
 © ساطسق
 0096265538895 ءالمعلا :  ةمدخ 

support@alqistas.com

1986:ةنسلا
داوملا 75:ددع 

خيرات
-1986:نايرسلا

05-17
ةنسل 1986 مقر 22  هتاليدعتو  باونلا  سلجمل  باختنالا  نوناق 

مقر
3398:ةديرجلا

925:ةحفصلا

-05-1986:خيرات
17

(1  ) ةداملا

 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  هب  لمعيو  ةنسل 1986 )  باونلا  سلجمل  باختنالا  نوناق  نوناقلا (  اذه  ىمسي 

(2  ) ةداملا

: كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندا  اهل  ةصصخملا  يناعملا  نوناقلا  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 
.يندرالا ةيندرالا ةيسنجلا  نوناق  ماكحا  ىضتقمب  ةيندرالا  ةيسنجلا  لمحي  ىثنا  وا  ركذ  صخش  لك 
.بخانلا باونلا سلجم  ءاضعا  باختنا  يف  قحلا  هل  يندرا  لك 
.عرتقملا يباختنا هقح  سرامي  بخان  لك 
.حشرملا نوناقلا اذه  ماكحا  قفو  ةباينلا  تاباختنالل  هحيشرت  بلط  لبق  يندرا  لك 
.بئانلا باونلا سلجم  ةيوضعل  هباختنا  مت  يندرا  لك 
مكاحلا
.يرادالا ةظفاحملا يف  ءاضقلا  ريدم  وا  فرصتملا  وا  ظفاحملا 

ةرئادلا
.ةيباختنالا نوناقلا اذه  ماكحا  بجومب  ةيباينلا  دعاقملا  نم  رثكا  وا  دعقم  هل  صصخ  ةكلمملا  نم  ءزج  لك 

ةقطنم
باختنالا
ةيعرفلا

. عارتقالل زكارم  ةدع  وا  زكرم  هيف  نيعي  ةيباختنالا  ةرئادلا  نم  ءزج  لك 

زكرم
.عارتقالا هيف عارتقالا  ةيلمع  ءارجال  ةيباختنالا  هترئاد  نمض  يرادالا  مكاحلا  هنيعي  يذلا  ناكملا 

ةنجل
ةداعا
رظنلا

لجسلا ءانما  دحاو  ةاضقلا  دحا  ةيوضعو  يرادالا  مكاحلا  ةسائرب  ةيباختنا  ةرئاد  لك  يف  ةيلخادلا  ريزو  نم  رارقب  ةلكشملا  ةنجللا 
نم رثكا  دوجو  وا  ةدحاولا  ةيباختنالا  ةرئادلا  يف  يرادا  مكاح  نم  رثكا  دوجو  ةلاح  يفو  تازاوجلاو  ةيندملا  لاوحالا  ةرئاد  يف  يندملا 

. ةنجلل ًاسيئر  نييرادالا  ماكحلا  دحا  ظفاحملا  نم  بيسنتب  ةيلخادلا  ريزو  نيعيف  ةيرادالا  ةدحولا  يف  ةدحاو  ةيباختنا  ةرئاد 
ةنجللا
.ةيزكرملا نوناقلا اذه  ىضتقمب  ةيباختنا  ةرئاد  لك  يف  ةلكشملا  ةنجللا 

ةقاطبلا
ةيباختنالا
ةيصخشلا

. نوناقلا اذه  ماكحا  ىضتقمب  ةيلخادلا  ريزو  نم  تاميلعت  بجومب  ردصت  يتلا  بخانلل  ةيصخشلا  باختنالا  ةقاطب 

نعميقملا هبيغت  درجمب  ةماقالا  كلت  نع  ًاعطقنم  ربتعي  الو  اهيف  هنكسم  عقي  يتلا  ةيباختنالا  ةقطنملا  يف  ةداع  ًاميقم  صخشلا  ربتعي 
. ءاشي تقو  يا  يف  هيلا  ةدوعلا  قح  كلمي  ناك  اذا  كاذ  هنكسم 

(3  ) ةداملا

همسا ناك  اذا  باونلا  سلجم  ءاضعا  باختنا  يف  قحلا  ةنس  لك  نم  زومت  يف 31  هرمع  نم  ةيسمش  ةنس  ةرشع  عست  لمكا  يندرا  لكل  أ . 
ةيئاهنلا . ةيباختنالا  لوادجلا  دحا  يف  ًالجسم 

: باختنالا قح  ةسرامم  نم  مرحي  ب .
هنع . فعي  ملو  ةيسايس  ريغ  ةميرجب  ةدحاو  ةنس  ىلع  ديزت  ةدمل  نجسلاب  هيلع  ًاموكحم  ناك  نم  . 1

ًانوناق . هرابتعا  دعتسي  ملو  سالفالاب  هيلع  ًاموكحم  ناك  نم  . 2
. هنع رجحلا  عفري  ملو  رخآ  ببس  يال  وا  هنع  رجحلا  عفري  ملو  هتاذل  هيلع  ًاروجحم  ناك  نم  . 3

(4  ) ةداملا

ةرم نم  رثكا  قحلا  اذه  لامعتسا  هل  زوجي  امك ال  هيف  همسا  لجسملا  عارتقالا  زكرم  ريغ  يف  عارتقالا  يف  هقح  لمعتسي  نا  بخانلل  زوجي  ال 
. دحاولا باختنالا  يف  ةدحاو 

(5  ) ةداملا

ةمدخلا يف  مهدوجو  ةليط  كلذو  يندملا  عافدلاو  ماعلا  نمالاو  ةيندرالا  ةحلسملا  تاوقلا  يف  نيلماعلا  نع  باختنالا  قح  لامعتسا  فقوي 
. ةيلعفلا

(6  ) ةداملا



لجسي نا  زوجي  الو  ةداع  اهيف  نيميقملا  وا  ةيباختنالا  ةرئادلا  كلت  ءانبا  نم  نيبخانلا  ءامسا  نمضتت  ةيباختنا  ةرئاد  لكل  نيبخانلا  لوادج  ميظنت 
. نيبخانلل دحاو  لودج  نم  رثكا  يف  بخان  يا 

(7  ) ةداملا

 ) ىمست ةيباختنالا  هترئاد  يف  يح  وا  ةيرق  وا  ةدلب  وا  ةنيدم  لكل  يرادالا  مكاحلا  اهنيعي  رثكا  وا  ةنجل  لبق  نم  نيبخانلا  لوادج  دادعا  متي  أ . 
ةموكحلا . يفظوم  نم  مهعيمج  نيوضعو  سيئر  نم  فلاتت  نيبخانلا )  لوادج  ميظنت  ةنجل 

ديعاوملاو تاءارجالاو  تاميلعتلا  ىضتقمب  نيبخانلا  لوادج  دادعا  ةداملا  هذه  نم  ا )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ناجللا  وا  ةنجللا  ىلوتت  ب .
. نوناقلا اذه  ماكحا  دودح  يف  كلذو  ةيلخادلا  ريزو  اهددحي  يتلا 

(8  ) ةداملا

عضوتو نيبخانلا  لوادج  يف  باختنالا  قح  هل  نم  ليجست  يف  هريغ  نود  تازاوجلاو  ةيندملا  لاوحالا  ةرئاد  نع  رداصلا  ةلئاعلا  رتفد  دمتعي 
. اهيف ميقي  يتلا  ةيباختنالا  ةرئادلاب  صاخلا  لودجلا  يف  بخانلا  ليجست  ىلع  ةلالدلا  نمضتت  رتفدلا  ىلع  ةراشا 

(9  ) ةداملا

هتنايدو اهخيراتو  هتدالو  لحمو  همسا  كلذ  يف  امب  ةلئاعلا  رتفد  يف  ةدراو  يه  امك  ةلماك  بخانلا  ةيوه  نيبخانلا  لودج  نمضتي  نا  بجي  أ . 
هرودص . خيراتو  ناكمو  ةلئاعلا  رتفد  مقرو  هتماقا  ناكمو  هتنهمو 

ًاموي رشع  ةسمخ  لالخ  يرادالا  مكاحلا  ىلا  اهنم  ةعقوم  اهمدقت  خسن  ثالث  ىلع  نيبخانلا  لودج  دادعاب  نيبخانلا  لودج  ميظنت  ةنجل  موقت  ب .
الا خسنلا  هذه  نم  ةخسن  يا  ليدعت  زوجي  الو  هيدل  اهنم  ةدحاوب  ظفتحيو  ةروكذملا  خسنلا  ىلع  يرادالا  مكاحلا  عقويو  ةنجللا ،  فيلات  خيرات  نم 

نم مايا  ةعبس  لالخ  ناضرعتف  ناتيقابلا  ناتخسنلا  اما  نوناقلا ،  اذه  ماكحا  قفو  كلذب  ردصت  يتلا  تارارقلل  ًاقبط  حيحصتلاب  قلعتي  ام  يف 
وا يحلا  يف  زراب  ناكم  يف  ضرعت  ةيناثلا  ةخسنلاو  يرادالا  مكاحلا  زكرم  يف  رهاظ  ناكم  يف  امهنم  ةدحاو  هيلا  لوادجلا  خسن  ميدقت  خيرات 

. يرادالا مكاحلا  هنيعي  ماع  ناكم  يفو  ةقالعلا  تاذ  ةيرقلا 
ةيرايتخالا ةئيهلا  ءاضعا  نمو  هنم  ةعقوم  طبض  ةقرو  مدقي  نا  ضرعلاب  ةفلكملا  ةهجلا  وا  راتخملا  ىلعو  مايا ،  ةرشع  ةدمل  ضرعلا  نوكيو 

ةروكذملا . ةروصلاب  لودجلا  ضرع  تبثت 
وا لودجلا  يف  همسا  جاردا  بلطي  نا  هديقب  ةصاخلا  تانايبلا  يف  اطخ  لصح  وا  قح  ريغب  نيبخانلا  لودج  يف  همسا  دري  مل  نم  لكل  ج .

