
ةلص تاذ نيناوق ةيبطلا تامزلتسملا و ةيود لأل ايلعلا ةئيهلا

①

  

ةيبنج اال تويبلا و تاكرشلا عورفو الت اكو ميظنت نأشب 1997 ةنسل (23) مقر نوناق

1999م ماعل (16) مقر نوناقلا ب يروهمجلا رارقلا ب لدعم

1997م ةنسل (23) مقر نوناق

ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا عورفو كواالت ميظنت نأشب

، بعشلا مساب

، ةيروهمجلا سيئر           

. ةينميلا ةيروهمجلا روتسد ىلع اإلطالع دعب           

عورفو كواالت ميظنت نأشب 1992م ةنسل (36) مقر نوناقلا ب يروهمجلا رارقلا ىلعو           

. ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا

باونلا سلجم ةقفاوم دعبو           

: هصن اآليت نوناقلا انردصأ                                       

األلو لصفلا

فيراعتلا و ةيمستلا

. ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا عورفو كواالت ميظنت نوناق نوناقلا اذه ىمسي (1) ةدام

صنلا قايس يضتقي مل ام اهنم لك ءازإ ةنيبملا يناعملا ةيلا تلا تارابعلا و ظافل لأل نوكي (2) ةدام

. رخآ ىنعم

. ةينميلا ةيروهمجلا :                                ةيروهمجلا   

. ةراجتلا و نيومتلا ةرازو :                                        ةرازولا

. ةراجتلا و نيومتلا ريزو :                                         ريزولا
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. نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئ    :لاال ةحئ لاال

اهزكرم نوكي وأ سسؤت    ةسسؤم وأ ةأشنم وأ ةكرش لك :       ةيبنج األ تويبلا وأ تاكرشلا

وأ يراجت لحم لك : يبنج األ تيبلا وأ ةيبنج األ ةكرشلا .عر ةيروهمجلا يضارأ جراخ يسيئرلا

. يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا باسحلو مساب ةيروهمجلا يف لمعلا ةسراممل سسؤي وأ سسأ بتكم

وأ ةكرش يبنجأ تيب وأ ةكرش ةبجومب لوخت دقع لك :   يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا ةلا كو

وأ عيب قح ةيروهمجلا يف يسيئرلا هزكرم دجوي وأ سسؤم يراجت لحم وأ ةأشنم وأ ةسسؤم

وأ ديروت دوقع ىلع امهلوصح وأ يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا لا معأب مايقلا وأ تاجتنم فيرصت

عونل ليكو وأ ةددحم ةقطنم قاطن يف ًايعرف ًال يكو ليكولا ناك ًءاوس الت واقملا لا معأ ذيفنت

. نيرخ الءاآل كولا نم ددع نمض اهيدؤي يتلا لا وأاألمع تاجتنملا نم ددحم

ةكرش عرف نوئش فيرصتو ةرادإ ةطلس ًانوناق لوخم يرابتعا وأ يعيبط صخش لك ل  : ـــــ ثمملا

. ةيروهمجلا يف امهنم يأ باسحلو مساب لمعي يبنجأ تيب وأ

ةيراجتلا لا معالًنماألمع ةيروهمجلا يف سرامي      يرابتعا وأ يعيبط صخش لك :  ليكول ا

: ةيلا تلا تافصلا ىدحإب

يبنجأ تيب وأ ةكرش لا معأ وأ تاجتنم ضعب وأ لك فيرصت ىلوتي ليكو لك : ةلومعلا ب ليكو أ-

. امهنم يأ نم اهاضاقتي ةلومع ءاقل ةيروهمجلا يف

ضعب وأ لك فيرصت ىلوتي ليكو لك : يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا باسحل عزوم ليكو ب-     

. اهباسحلو اهمساب ةيبنجأ ةكرشل تاجتنم

لا معأ فرصي وأ تاجتنم ضعب وأ لك عيبب موقي ليكو لك : صاخلا هباسحل عزوم ليكو  ج-

. صاخلا هباسحلو همساب يبنجأ تيب وأ ةكرش

ةداعإ دوقع ىلع لوصحلل ىعسي ةيبنجأ نيمأت ةداعإ ةكرشل ليكو لك : نيمأتلل ليكو  د-

. ةكرشلا باسحلو مساب ةيروهمجلا يف نيمأت

وأ يبنجأ تيب وأ ةكرش باسحلو مساب لقن دوقع ىلع لوصحلل ىعسي ليكو لك :   لقنلل ليكو هـ-

