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  ةيفارغجلا تارشؤملا و ةيراجتلا تام علاال نأشب 2010م ةنسل مقر(23) نونا ق

: بعشلا مسإب

: ةيروهمجلا سيئر

. ةينميلا ةيروهمجلا روتسد ىلع دعباإلطالع

. باونلا سلجم ةقفاوم دعبو

( هصن اآليت نوناقلا انردصأ )

األلو بابلا

فيراعتلا و ةيمستلا

.( ةيفارغجلا تارشؤملا و ةيراجتلا تام علاال نوناق ) نوناقلا اذه ىمسُي  (1) ةدام

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

رخآ: ىنعم صنلا قايس ضتقي اممل

ةينميلا ةيروهمجلا :  ةيروهمجلا

ةراجتلا و ةعانصلا ريزو :  ريزولا .

. ةراجتلا و ةعانصلا ةرازو :  ةرازولا .

. نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئ  :لاال ةحئ لاال

. ةرازولا ب ةيركفلا ةيكلملا ةيامحب ةصتخملا ةماعلا ةراد  :اإل ةصتخملا ةراد اإل

. ةصتخملا ةراد اإل ماع ريدم :  لجسملا

. ةصتخملا ةيراجتلا ةمكحملا :  ةمكحملا

وأ فورح وأ تاملك وأ ءامسأ نم رظنلا ب كارد باقالًلإل ًازيمم كشًال ذخأي ام لك يه ةيراجتلا (3) علاالةم  ةدام

ةعومجم وأ نول نم زيمم نيوكت  وأ ةزراب شوقن وأ روص وأ ماتخأ وأ زومر وأ موسر وأ تاءاضمإ وأ ماقرأ

ةأشنم تامدخ وأ علس زييمت اهلا يف معتسإ داري وأ لمعتست تناك اذإ رصانعلا هذه نم عومجم يأ  وأ ناولأ

. ةيمدخ وأ ةيفرح وأ ةيعارز وأ ةيعانص وأ ةيراجت



②

يناثلا بابلا

ةيراجتلا تام علاال

األلو لصفلا

ةيراجتلا تام علاال ليجست تاءارجإ و طورش

باآل ةلخملا .علاالةم ةزيمم ةفص ةيأ نم ةيلا خلا :علاالةم يتأي ام اهنم رصنعك وأ ةيراجت عكالةم لجسُي ةدام(4)ال

نم فلأتت يتلا .علاالةم ةينيدلا ةغبصلا تاذ زومرلل ةهباشملا وأ ةقباطملا .علاالةم ماعلا ماظنلل ةفلا خملا وأ باد

تاجتنملل ةعئاش ةيمست تحبصأ نمدالةل وأ تامدخلا وأ علسلا ةفيظو وأ ةعيبط اهتضرف تانايب وأ تاراشإ

األ لودلا وأ ةيروهمجلا ب ةصاخلا زومرلا نم اهريغو واألعالم ةماعلا تاراعشلا نم ةنوكملا .علاالةم تامدخلا وأ

نأب يحوي ظفل يأ وأ ةيئاعد وأ ةيفصو تاملك ىلع لمتشت يتلا .علاالةم ةيلودلا و ةيميلق اإل تامظنملا وأ ىرخ

قفاوي اممل هتروص وأ ريغلا .مسإ ةصاخ تازيمم وأ ةزيمب عتمتت اهل علاالةم ليجست بولطملا ةمدخلا وأ ةعلسلا

 إل ةمجرتملا وأ ةهباشملا وأ ةقباطملا .علاالةم يمهو يراجت مسإ ىلع يوتحت يتلا اهلا.علاالةم معتسإ ىلع ًاقبسم

اميف ةيراجتلا تام علاال لجس يف اهديق وأ اهليجست قبس علالةم ةهباشملا وأ ةقباطملا .علاالةم فورعم يراجت مس

هنأش نم دح اهل ىلإ ةهباشم تناك اهب،وأ ةلصلا ةقيثو تامدخوأ تاجتنمب وأ اهتاذ تامدخلا وأ تاجتنملا ب قلعتي

ريغلا لبِق نم ةلمعتسم اهنكلو ةلجسم ريغ علالةم ةهباشملا وأ ةقباطملا .علاالةم سبللا وأ ليلضتلا  ىلإ يدؤي نأ

وأ ليلضتلا ىلإ يدؤي نأ  هنأش نم دح ىلإ ةهباشم وأ ةلثامم تامدخ وأ تاجتنم ىلإ   ةبسنلا ب ةيروهمجلا يف

ةيروهمجلا  يف ةروهشم ةيراجت علالةم ةمجرتم وأ ةهباشم وأ ةقباطم عالةم ليجست زوجي (6)ال .ةدام سبللا

مكحلا سفن يرسيو اهيف. ةلجسم ةروهشملا ةيراجتلا علاالةم نكت مل ولو ةقباطم وأ ةلثامم تامدخ وأ تاجتنم ىلع

وأ ةقباطم ريغ تامدخ وأ تاجتنمل ةبسنلا ب ةيروهمجلا يف ةلجسم تناك ام ىتم   ةروهشملا ةيراجتلا علاالةم ىلع

داقتع اإل ىلع ريغلا لمح ليجستلا اذه نأش نم ناك طاملا اهيلإ ةبسنلا علاالةمب ليجست بولطملا كلتل ةهباشم

