمتعيو .ت<ا©ا ضعب ف تايصوتلا
 .نوفدهتسHا

 جاتنتسا ىلع ريثأتلا اهنم فدهلا نوكي < يتلا تاحيضوتلا وأ تامولعHا نع حضاو لكشب ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا لصف متي .٨٨
 وأ تايصوتلا وأ طابترTل ةنيعم بناوجب ةقلعتHا جئاتنلا وأ رخآ رمأ ةرقف وأ هابتن<ا تفلل ةرقف ةيأ كلذ ف اî ,ينوناقلا بسا`ا
 وأ جئاتنلا وأ رخóا رمRا وأ هابتن<ا تفل ةرقف نأ ةمدختسHا ةغيصلا حضوتو .ديكأتلا ريرقت ف ةنّمضHُا ةيفاض9ا تامولعHا
 .ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا نم صاقتن<ا ىلإ فدهت < ةيفاض9ا تامولعHا وأ تايصوتلا

 :ةيتóا فورظلا ف لدعم جاتنتسا نع ينوناقلا بسا`ا ربعي  .٨٩

 هذه لثم فو .ًايرهوج نوكي دق رمRا ريثأتو قاطنلا ىلع ديق ,ينوناقلا بساحملل ينهHا مك©ا بسحب ,دجوي امدنع )أ(
 بسا`ا رظني ,ت<ا©ا ضعب فو .هجاتنتسا ءادبإ نع عنتù وأ ظفحتم جاتنتسا نع ينوناقلا بسا`ا ربعي ,ت<ا©ا
 .طابتر<ا نم باحسن<ا ف ينوناقلا

 ,ت<ا©ا هذه لثم فو .ًايرهوج ًافيرê ةفرحم ,ينوناقلا بساحملل ينهHا مك©ا بسحب ,عوضوHا تامولعم نوكت امدنع )ب(
 تامولعم اهيف نوكت يتلا ةرشابHا تاطابتر<ا كلت فو .يبلس جاتنتسا وأ ظفحتم جاتنتسا نع ينوناقلا بسا`ا ربعي
 قفاوتي < هلك وأ طابتر<ا لحم عوضوHا نم ًاءزج نأ ىلإ ينوناقلا بسا`ا صلخيو ,ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا يه عوضوHا
 ىضتقم بسح ,ًاضراعم وأ( ًاظّفحتم ًاجاتنتسا ًاضيأ دعُي جاتنتس<ا اذه لثم نإف ,طباوضلا عم ةيرهوWا بناوWا عيمج نم
 .)لا©ا

 جاتنتسا نع ريبعتلا بلطتت ةجردل ةرشتنمو ةيرهوج ام رمR ةلمت`ا وأ ةيلعفلا تاريثأتلا نوكت < امدنع ظّفحتُم جاتنتسا نع رَّبعُي .٩٠
 .جاتنتسا ءادبإ نع عانتم<ا وأ ضراعم

 ينوناقلا بسا`ا شقاني ,طابتر<ا لوبق دعب ديكأتلا طابتر< ةقبسHا طورشلا نم رثكأ وأ دحاو ءافيتسا مدع فاشتكا ةلاح ف  .٩١
 :ررقيو ,ةينعHا فارطRا عم رمRا اذه

 ;هاضر زوحي وحن ىلع رمRا لح نكمHا نم ناك اذإ ام )أ(

 ;طابتر<ا ف رارمتس<ا بسانHا نم ناك اذإ ام )ب(

 .هب مايقلا ةلاح ف غTب9ا اذه ةيفيكو ديكأتلا ريرقت ف رمRا نع غلبيس ناك اذإ ام )ج(

 طابتر<ا لحم عوضوHا نم ًاءزج نأ وأ ةبسانم ريغ اهعيمج وأ طباوضلا ضعب نأ طابتر<ا لوبق دعب ينوناقلا بسا`ا فشتكا اذإ  .٩٢
 ةمظنRا بجوî ًانك£ كلذ ناك نإ ,طابتر<ا نم باحسن<ا ف ينوناقلا بسا`ا رظني ,ديكأت طابتراب مايقلل بسانم ريغ هلك وأ
 :يدبي هنإف ,طابتر<ا ف ينوناقلا بسا`ا رارمتسا ةلاح فو .ةقبطنHا حئاوللا وأ

 ينهHا مك©ا بسحب حجرHا نم نوكي امدنع ,هراشتناو رمRا ةيرهوج ىدم ىلع ًءانب ًاضراعم ًاجاتنتسا وأ ًاظّفحتُم ًاجاتنتسا )أ(
 يمدختسHا ليلضت ىلإ طابتر<ا لحم بسانHا ريغ عوضوHا وأ ةبسانHا ريغ طباوضلا يدؤت نأ ينوناقلا بساحملل
 وأ ;يفدهتسHا

 مك©ا بسحب ,هراشتناو رمRا ةيرهوج ىدم ىلع ًءانب ,ىرخRا ت<ا©ا ف ,جاتنتسا ءادبإ نع عنتù وأ ًاظّفحتُم ًاجاتنتسا )ب(
 .ينوناقلا بساحملل ينهHا



 

 
 ١٢٢٦  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 ىرخأ رومأ

 ىرخRا غTب9ا تايلوؤسم
 هب غلبُي نأ مزليو هملع ىلإ اç دق رمأ يأ ناك اذإ اميف ,ىرخRا طابتر<ا فورظو طابتر<ا طورش بسح ,ينوناقلا بسا`ا رظني  .٩٣

 .نيرخآ صاخشأ يأ وأ ةمكو©اب يفلكHا وأ فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا وأ لوؤسHا فرطلا

 قيثوتلا 
 ًايفاك نوكي امدنعو بسانHا تقولا ف قيثوتلا اذه دادعإ دنع ديكأتلا ريرقت دادعإ ساسأب Tًجس طابتر<ا لامعأ قيثوت رفوي .٩٤

 :يلي ام مهف نم طابتر<اب ةقباس ةلص هل نكت مل ةربخ يذ ينوناق بساحم يأ يكمتل ًابسانمو

 ;ةقبطنHا ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطتHاو ةلصلا تاذ ديكأتلا ريياعî مازتلTل ةذفنHا تاءارج9ا ىدمو تيقوتو ةعيبط )أ(

 ;اهيلع لصحتHا ةلدRاو ,ةذفنHا تاءارج9ا جئاتن )ب(

 ف ةذختHُا ةمهHا ةينهHا ماكحRاو رومRا هذه نأشب اهيلإ لصوتHا تاجاتنتس<او ,طابتر<ا ءانثأ رهظت يتلا ةمهHا رومRا )ج(
 .تاجاتنتس<ا كلت ىلإ لصوتلا

 يئاهنلا جاتنتس<او تامولعHا يب هديدحتب ماق قاستا مدع يأ ةWاعî ينوناقلا بسا`ا مايق ةيفيك طابتر<ا لامعأ قيثوت لمشي .٩٥
 .ةمهHا رومRا نم رمأ لك نأشب ينوناقلا بساحملل

 ينوناقلا بساMا مسا مادختسا ةءاسإ

 ًاريرقت ينوناقلا بسا`ا دعي امدنع ,ةلصلا تاذ عوضوHا تامولعî وأ ,طابتر<ا لحم عوضوHاب ةقTع ينوناقلا بساحملل نوكت .٩٦
 عم وأ طابتر<ا لحم عوضوHا كلذ عم ينهم قايس ف همسا مادختسا ىلع قفاوي وأ طابتر<ا لحم عوضوHاب ةقلعتHا تامولعHا نع
 بسا`ا ليمê ةثلاثلا فارطRا عيطتست < ,وحنلا اذه ىلع ةقTع ينوناقلا بساحملل نكت مل اذإو .ةلصلا تاذ عوضوHا تامولعم
 اميف وأ ,طابترا لحم ام عوضوî لصتي اميف همسا مادختسا ءيسي ام ًافرط نأ ينوناقلا بسا`ا ملع اذإو .ةيلوؤسم ةيأ ينوناقلا
 رظنيو .كلذب مايقلا نع عانتم<ا فرطلا كلذ نم بلطي نأ ينوناقلا بسا`ا ىلع بجيف ,ةلصلا تاذ عوضوHا تامولعî لصتي
 ميلسلا ريغ مادختس<ا اذهب مهفرعي يمدختسم يأ غTبإ لثم ,اهذاختا مزلي يتلا ىرخRا تاوطìا ف ًاضيأ ينوناقلا بسا`ا
 .ةينوناقلا ةروشHا بلط وأ همس<

 



 

 
 ١٢٢٧  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
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 ١٢٢٨  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 يناثلا قحل:ا

 ةرشاب:ا تاطابتر*او قيدصتلا تاطابترا

 .رشابHا طابتر<او قيدصتلا طابترا يب تافTتخ<ا قحلHا اذه حضوي

 يوقت وأ سايقب ,ينوناقلا بسا`ا فTخ رخآ ًاصخش نوكي يذلا ,يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا موقي ,قيدصتلا طابترا ف .١
 تامولعم نع بسانم لكشب ريبعتلا رذعتي دقو .عوضوHا تامولعم كلذ تاجرخم نوكتو ,طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا لحم عوضوHا
 ينوناقلا بسا`ا رود لثمتيو .ةيرهوج ةجردل اîرو ,اهفيرê متي دقف كلذلو ,طباوضلاو طابتر<ا لحم عوضوHا قايس ف عوضوHا
 يتلا ,عوضوHا تامولعم تناك اذإ ام نأشب جاتنتسا نع ريبعتلل ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ىلع لوص©ا ف قيدصتلا طابترا ف
 .يرهوWا فيرحتلا نم ةيلاخ ,يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا اهدعأ

 ةØانلا تامولعHا ضرعيو طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايقب ينوناقلا بسا`ا موقي ,رشابHا طابتر<ا ف .٢
 تاجر≠ا رشابHا طابتر<ا ف ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا لوانتيو .هب قفرم قحلم ف وأ ديكأتلا ريرقت نم ءزجك عوضوHاب ةقلعتHا
 بسا`ا جاتنتسا نوكي ,ةرشابHا تاطابتر<ا ضعب فو .طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايقل اهنع ررقHا
 :طابتر<ا لحم عوضوHا ىلع ًءانبو .اهنم ءزج وأ عوضوHا تامولعم وه ينوناقلا

 مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا هدعأ نايب وأ ريرقتل ةهباشم رشابHا طابتر<ا ف يوقتلا وأ سايقلا تاجرخم نوكت نأ نكù )أ(
 ف ,عوضوHا تامولعم يه يتلا ,تاجر≠ا ىلع صنلا متي نأ نكù ,ىرخأ فورظ ف نكلو .قيدصت طابترا ف يوقتلاب
 ;لّوطم ديكأت ريرقت ف ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا ساسأو جئاتنلا فصو

 ماظن نم ةذوخأم تانايبلا نوكت دق ,لاثHا ليبس ىلعف .اهعمجب نورخآ ماق يتلا تانايبلا ينوناقلا بسا`ا مدختسي دق )ب(
 .لوؤسHا فرطلا هنوصب موقي تامولعم

 ديكأتلا بيلاسأو تاراهم رشابHا طابتر<ا ف ًاضيأ ينوناقلا بسا`ا مدختسي ,هùوقت وأ طابتر<ا لحم عوضوHا سايق ىلإ ةفاضإ .٣
 دقو .ًايرهوج ًافيرê ةفّرحم عوضوHا تامولعم تناك اذإ ام نأشب جاتنتسا نع ريبعتلل ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ىلع لوصحلل
 كلذ لبق ًاضيأ اهيلع لصحي دقو ,طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايق عم يزاوتلاب ةلدRا كلت ىلع ينوناقلا بسا`ا لصحي
 .هدعب وأ يوقتلا وأ سايقلا

 :يب عمWا ف رشابHا طابتر<ا ةميق نمكت .٤

 ,لوؤسHا فرطلاو يفدهتسHا يمدختسHاو فيلكتلاب مئاقلا فرطلاو طابتر<ا لحم عوضوHا نع ينوناقلا بسا`ا لTقتسا 
 ;اهدادعإب همايق ببسب عوضوHا تامولعم نع ينوناقلا بسا`ا لTقتسا مدع نع رظنلا ضغب

 ةلدأ عم هباشتت ةلدأ مكارت ىلإ يدؤي ا£ ,طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايق دنع ةمدختسHا ديكأتلا بيلاسأو تاراهم 
 رشابم طابتراب مايقلا زيù ام وه ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ىلع لوص©ا اذهو .اهتدوجو اهتيمك ف قيدصتلا تاطابترا
 ةمئاقل تانايب عيمجتب موقي ينوناق بساحم كانه ناك اذإ هنإف ,ةطقنلا هذهل ًاحيضوتو .عيمØ لامعأب مايقلا درجم نع
 .دصرلا ةزهجأ ةرياعم رابتخاب لاثHا ليبس ىلع موقي نل ينوناقلا بسا`ا نإف ,تآشنHا ىدح9 يرار©ا سابتح<ا تازاغ
 ,سايقلا ةيلآ نم ءزجك دصرلا ةزهجأ ةرياعî امإ ,ءاضتق<ا دنع ,موقيس ينوناقلا بسا`ا نإف ,رشابHا طابتر<ا ف اّمأ
 .قيدصت طابترا طابتر<ا ناك ول امك ردقلا سفنب نورخآ اهذفن يتلا دصرلا ةزهجأ ةرياعم لامعأ رابتخا وأ

 

  



 

 
 ١٢٢٩  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 ثلاثلا قحل:ا

 ديكأتلا طابترا ف فارط=ا

 

 

١. êث ىلع ديكأتلا تاطابترا عيمج يوتTا ىلع فارطأ ةثRا فرطلا :يه ,لقHاو ينوناقلا بسا`او لوؤسHا يمدختسHيفدهتس. 
 .فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلل لقتسم رود ًاضيأ دجوي دق ,طابتر<ا فورظ ىلع ًءانبو

 :ديكأتلا طابتراب ةيتóا راودRا قلعت ةيفيك هTعأ لكشلا حضوي .٢

 .طابتر<ا لحم عوضوHا نع لوؤسHا وه لوؤسHا فرطلا 

 تامولعم ىلإ لصوتلل يدؤي اî طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايقل طباوضلا يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا مدختسي 
 .عوضوHا

 .طابتر<ا طورش ىلع ينوناقلا بسا`ا عم فيلكتلاب مئاقلا فرطلا قفتي 

 يمدختسHا ىدل ةقثلا ةجرد عفر ىلإ فدهي جاتنتسا نع ريبعتلل ةبسانHا ةلدRا نم يفكي ام ىلع ينوناقلا بسا`ا لصحي 
 .عوضوHا تامولعم لايح ,لوؤسHا فرطلا فTخب ,يفدهتسHا

 وأ تآشنHا وأ دارفRا مه نوفدهتسHا نومدختسHا .عوضوHا تامولعم ساسأ ىلع مهتارارق نوفدهتسHا نومدختسHا ذختي 
 نوكي دق ,ت<ا©ا ضعب فو .ديكأتلا ريرقت نومدختسيس مهنأ ينوناقلا بسا`ا عقوتي نيذلا تآشنHاو دارفRا تاعومجم
 .ديكأتلا ريرقت مهل هجوHا فTخب نورخآ نوفدهتسم نومدختسم كانه

٣. ùا دصر نكHTا تاظحóا هذهب قلعتي اميف ةيتRراود: 

 .ينوناقلا بسا`ا ىلإ ةفاضإ يفدهتسم يمدختسمو لوؤسم فرط ىلع لقRا ىلع ديكأت طابترا لك يوتحي •

• > ùا فرطلا وه ينوناقلا بسا`ا نوكي نأ نكHا دحأ وأ فيلكتلاب مئاقلا فرطلا وأ لوؤسHا يمدختسHيفدهتس. 

 .يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا ًاضيأ وه ينوناقلا بسا`ا نوكي ,رشابHا طابتر<ا ف •

 مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا وه ,ينوناقلا بسا`ا ريغ ,رخآ صخش وأ ,لوؤسHا فرطلا نوكي نأ نكù ,قيدصتلا طابترا ف •
 .يوقتلاب

 :ديكأتلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مIوقتلا /سايقلا

 

 

 

 

 

 

 :ةيلوؤسملا

 

 

 

 

 

 

 /سايقلاب مئاقلا فيلRتلاب مئاقلا فرطلا

 مIوقتلاب مئاقلا

 

 لوؤسملا فرطلا

 طباوضلا

 طابترالا لحم عوضوملا

 

 طابترالا طورش عوضوملا تامولعم

 يbوناقلا بسا^[ا
 نوفدfgسملا نومدختسملا

 ديكأتلا رIرقت



 

 
 ١٢٣٠  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 <و .ًارشابم ًاطابترا طابتر<ا ناك ,طباوضلاب ةنراقم طابتر<ا لحم عوضوHا يوقت وأ سايقب ينوناقلا بسا`ا ماق ىتم •
ùقيرط نع قيدصت طابترا ىلإ طابتر<ا كلذ ةفص رييغت نك êا رخآ فرط لمHليبس ىلع ,يوقتلا وأ سايقلا نع ةيلوؤس 
 .تامولعHا نع ةيلوؤسHا هلمحتب هيف رقي عوضوHا تامولعî نايب قافرإب لوؤسHا فرطلا مايق قيرط نع لاثHا

• ùا فرطلا نوكي نأ نكHفيلكتلاب مئاقلا فرطلا وه لوؤس. 

 فرطلاو ,يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا ًاضيأ وه لوؤسHا فرطلا نوكي نأ نكù ,قيدصتلا تاطابترا نم ديدعلا ف •
 نع هتدعأ ريرقت نأشب ديكأت طابترا ذيفنتل ينوناق بساحم فيلكتب ةأشنHا موقت نأ كلذ ةلثمأ نمو .فيلكتلاب مئاقلا

 ام يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا نع لوؤسHا فرطلا اهيف فلتخي يتلا ةلثمRا نمو .اهب ةصاìا ةمادتس<ا تاسرا£
 ةمادتس<ا تاسرا£ نع ةيموكح ةهج هتدعأ ريرقت نأشب ديكأت طابترا ذيفنتب ينوناقلا بسا`ا فيلكت متي امدنع نوكي
 .ةصاخ ةكرش ف

 .عوضوHا تامولعم نع ةبوتكم ةدافإ ينوناقلا بساحملل يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا ًةداع مدقي ,قيدصتلا طابترا ف •
 < امدنع لاثHا ليبس ىلع ,ةداف9ا كلت لثم ىلع لوص©ا ىلع ًارداق ينوناقلا بسا`ا نوكي < دق ,ت<ا©ا ضعب فو
 .يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلا وه فيلكتلاب مئاقلا فرطلا نوكي

• ùا فرطلا نوكي نأ نكHا دحأ لوؤسHا يمدختسHا نوكي < هنكلو ,يفدهتسHديحولا مدختس. 

 سفن نم وأ ةفلتخم تآشنم نم نوفدهتسHا نومدختسHاو ,يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلاو ,لوؤسHا فرطلا نوكي دق •
 ييوتسم نم سلجم ىلع يوتê ةأشنH يميظنت لكيه ف فارش9ا سلFا بلطي نأ ,ةيناثلا ةلا©ا ةلثمأ نمو .ةأشنHا
 فرطلا يب ةقTعلا ىلإ رظنلا مزليو .ةأشنHا كلتل يذيفنتلا سلFا نم ةمدقHا تامولعHا نأشب ديكأت ىلع لوص©ا
 ةقTعلا هذه فلتخت دقو هنيعب طابترا لك قايس ف يفدهتسHا يمدختسHاو ,يوقتلاب مئاقلا وأ سايقلاب مئاقلاو ,لوؤسHا
 دحأ )فدهتسHا مدختسHا( ةأشنملل ايلعلا ةراد9ا فّلكت دق ,لاثHا ليبس ىلعف .تايلوؤسملل دد`ا يديلقتلا لسلستلا نع
 ىندأ ىوتسم هنع ةرشابHا ةيلوؤسHا ىلوتي ةأشنHا ةطشنأ نم يعم بناج نأشب ديكأت طابترا ذيفنتب يينوناقلا يبسا`ا
 .ايلعلا ةراد9ا ىلإ عجرت هنع ةيئاهنلا ةيلوؤسHا نكل ,)لوؤسHا فرطلا( ةيراد9ا تايوتسHا نم

• ùا فرطلا تقولا تاذ ف نوكي < يذلا ,فيلكتلاب مئاقلا فرطلا نوكي نأ نكHا وه ,لوؤسHا مدختسHفدهتس. 

 :نع ريبعتلل ًاغاصُم ينوناقلا بسا`ا جاتنتسا نوكي دق .٤

 وأ ;ةقبطنHا طباوضلاو طابتر<ا لحم عوضوHا  •

 وأ ;ةقبطنHا طباوضلاو عوضوHا تامولعم •

 .ينعHا فرطلا نم مدقم نايب  •

 كانه نوكي < امدنع تاطابتر<ا دحأ ىلع ديكأتلا ريياعم ئدابم قيبطت ىلع لوؤسHا فرطلاو ينوناقلا بسا`ا قفتي نأ زوجي .٥
 ,ت<ا©ا هذه لثم فو .ديكأتلا ريياعH ىرخRا تابلطتHا عيمجب ءافولا ةطيرش نكل لوؤسHا فرطلا ىوس نوفدهتسم نومدختسم
 .لوؤسHا فرطلا ىلع ريرقتلا مادختسا رصقب ةدافإ ىلع ينوناقلا بسا`ا ريرقت لمتشي



 

 
 ١٢٣١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 عبارلا قحل:ا

 طابتر*ا لحم تاعوضو:ا فينصت

 فانصRا ضعب دجوتو .ةلثمRا ضعبب ةحضوم طابترا لحم نوكت نأ لمت`ا تاعوضوHا ةعومF فينصت ىلع هاندأ دراولا لودWا يوتحي
 نوكي نأ ةرورضلاب سيلو .فانصRا هذه ف تامولعHاب قلعتي اميف ديكأت تاطابترا ذفنُت نأ حجرHا ريغ نم هنR ًارظن ةلثمأ يأ اهل ركذُت مل يتلا
 ضعب وأ تاطابتر<ا لحم تاعوضوHا ضعب يوتê دقو ,ًاضعب اهضعب فانصRا هذه دعبتست نأ ًاضيأ ةرورضلاب سيلو ,Tًماك فينصتلا اذه
 ريراقتلا دادعإو ةلماكتHا ريراقتلا دادعإ يوتحي نأ حّجرُي لاثHا ليبس ىلعف ,دحاو فنص نم رثكأ ف عقت تانوكم ىلع تاعوضوHا تامولعم
 فو .ءاوسلا ىلع ,ةيلام ريغ ىرخأو ةيلام تامولعمو يلبقتسم هجوت تاذ ىرخأو ةيخيرات تامولعم ىلع تاكرشلل ةيعامتج<ا ةيلوؤسHا نع
 نكù يذلا لاؤسلا عون ىلإ ةراشإ درجم وأ طابتر<ا لحم عوضوHا نوكت ىرخأ ت<اح فو ,عوضوHا تامولعم يه ةلثمRا نوكت ,ت<ا©ا ضعب
 .فورظلا لظ ف ىنعHا ىلع ةل<د رثكأ نوكي يذلا رايìا بسح كلذو ,هيلع ةباج9ا ف تامولعHا دعاست نأ

 
 

 يلبقتسم هجوت تاذ تامولعم ةيخيرات تامولعم :نع تامولعم

 ريرقت راط" ًاقفو ةّدعُ:ا ةيلا:ا مئاوقلا يلا:ا ءاد=ا ةيلام رومأ
 قبطنم يلام

 ةعقوتHا/اهب أبنتHا ةيدقنلا تاقفدتلا •

 عقوتHا/هب أبنتHا يلاHا زكرHا • يلا:ا زكر:ا

 ريغ رومأ
 ةيلام

 يلا:ا ريغ ءاد=ا
 /دراو:ا مادختساك
 ةققMا ةميقلا
 عوفد:ا لا:ا لباقم

 سابتح<ا تازاغ ةمئاق •
 يرار©ا

 ةمادتس<ا ريرقت  •

 ةيسيئرلا ءادRا تارشؤم •

 لاعفلا مادختس<ا نع نايب •
 دراوملل

 لباقم ةقق`ا ةميقلا نع نايب •
 عوفدHا لاHا

 ةيلوؤسHا نع ريرقتلا •
 تاكرشلل ةيعامتج<ا

 ةجيتن تاثاعبن<ا ف ةعقوتHا تاضافخن<ا •
 تازاغ زاجتحا وأ ,ةديدج ةينقت مادختسا
 .راجشRا ةعارز قيرط نع يرار©ا سابتح<ا

 ةميق ققحيس ًاحرتقم ًءارجإ نأب حيرصتلا •
 عوفدHا لاHا لباقم

 وحنلا ىلع ةيلآ/ماظن فصو • يلا:ا ريغ عضولا
 هب اهقيبطت/هقيبطت متي يذلا
 ةينمز ةطقن ف

 راقع مجحك ,ةيداHا صئاصìا •
 Tًثم رجأتسم

 

  ةيلخادلا ةباقرلا ماظن فصو • فصولا ةيلآ /ماظن

 ف ةباقرلا تاودأ ميمصت • ميمصتلا
 ةيمدخ ةأشنم

 جاتنإ ةيلó ةحرتقHا ةباقرلا تاودأ ميمصت •
 ةكيشو



 

 
 ١٢٣٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 ديكأتلا تاطابترا راطإ

 

 ديكأتلا تاطابتر< يلودلا راط9ا
 

 يلبقتسم هجوت تاذ تامولعم ةيخيرات تامولعم :نع تامولعم

 تاءارج9 ةيليغشتلا ةيلعافلا • ءاد=ا /ليغشتلا
 مهبيردتو يفظوHا ييعت

 

 بناوDا
 ةيكولسلا

 لاثHا ليبس ىلع ةأشنHا مازتلا • مازتل*ا
 وأ ضرقب ةقلعتم تادهعتب
îةيميظنت وأ ةيماظن تابلطت 
  ةددحم

 

  ةعجارHا ناW ةيلعاف يوقت • يرشبلا كولسلا

 ضرغلل تايجمرب ةمزح ةمءTم • كلذ ريغ
 اهنم

 

 

 



 

 

 ١٢٣٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 

 تاحلطص>ا درسم
 

 ١تاحلطص&ا درسم

 )٢٠١٧ رياني(

 
١   

 ةعجارملل ةيلودلا ريياع>ا ف فّرعُم حلطصم ىلإ ةراشCل *
 )١( ةدوSا ةباقرل يلودلا رايع>ا ف فّرعُم حلطصم ىلإ ةراشCل †

 ف ةدراولا تاحلطص>ا ةءارق بجي ,ماعلا عاطقلاب ةصاWا تاطابترUا ةلاح ف
 .ماعلا عاطقلا ف اهلباقي ام ىلإ ريشت اهنأ ىلع درس>ا اذه
 ةيلودلا ريياع>ا سلجم تارادصإ ف ةبساgا تاحلطص> فيرعت دري مل ىتمو
 لبق نم روشن>ا تاحلطص>ا درسم ىلإ عوجرلا يغبنيف ,ديكأتلاو ةعجارملل
 .ةبساحملل ةيلودلا ريياع>ا سلجم

* Denotes a term defined in the ISAs 
† Denotes a term defined in ISQC ١ 
١  In the case of public sector engagements, the terms in 

this glossary should be read as referring to their public 
sector equivalents. 
Where accounting terms have not been defined in the 
pronouncements of the International Auditing and 
Assurance Standards Board, reference should be made 
to the Glossary of Terms published by the International 
Accounting Standards Board. 

 
٢   

 

 لوصولا دييقتل ةممصم تاءارجإ :لوصولا ىلع ةباقرلا تاودأ
 تاودأ فلأتتو .تانايبلاو جماربلاو ةلصت>ا ةيفرطلا ةزهجpا ىلإ
 ليوخت" و "مدختس>ا ةقداصم" نم لوصولا ىلع ةباقرلا
 -ًةداع- "مدختس>ا ةقداصم" حلطصt دصقُيو ."مدختس>ا
 وأ لوخد تافيرعت لxخ نم ,مدختس>ا ةيوه ديدv ةلواحم
 فلأتيو .ةديرف ةيويح تانايب وأ لوصو تاقاطب وأ رورم تاملك
 بساzا دراوم ديدحتل لوصو دعاوق نم "مدختس>ا ليوخت"
 ميمصت متيو .هدح ىلع مدختسم لك اهيلإ لصي نأ نك} يتلا
 :يلي ام فاشتكا وأ عن> صوصWا هجو ىلع تاءارجÄا كلت

Access controls—Procedures designed to restrict access to on-line 
terminal devices, programs and data. Access controls consist of 
“user authentication” and “user authorization.” “User 
authentication” typically attempts to identify a user through 
unique logon identifications, passwords, access cards or 
biometric data. “User authorization” consists of access rules to 
determine the computer resources each user may access. 
Specifically, such procedures are designed to prevent or detect: 

 ةلصت>ا ةيفرطلا ةزهجpا ىلإ هب حرصم ريغ لوصو •
 ;تانايبلاو جماربلاو

• Unauthorized access to on-line terminal devices, 
programs and data; 

 ;Entry of unauthorized transactions • ;اهب حرصم ريغ تxماعم لاخدإ •

 ;Unauthorized changes to data files • ;تانايبلا تافلم ف اهب حرصم ريغ تارييغت لمع •

 مهل حرصم ريغ يلماع لبق نم بساح جمارب مادختسا •
 ;كلذب

• The use of computer programs by unauthorized 
personnel; and 

 The use of computer programs that have not been • .اهب حرصم ريغ بساح جمارب مادختسا •
authorized. 

 بايغ لظ ف ,يدقن غلب> يبيرقت ريدقت :يبساgا ريدقتلا*
 هسايق ت غلب> حلطص>ا اذه مدختسُيو .ةقيقد سايق لئاسو
 ,ريدقتلاب طيحم دكأت مدع دجوي ثيح ةلداعلا ةميقلاب
 فو .ريدقت ءارجإ بلطتت يتلا ىرخpا غلابملل ًاضيأ مدختسُيو

 لوانت ىلع ٢)٥٤٠( ةـعجار>ا رايعم اهيف رصتقي يتلا عضاو>ا

*Accounting estimate—An approximation of a monetary amount 
in the absence of a precise means of measurement. This term is 
used for an amount measured at fair value where there is 
estimation uncertainty, as well as for other amounts that require 
estimation. Where ISA 5402 addresses only accounting 



 

 

 ١٢٣٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 تاحلطص&ا درسم

 

 تاحلطص>ا درسم
 

 
 ةيبساgا تاريدقتلا كلذ ف اt ,ةيبساgا تاريدقتلا ةعجارم" ,)٥٤٠( ةعجار>ا رايعم
 ."ةقxعلا تاذ تاحاصفÄاو ةلداعلا ةميقلل

ISA ٥٤٠, Auditing Accounting Estimates, Including Fair 
Value Accounting Estimates, and Related Disclosures 

 

 ,ةلداعلا ةميقلاب سايقلا لمشت يتلا ةيبساgا تاريدقتلا
 ."ةلداعلا ةميقلل ةيبساgا تاريدقتلا" حلطصم مدختسُي

estimates involving measurement at fair value, the term “fair 
value accounting estimates” is used. 

 ةيلوpا ةيبساgا دويقلا تxجس :ةيبساgا تxجسلا*
 لاومpا ليوv تxجسو تاكيشلا لثم ةمعادلا تxجسلاو
 ذاتسpا رتفدو ماعلا ذاتسUا رتفدو دوقعلاو ريتاوفلاو ًاينورتكلإ
 ىلع ىرخpا تxيدعتلاو ةيمويلا رتافد ف دويقلاو دعاس>ا
 لثم تxجسلاو ةيمويلا دويق اهسكعت مل يتلا ةيلا>ا مئاوقلا
 ةفلكتلا صيصختل ةمعادلا تانايبلا لوادجو لمعلا قاروأ
 .تاحاصفÄاو تاقباط>او ةيباسzا تايلمعلاو

*Accounting records—The records of initial accounting entries 
and supporting records, such as checks and records of electronic 
fund transfers; invoices; contracts; the general and subsidiary 
ledgers, journal entries and other adjustments to the financial 
statements that are not reflected in formal journal entries; and 
records such as work sheets and spreadsheets supporting cost 
allocations, computations, reconciliations and disclosures. 