. بناجأ لقن ءاطسو

رفسلا ركاذت عيبب موقي ةيبنجأ ناريط تاسسؤم وأ تاكرشل ليكو لك :   ناريطلل ليكو و-

. اهترئاط ىلع لقنلا لا معأو تاءارجإو
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تيب وأ ةكرش باسحلو مساب ةيح مال دوقع ىلع لوصحلل ىعسي ليكو لك ةح  : ال ملا ليكو ز-

. ةيروهمجلا يف يبنجأ

وأفأالموأ ملف عيزوت هب ًاروصحم عزوم لك : ويديفلا ةطرشأو ةيئامنيسلا األفالم عيزوتل ليكو ح-

. ةيروهمجلا يف ةيبنجأ ويديف ةطرشأ

. ةلثامملا ىرخ االتاأل كولا لا معأب نوموقي نيذلا نييراجتلا الء كولا عيمج : نورخآ ط-كوالء

تيب وأ ةكرشل عرف حتف وأ ةلا كولا لا معأ      ةسرامم ىلع ةرازولا ةقفاوم :            ص ــــ يخرتلا

. يبنجأ

. ةينوناقلا نوئشلا ةرازو نم ةرداصلا ةلودلل ةيمسرلا ةديرجلا :              ةيمسرلا ةديرجلا

يناثلا لصفلا

ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا كواالت ميظنت

يلي: ام ةيبنج األ تويبلا وأ تاكرشلا ىدحإ ةلا كو ةيروهمجلا يف سرامي نميف طرتشي (3) ةدام

. نميلا يف ةمئاد ةفصب ًاميقمو ةينميلا ةيسنجلا ب ًاعتمتم نوكي نأ        -1

. ليكوتلا ةعيبطو ةقفتملا ةئفلا نم يراجت لجس ىلع الً صاح نوكي  2-نأ

ةلا. كولا ةسرامم ةقطنم يف لجسم يراجت لحم هل نوكي  3-نأ

ترفاوت إالاذإ ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلل االت كولا لا معأ ةسرامم تاكرشلل زوجي (4)ال ةدام

: ةيلا تلا طورشلا اهيف

يف يسيئرلا اهزكرم نوكي نأو ةيروهمجلا نيناوقل ًاقفو سسؤت وأ تسسأ دق نوكت نأ        -1

. اهيضارأ

االت. كولا لا معأ ةسرامم يساس األ ماظنلا يف ةددحملا اهضارغأ نمض نم نوكي 2-نأ

. نيينمي صاخش أل ًاكولمم ماهلا سأر لك نوكي 3-نأ

ًارشابم ًال يكو نوكي نأ ةيروهمجلا يف ةلا كولا لا معأ سرامي يذلا ليكولا يف طرتشي (5) ةدام
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. يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلل

دعب إال ةيروهمجلا يف ةيبنج األ تويبلا وأ تاكرشلا ىدحإ ةلا كو لا معأ ةلوازم زوجي (6)ال ةدام

. ةرازولا نم قبسم صيخرت ىلع لوصحلا

ىلإ مدقي يباتك بلط ىلع ًءانب نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو االت كولا صيخارت حنمت (7) ةدام

: ةيلا تلا تانايبلا ًانمضتم كلذل دعملا جذومنلل ًاقفو نيتخسن نم ةرازولا

. يسيئرلا اهتارادإ زكرمل لماكلا ناونعلا و ليكوتلا لحم يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا مسا أ-        

. اهتدمو اهيلع لوصحلا خيراتو اهعونو ةلا كولا طاشن ب-       

. يراجتلا هلحم ناونعو الً ماك صيخرتلا بلا طل يراجتلا ج-االمس       

. يراجتلا لجسلا يف صيخرتلا طبلا ديق مقر د-       

. ةحئ لاال اهنيبت ةيفاضإ تامولعم وأ تانايب هـ-يأ      

هل ةيمسر ةمجرت وأ لص األ قبط ةروص وأ ةلا كولا دقع لصأ صيخرتلا بلطب قفري (8)أ- ةدام

دقعلا فارطأ لبق نم ًاعقوم نوكي حلااالتنأ لك يف طرتشيو ، ةيبنجأ ةغلب ًاررحم ناك اذإ

. ةيمسرلا تاهجلا نم هيلع ًاقداصمو

ك ناونعو هتيسنجو لكوملا مساو ليكولا مسا حضاو لكشب ةلا كولا دقع نمضتي نأ بجي    ب-

نيب الف خلا لح ةيفيكو اهعونو ةلا كولا ةدمو ةلا كولا طاشن عوضوم ةعلسلا و امهنم الً

