
 ةيريضحتلا ةنسلا ماظنل اقبط ةيساردلا ةطخلا تاررقمل رصتخملا فيصوتلا
 

 ثلاثلا ىوتسملا
 تاعاس 4 1 يباتكلا ريبعتلاو ةءارقلا    مبس 111

 بيكارتلاو تادرفملا نم هتليصح ةيمنتو ةميلسلا ةءارقلا ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي    
 حيحصلا قطنلb اàوكمو ةلمجلا ءازجأ زييمتو ،اهيناعم مهفو ةطيسب لمج ةءارق ىلع زيكرتلا عم ،ةيوغللا
 ةباتك ىلع بلاطلا بيردت ىلإ فدهي امك .كلذل ةددحملا تاكرحلاو تاوصألا ىلع دوعتلاو تادرفملل
 لوانتت ةطيسب لمج ةباتك ،طيقنتلاو ميقرتلا تامالع ىلع بردتي امك ،ميلس طخب فدهلا ةغللا تادرفم
 .ةيداعلا ةايحلا عقاو نم ةددحم عيضاوم

 تاعاس 4 1 يوفشلا ريبعتلاو عامتسالا مبس 112
 صن لكش ىلع )ةيرصب – ةيعمس( ةلجسم داوم مهفو عامس ىلع بالطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي
 ىلع ةردقلا بالطلا باسكإ ىلإ فدهي امك .ناسنإلا مa يتلا عيضاوملا فلتخم لوح رودي يداع
 ،ةيحتلاك ةيداعلا ةايحلا عقاو نم ةفلتخم عيضاوم لوح ةريصق لمج ىلع موقت ةطيسبو ةميلس ةغلب ثدحتلا
 .ةيلصاوتلا قفاوملا نم اهريغو ،رفسلاو ،لكألاو ،نكسلاو ،رعاشملاو ،راكفألا نع ريبعتلاو ،فراعتلاو

 تاعاس 4 1تادرفملا ءانبو دعاوق  مبس113
 ىلع زكرت ةيجهنم مادختسb ةيساسألا اهبيكارتو فدهلا ةغللا دعاوقب بلاطلا ديوزت ىلإ ررقملا فدهي
 تادرفملا نم ةليصحب بالطلا ديوزت ىلإ فدهي امك .ررقملا جهنملا قفو يفيظولا يلصاوتلا دعبلا
 ،لاعفألاو رعاشملاو راكفألا نع ريبعتلا لثم ،ةيتايحلا ةيلمعلا فقاوملb قلعتت يتلا كلت ةصاخ ،ةيساسألا
 .هيدل تادرفملا ةليصح ةيمنتل اهمادختسا ةيفيكو ةيظفللا تاقاقتشالا ضعبب بالطلا فيرعت متيو

 ناتعاس ةيوغللا مجاعملا  مبس 114
 هب زيمتي امو ،ةصصختملاو اهنم ةماعلا ،ةفلتخملا ةيوغللا مجاعملا عاون� بالطلا فيرعت ىلإ ررقملا فدهي

 ،مجعملا عون رايتخا :لثم مجعملا يف ثحبلل ةيساسألا تاراهملا ىلع بالطلا بيردت متيو ،اهنم لك
 تاقاقتشالا ىلع بالطلا بردتي امك .مجعم لكب ةصاخلا زومرلا حيتافمو ،ةملكلا جارختسا ةعرسو
 رودو ،تاملكلا لوصأو قاقتشالا دعاوقو ،قحاوللاو قباوسلا نيب ةقالعلاو ،مجعملا يف اهضرع ةقيرطو
 ةيوناثلا يناعملاو تاملكلل ةيلوألا يناعملا نيب زييمتلا ىلإ بالطلا هبنيو ،اهانعمو ةملكلا ءانب يف هلك كلذ
 .ةيزا او