 فيلكت هبجوt متي طابترا :اهيلع قفت>ا تاءارجÄا طابترا
 ت يتلاو ,ةعجار>ا ةعيبط اهل يتلا تاءارجÄا كلت ءادأب عجار>ا
 ,ةينعم ةثلاث فارطأ يأو ةأشن>او عجار>ا يب اهيلع قافتUا
 ريرقتلا وملتسم نّوكُيو .ةفشتك>ا قئاقzا نع ريرقت دادعإبو
 ريرقتلا مدقُي Uو .عجار>ا ريرقت نم مهب ةصاWا تاجاتنتسUا
 ,اهذيفنت متيس يتلا تاءارجÄا ىلع تقفتا يتلا فارطûل Uإ
 نوئيسُي دق تاءارجÄا بابسp يكرد>ا ريغ نيرخ°ا نp ًارظن
 .جئاتنلا ريسفت

Agreed-upon procedures engagement—An engagement in which 
an auditor is engaged to carry out those procedures of an audit 
nature to which the auditor and the entity and any appropriate 
third parties have agreed and to report on factual findings. The 
recipients of the report form their own conclusions from the 
report by the auditor. The report is restricted to those parties 
that have agreed to the procedures to be performed since others, 
unaware of the reasons for the procedures may misinterpret the 
results. 

 لxخ نم ةيلا>ا تامولع>ا يوقت تايلمع :ةيليلحتلا تاءارجÄا *
vعلا ليلxةيلا>ا ريغو ةيلا>ا تانايبلا نم لك يب ةيقطن>ا تاق. 
 نع يرورضلا يرحتلا ًاضيأ ةيليلحتلا تاءارجÄا لمشتو
 عم قستت U يتلاو اهيلع فرعتلا متي يتلا تاقxعلا وأ تابلقتلا
 غلبt ةعقوت>ا ميقلا نع فلتخت وأ ةلصلا تاذ ىرخpا تامولع>ا
 .ريبك

*Analytical procedures—Evaluations of financial information 
through analysis of plausible relationships among both financial 
and non-financial data. Analytical procedures also encompass 
such investigation as is necessary of identified fluctuations or 
relationships that are inconsistent with other relevant 
information or that differ from expected values by a significant 
amount. 

 اهدعت ,تادنتس>ا نم ةعومجم وأ ,دنتسم :يونسلا ريرقتلا
 ةمظنûل ًاقبط ةمكوzاب نوفلك>ا وأ ةرادÄا يونس لكشب ًةداع
 وأ( كx>ا ديوزت ف اهنم ضرغلا لثمتيو ,فارعpا وأ حئاوللا وأ
 ةأشن>ا تايلمع نع تامولعt )يلثا• ةحلصم باحصأ
 .ةيلا>ا مئاوقلا ف حضوم وه امك يلا>ا اهزكرمو ةيلا>ا اهجئاتنو
 ريرقتو ةيلا>ا مئاوقلا ,هب قفرُت وأ ,يونسلا ريرقتلا نمضتيو
 يتلا تاروطتلا نع تامولعم ىلع ًةداع لمتشيو ,اهنأشب عجار>ا
 دكأتلا مدع تUاحو اهرطاخمو اهقافآو ,ةأشن>ا اهتدهش
 ,ةأشنملل ةمكاzا ةئيهلا نم نايبو ,لبقتس>ا ف اهب ةطبتر>ا
 .ةمكوzاب ةقلعت>ا لئاس>ا لوانتت ريراقتو

 

Annual report—A document, or combination of documents, 
prepared typically on an annual basis by management or those 
charged with governance in accordance with law, regulation or 
custom, the purpose of which is to provide owners (or similar 
stakeholders) with information on the entity’s operations and 
the entity’s financial results and financial position as set out in 
the financial statements. An annual report contains or 
accompanies the financial statements and the auditor’s report 
thereon and usually includes information about the entity’s 
developments, its future outlook and risks and uncertainties, a 
statement by the entity’s governing body, and reports covering 
governance matters. 
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 سابتحUا تازاغ مئاوقب ةقلعت>ا ديكأتلا تاطابترا" )٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 "يرارzا

ISAE ٣٤١٠, Assurance Engagements on Greenhouse Gas 
Statements 

 
٤  

 عيم® نع ريرقت دادعÄ ديكأتلا تاطابترا" )٣٤٢٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 "باتتكUا تارشن ف ةنّمضُ>ا ةيروصتلا ةيلا>ا تامولع>ا

ISAE ٣٤٢٠, Assurance Engagements to Report on the 
Compilation of Pro Forma Financial Information Included in a 
Prospectus 

 
٥  

 Compilation Engagements ,(Revised) ٤٤١٠ ISRS "عيمجتلا تاطابترا" )٤٤١٠( ةقxعلا تاذ تامدWا رايعم
 

 

 تافيرحتلا ّيلج لكشب لث} U فارحنا وأ فيرv :ةذاش ةلاح*
 .ام ةنيع عمتجم ف ةدوجو>ا تافارحنUا وأ

*Anomaly—A misstatement or deviation that is demonstrably not 
representative of misstatements or deviations in a population. 

٣٤١٠ ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( ةقبطن>ا طباوضلا

٣(: 
 ريرقتلاو اهتاثاعبنا سايقل ةأشن>ا اهمدختست يتلا طباوضلا يه
 .يرارzا سابتحUا تازاغ ةمئاق ف اهنع

Applicable criteria (in the context of ISAE 34103)—The criteria 
used by the entity to quantify and report its emissions in the GHG 
statement. 

 ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( ةقبطن>ا طباوضلا
 دنع لوؤس>ا فرطلا اهمدختسي يتلا طباوضلا:)٤)٣٤٢٠(

 ةضورفم طباوضلا نوكت دقو .ةيروصتلا ةيلا>ا تامولع>ا عيم®
 ةضورفم وأ ريياع>ا عضول اهب فرتعم وأ اهل حرصم ةهج لبق نم
tوأ ماظن بجو Uامدنعو .ةحئ U نإف ,ةضورفم طباوض دجوت 
 .اهعضوب موقي نم وه لوؤس>ا فرطلا

Applicable criteria (in the context of ISAE 34204)—The criteria 
used by the responsible party when compiling the pro forma 
financial information. Criteria may be established by an 
authorized or recognized standard-setting organization or by 
law or regulation. Where established criteria do not exist, they 
will be developed by the responsible party. 

 هرقت يذلا يلا>ا ريرقتلا راطإ :قبطن>ا يلا>ا ريرقتلا راطإ*
 دادعÄ ,لاzا ىضتقم بسح ,ةمكوzاب نوفلك>او ةرادÄا
 ةأشن>ا ةعيبط ءوض ف Uًوبقم نوكي يذلاو ةيلا>ا مئاوقلا
 هضرفت يذلا راطÄا كلذ وه وأ ,ةيلا>ا مئاوقلا نم فدهلاو
 ةقxعلا تاذ تامدWا رايعم قايس فو .حئاوللا وأ ةمظنpا
 مئاوقلا سيلو ,ةيلا>ا تامولع>ا ىلإ ةراشÄا نوكت ٥,)٤٤١٠(
 .ةيلا>ا

*Applicable financial reporting framework—The financial reporting 
framework adopted by management and, where appropriate, those 
charged with governance in the preparation of the financial 
statements that is acceptable in view of the nature of the entity and 
the objective of the financial statements, or that is required by law 
or regulation. In the context of ISRS 4410 (Revised),5 reference is 
to the financial information, rather than to the financial 
statements. 

 راطإ ىلإ ةراشCل "لداعلا ضرعلا راطإ" حلطصم مدختسُيو
 ام ىلإ ةفاضإ راطÄا اذه تابلطتt مازتلUا بلطتي يلام ريرقت
 :يلي

The term “fair presentation framework” is used to refer to a 
financial reporting framework that requires compliance with 
the requirements of the framework and: 

 مئاوقلل لداع ضرع قيقحتل هنأ ,ًانمض وأ ًةحارص ,ّرقي )أ(
 مدقت نأ ةرادCل يرورضلا نم نوكي دق ,ةيلا>ا
 ديدحتلا هجو ىلع ةبولط>ا كلت ىدعتت تاحاصفإ
tا بجوÄوأ ;راط 

(a) Acknowledges explicitly or implicitly that, to achieve fair 
presentation of the financial statements, it may be 
necessary for management to provide disclosures beyond 
those specifically required by the framework; or 



 

 

 ١٢٣٦  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 تاحلطص&ا درسم

 

 تاحلطص>ا درسم
 

 
٦  

 Engagements to Report on Summary ,(Revised) ٨١٠ ISA "ةصخل>ا ةيلا>ا مئاوقلا نع ريرقت دادعÄ تاطابترا" )٨١٠( ةعجار>ا رايعم
Financial Statements 

 

 جورWا ةرادCل يرورضلا نم نوكي دق هنأ ًةحارص رقي )ب(
 لداعلا ضرعلا قيقحتل راطÄا تابلطتم نم بلطتم نع
 جورWا اذه لثم نوكي Uأ عقوت>ا نمو .ةيلا>ا مئاوقلل

 .ةياغلل ةردان فورظ ف Uإ ًايرورض

(b) Acknowledges explicitly that it may be necessary for 
management to depart from a requirement of the 
framework to achieve fair presentation of the financial 
statements. Such departures are expected to be necessary 
only in extremely rare circumstances. 

 يلام ريرقت راطإ ىلإ ةراشCل "مازتلUا راطإ" حلطصم مدختسيو
 تارارقÄا ىلع يوتحي نأ نود ,راطÄا تابلطتt مازتلUا بلطتي
 .هxعأ )ب(و )أ( نيدنبلا ف ةدراولا

The term “compliance framework” is used to refer to a financial 
reporting framework that requires compliance with the 
requirements of the framework, but does not contain the 
acknowledgements in (a) or (b) above. 

 :تامولع>ا ةينقت لاجم ف تاقيبطتلا ىلع ةباقرلا تاودأ
 تايلآ تايوتسم دحأ ىلع -ًةداع- لمعت ةيلآ وأ ةيودي تاءارجإ
 ةيئاقو نوكت نأ تاقيبطتلا ىلع ةباقرلا تاودp نك}و .لامعpا
 تxجسلا ةمxس نامضل ممصُت يهو ,اهتعيبطب ةفشاك وأ
 قلعتت تاقيبطتلا ىلع ةباقرلا تاودأ نإف ,اذكهو .ةيبساgا
 ةيلا>ا تانايبلا وأ تxماع>ا ءاشنÄ ةمدختس>ا تاءارجÄاب
 .اهنع ريرقتلاو اهتSاعمو اهليجستو ىرخpا

Application controls in information technology— Manual or 
automated procedures that typically operate at a business 
process level. Application controls can be preventative or 
detective in nature and are designed to ensure the integrity of 
the accounting records. Accordingly, application controls relate 
to procedures used to initiate, record, process and report 
transactions or other financial data. 

 :)٦)٨١٠( ةعجار>ا رايعم قايس ف( ةقبط>ا طباوضلا*
 .ةصخل>ا ةيلا>ا مئاوقلا دادعإ ف ةرادÄا اهقبطت يتلا طباوضلا

*Applied criteria (in the context of ISA 810 (Revised)6)—The 
criteria applied by management in the preparation of the 
summary financial statements. 

 ىدم يأ ;ةعجار>ا ةلدأ ةدوS سايقم :)ةعجار>ا ةلدأ( ةبَسانم*
 تاجاتنتسxل معدلا ريفوت ف اهيلع دامتعUا ةيناكمإو اهتمءxم
 .عجار>ا يأر اهيلإ دنتسي يتلا

*Appropriateness (of audit evidence)—The measure of the quality 
of audit evidence; that is, its relevance and its reliability in 
providing support for the conclusions on which the auditor’s 
opinion is based. 

 ماكحأو طورشل ًاقبط مربت ةلماعم :يرا® ساسأ ىلع ةلماعم*
 امهطبرت Uو لماعتلا ف ةبغرلا امهيدل رفوتت عئابو ٍرتشم يب
 نايعسيو امهضعب نع لقتسم لكشب نافرصتيو ,ةقxع ةيأ
 .هجو لضفأ ىلع امهzاصم قيقحتل

*Arm’s length transaction—A transaction conducted on such 
terms and conditions as between a willing buyer and a willing 
seller who are unrelated and are acting independently of each 
other and pursuing their own best interests. 

 وأ ةحيرص تناكأ ًءاوس ,ةرادÄا اهب يلدت تادافإ :تارارقÄا *
 اهمدختسي يتلاك ,ةيلا>ا مئاوقلا ف ةنَّمضُم نوكتو ,كلذ ريغ
 يتلا ةلمتgا تافيرحتلا عاونأ فلتخم ىلع فوقولل عجار>ا
 ,)٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس فو .ثدv نأ نك}
 تناكأ ًءاوس ,ةرادÄا اهب يلدت تادافإ اهنأب تارارقÄا فّرعُت

 سابتحUا تازاغ ةمئاق ف ةنَّمضُم نوكتو ,كلذ ريغ وأ ةحيرص
 ىلع فوقولل ينوناقلا بساgا اهمدختسي يتلاك ,يرارzا
 .ثدv نأ نك} يتلا ةلمتgا تافيرحتلا عاونأ فلتخم

*Assertions—Representations by management, explicit or 
otherwise, that are embodied in the financial statements, as 
used by the auditor to consider the different types of potential 
misstatements that may occur. In the context of ISAE 3410, 
assertions are defined as representations by the entity, explicit 
or otherwise, that are embodied in the GHG statement, as used 
by the practitioner to consider the different types of potential 
misstatements that may occur. 
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 اهديدv متي يتلا يرهوSا فيرحتلا رطاخم للحي :مّيقي
Uو .اهتيمهأ ىدم جاتنتسU وه امبسح ,"ميقي" ظفل مدختسُي 
 )مّوقُي كلذك رظنا( .رطWاب قلعتي اميف Uإ ,هيلع فراعتم

Assess—Analyze identified risks of material misstatement to 
conclude on their significance. “Assess,” by convention, is used 
only in relation to risk. (also see Evaluate) 

 Association—(see Auditor association with financial information) .)ةيلا>ا تامولع>اب عجار>ا ةقxع رظنا( :ةقxعلا

 Assurance—(see Reasonable assurance)†* )لوقع>ا ديكأتلا رظنا( :ديكأت†*

 ىلإ ينوناقلا بساgا هيف فدهي طابترا :ديكأتلا طابترا
 فدهي جاتنتسا ءادبÄ ةبسان>ا ةلدpا نم يفكي ام ىلع لوصzا
 فxخب ,يفدهتس>ا يمدختس>ا ىدل ةقثلا ةجرد عفر ىلإ
 وأ يوقت ةجيتن يأ( عوضو>ا تامولعم لايح ,لوؤس>ا فرطلا
 لك فّنصُيو .)طباوضلاب ةنراقم طابترا لحم ام عوضوم سايق
 :ينثا نيدعُبل ًاعبت ديكأت طابترا

Assurance engagement—An engagement in which a practitioner 
aims to obtain sufficient appropriate evidence in order to 
express a conclusion designed to enhance the degree of 
confidence of the intended users other than the responsible 
party about the subject matter information (that is, the outcome 
of the measurement or evaluation of an underlying subject 
matter against criteria). Each assurance engagement is classified 
on two dimensions: 

 Either a reasonable assurance engagement or a limited (1) :دودحم ديكأت طابترا وأ لوقعم ديكأت طابترا هنأ امإ )١(
assurance engagement: 

 موقي ديكأت طابترا وه :لوقع>ا ديكأتلا طابترا .أ
 طابترUا رطخ صيلقتب ينوناقلا بساgا هيف
 لظ ف هلوبق نك} لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ
 جاتنتسU ساسpا نوكيل ,طابترUا فورظ
 يذلا جاتنتسUا نع رَّبعُيو .ينوناقلا بساgا
 يأر لقنت ةروصب ينوناقلا بساgا هيلإ صلخ
 يوقت وأ سايق ةجيتن ف ينوناقلا بساgا
 .طباوضلاب ةنراقم طابترUا لحم عوضو>ا

a. Reasonable assurance engagement―An 
assurance engagement in which the practitioner 
reduces engagement risk to an acceptably low 
level in the circumstances of the engagement as 
the basis for the practitioner’s conclusion. The 
practitioner’s conclusion is expressed in a form 
that conveys the practitioner’s opinion on the 
outcome of the measurement or evaluation of the 
underlying subject matter against criteria. 

 موقي ديكأت طابترا وه :دودgا ديكأتلا طابترا .ب
 طابترUا رطخ صيلقتب ينوناقلا بساgا هيف
 فورظ لظ ف هلوبق نك} ىوتسم ىلإ
 وه ا• ربكأ رطWا اذه نوكي نكلو ,طابترUا
 ساسpا نوكيل ,لوقع>ا ديكأتلا طابترا ف هيلع
Äىلع ًءانب ,لقنت ةروصب جاتنتسا ءادب 
 لوصzا ت يتلا ةلدpاو ةذفن>ا تاءارجÄا
 بساgا ملع ىلإ ا≤ دق ناك اذإ ام ,اهيلع
 تامولع>ا نأب داقتعUا ىلإ هوعدي ام ينوناقلا
 .يرهوج لكشب ةفّرحُم طابترUا عوضوم
 طابترا راطإ ف ةذفن>ا تاءارجÄا نوكتو
 اهتيقوتو اهتعيبط ف ةدودحم دودgا ديكأتلا
 طابترا ف بولطم وه اt ةنراقم اهادمو
 اهل طيطختلا متي نكلو لوقع>ا ديكأتلا

b. Limited assurance engagement―An assurance 
engagement in which the practitioner reduces 
engagement risk to a level that is acceptable in the 
circumstances of the engagement but where that 
risk is greater than for a reasonable assurance 
engagement as the basis for expressing a 
conclusion in a form that conveys whether, based 
on the procedures performed and evidence 
obtained, a matter(s) has come to the 
practitioner’s attention to cause the practitioner to 
believe the subject matter information is 
materially misstated. The nature, timing and 
extent of procedures performed in a limited 
assurance engagement is limited compared with 
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 بسحب نوكي ديكأتلا نم ىوتسم ىلع لوصحلل
 .ًايدجم ينوناقلا بساحملل ينه>ا مكzا
 هيلع لصحي يذلا ديكأتلا ىوتسم نوكي ىتحو
 ززعي نأ حجر>ا نمف ,ًايدجم ينوناقلا بساgا
 ف يفدهتس>ا يمدختس>ا ةقث ىوتس>ا اذه
 زواجتت ةجرد ىلإ طابترUا عوضوم تامولع>ا
 .ةمهم ريغ تامولعم اهنوك حضاو لكشب

that necessary in a reasonable assurance 
engagement but is planned to obtain a level of 
assurance that is, in the practitioner’s professional 
judgment, meaningful. To be meaningful, the 
level of assurance obtained by the practitioner is 
likely to enhance the intended users’ confidence 
about the subject matter information to a degree 
that is clearly more than inconsequential. 

 Either an attestation engagement or a direct (2) :رشابم طابترا وأ قيدصت طابترا هنأ امإ )٢(
engagement: 

 هيف موقي ديكأت طابترا وه :قيدصتلا طابترا .أ
 وأ سايقب ينوناقلا بساgا فxخ رخآ فرط
 ةنراقم طابترUا لحم عوضو>ا يوقت
 رخآ فرط ًاضيأ ًابلاغ ضرعيو .طباوضلاب
 ة®انلا تامولع>ا ينوناقلا بساgا فxخ
 ف نكل .نايب وأ ريرقت ةروص ف عوضو>ا نأشب
 ينوناقلا بساgا موقي دق تUاzا ضعب
 .ديكأتلا ريرقت ف عوضو>ا تامولعم ضرعب
 بساgا جاتنتسا لوانتي ,قيدصتلا طابترا فو
 ةيلاخ عوضو>ا تامولعم تناك اذإ ام ينوناقلا
 ةغايص نك}و .يرهوSا فيرحتلا نم
 :نع ريبعتلل ينوناقلا بساgا جاتنتسا

a. Attestation engagement―An assurance 
engagement in which a party other than the 
practitioner measures or evaluates the underlying 
subject matter against the criteria. A party other 
than the practitioner also often presents the 
resulting subject matter information in a report or 
statement. In some cases, however, the subject 
matter information may be presented by the 
practitioner in the assurance report. In an 
attestation engagement, the practitioner’s 
conclusion addresses whether the subject matter 
information is free from material misstatement. 
The practitioner’s conclusion may be phrased in 
terms of: 

 طباوضلاو طابترUا لحم عوضو>ا .١
 وأ ;ةقبطن>ا

i. The underlying subject matter and the 
applicable criteria; 

 طباوضلاو عوضو>ا تامولعم .٢
 وأ ;ةقبطن>ا

ii. The subject matter information and the 
applicable criteria; or 

 iii. A statement made by the appropriate .ةينع>ا فارطpا نم مدقم نايب .٣
party(ies). 

 هيف موقي ديكأت طابترا وه :رشاب>ا طابترUا .ب
 عوضو>ا يوقت وأ سايقب ينوناقلا بساgا
 ةقبطن>ا طباوضلاب ةنراقم طابترUا لحم
 ة®انلا تامولع>ا ينوناقلا بساgا ضرعيو
 ف وأ ديكأتلا ريرقت نم ءزجك عوضو>اب ةقلعت>ا
 لوانتي ,رشاب>ا طابترUا فو .هب قفرم قحلم
 اهنع نلع>ا ةجيتنلا ينوناقلا بساgا جاتنتسا
 ةنراقم طابترUا لحم عوضو>ا يوقت وأ سايقل
 .طباوضلاب

b. Direct engagement―An assurance engagement 
in which the practitioner measures or evaluates 
the underlying subject matter against the 
applicable criteria and the practitioner presents 
the resulting subject matter information as part 
of, or accompanying, the assurance report. In a 
direct engagement, the practitioner’s conclusion 
addresses the reported outcome of the 
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measurement or evaluation of the underlying 
subject matter against the criteria. 

 ًاجاتنتسا ينوناقلا بساgا ءادبإ رطخ :ديكأتلا طابترا رطخ
 لكشب ةفرحم عوضو>ا تامولعم نوكت امدنع بسانم ريغ
 .يرهوج

Assurance engagement risk—The risk that the practitioner 
expresses an inappropriate conclusion when the subject matter 
information is materially misstated. 

 عمجو طيطختلا بيلاسأو تاراهم :ديكأتلا بيلاسأو تاراهم
 اهب عتمتي يتلا ريراقتلا دادعإو لاصتUاو اه}وقتو ةلدpا
 ةفلتخم نوكت يتلاو ديكأتلا طابترU ذفن>ا ينوناقلا بساgا
 وأ هنيعب ديكأت طابترا يp ساسpا عوضو>ا ف ةربWا نع
 .ه}وقت وأ هسايق

Assurance skills and techniques―Those planning, evidence 
gathering, evidence evaluation, communication and reporting 
skills and techniques demonstrated by an assurance practitioner 
that are distinct from expertise in the underlying subject matter 
of any particular assurance engagement or its measurement or 
evaluation. 

 ت يتلا ةعجار>ا تاءارجإ لجس :ةعجار>ا لامعأ قيثوت*
 اهيلع لوصzا ت يتلا ةمئx>ا ةعجار>ا ةلدأو اهذيفنت
 ضعب ف ًاضيأ مدختسُي( عجار>ا اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسUاو
 .)"لمعلا قاروأ" لثم حلطصم نايحpا

*Audit documentation—The record of audit procedures 
performed, relevant audit evidence obtained, and conclusions 
the auditor reached (terms such as “working papers” or 
“workpapers” are also sometimes used). 

 ىلإ لصوتلا ف عجار>ا اهمدختسي تامولعم :ةعجار>ا ةلدأ *
 ةلدأ نمضتتو .اهساسأ ىلع هيأر ىنبي يتلا تاجاتنتسUا
 يتلاو ةيبساgا تxجسلا ف ةدراولا تامولع>ا نم xًك ةعجار>ا
 رظنا( .ىرخpا تامولع>او ةيلا>ا مئاوقلا -اهئوض ف- تدعأ
 .)ةعجار>ا ةلدأ ةبسانمو ةعجار>ا ةلدأ ةيافك

*Audit evidence—Information used by the auditor in arriving at 
the conclusions on which the auditor’s opinion is based. Audit 
evidence includes both information contained in the accounting 
records underlying the financial statements and other 
information. (See Sufficiency of audit evidence and 
Appropriateness of audit evidence.) 

 نيزخت طئاسو يأ وأ ,رثكأ وأ دحاو دلجم :ةعجار>ا فلم*
 يتلا تxجسلا ىلع يوتv -ينورتكلإ وأ يدام لكش ف- ىرخأ
 .ددحم طابترU ةعجار>ا لامعأ قيثوت لكشت

*Audit file— One or more folders or other storage media, in 
physical or electronic form, containing the records that 
comprise the audit documentation for a specific engagement. 

 Audit firm—(see Firm)†* )بتك>ا رظنا( :ةعجار>ا بتكم†*

 Audit opinion—(see Modified opinion and Unmodified opinion)* .)لدع>ا ريغ يأرلاو لدع>ا يأرلا رظنا( :ةعجار>ا يأر*

 امدنع ,بسانم ريغ يأرل عجار>ا ءادبإ رطخ :ةعجار>ا رطخ*
 ةعجار>ا رطخ دعيو .يرهوج لكشب ةفّرحم ةيلا>ا مئاوقلا نوكت
 .فاشتكUا رطخو يرهوSا فيرحتلا رطاخم ىلع ةلاد

*Audit risk—The risk that the auditor expresses an 
inappropriate audit opinion when the financial statements are 
materially misstated. Audit risk is a function of the risks of 
material misstatement and detection risk. 

 ةعجار>ا تاءارجإ قيبطت :)ةنيعلا رايتخا( ةعجار>ا ف تانيعلا*
 ةيمهأ يذ ةنيع عمتجم لخاد دونبلا نم %١٠٠ نم لقأ ىلع
 ,اهرايتخU ةصرف ةنيعلا تادحو عيمS حاتي ثيحب ,ةعجارملل
 نع هتاجاتنتسا صxختسU عجارملل لوقعم ساسأ ريفوت فدهب
 .لماكلاب ةنيعلا عمتجم

*Audit sampling (sampling)—The application of audit 
procedures to less than 100% of items within a population of 
audit relevance such that all sampling units have a chance of 
selection in order to provide the auditor with a reasonable basis 
on which to draw conclusions about the entire population. 
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 ةعجار>اب مايقلاو لقتس>ا عجارملل ةماعلا فادهpا" )٢٠٠( ةعجار>ا رايعم فّرعي
 ."ةيلا>ا مئاوقلا" حلطصم ,)و( ١٣ ةرقفلا ف "ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو

ISA ٢٠٠, Overall Objectives of the Independent Auditor and the 
Conduct of an Audit in Accordance with International 
Standards on Auditing, paragraph ١٣(f), defines the term 
“financial statements.” 

 
٨   

 عاطقلا ف امهلداعي ام ىلإ ناريشي امهنأ ىلع "بتك>ا"و "كيرشلا" احلطصم أرقُي
 .ءاضتقUا دنع ,ماعلا

“Partner” and “firm” should be read as referring to their 
public sector equivalents where relevant. 

 

 :))٨١٠( ةعجار>ا رايعم قايس ف( ةعجارُ>ا ةيلا>ا مئاوقلا*
 ,ةعجار>ا ريياع> ًاقبط اهتعجارt عجار>ا ماق ٧ةيلام مئاوق
 .ةصخل>ا ةيلا>ا مئاوقلا اهنم قتشُتو

*Audited financial statements (in the context of ISA 810 
(Revised))—Financial statements7 audited by the auditor in 
accordance with ISAs, and from which the summary financial 
statements are derived. 

 وأ صخشلا ىلإ ةراشCل "عجار>ا" حلطصم مدختسُي :عجار>ا*
 لوؤس>ا كيرشلا -ًةداع- وهو ,ةعجار>ا نودؤي نيذلا صاخشpا
 بسح ,بتك>ا وأ نيرخ°ا طابترUا قيرف ءاضعأ وأ طابترUا نع
 فدهي ام ةعجارم رايعم كانه ناك ىتمو .لاzا ىضتقم
 بلطتt ءافولاب طابترUا نع لوؤس>ا كيرشلا مايق ىلإ ةحارص
 نع لوؤس>ا كيرشلا" حلطصم مدخُتسا ,ام ةيلوؤسم وأ
 لوؤس>ا كيرشلا" احلطصم أرقُيو ."عجار>ا" نم Uًدب "طابترUا
 ف امهلداعي ام ىلإ ناريشي امهنأ ىلع "بتك>ا"و "طابترUا نع
 .ءاضتقUا دنع ,ماعلا عاطقلا

*Auditor—“Auditor” is used to refer to the person or persons 
conducting the audit, usually the engagement partner or other 
members of the engagement team, or, as applicable, the firm. 
Where an ISA expressly intends that a requirement or 
responsibility be fulfilled by the engagement partner, the term 
“engagement partner” rather than “auditor” is used. 
“Engagement partner” and “firm” are to be read as referring to 
their public sector equivalents where relevant. 

 ةقxع عجارملل نوكت :ةيلا>ا تامولع>اب عجار>ا ةقxع
 وأ ,تامولع>ا كلتب ريرقت قافرإب همايق دنع ةيلا>ا تامولع>اب
 .ينهم لاصتا ف همسا مادختسا ىلع هتقفاوم

Auditor association with financial information—An auditor is 
associated with financial information when the auditor attaches 
a report to that information or consents to the use of the 
auditor’s name in a professional connection. 

 ف ةربخ كلت} نايك وأ درف :عجار>ا هب يعتسي يذلا ريبWا*
 هلمع عجار>ا مدختسيو ,ةعجار>ا وأ ةبساgا ريغ رخآ لاجم
 ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصzا ف هتدعاس> لاµا كلذ ف
 هب يعتسي يذلا ريبWا نوكي نأ نك}و .ةبسان>ا ةعجار>ا
 كلذ ف اt ,ًافظوم وأ ٨ًاكيرش يأ( ًايلخاد ًاريبخ امإ عجار>ا
 )عجار>ا ةكبش ف بتكم وأ عجار>ا بتكم ف ,يتقؤ>ا يفظو>ا
 .ًايجراخ ًاريبخ وأ

*Auditor’s expert—An individual or organization possessing 
expertise in a field other than accounting or auditing, whose work 
in that field is used by the auditor to assist the auditor in obtaining 
sufficient appropriate audit evidence. An auditor’s expert may be 
either an auditor’s internal expert (who is a partner8 or staff, 
including temporary staff, of the auditor’s firm or a network firm), 
or an auditor’s external expert. 

 ىدم وأ غلب>ا :غلاب>ا نم ىدم وأ دحاو غلب> عجار>ا ريدقت*
 ف همادختسU ةعجار>ا ةلدأ نم طبنتس>ا ,بيترتلا ىلع ,غلاب>ا
 .ةرادÄا نم ردق>ا ددgا غلب>ا يوقت

*Auditor’s point estimate or auditor’s range—The amount, or range of 
amounts, respectively, derived from audit evidence for use in 
evaluating management’s point estimate. 

 غلب> عجار>ا ريدقت رظنا( :غلاب>ا نم ىد> عجار>ا ريدقت*
 .)دحاو

*Auditor’s range—(see Auditor’s point estimate) 
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 تاونس ةدع رادم ىلع طسوتم وأ ةددحم ةنس :ساسpا ةنس
 .تقولا رادم ىلع ةأشن>ا تاثاعبنا هب نراقُت

Base year—A specific year or an average over multiple years 
against which an entity’s emissions are compared over time. 