بلا طل ةقحتسملا ةلومعلا رادقمو ، ليكوتلا ىلع ةبترتملا تامازتل اال ةيوستو نيفرطلا

ةلا. كولا لا معأب همايق لباقم صيخرتلا

، ةفلتخملا لقنلا لئاسوو تاخضملا و تادعملا واآلالتو ةزهج باأل ةقلعتم ةلا كولا تناك   ج-اذإ

رايغلا عطقو ةنايصلا شروو نيينفلا ريفوتب لكوملا مازتلا ىلع ةلا كولا دقع صني نأ بجيو

. ةرازولل كلذب ليكولا مزتليو

ةرازولا ماع ناويد يف ةصتخملا ةراد اإل ىلإ االت كولا حتفب صيخرتلا تابلط مدقت (9)أ- ةدام

. يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا عم ةلا كولا دقع عيقوت خيرات نم ًاموي صيخرتلل ةدم خالل كلذو

اهئافيتسا نم ققحتلا هبو ةقفرملا قئاثولا صحفو بلطلا ةساردب ةصتخملا ةراد اإل موقت   ب-

عم بلطلا ميدقت خيرات نم نيعوبسأ خالل كلذو ةررقملا موسرلا ليصحتو ةينوناقلا طورشلا

. ةيذيفنتلا ةحئ ولاال قئاثولا

عم ضراعتي كلذ نأ تدجو اذإ ةلا كولا صيخرت بلط ضفر قح ةصتخملا ةراد (10)لإل ةدام

نأ بجي لكاألوحلا يفو ، ةصقان وأ ةحيحص ريغ قئاثو ىلع يوتحي وأ ةذفانلا نيناوقلا ماكحأ
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اذإو صتخملا ريزولا وأ ةرازولا ليكو ىلإ عوجرلا نأشلا بحاصل قحيو ، ًاببسم ضفرلا رارق نوكي

. ءاضقلا ىلإ ءوجللا نأشلا بحاصلف ضفر

، ةينوناقلا طورشلا اهيف ققحتت يتلا ةلا كولل صيخارتلا حنمب ةصتخملا ةراد اإل موقت (11) ةدام

ةمز لاال قئاثولا و تانايبلا ءافيتسا دعب ةيراجتلا االت كولا ب صاخلا لجسلا يف اهديق متيو

يذيفنتلا ةحئ ولاال نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

و تانايبلا ةفاك هيف نودت االت كولا لجس ىمسي لجس كسمب ةصتخملا ةراد اإل موقت (12) ةدام

يدعت وأ تاريغت نم اهيلع أرطي امو اهب صخرملا االت كولل صيخارتلا تابلطب ةقلعتملا تامولعملا

ديقلا بطش دعاوقو اهتانايبو صيخارتلا لكشب ةصاخلا ماكح واأل دعاوقلا ةحئ لاال نيبتو الت

موسرو اهيلع لوصحلا موسرو صيخارتلا تابلط ىلع ةررقملا موسرلا رادقمو لجسلا نم

. اهديدجت

نأ ليكو لك ىلع بجي ةلا كولل ليجست لوأ خيرات نم ىلو األ تاونسلا الث (13)خاللثلا ةدام

خيرات نم ًاموي نيث خاللثال كلذو ةلا كولا صيخرت ديدجت بلطب ةصتخملا ةراد اإل ىلإ مدقتي

ةتس خالل دقعلا ددجي مل اذإو ، لوعفملا يراس ةلا كولا دقع نوكي نأ ةطيرش صيخرتلا ءاهتنا

ًايئاقلت هديدجت ىلع دقعلا صني مل ام ًايغلم صيخرتلا و ليجستلا ربتعيف هئاهتنا خيرات نم رهشأ

متي صيخرتلا ديدجت نإف ةلا كولل ليجست لوأ خيرات نم ىلو األ تاونسلا الث ثلا ءاضقنا دعب ،امأ

خالل(60) ديدجتلا بلط ميدقت ليكولا ىلعو ، ةلا كولا دقع نايرس نع رظنلا ضغب ًايئاقلت

. صيخرتلا ءاهتنا ًاموي

ةقلعتملا تانايبلا ىلع أرطي رييغت وأ ليدعت لك ليجست بلطب مدقتي نأ ليكولا ىلع (14) ةدام

رييغتلا وأ ليدعتلا لوصح خيرات نم دحاو رهش ةدم خالل كلذو ، ةرازولا ىدل ةلجسملا هتلا كوب

. بلطلا يقلت خيرات نم عوبسأ خالل

زوحي نأ ًايرابتعا وأ ًايعيبط ًاصخش ناك ًءاوس ةيروهمجلا يف ليكو لك ىلع بجي (15)أ- ةدام

