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  األسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنيةاألسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية

 املقدم٘ :

تكتطببببت ايتػببببسٓة ك ريٍنٔبببب٘  ببببر ٗ ي ّ تيبببب  اذت قببببس ىتٔ بببب٘ يتػببببةت اية٣ بببب ك   

ا٢جتن عٔ٘ ّتيْعَب   لمبه ٓةبد يمقْاعبد ايةسلٔب٘ ي شم ىيب  املك ىب٘ ايبل   ىب  عمَٔب  ي           

 تةنببل ايببدّل ي ايةؿببس اذتببدٓ    اجملتنةبب ك ايقد بب٘ ّا تمبب  مك ىَبب  ايتػببسٓة ك ايببل   

 عمٙ ا٢ٍتن و بَ  ّلسض ا رتاو ايقْاعد ايتػسٓةٔ٘ ايل تكةَ .

ّّٓةد ايدًٓ ا٨ض٣مٕ مً ري دو مؿ دز ايتػبسٓ  ايبل  بدم  يمرػبسٓ٘ مب  ٓمصمَب  مبً        

 ْاعببد   ىْىٔبب٘ عمببٙ مبببّس ايةؿببْز  ٢ّ ٓببصال ايببدًٓ ا٨ضببب٣مٕ املؿببدز ايس ببٕ ا٤ؾبببمٕ         

 ي بةض ايدّل ا٨ض٣مٔ٘.يمق ىٌْ ريّ ايتػسٓ  

( ايتػبببسٓ  ب ىبببُ ٫ٓ2002ةبببسل ايقببب مْع ايقببب ىْىٕ اي ٣ابببٕ كطتمببب٘ ّايرةمركبببٕ ّم بببس   

كزتنْعبببب٘ ايقببببْاىع ّايقْاعببببد ايق ىْىٔبببب٘ ّا٤ كبببب و ايتػببببسٓةٔ٘ ايؿبببب دزٗ ي مْقببببْ      

 ستدد(.

( لقد عّسل ايتػسٓ  ب ىبُ كزتنْعب٘   1998ريم  مة ه املؿ مح ك ايق ىْىٔ٘ ك ْزىْ  

ايبببل تيبببص  اد اعبببداد ايقبببْاىع نيمػببب زٓ   بببْاىع ّا رتا ببب ك  بببْاىع  تقببب زٓس       ا٤عنببب ل 

مبب    ني تةد٣ٓك  مي  ػ ك ىٔ بٔ٘  تؿْٓ ني(   نب  عبّسل ايتػبسٓ  ب ىبُ كزتنْعب٘  بْاىع      

ي ذيك ا٤ىظن٘ني يدّي٘ ريّ مي قب٘ نيتػبسٓ  لسىطبٕ ريّ ريملب ىٕ  ّوبحم ريّ ستمبٕني ريّ  بْاىع        

 مدىٕ ريّ جت زٖني; بػكل ريعه   ىٌْ ّقةٕ يرمد م (.متةمق٘ بفس  مً ايق ىٌْ نيتػسٓ  

( ببب ٌ ايتػببسٓ  ٍببْ كايقْاعببد ايق ىْىٔبب٘ ايببل تؿببدز عببً ضببم ٘   1987ّٓببسٚ كادتنبب ل  

 ع م٘ غتتؿَ  اجملتن  بْق  ايق ىٌْ ي ؾْزٗ مكتْب٘(.

ّايتػببسٓ  املدزضببٕ لببس  مبً ٍبببرِ ايقبْاىٔبببً ّقببب  يكبرض ّتْقبٔبببة عبببدٗ جببْاىببببت         

 ببه لٝببب٘ املْظفٔببً ّايدازضٔبً ي   بب   ايرتبٔببب٘ ّايتةمٔببه.تَ

ايتػسٓ  املدزضببببٕ مْقْ  ّاض  ّمتةدد ايةي ؾس ّا٤وسال ٍّْ زت ل مً اجملب ٢ك  

ايكربٚ مَه ّمت ْز  ٓتنٔبص بب يت   ّايتحبدٓ  اضبت  ب٘ اد  بل مطبتحدج ّمطبت د        

دتببْ امل٣ٜببه ّظببسّل ايةنببل ايكببسّزٓ٘   ي مٔببداٌ ايرتبٔبب٘ َّٓببدل ي زتنمببُ اد تببْل  ا  
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صتببب ش املَببب و املسضبببْم٘  ببب  ّتيظبببٔه اذتٔببب ٗ ادتن عٔببب٘ دا بببل     اايبببل  كبببً املدزضببب٘ مبببً   

امل١ضطبب ك ايرتبْٓبب٘ ّ قببرض اية٣ بب ك بببع ريعكبب ٛ ا٤ضببسٗ ايرتبْٓبب٘ مب تمبب  ريوسالَبب           

 مب   ّتصّٓد امل١ضط ك ايتةمٔنٔب٘ بب دّاك ايةنبل ايكبسّزٓ٘ ايبل مبً غب ىَ  ريٌ تطب ٍه ي         

ظسّل ايةنل امل٣ٜنب٘ ّايكبسّزٓ٘ ٤داٛ اييػب ل ايرتببْٖ ي م١ضطب ك ايرتبٔب٘ ّايتكبًْٓ        

 ّتْل  ايػسّل املةيْٓ٘ يمةنل مً اجل حتقٔ  ا٤ٍدال.

( ٍببْ كتس ب٘ عببً ىْعٔب٘ ا٢يتببصاو ايبْوحم ضتببْ    1992كعربدايق دز    املدزضببّٕايتػبسٓ    

تسبْٓ٘ تطبتَدل حتقٔب  ايةدايب٘       ا٤جٔ ل ادتدٓدٗ ي  ٔ ٗ مطتي ٗ تقْدٍ  لمطف٘ 

ببببع ريوفببب ل ايػبببةت ّغبببر بُ ي لبببسف متك لٝببب٘ يمينببب ٛ ادتطبببنٕ ّايةقمبببٕ ّيمكف ٓببب٘          

ا٢جتن عٔببب٘ ّايدضببب ت  ٍبببٕ املساجببب  اي رٔةٔببب٘ يمرحببب  عبببً ٍبببرا ا٢يتبببصاو  ٔببب  ٓتقبببسز  

  طٔ ض٘ ّوئ٘ تفّؿمَ  ايقْاىع ّتقرتح ؾٔغ تيفٔرٍ  ا٤ىظن٘(.

ؾ دق عً ىْعٔ٘ ا٢يتبصاو اجملتنةبٕ ريّ ايبْوحم ضتبْ  ب        اذًا تةر  املدزضٕل يتػسٓ  

املْاويع ّا٤جٔ ل ادتدٓدٗ ي تيػٝ٘ متةددٗ ادتْاىبت مبً  ب٣ل م١ضطب ك مت ؿؿب٘      

ّبػببكل متكبب لٞ ّعبب دل ب ببض اييظببس عببً ريٓبب٘ اعتربب زاك ري ببسٚ   يةقٔببدٗ ريّ ادتببيظ ريّ        

 ايمٌْ ريّ ايط٣ي٘ ريّ ايرٔٝ٘ ريّ املطتْٚ ا٢ تؿ دٖ ّا٢جتن عٕ.

ٕ ا ّٓ مب  مؿب مة ايتػبسٓ     ٍر ( عمبٙ ايقبْاىع ايتةمٔنٔب٘    1992كعربدايق دز    املدزضب

ذاتَ  ايل تكةَ  ايطم ٘ ايتػسٓةٔ٘ ي ؾبْزٗ مكتْبب٘   نب  ٓ مب  ريٓكبً  عمبٙ ايةنمٔب٘        

   ايتػسٓةٔ٘ بإجساٛاتَ  ّمسا مَ  امل تمف٘.

٘ بةببد حتقٔبب  ايْ ببدٗ غببَد حتبب٢ْك جرزٓبب٘ ي شتتمبب  ايببيظه اجملتنةٔبب  ّي ايببٔنً 

  بل ريبسشٍبب  ي  بدّج وفببسٗ ىْعٔب٘ ي ايرئبب٘ ايتػبسٓةٔ٘ ايببل ٓب تٕ ي ومٔةتَبب  دضببتْز      

ادتنَْزٓ٘ ائنئ٘. لن  مً غك ي ريٌ ّأق٘ ايدضتْز تةد مً ريٍه ايْاب ٜ  ايبل حتبدد    

ايقْاعببد ّاملستكببصاك ا٤ض ضببٔ٘ يدّيبب٘ ايْ ببدٗ. ل يدضببتْز ّعمببٙ تةببدد ؾببٔ ُ املةديبب٘   ببد    

ادتنَْزٓ٘ ائنئب٘ دّيب٘ عسبٔب٘ اضب٣مٔ٘ مطبتقم٘      ” تْزٓ٘ عمٙ ريٌىـ ي ريّل مْادِ ايدض

 .”ذاك ضٔ دٗ ٍّٕ جصٛ ٢ ٓت صري ٢ّ ظتْش ايتي شل عً ريٖ جصٛ ميَ 

دعببه ٍببرا ايتْجببُ ّريزضببٙ بيبب ِٛ ايفكببسٖ ّايتػببسٓةٕ ؾببدّز ايقبب ىٌْ ايةبب و يمرتبٔبب٘         ّ

ي تبب زٓ   ايببرٖ ريعمببً ٤ّّل مببسٗ 1992( ي اذتبب دٖ عػببس مببً ري طبب ظ 45ّايتةمببٔه ز ببه ك
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ٔنً ّايببل ايببايتػببسٓ  ايرتبببْٖ ايببٔنحم ايفمطببف٘ ايرتبْٓبب٘ املْ ببدٗ يميظبب و ايرتبببْٖ ي      

مبْجرَ   ددك ا٤ضظ ّاملي مق ك ّاملرب دٟ ّا٤ٍبدال املْجَب٘ ّايي ظنب٘ يطب  ايةنمٔب٘       

ايرتبْٓبب٘  ّبؿببدّز ٍببرا ايتػببسٓ  ّقبب  ا٤ضبب ع اذتقٔقببٕ ّا٨وبب ز املسجةببٕ ّايقبب ىْىٕ         

( مرببدري تسبْٓبب  ضببسدك قببنً  18تةمٔنببٕ  لقببد ريّزد ايقبب ىٌْ مبب  ٓقبب ز  ك يتْ ٔببد اييظبب و اي

( ٓفرتض ريٌ   بل املةب ا ا  دٓب٘ ّاملْجَب٘ ملطب زاك اييظب و ايتةمٔنبٕ ضتبْ         14-3املْاد ك

 حتقٔ  ريٍدالُ امليػْدٗ.  

ّتَببببدل ٍبببببرِ ايدزاضببببب٘ يمتةبببببسل عمببببٙ ا٢ضبببببظ ايتػبببببسٓةٔ٘ ّمفَْمَببببب  ّريٍبببببدالَ    

زٍب  ي تيظبٔه املدزضب٘ ائنئب٘     ّػبسٓة ك ايتةمٔنٔب٘ ّد  ّ ؿ ٜؿَ  ّمطبتْٓ تَ  ّاٍبه ايت  

اد ريزبة٘ ريجبصاٛ زٜٔطبٔ٘   ؿبـ ادتبصٛ         لقد  طنايدزاض٘ريٍدال ّادازتَ . ّيتحقٔ  

  لٔنب   بسع ادتبصٛ اي ب ىٕ يمتةسٓب  مبؿب مة ايتػبسٓة ك        ايدزاض٘ا٤ّل ميَ  مليَ ٔ٘ 

٘ ّايتػسٓة ك  َ  ّريٍبدالَ  ّريٍنٔتَب  ّمطبتْٓ تَ     املدزضبٔ    لٔنب  تكبنً ادتبصٛ    ّ ؿ ٜؿب

٘ اي  ي  ريٍه ايتػسٓة ك ايتةمٔنٔ٘ يمندزض٘ ائنئب٘  ّا تبته ادتبصٛ ا٤ ب  مبً        ايدزاضب

 جبنم٘ مً ا٢ضتيت ج ك ّايتْؾٔ ك.

   ايدزاض٘:ري٢ًّ: ميَ ٔ٘ 

 ايدزاض٘: غك ئ٘ا-1 

  كً بمْزٗ اغك ئ٘ ايدزاض٘ ي ايط١ال ايسٜٔطٕ ايت يٕ:  

 ٔ٘ يةنل املدزض٘ ائنئ٘؟م  ا٤ضظ ايتػسٓةٔ٘ ّايق ىْى  

 ّي٩ج ب٘ عً ٍرا ايط١ال اية و  كً تقطٔنُ اد ا٤ضٝم٘ ايفسعٔ٘ ا٦تٔ٘:  

م  مفَْو ايتػسٓة ك املدزضٔ٘؟   (1

م  ريٍدال ايتػسٓ ؟ (2

م   ؿ ٜـ ايتػسٓة ك املدزضٔ٘؟ (3

م  مطتْٓ ك ضً ايتػسٓة ك املدزضٔ٘؟ (4

ٍه ايتػسٓة ك امليظن٘ يةنل املدزض٘ ائنئ٘؟ري م  (5
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 ريٍدال ايدزاض٘: -2

 تَدل ايدزاض٘ اد حتقٔ  ا٦تٕ:

 ( شٓ دٗ املةسل٘ مبفَْو ايتػسٓة ك ّدّزٍ  ي ايةنل املدزضٕ.1

 ( ايتةسل عمٙ ريٍدال ّ ؿ ٜـ ّمطتْٓ ك ايتػسٓة ك املدزضٔ٘.2

 ( ايتةسل عمٙ ريٍه ايتػسٓة ك ايل تيظه عنل املدزض٘ ائنئ٘.3

 ريٍنٔ٘ ايدزاض٘: -3

 نٔتَ  مً ج ىرع:ّتطتند ايدزاض٘ ريٍ

:  ّٓتن ل ب ٍنٔ٘ ايتػسٓة ك  ْىَ    ل ا٤ض ع ٤ٖ ىظ و تسببْٖ ٓطبتند ميَب      ا٤ّل

 لمطفتُ ّضٔ ضتُ ّريٍدالُ.

 : دّز ايتػسٓة ك ي ت ْٓس ايتةمٔه عنًْم . اي  ىٕ

  دّد ايدزاض٘:-4

1)       ٘  تقتؿببس ايدزاضبب٘ عمببٙ ايتػببسٓة ك املدزضببٔ٘  ريٖ ايتػببسٓة ك املتةمقبب٘ بةنببل املدزضبب

ائنئ٘ ي ايتةمٔه ا٤ض ضٕ ّاي  ىْٖ ّيً تتي ّل تػسٓة ك ايتةمٔه اية يٕ.