 وأ فورظ وأ ثادحأ وأ تUاح نع تان رطخ :لامعpا رطخ*
 ةردق ىلع ًابلس رثؤت نأ نك} ةمهم سعاقت تUاح وأ تافرصت
 رطخ وأ ,اهتايجيتارتسا ذيفنتو اهفادهأ قيقv ىلع ةأشن>ا
 .ةبسانم ريغ تايجيتارتساو فادهأ عضو نع تان

*Business risk—A risk resulting from significant conditions, 
events, circumstances, actions or inactions that could adversely 
affect an entity’s ability to achieve its objectives and execute its 
strategies, or from the setting of inappropriate objectives and 
strategies. 

 ةيلك ًادودح ضرفي ماظن وه :را®Uاو ةنيع>ا دودzا
 ,يكراشملل اهب حومس>ا تاثاعبنUا صصخيو ,تاثاعبنxل
 اهب حومس>ا تاثاعبنUا ف مهنيب اميف را®Uاب مهل حمسيو
 .تاثاعبنUا صصحو

Cap and trade—A system that sets overall emissions limits, 
allocates emissions allowances to participants, and allows them 
to trade allowances and emission credits with each other. 

 نم ةمدق>ا تامدWا عم لماعتلل ةقيرط :ءانثتسUا ةقيرط
 ةأشن>ا فصو اهبجوt لمتشي ,نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم
 ةأشن>ا نم ةمدق>ا تامدWا ةعيبط ىلع اهماظنل ةيمدWا
 ةلصلا تاذ ةباقرلا فادهأ ىنثتسُت نكل ,نطابلا نم ةيمدWا
 ةأشن>ا فصو نم نطابلا نم ةيمدWا ةأشن>ا كلتب ةصاWا
 ةأشن>ا عجارt صاWا طابترUا قاطن نمو اهماظنل ةيمدWا
 قاطنو اهماظنل ةيمدWا ةأشن>ا فصو لمتشيو .ةيمدWا
 ىدل ةقبط>ا ةباقرلا تاودأ ىلع ةيمدWا ةأشن>ا عجارم طابترا
 ةأشن>ا ف ةباقرلا تاودأ ةيلعاف دصرل ةيمدWا ةأشن>ا
 ةأشن>ا مايق ىلع كلذ لمتشي دقو ,نطابلا نم ةيمدWا
 ةباقرلا تاودأ نأشب ديكأت ريرقت ىلع عxطUاب ةيمدWا
 .نطابلا نم ةيمدWا ةأشن>ا ىدل ةقبط>ا

Carve-out method—Method of dealing with the services provided 
by a subservice organization, whereby the service organization’s 
description of its system includes the nature of the services 
provided by a subservice organization, but that subservice 
organization’s relevant control objectives and related controls are 
excluded from the service organization’s description of its system 
and from the scope of the service auditor’s engagement. The 
service organization’s description of its system and the scope of 
the service auditor’s engagement include controls at the service 
organization to monitor the effectiveness of controls at the 
subservice organization, which may include the service 
organization’s review of an assurance report on controls at the 
subservice organization. 

 يمضت اهيف متي ةنراقم تامولعم يه :ةنراق>ا ةيلا>ا مئاوقلا*
 عم اهتنراقم ضرغل ةقباسلا ةرتفلل ىرخpا تاحاصفÄاو غلاب>ا
 متيف ,اهتعجارم ت∑ اذإ نكل ,ةيلاzا ةرتفلل ةيلا>ا مئاوقلا
 ةنمضُ>ا تامولع>ا ىوتسم نوكيو .عجار>ا يأر ف اهيلإ ةراشÄا
 ةدراولا تامولع>ا ىوتس> ًاهباشم ةنراق>ا ةيلا>ا مئاوقلا كلت ف
 .ةيلاzا ةرتفلل ةيلا>ا مئاوقلا ف

*Comparative financial statements—Comparative information 
where amounts and other disclosures for the prior period are 
included for comparison with the financial statements of the 
current period but, if audited, are referred to in the auditor’s 
opinion. The level of information included in those comparative 
financial statements is comparable with that of the financial 
statements of the current period. 

 مئاوقلا ف ةنّمضُ>ا تاحاصفÄاو غلاب>ا :ةنراق>ا تامولع>ا*
 ًاقفو ةقباسلا تارتفلا نم رثكأ وأ ةدحاو ةرتفب قلعتي اميف ةيلا>ا
Äديكأتلا تاطابترا رايعم قايس فو .قبطن>ا يلا>ا ريرقتلا راط 
 تاحاصفÄاو غلاب>ا اهنأب ةنراق>ا تامولع>ا فّرعُت ,)٣٤١٠(
 ةدحاوب قلعتي اميف يرارzا سابتحUا تازاغ ةمئاق ف ةلومش>ا
 .ةقباسلا تارتفلا نم رثكأ وأ

*Comparative information—The amounts and disclosures 
included in the financial statements in respect of one or more 
prior periods in accordance with the applicable financial 
reporting framework. In the context of ISAE 3410, 
comparative information is defined as the amounts and 
disclosures included in the GHG statement in respect of one or 
more prior periods. 



 

 

 ١٢٤٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 تاحلطص&ا درسم

 

 تاحلطص>ا درسم
 

 تاربWا ينوناقلا بساgا هيف قبطي طابترا :عيمجتلا طابترا
 دادعإ ف ةرادÄا ةدعاس> يلا>ا ريرقتلا تاربخو ةيبساgا
 ,قبطنم يلام ريرقت راطÄ ًاقفو ةأشنملل ةيلا>ا تامولع>ا ضرعو
 تاذ تامدWا رايعم تابلطت> ًاقفو ريراقتلا دادعإب هيف موقيو
 ةقxعلا تاذ تامدWا رايعم تارقف عيمج فو .ةقxعلا
 اذه ف "ةعَّمجُم"و "عيم®"و "عّمجي" تاملكلا مدختسُت ,)٤٤١٠(
 .قايسلا

Compilation engagement— An engagement in which a 
practitioner applies accounting and financial reporting expertise 
to assist management in the preparation and presentation of 
financial information of an entity in accordance with an 
applicable financial reporting framework, and reports as 
required by this ISRS. Throughout ISRS 4410 (Revised), the 
words “compile”, “compiling” and “compiled” are used in this 
context. 

 ةباقر تاودأ :ةديفتس>ا ةأشن>ا ف ةلمك>ا ةباقرلا تاودأ*
 تآشن>ا نأ ,ةمدخلل اهميمصت ف ,ةيمدWا ةأشن>ا ضرتفت
 ف ةددحم تاودpا هذه نوكتو ,اهقيبطتب موقتس ةديفتس>ا
 فادهأ قيقحتل ةيرورض تناك اذإ ,ةيمدWا ةأشن>ا ماظن فصو
 .ةباقرلا

*Complementary user entity controls—Controls that the service 
organization assumes, in the design of its service, will be 
implemented by user entities, and which, if necessary to achieve 
control objectives, are identified in the description of its system. 

 وذ راطÄاو قبطن>ا يلا>ا ريرقتلا راطإ رظنا( :مازتلUا راطإ*
 )ماعلا ضرغلا

*Compliance framework—(see Applicable financial reporting 
framework and General purpose framework) 

 نوك>ا وأ ةعومµا ةرادإ موقت يرا® طاشن وأ ةأشنم :نوك>ا*
 ةيلا>ا مئاوقلا ف اهنيمضت يغبني هل ةيلام تامولعم دادعإب
 .ةعومجملل

*Component—An entity or business activity for which group or 
component management prepares financial information that 
should be included in the group financial statements. 

 قيرف نم بلط ىلع ًءانب ,موقي يذلا عجار>ا :نوك>ا عجارم*
 ةقلعت>ا ةيلا>ا تامولع>ا نأشب لمع ذيفنتب ,ةعومµا طابترا
tا ةعجارم لجأ نم نوكµةعوم. 

*Component auditor—An auditor who, at the request of the 
group engagement team, performs work on financial 
information related to a component for the group audit. 

 ةيلا>ا تامولع>ا دادعإ نع ةلوؤس>ا ةرادÄا :نوك>ا ةرادإ*
 .نوكملل

*Component management—Management responsible for the 
preparation of the financial information of a component. 

 يتلا نوكملل ةيبسنلا ةيمهpا :نوكملل ةيبسنلا ةيمهpا*
 .ةعومµا طابترا قيرف اهددحي

*Component materiality—The materiality for a component 
determined by the group engagement team. 

 ةعجار>ا تاءارجإ قيبطت :بساzا ةدعاسt ةعجار>ا بيلاسأ
 .ةعجارملل ةادأك بساzا مادختساب

Computer-assisted audit techniques—Applications of auditing 
procedures using the computer as an audit tool (also known as 
CAATs). 

 دكأتلا ىلع دعاست يتلا تاءارجÄاو تاسايسلا :ةباقرلا ةطشنأ
 تانوكم دحأ ةباقرلا ةطشنأ دعتو .ةرادÄا تاهيجوت ذيفنت نم
 .ةيلخادلا ةباقرلا

Control activities—Those policies and procedures that help 
ensure that management directives are carried out. Control 
activities are a component of internal control. 

 يفلك>ا فقاومو ةرادÄاو ةمكوzا ماهم نمضتت :ةباقرلا ةئيب
 ةباقرلاب قلعتي اميف مهتافرصتو مهيعوو ةرادÄاو ةمكوzاب
 تانوكم دحأ ةباقرلا ةئيب دعتو .ةأشنملل اهتيمهأو ةيلخادلا
 .ةيلخادلا ةباقرلا

Control environment—Includes the governance and 
management functions and the attitudes, awareness and actions 
of those charged with governance and management concerning 
the entity’s internal control and its importance in the entity. 
The control environment is a component of internal control. 
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 Forming an Opinion and Reporting on ,(Revised) ٧٠٠ ISA "ةيلا>ا مئاوقلا نع ريرقتلاو يأرلا نيوكت" )٧٠٠( ةعجار>ا رايعم
Financial Statements 

 

 تاودأ نم يعم بناج نم ةياغلا وأ دصق>ا :ةباقرلا فده
 تاودأ ىعست يتلا رطاπاب ةباقرلا فادهأ طبترتو .ةباقرلا
 .اهرثأ نم فيفختلل ةباقرلا

Control objective—The aim or purpose of a particular aspect of 
controls. Control objectives relate to risks that controls seek to 
mitigate. 

 Control risk—(see Risk of material misstatement)* .)يرهوSا فيرحتلا رطخ رظنا( :ةباقرلا رطخ*

 ىلع ةقبط>ا ةباقرلا تاودأ :ةيمدWا ةأشن>ا ف ةباقرلا تاودأ
vا ديكأتلا ريرقت ف ةلومش>ا ةباقرلا فادهأ دحأ قيقWصا 
tا ةأشن>ا عجارWةيمد. 

Controls at the service organization—Controls over the achievement 
of a control objective that is covered by the service auditor’s 
assurance report. 

 ةباقرلا تاودأ :نطابلا نم ةيمدWا ةأشن>ا ف ةباقرلا تاودأ
 ديكأت يدقت لجأ نم نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم ىدل ةقبط>ا
 .ةباقرلا فادهأ دحأ قيقv نأشب لوقعم

Controls at a subservice organization—Controls at a subservice 
organization to provide reasonable assurance about the 
achievement of a control objective. 

 Corporate governance—(see Governance) .)ةمكوzا رظنا( :تاكرشلا ةمكوح

 غلاب>ا يمضت اهيف متي ةنراقم تامولعم يه :ةلباق>ا ماقرpا*
 مئاوقلا نم أزجتي U ءزجك ةقباسلا ةرتفلل ىرخpا تاحاصفÄاو
 ماقرpا هذه أرقُت نأ وه كلذ نم دوصق>او ,ةيلاzا ةرتفلل ةيلا>ا
 راشُي( ةيلاzا ةرتفلل ىرخpا تاحاصفÄاو غلاب>اب ةنرتقم طقف
 ليصفتلا ىوتسم دَّدحُيو .)"ةيلاzا ةرتفلا ماقرأ" ظفلب اهيلإ
 ًءانب يساسأ لكشب ةلباق>ا تاحاصفÄاو غلاب>ا هب رهظت يذلا
 .ةيلاzا ةرتفلا ماقرp ةمءx>ا ىدم ىلع

*Corresponding figures—Comparative information where 
amounts and other disclosures for the prior period are included 
as an integral part of the current period financial statements, 
and are intended to be read only in relation to the amounts and 
other disclosures relating to the current period (referred to as 
“current period figures”). The level of detail presented in the 
corresponding amounts and disclosures is dictated primarily by 
its relevance to the current period figures. 

 عوضو>ا يوقت وأ سايقل ةمدختس>ا ةيعجر>ا سسpا :طباوضلا
 ةمدختس>ا طباوضلا يه "ةقبطن>ا طباوضلا"و .طابترUا لحم
 .يعم طابتراب قلعتي اميف

Criteria— The benchmarks used to measure or evaluate the 
underlying subject matter. The “applicable criteria” are the 
criteria used for the particular engagement. 

 عيمج دادعإ هيف متي يذلا خيراتلا :ةيلا>ا مئاوقلا دامتعا خيرات*
 تاحاضيÄا كلذ ف اt ,ةيلا>ا مئاوقلا اهنم فلأتت يتلا مئاوقلا
 لمحتب ةيحxصلا باحصأ هيف رقي يذلاو ,ةقxعلا تاذ
 .ةيلا>ا مئاوقلا كلت نع ةيلوؤس>ا

*Date of approval of the financial statements—The date on which 
all the statements that comprise the financial statements, 
including the related notes, have been prepared and those with 
the recognized authority have asserted that they have taken 
responsibility for those financial statements. 

 هراتخي يذلا خيراتلا :)ةدوSا ةباقرب قلعتي اميف( ريرقتلا خيرات†
 .ريرقتلا خيرأتل ينوناقلا بساgا

†Date of report (in relation to quality control)—The date selected 
by the practitioner to date the report. 

 نع هريرقت عجار>ا هيف خرؤي يذلا خيراتلا :عجار>ا ريرقت خيرات*
 ٩ .)٧٠٠( ةعجار>ا رايع> ًاقفو ةيلا>ا مئاوقلا

*Date of the auditor’s report—The date the auditor dates the 
report on the financial statements in accordance with ISA 700 
(Revised).9 
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١٠  

 وأ رصانعو ةدحاو ةيلام ةمئاق ةعجارم تايلمع - ةصاخ تارابتعا" )٨٠٥( ةعجار>ا رايعم
 "ةيلام ةمئاق ف دونب وأ تاباسح

ISA ٨٠٥ (Revised), Special Considerations—Audits of 
Single Financial Statements and Specific Elements, 
Accounts or Items of a Financial Statement 

 

 مئاوقلا اهيطغت ةرتف رخآ ةياهن خيرات :ةيلا>ا مئاوقلا خيرات*
 .ةيلا>ا

*Date of the financial statements—The date of the end of the 
latest period covered by the financial statements. 

 فارطûل هيف نك} يذلا خيراتلا :ةيلا>ا مئاوقلا رادصإ خيرات*
 .ةعجارُ>ا ةيلا>ا مئاوقلاو عجار>ا ريرقت ىلع عxطUا ةثلاثلا

*Date the financial statements are issued—The date that the 
auditor’s report and audited financial statements are made 
available to third parties. 

 :Deficiency in internal control—This exists when* :امدنع دجوي :ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا*

 ةقيرطب ةرادُم وأ ةقبطم وأ ةممصم ةباقرلا ةادأ نوكت )أ(
 تافيرحتلا ,حيحصتو فاشتكا وأ ,عنم نع اهيف زجعت
 وأ ;بسان>ا تقولا ف ةيلا>ا مئاوقلا ف

(a) A control is designed, implemented or operated in such 
a way that it is unable to prevent, or detect and correct, 
misstatements in the financial statements on a timely 
basis; or 

 ,حيحصتو فاشتكا وأ ,عن> ةمزxلا ةباقرلا ةادأ نوكت )ب(
 .ةبئاغ بسان>ا تقولا ف ةيلا>ا مئاوقلا ف تافيرحتلا

(b) A control necessary to prevent, or detect and correct, 
misstatements in the financial statements on a timely 
basis is missing. 

 ةطساوب ةذفن>ا تاءارجÄا فشتكت Uأ رطخ :فاشتكUا رطخ*
 لكشب ضفخنم ىوتسم ىلإ ةعجار>ا رطخ ضيفختل عجار>ا
 دنع وأ هدرفt ًءاوس ,ًايرهوج نوكي دق ,ًادوجوم ًافيرv لوبقم
 .ىرخأ تافيرحتب هنارتقا

*Detection risk—The risk that the procedures performed by the 
auditor to reduce audit risk to an acceptably low level will not 
detect a misstatement that exists and that could be material, 
either individually or when aggregated with other 
misstatements. 

 ذيفنتل ييلخادلا يعجار>اب ةناعتسUا :ةرشاب>ا ةدعاس>ا*
 عجار>ا صحفو فارشإو هيجوت تv ةعجار>ا تاءارجإ
 .يجراWا

*Direct assistance—The use of internal auditors to perform audit 
procedures under the direction, supervision and review of the 
external auditor. 

 Element—(see Element of a financial statement)* )ةيلام ةمئاق ف رصنع رظنا( :رصنعلا*

 وأ رصنع :)١٠)٨٠٥( رايع>ا قايس ف( ةيلام ةمئاق ف رصنع*
 .ةيلام ةمئاق ف دنب وأ باسح

*Element of a financial statement (in the context of ISA 805 
(Revised)10)—An element, account or item of a financial 
statement. 

 ةرتفلا لxخ ةثعبن>ا يرارzا سابتحUا تازاغ يه :تاثاعبنUا
 متي مل ول وSا ىلإ ثعبنتس تناك يتلا وأ وSا ىلإ ةقxعلا تاذ
 فينصت نك}و .يعم ضوح وحن اههيجوتو اهزاجتحا
 :ىلإ تاثاعبنUا

Emissions—The GHGs that, during the relevant period, have 
been emitted to the atmosphere or would have been emitted to 
the atmosphere had they not been captured and channeled to a 
sink. Emissions can be categorized as: 

 ,))١( قاطنلا تاثاعبناب ًاضيأ فرعت( ةرشابم تاثاعبنا •
 وأ ةأشن>ا اهكلت∑ يتلا رداص>ا نم تاثاعبنا يهو
 .اهيلع رطيست

• Direct emissions (also known as Scope 1 emissions), 
which are emissions from sources that are owned or 
controlled by the entity. 
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 نع ة®انلا تاثاعبنUا يهو ,ةرشابم ريغ تاثاعبنا •
 وأ اهكلت∑ رداصم ف ثدv اهنكلو ,ةأشن>ا ةطشنأ
 تاثاعبنUا فينصت نك}و .ىرخأ ةأشنم اهيلع رطيست
 :ىلإ ًاضيأ ةرشاب>ا ريغ

• Indirect emissions, which are emissions that are a 
consequence of the activities of the entity, but which 
occur at sources that are owned or controlled by another 
entity. Indirect emissions can be further categorized as: 

o ا يهو )٢( قاطنلا تاثاعبناUةنرتق>ا تاثاعبن 
 نم اهكxهتسا متيو ةأشن>ا ىلإ لقنُت يتلا ةقاطلاب
 .اهلبق

o Scope 2 emissions, which are emissions associated 
with energy that is transferred to and consumed by 
the entity. 

o ا عيمج يهو )٣( قاطنلا تاثاعبناUتاثاعبن 
 .ةرشاب>ا ريغ ىرخpا

o Scope 3 emissions, which are all other indirect 
emissions. 

 تازاغ ةمئاق ف لومشم دنب يأ :تاثاعبنUا نم عاطتقUا
 عومجم نم هعاطتقا متيو ةأشنملل يرارzا سابتحUا
 ًابلاغو ;ةلازإ ةيلمع دعي U هنكلو ,ريرقتلا ف ةروكذ>ا تاثاعبنUا
 ًاضيأ نمضتي نأ نك}و ,ةارتشم ةنزاوم صصح نمضتي ام
 صصح لثم ىرخpا تايل°ا وأ تاودpا نم ةعونتم ةعومجم
 ةطخ لبق نم اهب فرتع>ا اهب حومس>ا تاثاعبنUاو ءادpا
 .اهنم ًاءزج ةأشن>ا نوكت ىرخأ ةطخ وأ ةيميظنت

Emissions deduction—Any item included in the entity’s GHG 
statement that is deducted from the total reported emissions, 
but which is not a removal; it commonly includes purchased 
offsets, but can also include a variety of other instruments or 
mechanisms such as performance credits and allowances that 
are recognized by a regulatory or other scheme of which the 
entity is a part. 

 ليوحتل ةيضاير ةبسن وأ يباسح لماع وه :تاثاعبنUا لماع
 دوقولا نم تارتل ,لاث>ا ليبس ىلع( يعم طاشن سايقم
 تاناويzا ددع وأ ةعوطقم ةفاسم نم تارتم وليك وأ كلهتس>ا
 )ةعونص>ا تاجتن>ا نم نانطأ وأ تاناويzا ةيبرتل ةعرزم ف
 كلذب ةطبتر>ا يرارzا سابتحUا تازاغ ةيمكل ريدقت ىلإ
 .طاشنلا

Emissions factor—A mathematical factor or ratio for converting 
the measure of an activity (for example, liters of fuel consumed, 
kilometers travelled, the number of animals in husbandry, or 
tonnes of product produced) into an estimate of the quantity of 
GHGs associated with that activity. 

 ىلع مئاق جمانرب وه :تاثاعبنUا عم يراجتلا لماعتلا جمانرب
 سابتحUا تازاغ ىلع ةرطيسلل مدختسُي قوسلا ساسأ
 تاضيفخت قيقحتل ةيداصتقا زفاوح ريفوت قيرط نع يرارzا
 .تازاغلا كلت تاثاعبنا ف

Emissions trading scheme—A market-based approach used to 
control greenhouse gases by providing economic incentives for 
achieving reductions in the emissions of such gases. 

 رمأ ىلإ ريشت عجار>ا ريرقت اهنمضتي ةرقف :هابتنUا تفل ةرقف*
 ,دعُيو ةيلا>ا مئاوقلا ف بسانم لكشب هنع حاصفÄا وأ هضرع ت
 لكشي هنإ ثيحب ةيمهpا نم ريبك ردق ىلع ,عجار>ا مكح بسح
 .ةيلا>ا مئاوقلل يمدختس>ا مهفل ًاساسأ

*Emphasis of Matter paragraph—A paragraph included in the 
auditor’s report that refers to a matter appropriately presented 
or disclosed in the financial statements that, in the auditor’s 
judgment, is of such importance that it is fundamental to users’ 
understanding of the financial statements. 

 يذلاو ,يعم طابترU ددgا ماعلا قايسلا :طابترUا فورظ
 وأ لوقعم ديكأت طابترا ناك اذإ امو ,طابترUا طورش :نمضتي
 ,طابترUا لحم عوضو>ا صئاصخو ,دودحم ديكأت طابترا
 يمدختس>ا تاجايتحاو ,يوقتلا وأ سايقلا طباوضو
 فرطلل ةلصلا تاذ صئاصWاو ,تامولع>ا نم يفدهتس>ا
 فيلكتلاب مئاقلا فرطلاو ,يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلاو ,لوؤس>ا

Engagement circumstances―The broad context defining the 
particular engagement, which includes: the terms of the 
engagement; whether it is a reasonable assurance engagement 
or a limited assurance engagement, the characteristics of the 
underlying subject matter; the measurement or evaluation 
criteria; the information needs of the intended users; relevant 
characteristics of the responsible party, the measurer or 
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١١   

 ريشت اهنأ ىلع "بتك>ا"و "كيرشلا"و "طابترUا نع لوؤس>ا كيرشلا" تاحلطصم أرقُت
 .ءاضتقUا دنع ,ماعلا عاطقلا ف اهلداعي ام ىلإ

“Engagement partner,” “partner,” and “firm” should 
be read as referring to their public sector 
equivalents where relevant. 

 

 ماكحpاو تxماع>او ثادحpا لثم ىرخأ رومأو ,هتئيبو
 .طابترUا ىلع ريبك ريثأت اهل نوكي دق يتلا تاسرام>او

evaluator, and the engaging party and their environment; and 
other matters, for example events, transactions, conditions and 
practices, that may have a significant effect on the engagement. 

 ت يتلا جئاتنلاو ةذفن>ا لامعpا لجس :طابترUا لامعأ قيثوت†
 بساgا اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسUاو اهيلع لوصzا
 قاروأ" لثم حلطصم نايحpا ضعب ف ًاضيأ مدختسُي( ينوناقلا
 .)"لمعلا

†Engagement documentation—The record of work performed, 
results obtained, and conclusions the practitioner reached 
(terms such as “working papers” or “workpapers” are sometimes 
used). 

 Engagement letter—Written terms of an engagement in the .باطخ لكش ف ام طابترU ةبوتكم طورش :طابترUا باطخ
form of a letter. 

 رخآ صخش وأ ,كيرشلا :١١طابترUا نع لوؤس>ا كيرشلا†*
 يذلا ريرقتلا نعو ,هئادأو طابترUا نع Uًوؤسم نوكي بتك>ا ف
 -رمpا بلطت اذإ- هيدل نوكتو ,بتك>ا لxخ نم ردصي
 أرقُيو .ةيميظنت وأ ةيماظن وأ ةينهم ةهج نم ةبسان>ا ةيحxصلا
 ام ىلإ ريشي هنأ ىلع "طابترUا نع لوؤس>ا كيرشلا" حلطصم
 .ءاضتقUا دنع ,ماعلا عاطقلا ف هلداعي

*†Engagement partner11—The partner or other person in the 
firm who is responsible for the engagement and its 
performance, and for the report that is issued on behalf of the 
firm, and who, where required, has the appropriate authority 
from a professional, legal or regulatory body. “Engagement 
partner” should be read as referring to its public sector 
equivalents where relevant. 

 يوقت يدقتل ةممصم ةيلآ :طابترUا ةدوج ةباقر صحف†*
 يتلا ةمه>ا ةينه>ا ماكحûل ,هلبق وأ ريرقتلا خيرات ف ,يعوضوم
 ف اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسUاو طابترUا قيرف اهذختا

 طابترUا ةدوج ةباقر صحف ةيلآ فدهتستو .ريرقتلا ةغايص
 تاطابترUاو ةجرد>ا تآشنملل ةيلا>ا مئاوقلا ةعجارم تايلمع
 ءارجإ يرورضلا نم هنأ بتك>ا ىري يتلا ,تدجو نإ ,ىرخpا
 .اهتدوج ةباقرل صحف

*†Engagement quality control review—A process designed to 
provide an objective evaluation, on or before the date of the 
report, of the significant judgments the engagement team made 
and the conclusions it reached in formulating the report. The 
engagement quality control review process is for audits of 
financial statements of listed entities and those other 
engagements, if any, for which the firm has determined an 
engagement quality control review is required. 

 ف رخآ صخش وأ ,كيرش :طابترUا ةدوج ةباقر صحاف†*
 نوكم قيرف وأ ,بسانم لكشب لهؤم يجراخ صخش وأ ,بتك>ا
 قيرف نم ءزج وه نم مهنيب نم سيل ,دارفpا ءUؤه لثم نم
 يوقتلل ةبسانمو ةيفاك ةربخو ةيحxص مهيدلو ,طابترUا
 طابترUا قيرف اهذختا يتلا ةمه>ا ماكحûل يعوضو>ا
 .ريرقتلا ةغايص ف اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسUاو

*†Engagement quality control reviewer—A partner, other person 
in the firm, suitably qualified external person, or a team made 
up of such individuals, none of whom is part of the engagement 
team, with sufficient and appropriate experience and authority 
to objectively evaluate the significant judgments the 
engagement team made and the conclusions it reached in 
formulating the report. 
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 ىلع ًادودح "ييلخادلا يعجار>ا لمع مادختسا" )٦١٠( ةعجار>ا رايعم ضرفي
 عجار>ا ىلع رظحُي دق هنأ ىلع ًاضيأ صنيو .ةرشاب>ا ةدعاس>ا مادختسا
 نم ةرشابم ةدعاسم ىلع لوصzا ةحئU وأ ماظن بجوt يجراWا
 ىلع ةرشاب>ا ةدعاس>ا مادختسا رصتقي ,هيلع ًءانبو .ييلخادلا يعجار>ا
 .كلذب اهيف حمسي يتلا تUاzا

ISA ٦١٠ (Revised ٢٠١٣), Using the Work of Internal Auditors, 
establishes limits on the use of direct assistance. It also 
acknowledges that the external auditor may be 
prohibited by law or regulation from obtaining direct 
assistance from internal auditors. Therefore, the use of 
direct assistances is restricted to situations where it is 
permitted. 

 

١٣  

 تايلمع فxخب ىرخpا ديكأتلا تاطابترا" )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 "ةيخيراتلا ةيلا>ا تامولع>ا صحف وأ ةعجارم

ISAE ٣٠٠٠ (Revised), Assurance Engagements Other Than 
Audits or Reviews of Historical Financial Information 

 

 ريغ ًاجاتنتسا ينوناقلا بساgا ءادبإ رطخ :طابترUا رطخ
 .يرهوج لكشب ةفرحم عوضو>ا تامولعم نوكت امدنع بسانم

Engagement risk ―The risk that the practitioner expresses an 
inappropriate conclusion when the subject matter information 
is materially misstated. 

 نوذفني نيذلا يفظو>او ءاكرشلا عيمج :طابترUا قيرف†*
 ف بتكم وأ بتك>ا لبق نم مهفيلكت متي دارفأ يأو ,طابترUا
 كلذ نم ىنثتسُيو .طابترUاب ةصاخ تاءارجإ ذيفنتل ةكبش
 هفيلكتب موقي يذلاو عجار>ا هب يعتسي يذلا يجراWا ريبWا
 "طابترUا قيرف" حلطصم نم ينثتسُيو .ةكبش ف بتكم وأ بتك>ا
 نيذلا ليمعلا ىدل ةيلخادلا ةعجار>ا ةفيظو ف دارفpا ًاضيأ
 مزتلي امدنع ام ةعجارم طابترا نأشب ةرشابم ةدعاسم نومدقي

 ١٢.)٦١٠( ةعجار>ا رايعم تابلطتt يجراWا عجار>ا

*†Engagement team—All partners and staff performing the 
engagement, and any individuals engaged by the firm or a 
network firm who perform procedures on the engagement. This 
excludes an auditor’s external expert engaged by the firm or by 
a network firm. The term “engagement team” also excludes 
individuals within the client’s internal audit function who provide 
direct assistance on an audit engagement when the external 
auditor complies with the requirements of ISA 610 (Revised 
2013).12 

 :١٣)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( طابترUا قيرف†*
 متي دارفأ يأو ,طابترUا نوذفني نيذلا يفظو>او ءاكرشلا عيمج
 تاءارجإ ذيفنتل ةكبش ف بتكم وأ بتك>ا لبق نم مهفيلكت
 يذلا يجراWا ريبWا كلذ نم ىنثتسُيو .طابترUاب ةصاخ
 بتكم وأ بتك>ا هفيلكتب موقي يذلا ينوناقلا بساgا هب يعتسي
 .ةكبش ف

*†Engagement team (in the context of ISAE 3000 (Revised)13— 
All partners and staff performing the engagement, and any 
individuals engaged by the firm or a network firm who perform 
procedures on the engagement. This excludes a practitioner’s 
external expert engaged by the firm or a network firm. 

 ينوناقلا بساgا فلكي يذلا فرطلا :فيلكتلاب مئاقلا فرطلا
 .ديكأتلا طابترا ءادأب

Engaging party―The party(ies) that engages the practitioner to 
perform the assurance engagement. 

 ةأشنم يه :))٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( ةأشن>ا
 ةأشنم نم ديدحتلل لباقلا ءزSا وأ ةيداصتقا ةأشنم وأ ةينوناق
 لكش يأ وأ درفنم عنصم ,لاث>ا ليبس ىلع( ةيداصتقا وأ ةينوناق
 نم طيلخ وأ )تايافن بكم عقوم لثم قفار>ا لاكشأ نم رخآ
 تآشن>ا كلت نم ءازجأ وأ ىرخpا تآشن>ا وأ ةينوناقلا تآشن>ا

Entity (in the context of ISAE 3410)—The legal entity, economic 
entity, or the identifiable portion of a legal or economic entity 
(for example, a single factory or other form of facility, such as a 
land fill site), or combination of legal or other entities or 
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 تاثاعبنUا اهب طبترت يتلا )كرتشم عورشم ,لاث>ا ليبس ىلع(
 .يرارzا سابتحUا تازاغ ةمئاق ف

portions of those entities (for example, a joint venture) to which 
the emissions in the GHG statement relate. 