ىلع كلذكو  باختنالا  قح  مهل  سيل  نمم  هريغ  ديق  ىلع  ضرتعي  نا  نيبخانلا  لودج  يف  همسا  درو  نمل  زوجي  امك  هب  ةصاخلا  تانايبلا  حيحصت 
مايا ةعبس  لالخ  نوناقلا  اذه  بجومب  ةلكشملا  رظنلا  ةداعا  ةنجل  ىلا  عباوط  نود  ةباتك  ضارتعالا  مدقيو  قحلا  اذه  مهل  نم  ءامسا  ديق  لافغا 

نيبخانلا . لودج  ضرع  ةدم  ءاهتنا  خيرات  نم 
اهتارارق غلبتو  ضارتعالا  ميدقت  خيرات  نم  مايا  ةعبس  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  اهيلا  ةمدقملا  تاضارتعالا  يف  اهتارارق  رظنلا  ةداعا  ةنجل  ردصت  د .

ةمكحم ىدل  موسر  يا  نود  نعطلل  ةلباق  نوكتو  اهيف  نيبخانلا  لودج  نالعا  مت  يتلا  نكامالا  يف  مايا  ةثالث  ةدمل  اهنع  نالعالاب  نيضرتعملل 
ةمدقملا نوعطلا  يف  اهتارارق  ردصت  نا  ةمكحملا  ىلعو  اهنع  نالعالا  ةدم  ءاهتنا  خيرات  نم  مايا  ةسمخ  لالخ  ةيباختنالا  ةقطنملا  يف  ةيادبلا 

ماما نعطلل  ةلباق  ريغ  ةيعطق  نوكتو  اهرودص  نم  مايا  ةثالث  لالخ  رظنلا  ةداعا  ةنجل  ىلا  اهغيلبت  متيو  مايا .  ةسمخ  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  اهيلا 
رخآ . عجرم  يا 

ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تاءارجالا  ذاختاب  يرادالا  مكاحلا  موقيو  ةيباختنالا  ةرئادلا  يبخان  عيمجل  ةيئاهن  لوادج  رظنلا  ةداعا  ةنجل  عضت  ه .
ةداملا .  هذه  نم  (ب )

. اهبجومب عارتقالا  ةيلمع  يرجتو  ةيعرفلا  وا  ةماعلا  ةيباينلا  تاباختنالا  يف  ةيئاهنلا  لوادجلا  دمتعت  و .
(10  ) ةداملا

زومت رهش  نم  نيب 15 و30  ةعقاولا  ةدملا  لالخ  رئاودلا  كلت  يف  رظنلا  ةداعا  ةنجل  ديوزت  ةيباختنالا  رئاودلا  عيمج  يف  مكاحملا  ىلع  بترتي  أ . 
ةنس ىلع  ديزت  ةدمل  نجسلاب  يضقت  يتلا  كلتو  رجحلاو ،  سالفالاب  ةقلعتملاو  اهتردصا  يتلا  ماكحالا  نع  زجوم  نمضتت  ةمئاقب  ةنس  لك  نم 

وفع . اهلمشي  مل  يتلاو  ةيسايسلا  ريغ  مئارجلا  يف  ةدحاو 
نم نيب 15 و 30  ةعقاولا  ةدملا  لالخ  ةصتخملا  ةيباختنالا  رئاودلا  يف  رظنلا  ةداعا  ناجل  ديوزت  تازاوجلاو  ةيندملا  لاوحالا  ةرئاد  ىلع  ب .

ةداعا تاءارجا  اهلمشت  يتلا  ةدملل  ةقباسلا  ًارهش  رشع  ينثالا  لالخ  اوفوت  نيذلا  صاخشالا  ءامسا  نمضتت  ةمئاقب  ةنس  لك  نم  زومت  رهش 
. نيبخانلا لوادج  يف  رظنلا 

(11  ) ةداملا

نمض لخدت  يتلا  ةيباختنالا  ةرئادلل  ةدئاعلا  نيبخانلا  لوادج  حيقنتب  ةنس  لك  نم  بآ  رهش  نم  لوالا  فصنلا  لالخ  رظنلا  ةداعا  ةنجل  موقت  أ . 
لقحلا يف  بطشلا  بابسا  نيودتو  ةيمسرلا  رئاودلا  نم  اهيلا  ةدراولا  تامولعملاو  تانايبلا  ىلع  ًادامتعا  بطشلا  تايلمع  ءارجاو  اهصاصتخا 

ةيمسرلا . رئاودلا  دويق  عم  تامولعملاو  تانايبلا  كلت  ضراعتت  نا ال  كلذ  يف  طرتشيو  لوادجلا ،  كلت  يف  تاظحالملاب  صاخلا 
طورشلا تناك  اذا  نيبخانلا  لودج  يف  همسا  ليجست  اهل  عباتلا  ةيباختنالا  ةرئادلا  يف  رظنلا  ةداعا  ةنجل  نم  بلطي  نا  صخش  لكل  ب .

. هيف رفاوتت  ةينوناقلا 
(12  ) ةداملا

لوادج ضرعب  نوناقلا  اذه  نم  ( 11  ) ةداملا ماكحال  ًاقفو  اهلامعا  ءاهنال  ةددحملا  ةدملا  ءاهتنا  نم  مايا  ةعبس  دعب  رظنلا  ةداعا  ةنجل  موقت 
مكاحلا زكرم  يف  رهاظ  ناكم  يف  كلذو  مايا  ةعبس  ةدمل  اهيلا  تفيضا  وا  نيبخانلا  لوادج  نم  مهؤامسا  تبطش  نيذلا  صاخشالا  ءامساب 

. ةيلحملا فحصلا  يف  هجولا  كلذ  ىلع  اهضرع  نع  هيونتلاو  يرادالا 

(13  ) ةداملا

هديقب ةصاخلا  تانايبلا  يف  اطخ  عقو  وا  قح  ريغب  نوناقلا  اذه  نم  ( 12  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  لوادجلا  يف  همسا  دري  مل  صخش  لكل 
صخش يال  زوجي  امك  اهضرع  ةدم  ءاهتنا  خيرات  نم  مايا  ةعبس  لالخ  كلذو  رظنلا  ةداعا  ةنجل  ىلا  اهيلع  ًاضارتعا  مدقي  نا  لوادجلا  كلت  يف 

ىلع وا  باختنالا  قح  هل  سيل  نا  ىري  لوادجلا  كلت  يف  رخآ  صخش  يا  ديق  ىلع  اهسفن  ةدملا  لالخ  ضرتعي  نا  نيبخانلا  لوادج  يف  لجسم 
. قحلا كلذ  لثم  هل  نا  ىري  صخش  ديق  لافغا 

(14  ) ةداملا

ىلع ديزت  ةدم ال  لالخ  نوناقلا  اذه  نم  ( 13  ) ةداملا ىضتقمب  اهيلا  تمدق  يتلا  تاضارتعالا  ناشب  اهتارارق  رادصا  رظنلا  ةداعا  ةنجل  ىلع 



مت يتلا  نكامالا  يف  مايا  ةثالث  ةدمل  قلعي  نالعا  بجومب  نيضرتعملل  اهرودص  لاح  اهتارارق  غيلبتو  ضارتعالا ،  ةدم  ءاهتنا  خيرات  نم  مايا  ةعبس 
 ، اهنع نالعالا  ةدم  ءاهتنا  نم  مايا  ةثالث  لالخ  ةيباختنالا  ةقطنملا  يف  ةيادبلا  ةمكحم  ىدل  نعطلل  ةلباق  نوكتو  اهيلع ،  ضرتعملا  لوادجلا  نالعا 

