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( 1  ) ةداملا

.يثارو يكلم  يباين  اهيف  مكحلا  ماظنو  ةيبرعلا  ةمالا  نم  ءزج  يندرالا  بعشلاو  هنم ، ءيش  نع  لزني  الو  أزجتي  اهكلم ال  ةدايس  تاذ  ةلقتسم  ةيبرع  ةلود  ةيمشاهلا  ةيندرالا  ةكلمملا 

( 2  ) ةداملا

.ةيمسرلا اهتغل  ةيبرعلا  ةغللاو  ةلودلا  نيد  مالسالا 

( 3  ) ةداملا

 . صاخ نوناقب  رخآ  ناكم  ىلا  اهلقن  زوجيو  ةكلمملا  ةمصاع  نامع  ةنيدم 

( 4  ) ةداملا

، ءارضخ ىلفسلاو  ءاضيب  ىطسولاو  ءادوس  اهنم  ايلعلا  ةيزاوتم ، ةيواستم  عطق  ثالث  ىلا  ًايقفا  مسقتو  اهضرع  فعض  اهلوط  ةيلاتلا -: سيياقملاو  لكـشلا  ىلع  ةيندرالا  ةيارلا  نوكت 
نأ نكمي  امم  هتحاسم  ةعشألا  يعابس  ضيبأ  بكوك  ثلثملا  اذه  يفو  اهلوط  فصنل  واسم  هعافتراو  ةيارلا  ضرعل  ةيواسم  هتدعاق  رمحأ  مئاق  ثلثم  ةيراسلا  ةيحان  نم  اهيلع  عضوي 
دحأ نم  راملا  روحملا  نوكي  ثيحبو  ثلثملا  اياوز  نيب  طوطخلا  عطاقت  ةطقن  دنع  هطـسو  نوكي  ثيحب  عوضوم  وهو  ةيارلا  لوط  نم  رـشع  ةعبرأ  نم  دـحاو  اهرطق  ةرئاد  هبعوتـست 

.ثلثملا اذه  ةدعاقل  ًايزاوم  سوؤرلا 

( 5  ) ةداملا

.نوناقب ددحت  ةيندرالا  ةيسنجلا 

( 6  ) ةداملا

.نيدلا وأ  ةغللا  وأ  قرعلا  يف  اوفلتخا  ناو  تابجاولاو  قوقحلا  يف  مهنيب  زييمت  ءاوس ال  نوناقلا  مامأ  نويندرالا  . 1

 . يندرا لك  ىلع  سدقم  بجاو  يعامتجالا  ملسلا  ىلع  ظافحلاو  هبعش  ةدحوو  هضراو  نطولا  نع  عافدلا  . 2

.نييندرالا عيمجل  صرفلا  ؤفاكتو  ةنينأمطلا  لفكتو  اهتايناكما  دودح  نمض  ميلعتلاو  لمعلا  ةلودلا  لفكت  . 3

.اهميقو اهرصاوا  يوقيو  يعرشلا  اهنايك  نوناقلا  ظفحي  نطولا ,  بحو  قالخالاو  نيدلا  اهماوق  عمتجملا  ساسا  ةرسالا  .4

.لالغتسالاو ةءاسالا  نم  مهيمحيو  تاقاعالا  يوذو  ئشنلا  ىعريو  ةخوخيشلاو  ةلوفطلاو  ةمومالا  نوناقلا  يمحي  . 5

( 7  ) ةداملا

.ةنوصم ةيصخشلا  ةيرحلا  . 1

 . نوناقلا اهيلع  بقاعي  ةميرج  نييندرألل  ةصاخلا  ةايحلا  ةمرح  وا  ةماعلا  تايرحلاو  قوقحلا  ىلع  ءادتعا  لك  . 2

( 8  ) ةداملا

 . نوناقلا ماكحا  قفو  الا  هتيرح  ديقت  وا  سبحي  وا  فقوي  وا  دحا  ىلع  ضبقي  نا  زوجي  1-ال 

امك ال ايونعم ،  وا  ايندب  هؤاذيا  وا  لاكشالا ،  نم  لكش  يأب  هبيذعت ، زوجي  الو  ناسنالا ،  ةمارك  هيلع  ظفحي  امب  هتلماعم  بجت  هتيرح  ديقت  وا  سبحي  وا  فقوي  وا  هيلع  ضبقي  نم  لك  - 2
 . هب دتعي  ديدهت ال  وا  ءاذيإ  وا  بيذعت  يا  ةأطو  تحت  صخش  يا  نع  ردصي  لوق  لكو  نيناوقلا ، اهزيجت  يتلا  نكامالا  ريغ  يف  هزجح  زوجي 

( 9  ) ةداملا

.ةكلمملا رايد  نم  يندرا  داعبا  زوجي  ال  . 1

.نوناقلا يف  ةنيبملا  لاوحالا  يف  الا  نيعم  ناكم  يف  ةماقالاب  مزلي  نأ  الو  لقنتلا  نم  عنمي  وا  ام  ةهج  يف  ةماقالا  يندرا  ىلع  رظحي  نأ  زوجي  ال  . 2

( 10  ) ةداملا

.هيف اهيلع  صوصنملا  ةيفيكلابو  نوناقلا ،  يف  ةنيبملا  لاوحألا  يف  الا  اهلوخد  زوجي  الف  ةمرح  نكاسملل 

( 11  ) ةداملا

.نوناقلا يف  نيعي  امبسح  لداع  ضيوعت  لباقم  يفو  ةماعلا  ةعفنملل  الا  دحأ  كلم  كلمتسي  ال 

( 12  ) ةداملا

.نوناقلا ىضتقمب  الا  ةلوقنم  ريغ  وأ  ةلوقنم  لاومأ  رداصت  الو  ةيربج  ضورق  ضرفت  ال 

( 13  ) ةداملا

:- صخش يأ  ىلع  ةمدخ  وأ  لغش  ضرف  نوناقلا  ىضتقمب  زوجي  هنأ  ريغ  دحأ  ىلع  يمازلالا  ليغشتلا  ضرفي  ال 

وأ ةـيناويح  تافآ  وأ  ناويحلا ،  وأ  ناسنالل  دـيدش  يئابو  ضرم  وأ  لازلز  وأ  ةـعاجم ،  وأ  نافوط ،  وا  قيرح ،  وأ  ماع ، رطخ  عوقو  دـنع  وأ  برحلا ،  ةـلاحك  ةيرارطـضا  ةـلاح  يف  . 1
.رطخ ىلا  مهضعب  وأ  ناكسلا  عيمج  ةمالس  ضرعت  دق  ىرخا  فورظ  ةيأ  يف  وأ  اهلثم  ىرخا  ةفآ  ةيأ  وأ  ةيتابن  وأ  ةيرشح 

وا تايعمج  وا  تاكرش  وا  صاخشا  ىلا  هيلع  موكحملا  صخشلا  رجؤي  ناو ال  ةيمسر  ةطلس  فارـشا  تحت  ةمدخلا  وا  لمعلا  كلذ  يدؤي  نا  ىلع  ةمكحم  نم  هيلع  مكحلا  ةجيتنب  . 2
.اهفرصت تحت  عضوي  وا  ةماع  ةئيه  ةيا 



( 14  ) ةداملا

.بادالل ةيفانم  وا  ماعلا  ماظنلاب  ةلخم  نكت  مل  ام  ةكلمملا  يف  ةيعرملا  تاداعلل  ًاقبط  دئاقعلاو  نايدألا  رئاعشب  مايقلا  ةيرح  ةلودلا  يمحت 

( 15  ) ةداملا

.نوناقلا دودح  زواجتي  نا ال  طرشب  ريبعتلا  لئاسو  رئاسو  ريوصتلاو  ةباتكلاو  لوقلاب  هيأر  نع  ةيرحب  برعي  نا  يندرا  لكلو  يأرلا ،  ةيرح  ةلودلا  لفكت  . 1

 . بادالاو ماعلا  ماظنلا  وا  نوناقلا  ماكحا  فلاخي  امب ال  يضايرلاو  يفاقثلاو  ينفلاو  يبدالا  عادبالاو  يملعلا  ثحبلا  ةيرح  ةلودلا  لفكت  . 2

.نوناقلا دودح  نمض  مالعالا  لئاسوو  رشنلاو  ةعابطلاو  ةفاحصلا  ةيرح  ةلودلا  لفكت  . 3

 . نوناقلا ماكحا  قفو  يئاضق  رماب  الا  اهصيخرت  ءاغلا  الو  مالعالا  لئاسوو  فحصلا  ليطعت  زوجي  ال  . 4

لـصتت يتلا  رومالا  يف  ةدودـحم  ةـباقر  لاصتالاو  مالعالا  لئاسوو  تافلؤملاو  تارـشنلاو  فحـصلا  ىلع  نوناقلا  ضرفي  نا  ئراوطلا  وا  ةـيفرعلا  ماكحالا  نالعا  ةـلاح  يف  زوجي  . 5
 . ينطولا عافدلا  ضارغاو  ةماعلا  ةمالسلاب 

.فحصلا دراوم  ىلع  ةبقارملا  بولسا  نوناقلا  مظني  . 6

( 16  ) ةداملا

.نوناقلا دودح  نمض  عامتجالا  قح  نييندرالل  . 1

.روتسدلا ماكحا  فلاخت  مظن ال  تاذو  ةيملس  اهلئاسوو  ةعورشم  اهتياغ  نوكت  نا  ىلع  ةيسايسلا  بازحالاو  تاباقنلاو  تايعمجلا  فيلأت  قح  نييندرالل  . 2

.اهدراوم ةبقارمو  ةيسايسلا  بازحالاو  تاباقنلاو  تايعمجلا  فيلأت  ةقيرط  نوناقلا  مظني  . 3

( 17  ) ةداملا

.نوناقلا اهنيع  يتلا  طورشلاو  ةيفيكلاب  ةماعلا  نوؤشلاب  ةلص  هل  اميف  وا  ةيصخش  روما  نم  مهبوني  اميف  ةماعلا  تاطلسلا  ةبطاخم  يف  قحلا  نييندرالل 

( 18  ) ةداملا

قفو يئاضق  رمأب  الا  ةرداصملا  وا  فيقوتلا  وا  عالطالا  وا  ةـبقارملل  عضخت  ةيرـس ال  لاصتالا  لئاسو  نم  اهريغو  ةـيفتاهلا  تاـبطاخملاو  ةـيقربلاو  ةـيديربلا  تالـسارملا  عيمج  ربتعت 
 . نوناقلا ماكحا 

( 19  ) ةداملا

.اههيجوتو اهجمارب  يف  ةموكحلا  ةباقرل  عضختو  نوناقلا  يف  اهيلع  صوصنملا  ةماعلا  ماكحالا  يعارت  نا  ىلع  اهدارفا  ميلعتل  اهيلع  مايقلاو  اهسرادم  سيسأت  تاعامجلل  قحي 

( 20  ) ةداملا

.ةموكحلا سرادم  يف  يناجم  وهو  نييندرالل  يمازلا  يساسالا  ميلعتلا 

( 21  ) ةداملا

.ةيرحلا نع  مهعافد  وا  ةيسايسلا  مهئدابم  ببسب  نويسايسلا  نوئجاللا  ملسي  ال  . 1

.نييداعلا نيمرجملا  ميلست  لوصا  نيناوقلاو  ةيلودلا  تاقافتالا  ددحت  . 2

( 22  ) ةداملا

.ةمظنالا وا  نوناقلا  يف  ةنيعملا  طورشلاب  ةماعلا  بصانملا  يلوت  يف  قح  يندرا  لكل  . 1

.تالهؤملاو تايافكلا  ساسا  ىلع  نوكي  تايدلبلاو  اهب  ةقحلملا  تارادالاو  ةلودلا  يف  ةتقؤمو  ةمئاد  نم  ةماعلا  فئاظولل  نييعتلا  . 2