يف اهطاشنو ةلا كولا ليجست مقرو يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا مساو لماكلا همسا هيف ركذي ًامتخ

اال حتف تابلط هب رهميل ةيزيلجن واإل ةيبرعلا نيتغلا ب ةعوبطم فرحأب كلذو االت كولا لجس

نم رشابملا دروتسملا وه ليكولا ناك ًءاوس ةلا كولا لحم تاجتنملا و علسلا داريتس ال دامتع
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. داريتس يفاال طقف ًاطيسو ناك وأ لكوملا

با حامسلا ةداملا هذه (أ)نم ةرقفلا ماكحأ نم ءانثتسا زوجي ليكولا قوقحب ظافتح ب-عماال     

ليكولا ضفر ةيعطق ةروصب ةرازولل تبث اذإ لجسملا ليكولا قيرط ريغ نع رشابملا داريتس ال

. رربم نود ةمتاخب دامتع اال حتف بلط رهم

ب اهتادنتسم رئاسو اهريتاوفو هتلا كو قاروأ عيمج ىلع عبطي نأ ليكو لك ىلع بجي (16) ةدام

ناونع مساو لكوملا يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلل لماكلا االمس ةيزيلجن واإل ةيبرعلا نيتغللا

االت.   كولا لجس يف اهديق مقرو ةلا كولا

و تايل واآل قرطلا تايلآو ةيعارزلا واآلالت ةيل اآل لقنلا لئاسو داريتسا زوجي (17)أ-ال ةدام

عطقو ةنايص بلطتت ىرخأ علس ةيأو ةينورتكل واإل ةيكيناكيملا و ةيئابرهكلا ةزهج واأل تادعملا

ةحئ ولاال نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو ةيروهمجلا يف ةلجسم كواالت اهل تدجو إالاذإ رايغ

. ةيذيفنتلا

ريفوتب اومزتلي نأ ةداملا هذه نم (أ) ةرقفلا يف ةددحملا االت كولا باحصأ ىلع بجي    ب-

. كلذل ةمز لاال شرولا ةماقإو رايغلا عطقو ةنايصلا تامدخ

حلااال يف نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو اهب صخرملا ةلا كولا بطش ريزولا نم رارقب زوجي (18) ةدام

: ةيلا تتلا

. ةحيحص ريغ تامولعم وأ ةبذاك تانايب ىلع ًءانب حنم دق صيخرتلا ناك 1-اذإ

يراجتلا طاشنلا ةلوازم نع عطقنأ وأ يراجتلا طاشنلا ةسرامم ةيئاهن ةفصب ليكولا كرت 2-اذإ

. لوبقم رربم نود ةنس ةدمل ةلا كولا عوضوم ةعلسلا ب طبترملا

ةلا. كولا صيخرت ديدجتب ليكولا موقي نأ نود ةيلا وتم تاونس ثالث ةدم تضقنا 3-اذإ

أل ةذفنملا تارارقلا و حئاوللا و نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا هتامازتلا ب ليكولا لخأ 4-اذإ

. هماكح

هل. ةددحملا ضارغ األ ريغ يف صيخرتلا ليكولا مدختسأ 5-اذإ

. ءاضقلا ىلإ ءوجللا يف قحلا ليكولل األوحلا عيمج يفو           

فال لكوملا يبنج األ تيبلا وأ يلحملا ليكولا نيب ةلا كولا دقع ببسب عازن ثدح (19)اذإ ةدام

مئاقلا عازنلا مسح دعب إال لكوملا بلط ىلع ًءانب رخآ ًال يكو دامتعإ ةصتخملا ةراد  لإل زوجي

. يئاهن يئاضق مكح بجومب وأ ةيدو ةقيرطب كلذ مت ًءاوس



ةلص تاذ نيناوق ةيبطلا تامزلتسملا و ةيود لأل ايلعلا ةئيهلا

⑦

تاعازنلا يف تبلا يف ةصتخملا ةديحولا مكاحملا يه ةيروهمجلا مكاحم ربتعت (20) ةدام

. ةيراجتلا ةلا كولا دقع نع ةئشانلا

ثلا ثلا لصفلا

ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا عورف ميظنت

لا األمع ةسرامم ةيروهمجلا يف اهعورف قيرط نع ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلل حمسي (21) ةدام

: ةيلا االتتلا جملا يف

يفرصملا لمعلا -1

. ةيراشتس واال ةينفلا تامدخلا -2

. ةينكسلا تاعمجتلا و ةماعلا تاراطملا و ئناوملا و قرطلا ءاشنإو ةصاخلا الت واقملا -3