 عبارلا ىوتسملا
 تاعاس 4 2 يباتكلا ريبعتلاو ةءارقلا مبس 122 
 موسرلا ةءارقو ،ىنعملا نع ةربعملا ةحيحصلا ةءارقلا ىلع بالطلا بيردت رارمتسا ىلإ ررقملا فدهي
 زيكرتلb بالطلل ةيوغللا ةليصحلا ةيمنت ىلإ فدهي امك .ةمزاللا تامولعملا جارختسال ةينايبلا لوادجلاو
 ةطيسب ةقيرطب ًايباتك ريبعتلا ىلع بلاطلا بيردت ىلإ فدهي امك .بيكارتلاو دعاوقلاو تادرفملا ىلع
 يتلا ةرقفلاو ةلمجلا ةباتك ةيفيك لوح ةيلمع تابيردت بالطلا ىقلتي ثيح ،ةيوغللا ةيحانلا نم ةميلسو
 .كلذ هباش امو ةلحرلاو ةريصقلا ةصقلاك ةيداعلا ةايحلا عقاو نم ةطسبم عيضاوم لوح رودت
 تاعاس4 2 يوفشلا ريبعتلاو عامتسالا مبس 123 
 نوكتو ةعونتم ةيتايح فقاوم يف ةلجسم داوم مهف ىلع بالطلا تاردق ريوطت ىلإ ررقملا فدهي
 نيودت ىلع بالطلا بردتيو ،ًاروطت رثكأ ةيلالدلاو ةيدعاقلا اهبيكارتو ًالوط رثكأ ررقملا يف صوصنلا
 ةصاخلا ةلئسألا ضعب ىلع ةباجإلا ءانثأ مهدعاستل ةلجسملا ةداملا نم تاظحالملاو تامولعملا ضعب
 نيرامتو ةلئسأ قيرط نع كلذ نم ققحتلا متيو ،ةيقايسلا تاراشإلا لالخ نم مهفلاو ،ةداملا كلت مهفب
 ثدحتلا قرطب مهفيرعتو ،ةميلس ةغلب ثيدحلا ىلع بالطلا تاردق ةيمنت ىلإ ررقملا فدهي امك .ةعونتم
 راسفتسالا اميس ال ةيداعلا هتايح يف ناسنإلا اهجاتحي يتلا ةيلصاوتلا فقاوملا فلتخم يف ةعونتملا اaايلآو
 تادرفملا مادختسا نسحو ريبعتلا ةقدو قطنلا ةحص ىلع ررقملا يف زيكرتلا متيو ،لدجلاو راوحلاو شاقنلاو
 قيبطتو مادختسا ىلع مهبيردتو ،اهملعت قبس يتلا ةفلتخملا ةيلعفلا غيصلاو ةيفرصلاو ةيوحنلا ةغللا دعاوقو
 .اهيلع فرعتلا قبس يتلا ثدحتلا تايلآ ةفاك

 تاعاس 4 2 تادرفملا ءانبو دعاوق مبس 124
 اهفيظوت ىلع بلاطلا بردتيو ،اهبيكارتو فدهلا ةغللا دعاوق نم بالطلا ةليصح ةد»ز ىلإ ررقملا فدهي

 ،لاعفألاو ،رجلا فورحو ،فورظلاو ،تافصلاو ،رئامضلاك ةفلتخملا اهرصانعو ةطيسبلا لمجلا ةسارد يف
 بالطلا ةليصح ةيمنت ىلإ فدهي امك .ةلمجلا يف اهعقاومو ةبكرملا ةلمجلا رصانع ىلع بلاطلا فرعتيو
 بردتيو ،ةددحم ةيلصاوت تايضتقمل ًاقفو ةددحم تاعوضوم يف ةيساسأ ةعومجمب مهديوزتو ،تادرفملا نم
 ةقيرط ىلعو ،ةنيعم تاعوضومب ةلصتم ةيوغل بيكارت يف تادرفملا هذه مادختسا ةيفيك ىلع بالطلا
 ىلع زيكرتلا متيو ،ةعونتم صوصنو لمج يف اهمادختساو ةفلتخملا اaالالد ةفرعمو تاملكلا ليكشت
 عمجلاو دارفإلاو ءامسألاو تافصلاو لاعفألا نع ًالضف ،قحاولو قباوسو دئاوز نم قاقتشالا قرط
 .بالطلا ناهذأ يف تادرفملا كلت خيسرت ا±أش نم يتلا نيرامتلا قبطتو ،اهريغو دادضألاو تافدارتملاو



