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2002م ماعل مقر(21) نوناق

قئاثولا نأشب

 

: بعشلا مساب

: ةيروهمجلا سيئر

ةينميلا ةيروهمجلا روتسد ىلع دعباإلطالع          -

باونلا سلجم ةقفاوم دعبو          -

( هصن اآليت نوناقلا انردصأ )

األلو بابلا

فاده واأل فيراعتلا و ةيمستلا

:( قئاثولا نوناق ) نوناقلا اذه ىمسي   :(1)   ةدام

لك نيرق ةنيبملا يناعملا هاندأ ةدراولا تارابعلا و لألظافل نوكي ، نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت ضارغ   (2):أل ةدام

: كلذ خالف صنلا قايس ضتقي اممل اهنم

 . قئاثولل ينطولا زكرملا : زكرملا

وأ فرحلا هيفب اهتيبثت متي يتلا تامولعملا ظفحل ءاعو لكو تادنتسملا و تاررحملا التو سارملا    : ةقيثولا

وأ ملف وأ ةطيرخ وأ ةروص وأ دلج وأ ةقرو لكش ىلع ناك ءاوس - طيطختلا وأ مسرلا وأ ةروصلا وأ مقرلا

هخيرات وأ هتافصاوم وأ يعيبطلا هلكش ناك ًايأ رخآ ءاعو يأ وأ طنغمم طيرش وأ متخ (سالدي)وأ هيملف ةحيرش

صخش وأ ةينعملا تاهجلا نم يأ هطاشن ةسرامم ءانثأ هيلع لصح وأ هأشنأ -

           . صاخ ىرابتعاوأ يعيبط

فظوم يأ وأ ةينعملا تاهجلا نم يأ هطاشن ةسرامم ءانثأ اهيلع لصح وأ اهأشنأ ةقيثو :ةيأ ةماعلا    ةقيثولا

نم يأ وأ زكرملا اهانتقا ةصاخ ةقيثو لك ةماع ةقيثو دعت امك . هلمع ةبسانمب وأ ببسب ماع

ةلصب )اهل صاخ ) يرابتعا وأ يعيبط صخش لك اهيلع لصح وأ اهأشنأ ةقيثو ةيأ         . ةينعملا تاهجلا

    . ينطولا خيراتلل ةميق نم هرفوت امل ةماعلا ةحلصملا

يتلا يهو ةينعملا تاهجلا يف ةظوفحملا الت جسلا و تافلملا نم ةيقئاثولا تاعومجملا اهب دصقي : ةصاخلا ةقيثولا

 . ةئزجتلا لبقت ال

. اهيلع لصح وأ اهأشنأ نم فرط نم رارمتساب لمعتست ةقيثو لك :يه ةيقئاثولا ةدحولا

لصح وأ اهأشنأ نم فرط نم اهمادختسا ةدم ءاهتنا دعب ةيراجلا تاظوفحملا لك : يه ةيراجلا تاظوفحملا

. ًايضرع اهلا معتسا حبصأو اهيلع

يف مئادلا ظفحلل تدعأ يتلا ةطيسولا تاظوفحملا نم نوكتت يتلا تاظوفحملا : يه ةطيسولا تاظوفحملا   

. اهمييقت دعب زكرملا
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وأ اهتأشنأ يتلا تاهجلا ىدل ةطيسولا و ةيراجلا تاظوفحملا ءاقبتس ال ةررقملا ةدملا ة:يه يئاهنلا تاظوفحملا  

ءاقبتس  ةدماال اهيلع تلصح

اهتاسسؤم فلتخمب ةلودلا ةزهجأ عيمج لمشتو نوناقلا اذه ماكح أل ةعضاخلا تاهجلا يه : ةينعملا تاهجلا

    . ةيمسرلا هبشو ةيمسرلا تاهجلا نم كلذ ريغو ةيذيفنتلا و ةيئاضقلا و ةيعيرشتلا اهتائيهو

 . نوناقلا اذهل ةيليصفتلا ةيذيفنتلا ماكح يهاأل : لاالةحئ

يبلي ،امب اهرشنو اهيلع واإلطالع اهتنايصو قئاثولا ظفحو ميظنتو عمج ىلإ نوناقلا اذه فدهي :(3) ةدام

