
يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عیمج ةیامح نالعإ

 ةماعلا ةیعمجلا رارق بجومب ألملا يلع رشنو دمتعا
1992 ربمسید/لوألا نوناك 18 يف خرؤملا 47/133 ةدحتملا ممألل

،ةماعلا ةیعمجلا نإ
 ةلباقلا ریغو ةیواستملا مهقوقحبو ةیلصألا مهتماركب ةیرشبلا ةرسألا دارفأ عیمجل فارتعالا نأ اھرابتعا يف عضت ذإ
 ملسلاو ةلادعلاو ةیرحلا ساسأ ،ةیلودلا كوكصلا رئاسو ةدحتملا ممألا قاثیم يف ةنلعملا ئدابملا بجومب ،وھ فرصتلل
،ملاعلا يف
 يملاعلا مارتحالا زیزعت ،هنم 55 ةداملا امیس الو ،قاثیملا بجومب ،لودلا بجاو نم نأ اضیأ اھرابتعا يف عضت ذإ
،اهب دیقتلاو ةیساسألا تایرحلاو ناسنإلا قوقحل
 ،يرسق ءافتخا تالاح نم ،نایحألا نم ریثك يف رمتسم وحن يلعو ةدیدع نادلب يف يرجی امل قلقلا غلاب اھرواسی ذإو
 ،رخآ وحن يأ يلع مهتیرح نم مهنامرح وأ مهنع امغر مهفاطتخا وأ مھزاجتحاو صاخشألا يلع ضبقلا ةروص ذخأی

 نولمعی نییداع دارفأ وأ ةمظنم تاعومجم يدیأ يلع وأ اهتایوتسم وأ ةموكحلا عورف فلتخم نم نیفظوم يدیأ يلع
 ریصم نع فشكلا ضفر مث ،اهلوبقب وأ اھاضرب وأ ،ةرشابم ریغ وأ ةرشابم ةروصب ،اهنم معدب وأ ةموكحلا مساب
 نم صاخشألا ءالؤھ درجی امم ،مهتیرح نم مهنامرحب فارتعالا ضفر وأ مھدوجو نكامأ نع وأ نیینعملا صاخشألا

،نوناقلا ةیامح
 ناسنإلا قوقحو نوناقلا ةدایس مارتحاب مزتلم عمتجم يأ يف اخوسر میقلا قمعأ ضوقی يرسقلا ءافتخالا نأ يرت ذإو
،ةیناسنإلا دض ةمیرج ةباثمب ربتعی مظتنم وحن يلع لاعفألا هذھ ةسرامم نأو ،ةیساسألا تایرحلاو
 ةدراولا ریراقتلا نأشب اهقلق نع هیف تبرعأ يذلا ،1978 ربمسید/لوألا نوناك 20 خرؤملا 33/173 اھرارقب ركذت ذإو
 ىسألاو بركلا ءازإ كلذك اهقلق نعو ،ىعوطلا ریغ وأ يرسقلا ءافتخالا تالاحب ةقلعتملاو ملاعلا نم ةفلتخم ءاحنأ نم
 انوناق ةلوؤسم نمألا ظفحو نوناقلا ذافنإب ةفلكملا تاوقلا ربتعت نأب تاموكحلا تبلاطو ،تاءافتخإلا هذھ امهببست نیذللا