قحلي نأ مادختس اإل كلذ نأش نم ناكوأ ةروهشملا ةيراجتلا وعلاالةم تامدخلا وأ تاجتنملا كلت نيب ةلص دوجوب

ىدم ىعاري ، ةروهشم امعالةم ةيراجت عالةم تناك اماذإ ديدحتلو . ةروهشملا ةيراجتلا علاالةم بحاصب ًاررض

          . اهقيوستو اهجيورت ةجيتن ةيروهمجلا يف اهتفرعم كلذ يف امب ينعملا روهمجلا عاطق يف اهتفرعم

تاونسلا سمخلا خالل اهل هلا معتسإب كلذ نرتقإ ىتم اهل مًاكلا ةيراجت عالةم ليجستب ماق نم ربتعُي  (7) ةدام

علاالةم لا معتسإ يف قبسأ ناك نمل قحيو ، هريغل تناك لا معتس اإل ةيولوأ نأ تابثإ متي ،اممل ليجستلل ةيلا تلا

طبب نعطلا زوجي كلذ عمو ليجستلل ةيلا تلا تاونسلا سمخلا خالل ةمكحملا مامأ ليجستلا الن طبب نعطلا ةيراجتلا

. ةينلا ءوسب ليجستلا نارتقإ تبث ىتم ةدم يأب ديقتلا نود ةيراجتلا علاالةم ليجست الن

اهنمضتي نأ بجي يتلا تانايبلا لاالةحئ نيبتو لجسملا ىلإ ًايباتك ةيراجتلا علاالةم ليجست بلط مدقُي (8) ةدام

هيف. تبلا و هتسارد ديعاومو تاءارجإو دعاوقو ةصتخملا ةراد جسالتاإل يف هديق ةقيرطو بلطلا

ليدعت ءارجإ طرشب هلوبق وأ هضفر وأ ةيراجتلا علاالةم ليجست بلط لوبقب َارارق لجسملا ردصُي  (9) ةدام

بجومب ةيامحلا ب عتمتت ىرخأ ةيراجت عبالةم اهسابتلا يدافتلو اهحيضوتل اهليجست بولطملا ةيراجتلا علاالةم ىلع

. نوناقلا اذه

َافقوتم بلطلا لوبقب هرارق ناك وأ ةيراجتلا علاالةم ليجست بلط ضفرب لجسملا رارق ردص (10) اذإ ةدام

ليجستلا بإالغطبلا ةصتخملا ةراد اإل ىلعو ًاببسم هرارق نوكي نأ بجو علاالةم ىلع ليدعت ءارجإ طرش ىلع

َةباتك

. رارقلا كلذب

اهيلع صوصنملا ةيراجتلا علاالةم ىلع ليدعتلا ءارجإب لجسملا رارقل ليجستلا طبلا بجتسي مل (11) اذإ ةدام
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ًال زانتم ربتعأ كلذب بإالهغ خيرات نم ًاموي خاللثالنيث ضفرلا رارق نم ملظتي وأ نوناقلا اذه (9)نم ةداملا يف

. ليجستلا بلط نع

نوناقلا اذه (9)نم ةداملا يف هيلإ راشملا لجسملا رارق نم ملظتلا ةيراجتلا تام علاال ليجست بلا (12) طل ةدام

واإل دعاوقلا لاالةحئ نيبتو ضرغلا اذهل ريزولا اهلكشي ةنجل مامأ رارقلا بإالهغب خيرات نم ًاموي خاللةدمثالنيث

بإال خيرات نم ًاموي خاللثالنيث ةمكحملا مامأ ةنجللا رارق يف نعطلا ملظتملل زوجيو ، ةداملا هذهل ةذفنملا تاءارج

. رارقلا هغب

اإل ةعساو ةليسوب بلطلا الن عإب ةصتخملا ةراد اإل موقت ةيراجتلا علاالةم ليجست بلط لوبق حلا (13) يف ةدام

لاالةحئ. اهددحت راشتن

اهنع نلعملا ةيراجتلا علاالةم ليجست بلط ىلع ًابوتكم ًاضارتعإ لجسملل مدقي نأ ةحلصم يذ لكل  (14) ةدام

(13) ةداملا يف هيلع صوصنملا اإلعالن رشن   خيرات نم ًاموي نيعست خالل كلذو ضارتع اإل بابسأ َانمضتم

نأ ليجستلا طبلا ىلعو ، ضارتع نماإل ةروصب ليجستلا بإالغطبلا ةصتخملا ةراد اإل ىلعو ، نوناقلا اذه نم

بلط نع ًال زانتم ربتعُأ ،إوال ضارتع بإالهغباإل خيرات نم ًاموي خاللثالنيث ةباتك ضارتع اذهاإل ىلع دري

. ليجستلا

ةينوناقلا ديعاوملا يف علاالةم ليجست بلط ىلع مدقملا ضارتع يفاإل ًاببسم ًارارق لجسملا ردصُي  (15) ةدام

. هضفر وأ هلوبقب ًءاوس

(15)نم ةداملا يف هيلإ راشملا لجسملا رارق يف نعطلا ضرتعملا وأ ليجستلا بلط مدقمل زوجي  (16) ةدام