 و.1990ا تؿسك ايدزاض٘ عمٙ ايتػسٓة ك ايؿ دزٗ بةد ايْ دٗ ائنئ٘ ي ع و     (2

 ميَ ٔ٘ ايدزاض٘: -5

ٓةتند ايرح  عمبٙ ايبيَا ايْؾبفٕ ايتحمٔمبٕ ملْقبْ  ايدزاضب٘  ٍّبرا املبيَا مةنبْل          

ّايدزاضب ك    ؾب٘ تمبك ايبل تتيب ّل ظبْاٍس اجتن عٔب٘ تتةمب          بُ ي     مً ايرحْج 

ب ملن زضببب ك ائْمٔببب٘   ٔببب  ل ا٢وببب٣  عمبببٙ عبببدد مبببً ا٤دبٔببب ك ّايرحبببْج ّايدزاضببب ك      

  ّمببً اببه  ايدزاضبب٘  ّري كببة  يمتحمٔببل ّاملي  ػبب٘ مببب  غتببدو ريٍببدال    ب يدزاضبب٘املستر بب٘ 

ايتػببسٓة ك  ملْقببْ  مسجةٔبب٘ مفٔببدٗ ا ببرتاح بةببض ايتْؾببٔ ك ايببل  ببد تطبب ٍه ي اع بب ٛ

 املدزضٔ٘.
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 ا ىٔ : مفَْو ايتػسٓ  املدزضٕ ّريٍنٔتُ ّريٍدالُ ّمطتْٓ تُ:
 

  ا٢ ّ ببب ى  اذتبب جبب٘     ّريمبببنً ريٓينب  ّجبد اييبب ع ّ ٔفنبب    ىببْا  لٝب ك ريّ غةببْبببً   

ى  ايببببٙ  ببْاىٔببببً تكربببببض ّتيظبببببه  ٔبب تَببببببه ّع٣ ب تَبببببه لٔنببببب  بٔيَبببببه  ّضبببببْاٛ  بببب          

ايقبْاىٔببببً عسلٔببببببب٘ ريّ مدىٔبببب٘  ا٢ ريٌ ا بببببببدل ّا بببببد  ٍّببببْ حتدٓبببببد  قبببببْق ّّاجرببببب ك         

 بببل لبببسد ضتببببْ ذاتببببُ  ّجتببببب ِ ا٦ ببسٓبببً. ّايتػببببسٓ  املدزضببببٕ لببببس  مببً ٍببببرِ ايقبْاىٔببببً      

دازضٔببببً ي   ببببب    ّقببببب  يكبببرض ّتْقبٔبببببة عبببببدٗ جببْاىببببببت تَبببببه لٝبببببب٘ املْظفٔبببببً ّاي      

ايرتبٔببب٘ ّايتةمٔبببه. ّ رببببل ايت بببسق اد ٍببببرِ ادتبببْاىت ٢ببد مبً تقدٓبببه تةسٓببب  ّجٔبببص           

 .عبً ايتػسٓبب  املدزضببٕ ّريٍدالببُ ّري طبب مُ ّمؿببب دزِ

 م  مةيٙ ايتػسٓ ؟: -1

   متةددٗ لكمن٘:  م ٘ مبة ٌّزد مفَْو ايتػسٓ  ي  ْامٔظ اي: ايتػبببسٓ  يببببببببببببببببببببببب ٘ - ري

   .مػس  يمقْو : تةحم ضً  ه غسٓة٘ ريٖ ّق   ه  ْاىع ّقْابض

   امل ٛ  د٪ّز٪   : د ل امل ٛ ّغس  ميُ  ّغسًّعغس   غسًع

    .ُغس  ّاغس  اي سٓ  مبةيٙ بٔي

   ُٔغس  ي املْقْ : بدري ل. 

   ايدًٓ ّايدىٔ .ايػسٓة٘ : م  غس  اهلل يةر دِ مً ايطيً ّا٤ ك و ي زت ي ٕ

زتنْعببب٘ مبببً ايقْاعبببد ايق ىْىٔببب٘ ايبببل تكبببةَ  ايطبببم ٘     :اؾببب ٣ً   ايتػسٓبببببببببب  -  

امل تؿبب٘ ي ايدّيبب٘ ّلقبب  ٨جببساٛاك مةٔيبب٘ مؿبب  ٘ ي ىؿببْف مكتْببب٘ ّتكتطببت         

٘ .اية م٘ امل تؿ  ْتَ  ا٨يصامٔ٘ بؿدّزٍ  مً ايطم ٘

 ايتػسٓ  املببببدزضٕ: -ج

املساضببببببببٔه( -ا٤ّامببببببببس–ببببببببببب ك ايقببببببببْاىع  زتنْعبببببببب٘ اييؿببببببببْف ايتػببببببببسٓةٔ٘  ب  

ريمب    .ايرتبٔ٘ ّايتيظٔنٔ٘كاملساضٔه ايتيفٔرٓ٘ ّايقسازاك ّاملي غ ( ارت ؾ٘ بتيظٔه     

زتنببببل ايقببببْاىع ّايمببببْاٜة   : نس ببببت اقبببب ي ٓةببببحم  ب : ايتػببببسٓ  املدزضببببٕ بببباؾ ٣

ْق ايتيظٔنٔببب٘ ايبببل تتيببب ّل ريّقببب   اذتٔببب ٗ املَئببب٘ ملبببْظفٕ ايرتبٔببب٘ ّايتةمبببٔه  ببب ذتق   

ّايرت ٔببب٘ ّىظببب و ا٤جبببْز ّايت دٓبببت ّاية بببل  ّايت رٔببب ّايتْظٔببب   ّايتبببدزٓتّايْاجربب ك  

تكبٌْ ٍبرِ    اية٣ ب ك ببع ايةب ممع ي ايق ب  .      ّحتدٓد مَ و ا ٔ  ل ّاملؿ حل ّقرض
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ايتػبسٓة ك عب دٗ ي غبكل مساضبٔه تيفٔرٓب٘ ريّ  بسازاك ّشازٓب٘ ريّ يبْاٜة ّمي غب  تيظٔنٔبب٘          

يمتػببسٓ  املدزضببٕ مسجةٔبب ك تتن ببل ي اق لبب٘ اجملتنبب       ٘. ايْؾببٔ ؾبب دزٗ عببً ايطببم  ك  

يْجٔتببببُ ك ّقببببةُ ا٢جتنبببب عٕ ا٢ تؿبببب دٖ( ّايت ببببْزاك ّاملطببببت داك  ّْٓ كبببب زتُ ّريٓد

 زت ل ايتطٔ  ّايتيظٔه.   ايةمنٔ٘

 ايتػسٓبببب  املدزضببببٕ ب ييطر٘ يمنببببببسبٕ:   ٔ٘ريٍن-2

بببببه ي تطٔٔببببس ّتيظٔببببه ايرتبٔببببب٘    ريٌ ٓتةبببسل عمبببٙ اييؿبببببْف ايق ىْىٔبببب٘ ايتببببٕ تتحك    

 ً ريٌ ٓ مببب  عمبٙ غببببسّل ت رٔببب  ٍبببرِ اييؿبببْف ّمببب  ٓةبببْد ميَبب  ب يفب ٜبببدٗ        ّ  ّايتكبببْٓبب

عمببببٙ ا٤ضتبببب ذ ّمببب  ٓرتتبببت عببً شت يفتَببببب  ريّ ايتَببببب ٌّ ي ت رٔقَببب  مببً  اببببب ز ّىتببببب ٜا         

 ٓ٘.َيبٔب٘ ّايرتبببْريٌ ٓةببسل ّاجر تببُ ّ قببْ بُ املّ ضمرٔبب٘.
 

 ريٍبببببببببببببدال ايتػبببببببببسٓ :   -3

 ايقدزٗ عمٙ مةسل٘ ّلَه اييؿْف ايتػسٓةٔ٘ ّايتيظٔنٔ٘ ّحتمٔمَ . (1

 ايقدزٗ عمٙ اضت ن زٍ  ّتْظٔفَ  مب  غتدو ايفةل ايرتبْٖ.   (2

عكب ٛ  ري ايقدزٗ عمٙ تيظبٔه اذتٔب ٗ ادتن عٔب٘ دا بل امل١ضطب٘ ّقبرض اية٣ ب ك ببع             (3

 ا٤ضسٗ ايرتبْٓ٘.

ايقبببدزٗ عمبببٙ آؿببب ل ٍبببرِ اييؿبببْف اد  بببل ايفببب عمع يتتْ بببد ايبببس٠ٚ ّتكببب لس     (4

 جل حتطع ا٤داٛ ايرتبْٖ.  ريادتَْد مً 

 ايقدزٗ عمٙ ايتفك  ايطمٔه ّايفَه ايْاعٕ ي ايتة مل م  اييؿْف.   (5

 ايقدزٗ عمٙ ا تػ ل ايتي  ك ك ّاييق ٜـ ّايف ْاك اٌ ّجدك. (6
 

 ؿ ٜـ ايتػسٓة ك املدزضٔ٘:  -4 

 (:1992كعردايق دز   تتنٔص ايتػسٓة ك ايتةمٔنٔ٘ بةّدٗ  ؿ ٜـ ّ  ك يةل ريٍنَ 

 : ري( ريداٗ يتْ ٔد اييظ و ي ايدّي٘

ذيك ريٌ ّقب  ايتػبسٓ  بْاضب ٘ ضبم ٘ شتتؿب٘ ّ بدزٗ ايدّيب٘ عمبٙ  ف يب٘ و عتبُ           

ٖ ايتػببسٓ  اد  كيبب ٌ مببً اؾببداز تػببسٓة ك تيفببر ي  ببل ميبب و  ايببر٣د  ّبببريك ٓبب١د    
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تْ ٔد اييظ و ي ايدّي٘ لٔكٌْ ع م٣ً عمٙ حتقٔ  ايْ دٗ ايقْمٔ٘ ّشٓ دٗ ايتكب مً ببع   

 ريجصاٛ ا٤م٘ ايْا دٗ.

  ( ريداٗ يت ْٓس اجملتن :

ذيببك ريٌ ٍيبب ا مربب دٟ ٓيبب دٖ بَبب  املؿببمحٌْ ريّ ٓقترطببْىَ  مببً  بب زج ب٣دٍببه ّٓببسٌّ    

 دٟ ٢  كبً ا٤ بر بَب  ا٢ عبً وسٓب       لَٔ  ؾب٣ ً  يبر٣دٍه ّىَْقبً  بَب   ّم بل ٍبرِ املرب       

 ايتػسٓ   ّبريك ٓؿرة ايتػسٓ  ريداٗ يت ْٓس اجملتن  ّحتطٔيُ.

 ج( ورٔةتَ  ا٦مسٗ املمصم٘:

ذيبببك ريٌ ايقْاعبببد ايق ىْىٔببب٘ تتنٔبببص ب ىَببب   ْاعبببد  مبببسٗ ريٖ ٢ ظتبببْش ا٢تفببب ق عمببببٙ          

 شت يفتَ  ّا٨تٔ ٌ بةكظ م  ج ٛك بُ مً ري ك و.

 ٔ٘ كاضتقساز ايتػسٓة ك(:ض ضٔ٘ ّايقْاعد ا٤د( تقسٓس ا٤ ك و ا٤ؾْي

ذيببببك ريٌ ايتػببببسٓة ك تتكببببنً مربببب دٟ ّ ْاعببببد ريض ضببببٔ٘ ّري كبببب و ريؾببببْئ٘ ت ز بببب٘      

ادتصٜٔبب ك ّايتف ؾببٔل يمطببم  ك ايتةمٔنٔبب٘ تؿببدز ي غبب ىَ  ايقببسازاك ايتةمٔنٔبب٘  طببت   

ا٢ تكبب ٛ   بب  ٓبب١دٖ اد مسّىبب٘ ايتػببسٓة ك ايتةمٔنٔبب٘ ّعببدو  ْدٍبب  لتظببل ا٤ كبب و        

ؾببْئ٘ ّايقْاعببد ا٤ض ضببٔ٘  نبب  ٍببٕ دٌّ تةببدٓل ريّ ت ببٔ   ٍّببرا ٓبب١دٖ اد اضببتقساز      ا٤

 ايتػسٓة ك ايتةمٔنٔ٘ ّتؿرة   ؾٔ٘ ّ ٘  ٔصٗ   .

 ضً ايتػسٓة ك ّمطتْٓ تَ : -5

( 1992اٌ ايتػسٓة ك ايتةمٔنٔ٘ ئط   ٔةَب  ي مطبتْٚ ريّ ىبْ  ّا بد كعربدايق دز        

ا٣اب٘ مطبتْٓ ك ٍبٕ: ايتػبسٓ  ا٤ض ضبٕ ريّ ايدضبتْز ب         لَٕ تتدزج ّل  م     مبً  بْٗ اد   

ايتػببسٓ  ايةبب دٖ ريّ ايقببب ىٌْ ب ايتػبببسٓ  ايفسعببٕ ريّ ايمببْاٜة. ّٓبببسٚ   ببسٌّ كعربببدايق دز            

 ( ريٌ ايتػسٓ  ايفسعٕ ٓػنل ايمْاٜة ّايقسازاك ايْشازٓ٘ مب تم  ريغك   .1992

عمٙ مبً ى  ٔب٘ ّببع    ٣ّٓ ظ ريٌ ايق ىٌْ   ل  مق٘ ّؾل بع ايدضتْز عمٙ املطتْٚ ا٤

 ايمْاٜة عمٙ املطتْٚ ا٤دىٙ مً ى  ٔ٘ ري سٚ.
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ٙ   »ٍّْ ايرٖ ٓؿدز مً ري د ايطبم  ك ايب ٣ج ايقكب ٜٔ٘     ايقساز: « زتمبظ ايقكب ٛ ا٤عمب

ٛ »ّايتيفٔرٓببب٘  ٚ »ّايتيظٔنٔببب٘ « زتمبببظ ايبببْشزا »   ّيبببُ ؾبببف٘ ىظ مٔببب٘  «زتمبببظ ايػبببْز

 ريٖ ٓطتيد اد ىظ و ى لر.«   ىْىٔ٘ 

ايببرٖ ٓؿببدز مببً ايببْشزاٛ ّمببً ي  كنَببه ب عتنبب د تةببٔع ريّ اؾببداز        ٍببْ ايقببساز ايببْشازٖ: 

 ريٖ ٓطتيد اد ىظ و ى لر. «   ىْىٔ٘»ايمْاٜة مً ايْشٓس ريّ ايسٜٔظ ّيُ ؾف٘ ىظ مٔ٘ 

 ا ي  : ريٍه ايتػسٓة ك امليظن٘ يةنل املدزض٘ ائنئ٘:

 املر دٟ اية م٘: – 1

 د  طبنع  اً  كبً تقطبٔنُ   يمتةسل عمٙ املر دٟ اية م٘ يمتػسٓ  املدزضٕ ي ائن

 ّل م  ّزد ي ايدضتْز ّاي  ىٕ م  ج ٛ ي ايق ىٌْ اية و يمتةمٔه: ا٤

 ا٤ضظ ايدضتْزٓ٘ يمتةمٔه:- ري

ايدضببتْز ّأقبب٘ حتببدد ا٤ضببظ اية مبب٘ يمدّيبب٘ ّتببيظه ضببم  تَ   ّتببيـ عمببٙ مربب دٟ     

طببببتند اذتقببببْق ّايْاجربببب ك  ّعمٔببببُ لببببإٌ ايقببببْاىع  ّايطٔ ضبببب ك اية مبببب٘  ّايببببرباما.. ت   

غسعٔتَ  مً ايدضتْز  ٢ّبد ريٌ تتف  م  ريضطُ ّمر دُٜ  مب  ي ذيبك ايطٔ ضب٘ ايرتبْٓب٘    

 ّايتةمٔنٔ٘ ّايقْاىع ّايتػسٓة ك امليفرٗ   .