. يقدنفلا و يحايسلا طاشنلا -4

. يعانصلا طاشنلا يف رامثتس 5-اال

. نداعملا و لورتبلا لا جم يف   رامثتس 6-اال

. ةيكمسلا و ةيناويحلا ةورثلا و يعارزلا طاشنلا يف رامثتس 7-اال

. ريزولا ضرع ىلع ًءانب ءارزولا سلجم اهيلع قفاوي ىرخأ جماالت 8-يأ

بغرت يتلا ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا ىلع ةقباسلا ةداملا ماكحأب اإلخالل مدع (22)عم ةدام

رارقب كلذب صيخرت ىلع لصحت نأ ةيروهمجلا يف اهباسحلو اهمساب لمعت عورف وأ عرف حتف يف

. ةذفانلا نيناوقلا ةاعارم عم صتخملا ريزولا عم قيسنتلا ب ريزولا نم

ةصتخملا ةراد اإل ىلإ ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا عورف حتفل صيخرتلا تابلط مدقت (23) ةدام

لا جمو يسيئرلا اهزكرمو اهتيسنجو يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا مسا ةنمضتم ةرازولا ماع ناويدب

لا واألمع تدجو نإ هل ةعباتلا عورفلا و ةيروهمجلا يف يسيئرلا اهعرف رقمو اهلا مسأرو اهطاشن

يأو اهيف ةلماكلا مهنيوانعو ةيروهمجلا يف عرفلا ةرادإب نيلوخملا ءامسأو عرفلا اهلوازيس يتلا

. ةحئ لاال اهنيبت ةيفاضإ تامولعم وأ تانايب
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ةيت: اآل تادنتسملا و قئاثولا صيخرتلا بلطب قفري (24)أ- ةدام

ةكرشلا دقع نم اهيلع قداصم ةروصو يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلل يراجتلا لجسلا نم ةخسن  -1 

ةبسنلا ب سيسأتلا دقع نم اهيلع قداصم ةروصو األوملا تاكرشل ةبسنلا ب يساس األ اهماظنو

. صاخش األ تاكرشل

ملا سأري يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلل يسيئرلا زكرملا يف يراجتلا لجسلا نم ةقدصم ةداهش  -2  

وأ فراصملل ةبسنلا ب كونبلا نوناق هيلع صني امع لقي ال ملا سأرلا اذه نأ تبثت امهنم لك

. ىرخ األ ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا رئاسل ةبسنلا ب رامثتس اال نوناق

صيخرتلا بلط ميدقت خيراتل ةقباسلا ةيلا ملا ةنسلل ةكرشلا ةينازيم نم ةقدصم ةخسن  -3 

. هضوفي نم وأ يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا ةرادإ نع األلو لوئسملا لبق نم اهيلع عقوم

هيلع قدصمو قوثوم يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلل يسيئرلا زكرملا نم رداص يمسر ليكوت كص  -4 

نأ نيعتي يذلا عرفلا ةرادإب فلكملا ريدملا وأ لثمملا ةيمست ًانمضتم ةصتخملا تاطلسلا نم

ا تيبلا وأ ةكرشلل يسيئرلا زكرملا ب ةرشابم ًاطبترمو ةيروهمجلا يف عرفلا رقم يف ًاميقم نوكي

. يبنج أل

ةغلب ةررحم ةداملا هذه (أ)نم ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا تادنتسملا و قئاثولا تناك  ب-اذإ

. ةيبرعلا ةغللا ىلإ اهيلع قداصم ةيمسر ةمجرت قافرإ بجو ةيبنجأ

ب ًاعتمتم عرفلا ةرادإ نع لوئسملا ريدملا وأ يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا لثمم ناك (25)اذإ ةدام

قداصم ةروص بلطلا يف قفري نأو يراجتلا لجسلا يف ًال جسم نوكي نأ بجو ةينميلا ةيسنجلا

. لجسلا اذه نم اهيلع

صال صيخرتلا رودص درجمب عرفلا ةرادإب لوئسملا ريدملا وأ ةكرشلا لثممل نوكي (26) ةدام

ليثمت قح اذكو عرفلا اهسرامي يتلا لا باألمع قلعتي كص يأ ىلع عيقوتلا و دقاعتلا ةيح

اهعاونأ الف تخإ ىلع مكاحملا و ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاهجلا ىدل يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا

ص هل نوكي امك يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلل وأ عرفلل ةهجوملا الت سارملا و تاغيلبتلا عيمج يقلتو

اهيرجي يتلا تايلمعلا ب ةصاخلا تاباسحلا كسمو اإلصياالت ءاطعإو فرصلا و ضبقلا ةيح ال