رارقلا يف نعطلا ىلع بترتي ،وال رارقلا ب امهغ بإال خيرات نم ًاموي خاللثالنيث ةمكحملا مامأ نوناقلا اذه

كلذ. ريغ ةمكحملا ررقت اممل ليجستلا تاءارجإ فقو ضارتع اإل ضفرب رداصلا

ضارتع اإل ةلهم ءاهتنإ خيرات ،نم ًارهش رشع ينثإ ةلهم ةيراجتلا علاالةم ليجست بلط مدقم ىطعُي   (17) ةدام

رودص خيرات نم وأ علاالةم ليجست بلط ىلع ضارتع متياإل نأ نود نوناقلا اذه (14)نم ةداملا يف ةددحملا

هبلط. نع ًال زانتم ربتعُأ علاالةمإوال ليجست تاءارجإ لا مكتسإب موقيل ، ضارتع يفاإل لصفلا رارق

تام علاال تانايب عيمج هيف نودت ( ةيراجتلا تام علاال لجس ) ىمسُي ةصتخملا ةراد اإل ىدل لجس دعُي  (18) ةدام

وأ اهديدجت وأ علاالةم مادختسإ صيخرت وأ نهر وأ لقن وأ لزانت وأ رييغت نم اهيلع أرطي ام لكو ةيراجتلا

. نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ىرخ األ تافرصتلا نم يأ وأ اهبطش

ةيراجتلا علاالةم مكلا حنميو ليجستلا بلط عاديإ موسر دادس خيرات نم هرثأ علاالةم ليجستل نوكي  (19) ةدام

صوصنملا ةقيرطلا تاذب ةداهشلا هذه راهشإ متي امك لاالةحئ. اهددحت يتلا تانايبلا ىلع لمتشت ليجست ةداهش

. نوناقلا اذه (13)نم ةداملا يف اهيلع

همسإ يف أرطي رييغت يأ ديقل ةصتخملا ةراد ىلإاإل ًابلط مدقي نأ ةلجسملا ةيراجتلا علاالةم مكلا ىلع  (20) ةدام

لاالةحئ. اهددحت يتلا تاءارج ًاقفولإل هناونع وأ هتيسنج وأ

تام علاال لجس يف ةنودملا دويقلا وأ تانايبلا نم جرختسم ىلع لوصحلا قح ةحلصم يذ لكل (21) ةدام

. كلذل ررقملا مسرلا دادس دعب ةيراجتلا
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يناثلا لصفلا

ليجستلا  راثأ

يلي: ام ةيراجتلا علاالةم ليجست ىلع بترتي ةدام(22) 

ةلباق ، ليجستلا بلط عاديإ مسر دادس خيرات نم أدبت تاونس رشع ةدمل الةم علا ةيامح -1

. اهكلا م ةبغرب ةلثامم تارتفل وأ ةرتفل ديدجتلل

مل يذلا ريغلا عنم يف يراثئتس اإل قحلا هلو اهكلا م لبِق نم ةلجسملا الةم علا لا معتسإ قح -2

تامدخ وأ علسل ةهباشم وأ ةقباطم تام علال يراجتلا لا معتس اإل نم هتقفاوم ىلع لصحي

اإل كلذ نع جتني نأ نكمي نيح ةيراجتلا الةم  علا اهنأشب تلجس يتلا كلتل ةهباشم وأ ةقباطم

. روهمجلل ليلضت وأ سبل ثودح لا  متحإ مادختس

مادختسإ وأ داريتسإ نم ريغلا عنم يف ةيراجتلا علاالةم قحمكلا دفنتسُي ةدام(23) 

ريغلل صخر وأ ةلود يأ يف جتنملا كلذ قيوستب علاالةم ماقمكلا اذإ علاالةم هزيمت يذلا جتنملا عيزوت وأ عيب وأ

. كلذب

ثلا ثلا لصفلا

ديدجتلا

ةداملا يف ةددحملا ةليسولا علاالةمب بإبالغمكلا ةيامحلا ةدم نم ةرشاعلا ةنسلا خالل ةراد موقت اإل ةدام(24)أ-

 علاالةم ديدجتب لجسملل مدقتلا ةلجسملا ةيراجتلا علاالةم مكلا ىلعو علاالةم ديدجت دعومب نوناقلا اذه (13)نم

داعيملا اذه تاوف ىلع بترتيو كلذل ررقملا   مسرلا دادس   لباقم اهل ةددحملا ةدملا ءاهتنإ خيرات نم ةنس ةرتف خالل

. لجسلا نم علاالةم بطشب ةصتخملا ةراد مايقاإل

. نوناقلا اذه (13)نم ةداملا يف ةددحملا ةليسولا قفو اهبطش علاالةموأ ديدجت رشنُي ب-

عبارلا لصفلا

صيخرتلا و نهرلا و ةيكلملا لا قتنإ

يتلا ةأشنملا وأ يراجتلا لحملا نودب عم/وأ اهنهر وأ ةلجسملا ةيراجتلا علاالةم ةيكلم لقن زوجي (25) أ- ةدام

نم نوكي ال نأ ىلع لاالةحئ، اهددحت يتلا تاءارج واإل طباوضلل ًاقفو اهتامدخ وأ اهعلس زييمت يف علاالةم مدختست