 سماخلا ىوتسملا
 ناتعاس 1 ةمدقتم دعاوق  مبس 212

 ةيوغللا غيصلا ةساردو اهليلحتو ةطيسبلا لمجلا ةساردب فدهلا ةغللا دعاوق ةسارد ىلإ ررقملا فدهي
 يف ةعونتم لمج يف رصانعلا هذه فيظوت ىلع بردتيو ةنمزألا ةسارد يف بلاطلا عسوتيو ،ةفلتخملا
 .ةيسارد ةدحو لكل ةيلصاوتلا ةيفيظولا فادهألل ًاقفو رصانعلا هذه لك سردتو ،ةكسامتم صوصن

  تاعاس 4   3يباتكلا ريبعتلاو ةءارقلا مبس 213
 صوصنلا ليلحتو ةءارق ىلع ةردقلا م¶اسكإو ةفثكملا ةءارقلا ىلع بالطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي
 .اهريغو ةيريرقتلاو ةيدرسلاو ةيفصولاك ةعونتملا اهطامن� اهريغو ةيملعلاو ةيبدألا اaالاجم فلتخمب ةيوغللا

 ةيدرس نم ةفلتخملا صوصنلا طامنأ ًامدختسم تارقف ةدع ةباتك ىلع بلاطلا بيردت ىلإ فدهي امك
 ةغللا يف ةباتكلا يف ةميلسلا ةيجهنملا قيبطت ىلع ةردقلا هباسكإ نع ًالضف ،اهريغو ةيداشرإو ةيفصوو
 .فدهلا
  تاعاس 4 3يوفشلا ريبعتلا عامتسالا مبس   214 
 ةصاخ اهقبس امم ةبوعص رثكأ )ةيرصبو ةيعمس( ةلجسم داوم مهف ىلع بالطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي
 اهلالخ نم بلاطلا فرعتي ،ةعونتم ةيباطخ جذامن داوملا هذه لمشتو ،ةيلالدلاو ةيبيكرتلا يحاونلا نم
 لالخ نم ىنعملا طابنتسا ىلع بالطلا بردتي امك ،ةفلتخملا هبيلاسأو ريبعتلا تايجيتارتسا مهأ ىلع
 ةداملا لوح ةحورطملا ةلئسألا ىلع ًايطخ ةباجإلاو ،ثدحتملا اهمدختسي يتلا ةربنلاو ةمغنلاو قايسلا
 ةيوحنلا يحاونلا نم ةصاخو ةميلس ةغلب ثدحتلا ىلع بالطلا تاردق ريوطت ىلإ فدهي امك .ةلجسملا
 ثدحتلا تايلآ ىلع بالطلا بيردت يف رمتسيو ،شاقنلاو راوحلا ىلع مaاردق ةيمنتو ،ةيلالدلاو ةيفرصلاو
 .نيعمتسم مامأ ثيدحلا لاجترا ىلعو ،اهميظنت ةيفيكو

 سداسلا ىوتسملا
 تاعاس 3 ةغللا ةفاقث يف تاءارق مبس  221  
 ليلحتو ءارقتسb كلذو ،ةيبنجألا ةغللا ةفاقث يف ةماهلا بناوجلا ضعبب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا فدهي
 ،ةمألا ةايح يف ةيخيراتلا ثادحألاو ةيراضحلا ملاعملا مهأ نع ةذبن :ةيلاتلا بناوجلا جلاعت ةقثوم صوصن
 تاءارق ،اهريغو سبلملاو لكألاو دايعألاو جاوزلا ديلاقت :لثم ةفلتخملا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا طامنألا ةفرعم
 ةفاقث يف ةرصاعملا ةيركفلا تاهجوتلا مهأ .ةيفاقثلا تاملسملاو ةينيدلاو ةيخيراتلاو ةيسايسلا فارعألا لوح
 ةفاقث يف لاثمألاو مكحلاو يظفللا ريغ لاصتالا بيلاسأ ،ةغللا ةفاقثل ةزيمملا صئاصخلا ةفرعم .ةغللا