٤ٍّنٔبب٘ ايرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه ي بيبب ٛ ايدّيبب٘ ّاجملتنبب   لببإٌ ايدضببتْز  ببد  ببدد مربب دٟ        

 كً اظت شٍ  ي ا٦تٕ:دضتْزٓ٘ ع م٘ تَتدٖ بَ  ايطٔ ض٘ ايرتبْٓ٘ ّايتةمٔنٔ٘  

ا ْٓبب٘ ايةسبٔبب٘ ا٨ضبب٣مٔ٘: ادتنَْزٓبب٘ ائنئبب٘ دّيبب٘ عسبٔبب٘ اضبب٣مٔ٘ مطببتقم٘ ذاك       (1

٘ 1ضبببٔ دٗ كمببب دٗ: ك ( 2كمببب دٗ:    ( ا٨ضببب٣و دٓبببً ايدّيببب٘ ّايم ببب٘ ايةسبٔببب٘ ي تَببب  ايس ٔببب

 (.3ايػسٓة٘ ا٨ض٣مٔ٘ مؿدز  ٔ  ايتػسٓة ك كم دٗ:

ْش ايتيب شل عبً ريٖ جبصٛ ميَب   ّايػبةت ايبٔنحم       ايْ دٗ: ٍّٕ ّ بدٗ ٢ تت بصري ٢ّ ظتب      (2

 (.1جصٛ مً ا٤م٘ ايةسبٔ٘ ّا٨ض٣مٔ٘ كم دٗ:

ايد قساؤببب٘: ايػبببةت م يبببك ايطبببم ٘ ّمؿبببدزٍ   ّ  زضبببَ  بػبببكل مر غبببس عبببً        (3

وسٓ  ا٢ضتفت ٛ ّا٢ىت  بب ك اية مب٘  نب  ٓصاّ ب  ب سٓقب٘  ب  مر غبسٗ عبً وسٓب           

(. 4 ٜٔ٘ ّعببً وسٓبب  اجملبب يظ امليت ربب٘ كمبب دٗ:ا ٔٝبب ك ايتػببسٓةٔ٘ ّايتيفٔرٓبب٘ ّايقكبب
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ٓقْو اييظ و ايطٔ ضٕ يم نَْزٓ٘ عمبٙ ايتةددٓب٘ ايطٔ ضبٔ٘ ّاذتصبٔب٘ ّذيبك بَبدل       

 (.5تداّل ايطم ٘ ضمنًٔ ... كم دٗ:

تكبب ل١ ايفببسف: تكفببل ايدّيبب٘ تكبب ل١ ايفببسف دتنٔبب  املببْاويع ضٔ ضببًٔ  ّا تؿبب دًٓ        (4

 (.24تحقٔ  ذيك كم دٗ:ّاجتن عًٔ  ّاق لًٔ  ّتؿدز ايقْاىع ي

ايةدل ّاذتسٓب٘ ّاملطب ّاٗ: ٓقبْو اجملتنب  ايبٔنحم عمبٙ ريضب ع ايتكب مً ا٢جتنب عٕ              (5

(. اييطب ٛ غبق ٜ  ايسجب ل    24ايق ٜه عمٙ ايةدل ّاذتسٓ٘ ّاملط ّاٗ ّلقً  يمق ىٌْ كم دٗ:

 ببً مببً اذتقببْق ّعمببًَٔ مببً ايْاجربب ك مبب  تكفمببُ ّتْجرببُ ايػببسٓة٘ ّٓببيـ عمٔببُ           

 (.31:ايق ىٌْ كم دٗ

ستْزٓببب٘ ا٤ضبببسٗ: ا٤ضبببسٗ ريضببب ع اجملتنببب   ْامَببب  ايبببدًٓ ّا٤ ببب٣ق ّ بببت ايبببْوً        (6

 (.26عت لظ ايق ىٌْ عمٙ  ٔ ىَ  ّٓقْٖ ريّاؾسٍ  كم دٗ:

 سٓببب٘ ا٨ببببدا  ّايرحببب : تكفبببل ايدّيببب٘  سٓببب٘ ايرحببب  ايةمنبببٕ ّا٨صتببب شاك ا٤دبٔببب٘        (7

    ْ و ّايفيببٌْ ..  نبب   ّايفئبب٘ ّاي ق لٔبب٘ املتفقبب٘ مبب  زّح ريٍببدال ايدضببتْز يتقببدو ايةمبب

تػبببب   ا٢ رتاعبببب ك ايةمنٔبببب٘ ّايفئبببب٘ ّا٨بببببدا  ايفببببحم ّحتنببببٙ ايدّيبببب٘ ىت ٜ َبببب       

 (.27كم دٗ:

ري قٔبب٘ ادتنٔبب  ي ايتةمببٔه: ايتةمببٔه  بب  يمنببْاويع  ٔةببً  تكفمببُ ايدّيبب٘ ّلقببً              (8

 (.53يمق ىٌْ بإىػ ٛ شتتم  املدازع ّامل١ضط ك اي ق لٔ٘ ّايرتبْٓ٘.. كم دٗ: 

 (.53مٔه ا٤ض ضٕ: ... ّايتةمٔه ي املس م٘ ا٤ض ضٔ٘ ايصامٕ ... كم دٗ:ايصامٔ٘ ايتة   (9

 (.53ايطةٕ حملْ ا٤مٔ٘: ... ّتةنل ايدّي٘ عمٙ ستْ ا٤مٔ٘ ... كم دٗ: (10

ا٢ٍتنبب و ببب يتةمٔه ايفببحم ّاملَببحم: ...  ّتَببته ب يتْضبب  ي ايتةمببٔه ايفببحم ّاملَببحم ...      (11

 (.53كم دٗ:

 ٛ نببب  تَبببته ايدّيببب٘ بؿبببْزٗ   ؾببب٘ بسع ٓببب٘ ايبببيؼ   ايرتبٔببب٘ ّايسع ٓببب٘ ايطبببمٔن٘: ...   (12

ّحتنٔبببُ مبببً ا٢ضتبببسال ّتبببْلس يبببُ ايرتبٔببب٘ ايدٓئببب٘ ّايةقمٔببب٘ ّايردىٔببب٘ ّتَٔبببٞ يبببُ        

(  نب  ريٌ ايدّيب٘ حتنبٙ    53ايظسّل املي ضر٘ يتينٔ٘ ممك تُ ي  ٔ  اجمل ٢ك كمب دٗ: 

(.30ا٤مْم٘ ّاي فْي٘ ّتسعٙ اييؼٛ ّايػ   كم دٗ:
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تةمبببٔه: ايتةمبببٔه ّايؿبببح٘ ّارتبببدم ك ا٢جتن عٔببب٘ ريز ببب ٌ    مطببب ٍن٘ اجملتنببب  ي اي   (13

 (.32ريض ضٔ٘ يري ٛ اجملتن  ّتقدمُ ٓطَه اجملتن  م  ايدّي٘ ي تْل ٍ : كم دٗ:

(.144ييظ و ا٨دازٗ احملمٔ٘ كم دٗ:   ض عٓ٘:  اي٣مس صٓ٘ ا٨دازٓ٘ ّامل ل (14
 

 املر دٟ اية م٘ ي ايق ىٌْ اية و يمرتبٔ٘ ّايتةمٔه: -  

( 45ب ملرب دٟ ايدضبتْزٓ٘ اية مب٘  جب ٛ ايقب ىٌْ ايةب و يمرتبٔب٘ ّايتةمبٔه ز به ك          اضرتغ دًا

 و ئحدد ا٦تٕ:1992يطي٘ 

ا٨ ببب ٌ بببب هلل ّّ داىٔتبببُ   مببب  ايكبببٌْ ّضببب سِ ي٩ىطببب ٌ ّلببب  ضبببيً ا ٔببب٘ د ٔقببب٘     (1

 ّا بت٘.

ا٨  ٌ ب ٨ض٣و عقدٓ٘ ّغسٓة٘ ّىظ مً  غ م٣ً  ٓيظه غٌْٝ اذتٔ ٗ ّٓكبسو ا٨ىطب ٌ    (2

و عقمببببُ ّدّزِ  ّٓتْالبببب  مبببب  ل ستببببُ  ّٓببببدعْ اد ايةمببببه ّارتمبببب  ّا٨بببببدا   ّعتببببرت

ّايقبببس ٌ ّايطبببي٘ اييرْٓببب٘  ايؿبببحٔح٘  ببب ٣ٌ امليرببب  ايسّ بببٕ  ّاملسجببب  ايتػبببسٓةٕ   

 ا٤ّل  ٍّن  املؿدزاٌ ا٤ض ضٔ ٌ يميظسٓ٘ ايرتبْٓ٘ بكل عي ؾسٍ .

ٔ٘ ايق ٜنب٘ عمبٙ مكب زو    ا٨  ٌ ّا٢يتصاو ب مل بل ايةمٔب  ايةسبٔب٘ ّا٨ضب٣مٔ٘ ّا٨ىطب ى      (3

 ا٤ ٣ق  ّا رتاو  قْق ا٨ىط ٌ ّ سٓ تُ ّ سامتُ.

 اعتر ز مؿ دز املةسل٘ املتةددٗ ّايةمْو ّ دٗ ّا دٗ ي مي مق تَ  ّ  ٓ تَ . (4

ائنً ّ دٗ ٢ تت صري  ٍّٕ دّي٘ عسبٔ٘  ىظ مَ   َبْزٖ د قساوبٕ ّ بت ايبْوً      (5

عببً ايةقٔببدٗ ّايببْوً ّاجببت    ّا٢عتببصاش بببُ ّا٢ضببتةداد رتدمتببُ ّل ٓتببُ ّايببدل      

ا  ىٕ  ّيمٔنً تسااَ  اذتك زٖ ايرٖ ١ٍٓمَ  يري ٛ  ك زٗ  دٓ ٘  تطَه ي تقبدو  

 اذتك زٗ ايرػسٓ٘.

ا٢عتبببصاش ب ٢ىتنببب ٛ ي٥مببب٘ ايةسبٔببب٘ ت زغتبببً   ّي ببب٘  ّاق لببب٘  ّ ٔنبببً  ري ٣ ٔببب٘ عمٔببب        (6

٣مٔ٘ ّا٢ضببتف دٗ مببً تسااَبب   ّابببساش دّزٍبب  اذتكبب زٖ ّ  تَبب  ّ ؿ ٜؿببَ  ا٨ضبب       

ّا٨ىط ىٔ٘.

ايم ٘ ايةسبٔ٘ عنب د اي ق لب٘ ايةسبٔب٘ ّا٨ضب٣مٔ٘ ّا ْٓب٘ ايقْمٔب٘  ٍّبٕ ريٍبه ريضبظ           (7

ايْ بببدٗ ايةسبٔببب٘  تتنٔبببص بقبببدزتَ  املت بببددٗ مببب  ت بببْز اذتٔببب ٗ ّبطبببةتَ  ّد تَببب  ي  

 ايتةر  عً ا٤لك ز ّاملػ عس ّاملة زل.
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  املطببمنع عقٔببدٗ   ا٢ىتنبب ٛ اد ا٤مبب٘ ا٨ضبب٣مٔ٘ ّاجببت غببسعٕ  ٓببسبض بببع  ٔبب      (8

 ّت زغتً   ّاق ل٘  ّمؿ حل.

ا٢ىفتب ح ايبْاعٕ عمبٙ اي ق لب ك ّاذتكب زاك اية ملٔب٘ جبصٛ مبً ايطٔ ضب٘ ايتةمٔنٔب٘             (9

ظتطببد ايت مةبب ك اييرٔمبب٘ يمػببةت ايببٔنحم  مببب  عتقبب  اذتسٓبب٘ ّايةدايبب٘  ّاملطبب ّاٗ      

 ّايط٣و  ّايتْاؾل  ّايتة زل  ّايتف ٍه بع ايػةْ .

10)  ٘ ّاملتك ممبب٘ ّاملتْاشىبب٘ ي٩ىطبب ٌ ايببٔنحم ٍببٕ ريٍببه مقْمبب ك ايتينٔبب٘       ايرتبٔبب٘ ايػبب مم

ايػ مم٘ يمن تن  ّايدّي٘  ّتينٔ٘ زّح ايدل   عً ايةقٔدٗ ّايْوً ّا٤مب٘ ايةسبٔب٘   

ّا٨ضبب٣مٔ٘  ّبيبب ٛ ايقببْٗ جبنٔبب  ريغببك    ريضبب ع يببُ ا٤ّيْٓبب٘ ي تكببًْٓ غ ؿببٔ٘         

 مً ا٢ضت٣  بكل ريغك يُ.املتةمه  مب  عتق  اذتؿ ى٘ يمفسد ّاجملتن  ّايدّي٘  

ايتةمبببٔه مَيببب٘ ّزضببب ي٘ ّاملةمبببه   بببس ايصآّببب٘ ي اؾببب٣ح ّت بببْٓس ايتةمبببٔه ّٓةنبببل     (11

اييظ و ايرتبْٖ ّايتةمٔنٕ عمٙ ت  ٔد ايساب ب٘ ايةكبْٓ٘ ببع اييظسٓب٘ ّايت رٔب       

ّٓةتبببرب ايتةمبببٔه ّايت قٔببب  ايبببراتٕ ريداٗ يمتةمبببٔه املطبببتنس ّتكيْيْجٔببب  املةمْمببب ك      

 حقٔ  ا٤ٍدال ايرتبْٓ٘ ّايةمنٔ٘.مد ٣ً ريض ضًٔ  يت

اعترببب ز ايتةبببسل عمبببٙ   جببب ك املبببتةمنع ّاغبببر عَ  ّا تػببب ل مٔبببْ ه ّ بببدزاتَه     (12

ّزع ٓتَ  ّتْجََٔ  ع م٣ً ريض ضًٔ  ي حتطع عنمٔ٘ ايتةمٔه ّايتةمه.