 . اهردصم وأ تامدخلا وأ تاجتنملا ةعيبط لوح اميس ال روهمجلا ىدل سبل وأ ليلضت ثادحإ كلذ نأش

وأ تاجتنملل ةبسنلا ب اهمادختسإ علاالةم كلا مل نوكي علاالةم نودب ةأشنملا وأ يراجتلا لحملا ةيكلم تلقتنإ ب-اذإ

كلذ. خالف ىلع فارط األ قفتي علاالةماممل اهنع تلجس يتلا تامدخلا

. ةصتخملا ةهجلا نم هيلع ًاقدصمو ًابوتكم علاالةم ةيكلم لقن دقع نوكي نأ بجي ج-

يتلا ةليسولا ب هرشنو لجسلا يف هديق إالدعب ريغلا ىلع ةجح وأ رثأ اهنهر وأ علاالةم ةيكلم لقن دقعل نوكي د-ال

لاالةحئ. اهددحت
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لك نع علاالةم لا معتسإب ريغلل صخري نأ ةيراجتلا علاالةم كلا (26)أ-مل ةدام

فارط األ قفتي اممل هسفنب اهلمعتسي نأ تقولا تاذ يف هلو علاالةم، اهنع ةلجسملا تامدخلا وأ علسلا ضعب وأ

علاالةم. ةيامحل ةررقملا ةدملا نع صيخرتلا ةدم ديزت نأ زوجي كلذ،وال ريغ ىلع

. ةصتخملا ةهجلا نم هيلع ًاقدصمو ًابوتكم صيخرتلا دقع نوكي نأ بجي ب-

صيخرتلا دقع يف صنُي اممل نطابلا نم صيخرت حنم وأ ريغلل صيخرتلا نع لزانتلا هل صخرملل زوجي ج-ال

. ةحارص هل صخرملا ليوخت ىلع

ةيفارغجلا ةقطنملا قاطن ديدحت يلي: ام ةيراجتلا علاالةم لا معتسإب صيخرتلا دقع نمضتي نأ بجي ةدام(27) 

لمع يأ نع عانتم هلباإل صخرملا مازلإ . صيخرتلل ةددحملا ةدملا علاالةم. لمحت يتلا تامدخلا وأ علسلا قيوستل

علاال كلا مل لفكت يتلا طورشلا علاالةم. اهزيمت يتلا تامدخلا وأ تاجتنملا نأش ىلإاإلقاللنم يدؤي نأ هنأش نم

اإل .متام ليغشتلا وأ ةراد يفاإل لخدتلا نود , صيخرتلا عوضوم علاالةم اهزيمت ىتلا تاجتنملا ةدوج ةبقارم ةم

م ىلع بجي علاالةم.ةدام(28)  ىلإ ةءاس اإل اهنع بترتي دق لا معأ يأ نع هل صخرملا عانتمإ لوح هيلع قافت

علاالةم،وال لا معتسإب صيخرتلا ديق بلطب ةصتخملا ةراد اإل ىلإ مدقتي نأ هل صخرملا وأ ةيراجتلا علاالةم كلا

لاالةحئ. اهددحت يتلا ةليسولا ب هرشنو لجسلا يف هديق االدعب ريغلا لبِق هرثأ صيخرتلل نوكي

صيخرتلا ديق بطش بلطب ةصتخملا ةراد اإل ىلإ مدقتي نأ هل صخرملا وأ ةيراجتلا علاالةم كلا ةدام(29)أ-مل

. صيخرتلا دقع خسف وأ ءاهتنإ تبثي هبام ًاقفرم لجسلا نم

نأ هلو صيخرتلا بطش بلطب األرخ فرطلا راطخإ صيخرتلا ديق بطش لبق ةصتخملا ةراد اإل ىلع ب-

. صيخرتلا ديق بطش تاءارجإو طورش لاالةحئ ددحتو بطشلا بلط ىلع ضرتعي

لاالةحئ. اهددحت يتلا ةليسولا ب صيخرتلا بطش رشنُي ج-

سماخلا لصفلا

الن وطبلا بطشلا

تام علاال لجس نم علاالةم ليجست بطش لجسملا نم بلطي نأ ةلجسملا ةيراجتلا علاالةم كلا ةدام(30) أ-مل

ًاقفو بطشلا بلط مدقيو اهنم ءزج نع وأ علاالةم اهل تلجُس يتلا تامدخلا وأ علسلا لك نع ًءاوس ةيراجتلا

لاالةحئ. اهددحت يتلا تاءارج واإل طورشلل

اذه ماكح خالًافأل اهليجست مت اذإ ةيراجت عالةم ليجست الن طبب مكحلا ةمكحملا نم بلطي نأ ةحلصم يذ لكل ب-

. كلذب ذيفنتلا بجاو يئاهن مكح اهل مدق ىتم ليجستلا بطشب ةصتخملا ةراد اإل موقتو ولاالةحئ، نوناقلا

ةرتفل اهكلا م لبِق نم اهمادختسإ فقوت ةجيتن ةلجسم عالةم بطش ةمكحملا نم بلطي نأ ةحلصم يذ لكل ج-

اهلا. معتسإ مدع رربي ام كلا ملا مدقي مملا بلطلل بيجتست نأ ةمكحمللو ىلعاأللق ةيلا تتم تاونس سمخ