( 23  ) ةداملا

.هب ضوهنلاو  ينطولا  داصتقالا  هيجوتب  نييندرالل  هرفوت  نا  ةلودلا  ىلعو  نينطاوملا  عيمجل  قح  لمعلا  . 1

: ةيتآلا ئدابملا  ىلع  موقي  ًاعيرشت  هل  عضتو  لمعلا  ةلودلا  يمحت  . 2

.هتيفيكو هلمع  ةيمك  عم  بسانتي  ًارجا  لماعلا  ءاطعا  أ -

.رجالا عم  ةيونسو  ةيعوبسا  ةحار  مايا  لامعلا  حنمو  ةيعوبسالا  لمعلا  تاعاس  ديدحت  ب -

.لمعلا نع  ةئشانلا  ئراوطلاو  زجعلاو  ضرملاو  حيرستلا  لاوحا  يفو  نيليعملا ، لامعلل  صاخ  ضيوعت  ريرقت  ج -

.ثادحالاو ءاسنلا  لمعب  ةصاخلا  طورشلا  نييعت  د -

.ةيحصلا دعاوقلل  لماعملا  عوضخ  ه -

.نوناقلا دودح  نمض  رح  يباقن  ميظنت  و -

( 24  ) ةداملا

.تاطلسلا ردصم  ةمالا  . 1

.روتسدلا اذه  يف  نيبملا  هجولا  ىلع  اهتاطلس  ةمالا  سرامت  . 2

( 25  ) ةداملا

.باونلاو نايعالا  يسلجم  نم  ةمالا  سلجم  فلأتيو  كلملاو  ةمالا  سلجمب  ةيعيرشتلا  ةطلسلا  طانت 



( 26  ) ةداملا

.روتسدلا اذه  ماكحا  قفو  هئارزو  ةطساوب  اهالوتيو  كلملاب  ةيذيفنتلا  ةطلسلا  طانت 

( 27  ) ةداملا

.كلملا مساب  نوناقلا  قفو  ماكحالا  عيمج  ردصتو  اهتاجردو  اهعاونا  فالتخا  ىلع  مكاحملا  اهالوتت  ةلقتسم  ةيئاضقلا  ةطلسلا 

( 28  ) ةداملا

: ةيلاتلا ماكحالا  قفو  روهظلا  دالوا  نم  روكذلا  يف  شرعلا  ةثارو  نوكتو  نيسحلا ،  نب  هللادبع  كلملا  ةرسا  يف  يثارو  ةيمشاهلا  ةيندرالا  ةكلمملا  شرع 

تناك كلملا  هيلا  لقتني  نا  لبق  ءانبالا  ربكا  ىفوت  اذاو  ةقبط ،  دعب  ةقبط  اذـكهو  ربكالا ،  نبالا  كلذ  ءانبا  ربكا  ىلا  مث  ًانـس  هئانبا  ربكا  ىلا  شرعلا  بحاص  نم  كلملا  ةـيالو  لقتنت  أ -
.هيلا شرعلا  بحاص  نم  كلملا  ةيالو  لقتنت  ةلاحلا  هذه  يفو  دهعلل  ايلو  روكذلا  هتوخا  دحا  راتخي  نا  كلملل  زوجي  هنا  ىلع  ةوخا  ىفوتملل  ناك  ولو  هئانبا  ربكا  ىلا  ةيالولا 

نيرخآلا هتوخا  ءانبا  ربكا  ىلاف  نبا  هتوخا  ربكـال  نكي  مل  ناـف  هتوخا  ربكا  ءاـنبا  ربكا  ىلاـف  هتوخا  هل  نكي  مل  اذاو  هتوخا  ربكا  ىلا  لـقتنت  بقع  كـلملا  ةـيالو  هل  نمل  نكي  مل  اذا  ب -
.ةوخالا نس  بيترت  بسحب 

(. ب  ) ةرقفلا يف  نيعملا  بيترتلا  ىلع  مهتيرذو  مامعالا  ىلا  كلملا  ةيالو  لقتنت  ةوخالا  ءانباو  ةوخالا  نادقف  ةلاح  يف  ج -

.يلع نب  نيسح  كلملا  هل  روفغملا  ةيبرعلا  ةضهنلا  سسؤم  ةلالس  نم  ةمالا  سلجم  هراتخي  نم  ىلا  كلملا  عجري  ركذ  ام  وحن  ىلع  ثراو  نودب  كلم  رخآ  يفوت  اذاو  د -

.نيملسم نيوبا  نمو  ةيعرش  ةجوز  نم  ًادولوم  ًالقاع  ًاملسم  نوكي  نا  كلملا  ىلوتي  نميف  طرتشي  ه -

اهيلع ًاعقوم  نوكت  نا  ةدارالا  هذه  يف  طرتشيو  صخشلا  كلذ  باقعا  ءانثتسالا  اذه  لمشي  الو  مهتقايل ، مدع  ببسب  ةثارولا  نم  ةيكلم  ةداراب  اونثتـسا  نمم  دحا  شرعلا  يلتعي  ال  و -
.ةيلدعلاو ةيلخادلا  اريزو  مهنيب  لقالا  ىلع  ءارزو  ةعبراو  ءارزولا  سيئر  نم 

يذلا ةياصولا  سلجم  وا  يصولا  كلملا  تايحالص  سرامي  نسلا  هذه  نود  وه  نم  ىلا  شرعلا  لقتنا  اذاف  هرمع ، نم  ةيرمق  ةنـس  ةرـشع  ينامث  متأ  ىتم  دشرلا  نس  كلملا  غلبي  ز -
.ةياصولا سلجم  وا  يصولا  نييعتب  ءارزولا  سلجم  موقي  يصوي  نا  نود  ىفوت  اذاو  شرعلا ، ىلع  سلاجلا  نم  ةرداص  ةيماس  ةيكلم  ةداراب  نيع  دق  نوكي 

ىلع رداق  ريغ  كلملا  نوكي  امدنعو  ةيكلم  ةداراب  ةباينلا  ةئيه  وا  بئانلا  نيعيو  ةباين  ةئيه  وا  بئان  هتايحالص  سراميف  هضرم  ببسب  هتطلـس  يلوت  ىلع  رداق  ريغ  كلملا  حبـصا  اذا  ح -
.ءارزولا سلجم  هب  موقي  نييعتلا  اذه  ءارجا 

لمتشت دق  طورـش  ةيا  يعارت  نا  ةباينلا  ةئيه  وا  بئانلا  ىلعو  هبايغ  ةدم  هتايحالـص  ةسراممل  ةباين  ةئيه  وا  ًابئان  ةيكلم  ةداراب  هترداغم  لبق  نيعيف  دالبلا  ةرداغم  كلملا  مزتعا  اذا  ط -
.رمالا يف  رظنيل  عامتجالا  ىلا  ًالاح  ىعدي  ًاعمتجم  ةمالا  سلجم  نكي  ملو  رهشا  ةعبرا  نم  رثكا  كلملا  بايغ  دتما  اذاو  ةدارالا  كلت  اهيلع 

.ءارزولا سلجم  ماما  روتسدلا  اذه  نم  ( 29  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  نيميلا  مسقي  هلمع  ةباينلا  ةئيه  وا  ةياصولا  سلجم  وضع  وا  بئانلا  وا  يصولا  ىلوتي  نا  لبق  ي -

.هماقم موقيل  ًاقئال  ًاصخش  ءارزولا  سلجم  نيعيف  هتفيظو  ماهمب  مايقلا  ىلع  رداق  ريغ  حبصا  وا  ةباينلا  ةئيه  وا  ةياصولا  سلجم  ءاضعا  دحا  وا  بئانلا  وا  يصولا  ىفوت  اذا  ك -

اذا كلملا  ءابرقا  نم  روكذلا  دحا  نييعت  زوجي  هنأ  ريغ  ةيرمق  ةنـس  ( 30  ) نم لقا  ةباينلا  ةئيه  وا  ةياصولا  سلجم  ءاضعا  دـحا  وا  كلملا  بئان  وا  يـصولا  نس  نوكت  نا ال  طرتشي  ل -
.هرمع نم  ةيرمق  ةنس  ةرشع  ينامث  لمكا  دق  ناك 

كلذ مايق  تبث  اذاف  عامتجالا  ىلا  لاحلا  يف  ةـمالا  سلجم  وعدـي  نا  كلذ  نم  تبثتلا  دـعب  ءارزولا  سلجم  ىلعف  يلقع  ضرم  ببـسب  كـلملا  ةـيالو  هل  نم  ىلع  مكحلا  رذـعت  اذا  م -
ملو هتدم  تهتنا  وأ  ًالحنم  باونلا  سلجم  ذئدنع  ناك  اذاو  روتـسدلا  ماكحا  قفو  هدعب  نم  اهيف  قحلا  بحاص  ىلا  لقتنتف  هكلم  ةيالو  ءاهتنا  ةمالا  سلجم  ررق  ةـعطاق  ةروصب  ضرملا 

.قباسلا باونلا  سلجم  ضرغلا  اذهل  عامتجالا  ىلا  ىعديف  ديدجلا  سلجملا  باختنا  متي 

( 29  ) ةداملا

.ةمألل صلخي  ناو  روتسدلا  ىلع  ظفاحي  نا  نايعالا  سلجم  سيئر  ةسائرب  مئتلي  يذلا  ةمالا  سلجم  ماما  شرعلا  هئوبت  رثا  كلملا  مسقي 

( 30  ) ةداملا

.ةيلوؤسمو ةعبت  لك  نم  نوصم  وهو  ةلودلا  سأر  وه  كلملا 

( 31  ) ةداملا

.اهماكحا فلاخي  ام  نمضتت  نا ال  طرشب  اهذيفنتل  ةمزاللا  ةمظنالا  عضوب  رمأيو  اهردصيو  نيناوقلا  ىلع  قدصي  كلملا 

( 32  ) ةداملا

.ةيوجلاو ةيرحبلاو  ةيربلا  تاوقلل  ىلعالا  دئاقلا  وه  كلملا 

( 33  ) ةداملا

 . تاقافتالاو تادهاعملا  مربيو  حلصلا  دقعيو  برحلا  نلعي  يذلا  وه  كلملا  - 1
سلجم اهيلع  قفاو  اذا  الا  ةذفان  نوكت  ةـصاخلا ال  وا  ةـماعلا  نييندرالا  قوقح  يف  ساسم  وا  تاقفنلا  نم  ائيـش  ةـلودلا  ةـنازخ  ليمحت  اهيلع  بترتي  يتلا  تاقافتالاو  تادـهاعملا  - 2

 . ةينلعلا طورشلل  ةضقانم  ام  قافتا  وا  ةدهاعم  يف  ةيرسلا  طورشلا  نوكت  نا  لاح  يأ  يف  زوجي  الو  ةمالا 

( 34  ) ةداملا

.نوناقلا ماكحأ  قفو  باونلا  سلجمل  تاباختنالا  ءارجاب  رماوالا  ردصي  يذلا  وه  كلملا  . 1

.روتسدلا ماكحأ  قفو  هضفيو  هلجؤيو  هحتتفيو  عامتجالا  ىلا  ةمالا  سلجم  وعدي  كلملا  . 2

.باونلا سلجم  لحي  نا  كلملل  . 3

 . ةيوضعلا نم  هئاضعا  دحا  يفعي  وا  نايعالا  سلجم  لحي  نا  كلملل  . 4

( 35  ) ةداملا

.ءارزولا سيئر  بيسنت  ىلع  ءانب  مهتلاقتسا  لبقيو  مهليقيو  ءارزولا  نيعيو  هتلاقتسا  لبقيو  هليقيو  ءارزولا  سيئر  نيعي  كلملا 