،يعوط ریغ وأ يرسق ءافتخا تالاح يلإ يدؤت دق يتلا تازواجتلا نع
1949 سطسغأ/بآ 12 يف ةدوقعملا فینج تایقافتا ةحلسملا تاعزانملا ایاحضل اهحنمت يتلا ةیامحلاب اضیأ ركذت ذإ
،1977 ماعل نایفاضإلا اھالوكوتوربو
 يلودلا دهعلا نمو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم ةلصلا تاذ داوملا صوصخلا هجو يلع اھرابتعا يف عضت ذإو
 مدع يف هقحو نمألاو ةیرحلا يف هقحو ةایحلا يف صخشلا قح يمحت يتلا ،ةیسایسلاو ةیندملا قوقحلاب صاخلا
،ةینوناقلا هتیصخشب فارتعالا يف هقحو بیذعتلل ضرعتلا
 وأ ةیناسنإاللا وأ ةیساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم هریغو بیذعتلا ةضھانم ةیقافتا اضیأ اھرابتعا يف عضت ذإو
،اهیلع ةبقاعملاو بیذعتلا لامعأ عنمل ةلاعف ریبادت ذختت نأ فارطألا لودلا يلع بجی هنأ يلع صنت يتلا ،ةینهملا
 ةوقلا مادختسا نأشب ةیساسألا ئدابملاو ،نیناوقلا ذافنإب نیفلكملا نیفظوملا كولس دعاوق ةنودم اھرابتعا يف عضت ذإو
 مارجإلا ایاحضب ةقلعتملا ةیساسألا لدعلا ئدابم نالعإو نیناوقلا ذافنإب نیفلكملا نیفظوملا بناج نم ةیرانلا ةحلسألاو
،ءانجسلا ةلماعمل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلاو ،ةطلسلا لامعتسا يف فسعتلاو
 ةیامحب ةقلعتملا ئدابملا ةعومجمب مراصلا دیقتلا نامض ،يرسقلا ءافتخالا تالاح عنم ةیغب ،يرورضلا نم نأ دكؤت ذإو
 خرؤملا 43/173 اھرارق قفرم يف ةدراولا ،نجسلا وأ زاجتحالا لاكشأ نم لكش يأل نوضرعتی نیذلا صاخشألا عیمج
 نوناقلا قاطن جراخ مادعإلا تایلمعل نیلاعفلا يصقتلاو عنملاب ةقلعتملا ئدابملابو ،1988 ربمسید/لوألا نوناك 9 يف
1989/65 يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا رارق قفرم يف ةدراولا ،ةزجوم تاءارجإب مادعإلاو يفسعتلا مادعإلاو
 ربمسید/لوألا نوناك 15 يف خرؤملا 44/162 اھرارق يف ةماعلا ةیعمجلا اهتدیأ يتلا ،1989 ویام/رایآ 24 يف خرؤملا

1989.
 يف ةدراولا تاروظحملل اكاهتنا لكشت يرسقلا ءافتخالا لمشت يتلا لامعألا تناك نإو ،هنأ اھرابتعا يف عضت ذإو
 ةمیسج ةمیرج يرسقلا ءافتخالا تالاح عیمج نم لعجی كص عضو كلذ عم مهملا نم نإف ،ركذلا ةفنآ ةیلودلا كوكصلا

،اهباكترا عنمو اهیلع ةبقاعملل ةیمارلا دعاوقلا ددحیو ادج
 قیبطتلا ةبجاولا ئدابملا نم ةعومجم هفصوب ،يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عیمج ةیامح نأشب نالعإلا اذھ ردصت

.همارتحا معیو نالعإلا ةفرعم معت ىتح دوهجلا لك لذب يلع ثحتو ،لودلا عیمج يلع
1 ةداملا
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 ممألا قاثیم دصاقمل اراكنإ هفصوب نادیو ةیناسنإلا ةماركلا دض ةمیرج يرسقلا ءافتخالا لامعأ نم لمع لك ربتعی .1
 ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف تدرو يتلا ةیساسألا تایرحلاو ناسنإلا قوقحل اخراصو اریطخ اكاهتناو ةدحتملا
.نأشلا اذھ يف ةرداصلا ةیلودلا كوكصلا اهتروطو اھدیكأت تداعأو
 وھو .ادیدش اباذع هترسأبو هب لزنیو ،نوناقلا ةیامح نم ،هل ضرعتی يذلا صخشلا مرحی يرسقلا ءافتخالا لمع نإ .2
 ،نوناقلا رظن يف صخشك هب فارتعالا يف صخشلا قح ،رومأ ةلمج نمض ،لفكت يتلا يلودلا نوناقلا دعاوق كهتنی
 ةیناسنإاللا وأ ةیساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم هریغو بیذعتلل ضرعتلا مدع يف هقحو ،نمألاو ةیرحلا يف هقحو
.هل اریطخ ادیدهت لكشی وأ ةایحلا يف قحلا كهتنی امك .ةنیهملا وأ