نعطلل ةلباق  ريغ  ةيعطق  اهتارارق  نوكتو  اهميدقت  خيرات  نم  مايا  ةسمخ  لالخ  اهيلا  ةمدقملا  نوعطلا  يف  اهتارارق  ردصت  نا  ةمكحملا  ىلعو 
. اهذيفنتل اهرودص  نم  مايا  ةثالث  لالخ  رظنلا  ةداعا  ةنجل  ىلا  اهغيلبت  اهيلع  بترتيو  رخآ  عجرم  يا  ماما 

(15  ) ةداملا

12 و 13 و 14  ) داوملا ماكحا  ىضتقمب  ةيئاهنلا  ةجردلا  اهباستكا  دعب  ةيباختنالا  لوادجلل  قحالم  ةيباختنا  ةرئاد  لك  يف  رظنلا  ةداعا  ةنجل  عضت 
. يرادالا مكاحلا  ىدل  اهنم  ةيناثلا  ةخسنلا  ظفحتو  ةيلخادلا  ةرازو  ىلا  اهنم  خسنلا  ىدحا  لسرتو  نوناقلا  اذه  نم  ( 

(16  ) ةداملا

اذه ماكحا  ىضتقمب  ةيئاهن  ةروصب  اهميظنت  مت  يتلا  نيبخانلا  لوادج  ةنس  يا  لالخ  يرجت  يتلا  ةيعرفلا  وا  ةماعلا  ةيباينلا  تاباختنالا  يف  دمتعت 
. نوناقلا

(17  ) ةداملا

ءارزولا سلجم  ذختي  روتسدلا  نم  ( 34  ) ةداملا نم  ( 1  ) ةرقفلا ماكحا  ىضتقمب  باونلا  سلجمل  تاباختنالا  ءارجاب  هرما  كلملا  ردصي  نا  دعب 
. ةيمسرلا ةديرجلا  يف  رشنيو  ءارزولا  سيئر  هنلعيو  باختنالا  خيرات  نييعتب  ًارارق 

(18  ) ةداملا

: يلي ام  باونلا  سلجم  ةيوضعل  حشرملا  يف  طرتشي 
ةيبنجا . ةيامح  وا  ةيسنجب  يعدي  ناو ال  لقالا  ىلع  تاونس  رشع  ذنم  ايندرا  نوكي  نا  أ . 

ةيئاهنلا . نيبخانلا  لوادج  ىدحا  يف  ًالجسم  ًابخان  نوكي  نا  ب .
حيشرتلا . ةدم  ةياهن  يف  هرمع  نم  ةيسمش  ةنس  نيثالث  ًالمكم  نوكي  نا  ج .

وا ةيانجب  هيلع  ًاموكحم  نوكي  ناو ال  هنع  فعي  ملو  ةيسايس  ريغ  ةميرجب  ةدحاو  ةنس  ىلع  ديزت  ةدم  نجسلاب  هيلع  موكحم  ريغ  نوكي  نا  د .
ةيقالخا . ةحنج 

ماكحا عم  هتاياغو  هفادهاو  هؤدابم  ىفانتت  ميظنت  وا  بزح  لك  وه  عورشملا  ريغ  ميظنتلاو  عورشم  ريغ  ميظنت  ىلا  ًايمتنم  نوكي  نا ال  ه .
روتسدلا .

ناك نم  ىلع  كلذ  قبطني  الو  كالمالاو  يضارالا  راجئتسا  دوقع  ريغ  نم  دقع  ببسب  ةموكحلا  رئاود  ىدحا  ىدل  ةيدام  ةعفنم  هل  نوكت  نا ال  و .
صاخشا . ةرشع  نم  رثكا  اهؤاضعا  ةكرش  يف  ًامهاسم 

. صاخ نوناقب  نيعت  يتلا  ةجردلا  يف  كلملا  براقا  نم  نوكي  نا ال  ز .
(19  ) ةداملا

. ةدحاو ةيباختنا  ةرئاد  يف  باونلا  سلجم  ةيوضعل  هسفن  حشري  نا  صخش  يال  زوجي 

(20  ) ةداملا

ةماعلا قيدانصلا  وا  ةلودلا  ةنيزخ  نم  ًابتار  نوضاقتي  نيذلا  ةماعلا  ةيمسرلا  تاسسؤملا  ةيموكحلا  رئاودلاو  تارازولا  يف  نيفظوملل  زوجي  ال 
ةيوضعل مهسفنا  اوحشري  نا  ةيورقلاو  ةيدلبلا  سلاجملا  ءاسؤرو  ةيلودلا  تائيهلا  يفظومل  زوجي  امك ال  اهفارشال  ةعضاخلا  وا  اهل  ةعباتلا 

ةيمسرلا ةهجللو  تاباختنالا  ءارجال  ددحملا  خيراتلا  نم  لقالا  ىلع  دحاو  رهش  لبق  مهفئاظو  نم  مهتالاقتسا  اومدق  اذا  الا  باونل  سلجم 
. اهميدقت خيرات  نم  مايا  ةرشع  لالخ  اهناشب  رارقلا  ردصي  مل  اذا  ًامكح  ةلوبقم  ربتعتو  اهضفر  وا  ةلاقتسالا  لوبق  ةصتخملا 

(21  ) ةداملا

حيشرت يا  لبقي  الو  مايا  ةثالث  ةدمل  رمتسيو  ًاموي  نيرشعو  ةسمخب  عارتقالا  ءارجال  ددحملا  مويلا  لبق  باونلا  سلجم  ةيوضعل  حيشرتلا  ادبي 
. اهئاهتنا دعب  مدقي 

(22  ) ةداملا

 ) غلبم اهيف  هسفن  حشري  يتلا  ةيباختنالا  ةرئادلا  يف  ةيلاملا  ريدمل  عفدي  نا  باونلا  سلجم  ةيوضعل  هسفن  حيشرت  يف  بغري  نم  لك  ىلع  أ . 
تالاحلا . نم  ةلاح  يا  يف  دادرتسالل  لباق  ريغ  ةنيزخلل  اداريا  ديقي  رانيد  ( 500

هتدالو ناكمو  همسا  ًانمضتم  اهيف  هسفن  حشري  يتل  ةيباختنالا  ةرئادلا  يف  ظفاحملا  ىلا  نيتخسن  ىلع  حشرملا  نم  حيشرتلا  بلط  مدقي  ب .
ىطعيو نوناقلا  اذه  ماكحا  ىضتقمب  ةبولطملا  تانايبلا  رئاسو  ةيتوبثلا  قئاثولا  هب  ًاقفرم  هل  هسفن  حشري  يذلا  دعقملاو  هتماقا  ناكمو  هتنايدو 

. ةيلخادلا ريزو  هررقي  يذلا  جذومنلا  ىلع  حيشرتلا  بلط  زوجيو  هبلط  ملستب  ظفاحملا  نم  اراعشا  بلطلا  مدقم 
(23  ) ةداملا

ردصي ناو  نوناقلا  اذه  يف  ةدراولا  حيشرتلا  طورشل  حشرملا  نم  ةمدقملا  تانايبلاو  قئاثولاو  بلطلا  ةقباطم  نم  دكاتي  نا  ظفاحملا  ىلع 
. هميدقت خيرات  نم  مايا  ةثالث  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  كلذل  ًاقفو  هضفر  وا  بلطلا  لوبقب  هرارق 

(24  ) ةداملا

رارقلا ىلع  ضرتعي  نا  حيشرتلا  بلاطلو  هضفر  بابسا  نايب  هيلعف  نوناقلا  اذه  ماكحال  هتقباطم  مدعل  حيشرتلا  بلط  ضفر  ظفاحملا  ررق  اذا 
لصفلا ةمكحملا  ىلعو  اهصاصتخا  نمض  ةيباختنالا  ةرئادلا  عقت  يتلا  ةظفاحملا  زكرم  يف  ةيادبلا  ةمكحم  ىدل  هل  هغلبت  خيرات  نم  نيموي  لالخ 



. رخآ عجرم  يا  ىدل  نعطلل  لباق  ريغ  ًايعطق  اهرارق  نوكيو  اهيلا  هميدقت  خيرات  نم  مايا  ةثالث  لالخ  ضارتعالا  يف 

(25  ) ةداملا

خيرات بسح  صاخ  لجس  يف  اهلجسيو  اهلوبقب  ةيادبلا  ةمكحم  رارق  ردص  يتلا  وا  اهلبق  يتلا  حيشرتلا  تابلط  نم  ةخسنب  ظفاحملا  ظفتحي 
لاح كلذو  ةيباختنالا  ةرئادلا  يف  ةزرابو  ةماع  نكاما  يف  اهضرعو  نيحشرملا  كئلوا  ءامساب  ةمئاق  ميظنت  هيلع  بترتيو  هيلا  اهنم  لك  ميدقت 

. لقالا ىلع  نيتيلحم  نيتيموي  نيتفيحص  يف  كلذ  رشنو  ةيعطقلا  وا  ةيئاهنلا  ةجردلا  حيشرتلا  تابلط  باستكا  لامتكا 