( 36  ) ةداملا

.مهتلاقتسا لبقيو  نايعالا  سلجم  سيئر  مهنيب  نم  نيعيو  نايعالا  سلجم  ءاضعا  نيعي  كلملا 



( 37  ) ةداملا

.صاخ نوناقب  هريغ  ىلا  ةطلسلا  هذه  ضوفي  نا  هلو  ىرخالا  فرشلا  باقلأو  ةمسوالاو  ةيركسعلاو  ةيندملا  بترلا  درتسيو  حنميو  ئشني  كلملا  . 1

.نوناقلل ًاذيفنت  كلملا  مساب  ةلمعلا  برضت  . 2

( 38  ) ةداملا

.صاخ نوناقب  ررقيف  ماعلا  وفعلا  اماو  ةبوقعلا ، ضيفختو  صاخلا  وفعلا  قح  كلملل 

( 39  ) ةداملا

.هيف هيأر  نايبب  ًاعوفشم  ءارزولا  سلجم  هيلع  هضرعي  ليبقلا  اذه  نم  مكح  لكو  كلملا  قيدصت  دعب  الا  مادعالا  مكح  ذفني  ال 

( 40  ) ةداملا

كلملا يدبي  نيصتخملا  ءارزولا  وا  ريزولاو  ءارزولا  سيئر  نم  ةعقوم  ةيكلملا  ةدارالا  نوكتو  ةيكلم  ةداراب  هتايحالـص  كلملا  سرامي  ةداملا  هذه  نم  ( 2  ) ةرقفلا ماكحأ  ةاعارم  عم  - 1
.ةروكذملا عيقاوتلا  قوف  هعيقوت  تيبثتب  هتقفاوم 

:- ةيلاتلا تالاحلا  يف  نيصتخملا  ءارزولا  وأ  ريزولاو  ءارزولا  سيئر  نم  عيقوت  نود  ةيكلم  ةدارإب  هتايحالص  كلملا  سرامي  - 2

.دهعلا يلو  رايتخا  أ -

.كلملا بئان  نييعت  ب -

.ةيوضعلا نم  هئاضعأ  نم  يأ  ءافعا  وأ  ةلاقتسا  لوبقو  سلجملا  لحو  هئاضعأو  نايعألا  سلجم  سيئر  نييعت  ج -

.هتلاقتسا لوبقو  يئاضقلا  سلجملا  سيئر  نييعت  د -

.مهتالاقتسا لوبقو  اهئاضعأو  ةيروتسدلا  ةمكحملا  سيئر  نييعت  ه -

.مهتامدخ ءاهنإو  كردلا  ريدمو  تارباخملا  ريدمو  شيجلا  دئاق  نييعت  و -

( 41  ) ةداملا

.ةماعلا ةحلصملاو  ةجاحلا  بسح  ءارزولا  نم  ددع  نمو  ًاسيئر  ءارزولا  سيئر  نم  ءارزولا  سلجم  فلؤي 

( 42  ) ةداملا

 . يندرا الا  اهمكح  يف  امو  ةرازولا  بصنم  يلي  ال 

( 43  ) ةداملا

: ةيلاتلا نيميلا  كلملا  ماما  اومسقي  نأ  مهلامعا  مهترشابم  لبق  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر  ىلع 

". ةناماب يلا  ةلوكوملا  تابجاولاب  موقاو  ةمالا  مدخا  ناو  روتسدلا  ىلع  ظفاحأ  ناو  كلملل ،  ًاصلخم  نوكا  نا  ميظعلا  هللاب  مسقأ  "

( 44  ) ةداملا

نا وا  ام ، ةكرـش  ةرادا  سلجم  يف  ًاوضع  نوكي  نا  هترازو  ءانثا  هل  زوجي  امك ال  ينلعلا  دازملا  يف  كلذ  ناك  ولو  ةـموكحلا  كـالما  نم  ًائيـش  رجأتـسي  وا  يرتشي  نا  ريزولل  زوجي  ـال 
.ةكرش ةيأ  نم  ًابتار  ىضاقتي  نا  وا  يلام  وا  يراجت  لمع  يا  يف  كرتشي 

( 45  ) ةداملا

صخش يا  وا  نوناق  يا  وا  روتسدلا  اذه  بجومب  نوؤشلا  كلت  نم  هب  دهعي  وا  دهع  دق  ام  ءانثتـساب  ةيجراخلاو  ةيلخادلا  ةلودلا  نوؤش  عيمج  ةرادا  ةيلوؤسم  ءارزولا  سلجم  ىلوتي  . 1
 . ىرخا ةئيه  وا 

 . كلملا اهيلع  قدصيو  ءارزولا  سلجم  اهعضي  ةمظناب  ءارزولا  سلجمو  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر  تايحالص  نيعت  . 2

( 46  ) ةداملا

.نييعتلا موسرم  يف  ركذي  ام  بسح  رثكا  وا  ةرازو  ماهمب  ريزولا  ىلا  دهعي  نا  زوجي 

( 47  ) ةداملا

.هصاصتخا نع  ةجراخ  ةلأسم  ةيا  ءارزولا  سيئر  ىلع  ضرعي  نا  هيلعو  هترازوب  ةقلعتملا  نوؤشلا  عيمج  ةرادا  نع  لوؤسم  ريزولا  . 1

.اهنأشب ةمزاللا  تارارقلا  ذاختال  ءارزولا  سلجم  ىلع  ىرخالا  رومالا  ليحيو  هصاصتخاو  هتايحالص  نمض  وه  امب  ءارزولا  سيئر  فرصتي  . 2

( 48  ) ةداملا

هاضتقمب عضو  ماظن  وا  نوناق  يا  وا  روتـسدلا  اذـه  صني  يتلا  لاوحالا  يف  اهيلع  قيدـصتلل  كـلملا  ىلا  تارارقلا  هذـه  عفرتو  ءارزولا  سلجم  تارارق  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر  عقوي 
.هصاصتخا دودح  يف  لك  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر  تارارقلا  هذه  ذفنيو  .كلذ  بوجو  ىلع 

( 49  ) ةداملا

.مهتيلوؤسم نم  ءارزولا  يلخت  ةيطخلا ال  وا  ةيوفشلا  كلملا  رماوا 

( 50  ) ةداملا

 . امكح نيليقتسم  ءارزولا  عيمج  ربتعي  هتلاقا  وا  ءارزولا  سيئر  ةلاقتسا  دنع  - 1

.ةديدج ةرازو  ليكشت  نيحلو  لاحلا  ىضتقم  بسح  مدقألا  ريزولا  وأ  ءارزولا  سيئر  بئان  ةسائرب  ةرازولا  رمتست  ءارزولا  سيئر  ةافو  لاح  يف  - 2



( 51  ) ةداملا

.هترازو لامعأ  نع  باونلا  سلجم  مامأ  لوؤسم  ريزو  لك  نأ  امك  ةلودلل  ةماعلا  ةسايسلا  نع  ةكرتشم  ةيلوؤسم  باونلا  سلجم  مامأ  نولوؤسم  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر 

( 52  ) ةداملا

دحا ءاضعا  نم  اوسيل  نيذلا  ءارزولا  اما  نيسلجملا ،  الك  يف  مالكلا  قحو  هسلجم  يف  تيوصتلا  قح  باونلاو  نايعالا  يـسلجم  دحا  يف  ًًاوضع  نوكي  يذلا  ريزولل  وا  ءارزولا  سيئرل 
ىـضاقتي يذلا  ريزولاو  نيـسلجملا  ةبطاخم  يف  ءاضعالا  رئاس  ىلع  مدـقتلا  قح  مهنع  بوني  نم  وا  ءارزوللو  تيوصتلا  قح  مهل  نوكي  نا  نود  امهيف  اوملكتي  نا  مهلف  نيـسلجملا 

.نيسلجملا نم  يا  يف  ةيوضعلا  تاصصخم  هسفن  تقولا  يف  ىضاقتي  ةرازولا ال  بتار 

( 53  ) ةداملا

.باونلا سلجم  نم  ءاضعا  ةرشع  نع  لقي  ددع ال  نم  عقوم  بلط  ىلع  ءانب  اماو  ءارزولا  سيئر  بلط  ىلع  ءانب  اما  اهنم  ريزو  ياب  وا  ةرازولاب  ةقثلا  ةسلج  دقعت  . 1

 . ةدملا هذه  لالخ  سلجملا  لحي  الو  ةرازولا  ةئيه  وا  صتخملا  ريزولا  كلذ  بلط  اذا  مايا  ةرشع  اهتدم  زواجتت  ةدحاو ال  ةرمل  ةقثلا  ىلع  عارتقالا  لجؤي  . 2

 . نايبلا كلذ  ىلع  ةقثلا  بلطت  ناو  ًادقعنم  سلجملا  ناك  اذا  اهفيلأت  خيرات  نم  دحاو  رهش  لالخ  باونلا  سلجم  ىلا  يرازولا  اهنايبب  مدقتت  نا  فلؤت  ةرازو  لك  ىلع  بترتي  . 3

 . اهفيلأت خيرات  نم  رهش  لالخ  نايبلا  كلذ  ىلع  ةقثلا  بلطت  ناو  يرازولا  اهنايبب  مدقتت  نا  ةرازولا  ىلعو  ةيئانثتسا  ةرودل  داقعنالل  ىعدي  دقعنم  ريغ  باونلا  سلجم  ناك  اذا  - 4

.ديدجلا سلجملا  عامتجا  خيرات  نم  رهش  لالخ  نايبلا  كلذ  ىلع  ةقثلا  بلطت  ناو  يرازولا  اهنايبب  مدقتت  نا  ةرازولا  ىلعف  الحنم  باونلا  سلجم  ناك  اذا  - 5

.باونلا سلجم  ءاضعا  نم  ةقلطملا  ةيبلغالا  اهحلاصل  تتوص  اذا  ةقثلا  ىلع  ةرازولا  لصحت  ةداملا  هذه  نم  ( 5  ) و ( 4  ) و ( 3  ) تارقفلا ضارغأل  - 6

( 54  ) ةداملا

 . باونلا سلجم  ماما  ءارزولا  دحاب  وا  ةرازولاب  ةقثلا  حرطت  . 1
 . ليقتست نا  اهيلع  بجو  هئاضعا  ددع  عومجم  نم  ةقلطملا  ةيرثكالاب  ةرازولاب  ةقثلا  مدع  سلجملا  ررق  اذا  . 2

.هبصنم لازتعا  هيلع  بجو  ءارزولا  دحاب  ًاصاخ  ةقثلا  مدع  رارق  ناك  اذاو  . 3

( 55  ) ةداملا

 . نوناقلا ماكحال  اقفو  ةمصاعلا ,  يف  ةصتخملا  ةيماظنلا  مكاحملا  ماما  مهفئاظو  ةيدأت  نع  ةجتان  مئارج  نم  مهيلا  بسني  ام  ىلع  ءارزولا  مكاحي 

( 56  ) ةداملا

 . باونلا سلجم  مهنم  فلأتي  نيذلا  ءاضعالا  ةيبلغأب  الا  ةلاحالا  رارق  ردصي  الو  كلذل  ةرربملا  بابسالا  ءادبا  عم  ةماعلا  ةباينلا  ىلا  ءارزولا  ةلاحا  قح  باونلا  سلجمل 

( 57  ) ةداملا

 . هتمكاحم يف  رارمتسالا  وا  هيلع  ىوعدلا  ةماقا  نم  هتلاقتسا  عنمت  الو  باونلا  سلجم  نع  ةلاحالا  رارق  رودص  رثا  ةماعلا  ةباينلا  همهتت  يذلا  ريزولا  لمعلا  نع  فقوي 