2 ةداملا
.اهنع ىضاغتت وأ اهب حمست نأ وأ يرسقلا ءافتخالا لامعأ سرامت نأ ةلود يأل زوجی ال .1
 عنم يف لئاسولا عیمجب ماهسإلا لیبس يف ةدحتملا ممألا عم نواعتلابو ،يمیلقإلاو ينطولا يوتسملا يلع لودلا لمعت .2
.يرسقلا ءافتخالا ةرھاظ لاصئتساو

3 ةداملا
 ءافتخالا لامعأ ءاهنإو عنمل ةلاعفلا ریبادتلا نم اھریغو ةیئاضقلاو ةیرادإلاو ةیعیرشتلا ریبادتلا ذختت نأ ةلود لك يلع
.اهتیالول عضاخ میلقإ يأ يف يرسقلا

4 ةداملا
 اهتماسج ةدش اهیف يعارت يتلا ةبسانملا تابوقعلاب اهیلع بقاعی ةمیرج يرسقلا ءافتخالا لامعأ نم لمع لك ربتعی .1
.يئانجلا نوناقلا رظن يف
 لامعأ يف هكارتشا دعب ،موقی يذلا صخشلل ةبسنلاب ةففخم فورظ يلع صنلا نمضتت نأ ةینطولا تاعیرشتلل زوجی .2
 يلع ءاوضألا ءاقلإب حمست تامولعمب اعوط ءالدإلاب وأ ،ةایحلا دیق يلع ةیحضلا روهظ لیهستب ،يرسقلا ءافتخالا

.يرسق ءافتخا تالاح
5 ةداملا

 ةیندملا ةیلوؤسملا يرسقلا ءافتخالا لامعأ يلع بترتت نأ بجی ،قیبطتلا ةبجاولا ةیئانجلا تابوقعلا يلإ ةفاضإلاب
 تضاغت وأ اهیلع تقفاو وأ ةروكذملا ءافتخالا تایلمع تمظن يتلا اهتاطلسل وأ ةلودلل ةیندملا ةیلوؤسملاو اهیبكترمل

.يلودلا نوناقلا ئدابمل اقفو ةینعملا ةلودلل ةیلودلا ةیلوؤسملاب لالخإلا مدع عم كلذو ،اهنع
6 ةداملا

 نم لمع ریربتل ،اھریغ وأ ةیركسع وأ تناك ةیندم ،ةماع ةطلس يأ نع ةرداص تامیلعت وأ رمأ يأب عرذتلا زوجی ال .1
.اهتعاطإ مدع هبجاو نمو تامیلعتلا كلت وأ رماوألا هذھ لثم ىقلتی صخش لك قح نم نوكیو .يرسقلا ءافتخالا لامعأ

 وأ هب نذأت وأ يرسقلا ءافتخالا ببسی لمع يأ باكترا يلإ هجوت تامیلعت وأ رماوأ رادصإ رظحت نأ ةلود لك يلع .2
.هیلع عجشت
.نیناوقلا ذافنإب نیفلكملا نیفظوملا بیردت يف ةداملا هذھ نم 2 و 1 نیترقفلا يف ةدراولا ماكحألا يلع زیكرتلا بجی .3

7 ةداملا
 رارقتسالا مدع وأ برح ةلاح مایق وأ برح عالدناب دیدهتلاب رمألا قلعت ءاوس ،تناك امهم فورظ يأ ذاختا زوجی ال
.يرسقلا ءافتخالا لامعأ ریربتل ةعیرذ ،يرخأ ةیئانثتسا ةلاح يأ وأ يلخادلا يسایسلا