. يملعلا ثحبلا عيجشتو ينطولا ثارتلا ةيامحو ةلودلا لا معأ تابلطتم

يناثلا بابلا

ةماعلا قئاثولا

األلو لصفلا

ةماع    ماكحأ

وأ ةقيرط ةيأب ريغلل اهيف فرصتلا وأ اهيلع زجحلل ةلباق ريغ يهو ةلودلل كلم ةماعلا ةقيثولا (4):أ- ةدام

. مداقتلا ب اهباستكا

ىلإ اهميلستب مزلم ، ةقيرط يأب اهيلع لصح ةماع ةقيثو زوحي ، ًايرابتعا وأ ًايعيبط ناك ءاوس ، صخش ب-لك

. نوناقلا اذه ماكح أل ًاقبط زكرملا ةرادإ

امك ، ةيقئاثولا اهتدحوو ةيلص األ اهتئيهب اهيلع ةظفاحملا و اهقئاثو نع ةلوئسم ةينعملا تاهجلا لك    :(5) ةدام

وأ زكرملا ىلإ اهليحرتل ًاديهمت اهمييقتو اهظفح ددم طبضو اهتنايصو اهلوادت ميظنتو اهفينصت نع ةلوؤسم ربتعت

. بابلا اذه نم يناثلا لصفلا ماكح أل ًاقفو تأالاهف

ةقيثو يأ لباقم زكرملا نم ًايمسر اًال صيإ يرابتعا وأ يعيبط صخش يأ وأ ةينعملا تاهجلا حنمت   :(6) ةدام

اهيف. ةنودملا تانايبلا مهأو ةقيثولا نومضم هيف نودي هيلإ ملست ةصاخ وأ ةماع

هماهم دنست ملو هؤاغلإ مت ماع يرابتعا صخش وأ ةماع ةهج لك قئاثو زكرملا ىلإ ملست :(7) ةدام

. كلذل ةذفنملا تاءارج اإل لاالةحئ نيبتو ، هفلخت ةهج ةيأ ىلإ هتاصاصتخاو

يناثلا لصفلا

ةماعلا قئاثولا ظفحو فينصت

بجي يتلا قئاثولا نم ةيئاهنلا تاظوفحملا و ةطيسولا تاظوفحملا و ةيراجلا تاظوفحملا نم لك (8):دعت ةدام

. نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو اهظفح

. ةينعملا تاهجلا ىدل ضرغلا اذهل ةأيهم نكامأ يف ةطيسولا تاظوفحملا ظفحو ميظنت (9):  أ-متي ةدام

ةهج لك موقت لوادتو بيترتو فينصت ماظنل ةينعملا تاهجلا ىدل ةطيسولا و ةيراجلا تاظوفحملا عضخت ب-

. زكرملا لبق نم هيلع ةقداصملا متي نأ ىلع اهلمع ةعيبط عم قفتي امب هدادعأب

اهنم هتلا حإ مزلي ام ديدحتو دادع إل كلذو مييقت ةيلمعل اهئاقبتسا ةدم ءاهتنا دعب ةطيسولا تاظوفحملا عضخت ج-

تإالهف. نيعتي امو مئادلا ظفحلل
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ب لكشت ةينف مييقت ةنجل لبق نم اهتعجارم دعب زكرملا سيئر نم يباتك نذأب إال ةقيثو تإالفةيأ زوجي د-ال

. ضرغلا اذهل زكرملا

و واألينم يسايسلا عباطلا تاذ قئاثولا إلتالف ةنجل لكشت (15،9) داوملا ماكحأ ةاعارم (10):أ-عم ةدام

: يلا تلا وحنلا ىلع نوكتتو يركسعلا

قئاثولل ينطولا زكرملا سيئر          -   . ًاسيئر

ةيروهمجلا ةسائر بتكم نع ثممًال          -  . ًاوضع

ءارزولا ةسائر نع ثممًال          -  . ًاوضع

ةبساحملا و ةباقرلل يزكرملا زاهجلا نع ثممًال          -  . ًاوضع

لدعلا ةرازو نع ثممًال          -  . ًاوضع

ةصتخملا األةينم ةهجلا نع ثممًال          -  . ًاوضع

تإالاهف بولطملا ةقيثولا ب ةينعملا ةهجلا نع ثممًال          -  . ًاوضع

قئاثولل ينطولا زكرملا ليكو          -  . ًاوضع

. ةرازو ليكو ةجرد نع ةنجللا يف ليثمتلا ىوتسم ب-اللقي

يف ةددحملا قئاثولا نم ةقيثو تإالفيأ زكرملل زوجي (9)ال ةداملا (د)نم ةرقفلا مكح ةاعارم (11):عم ةدام