 ,ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم نم نوكم :رطاπا مييقتل ةأشن>ا ةيلآ
 تاذ لامعpا رطاخم ديدحتل ةأشن>ا اهعبتت يتلا ةيل°ا لث}
 ةقلعت>ا تارارقلا ذاختاو يلا>ا ريرقتلا فادهأب ةلصلا
 ىلع ةبترت>ا جئاتنلاو ,رطاπا كلت ةهجاو> ةمزxلا تاءارجÄاب
 .كلذ

Entity’s risk assessment process—A component of internal control 
that is the entity’s process for identifying business risks relevant 
to financial reporting objectives and deciding about actions to 
address those risks, and the results thereof. 

 ةلصلا تاذ لماوعلا يوطنت دق ,ةنيعم فورظ ف :يئيبلا رطWا
 رطخ ىلع ةعجارملل ةماعلا ةطWا ريوطتل مزx>ا رطWا مييقتب
 .ةيئيب رومأ ببسب ةيلا>ا مئاوقلل يرهوSا فيرحتلا

Environmental risk—In certain circumstances, factors relevant 
to the assessment of inherent risk for the development of the 
overall audit plan may include the risk of material misstatement 
of the financial statements due to environmental matters. 

 كلذ ف اt ,ةيلا>ا مئاوقلا ف دمعتم ريغ فيرv وه :أطخ
 .حاصفإ وأ غلبم ركذ لافغإ

Error—An unintentional misstatement in financial statements, 
including the omission of an amount or a disclosure. 

 نم هب طبتري امو يبساgا ريدقتلا ةيلباق :ريدقتلا دكأت مدع*
 .هسايق ةقد ف مزxم صقن دوجول تاحاصفإ

*Estimation uncertainty—The susceptibility of an accounting 
estimate and related disclosures to an inherent lack of precision 
in its measurement. 

 ذيفنت كلذ ف اt ,اهللحيو ةقxعلا تاذ اياضقلا ددحي :مّوقُي*
 جاتنتسا ىلإ لصوتلل ,ًايرورض كلذ ناك ىتم ةيفاضإ تاءارجإ
 طقف "يوقتلا" حلطصم ًةداع مدختسُيو .ام عوضوم لوح ددحم
 تاءارجÄا جئاتنو ةلدpا لثم ,رومpا نم ةعومجt قلعتي اميف
 )"مّيقُي" ًاضيأ رظنا( .رطاخملل ةرادÄا ةهجاوم ةيلعافو

Evaluate—Identify and analyze the relevant issues, including 
performing further procedures as necessary, to come to a specific 
conclusion on a matter. “Evaluation,” by convention, is used only 
in relation to a range of matters, including evidence, the results of 
procedures and the effectiveness of management’s response to a 
risk. (also see Assess) 

 ىلإ لصوتلا ف ينوناقلا بساgا اهمدختسي تامولعم :ةلدpا
 مظن ف ةدراولا تامولع>ا نم xًك ةلدpا نمضتتو .هجاتنتسا
 .تامولع>ا نم اهريغو ,تدجو نإ ,ةلصلا تاذ تامولع>ا
 :نإف ديكأتلا تاطابترا ريياعم ضارغpو

Evidence―Information used by the practitioner in arriving at 
the practitioner’s conclusion. Evidence includes both 
information contained in relevant information systems, if any, 
and other information. For purposes of the ISAEs: 

 Sufficiency of evidence is the measure of the quantity of (1) .اهتيمكل سايقم يه ةلدpا ةيافك )١(
evidence. 

 Appropriateness of evidence is the measure of the quality (2) .اهتدوS سايقم يه ةلدpا ةبسانم )٢(
of evidence. 

 بولط>ا تامولع>ا يب فxتخا دوجو ىلإ ريشي در :ءانثتسUا*
 تامولع>او ,ةأشن>ا تxجس ف ةدراولا وأ اهيلع ةقداص>ا
 .ةقداص>اب مئاقلا فرطلا نم ةمدق>ا

*Exception—A response that indicates a difference between 
information requested to be confirmed, or contained in the 
entity’s records, and information provided by the confirming 
party. 

 نم وأ ةعجار>ا بتكم لخاد نم ًءاوس( درف :ريبخ عجارم*
 :يلي ا> Uًوقعم ًامهفو ةعجار>ا ف ةيلمع ةربخ كلت} )هجراخ

*Experienced auditor—An individual (whether internal or 
external to the firm) who has practical audit experience, and a 
reasonable understanding of: 
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 صن ناك دقو .ةكلم>ا ف اهب لومع>ا ةمظنpا عم قفتيل فيرعتلا ليدعت ت هيلعو .طقف ةينماضت ةينهم ةكرش سيسأت زوجي ,ةكلم>ا ف ةينه>ا تاكرشلا ماظنل اقفو  # 

 )٥ أ ةرقف - )٢٢٠( رايع>ا عجار( .يينهم يبساg ىرخأ ةأشنم يأ وأ ةمهاسم ةكرش وأ صاخشأ ةكرش وأ سرا• درف :بتك>ا( يلي ام يلودلا فيرعتلا

 ;Audit processes (a) ;ةعجار>ا تايلآ )أ(
 ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت>او ةعجار>ا ريياعم )ب(

 ;ةقبطن>ا
(b) ISAs and applicable legal and regulatory requirements; 

 ;The business environment in which the entity operates (c) ;ةأشن>ا اهيف لمعت يتلا لمعلا ةئيب )ج(
and 

 يذلا عاطقلاب ةلصلا تاذ يلا>ا ريرقتلاو ةعجار>ا اياضق )د(
 .ةأشن>ا هيلإ يمتنت

(d) Auditing and financial reporting issues relevant to the 
entity’s industry. 

 يذلا ريبWاو عجار>ا هب يعتسي يذلا ريبWا رظنا( :ريبWا*
 )ةرادÄا هب يعتست

*Expert—(see Auditor’s expert and Management’s expert) 

 Expertise—Skills, knowledge and experience in a particular* .يعم لاجم ف ةبرجتلاو ةفرع>او تاراه>ا :ةربWا*
field. 

 در ةروص ف اهيلع لصحت>ا ةعجار>ا ةلدأ :ةيجراWا ةقداص>ا*
 مئاقلا فرطلا( ثلاث فرط نم عجار>ا ىلع رشابم يباتك
 .ىرخأ ةليسو ةيأ وأ ينورتكلإ وأ يقرو لكش ف )ةقداص>اب

*External confirmation—Audit evidence obtained as a direct 
written response to the auditor from a third party (the 
confirming party), in paper form, or by electronic or other 
medium. 

 قبطن>ا يلا>ا ريرقتلا راطإ رظنا( :لداعلا ضرعلا راطإ*
 .)ماعلا ضرغلا وذ راطÄاو

*Fair presentation framework —(see Applicable financial reporting 
framework and General purpose framework) 

 اهيف اt ,ةيخيرات ةيلام تامولع> لكيهم ضرع :ةيلا>ا مئاوقلا*
 ةيداصتقUا دراو>ا وأ تامازتلUاب غxبÄا فدهب ,تاحاصفÄا
 ىلع تأرط يتلا تاريغتلا وأ ,ةنيعم ةينمز ةظz ف ام ةأشن>
 ًاقفو كلذو ,ةنيعم ةينمز ةرتف لxخ تامازتلUا وأ دراو>ا هذه
pًةداع "ةيلا>ا مئاوقلا" حلطصم ريشيو .يلا>ا ريرقتلا رُطُأ دح 
 تابلطتم اهددv امك ,ةيلا>ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم ىلإ
 ىلإ ًاضيأ ريشي نأ نك} هنكلو ,قبطن>ا يلا>ا ريرقتلا راطإ
 تامولعم ىلع تاحاصفÄا لمتشتو .ةدحاو ةيلام ةمئاق
 هب حومسم وأ بولطم وه امبسح ةحضوم ,ةيفصو وأ ةيحيضوت

 يلا>ا ريرقتلا راطإ بجوt رخآ لكش يأب هب حرصم وأ ًةحارص
 ةنّمضُم وأ ,تاحاضيÄا ف وأ ةيلا>ا مئاوقلا بلص ف ,قبطن>ا
 .ةيعجرم تاراشإب اهيف

*Financial statements—A structured representation of historical 
financial information, including disclosures, intended to 
communicate an entity’s economic resources or obligations at a 
point in time, or the changes therein for a period of time, in 
accordance with a financial reporting framework. The term 
“financial statements” ordinarily refers to a complete set of 
financial statements as determined by the requirements of the 
applicable financial reporting framework, but can also refer to a 
single financial statement. Disclosures comprise explanatory or 
descriptive information, set out as required, expressly permitted 
or otherwise allowed by the applicable financial reporting 
framework, on the face of a financial statement, or in the notes, 
or incorporated therein by cross-reference. 

 أرقُيو #.ةينهم ةكرش وأ ,درف ينوناق بساحم :بتك>ا†*
 ,ماعلا عاطقلا ف هلداعي ام ىلإ ريشي هنأ ىلع "بتك>ا" حلطصم
 .ءاضتقUا دنع

*†Firm—A sole practitioner, partnership or corporation or 
other entity of professional accountants. “Firm” should be read 
as referring to its public sector equivalents where relevant. 
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 تاضارتفا ساسأ ىلع ةدعم ,ةيلبقتسم ةيلام تامولعم :ؤبنتلا
pا عقوتت ةيلبقتسم ثادحÄنم يتلا تافرصتلاو ,اهثودح ةراد 
 دادـعإ خيرات ف ثادحpا هذه لايح ةرادÄا اهذختت نأ عقوت>ا
 .)ريدقت لضفأ تاضارتفا( تامولع>ا هذه

Forecast—Prospective financial information prepared on the 
basis of assumptions as to future events which management 
expects to take place and the actions management expects to 
take as of the date the information is prepared (best-estimate 
assumptions). 

 ةرادÄا يب نم رثكأ وأ دحاو درف لبق نم دمعتم فرصت :شغ*
 ىلع يوطني ,ةثلاث فارطأ وأ يفظو>ا وأ ةمكوzاب يفلك>ا وأ
 ريغ وأ ةلداع ريغ ةزيم ىلع لوصحلل ليلضتلا مادختسا
 .ةينوناق

*Fraud—An intentional act by one or more individuals among 
management, those charged with governance, employees, or 
third parties, involving the use of deception to obtain an unjust 
or illegal advantage. 

 وأ عفاد دوجو ىلإ ريشت فورظ وأ ثادحأ :شغلا رطخ لماوع*
 .هباكترU ةصرفلا ئيهت وأ شغلا باكترU طغض

*Fraud risk factors—Events or conditions that indicate an 
incentive or pressure to commit fraud or provide an opportunity 
to commit fraud. 

 ف اt ,ةدمعتم تافيرv ىلع يوطني :شوشغم يلام ريرقت
 ليلضتل ,ةيلا>ا مئاوقلا ف تاحاصفإ وأ غلابم ركذ لافغإ كلذ
 .ةيلا>ا مئاوقلا يمدختسم

Fraudulent financial reporting—Involves intentional 
misstatements, including omissions of amounts or disclosures in 
financial statements, to deceive financial statement users. 

 ةباجتسا اهذاختا متي تاءارجإ يه :ةيفاضÄا تاءارجÄا
 تارابتخا كلذ ف اt ,ةيرهوSا تافيرحتلل ةميق>ا رطاخملل
 تاءارجÄاو ليصافتلا تارابتخاو )تدجو نإ( ةباقرلا تاودأ
 .ةيليلحتلا

Further procedures—Procedures performed in response to assessed 
risks of material misstatement, including tests of controls (if any), 
tests of details and analytical procedures. 

 تاسايسلا :تامولع>ا ةينقت ىلع ةماعلا ةباقرلا تاودأ
 معدت يتلاو ,تاقيبطتلا نم ديدعلاب ةقxعلا تاذ تاءارجÄاو
 قيرط نع ,تاقيبطتلا ىلع ةباقرلا تاودp ةيليغشتلا ةيلعافلا
 .تامولع>ا مظنل مئx>ا ليغشتلا رارمتسا نامض ف ةدعاس>ا
 ,ماع لكشب ,تامولع>ا ةينقت ىلع ةماعلا ةباقرلا تاودأ نمضتتو
 ءانتقاو ,ةكبشلاو تانايبلا زكرم تايلمع ىلع ةباقرلا تاودأ
 ماظن ءانتقاو ,لوصولا نمأو ,هتنايصو هرييغتو ماظنلا جمانرب
 .هتنايصو هريوطتو قيبطتلا

General IT controls—Policies and procedures that relate to many 
applications and support the effective functioning of application 
controls by helping to ensure the continued proper operation of 
information systems. General IT controls commonly include 
controls over data center and network operations; system 
software acquisition, change and maintenance; access security; 
and application system acquisition, development, and 
maintenance. 

 راطÄ ًاقفو ةدعم ةيلام مئاوق :ماعلا ضرغلا تاذ ةيلا>ا مئاوقلا*
 .ماع ضرغ يذ

*General purpose financial statements—Financial statements 
prepared in accordance with a general purpose framework. 

 ةيبلتل ممصم يلام ريرقت راطإ :ماعلا ضرغلا وذ راطÄا*
 نم عساو عاطقل ةيلا>ا تامولع>ا نم ةكرتش>ا تاجايتحUا
 ضرع راطإ يلا>ا ريرقتلا راطإ نوكي نأ نك}و .يمدختس>ا
 .مازتلا راطإ وأ لداع

*General purpose framework – A financial reporting framework 
designed to meet the common financial information needs of a 
wide range of users. The financial reporting framework may be 
a fair presentation framework or a compliance framework. 

 راطإ ىلإ ةراشCل "لداعلا ضرعلا راطإ" حلطصم مدختسُيو
 ام ىلإ ةفاضإ راطÄا اذه تابلطتt مازتلUا بلطتي يلام ريرقت
 :يلي

The term “fair presentation framework” is used to refer to a 
financial reporting framework that requires compliance with 
the requirements of the framework and: 
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١٤   

 ًاقفو ةعجار>اب مايقلاو لقتس>ا عجارملل ةماعلا فادهpا" )٢٠٠( ةعجار>ا رايعم
 .)أ( ١٣ ةرقفلا ,"ةعجارملل ةيلودلا ريياعملل

ISA ٢٠٠, Overall Objectives of the Independent Auditor and the 
Conduct of an Audit in Accordance with International 
Standards on Auditing, paragraph ١٣(a) 

 
١٥   

 (x)١٢ paragraph ,(Revised) ٣٠٠٠ ISAE )خ(١٢ ةرقفلا ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم

 

 لداعلا ضرعلا قيقحتل هنأ ,ًانمض وأ ًةحارص ,رقي  )١(
 مدقت نأ ةرادCل يرورضلا نم نوكي دق ,ةيلا>ا مئاوقلل
 بجوt ديدحتلا هجو ىلع ةبولط>ا ىدعتت تاحاصفإ
 وأ ;راطÄا

(i)  Acknowledges explicitly or implicitly that, to achieve 
fair presentation of the financial statements, it may be 
necessary for management to provide disclosures 
beyond those specifically required by the framework; 
or 

 جورWا ةرادCل يرورضلا نم نوكي دق هنأ ًةحارص رقي  )٢(
 لداعلا ضرعلا قيقحتل راطÄا تابلطتم نم بلطتم نع
 جورWا اذه لثم نوكي Uأ عقوت>ا نمو .ةيلا>ا مئاوقلل

 .ةياغلل ةردان فورظ ف Uإ ًايرورض

(ii)  Acknowledges explicitly that it may be necessary for 
management to depart from a requirement of the 
framework to achieve fair presentation of the financial 
statements. Such departures are expected to be 
necessary only in extremely rare circumstances. 

 يلام ريرقت راطإ ىلإ ةراشCل "مازتلUا راطإ" حلطصم مدختسيو
 تارارقÄا ىلع يوتحي نأ نود ,راطÄا تابلطتt مازتلUا بلطتي

 ١٤.هxعأ )ب(و )أ( نيدنبلا ف ةدراولا

The term “compliance framework” is used to refer to a financial 
reporting framework that requires compliance with the 
requirements of the framework, but does not contain the 
acknowledgements in (i) or (ii) above.14 

 رصانعلا ضرعت ةمئاق يه :يرارzا سابتحUا تازاغ ةمئاق
 ةأشنملل يرارzا سابتحUا تازاغ تاثاعبنا سيقتو ةيساسpا
 ,ضرعتو )تاثاعبنUا نوزخم ظفلب ًانايحأ فرعت( ةنيعم ةرتفل
 لمشت ةيريسفت تاحاضيإو ةنراقم تامولعم ,ءاضتقUا دنع
 دقو .ريرقتلاو ةيمكلا سايقب ةصاWا ةمه>ا تاسايسلل ًاصخلم
 ةمئاق ىلع ًاضيأ يرارzا سابتحUا تازاغ ةمئاق لمتشت
 .تاثاعبنUا نم ةعطتق>ا دونبلا وأ ةلازÄا تايلمع مضت ةفنصم
 سابتحUا تازاغ ةمئاق لماك طابترUا يطغي U امدنعو
 اهنأ ىلع أرقت "يرارzا سابتحUا تازاغ ةمئاق" نإف ,يرارzا
 تازاغ ةمئاق نوكتو .طابترUا هيطغي يذلا ءزSا كلذ
 ةصاWا "عوضو>ا تامولعم" يه يرارzا سابتحUا

 ١٥.طابترUاب

GHG statement—A statement setting out constituent elements 
and quantifying an entity’s GHG emissions for a period 
(sometimes known as an emissions inventory) and, where 
applicable, comparative information and explanatory notes 
including a summary of significant quantification and reporting 
policies. An entity’s GHG statement may also include a 
categorized listing of removals or emissions deductions. Where 
the engagement does not cover the entire GHG statement, the 
term “GHG statement” is to be read as that portion that is 
covered by the engagement. The GHG statement is the 
“subject matter information” of the engagement.15 

 تازاغ يأو نوبركلا ديسكأ يناث :يرارzا سابتحUا تازاغ
 ةمئاق ف ةقبطن>ا طباوضلا قفو اهنيمضت بجي ىرخأ
 يسادسو زورتينلا ديسكأو ناثي>ا :لثم ,يرارzا سابتحUا
 عبش>ا نوبركلا تابكرمو نوبرك ورولفورديهلاو تيربكلا ديرولف
 نع رّبعُي ام ًابلاغو .ةيرولف ةيرولكلا نوبركلا تابكرمو رولفلاب

Greenhouse gases (GHGs)—Carbon dioxide (CO2) and any other 
gases required by the applicable criteria to be included in the GHG 
statement, such as: methane; nitrous oxide; sulfur hexafluoride; 
hydrofluorocarbons; perfluorocarbons; and chlorofluorocarbons. 
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 ديسكأ يناث تUداعt نوبركلا ديسكأ يناث ءانثتساب تازاغلا
 .)e-CO٢( نوبركلا

Gases other than carbon dioxide are often expressed in terms of 
carbon dioxide equivalents (CO2-e). 

 ةيلوؤسم نولمحتي تاسسؤم وأ صاخشأ رود فصت :ةمكوzا*
 ةطبتر>ا تابجاولاو ةأشنملل يجيتارتسUا هجوتلا ىلع فارشÄا
tةأشن>ا ةلءاس. 

Governance—Describes the role of person(s) or organization(s) 
with responsibility for overseeing the strategic direction of the 
entity and obligations related to the accountability of the entity. 

 ف ةيلا>ا اهتامولعم جردُت يتلا تانوك>ا عيمج :ةعومµا*
 رثكأ ىلع ةعومµا يوتv ام ًامئادو .ةعومجملل ةيلا>ا مئاوقلا
 .دحاو نوكم نم

*Group—All the components whose financial information is 
included in the group financial statements. A group always has 
more than one component. 

 .Group audit—The audit of group financial statements* .ةعومجملل ةيلا>ا مئاوقلا ةعجارم :ةعومµا ةعجارم*

 ةيلا>ا مئاوقلا ف ةعجار>ا يأر :ةعومµا ةعجارم يأر*
 .ةعومجملل

*Group audit opinion—The audit opinion on the group financial 
statements. 

 رخآ صخش وأ ,كيرش :ةعومµا طابترا نع لوؤس>ا كيرشلا*
 ءادأو ةعومµا ةعجارم طابترا نع Uًوؤسم نوكي ,بتك>ا ف
 ةعومجملل ةيلا>ا مئاوقلا نأشب عجار>ا ريرقت نعو ,طابترUا
 عجارم نم رثكأ كرتشي امدنعو .بتك>ا لxخ نم ردصي يذلا
 نع يلوؤس>ا يكراشت>ا ءاكرشلا نإف ,ةعومµا ةعجارم ف
 كيرشلا يعمتجم نولكشي مهل ةعباتلا طابترUا قرفو طابترUا
 .ةعومµا طابترا قيرفو ةعومµا طابترا نع لوؤس>ا

*Group engagement partner—The partner or other person in the 
firm who is responsible for the group audit engagement and its 
performance, and for the auditor’s report on the group financial 
statements that is issued on behalf of the firm. Where joint 
auditors conduct the group audit, the joint engagement partners 
and their engagement teams collectively constitute the group 
engagement partner and the group engagement team. 

 لوؤس>ا كيرشلا مهيف اt ,ءاكرشلا :ةعومµا طابترا قيرف*
 ةيجيتارتسUا نوعضي نيذلا نوفظو>او ,ةعومµا طابترا نع
 ,تانوك>ا يعجارم عم نولصاوتيو ,ةعومµا ةعجار> ةماعلا
 تاجاتنتسUا نومّوقيو ,ديحوتلا ةيلآب قلعت>ا لمعلا نودؤيو
 ف يأرلا نيوكتل ساسpا اهرابتعاب ةعجار>ا ةلدأ نم ةطبنتس>ا
 .ةعومجملل ةيلا>ا مئاوقلا

*Group engagement team—Partners, including the group 
engagement partner, and staff who establish the overall group 
audit strategy, communicate with component auditors, perform 
work on the consolidation process, and evaluate the conclusions 
drawn from the audit evidence as the basis for forming an 
opinion on the group financial statements. 

 نمضتت يتلا ةيلا>ا مئاوقلا :ةعومجملل ةيلا>ا مئاوقلا*
 مئاوقلا" حلطصم ريشيو .دحاو نوكم نم رثكp ةيلا>ا تامولع>ا
 عم® يتلا ةعمµا ةيلا>ا مئاوقلا ىلإ ًاضيأ "ةعومجملل ةيلا>ا
 اهنكلو مأ ةكرش اهل تسيل تانوكم لبق نم ةدعُم ةيلام تامولعم
 .ةرطيسلا سفن تv عقت

*Group financial statements—Financial statements that include 
the financial information of more than one component. The term 
“group financial statements” also refers to combined financial 
statements aggregating the financial information prepared by 
components that have no parent but are under common control. 

 ةيلا>ا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤس>ا ةرادÄا :ةعومµا ةرادإ*
 .ةعومجملل

*Group management—Management responsible for the 
preparation of the group financial statements. 

 ىلع ةباقر تاودأ :ةعومµا ىوتسم ىلع ةباقرلا تاودأ*
 ,ةعومµا ةرادإ اهقبطتو اهممصت ةعومجملل يلا>ا ريرقتلا
 .اهنوصب موقتو

*Group-wide controls—Controls designed, implemented and 
maintained by group management over group financial 
reporting. 

 ٌربعم ,ةنيعم ةأشنم صخت ٌتامولعم :ةيخيراتلا ةيلا>ا تامولع>ا*
 يبساgا ماظنلا نم ًاساسأ ةدمتسمو ,ةيلام تاحلطصt اهنع

*Historical financial information—Information expressed in 
financial terms in relation to a particular entity, derived 
primarily from that entity’s accounting system, about economic 
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١٦   

 نع ةرداصلا يينه>ا يبساحملل ةنه>ا تايقxخأ دعاوق ف دراولا فيرعتلا بسح
  يبساحملل ةنه>ا تايقxخp ةيلودلا ريياع>ا سلجم

As defined in the IESBA Code of Ethics for Professional 
Accountants 

 

 تارتف ف تثدح يتلا ةيداصتقUا ثادحpا نأشب ,ةأشن>ا كلتل
 ف ةيداصتقUا فورظلا وأ عاضوpا نأشب وأ ,ةقباس ةينمز
 .يضا>ا ف ةينمز طاقن

events occurring in past time periods or about economic 
conditions or circumstances at points in time in the past. 

 نم ةمدق>ا تامدWا عم لماعتلل ةقيرط :ةلماشلا ةقيرطلا
 ةأشن>ا فصو اهبجوt لمتشي ,نطابلا نم ةيمدخ ةأشنم
 ةأشن>ا نم ةمدق>ا تامدWا ةعيبط ىلع اهماظنل ةيمدWا
 ةلصلا تاذ ةباقرلا فادهأ يمضت متيو ,نطابلا نم ةيمدWا
 ةأشن>ا فصو ف نطابلا نم ةيمدWا ةأشن>ا كلتب ةصاWا
 ةأشن>ا عجارt صاWا طابترUا قاطن فو اهماظنل ةيمدWا
 .ةيمدWا

Inclusive method—Method of dealing with the services provided 
by a subservice organization, whereby the service organization’s 
description of its system includes the nature of the services 
provided by a subservice organization, and that subservice 
organization’s relevant control objectives and related controls are 
included in the service organization’s description of its system and 
in the scope of the service auditor’s engagement. 

لxقتسUا

 :Independence16—Comprises :لمشي :١٦
 يدقتب حمست يتلا ةينهذلا ةلاzا :ينهذلا لxقتسUا )أ(

 ,ينه>ا مكzا فعضُت تارثؤt رثأتي نأ نود يأر
 سرا} نأو ,ةهازنب فرصتي نأ درفلل حمستو
 .ينه>ا كشلا ةعزنو ةيعوضو>ا

(a) Independence of mind—the state of mind that permits 
the provision of an opinion without being affected by 
influences that compromise professional judgment, 
allowing an individual to act with integrity, and exercise 
objectivity and professional skepticism. 

 يتلا ,فورظلاو قئاقzا بن® :يرهاظلا لxقتسUا )ب(
 ًاينxقع ًاثلاث ًافرط لعجي دق ام ةيمهpا نم اهل
 اt ,ةلصلا تاذ تامولع>ا عيمجب ةفرعم هيدلو ,ًاعلطمو
 نأ لوقعم لكشب جتنتسي ,ةقبطم تانامض ةيأ كلذ ف
 بتك> ينه>ا كشلا ةعزن وأ ةيعوضوم وأ ةهازن
 .تفعض دق ,ديكأتلا قيرف ف وضع وأ ,ةعجار>ا

(b) Independence in appearance—the avoidance of facts and 
circumstances that are so significant a reasonable and 
informed third party, having knowledge of all relevant 
information, including any safeguards applied, would 
reasonably conclude a firm’s, or a member of the 
assurance team’s, integrity, objectivity or professional 
skepticism had been compromised. 

 تانوكم نم نوكم :يلا>ا ريرقتلاب ةلصلا وذ تامولع>ا ماظن
 نم فلأتيو ,يلا>ا ريرقتلا ماظن نمضتي ,ةيلخادلا ةباقرلا
 ىلإ ةفاضإ( ةأشن>ا تxماعم ءدبل تئشنأ تxجسو تاءارجإ
 نامضو اهنع ريرقتلاو اهتSاعمو اهليجستو )تUاzاو ثادحpا
 .اهب ةقلعت>ا ةيكل>ا قوقحو تامازتلUاو لوصpا نع ةلءاس>ا

Information system relevant to financial reporting—A component 
of internal control that includes the financial reporting system, 
and consists of the procedures and records established to initiate, 
record, process and report entity transactions (as well as events 
and conditions) and to maintain accountability for the related 
assets, liabilities and equity. 

 Inherent risk—(see Risk of material misstatement)* )يرهوSا فيرحتلا رطخ رظنا( :مزx>ا رطWا*

 :Initial audit engagement—An engagement in which either* :هنأ امإ طابترا وه :ةرم لوp ةعجارم طابترا*

 The financial statements for the prior period were not (a) وأ ,ةقباسلا ةرتفلل ةيلا>ا مئاوقلا ةعجارم هيف متت مل )أ(
audited; or 
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 ةطساوب ةقباسلا ةرتفلل ةيلا>ا مئاوقلا ةعجارم هيف ت∑ )ب(
 .قباس عجارم

(b) The financial statements for the prior period were audited 
by a predecessor auditor. 

 ريغو ةيلام تامولعم بلط نم راسفتسUا فلأتي :راسفتسUا
 نم وأ ةأشن>ا لخاد نم ,ةفرعمو ةيارد ىلع صاخشأ نم ةيلام
 .اهجراخ

Inquiry—Inquiry consists of seeking information of 
knowledgeable persons, both financial and non-financial, 
within the entity or outside the entity. 

 نوكتي :))٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم قايس ف( راسفتسUا
 صاخشأ نم تامولعم ىلع لوصzا بلط نم راسفتسUا
 .اهجراخ وأ ةأشن>ا لخاد نم يعلطم

Inquiry (in the context of ISRE 2400 (Revised))—Inquiry consists 
of seeking information of knowledgeable persons from within 
or outside the entity. 

 ,قئاثولا وأ تxجسلا نم ققحتلا :)ةعجارم ءارجإك( يصقتلا
 ينورتكلإ وأ يقرو لكش ف وأ ,ةيجراخ وأ ةيلخاد تناكأ ًءاوس
 .لوصpا نم لصp ةيلعف ةنياعم ءارجإ وأ ,كلذ ريغ وأ

Inspection (as an audit procedure)—Examining records or 
documents, whether internal or external, in paper form, 
electronic form, or other media, or a physical examination of an 
asset. 

 تاطابترxل ةبسنلاب :)ةدوSا ةباقرب قلعتي اميف( يصقتلا†*
 قرف مازتلا ىلع ةلدأ يدقتل ةممصم تاءارجإ وه ,ةلمتك>ا
 .بتك>اب ةصاWا ةدوSا ةباقر تاءارجإو تاسايسب طابترUا

*†Inspection (in relation to quality control)—In relation to 
completed engagements, procedures designed to provide 
evidence of compliance by engagement teams with the firm’s 
quality control policies and procedures. 

 وأ تاسسؤ>ا وأ صاخشpا :نوفدهتس>ا نومدختس>ا
 ينوناقلا بساgا عقوتي يتلا تاسسؤ>او صاخشpا تاعومجم
 نوكي دق ,تUاzا ضعب فو .ديكأتلا ريرقت مدختستس اهنأ
 ريرقت مهل هجو>ا فxخب نورخآ نوفدهتسم نومدختسم كانه
 .ديكأتلا

Intended users— The individual(s) or organization(s), or 
group(s) thereof that the practitioner expects will use the 
assurance report. In some cases, there may be intended users 
other than those to whom the assurance report is addressed. 

 نوكت دق( ةيلام تامولعم :ةيلوpا ةيلا>ا مئاوقلا وأ تامولع>ا
 دراولا فيرعتلا بسح ةيلا>ا مئاوقلا نم ةلماك ةعومجم نم لقأ
 اميف )ةيونس عبر وأ فصن ًةداع( ةيلوأ خيراوت ف ةرداص )هxعأ
 .ةيلام ةرتفب قلعتي

Interim financial information or statements—Financial 
information (which may be less than a complete set of financial 
statements as defined above) issued at interim dates (usually 
half-yearly or quarterly) in respect of a financial period. 