( 58  ) ةداملا

.كلملا مهنيعي  سيئرلا  مهنيب  نم  لقالا  ىلع  ءاضعا  ةعست  نم  فلؤتو  اهتاذب ,  ةمئاق  ةلقتسم  ةيئاضق  ةئيه  ربتعتو  ةمصاعلا  يف  اهرقم  نوكي  ةيروتسد  ةمكحم  نوناقب  أشنت  - 1
 . ديدجتلل ةلباق  ريغ  تاونس  تس  ةيروتسدلا  ةمكحملا  يف  ةيوضعلا  ةدم  نوكت  - 2

( 59  ) ةداملا

امك  , ةفاكللو تاطلـسلا  عيمجل  ةمزلمو  ةيئاهن  اهماكحا  نوكتو  كلملا ,  مساب  اهماكحا  ردصتو  ةذفانلا  ةـمظنالاو  نيناوقلا  ةيروتـسد  ىلع  ةـباقرلاب  ةيروتـسدلا  ةـمكحملا  صتخت  - 1
.اهرودص خيرات  نم  اموي  رشع  ةسمخ  لالخ  ةيمسرلا  ةديرجلا  يف  ةيروتسدلا  ةمكحملا  ماكحا  رشنتو  هذافنل ,  رخا  اخيرات  مكحلا  ددحي  مل  ام  رشابم  رثأب  ةذفان  اهماكحا  نوكت 

لوعفملا ذفان  اهرارق  نوكيو  ةيبلغألاب  ةمالا  يسلجم  دحا  هذختي  رارقب  وا  ءارزولا  سلجم  نع  رداص  رارقب  كلذ  اهيلا  بلط  اذا  روتسدلا  صوصن  ريسفت  قح  ةيروتـسدلا  ةمكحملل  - 2
 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  دعب 

( 60  ) ةداملا

:- ةذفانلا ةمظنالاو  نيناوقلا  ةيروتسد  يف  ةيروتسدلا  ةمكحملا  ىدل  ةرشابم  نعطلا  قح  رصحلا  ليبس  ىلع  ةيلاتلا  تاهجلل  - 1
.نايعالا سلجم  أ -

.باونلا سلجم  ب -
.ءارزولا سلجم  ج -

اهددحي يتلا  ةمكحملا  ىلا  هليحت  يدج  عفدلا  نا  تدجو  نا  ةمكحملا  ىلعو  ةيروتـسدلا  مدـعب  عفدـلا  ةراثا  ىوعدـلا  فارطأ  نم  يأل  زوجي  مكاحملا  ماما  ةروظنملا  ىوعدـلا  يف  - 2
 . ةيروتسدلا ةمكحملا  ىلا  هتلاحا  رمأ  يف  تبلا  تاياغل  نوناقلا 

( 61  ) ةداملا

يلي : ام  ةيروتسدلا  ةمكحملا  وضع  يف  طرتشي  - 1
. ىرخأ ةلود  ةيسنج  لمحي  الو  ايندرا  نوكي  نا  أ -

رمعلا . نم  نيسمخلا  غلب  دق  نوكي  نا  ب -
لقت ةدم ال  اوضما  نيذلا  نيماحملا  نم  وا  ةيذاتـسالا  ةبتر  نولمحي  نيذلا  تاعماجلا  يف  نوناقلا  ةذـتاسا  نم  وا  ايلعلا  لدـعلاو  زييمتلا  يتمكحم  يف  ةاضق  اومدـخ  نمم  نوكي  نا  ج -

. نايعالا سلجم  يف  ةيوضعلا  طورش  مهيلع  قبطنت  نيذلا  نيصتخملا  دحا  نمو  ةاماحملا  يف  ةنس  ةرشع  سمخ  نع 

اهصن . اذه  انيمي  كلملا  ماما  اومسقي  نا  مهلامعا  مهترشابم  لبق  ةيروتسدلا  ةمكحملا  ءاضعاو  سيئر  ىلع  - 2
 ". ةنامأب يلا  ةلوكوملا  تابجاولاب  موقاو  ةمالا  مدخا  ناو  روتسدلا  ىلع  ظفاحا  ناو  نطولاو ,  كلملل  اصلخم  نوكا  نا  ميظعلا  هللاب  مسقا  "

قلعتملا نوناقلا  عضو  دعب  اهلامعا  رـشابتو  اهتارارقو ,  اهماكحأبو  اهتاءارجإبو  اهب  ةقلعتملا  نوؤشلا  عيمجو  اهماما  نعطلا  ةيفيكو  اهتراداو  ةمكحملا  لمع  ةقيرط  نوناقلا  ددـحي  - 3
مهتناصحو . اهئاضعا  قوقح  نوناقلا  نيبيو  ذيفنتلا  عضوم  اهب 

( 62  ) ةداملا



.باونلا سلجمو  نايعالا - سلجم  نيسلجم - نم  ةمالا  سلجم  فلأتي 

( 63  ) ةداملا

.باونلا سلجم  ددع  فصن  زواجتي  ددع ال  نم  سيئرلا  هيف  امب  نايعالا  سلجم  فلأتي 

( 64  ) ةداملا

تاقبطلا ىدحا  نم  نوكي  ناو  هرمع  نم  ةيسمش  ةنس  نيعبرا  متأ  دق  نوكي  نا  روتـسدلا  اذه  نم  ( 75  ) ةداملا يف  ةنيعملا  طورـشلا  ىلع  ةدايز  نايعالا  سلجم  وضع  يف  طرتشي 
: ةيتآلا

مكاحمو زييمتلا  ةـمكحم  ةاـضقو  ءاـسؤرو  باونلا  سلجم  ءاـسؤرو  نيـضوفملا  ءارزولاو  ءارفـسلا  بصاـنم  ًاـقباس  لغـشا  نمو  نوقباـسلاو  نويلاـحلا  ءارزولاو  ءارزولا  ءاـسؤر 
تايـصخشلا نم  ءالؤه  لثام  نمو  نيترم  نم  لقا  ةباينلل ال  اوبختنا  نيذـلا  نوقباسلا  باونلاو  ًادـعاصف  ءاول  ريما  ةـبتر  نم  نودـعاقتملا  طابـضلاو  ةيعرـشلاو  ةـيماظنلا  فانئتسالا 

.نطولاو ةمالل  مهتامدخو  مهلامعاب  هدامتعاو  بعشلا  ةقث  ىلع  نيزئاحلا 

( 65  ) ةداملا

 . مهنم هتدم  تهتنا  نم  نييعت  ةداعا  زوجيو  تاونس  عبرا  لك  ءاضعالا  نييعت  ددجتيو  تاونس  عبرا  نايعالا  سلجم  يف  ةيوضعلا  ةدم  - 1
 . هنييعت ةداعا  زوجيو  ناتنس  نايعالا  سلجم  سيئر  ةدم  - 2

( 66  ) ةداملا

.نيسلجملل ةدحاو  داقعنالا  راودا  نوكتو  باونلا  سلجم  عامتجا  دنع  نايعالا  سلجم  عمتجي  . 1

.نايعالا سلجم  تاسلج  فقوت  باونلا  سلجم  لح  اذا  . 2

( 67  ) ةداملا

: ةيلاتلا ئدابملاو  رومالا  لفكي  باختنالل  نوناقل  اقافو  ارشابمو  ايرس  اماع  اباختنا  نيبختنم  ءاضعا  نم  باونلا  سلجم  فلأتي  - 1

 . ةيباختنالا لامعالا  ةبقارم  يف  نيحشرملا  قح  أ -
.نيبخانلا ةدارإب  نيثباعلا  باقع  ب -

.ةفاك اهلحارم  يف  ةيباختنالا  ةيلمعلا  ةمالس  ج -

وأ ىرخأ  تاباختنإ  يأ  ةرادإب  ةلقتـسملا  ةئيهلا  فيلكت  ءارزولا  سلجملو  نوناقلا ، ماكحأل  اقفو  ةماع  تاباختنإ  يأو  ةـيدلبلاو  ةـيباينلا  تاباختنالا  ريدـت  ةلقتـسم  ةـئيه  نوناقب  أشنت  - 2
.تاباختنالا كلت  ءارجإب  انوناق  ةلوخملا  ةهجلا  بلط  ىلع  ءانب  اهيلع  فارشالا 

( 68  ) ةداملا

ةنس نع  لقت  ةدم ال  ىلا  ةيكلم  ةداراب  سلجملا  ةدم  ددمي  نا  كلمللو  ةيمسرلا  ةديرجلا  يف  ماعلا  باختنالا  جئاتن  نالعا  خيرات  نم  أدبت  ةيسمش  تاونـس  عبرا  باونلا  سلجم  ةدم  . 1
 . نيتنس ىلع  ديزت  الو  ةدحاو 

سلجملا ىقبي  بابسالا  نم  ببـسب  رخأت  وا  سلجملا  ةدم  ءاهتنا  دنع  مت  دق  باختنالا  نكي  مل  اذاف  سلجملا  ةدم  ءاهتنا  قبـست  يتلا  ةعبرالا  روهـشلا  لالخ  باختنالا  ءارجا  بجي  . 2
.ديدجلا سلجملا  باختنا  متي  ىتح  ًامئاق 

( 69  ) ةداملا

.هباختنا ةداعإ  زوجيو  نيتيسمش  نيتنس  ةدمل  هل  اسيئر  ةيداعلا  ةرودلا  ءدب  يف  باونلا  سلجم  بختني  - 1

.ةيداعلا ةرودلا  لوا  يف  يهتنت  ةدمل  هل  ًاسيئر  سلجملا  بختنيف  سيئر  هل  نكي  ملو  ةيداع  ريغ  ةرود  يف  سلجملا  عمتجا  اذا  - 2

( 70  ) ةداملا

.هرمع نم  ةيسمش  ةنس  نيثالث  متأ  دق  نوكي  نا  روتسدلا  اذه  نم  ( 75  ) ةداملا يف  ةنيعملا  طورشلا  ىلع  ةدايز  باونلا  سلجم  وضع  يف  طرتشي 

( 71  ) ةداملا

بئانلل ةيباختنالا  ةرئادلا  اهل  ةعباتلا  فانئتسالا  ةمكحم  ىلا  انعط  مدقي  نا  ةيباختنالا  ةرئادلا  نم  بخان  لكلو  باونلا ,  سلجم  ءاضعا  ةباين  ةحص  يف  لصفلا  قحب  ءاضقلا  صتخي  - 1
ريغو ةيئاهن  اهتارارق  نوكتو  هنعط ,  بابـسا  هيف  نيبي  ةيمـسرلا  ةديرجلا  يف  تاباختنالا  جئاتن  رـشن  خيرات  نم  اموي  رـشع  ةسمخ  لالخ  ةيباختنالا  هترئاد  نم  هتباين  ةحـصب  نوعطملا 

.اهيدل نعطلا  ليجست  خيرات  نم  اموي  نيثالث  لالخ  اهماكحا  ردصتو  نعطلا ,  قرط  نم  قيرط  يأل  ةلباق 

.زئافلا بئانلا  مسا  نلعت  ةلاحلا  هذه  يفو  اعوضوم  هلوبق  وا  نعطلا  درب  اما  ةمكحملا  يضقت  - 2

.مكحلا رودص  خيرات  نم  ارابتعا  زئافلا  بئانلا  مساو  هتباين  ةمكحملا  تلطبا  يذلا  بئانلا  ةباين  نالطب  باونلا  سلجم  نلعي  - 3

 . ةحيحص اهلاطبا  لبق  هتباين  ةمكحملا  تلطبا  يذلا  وضعلا  اهب  ماق  يتلا  لامعالا  ربتعت  - 4

يف باختنالا  نالطبب  اهرارق  ردصت  نوناقلا  ماكحاو  قفتت  اهب ال  نعطلا  قلعت  يتلا  ةرئادـلا  يف  باختنالا  تاءارجا  نا  اهيلا  مدـقملا  نعطلا  يف  اهرظن  ةـجيتن  ةـمكحملل  نيبت  اذاو  -5
 . ةرئادلا كلت 