. ةيروهمجلا يف عرفلا

وأ ةكرشلا عرف حتف بلط ىلع ررقملا مسرلا ليصحت دعب ةصتخملا ةراد اإل موقت (27) ةدام

طورشلل هئافيتسا نم قيقحتلا هبو ةقفرملا قئاثولا صحفو بلطلا ةساردب يبنج األ تيبلا

خيرات نم وأ ةبولطملا قئاثولا عم بلطلا ميدقت خيرات نم ًاموي نيث خاللثال كلذو ةينوناقلا

. قئاثولا هذه لا مكتسا
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عم ضراعتي كلذ نأ تدجو اذإ عرفلا حتف صيخرت بلط ضفر قح ةصتخملا ةراد (28)لإل ةدام

اذهاإل نم ملظتلا قح نأشلا باحص وأل ةماعلا ةحلصملا عم ىفانتي وأ ةذفانلا نيناوقلا ماكحأ

بجي لكاألوحلا يفو ، ضفرلا ب مهغيلبت خيرات نم ًاموي رشع ةسمخ ةدم خالل ريزولا ىلإ ءارج

. ءاضقلا ىلإ ءوجللا ررضتملل قحيو ًاببسم ضفرلا رارق نوكي نأ

ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا عورف لجس ىمسي لجس كسمب ةصتخملا ةراد اإل موقت (29) ةدام

يدعت نم عورفلا ىلع أرطي امو صيخارتلا تابلطب ةقلعتملا تامولعملا و تانايبلا ةفاك هيف نودي

اهتانايبو عورفلا حتف صيخارت لكشب ةصاخلا ماكح واأل دعاوقلا ةحئ لاال نيبتو تاريغت التوأ

. اهديدجت موسرو اهيلع لوصحلا موسرو صيخرتلا تابلط ىلع ةررقملا موسرلا رادقمو

ةيلا تلا ًاموي نيث ال خاللثلا ةيمسرلا ةديرجلا يف عرفلا ةقفن ىلع صيخرتلا رشني (30)أ- ةدام

. هجارختس ال

عرفلا زكرم يف رهاظ ناكم يف اهنم ةقدصم ةخسن وأ صيخرتلا ةداهش قاصلإ بجي ب-     

. تدجو نإ هل ةعباتلا عورفلا ةيقب يفو ةيروهمجلا يف يسيئرلا

سرامت نأ ةيروهمجلا يف اهل صخرملا ةيبنج األ تويبلا وأ تاكرشلا عورفل زوجي (31)ال ةدام

كواالاهت. لا معأ سرامت وأ ىرخ األ ةيبنج األ تويبلا وأ تاكرشلا ليثمت

ةرازولل مدقي نأ ةيروهمجلا يف هل صخرملا يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا عرف ىلع (32)أ- ةدام

وأ لا ملا سأر وأ سيسأتلا دقع وأ يساس األ ةكرشلا ماظن يف ليدعت وأ رييغت لك نع تانايب

. رييغتلا لوصح خيرات نم ًاموي نيث خاللثال كلذو عرفلا ريدم صخش

نع األلو لوئسملا نم هعقوم رييغتلا وأ ليدعتلا رارق نم ةروص نايبلا ب قفري نأ بجي ب-      

نم ةقدصمو يراجتلا لجسلا نم هجرختسم وأ هضوفي نم وأ يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا ةرادإ

. لوص األ بسح ةصتخملا تاطلسلا

. ةمدقملا تاريغتلا التوأ يدعتلا الهم تسا ديفي امب االً صيإ صتخملا ريدملا ررحي ج-      

األ اهماظن يف يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا اهتلخدأ يتلا تاريغتلا التوأ يدعتلا يرست د-ال       

اهيلع قفاوت مملا ريغلل ةبسنلا وأب اهعم نيدقاعتملل ةبسنلا ب ةقباسلا تانايبلا نم يأ وأ يساس

. ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنتو ةرازولا

هلا معأ تاباسح عيمج ظفحيو مظني نأ يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا عرف ىلع بجي (33)أ- ةدام

ينوناق بساحم لبق نم ةدعم رئاسخلا و حابر األ باسحو ةينازيملا كلذ يف امب ةيروهمجلا يف
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. دمتعم

ضرقلا تادنس وأ ماعلا باتتك لال اهمهسأ حرطت نأ يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلل زوجي  ب-ال

. ريزولا ةقفاومب إال ةيروهمجلا يف اهب ةصاخلا

يف ةصتخملا ةراد اإل ىلإ مدقت نأ ةيروهمجلا ب ةلماعلا ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا عورف ىلع ج-