(26  ) ةداملا

مئاوق ضرع  خيرات  نم  مايا  ةثالث  لالخ  ايلعلا  لدعلا  ةمكحم  ىدل  ةيباختنالا  هترئاد  يف  نيحشرملا  نم  يا  حيشرت  لوبق  يف  نعطلا  بخان  لكل 
هميدقت خيرات  نم  مايا  ةسمخ  لالخ  نعطلا  يف  لصفلا  ةمكحملا  ىلع  بترتيو  نوناقلا  اذه  نم  ( 25  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  نيحشرملا 

. اهيلا

(27  ) ةداملا

ةقيرطلاب كلذو  اهل  هغلبت  روف  ايلعلا  لدعلا  ةمكحم  تارارق  بجومب  نيحشرملا  ةمئاق  ىلع  تلخدا  يتلا  تاليدعتلا  نع  نلعي  نا  ظفاحملا  ىلع 
ةيئاهنلا ةمئاقلا  يه  ةمئاقلا  هذه  ربتعتو  نوناقلا  اذه  نم  ( 25  ) ةداملا ماكحا  ىضتقمب  نيحشرملا  ةمئاق  نع  اهب  نالعالا  مت  يتلا  اهتاذ 

. ةيباينلا تاباختنالل  نيحشرملل 

(28  ) ةداملا

كئلوا ربتعيف  ةرئادلا  هذهل  ةصصخملا  ةيباينلا  دعاقملا  ددعل  واسم  ةيباختنا  ةرئاد  يا  يف  ةيئاهنلا  ةمئاقلا  يف  نيحشرملا  ددع  نا  نيبت  اذا 
. ةيكزتلاب اهنع  نيبختنم  نوحشرملا 

(29  ) ةداملا

اهناشب ةرداصلا  تارارقلا  اهنم  ىفعت  امك  نوناقلا  اذه  بجومب  مدقت  يتلا  نوعطلاو  تاضارتعالاو  تاءاعدتسالا  عباوطلاو  موسرلا  نم  ىفعت 
. يرادالا مكاحلاو  ناجللاو  تائيهلاو  مكاحملا  نع 

(30  ) ةداملا

. عارتقالل قباسلا  مويلل  يمسرلا  ماودلا  ةياهن  لبق  هحيشرت  بحسي  نا  حشرم  يال  زوجي 

(31  ) ةداملا

ةيباينلا دعاقملا  اهنم  لكل  صصخيو  نوناقلا  اذهب  قحلملا  لودجلل  ًاقفو  ةيباختنالا  رئاودلا  نم  ددع  ىلا  ةيمشاهلا  ةيندرالا  ةكلمملا  مسقت 
اهيلع صوصنملا  تاءارجالا  ىضتقمبو  نوناقلا  اذه  ماكحا  ذافن  دعب  هؤارجا  ررقتي  باونلا  سلجمل  ماع  باختنا  لوا  نم  ًارابتعا  كلذو  هيف  ةنيبملا 

. هيف

(32  ) ةداملا

. ةدحاو ةجرد  ىلعو  ًايرسو  ًاماع  باونلا  باختنا  ىلع  عارتقالا  نوكي 

(33  ) ةداملا

ًاصاخ ًاموي  نيعي  نا  ةيلخادلا  ريزول  زوجي  هنا  ىلع  ةيباختنالا  رئاودلا  عيمجل  دحاو  موي  يف  باونلا  سلجم  ءاضعا  باختنا  ىلع  عارتقالا  يرجي 
. ةماعلا ةحلصملاو  باختنالا  ةمالس  كلذ  تضتقا  اذا  اهنم  ددع  يال  وا  ةيباختنا  ةرئاد  لكل 

(34  ) ةداملا

يتلا ال رئاودلا  يف  حلصلا  ةاضق  دحا  وا  ةيادبلا  ةمكحم  سيئر  ةيوضعو  يرادالا  مكاحلا  ةسائرب  ةيزكرم  ةنجل  ةيباختنا  ةرئاد  لك  يف  لكشت  أ . 
نوناقلا . اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ماهملاب  مايقلا  ةنجللا  هذه  ىلوتتو  ةيلخادلا  ريزو  هنيعي  ةموكحلا  يفظوم  دحاو  ةيادب  ةمكحم  اهيف  دجوت 

. دايحو ةناماب  مهتمهمب  اوموقي  ناب  ةيلخادلا  ريزو  ماما  ًانيمي  لمعلا  اهترشابم  لبق  ةيزكرملا  ةنجللا  ءاضعاو  يسئر  مسقي  ب .

(35  ) ةداملا

ةلماكلا هتيوهو  بخانلا  ةروص  ةيصخشلا  ةيباختنالا  ةقاطبلا  نمضتت  نا  بجيو  بخان  لكل  ةيصخش  باختنا  ةقاطب  ةيلخادلا  ريزو  ردصي  أ . 
يف همقرو  هيف  تيوصتلا  هل  قحي  يذلا  اهيف  عارتقالا  زكرمو  ةيباختنالا  هترئادو  ةيندملا  لاوحالا  ةرئاد  نع  رداصلا  ةلئاعلا  رتفد  نع  ةذوخام 
ةيلخادلا ريزو  اهررقي  يتلا  طورشلا  نمضو  لاوحالا  يفو  ةدملل  ةحلاص  ةيصخشلا  ةيباختنالا  ةقاطبلا  نوكتو  زكرملا  كلذ  يف  نيبخانلا  لودج 

اهردصي . تاميلعت  ىضتقمب  وا  اهسفن  ةقاطبلا  هذه  يف 
يف اهيلع  صوصنملا  ةيصخشلا  ةيباختنالا  ةقاطبلا  اهنمضتت  يتلا  تانايبلا  نم  نايب  يا  ةتقؤم  وا  ةمئاد  ةروصب  ينثتسي  نا  ةيلخادلا  ريزول  ب .

. بخانلا ةروص  كلذ  يف  امب  ةداملا  هذه  نم  ا )  ) ةرقفلا
(36  ) ةداملا



ةرئادلا يف  ةيباختنالا  لوادجلا  يف  رظنلا  ةداعا  وا  ليجستلا  تاءارجا  مامتا  خيرات  نم  ًاموي  نيثالث  لالخ  ردصي  نا  يرادالا  مكاحلا  ىلع  أ . 
ةليسو يابو  ةيلحملا  فحصلا  يفو  ةيمسرلا  ةديرجلا  يف  رشني  ًارارق  نوناقلا  اذه  ماكحال  ًاقفو  ةيعطقلا  ةجردلا  اهباستكاو  هل  ةعباتلا  ةيباختنالا 

: يلي ام  نمضتي  ةيرورض  اهاري  ىرخا 
ةيعرف . ةيباختنا  قطانم  ىلا  ةيباختنالا  ةرئادلا  ميسقت  . 1

ددعلا كلذ  ديزي  نا ال  ىلع  زكرم  لك  يف  نيبخانلا  ددع  نايب  عم  ةيعرفلا  ةيباختنالا  قطانملا  كلت  نم  لكل  عارتقالل  رثكا  وا  زكرم  صيصخت  . 2
. تالاحلا نم  ةلاح  يا  يف  بخان  ةيامعبس  نع 

يتلا تاهجلا  نم  كلذو  ةيصخشلا  ةيباختنالا  ةقاطبلا  ىلع  لوصحلل  ةيئاهنلا  ةيباختنالا  لوادجلا  كلت  يف  مهؤامسا  ةلجسملا  نيبخانلا  ةوعد  . 3
هرارق . يف  اهددحي  يتلا  ةدملا  لالخو  اهنيعي 

ةيباختنالا قطانملا  يف  نيبخانلا  ددع  ةداملا  هذه  نم  ا )  ) ةرقفلا ماكحا  ىضتقمب  هردصي  يذلا  رارقلا  يف  يعاري  نا  يرادالا  مكاحلا  ىلع  ب .
ىلا نيبخانلا  لوصو  ليهستل  كلذو  اهيف  ةرفوتملا  تالصاوملا  لئاسوو  قرطو  اهنم  لكل  اهصصخي  يتلا  عارتقالا  زكارمو  اهددحي  يتلا  ةيعرفلا 

زكارملا . كلت 
ماكحا ىضتقمب  رداصلا  يرادالا  مكاحلا  رارق  يف  اهديدحت  مت  امك  اهنم  لكل  ةصصخملا  عارتقالا  زكارمو  ةيعرفلا  ةيباختنالا  قطانملا  ربتعت  ج .

