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1990م  ةنسل مقر(14) كرامجلا نوناق ليدعتب 2010م ةنسل مقر(12) نوناق

: بعشلا مسإب

: ةيروهمجلا سيئر

. ةينميلا ةيروهمجلا روتسد ىلع دعباإلطالع

1990م. ةنسل مقر(14) كرامجلا نوناق ىلعو

. باونلا سلجم ةقفاوم دعبو

: هصن اآليت نوناقلا انردصأ

،166،141،136،128،74،54،37،36،32،30،12،11 ، 9 ، 8) داوملا لدعت  (1) ةدام

،248،246،244،236،233،227،226،224،204،197،176،173،171،169،168

،271،267،264،263،262،260،259،258،256،255،254،253،252 ،249

ىلع اهصن نوكيل 1990م، ةنسل (14) مقر كرامجلا نوناق  280،273)نم

يلا:- تلا وحنلا

ةيكرمجلا ةفيرعتلا يف ةددحملا ةيكرمجلا موسرلل تناك ٍةروص ةيأب ةيروهمجلا يضارأ لخدت يتلا عئاضبلا عضخت (8) ةدام

. ةذفانلا نيناوقلل ًاقبط ةررقملا ىرخ األ بئارضلا و موسرلا و

. نوناقلا اذه  يف ةصاخ ماكحأ نم درو ام ةاعارم عم لودلا عيمج عئاضب ىلع ةفيرعتلا موسر قبطُت (9) ةدام

نم:  ةيكرمجلا ةفيرعتلا سلجم نوكتي ةدام(11) أ- 

ًاسيئر                                  ريزو  لا

. ًاوضع                                      ةراجتلا و ةعانصلا ريزو

. ًاوضع                                     كرامجلا ةحلصم سيئر

. ًاوضع                                           ةحلصملا ب صتخملا ليكولا

. ًاررقمو ًاوضع                              ةيكرمجلا ةفيرعتلا ماع ريدم

اآلةيت:- ماهملا سلجملا ىلوتي ب-

األ مدخي امب ، ةذفانلا نيناوقلا ،و نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو ، ةيكرمجلا ةيفيرعتلا ةسايسلا مسر  -1

ةلودلل ةيومنتلا و ةيداصتق اإل فاده

ًاديهمت ةيكرمجلا موسرلا ءاغلإ وأ ليدعت وأ ضرف ضرغب كرامجلا ةحلصم نم ةعوفرملا تاحرتقملا ةسارد  -2

.  ةيروتسدلا اهتاءارجإ لا مكتس إل ةصتخملا تاهجلا ىلإ اهعفرل

. هتارارق ىلع تيوصتلا ةيفيكو ةفيرعتلا سلجم لمع مظنت الةحئ ةيلا ملا ريزو ردصي ج-

يلي:- امب مايقلا كرامجلا ةحلصمل علاالةق تاذ ةذفانلا نيناوقلا يف اهيلإ ةلكوملا ماهملا ىلإ ةفاضإ ةدام(12)



②

ةددحم عئاضب ىلع ةضورفملا ةيامحلا موسر و ةيضيوعتلا موسرلا و قارغ اإل ةحفاكم موسر ليصحت  -1

الك هتس يفاإل اهعضو دنع ةنيعم لود نم تدروتسأ

ةيمكلا دويقلا اهيف امب تاعيرشتلا ىضتقمب ةصتخملا تاهجلا نع ردصت تاءارجإ يأ قيبطت -2

. ينطولا داصتق باإل ةراض تاسرامم نم لودلا ضعب هذختت ام ةهجاومل

، أشنملا ةيامح نيناوقو تايقافتإ يف اهيلع صوصنملا طورشلا اهيف رفوتت ال يتلا ةيبنج األ عئاضبلا لا خدإ رظحُي ةدام(30)

تايقافت اإل ىضتقمب ةيامحلل ةعضاخلا ةيركفلا ةيكلملا قوقح نم قح يأ ىلع ًايدعت لكشت يتلا ةدروتسملا عئاضبلا كلذكو

. نماثلا بابلا عوضوم موسرلل ةقلعملا عاضو األ اهيف امب ةذفانلا تاعيرشتلا و نيناوقلا و ةيلودلا

ال وامب صتخملا ريزولا نم رارقب ةعاضبلا أشنم ريياعم و دعاوق ددحُت ، ةيليضفتلا أشنملا دعاوق ءانثتسإب ةدام(32)أ-  

نيب ةدوقعملا تايقافت لإل ًاقفو يليضفتلا أشنملا دعاوق قبطُت اهيف.ب- ًًافرط ةيروهمجلا نوكت يتلا تايقافت عماإل ضراعتي

. ةيليضفت ةلماعم حنم ىلع صنت ويتلا ىرخ األ فارط واأل ةيروهمجلا

ًاقفول ةيكرمجلا ضارغ لأل ةميقلا بستحُت اهيف ًافرط ةيروهمجلا نوكت يتلا تايقافت واإل ماكح مدعاإلخاللباأل ةدام(36)عم

. ريزولا ضرع ىلع ًًاءانب ءارزولا سلجم سيئر نم رارق اهب ردصي يتلا سس واأل ماكح أل

                                       اآليت:- عابتإ بجي ةيكرمجلا تاءارج لااإل مكتسإ ضرغل ةدام(37)

ةئيه ةيأ وأ ةراجتلا ةفرغ لبِق نم اهيلع قداصُم ةيليصفت ةيلصأ ةروتاف يكرمج نايب لكب قفرُي  أ-  

                                   . أشنملا و راعس األ ةحص تابثإ ديفي امب كرامجلا ةحلصم اهب لبقت

ب ةقلعتملا قئاثولا نم اهريغو الت سارملا و دوقعلا و تادنتسملا بلط يف قحلا ةيكرمجلا ةرئادلل   ب-

                                      . اهيف درو امب ديقتت نأ نود ةقفصلا

األرم بلطت ىتم ةيكرمجلا ةرئادلل ةمدقملا تادنتسملا ةمجرت متي ج-

سيئر نم رارقب تمظُن د-                                          . كلذ

                                           يلي:- ام كرامجلا ةحلصم

تادنتسملا لوصو رخأت حةلا يف ةيئدبم تادنتسمب عئاضبلا نع جارف اإل اهيف متي يتلا حلااالت     -1

اهددحُي يتلا لهُملل ًاقفوو ، ةحلصملا اهب لبقت تادهعت وأ ةيلا م تانامض لباقم ةيلص األ

                                           . رارقلا

ةيلص األ تادنتسملا ميدقت نع اهيف زواجتلا متي يتلا حلااالت     -2

                                          . ةقدصملا

ةينورتكل اإل ةراجتلا ب ةقلعتملا تادنتسملا ميدقت اهيف زوجي يتلا حلااالت     -3 

ىلع تناك ةقيرط ةيأب ةعومجمو ةلفقم دورط ةدع هماقم موقي ام وأ ةلومحلا نايب يف تركُذ نأ زوجي (54)أ- ال ةدام .