( 72  ) ةداملا

.اهضفر وا  اهلوبق  ررقيل  سلجملا  ىلع  ةلاقتسالا  ضرعي  نا  سيئرلا  ىلعو  سلجملا  سيئر  ىلا  همدقي  باتكب  ليقتسي  نا  باونلا  سلجم  ءاضعا  نم  وضع  يال  زوجي 

( 73  ) ةداملا

ةيداعلا ةرودلاك  ةرودلا  هذه  ربتعتو  رثكالا  ىلع  رهشا  ةعبراب  لحلا  خيرات  دعب  ةيداع  ريغ  ةرود  يف  ديدجلا  سلجملا  عمتجي  ثيحب  ماع  باختنا  ءارجا  بجيف  باونلا  سلجم  لح  اذا  . 1
.ليجأتلاو ديدمتلا  طورش  اهلمشتو  روتسدلا  اذه  نم  ( 78  ) ةداملا ماكحا  قفو 

سلجملا بختني  نا  ىلا  هلامعا  يف  رمتسيو  نكي  مل  لحلا  نأك  ًاروف  عمتجيو  ةيروتسدلا  هتطلس  لماك  لحنملا  سلجملا  ديعتسي  ةعبرالا  روهـشلا  ءاهتنا  دنع  باختنالا  متي  مل  اذا  . 2
.ديدجلا

نيرـشت رهـش  لوا  يف  ىلوالا  ةيداعلا  هترود  دقع  نم  سلجملا  نكمتيل  روكذملا  خـيراتلا  يف  ضفتو  لوليا  ( 30  ) موي لاح  يا  يف  ةـيداعلا  ريغ  ةرودـلا  هذـه  زواجتت  نا  زوجي  ال  . 3
.باونلا سلجمل  ةيداع  ةرود  لوا  ذئدنع  ربتعتف  يناثلا  نيرشتو  لوالا  نيرشت  يرهش  يف  ةيداعلا  ريغ  ةرودلا  تدقع  نا  ثدح  اذاو  لوالا ، 



( 74  ) ةداملا

.هسفن ببسلل  ديدجلا  سلجملا  لح  زوجي  الف  ام ,  ببسل  باونلا  سلجم  لح  اذا  - 1

 . اهيلت يتلا  ةموكحلا  ليكشتب  اهسيئر  فيلكت  زوجي  الو  لحلا ,  خيرات  نم  عوبسا  لالخ  ليقتست  اهدهع  يف  باونلا  سلجم  لحي  يتلا  ةموكحلا  - 2

 . باختنالا خيرات  نم  لقالا  ىلع  اموي  نيتس  لبق  ليقتسي  نا  تاباختنالل  هسفن  حيشرت  يوني  يذلا  ريزولا  ىلع  - 3

( 75  ) ةداملا

.باونلاو نايعالا  يسلجم  يف  ًاوضع  نوكي  ال  . 1

.ايندرا نكي  مل  نم  أ -

.اينوناق هرابتعا  دعتسي  ملو  سالفالاب  هيلع  ًاموكحم  ناك  نم  ب -

.هنع رجحلا  عفري  ملو  هيلع  ًاروجحم  ناك  نم  ج -

.هنع فعي  ملو  ةيسايس  ريغ  ةميرجب  ةدحاو  ةنس  ىلع  ديزت  ةدم  نجسلاب  هيلع  ًاموكحم  ناك  نم  د -

ً.اهوتعم وا  ًانونجم  ناك  نم  ه -

.صاخ نوناقب  نيعت  يتلا  ةجردلا  يف  كلملا  براقا  نم  ناك  نم  و -

اهيلع رطيـست  وا  اهكلمت  يتلا  تاكرـشلا  وا  ةماعلا  ةيمـسرلا  تاسـسؤملا  وا  ةموكحلا  عم  دقاعتلا  هتيوضع  ةدم  ءانثا  باونلاو  نايعالا  يـسلجم  ءاضعا  نم  وضع  لك  ىلع  عنتمي  . 2
ةكرش يف  امهاسم  ناك  نمو  كالمالاو  يضارالا  راجئتسا  دوقع  نم  ناك  ام  ءانثتساب  ةرشابم  ريغ  وا  ةرشابم  ةقيرطب  دقاعتلا  اذه  ناك  ءاوس  ةماع  ةيمسر  ةسـسؤم  يا  وا  ةموكحلا 

.صاخشأ ةرشع  نم  رثكا  اهؤاضعا 

هباختنا دعب  ترهظ  وا  هتيوضع  ءانثا  باونلاو  نايعالا  يـسلجم  ءاضعا  نم  وضع  يال  ةداملا  هذه  نم  ( 1  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيلهالا  مدع  تالاح  نم  ةلاح  يا  تثدـح  اذا  . 3
.هرارقال كلملا  ةلالج  ىلا  نايعالا  سلجم  نم  ارداص  ناك  اذا  رارقلا  عفري  نا  ىلع  ارغاش  هلحم  حبصيو  امكح  هتيوضع  طقست  ةداملا  هذه  نم  ( 2  ) ةرقفلا ماكحا  فلاخ  وا 

( 76  ) ةداملا

اهبحاص لوانتي  ةفيظو  لك  ةماعلا  فئاظولاب  دصقيو  ةـماعلا  فئاظولا  نيبو  باونلا  وا  نايعالا  سلجم  ةـيوضع  نيب  عمجلا  زوجي  روتـسدلا ال  اذـه  نم  ( 52  ) ةداملا ماكحا  ةاعارم  عم 
.باونلا سلجمو  نايعالا  سلجم  ةيوضع  نيب  عمجلا  زوجي  كلذكو ال  تايدلبلا  رئاود  كلذ  لمشيو  ةماعلا  لاومالا  نم  هبترم 

( 77  ) ةداملا

.هتدم نم  ةنس  لك  نوضغ  يف  ةدحاو  ةيداع  ةرود  ةمالا  سلجم  دقعي  باونلا  سلجم  لحب  قلعتي  صن  نم  روتسدلا  اذه  يف  درو  ام  ةاعارم  عم 

( 78  ) ةداملا

نوكي هيلي ال  موي  لوا  يفف  ةيمسر  ةلطع  روكذملا  مويلا  ناك  اذاو  ةنس  لك  نم  لوالا  نيرشت  رهش  نم  لوالا  مويلا  يف  ةيداعلا  هترود  يف  عامتجالا  ىلا  ةمالا  سلجم  كلملا  وعدي  . 1
ءاجرالا ةدم  زواجتت  نا ال  ىلع  ةيكلملا ، ةدارالا  يف  نيعي  خيراتل  ةـمالا  سلجم  عامتجا  ةيمـسرلا  ةدـيرجلا  يف  رـشنت  ةـيكلم  ةداراب  ئجري  نا  كلملل  زوجي  هنا  ىلع  ةيمـسر ، ةـلطع 

.نيرهش

.اهبجومب يعد  دق  ناك  ول  امك  هسفن  ءاقلت  نم  عمتجيف  ةقباسلا  ةرقفلا  ىضتقمب  عامتجالا  ىلا  ةمالا  سلجم  عدي  مل  اذا  . 2

باونلا سلجم  كلملا  لح  اذا  الا  رهـشا ،  ةتـس  ةيداعلا  ةرودلا  هذه  دتمتو  نيتقباسلا ، نيترقفلا  قفو  عامتجالا  ىلا  هيف  ىعدي  يذلا  خيراتلا  يف  ةمالا  سلجمل  ةيداعلا  ةرودلا  أدـبت  . 3
اهل ديدمت  يا  وا  ةتسلا ،  رهشالا  ءاهتنا  دنعو  لامعا ، نم  كلانه  نوكي  دق  ام  زاجنال  رهشا  ةثالث  ىلع  ديزت  ىرخا ال  ةدم  ةيداعلا  ةرودلا  ددمي  نا  كلملل  زوجيو  ةدملا ، كلت  ءاضقنا  لبق 

.ةروكذملا ةرودلا  كلملا  ضفي 

( 79  ) ةداملا

ةبطخ ءاقلاو  حاـتتفالا  مسارمب  موقيل  ءارزولا  دـحا  وا  ءارزولا  سيئر  بيني  نأ  هلو  نيعمتجم ، نيـسلجملا  يف  شرعلا  ةـبطخ  ءاـقلاب  ةـمالا  سلجمل  ةـيداعلا  ةرودـلا  كـلملا  حـتتفي 
.اهنع هباوج  اهنمضي  ةضيرع  نيسلجملا  نم  لك  مدقيو  شرعلا ،

( 80  ) ةداملا

: اهصن اذه  ًانيمي  هسلجم  ماما  مسقي  نا  هلمع  يف  عورشلا  لبق  باونلاو  نايعالا  يسلجم  ءاضعا  نم  وضع  لك  ىلع 

" .مايقلا قح  يلا  ةلوكوملا  تابجاولاب  موقاو  ةمالا  مدخا  ناو  روتسدلا  ىلع  ظفاحا  ناو  نطولاو ،  كلملل  ًاصلخم  نوكا  نا  ميظعلا  هللاب  مسقا  "

( 81  ) ةداملا

زوجي هنا ال  ىلع  طقف  نيترملف  ( 78  ) ةداملا نم  ( 1) ةرقفلا بجومب  سلجملا  عامتجا  ئجرا  دق  ناك  اذاو  طقف  تارم  ثالث  ةـمالا  سلجم  تاسلج  ةـيكلم  ةدراب  لجؤي  نا  كلملل  . 1
.ةرودلا ةدم  باسح  يف  تاليجأتلا  هذه  ددم  لخدت  الو  ءاجرالا ، ةدم  كلذ  يف  امب  نيرهش  ىلع  ةدحاو  ةيداع  ةرود  ةيا  نوضغ  يف  تاليجأتلا  ددم  ديزت  نا 

.يلخادلا هماظن  قفو  رخآ  ىلا  نيح  نم  هتاسلج  لجؤي  نا  باونلاو  نايعالا  يسلجم  نم  لكل  زوجي  . 2

( 82  ) ةداملا

رودص دنع  ةيكلملا  ةدارالا  يف  نيبت  ةنيعم  روما  رارقا  لجا  نم  ةرود  لكل  ةدودحم  ريغ  ةدملو  ةيئانثتـسا  تارود  يف  عامتجالا  ىلا  ةـمالا  سلجم  ةرورـضلا  دـنع  وعدـي  نا  كلملل  . 1
.ةداراب ةيئانثتسالا  ةرودلا  ضفتو  ةوعدلا 

.اهيف ثحبلا  داري  يتلا  رومألا  اهيف  نيبت  اهنم  ةعقوم  ةضيرعب  باونلا  سلجمل  ةقلطملا  ةيبلغالا  كلذ  تبلط  ىتم  ًاضيأ  ةيئانثتسا  تارود  يف  عامتجالل  ةمالا  سلجم  كلملا  وعدي  . 2

.اهاضتقمب ةرودلا  كلت  تدقعنا  يتلا  ةيكلملا  ةدارالا  يف  ةنيعملا  رومالا  يف  الا  ةيئانثتسا  ةرود  ةيا  يف  ثحبي  نا  ةمالا  سلجمل  زوجي  ال  . 3

( 83  ) ةداملا

.اهيلع قيدصتلل  كلملا  ىلع  ةمظنالا  هذه  ضرعتو  هتاءارجا  ميظنتو  طبضل  ةيلخاد  ةمظنا  نيسلجملا  نم  لك  عضي 

( 84  ) ةداملا



 . اهيف ةرضاح  ةيبلغالا  هذه  تماد  ام  ةينوناق  ةسلجلا  رمتستو  سلجملا  ءاضعال  ةقلطملا  ةيبلغالا  اهترضح  اذا  الا  ةينوناق  نيسلجملا  نم  يا  ةسلج  ربتعت  ال  . 1