رشن دعب  تقو  يا  يف  يرجت  ةيعرف  وا  ةماع  ةيباين  تاباختنا  يا  يف  ةدمتعم  كلذ  دعب  هردصي  هل  لدعم  رارق  يا  يفو  ةداملا  هذه  نم  ا )  ) ةرقفلا
. ةيعرف وا  ةماع  تاباختنا  ءارجا  دنع  اهرشن  داعي  نا  ىلع  لاحلا  ىضتقم  بسح  هل  لدعملا  رارقلا  وا  رارقلا  كلذ 

(37  ) ةداملا

زكرم ءاشناب  نوناقلا  اذه  نم  ( 36  ) ةداملا ماكحا  ىضتقمب  يرادالا  مكاحلا  هردصي  يذلا  رارقلا  ىلع  ةيلخادلا  ريزو  ىدل  ضارتعالا  بخان  يال 
خيرات نم  مايا  ةثالث  لالخ  ضارتعالا  مدقي  نا  ىلع  اهيف  عارتقا  زكرم  يا  لقنب  وا  اهيف  همسا  لجسملا  ةيعرفلا  ةيباختنالا  ةقطنملا  يف  عارتقا 

ةهج يا  ىدل  نعطلل  لباق  ريغ  ًايعطق  هرارق  نوكيو  هيلا  هميدقت  خيرات  نم  مايا  ةثالث  لالخ  ضارتعالا  ناشب  هرارق  ريزولا  ردصي  ناو  رارقلا  رشن 
. ةيئاضق وا  ةيرادا 

(38  ) ةداملا

هتجرد لقت  مهنيب ال  نم  اهل  ًاسيئر  نيعيو  يرادالا  مكاحلا  اهنيعي  ةموكحلا  يفظوم  نم  عارتقا  ةئيه  عارتقا  زكرم  لك  ىلع  فارشالا  ىلوتت  أ . 
دحا نيبو  هنيب  تناك  اذا  عارتقالا  ةئيه  يف  فظوم  يا  نييعت  زوجي  هنا ال  ىلع  اهلامعا  يف  اهتدعاسمل  نيرخآ  نيفظوم  نيعي  نا  هلو  ةعباسلا  نع 

ةعبارلا . ةجردلا  ىتح  ةبارق  ةيباختنالا  ةرئادلا  يف  نيحشرملا 
كلذو مات  دايحو  ةناماو  ةهازنب  هتمهمب  موقي  ناب  نيميلا  ةيباختنالا  ةرئادلل  ةيزكرملا  ةنجللا  ماما  عارتقالا  ةئيه  يوضعو  سيئر  نم  لك  مسقي  ب .

باختنالا . ةيلمعب  ءدبلا  لبق 
لحم لحي  نم  وا  ىرخا  عارتقا  ةئيه  لاحلا  يف  يرادالا  مكاحلا  نيعيف  اهيوضع  نم  يا  وا  اهسيئر  باغ  وا  عارتقالا  ةئيه  ءاضعا  باغ  اذا  ج .

. لاحلا ىضتقم  بسح  بئاغلا  وضعلا  وا  اهسيئر 
(39  ) ةداملا

نم ةعباسلا  ةعاسلا  يف  يهتنيو  مويلا  كلذ  حابص  نم  ةعباسلا  ةعاسلا  نم  ةيعرفلا  وا  ةماعلا  ةيباينلا  تاباختنالل  ددحملا  مويلا  يف  عارتقالا  ادبي 
. كلذل ةرورض  كانه  نا  هل  نيبت  اذا  ءاسملا  كلذ  نم  ةعساتلا  ةعاسلا  ىتح  ةدملا  هذه  ديدمت  ةيزكرملا  ةنجللا  سيئرلو  هسفن  مويلا  ءاسم 

(40  ) ةداملا

هل نوكي  نا  حشرم  يال  زوجي  هنا ال  ىلع  عارتقالا  زكارم  نم  زكرم  يا  يف  عارتقالا  ةيلمع  بقاريو  رضحي  نا  ًايطخ  هبدتني  نم  وا  حشرم  لكل 
. هسفن تقولا  يف  دحاو  بودنم  نم  رثكا  زكارملا  كلت  نم  يا  يف 

(41  ) ةداملا

يف نيبخانلا  ةيرح  ىلع  ريثاتلا  هناش  نم  ناك  اذا  عارتقالا  زكرم  يف  هب  مايقلا  ةلواحم  وا  لمع  ياب  مايقلا  عنمي  نا  عارتقالا  ةئيه  سيئر  ىلع 
هجارخا ماعلا  نمالا  لاجر  نم  بلطي  ناو  عارتقالا  زكرم  ةرداغم  هب  مايقلا  لواحي  وا  كلذب  موقي  صخش  يا  نم  بلطي  نا  هلو  مهتاوصاب  ءالدالا 

. كلذ ضفر  اذا  ةوقلاب  هنم 

(42  ) ةداملا

مهنع نيبودنملل  وا  نيحشرمللو  اهعم  لمعلاب  نيفلكملا  نيفظوملاو  عارتقالا  تائيه  ءاضعاو  ءاسؤرل  قحي  نوناقلا  اذه  يف  درو  امم  مغرلاب 
اهيلع رشؤي  ةيفاضا  ةمئاق  يف  نيبخانلا  ءالؤه  ءامسا  لجست  ةلاحلا  هذه  يفو  مهل  نيعملا  عارتقالا  زكرم  يف  باختنالا  قح  اوسرامي  نا 

. هيف همسا  لجسملا  زكرملا  ريغ  يف  مهنم  لك  عارتقا  ببس  اهيف  ركذيو  زكرملا  كلذ  يف  باختنالا  يف  هقح  مهنم  لمعتسا  نم  ءامساب 

(43  ) ةداملا

عارتقالا . ةئيه  سيئر  اهرهظ  ىلع  عقويو  ةيباختنالا  ةرئادلا  متاخب  متختو  ةيلخادلا  ةرازو  ةرابع  اهيلع  عبطت  قاروا  ةطساوب  عارتقالا  يرجي  أ . 
ىلعف بولطملا  ددعلا  نع  لقي  اهددع  نا  نيبت  اذاو  اهتملست  يتلا  قاروالا  ددع  نم  ققحتلا  عارتقالا  يف  عورشلا  لبق  عارتقالا  ةئيه  ىلع  ب .

. صقانلا ددعلا  لامكا  يرادالا  مكاحلا  نم  لاحلا  يف  بلطي  نا  ةئيهلا  سيئر 

(44  ) ةداملا

لاخداب حمست  ةدحاو  ةحتفو  ةفلتخم  لافقا  ةثالث  قودنص  لكل  نوكيو  ةيلخادلا  ريزو  هرقي  يذلا  دحوملا  لكشلا  ىلع  عارتقالا  قودنص  نوكي  أ . 
قودنصلا . يف  طقف  عارتقالا  ةقرو 

هولخ نم  اوققحتيل  مهنع  نيبودنملا  وا  نيحشرملا  نم  نيرضاحلا  ماما  عارتقالا  قودنص  عارتقالا  ةئيه  سيئر  حتفي  عارتقالا  يف  ءدبلا  لبق  ب .
. ةئيهلا هعقوت  ًارضحم  كلذب  مظنيو  اهحيتافم  نم  دحاو  حاتفمب  عارتقالا  ةئيه  نم  وضع  لكو  وه  ظفتحيو  ةثالثلا  هلافقاب  هقلغي  مث 

(45  ) ةداملا

زكرملا يف  يرجت  يتلا  عارتقالا  ةيلمع  نيرضاحلا  نع  بجحي  ثيحب ال  هلخاد  يف  هعضو  متي  لقالا  ىلع  دحاو  لزعم  عارتقا  زكرم  لكل  نوكي 
. نوبخانلا اهلمعتسيل  مالقاب  دوزيو  ةيباختنالا  ةرئادلا  يف  نيحشرملا  ءامساب  ةمئاق  هلخاد  يف  قلعتو 



(46  ) ةداملا

سيئر ققحتي  نا  دعبو  زكرملا  كلذ  يف  دوجوملا  نيبخانلا  لودج  يف  همسا  جردملا  عارتقالا  زكرم  يف  عارتقالا  ةئيه  ماما  بخانلا  رضحي  أ . 
ىلع لدت  ةراشا  لودجلا  يف  هديق  ىلع  عضي  ةيصخشلا  ةيباختنالا  هتقاطب  بجومب  هتيصخش  نمو  لودجلا  كلذ  يف  همسا  دوجو  نم  ةئيهلا 

يال حمسي  نا ال  كلذ  يف  طرتشيو  عارتقالا  يف  هقح  لمعتسيل  لزعملا  ىلا  هجوتلا  هنم  بلطيو  هعقوي  نا  دعب  عارتقالا  ةقرو  هملسيو  هروضح 
عارتقالا . ةئيهل  ةيصخشلا  ةيباختنالا  هتقاطب  زربا  اذا  الا  عارتقالاب  صخش 

قودنصل دوعيو  عارتقالا  ةئيه  سيئر  نم  اهملست  يتلا  عارتقالا  ةقرو  ىلع  هباختنا  يف  بغري  يذلا  حشرملا  مسا  بتكي  نا  بخانلا  ىلع  ب .
هيف . اهعضيل  عارتقالا 