8 ةداملا
 ةیدج بابسأ تماق اذإ يرخأ ةلود يأ يلإ صخش يأ ملست وأ )refouler ( دیعت وأ درطت نأ ةلود يأل زوجی ال .1
.يرسقلا ءافتخالا رطخل ذئدنع ضرعتیس هنأب داقتعالا يلإ وعدت
 كلذ يف امب ،ةلصلا تاذ تارابتعالا عیمج ةاعارمب ،بابسألا هذھ لثم دوجو نم ققحتلل ،ةصتخملا تاطلسلا موقت .2
 وأ خراص وأ ریطخ وحن يلع ناسنإلا قوقحل مظتنملا كاهتنالا نم ةتباث تالاح ثودح ةاعارمب ،ءاضتقالا دنع ،مایقلا

.ةینعملا ةلودلا يف يعامج
9 ةداملا

 نم نیمورحملا صاخشألا دوجو ناكم دیدحتل ةلیسو هفصوب ،لاعفلاو عیرسلا يئاضقلا فاصتنالا يف قحلا ربتعی .1
 ،هتذفن وأ ةیرحلا نم مهنامرحب رمألا تردصأ يتلا ةطلسلا دیدحت وأ/و ةیحصلا مهتلاح يلع فوقولل وأ مهتیرح

.هالعأ 7 ةداملا يف ةروكذملا فورظلا اهیف امب فورظلا عیمج يف يرسقلا ءافتخالا تالاح عوقو عنمل ایرورض
 اهیف زجتحی يتلا نكامألا عیمج لوخد قح ،تاءارجإلا هذھ ةرشابم يدل ،ةصتخملا ةینطولا تاطلسلل نوكی .2
 لامتحاب داقتعالا يلإ وعدی ام ةمث نوكی ناكم يأ نع الضف ،اهئازجأ نم ءزج لكو مهتیرح نم نومورحملا صاخشألا
.هیف صاخشألا ءالؤھ يلع روثعلا

 نوكت يلود ينوناق كص يأ وأ ةینعملا ةلودلا عیرشت بجومب كلذب اهل صخرم يرخأ ةصتخم ةطلس يأل كلذك نوكی .3
.نكامألا هذھ لثم لوخد قح ،هیف افرط ةلودلا

10 ةداملا
 نوناقلل اقفو لثمی نأو ،ایمسر هب فرتعم زاجتحا ناكم يف ادوجوم هتیرح نم مورحم صخش لك نوكی نأ بجی .1
.ریخأت نود هزاجتحا دعب ةیئاضق ةطلس مامأ ،ينطولا

 يلإ ناكم نم مهلقن ةكرح كلذ يف امب ،مھزاجتحا ةنكمأ وأ ناكمو صاخشألا زاجتحا نع ةقیقد تامولعم اروف عضوت .2
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 مل ام ،تامولعملا هذهب ةطاحإلا يف ةعورشم ةحلصم هل رخآ صخش يأ وأ مهیماحم وأ مھرسأ دارفأ لوانتم يف ،رخآ
.كلذل ةفلاخم ةبغر نع نوزجتحملا صاخشألا برعی
 ناكم لك يف مهتیرح نم نیمورحملا صاخشألا عیمج ءامسأب رارمتساب هثیدحت يرجی يمسر لجسب ظافتحالا بجی .3
 .ةلثامم ةیزكرم تالجس ءاشنإل ةمزاللا تاوطخلا ذختت نأ ةلود لك يلع بجی ،كلذ يلإ ةفاضإو .زاجتحالا ةنكمأ نم
 ةطلس يأ لوانتم يفو ةقباسلا ةرقفلا يف نیروكذملا صاخشألا لوانتم يف تالجسلا هذھ يف ةدراولا تامولعملا عضوتو
 وأ ينطولا عیرشتلا بجومب كلذب اهل صخرم ،ةصتخم ةطلس يأو ،ةلقتسمو ةصتخم ةینطو يرخأ ةطلس يأ وأ ةیئاضق
.نیزجتحملا صاخشألا دحأ دوجو ناكم يصقت يلإ يعست ،هیف افرط ةینعملا ةلودلا نوكت يلود ينوناق كص يأ