 ذيفنتب موقت ةأشن>ا ف ةفيظو :ةيلخادلا ةعجار>ا ةفيظو*
 ةيلعاف يسvو يوقتل ةممصم ةيراشتساو ةيديكأت ةطشنأ
 ةباقرلاب ةصاWا اهتايلآو رطاخملل اهترادإو ةأشن>ا ةمكوح
 .ةيلخادلا

*Internal audit function—A function of an entity that performs 
assurance and consulting activities designed to evaluate and 
improve the effectiveness of the entity’s governance, risk 
management and internal control processes. 

 ةفيظو ةطشنأ نوذفني نيذلا دارفpا :نويلخادلا نوعجار>ا*
 ىلإ نويلخادلا نوعجار>ا ىمتني نأ نك}و .ةيلخادلا ةعجار>ا
 .ةلداعم ةفيظو وأ ةيلخادلا ةعجار>ا مسق

Internal auditors—Those individuals who perform the activities 
of the internal audit function. Internal auditors may belong to 
an internal audit department or equivalent function. 

 نوفلك>ا اهنوصيو اهقبطيو اهممصي ةيلآ :ةيلخادلا ةباقرلا*
 لوقعم ديكأت ريفوتل ,يلماعلا نم مهريغو ةرادÄاو ةمكوzاب
 ىلع دامتعUا ةيناكمإب قلعتي اميف ,ةأشن>ا فادهأ قيقv نع
 ةمظنpاب مازتلUاو ,تايلمعلا ةيلعافو ةءافكو ,يلا>ا ريرقتلا

*Internal control—The process designed, implemented and 
maintained by those charged with governance, management 
and other personnel to provide reasonable assurance about the 
achievement of an entity’s objectives with regard to reliability of 
financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, 
and compliance with applicable laws and regulations. The term 
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 نم يأ ىلإ "ةباقرلا تاودأ" حلطصم ريشيو .ةقبطن>ا حئاوللاو
 .ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم نم رثكأ وأ دحاو نوكم بناوج

“controls” refers to any aspects of one or more of the 
components of internal control. 

 يلا>ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع>ا :يلا>ا ريرقتلل ةيلودلا ريياع>ا*
 .ةبساحملل ةيلودلا ريياع>ا سلجم نع ةرداصلا

*International Financial Reporting Standards—The 
International Financial Reporting Standards issued by the 
International Accounting Standards Board. 

 Investigate—Inquire into matters arising from other procedures .اهلz ىرخأ تاءارجإ نع ةئشان رومأ نع رسفتسي :ىرحتي
to resolve them. 

 اهقبطت يتلا تاءارجÄاو تاسايسلا :تامولع>ا ةينقت ةئيب
 ةمظنأو ةزهجpا( تامولع>ا ةينقتل ةيتحتلا ةينبلاو ,ةأشن>ا
 معدل اهمدختست يتلا تاقيبطتلا جماربو )هفxخو ليغشتلا
 .هتايجيتارتسا قيقvو طاشنلا تايلمع

IT environment—The policies and procedures that the entity 
implements and the IT infrastructure (hardware, operating 
systems, etc.) and application software that it uses to support 
business operations and achieve business strategies. 

 بسحب ,اهل تناك يتلا رومpا كلت :ةعجارملل ةسيئرلا رومpا
 مئاوقلا ةعجارم دنع ةغلابلا ةيمهpا ,عجارملل ينه>ا مكzا
 نم ةعجارملل ةسيئرلا رومpا رايتخا متيو .ةيلاzا ةرتفلل ةيلا>ا
 .ةمكوzاب يفلكملل اهغxبإ متي يتلا رومpا يب

Key audit matters—Those matters that, in the auditor’s 
professional judgment, were of most significance in the audit of 
the financial statements of the current period. Key audit matters 
are selected from matters communicated with those charged 
with governance. 

 :))٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم قايس ف( دودgا ديكأتلا
 رطخ ضافخنا دنع هيلإ لوصولا متي يذلا ديكأتلا ىوتسم
 ثيحب نكلو ,طابترUا فورظ ف لوبقم ىوتسم ىلإ طابترUا
 ديكأت طابتراب مايقلا ةلاح ف هنم ربكأ رطWا كلذ نوكي
 جيز>ا ّدعُيو .رايع>ا اذهل ًاقفو جاتنتسا ءادبÄ ساسأك ,لوقعم
 لقpا ىلع ًايفاك ةلدpا عمج تاءارجإ ىدمو تيقوتو ةعيبط نم
 ىتحو .ديكأتلا نم ٍدجم ىوتسم ىلإ ينوناقلا بساgا لوصول
 ينوناقلا بساgا هيلع لصحي يذلا ديكأتلا ىوتسم نوكي
 يمدختس>ا ةقث ىوتس>ا اذه ززعي نأ حجر>ا نمف ,ًايدجم
 .ةيلا>ا مئاوقلا ف يفدهتس>ا

Limited assurance (in the context of ISRE 2400 (Revised))―The 
level of assurance obtained where engagement risk is reduced to a 
level that is acceptable in the circumstances of the engagement, but 
where that risk is greater than for a reasonable assurance 
engagement, as the basis for expressing a conclusion in accordance 
with this ISRE. The combination of the nature, timing and extent 
of evidence gathering procedures is at least sufficient for the 
practitioner to obtain a meaningful level of assurance. To be 
meaningful, the level of assurance obtained by the practitioner is 
likely to enhance the intended users’ confidence about the financial 
statements. 

 Limited assurance engagement—(see Assurance engagement) )ديكأتلا طابترا رظنا( :دودحم ديكأت طابترا

 ةلجسم اهنويد وأ اهمهسأ نوكت ةأشنم يه :ةجردم ةأشنم†*
 ًاقبط اهلوادت متي وأ ,اهب فرتعم ةيلام قاروأ قوس ف ةجردم وأ
 .ةلثا• ىرخأ ةهج وأ اهب فرتعم ةيلام قاروأ قوس حئاولل

*†Listed entity—An entity whose shares, stock or debt are 
quoted or listed on a recognized stock exchange, or are 
marketed under the regulations of a recognized stock exchange 
or other equivalent body. 

 نع ةيذيفنتلا ةيلوؤس>ا لمحتي )صاخشأ( صخش :ةرادÄا*
 ,لودلا ضعب ف تآشن>ا ضعبل ةبسنلابو .ةأشن>ا تايلمع ءارجإ
 ليبس ىلع ,ةمكوzاب يفلك>ا عيمج وأ ضعب ةرادÄا لمشت
 .كلا>ا ريد>ا وأ ,ةمكوzا سلجم ف ييذيفنتلا ءاضعpا ,لاث>ا

*Management—The person(s) with executive responsibility for 
the conduct of the entity’s operations. For some entities in some 
jurisdictions, management includes some or all of those charged 
with governance, for example, executive members of a 
governance board, or an owner-manager. 
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*vا زيÄا نادقف :ةرادÄةراد zتامولع>ا دادعإ دنع اهداي. *Management bias—A lack of neutrality by management in the 
preparation of information. 

 ف ةربخ كلت} نايك وأ درف :ةرادÄا هب يعتست يذلا ريبWا*
 هلمع ةأشن>ا مدختستو ,ةعجار>ا وأ ةبساgا ريغ رخآ لاجم
 .ةيلا>ا مئاوقلا دادعإ ف اهتدعاس> لاµا كلذ ف

*Management’s expert—An individual or organization 
possessing expertise in a field other than accounting or auditing, 
whose work in that field is used by the entity to assist the entity 
in preparing the financial statements. 

 وأ هتابثإ ةرادÄا راتخت يذلا غلب>ا :دحاو غلب> ةرادÄا ريدقت*
 .يبساحم ريدقتك ةيلا>ا مئاوقلا ف هنع حاصفÄا

*Management’s point estimate—The amount selected by 
management for recognition or disclosure in the financial 
statements as an accounting estimate. 

 عوضو>ا مّوقُي وأ سيقي يذلا فرطلا :يوقتلا وأ سايقلاب مئاقلا
 وأ سايقلاب مئاقلا كلت}و .طباوضلاب ةنراقم طابترUا لحم
 .طابترUا لحم عوضو>ا ف ةربWا يوقتلا

Measurer or evaluator―The party(ies) who measures or 
evaluates the underlying subject matter against the criteria. The 
measurer or evaluator possesses expertise in the underlying 
subject matter. 

 هبكتري ام ًابلاغو ةأشن>ا لوصأ ةقرس لمشي :لوصpا سxتخا
 دقف ,كلذ عمو .ةيرهوج ريغو ًايبسن ةريغص غلابt نوفظو>ا
 هيو∑ ىلع ةردق رثكأ ًةداع نوكت يتلا ةرادÄا ًاضيأ هيف طروتت
 .اهفاشتكا بعصي قرطب سxتخUا ءافخإ وأ

Misappropriation of assets—Involves the theft of an entity’s 
assets and is often perpetrated by employees in relatively small 
and immaterial amounts. However, it can also involve 
management who are usually more capable of disguising or 
concealing misappropriations in ways that are difficult to detect. 

 وأ ةيلا>ا مئاوقلا دونب نم دنب غلبم يب فxتخا :فيرحتلا*
 غلبم هيلع نوكي نأ بجي امو هنع حاصفÄا وأ هضرع وأ هفينصت
 راطÄ ًاقفو هنع حاصفÄا وأ هضرع وأ هفينصت وأ دنبلا اذه
 قيرط نع تافيرحتلا أشنت نأ نك}و .قبطن>ا يلا>ا ريرقتلا
 .شغ وأ أطخ

*Misstatement—A difference between the reported amount, 
classification, presentation, or disclosure of a financial 
statement item and the amount, classification, presentation, or 
disclosure that is required for the item to be in accordance with 
the applicable financial reporting framework. Misstatements 
can arise from error or fraud. 

 ةيلا>ا مئاوقلا تناك اذإ ام نأشب هيأر عجار>ا يدبي امدنعو
 اهنأ وأ ,ةيرهوSا بناوSا عيمج نم لداع لكشب ةضورعم
 ًاضيأ لمشت تافيرحتلا نإف ,ةلداعو ةيقيقح ةروص يطعت
 تاحاصفÄا وأ ضرعلا وأ تافينصتلا وأ غلاب>ا ف تxيدعتلا
 ةيلا>ا مئاوقلا ضرعل ةيرورض ,عجار>ا مكح بسح ,دعُت يتلا
 يطعت ىتح وأ ,ةيرهوSا بناوSا عيمج نم لداع لكشب
 .ةلداعو ةيقيقح ةروص ةيلا>ا مئاوقلا

Where the auditor expresses an opinion on whether the 
financial statements are presented fairly, in all material respects, 
or give a true and fair view, misstatements also include those 
adjustments of amounts, classifications, presentation, or 
disclosures that, in the auditor’s judgment, are necessary for the 
financial statements to be presented fairly, in all material 
respects, or to give a true and fair view. 

 فيرحتلا فَّرعُي ,)٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس فو
 بسان>ا يوقتلا وأ سايقلاو عوضو>ا تامولعم يب فxتخا هنأب
 نوكي نأ نك}و .طباوضلل ًاقفو طابترUا لحم عوضوملل
 نأ نك}و ,ًايمك وأ ًايعون ,دمعتم ريغ وأ ًادمعتم فيرحتلا
 .تUافغإ نمضتي

In the context of ISAE 3000 (Revised), a misstatement is 
defined as a difference between the subject matter information 
and the appropriate measurement or evaluation of the 
underlying subject matter in accordance with the criteria. 
Misstatements can be intentional or unintentional, qualitative 
or quantitative, and include omissions 
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 فَّرعُي ,)٤٤١٠( ةقxعلا تاذ تامدWا رايعم قايس فو
 وأ ةيلا>ا تامولع>ا دونب نم دنب غلبم يب فxتخا هنأب فيرحتلا
 غلبم هيلع نوكي نأ بجي امو هنع حاصفÄا وأ هضرع وأ هفينصت
 هبلطتي ا> ًاقبط هنع حاصفUا وأ هضرع وأ هفينصت وأ دنبلا اذه
 نع تافيرحتلا أشنت نأ نك}و .قبطن>ا يلا>ا ريرقتلا راطإ
 .شغ وأ أطخ قيرط

In the context of ISRS 4410 (Revised), a misstatement is 
defined as a difference between the amount, classification, 
presentation, or disclosure of a reported item in the financial 
information, and the amount, classification, presentation, or 
disclosure that is required for the item to be in accordance with 
the applicable financial reporting framework. Misstatements 
can arise from error or fraud. 

 ,لداع ضرع راطÄ ًاقبط ةدعم ةيلا>ا تامولع>ا نوكت امدنعو
 تافينصتلا وأ غلاب>ا ف تxيدعتلا ًاضيأ لمشت تافيرحتلا نإف
 ,عجار>ا مكح بسح ,دعُت يتلا تاحاصفÄا وأ ضرعلا وأ

 بناوSا عيمج نم لداع لكشب ةيلا>ا تامولع>ا ضرعل ةيرورض
 ةيقيقح ةروص ةيلا>ا تامولع>ا يطعت ىتح وأ ,ةيرهوSا
 .ةلداعو

Where the financial information is prepared in accordance with 
a fair presentation framework, misstatements also include those 
adjustments of amounts, classifications, presentation, or 
disclosures that, in the practitioner’s judgment, are necessary for 
the financial information to be presented fairly, in all material 
respects, or to give a true and fair view. 

vا فيرzا تامولع>اب قلعتي اميف( قئاقpقايس ف( )ىرخ 
 ةقلعتم ريغ ىرخأ تامولعم :))٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم
 ت ,ديكأتلا ريرقت وأ عوضو>ا تامولعم ف ةرهاظلا رومpاب
 فيرحتلا ضوقي دقو .حيحص ريغ لكشب اهضرع وأ اهعضو
 ىلع يوتحي يذلا دنتس>ا ةيقادصم قئاقzا ىدحÄ يرهوSا
 .عوضو>ا تامولعم

Misstatement of fact (with respect to other information)(in the 
context of ISAE 3000 (Revised))―Other information that is 
unrelated to matters appearing in the subject matter 
information or the assurance report that is incorrectly stated or 
presented. A material misstatement of fact may undermine the 
credibility of the document containing the subject matter 
information. 

vا تامولع>ا فيرpدجوي :ىرخ vا تامولع>ا ف فيرpىرخ 
 امدنع وأ حيحص ريغ ٍلكشب ىرخpا تامولع>ا ركذ متي امدنع
 وأ لفغت اهنأ اهنيب نم بابسp( ىرخأ ةروص ةيأب ةللضم نوكت

vتامولعم بج Uسل ةمزxف هنع حصفم رمأ مهف ةم 
 .)ىرخpا تامولع>ا

Misstatement of the other information—A misstatement of the 
other information exists when the other information is 
incorrectly stated or otherwise misleading (including because it 
omits or obscures information necessary for a proper 
understanding of a matter disclosed in the other information). 

 ءادبإ نع عانتمUا وأ ضراعم يأر وأ ظفحتم يأر :لدع>ا يأرلا*
 .ةيلا>ا مئاوقلا ف يأر

*Modified opinion—A qualified opinion, an adverse opinion or 
a disclaimer of opinion on the financial statements. 

 ةاعارم نم فلأتت ةيلآ :)ةدوSا ةباقرب قلعتي اميف( ةعبات>ا†*
 ,كلذ ف اt ,ه}وقتو بتك>ا ف ةدوSا ةباقر ماظنل ةرمتسم
 ,ةلمتك>ا تاطابترUا نم ةراتخم ةعومµ يرود ٍصقت ءارجإ
 هيدل ةدوSا ةباقر ماظن نأب لوقعم ديكأتب بتك>ا ديوزت ةيغب
 .ةيلعافب لمعي

*†Monitoring (in relation to quality control)—A process 
comprising an ongoing consideration and evaluation of the 
firm’s system of quality control, including a periodic inspection 
of a selection of completed engagements, designed to provide 
the firm with reasonable assurance that its system of quality 
control is operating effectively. 

 ةيلخادلا ةباقرلا ءادأ ةيلعاف مييقتل ةيلآ :ةباقرلا تاودأ ةعباتم*
 تاودأ ميمصت مييقت ةعبات>ا هذه نمضتتو .تقولا رادم ىلع
 تاءارجإ نم مزلي ام ذاختاو بسان>ا تقولا ف اهليغشتو ةباقرلا
 ةعباتم لث∑و .فورظلا ف تاريغتلل ًاعبت ةلَّدعُم ةيحيحصت
 .ةيلخادلا ةباقرلا تانوكم دحأ ةباقرلا تاودأ

Monitoring of controls—A process to assess the effectiveness of 
internal control performance over time. It includes assessing the 
design and operation of controls on a timely basis and taking 
necessary corrective actions modified for changes in conditions. 
Monitoring of controls is a component of internal control. 
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 Consideration of Laws and Regulations in an Audit of ,٢٥٠ ISA "ةيلا>ا مئاوقلا ةعجارم دنع حئاوللاو ةمظنpا ةاعارم" )٢٥٠( ةعجار>ا رايعم
Financial Statements 

 

 ةقداص>اب مئاقلا فرطلا دري نأ بلط :ةيبلسلا ةقداص>ا بلط*
 تامولع>ا ىلع هتقفاوم مدع ةلاح ف طقف ًةرشابم عجار>ا ىلع
 .بلطلا ف ةمدق>ا

*Negative confirmation request—A request that the confirming 
party respond directly to the auditor only if the confirming party 
disagrees with the information provided in the request. 

 :Network—A larger structure†* :ًامجح ربكأ لكيه :ةكبشلا†*

 That is aimed at cooperation, and (a) ,نواعتلا قيقv ىلإ فدهي )أ(
 وأ ,فيلاكتلا وأ حابرpا ف كراشتلا ىلإ حوضوب فدهي )ب(

 ف وأ ,ةكرتشم ةرادإ وأ ةرطيس وأ ةيكلم ف كراشتي
 وأ ,ةكرتشم ةدوج ةباقر تاءارجإو تاسايس
 يرا® مسا مادختسا ف وأ ,ةكرتشم لمع ةيجيتارتسا
 .ةينه>ا دراو>ا نم مهم ءزج وأ كرتشم

(b) That is clearly aimed at profit or cost-sharing or shares 
common ownership, control or management, common 
quality control policies and procedures, common 
business strategy, the use of a common brand name, or a 
significant part of professional resources. 

 .Network firm—A firm or entity that belongs to a network†* .ةكبش ىلإ يمتنت ةأشنم وأ بتكم وه :ةكبش ف بتكم†*

 تافرصت :)١٧)٢٥٠( ةعجار>ا رايعم قايس ف( مازتلUا مدع*
 ريغ وأ دصق نع ًءاوس ,هباكترا وأ لعف نع عانتمUاب ةأشن>ا
 هذه نمضتتو .ةيراسلا حئاوللا وأ ةمظنûل ةفلاπاب ,دصق
 وأ اهمساب مربُت وأ ةأشن>ا اهمربت يتلا تxماع>ا تافرصتلا
 .نوفظو>ا وأ ةرادÄا وأ ةمكوzاب نوفلك>ا اهنع ةباينلاب اهمربُي
 قلعت>ا ريغ( يصخشلا كولسلا ءوس مازتلUا مدع لمشي Uو
 ةرادÄا وأ ةمكوzاب يفلك>ا بناج نم )ةأشن>ا لامعأ ةطشنأب
 .ةأشن>ا ف يفظو>ا وأ

*Non-compliance (in the context of ISA 25017)—Acts of omission 
or commission by the entity, either intentional or unintentional, 
which are contrary to the prevailing laws or regulations. Such 
acts include transactions entered into by, or in the name of, the 
entity, or on its behalf, by those charged with governance, 
management or employees. Non-compliance does not include 
personal misconduct (unrelated to the business activities of the 
entity) by those charged with governance, management or 
employees of the entity. 

 درلا وأ ,درلا ف ةقداص>اب مئاقلا فرطلا قافخإ :درلا مدع*
 ةقداص>ا بلط ةدوع وأ ,ةيباجيإ ةقداصم بلط ىلع ,لماك لكشب
 .ةقداص>اب مئاقلا فرطلا نم همxتسا مدع ببسب

*Non-response—A failure of the confirming party to respond, or 
fully respond, to a positive confirmation request, or a 
confirmation request returned undelivered. 

 جاتنتسا ىلإ عجار>ا لصوت رطخ :ةنيعلاب طبترم ريغ رطخ*
 .ةنيعلا رطخب قلعتم ريغ ببس يp ئطاخ

*Non-sampling risk—The risk that the auditor reaches an 
erroneous conclusion for any reason not related to sampling 
risk. 

 ,نورخآ هذفنُي ءارجإ وأ ةيلآ ىلإ رظنلا نم فلأتت :ةظحx>ا
 ,نوزخملل ةأشن>ا ف نولماعلا درS عجار>ا ةظحxم كلذ لاثمو
 .ةباقرلا ةطشنأ ءادp هتظحxم وأ

Observation—Consists of looking at a process or procedure 
being performed by others, for example, the auditor’s 
observation of inventory counting by the entity’s personnel, or 
of the performance of control activities. 

 ةيادب ف ةدوجو>ا تاباسzا ةدصرأ :ةيحاتتفUا ةدصرpا*
 ةرتفلا لافقإ ةدصرأ ىلع ةيحاتتفUا ةدصرpا دمتعتو .ةرتفلا
 ةقباس تارتف ف ثادحpاو تxماع>ا تاريثأت سكعتو ,ةقباسلا

*Opening balances—Those account balances that exist at the 
beginning of the period. Opening balances are based upon the 
closing balances of the prior period and reflect the effects of 
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 نمضتتو .ةقباسلا ةرتفلا ف ةقبط>ا ةيبساgا تاسايسلاو
 ةرتفلا ةيادب ف ةدوجوم تناك ًارومأ ًاضيأ ةيحاتتفUا ةدصرpا
 .تادهعتلاو ةلمتgا تامازتلUا لثم ,اهنع حاصفÄا بلطتت

transactions and events of prior periods and accounting policies 
applied in the prior period. Opening balances also include 
matters requiring disclosure that existed at the beginning of the 
period, such as contingencies and commitments. 

 اهنيمضت مزلي يتلا تايلمعلا ررقي يذلا دzا :يميظنتلا دzا
 .ةأشنملل يرارzا سابتحUا تازاغ ةمئاق ف

Organizational boundary—The boundary that determines 
which operations to include in the entity’s GHG statement. 

 فxخب( ةيلام ريغ وأ ةيلام تامولعم :ىرخpا تامولع>ا*
 ريرقتلا ف اهنيمضت متي )اهنأشب عجار>ا ريرقتو ةيلا>ا مئاوقلا
 .ةأشنملل يونسلا

*Other information— Financial or non-financial information 
(other than financial statements and the auditor’s report 
thereon) included in an entity’s annual report. 

 :))٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( ىرخpا تامولع>ا
 )اهنأشب ديكأتلا ريرقتو عوضو>ا تامولعم فxخب( تامولع>ا
 ف ,فرع وأ ةحئU وأ ماظن بجوt امإ ,اهنيمضت متي يتلا
 .اهنأشب ديكأتلا ريرقتو عوضو>ا تامولعم ىلع يوتحي دنتسم

Other information (in the context of ISAE 3000 (Revised)) 
―Information (other than the subject matter information and 
the assurance report thereon) which is included, either by law, 
regulation or custom, in a document containing the subject 
matter information and the assurance report thereon. 

 ام رمأ ىلإ ريشتو ,عجار>ا ريرقت ف درت ةرقف :رخآ رمأ ةرقف*
 دعُتو ,ةيلا>ا مئاوقلا ف اهنع حصف>ا وأ ةضورع>ا رومpا فxخب
 وأ ةعجارملل يمدختس>ا مهفب ةلص تاذ -عجار>ا مكح بسح-
 .هريرقت وأ عجار>ا تايلوؤسم

*Other Matter paragraph—A paragraph included in the 
auditor’s report that refers to a matter other than those 
presented or disclosed in the financial statements that, in the 
auditor’s judgment, is relevant to users’ understanding of the 
audit, the auditor’s responsibilities or the auditor’s report. 

 نم تانلا يلعفلا يدقنلا غلب>ا :يبساgا ريدقتلا ةجيتن*
 اهلوانت يتلا ساسpا فورظلا وأ ثادحpا وأ تxماع>ا حاضتا
 .يبساgا ريدقتلا

*Outcome of an accounting estimate—The actual monetary 
amount which results from the resolution of the underlying 
transaction(s), event(s) or condition(s) addressed by the 
accounting estimate. 

 اهتيقوتو ةعجار>ا قاطن ددv :ةعجارملل ةماعلا ةيجيتارتسUا
 .xًيصفت رثكأ ةعجارم ةطخ عضول تاداشرإ مدقتو ,اهها®او

Overall audit strategy—Sets the scope, timing and direction of 
the audit, and guides the development of the more detailed 
audit plan. 

 دحأ ءادأ نأشب بتك>ا مازلÄ ةيحxص هيدل درف يأ :كيرشلا†*
 .ةينه>ا تامدWا تاطابترا

*†Partner—Any individual with authority to bind the firm with 
respect to the performance of a professional services 
engagement. 

 عجار>ا اهعضي يتلا غلاب>ا وأ غلب>ا :ءادûل ةيبسنلا ةيمهpا*
 ,لكك ةيلا>ا مئاوقلل ةيبسنلا ةيمهpا نم لقأ ىوتسم دنع
 عومجم زواجتي نأ لامتحا بسانم ىوتسم ىندأ ىلإ ضفخيل
 ةيبسنلا ةيمهpا ةفشتك>ا ريغو ةححص>ا ريغ تافيرحتلا
 ف ,ًاضيأ ءادûل ةيبسنلا ةيمهpا ريشتو .لكك ةيلا>ا مئاوقلل
 دنع عجار>ا اهعضي يتلا غلاب>ا وأ غلب>ا ىلإ ,قابطنUا ةلاح
 نم ةنيعم تائفل ةيبسنلا ةيمهpا نم لقأ تايوتسم وأ ىوتسم
 رايعم قايس فو .تاحاصفÄا وأ تاباسzا ةدصرأ وأ تxماع>ا
 اهنأب ءادûل ةيبسنلا ةيمهpا فّرعُت ,)٣٤١٠( ديكأتلا تاطابترا

*Performance materiality—The amount or amounts set by the 
auditor at less than materiality for the financial statements as a 
whole to reduce to an appropriately low level the probability that 
the aggregate of uncorrected and undetected misstatements 
exceeds materiality for the financial statements as a whole. If 
applicable, performance materiality also refers to the amount or 
amounts set by the auditor at less than the materiality level or levels 
for particular classes of transactions, account balances or 
disclosures. In the context of ISAE 3410, performance materiality 
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 لقأ ىوتسم دنع ينوناقلا بساgا اهعضي يتلا غلاب>ا وأ غلب>ا
 ضفخيل ,يرارzا سابتحUا تازاغ ةمئاقل ةيبسنلا ةيمهpا نم
 تافيرحتلا عومجم زواجتي نأ لامتحا بسانم ىوتسم ىندأ ىلإ
 تازاغ ةمئاقل ةيبسنلا ةيمهpا ةفشتك>ا ريغو ةححص>ا ريغ
 ف ,ًاضيأ ءادûل ةيبسنلا ةيمهpا ريشتو .يرارzا سابتحUا
 بساgا اهعضي يتلا غلاب>ا وأ غلب>ا ىلإ ,قابطنUا ةلاح
 ةيبسنلا ةيمهpا نم لقأ تايوتسم وأ ىوتسم دنع ينوناقلا
pا نم ةنيعم عاونUا وأ تاثاعبنÄتاحاصف. 

is defined as the amount or amounts set by the practitioner at 
less than materiality for the GHG statement to reduce to an 
appropriately low level the probability that the aggregate of 
uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality 
for the GHG statement. If applicable, performance materiality 
also refers to the amount or amounts set by the practitioner at 
less than the materiality level or levels for particular types of 
emissions or disclosures. 

 .Personnel—Partners and staff†* .نوفظو>او ءاكرشلا :نولماعلا†*

 فصول تافيرحتلا قايس ف مدختسي حلطصم :رشتنم*
 ةلمتgا تاريثأتلا وأ ةيلا>ا مئاوقلا ىلع تافيرحتلا تاريثأت
 ,ةدوجوم تناك نإ ,اهفاشتكا متي U يتلا تافيرحتلا ببسب اهيلع
 ةعجار>ا ةلدأ نم يفكي ام ىلع لوصzا ةيناكمإ مدع ببسب
 ,نوكت يتلا يه ةيلا>ا مئاوقلا ف ةرشتن>ا تاريثأتلاو .ةبسان>ا
 :عجار>ا مكح بسح

*Pervasive—A term used, in the context of misstatements, to 
describe the effects on the financial statements of misstatements 
or the possible effects on the financial statements of 
misstatements, if any, that are undetected due to an inability to 
obtain sufficient appropriate audit evidence. Pervasive effects 
on the financial statements are those that, in the auditor’s 
judgment: 

 ف ةنيعم دونب وأ تاباسح وأ رصانع ىلع ةرصتقم ريغ )أ(
 وأ ;ةيلا>ا مئاوقلا

(a) Are not confined to specific elements, accounts or items 
of the financial statements; 

 ًاءزج لث∑ نأ نك} وأ لث∑ اهنإف ,ةرصتقم تناك اذإ )ب(
 وأ ;ةيلا>ا مئاوقلا نم ًايساسأ

(b) If so confined, represent or could represent a substantial 
proportion of the financial statements; or 

 مهفل ةيساسأ نوكت اهنإف ,تاحاصفÄاب قلعتي اميف )ج(
 .ةيلا>ا مئاوقلل يمدختس>ا

(c) In relation to disclosures, are fundamental to users’ 
understanding of the financial statements. 

 رايتخا متي يتلا تانايبلا نم ةلماكلا ةعومµا :ةنيعلا عمتجم*
 .اهنأشب تاجاتنتسا صxختسا ف عجار>ا لمأيو ,اهنم ةنيع

*Population—The entire set of data from which a sample is 
selected and about which the auditor wishes to draw 
conclusions. 

 مئاقلا فرطلا دري نأ بلط :ةيباجيÄا ةقداص>ا بلط*
 ناك اذإ ام ىلإ ةراشÄاب امإ ,عجار>ا ىلع ًةرشابم ةقداص>اب
 ريفوتب وأ ,بلطلا ف ةدراولا تامولع>ا ىلع قفاوم ريغ وأ ًاقفاوم
 .ةبولط>ا تامولع>ا

*Positive confirmation request—A request that the confirming 
party respond directly to the auditor indicating whether the 
confirming party agrees or disagrees with the information in the 
request, or providing the requested information. 

 .Practitioner—A professional accountant in public practice .ةماعلا ةسرام>ا ف ينهم بساحم :ينوناقلا بساgا
 :))٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( ينوناقلا بساgا
 ًةداع وهو( طابترUا نودؤي نيذلا صاخشpا وأ صخشلا
 طابترUا قيرف ءاضعأ وأ طابترUا نع لوؤس>ا كيرشلا
 يتلا نطاو>ا فو .)لاzا ىضتقم بسح ,بتك>ا وأ نيرخ°ا
 مايق ىلإ ةحارص )٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم اهيف فدهي
 وأ تابلطت>ا دحأب ءافولاب طابترUا نع لوؤس>ا كيرشلا
 "طابترUا نع لوؤس>ا كيرشلا" حلطصم مدخُتسا ,تايلوؤسم
 ."ينوناقلا بساgا" نم Uًدب

Practitioner (in the context of ISAE 3000 (Revised))―The 
individual(s) conducting the engagement (usually the 
engagement partner or other members of the engagement team, 
or, as applicable, the firm). Where this ISAE expressly intends 
that a requirement or responsibility be fulfilled by the 
engagement partner, the term “engagement partner” rather 
than “practitioner” is used. 