 امك ،اهعم لماعتلا ةيفيكو مجرتملل اهببست يتلا لكاشملا ىلع بناوجلا هذه ليلحت يف زيكرتلا متيو ،ةغللا
 .ةيعامتجالا ةايحلاو ةفاقثلاو ةغللا نيب ةلدابتملا ةقالعلا ىلإ بالطلا هيبنت متي
  ناتعاس 2 ةمدقتم دعاوق مبس  223  
 اهليلحتو اديقعت رثكألاو ةبكرملا لمجلا ةساردب فدهلا ةغللا دعاوق ةسارد يف رثكأ قمعتلا ىلإ ررقملا فدهي
 هذه فيظوت ىلع بردتيو ةنمزألا ةسارد يف رثكأ بلاطلا عسوتيو ،ةفلتخملا ةيوغللا غيصلا ةساردو
 ةيلصاوتلا ةيفيظولا فادهألل ًاقفو رصانعلا هذه لك سردتو ،صوصن يف ةعونتمو ةبكرم لمج يف رصانعلا
 .ةيسارد ةدحو لكل
  تاعاس 4 4 يباتكلا ريبعتلاو ةءارقلا  مبس   224  
 صالختسا عم ىوتسملا ةعيفرو ةليوط صوصنل ةتماصلا ةءارقلا ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي
 نيب زييمتلل عوضوملا بناوج نيب طبرلاو ،كلتو راكفألا هذه نيب ًازيمم ،اهنم ةيوناثلاو ةيسيئرلا راكفألا
 دقنلا ةكلم ةيمنتو صنلا ليلحت ةيغب ةفثكملا ةءارقلا ىلإ ةفاضإ .صنلb اهتقالع ديدحتو ة¶اشتملا يناعملا
 يف ىتش تاعوضوم نع ريبعتلل لماكتملا صنلا ةباتك ىلع بلاطلا تاردق ريوطت ىلإ فدهي امك .هدنع
  .اهنم ةيلدجلا ةصاخ ،صوصنلا طامنأ فلتخم
 تاعاس4   4 يوفشلا ريبعتلاو عامتسالا مبس 225  
 يف ةلجسم ةعومسم داوم مهف ىلع هبيردتب بلاطلا دنع عامتسالا تاراهم ريوطت ىلإ ررقملا فدهي
 بيكارتلاو تادرفملاو دعاوقلا ثيح نم قباسلا ررقملا داوم نم ةبوعص رثكأ نوكت ثيحب ،ةيعيبط فورظ
 ةغلبو ةفلتخم تاعوضوم يف باهسÃ ثدحتلا ىلع بالطلا تاردق ريوطت ىلإ فدهي امك .ةلالدلاو
 ،درسلا :لثم ةددحم رطأ يف لاجترالاو ةباطخلا طامنأ ةفاك ىلع فثكم لكشب مهبيردت متي امك ،ةميلس
 ،لدجلا قرط ىلع زيكرتلا متيو ،يهفشلا ريرقتلاو ،تالباقملا ءارجإو ،راوحلا ةرادإو ،ةرظانملاو ،فصولاو
 .بسانملا ءادألاو ةمئالملا ظافلألا رايتخb كلذو ،عمتسملا ىلع ًاريثÄو ةيلاعف اهرصانع رثكأو ةرظانملاو
 ناتعاس تايناسللا ملع ىلا لخدم  مبس  226  
 ةيوغللا ت»رظنلا ، روطتلا ، داورلا ، ةأشنلا ثيح نم تايناسللا ملعب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا فدهي
 نم بارتقالا ىلع ةردقملا بلاطلا بستكي ثيح ةيملاع ةيميداكأ تاحلطصم نم اهبكاوي امو ةثيدحلا
 لك ةلصحمو ةيبولسألاو ةيلوادتلاو ةلالدلا لثم ةفلتخملا تايناسللا مولع يف ةلثمتملا ةيديرجتلا تاساردلا
 .صنلا تايناسلو باطخلا ليلحت يف اذه