نا سيئرلا  ىلع  بجيف  تاوصالا  تواست  اذاو  كلذ  فالخ  ىلع  روتـسدلا  اذه  صن  اذا  الا  سيئرلا  ادع  ام  نيرـضاحلا  ءاضعالا  تاوصأ  ةـيرثكاب  نيـسلجملا  نم  لك  تارارق  ردـصت  . 2
 . حيجرتلا توص  يطعي 

.لاع توصبو  مهئامساب  ءاضعالا  ىلع  ةادانملاب  تاوصالا  ىطعت  نا  بجيف  ءارزولا  دحأب  وا  ةرازولاب  ةقثلا  ىلع  عارتقالاب  وا  روتسدلاب  ًاقلعتم  تيوصتلا  ناك  اذا  . 3

( 85  ) ةداملا

وا عقاولا  بلطلا  لوبق  سلجملا  ررقي  مث  ءاضعالا  نم  ةسمخ  بلط  وا  ةـموكحلا  نم  بلط  ىلع  ءانب  ةيرـس  تاسلج  دـقع  زوجي  هنا  ىلع  ةـينلع  نيـسلجملا  نم  لك  تاسلج  نوكت 
.هضفر

( 86  ) ةداملا

فاك ببس  دوجوب  ةقلطملا  ةيرثكالاب  رارق  هيلا  بستنم  وه  يذلا  سلجملا  نم  ردصي  مل  ام  سلجملا  عامتجا  ةدم  لالخ  مكاحي  الو  باونلاو  نايعالا  يـسلجم  ءاضعأ  دحا  فقوي  ال  . 1
ً.اروف كلذب  سلجملا  مالعا  بجي  ةروصلا  هذهب  هيلع  ضبقلا  ةلاح  يفو  ةيئانج  ةميرجب  سبلتلا  ةلاح  يف  هيلع  ضبقي  مل  ام  وا  هتمكاحمل  وا  هفيقوتل 

تاءارجالا هعامتجا  دـنع  وضعلا  كـلذ  هيلا  بستنملا  سلجملا  غلبي  نا  ءارزولا  سيئر  ىلعف  اـهيف  ًاـعمتجم  ةـمالا  سلجم  نوكي  ـال  يتلا  ةدـملا  لـالخ  اـم  ببـسل  وضع  فقوا  اذا  . 2
.مزاللا حاضيالاب  ةعوفشم  ةذختملا 

( 87  ) ةداملا

يا ببسب  وضعلا  ةذخاؤم  زوجي  الو  هيلا  بستنم  وه  يذلا  سلجملل  يلخادلا  ماظنلا  دودح  يف  يأرلا  ءادباو  ملكتلا  يف  ةيرحلا  ءلم  باونلاو  نايعالا  يـسلجم  ءاضعا  نم  وضع  لكل 
.سلجملا تاسلج  ءانثا  يف  هيقلي  باطخ  وا  هيدبي  يأر  وا  تيوصت 

( 88  ) ةداملا

ينعملا سلجملا  ىلعف  هتباين  ةحص  لاطباب  يئاضق  رارق  هقحب  ردص  نم  ءانثتساب  بابسالا  نم  كلذ  ريغ  وا  ةلاقتسالا  وا  ةافولاب  باونلاو  نايعالا  يسلجم  ءاضعا  دحا  لحم  رغش  اذا 
اذا باختنالا  نوناق  ماكحا  قفو  وا  انيع  ناك  اذا  نييعتلا  قيرطب  هلحم  الميو  وضعلا  لحم  روغش  نم  اموي  نيثالث  لالخ  كلذب  ابئان  ناك  اذا  باختنالل  ةلقتسملا  ةئيهلا  وا  ةموكحلا  راعشا 

.سلجملا ةدم  ةياهن  ىلا  ديدجلا  وضعلا  ةيوضع  مودتو  لحملا  روغشب  سلجملا  راعشا  خيرات  نم  نيرهش  ىدم  يف  كلذو  ابئان ,  ناك 

( 89  ) ةداملا

.ءارزولا سيئر  بلط  ىلع  ءانب  اعم  ناعمتجي  امهناف  روتسدلا  اذه  نم  29)و(34)و(79)و(92 )  ) داوملا مكحب  باونلاو  نايعالا  اسلجم  اهيف  عمتجي  يتلا  لاوحالا  ىلا  ةفاضالاب  . 1

.نايعالا سلجم  سيئر  ةسائرلا  ىلوتي  ًاعم  ناسلجملا  عمتجي  امدنع  . 2

نا هيلع  يذلا  سيئرلا  ادع  ام  نيرضاحلا  تاوصا  ةيبلغاب  تارارقلا  ردصتو  نيسلجملا  نم  لك  ءاضعال  ةقلطملا  ةيبلغالا  روضحب  الا  ةينوناق  نيعمتجم  نيـسلجملا  تاسلج  ربتعت  ال  . 3
 . تاوصالا يواست  دنع  حيجرتلا  توص  يطعي 

( 90  ) ةداملا

يف نيتنيبملا  طوقـسلاو  عمجلا  مدع  يتلاح  ريغ  يف  طرتشيو  هيلا ، بستنم  وه  يذلا  سلجملا  نم  رداص  رارقب  الا  باونلاو  نايعالا  يـسلجم  نم  يا  ةيوضع  نم  دحا  لصف  زوجي  ال 
سلجملا رارق  عفريف  نايعالا  سلجم  نم  وضعب  قلعتي  لصفلا  ناك  اذاو  سلجملا  مهنم  فلأتي  نيذـلا  ءاضعالا  يثلث  ةـيرثكأب  لصفلا  رارق  ردـصي  نا  باختنالا  نوناقبو  روتـسدلا  اذـه 

.هرارقال كلملا  ىلا 

( 91  ) ةداملا

ردصي الو  نايعالا  سلجم  ىلا  عورـشملا  عفري  تالاحلا  عيمج  يفو  هضفر  وا  هليدعت  وا  عورـشملا  لوبق  قح  هل  يذلا  باونلا  سلجم  ىلع  نوناق  لك  عورـشم  ءارزولا  سيئر  ضرعي 
.كلملا هيلع  قدصو  ناسلجملا  هرقا  اذا  الا  نوناق 

( 92  ) ةداملا

داوملا ثحبل  نايعالا  سلجم  سيئر  ةسائرب  ةكرتشم  ةسلج  يف  ناسلجملا  عمتجي  لدعم  ريغ  وا  الدـعم  رخآلا  سلجملا  هلبقو  نيترم  نوناق  يا  عورـشم  نيـسلجملا  دـحا  ضفر  اذا 
ىلا ةيناث  ةرم  مدقي  ًافنآ ال  ةنيبملا  ةروصلاب  عورشملا  ضفري  امدنعو  نيرضاحلا  ءاضعالا  يثلث  ةيرثكاب  كرتشملا  سلجملا  رارق  ردصي  نا  عورـشملا  لوبقل  طرتشيو  اهيف  فلتخملا 

.اهسفن ةرودلا  يف  سلجملا 

( 93  ) ةداملا

.هيلع قيدصتلل  كلملا  ىلا  عفري  باونلاو  نايعالا  اسلجم  هرقا  نوناق  عورشم  لك  . 1

.رخآ خيرات  نم  هلوعفم  يرسي  نا  ىلع  نوناقلا  يف  صاخ  صن  درو  اذا  الا  ةيمسرلا  ةديرجلا  يف  هرشن  ىلع  اموي  نيثالث  رورمو  كلملا  بناج  نم  هرادصاب  نوناقلا  لوعفم  يرسي  . 2

.قيدصتلا مدع  بابسا  نايبب  ًاعوفشم  سلجملا  ىلا  هدري  نا  هيلا  هعفر  خيرات  نم  رهشا  ةتس  نوضغ  يف  هلف  نوناقلا  ىلع  قيدصتلا  كلملا  ري  مل  اذا  . 3

نم لك  مهنم  فلأتي  نيذلا  ءاضعالا  يثلث  ةقفاومب  ةيناث  ةرم  باونلاو  نايعالا  اسلجم  هرقاو  ةقباسلا  ةرقفلا  يف  ةنيبملا  ةدملا  لالخ  روتـسدلا ) ادـعام   ) نوناق يا  عورـشم  در  اذا  . 4
لـصحت مل  اذاف  .قدصملا  مكحبو  لوعفملا  ذفان  ربتعي  ةداملا  هذه  نم  ةثلاثلا  ةرقفلا  يف  ةنيعملا  ةدملا  يف  ًاقدصم  نوناقلا  ةداعا  مدع  ةلاح  يفو  هرادـصا  ذـئدنع  بجو  نيـسلجملا 

.ةيلاتلا ةيداعلا  ةرودلا  يف  روكذملا  عورشملا  يف  رظنلا  ديعي  نا  ةمالا  سلجمل  نكمي  هنا  ىلع  ةرودلا  كلت  لالخ  هيف  رظنلا  ةداعا  زوجي  الف  نيثلثلا  ةيرثكا 

( 94  ) ةداملا

:- اهنايب يتالا  رومالا  ةهجاومل  ةتقؤم  نيناوق  عضي  نا  كلملا  ةقفاومب  ءارزولا  سلجمل  قحي  الحنم  باونلا  سلجم  نوكي  امدنع  - 1
 . ةماعلا ثراوكلا  أ -

 . ئراوطلاو برحلا  ةلاح  ب -
.ليجاتلا لمتحت  ةلجعتسمو ال  ةيرورض  تاقفن  ىلا  ةجاحلا  ج -

نيترود لالخ  اهيف  تبلا  سلجملا  ىلعو  هدقعي , عامتجا  لوا  يف  ةـمالا  سلجم  ىلع  ضرعت  نا  ىلع  نوناقلا  ةوق  روتـسدلا  ماكحا  فلاخت  نا ال  بجي  يتلا  ةـتقؤملا  نيناوقلل  نوكيو 
سلجم ىلع  بجو  اهب  تبي  ملو  ةرقفلا  هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ةدملا  تضقنا  وا  اهضفر  اذاف  اهـضفري  وا  اهلدعي  وا  نيناوقلا  هذه  رقي  نا  هلو  اهتلاحا  خيرات  نم  نيتيلاتتم  نيتيداع 

.ةبستكملا قوقحلاو  دوقعلا  يف  كلذ  رثؤي  نا ال  ىلع  نوناقلا  ةوق  نم  اهل  ناك  ام  لوزي  نالعالا  كلذ  خيرات  نمو  اروف ,  اهذافن  نالطب  نلعي  نا  كلملا  ةقفاومب  ءارزولا 

 . روتسدلا اذه  نم  ( 93  ) ةداملا مكح  ىضتقمب  نيناوقلا  لوعفم  اهيف  يرسي  يتلا  ةروصلاب  ةتقؤملا  نيناوقلا  لوعفم  يرسي  - 2

( 95  ) ةداملا

سلجملا ىار  اذاف  يارلا  ءادبال  سلجملا  يف  ةـصتخملا  ةـنجللا  ىلع  حارتقا  لك  لاحيو  نيناوقلا  اوحرتقي  نا  باونلاو  نايعالا  يـسلجم  نم  يا  ءاضعا  نم  رثكا  وا  ةرـشعل  زوجي  . 1
 . اهيلت يتلا  ةرودلا  يف  وا  اهسفن  ةرودلا  يف  سلجملل  هميدقتو  نوناق  عورشم  ةغيص  يف  هعضول  ةموكحلا  ىلع  هلاحا  حارتقالا  لوبق 

 . اهسفن ةرودلا  يف  هميدقت  زوجي  سلجملا ال  هضفرو  ةقباسلا  ةرقفلا  قفو  باونلاو  نايعالا  يسلجم  نم  يا  ءاضعا  هب  مدقت  نوناقب  حارتقا  لك  . 2