ايرحبب  ايةمنببٕ ّايدزاضبب ك ايةمٔبب   مؿبب دز مت ببْزٗ يمتقببدو ايةمنببٕ ّاملةببسي ّ ببل       (13

تْٚ ايتةمبببٔه ا٤مبببس ايبببرٖ ٓطبببتمصو ايةي ٓببب٘ املطبببتنسٗ   مػببب  ل اجملتنببب  ّزلببب  مطببب 

 ب يرح  ايةمنٕ ّت ْٓسِ.

اييظببب و ايرتبببببْٖ ّايتةمٔنببببٕ ىظببب و متك مببببل ّمتببببْاشٌ ٓمببب  ا تٔ جبببب ك اجملتنبببب      (14

ّ  ض ايتينٔ٘ مً ايقْٚ ايرػبسٓ٘ ّاابساٛ املةمْمب ك ّايقبدزاك ايرٍئب٘ ّاييفطبٔ٘       

ي زٗ  ا٤مببس ايببرٖ ٓت مببت   يمدازضببع مببب   كببيَه مببً مْاجَبب٘ اذتٔبب ٗ بببْعٙ ّاضببت      

ايت  ببببٔض ايةمنببببٕ املطببببتنس ي  ٔبببب  املسا ببببل ايتةمٔنٔبببب٘  ّتيْٓبببب  امل١ضطبببب ك        

ايتةمٔنٔ٘ املت ؿؿب٘ ايقب دزٗ عمبٙ مْا رب٘ ايت بْز املطبتنس مبب  ٓتفب  ّمت مرب ك          

 ايةؿس اق لًٔ  ّتكيْيْجًٔ  ّمب  ٓيط ه م  ايراتٔ٘ اي ق لٔ٘ يمن تن .

 ٌ ايق ىٌْ ٓيـ عمٙ ريٌ ايتةمٔه:ّخبؿْف ا دل اية و يمتةمٔه لإ   (15

َٓببببدل اد حتقٔبببب  تسبٔبببب٘ غبببب مم٘ مت ببببددٗ تطببببَه ي تينٔبببب٘ ادتْاىببببت ايسّ ٔبببب٘   (16
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ّارتمقٔبببب٘ ّايرٍئبببب٘ ّادتطببببنٔ٘ يتكببببًْٓ املببببْاوً ايطببببْٖ املتك مببببل ايػ ؿببببٔ٘      

 ّا ط بُ ايقدزٗ عمٙ م  ٓ تٕ:

ْز ا٨ضَ و ي  م  اجملتن  املتةمه امليبتا ّي ؾبي  ايتقبدو اي قب ي ّايت ب     -1

 ا٢جتن عٕ ا٢ تؿ دٖ ايػ مل ي٩ىط ٌ ّايْوً.

تةنٔببب  مػببب عس ايتقبببدٓظ ّا٨جببب٣ل ّا٢ تفببب ٛ بببب يقس ٌ ايكبببسٓه ّتةصٓبببص  -2

مطببْٝئ٘ ا٨ىطبب ٌ ايفسدٓبب٘ ّاملر غببسٗ عببً ىفطببُ ّريلة يببُ ّقببسّزٗ ا رتامببُ      

 ذتقْق ا٦ سًٓ.

 ت ؾٔل ّتػ ٔ  زت ٢ك ايرحْج ّايدزاض ك ايةمنٔ٘ ّت ْٓس م١ضط تَ .-3

ٌ ٓكبببٌْ املةمبببه  بببدّٗ  طبببي٘ ّريٌ ٓبببته تةنٔببب  اجت ٍببب ك ايبببتفك  ايةمنبببٕ   ري-4

 امليَ ٕ يدُٓ.

ت  ٔبببد ّتسضبببٔ   ي عببب٘ املبببتةمنع بكبببسّزٗ مْاجَببب٘ ريغبببك ل ايتحبببدٓ ك       -5

ّايتببببعمس عمببببٙ ايبببببٔنً ّ ا٤مبببب٘ ايةسبٔبببب٘ ّا٨ضببببب٣مٔ٘  ّ قببببسّزٗ ست زبببببب٘      

 ا٢ضببتةن ز بك لبب٘ ريغببك يُ ّايتؿببدٖ يمتببعمس ايؿببَْٔىٕ ّحتسٓببس لمطبب ع      

ّ  لبب٘ ا٤زاقببٕ ايةسبٔبب٘ احملتمبب٘ ب عتربب ز ذيببك ايقكببٔ٘ ادتٍْسٓبب٘ ي٥مبب٘   

 ايةسبٔ٘ ّا٨ض٣مٔ٘.

 املسا ل ايتةمٔنٔ٘ ّريٍدالَ :   -2 

 ّ دد ايق ىٌْ اية و يمتةمٔه املسا ل عمٙ ايْجُ ا٤تٕ:

 م   رل ايتةمٔه ا٤ض ضٕ. -1

 ايتةمٔه ا٤ض ضٕ املْ د. -2

 ض ضٔ٘.ايتةمٔه ايتقحم بةد املس م٘ ا٤ -3

 ايتةمٔه اي  ىْٖ اية و. -4

 ايتةمٔه ّايتدزٓت املَحم. -5
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 ّٓػنل اييظ و ايتةمٔنٕ اية يٕ م  ٓمٕ:

 املطتْٚ ايتقحم.   (1

 مة ٍد املةمنع.   (2

 املطتْٚ ادت مةٕ.   (3

 ٕ:ض ضمس م٘ م   رل ايتةمٔه ا٤ -ري

ٍبببٕ اذتكببب ى٘ ّزٓببب ض ا٤وفببب ل ّٓقربببل ا٤وفببب ل لَٔببب  مبببً ضبببً اي  ي ببب٘  تبببٙ ضبببً   

 يط دض٘ مً ايةنس.ا

ّتَدل زٓ ض ا٤وف ل اد تةْٓد اي فبل عمبٙ  بت ايةمبه ّتَٔٝتبُ يمنسا بل ايت ئب٘        

مبً ايتةمببٔه ّ ببسع ايقببٔه ايطبب مٔ٘ ّايةب داك اذتطببي٘ ّا٨ظت بٔبب٘ ّتسبٔتببُ ئكببٌْ ضببمٔنً    

 ا٦ سًٓ. مً ايي  ٔ٘ ايؿحٔ٘ ّاجتن عًٔ  سترً  يمتة ٌّ م  ا٤وف ل

 ٕ:ض ضايتةمٔه ا٤ - 

(ضببيْاك ٍّببْ ايصامبببٕ   9عبب و مْ ببد دتنٔبب  ايت٣مٔبببر ي ادتنَْزٓبب٘ ّمدتببُ ك      تةمببٔه  

ّٓقربببل لٔبببُ ايت٣مٔبببر مبببً ضبببً ايط دضببب٘ ّٓبببته لٔبببُ ا تػببب ل ا٢جت ٍببب ك ّاملٔبببْل يبببدٚ  

ايت٣مٔر ّت ْٓس  دزاتَه ايراتٔ٘. ّٓطةٙ ايتةمبٔه ي ٍبرِ املس مب٘ اد حتقٔب  ا٤ٍبدال      

 ايت ئ٘:

ػببة ٜس ّا٤ كبب و ا٨ضبب٣مٔ٘ ّ  ببل  ٔنَبب  ي ايتة مببل     املةسلبب٘ ايْاعٔبب٘ ب ملربب دٟ ّاي   - ري

ّايطببمْا ّاجبب دٗ ايم بب٘ ايةسبٔبب٘ ّمةسلبب٘ اذتقبب ٜ  ا٤ض ضببٔ٘ ّايْ بب ٜ  ايت زغتٔببب٘         

املتةمقببب٘ ركببب زٗ ّتببب زٓ  ايػبببةت ايبببٔنحم   بببصٛ مبببً تببب زٓ  اذتكببب زٗ ايةسبٔببب٘        

 ّا٨ض٣مٔ٘ ّت زٓ  ا٨ىط ٌ بْجُ ع و.

سٗ ّاجملتنببب  ّا٢ضبببتةداد ايك مبببل يتحنبببل     بببت ايبببْوً ّا٢عتبببصاش ببببُ ّ بببت ا٤ضببب      -  

 املط١ّئ ك املرتتر٘ عمٙ ايتمنٔر جت ِ ّويُ ّريضستُ ّاجملتن .

ايتةبببسل ّا٨دزاا ذتقببب ٜ  ايرٔٝببب٘ اي رٔةٔببب٘ ّادت سالٔببب٘ يمبببٔنً ّايبببْوً ايةسببببٕ     -ج

 ايكر  ّاية ا.

 مةسل٘ املَ زاك ا٤ض ضٔ٘ يم ٘ ا٤جيرٔ٘ ايل ٓدزضَ  ايتمنٔر.-د
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تقببب ٌ ايتة مبببل مببب  ا٤ىظنببب٘ ايةددٓببب٘ ّايةنمٔببب ك ايسٓ قبببٔ٘ ا٤ض ضبببٔ٘     مةسلببب٘ ّ ا-ٍبببب

ّا٤غببك ل ا يدضببٔ٘ ّايقببدزٗ عمببٙ اضببتٔة   اذتقبب ٜ  ّاملةمْمبب ك ايةمنٔبب٘ ّريضطببَ    

ايت سٓرٔبب٘ ّاضببت دامَ  ي تفطبب  ايظببْاٍس اي رٔةٔبب٘ ّامببت٣ا ايقببدزٗ عمببٙ ريداٛ      

 بةض املَ زاك اذتسلٔ٘ ّا رتاو ايةنل ائدّٖ.

مببٙ ضبب٣م٘ ايرٔٝبب٘ ّىظ لتَبب  ّ   بب  ّل ٓبب٘ املببْازد اي رٔةٔبب٘ ّايتببرّق   اذتببسف ع -ّ

يمفيٌْ امل تمف٘ ّايْعٕ مبدٚ ريٍنٔ٘ ايمٔ  ٘ ايردىٔ٘ ّايؿبحٔ٘ ّايةي ٓب٘ مبن زضب٘    

 اييػ و ك ا٤دبٔ٘ ّايفكسٓ٘ ّايفئ٘ ّايردىٔ٘.

٤ض ضبٔ٘  ٓتٔة يمت٣مٔر ايرًٓ  ؿمْا عمٙ غبَ دٗ املس مب٘ ا   ايتةمٔه اي  ىْٖ اية و:  -ش

املْ بببدٗ مت بةببب٘ تينٔببب٘ مةببب زلَه ّمَببب زاتَه ايةمنٔببب٘ ّا٤دبٔببب٘ ّتطبببت سق مس مببب٘     

 اي  ىْٓ٘ بقطنَٔ  ايةمنٕ ّا٤دبٕ ا٣ج ضيْاك.

ايتةمٔه اي  ىْٖ ايت ؿؿٕ ٓتٔة يمت٣مٔر ايرًٓ  ؿمْا عمٙ غَ دٗ املس مب٘ ا٤ض ضبٔ٘   

  ىْٓبب٘ ايت ؿؿببٔ٘ املْ ببدٗ مت بةبب٘ تينٔبب٘ مةبب زلَه ايةمنٔبب٘ ّايت ؿؿببٔ٘ ّتطببت سق اي   

ا٣ج ضيْاك ٓطت ٔ  ايت٣مٔر بةد ختسجَه ميَ  ام  ايبد ْل اد ضبْق ايةنبل مر غبسٗ     

ريّ مر غببسٗ تةمببٔنَه ايببراتٕ ّٓفببتة ريمبب مَه زتبب ٢ك عدٓببدٗ ي٣ تٔبب ز ي قببْٛ  ببدزاتَه     

 ّاضتةدادٍه ّمْٔ ه ّي قْٛ ايتْجُٔ ايرتبْٖ  رِ ا٢ تر زاك.

    ايت٣مٔر ايقدزاك ايت ئ٘:َّٓدل ايتةمٔه اي  ىْٖ اد ا تط

لَببه ايةقٔببدٗ ا٨ضبب٣مٔ٘ ّري ك مَبب  ّ ٔنَبب  ّايتة مببل ّايطببمْا مبْجرَبب   ّايتببصّد     - ري

 بقدز   ل مً املةمْم ك عً اي ق ل٘ ّاذتك زٗ ايةسبٔ٘ ّا٨ض٣مٔ٘.

اج دٗ ايم ٘ ايةسبٔ٘  ت ب٘ ّى قً  ّاضت دامَ  ي تْضٔ  اق لتُ ا٤دبٔ٘ ّايةمنٔب٘   -  

عً ريلك زِ بْقْح م  مساع ٗ مقْمب ك ايريب ٛ ايم بْٖ ايؿبحٔة ّ بريك       ّايتةر 

 اج دٗ  ساٛٗ ّ ت ب٘ ي ٘ ريجيرٔ٘ ّا دٗ عمٙ ا٤ ل.

ً ريجببل          -ج ٗ ايةنببل مبب ّز قببس  ّ٘ ّا٨ضبب٣مٔ  ٘ ُ ايةسبٔبب ريمتبب نحم  ُ ايبٔب ّويبب  ُّ ٓ  غببةر ٕ بقكبب  ع ايبْب

  ّ  ٛ ريدا نحم  ً ايبببٔب و ّاي قبببب ي ي ايبببْب  ٖ ّا٢ تؿبببب د  ٕ ّا٢جتنبببب ع  ٕ ٔ ضبببب ُ ايتقببببدو ايط اجر تبببب

ٕ ب ضبظ    ع ّايْب ْا د  ّايةنل بسّح ايفسٓ  اي  ً ً  قْق ا٦ سٓ ّايدل   ع  ُ ّايتنطك رقْ 

     ٘ ّاملػبك٣ك ايدّئب   ٓ لَبه ايقكب   ّ َ مػك٣ت  ُّ ٓ  ريمت ٕ بقك  ّايْع   َ ّ٘   زضت ايد قساؤ

ٌ بع ايػةْ . ّايتةّ  ه  ّايتفٍ   ٕ ٘ ايط٣و اية مل نٔ  م  ادزاا  رٍي
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ّا٤ض ضببٔ٘ يمنَببً ايفئبب٘ اذتدٓ بب٘ ّاضتقؿبب ٛ مؿبب دز    املَبب زاك ايةقمٔبب٘ ّائدّٓبب٘   -د

املةمْمبب ك ّمةسلبب٘ عنمٔبب ك  ةَبب  ّا٢ضببتف دٗ ميَبب  ّاضببتٔة   اذتقبب ٜ  ايةمنٔبب٘     

املت ببددٗ مببب  ت رٔق تَببب  ّلَبببه ّاضبببت داو اية٣ ببب ك ّاملفببب ٍٔه ايسٓ قبببٔ٘ ّتينٔببب٘  

 ّت ْٓس ىفطُ ب يتةمٔه ايراتٕ املطتنس.