ةيلا ملا ةنسلل ةدمتعملا رئاسخلا و حابر األ باسحو اهتينازيم نم ةيبرعلا ةغللا ب ةخسن ةرازولا

ةيلا ملا ةنسلا ءاهتنا رهشأ ةعبرأ خالل ةقباسلا

لحم تذختا اهنأ ةيروهمجلا يف عرف اهل تماقأ يتلا يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا ربتعت (34) ةدام

دحأ رفوت اذإ ةيروهمجلا مكاحم مامأ اهتاضاقم يلا بتلا زوجيو عرفلا زكرم يف اهل ًاراتخم ةماقإ

: نييلا تلا نيطرشلا

. تاذلا   ب عرفلا اذه عم تمت تايلمع نع أشن دق ضورعملا عازنلا نوكي أ-نأ

. يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا يف ًامهاسم وأ ًاكيرش سيلو ثًاثلا ًاصخش ىعدملا نوكي ب-نأ

تابلطو ريتاوفو الت سارم نم هقاروأ عيمج ىلع عبطي نأ تيب وأ ةكرش عرف لك ىلع (35) ةدام

ةكرشلل لماكلا االمس ةيزيلجن واإل ةيبرعلا نيتغلا ب تاعوبطملا رئاسو ريدصتو داريتسا صخر

و تاكرشلا عورف لجس يف هديق مقرو ةيروهمجلا يف اهعرف ناونعو يسيئرلا اهزكرمو اهناونعو

. ةيبنج األ تويبلا

ةقبطملا ماكح لأل ًاقفو لجسلا نم بطشيو يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا عرف ىفصي (36)أ- ةدام

. ةيروهمجلا يف ةسسؤملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع

وأ ةيروهمجلا يف اهعورف خالل نم اهلا معأ ةعباتم نع يبنج األ تيبلا وأ ةكرشلا تفقوت ب-اذإ

نم نيرهش خالل كلذب ةرازولا غيلبت اهيلع بجو رخآ يبنجأ تيب وأ ةكرش يف تجمدنا وأ تسلفأ

. كلذ لوصح خيرات

أل ًاقفو يراجتلا لجسلا يف اهسفن لجست نأ ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا عورف ىلع (37)أ- ةدام

. يراجتلا لجسلا نوناق ماكح

مكح ةيلوئسملا ثيح نم ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا عورف ةرادإ ىلع نيمئاقلا مكح نوكي  ب-

. ةيروهمجلا يف ةسسؤملا ةيراجتلا تاكرشلا ةرادإ ىلع نيمئاقلا



ةلص تاذ نيناوق ةيبطلا تامزلتسملا و ةيود لأل ايلعلا ةئيهلا

11

عرفلا صيخرت ديدحت بلطب ةصتخملا ةراد اإل ىلإ ًايونس مدقتي نأ عرف لك ىلع بجي (38) ةدام

. ةحئ لاال اهنيبت يتلا تاءارج لإل ًاقفوو هئاهتنا خيرات نم ًاموي نيث خاللثال كلذو

. ةيروهمجلا يف ةيراسلا نيناوقلل ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا عورف عضخت (39) ةدام

عبارلا لصفلا

تابوقعلا

األدش تابوقعلا اإلخاللب مدع ةاعارم عم لصفلا اذه يف ةدراولا تابوقعلا قبطت (40) ةدام

. ةذفانلا نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا

نع(500.000) ديزت يرلاوال فلأ يتأم نع(200.000) لقت ال ةيلا م ةمارغب بقاعي (41) ةدام

رشاب يبنجأ تيب وأ عرف لوئسم لك ةنس ىلع ديزت ال ةدمل سبحلا وأب يرلا فلأ ةئامسمخ

. نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو كلذب صيخرت ىلع لوصحلا لبق ةيروهمجلا يف هطاشن

ةئام نع(100.000) ديزت يرلاوال فلآ نيث نع(30.000)ثال لقت ال ةمارغب بقاعي (42) ةدام

كلذب صيخرت ىلع لوصحلا لبق يبنجأ تيب وأ ةكرشل ةلا كولا لا معأ رشاب نم لك يرلا فلآ

. نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو

نيرشع نع(20.000) ديزت ال آالفيرلا ةرشع نع(10.000) لقت ال ةمارغب بقاعي (43) ةدام

. ةحئ وألاال نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تانايبلا نم نايب ميدقت نع عنتمأ نم لك يرلا فلآ