ةيرس ىلع  رثؤي  ضفخنم ال  توصب  هباختنا  ديري  يذلا  حشرملا  مسا  ةباتكب  اهئاضعا  دحا  وا  ةئيهلا  سيئر  فلكي  نا  ايما  ناك  اذا  بخانلل  قحي  ج .
قودنصلا . يف  اهعضيل  ةقرولا  هملسيو  هتباتك  دعب  هيلع  مسالا  ةئيهلا  سيئر  ولتي  نا  ىلع  عارتقالا 

لقح يف  همسا  لباقم  رشؤيو  هتوصب  ءالدالا  لبق  عارتقالا  ةعاق  يف  نيرضاحلا  ماما  يمالا  بخانلا  مسا  عارتقالا  ةئيه  سيئر  نلعي  د .
. كلذك سيل  وهو  يما  هنا  يعدي  نا  بخانلل  زوجي  الو  ايما  عرتقا  هناب  تاظحالملا 

(47  ) ةداملا

نوكتو اهميدقت  روف  عارتقالا  تاءارجا  ريس  ىلع  مهنع  نوبودنملا  وا  نوحشرملا  اهمدقي  يتلا  تاضارتعالا  يف  لصفلا  عارتقالا  ةئيه  ىلوتت 
. ةيعطق اهناشب  اهتارارق 

(48  ) ةداملا

ام نمضتي  مهنع  نيبودنملا  وا  نيحشرملا  نم  نيرضاحلا  نم  بغري  نم  هعقوت  ًارضحم  عارتقالا  ةئيه  مظنت  عارتقالا  ةيلمع  نم  ءاهتنالا  دعب  أ . 
: يلي

عارتقالا . زكرم  يف  نيبخانلا  ةمئاق  يف  نيلجسملا  نيبخانلا  ددع  . 1
عارتقالا . قح  اوسرام  نيذلا  نيبخانلا  ددع  . 2
عارتقالا . ةئيهل  تملس  يتلا  قاروالا  ددع  . 3

اهفالتا . ببسو  تفلتا  يتلا  قاروالاو  لامعتسا  نود  تيقب  يتلاو  عارتقالا  يف  تلمعتسا  يتلا  قاروالا  ددع  . 4
عارتقالا قودنص  نم  يولعلا  ءزجلا  ىلع  لامعتسا  نود  تيقب  يتلا  قاروالاو  ةداملا  هذه  نم  ا )  ) ةرقفلا يف  هيلع  صوصنملا  رضحملا  عضوي  ب .

عارتقا . ةئيه  متاخب  هتدقع  متخي  طابرب  تبثت  شامق  ةعطقب  اهعم  فليو 
ةيزكرملا ةنجللا  ىلا  اهملستو  ةيباختنالا  ةرئادلا  زكرم  ىلا  نيبخانلا  لودجو  اهمتاخو  ةثالثلا  هحيتافم  عم  عارتقالا  قودنص  عارتقالا  ةئيه  لقنت  ج .

. اهسيئر هعقوي  يمسر  لاصيا  لباقم 
(49  ) ةداملا

اهلامعا يف  اهتدعاسمل  ةيعرف  ًاناجل  فلؤت  نا  اهل  زوجيو  ةيباختنالا  ةرئادلل  ةيزكرملا  ةنجللا  فارشاب  نيعرتقملا  تاوصا  زرف  ةيلمع  يرجت  أ . 
نم ةموكحلا  يفظوم  نم  وا  نييعرشلا  وا  نييماظنلا  ةاضقلا  دحا  ةسائرب  ناجللا  كلت  نم  ةنجل  لك  فلاتت  نا  ىلع  تاوصالا  زرف  كلذ  يف  امب 

نيفظوملا . نم  نيرخآ  نينثا  ةيوضعو  لقالا  ىلع  ةيناثلا  ةئفلا 
نيحشرملا . نم  لك  اهلان  يتلا  تاوصالا  ءاصحا  يف  اهتدعاسمل  ةيعرفلا  زرفلا  ناجل  نم  ةنجل  لكل  رثكا  وا  نيبتاك  ةيزكرملا  ةنجللا  نيعت  ب .

مهترشابم لبق  كلذو  دايحو  ةناماب  مهتمهمب  اوموقي  ناب  ةيزكرملا  ةنجللا  ماما  ًانيمي  باتكلاو  ةيعرفلا  زرفلا  ناجل  ءاضعاو  سيئر  مسقي  ج .
ةسرامم هريغ  دحال  قحي  الو  زرفلا  ةيلمع  بقاريو  رضحي  نا  يرادالا  مكاحلا  نم  قدصم  يطخ  باتكب  هلثمي  نم  وا  حشرم  لكل  قحيو  لمعلا 

. قحلا اذه 
(50  ) ةداملا

حيتافم نادقف  ةلاح  يفو  مهنع  نيبودنملا  وا  نيحشرملا  نم  نيرضاحلا  ماماو  اهيوضع  روضحب  ةيعرفلا  زرفلا  ةنجل  لبق  نم  قودنصلا  حتفي 
ىصحت نا  دعبو  ةيرورض  اهاري  يتلا  ةليسولا  وا  ةقيرطلابو  قودنصلا  حتفل  ةمزاللا  ريبادتلا  ةنجللا  سيئر  ذختي  اهنم  دحاو  يا  وا  ةثالثلا  قودنصلا 

نيرضاحلا هعمسي  توصب  هلخادب  ةدوجوملا  ةقرولا  ىلع  ةنودملا  ءامسالا  ةءارقب  اهئاضعا  دحا  وا  اهسيئر  ادبي  هلخادب  ةدوجوملا  قاروالا  ةنجللا 
نيفشك ىلع  زرفلا  ةنجل  ةباقر  تحت  نوحشرملا  اهلاني  يتلا  تاوصالا  ليجستو  اهتءارق  دنع  عارتقالا  قاروا  ىلع  عالطالا  مهل  حيتت  ةروصبو 

. اهاوضعو ةنجللا  سيئر  امهعقوي  نيتلصفنم 
(51  ) ةداملا

ربتعي قودنصلا  كلذل  نيعرتقملا  ددع  نم  نم 5 % رثكاب  صقني  وا  ديزي  هيف  قاروالا  ددع  نا  عارتقا  قودنص  يا  يف  تاوصالا  زرف  دعب  نيبت  اذا 
. يرادالا مكاحلا  هددحي  امل  ًاقفو  هدعب  يذلا  وا  يلاتلا  مويلا  يف  داعيو  ًايغال  هب  صاخلا  عارتقالا 

(52  ) ةداملا

ءامسالا . ةيقب  فذحتو  طقف  لوالا  مسالا  دمتعي  نيحشرملا  ءامسا  نم  مسا  نم  رثكا  ىلع  عارتقا  ةقرو  تلمتشا  اذا  أ . 
ربتعيف سابتلالا  نم  عنمتو  هيلع  ةلالدلل  يفكت  نئارق  ىلع  لمتشت  اهنكلو  حضاو  ريغ  عارتقالا  ةقرو  يف  نودملا  حشرملا  مسا  ناك  اذا  ب .

. حشرملا كلذل  هنا  ىلع  مسالا 

(53  ) ةداملا

يف لخدت  الو  ةلطاب  عارتقالا  ةقرو  دعت  نوناقلا  اذه  ماكحا  ىضتقمب  ةلطاب  عارتقالا  ةقرو  اهيف  ربتعت  يتلا  ىرخالا  تالاحلا  ةاعارم  عم  أ . 
: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يا  يف  تاوصالا  باسح 

. عارتقالا ةئيه  سيئر  نم  ةعقوم  ريغو  ةيباختنالا  ةرئادلا  متاخو  ةيلخادلا  ةرازو  متاخب  ةموتخم  ريغ  ةقرولا  تناك  اذا  . 1
اهيف . نينودملا  نيحشرملا  ءامسا  نم  مسا  يا  ةءارق  ناكمالاب  نكي  مل  اذا  . 2

ةنيعم . تارابع  ةقرولا  تنمضت  اذا  . 3
. اهنالطب بابسا  وا  ببس  اهنم  لك  ىلع  نودت  نا  دعب  ةنجللا  نم  عقوتو  ةيعرفلا  زرفلا  ةنجل  رضحم  ىلا  ةلطابلا  عارتقالا  قاروا  مضت  ب .