كرامجلا ةحلصم اهردصت يتلا ةمظن األ تاروطقملا و تايلبطلا و تابعوتسملا نأشب ىعارتو ، دحاو درط اهنأ

هذه ىلع بترتي ال نأ ةطيرش كلذ، رربت بابسأ دوجو دنع عئاضبلا نم ةدحاولا ةيلا اإلسر ةئزجتب حامسلا زوجي ب-  

. كلذل ةمظنملا تاميلعتلا رادصإ ةحلصملا سيئرلو ةماعلا ةنيزخلا ب قحلت ةراسخ ةيأ ةئزجتلا

ىرخ األ بئارضلا و ةيكرمجلا موسرلا عدوُتو ، اهلوصو لبق عئاضبلل قبسملا يدنتسملا جارف اإل زوجي ةدام(74)1- 

، ةذفانلا ةيكرمجلا ةفيرعتلا قبطُتو ، اهتقباطمو ، اهتنياعمو ةعاضبلا لوصو نيحل باسحلا تحت   ةقحتسملا

يكرمجلا نايبلا حتف خيرات يف

ىلع ، تادنتسملل ةيلا اإلمج ةيمكلا ب ةردصملا وأ ةدروتسملا داوملل ةيكرمجلا تانايبلا لوبق زوجي   -2

خيرات يف عئاضبلا كلت ىلع ةذفانلا ةيكرمجلا ةفيرعتلا قبطُتو ، اهلوصو خيراوت بسح تانايبلا كلت نم تايمكلا لحُر ت نأ



③

يكرمجلا نايبلا حتف

ةحلصملا سيئر نم رارقب ةداملا هذه (2،1)نم نيترقفلل ةمظنملا دعاوقلا و طورشلا .3-  تددُح

لخدي ام عيمجب ةمئاق كرامجلا ةرئاد ىلإ مدقت نأ ةرحلا ةقطنملل ةرمثتسملا ةئيهلا ىلع (128) ةدام .

. جورخلا وأ لوخدلا ةظحل نم ةعاس نيث ثوال ةتس خالل كلذو اهنم جرخي امو ةرحلا ةقطنملا ىلإ

األ عئاضبلا ةلماعم ةرحلا ةقطنملا نم ةيلص األ اهتلا حب ةجراخلا يبنج األ أشنملا تاذ عئاضبلا لماعُت ةدام(136)أ-    

. ةيبنج

موسرلا نم يلحملا يفاإلهتسالك اهعضو دنع ةرحلا ةقطنملا يف عينصت اهيلع ىرج يتلا وأ ةعنصملا عئاضبلا ىفعُت ب- 

. اهعنص يف ةلخادلا ةيلحملا تاقفنلا و فيلا وكتلا داوملا ةميق دودح يف ةيكرمجلا

ةفاضملا ةميقلا تزواجت اذإ ةيكرمجلا موسرلا نم ةرحلا ةقطنملا يف عنصملا ةيلحملا قوسلل لخادلا جتنملا ىفعُي ج-  

ةيلا. ملا ريزو نم رارقب ةداملا هذهل ةيذيفنتلا تاءارج واإل طورشلا مظنتو جتنملا (75%)نم ةيلحملا

الهت: يدعتو 2001م ةنسل مقر(19) تاعيبملا ةبيرض نوناق يف درو مدعاإلخاللامب عم ةدام(141)  

و موسرلا و ةيكرمجلا موسرلا ةيدأت ىرخأ ةنس زواجتي ال امب ديدمتلل ةلباق ةنس ةدملو ةتقؤم ةفصب قلُع ت نأ زوجي  1- أ-

اهعنص لا مكإ وأ اهعينصت دصقب ةدروتسملا ةيبنج األ عئاضبلا نع ىرخ األ بئارضلا

اهعضوب وأ اهريدصت ةداعإب اهباحصأ دهعتي نأ ىلع ، ريدصتلا تاياغل ًاردصم وأ ًاعنصم ديفتسملا ناك ًءاوس الاهح صإ وأ

ةيعانصلا تايلمعلا و عضولا اذهب عتمتت يتلا عئاضبلا ددحُتو ، ةرحلا قطانملا ،وأ تاعدوتسملا وأ ةيكرمجلا نزاخملا يف

. ةحلصملا سيئر نم رارقب طورشلا نم كلذ ريغو ةبولطملا ةيلا ملا تانامضلا و اهؤارجإ نكمي يتلا

عنصم بلاالدنم ىلإ ةلخدملا داوملا عيب زوجي ،امك اهدروتسم ريغ نم ةعنصملا وأ ةدروتسملا ةعاضبلا ريدصت زوجي ب- 

تامازتل اإل عيمج ةلا حلا هذه يف لقتنتو ةحلصملا سيئر ةقفاوم دعب كلذو ، اهلجأ نم تلخدأ يتلا ةياغلا سفنل رخآ ىلإ

ىلإاألريخ. األلو دروتسملا ىلع ةبترتملا

ةقفاومبو يلحملا لإلهتسالك ةداملا هذه (أ)نم ةرقفلا يف عينصتلل ةلخادلا داوملا نم ةعونصملا عئاضبلا عضوب حمسُي ج-

ةذفانلا ةفيرعتلا بسح ةلخدملا داوملا نع ةبجاولا ىرخ األ بئارضلا و موسرلا و ةيكرمجلا موسرلا ىفوتسُتو ةحلصملا سيئر

ًانوناق ةيفعملا تاهجلل عئاضبلا هذه عيب زوجيو اهلا خدإ خيراتب داوملا هذه ةميقو نايبلا ليجست خيراتب

ةتس ةدمل كلذو ، ىرخ األ بئارضلا و موسرلا و ةيكرمجلا موسرلا ةتقؤم ةفصب قلُع ت نأ كرامجلا ةحلصمل زوجي -2.

ةيلا:- تلا ءايش لأل ، ةحلصملا سيئر اهددحي يتلا ةيلا ملا تانامضلا و طورشلا ب ديدمتلل ةلباق رهشأ

                                         

و ماعلا عاطقلا و ةموكحلا عيراشم زاجن إل ةمز لاال تارايسلا و تادعملا و ةزهج اآلالتواأل     أ-

و ةيلمعلا براجتلا ءارج إل

                                                . ةيملعلا

ام وأ ، ضراعملا و حراسملا و بع ال ملل ًاتقؤم دروتسي ام ب- 

                                                . اهلثامي

ال صإ دصقب درت يتلا فانص األ نم اهريغو لقنلا لئاسوو ةزهج واأل اآلالت ج- 

                                                 اهح.

رارقب ددُح .تو ريزولا نم رارق هب ردصي .و-ام ةيراجتلا تانيعلا .ه- اهئلمل ةدراولا تاف ال وغلا ةيعو د-األ

األىلو، رهش األ ةتسلا دعب ةيكرمجلا موسرلا و بئارضلا ءادأ قيلعت لباقم كرامجلا اهيفوتست يتلا تامدخلا روجأ ريزولا نم

وأ ةيكرمجلا نزاخملا يف عدوُت وأ ةقباسلا دونبلا يف ةدراولا ءايش األ ريدصت داعُيو . اهديدجت وأ عاضو األ كلت ةيفصت وأ

 . كرامجلا ةحلصم هردقت امل ًًاقفو ديدمتلل ةلباق اهلا خدإ خيرات نم روهش ةتس خالل تاعدوتسملا



④

رئاخذ نم ةيكرمجلا ةطباضلا و ةفلتخملا األنم ىوقو شيجلل ةموكحلا هدروتست ام ةيكرمجلا موسرلا نم ىفعُي ةدام(166)  

. ةراجتلل ةدعملا ريغ ةينمأو ةيركسع ةزهجأو تادعمو ةحلسأو

يلي: ام ةيكرمجلا موسرلا نم ىفعُت ةدام(168)  

قباسلا اهريدصت تباثلا و يلحملا اهؤشنم ةحيرص ةروصب تبثي يتلا اهداريتسإ داعملا عئاضبلا  -1

بئارضلا و موسرلا ةيدأتب ةيلحملا ةفصلا اهباستكإ دعب ًاتقؤم اهريدصت متي يتلا ةفلغ واأل عئاضبلا  -2