 

 

 

 ١٢٦١  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 تاحلطص&ا درسم

 

 تاحلطص>ا درسم
 

 
١٨   

 ١٣ paragraph ,٢٠٠ ISA ١٣ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار>ا رايعم
 

 :))٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم قايس ف( ينوناقلا بساgا
 كيرشلا حلطص>ا لمشيو .ةماعلا ةسرام>ا ف ينهم بساحم
 وأ نيرخ°ا طابترUا قيرف ءاضعأ وأ طابترUا نع لوؤس>ا
 اهيف فدهي يتلا نطاو>ا فو .لاzا ىضتقم بسح ,بتك>ا
 كيرشلا مايق ىلإ ةحارص )٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم
 ,تايلوؤس>ا وأ تابلطت>ا دحأب ءافولاب طابترUا نع لوؤس>ا
 نم Uًدب "طابترUا نع لوؤس>ا كيرشلا" حلطصم مدخُتسا
 نع لوؤس>ا كيرشلا" احلطصم أرقُيو ."ينوناقلا بساgا"
 ف امهلداعي ام ىلإ ناريشي امهنأ ىلع "بتك>ا"و "طابترUا
 .ءاضتقUا دنع ,ماعلا عاطقلا

Practitioner (in the context of ISRE 2400 (Revised))—A 
professional accountant in public practice. The term includes the 
engagement partner or other members of the engagement team, 
or, as applicable, the firm. Where ISRE 2400 (Revised) expressly 
intends that a requirement or responsibility be fulfilled by the 
engagement partner, the term “engagement partner” rather than 
“practitioner” is used. “Engagement partner” and “firm” are to be 
read as referring to their public sector equivalents where relevant. 

 ةقxعلا تاذ تامدWا رايعم قايس ف( ينوناقلا بساgا
 طابترا يدؤي ةماعلا ةسرام>ا ف ينهم بساحم :))٤٤١٠(
 وأ طابترUا نع لوؤس>ا كيرشلا حلطص>ا لمشيو .عيمجتلا
 ىضتقم بسح ,بتك>ا وأ نيرخ°ا طابترUا قيرف ءاضعأ
 تاذ تامدWا رايعم اهيف فدهي يتلا نطاو>ا فو .لاzا
 طابترUا نع لوؤس>ا كيرشلا مايق ىلإ ةحارص )٤٤١٠( ةقxعلا
 حلطصم مدخُتسا ,تايلوؤس>ا وأ تابلطت>ا دحأب ءافولاب
 ."ينوناقلا بساgا" نم Uًدب "طابترUا نع لوؤس>ا كيرشلا"
 ىلع "بتك>ا"و "طابترUا نع لوؤس>ا كيرشلا" احلطصم أرقُيو
 .ءاضتقUا دنع ,ماعلا عاطقلا ف امهلداعي ام ىلإ ناريشي امهنأ

Practitioner (in the context of ISRS 4410 (Revised))—A 
professional accountant in public practice who conducts the 
compilation engagement. The term includes the engagement 
partner or other members of the engagement team, or, as 
applicable, the firm. Where ISRS 4410 (Revised) expressly 
intends that a requirement or responsibility be fulfilled by the 
engagement partner, the term “engagement partner” rather than 
“practitioner” is used. “Engagement partner” and “firm” are to be 
read as referring to their public sector equivalents where 
relevant. 

 كلت} نايك وأ درف :ينوناقلا بساgا هب يعتسي يذلا ريبWا
 ينوناقلا بساgا مدختسي ,ديكأتلا ريغ رخآ لاجم ف ةربخ
 نم يفكي ام ىلع لوصzا ف هتدعاس> لاµا كلذ ف هلمع
 هب يعتسي يذلا ريبWا نوكي نأ نك}و .ةبسان>ا ةلدpا
 اt ,ًافظوم وأ ًاكيرش يأ( ًايلخاد ًاريبخ امإ ينوناقلا بساgا
 بتكم وأ ينوناقلا بساgا بتكم ف ,يتقؤ>ا يفظو>ا كلذ ف
 .ًايجراخ ًاريبخ وأ )ينوناقلا بساgا ةكبش ف

Practitioner’s expert―An individual or organization possessing 
expertise in a field other than assurance, whose work in that 
field is used by the practitioner to assist the practitioner in 
obtaining sufficient appropriate evidence. A practitioner’s 
expert may be either a practitioner’s internal expert (who is a 
partner or staff, including temporary staff, of the practitioner’s 
firm or a network firm), or a practitioner’s external expert. 

 ريرقت راطÄ ةرادÄا مادختسا :ةعجارملل ةقبس>ا طورشلا *
 يفلك>او ةرادÄا ةقفاومو ,ةيلا>ا مئاوقلا دادعإ ف لوبقم يلام
ساسpا ضارتفUا ىلع ,لاzا ىضتقم بسح ,ةمكوzاب

١٨ 
 .ةعجار>ا ءارجإ هساسأ ىلع متي يذلا

*Preconditions for an audit—The use by management of an 
acceptable financial reporting framework in the preparation of 
the financial statements and the agreement of management and, 
where appropriate, those charged with governance to the 
premise18 on which an audit is conducted. 

 ماق يذلا ,فلتخم ةعجارم بتكم نم عجار>ا :قباسلا عجار>ا*
tتو ,ةقباسلا ةرتفلا ف ام ةأشن> ةيلا>ا مئاوقلا ةعجار 
 .يلاzا عجار>اب هلادبتسا

*Predecessor auditor—The auditor from a different audit firm, who 
audited the financial statements of an entity in the prior period and 
who has been replaced by the current auditor. 



 

 

 ١٢٦٢  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 تاحلطص&ا درسم

 

 تاحلطص>ا درسم
 

 يفلك>او ةرادÄا تايلوؤسt قلعتي اميف ,ساسpا ضارتفUا*
 ءارجإ هساسأ ىلع متي يذلا ,لاzا ىضتقم بسح ,ةمكوzاب
 ىضتقم بسح ,ةمكوzاب نوفلك>او ةرادÄا نأ—ةعجار>ا
 يتلا ةيت°ا تايلوؤس>ا نولمحتي مهنأ اومهفو اورقأ دق ,لاzا
 هذه لثمتتو .ةعجار>ا ريياع> ًاقفو ,ةعجار>اب مايقلل ةيرورض دعُت
 :يلي اميف تايلوؤس>ا

*Premise, relating to the responsibilities of management and, where 
appropriate, those charged with governance, on which an audit is 
conducted—That management and, where appropriate, those 
charged with governance have acknowledged and understand 
that they have the following responsibilities that are 
fundamental to the conduct of an audit in accordance with 
ISAs. That is, responsibility: 

 ,قبطن>ا يلا>ا ريرقتلا راطÄ ًاقبط ةيلا>ا مئاوقلا دادعإ )أ(
tا دنع ,لداعلا اهضرع كلذ ف اUءاضتق; 

(a) For the preparation of the financial statements in 
accordance with the applicable financial reporting 
framework, including where relevant their fair 
presentation; 

 ,ةمكوzاب نوفلك>او ةرادÄا ىرت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا )ب(
 ف ةدعاسملل ةيرورض اهنأ ,لاzا ىضتقم بسح
 ًءاوس يرهوSا فيرحتلا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ
 ;أطخ وأ شغ ببسب

(b) For such internal control as management and, where 
appropriate, those charged with governance determine is 
necessary to enable the preparation of financial statements 
that are free from material misstatement, whether due to 
fraud or error; and 

 :To provide the auditor with (c) :ىلي ا• عجار>ا يك∑ )ج(
 ةرادÄا كردت يتلا تامولع>ا عيمج ىلإ لوصولا )١(

 ,لاzا ىضتقم بسح ,ةمكوzاب نوفلك>او
 لثم ةيلا>ا مئاوقلا دادعإب ةلص تاذ اهنأ
 ;ىرخpا رومpاو قئاثولاو تxجسلا

(1) Access to all information of which management 
and, where appropriate, those charged with 
governance are aware that is relevant to the 
preparation of the financial statements such as 
records, documentation and other matters; 

 نم عجار>ا اهبلطي دق يتلا ةيفاضÄا تامولع>ا )٢(
 ىضتقم بسح ,ةمكوzاب يفلك>او ةرادÄا
 ;ةعجار>ا ضرغل ,لاzا

(2) Additional information that the auditor may 
request from management and, where 
appropriate, those charged with governance for 
the purpose of the audit; and 

 ةأشن>ا لخاد صاخشأ ىلإ ديق>ا ريغ لوصولا )٣(
 مهنم لوصzا يرورضلا نم هنأ عجار>ا ىري
 .ةعجارم ةلدأ ىلع

(3) Unrestricted access to persons within the entity 
from whom the auditor determines it necessary to 
obtain audit evidence. 

 هxعأ )أ( ةطقنلا ةغايص داعُت دق ,لداعلا ضرعلا راطإ ةلاح فو
 ًاقبط ةيلا>ا مئاوقلل لداعلا ضرعلاو دادعÄا" يت°ا وحنلا ىلع
Äةروص يطعت يتلا ةيلا>ا مئاوقلا دادعإ" وأ ,"يلا>ا ريرقتلا راط 
 ."يلا>ا ريرقتلا راطÄ ًاقبط ةلداعو ةيقيقح

In the case of a fair presentation framework, (a) above may be 
restated as “for the preparation and fair presentation of the 
financial statements in accordance with the financial reporting 
framework,” or “for the preparation of financial statements that 
give a true and fair view in accordance with the financial 
reporting framework.” 

 قلعتي اميف ساسpا ضارتفUا" ىلإ ًاضيأ ةراشÄا نك}و
tا تايلوؤسÄاب يفلك>او ةرادzا ىضتقم بسح ,ةمكوzلا, 

The “premise, relating to the responsibilities of management and, 
where appropriate, those charged with governance, on which an 
audit is conducted” may also be referred to as the “premise.” 



 

 

 

 ١٢٦٣  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 تاحلطص&ا درسم

 

 تاحلطص>ا درسم
 

 
١٩   
 سلجم نع ةرداصلا يينه>ا يبساحملل ةنه>ا تايقxخأ دعاوق ف دراولا فيرعتلا بسح
 يبساحملل ةنه>ا تايقxخp ةيلودلا ريياع>ا

As defined in the IESBA Code of Ethics for Professional 
Accountants 

 

 ضارتفUا" ظفلب "ةعجار>ا ءارجإ هساسأ ىلع متي يذلا
 ."ساسpا

 ,ةلَّدعُ>ا ريغ ةيلا>ا تامولع>اب قلعتي اميف :ةيروصتلا تxيدعتلا
 :نمضتت

Pro forma adjustments—In relation to unadjusted financial 
information, these include: 

 حضوت يتلا ةلدع>ا ريغ ةيلا>ا تامولع>ا ىلع تxيدعتلا )أ(
 ول امك )"ةلماعم" وأ "ثدح"( ةمهم ةلماعم وأ ثدح رثأ
 خيرات ف ت∑ دق ةلماع>ا تناك وأ عقو دق ثدzا ناك
 ;حيضوتلا ضارغp هرايتخا متي قباس

(a) Adjustments to unadjusted financial information that 
illustrate the impact of a significant event or transaction 
(“event” or “transaction”) as if the event had occurred or the 
transaction had been undertaken at an earlier date selected 
for purposes of the illustration; and 

 دعت يتلا ةلدع>ا ريغ ةيلا>ا تامولع>ا ىلع تxيدعتلا )ب(
 متيس يتلا ةيروصتلا ةيلا>ا تامولعملل ةيرورض
 يلا>ا ريرقتلا راطإ عم قستم ساسأ ىلع اهعيم®
 اهتاسايسو )"ةأشن>ا"( ريرقتلل ةدع>ا ةأشن>ا ف قبطن>ا
 .راطÄا كلذ بجوt ةيبساgا

(b) Adjustments to unadjusted financial information that are 
necessary for the pro forma financial information to be 
compiled on a basis consistent with the applicable 
financial reporting framework of the reporting entity 
(“entity”) and its accounting policies under that 
framework. 

 ةلصلا تاذ ةيلا>ا تامولع>ا ةيروصتلا تxيدعتلا نمضتتو
 ذاوحتسUا متي نأ ررق>ا نم وأ اهيلع ذاوحتسUا ت لامعأ ةأشن>
 صلختلا ت لامعأ ةأشنم وأ ,)"اهيلع ذوحتس>ا ةأشن>ا"( اهيلع
 صلخت>ا ةأشن>ا"( اهنم صلختلا متي نأ ررق>ا نم وأ اهنم
 عيم® ف ةمدختسم تامولع>ا هذه تناك ا>اط ,)"اهنم
 ذوحتس>ا ةأشنملل ةيلا>ا تامولع>ا"( ةيروصتلا ةيلا>ا تامولع>ا
 .)"اهنم صلخت>ا وأ اهيلع

Pro forma adjustments include the relevant financial information 
of a business that has been, or is to be, acquired (“acquiree”), or a 
business that has been, or is to be, divested (“divestee”), to the 
extent that such information is used in compiling the pro forma 
financial information (“acquiree or divestee financial 
information”). 

 عم رهظت يتلا ةيلا>ا تامولع>ا :ةيروصتلا ةيلا>ا تامولع>ا
 ريغ ةيلا>ا تامولع>ا ىلع ةلماعم وأ ثدح رثأ حيضوتل تxيدعت
 ف ت∑ دق ةلماع>ا تناك وأ عقو دق ثدzا ناك ول امك ةلدع>ا
 ,رايع>ا اذه فو .حيضوتلا ضارغp هرايتخا متي قباس خيرات
 لكش ف اهضرع متي ةيروصتلا ةيلا>ا تامولع>ا نأ ضرتفُي
 ;ةلدع>ا ريغ ةيلا>ا تامولعملل )أ( دومعلا نم فلأتي يدومع
 دومعلا وهو )ج( دومعلاو ;ةيروصتلا تxيدعتلل )ب( دومعلاو
 .تانلا يروصتلا

Pro forma financial information—Financial information shown 
together with adjustments to illustrate the impact of an event or 
transaction on unadjusted financial information as if the event 
had occurred or the transaction had been undertaken at an 
earlier date selected for purposes of the illustration. In this 
ISAE, it is presumed that pro forma financial information is 
presented in columnar format consisting of (a) the unadjusted 
financial information; (b) the pro forma adjustments; and (c) 
the resulting pro forma column. 

 داUvاب وضع ةئيه ف ًاوضع نوكي درف :١٩ينهم بساحم
 .يبساحملل يلودلا

Professional accountant١٩—An individual who is a member of an 
IFAC member body. 



 

 

 ١٢٦٤  يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةمجرت

 تاحلطص&ا درسم

 

 تاحلطص>ا درسم
 

 
٢٠   
 ريياع>ا سلجم نع ةرداصلا يينه>ا يبساحملل ةنه>ا تايقxخأ دعاوق ف دراولا فيرعتلا بسح
 يبساحملل ةنه>ا تايقxخp ةيلودلا

As defined in the IESBA Code of Ethics for Professional 
Accountants 

 

 فرصب ,ينهم بساحم :٢٠ةماعلا ةسرام>ا ف ينهم بساحم
 ةاكز وأ ةعجارم ,لاث>ا ليبس ىلع( يفيظولا فينصتلا نع رظنلا
 .ةينهم تامدخ مدقي بتكم ف ,)ةراشتسا وأ ةبيرض وأ
 مضي بتكم ىلإ ةراشCل ًاضيأ حلطص>ا اذه مدختسُيو
 .ةماعلا ةسرام>ا ف يينهم يبساحم

Professional accountant in public practice٢٠—A professional 
accountant, irrespective of functional classification (for 
example, audit, tax or consulting) in a firm that provides 
professional services. This term is also used to refer to a firm of 
professional accountants in public practice. 

 ,ةربخو ةفرعمو بيردت نم مئxم وه ام قيبطت :ينه>ا مكzا*
 ريياع>او ةعجار>او ةبساgا ريياعم هرفوت يذلا قايسلا ف
 يتلا تافرصتلا نأشب ةسوردم تارارق ذاختا دنع ,ةيقxخpا
 .ةعجار>ا طابتراب ةطيgا فورظلا لظ ف ةبسانم نوكت

*Professional judgment—The application of relevant training, 
knowledge and experience, within the context provided by 
auditing, accounting and ethical standards, in making informed 
decisions about the courses of action that are appropriate in the 
circumstances of the audit engagement. 

 :))٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( ينه>ا مكzا
 يذلا قايسلا ف ,ةربخو ةفرعمو بيردت نم مئxم وه ام قيبطت
 تارارق ذاختا دنع ,ةيقxخpا دعاوقلاو ديكأتلا ريياعم هرفوت
 فورظلا لظ ف ةبسانم نوكت يتلا تافرصتلا نأشب ةسوردم
 .طابترUاب ةطيgا

Professional judgment (in the context of ISAE 3000 
(Revised))―The application of relevant training, knowledge 
and experience, within the context provided by assurance and 
ethical standards, in making informed decisions about the 
courses of action that are appropriate in the circumstances of 
the engagement. 

 :))٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا رايعم قايس ف( ينه>ا مكzا
 يذلا قايسلا ف ,ةربخو ةفرعمو بيردت نم مئxم وه ام قيبطت
 ذاختا دنع ,ةيقxخpا دعاوقلاو ةبساgاو ديكأتلا ريياعم هرفوت
 لظ ف ةبسانم نوكت يتلا تافرصتلا نأشب ةسوردم تارارق
 .صحفلا طابتراب ةطيgا فورظلا

Professional judgment (in the context of ISRE 2400 (Revised))—
The application of relevant training, knowledge and experience, 
within the context provided by assurance, accounting and ethical 
standards, in making informed decisions about the courses of 
action that are appropriate in the circumstances of the review 
engagement. 

 ,ةلئاستم ةيلقعب يلحتلا نمضتي فقوم :ينه>ا كشلا ةعزن*
 فيرv دوجو ةيناكمإ ىلإ ريشت دق يتلا تUاحلل ظّقيتلاو
 .ةلدûل يدقن مييقت ءارجإو ,شغ وأ أطخ ببسب

*Professional skepticism—An attitude that includes a questioning 
mind, being alert to conditions which may indicate possible 
misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of 
evidence. 

 :))٣٠٠٠( ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( ينه>ا كشلا ةعزن
 يتلا تUاحلل ظّقيتلاو ,ةلئاستم ةيلقعب يلحتلا نمضتي فقوم
 .ةلدûل يدقن مييقت ءارجإو ,فيرv دوجو ةيناكمإ ىلإ ريشت دق

Professional skepticism (in the context of ISAE 3000 (Revised))—
An attitude that includes a questioning mind, being alert to 
conditions which may indicate possible misstatement, and a 
critical assessment of evidence. 

 ةيقxخpا تابلطت>او ةعجارملل ةيلودلا ريياع>ا :ةينه>ا ريياع>ا*
 .ةلصلا تاذ

*Professional standards—International Standards on Auditing 
(ISAs) and relevant ethical requirements 
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٢١   

 صحفو ةعجارم تاطابترا ذفنت يتلا بتاكملل ةدوSا ةباقر" )١( ةدوSا ةباقر رايعم
 "ةقxعلا تاذ تامدWا تاطابتراو ىرخpا ديكأتلا تاطابتراو ةيلا>ا مئاوقلل

ISQC ١, Quality Control for Firms that Perform Audits and 
Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and 
Related Services Engagements 

 

 :)٢١)١( ةدوSا ةباقرل يلودلا رايع>ا قايس ف( ةينه>ا ريياع>ا†
 ةعجارملل ةيلودلا ريياع>ا سلجم نع ةرداصلا طابترUا ريياعم
 ةيلودلا ريياع>ا تارادصÄ ديهمتلا ف اهفيرعت بسح ,ديكأتلاو
 ىرخpا تاديكأتلاو صحفلاو ةعجار>او ةدوSا ةباقرل
 .ةلصلا تاذ ةيقxخpا تابلطت>او ,ةقxعلا تاذ تامدWاو

†Professional standards (in the context of ISQC 1٢١)—IAASB 
Engagement Standards, as defined in the IAASB’s Preface to the 
International Quality Control, Auditing, Review, Other 
Assurance, and Related Services Pronouncements, and relevant 
ethical requirements. 

 Projection—Prospective financial information prepared on the :ساسأ ىلع ةدعم ةيلبقتسم ةيلام تامولعم :عقوتلا
basis of: 

 تافرصتو ةيلبقتس>ا ثادحpا نأشب ةيرظن تاضارتفا )أ(
 امدنع xًثم ,ةرورضلاب اهثودح عقوتُي U يتلا ةرادÄا
 نوكت وأ ,سيسأتلا ةلحرم ف تآشن>ا ضعب نوكت
 وأ ;اهتايلمع ةعيبط ف يسيئر رييغت ءارجإ ددصب

(a) Hypothetical assumptions about future events and 
management actions which are not necessarily expected 
to take place, such as when some entities are in a start-
up phase or are considering a major change in the nature 
of operations; or 

 تاضارتفUاو ريدقت لضفأ تاضارتفا نم جيزم )ب(
 .ةيرظنلا

(b) A mixture of best-estimate and hypothetical 
assumptions. 

 ىلإ ةدنتسم ةيلام تامولعم :ةيلبقتس>ا ةيلا>ا تامولع>ا
 لبقتس>ا ف ثدv نأ نك} يتلا ثادحpا نع تاضارتفا
 تامولع>ا رهظت دقو .ةأشن>ا بناج نم ةلمتgا تافرصتلاو
 .امهيلك نم جيزم وأ عقوت وأ ؤبنت ةروص ف ةيلبقتس>ا ةيلا>ا
 )عقوتلاو ؤبنتلا رظنا(

Prospective financial information—Financial information based 
on assumptions about events that may occur in the future and 
possible actions by an entity. Prospective financial information 
can be in the form of a forecast, a projection or a combination 
of both. (see Forecast and Projection) 

 وأ ةيماظنلا تابلطتملل ًاقفو رداص دنتسم :باتتكUا تارشن
 عمز>ا نم يتلاو ,ةأشنملل ةيلا>ا قاروpاب قلعتي اميف ةيميظنتلا
 .اهنأشب ًايرامثتسا ًارارق ثلاث فرط ذختي نأ

Prospectus—A document issued pursuant to legal or regulatory 
requirements relating to the entity’s securities on which it is 
intended that a third party should make an investment decision. 

 ىلع( ةيميلقÄا تاموكzاو ةينطولا تاموكzا :ماعلا عاطقلا
 ىلع( ةيلgا تاموكzاو )ميلقإ وأ ةعطاقم وأ ةيUول لاث>ا ليبس
 ةيموكح تاهج نم اهب طبتري امو )ةدلب وأ ةنيد> لاث>ا ليبس
 .)تاسسؤ>او تائيهلاو سلاµاو تUاكولا ,لاث>ا ليبس ىلع(

Public sector—National governments, regional (for example, 
state, provincial, territorial) governments, local (for example, 
city, town) governments and related governmental entities (for 
example, agencies, boards, commissions and enterprises). 

 ةأشن> وأ ةأشنملل ةيلا>ا تامولع>ا :ةروشن>ا ةيلا>ا تامولع>ا
 .روهمجلل ةحاتم نوكت يتلاو اهنم صلختم وأ اهيلع ذوحتسم

Published financial information—Financial information of the 
entity or of an acquiree or a divestee that is made available 
publicly. 

 ةأشن>ا هيف عفدت تاثاعبنUا نم عاطقا :ةارتش>ا ةنزاو>ا ةصzا
 وأ )تاثاعبنUا ضيفخت( ىرخأ ةأشنم تاثاعبنا ليلقت لباقم

Purchased offset—An emissions deduction in which the entity 
pays for the lowering of another entity’s emissions (emissions 
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 ,)ةلازÄا يسv تايلمع( ىرخأ ةأشن> ةلازÄا تايلمع ةدايز
 .يضارتفا ساسأ طخب ًةنراقم

reductions) or the increasing of another entity’s removals 
(removal enhancements), compared to a hypothetical baseline. 

 يرارzا سابتحUا تازاغ ةيمك ديدv ةيلآ :ةيمكلا سايق
 بسح ,رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ًءاوس ,ةأشن>اب ةطبتر>ا
 .ةنيعم )ضاوحأ وأ( رداصم )ةطساوب اهتلازإ وأ( نم اهثاعبنا

Quantification—The process of determining the quantity of 
GHGs that relate to the entity, either directly or indirectly, as 
emitted (or removed) by particular sources (or sinks). 

 ةباقر فو ,ةعجار>ا تاطابترا قايس ف( لوقعم ديكأت†*
 .قلطم ريغ هنكلو ,عفترم ديكأت ىوتسم :)ةدوSا

*†Reasonable assurance (in the context of audit engagements, and in 
quality control)—A high, but not absolute, level of assurance. 

 Reasonable assurance engagement—(see Assurance engagement) )ديكأتلا طابترا رظنا( :لوقع>ا ديكأتلا طابترا
 قئاثولل ةيباسzا ةقدلا نم دكأتلا نم فلأتي :باستحUا ةداعإ
 .تxجسلا وأ

Recalculation—Consists of checking the mathematical accuracy 
of documents or records. 

 :Related party—A party that is either* :نوكي نأ امإ فرط :ةقxع وذ فرط*

 ريرقتلا راطإ ف دراولا فيرعتلا بسح ةقxع اذ ًافرط )أ(
 وأ ;قبطن>ا يلا>ا

(a) A related party as defined in the applicable financial 
reporting framework; or 

 نم ىندأ ًادح قبطن>ا يلا>ا ريرقتلا راطإ عضي امدنع )ب(
 عضي U وأ ةقxعلا تاذ فارطpاب ةصاWا تابلطت>ا
 ةقxعلا يذ فرطلا نإف ,قxطÄا ىلع تابلطتم يأ
 :نوكي

(b) Where the applicable financial reporting framework 
establishes minimal or no related party requirements: 

 ةدعم ةأشن>ا ىلع اهل ىرخأ ةأشنم وأ ًاصخش )١(
 وأ رشابم لكشب ,مهم ذوفن وأ ةرطيس ريرقتلا
 وأ ;رثكأ وأ دحاو طيسو لxخ نم رشابم ريغ

(1) A person or other entity that has control or 
significant influence, directly or indirectly 
through one or more intermediaries, over the 
reporting entity; 

 ريرقتلا ةدعم ةأشن>ا نم اهيلع ىرخأ ةأشنم )٢(
 ريغ وأ رشابم لكشب ,مهم ذوفن وأ ةرطيس
 وأ ;رثكأ وأ دحاو طيسو لxخ نم رشابم

(2) Another entity over which the reporting entity 
has control or significant influence, directly or 
indirectly through one or more intermediaries; or 

 عم ةرطيسلا سفن تv نوكت ىرخأ ةأشنم )٣(
 :لxخ نم ريرقتلا ةدعم ةأشن>ا

(3) Another entity that is under common control 
with the reporting entity through having: 

 ;a. Common controlling ownership وأ ;امهتيكلم ىلع ةدحاو ةرطيس .أ
 ةرسأ دارفأ نولث} نيذلا امهكxم .ب

 وأ ;يبرقم
b. Owners who are close family members; or 

 .c. Common key management .ةرادÄا سفنل امهعوضخ .ج
 بناج نم ةدحاو ةرطيسل ةعضاWا تآشن>ا دعت U ,كلذ عمو
 تاذ )ةيلحم وأ ةيميلقإ وأ ةينطو ةموكح ,ىرخأ ةرابعب( ةلودلا
 ىلإ دراو>ا ف كرتشت وأ ةمهم تxماعt طبترت مل ام ,ةقxع
 .اهضعب عم ريبك دح

However, entities that are under common control by a state 
(that is, a national, regional or local government) are not 
considered related unless they engage in significant transactions 
or share resources to a significant extent with one another. 
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 Audit Considerations Relating to an Entity ,٤٠٢ ISA "ةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشنt ةقxعلا تاذ ةعجار>ا تارابتعا" )٤٠٢( ةعجار>ا رايعم
Using a Service Organization 

 

 لامعأو اهيلع قفت>ا تاءارجÄا لمشت :ةقxعلا تاذ تامدWا
 .عيمجتلا

Related services—Comprise agreed-upon procedures and 
compilations. 

 يتلا ,ةيقxخpا تابلطت>ا :ةلصلا تاذ ةيقxخpا تابلطت>ا†*
 يتلاو ,طابترUا ةدوج ةباقر صحافو طابترUا قيرف اهل عضخي
 ةنه>ا تايقxخأ دعاوق نم )ب(و )أ( نيأزSا ًةداع لمشت
 ريياع>ا سلجم نع ةرداصلا )دعاوقلا( يينه>ا يبساحملل
 عم بنج ىلإ ًابنج ,يبساحملل ةنه>ا تايقxخp ةيلودلا
 رايعم قايس فو .ًاددشت رثكأ نوكت يتلا ةينطولا تابلطت>ا
 تاذ ةيقxخpا تابلطت>ا فَّرعُت ,)٢٤٠٠( صحفلا تاطابترا
 طابترUا قيرف اهل عضخي يتلا ةيقxخpا تابلطت>ا اهنأب ةلصلا
 )أ( نيأزSا ًةداع لمشت يتلاو ,صحفلا تاطابتراب مايقلا دنع
 )دعاوقلا( يينه>ا يبساحملل ةنه>ا تايقxخأ دعاوق نم )ب(و
 ةنه>ا تايقxخp ةيلودلا ريياع>ا سلجم نع ةرداصلا
 نوكت يتلا ةينطولا تابلطت>ا عم بنج ىلإ ًابنج ,يبساحملل
 ,)٤٤١٠( ةقxعلا تاذ تامدWا رايعم قايس فو .ًاددشت رثكأ
 تابلطت>ا اهنأب ةلصلا تاذ ةيقxخpا تابلطت>ا فَّرعُت
 تاطابتراب مايقلا دنع طابترUا قيرف اهل عضخي يتلا ةيقxخpا
 نم )ب(و )أ( نيأزSا ًةداع تابلطت>ا هذه لمشتو .عيمجتلا
 ةرداصلا )دعاوقلا( يينه>ا يبساحملل ةنه>ا تايقxخأ دعاوق
 يبساحملل ةنه>ا تايقxخp ةيلودلا ريياع>ا سلجم نع
 ةعجار>ا تاطابترا :لxقتسUا" ٢٩٠ مسقلا ءانثتساب(
 "ىرخpا ديكأتلا تاطابترا :لxقتسUا" ٢٩١ مسقلاو ,"صحفلاو
 نوكت يتلا ةينطولا تابلطت>ا عم بنج ىلإ ًابنج ,)ب ءزSا ف
 .ًاددشت رثكأ

*†Relevant ethical requirements—Ethical requirements to which 
the engagement team and engagement quality control reviewer 
are subject, which ordinarily comprise Parts A and B of the 
International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of 
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with 
national requirements that are more restrictive. In the context 
of ISRE 2400 (Revised), relevant ethical requirements are 
defined as the ethical requirements the engagement team is 
subject to when undertaking review engagements. These 
requirements ordinarily comprise Parts A and B of the 
International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of 
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), together with 
national requirements that are more restrictive. In the context 
of ISRS 4410 (Revised), relevant ethical requirements are 
defined as the ethical requirements the engagement team is 
subject to when undertaking compilation engagements. These 
requirements ordinarily comprise Parts A and B of the 
International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of 
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) (excluding 
Section 290, Independence—Audit and Review Engagements, 
and Section 291, Independence—Other Assurance Engagements in 
Part B), together with national requirements that are more 
restrictive. 

 لxخ ةأشن>ا تماق يتلا يرارzا سابتحUا تازاغ يه :ةلازÄا
 مل ول وSا ىلإ ثعبنتس تناك يتلا وأ ,وSا نم اهتلازإب ةرتفلا
 .يعم ضوح وحن اههيجوتو اهزاجتحا متي

Removal—The GHGs that the entity has, during the period, 
removed from the atmosphere, or that would have been emitted 
to the atmosphere had they not been captured and channeled to 
a sink. 

 وأ تاءارجCل عجار>ا بناج نم لقتس>ا ذيفنتلا :ذيفنتلا ةداعإ
 ةباقرلا تاودأ نم ءزجك لصpا ف تذفُن يتلا ةباقرلا تاودأ
 .ةأشنملل ةيلخادلا

Reperformance—The auditor’s independent execution of 
procedures or controls that were originally performed as part of 
the entity’s internal controls. 