ةسمخ نع(25.000) لقت ال ةمارغب بقاعي ةيئانجلا ةيلوئسملا اإلخاللب مدع (44)عم ةدام

تامولعم وأ تانايب مدق نم لك يرلا فلآ نيسمخ نع(50.000) ديزت يرلاوال فلآ نيرشعو

ةبوقعلا تاذب بقاعي امك ، هريغل وأ هسفنل ةزيم وأ ةعفنم ىلع لوصحلا دصقب ةروزم وأ ةبذاك

هل. ددحملا ضرغلا ريغ يف صيخرتلا مدختسا نم لك

نع(100.000) ديزت يرلاوال فلآ نيسمخ نع(50.000) لقت ال ةمارغب بقاعي (45) ةدام

نم ذختم ينوناق رربم نود نوناقلا اذه (19)نم ةداملا ماكحأ فلا خ نم لك يرلا فلأ ةئام
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. ةلودلا بناج

نع(100.000) ديزت يرلاوال فلأ نيسمخ نع(50.000) لقت ال ةمارغب بقاعي (46) ةدام

. نوناقلا اذه (31)،(33/ب)نم داوملا ماكحأ فلا خي نم لك يرلا فلأ ةئام

نع ديزت يرلاوال فلأ نيرشعو ةسمخ نع(25.000) لقت ال ةمارغب بقاعي (47) ةدام

(33) ةداملا (أ)نم ةرقفلا اذكو (32) ةداملا ماكحأ فلا خ نم لك يرلا فلأ نوسمخ (50.000)

. نوناقلا اذه نم

نوناقلا اذه (9/أ،13،14،30/أ/ب،32/أ،38)نم داوملا ماكحأ فلا خ نم لك بقاعي (48) ةدام

. رربم نود ريخأت رهش لك مع أالفيرلا ةسمخ (5.000) اهردق ةمارغب

ال ةمارغب بقاعي لصفلا اذه داوم يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا اإلخاللب مدع (49)عم ةدام

يأ فلا خي نم لك أالفيرلا ةرشع (10.000) ىلع ديزت أالفيرلاوال ةسمخ نع(5.000) لقت

. نوناقلا اذه يف رخآ مكح

نوناق يف ةررقملا لا يتح واال بصنلا االتخالسو مئارجل ةررقملا تابوقعلا ب بقاعي (50) ةدام

هعورشم ريغ غلا بم يأ يبنجأ تيب وأ ةكرش نم هريغ باسحل وأ هباسحل ىفوتسا نم لك تابوقعلا

. ةعورشم ريغو ةروظنم ريغ الت يهست وأ لا معأب همايق لباقم

. ةنسلا تاذ يف ةيناثلا ةرملل ةفلا خملا راركت حةلا يف ةقباسلا تابوقعلا فعاضت (51) ةدام

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

اذه ماكح أل ًاقفو اهعاضوأ بترت نأ ةيبنج األ تويبلا وأ تاكرشلا عورفو االت كولا ىلع (52) ةدام

. هرودص خيرات نم رهشأ ةتس خالل نوناقلا

ا كولا ىلع شيتفتلا قح ريزولا نم ًايباتك نيضوفملا ةصتخملا ةراد اإل يفظومل نوكي (53) ةدام
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لك ىلعو نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنتب اهمازتلا نم دكأتلل ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا عورفو الت

. مهماهمل نيفظوملا ؤهالء ءادأ لفكت يتلا تادعاسملا التو يهستلا عيمج ميدقت عرف وأ ةلا كو

ًءانب ءارزولا سلجم ةقفاوم دعب يروهمج رارقب نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئ لاال ردصت (54) ةدام

. ريزولا ضرع ىلع

92م ةنسل (36) مقر نوناقلا ب رارقلا 1976مو ةنسل (6) مقر نوناقلا ب رارقلا ىغلي (55)أ- ةدام

صن لك ىغلي امك ، ءاعنص يف نيرداصلا ةيبنج األ تويبلا و تاكرشلا عورفو كواالت ميظنت نأشب

. نوناقلا اذه ماكحأ عم ضراعتي مكح وأ

و تاكرشلا نوناقو يراجتلا نوناقلا ىلإ هيف عجري نوناقلا اذه يف صن هنأشب دري لكمملا  ب-

. يندملا نوناقلا و يراجتلا لجسلا

. ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو هرودص خيرات نم نوناقلا اذهب لمعي (56) ةدام

 

ءاعنصب ــ ةيروهمجلا ةسائرب ردص

/1417ـه ةدعقلا يذ /29 خيراتب

/1997م ليربإ /6 قفاوملا

هللاصحلا دبع يلع / قيرفلا                          

ةيروهمجلا سيئر                                            
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