اهداريتسإ داعي مث

موسرلا اهنع ىدؤتف رخآ لمع ألي وأ اهح ال صإ وأ اهعنص لا إلمك ًاتقؤم اهريدصت متي يتلا عئاضبلا  -3

مسرلا ةئف بسحب اهيلع تأرط يتلا ةميقلا يف ةدايزلا نع ىرخ األ بئارضلا و موسرلا و ةيكرمجلا

درتست نأ كرامجلا ةحلصم ىلع األوحلا عيمج يفو . ةفيرعتلا لودجب عئاضبلا كلتل ددحملا يكرمجلا

كرامجلا ةحلصم ددحتو ىلو، األ ةرقفلا ب درو امل ، ريدصتلا دنع اهدر قبس يتلا موسرلا و بئارضلا

موسرلا نم ىفُع ت   (169) ةدام . ةداملا هذه ماكحأ نم ةدافتس لإل اهرفوت بجاولا تاظفحتلا و طورشلا

نؤملا -2. ةيراجت ةفص اهل تسيل يتلا تانيعلا -1-: كرامجلا ةحلصم اهددحت يتلا تاظفحتلا و طورشلا نمض ةيكرمجلا

لا معتس إل مزلي ام كلذكو تارئاطلا و راحبلا يلا عأ نفسل لاالةمز تامهملا و ليدبتلا عطقو ميحشتلا تويزو دوقولا داومو

ةفص ةيأ نم ةدرجملا ةيصخشلا ءايش .3-األ لثملا ب ةلماعملا دودح يف كلذ لك ةيجراخلا حرالاهت يف اهيح موال اهباكر

لا معأ زاجن إل ةصاخلا تاجايتح اإل يوذل دروتست يتلا األةيلو داوملا -4. ةيملعلا و ةيضايرلا زئاوجلا و ةمسو كاأل ةيراجت

ا يوذل لقنتو ليهأت لئاسو -6. اهلا ألمع لاالةمز ةيبنج واأل ةيبرعلا ةميدقلا اآلراث تاثعب هدروتست اهب.5-ام نوموقي ةصاخ

ريرقتب ديؤُم ةحلصملا سيئر حارتقإ ىلع ًاءانب اهءافعإ ريزولا ررقي مهل،ويتلا ًاصيصخ ةعنصملا ةصاخلا تاجايتح إل

قبس عئاضب باصأ صقن وأ فلت نع ًاضيوعت لباقم ريغب جراخلا نم درت يتلا عئاضبلا -7. ةحصلا ةرازو نم دمعُم يبط

كرامجلا ةرئاد ققحتت نأ طرتشيو ةلماك ىرخ األ بئارضلا و موسرلا و ةيكرمجلا موسرلا هنيح يف اهنع تلصُحو اهديروت

باإل ةدراولا تاءافع اآليت:-أ-  اإل ىلع نوناقلا اذه ىضتقمب ةيكرمجلا تاءافع اإل قبطُت كلذ.ةدام(171)   ةحص نم

ةيميلق واإل ةيلودلا تامظنملا عم ةمربملا تايقافت واإل اهيف ًافرط ةيروهمجلا نوكت يتلا ةذفانلا ةيلودلا تايقافت

ىغلُتو ، ةيروتسدلا اهتاءارج إل ةلمكتسملا ةيبنج األ تاهجلا وأ

ا تاعورشملا إلةماق ةدروتسملا و ةتباثلا تادوجوملا .ب- نوناقلا اذه ماكحأ يف درو امل خالًاف تدرو ةيكرمج تاءافعإ يأ

تارئاطلا و يرحبلا ديصلا و لقنلل ةدعملا نفسلا كلذ يف امب ةزهج واأل تادعملا يفاآلالتو ةلثمتملا و ةيعانصلا و ةيرامثتس إل

.ج- ةيذيفنتلا هتحئ وال نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو رامثتس لإل ةماعلا ةئيهلا نم ةمدقملا و ةدعملا مئاوقلا بجومب يوجلا لقنلل ةدعملا

ًاقفو ةيكرمجلا موسرلا نم (%50) ةبسنب ةلجسملا و ةصخرملا ةيعانصلا ةيرامثتس اإل عيراشملل التاإلجاتن خدم ىفعُت

، نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا بلاالةحئ كلذل ةمظنملا تاطارتش واإل طباوضلل

تايقافت يفاإل ةدراولا تاءافع واإل ةرقفلا هذه يف ةدراولا تاءافع نماإل نيتزيملا نيب عمجلا نأشلا بحاصل زوجي ال نأ ىلع

امهدحأ راتخي نأ ىلعو ةرحلا ةيبرعلا ةراجتلا ةقطنم ءاشنإ ةيقافتإ يفو اهيف ًافرط ةيروهمجلا نوكت يتلا ةذفانلا ةيلودلا

نم رارقب اهفرص هجوأو اهطورشو عئاضبلا باحصأ نم اهليصحت بجاولا يفاض اإل لمعلا ةميق ددحُت ةدام(173)  

. كرامجلا ةحلصم سيئر حارتقإ ىلع ًاءانب ريزولا

نذإ ميدقت ربتعيو ، ةقباسلا ةداملا يف نيروكذملا صاخش لبِقاأل نم ةعاضبلا ب صاخلا ميلستلا نذإ ميدقت بجي ةدام(176)أ- 

يكرمج صلخُم نم ميلستلا

ميلست ءارج نم كرامجلا ىلع ةيلوئسم وال ةيكرمجلا تاءارج اإل إلمامت ًاضيوفت ةعاضبلا نممكلا ضوّفم مدختسُم وأ

اذه  نم رشع سماخلا بابلا نم عبارلا لصفلا يف ةدراولا داوملا ماكحأ ةاعارم عم .ب-   ميلستلا نذإ مدق نم ىلإ ةعاضبلا

ىلع لصاحلا يكرمجلا صلخملا ربتعي ، تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا األدش تابوقعلا اإلخاللب نودو ، نوناقلا

و كرامجلا ةحلصم مامأ هيعبات لا معأو هلا معأ نع ةينوناق ةيلوئسم ًال وئسم ضوفملا ،وأ نأشلا بحاص نم يطخ ضيوفت

رضحم ريرحت زوجي .ةدام(197)   نوناقلا اذه ماكح أل ةفلا خم يأ نع علاالةق تاذ تاهجلا و نيردصملا و نيدروتسملا

امدنع تافلا خملا نم ددعب دحوُم يلا مجإ طبض
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كرامجلا ةحلصم اهعضت يتلا تاميلعتلا و دودحلا نمض كلذو (10,000)يرلا اهنم ِلك يف ةعاضبلا ةميق زواجتت ال

نم ةقيرط ةيأ لبقي ،وال هبيني نم وأ ةحلصملا سيئر ةقفاومب كرامجلا باسحل ةعاضبلا هذه ةرداصمب ءافتك اإل زوجيو

تامارغلا و ىرخ األ بئارضلا و موسرلا و ةيكرمجلا موسرلا عفد عئاضبلا كلت باحصأ لضفُي اممل ةعجارملا قرط

. ةبجوتملا

تارارق رادصإ كرامجلا ةحلصم اهددحت يتلا تاميلعتلا نمضو كلذب هضوفي نم وأ ةحلصملا سيئرل زوجي ةدام(204)  

أال طرتشُيو . سبحلا ةبوقع بجوتست ال يتلا ةيكرمجلا تافلا خملا ب قلعتي اميف تايوستلا ليلد قفو ةرداصملا بو ميرغتلا ب