(54  ) ةداملا

ناشب ةبسانم  اهارت  يتلا  تارارقلا  ردصتو  تاوصالا  زرف  ةيلمع  ءارجا  ءانثا  اهيلا  مدقت  يتلا  تاضارتعالا  يف  لصفلا  ةيزكرملا  ةنجللا  ىلوتت 



. زرفلا تاءارجا  اهيضتقت  يتلا  ةعرسلاب  تاضارتعالا  كلت 

(55  ) ةداملا

: يلي ام  نمضتي  اهيوضعو  اهسيئر  نم  عقوي  نيتخسن  ىلع  ًارضحم  ةيعرفلا  زرفلا  ناجل  نم  ةنجل  لك  مظنت  تاوصالا  زرف  ءاهتنا  دعب  أ . 
عارتقالا . زكرم  يف  نيلجسملا  نيبخانلا  ددع  . 1

نيبخانلا . كئلوا  نم  اوعرتقا  نيذلا  ددع  . 2
حشرم . لك  اهلان  يتلا  تاوصالا  ددع  . 3

. اهفالتا ببسو  تفلتا  يتلاو  لمعتست  مل  يتلاو  عارتقالا  يف  تلمعتسا  يتلا  قاروالا  ددع  . 4
اهضفر . وا  اهلوبق  زرفلا  ةنجل  ررقت  مل  يتلا  عارتقالا  قاروا  ددع  . 5

قاروالاو مهنم  اوعرتقا  نيذلا  ءامسا  ىلع  اهيف  رشؤملا  نيبخانلا  مئاوق  ةداملا  هذه  نم  ا )  ) ةرقفلا يف  هيلع  صوصنملا  رضحملاب  قفري  ب .
. ةيزكرملا ةنجللا  ىلا  لاحلا  يف  اهعيمج  ملستو  زرفلا  ةيلمع  يف  لمعتست  مل  وا  تلمعتسا  يتلا 

(56  ) ةداملا

ةروصب ةيزكرملا  ةنجللا  لبق  نم  ةيباختنالا  ةرئادلا  يف  تاباختنالل  ةيئاهنلا  جئاتنلا  نالعاو  حشرم  لك  اهلان  يتلا  تاوصالا  عمج  ةيلمع  يرجت 
قاروالاو اهتارارق  عيمج  نمو  هنم  ةخسن  لسرت  جئاتنلا  كلتب  ًارضحم  ةنجللا  مظنتو  مهنع  نيبودنملا  وا  نيحشرملا  نم  نيرضاحلا  ماما  ةينلع 

. رهشا ةتس  نع  لقت  ةدمل ال  اهب  ظافتحالل  ةيلخادلا  ةرازو  ىلا  باختنالاب  ةقلعتملا 

(57  ) ةداملا

دحاو دعقمل  نيحشرملا  نم  رثكا  وا  نينثا  نيب  تواست  اذاو  نيعرتقملا  تاوصا  نم  ربكالا  ددعلا  لان  يذلا  حشرملا  باختنالا  يف  ًازئاف  ربتعي 
ىلع ديزت  ةدم ال  لالخ  باختنالا  اذه  يرجي  نا  ىلع  ةيلخادلا  ريزو  هددحي  يذلا  مويلا  يف  لاحلا  ىضتقم  بسح  مهنيب  وا  امهنيب  باختنالا  داعيف 

. باختنالا ءارجا  خيرات  نم  مايا  ةعبس 

(58  ) ةداملا

كلذو ةيباختنالا  رئاودلل  ةيزكرملا  ناجللا  نم  ةمظنملا  تاباختنالا  رضاحم  يف  تدرو  امك  ةيلخادلا  ريزو  لبق  نم  تاباختنالل  ةماعلا  جئاتنلا  نلعت 
سلجم يف  ًابئان  بختنا  صخش  لك  ىلا  ةيلخادلا  ريزو  ردصيو  ةيلخادلا  ةرازو  ىلا  رضاحملا  كلت  لوصو  نم  نيموي  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ 

. ةيمسرلا ةديرجلا  يف  كلذ  رشنيو  ةيباختنا  ةداهش  باونلا 

(59  ) ةداملا

رشع ةسمخ  لالخ  سلجملل  ةماعلا  ةنامالا  ىلا  نعطلا  اذه  مدقيو  باونلا  سلجم  يف  ًاوضع  صخش  يا  باختنا  ةحص  يف  نعطي  نا  بخان  لكل 
. هنعط يف  اهيلا  دنتسي  يتلا  ةينوناقلا  بابسالا  ًانمضتم  ةيباختنالا  هترئاد  يف  باختنالا  جئاتن  نالعا  خيرات  نم  ًاموي 

(60  ) ةداملا

قباسلا مويلل  رمتستو  حيشرتلا  ةدم  ءادتبا  خيرات  نم  اهب  مايقلا  حشرم  يال  حمسيو  نوناقلا  اذه  ماكحا  قفو  ةرح  ةيباختنالا  ةياعدلا  نوكت  أ . 
صوصنملا تابوقعلا  ةلئاط  تحت  كلذو  ةيباختنالا  ةياعدلا  عاونا  نم  عون  ياب  هيف  مايقلا  رظحي  ثيح  باختنالا  ءارجال  ددحملا  مويلل  ةرشابم 

نوناقلا . اذه  يف  اهيلع 
تارازولا اهلغشت  يتلا  ةينبالاو  ةيملعلا  دهاعملاو  ةدابعلا  رود  يف  ةيباختنالا  بطخلا  ءاقلاو  ةيباختنالا  تاعامتجالا  دقعو  ميظنت  عنمي  ب .

. ةموكحلا فارشال  ةعضاخلا  وا  ةماعلا  ةيمسرلا  تاسسؤملاو  رئاودلاو 
(61  ) ةداملا

مهءامسا لمحت  نا  ةطيرش  مهلمع  جهانمو  مهططخب  ةقلعتملا  تانايبلاو  مهفادها  ةنمضتم  تارشنلاو  تانالعالا  اوردصي  نا  نيحشرملل  أ . 
موسرلا . نم  تانايبلاو  تارشنلاو  تانالعالا  هذه  ىفعتو  ةحيرصلا 

يتلا روصلاو  موسرلاو  تاباتكلا  عاونا  رئاس  يفو  ةيباختنالا  تارشنلاو  تانالعالاو  تاعامتجالا  يف  يمسرلا  ةلودلا  راعش  لامعتسا  زوجي  ال  ب .
. ةيباختنالا ةياعدلا  يف  لقنلا  طئاسو  ىلع  توصلا  تاربكم  لامعتسا  عنمي  امك  ةيباختنالا  ةياعدلا  تاياغل  مدختست 

(62  ) ةداملا

ىرخالا لاحملاو  ناردجلا  ىلع  ةباتكلاو  موسرلاو  روصلا  كلذ  يف  امب  يباختنا  روشنم  وا  ةطفاي  وا  نالعا  يا  عضو  وا  قاصلا  وا  رشن  رظحي 
يا يف  ةيلحملاو  ةيدلبلا  تاطلسللو  ىرقلاو  ندملا  يف  ةيورقلاو  ةيدلبلا  سلاجملاو  تانامالا  سلاجم  لبق  نم  اهل  ةصصخملا  نكامالا  ددحتو 

. مهراذنا ىلا  ةجاحلا  نود  نيحشرملا  نم  مهب  قلعتت  نم  ةقفن  ىلع  رظحلا  اذهل  ةفلاخم  يا  ةلازا  تقو 

(63  ) ةداملا

وا ضيرعتلا  حشرملا  اهب  موقي  وا  اهردصي  وا  اهيقلي  يتلا  ىرخالا  ةيباختنالا  ةياعدلا  لئاسوو  تانالعالاو  تارشنلاو  تاباطخلا  نمضتت  نا  زوجي  ال 
. نينطاوملا تائف  نيب  ةيميلقالا  وا  ةيلبقلا  وا  ةيفئاطلا  تارعنلا  ةراثا  وا  ةرشابم  ريغ  وا  ةرشابم  ةروصب  رخآ  حشرم  ياب  نعطلا 

(64  ) ةداملا

. نيحشرملا نم  يا  حلاصل  ةيباختنالا  ةياعدلاب  مايقلا  ةيلحملا  تاطلسلاو  ةماعلا  ةيمسرلا  تاسسؤملاو  ةموكحلا  يفظوم  ىلع  رظحي 

(65  ) ةداملا



دعي وا  عفانملا  نم  كلذ  ريغ  وا  ةينيع  وا  ةيدقن  تادعاسم  وا  تاعربت  وا  اياده  ةيباختنالا  ةياعدلاب  همايق  لالخ  نم  مدقي  نا  حشرم  يا  ىلع  رظحي 
صخش يا  ىلع  رظحي  امك  تيوصتلا  ىلع  ريثاتلا  دصقب  ريغلا  ةطساوب  وا  ةرشابم  ةروصب  كلذ  ناك  ءاوس  يونعم  وا  يعيبط  صخشل  اهميدقتب 

. حشرم يا  نم  اهب  دعولا  وا  تادعاسملا  وا  تاعربتلا  وا  ايادهلا  كلت  لثم  بلطي  نا 

(66  ) ةداملا

ديزت الو  رانيد  يتئام  نع  لقت  ةمارغب ال  وا  ةدحاو  ةنس  ىلع  ديزت  الو  رهشا  ةثالث  نع  لقت  ةدمل ال  سبحلاب  ةيادبلا  ةمكحم  لبق  نم  بقاعي 
: ةيلاتلا لاعفالا  نم  يا  باكتراب  نيدا  نم  لك  نيتبوقعلا  اتلكب  وا  رانيد  ةيامسمخ 

باختنالا . يف  عارتقالا  دصقب  هريغ  مسا  وا  ةيصخش  لحتنا  أ . 
ةدحاو . ةرم  نم  رثكا  عارتقالا  يف  هقح  لمعتسا  ب .