نيبت نأ ىلع ةقباسلا ةداملا ماكح أل ًاقفو ةلكشملا ةنجللا نم رارقبو نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو إال ةقباسلا ةداملا

اإلتالف. تارربمو بابسأ اهرارق يف ةنجللا

وأ اهئاشنإ خيرات نم تاونس رشعب ةينعملا تاهجلا ىدل ةماعلا قئاثولا ءاقبتسا ةرتف ددحت (12):أ- ةدام

. نوناقلا اذه ماكح أل ًاقبط زكرملا ىلإ اهدعب لحرت اهيلع لوصحلا

اهئاقبتسإ لمعلا ةحلصم يضتقت يتلا قئاثولل ءاقبتس اال ةرتف ديدمت زوجي ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ نم ًءانثتسا ب-

و طورشلا و ءاقبتس اال ددمو حاالت لاالةحئ نيبتو زكرملا عم قافت باال اهديدحت متي ةيفاضإ ةرتفل تاهجلا ىدل

اهب. ةقلعتملا طباوضلا

. اهمييقت دعب مئادلا ظفحلل تدعأ يتلا ةطيسولا تاظوفحملا نم ةيئاهنلا تاظوفحملا نوكتت   -1:(13) ةدام

. نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو اهل ينفلا دادع اإل ىلوتي يذلا ، زكرملا ىلإ ةيئاهنلا تاظوفحملا ليحرت متي    -2

فرط ةطيسو تاظوفحمو ةيراج تاظوفحمك قئاثولا ءاقبتسا ددم ديدحت دعاوق لاالةحئ نيبت   :(14) ةدام

. قئاثولا ليحرتو تإوالف مييقتو زرف تاءارجإب ةقلعتملا ماكح األ نيبت ،امك ةينعملا تاهجلا

ىلع فارش اإل اهتمهم نوكت ، ةدعاسم ةيعرف ناجلو ةمئاد ةيسيئر ناجل ةينعملا تاهجلا ب لكشت     :(15) ةدام

ظفحلل هليوحت وأ تإالهف مزلي ام حارتقاو اهمييقتو تاهجلا كلت ىدل ةطيسولا و ةيراجلا قئاثولا ظفحو فينصت

ليكشت ةقيرط لاالةحئ ددحتو ، زكرملا عم قيسنتلا و نواعتلا ب كلذب ةصاخلا مئاوقلا دادعإو ، زكرملا ىدل مئادلا

. اهلمع ماظنو اهتاصاصتخاو ناجللا هذه
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ثلا ثلا بابلا

ةصاخلا قئاثولا

اهنم، ةخسن وأ ةروصب ظافتح واال اهمتخو هتاظوفحم نمض اهليجست زكرملل قحي ةصاخ ةقيثو (16):لك ةدام

الت جسلا يف همساب اهليجستل قئاثو نم هيدل امب زكرملل مدقتي نأ ةصاخ قئاثول زئاح وأ لكمكلا ىلعو

. كلذل ةصصخملا

ةيلص األ اهتئيه ىلع ةظفاحملا و اهتنايصو اهظفح رارمتساب مزلم وهو ةقيثولل مًاكلا زئاحلا ىقبي (17):أ- ةدام

. يلخادلا اهبيكرتو

إالدعب هوجولا نم هجو يأب اهيف فرصتلا وأ نميلا نم اهجارخإ اهزئاح وأ ةقيثولا مكلا ىلع رظحي ب-

لاالةحئ. اهنيبت يتلا عاضو واأل طورشلل ًاقفوو اهتقفاوم ىلع لوصحلا و زكرملا ةرادإ ىلإ عوجرلا

اهباحصأ بلط ىلع ًءانب ، ةتقؤم وأ ةمئاد ةروصب هيدل ةعيدو ةصاخلا قئاثولا لبقي نأ زكرملل (18):أ- ةدام

. اهيزئاح وأ

ف ةيفاك ريغ وأ هنومأم ريغ نأشلا باحصأ ىدل ةصاخلا قئاثولا ةنايصو ظفح فورظ نأ زكرملل نيبت ب-اذإ

هيدل. اهعاديإب مهمازلإ يف قحلا هل زكرملا

ًاقبط اهيلع واالطالع رشنلل ةلباق ةداملا هذه نم نيتقباسلا نيترقفلا ماكح أل ًاقبط ةعدوملا قئاثولا نوكت ج-