(200,000)يرلا. غلبم نوناقلا اذه يف ًاعم اهل ةددحملا ةمارغلا و ةرداصملا ءايش األ ةميق زواجتت

اذإ   -: نيتيلا تلا نيتلا حلا ةاعارم عم يندملا ذيفنتلا و تاعفارملا نوناق يف ةددحملا ماكح ًاقبطلأل غيلبتلا يرجي ةدام(224)  

عإالم نود هقحب مظنملا طبضلا رضحم خيرات دعب هلمع ناكم وأ راتخملا هتماقإ ناكم هغيلبت بولطملا صخشلا ريغ

األ هلمع ناكم وأ هتماقإ ناكم ىلع قيلعتلا ب غيلبتلا يرجي ًايمهو وأ ًابذاك ًاناونع ىطعأ اذإ وأ كلذب ًايطخ كرامجلا ةحلصم

ًال وهجم هغيلبت بولطملا صخشلا ناك اذإ    . ةصتخملا ةيكرمجلا ةرئادلل اإلعالتان ةحول يفو راتخملا وأ فورعملا وأ ريخ

ب غيلبتلا يرجي (300,000)يرلا ىلع ديزت ال برهتلا وأ ةفلا خملا عوضوم ةعاضبلا ةميق تناكو نطوملا مولعم ريغ وأ

ةعاضبلا ةميق تناك اذإ طبض.امأ رضحمب كلذ تبثيو صتخملا يكرمجلا زكرملا وأ ةمكحملا عإالتان ةحول يف قيلعتلا

زكرملا و ةمكحملا عإالتان ةحول ىلع قيلعتلا ب غيلبتلا يرجيف روكذملا غلبملا زواجتت بيرهتلا وأ ةفلا خملا عوضوم

غيلبتلا ةعقاو تابثإ متي األوحلا عيمج يفو . طبض رضحمب ًاضيأ كلذ تبثيو ةيموي ٍةفيحص واإلعالنيف صتخملا يكرمجلا

مل اذإ نعطلل ةلباق ةمكحملا ماكحأ نوكت .ةدام(226)  ال اهتطباض جرلا وأ كرامجلا يفظوم نم نينثإ نم عقوُم رضحمب

ءافخ إل ةلمعتسملا ءايش واأل لقنلا طئاسو ةميق ءانثتسإبو ةرداصملا ةعاضبلا ةميقو تامارغلا اهب(يأ موكحملا غلا بملا زواجتت

(300,000)يرلا. هردقو غلبم ( بيرهتلا ةميرج وأ ةفلا خملا

ب قلعتت تناك اذإ ةمكحملا نع ةرداصلا ماكح يفاأل نعطلا بيرهتلا و تافلا خملا نع نيلوئسملل زوجي ةدام(227)  ال

ةنيعملا ةعونمملا ةعاضبلا وأ ةعونمملا ةعاضبلا

(2,000,000) نيمأتلا غلبم زواجتي ال نأ ىلع بيرهتلا وأ ةفلا خملا عوضوم ةعاضبلا ةميق عبر لداعُي نيمأت عاديإ إالدعب

. كرامجلا ةحلصم ىدل نيمأتلا عاديإ تبثي يذلا لا باإلصي قفرم نوكي اممل نعطلا بلط لوبق زوجي يرلا.وال

اهب موكحملا غلا بملا لصأ نم نيمأتلا غلبم بسحُي ، هاوعد يعدملا رسخ اذإو

. ةيوستلا دقع بجومب ةبجوتملا وأ

:أ-   ةيلا حلااالتتلا يف لجعملا ذافنلا ب ةصتخملا ةمكحملا مكحت ةدام(233)وأالً:

ًايبرع ةعطاقم وأ ةيليئارسإ عئاضب وأ رئاخذ وأ ةيبرح ةحلسأ وأ تاردخم ةبرهملا ةعاضبلا تناك ا- اذإ

. اهتميق تغلب امهم ةعونمملا عئاضبلا نم اهريغو

(100,000)يرلا. ىلع ديزت ةعاضبلا ةميق تناكو دوهشملا مرجلا ب بيرهتلا بكترم طبض ب-اذإ

. بطعلا ةعيرس وأ ةيح تاناويح ةبرهملا ةعاضبلا تناك ج-اذإ

ىشخي يتلا حلااالت يف كلذ هيلإ ضوفي نم وأ ةحلصملا سيئر نم بلط ىلع ًاءانب د-  

: ًايناث . مهل ةتباث ةماقإ دوجو مدع دنع وأ مهلا ومأ بيرهت وأ صاخش األ رارف اهيف

ذافنلا فقو لجأ نم فانئتس اإل ةمكحم مامأ نعطي نأ لجعملا ذافنلا ب هيلع موكحملل

ةمكحملا نع رداصلا مكحلا ذيفنت نمضت ةلا فك ميدقت طرش لجعملا

ريغو ةلوقنملا نينيدملا لا ومأ نم كرامجلا ةحلصم حلا صل اهب موكحملا وأ ةررقملا غلا بملا ليصحت رذعت دنع ةدام(236)  

لصحت مل لك(2.000)يرلا نع دحاو موي ةبسنب كلذو غلا بملا كلت ليصحتل سبحلا ب ةناعتس اإل نكمي ةلوقنملا

ضفخُُتو ةدح ىلع رارق وأ مكح لكل ةبسنلا ب ةدحاو ةنس نماألوحلا حلا يأ يف سبحلا اذه ةدم زواجتت نأ زوجي وال

. ةيلعفلا سبحلا ةدم لداعي امب ةبجوتملا ةيكرمجلا ةمارغلا
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(أ،ب)نم نيترقفلا يف دراولا لدعملا نع ديزت ال ةيكرمج ةمارغ ضرفُت ةنيعملا ةعونمملا ةعاضبلا ادع ةدام(244)1- 

نع اهتميق ديزت ال ويتلا ًابيرهت ةردصملا وأ ةدروتسملا ةعاضبلا ىلع نوناقلا اذه (271)نم ةداملا (1)نم مقر دنبلا

(20,000)يرلا

ضرُف ت نوناقلا اذه (271)نم ةداملا ب ةلومشملا و بيرهتلا مكح يف ربتعت يتلا حلااالت ادع اميف   -2.

اهل ةددحملا تامارغلا لصفلا اذه نم ةيلا تلا ماسق يفاأل ةنيبملا تافلا خملا ىلع

فورظلا يف نوناقلا   اذه يف اهيلع صوصنملا ىوصقلا تامارغلا ب ةصتخملا ةمكحملا مكحت   -3.