باختنالا . موي  عارتقالا  زكارم  نم  زكرم  يا  يف  ةماعلا  ةمالسلاو  نمالا  ىلع  ةرطخ  ةادا  وا  ةحلسالا  نم  رخآ  عون  يا  وا  ًايران  ًاحالس  لمح  ج .
اهئارجا . نع  نيلوؤسملا  نم  يال  ءوسب  ضرعتلا  وا  اهريخات  وا  ةيباختنالا  تايلمعلا  ىلع  ريثاتلل  زرفلا  وا  عارتقالا  زكرم  ىلا  ةوقلاب  لوخدلا  د .

روصلا . نم  ةروص  ياب  ةيباختنالا  تايلمعلا  ةقاعا  وا  باختنالا  ةيرح  ىلع  ريثاتلا  ه .
وا قاروالا  وا  لوادجلا  هذه  نم  يا  ةقرس  وا  عارتقالل  ةدعملا  قاروالا  وا  ةيباختنالا  لوادجلا  وا  عارتقالا  قيدانص  نم  قودنص  ياب  ثبعلا  و .

يف اهيلع  صوصنملا  ةبوقعلل  ىلعالا  دحلاب  بقاعي  ةلاحلا  هذه  يفو  هتيرسو  باختنالا  تاءارجا  ةمالسب  سملا  دصقب  لمع  ياب  مايقلا  وا  اهفالتا 
ةداملا . هذه 

. نوناقلا اذه  نم   ( 61،62،63،64،65  ، 60 داوملا (  يف  اهيلع  صوصنملا  ةروظحملا  لامعالا  نم  لمع  يا  بكترا  ز .
(67  ) ةداملا

فالآ ةسمخ  نع  ديزت  الو  رانيد  فلا  نع  لقت  ةمارغبو ال  تاونس  رشع  ىلع  ديزت  الو  تاونس  سمخ  نع  لقت  ةدمل ال  ةقاشلا  لاغشالاب  بقاعي 
يف لخدت  نم  لك  ةبوقعلا  سفنب  بقاعيو  هلخادب  ةدوجوملا  تاوصالا  زرف  لبق  عارتقا  قودنص  ىلع  ءاليتسالا  لواح  وا  ىلوتسا  نم  لك  رانيد 

. اهباكترا ىلع  دعاس  وا  ضرح  وا  ةميرجلا  هذه  ذيفنت 

(68  ) ةداملا

ءاصحاو زرفلاو  عارتقالا  تايلمع  ءارجا  وا  اهحيقنت  وا  ةيباختنالا  لوادجلا  دادعاو  ميظنتل  نينيعملا  ناجللا  ءاضعا  نم  وضع  يا  بكترا  اذا 
سبحلاب بقاعيف  ةيلاتلا  لاعفالا  نم  ايا  نوناقلا  اذه  ماكحا  بجومب  تايلمعلا  هذه  ىلع  فارشالا  مهيلا  دوهعملا  نيفظوملا  نم  يا  وا  تاوصالا 

: نيتبوقعلا اتلكب  وا  رانيد  فلا  ىلع  ديزت  الو  رانيد  ةيامسمخ  نع  لقت  ةمارغب ال  وا  تاونس  ةثالث  ىلع  ديزت  الو  ةنس  نع  لقت  ةدمل ال 
مدع وا  فذح  دمعت  وا  نوناقلا  اذه  ماكحا  ىضتقمب  ًابخان  نوكي  نا  هل  قحي  ةيباختنالا ال  لوادجلا  نم  لودج  يا  يف  صخش  مسا  لاخدا  دمعت  أ . 

ماكحالا . كلت  ىضتقمب  بخانك  اهيف  لجسي  نا  هل  قحي  لوادجلا  كلت  يف  صخش  مسا  لاخدا 
يا يف  وا  هميدقت  خيرات  يف  وا  هيف  ةدراولا  تانايبلا  نم  نايب  يف  وا  هنع  نالعالا  يف  وا  حيشرتلا  بلط  يف  ًابذاك  ًانايب  كلذب  ملاع  وهو  دروا  ب .

متي ىرخا  ةقيثو  يا  يف  وا  ةيباختنالا  لوادجلا  ىلع  مدقملا  ضارتعالا  يف  وا  نوناقلا  اذه  ىضتقمب  اهميظنت  متي  يتلا  رضاحملا  نم  رضحم 
نوناقلا . اذه  ىضتقمب  اهميظنت 

وا اهقيزمت  وا  اهفالتا  كلذ  يف  امب  اهيف  ريوزت  يا  بكترا  وا  اهافخا  وا  قح  نودب  باختنالاب  ةقلعتملا  قئاثولا  نم  ةقيثو  يا  ىلع  ىلوتسا  ج .
اههيوشت .

اذه ىضتقمب  اهئاهتنال  ررقملا  تقولا  لبق  رربم  نودب  اهفقوا  وا  كلذل  ددحملا  تقولا  نع  عارتقالا  ةيلمع  ءدب  عورشم  ببس  نودب  رخآ  د .
اهريخات . وا  اهتقاعا  دصقب  اهتاءارجا  نم  ءارجا  يا  يف  اطابت  وا  نوناقلا 

هولخ . نم  دكاتلل  عارتقالا  ةيلمعب  ءدبلا  لبق  مهنع  نيبودنملا  وا  نيحشرملا  نم  نيرضاحلا  ماما  عارتقالا  قودنص  حتفب  مقي  مل  ه .
اهيف . درو  ام  فلاخت  ةروصبو  اهتقيقح  ريغ  ىلع  عارتقالا  ةقرو  ارق  و .

يف ريثاتلا  دصقب  مكحلا  كلذ  فلاخ  وا  تاوصالا  زرفو  عارتقالا  تاءارجاو  تايلمعب  ةقلعتملا  نوناقلا  اذه  ماكحا  نم  مكح  يا  ذيفنت  نع  عنتما  ز .
. باختنالا ةجيتن 

(69  ) ةداملا

تابوقعلا نوناق  ماكحال  ًاقفو  اهنم  لك  ىلع  ةبوقعلا  رادقم  ددحيو  نوناقلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  باختنالا  مئارج  يف  عورشلا  ىلع  بقاعي 
. نوناقلا اذه  يف  اهل  ةددحملا  ةبوقعلا  ءوض  يف  هب  لومعملا 

(70  ) ةداملا

ةمارغب ال وا  رهشا  ةثالث  ىلع  ديزت  الو  رهش  نع  لقت  ةدمل ال  سبحلاب  اهبكترم  بقاعي  اهل  ةبوقع  ىلع  صني  مل  نوناقلا  اذه  ماكحال  ةفلاخم  لك 
. نيتبوقعلا اتلكب  وا  ًارانيد  يتئام  ىلع  ديزت  الو  ًارانيد  نيسمخ  نع  لقت 

(71  ) ةداملا

. تاباختنالا جئاتن  نالعا  خيرات  ىلع  رهشا  ةتس  رورم  دعب  نوناقلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  باختنالا  مئارج  عيمج  مداقتلاب  طقست 

(72  ) ةداملا

. نوناقلا اذه  ماكحا  ذيفنتل  ةمزاللا  ةمظنالا  رادصا  ءارزولا  سلجمل 

(73  ) ةداملا

نوناقلا ماكحا  تاميلعتلا  هذه  فلاخت  نا ال  ىلع  هاضتقمب  ةرداصلا  ةمظنالاو  نوناقلا  اذه  ماكحا  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  رادصا  ةيلخادلا  ريزول 
. روصلا نم  ةروص  ياب  ماظنلا  وا 



(74  ) ةداملا

تاءارجالا ىقبت  نا  ىلع  هبجومب  ةرداصلا  ةمظنالاو  تاليدعت  نم  هيلع  ارط  امو  ةنسل 1960  ( 26  ) مقر باونلا  سلجمل  باختنالا  نوناق  ىغلي 
ببس يال  سلجملا  كلذ  ةيالو  ءاهتنا  نيح  ىلا  ةينوناقو  ةمئاق  نوناقلا  اذه  رودص  دنع  مئاقلا  باونلا  سلجم  ءاضعا  باختنا  اهاضتقمب  مت  يتلا 

. بابسالا نم 

(75  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  ماكحا  ذيفنتب  نوفلكم  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر 