. عادي اإل تقو نأشلا بحاصو زكرملا نيب اهيلع قافت متياال يتلا عاضو واأل طورشلل

هذه باحصأ نم ةيصولا وأ ةبهلا وأ ءاده اإل قيرط نع زكرملا ىلإ ةصاخلا قئاثولا ةيكلم لوؤت   :(19) ةدام

. اهيزئاح وأ قئاثولا

-: قيرط نع ةصاخلا قئاثولا ءانتقإ زكرملل ، ةقباسلا ةداملا ماكحأ ةاعارم (20):عم ةدام

يف اهيلع صوصنملا ءارشلا تاءارجإب ديقتلا نودو رشابملا باألرم اهزئاح وأ اهكلا نمم ةقيثولا ءارش أ-  

. ءارشلا تارايخ ددعت مدعل ةيموكحلا تاديازملا و تاصقانملا نوناق

تاءارجإو دعاوق لاالةحئ نيبتو بسانم ميلا ضيوعت لباقم اهزئاح وأ اهكلا نمم ةقيثولا ىلع لوصحلا ب-

. ةماعلا ةعفنملل االمتسالك نوناق ماكحأ عم ضراعتي ال امب ةيكلملا عزن

الت جسلا يف اهديق متي ةقباسلا داوملا ماكحأ ىضتقمب زكرملل اهتيكلم لوؤت ةصاخ ةقيثو (21):  لك ةدام

ةماعلا قئاثولا ىلع يرسي واالطالعام رشنلا ثيح نم اهيلع يرسيو ، زكرملا متخب متختو كلذل ةصصخملا

. ماكحأ نم

ةداعإ زكرملا سيئر نم بلطي نأ زكرملا ىدل ةلجسملا ةصاخلا ةقيثولا ةزايح هيلإ لقتنت نم ىلع   :(22) ةدام

ىلإ ةقيثولا قوقح لقتنت ال األوحلا عيمج يفو ، ةقيثولل هتزايح خيرات نم رهشأ ةتس ةدم خالل همساب اهليجست

. زكرملا جسالت يف همساب اهديق ةداعإ مت إالاذإ زكرملا ىلع ةجح نوكت وال هيلإ فرصتملا

عبارلا بابلا

قئاثولا ىلع االطالع

قئاثولا ىلع االطالع نيمتهملا و نيثحابلا رئاسلو صاخ وأ ماع يرابتعا وأ يعيبط صخش لكل قحي :(23) ةدام

ولاالةحئ. نوناقلا اذه يف ةنيبملا تاءارج واإل دعاوقلل ًاقفو
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اهيلع لوصحلا وأ اهئاشنإ خيرات نم ةنس ثالنيث رورم إالدعب ةماعلا قئاثولا ىلع االطالع زوجي (24):ال ةدام

. ءاضقلا مامأ ةعوفرملا لئاسملل ةبسنلا ب اهنأشب ردص رارق رخآ خيرات نم ،وأ

اآلةيت: قئاثولل ةبسنلا ةنسب نيتس ىلإ ةقباسلا ةداملا يف ةروكذملا ةدملا عفرت :(25) ةدام

. ةيجراخلا اهتسايسو ةلودلا نمأب ةلص اهل يتلا قئاثولا أ-  

ةايحاأل سمت تامولعم نمضتت ويتلا ةينعملا تاهجلا اهب موقت يتلا ةيئاصح اإل تانايبلا و تاقيقحتلا قئاثو ب-

. مهتايكولسو مهلا عفأب قلعتي امو ةيلئاعلا وأ ةيصخشلا دارف

. ةيلئاعلا و ةيصخشلا دارف األ ةايحب ةلص اهل يتلا ءاضقلا مامأ ةعوفرملا اياضقلا ب ةقلعتملا قئاثولا ج-

اآلةيت: قئاثولل ةبسنلا ةنسب ةئام ىلإ نوناقلا اذه (24)نم ةداملا يف ةروكذملا ةدملا عفرت :(26) ةدام

. ةيندملا التاألوحلا جسو قئاثو أ-

ةيبط ةعيبط تاذ ةيدرف تامولعم ىلع يوتحت وأ ةصاخلا دارف ةايحاأل نع تامولعم ةنمضتملا قئاثولا ب-

. صخشلا يمالد خيرات نم أدبتو

قلعتت تارابتع وال ةرورضلا دنع زوجي نوناقلا اذه (26،25،24)نم داوملا ماكحأ نم ءانثتسا :(27) ةدام