اذإ موسرلل ةقلعملا تانايبلا ديدست ءارب إل ةددحملا تاداهشلا ميدقت يف ريخأتلا :-أ-   ةيلا تلا ةددشملا

ةنس نم رثكأ ريخأتلا ةدم تزواجت

. ًايداصتقإ ةعطاقملا لودلا نم نحشلا ناكمب قلعتي اميف ةلومحلا نايب ةفلا خم .ب-

اذه نم )و(269) 268) نيتداملا ماكحأ تحت يوطنت ةقباس فلا خملا باكترإ ج- 

خالل نيتروكذملا نيتداملا يف اهيلع صوصنملا األعفلا دحأ راركت ةقباس ربتعيو نوناقلا

لعفلا باكترإ خيرات نم نيتنس ةدم

ةصصخم نوكت ال تاغارفوأ تاوجف يف وأ اهئافخ إل ةأيهم ئباخم يف ةعوضوم عئاضب فاشتكإ .د-

ةفلا خمبوأ ةقاع اإل ةفلا خمب كلذك ربتعم وه ام وأ بيرهتلا ةميرج نارتقإ .ه- عئاضبلا هذه نيزختل

. فوقولل لا اإلثتم مدع

يفاإل عضولا تانايبل ىرخ األ تافلا خملا نم ٍلك نع (60,000)يرلا نم (15,000)ىلإ ةمارغ ضرُف ةدام(246)  ت

. ةقباسلا ةداملا ماكحأب ةلومشملا ريغ هتسالك

اإل ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم يتلا ريدصتلا تانايب تافلا خم نع ةميقلا يلثم ىلإ ةميقلا لثم نم ةمارغ ضرفُت ةدام(248)  

(20,000)يرلا اهغلبم زواجتي قح نود موسر دادرتسإ نم ةدافتس

ةلومشملا ريغ ريدصتلا تانايب تافلا خم نم لك نع (60,000)يرلا ىلإ نم(15,000) ةمارغ ضرفُت ةدام(249)  

. نيتقباسلا نيتداملا ماكحأب

نيرفاسملا لقن نع (170,000)يرلا نم(30,000) ىلإ ةمارغ ضرفُت ةدام(252)  

. ةذفانلا ةمظن واأل نيناوقلا ماكح أل ةفلا خم ةروصب موسرلل قلعم عضو يف ةلوبقملا تارايسلا بلاالدب لخاد عئاضبلا وأ

دصقملا بتكم ىلإ وأ جورخلا بتكم ىلإ تيزنارتلا ب ةلسرملا عئاضبلا ميدقت يف ريخأتلا تافلا خم نع ضرفُت ةدام(253)

ءزج وأ ريخأت موي لك نع (10,000)يرلا نم(7,000)ىلإ ةمارغ تانايبلا يف اهل ةددحملا لهملا ءاضقنإ دعب يلخادلا

. ةعاضبلا ةميق ةمارغلا زواجتت ال نأ ىلع هنم

                            ةيلا:- تلا روبعلا تافلا خم نع (60,000)يرلا نم(15,000) ىلإ ةمارغ ضرفُت ةدام(254)  

لهملا يضُم   دعب روبعلا تانايب ديدستو ءارب إل ( ةمز (لاال ةددحملا تاداهشلا ميدقت  -1

                                       . كلذل ةددحملا

قيبطت نم كلذ عنمي نأ نود ةرباعلا عئاضبلا نع ةيكرمجلا ماتخ األ عزنو واألرارز صاصرلا عطق   -2 

                                        . عئاضبلا يف صقن دوجو نم ققحتلا حةلا يف (271) ةداملا ماكحأ

                                        . كرامجلا ةرادإ ةقفاوم نود روبعلا نايب يف ددحملا كلسملا رييغت   -3

تأي مل يتلا ةيكرمجلا ةمظن يفاأل ةدراولا وأ ةينوناقلا روبعلا طورشو ماكحأ نم ِيأب 4-  اإلخالل

و ةصاخلا و ةيقيقحلا تاعدوتسملا ماكحأ تافلا خم نع ةمارغ ضرُف ت   (255) ةدام . ةقباسلا تارقفلا يف اهركذ

. تاعدوتسملا يرمثتسم وأ باحصأ نم ةمارغلا هذه لصحُتو (60,000)يرلا نم(15,000)ىلإ ةيمهولا
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قطانملا ب ةصاخلا ةيكرمجلا ةمظن واأل نيناوقلا يف ةدراولا صوصنلا اإلخاللب تافلا خم نع ةمارغ ضرفُت ةدام(256)  

نم(15,000)ىلإ(60,000)يرلا. ةرحلا

( ةيحايسلا تارايسلا اهيف (امب ًاتقؤم ةلخدملا عئاضبلا ريدصت ةداعإ يف ريخأتلا تافلا خم نع ةمارغ ضرفُت ةدام(258)  

(6,000) ىلإ نم(2,000) اهل ةددحملا لهملا ءاضقنإ دعب ريدصتلا ةداعإ تانايبل لوصولا يف ريخأتلا تافلا خم كلذكو

. ةعاضبلا ةميق ةمارغلا زواجتت ال نأ ىلع هنم ءزج وأ ريخأت عوبسأ لك نع يرلا

ةيلا: تلا تقؤملا اإلخدلا تافلا خم نع (60,000)يرلا نم(15,000)ىلإ ةمارغ ضرفُت ةدام(259)  

دعب ريدصتلا ةداعإ وأ تقؤملا لا اإلخد تادهعتو ديدستو ءارب إل ةمز لاال ةددحملا تاداهشلا ميدقت -1-

ةيماظنلا لهملا يضُم

ةلسرملا عئاضبلل ةيكرمجلا ماتخ األ عزن وأ وأاألرارز صاصرلا عطق   -2.

حلا يف نوناقلا اذه (271)نم ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةبوقعلا قيبطت نم كلذ عنمي نأ نود ريدصتلا ةداعإ تانايب يف

عئاضبلا يف صقن دوجو نم ققحتلا

-4. كرامجلا ةحلصم ةقفاوم نود تقؤملا لا اإلخد عئاضب دوجول ةددحملا نكام األ رييغت  -3.

ك رامجلا ةحلصم ةقفاوم نود ريدصتلا ةداعإ نايب يف ددحملا كلسملا رييغت                       

ركذ. ام ريغريدصتلا ةداعإ وأ تقؤملا اإلخدلا طورش نم طرش يأب .5- اإلخالل

تافلا خملا نع ةعاضبلا ةميق نع(50%)نم لقت ال نأ ىلع موسرلا لا ثمأ ثالةث ىلإ لثم نم ةمارغ ضرفُت ةدام(260)

                : ةيلا تلا

ًءاوس هماقم موقي ام وأ ةلومحلا نايب يف جردُأ امع رربملا ريغ صقنلا  -1

ديدحت اهيف رذعتي يتلا حلااالت يفو ةطرفنملا عئاضبلا تايمك يف وأ اهتايوتحم يف وأ دورطلا ددع  يف

نع ديزت وال (15.000) نع لقت ال ةمارغ درط لك نع ضرفُت موسرلا و ةميقلا

ام وأ ةلومحلا نايب يف جردُأ امع ةرربملا ريغ ةدايزلا    -2                                          (170.000)يرلا.

ىرخأ دورط ىلع ةعوضوملا اهتاذ ماقر واأل تام ال علا لمحت دورط ةدايزلا يف رهظ اذإو هماقم موقي

. عنملا ماكحأ اهلوانتت يتلا كلت وأ ىلعأ موسرل عضخت يتلا كلت ةدئازلا دورطلا ربتعتف

نايب تافلا خم نع يرلا (60.000) ىلإ (15.000) نم ةمارغ ضرفُت   (262) ةدام

                                          -: ةيلا تلا ةلومحلا

درط اهنأ ىلع هماقم موقي ام وأ ةلومحلا نايب يف تناك ةقيرط يأب ةعومجم ةلفقم دورط ةدع ركذ -1

و تايلبطلا و تابعوتسملا نأشب نوناقلا اذه نم (54) ةداملا ةاعارم عم دحاو

                                          . تاروطقملا

نم (39) ةداملا يف اهيلإ راشملا ىرخ األ تادنتسملا  و هماقم موقي ام وأ ةلومحلا نايب ميدقت مدع  -2

نع هماقم موقي ام وأ ةلومحلا نايب ميدقت يف ريخأتلا كلذكو جارخ واإل لا اإلخد ىدل نوناقلا اذه

                                          . اهتاذ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةدملا

رياغم ةلومح نايب دوجو وأ هماقم موقي ام وأ يماظن ةلومح نايب دوجو مدع  -3

                                         . ةلومحلا ةقيقحل

نيتداملا يف ركُذ ام ريغ هماقم موقي ام وأ ةلومحلا نايب يف هجاردإ بجي ام لا فغإ  -4