 عباسلا ىوتسملا



 ناتعاس ةمجرتلا يف بساحلا تاقيبطت مبس  312 
 بوساحلا نم ةدافتسالل ةيرورضلاو ةيساسألا فراعملاو ةينقتلا هباستكاو بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا فدهي
 ةغللb ةباتكلا ةيفيكو بساحلا ىلع ةينابسالا ةغللا تيبثت ةيفيكب بلاطلا فيرعت متيف .ةمجرتلا دنع
 بيردتلاو ،ةيلآلا ةمجرتلل ةينفلا لحارملاو ،ةيلآلا ةمجرتلا مظن ءانبل ةيساسألا قرطلا ةفرعمو ،ةينابسالا
 ،ةفلتخملا ةينورتكلإلا مجاعملاو جماربلb بلاطلا فيرعتو ،ةفلتخملا تالا ا يـف ةيلآلا ةمجرتلا ىلع يلمعلا

 ىلع ةيلمعلا تاقيبطتلا لالخ نم زيكرتلا متيف .ةينقتلا هذه مادختسال ًاديج بلاطلا دادعإ متي ثيحب
 .ةمجرتلا يف تاينقتلا هذه نم ةدافتسالا
 ناتعاس 3 ةمدقتم دعاوق مبس  314 
 ةلسلس نم ةمدقتم ةلحرم لكشي ثيح فدهلا ةغللا دعاوق ةسارد يف رثكأ قمعتلا ىلإ ررقملا فدهي
 ةينبلاو بيكرتلا ىوتسم ىلإ بلاطلb ىقريس .ملعتلا نم ىلوألا ت»وتسملا يف بلاطلا اهملعت يتلا دعاوقلا
 ةيفيظولا فادهألل ًاقفو رصانعلا هذه لك سردتو .صوصنلاو لمجلا لخاد ةيوحنلاو ةيفرصلا تاقالعلاو
 .ةيسارد ةدحو لكل ةيلصاوتلا
 ناتعاس ةمجرتلا ملع يف ةمدقم مبس  315 
 اهصئاصخو صوصنلا عاون� فيرعتلاو ،اهبهاذمو اهعاونأو ةمجرتلا ىنعمب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا فدهي
 ةيبتكملا اaانيعمو ةمجرتلا تاود� بلاطلا فيرعتلاو ،ةمجرتلل ىلوأ ةوطخك ىنعملا كاردإل اهليلحت قرطو
 ةينهملا هتايلوؤسمو ،ةمجرتلا يف هتيرحو ينهملاو يوغللا هدادعإو مجرتملا تالهؤم ررقملا شقاني امك ،ةينقتلاو
 ملاعلا ةيمنت يف ةمجرتلا رودو ةيمه� ررقملا فّرعيو .اهمييقتو ةمجرتلا ةقد ىلع مكحلا ريياعمو ،ةيقالخألاو
 ةيبرعلا ةغللا عماجمب بلاطلا فِّرَعُـيو ،ممألا نيب يراضحلا لصاوتلا يف اهرودو ًايفاقثو ًايملع يبرعلا
 ةمجرتلا معد يف اهرودو ةيملاعلاو ةيبرعلا تاحلطصملا كونبو يبرعلا ملاعلا يف بيرعتلاو ةمجرتلا تاسسؤمو
 .مجرتملا ةدعاسم يف اهلبقتسمو ةيلآلا ةمجرتلا ررقملا لوانتيو ،برعملا وأ مجرتملا حلطصملا ديحوتو

 تاعاس 4 يبرع ينابسا 1 ةيريرحتلا ةمجرتلا مبس 316
 هسرد ام قيبطتو ةيبرعلا ىلإ ةينابسالا نم ةيريرحتلا ةمجرتلا ةراهم ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي
 ينابسإلا صنلا ةعيبط ىلع فرعتلا نم هنيكمت عم ،ةمجرتلا ملع يف ةمدقم ررقم يف ت»رظن نم بلاطلا
 .ًاقحال هلباقت نأ نكمي يتلا ةلمتحملا تbوعصلاو