ّ    -ٍب اذتببسف عمببٙ ىظ لبب٘ ايرٔٝبب٘ ّل ٓتَبب  ّ طببً      لَببه ّت رٔبب  ايقْاعببد ايؿببحٔ٘ 

 اضت ن ز ايْ   ّ  زض٘ ا ْٓ ك امل تمف٘ املفٔدٗ ّت ْٓسٍ .

مس م٘ ّضٔ ٘ تطتق ت اذت ؾبمع عمبٙ غبَ دٗ ا نب ل      ايتةمٔه ّايتدزٓت املَحم:  -ّ

مس مببب٘ ايتةمبببٔه ا٤ض ضبببٕ ّمببب  ي مطبببتْاٍ  ّتَبببدل اد تةمبببٔه املَببب زاك ائدّٓببب٘       

ٔ٘ اذتدٓ ٘ ب بسض  كبع املت بسج مبً تةمبٔه ريٓب٘ مَيب٘ لئب٘         ا٤ض ضٔ٘ يمنًَ ايفي

 دٓ بب٘ ي مْ بب  ايةنببل ّحتببدد ٢ٜحبب٘   ؾبب٘ ٓؿببدزٍ  اجملمببظ ايببْوحم يمتةمببٔه       

( مبً ٍبرا ايقب ىٌْ ىظب و ايتةمبٔه ّمدتبُ ّىبْ  ايػبَ دٗ         11امليؿبْف عمٔبُ ي املب دٗ ك   

 ايل عتؿل عمَٔ  املتةمه ّاملتدز  عيد اىتَ ٛ ٍرِ املس م٘.

 ملَ و اية م٘ يْشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمٔه:          ا -3 

 ّريٍه ٍرِ املَ و  طت ايق ىٌْ ٍٕ:

يتحقٔبب  مس صٓبب٘ ايت  ببٔض ٢ّ مس صٓبب٘ ايتيفٔببر تةنببل ّشازٗ ايرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه        (1

 عمٙ تةصٓص ايؿ٣ ٔ ك ايق ىْىٔ٘ يم َ ك ايتيفٔرٓ٘ ي احمل لظ ك.

مبٙ تبْل  اي براٛ ّاملب ّٚ ّاملْاؾب٣ك      تةنل ايدّي٘   م٘ ي ّشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمٔه ع   (2

ريّ ا بببببداٍ  ي ببببب  ايقببببب دزًٓ  ّتيظبببببٔه اي٣ٜحببببب٘ ايتيفٔرٓببببب٘  بببببرا ايقببببب ىٌْ غبببببسّل  

 ا٢ضتحق ق.

تْلس ّشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمٔه ايْض ٜل ايكفٔم٘ مبن زضب٘ ا٤ىػب ٘ اي٣ؾبفٔ٘ يم ب٣         (3

 ي املدازع.

  ا تٔ زٍه مبً ذّٖ ايكفب ٛٗ   حتدد ايْشازٗ ريضظ ّا تٔ ز ايقٔ داك ايرتبْٓ٘ مب  عتق   (4

ايةمنٔ٘ ّايرتبْٓ٘ ّارتمقٔ٘.
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تببْلس ّشازٗ ايرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه ايت َٔببصاك ّايكتببت ايدزاضببٔ٘ ّاملكتربب ك املةببداك ّاملببْاد       (5

امل تربٓ٘ ّايْض ٜل ايتةمٔنٔب٘ املةٔيب٘ ّ  ٍب  مبً مطبتمصم ك ايتةمبٔه  طبت   جب٘         

  لظ ك.املي ٍا دٌّ  ٔٔص بع مدزض٘ ّري سٚ ريّ بع احمل

تطةٙ ّشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمٔه يتحقٔ  ا٤ٍدال ا٦تٔ٘:   (6

ايتْ ٔد ايتدزظتٕ ملؿ دز اعداد املةمه يمنبس متع ا٤ض ضبٔ٘ ّاي  ىْٓب٘ يسلةَب  اد      - ري

 املطتْٚ ادت مةٕ.

 حتقٔ  ا٢ تف ٛ ايراتٕ مً املةمنع ائنئع امل١ٍمع ي ست لظ ك ادتنَْزٓ٘. -  

نع اية ممع ختؿؿًٔ  ّمَئً  ّاق لًٔ  عً وسٓ  ببساما ايتبدزٓت   زل   ف ٛٗ املةم - ك

 املطتنس ي ايدا ل ّارت زج.

 زل  املطتْٚ ايةمنٕ ّاملَحم ّاي ق ي يمنةمنع ائنئع    امل١ٍمع. - ج

ت ببْٓس عنمٔبب٘ ا٨عببداد ّمطببتْٓ تُ ّم١ضطبب تُ املْجببْدٗ ّلبب    بب٘ شمئبب٘ ٓقسٍبب             - ج

 زتمظ ايْشزاٛ.

املةئببب٘ ا٨جبببساٛاك ايكفٔمببب٘ ببببإبساش املك ىببب٘ ا٢جتن عٔببب٘ ايبببل تْئَببب     تت بببر ادتَببب ك (7

 ايدّي٘ ّاجملتن  يمنةمه ّحتدد  قْ ُ ّّاجر تُ.

ٓيػ  ي ّشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمٔه جَ ش ٓةيٙ ب يتْجُٔ ايفبحم مبً ذّٖ ايكفب ٛٗ ايةمنٔب٘      (8

ُ عمبٙ  ّارتربٗ ايرتبْٓ٘ اية مب٘ ّتؿبدز ٢ٜحب٘ تبيظه ادازتبُ ّا تؿ ؾب تُ ّضب  عنمب        

 ريٌ تتكنً بػكل   ف:

 مت بة٘ ّتْجُٔ املةمنع ّتقْٓه ىػ وَه ّ دزاتَه.   - ري

مطب عدٗ ايبْشٓس ّا٤جَبصٗ امل تؿب٘ ي تقببْٓه ايةنمٔب٘ ايرتبْٓب٘ ّريّجبُ ايتقبب ز  ريّ        -  

ايتر عببد ي ذيببك بببع احمل لظبب ك ّتقببدٓه املقرت بب ك ّاذتمببْل يمت ببْٓس املطببتنس   

 ّزل  دزج٘ ايتق ز .

 املطتنس. ٓس ايدّزٓ٘ املتةمق٘ ب ملي ٍا ّمدٚ م٣ٛمتَ  ب سض ت ْٓسٍ زل  ايتق ز -ج

تمبب  امليببب ٍا ايدزاضبببٔ٘ ّايكتببب    املدزضبببٕ ي ادتنَْزٓببب٘ ا٤ضبببظ ّا٤ٍبببدال اية مببب٘   (9

ّارت ؾ٘ ايبْازدٗ ي ٍبرا ايقب ىٌْ  ّختكب  يمنساجةب٘ ايدّزٓب٘ بب يتيقٔة ريّ ايتحبدٓ          

ادتدٓببد ي ىظسٓبب٘ ايرتبٔبب٘ ّعمببه    يتْا ببت ايت ببْزاك ايةمنٔبب٘ ّايتكيْيْجٔبب٘ ّتتربب    

 اييفظ ايرتبْٖ.
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تَدل ريض ئت ّوسق ايتبدزٓظ اد تينٔب٘ زّح ا٨ببدا  ّا٢بتكب ز ّ بل املػبك٣ك ّ بت         (10

ايدزاضبب٘ ايراتٔبب٘ يببدٚ اي  يببت   نبب  تينببٕ ممكبب٘ ايببتفك  اذتببس ّاملطببتقل ّجتيببت           

متةبد٣ٓك  ايتمقع ّاذتفظ    ا  دل  ّحتدد ّشازٗ ايرتبٔب٘ ّايتةمبٔه   ب٘ شمئب٘ ي    

 ايكسّزٓ٘ ي امليَا ايدزاضٕ ّبساما اعداد املةمنع مب  ٓتف  ٍّرا ا دل.

تػ   املدازع عمٙ اضت داو امل دٗ ارتب و احملمٔب٘ ّؾبي  ا٤دّاك امل تربٓب٘ ايرطبٔ ٘       (11

 ّايْض ٜل   ن  عتفص اي مر٘ عمٙ ؾي عتَ .

 و:1998( يطي٘ 37  ىٌْ املةمه ّاملًَ ايتةمٔنٔ٘ ز ه ك -4

ملةمه ٍْ ا يب  ايقبْاىع ايبل   بل ا٤ضب ع ايقب ىْىٕ يطب  ايةنمٔب٘ ايرتبْٓب٘            ىٌْ ا

ّايتةمٔنٔبب٘ ّٓتكببٌْ ٍببرا ايقبب ىٌْ مببً  طبب٘ ريبببْا : ا٤ّل  بب ف ب يتطببنٔ٘ ّايتةبب زٓ       

ّا٤ٍبببدال ّى ببب ق ايطبببسٓ ٌ  ّاي ببب ىٕ  ببب ف بطبببمه ّظببب ٜ  املةمبببه  ريمببب  اي  يببب  لٔتؿبببل  

ّارتب مظ    ف بب يتحقٔ  ّايت دٓبت ا٨دازٖ   ب يْاجر ك ّاذتقْق ّاحملظْزاك  ّايسابب   ب  

 َّٓدل ايق ىٌْ اد:  ري ك و اىتق ئ٘ ّ ت مٔ٘

 تببداز  اظتبب د  بب دز تسبببْٖ م١ٍببل ّمتببدز  عمببٙ  ببدز  ببر  مببً ايكفبب ٛٗ ّارتمبب  ّا٢   (1

ّٓتنت  ب ق٘ ع ئ٘ ي ريداٛ زض يتُ اييرٔمب٘ ّظتطبد  بدّٗ عنمٔب٘ ؾب ذت٘ ببع اي مرب٘         

ّٓببببدٍه ب ملةبببب زل ّاملَبببب زاك ّايقببببٔه ا٨ضبببب٣مٔ٘   ّتينٔبببب٘ غ ؿببببٔ تَه ّ ببببدزاتَه ّتص 

 ّا٤ ٣ق ايف قم٘.

حتقٔببب  مك ىببب٘ اجتن عٔببب٘ ٢ٜقببب٘ يمةببب ممع ي مَيببب٘ ايتةمبببٔه كم دٓبببً  ّمةيْٓبببً ( مبببب      (2

 ظتطد ا٢ رتاو يمتةمٔه ّاملةمه ّتقدٓس ايسض ي٘ ايرتبْٓ٘ ايط مٔ٘.

 ٔنٕ. ػد ايكف ٛاك ايْوئ٘ ايق دزٗ ّامل١ٍم٘ يمةنل ي اجمل ل ايتةم (3

حتقٔبببب  ا٢ضببببتقساز اييفطببببٕ ّاملَببببحم ّاملةٔػببببٕ يمةبببب ممع ي ايتببببدزٓظ ي املسا ببببل     (4

 ايدزاضٔ٘ امل تمف٘ ّايْظ ٜ  ايفئ٘ ّا٨دازٓ٘ ّايرتبْٓ٘ ّا٨غسالٔ٘.

يةنمٔبب٘ ايرتبْٓبب٘ ّايتةمٔنٔبب٘ ّت ْٓسٍبب  مببب  ٓمبب    جبب٘ ايتينٔبب٘  ا٢زتقبب ٛ مبطببتْٚ ا (5

 ايػ مم٘ ّاىتق ل ائنً اد املطتْٚ اذتك زٖ اي٣ٜ .

ًٛ عمنٔببً  مت ؿؿببً   ّتْجٔببُ   لبب٘      (6 بيبب ٛ ا٨دازٗ ايتةمٔنٔبب٘ ي   لبب٘ مطببتْٓ تَ  بيبب 

بساما ايت ٍٔل ّايتدزٓت ي ذيك ا٢جت ِ.
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عد عمٙ  فص  دزاك ا٨بدا  ّا٢بتكب ز ّايس  بب٘   تيْٓ  زت ٢ك ايةنل املدزضٕ مب  ٓط  (7

 ايراتٔ٘ ا٨غسال ائْمٕ عمٙ ريعن ل ّريض ئت ايتدزٓظ.

 ايفٝ ك ايل ٓطسٖ عمَٔ  ري ك و ايق ىٌْ ٍٙ:    -ري

 ٔ  لٝ ك املةمنع ايرًٓ ١ٓدٌّ ّاجر ك تدزٓطٔ٘ ؾفٔ٘  ّتةتبرب تمبك ايْاجرب ك     -1

  ه ّاجر ك مَئ٘ مت ؿؿ٘.

ْظبببب ٜ  املدزضببببٔ٘ املطبببب عدٗ ٤داٛ ايْاجربببب ك ايتدزٓطببببٔ٘ ايؿببببفٔ٘   ٔبببب  لٝبببب ك اي -2

 ّتػنل:

 ريمي ٛ املة مل ّايْزؽ ّامل ترباك. - ري

 ريمي ٛ املكتر ك املدزضٔ٘.-  

امل تؿبببع ي تكبببًْٓ مؿببب دز ايبببتةمه ي املبببدازع  بت نٔببب  ريّ اىتببب ج ايْضببب ٜل     -ج

 املةٔي٘ عمٙ ايتدزٓظ ريّ املةٔي٘ عمٙ ايتةمه.