ىلع ريغلا حلا صل اهليجست داعي نأ زوجي فال ديدجتلا مدع ببسب ةيراجت عالةم ليجست بطش مت ةدام(31) اذإ

ليجست بطش خيرات نم تاونس ثالث ءاضقنإ إالدعب ةهباشم تامدخ وأ تاجتنم وأ تامدخلا وأ تاجتنملا سفن

علاالةم.    
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ثلا ثلا بابلا

ةيفارغجلا تارشؤملا

وأ ةيروهمجلا يف ةقطنم وأ عقوم يف ام ةعلس أشنم ددحت يتلا تارشؤملا يه ةيفارغجلا تارشؤملا ةدام(32) 

ىتم لثملا ب ةيروهمجلا لماعت وأ اهيف َافرط ةيروهمجلا نوكت ةيركفلا ةيكلملل ةيلود ةيقافتإ يف وضع ةلود يف

ىلإ ةيساسأ ةروصب ةعجار اهجيورت يف ةرثؤملا و ةعلسلا هذهل ىرخ األ تامسلا وأ ةعمسلا وأ ةيعونلا تناك

ةيامحلا تبستكإ دق نوكت نأ نوناقلا اذه يف ةررقملا ةيامحلا ب تارشؤملا هذه عتمتل طرتشيو . يفارغجلا اهأشنم

. أشنملا دلب يف

يتلا تاجتنملا ىلع عضي نأ ام ةعلس جاتنإ ىف ةصاخ ةرهش تاذ ةهج يف صخش ألي زوجي ةدام(33) ال

. ةصاخلا ةرهشلا تاذ ةهجلا كلت يف تأشن اهنإ معزب روهمجلا للضت ةيفارغج تارشؤم اهب رجاتي

تأشن اهنأب روهمجلا للضت ةقيرطب يحوت ام ةعلس ضرع وأ ةيمست ىف ةليسو ةيأ مادختسإ زوجي ةدام(34) ال

أشنملا خالف ىلع ةيفارغج ةقطنم ىف

اهل. يقيقحلا

هجتني ام ىلع ًايفارغج ًارشؤم عضي نأ اهجاتنإ ىف ةصاخ ةرهش تاذ ةهج ىف ةعلس جتنُمل زوجي (35) ال ةدام

. اهيلا راشملا ةهجلا يف ةجتنم اهنأب يحوت نأ اهنأش نم نوكي ىرخأ قطانم يف ةهيبش علس نم

ةروصب يراجتلا طصالح ىفاإل لدت تحبصأ ةيفارغج ءامسأ تاجتنملا ضعب ىلع قلطُت نأ زوجي  (36) ةدام

أشنملا نود جتنملا سنج ىلع ةيساسأ

هل. يفارغجلا

ةرمتسم ةفصب ةعلسلا جاتنإ نوكي نأ يفارغج رشؤم ىلع لمتشت ةيراجت عالةم ليجستل طرتشُي  (37) ةدام

. ةصاخلا ةرهشلا تاذ ةيفارغجلا ةقطنملا يف ليجستلا طبلا ةفرعمب

اهلا معتسإ ناك اذإ يفارغج رشؤم ىلع لمتشت يتلا ةيراجتلا الةم علا ليجست زوجي (38)ال ةدام  

. ةعلسلل يقيقحلا أشنملا ب قلعتي اميف روهمجلا للضي نأ هنأش نم

دق علاالةم هذه ىف قحلا ناك اذإ يفارغج رشؤم ىلع لمتشت يتلا ةيراجتلا علاالةم ليجست زوجي  (39) ةدام

دلب يف يفارغجلا رشؤملل ةيامحلا حنم لبق وأ نوناقلا اذهب لمعلا خيرات لبق ةين نسحب اهلا معتسإ خالل نم بستكا

. أشنملا

ةيراجت عالةم هنمضتت يفارغج رشؤم يأ مادختسإ عنم ةمكحملا نم بلطي نأ ةحلصم يذ لكل  (40) ةدام

. ةعلسلل   يقيقحلا أشنملا نأشب روهمجلا ليلضت مادختس اذهاإل نأش نم ناك اذإ ةلجسم

عبارلا بابلا

ةتقؤملا ريبادتلا

نأ ةمكحملا مامأ ىوعد ةيأ عفر لبق كلذ ناك ولو تقو يأ يف ةيراجتلا علاالةم كلا مل زوجي (41)أ- ةدام

اإل ذاختإب ةمكحملا نم ًارمأ علاالةم، ليجست ىلع دةلا ةيمسر ةداهشب ةعوفشم ةضيرع ىلع ءانب ، ردصتسي

مدختست يتلا تاود لآلالتواأل يليصفت فصوو رصح ءارجإ : يلي ام صخ األ ىلعو لاالةمز ةيظفحتلا تاءارج

نيوانعو علسلا وأ تاجتنملا كلذكو نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تافلا خملا نم يأ يف تمدختسُأ يتلا وأ
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ىلعا زجحلا عيقوت ةفلا. خملا عوضوم علاالةم اهيلع عضو دق نوكي امم اهريغو قارو وأاأل ةفلغ التوأاأل حملا

ةنامض زجحلا طبلا عدوُي نأ إالدعب اهيلع زجحلا عقوي ىلعأال ةداملا هذه (أ/1)نم ةرقفلا يف ةروكذملا ءايش أل