 ةيمدخ ةأشنم ف اهميمصتو ةباقرلا تاودأ فصو ريرقت*
 عونلا نم ريرقت" ظفلب ٢٢)٤٠٢( ةعجار>ا رايعم ف هيلإ راشُي(
 :لمشي ريرقت وه :)")١(

*Report on the description and design of controls at a service 
organization (referred to in ISA 40222 as a type 1 report)—A report 
that comprises: 
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 ةأشنم مدختست ةأشنt ةقxعلا تاذ ةعجار>ا تارابتعا" )٤٠٢( ةعجار>ا رايعم
 "ةيمدخ

ISA ٤٠٢, Audit Considerations Relating to an Entity Using a 
Service Organization 

 

 فادهأو اهماظنل ةيمدWا ةأشن>ا ةرادإ هتدعأ ًافصو )أ(
 يتلا ةقxعلا تاذ ةباقرلا تاودأو اهب ةصاWا ةباقرلا

 ;ددحم خيرات ف تقبُطو تممُص

(a) A description, prepared by management of the service 
organization, of the service organization’s system, control 
objectives and related controls that have been designed 
and implemented as at a specified date; and 

 ءاطعإ فدهب ةيمدWا ةأشن>ا عجارم هدعي ًاريرقت )ب(
 ف ةيمدWا ةأشن>ا عجارم يأر نمضتي لوقعم ديكأت
 ةصاWا ةباقرلا فادهأو ةيمدWا ةأشن>ا ماظن فصو
 تاودأ ميمصت ةبسانمو ةقxعلا تاذ ةباقرلا تاودأو اهب
 .ةددgا ةباقرلا فادهأ قيقحتل ةباقرلا

(b) A report by the service auditor with the objective of 
conveying reasonable assurance that includes the service 
auditor’s opinion on the description of the service 
organization’s system, control objectives and related 
controls and the suitability of the design of the controls to 
achieve the specified control objectives. 

 راشُي( ةيمدخ ةأشنم ف اهميمصتو ةباقرلا تاودأ فصو ريرقت
 عونلا نم ريرقت" ظفلب ٢٣)٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم ف هيلإ
 :لمشي ريرقت وه :)")١(

Report on the description and design of controls at a service organization 
(referred to in ISAE 340223 as a “type 1 report”)(in the context of ISAE 
٣٤٠٢)—A report that comprises: 

 ;The service organization’s description of its system (a) ;اهماظنل ةيمدWا ةأشن>ا فصو )أ(
 عيمج نم ,هنأب ةيمدWا ةأشن>ا لبق نم ًابوتكم ًانايب )ب(

 ,ةبسان>ا طباوضلا ىلإ ًادانتساو ,ةيرهوSا بناوSا
 :نإف

(b) A written statement by the service organization that, in all 
material respects, and based on suitable criteria: 

 ةأشن>ا ماظن لداع لكشب ضرعي فصولا )١(
 خيراتلا ف هقيبطتو هميمصت بسح ةيمدWا
 ;ددgا

(1) The description fairly presents the service 
organization’s system as designed and 
implemented as at the specified date; 

 ةباقرلا فادهأب ةقلعت>ا ةباقرلا تاودأ )٢(
 ةيمدWا ةأشن>ا فصو ف اهيلع صوصن>ا
 ف بسانم لكشب ةممصم تناك اهماظنل
 ;ددgا خيراتلا

(2) The controls related to the control objectives 
stated in the service organization’s description of 
its system were suitably designed as at the 
specified date; and 

 جاتنتسا مدقي ةيمدWا ةأشن>ا عجارم نم ديكأت ريرقت )ج(
-)١()ب( يترقفلا ف ةدراولا رومpا نأشب لوقعم ديكأت
 .هxعأ )٢(

(c) A service auditor’s assurance report that conveys a 
reasonable assurance conclusion about the matters in 
(b)(i)–(ii) above. 

 ةيليغشتلا اهتيلعافو اهميمصتو ةباقرلا تاودأ فصو ريرقت *
 ظفلب )٤٠٢( ةعجار>ا رايعم ف هيلإ راشُي( ةيمدخ ةأشنم ف
 :لمشي ريرقت وه :)")٢( عونلا نم ريرقت"

*Report on the description, design, and operating effectiveness of 
controls at a service organization (referred to in ISA 402 as a type 2 
report)—A report that comprises: 

 فادهأو اهماظنل ةيمدWا ةأشن>ا ةرادإ هتدعأ ًافصو )أ(
 ةقxعلا تاذ ةباقرلا تاودأو اهب ةصاWا ةباقرلا
 ةرتف لxخ وأ ددحم خيرات ف اهقيبطتو اهميمصتو

(a) A description, prepared by management of the service 
organization, of the service organization’s system, control 
objectives and related controls, their design and 
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 لxخ ةيليغشتلا اهتيلعاف تUاzا ضعب فو ,ةددحم
 ;ةددحم ةرتف

implementation as at a specified date or throughout a 
specified period and, in some cases, their operating 
effectiveness throughout a specified period; and 

 ءاطعإ فدهب ةيمدWا ةأشن>ا عجارم هدعي ًاريرقت )ب(
 :نمضتي لوقعم ديكأت

(b) A report by the service auditor with the objective of 
conveying reasonable assurance that includes: 

 ماظن فصو ف ةيمدWا ةأشن>ا عجارم يأر )١(
 اهب ةصاWا ةباقرلا فادهأو ةيمدWا ةأشن>ا
 ميمصت ةبسانمو ,ةقxعلا تاذ ةباقرلا تاودأو
 ةددgا ةباقرلا فادهأ قيقحتل ةباقرلا تاودأ
 ;ةباقرلا تاودp ةيليغشتلا ةيلعافلاو

(1) The service auditor’s opinion on the description of 
the service organization’s system, control objectives 
and related controls, the suitability of the design of 
the controls to achieve the specified control 
objectives, and the operating effectiveness of the 
controls; and 

 ةأشن>ا عجارم اهارجأ يتلا تارابتخxل ًافصو )٢(
 كلت جئاتنو ةباقرلا تاودأ يلع ةيمدWا
 .تارابتخUا

(2) A description of the service auditor’s tests of the 
controls and the results thereof. 

 ف ةيليغشتلا اهتيلعافو اهميمصتو ةباقرلا تاودأ فصو ريرقت
 )٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم ف هيلإ راشُي( ةيمدخ ةأشنم
 ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( )")٢( عونلا نم ريرقت" ظفلب
 :لمشي ريرقت وه :))٣٤٠٢(

Report on the description, design and operating effectiveness of 
controls at a service organization (referred to in ISAE 3402 as a “type 
2 report”)(in the context of ISAE 3402)—A report that comprises: 

 ;The service organization’s description of its system (a) ;اهماظنل ةيمدWا ةأشن>ا فصو )أ(
 عيمج نم ,هنأب ةيمدWا ةأشن>ا لبق نم ًابوتكم ًانايب )ب(

 :نإف ,ةبسانم طباوض ىلإ ًادانتساو ,ةيرهوSا يحاونلا
(b) A written statement by the service organization that, in all 

material respects, and based on suitable criteria: 
 ةأشن>ا ماظن لداع لكشب ضرعي فصولا )١(

 ةرتفلا لاوط هقيبطتو هميمصت بسح ةيمدWا
 ;ةددgا

(1) The description fairly presents the service 
organization’s system as designed and 
implemented throughout the specified period; 

 ةباقرلا فادهأب ةقلعت>ا ةباقرلا تاودأ )٢(
 ةيمدWا ةأشن>ا فصو ف اهيلع صوصن>ا
 لاوط بسانم لكشب ةممصم تناك اهماظنل
 ;ةددgا ةرتفلا

(2) The controls related to the control objectives stated 
in the service organization’s description of its 
system were suitably designed throughout the 
specified period; and 

 ةباقرلا فادهأب ةقلعت>ا ةباقرلا تاودأ )٣(
 ةيمدWا ةأشن>ا فصو ف اهيلع صوصن>ا
 ةرتفلا لاوط ةيلعافب لمعت تناك اهماظنل
 ;ةددgا

(3) The controls related to the control objectives stated 
in the service organization’s description of its 
system operated effectively throughout the 
specified period; and 

 :A service auditor’s assurance report that (iii) :ةيمدWا ةأشن>ا عجارم نم ديكأت ريرقت )٣(
 ةدراولا رومpا نأشب لوقعم ديكأت جاتنتسا مدقي )١(

 ;هxعأ )٣(-)١()ب( تارقفلا ف
(1) Conveys a reasonable assurance conclusion about 

the matters in (b)(i)–(iii) above; and 
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 ةباقرلا تاودأ تارابتخU فصو ىلع لمتشي )٢(
 .تارابتخUا كلت جئاتنو

(2) Includes a description of the tests of controls and 
the results thereof. 

 Responsible party— The party(ies) responsible for the .طابترUا لحم عوضو>ا نع لوؤس>ا فرطلا :لوؤس>ا فرطلا
underlying subject matter. 

 يذلا لمعلا ةدوج يوقت :)ةدوSا ةباقرب قلعتي اميف( صحفلا
 .اهيلإ اولصوت يتلا تاجاتنتسUاو نورخآ هذفن

Review (in relation to quality control)—Appraising the quality of 
the work performed and conclusions reached by others. 

 ,عجار>ا يك∑ ف صحفلا طابترا فده لثمتي :صحفلا طابترا
 بلطُتل تناك يتلا ةلدpا عيمج رفوت U تاءارجإ ىلإ ًادانتسا
 ىلإ ا≤ ءيش يأ كانه ناك اذإ ام نايب نم ,ةعجارم ءارجإ دنع
 ,اهدادعإ متي مل ةيلا>ا مئاوقلا نأب داقتعUا ىلإ هعفديو هملع
 .قبطنم يلام ريرقت راطÄ ًاقبط ,ةيرهوSا بناوSا عيمج نم

Review engagement—The objective of a review engagement is 
to enable an auditor to state whether, on the basis of procedures 
which do not provide all the evidence that would be required in 
an audit, anything has come to the auditor’s attention that 
causes the auditor to believe that the financial statements are 
not prepared, in all material respects, in accordance with an 
applicable financial reporting framework. 

 فادهأ قيقحتل ةيرورض دعُت يتلا تاءارجÄا :صحفلا تاءارجإ
 ىلع لوصzا ف يساسأ لكشب لثمتت يهو ,صحفلا طابترا
 ةيليلv تاءارجإ قيبطتو ةأشن>ا ف يلماعلا نم تاراسفتسا
 .ةيلا>ا تانايبلا ىلع

Review procedures—The procedures deemed necessary to meet 
the objective of a review engagement, primarily inquiries of 
entity personnel and analytical procedures applied to financial 
data. 

 مهفل ةذفن>ا ةعجار>ا تاءارجإ :رطاπا مييقت تاءارجإ*
 ديدحتل ,ةأشنملل ةيلخادلا ةباقرلا كلذ ف اt ,اهتئيبو ةأشن>ا
 شغ ببسب تناكأ ًءاوس ,اهمييقتو يرهوSا فيرحتلا رطاخم
 .تارارقÄاو ةيلا>ا مئاوقلا ييوتسم ىلع ,أطخ وأ

*Risk assessment procedures—The audit procedures performed to 
obtain an understanding of the entity and its environment, 
including the entity’s internal control, to identify and assess the 
risks of material misstatement, whether due to fraud or error, at 
the financial statement and assertion levels. 

 ةفرحم ةيلا>ا مئاوقلا نوكت نأ رطخ :يرهوSا فيرحتلا رطخ*
 متي ,ينوكم نم كلذ فلأتيو .ةعجار>ا لبق يرهوج لكشب
 :تارارقÄا ىوتسم ىلع يلي امك امهحيضوت

*Risk of material misstatement—The risk that the financial 
statements are materially misstated prior to audit. This consists 
of two components, described as follows at the assertion level: 

 ةئف نع تارارقÄا دحأ ءاوتحا ةيلباق :مزx>ا رطWا )أ(
 فيرv ىلع ام حاصفإ وأ باسح ديصر وأ ةلماعم
 هنارتقا دنع وأ هدرفt ًءاوس ,ًايرهوج نوكي نأ نك}
 يأ نابسzا ف ذخpا لبق كلذو ,ىرخأ تافيرحتب
 .ةقxع تاذ ةباقر تاودأ

(a) Inherent risk—The susceptibility of an assertion about a 
class of transaction, account balance or disclosure to a 
misstatement that could be material, either individually 
or when aggregated with other misstatements, before 
consideration of any related controls. 

 ثدحي نأ نك} يذلا فيرحتلا نأ رطخ :ةباقرلا رطخ )ب(
 ام حاصفإ وأ باسح ديصر وأ ةلماعم ةئف نع رارقإ ف
 دنع وأ هدرفt ًءاوس ,ًايرهوج ًافيرv نوكي دق يذلاو
 هفاشتكا وأ هعنم متي نل ,ىرخأ تافيرحتب هنارتقا
 ةباقرلا قيرط نع بسان>ا تقولا ف هحيحصتو
 .ةأشنملل ةيلخادلا

(b) Control risk—The risk that a misstatement that could 
occur in an assertion about a class of transaction, account 
balance or disclosure and that could be material, either 
individually or when aggregated with other 
misstatements, will not be prevented, or detected and 
corrected, on a timely basis by the entity’s internal control. 
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 ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( يرهوج فيرv رطخ
 لكشب ةفرحم عوضو>ا تامولعم نوكت نأ رطخ :))٣٠٠٠(
 .طابترUا لبق يرهوج

Risk of material misstatement (in the context of ISAE 3000 
(Revised))―The risk that the subject matter information is 
materially misstated prior to the engagement. 

 Sampling—(see Audit sampling)* .)ةعجار>ا ف تانيعلا رظنا( :ةنيعلا رايتخا*

 ام ةنيع ىلع ةينب>ا عجار>ا تاجاتنتسا نأ رطخ :ةنيعلا رطخ*
 اميف اهيلإ لصوتلا متيس ناك يتلا تاجاتنتسUا نع فلتخت دق
 .ةعجار>ا تاءارجإ سفنل لماكلاب ةنيعلا عمتجم عاضخإ ت ول
 تاجاتنتسUا نم يعون ىلإ ةنيعلا رطخ يدؤي نأ نك}و
 :ةئطاWا

*Sampling risk—The risk that the auditor’s conclusion based on 
a sample may be different from the conclusion if the entire 
population were subjected to the same audit procedure. 
Sampling risk can lead to two types of erroneous conclusions: 

 تاودأ نأ جاتنتسا ,ةباقرلا تاودأ رابتخا ةلاح ف )أ(
 ةلاح ف وأ ,ًايلعف هيلع يه ا• ةيلعاف رثكأ ةباقرلا
 يرهوج فيرv دوجو مدع جاتنتسا ,ليصافتلا رابتخا
 يساسأ لكشب عجار>ا متهيو .عقاولا ف هدوجو مغر
 ىلع رثؤت اهنp ,ةئطاWا تاجاتنتسUا نم عونلا اذهب
 ةعجارم يأر ىلإ يدؤت نأ حجر>ا نمو ةعجار>ا ةيلعاف
 .بسانم ريغ

(a) In the case of a test of controls, that controls are more 
effective than they actually are, or in the case of a test of 
details, that a material misstatement does not exist when 
in fact it does. The auditor is primarily concerned with this 
type of erroneous conclusion because it affects audit 
effectiveness and is more likely to lead to an inappropriate 
audit opinion. 

 تاودأ نأ جاتنتسا ,ةباقرلا تاودأ رابتخا ةلاح ف )ب(
 ةلاح ف وأ ,ًايلعف هيلع يه ا• ةيلعاف لقأ ةباقرلا
 مغر يرهوج فيرv دوجو جاتنتسا ,ليصافتلا رابتخا
 جاتنتسUا نم عونلا اذه رثؤيو .عقاولا ف هدوجو مدع
 ةيدأت ىلإ ةداع يدؤي هنp ,ةعجار>ا ةءافك ىلع ئطاWا
 تناك ةيلوpا تاجاتنتسUا نأ تابثÄ ةيفاضإ لامعأ
 .ةحيحص ريغ

(b) In the case of a test of controls, that controls are less 
effective than they actually are, or in the case of a test of 
details, that a material misstatement exists when in fact it 
does not. This type of erroneous conclusion affects audit 
efficiency as it would usually lead to additional work to 
establish that initial conclusions were incorrect. 

 Sampling unit—The individual items constituting a* .ةنيعلا عمتجم اهنم فلأتي يتلا ةيدرفلا دونبلا :ةنيعلا ةدحو*
population. 

 فورظ ف ةيرورض دعُت يتلا صحفلا تاءارجإ :صحفلا قاطن
 .صحفلا فده قيقحتل ةنيعم

Scope of a review—The review procedures deemed necessary in 
the circumstances to achieve the objective of the review. 

 نم بلط ىلع ًءانب ,مدقي عجارم وه :ةيمدWا ةأشن>ا عجارم*
 ةأشنم ف ةباقرلا تاودأ نأشب ديكأت ريرقت ,ةيمدWا ةأشن>ا
 .ةيمدخ

*Service auditor—An auditor who, at the request of the service 
organization, provides an assurance report on the controls of a 
service organization. 

 ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( ةيمدWا ةأشن>ا عجارم*
 ةأشنم نم بلط ىلع ًءانب ,مدقي ينوناق بساحم وه :))٣٤٠٢(
 .ةيمدخ ةأشنم ف ةباقرلا تاودأ نأشب ديكأت ريرقت ,ةيمدخ

Service auditor (in the context of ISAE 3402)—A practitioner 
who, at the request of the service organization, provides an 
assurance report on controls of a service organization. 

 ةأشنم ف مسق وأ( ًاثلاث ًافرط دعُت ةأشنم :ةيمدWا ةأشن>ا*
 هذه دعُتو ,ةديفتسم تآشن> تامدخ مدقت )ًاثلاث ًافرط دعُت

*Service organization—A third-party organization (or segment 
of a third-party organization) that provides services to user 
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 يلا>ا ريرقتلاب ةلصلا تاذ تامولع>ا مُظُن نم ًاءزج تامدWا
 .تآشن>ا كلت ف

entities that are part of those entities’ information systems 
relevant to financial reporting. 

 :))٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( ةيمدWا ةأشن>ا
 مدقت )ًاثلاث ًافرط دعُت ةأشنم ف مسق وأ( ًاثلاث ًافرط دعُت ةأشنم
 تامدWا كلت نوكت نأ حجر>ا نمو ,ةديفتسم تآشن> تامدخ
 ف يلا>ا ريرقتلا ةيلمعب ةقلعت>ا ةيلخادلا ةباقرلاب ةلص تاذ
 .ةديفتس>ا تآشن>ا

Service organization (in the context of ISAE 3402)—A third-
party organization (or segment of a third-party organization) 
that provides services to user entities that are likely to be 
relevant to user entities’ internal control as it relates to financial 
reporting. 

 اهيلإ راش>ا رومpا نأشب يباتكلا نايبلا :ةيمدWا ةأشن>ا نايب
 ةباقرلا تاودأ فصوب قلعت>ا ريرقتلا فيرعت نم )ب( ةرقفلا ف
 ةلاح ف( ةيليغشتلا اهتيلعافو اهميمصتو ةيمدخ ةأشنم ف
 ريرقتلا فيرعت نم )ب( ةرقفلا وأ ))٢( عونلا نم يذلا ريرقتلا
 ريرقتلا ةلاح ف( ةيمدخ ةأشنم ف ةباقرلا تاودأ فصوب قلعت>ا
 .))١( عونلا نم يذلا

Service organization’s statement—The written statement about 
the matters referred to in (b) of the definition of a report on the 
description, design and operating effectiveness of controls at a 
service organization (in the case of a type 2 report) or (b) of the 
definition of a report on the description and design of controls at 
a service organization (in the case of a type 1 report). 

 اهممصت يتلا تاءارجÄاو تاسايسلا :ةيمدWا ةأشن>ا ماظن*
 ةديفتس>ا تآشن>ا ديوزتل ,ةيمدWا ةأشن>ا اهنوصتو اهقبطتو
 .ةيمدWا ةأشن>ا عجارم ريرقت اهيطغي يتلا تامدWاب

*Service organization’s system—The policies and procedures 
designed, implemented and maintained by the service 
organization to provide user entities with the services covered 
by the service auditor’s report. 

 تاطابترا رايعم قايس ف( )ماظنلا وأ( ةيمدWا ةأشن>ا ماظن
 اهممصت يتلا تاءارجÄاو تاسايسلا :))٣٤٠٢( ديكأتلا
 تامدWاب ةديفتس>ا تآشن>ا ديوزتل ةيمدWا ةأشن>ا اهقبطتو
 نمضتيو .ةيمدWا ةأشن>ا عجارم ديكأت ريرقت اهيطغي يتلا
 ;ةلومش>ا تامدWا :ديدv اهماظنل ةيمدWا ةأشن>ا فصو
 قلعتي يذلا ,)١( عونلا نم ريرقتلا ةلاح ف خيراتلا وأ ,ةرتفلاو
 .ةقxعلا تاذ ةباقرلا تاودأو ;ةباقرلا فادهأو ;فصولا هب

Service organization’s system (or the system)(in the context of ISAE 
3402)—The policies and procedures designed and implemented 
by the service organization to provide user entities with the 
services covered by the service auditor’s assurance report. The 
service organization’s description of its system includes 
identification of: the services covered; the period, or in the case 
of a type 1 report, the date, to which the description relates; 
control objectives; and related controls. 

 مكzا متيو .هقايس ف ًاذوخأم ,ام رمp يبسنلا نزولا :ةيمهpا
 يذلا قايسلا ف ينوناقلا بساgا لبق نم رمأ يأ ةيمهأ ىلع
 ىلع ,كلذ نمضتي نأ نكم>ا نمو .رمpا اذه ف هيف رظنلا متي
 ىلع رمpا اذه رثؤي وأ ريغي نأب لوقع>ا لامتحUا ,لاث>ا ليبس
 وأ ;ينوناقلا بساgا ريرقت مهل هجو>ا يمدختس>ا تارارق
 متيس ناك اذإ ام ىلع مكzا وه قايسلا نوكي امدنع رخآ لاثمك
 رمpا اذه ناك اذإ ام ,ةمكوzاب يفلكملل ام رمأ نع ريرقتلا
 ةيمهpا ىَعارُت نأ نك}و .مهتابجاو ءوض ف مهل ًامهم دعُيس
 ةعيبطلاو يبسنلا مجzا لثم ,ةيعونلاو ةيمكلا لماوعلا قايس ف
 ةصاWا اهنع رّبعُ>ا حلاص>او عوضو>ا ىلع ريثأتلاو
 .ريرقتلا يملتسم وأ يفدهتس>ا يمدختس>اب

Significance—The relative importance of a matter, taken in 
context. The significance of a matter is judged by the 
practitioner in the context in which it is being considered. This 
might include, for example, the reasonable prospect of its 
changing or influencing the decisions of intended users of the 
practitioner’s report; or, as another example, where the context 
is a judgment about whether to report a matter to those charged 
with governance, whether the matter would be regarded as 
important by them in relation to their duties. Significance can 
be considered in the context of quantitative and qualitative 
factors, such as relative magnitude, the nature and effect on the 
subject matter and the expressed interests of intended users or 
recipients. 
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 نوكتو )١( ,ةعومµا طابترا قيرف هددحي نّوكم :مه>ا نوك>ا*
 ,حجر>ا نم )٢( وأ ةعومجملل ةبسنلاب ةلقتسم ةيلام ةيمهأ هل
 رطاخم ىلع يوطني نأ ,ةصاWا هفورظ وأ هتعيبط ببسب

vةعومجملل ةيلا>ا مئاوقلا ف ةمهم يرهوج فير. 

*Significant component—A component identified by the group 
engagement team (i) that is of individual financial significance 
to the group, or (ii) that, due to its specific nature or 
circumstances, is likely to include significant risks of material 
misstatement of the group financial statements. 

 هجوأ نم ةعومجم وأ روصق :ةيلخادلا ةباقرلا ف مهم روصق*
 ينه>ا مكzا بسحب اهل نوكي ,ةيلخادلا ةباقرلا ف روصقلا
 .ةمكوzاب يفلك>ا مامتهاب ةريدج اهلعS ةيفاك ةيمهأ عجارملل

*Significant deficiency in internal control—A deficiency or 
combination of deficiencies in internal control that, in the 
auditor’s professional judgment, is of sufficient importance to 
merit the attention of those charged with governance. 

 هتاثاعبنا مجح ببسب ةلقتسم ةيمهأ وذ قفرم :مه>ا قفر>ا
 سابتحUا تازاغ ةمئاق ف ةلومش>ا تاثاعبنUا عومجt ًةنراقم
 ىلإ يدؤت يتلا فورظلا وأ ةصاWا هتعيبط ببسب وأ يرارzا
 .ةنيعم يرهوج فيرv رطاخم ءوشن

Significant facility—A facility that is of individual significance 
due to the size of its emissions relative to the aggregate 
emissions included in the GHG statement or its specific nature 
or circumstances which give rise to particular risks of material 
misstatement. 

 فيرحتلا رطاخم نم مَّيقُمو ددحُم رطخ :مه>ا رطWا*
 دنع ةصاخ ةاعارم ,عجار>ا مكح بسحب ,بلطتي ,يرهوSا
 .ةعجار>ا

*Significant risk—An identified and assessed risk of material 
misstatement that, in the auditor’s judgment, requires special 
audit consideration. 

 يرارzا سابتحUا تازاغ ليزت ةيدام ةيلآ وأ ةدحو :ضوzا
 .وSا نم

Sink—A physical unit or process that removes GHGs from the 
atmosphere. 

 Smaller entity—An entity which typically possesses qualitative :لثم ةيعون صئاصخ ًةداع اهل ةأشنم :رغصpا ةأشن>ا
characteristics such as: 

 درف ًةداع( دارفpا نم ليلق ددع ف ةرادÄاو ةيكل>ا زكرت )أ(
 ةأشن>ا كلت∑ ىرخأ ةكرش وأ يعيبط صخش امإ ,دحاو
 تاذ ةيعونلا صئاصWاب كلا>ا فاصتا ةطيرش
 ;)ةلصلا

(a) Concentration of ownership and management in a small 
number of individuals (often a single individual – either a 
natural person or another enterprise that owns the entity 
provided the owner exhibits the relevant qualitative 
characteristics); and 

 :One or more of the following (b) :يلي ا• رثكأ وأ دحاو )ب(
 ;Straightforward or uncomplicated transactions (1) وأ ;ةدقعم ريغو ةطيسب تxماعم )١(
 ;Simple record-keeping (2) وأ ;ةطيسب رتافد كاسمإ )٢(
 نم ليلق ددعو ,لمعلا تاراسم نم ليلقلا )٣(

 وأ ;تاراس>ا هذه نمض تاجتن>ا
(3) Few lines of business and few products within 

business lines; 
 ;Few internal controls (4) وأ ;ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ نم ليلقلا )٤(
 نوكت يتلا ةيرادÄا تايوتس>ا نم ليلقلا )٥(

 ;ةباقرلا تاودأ نم ةريبك ةعومجم نع ةلوؤسم
 وأ

(5) Few levels of management with responsibility for 
a broad range of controls; or 
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٢٤   
 (a)١٣ paragraph ,٢٠٠ ISA )أ(١٣ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار>ا رايعم

 

 ريثكلا ىدل نوكي نيذلا ,يلماعلا نم ليلقلا )٦(
 .تابجاولا نم عساو ىدم مهنم

(6) Few personnel, many having a wide range of 
duties. 

 ىلع ةرصاق ريغ يهو ,ةلماش تسيل ةيعونلا صئاصWا هذهو
 ف صئاصWا كلت عيمج رفوتت نأ مزلي Uو ,رغصpا تآشن>ا
 .رغصpا تآشن>ا

These qualitative characteristics are not exhaustive, they are not 
exclusive to smaller entities, and smaller entities do not 
necessarily display all of these characteristics. 

 يرارzا سابتحUا تازاغ قلطت ةيدام ةيلآ وأ ةدحو :ردص>ا
 .وSا ف

Source—A physical unit or process that releases GHGs into the 
atmosphere. 

 ًاقفو ةَّدعُم ةيلام مئاوق :صاWا ضرغلا تاذ ةيلا>ا مئاوقلا*
Äصاخ ضرغ يذ راط. 

*Special purpose financial statements—Financial statements 
prepared in accordance with a special purpose framework. 

 ةيبلتل ممصم يلام ريرقت راطإ :صاWا ضرغلا وذ راطÄا*
 نأ نك}و .ةيلا>ا تامولع>ا نم ينيعم يمدختسم تاجايتحا

 ٢٤.مازتلا راطإ وأ لداع ضرع راطإ يلا>ا ريرقتلا راطإ نوكي

*Special purpose framework—A financial reporting framework 
designed to meet the financial information needs of specific 
users. The financial reporting framework may be a fair 
presentation framework or a compliance framework.24 

 ءاربخ يأ كلذ ف اt ,ءاكرشلا فxخب ,نوينه>ا :نوفظو>ا†*
 .بتك>ا مهفظوي

*†Staff—Professionals, other than partners, including any 
experts the firm employs. 

 زيمتي ةنيعلا رايتخU جهنم :ةنيعلل يئاصحÄا رايتخUا*
 :ةيت°ا صئاصWاب

*Statistical sampling—An approach to sampling that has the 
following characteristics: 

 Random selection of the sample items; and (a) ;ةنيعلا دونبل يئاوشعلا رايتخUا )أ(
 ف اt ,ةنيعلا جئاتن يوقتل تUامتحUا ةيرظن مادختسا )ب(

 .ةنيعلا رطخ سايق كلذ
(b) The use of probability theory to evaluate sample results, 

including measurement of sampling risk. 
 )ب(و )أ( يتيصاWاب فصتي U يذلا ةنيعلا رايتخا جهنم دعُيو
 .ةنيعلل ّيئاصحإ ريغ ًارايتخا

A sampling approach that does not have characteristics (a) and 
(b) is considered non-statistical sampling. 

 تاعمتجم ىلإ ةنيعلا عمتجم ميسقت ةيلآ :يقبطلا ميسقتلا*
 ةنيع تادحو نم فلأتت ةعومجم نع ةرابع اهنم لك ,ةيعرف
 .)ةيدقنلا ةميقلا ًابلاغ( ةلثامتم صئاصخ تاذ

*Stratification—The process of dividing a population into sub-
populations, each of which is a group of sampling units which 
have similar characteristics (often monetary value). 

 طابترUا لحم عوضو>ا يوقت وأ سايق ةجيتن :عوضو>ا تامولعم
 نم جتنت يتلا تامولع>ا ,ىرخأ ةرابعبو ,طباوضلاب ةنراقم
 .طابترUا لحم عوضو>ا ىلع طباوضلا قيبطت

Subject matter information— The outcome of the measurement 
or evaluation of the underlying subject matter against the 
criteria, that is, the information that results from applying the 
criteria to the underlying subject matter. 

 ةيلا>ا مئاوقلا خيرات يب عقت يتلا ثادحpا :ةقحxلا ثادحpا*
 عجار>ا ىدل ةفورعم حبصت يتلا قئاقzاو ,عجار>ا ريرقت خيراتو
 .هريرقت خيرات دعب

*Subsequent events—Events occurring between the date of the 
financial statements and the date of the auditor’s report, and 
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facts that become known to the auditor after the date of the 
auditor’s report. 

 ةأشنم اهمدختست ةيمدخ ةأشنم :نطابلا نم ةيمدWا ةأشن>ا*
 تآشنملل ةمدق>ا تامدWا ضعب ةيدأتل ىرخأ ةيمدخ
 ةلصلا تاذ تامولع>ا مُظُن نم ًاءزج دعت يتلا ,ةديفتس>ا
 .ةديفتس>ا تآشن>ا كلت ف يلا>ا ريرقتلاب

*Subservice organization—A service organization used by 
another service organization to perform some of the services 
provided to user entities that are part of those user entities’ 
information systems relevant to financial reporting. 

 ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( نطابلا نم ةيمدWا ةأشن>ا*
 ةيدأتل ىرخأ ةيمدخ ةأشنم اهمدختست ةيمدخ ةأشنم :))٣٤٠٢(
 نوكت نأ حجر>ا نمو ,ةديفتسم تآشن> ةمدق>ا تامدWا ضعب
 ةيلمعب ةقلعت>ا ةيلخادلا ةباقرلاب ةلص تاذ تامدWا كلت
 .ةديفتس>ا تآشن>ا ف يلا>ا ريرقتلا

Subservice organization (in the context of ISAE 3402)—A service 
organization used by another service organization to perform 
some of the services provided to user entities that are likely to 
be relevant to user entities’ internal control as it relates to 
financial reporting. 