املدزضبٔ٘ املطب١ّي٘ عبً  ٔب دٗ ايةنبل املدزضبٕ ّمت بةتبُ ّتْجٔبُ         ّظ ٜ  ايقٔ دٗ -د

 اية ممع لُٔ ريّ مط عدتَه ي عنمٔ ك ا٨غسال ّايكرض املدزضٕ ّتػنل:

 .٘مدٓس املدزض 

 .٘ٔل املدزض ّ 

       ٗمػببسل املدزضبب٘ ٍّببْ مببً ٓتببْد كاد ج ىببت ايتببدزٓظ( مَبب و ّمطببْٝئ٘ ا٨داز

 د ايفؿْل لَٔ  عً ضت٘.املدزضٔ٘ ي املدازع ايؿ  ٗ ايل ٓقل عد

        املػببسل ا٤ بب د ٕ: ّٓطبب عد اد ج ىببت ايتببدزٓظ مببدٓس املدزضبب٘ ي خت ببٔض

 ّتيظٔه ّتيطٔ  ايةنمٔ٘ ايتةمٔنٔ٘ ّمت بة٘ تيفٔرٍ .

     املػبببسل ا٢جتنببب عٕ: ّٓطببب عد اد ج ىبببت ايتبببدزٓظ مبببدٓس املدزضببب٘ ي ّاجرببب ك

 ا٢غسال ّايتْجُٔ ا٢جتن عٕ.

    ت ايتبدزٓظ ي ىػبس ايبْعٕ ايؿبحٕ ّايرٔٝبٕ      املػسل ايؿبحٕ: ّٓطب عد اد ج ىب

 بع ايت٣مٔر دا ل املدزض٘ ّي اجملتن  احملمٕ.

   املػببسل ا٨دازٖ: ّٓطبب عد اد ج ىببت ايتببدزٓظ مببدٓس املدزضبب٘ ي تيفٔببر ا٤عنبب ل

 ا٨دازٓ٘.
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 غ  مٕ ايْظ ٜ  ا٨دازٓ٘: - 

 مْجَٕ املْاد ّا٤ ط و عمٙ املطتًْٓ احملمٕ ّاملس صٖ. (1

 ببْٓس ّتقببْٓه امليبب ٍا ك تببت مدزضببٔ٘ ّّضبب ٜل تةمٔنٔبب٘( املدزجبب٘      ّظبب ٜ  اعببداد ّت  (2

 ب  ٔكل ايتيظٔنٕ بدْٓاٌ ع و ايْشازٗ.

 املدزضع ّمط عدَٓه ي مسا ص ايتدزٓت ا٤ض ضٕ ّايتةمٔه    اييظ مٕ. (3

 ّظ ٜ  اعداد ّتدزٓت املةمنع ّاملةمن ك. (4

 املدزضع مبدازع حتفٔظ ايقس ٌ ايكسٓه ّزٓ ض ا٤وف ل ايس ٔ٘. (5

اية ممع بدْٓاٌ ع و ايبْشازٗ ّمك ترَب  ي احمل لظب ك ّاملبدٓسٓ ك ي ايْظب ٜ  ا٨دازٓب٘        (6

 ايرتبْٓ٘ مً عنمْا ي ضمك ايتدزٓظ مدٗ ٢ تقل عً عػس ضيْاك.

 ضمه ّظ ٜ  املًَ ايتةمٔنٔ٘:- ج

 ّّظ ٜ  املًَ ايتةمٔنٔ٘  ّلقً  يمق ىٌْ  ىْع ٌ زٜٔطٔ ٌ ٍن :

يببل ٓقببْو غبب  مٍْ  بتببدزٓظ ايت٣مٔببر ّاي بب٣  ي ريٖ   ٍّببٕ ا ايْظبب ٜ  ايتدزٓطببٔ٘: - ري

مبببً ايؿبببفْل ّاملسا بببل ايتةمٔنٔببب٘  ّا٨غبببسال عمبببٙ مببب  ٓؿببب  ت ذيبببك مبببً ا٤ىػببب ٘      

 ايؿفٔ٘ ّاي٣ؾفٔ٘ ّتيقطه ٍرِ ايْظ ٜ  اد:

ايْظب ٜ  ايتدزٓطبٔ٘ اية مب٘: ٍّبٕ ايبل ٓقبْو غب  مٍْ  بتبدزٓظ املبْاد ايدزاضببٔ٘          -1

 ل ا٤ىػ ٘ ايؿفٔ٘ ّاي٣ؾفٔ٘ املتؿم٘ بَ .املقسزٗ يؿ  دزاضٕ ّا٨غسال ع

ايْظببب ٜ  ايتدزٓطبببٔ٘ ايت ؿؿبببٔ٘: ٍّبببٕ ايبببل ٓقبببْو غببب  مٍْ  بتبببدزٓظ مببب دٗ       -2

دزاضبٔ٘ مقبسزٗ ريّ ري  بس يؿب  دزاضبٕ ريّ ري  بس ّا٨غبسال عمبٙ ا٤ىػب ٘ ايؿبفٔ٘           

 ّاي٣ؾفٔ٘ املتؿم٘ بَ .

ت بةبببب٘ ايْظبببب ٜ  ايفئبببب٘: ٍّببببٕ ايببببل ٓقببببْو غبببب  مٍْ  ببببب يت  ٔض ّايتْجٔببببُ ّامل    -  

ّايتقببْٓه يك مببل ايةنمٔبب٘ ايتةمٔنٔبب٘ مببً ايي  ٔبب٘ ايفئبب٘ ي شتتمبب  ايفؿببْل ّاملسا ببل    

 ايتةمٔنٔ٘ ّتيقطه ٍرِ ايْظ ٜ  اد:

ايْظ ٜ  ايفئ٘ اية م٘: ٍّٕ ايبل ٓقبْو غب  مٍْ  بةنمٔب٘ ايت  بٔض ّايتْجٔبُ       -1

  ٜ   ّاملت بةببب٘ ّايتقبببْٓه يمةنمٔببب٘ ايتةمٔنٔببب٘ ايبببل ٓقبببْو بتيفٔبببرٍ  غببب  مْ ايْظببب 
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 ايتدزٓطٔ٘ اية م٘.

ايْظببب ٜ  ايفئببب٘ ايت ؿؿبببٔ٘: ٍّبببٕ ايبببل ٓقبببْو غببب  مٍْ  بةنمٔببب٘ ايت  بببٔض   -2

ّايتْجٔبببُ ّاملت بةببب٘ ّايتقبببْٓه يمةنمٔببب٘ ايتةمٔنٔببب٘ ايبببل ٓقبببْو بتيفٔبببرٍ  غببب  مْ  

 ايْظ ٜ  ايتدزٓطٔ٘ ايت ؿؿٔ٘.

ظتبْش اييقبل مبً ايْظب ٜ  ايتدزٓطبٔ٘ بيْعَٔب  ايةب و ّايت ؿؿبٕ          اييقبل ّايرتلٔب :  -ج

 اد ايْظ ٜ  ايفئ٘ بيْعَٔ  اية و ّايت ؿؿٕ عيد تْلس ايػسّل ا٦تٔ٘:

اىقكبب ٛ لببرتٗ ٢ تقببل عببً ريزببب  ضببيْاك دزاضببٔ٘ مببً ايةنببل ي زتنْعبب٘ ايْظبب ٜ      -1

 ايتدزٓطٔ٘ ب ٨ق ل٘ اد ضي٘ دزاضٔ٘ ّا دٗ تطنٙ ضي٘ ايرتغٔة يميقل.

ل ضببي٘ ايرتغببٔة  تمقببٙ املسغببة يميقببل تببدزٓرً  عمببٙ ورٔةبب٘ ايْظٔفبب٘ ايفئبب٘  بب٣       -2

  طت اييظه املقسزٗ.

 ؿبببْل املسغبببة يميقبببل عمبببٙ امتٔببب ش ي تقببب زٓس ريداٜبببُ ايتدزٓطبببٔ٘  ببب٣ل اي ٣اببب٘       -3

ايطببيْاك ا٤ بب ٗ مببً ايةنببل ي ايْظٔفبب٘ ايتدزٓطببٔ٘ مببب  ي ذيببك ضببي٘ ايرتغببٔة  

 يميقل.

ّجبببْد ا٢ تٔببب ج ي ايْظببب ٜ  ايفئببب٘ بيْعَٔببب  ّريٌ ٓكبببٌْ اييقبببل ي اوببب ز ايفٝببب٘        -4

 ظٔفٔ٘ ايل ٓػ مَ .ايْ

ريٌ ٓته اييقل مً ايْظ ٜ  ايتدزٓطٔ٘ اد م  ٓق بمَ  مً ايْظ ٜ  ايفئب٘ اية مب٘    -5

ّمً ايْظ ٜ  ايتدزٓطٔ٘ ايت ؿؿبٔ٘ اد ايْظب ٜ  ايفئب٘ ايت ؿؿبٔ٘ املق بمب٘      

.   

ّٓساعٙ عيد ايتةٔع مً بع غ  مٕ ّظ ٜ  املًَ ايتةمٔنٔ٘ يػ ل ّظب ٜ  ي ا٨دازٗ  

تببدزج ي ّظبب ٜ  ا٨دازٗ املدزضببٔ٘ ّاي   بب٘ ا٢ضببتٔة بٔ٘ ي املس مبب٘ ايدزاضببٔ٘      املدزضببٔ٘ اي

ايْا بببدٗ ّرطبببت املسا بببل ايدزاضبببٔ٘ ّٓؿبببدز ايبببْشٓس  بببسازًا بتحدٓبببد ا٤  ببب و امل تمفببب٘    

 يمندازع ّرطت املسا ل ايدزاضٔ٘ ّايػسّل ايْاجت تْالسٍ  ي مً ٓػ مَ .

زض٘ ّظٔف٘ ايتدزٓظ ّلقً  ملب  ٓقتكبُٔ   ّٓطتنس غ  مْ ّظ ٜ  ا٨دازٗ املدزضٔ٘ ي   

  ببببه ايةنببببل ي ا٨دازٗ املدزضببببٔ٘  ّٓؿببببدز ايببببْشٓس  ببببسازًا بتحدٓببببد اذتببببد ا٤دىببببٙ يةببببدد  

 اذتؿـ  طت ا٤   و امل تمف٘ يمندازع.



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 31

  األسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنيةاألسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية                                                                    أحمد محمد برقعان د.

 م1024 يونيو(  8المجلد )  الثالثالعدد 

ّظتببببْش اييقببببل مببببً بببببع غبببب  مٕ ّظبببب ٜ  املَببببً ايتةمٔنٔبببب٘ اد ّظبببب ٜ  ي ا٨دازٗ        

  ّامل١ضطب ك ايت بةب٘  ب   بً امكبْا  دمب٘       ايتةمٔنٔ٘ ي دْٓاٌ ايْشازٗ ّلسّعَ  ّمك ترَب 

لةمٔبب٘ ٢ تقببل عببً عػببس ضببيْاك ي ضببمك ايتببدزٓظ مبب  مساعبب ٗ غببسّل غبب ل ايْظٔفبب٘         

 امليقْل ائَ  ّٓؿدز بريك  ساز مً ادتَ٘ امل تؿ٘.

ّٓساعببٙ ايتبببدزج عيبببد اييقبببل يػببب  مٕ ايْظبب ٜ  ا٨دازٓببب٘ مبببً احملمٔببب٘ اد املس صٓببب٘    

 دازٓ٘ ي او ز ا ٔكل ايتيظٔنٕ.ّ را ايتدزج يػ ل ايْظ ٜ  ا٨

ّعتببتفظ يمنيقببْل مببً ّظبب ٜ  املَببً ايتةمٔنٔبب٘ اد ّظبب ٜ  ادازٓبب٘ تةمٔنٔبب٘ مبسترببُ   

 ا٤ض ضٕ ّبدل ايتػ ٔ    ن   ية بد٢ك ايْظٔف٘ امليقْل ائَ .

ّت ر  املصآ  ايْازدٗ ي ٍرا ايق ىٌْ ّري كب و ّغبسّل غب ل ايْظب ٜ  املسلقب٘ ببُ عمبٙ        

تةمٔنٔ٘ ب سٓ  اييقبل مبً ّ بدٗ ادازٓب٘ اد ري بسٚ مبً تب زٓ  تةٔٔيبُ          مً ٓةع ي ّظٔف٘

لَٔبب   ٢ّ ٓطببْٚ ّقببةُ ايببْظٔفٕ ّاملبب يٕ رطببرَ  عببً مببدٗ  دمتببُ ايطبب بق٘. ّٓيقببل اد  

اجملنْعبب٘ ّايفٝبب٘ املْاشٓبب٘ جملنْعتببُ ّلٝتببُ امليقببْل ميَبب  ّحتتطببت ري دمٔتببُ ب يفٝبب٘ مببً       

 ت زٓ  اييقل.

 ّاجر ك غ  مٕ املًَ ايتةمٔنٔ٘:

 اٌ ّاجر ك غ  مٕ ّظ ٜ  املًَ ايتةمٔنٔ٘ ّلقً  يمق ىٌْ ٍٕ:

( يطبي٘  19م  مساع ٗ ايفؿل اي  ىٕ مً اير   اي  ىٕ مً  ب ىٌْ ارتدمب٘ املدىٔب٘ ز به ك     (1

و بػ ٌ ّاجر ك املْظ  ّري ك و ٍرا ايق ىٌْ تةترب ّظ ٜ  املًَ ايتةمٔنٔب٘ تكمٔفبً    91

َه تيػببٝ٘ دٓئبب٘ ّّوئبب٘ ضببمٔن٘  يمقبب ٜنع بَبب  ٍببدلَ  تسبٔبب٘ ّتةمببٔه ايببيؼٛ ّتيػببٝت

ّتينٔبببب٘ غ ؿببببٔ تَه ّ ببببدزاتَه ّتصّٓببببدٍه ب ملةبببب زل ّاملَبببب زاك ّايقببببٔه ا٤ ٣ ٔبببب٘    

ّا٢جت ٍبب ك ّلقببً  يمطٔ ضبب ك ّامليبب ٍا ايرتبْٓبب٘ املةتنببدٗ ّايقببْاىع ّايمببْاٜة ّايببيظه  

 ايي لرٗ.

بْٓبب٘  ٓقببْو غبب  مْ ّظبب ٜ  املَببً ايتةمٔنٔبب٘ بتببْل  ّتقببدٓه ارتدمبب٘ ايتةمٔنٔبب٘ ّايرت  (2

ّمت بة٘ ّتْجُٔ ّتقبْٓه مطبتْاٍ   ّايةنبل عمبٙ حتطبٔيَ  ّايسلب  مبً ىْعٔتَب  ّلقبً           

يمطٔ ضببب ك ّارت بببض ّامليببب ٍا ايرتبْٓببب٘ ّايقبببْاىع ّايمبببْاٜة ّايبببيظه املقبببسٗ ّٓقبببْو     

 تٕ:غ  مْ ايْظ ٜ  ايتةمٔنٔ٘ عمٙ ّجُ ارتؿْف ب ٦
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  ْ ٓب٘ بةي ؾبسٍ  امل تمفب٘    ايةنل عمٙ تْل  مت مر ك ايقٔ و ب يةنمٔ٘ ايتةمٔنٔب٘ ايرتب

ّب يكف ٓببب٘ ّايكفببب ٛٗ املي ضبببر٘ يكبببن ٌ مطبببتْٚ ايتحطبببع ّايت دٓبببد املطبببتنسًٓ  ي     

ا٤داٛ.