11 ةداملا
 اهب قوثوم ةروصب ققحتلا حیتی وحن يلع مهتیرح نم نیمورحملا صاخشألا نم صخش يأ نع جارفإلا متی نأ بجی
 يلع هتردقو ةیندبلا هتمالس مارتحا لفكت عاضوأ لظ يف هنع جرفأ ،كلذ يلع ةوالع ،هنأو ،العف هنع جرفأ هنأ نم
.ةلماك ةسرامم هقوقح ةسرامم

12 ةداملا
 ،ةیرحلا نم نامرحلا رماوأ رادصإب مهل صخرملا نیفظوملا ددحت دعاوق ،ينطولا اهنوناق راطإ يف ةلود لك عضت .1
 نود نوضفری نیذلا نوفظوملا اهل ضرعتی يتلا تاءازجلاو ،رماوألا هذھ لثم رادصإ اهلظ يف زوجی يتلا فورظلاو
.هتیرح نم ام صخش نامرح نع تامولعملا میدقت ينوناق غوسم
 ،تایلوؤسملا نولوازی نم ةبقارمل حضاولا لسلستلا دیدحت كلذ يف امب ،ةمراص ةباقر ةسرامم ةلود لك لفكت امك .2
 زجحلا يف مهعضوو مھزاجتحاو مهلاقتعاو صاخشألا يلع ضبقلا تایلمعب مایقلاب نیفلكملا نیفظوملا عیمج يلع
 ةوقلا لامعتسا نوناقلا مهلوخی نیذلا نیفظوملا نم مھریغ يلع ةباقرلا كلت ةسرامم لفكت امك ،مهسبحو مهلقنو
.ةیرانلا ةحلسألاو

13 ةداملا
 نأ يف قحلا ،يرسق ءافتخال صخش يأ ضرعت يعدیو ةعورشم ةحلصم وأ ملع ةیدل نم لكل لفكت نأ ةلود لك يلع .1
 يتمو ،هاوكش يف هیزنو لماكو عیرس قیقحت ءارجإب موقت يتلا ةلودلا راطإ يف ةلقتسمو ةصتخم ةطلس يلإ عئاقولا غلبی
 كلت يلإ رمألا ةلاحإ يلإ ءاطبإ نود ردابت نأ ةلودلا يلعف ،بكترا دق ایرسق ءافتخا نأب داقتعالل ةلوقعم بابسأ تماق
.هتلقرع وأ قیقحتلا كلذ راصتخال ریبادت يأ ذاختا زوجی الو .ةیمسر ىوكش مدقت مل نإو ،قیقحتلا اذھ ءارجإل ةطلسلا

 تایحالص كلذ يف امب ،ةیلاعفب قیقحتلا ءارجإل ةمزاللا دراوملاو تایحالصلا ةصتخملا ةطلسلل لفكت نأ ةلود لك يلع .2
.عقاوملا ةنیاعمل روفلا يلع لاقتنالاو ،ةلصلا تاذ تادنتسملا میدقتو روضحلا يلع دوهشلا رابجإ

 نوموقی نیذلاو دوهشلاو يماحملاو يكاشلا مهیف نمب ،قیقحتلا يف نیكراشملا عیمجل لفكت يتلا تاءارجإلا ذختت .3
.ماقتنالا وأ دیدهتلا وأ ةلماعملا ءوس نم ةیامحلا ،قیقحتلاب
 ریسب رارضإ كلذ يف نكی مل ام ،قیقحتلا جئاتن يلع عالطإلاب ،مهبلط يلع ءانب نیینعملا صاخشألا عیمجل حمسی .4
.يراجلا قیقحتلا