 تافيرحتلا فاشتكU ممصُم ةعجارم ءارجإ :ساسpا ءارجÄا*
 ساسpا تاءارجÄا لمشتو .تارارقÄا ىوتسم ىلع ةيرهوSا
 :يلي ام

*Substantive procedure—An audit procedure designed to detect 
material misstatements at the assertion level. Substantive 
procedures comprise: 

 ةدصرأو تxماع>ا تائفب ةصاWا( ليصافتلا تارابتخا )أ(
 ;)تاحاصفÄاو تاباسzا

(a) Tests of details (of classes of transactions, account balances, 
and disclosures); and 

 .Substantive analytical procedures (b) .ساسpا ةيليلحتلا تاءارجÄا )ب(

 ةلدأ ةيمكل سايقم يه :)ةعجار>ا ةلدأب قلعتي اميف( ةيافكلا*
 عجار>ا مييقتب ةبولط>ا ةعجار>ا ةلدأ ةيمك رثأتتو .ةعجار>ا

πا فيرحتلا رطاSا هذه لثم ةدوجب ًاضيأو ,يرهوpةلد. 

*Sufficiency (of audit evidence)—The measure of the quantity of 
audit evidence. The quantity of the audit evidence needed is 
affected by the auditor’s assessment of the risks of material 
misstatement and also by the quality of such audit evidence. 

 Suitable criteria—(see Criteria) )طباوضلا رظنا( :ةبسان>ا طباوضلا

 جراخ نم صخش :بسانم لكشب لهؤم يجراخ صخش†*
 كيرشك فرصتلل ةمزxلا تاردقلاو تاءافكلا هيدل بتك>ا
 ,رخآ بتكم نم كيرش ,لاث>ا ليبس ىلع ,طابترUا نع لوؤسم
 زوجي ةينهم ةبساحم ةئيه نم )ةبسان>ا ةربWا هيدل( فظوم وأ
pةيلا>ا تامولعملل صحفو ةعجارم تايلمع ذيفنت اهئاضع 
 ,ىرخأ ةقxع تاذ تامدخ وأ ديكأت تاطابترا ءادأ وأ ةيخيراتلا
 .ةلص تاذ ةدوج ةباقر تامدخ مدقت ةأشنم نم وأ

*†Suitably qualified external person—An individual outside the 
firm with the competence and capabilities to act as an 
engagement partner, for example a partner of another firm, or 
an employee (with appropriate experience) of either a 
professional accountancy body whose members may perform 
audits and reviews of historical financial information, or other 
assurance or related services engagements, or of an organization 
that provides relevant quality control services. 

 :))٨١٠( ةعجار>ا رايعم قايس ف( ةصخل>ا ةيلا>ا مئاوقلا*
 ىوتv اهنكل ,ةيلا>ا مئاوقلا نم ةقتشُم ةيخيرات ةيلام تامولعم
 رفوت لازت U يهف كلذ عمو ,ةيلا>ا مئاوقلا نم لقأ ليصافت ىلع
 دراوملل ةيلا>ا مئاوقلا ف دراولا ضرعلا عم قستي ًايلكيه ًاضرع
 وأ ,ةنيعم ةينمز ةظz ف اهتامازتلا وأ ةأشنملل ةيداصتقUا

*Summary financial statements (in the context of ISA 810 
(Revised))—Historical financial information that is derived from 
financial statements but that contains less detail than the financial 
statements, while still providing a structured representation 
consistent with that provided by the financial statements of the 
entity’s economic resources or obligations at a point in time or 
the changes therein for a period of time.25 Different jurisdictions 
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٢٥   
 (f)١٣ paragraph ,٢٠٠ ISA )و( ١٣ ةرقفلا ,)٢٠٠( ةعجار>ا رايعم

 
٢٦  
 )٢٦٠( ةعجار>ا رايعم نم ٨أ -١أ تارقفلا رظنا ,ةمكوzا لكايه عونت ةشقان>
 ."ةمكوzاب يفلك>اب لاصتUا"

For discussion of the diversity of governance structures, see 
paragraphs A١–A٨ of ISA ٢٦٠ (Revised), Communication with Those 
Charged with Governance. 

 

 لود مدختست دقو ٢٥.ةينمز ةرتف لxخ اهيلع ةئراطلا تاريغتلا
 ةيلا>ا تامولع>ا هذه لثم فصول ةفلتخم تاحلطصم ةفلتخم
 .ةيخيراتلا

may use different terminology to describe such historical financial 
information. 

 U ,ةيلا>ا مئاوقلا عم اهضرع متي تامولعم :ةيفاضÄا تامولع>ا
 مئاوقلا دادعإ ف مدختس>ا قبطن>ا يلا>ا ريرقتلا راطإ اهبلطتي
 تاحاضيإ وأ ةقحلم لوادج ف امإ ًةداع ضرعُتو ,ةيلا>ا
 .ةيفاضإ

Supplementary information—Information that is presented 
together with the financial statements that is not required by 
the applicable financial reporting framework used to prepare the 
financial statements, normally presented in either 
supplementary schedules or as additional notes. 

 وأ ةنيعلا عمتجم دونب ضعب ىلع تاءارجإ قيبطت :رابتخUا
 .اهعيمج

Test—The application of procedures to some or all items in a 
population. 

 ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( ةباقرلا تاودأ رابتخا
 تاودp ةيليغشتلا ةيلعافلا يوقتل ممصم ءارجإ :))٣٤٠٢(
 فصو ف اهيلع صوصن>ا ةباقرلا فادهأ قيقv ف ةباقرلا
 .اهماظنل ةيمدWا ةأشن>ا

Test of controls (in the context of ISAE 3402)—A procedure 
designed to evaluate the operating effectiveness of controls in 
achieving the control objectives stated in the service 
organization’s description of its system. 

 يوقتل ممصم ةعجارم ءارجإ :ةباقرلا تاودأ تارابتخا*
 ,حيحصتو فاشتكا وأ ,عنم ف ةباقرلا تاودp ةيليغشتلا ةيلعافلا
 .تارارقÄا ىوتسم ىلع ةيرهوSا تافيرحتلا

*Tests of controls—An audit procedure designed to evaluate the 
operating effectiveness of controls in preventing, or detecting 
and correcting, material misstatements at the assertion level. 

 ,لاث>ا ليبس ىلع( تاسسؤم وأ صاخشأ :ةمكوzاب نوفلك>ا*
 هجوتلا ىلع فارشÄا ةيلوؤسم مهقتاع ىلع عقي )ءانمأ سلجم
 لمشيو .اهتلءاسt ةطبتر>ا تابجاولاو ةأشنملل يجيتارتسUا
 ضعبل ةبسنلابو .يلا>ا ريرقتلا دادعإ ةيلآ ىلع فارشÄا كلذ
 يلماعلا ةمكوzاب نوفلك>ا لمشي دق ,لودلا ضعب ف تآشن>ا
 ةأشن> ةمكوح سلجم ف ييذيفنتلا ءاضعpا لثم ,ةرادÄا ف
 ٢٦.كلا>ا ريد>ا وأ ,ماع وأ صاخ عاطق

*Those charged with governance—The person(s) or 
organization(s) (for example, a corporate trustee) with 
responsibility for overseeing the strategic direction of the entity 
and obligations related to the accountability of the entity. This 
includes overseeing the financial reporting process. For some 
entities in some jurisdictions, those charged with governance 
may include management personnel, for example, executive 
members of a governance board of a private or public sector 
entity, or an owner-manager.26 

*vنك} فير vنأ ىعسيو عجار>ا هددحي ىدقن غلبم :هلم 
 زوا® مدع نأشب ديكأتلا نم بسانم ىوتسم ىلع لصحي
 يذلا يدقنلا غلب>ا اذهل ةنيعلا عمتجم ف يلعفلا فيرحتلا
 .هددح

*Tolerable misstatement—A monetary amount set by the auditor 
in respect of which the auditor seeks to obtain an appropriate 
level of assurance that the monetary amount set by the auditor 
is not exceeded by the actual misstatement in the population. 
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٢٧   
 عابتا ةلاح ف يأرلا اذه نع ريبعتلل ةمدختس>ا تاريبعتلا ٢٦و ٢٥ ناترقفلا لوانتت
 .بيترتلا ىلع ,مازتلا راطإو لداع ضرع راطإ

Paragraphs ٢٦–٢٥ deal with the phrases used to express this 
opinion in the case of a fair presentation framework and a 
compliance framework respectively. 

 

٢٨   

 ةأشنt صاWا ةيمدWا ةأشن>ا عجارم دعُي ,نطابلا نم ةيمدWا ةأشن>ا ةلاح ف
 ةديفتسم ةأشنم عجارم نطابلا نم ةيمدWا ةأشن>ا تامدخ مدختست ةيمدخ
 .ًاضيأ وه

In the case of a subservice organization, the service 
auditor of a service organization that uses the services 
of the subservice organization is also a user auditor. 

 

 تاءارجإ نع فارحنا لدعم :هلمv نك} فارحنا لدعم*
 ىلع لصحي نأ ىعسيو عجار>ا هددحي ,ةررق>ا ةيلخادلا ةباقرلا
 يلعفلا لدع>ا زوا® مدع نأشب ديكأتلا نم بسانم ىوتسم
 .هددح يذلا لدع>ا اذهل ةنيعلا عمتجم ف فارحنxل

*Tolerable rate of deviation—A rate of deviation from prescribed 
internal control procedures set by the auditor in respect of 
which the auditor seeks to obtain an appropriate level of 
assurance that the rate of deviation set by the auditor is not 
exceeded by the actual rate of deviation in the population. 

 ىلع ,ًادانتسا تاعومجم ىلإ تاثاعبنUا فينصت :ثاعبنUا عون
 وأ ةقطن>ا وأ زاغلا عون وأ ثاعبنUا ردصم ىلإ ,لاث>ا ليبس
 .قفر>ا

Type of emission—A grouping of emissions based on, for 
example, source of emission, type of gas, region, or facility. 

 متي يتلا ةأشنملل ةيلا>ا تامولع>ا :ةلدع>ا ريغ ةيلا>ا تامولع>ا
 .لوؤس>ا فرطلا لبق نم اهيلع ةيروصتلا تxيدعتلا قيبطت

Unadjusted financial information—Financial information of the 
entity to which pro forma adjustments are applied by the 
responsible party. 

 ةيلبقتسم ثادحأ وأ لاعفأ ىلع هتجيتن دمتعت رمأ :دكأتلا مدع
U ىلع رثؤت دق اهنكلو ,ةأشنملل ةرشاب>ا ةرطيسلل عضخت 
 .ةيلا>ا مئاوقلا

Uncertainty—A matter whose outcome depends on future 
actions or events not under the direct control of the entity but 
that may affect the financial statements. 

 اهعيمجتب عجار>ا ماق تافيرv :ةححص>ا ريغ تافيرحتلا*
 .اهحيحصت متي ملو ةعجار>ا لxخ

*Uncorrected misstatements—Misstatements that the auditor has 
accumulated during the audit and that have not been corrected. 

 نع ه}وقت وأ هسايق متي يذلا ثدzا :طابترUا لحم عوضو>ا
 .طباوضلا قيبطت قيرط

Underlying subject matter―The phenomenon that is measured 
or evaluated by applying criteria. 

 لصوتي امدنع عجار>ا هنع ربعي يذلا يأرلا :لدعم ريغ يأر*
 بناوSا عيمج نم ,اهدادعإ ت دق ةيلا>ا مئاوقلا نأ ىلإ

 ٢٧.قبطن>ا يلا>ا ريرقتلا راطÄ ًاقبط ,ةيرهوSا

*Unmodified opinion—The opinion expressed by the auditor 
when the auditor concludes that the financial statements are 
prepared, in all material respects, in accordance with the 
applicable financial reporting framework.27 

 ةعجار>ا تايلمعب موقي يذلا عجار>ا :ةديفتس>ا ةأشن>ا عجارم*
 .ةديفتس>ا ةأشنملل ةيلا>ا مئاوقلا نع ريرقتلا دادعإو

*User auditor—An auditor who audits and reports on the 
financial statements of a user entity. 

 ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( ةديفتس>ا ةأشن>ا عجارم
 ريرقتلا دادعإو ةعجار>ا تايلمعب موقي يذلا عجار>ا :))٣٤٠٢(
 ٢٨.ةديفتس>ا ةأشنملل ةيلا>ا مئاوقلا نع

User auditor (in the context of ISAE 3402)—An auditor who audits 
and reports on the financial statements of a user entity.28 
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 ةأشن>ا يهو ,ةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشنم :ةديفتس>ا ةأشن>ا*
 .ةيلا>ا اهمئاوق ةعجارم متي يتلا

*User entity—An entity that uses a service organization and 
whose financial statements are being audited. 

 :))٣٤٠٢( ديكأتلا تاطابترا رايعم قايس ف( ةديفتس>ا ةأشن>ا
 .ةيمدخ ةأشنم مدختست ةأشنم

User entity (in the context of ISAE 3402)—An entity that uses a 
service organization. 

 تxماع>ا نم ليلق ددع عبتت ىلع يوطني رابتخا :عبتتلا رابتخا
 .يلا>ا ريرقتلا ماظن لxخ نم

Walk-through test—Involves tracing a few transactions through 
the financial reporting system. 

 ةقداصملل عجار>ا ىلإ ةرادÄا همدقت بوتكم نايب :ةبوتكم ةدافإ*
 نمضتت Uو .ىرخأ ةعجارم ةلدأ معدل وأ رومpا ضعب ىلع
 تارارقÄا وأ ةيلا>ا مئاوقلا ,قايسلا اذه ف ,ةبوتك>ا تادافÄا
 .ةمعادلا رتافدلاو تxجسلا وأ اهيف ةدراولا

*Written representation—A written statement by management 
provided to the auditor to confirm certain matters or to support 
other audit evidence. Written representations in this context do 
not include financial statements, the assertions therein, or 
supporting books and records. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةعجار:ا ريياعم ةن4 نم ةرداصلا تاحيضوتلا :ثلاثلا بابلا
 



  



 

 
يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا                          ١٢٨١             
 

ةعجارCا ريياعم ةن@ نم ةرداصلا تاحيضوتلا  
 
 

ةعجار6ا ريياعم ةن0 نم ةرداصلا تاحيضوتلا  
  

 

 

 

 

 ,ةدحاو ةعفد ةئيهلا نم اهدامتعا لامكتسا دعب ةيلودلا ةـعجار,ا ريياعم قيبطت" ىلع صني ةئيهلا ةرادإ سلجم نم رارق ردص نأ قبس
 ."كلذ عنW رومأ دجتست مل ام هدعب وأ م٢٠١٧-١-١ ف اهيلع طبتر,ا صحفلا وأ ةعجار,ا لامعأ ىلع قيبطتلا أدبي نأ ىلع

 طابتر^ا دقع عيقوت خيرات دوصقCا لهو ,"اهيلع طبترCا صحفلا وأ ةعجارCا لامعأ" ةرابعب دوصقCا لوح ةئيهلل راسفتسا درو ثيحو
 ?صحفلاو ةعجارCا لامعأ ةيادب مأ

 :يتcا اهرارق تردصأ ةعجارCا ريياعم ةن@ ىلع راسفتس^ا ضرعبو

 ةيلا,ا مئاوقلا صحف وأ ,ةيونسلا ةيلا,ا مئاوقلا ةعجارم لامعأ وه"اهيلع طبتر,ا صحفلا وأ ةعجار,ا لامعأ" ةرابعب دوصق,ا نإ
 دقاعتلا خيرات نع رظنلا ضغب هدعب وأ م٢٠١٧-١-١ نم ًارابتعا أدبت يتلاو ,ىرخ`ا تامدdا وأ ,ديكأتلا لامعأ وأ ,اهل ةنوك,ا ةيلو`ا
 :كلذ ىلعو .ليمعلا عم

 هيف لخدي طابترا يأ ىلع عجار,ا اهب موقي يتلا ىرخ`ا تامدdاوأ ديكأتلا وأ صحفلا وأ ةعجار,ا لامعأ ىلع ةيلودلا ريياع,ا قبطت .١
 اذهل ةقباس ةيلام مئاوقب قلعتت ىرخأ تامدخ وأ ديكأت وأ صحف وأ ةيلام مئاوق ةعجار, ناك ولو ىتح هدعب وأ م٢٠١٧-١-١ نم ًارابتعا
 .خيراتلا

 ولو ىتح م٢٠١٧-١-١ دعب يهتنت يتلا ةيلا,ا تارتفلا وأ ماوعtل ةيلا,ا مئاوقلل صحفلاو ةعجار,ا لامعأ ىلع ةيلودلا ريياع,ا قبطت .٢
 .خيراتلا اذه لبق ت اهيلع طابترuا ناك

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 ةعجارCا ريياعم ةن@ نم ةرداصلا تاحيضوتلا  ١٢٨٢    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 
 

 ةعجار6ا ريياعم ةن0 نم ةرداصلا تاحيضوتلا
 

 ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ تاكرشلا ماظن ماكحE تاكرشلا تافلاخم نع ريرقتلا بلطت= عجار0ا مازتلا ةيفيك نأشب ةعجار0ا ريياعم ةن) نم حيضوت
 .ساسEا

 م١٨/٢/٢٠١٨ قفاو0ا ,ـه٢/٦/١٤٣٩ :خيراتلا

 :لاكش[ا

 عجارCا نم بلطت يتلاو ,تاكرشلا ماظن نم )١٣٥( مقر ةداCا تابلطتM مازتلJا ةيفيك لوح راسفتسا يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلل درو
 .ساسdا ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ ماظنلا ماكحd تافلاخم نم هل يبت دق نوكي ام هريرقت ف نّمضي نأ

  :حيضوتلا

 هيلع فراعتCا نم يتلا كلت ءاوس ,حئاوللاو ةمظنdاب ةأشنCا مازتلا ىدم لوح عجارCا تايلوؤسم )٢٥٠( مقر ةعجارملل يلودلا رايعCا مظني
 مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل نوكي دق يتلا كلت وأ ةيلاCا مئاوقلا ف ةيرهو@ا تاحاصفxاو غلابCا ديدv ىلع ًارشابم ًاريثأت اهل نأ ماع لكشب
 ةمظنdاب ةأشنCا مازتلا ىدM قلعتت ةعجارم تاءارجإب مايقلاب بلاطم ريغ عجارCا نإف ,هيف كوكشم وأ فشتكم مازتلا مدع بايغ دنعو .ةيلاCا
 ةيلاCا مئاوقلل هتعجارم قايس ف عجارCا نم بلطت دق ةيلÉا حئاوللاو ةمظنdا نإف كلذ عمو .)٢٥٠( مقر ةعجارCا رايعم ف ةنيبCا كلت ريغ حئاوللاو
 يذلا تاكرشلا ماظن كلذ نمو ,اهماكحd تافلاخم نم هل يبتي دق امع ريرقتلا وأ ,حئاوللاو ةمظنdا كلتل ةنيعم ماكحأب مازتلJا ىدم نع ريرقتلا
 .ساسdا ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ ماظنلا ماكحd تافلاخم نم هل يبت دق نوكي ام هريرقت ف عجارCا نّمضي نأ هنم )١٣٥( ةداCا بلطت

 ف نّمضُي نأ عجارCا ىلع بجي هنإف ,ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهو@ا اهريثأت ىدمو ,ةكرشلا اهيف عقت دق يتلا تافلاàا ةعيبط ىلإ رظنلابو
 بسحب ,هريرقتل هرادصإ لبق اهحيحصتب ةكرشلا مقت مل يتلا ,ةكرشلل ساسdا ماظنلا ماكحأ وأ تاكرشلا ماظن ماكحd ةكرشلا تافلاخم هريرقت
 :يلي امك كلذو ,ةفلاàا ةعيبط

 ةرقف نمض اهنع ريرقتلا متي :ةيلاCا مئاوقلا ف عجارCا يأر ليدعت ىلإ تدأو ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل ناك يتلا تافلاàا .١
  .)٧٠٥( مقر ةعجارملل يلودلا رايعCا تابلطتC ًاقفو عجارCا ريرقت ف "لدعCا يأرلا ساسأ"

 ماظن نم )١٣٥( مقر ةداCا تابلطتم بجوM كلذ نع ريرقتلا متي :ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل نكي مل يتلا ىرخdا تافلاàا .٢
 ناونعبو )٧٠٠( مقر ةعجارملل يلودلا رايعCا تابلطتC ًاقفو عجارCا ريرقت ف "ىرخdا ريرقتلا تايلوؤسم" ةرقف نمض كلذو ,تاكرشلا
 ,تافلاخم دوجو مدع نع ريرقتلاب عجارCا بلاطي مل تاكرشلا ماظن نأ ىلإ هيونتلا يغبنيو ."ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطتCا نع ريرقتلا"
 .ساسdا ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ ماظنلا ماكحd تافلاخم دوجول هفاشتكا مدع ىلإ هريرقت ف ةراشxا هنم بلطي مل هنأ يأ

 

 :ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطت0ا نع ريرقتلا ةغايصب ةقلعت0ا تdاcا نم ددعل ةلثمأ

 ف ةراشxاب بلاطم ريغ عجارCا نإف ةلاèا هذه فو .ةكرشلل ساسdا ماظنلا وأ تاكرشلا ماظنل ةفلاخم يd عجارCا فاشتكا مدع :لوEا لاث0ا
 ةرقفلل بسانCا صنلا نإف ,كلذ ىلإ ةراشxا ةبسانم عجارCا ىأر اذإو .ةكرشلل ساسdا ماظنلا وأ تاكرشلا ماظنل تافلاà هفاشتكا مدع ىلإ هريرقت
 نع ريرقتلا" ناونعبو )٧٠٠( مقر ةعجارملل يلودلا رايعCا تابلطتC ًاقفو "ىرخdا ريرقتلا تايلوؤسم" ةرقف نمض عجارCا ريرقت اهنمضتيس يتلا
 :يلي امك "ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطتCا

  



 

 
  ١٢٨٣    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةعجار6ا ريياعم ةن0 نم ةرداصلا تاحيضوتلا
 

 ةعجارCا ريياعم ةن@ نم ةرداصلا تاحيضوتلا
 
 

 :ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت0ا نع ريرقتلا

 .ساسdا ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ ماظنلا ماكحd تافلاخم نم هل يبت دق نوكي ام هريرقت ف عجارCا نّمضي نأ تاكرشلا ماظن نم )١٣٥( ةداCا بلطتت
 .ساسdا ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ تاكرشلا ماظن ماكحd ةكرشلا ةفلاخم انل يبتي مل ,ةيلاCا مئاوقلل ةيلاèا انتعجارم راسم لëخو

 

 ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت تافلاàا كلتل نكي مل نكلو ,ةكرشلل ساسdا ماظنلا وأ تاكرشلا ماظنل تافلاà عجارCا فاشتكا :يناثلا لاث0ا
 ةرقف نمض عجارCا ريرقت اهنمضتيس يتلا ةرقفلل بسانCا صنلا نإف ةلاèا هذه فو .تافلاàا كلت ىلع ًءانب هريرقت ف يأرلا ليدعت ىلإ يدؤي
 :يلي امك "ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطتCا نع ريرقتلا" ناونعبو )٧٠٠( مقر ةعجارملل يلودلا رايعCا تابلطتC ًاقفو "ىرخdا ريرقتلا تايلوؤسم"

 :ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت0ا نع ريرقتلا

 .ساسdا ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ ماظنلا ماكحd تافلاخم نم هل يبت دق نوكي ام هريرقت ف عجارCا نّمضي نأ تاكرشلا ماظن نم )١٣٥( ةرقفلا بلطتت
 ]امهيلك وأ ةكرشلل ساسdا ماظنلا وأ تاكرشلا ماظن[ ماكحd تافلاخم ف ةكرشلا عوقو انل يبت دقف ,ةيلاCا مئاوقلل ةيلاèا انتعجارم راسم لëخو
 .]تافلاàا كلت درس متي[ :يلي اميف تلثî ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل سيل
 

 هيأر ليدعت ىلإ تدأ ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل ناك ,ةكرشلل ساسdا ماظنلا وأ تاكرشلا ماظنل تافلاà عجارCا فاشتكا :ثلاثلا لاث0ا
 كلت نع ررقي فوس عجارCا نإف ةلاèا هذه فو .ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل سيل ىرخأ تافلاخم هل يبتي ملو )هريرقت ف ظفv هنأ يأ(
 عجارCا جاتحي Jو .)٧٠٥( مقر ةعجارملل يلودلا رايعCا تابلطتC ًاقفو ,هيأر ليدعت ىلإ تدأ ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل ناك يتلا تافلاàا
 مدع ىلإ هريرقت ف ةراشxاب عجارCا بلاطي Jو ."ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطتCا نع ريرقتلا" ناونع تv ىرخأ ةرم هريرقت ف كلذ راركت ىلإ
 ةعجارملل يلودلا رايعCا تابلطتC ًاقفو لدعCا يأرلا ساسأ ف هيلإ راشأ اC افëخ ةكرشلل ساسdا ماظنلا وأ تاكرشلا ماظنل ىرخأ تافلاà هفاشتكا
 ريرقتلا تايلوؤسم" ةرقف نمض عجارCا ريرقت اهنمضتيس يتلا ةرقفلل بسانCا صنلا نإف ,كلذ ىلإ ةراشxا ةبسانم عجارCا ىأر اذإو .)٧٠٥( مقر
 :يلي امك "ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطتCا نع ريرقتلا" ناونعبو )٧٠٠( مقر ةعجارملل يلودلا رايعCا تابلطتC ًاقفو "ىرخdا

 :ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت0ا نع ريرقتلا

 .ساسdا ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ ماظنلا ماكحd تافلاخم نم هل يبت دق نوكي ام هريرقت ف عجارCا نّمضي نأ تاكرشلا ماظن نم )١٣٥( ةرقفلا بلطتت
 مل ,"لدعCا يأرلا ساسأ" ناونع تv هëعأ حضوم وه امك انيأر ليدعت ىلإ تدأو ,ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل ناك يتلا تافلاخملل ًافëخو
 .ساسdا ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ تاكرشلا ماظن ماكحd ىرخأ تافلاخم ف ةكرشلا عوقو انل يبتي

 هيأر ليدعت ىلإ تدأ ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل ناك ,ةكرشلل ساسdا ماظنلا وأ تاكرشلا ماظنل تافلاà عجارCا فاشتكا :عبارلا لاث0ا
 مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل نكي مل ةكرشلل ساسdا ماظنلا وأ تاكرشلا ماظنل ىرخأ تافلاà هفاشتكا ىلإ ةفاضxاب ,)هريرقت ف ظفv هنأ يأ(
 تابلطتC ًاقفو ,هيأر ليدعت ىلإ تدأو ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل ناك يتلا تافلاàا نع ررقي فوس عجارCا نإف ةلاèا هذه فو .ةيلاCا
 ريرقتلا" ةرقف نمض اهنع ررقيس هنإف ,ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل نكي مل يتلا ىرخdا تافلاàا امأ .)٧٠٥( مقر ةعجارملل يلودلا رايعCا
 "ةيميظنتلا وأ ةيماظنلا تابلطتCا نع ريرقتلا" ناونعبو )٧٠٠( مقر ةعجارملل يلودلا رايعCا تابلطتC ًاقفو عجارCا ريرقت ف "ىرخdا تايلوؤسCا نع
 :يلي امك

 :ةيميظنتلاو ةيماظنلا تابلطت0ا نع ريرقتلا

 .ساسdا ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ ماظنلا ماكحd تافلاخم نم هل يبت دق نوكي ام هريرقت ف عجارCا نّمضي نأ تاكرشلا ماظن نم )١٣٥( ةرقفلا بلطتت
 انيأر ليدعت ىلإ تدأو ,ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل ناك يتلا تافلاàا ىلإ ةفاضxاب هنإف ,ةيلاCا مئاوقلل ةيلاèا انتعجارم راسم لëخو
 ساسdا ماظنلا وأ تاكرشلا ماظن[ ماكحd ىرخأ تافلاخم ف ةكرشلا عوقو انل يبت دقف ,"لدعCا يأرلا ساسأ" ناونع تv هëعأ حضوم وه امك
 .]تافلاàا كلت درس متي[ :يلي اميف تلثî ةيلاCا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل سيل ]امهيلك وأ ةكرشلل



 

 
  ١٢٨٤    يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا

 ةعجار6ا ريياعم ةن0 نم ةرداصلا تاحيضوتلا
 

 ةعجارDا ريياعم ةنA نم ةرداصلا تاحيضوتلا
 
 

 
 
 
 
 

 ةيلودلا ريياعملل ةأشن&ا قيبطت مدع نم عجار&ا فقوم
 

 
 ةيلودلا ريياعملل ةأشنDا قيبطت مدع نم ينوناقلا بساOا فقوم لوح تاراسفتسIا نم ددع يينوناقلا يبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلل درو

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمDا ف ةدمتعDا
 :يلي اa تدافأ ,ةئيهلا ف ةعجارDا ريياعم ةنA ىلع تاراسفتسIا كلت ضرعبو
 تاذ ةيلاDا مئاوقلا ةعجارD طابترIا لوبقل ةددحم تابلطتم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمDا ف دمتعDا )٢١٠( مقر يلودلا ةعجارDا رايعم عضي

 ضرغلا تاذ ةيلاDا مئاوقلا دادعq لوبقDا ريرقتلا راطإ نإ ثيحو .قبطنDا يلاDا ريرقتلا راطإ ىلع قافتIا هتابلطتم مهأ نمض نمو .ماعلا ضرغلا
 تاكرشلل ٢٠١٧ ماع ةيادب نم ًارابتعا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمDا ف ةدمتعDا يلاDا ريرقتلل ةيلودلا ريياعDا وه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمDا ف ماعلا
 قافتIا زوجي I هنإف )مجwا ةطسوتمو ةريغصلا تآشنملل يلاDا ريرقتلل يلودلا رايعDا وأ( ةجردDا ريغ تاكرشلل ٢٠١٨ ماع ةيادب نمو ,ةجردDا
  .ةأشنDا فورظل بسانDاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمDا ف دمتعDا راطqا كلذ ريغ راطqً اقفو اهدادعإ ت ماع ضرغ تاذ ةيلام مئاوق ةعجارم ىلع

 ,ةيلاDا مئاوقلا ةرتف ىلع قبطنDا ةكلمDا ف دمتعDا راطqا هنأ ضرتفي هنإف ,طابترIا دقع ف لوبقDا ريرقتلا راطإ ىلع صنلا مدع لاح فو
 ماعلا عاطقلا تآشنم ف لاثDا ليبس ىلع لاwا وه امك( ةنيعم ةأشنa صتخت ةحئI وأ ماظنل ًاقفو كلذ نكي مل ام رخآ راطإ قيبطتل لاجم I ثيح
 ريرقتلا راطإ قيبطت ىلع ةأشنDا ةقفاوم مدع هيف يبتي يذلا طابترIا ف رارمتسIا عجارملل زوجي I هنإف هيلعو .)حبرلل ةفداهلا ريغ تآشنDا وأ
 طابترIا لوبقل قبسDا طرشلا رفوت ضارتفا ساسأ ىلع )هيف رارمتسIا وأ( ةعجارDا طابترI عجارDا لوبق لاح فو  .هàعأ هيلإ راشDا لوبقDا يلاDا
 ةأشنDا قيبطت مدع ةعجارDا ةلدأ نم هيلع لصح ام لàخ نم هل يبت مث ,)ةيلاDا مئاوقلا دادعq لوبقDا يلاDا ريرقتلا راطq ةرادqا مادختسا وهو(
 رايعم تابلطتD ًاقفو هريرقت ىلع كلذ نع ةئشانلا ةيرهوAا تافيرحتلا ريثأت ىدم ررقي نأ هيلع نإف ,راطqا كلذ عم قفتت ةيبساحم تاسايسل
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمDا ف دمتعDا ٧٠٥ مقر يلودلا ةعجارDا

 