نم رارقب كلذ متيو اهل، ددحملا األلج ءاضقنا لبق ةماع ةقيثو يأ رشن باالطالعوأ حامسلا ةماعلا ةحلصملا ب

. زكرملا سيئر ضرعو ةصتخملا ةهجلا نم ببسم بلط ىلع ًءانب ، ةيروهمجلا سيئر

اذه يف ةدراولا ماكح ًاقفولأل اهتزوحب يتلا قئاثولا ةيرس ىلع ةظفاحملا ةينعملا تاهجلا ىلع :(28) ةدام

قئاثولا ىلع نيودتلا ب موقت نأو ، ضرغلا اذه ققحت يتلا ةلا عفلا ريبادتلا و تاءارج اإل ةفاك ذاختا اهيلعو ، نوناقلا

ىلع بجي امك ، كلذ مهلمع ةعيبط بجوتست نمل ،إال اهيلع وأاالطالع لوادتلا عنمو رظحلا ديفي امب ةروكذملا

و نيلماعلا رايتخا نسحو قئاثولا هذه ظفحل ةبسانملا نكام األ ةئيهتو دادعإب ةصاخ ةيانع يلوت نأ تاهجلا كلت

. ةداملا هذهل ةذفنملا ماكح واأل دعاوقلا لاالةحئ نيبتو اهيلع نيلوئسملا

يرس عباط تاذ قئاثو ىلع تناك ةروص يأب لصح وأ هتيلوئسم وأ هلمع مكحب علطا نمل زوجي (29):ال ةدام

. هضعب وأ هلك اهاوحف رشن وأ اهرشنب موقي نأ اهنم روص وأ اهلوادتب حومسم ريغ وأ

ىلع لصحي نأ نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو ةماع ةقيثو ىلع هلباإلطالع حمس صخش لكل قحي (30):  أ- ةدام

. زكرملا هددحي مسر لباقمو هتقفن ىلع اهنم نيماضم وأ اهنم ةروص وأ ةخسن

أل ةينوناقلا ةميقلا سفن اهل نوكت زكرملا لبق نم اهتحص ىلع قدصملا نيماضملا وأ روصلا وأ خسنلا ب-  

. ىرخ األ ةيمسرلا تاهجلا وأ مكاحملا ىدل لماعتلا يف اهلوص

سماخلا بابلا

تاءازجلا

نع اللقت ةدم سبحلا ب بقاعي رخآ نوناق يف اهيلع صوصنم دشأ ةبوقع ةيأب مدعاإلخالل (31):عم ةدام

ىلع ديزت يرلاوال فلأ ةئام نع(100.000) اللقت ةمارغب وأ تاونس ثالث ىلع ديزت وال رهشأ ةتس

نماألمعلااآلةيت: لمعب ماق نم لك يرلا فلأ ةئامتس (600.000)

روظحملا قئاثولا نم يأ هتيلوئسم وأ هلمع مكحب هيلع علطا ام ىوتحم وأ نومضم ضعب وأ لك رشن        -1

وأ نوناقلا اذه (26،25،24)نم داوملا ماكح أل ًاقبط اهل ددحملا األلج ءاضقنإ لبق اهيلع وأ اإلطالع اهرشن

. ريغلل اهبيرستو اهريوصتب ماق



⑥

اإل هزكرم وأ هيضارأ سوالةم هنمأ وأ نطولا ةدايسب ةقلعتم ةماع ةقيثو يأ جرخأ وأ بره وأ عاب        -2

ةرداصمب مكحلا يغبني لكاألوحلا يفو ، هذيفنت يف عرش وأ كلذ هريغل رسي وأ مهاس وأ يركسعلا  و يداصتق

. زكرملا حلا صل ةميرجلا لحم    ةقيثولا

وأ اهيف وحم وأ طشك لك صاخ هجوب تإالًاف دعيو ، ًايئزج وأ ًايلك اهفلتأ وأ هتدهع يف يتلا قئاثولا ددب        -3

هيلع تناك يذلا لكشلا وأ نومضملا رييغت هنأش نم نوكي امم هريغ وأ ربحلا ب اهيلع    تام وأعال طوطخ عضو

. ةيلإ اهميلست لبق ةقيثولا

يرلا فلأ ةئام (100.000) ىلع ديزت ال ةمارغب وأ رهشأ ةتس ىلع ديزت ال ةدم سبحلا ب بقاعي :(32) ةدام