( 96  ) ةداملا

سلجملل يلخادلا  ماظنلا  يف  هيلع  صوصنم  وه  امل  ًاقافو  ةماعلا  رومالا  نم  رما  يا  لوح  تاباوجتساو  ةلئسا  ءارزولا  ىلا  هجوي  نا  باونلاو  نايعالا  يـسلجم  ءاضعا  نم  وضع  لكل 
.ةروكذملا ةدملا  ريصقت  ىلع  ريزولا  قفاوو  ةلجعتسم  ةلاحلا  تناك  اذا  الا  ريزولا  ىلا  هلوصو  ىلع  مايا  ةينامث  يضم  لبق  ام  باوجتسا  شقاني  الو  وضعلا ، كلذ  هيلا  يمتني  يذلا 

( 97  ) ةداملا

.نوناقلا ريغل  مهئاضق  يف  مهيلع  ناطلس  نولقتسم ال  ةاضقلا 

( 98  ) ةداملا

 . نيناوقلا ماكحا  قفو  ةيكلم  ةداراب  نولزعيو  ةيعرشلاو  ةيماظنلا  مكاحملا  ةاضق  نيعي  - 1

 . نييماظنلا ةاضقلاب  ةقلعتملا  نوؤشلا  عيمج  ىلوتي  يئاضق  سلجم  نوناقب  اشني  -2

 . نوناقلا ماكحا  قفو  نييماظنلا  ةاضقلا  نييعت  قح  هدحو  يئاضقلا  سلجملل  نوكي  ةداملا  هذه  نم  ( 1  ) ةرقفلا ةاعارم  عم  - 3

( 99  ) ةداملا

:- عاونا ةثالث  مكاحملا 

ةيماظنلا مكاحملا  . 1

ةينيدلا مكاحملا  . 2

ةصاخلا مكاحملا  . 3

( 100  ) ةداملا

 . نيتجرد ىلع  يرادا  ءاضق  ءاشنا  ىلع  نوناقلا  اذه  صني  نا  ىلع  صاخ  نوناقب  اهترادا  ةيفيكو  اهتاصاصتخاو  اهماسقاو  اهتاجردو  مكاحملا  عيمج  عاونا  نيعت 

( 101  ) ةداملا

 . اهنوؤش يف  لخدتلا  نم  ةنوصمو  عيمجلل  ةحوتفم  مكاحملا  - 1

 . ةلمعلا فييزتو  تاردخملا  مئارجو  باهرالاو  سسجتلاو  ةنايخلا  مئارج  كلذ  نم  ىنثتسيو  نييندم ,  اهتاضق  عيمج  نوكي  ةيئازج ال  ةيضق  يف  يندم  صخش  يا  ةمكاحم  زوجي  ال  - 2

 . ةينلع ةسلج  يف  مكحلاب  قطنلا  نوكي  لاوحالا  عيمج  يفو  بادالا ,  ىلع  ةظفاحم  وا  ماعلا  ماظنلل  ةاعارم  ةيرس  نوكت  نا  ةمكحملا  تررق  اذا  الا  ةينلع  مكاحملا  تاسلج  - 3

 . يعطق مكحب  ةتنادا  تبثت  ىتح  ءيرب  مهتملا  - 4

( 102  ) ةداملا

ماقت وا  ةموكحلا  اهميقت  يتلا  يواعدلا  اهيف  امب  ةيئازجلاو  ةيندملا  داوملا  عيمج  يف  صاخـشالا  عيمج  ىلع  ءاضقلا  قح  ةيمـشاهلا  ةـيندرالا  ةـكلمملا  يف  ةـيماظنلا  مكاحملا  سرامت 
 . لوعفملا ذفان  رخآ  عيرشت  يا  وا  روتسدلا  اذه  ماكحا  بجومب  ةصاخ  مكاحم  وا  ةينيد  مكاحم  ىلا  ءاضقلا  قح  اهيف  ضوفي  دق  يتلا  داوملا  ءانثتساب  اهيلع 

( 103  ) ةداملا

وا بناجالل  ةيـصخشلا  لاوحالا  لئاسم  يف  هنا  ىلع  ةكلمملا  يف  لوعفملا  ةذفانلا  نيناوقلا  ماكحا  قفو  يئازجلاو  يقوقحلا  ءاضقلا  يف  اهتاصاصتخا  ةـيماظنلا  مكاحملا  سرامت  . 1
.نوناقلا اهيلع  صني  يتلا  ةيفيكلاب  نوناقلا  كلذ  ذفني  اهنأشب  ىرخا  دالب  نوناق  قيبطتب  يلودلا  فرعلا  يف  ةداعلا  تضق  يتلا  ةيراجتلاو  ةيقوقحلا  رومالا  يف 

.نيملسم ءاقرفلا  نوكي  امدنع  اهدحو  ةيعرشلا  مكاحملا  صاصتخا  يف  هبجومب  لخدتو  نوناقلا  اهنيعي  يتلا  لئاسملا  يه  ةيصخشلا  لاوحالا  لئاسم  . 2

( 104  ) ةداملا

: ىلا ةينيدلا  مكاحملا  مسقت 

ةيعرشلا مكاحملا  . 1

ىرخالا ةينيدلا  فئاوطلا  سلاجم  . 2

( 105  ) ةداملا

: ةيتآلا رومالا  يف  ةصاخلا  اهنيناوق  قفو  ءاضقلا  قح  اهدحو  ةيعرشلا  مكاحملل 

.نيملسملل ةيصخشلا  لاوحالا  لئاسم  . 1

.ةيعرشلا مكاحملل  كلذ  يف  ءاضقلا  قح  نوكي  نا  ناقيرفلا  يضرو  ملسم  ريغ  امهدحا  ناك  وا  نيملسم  امهالك  ناقيرفلا  ناك  اذا  ةيدلا  اياضق  . 2

.ةيمالسالا فاقوالاب  ةصتخملا  رومالا  . 3

( 106  ) ةداملا

.فيرشلا عرشلا  ماكحا  اهئاضق  يف  ةيعرشلا  مكاحملا  قبطت 

( 107  ) ةداملا

.كلذ ريغو  ةيلاملا  اهنوؤش  ةراداو  ةيمالسالا  فاقوالا  روما  ميظنت  ةيفيك  صاخ  نوناقب  نيعت 

( 108  ) ةداملا



.ةيمشاهلا ةيندرالا  ةكلمملا  يف  ةسسؤم  اهناب  ةموكحلا  فرتعت  وا  تفرتعا  يتلا  ةملسملا  ريغ  ةينيدلا  فئاوطلا  سلاجم  يه  ةينيدلا  فئاوطلا  سلاجم 

( 109  ) ةداملا

ةيـصخشلا لاوحالا  لئاسم  نأشب  ةروكذـملا  سلاجملا  تاصاصتخا  نيناوقلا  هذـه  يف  ددـحتو  اهب  ةـصاخ  ردـصت  يتلا  نيناوقلا  ماـكحال  ًاـقافو  ةـينيدلا  فئاوطلا  سلاـجم  فلأـتت  . 1
مكاحملا صاصتخا  يف  ةـلخادلا  نيملـسملل  ةيـصخشلا  لاوحالا  لئاسم  يهف  ةـفئاطلا  هذـهل  ةيـصخشلا  لاوحالا  لئاسم  اـما  .ةـقالعلا  تاذ  ةـفئاطلا  ةحلـصمل  ةأـشنملا  فاـقوالاو 

.ةيعرشلا

مكاحملا صاصتخا  يف  ةلخادلا  نيملـسملل  ةيـصخشلا  لاوحالا  لئاسم  نم  ربتعت  يتلا ال  ةيـصخشلا  لاوحالا  لئاسمب  ةقلعتملا  ماكحالاو  لوصالا  ةينيدلا  فئاوطلا  سلاجم  قبطت  . 2
 . اهماما تامكاحملا  لوصاو  اهتاضق  نييعت  طورش  سلاجملا  هذه  تاعيرشت  مظنت  نا  ىلع  ةيعرشلا , 

( 110  ) ةداملا

.اهب ةصاخلا  نيناوقلا  ماكحال  ًاقافو  ءاضقلا  يف  اهصاصتخا  ةصاخلا  مكاحملا  سرامت 

( 111  ) ةداملا

مهعافتنا لباقم  وا  دارفألل  تامدـخلا  نم  ةـموكحلا  رئاود  هب  موقت  ام  لباقم  ةـيلاملا  ةـنازخلا  اهاضاقتت  يتلا  روجالا  عاونا  امهباب  يف  لخدـت  الو  نوناقب  الا  مسر  وا  ةبيرـض  ضرفت  ـال 
ةجاحو ءادالا  ىلع  نيفلكملا  ةردقم  زواجتت  ناو ال  ةيعامتجالا  ةلادعلاو  ةاواسملا  قيقحت  عم  يدعاصتلا  فيلكتلا  أدبمب  بئارـضلا  ضرف  يف  ذـخأت  نا  ةـموكحلا  ىلعو  ةـلودلا  كالماب 

.لاملا ىلا  ةلودلا 

( 112  ) ةداملا

ماكحا قفو  امهيف  رظنلل  لقالا  ىلع  دحاو  رهشب  ةيلاملا  ةنسلا  ءادتبا  لبق  ةمالا  سلجم  ىلا  ةيموكحلا  تادحولا  تانزاوم  نوناق  عورشمو  ةماعلا  ةنزاوملا  نوناق  عورـشم  مدقي  . 1
 . ةقباسلا ةيلاملا  ةنسلا  ءاهتنا  نم  روهش  ةتس  ةياهن  يف  ةيماتخلا  تاباسحلا  ةموكحلا  مدقتو  روتسدلا ,  اذه  يف  ةنزاوملاب  ةقلعتملا  ماكحالا  سفن  امهيلع  يرستو  روتسدلا , 

ً.الصف ًالصف  ةماعلا  ةنزاوملا  ىلع  عرتقي  . 2

.نوناقب الا  رخآ  ىلا  لصف  نم  ةماعلا  ةنزاوملا  نم  تاقفنلا  مسق  يف  غلبم  يا  لقن  زوجي  ال  . 3

ةحلـصملل ًاقفاوم  هاري  ام  بسحب  لوصفلا  يف  تاقفنلا  نم  صقني  نا  اهب  ةقلعتملا  ةتقؤملا  نيناوقلا  يف  وا  ةماعلا  ةنزاوملا  نوناق  عورـشم  يف  ةـشقانملا  دـنع  ةـمالا  سلجمل  . 4
تاقفن ثادحال  نيناوق  عضو  حرتقي  نا  ةشقانملا  ءاهتنا  دعب  زوجي  هنا  ىلع  ةدـح  ىلع  مدـقملا  عارتقالا  ةـقيرطب  الو  ليدـعتلا  ةـقيرطب  تاقفنلا ال  كلت  يف  دـيزي  نا  هل  سيلو  ةـماعلا 

.ةديدج

نيناوقلا هترقا  ام  لوانتي  ناصقن  وا  ةدايزب  ةررقملا  بئارضلا  ليدعت  وا  ةديدج  ةبيرض  ضرف  وا  ةدوجوم  ةبيرض  ءاغلال  مدقي  حارتقا  يا  ةماعلا  ةنزاوملا  يف  ةشقانملا  ءانثا  لبقي  ال  . 5
.دوقعب ةطوبرملا  تادراولا  وا  تاقفنلا  ليدعتب  حارتقا  يا  لبقي  الو  لوعفملا  ةذفانلا  ةيلاملا 