       ا٨عداد ّايتَٔٝ٘ امليظن٘ ّلقً  يم سق ّا٤ضب ئت ايةمنٔب٘ يتقبدٓه املةب زل ّايتبدزٓت

         ٘  عمٙ املَ زاك ّتسضبٔ  ايقبٔه ّلقبً  يمنيب ٍا ايرتبْٓب٘ املقبسٗ  ّاترب   شتتمب  ا٤ىػب 

ايؿببببفٔ٘ ّاي٣ؾببببفٔ٘ امل   بببب٘ يتحقٔبببب  ا٤ٍببببدال ايتةمٔنٔبببب٘ ّايرتبْٓبببب٘ اية مبببب٘      

 ّارت ؾ٘.

   ٘تَٔٝبب٘ امليبب ن املي ضببت يمتف عببل ا٨ظتبب بٕ بببع شتتمبب  ايقبب ٜنع عمببٙ تطببٔ  ايةنمٔبب

ايتةمٔنٔ٘ مب  ٓكنً ايتر دل املطبتنس يمنةب زل ايةمنٔب٘ ّارتبرباك ايةنمٔب٘ حتطبٔيً        

 رتدم٘ ايتةمٔنٔ٘.ي٥داٛ ّزلةً  ييْعٔ٘ مطتْٚ ا

          ْاملت بةبب٘ ّايتقببْٓه املطببتنسًٓ ملطبب ز ايةنمٔبب٘ ايتةمٔنٔبب٘ ّايرتبْٓبب٘  ّايببدل  بَبب  ضتبب

حتقٔبب  ريٍببدالَ  اية مبب٘ ّارت ؾبب٘ ب ببسض ايتؿببحٔة ّايتحطببع ي ا٤داٛ ّا٨صتبب ش        

 ّابتك ز وسق ّريض ئت جدٓدٗ.

   ّايرتبْٓب٘   ايتقْٓه املطتنس يمني ٍا ّايتف عل بع  ٔ  عي ؾس ايةنمٔب٘ ايتةمٔنٔب ٘

ّتقٔبببٔه مبببدٚ حتقببب  ريٍبببدالَ  اية مببب٘ ّارت ؾببب٘ ب بببسض ا تػببب ل ىقببب ل ايكبببة     

 ّمة دتتَ  ّىق ل ايقْٗ ّتةصٓصٍ .

    امل بببب بسٗ ايداٜنبببب٘ ي٣ضببببتف دٗ مببببً لببببسف ايتببببدزٓت ايببببل تتٔحَبببب  ايببببْشازٗ ي اجملبببب ل

 ايتةمٔنٕ ّايرتبْٖ ّايت ؿـ مً ايي  ٔتع ايةمنٔ٘ ايةنمٔ٘.

    صم٣ٛ ّتقببدٓه املةسلب٘ ايةمنٔبب٘ ّىتب ٜا ارتببربٗ ايةنمٔب٘  ببه     ايقٔب و بْاجبت تببدزٓت ايب

ّايتحمببٕ بببسّح ايتف عببل ا٨ظتبب بٕ يتمقببٕ املةبب زل ايةمنٔبب٘ ّىتبب ٜا ارتببربٗ ايةنمٔبب٘         

 ميَه.

ايقٔبب و ب ٤عنببب ل ّاييػببب و ك املتؿببم٘ بإصتببب ش ايْاجرببب ك ّاملَبب و ذاك اية٣ ببب٘ ب يْظٔفببب٘    

 نَ  ّزل  مطتْاٍ  اجتن عًٔ  ّمةيًْٓ .ايتةمٔنٔ٘  ّاذتف ظ عمٙ ري ٣ ٔ تَ  ّ ْ  ٔ

 

 



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 33

  األسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنيةاألسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية                                                                    أحمد محمد برقعان د.

 م1024 يونيو(  8المجلد )  الثالثالعدد 

 اي٣ٜح٘ املدزضٔ٘: -5

و  ٢ّ ٓطبت حم مبدٓس   1997( يطبي٘  950ؾدزك اي٣ٜحب٘ املدزضبٔ٘ بب يقساز ايبْشازٖ ز به ك     

املدزض٘ عً ٍرِ اي٣ٜحب٘  لَبٕ تبصّدِ بتةسٓفب ك ع مب٘ يةبدد مبً املفب ٍٔه ّ برا تْقبٔة           

 عدد مً مستكصاك ايةنل املدزضٕ.

تسضببه  ْاعببد ايتيظببٔه املدزضببٕ مببً  ٔبب  تيظببٔه ايرٔٝبب٘ ايدا مٔبب٘        ّاي٣ٜحبب٘ ريٓكبب ً 

يمندزضببب٘  ّ ْاعبببد تتةمببب  ب يت٣مٔبببر/ اي ببب٣   ّارت ببب٘ ايدزاضبببٔ٘ ّايبببدّاو ّا٨جببب شاك. 

 نبب  ريىَبب  حتببدد ريٍبببدال اييػبب ل املدزضببٕ ّورٔةتببُ ّمستكصاتبببُ  اٌ ريٍببه مبب  جبب ٛك ببببُ          

ضببٔ٘  ّايببرٖ عتببدد مربب دٟ ّعنببل   اي٣ٜحبب٘ ي ٍببرا املقبب و ٍببْ ايربب   ارتبب ف ببب ٨دازٗ املدز   

ا٨دازٗ املدزضبببٔ٘  ريٍبببدالَ   ريضببب ئرَ   ّوس َببب   ّ بببرا مَببب و ّّاجرببب ك ا٨دازٗ املدزضبببٔ٘       

 ّب يراك مدٓس املدزض٘ ّّ ٔمَ  ّايقٔ داك املدزضٔ٘ ا٤ سٚ.

ّذ سك اي٣ٜح٘ تفؿٔل عنل اجمل يظ ّادتن عب ك املدزضبٔ٘ ّتْقبٔة  ئب٘ تػبكٔمَ       

 ّعنمَ .

  ك مدٓس املدزض٘:مَ و ّّاجر -ري

 يقد ريّزدك اي٣ٜح٘ ريٌ مدٓس املدزض٘ ٓقْو ب ملَ و ّايْاجر ك ا٦تٔ٘:

ٓقبببْد ايةنبببل ادتنببب عٕ ي املدزضببب٘ مبببدٓسٍ   ّ  بببل دّزِ ايقٔببب دٖ عببب م٣ً ريض ضبببًٔ  ي   (1

  كً املدزض٘ ّصت  َ  ي ت دٓ٘ ّظٔفتَ  ّتسبٔ٘ ريبي َٜ  ّ دم٘ بٔٝتَ .

عبببً مدزضبببتُ ّ ٔببب دٗ ايةنبببل بَببب  مبببً اييبببْا ٕ    ٓةتبببرب مبببدٓس املدزضببب٘ املطببب١ّل ا٤ّل  (2

ايرتبْٓ٘ ّايتةمٔنٔ٘ ّايفئ٘ ّا٨دازٓ٘ ّامل ئ٘ ّا٢جتن عٔ٘ ّاي ق لٔ٘ .... ٍّْ مسجب   

ا٨دازٗ املدزضٔ٘ ّاية ممع لَٔ   يرا ظتت ريٌ ٓكٌْ ّاعًٔ  ب ض ضٔ ك عنمُ  ّمت مر تبُ  

تطببتَدل حتقٔبب  ا٤ٍببدال  مقببدزًا ملطببْٝئتُ  شتمؿببً  ي ريداٛ مَ مببُ ّّاجر تببُ ايببل  

اية م٘ يمرتبٔ٘ ّايتةمٔه ّا٤ٍدال ارت ؾ٘ يمنس م٘ ايتةمٔنٔ٘ ايل ٓةنل بَب   ّمبً   

 ريٍه ّاجر تُ ّمَ مُ م  ٓمٕ:

ا٨غببببسال عمببببٙ ّقبببب  ارت بببب٘ اية مبببب٘ يمندزضبببب٘ ّ  لبببب٘ ايببببرباما املتةمقبببب٘         - ري

 ب يفة ئ ك امل تمف٘ يمةنل املدزضٕ.
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 يْا ٕ ا٨دازٓ٘ ا٦تٔ٘:ايقٔ و ب ٤عن ل املتةمق٘ ب ي -  

 تؿسٓ  ا٤مْز ا٨دازٓ٘ ائْمٔ٘ ّمت بة٘ جْاىرَ  ا٨جسأٜ٘. (1ك

تةنببٔه ايقببسازاك ّايمببْاٜة ّا٤ىظنبب٘ ّاييػببساك ّايتةنٔنبب ك ايؿبب دزٗ مببً ا٨دازٗ        (2ك

 ايتةمٔنٔ٘ ّمت بة٘ ايةنل بَ .

ا٨غبببسال عمبببٙ ريعنببب ل املةمنبببع ّاملبببْظفع ّ  لببب٘ ايةببب ممع ّاملت بةببب٘ املطبببتنسٗ   (3ك

 ر وَه ٨  و ايةنل املدزضٕ ب يػكل امل مْ .٢ىك

  ٔ دٗ لسٓ  ايةنل  ٔ دٗ زغٔدٗ ٍ دل٘  سٓؿ٘ عمٙ ايؿ حل اية و. (4ك

اذتف ظ عمٙ  تمك ك املدزض٘ ّايةي ٓ٘ بَ  ٢ضتنساز ؾ٣ ٔتَ  يت دٓ٘ ري ساقبَ    (5ك

 ايرتبْٓ٘.

ا٨غبببسال عمبببٙ تكبببًْٓ اجملببب يظ  ّايم ببب ٌ املدزضبببٔ٘ امل تمفببب٘ ّمت بةببب٘ ريعن  ببب        (6ك

 ٜ ض٘ اجمل يظ املدزضٔ٘ امل تمف٘.ّز

 ا٨غسال عمٙ تيظٔه ايط ٣ك املدزضٔ٘ ّاملمف ك امل تمف٘. (7ك

ايقٔبب و بببدّز  مقبب٘ ا٢تؿبب ل بببع املدزضبب٘ ّايةبب ممع بَبب  ّبببع مببً ٓفببد ائَبب  مببً     (8ك

 املط١ّيع ّريلساد اجملتن .

  ٔل املدزض٘ ريم و اي   كلٔن  ٓتةم  ب يةنل املدزضٕ(. (9ك
 

عمٙ   ل٘ ايةنمٔ ك املتةمقب٘ بب ييْا ٕ امل ئب٘ يمندزضب٘      ا٨غسال املر غس-ج

مبببً زضبببْو مدزضبببٔ٘  ّعَبببد م ئببب٘ ّ طببب ب ك شتتمفببب٘ ّمْاشىببب٘ مدزضبببٔ٘ ّاعتنببب د           

 مطتيداك ايؿسل  ّتْجُٔ ا٨مك ى ك ي٥ ساض ايل  ؿؿ  مً ريجمَ .

 مت بة٘ ادتْاىت ايفئ٘ ا٦تٔ٘:-د

1  )      ْ ٌ ّاملطبببب عدٗ  ببببه  ّتقببببْ َه   مت بةبببب٘ ريعنبببب ل املةمنببببع ّتببببْجََٔه ّتقببببدٓه ايةبببب

ب ضببت داو ريلكببل ا٤ضبب ئت ايرتبْٓبب٘ ايطببمٔن٘ يمْؾببْل اد ري طببً اصتبب ش ي٥ٍببدال     

ّاي  ٓبب ك ايببل ّجببدك مببً ريجمببَ  املدزضبب٘ مببً  بب٣ل ايقٔبب و بصٓبب زاك ؾببفٔ٘ يمةنمٔبب٘     

 ايتةمٔنٔ٘ ي املدزض٘ تتي ّل:
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      ملسعٔب٘ ي ا٨عبداد   ا٢و٣  عمٙ دل تس حتكب  املدزضبع ّمساعب تَه ٤ترب   ا٤ؾبْل ا

 ّايتَٔٝ٘ ايطمٔن٘ يمةنل ايرتبْٖ ّايت  ٔض يُ.

 .٘ٔمت بة٘ عي ٓتَه بْاجر ك ايت٣مٔر/ اي ٣  ايتحسٓسٓ٘ ّايرح ٔ٘ ّايةنم 

   ٘ايتةببسل عمببٙ تقببدمَه ي امليبب ٍا ّمبب   ققببِْ مببً اصتبب شاك ي قببْٛ ارت بب٘ اية مبب

 يتْشٓ  املقسزاك.

     ٌ ّمببببدٚ م٣ٛمتَبببب  مبببب  مطببببتْٚ     اي ببببسق ّا٤ضبببب ئت ايببببل ٓطببببت دمَ  املةمنببببْ

 ايت٣مٔر/اي ٣ .

 .٘لة ئ٘ اضت داو ايْض ٜل ايتةمٔنٔ٘ املةٔي 

مت بة٘ ايتحؿٔل ايدزاضٕ يمت٣مٔر/ اي ٣  ّتقْٓه اصت شاتَه. (2

ا٢و٣  عمٙ ىت ٜا شٓ زاك املْجَع ايرتبْٓع ّايتصاو املةئع بَ . (3

لببب٘ ايةنمٔببب ك املتةمقببب٘  ا٨غبببسال عمبببٙ ريعنببب ل ا٢ ترببب زاك ّايتقبببْٓه املدزضبببٕ ّ     (4

بتيظٔنَ .

تْجٔبُ ايدزاضب ك ايتحمٔمٔب٘ ييتب ٜا ا٢ ترب زاك ّتػب ٔـ ىبْا ٕ ايقبْٗ يتينٔتَب            (5

ّىْا ٕ ايكة  ايقؿْز ملة دتتَ .