نماألعفلااآلةيت: يأب مايقلا يف عرش وأ ماق نم لك

اذه ماكح أل ًاقبط اهليجست ةداعإ وأ اهليجست يف لطام وأ زكرملل هيدل ةصاخ ةقيثو ميدقت نع عنتما        -1

. زكرملا لبق نم ًايطخ نم  بإالهغ مغرلا ىلع نوناقلا

اهجارخإب ماق ،وأ اهيف فرصت وأ ًايئزج وأ ًايلك اهفلتأ ،وأ زكرملا    ىدل ةلجسملا ةصاخلا ةقيثولا ددب        -2

. زكرملا حلا صل ةميرجلا لحم ةقيثولا ةرداصمب مكحلا نع ًال ضف زكرملا نم يباتك نذإ نود بلاالد جراخ

ىدل ةلجسملا ةصاخلا قئاثولا ةنايصو ظفحل تاميلعت وأ دعاوق نم زكرملا هعضي ام ذيفنت نع عنتما        -3

. زكرملا

نع اللقت ةمارغب بابلا اذه يف هتبوقع ددحت مل نوناقلا اذه ماكحأ نم مكح فلا خي نم لك بقاعي :(33) ةدام

يرلا. فلأ نيرشع (20,000)

سداسلا بابلا

ةيماتخ ماكحأ

ةطشنأب ةلصتملا قئاثولا ةنايصو ظفحو عمج نع ةلوؤسملا ةديحولا ةيموكحلا ةهجلا وه زكرملا :(34) ةدام

. اهنم ةدافتس واإل اهيلع اإلطالع ريسيتو اهرشنو اهميظنت    ىلع لمعلا ،و اهخيراتو ةلودلا

مايق لبق اهيدل ةعمجتملا ،وا اهتجتنأ يتلا قئاثولا مييقتو بيترتو رصح ةينعملا تاهجلا ىلع -1:(35) ةدام

. ةينعملا تاهجلا و زكرملا نم اهليكشت متي ةكرتشم ناجل ةطساوب ةينميلا ةيروهمجلا

اإل بسح ضرغلا اذهل اهعضي ةينمز ةطخ قفو زكرملا ىلإ قئاثولا كلت ليحرت متي نأ ىلع   -2

. ةحاتملا تايناكم

و ةيراجلا تاظوفحملا فينصتو ظفحو ةرادإو ميظنتل ةماعلا تاهاجت واإل دعاوقلا لاالةحئ ددحت (36):  أ- ةدام

و ظفحلا قرطو بيلا سأ ديحوتو ، ةيقئاثولا تادحولا ىلع ةظفاحملا لفكي امب ةينعملا تاهجلا ىدل ةطيسولا

. نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنت ىلع نيمئاقلل التلاالةمز دبلا اذكو ةينعملا تاهجلا رئاس ىدل فينصتلا

لفكت يتلا لئاسولا وأ تاءارج اإل لاالةحئ نيبتو ةماعلا قئاثولا ةنايصو ةيامحل لاالةمز ريبادتلا زكرملا ذختي ب-

. كلذ

نم رارق مهتيمستب ردصي نيذلا و زكرملل نيعباتلا نيفظوملل يئاضقلا طبضلا يرومأم ةفص تبثت :(37) ةدام

مهل نوكيو نوناقلا اذه ماكح أل تافلا خم نم عقي ام تابثإ نولوتيو ، زكرملا سيئر بلط ىلع ًءانب ماعلا بئانلا

كلذكو ةينعملا تاهجلا يف قئاثولا ةنايصو ميظنتو ظفح لا معأ ىلع ةظح وملاال فارش اإل ةطلس كلذ ليبس يف

. ًانوناق ةددحملا تاقو يفاأل ةصاخلا قئاثولا صحفو طبض

. ةيروهمجلا سيئر نم رارقب نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا لاالةحئ ردصت :(38) ةدام



⑦

امك هليدعتو ةماعلا قئاثولا ظفح نأشب 1994م ةنسل مقر(20) نوناقلا ب ةيروهمجلا رارقلا ىغلي :(39) ةدام

. نوناقلا اذه ماكحأ عم ضراعتي صن يأ ىغلي

. ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو هرودص خيرات نم نوناقلا اذهب لمعي :(40) ةدام

ءاعنصب - ةيروهمجلا ةسائرب ردص
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