.ةدحاو ةنس  نم  رثكال  ةنيعم  غلابم  صيصخت  ىلع  روكذملا  نوناقلا  صني  نا  زوجي  هنا  ىلع  ةماعلا  ةنزاوملا  نوناقب  ةيلام  ةنس  لكل  ةردقملا  اهتاقفنو  ةلودلا  تادراو  ىلع  قدصي  . 6

( 113  ) ةداملا

 . ةقباسلا ةنسلا  ةنزاوم  نم  رهش  لكل  ةبسنب 12/1  ةيرهش  تادامتعاب  قافنالا  رمتسي  ةديدجلا  ةيلاملا  ةنسلا  ءادتبا  لبق  ةماعلا  ةنزاوملا  نوناق  رارقا  رسيتي  مل  اذا 

( 114  ) ةداملا

.ةموكحلا تاعدوتسم  ميظنتو  ةماعلا  لاومالا  قافناو  صيصخت  ةبقارم  لجا  نم  ةمظنا  عضي  نا  كلملا  ةقفاومب  ءارزولا  سلجمل 

( 115  ) ةداملا

يا صـصخي  الو  كلذ  فالخ  ىلع  نوناقلا  صني  مل  ام  ةلودلا  ةنزاوم  نمـض  لخدي  ناو  ةيلاملا  ةـنازخلا  ىلا  يدؤي  نا  بجي  ةـلودلا  تادراو  نم  اهريغو  بئارـضلا  نم  ضبقي  ام  عيمج 
.نوناقب الا  هعون  ناك  امهم  ضرغ  يال  قفني  الو  ةماعلا  ةنازخلا  لاوما  نم  ءزج 

( 116  ) ةداملا

.ةماعلا ةنزاوملا  نوناق  يف  نيعتو  ماعلا  لخدلا  نم  كلملا  تاصصخم  عفدت 

( 117  ) ةداملا

.نوناقب هيلع  قدصي  نا  بجي  ةماعلا  قفارملا  وا  نداعملا  وا  مجانملا  رامثتساب  قلعتي  قح  يا  حنمل  ىطعي  زايتما  لك 

( 118  ) ةداملا

.نوناقلا يف  ةنيبملا  لاوحالا  ريغ  يف  موسرلاو  بئارضلا  ةيدأت  نم  دحا  ءافعا  زوجي  ال 

( 119  ) ةداملا

:- اهفرص قرطو  اهتاقفنو  ةلودلا  داريا  ةبقارمل  ةبساحم  ناويد  نوناقب  لكشي 

ةيداع ةرود  لك  ءدب  يف  كلذو  هتاظحالمو  هءارآو  اهيلع  ةبترتملا  ةـيلوؤسملاو  ةـبكترملا  تافلاخملا  نمـضتي  اماع  اريرقت  باونلاو  نايعألا  يـسلجم  ىلا  ةبـساحملا  ناويد  مدـقي  . 1
 . كلذ هنم  نيسلجملا  دحأ  بلط  املكو 

.ةبساحملا ناويد  سيئر  ةناصح  ىلع  نوناقلا  صني  . 2

( 120  ) ةداملا

دودحو مهيلع  فارـشالاو  مهلزعو  نيفظوملا  نييعت  ةيفيكو  اهترادا  جاهنمو  اهؤامـساو  اهتاجردو  ةموكحلا  رئاود  تاليكـشتو  ةيمـشاهلا  ةـيندرالا  ةـكلمملا  يف  ةـيرادالا  تاميـسقتلا 
.كلملا ةقفاومب  ءارزولا  سلجم  اهردصي  ةمظناب  نيعت  مهتاصاصتخاو  مهتايحالص 

( 121  ) ةداملا

.ةصاخ نيناوقل  اقافو  ةيلحم  وا  ةيدلب  سلاجم  اهريدت  ةيلحملا  سلاجملاو  ةيدلبلا  نوؤشلا 

( 122  ) ةداملا

ةيماظن ةـمكحم  ىلعا  ةاضق  نم  ةـسمخو  عارتقالاب ,  هئاضعا  نم  نايعالا  سلجم  مهنيعي  مهنم  ةـثالث  ءاضعا ,  ةـينامث  نمو  اسيئر  نايعالا  سلجم  سيئر  نم  لاـع  سلجم  فلؤي  - 1
.اضيا ةيمدقالا  بيترتب  اهيلت  يتلا  مكاحملا  ءاسؤر  نم  ددعلا  لمكي  ةرورضلا  دنعو  ةيمدقالا ,  بيترتب 



دعب لوعفملا  ذفان  نوكيو  ةقلطملا  ةيرثكالاب  ةمالا  يسلجم  دحا  هذختي  رارقب  وا  ءارزولا  سلجم  نع  رداص  رارقب  كلذ  هيلا  بلط  اذا  روتسدلا  ماكحا  ريـسفت  قح  يلاعلا  سلجملل  - 2
 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن 

.ذيفنتلا عضوم  ةيروتسدلا  ةمكحملا  نوناق  عضو  لاح  امكح  ةاغلم  ةداملا  هذه  ربتعت  - 3

( 123  ) ةداملا

.ءارزولا سيئر  كلذ  هيلا  بلط  اذا  هترسف  دق  مكاحملا  نكت  مل  نوناق  يا  صن  ريسفت  قح  صاخلا  ناويدلل  . 1

يفظوم رابك  نم  وضع  مهيلا  فاضي  ءارزولا  سلجم  هنيعي  ةرادالا  يفظوم  رابك  دحاو  اهتاضق  نم  نينثا  ةيوضعو  اسيئر  ةـيماظن  ةـمكحم  ىلعا  سيئر  نم  صاخلا  ناويدـلا  فلؤي  . 2
.ريزولا هبدتني  بولطملا  ريسفتلاب  ةقالعلا  تاذ  ةرازولا 

 . ةيبلغالاب هتارارق  صاخلا  ناويدلا  ردصي  . 3

.نوناقلا لوعفم  ةيمسرلا  ةديرجلا  يف  رشنتو  صاخلا  ناويدلا  اهردصي  يتلا  تارارقلل  نوكي  . 4

.ةيدايتعالا ةروصلاب  اهعوقو  دنع  مكاحملا  اهررقت  نيناوقلا  ريسفتب  ةقلعتملا  ىرخالا  لئاسملا  عيمج  . 5

( 124  ) ةداملا

ريبادتلا ذاختال  نوناقلا  هنيعي  يذـلا  صخـشلا  ىلا  ةيحالـصلا  هبجومب  ىطعت  عافدـلا  نوناق  مساب  نوناق  ردـصيف  ئراوط  عوقو  ةـلاح  يف  نطولا  نع  عافدـلا  يعدتـسي  ام  ثدـح  اذا 
ءانب ردصت  ةيكلم  ةداراب  كلذ  نع  نلعي  امدنع  لوعفملا  ذفان  عافدلا  نوناق  نوكيو  نطولا  نع  عافدلا  نيمأتل  ةيداعلا  ةلودلا  نيناوق  فقو  ةيحالص  كلذ  يف  امب  ةيرورـضلا  تاءارجالاو 

.ءارزولا سلجم  نم  رارق  ىلع 

( 125  ) ةداملا

سلجم رارق  ىلع  ءانب  كلمللف  ةكلمملا  نع  عافدلل  ةيفاك  ريغ  روتـسدلا  اذه  نم  ةقباسلا  ةداملا  ىـضتقمب  تاءارجالاو  ريبادتلا  نا  اهعم  ربتعي  ةريطخ  ئراوط  ثودـح  ةـلاح  يف  . 1
.اهنم ءزج  يا  يف  وا  ةكلمملا  ءاحنا  عيمج  يف  ةيفرعلا  ماكحالا  ةيكلم  ةداراب  نلعي  نا  ءارزولا 

هب لومعم  نوناق  يأ  ماكحأ  نع  رظنلا  عطقب  ةكلمملا  نع  عافدلا  ضارغال  اهب  ةرورضلا  ىضقت  دق  تاميلعت  ةيا  ةيكلم  ةدارإ  ىضتقمب  ردصي  نأ  كلملل  ةيفرعلا  ماكحألا  نالعإ  دنع  . 2
صاخ نوناقب  ةيلوؤسملا  كلت  نم  اوفعي  نا  ىلا  نيناوقلا  ماكحأ  ءازا  مهلامعأ  ىلع  بترتت  يتلا  ةينوناقلا  ةيلوؤسملل  هضرع  تاميلعتلا  كلت  ذـيفنتب  نيمئاقلا  صاخـشألا  عيمج  لظيو 

.ةياغلا هذهل  عضوي 

( 126  ) ةداملا

نم لك  ءاضعا  نم  نيثلثلا  ةيرثكا  هزيجت  نا  ليدعتلا  رارقال  طرتشيو  روتـسدلا  اذه  ليدـعتل  عورـشم  يا  ىلع  نيناوقلا  عيراشم  نأشب  روتـسدلا  اذـه  يف  ةـنيبملا  لوصالا  قبطت  . 1
لك مهنم  فلأتي  نيذلا  ءاضعالا  نم  نيثلثلا  ةيرثكا  هزيجت  نا  ليدعتلا  رارقال  طرتشي  روتـسدلا  اذـه  نم  ( 92  ) ةداملل ًاقافو  نيسلجملا  عامتجا  ةلاح  يفو  باونلاو  نايعالا  يـسلجم 

.كلملا هيلع  قدصي  مل  ام  لوعفملا  ذفان  ربتعي  نيتلاحلا ال  اتلك  يفو  سلجم 

.هتثاروو كلملا  قوقح  نأشب  ةياصولا  مايق  ةدم  روتسدلا  ىلع  ليدعت  يا  لاخدا  زوجي  ال  . 2

( 127  ) ةداملا

.هتمالسو نطولا  نع  عافدلا  يف  شيجلا  ةمهم  رصحنت  - 1

.تابجاولاو قوقحلا  نم  اهيبستنمل  امو  كردلاو  ةطرشلاو  تارباخملاو  شيجلا  ماظن  نوناقب  نيبي  - 2

.مهتامدخ يهنيو  كردلا  ريدمو  تارباخملا  ريدمو  شيجلا  دئاق  كلملا  نيعي  - 3

( 128  ) ةداملا

 . اهتايساسا سمت  وا  قوقحلا  هذه  رهوج  ىلع  تايرحلاو  قوقحلا  ميظنتل  روتسدلا  اذه  بجومب  ردصت  يتلا  نيناوقلا  رثؤت  نا  زوجي  ال  - 1

ردصي عيرـشتب  لدعت  وا  ىغلت  نا  ىلا  ةذفان  ىقبت  روتـسدلا  اذه  ذافن  دنع  ةيمـشاهلا  ةـيندرالا  ةـكلمملا  يف  اهب  لومعملا  ةيعيرـشتلا  لامعالا  رئاسو  ةـمظنالاو  نيناوقلا  عيمج  نا  - 2
 . تاونس ثالث  اهاصقا  ةدم  لالخ  كلذو  هاضتقمب 

( 129  ) ةداملا

.تاليدعت نم  هيلع  أرط  ام  عم  ةنس 1946  لوالا  نوناك  خيراتب 7  رداصلا  يندرالا  روتسدلا  ىغلي  . 1

.تاليدعت نم  هيلع  أرط  ام  عم  ةنسل 1922  نيطسلف  روتسد  موسرم  ىغلي  . 2

.روتسدلا اذه  ماكحا  ذافن  لبق  امهاضتقمب  لمع  ءيش  يا  وا  امهبجومب  ردص  ماظن  وا  نوناق  يا  ةينوناق  ىلع  نيتقباسلا  نيترقفلا  يف  هيلع  صوصنملا  ءاغلالا  رثؤي  ال  . 3

( 130  ) ةداملا

.ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  روتسدلا  اذه  ماكحاب  لمعي 

( 131  ) ةداملا

.روتسدلا اذه  ماكحا  ذيفنتب  ةفلكم  ءارزولا  ةئيه 
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