                                          . نيتقباسلا

اإل ماكح أل خالًاف ةيماظنلا تاقاطبلا لمحت ال بلُع وأ ةلفقُم مزرل ديربلا قيرط نع داريتس 5- اإل
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ةيلخادلا ةينوناقلا صوصنلا و ةيلودلا وأ ةيبرعلا ةيديربلا تايقافتإ

                                          . ةذفانلا

ةمارغ ضرُف (263)ت ةدام . ةقباسلا داوملا يف ةروكذملا ريغ ىرخ األ ةلومحلا تانايب تافلا خم  -6

-: ةيلا تلا تافلا خملا نع يرلا (280.000) ىلإ (60.000) نم

                                      

ريغ ةروصب قاطنلا اذه ةطباضل ةعضاخلا ةعاضبلل يكرمجلا قاطنلا نمض لقنلا وأ ةزايحلا  -1

                                      . لقنلا دنس نومضم فلا خي لكشب وأ ةيماظن

وأ ةعونمملا وأ ةروصحملا عئاضبلا لقنب يرحب نط نع(200) اهتلومح لقت يتلا نفسلا مايق  -2 

نايب يف تركذ ءاوس يرحبلا يكرمجلا قاطنلا نمض ةنيعملا ةعونمملا وأ ةظهاب موسرل ةعضاخلا

ركذت مل وأ ةلومحلا

وأ ةيرحب ئراوط نع ةئشانلا فورظلا ريغ يف قاطنلا كلذ لخاد اهريس ةهجو ليدبت وأ

                                       . ةرهاق ةوق

يتلا و اهل ةددحملا   نكام األ ريغ يف ىرخ األ لقنلا لئاسو فوقو وأ تارئاطلا طوبه وأ نفسلا وسر  -3

                                      . كرامجلا اهب صخرت

ةرئاد نم صيخرت نود يكرمجلا مرحلل وأ أفرملل ىرخ األ لقنلا لئاسو وأ تارئاطلا و نفسلا ةرداغم  -4 

                . كرامجلا

ئفارملا ريغ يف تارئاطلا طوبه وأ تناك ةلومح ةيأ نم نفسلا وسر -5

عإالم ىلإ ردابي نأ نود فورظلا هذه يف ةرهاقلا ةوقلا وأ ةيرحبلا ئراوطلا حاالت ريغ يفو كلذل ةدعملا تاراطملا وأ

كلذب يكرمج زكرم برقأ

           : ةيلا تلا تافلا خملا نع (280.000)يرلا نم(15.000)ىلإ ةمارغ ضرُف (264)أ-ت ةدام .

نوناقلا اذه (37)نم ةداملا يف اهيلإ راشملا ةيلص األ ةروتافلا ميدقت مدع -1  

          كشالً. ةفلا خم تادنتسم يأ ميدقت وأ

نايب نود اهريدصت ةداعإ  وأ ىرخأ ىلإ لقن ةطساو نم ةعاضب لقن -2    

                            . يماظن صيخرت وأ

بحس وأ اهغيرفت وأ تارئاطلا و نفسلا ادع لقنلا لئاسو نم اهريغ وأ تارايسلا وأ تانحاشلا ليمحت   -3    

خالًاف وأ ًايماظن ةددحملا تاعاسلا جراخ وأ اهيفظوم بايغب وأ كرامجلا ةحلصم نم صيخرت نود عئاضبلا

األ هذه تمت اذإ كلذل ةصصخملا نكام األ ريغ يف اهغيرفت وأ كرامجلا ةحلصم اهددحت يتلا طورشلل

امو تادنتسملا و قئاثولا التو جسلا كسم مدع   -4                                . يكرمجلا مرحلا لخاد عفلا

نم (190) ةداملا يف ةددحملا ةدملل اهب ظافتح اإل مدعو نوناقلا اذه نم (98) ةداملل ًاقفو اهمكح يف

                             . اهميدقت نع عانتم وأاإل نوناقلا اذه

تابوقعلا ىلإ ةفاض باإل مهتابجاو ددحت يتلا ةمظن األ نييكرمجلا نيصلخملا عابتإ مدع   -5   

                         . نوناقلا   اذه (178)نم ةداملا ماكحأ قفو ددصلا اذهب ردصت نأ نكمي يتلا ةيكلسملا

تملتسأ دق نوكت نأ دعب ةيكرمجلا نزاخملا يف ةدوجوملا عئاضبلا يف هنم ققحتملا صقنلا   -6     

                              . اهتايمك ديدحت رذعت اذإ ةميلس ةيرهاظ ةلا حب

نم كلذ عنمي نأ نود اهعون وأ اهتيمك وأ اهتميق ديدحت رذعتي يتلا زجحلا نم ةيجانلا ةعاضبلا   -7 
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. بيرهتلا مرجب ةقح ال ملا

بحس وأ اهغيرفت وأ تارئاطلا و نفسلا ليمحت ةفلا خم نع (500.000)يرلا ىلإ نم(150.000) ةمارغ ضرفُت ب-

طورشلل وأخالًاف ًايماظن ةددحملا تاعاسلا جراخ وأ اهيفظوم بايغب وأ كرامجلا ةحلصم نم صيخرت نود اهنم عئاضبلا

. يكرمجلا مرحلا لخاد هذهاألعفلا تمت اذإ كلذل ةصصخملا نكام ريغاأل يف اهغيرفت وأ كرامجلا ةحلصم اهددحت يتلا

ةقباسلا داوملا ب ةلومشم نكت مل اذإ ةيلا تلا تافلا خملا نع (60.000)يرلا نم(15.000)ىلإ ةمارغ ضرفُت ةدام(267)

                                          -: لصفلا اذه نم

                . ةيكرمجلا الت ماعملا ءارجإ نم برهتلا يف عورشلا وأ برهتلا -1

دورطلا ىلع عوضوملا صاصرلا وأ وأاألرارز ماتخ األ ىلع ةظفاحملا مدع -2 

                                          . اهيف رييغت وأ عئاضبلا يف صقنلا ىلإ كلذ يدؤي نأ نود تابعوتسملا وأ لقنلا طئاسو وأ

ةداملا ماكحأ ةاعارم عم كرامجلا ةحلصم ىلإ مهلبِق نم ةمدقملا فكاالمهت وأ مهتادهعت ذيفنتب علاالةق باحصأ مازتلإ 3-مدع

                                      . نوناقلا اذه  (269)نم

. كلذل ةذفنملا تارارقلا و ةمظن واأل نوناقلا اذه ماكح أل ىرخأ ةفلا خم   4-لك

امو يكرمجلا بيرهتلا ىلع بقاعي ، ةذفانلا ىرخ األ نيناوقلا يف اهيلع صنُي دشأ ةبوقع يأب مدعاإلخالل عم ةدام(271)  

ةيلا:- تلا تابوقعلا ب همكح يف

                                                    : يلي امك كرامجلا ةحلصمل يندم ضيوعت ةباثمب نوكت ةيكرمج ةمارغ -1

ةعونمملا عئاضبلا نع ةميقلا لا ثمأ ةعبرأ ىلإ ةميقلا يلثم نم أ-    

                                                    . ةنيعملا

عئاضبلا نع ًاعم موسرلا و ةميقلا لا ثمأ ثالةث ىلإ موسرلا و ةميقلا لثم نم ب-

                                                   . ةعونمملا

نكت مل ام موسرلل ةعضاخلا عئاضبلا نع موسرلا لا ثمأ ثالةث ىلإ مسرلا لثم نم ج-

فصن نع لقت ال نأ ىلع ةعونمم

                                                     . اهتميق

-2. ةديقم وأ ةعونمم نوكت ال ويتلا موسرلل ةعضاخلا ريغ عئاضبلا نع (40.000)يرلا ىلإ نم(20.000) د- 

ةصتخملا ةمكحمللو زجحلا نم اهتاجن وأ اهزجح مدع دنع اهتميق لداعي امب مكحلا وأ بيرهتلا عوضوم عئاضبلا ةرداصم

دق نكت اممل تارئاطلا و نفسلا ادع اميف كلذو بيرهتلا يف تلمعتسأ يتلا داوملا و تاود واأل لقنلا طئاسو ةرداصمب مكحلا

زجحلا نم اهتاجن وأ اهزجح مدع دنع اهتميق لداعي امب مكحلا وأ ضرغلا اذهل ترجؤتسأ وأ تدعأ

ةعاضبلا ةرداصم ررقي نأ هضوفي نم وأ ةحلصملا سيئرل (271) ةداملا ماكحأ ةاعارم عم   (273) ةدام .