زجحلا عيقوت دعب زوجيو ، ءاضتق دنعاإل هيلع زوجحملا ضيوعتل ًايلوأ ًاريدقت ةمكحملا اهردقت ةمكحملا ىدل مةيلا

األ لمتشي نأ زوجي .ب- ةذفانلا نيناوقلا ماكح أل ًاقفو زجحلا طبلا اهعدوأ يتلا ةيلا ملا ةنامضلا ةيافك يف ةعزانملا

تاءارج اإل ذيفنت يف زجحلا ب مئاقلا ةنواعمل رثكأ وأ ريبخ بدن يظفحتلا زجحلا ب ةمكحملا نم رداصلا رم

. ةيظفحتلا

اهعبتي مل اذإ نكت مل نأك نوناقلا اذه (41)نم ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيظفحتلا تاءارج اإل ربتعُت ةدام(42) 

. زجحلا عيقوت خيرات نم مايأ ةينامث خالل تاءارج هذهاإل هدض تذختُأ نم دض ىوعد عفر

ءاضقنإ خيرات نم ًاموي نيعست خالل زجاحلا دض ضيوعت ىوعد ةمكحملل مدقي نأ هيلع زوجحملل ةدام(43) 

وأ هيلع زوجحملا دض ىوعدلا عفرب زجاحلا مايق نود نوناقلا اذه (42)نم ةداملا يف هيلع صوصنملا دعوملا

زجاحلا ىلإ ةيلا ملا ةنامضلا درُت ال نيتلا كالحلا يفو اهيف، يئاهنلا مكحلا رودص خيرات نم

اهعفر نود هل ددحملا دعوملا ءاضقنإ وأ هيلع ةعوفرملا ضيوعتلا ىوعد يف تابلا يئاضقلا مكحلا رودص إالدعب

ةيلا. ملا ةنامضلا عوضوم يف لصفلا زجاحلا ىوعد يف رداصلا مكحلا نمضتي اممل

فقوب ةمكحملا نم ًارمأ ةضيرع ىلع ءانب ردصتسي نأ ةلجسملا ةيراجتلا علاالةم كلا مل زوجي (44)أ- ةدام

وأ ةدلقم تام عال لمحت يتلا ةردصملا وأ ةدروتسملا علسلا نع جارف اإل تاءارجإ ذاختإ نم ةيكرمجلا ةرئادلا

ةيفاك يلي:ةلدأ ام علاالةم مكلا مدقي نأ دعب علسلا كلت نع جارف اإل فاقيإب ًارمأ ردصت نأ ةمكحمللو ، ةروزم

قح ةيامحل يفكت ةمكحملا اهردقت مةيلا ةنامض ةفلا. خملا علسلل لصفم فصو . هقوقح ىلع رهاظ دعت دوجوب

ىعدملا و جارف اإل فقو بلط مدقم راطخإ ةمكحملا ىلع .ب- قوقحلا لا معتسا ةءاسإ نود ةلوليحلا و هيلع ىعدملا

. ةداملا هذه (أ)نم ةرقفلا يف اهيلإ راشملا علسلا نع جارف اإل فقو رارقب هيلع

،وأ فقولا رارق تردصأ يتلا ةمكحملا نم رمأب إال ةفوقوملا علسلا نع جرفت نأ ةيكرمجلا ةرئادلل زوجي ج-ال

مايق نود ةداملا هذه (أ)نم ةرقفلا يف اهيلا راشملا علسلا نع رارقلا اذه رودص خيرات ىلع مايأ ةرشع ءاضقنإب

ىلع كلذ نأشب ةيئاضق ىوعد عفرب هحلا صل ردصاألرم نم

كلذ. األرم بلطت اذإ ىرخأ مايأ ةرشع ةدمل علسلا نع جارف اإل فقو ةرتف دُمت نا ةمكحملل زوجيو هيلع، ىعدملا

ةيكرمجلا ةرئادلا يف ةزوجحملا علسلا ةنياعم ةصرف ةعلسلل دروتسملا علاالةمو نممكلا لك ةمكحملا حنمت د-

. ءاعد اإل يفن وأ تابثإ ةيغب

زاجتح اإل ءارج هب قحلت رارضأ يأ نع ةفوقوملا علسلا دروتسمل بسانملا ضيوعتلا ب رمأت نأ ةمكحملل ه-

فقو بلط مدقم ىلإ اهنم يقابلا ةداعإو اهيدل ةعدوملا ةيلا ملا ةنامضلا غلبم نم ضيوعتلا عفد متيو علسلل ئطاخلا

. ضيوعتلا ةميق ةيطغتل ةيفاك ةيلا ملا ةنامضلا نكت مل اذإ يفاضإ غلبم عفدب همازلإ وأ علسلا نع جارف اإل

ةروصب نوناقلا اذه (44)نم ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءارج نماإل يأ ذختت نأ ةمكحملل (45)أ- ةدام

ررض قاحلإ ىلإ اهيف ريخأتلا يدؤي نأ لمتحي يتلا حلااالت يف كلذو اآلرخ فرطلا راطخإ نود ةيظفحت

تاءارج هذهاإل هدض ذختملا فرطلا راطخإ متيو ، يدعتلا تبثت يتلا األةلد عايض ىلإ يدؤي وأ قحلا بحاصب