 لكش يأ وأ يماقتنا لمع وأ دیدهت وأ ةئیس ةلماعم يأ يلع ةبسانملا تابوقعلاب ةبقاعملا نامضل ةصاخ ماكحأ عضوت .5
.قیقحتلا ءارجإ ءانثأ وأ ىوكشلا میدقت يدل عقت ،لخدتلا لاكشأ نم
 يرسقلا ءافتخالا ةیحض ریصم ماد ام ،هالعأ ةروكذملا قرطلل اقفو ،قیقحتلا ءارجإ امئاد نكمملا نم نوكی نأ بجی .6
.دعب حضتی مل

14 ةداملا
 يف ةصتخملا ةیندملا تاطلسلا يلإ ،ام ةلود يف يرسقلا ءافتخالا لامعأ نم لمع باكتراب نیمهتملا عیمج ةلاحإ بجی
 دق اونوكی مل ام ،كلذ رربت يمسرلا قیقحتلا اهنع رفسأ يتلا جئاتنلا تناك اذإ ،مهیلع مكحلاو ىوعدلا ةماقإل ةلودلا كلت

 عیمج يلعو .لاجملا اذھ يف اهب لومعملا ةیلودلا تاقافتالل اقبط اهتیالو ةسرامم يف بغرت يرخأ ةلود يلإ اوملس
 لامعأ نم لمع باكتراب مهتم ،اهتطلسل عضاخ صخش يأ ةمكاحم ةلافكل ةبسانملا ةینوناقلا ریبادتلا ذاختا لودلا
.اهتطلس وأ اهتیالول عضاخ هنأ حضتی يرسقلا ءافتخالا

15 ةداملا
 دوجو ةلأسم ،هضفر وأ ام صخشل ءوجللا حنم رارق اھذاختا دنع يعارت نأ ،ةلودلا يف ةصتخملا تاطلسلا يلع بجی
4 ةداملا نم 1 ةرقفلا يف اهیلإ راشملا ةروطخلا ةدیدشلا لامعألا يف كراش دق صخشلا نأب داقتعالا يلإ وعدت بابسأ
.كلذ يلع عفاودلا تناك ایأ ،هالعأ

16 ةداملا
 يأ ءادأ نع ،هالعأ 4 ةداملا نم 1 ةرقفلا يف اهیلإ راشملا لامعألا نم ایأ مهباكتراب يعدملا صاخشألا فاقیإ يرجی .1
.هالعأ 13 ةداملا يف هیلإ راشملا قیقحتلا ءانثأ ةیمسر تابجاو
 امیس الو ،رخآ صاخ ءاضق يأ نود دلب لك يف ةصتخملا ةیداعلا ةیئاضقلا تاطلسلا ةطساوب الإ مهتمكاحم زوجی الو .2
.يركسعلا ءاضقلا

 لالخإلا مدع عم كلذو ،تامكاحملا هذھ لثم يف ةصاخ تاءافعإ وأ تاناصح وأ تازایتما يأب حامسلا زوجی الو .3
.ةیسامولبدلا تاقالعلل انییف ةیقافتا يف اهیلع صوصنملا ماكحألاب
 يف اهیلع صوصنملا ،ةلصلا تاذ ماكحألا ىضتقمب ةلداع ةلماعم لامعألا هذھ مهباكترا يعدملا صاخشألل نمضت .4
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 قیقحتلا لحارم عیمج يف كلذو ،لاجملا اذھ يف هب لومعم رخآ يلود كص يأ يفو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا
.مكحلا رادصإو ىوعدلا ةماقإو

17 ةداملا
 ءافتخالا ةیحض ریصم يلع متكتلا يف اهیبكترم رارمتساب ةرمتسم ةمیرج يرسقلا ءافتخالا لامعأ نم لمع لك ربتعی .1
.حیضوت ریغب تلظ دق عئاقولا هذھ تماد امو ،هئافخإ ناكمو
 ،ةیسایسلاو ةیندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 2 ةداملا يف اهیلع صوصنملا ملظتلا لبسب لمعلا فقوأ اذإ .2
.لبسلا كلتل لمعلا ةداعإ نیح يلإ يرسقلا ءافتخالا لامعأب ةلصتملا مداقتلا ماكحأ نایرس فقوی
 ةدش عم بسانتی امب لجألا لیوط يرسقلا ءافتخالا لامعأب قلعتملا مداقتلا نوكی نأ بجیف ،مداقتلل لحم ةمث ناك اذإ .3
.ةمیرجلا ةماسج