اهتميق زواجتت مل اذإ مهيلع الل دتس اإل مدعو نيبرهملا رارف حةلا يف ةزوجحملا لقنلا طئاسوو

اإل هجو ىلع ةيكرمجلا ةمكحملا ررقت رادقملا اذه ةعاضبلا ةميق تزواجت اذإف (1.500.000)يرلا

ةلا. حلا هذه يف ةزوجحملا ةعاضبلا ةرداصم لا جعتس

و ءايش األ ميقو تامارغلا بمغلا نم كرامجلا ةحلصم هلصحُت امم ةماعلا ةنيزخلل ةدئاعلا ةصحلا ددحُت ةدام(280)أ- 

و تاقفنلا مصخ دعب ةصحلا هذه عطتقتو (%60) ةبسنب كلذو ةيوستلا دقع بجومب ةرداصملا لقنلا طئاسوو عئاضبلا

اهررقي يتلا ةيميظنتلا دعاوقلا يف ددحُي ام قفو كلذ دعب وأ نيربخملا ةصح عاطتقإ لبق امأ موسرلا و بئارضلا

لااإل مكتسإ وأ بيرهتلا تايلمع وأ ةفلا خملا فاشتكإ يف اونواع نم ىلعو مهئاسؤرو نيزجاحلا ىلع يقابلا عزوُيو . ريزولا

طاشنلا و كرتشملا قودنصلا و راخد واإل يعامتج اإل نواعتلا و بيرهتلا ةحفاكم قيدانص   ىلعو اهب ةلصتملا تاءارج

نيذلل ةصصخملا ةبسنلا و عيزوتلا دعاوق ريزولا نم رارقب ددحُت .ب- كرامجلا ةحلصم يفظومب ةصاخلا يفاقثلا و يضايرلا
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يلي: امك صنتو (76) مقرب ةدحاو ةدام (77،76)يف ناتداملا جمدت .ةدام(2) عيزوتلا اذه نم نوديفتسي

نوكي , اهتميق وأ اهأشنم وأ ةعاضبلا تافصاوم لوح علاالةق باحصأو كرامجلا ةرئاد نيب خالف أشن (76)أ- اذإ ةدام

: نيتيت اآل نيتلا حلا ,إاليف ًايعطق ةرئادلا رارق

موسرلا و ةيكرمجلا موسرلا يف قرف الةق علا بحاص قتاع ىلع بترتي نأ ةرئادلا رارق نأش نم ناك 1-اذإ

نع(30.000)يرلا لقت ال ىرخ األ بئارضلا و

نع(60.000) لقت ال اهتميق تناكو ةعاضبلا نع جارف اإل مدع ىلإ يدؤي روكذملا رارقلا ناك 2-اذإ

كرامجلا ةرئاد امهدحأ ,تنيُع ًاحلص الف خلا يف ميكحتلل نيريبخ ىلإ لا حُي رضحم يف الف خلا تبثيو يرلا.

اذإف ًاموي رشع ةسمخ ىلع ديزت ال خاللةدم امهرارق رادصإ امهيلعو ، ًانوناق هلثمي نم ،وأ ةعاضبلا بحاص اآلرخ نيعُيو

ًايئاهن ةرئادلا رارق ربتعأ رضحملا خيرات نم مايأ ةينامث خالل هلثمي يذلا ريبخلا نييعت نع ةعاضبلا بحاص عنتما

نم حيشرتب ريزولا هنيعي مئاد ضوفم نم فلؤت ةنجل ىلإ الف خلا عفُر افلتخا اذإو ًايئاهن امهيأر ناك ناريبخلا قفتأ ب-اذإ

عانتمإ حةلا يفو ، نيفرطلا ولثمم هراتخي ًاحجرم ،واآلرخ رجاتلا هراتخي امهدحأ نيرخآ نيوضع نمو , ةحلصملا سيئر

نيريبخلا ءارآ ىلع علطت نأ دعب اهرارق ةنجللا ردصتو . ًًايئاهن ءاربخلا رارق ربتعأ ةنجللا هذه يف هلثمم رايتخإ نع رجاتلا

نيناوقلل ًاقفو ًاموي نيتس خالل هيف نعطلا متي اممل ًايئاهن ميكحتلا عوضوم يف ةنجللا رارق نوكيو مهب، ةناعتس اإل ىرت نمو

. ميكحتلا تاقفن رساخلا فرطلا لمحتيو ةذفانلا

ةيلا:- تلا داوملا 1990م ةنسل مقر(14) كرامجلا نوناق ىلإ فاضت ةدام(3) 

وأ شيتفتلا يف مهتاطلس ةسرامم وأ مهتابجاوب مايقلا نع كرامجلا يفظوم قاعأ وأ ضرتعأ نم لك بقاعُي ( رركم 55) ةدام

. نيتنس نعديزت ال ةدم سبحلا ب طبضلا

ةحلصم ىلوتت ئدابملا هذهل ًاقيبطتو ةيفافشلا و ةينلعلا و طيسبتلا ئدابم ةيكرمجلا تاءارج يفاإل ىعارُت ( رركم ةدام(56

: يلي ام ةصاخو ةيكرمجلا الت ماعملا ريسب قلعتي اميف ةروطتملا و ةمدقتملا مُظُّنلا و ةثيدحلا بيلا األذخباألس كرامجلا

اإل لئاسولا ب يكرمجلا نايبلا ميدقت زوجيو ، ةبسوحملا ةيكرمجلا تاءارج اإل ةمظنأ قيبطت  -1

. ةينورتكل

. ةدمتعملا ةلقانلا تاكرشلا ربع ًاينورتكلإ ميلستلا رماوأو ( تسيفانملا ) ةلومحلا نايب لا بقتسإ  -2

ةيكرمجلا تاءارج واإل تايلمعلا ريوطتو ، تانايبلا و تامولعملل ينورتكل اإل لدابتلا مادختسإ ميمعت  -3

. ةيقرو ريغ ةينورتكلإ ةئيب يف

 . ةحلصملا سيئر نم رارقب (3،2،1) ةقباسلا تارقفلل ةذفنملا طورشلا و دعاوقلا مظنتو

ةباقرلا اإلخاللب نود ةراجتلا ريسيت أدبم ةيكرمجلا تاءارج اإل قيبطت يف يعارت نأ كرامجلا ةحلصمل ( رركم ةدام(63

يلي:- امل ًاقفو اهترادإو رطاخملا ريدقت يف ةثيدحلا بيلا باألس كلذ ليبس يف دشرتستو ، كرامجلل ةلا عفلا