اهلو هلا وقأ عامسل ةسلج دقع ةمكحملا نم بلطي نأ ءارج هدضاأل ذختأ نمل ةلا حلا هذه يف زوجيو ، اهذيفنت روف

. يظفحتلا ءارج اإل ءاغلإ وأ ليدعت وأ ءاقبإب كلذ ءوض يف رمأت نأ

جاتنإ يف ةكرتشملا ىرخ األ فارط األ ةيوهب قحلا بحاص الم عإب يدعتملا رمأت نأ ءاضتق دنعاإل ، ةمكحملل ب-

. يدعتلا ةروطخ عم بسانتم ريغ كلذ نكي اممل عيزوتلا تاونقو ةدلقم ةيراجت عالةم لمحت يتلا علسلا عيزوتو

ءامسأب قحلا بحاص غلبت نأ ىوعدلا عوضوم يف مكح رودص دنعو ، ءاضتق دنعاإل ، ةصتخملا ةهجلل نكميو



⑧

. يدعتلا عوضوم علسلا ةيمكو هيلإ لسرملا و دروتسملا و لسرملا نيوانعو

تايمكلا ، نوناقلا اذه نم (45-44) نيتداملا يف اهيلع صوصنملا ماكح األ قيبطت نم ىنثتسُي  (46) ةدام

دورط يف لسرت يتلا وأ ةيصخشلا نيرفاسملا ةعتمأ نمض درت يتلا ةيراجتلا ريغ ةغبصلا تاذ علسلا نم ةليلقلا

. ةريغص ةيديرب

سماخلا بابلا

تابوقعلا

ىلع ديزت ال ةدم سبحلا ب بقاعي ، رخآ نوناق يف اهيلع صوصنم دشأ ةبوقع ةيأب مدعاإلخالل ةدام(47)عم

نم: لك نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ يرلا نويلم ىلع ديزت ال مةيلا ةمارغبو نيتنس

. نوناقلا اذه ماكحأ بجومب ةيامحلا ب عتمتت ةلجسم ةيراجت عالةم دلق وأ روز أ-

. ةدلقم وأ ةروزم ةيراجت عالةم ةين ءوسب لمعتسإ ب-

. ريغلل ةكولمم ةيراجت عالةم ةين ءوسب لمعتسإ ج-

. ةروزموأ ةدلقم ةيراجت عالةم لمحت تامدخ لمعتسإ وأ ضرع وأ د-مدق

قح ريغب ةعوضوم وأ ةدلقم وأ ةروزم ةيراجت عالةم اهيلع تاجتنم عيبلا دصقب زاح وأ عيبلل ضرع وأ عاب ه-

. كلذب هملع عم

ال ةدم ةأشنملا غإالق عم ةبوقعلا فعاضت ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تافلا خملا نم يأ راركت حلا يفو

. رهشأ ىلعثالةث ديزت

يرلا. فلأ ةئامسمخ ىلع ديزت ال ةمارغب نوناقلا اذه ماكحأ نم رخآ مكح يأ فلا خي نم لك بقاعي ةدام(48) 

ةيلا: تلا ةيليمكتلا تابوقعلا نم رثكأ وأ ةبوقعب ةفلا خملا ةماسجل ًاعبت فلا خملا ىلع مكحت نأ ةمكحملل ةدام(49) 

وأ ةيراجتلا تاونقلا جراخ اهيف فرصتلا  و ةروزموأ ةدلقم ةيراجت عالةم لمحت يتلا ةزوجحملا علسلا ةرداصم أ-

تإالاهف. ءاضتق دنعاإل

. ةروزملا وأ ةدلقملا ةيراجتلا تام ب-تإالفعلاال

تاونقلا جراخ اهيف فرصتلا و ةيراجتلا علاالةم ديلقت وأ ريوزت يف تلمعتسُأ يتلا تادعملا اآلالتو ةرداصم ج-

تإالاهف. ءاضتق دنعاإل وأ ةيراجتلا

علاالةم. حةلا رييغت نود ةدلقم وأ ةروزم ةيراجت عالةم لمحت يتلا علسلا ريدصت ةداعإب حامسلا مدع د-

هيلع. موكحملا ةقفن ىلع رثكأ وأ ةدحاو ةفيحص يف مكحلا رشن ه-

اذه (48،47)نم نيتداملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نم يأ ةجيتن ررض هباصأ نم لكل زوجي ةدام(50) 

. ررضلا نع ضيوعتلا ب ةبلا طملل ةمكحملا مامأ اهيبكترم ىلع ىوعد عفري نأ نوناقلا

سداسلا بابلا

ةيماتخو ةماع ماكحأ
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ثيح نم ةنيعم تامدخ وأ علس صحف وأ ةبقارم نولوتي نيذلا نييرابتع وأاإل نييعيبطلا صاخش ةدام(51) لأل

صيخرت ىلع لوصحلا ىرخأ ةيصاخ ةيأ وأ اهتيتاذ وأ اهتدوج وأ اهعنص ةقيرط وأ اهبيكرت رصانع وأ اهردصم

ةحلصمل ًاقيقحت صحفلا وأ ةبقارملا ءارجإ ىلع دللالةل ةصصخم نوكت ةيعامج عالةم ليجستب ريزولا نم رارقب