 نماثلا ىوتسملا
 تاعاس 4 ةيمالسالا صوصنلا ةمجرت  مبس 321



 عورف يف سكعلاو فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم ةيلمعلا ةمجرتلا ةراهم بالطلا باسكإ ىلإ ررقملا فدهي
 داصتقالاو ،داشرإلاو ،ةوعدلاو ،ةريسلاو ،هقفلاو ،ثيدحلاو ،ميركلا نآرقلا : ةيتآلا ةيمالسإلا مولعلا
 يف ةمجرتلا يف ةنامألاو ةقدلاو ةعرسلا تاراهم ةيمنت ىلع ررقملا زكريو ،يمالسإلا مالعإلاو ،يمالسإلا
 اaالالد فالتخاو ةيمالسإلا مولعلا تاحلطصم ةيصوصخل بلاطلا كاردإ ةرورضو ،تالا ا كلت
 مجاعملا ىلع بالطلا فرعتي امك ،ةيفاقثلاو ةينيدلا نيتيحانلا نم اميس ال اهتمجرت ءانثأ ةطيحلا بوجوو
 .اهصوصنل ةيبولسألا صئاصخلاو ةقباسلا تالا ا يف ةصصختملا

 ناتعاس ينابسا-يبرع 2 ةيريرحتلا ةمجرتلا مبس 322
 ىلإ هتمجرت ةقيرطو ةيبرعلا ةغللا يف صنلا ةعيبط ىلع فرعتلا نم بلاطلا نيكمت ىلإ ررقملا فدهي
 ةمجرتلل ةراتخملا صوصنلا لصتتو .راطإلا اذه يف هلباقت نأ نكمي يتلا ةلمتحملا تbوعصلاو ،ةينابسإلا
 بصت يتلا تاعوضوملا لك ىلع ةحوتفم ةمجرت كلذب يهو ،ةعونتملا تالا b ةلص تاذ ىتش نيدايمب
 ،ةيبطو ،ةيركسعو ،ةيمالسإو ،ةيوبرتو ،ةيناسنإو ،ةيسايسو ،ةيعامتجا ةعيبط تاذ »اضقو ًارومأ جلاعت وأ
  .خلا ،ةيبدأو ،ةينوناقو ،ةيعارزو ،ةيطفنو ،ةينمأو ،ةيراجتو ،ةيمالعإو ،ةيسدنهو

 ناتعاس يباتكلا ريبعتلا تاينقت مبس 323
 قيمعتو )4و 3 ،2 ،1( يباتكلا ريبعتلاو ةءارقلا تاررقم يف بلاطلا هبستكا ام زيزعت ىلإ ررقملا فدهي
 يباتكلا ريبعتلا قرطو ةيريرحتلا تالكشملا ىلع بلغتلاو ،ةحيحصلا ةيفيظولا صوصنلا ةباتك ىلع هتاردق
 ةلكيهو طيطخت ىلع بلاطلا بيردت ةيلصاوت ةفيظوو طمن لك بسح صنلا ميظنتو مالكلا بيكرت نم
 .ةدناسمو ةيسيئر نم اهتيمهأ بسح هراكفأ بيترتو هعوضوم

 ناتعاس 4 ةمدقتم دعاوق مبس 324
 نم ةقلح رخآ ررقملا اذه ربتعي ثيح فدهلا ةغللا دعاوق ةسارد يف رثكأ قمعتلا ىلإ ررقملا فدهي

 ت̀وكمو فئاظولاو بيكارتلاو فرصلاو وحنلb بلاطلا ةفرعم قيمعتل ةصصخملا تارضاحملا ةلسلس
 لامكتساو ةبكرملا ةلمجلا عاون� ةطبترملا »اضقلا يقb لامكتسا ىلإ ررقملا فدهي امك  .اهعاون� ةلمجلا
 .تارقفلاو لمجلل يوحنلا يفرصلا ليلحتلا

 عساتلا ىوتسملا
 تاعاس 3 يبرع-ينابسا 1 ةيوفشلا ةمجرتلا    مبس 411 
 باسكا متي ثيح ،ةيبرعلا ىلا ةينابسالا ةغللا نم ةيوفشلا ةمجرتلا ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي
 نيودتو ،نومضملا ليلحتو ،باعيتسالاو ،مهفلاو ،تاصنإلا لثم ةفلتخم تاراهم مجرتملا بلاطلا