. ةردصملا و ةدروتسملا ةيكرمجلا تايلا اإلسر ةنياعمو صحفل ةيئاقتن اإل ريياعم دامتعإو ةيكرمجلا رطاخملا ليلحت أ-

سيئرل زوجي ، يئانثتس اإل جارف باإل تاءارج اإل طيسبت ةياغلو نوناقلا اذه  نم (63) ةداملا يف درو ام ةاعارم ب-عم

تابلطتملا ب نيمزتلملا نيردصملا و نيدروتسملا نم ةمدقملا قئاثولا ب لوبقلا ،و عئاضبلا ةنياعم نع زواجتلا ةحلصملا

يف ققدت نأ عئاضبلا نع جارف دعباإل ةيكرمجلا تاطلسلل قحي ةلا حلا هذه يفو . ةراجتلا ليهستو نمأ ريياعمو ةيكرمجلا

علاالةق، بحاص تآشنم يف ةعاضبلا كلتل ريدصتلا و داريتس اإل تايلمعب ةقلعتملا ةيراجتلا و ةيكرمجلا تانايبلا و قئاثولا

يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم هلعالةق رخأ صخش يأ وأ نأشلا بحاص تآشنم يف ةعاضبلا صحفو ةنياعم ءارجإ زوجيو

كلذ. األرم ىضتقا ،اذإ ةعاضبلا نع جارف اإل خيرات نم رهشأ نعثالةث ديزت ال خاللةدم ةروكذملا ةيراجتلا ةيلمعلا

اذه  يف اهيلع صوصنملا ةيكرمجلا ماكح نأاأل لاالقح قيقدتلا و صحفلا ةجيتن ةعاضبلا نع صيلختلا دعب نيبت ج-اذإ

لاالةمز تاءارج اإل ةفاك ذاختإ ةيكرمجلا ةطلسلل ، ةئطاخ وأ ةصقان تامولعم ىلع ًاءانب وأ ئطاخ لكشب تقبط دق نوناقلا
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 . ةرفوتملا تامولعملا ءوض ىلع أطخلا اذه حيحصتل

سيئر نم رارقب ددحتو ، ىرخأ لئاسو وأ ةزهجأ يأ ةعش،وأ باأل صحفلا ةزهجأب عئاضبلا ةنياعم زوجي  ( رركم ةدام(64

 . تاءارج اإل هذهل ةمظنملا دعاوقلا و طورشلا ةحلصملا

روهظ لبق ليلحتلل ةعضاخلا عئاضبلا نع جارف اإل ةينعملا ةهجلا ةقفاوم دعب ةرئادلا ريدمل زوجي ) أ-   رركم ةدام(70

سيئر نم رارق اهب ردصي يتلا سس لأل ًاقفو ىرخ األ بئارضلا و موسرلا و ةيكرمجلا موسرلا ب ميلا نامض ءاقل ةجيتنلا

. ةحلصملا

ةفيرعتلا قيبطت وه ليلحتلا نم فدهلا ناك ،اذإ ليلحتلا ةجيتن روهظ لبق عئاضبلا نع جارف باإل حيرصتلا زوجي ب-

نيحل ةنامأ ةفيرعتلل ىلع األ لدعملا بسح ىرخ األ بئارضلا و موسرلا و ةيكرمجلا موسرلا ةعاضبلا بحاص عفدو ةيكرمجلا

الف. خلا لحم عئاضبلا نم ةنيعب ظافتح اإل ةرئادلا ىلع بجيو ، ةجيتنلا روهظ

 

ناك اذإ تإالاهف،وأ رذعت حةلا يف تافصاوملل ةقباطملا ريغ وأ ةراضلا داوملا ريدصت ةداعإب ةعاضبلا باحصأ مزلي ج-

. اهريغ وأ ةئيبلا و ةحصلا ب ًاررض اإلتالف ةيلمع ىلع بترتي

تانامضلا و نامتئ اإل تاباسح قيرط نع ىرخ األ بئارضلا و موسرلا و ةيكرمجلا موسرلا عفد زوجي ( رركم ةدام(82

، ةيراجتلا ةكرحلا طيشنتو ريسيت اهنأش نم يتلا ةفلتخملا عفدلا لئاسو نم اهريغو ةينورتكل اإل عفدلا لئاسوو ، ةيفرصملا

. كلذب ةصاخلا تاميلعتلا ةحلصملا سيئر ردصيو

نم ةئاملا ب دحاو (%1) هتبسن ًازفاح نوناقلا اذه ذيفنت جملا يف كرامجلا ةحلصم وفظوم حنمُي )أ-   رركم ةدام(179

وا دعاوقلل ًاقفو اهعيزوت متي كرامجلا ةحلصم اهلصحت ،ويتلا ةدروتسملا عئاضبلا ىلع ةلصحملا ةيكرمجلا موسرلا يلا مجإ

. ةحلصملا سيئر ضرع ىلع ًاءانب ريزولا نم رارقب ددحُت يتلا تاءارج إل

،و كرامجلا وفظوم اهب مزتلي نأ بجي يتلا ةينهملا تايق واألخال كولسلا دعاوق ةحلصملا سيئر نم رارقب ردصت ب-

. اهتفلا خم ىلع ةبترتملا ةيكلسملا تابوقعلا

تانايب وأ قئاثو ةيأو تامولعملا و تادنتسملا ربتعي نأ نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنتل يمسر بجاوب فلكُي فظوم لك  ىلع ج-

اهلوادت عنميو ةيرس اهيلع علطي يتلا هماكحأ ذيفنت وأ نوناقلا اذهب قلعتت

اهب. ءاشف وأاإل

عم قافت ،باإل ريزولا هردصي ماظن بجومب مهل زيمملا ةطباضلا لا جرب صاخلا يزلا و ةيكرمجلا ةطباضلا لمع مظني د-

   . صتخملا ريزولا

ةعقاو فاشتكإ ،وأ ةبرهملا ةعاضبلا طبض خيرات يف ةذفانلا ةفيرعتلا موسرل ةبرهملا عئاضبلا عضخت ( رركم 207) ةدام

. ىلعأ مهيأ مكحلا رودص خيرات وأ ةيحلصلا ةيوستلا خيرات ،وأ بيرهتلا

نم رارقب بيرهتلا ةحفاكمل ايلع ةنجل ءاشنإ زوجي نوناقلا اذه (186)نم ةداملا ماكحأب مدعاإلخالل )عم رركم ةدام(286

تايلمعلا ةفرغو ، اهلمع ةيلآو ، اهماهمو ، ةنجللا ءاضعأ رارقلا ددحيو ، ريزولا ضرع ىلع ًاءانب ءارزولا سلجم سيئر

   . كرامجلا ةحلصم يف اهب ةصاخلا

ةيكرمجلا ميقلا فوقُسو نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةيكرمجلا تامارغلا فوقُس ليدعت زوجي ( رركم ةدام(287

ال نأ بجي األوحلا عيمج يفو . ريزولا ضرع ىلع ًاءانب ءارزولا سلجم سيئر نم رارق كلذب ردصي نأ ىلع ةعوطقملا

األوحلا. بسح ةعوطقملا ةيكرمجلا ةميقلا وأ ةمارغلا ةميق نع(20%)نم ةدايزلا ةبسنل ىصق األ دحلا زواجتي

. كرامجلا نأشب 1990م ةنسل مقر(14) نوناقلا :(13-14-34)نم داوملا ب لمعلا ىغلي  (4) ةدام

. ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ًاموي دعبثالنيث نوناقلا اذهب لمعُي  (5) ةدام
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