18 ةداملا
 نم ،هالعأ 4 ةداملا نم 1 ةرقفلا يف اهیلإ راشملا مئارجلا اوبكترا مهنأ يعدأ وأ اوبكترا نیذلا صاخشألا دیفتسی ال .1
.ةیئانج ةبوقع وأ ةمكاحم يأ نم صاخشألا ءالؤھ ءافعإ هیلع بترتی دق رخآ لثامم ءارجإ يأ وأ صاخ وفع نوناق يأ

.ةبكترملا يرسقلا ءافتخالا لامعأ ةماسج ةدش ،وفعلا قح ةسرامم دنع ،رابتعالا يف ذخؤی نأ بجی .2
19 ةداملا

 ضیوعتلا يلع لوصحلا يف قحلا مهل نوكیو ،مھرسأو ،يرسق ءافتخا ةیحض اوعقو نیذلا صاخشألا ضیوعت بجی
 ءافتخال ةجیتن صخش ةافو ةلاح يفو .نكمم هجو لمكأ يلع مهلیھأت ةداعإب ةلیفكلا لئاسولا كلذ يف امب ،بسانملا
.اضیأ ضیوعتلا يلع لوصحلا هترسأل قحی ،يرسق

20 ةداملا
 ءانثأ نودلوی نیذلا لافطألا وأ يرسقلا ءافتخالل نوضرعتی نیذلا ءابآلا ءانبأ فاطتخا رظحتو عنمت نأ لودلا يلع .1
 يلإ مهتداعإو ،مهتیوھ دیدحتو لافطألا ءالؤھ نع ثحبلل اھدوهج سركت نأ اهیلعو ،يرسقلا ءافتخالل مهتاهمأ ضرعت
.ةیلصألا مھرسأ

 يف ،ةصرفلا حاتت نأ بجی ،ةقباسلا ةرقفلا يف نیروكذملا لافطألل ایلعلا ةحلصملا يلع ظافحلا يلإ ةجاحلا يلإ رظنلاب .2
 نبت ةلاح يأ ءاغلإب ،ةصاخ ةروصب ،مایقلاو لافطألا ءالؤھ ينبت ةلأسم ضارعتسال ،ينبتلا ماظنب فرتعت يتلا لودلا
 مهتقفاوم نوبرقألا لفطلا لھأ يدبأ اذإ ينبتلا اذھ يلع ءاقبإلا يغبنی هنأ دیب .يرسق ءافتخا لمع نع ساسألا يف ةئشان

.ةلأسملا ثحب دنع هیلع
 ءافتخالل مهتاهمأ ضرعت ءانثأ نیدولوملا لافطألا وأ يرسقلا ءافتخالل اوضرعت نیذلا ءابآلا ءانبأ فاطتخا ربتعی .3
 اذھ يلع اهتبقاعم بجی ،ةماسجلا ةدیدش ةمیرج ،ةیقیقحلا مهتیوھ تبثت قئاثو ءافخإ وأ ریوزت ربتعی امك ،يرسقلا
.ساسألا

.ضارغألا هذهل اقیقحت فارطألا ةددعتم وأ ةیئانث تاقافتا ،ءاضتقالا دنع ،مربت نأ لودلا يلع .4
21 ةداملا

 يأ يف وأ ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف اهیلع صوصنملا ماكحألاب الالخإ لكشی ام نالعإلا اذھ ماكحأ يف سیل
.ماكحألا كلت نم مكح يأ نم صقتنت وأ دیقت اهنأب اھریسفت زوجی الو ،رخآ يلود كص
_______________________
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ةیسیئرلا ةحفصلل ةدوعلا
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