 ةيفاقثلاو ةيوغللا تاقوعملb هفيرعتو ،تامولعملا نيزخت ةيملع يف دمألا ةريصق ةركاذلا مادختساو ،تامولعملا
 هفيرعتو ،اهزواجت لبسو ،ةبولطملا ةقدلbو ةعرسلb ىنعملل قيقدلا لقنلا ةيلمع ىلع رثؤت يتلا ةيسفنلاو
bنم اهل امو ةقوطنملا ريغ رصانعل Äكلذك هفيرعتو ،بولطملا ريثأتلا ثادحإو ىنعملا لقن ىلع ريبك ريث 
 كلذك هفيرعتو ،لسرملا ةبيهو يقلتملا فقومو ةلاسرلاو ناكملا بسح اهفالتخاو ةغللا لابقتسا لاكش�
 .ةمجرتلا يف دقافلا ضيوعت تايلآ ىلع بلغتلا ةيفيكب
 ناتعاس ينابسا-يبرع 3 ةيريرحتلا ةمجرتلا مبس  413   
 ىلإ هتمجرت ةقيرطو ةيبرعلا ةغللا يف صنلا ةعيبط ىلع فرعتلا نم بلاطلا نيكمت ىلإ ررقملا فدهي
 هجاويس امل هليهÄو هاوتسمب ءاقترالا مث ،راطإلا اذه يف هلباقت نأ نكمي يتلا ةلمتحملا تbوعصلاو ،ةينابسإلا

 صوصنلا نم ةعومجم رايتخا بلطتي اذهو .ةينابسإلا ىلإ ةيبرعلا نم صوصنل ةديج ةمجرتب مايقلل ًاقحال
 يف ةيوغللا قورفلا ىلع فرعتلا اهلالخ نم بلاطلا نكمتي ىتح ىوتسملا اذه عم بسانتت يتل ةعونتملا
  .هتغلب اهتنراقمو فدهلا ةغللا

 ناتعاس بيرعتلا و ةمجرتلا تالكشمو »اضق مبس 415
 ةغللاو ةيبرعلا يف مجرتملا هجاوت يتلا تالكشملا ضعب لح ىلع بالطلا بيردت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ،ةمجرتلا يف ةيتاذلاو ةيعوضوملاك ،ةمجرتلb ةقلعتملا تالكشملاو »اضقلا نم ًاددع ررقملا شقانيو ،فدهلا
 ريثÄو ،نيتفاقثلاو نيتغللا نيب قباطتلا ةيضقو ،فرصتلا يف مجرتملا ةيرح دودح ،ةرحلاو ةيفرحلا ةمجرتلا
 ىرخأ عضاوم ررقملا لوانتيو .ةيلآلا ةمجرتلا ةيلاكشإو ،ةمجرتلاو بولسألا ،ميهافملاو ىنعملا لقن ىلع كلذ
 .يبرعلا ملاعلا ةصاخ ،ملاعلا يف يفاقثلاو يملعلا مدقتلا يف اهرودو ةمجرتلاو ،بيرعتلا يف اهرودو ةمجرتلاك

 ناتعاس يملعلا ثحبلا جهانم ىلا لخدم مبس 416
 هتاودأو هقرطو ثحبلا جهانم نم ةيادب  ،يملعلا ثحبلا ئدابم مه� بالطلا فيرعت  ىلإ ررقملا فدهي
 ةريصق ةسارد وأ ثحب لالخ نم يملعلا ثحبلا دادعإ يف ةميلسلا ةيملعلا سسألا مهميلعت ىلإ ًالوصوو
 اهتجلاعمو ،ريكفتلا يف ةيملعلا ةقيرطلb ثحبلا تالكشم ةهجاومو ،ةمجرتلاو ت»وغللا يلاجم يف ادج
 .نيلا ا نيذه   يف رداصملاو عجارملا يلع فرعتلا و اهل ةنكمملا لولحلا داجيإو ،ةيعوضوم ةقيرطب