علاالةم هذه ليجست ىلع بترتيو ، ريزولا نم صيخرتب ةلاإال حلا هذه يف علاالةم ةيكلم لا قتنإ زوجي ،وال ةماع

. نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا اآلراث عيمج ةيعامجلا

وأ ةينطولا ضراعملا ىف ضرعُت يتلا تاجتنملا ىلع ةعوضوملا ةيراجتلا عللالةم ةتقؤم ةيامح حنمُت ةدام(52) 

يف اهيلع صوصنملا ةيامحلا ةدمل دادتمإ ةتقؤملا ةيامحلا حنم ىلع بترتي ،وال ةيروهمجلا يف ماقت يتلا ةيلودلا

. ةيامحلا هذه حنمل تاءارج واإل طورشلا لاالةحئ ددحتو ، نوناقلا اذه (22)نم ةداملا

يف يقيقح طاشن زكرم مهل نوذختي نيذلا ، بناج وأاأل نيينميلا نم يرابتعإ وأ يعيبط صخش ةدام(53) ألي

لماعت وأ ةيركفلا ةيكلملل ةيلود ةيقافتإ ةيروهمجلا ب اهطبرت يتلا تانايكلا وأ لودلا ىدحإ يف وأ ةيروهمجلا

. نوناقلا اذه ماكح أل ًاقبط ةيراجت عالةم ليجست بلط يف قحلا ، لثملا ب ةيروهمجلا

خ ةصتخملا ةراد اإل ىدل بلطلا عاديإب ماق ،نم ةيراجتلا علاالةم ليجست بلط يف ةيولو قحاأل حنمُي ةدام(54) 

ةيامحل سيراب ةيقافتإ يف وضع ةلود يف ةصتخملا ةهجلا ىدل اهليجست بلط عاديإ خيرات نم رهشأ ةتس الل

عللالةم ليجستلا بلط ميدقت خيرات وه ةيروهمجلا يف ليجستلا خيرات ربتعي ةلا حلا هذه يفو ةيعانصلا ةيكلملا

. ةلودلا كلت يف ةيراجتلا

ضرع ىلع ًءانب ماعلا بئانلا نم رارق مهتيمستب ردصي نيذلا ، ةصتخملا ةراد اإل يفظومل نوكي ةدام(55)أ-

. يئاضقلا طبضلا يرومأم ةفص ، ريزولا

ماهم يمسرلا ماودلا ءانثأ ةداملا هذه (أ)نم ةرقفلا يف مهيلع صوصنملا يئاضقلا طبضلا ورومأم ىلوتي ب-

تارشؤم وأ ةيراجت تام عال لمحت علس جاتنإ وأ عيزوت وأ عيبب موقت يتلا نزاخملا التو حملا شيتفتو لوخد

يتلا لئاسولا و داوملا طبضو يراد اإل زيرحتلا و زجحلا و نوناقلا اذهل ةفلا خملا قئاثولا تابثإو ةدلقم ةيفارغج

دنعاإل ةيطبضلا لا جرب ةناعتس اإل مهلو نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تافلا خملا نم يأ باكترإ يف تمدختسأ

. ءاضتق

لإل ضرعتلا نم نوناقلا اذه يف ةدراولا ماكح األ ذيفنتب نيفلكملا نييمسرلا نيفظوملا و ةصتخملا تاطلسلا ىفعت ج-

نسحب تذختأ األعفلا كلت نأ ةمكحملل تبث اذإ نوناقلا اذه ذيفنت قايس يف لا عفأ ذاختإ ةجيتن ةيئازجلا تاءارج

ةين. 

. نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت نع ةئشانلا تاعزانملا و ىواعدلا عيمج يف رظنلا ب ةمكحملا صتخت ةدام(56) 

سلجم نم رارق نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تامدخلا نع ةررقملا موسرلا ديدحتب ردصي ةدام(57) 

اإل يفظومل ةيعيجشت زفاوحك موسرلا كلت (20%)نم ةبسن صصخت نإ ىلع ، ريزولا ضرع ىلع ءانب ءارزولا

. لمعلا تابلطتم ثيدحتو ريوطتل ينف معدكو ةصتخملا ةراد

ىلع ًءانب ءارزولا سلجم نم رارق اهب ردصي ةيلحملا ةيفارغجلا تارشؤملا ةيامحل ةمظنملا دعاوقلا ةدام(58) 

علاالةق. تاذ ىرخ األ تاهجلا عم قيسنتلا ب ريزولا ضرع

. ءارزولا سلجم ةقفاوم دعب ءارزولا سلجم سيئر نم رارقب نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا لاالةحئ ردصت ةدام(59) 

نوناقلا ب يروهمجلا رارقلا يف اهيلع صوصنملا ةيراجتلا و ةيعانصلا تام بعلاال ةقلعتملا ماكح األ ىغلُت ةدام(60) 

نوناقلا اذه ماكحأ فلا امخي لكو يركفلا قحلا ناشب 1994م ةنسل مقر(19)

. هرودص خيرات نم رهشأ ثالةث رورم دعب هب لمعُيو ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشنُي ةدام(61) 



⑩

ءاعنصب - ةيروهمجلا ةسائرب ردص

/1431ه ةجحلا 15/وذ خيراتب
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