 ناتعاس ةباتكلاو صوصنلا طامنأ  مبس 417
 عاونأ ىلع بيردتلاو ةيفيظولا اهراودأو صوصنلا طامنأ فلتخم صئاصخ ىلع فرعتلا  ىلإ ررقملا فدهي
 ريبعتلا تاينقت ررقم يف بلاطلا هبستكا ام ةءافك عفرو زيزعت ىلا فدهي امك ةيفيظولاو ةيعادبإلا ةباتكلا



 رايتخاو اaاوطخ قيبطت هنكمت يتلا ريرحتلا بيلاسأو تايجيتارتسb بلاطلا ديوزت متي ثيح ،يباتكلا
 .صوصنلا طامنأ نم طمن لكب ةصاخلا ةيريرحتلا تاينقتلا

 رشاعلا ىوتسملا
 تاعاس 4  عورشملا مبس 421

 ىلإ ةيبرعلا نم داوم ةمجرتب هفيلكتب كلذو ،ةمجرتلا ىلع بلاطلا تاردق ميوقتو ريوطت ىلإ ررقملا فدهي
 ةيلمعلا تابيردتلا نم بلاطلا ةدافتسا ىدم ىلع فرعتلا ىلإ ميوقتلا فدهيو ،سكعلاو فدهلا ةغللا
 لمحت لالخ نم سفنلا يف ةقثلا عرز ىلع دكؤي امك .ةقباسلا تاررقملا يف ةمجرتلل ةيرظنلا تاساردلاو
 لالخ نم لمعلا قوسل هليهÄ بناج ىلا ،ةمجرتلا لحم لا ا رايتخا يف هدرفت يف لثمتت يتلا ةيلوئسملا
  .لمعلا تاهج ىدحا عم نواعتلb ايلمع ابيردت هبيردت

 تاعاس 4 ينابسا-يبرع 2 ةيوفشلا ةمجرتلا مبس 422
 ةيبرعلا ةغللا نم ةعونتم صوصنل ةددعتملا اهعاون� ةيوفشلا ةمجرتلا ىلع يلمعلا بيردتلا ىلإ ررقملا فدهي
 ةمجرتلل ةفلتخملا تاراهملا ىلع ةيلمعلا تاقيبطتلا لالخ نم زيكرتلا متي ثيح ،ةينابسالا ةغللا ىلإ
 ةعرسلb وأ ةقدب ىنعملا لقن نود لوحت يتلا ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيوغللا لكاشملاو ،ةيوفشلا
 .ةيوفشلا ةمجرتلا يف ةمدختسملا ةفلتخملا تاينقتلb بالطلا فيرعت متيو ،ةبولطملا

 تاعاس 4 ينابسا-يبرع 4 ةيريرحتلا ةمجرتلا مبس 424
 ،ةينابسإلا ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم ةيريرحتلا ةمجرتلا يف رثكأ قمعتلا نم بلاطلا نيكمت ىلإ ررقملا فدهي
 اذهو ،راطإلا اذه يف هلباقت نأ نكمي يتلا ةلمتحملا تbوعصلا زواجتل تاينقتلاو تاراهملا باستكاو
 نم بلاطلا نكمتي ىتح ىوتسملا اذه عم بسانتت يتلا ةعونتملا صوصنلا نم ةعومجم رايتخا بلطتي

 .هتغلب اهتنراقمو فدهلا ةغللا يف ةيوغللا قورفلا ىلع فرعتلا اهلالخ
 ناتعاس   ةيبدألا ةمجرتلاو ةيبولسألا مبس 425

 ،سكعلاو فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم ةمدقتملا ةيبدألا ةمجرتلا ىلع يلمعلا بيردتلا ىلإ ررقملا فدهي
 ،فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم ،اهريغو لاقملاو رعشلاو ةيحرسملاو ةياورلاو ةصقلا لثم ةفلتخملا بدألا طامنأل
 هذهل ةيبولسألاو ةيحلطصملا صئاصخلb بالطلا فيرعت متي ثيح اهلالخ نم بولسألا ملع ةسارد متيو
 فرعتيو .ةيريبعتلا ةيبدألا لئاسولا نم كلذ ريغو هيبشتو ةراعتساو ةيانكو ةغالب نم هلمشت امو تالا ا
 .هعورفو بدألا تالاجم يف ةصصختملا مجاعملا ىلع بلاطلا
 