مت بة٘ بساما ا تػ ل املٍْْبع ي املدزض٘ ّايةي ٓ٘ بَه. (6

7)       ٌ  بببْل   ا٢ٍتنببب و ّايةي ٓببب٘ ب مل٣ ظببب ك ّا٦زاٛ ّاملقرت ببب ك ايبببل ٓربببدَٓ  املةمنبببْ

امليبب ٍا ايدزاضببٔ٘ ّايكتببت املدزضببٔ٘ ّاعببدادٍ  ّتستٔرَبب  بؿببْزٗ ميظنبب٘ رٔبب  جتببد   

وسٓقَ  اد ادتَ ك امل تؿ٘ ب ٨دازٗ ايتةمٔنٔ٘ ب ملدٓسٓ٘ ّاحمل لظ٘  يتكٌْ ريض ضبً   

٤عن ل ايتحطع ّايت ْٓس ي املطتقرل.

شتتبرباك   مت بة٘ املي غض املدزضبٔ٘ ي مْا ب  ايةنبل املدزضبٕ امل تمفب٘ مبً لؿبْل        (8

ّريمببب  ً ايةبببسض.... ٨غبببة ز ايةببب ممع بٔقظببب٘ ادازٗ املدزضببب٘ ّاٍتن مَببب  ب يةنبببل     

ّتْل  اي ن ىٔي٘ ّايسا ٘ اييفطٔ٘ يمت٣مٔر/ اي ٣ .

تقْٓه عنل   ل٘ اية ممع ي املدزض٘ مً ادازٓع ّلئع ّمةمنع ّ  ٍه. (9

ب يتةب ٌّ مب     ا٢ٍتن و بتقْٓه ايت٣مٔر/ اي ٣  مً شتتمب  ىبْا ٕ غ ؿبٔ تَه    (10

ريضسٍه.
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ا٢ٍتنبب و بدزاضبب٘ املػببك٣ك املدزضببٔ٘ امل تمفبب٘  ّتْجٔببُ ايةي ٓبب٘ اد املػببك٣ك ايببل     (11

تْاجببُ ايت٣مٔببر/ اي بب٣   ّمطبب عدتَه ي ايت مببت عمببٙ ايؿببةْب ك ايببل تةببرتض      

تقدمَه ي ايدزاض٘.

 تقدٓه ايتق زٓس اي٣شم٘  ّايْل ٛ بك ل٘ املت مر ك ي٩دازٗ ايتةمٔنٔ٘. (12

 ةنل عمٙ ت ْٓس ع٣  ك جٔدٗ بع املدزض٘ ّاجملتن  مب١ضط تُ امل تمف٘.اي-ٍب

ا٨غببببسال عمببببٙ اييػبببب و ك املدزضببببٔ٘  ّتكببببًْٓ ايتيظٔنبببب ك املدزضببببٔ٘ امل تمفبببب٘   -ّ

 ّمت بة٘ ريعن    ّتقْ َ .

عقببد ا٢جتن عبب ك ايدّزٓبب٘ مبب  ايةبب ممع ي املدزضبب٘ يرحبب  ريمببْز ايةنببل املدزضببٕ    -ش

ايل تةبرتض ضب  ايةنبل  ّايةنبل عمبٙ مة دتتَب         ّمت مر تُ  ّر  مػك٣تُ 

 ّتفةٔل دّز ا٢جتن ع ك يتينٔ٘ ادتْاىت املَئ٘ يمة ممع.

 ا تٔ ز مسبٕ ايؿفْل ّزّاد ايفؿْل.-ح

تْجٔبببُ  بببرباك ايةببب ممع ي املدزضببب٘ ّتينٔتَببب  ّازغببب دٍه اد  ٔفٔببب٘ ايقٔببب و   -ل

 ب عن  ه بػكل شت ض ٍّ دل.

طبب ىٔ٘ ي زتبب ل ايةنببل ّتينٔبب٘ اجت ٍبب ك ايةنببل     اغبب ع٘ جببْ مببً اية٣ بب ك ا٨ى   -ٖ

ببببسّح ايفسٓببب  ايْا بببد  ّتينٔببب٘ ايػبببةْز املػبببرتا يتحقٔببب  ا٤ٍبببدال املسضبببْم٘    

يمةنببببل ايرتبببببْٖ ي املدزضبببب٘ ّجةببببل ادتَببببْد تتنحببببْز  ببببْل ٍببببرِ ا٤ٍببببدال        

 ّحتقٔقَ .

تس ٔت اية ممع ب ٤عنب ل ايبل ٓقْمبٌْ بَب   ّجةمبَه ٓيبدلةٌْ بس رب٘ ّا تيب            -ا

اضبببت داو ا٤ّامبببس ّايْضببب ٜل ايس ٔببب٘ ا٢ مبقبببداز  ّايةي ٓببب٘ ب مرببب تَه     دّمنببب  

 ّمت بةتَ  يدٚ ادتَ ك امل تؿ٘.

ا٨غببسال عمببٙ ارتبببدم ك ا٢جتن عٔبب٘ ايببل تقبببدو يمت٣مٔببر/ اي بب٣  ّت بببْٓس       -ل

 ىْعٔ٘ مػ ز تَه ي  دم٘ اجملتن  املدزضٕ ّاحملمٕ.

ي ب٣  ّايةنبل عمبٙ تقبدٓه     ا٢ٍتن و ب دتْاىت ايؿبحٔ٘ يمةب ممع ّايت٣مٔبر/ ا   -و

 ارتدم ك ايؿحٔ٘ اي٣شم٘ ب يتيطٔ  م  ادتَ ك ذاك ايؿم٘.
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ايةنببل عمببٙ  ببل املي شعبب ك ّاملػببك٣ك ايببل تيػبب  اذا اضببتدع  اذت جبب٘ يمببد ل         -ٌ

 املر غس.

 زٜ ض٘  اييدّاك ّاحمل قساك ايل تةقد ي املدزض٘.-ف

 تْشٓ  ايةنل عمٙ ّ ٣ٛ املدزض٘ ي   ي٘ تةددٍه. - 

 مَ و ّّاجر ك ّ ٔل املدزض٘: - 

 ّتْزد اي٣ٜح٘ مَ و ّّاجر ك ّ ٔل املدزض٘ عمٙ ايْجُ ايت يٕ:

ٓةتببرب ّ ٔببل املدزضبب٘ مطبب٢ًّ١ مر غببسًا ي ا٨دازٗ املدزضببٔ٘ كبةببد مببدٓس املدزضبب٘( ٓة ّىببُ       

ًٛ عمبٙ            ١ّٓدٖ ريدّازًا تتك مبل مب  دّزِ ي  ٔب دٗ ايةنبل ايرتببْٖ ب ملدزضب٘  ّٓقبْو بةنمبُ بيب 

 ك مبببدٓس املدزضببب٘ ّحتببب  اغبببسالُ  ّٓيبببْ  عيبببُ ي   يببب٘  ٔ ببببُ  ّ ببب زع ّ ٔبببل    تْجَٔببب

 املدزض٘ املَ و ّايْاجر ك اية م٘ ي٩دازٗ املدزضٔ٘ ايت ئ٘:

 ّق  ارت ٘ اية م٘ يتطٔ  ايةنل املدزضٕ ّايرباما امل تمف٘ يفة ئ تُ. -1

 املػ ز ٘ ي اجتن ع ك اجمل يظ امل تمف٘. -2

 يط  ايةنل املدزضٕ. ا٨غسال ّاملت بة٘ -3

 املػ ز ٘ ي تْشٓ  ا٢ تؿ ؾ ك عمٙ اية ممع ي املدزض٘. -4

 املػ ز ٘ ي تقْٓه اية ممع ي املدزض٘. -5

 ّيتيظٔه ا٤عن ل ا٨دازٓ٘ ّايفئ٘ ّايتيفٔرٓ٘  ٓقْو ب ملَ و ايت ئ٘:

ّلب    تيظٔه عنمٔ ك ايقرْل ّايتط ٔل يمت٣مٔر/ اي ٣  ي بدآ٘ اية و ايدزاضبٕ   (1

 ىظ و ايقرْل املتر .

 تيظٔه عنمٔ ك اىتق ل ايت٣مٔر/ اي ٣  مً املدزض٘ ّائَ . (2

 تْشٓ  ايت٣مٔر/اي ٣  عمٙ ايفؿْل ّاخت ذ   ل٘ ا٨جساٛاك املتةمق٘ بريك. (3

 ا٨غسال عمٙ اضت داو اير   ٘ املدزضٔ٘ ّتفةٔل ايةنل بَ . (4

 ّ ببب ٢ك ايتطبببس  ريّ مت بةببب٘ دّاو ايت٣مٔبببر/ اي ببب٣  مبببً  ٔببب  اي ٔببب   ّايتببب      (5

ا٢ىق    عً ايدزاض٘.
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مت بة٘ ا   ز املدزضب٘ ي٧بب ٛ  ّايت  بد مبً ازضب    ايبَٔه ي مْاعٔبدٍ  مبب  ٓفٔبد           (6

  ٢تَه ايطمْ ٔ٘  ّمدٚ اىتظ مَه ي ايدزاض٘  ّمطبتْٓ تَه ايتحؿبٔمٔ٘ ّمبدٚ    

 تقدمَه.

 ّق  ادتدّل املدزضٕ. (7

 .تيظٔه جداّل ا٢ تٔ ل ّتْشٓةَ  عمٙ املةمنع (8

ّقبب  ا٤ضببظ ايتيظٔنٔببب٘ ٤عنبب ل ا٢ تربب زاك املدزضبببٔ٘ ّمت بةبب٘ تيفٔببر شتتمببب         (9

 ادتْاىت املتةمق٘ بَ .

 ا٨غسال عمٙ ريعن ل املْظفع ّا٨دازٓع ّايةن ل املطت دمع ب ملدزض٘. (10

مت بةببب٘  كبببْز ّتببب    ّ ٔببب   املدزضبببع ّاملبببْظفع ّ  لببب٘ ايةببب ممع ّ ٔببب مَه        (11

 بْاجر تَه.

  ي املدزض٘.تيظٔه اج شاك اية ممع (12

 اضتٔف ٛ ايت رٓ٘ ايساجة٘ مً املةمنع بػ ٌ املي ٍا ّايكتت ايدزاضٔ٘. (13

 اضتٔف ٛ ا٢ضترٔ ى ك ّاضت ٣ع ك ايسريٖ ارت ؾ٘ ب ملدزض٘. (14

 تْجُٔ ضمْا ايت٣مٔر/اي ٣  ّ  َه عمٙ ادتد ّا٢جتَ د. (15

 تيظببٔه وبب بْز ايؿببر ح ّاييػبب و ك ايببل تببته لٔببُ  ّا٨غببسال عمببٙ لة ئبب ك ائببْو        (16

 املدزضٕ.

 ا٨غسال عمٙ املقؿ  املدزضٕ. (17

 مت بة٘ اييظ ل٘ اية م٘ ب ملدزض٘ ّجتنٔمَ  ّؾٔ ىتَ . (18

  ل املي شع ك ايل تيػ  بع ايت٣مٔر/اي ٣  ّبٔيَه ّبع اية ممع ب ملدزض٘. (19

املػبب ز ٘ ي ايدزاضبب ك ّايرحببْج ّبببساما ايتينٔبب٘ املَئبب٘ ايببل تببته عمببٙ مطببتْٚ          (20

 املدزض٘.
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  يةقبببد ايفة ئببب ك امل تمفببب٘ ب ملدزضببب٘  مبببً اجتن عببب ك ّىبببدّاك  ا٨عبببداد ّايتحكببب (21

 ّست قساك.

 تيظٔه ّقرض ا٢مْز امل ئ٘ ايل تْ ل ائُ مً مدٓس املدزض٘. (22

 تد ٔ  ايط ٣ك املدزضٔ٘ املتيْع٘ ّتْجُٔ ايةنل بَ . (23

 اضت داو ايط ٣ك املستر ٘ بةنمُ. (24

 م  ْٓ ل ائُ مً  رل مدٓس املدزض٘.   (25

 ُ ايرتبْٖ:تيظٔه ايتْجٔ -6

ّتي ّيبب   1995( يةبب و 794ؾببدزك ٢ٜحبب٘ تيظببٔه ايتْجٔببُ ايرتبببْٖ بقببساز ّشازٖ ز ببه ك  

اي٣ٜح٘ ا٢ّ مفَْو ايتْجُٔ ّريٍدالُ ّ ؿ ٜؿُ  اه مكْى ك ايري ٛ ايتيظٔنبٕ يمتْجٔبُ   

عمبببٙ املطبببتْٚ املس بببصٖ ّاحملمبببٕ  ّبةبببد ذيبببك تي ّيببب  اي٣ٜحببب٘  املَببب و عمبببٙ املطبببتْٚ          

 ا تي ّي  مَ و ّّاجر ك املْجُ ايرتبْٖ.ّري ً    املس صٖ ّاحملمٕ ريًٓك

 ايتقْٓه ّا٢ تر زاك: -7

و   1995( يطبي٘  796ؾدزك اي٣ٜح٘ اية م٘ يمتقْٓه ّا٢ تر زاك ب يقساز ايبْشازٖ ز به ك  

م دٗ مْشع٘ عمٙ ري د عػس لؿ٣ً  ّحتدد اي٣ٜح٘ بةد تةسٓب  عبدد مبً     129ّتػنل عمٙ 

تر زاك  ريضظ ّمر دٟ ّقْابض ايتقبْٓه ايرتببْٖ ّحتبدد    املف ٍٔه املتؿم٘ ب يتقْٓه ّا٢ 

ريٓكَ  ىظ و تقْٓه ايت٣مٔبر/اي ٣ . ّريضبظ ّقبْابض تقبْٓه ايت٣مٔبر/ اي ب٣  ّ برا        

 ريضظ ايرتلٔ  ّا٨ع دٗ.

 ن  حتدد اي٣ٜح٘ ا٤ضظ اية مب٘ يْقب  ا٢ ترب زاك ّتقبدٓس ايبدزج ك ّىظب و مبية        

ىظب و ا٢ ترب زاك. ّحتبدد اي٣ٜحب٘ ريٓكبَ       ايػَ داك ّتؿدٓقَ   ّايكبْابض ّادتبصاٛاك ي   

ايم ببب ٌ ا٢ تر زٓببب٘ كريضبببظ تيظٔنَببب  ّا تؿ ؾببب تَ ( ّ بببرا مت بةببب٘ ّتقبببْٓه اييتببب ٜا      

 ّي٣ٜح٘ ريٓكَ  ري ك و  ت مٔ٘.
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 املكتر ك املدزضٔ٘: -8

و  ّتػببتنل عمببٙ 1995( يطببي٘ 108ؾببدزك ٢ٜحبب٘ املكتربب ك املدزضببٔ٘ ببب يقساز ايببْشازٖ ز ببه ك 

ْشع٘ عمٙ مث ىٔ٘ لؿبْل ّحتبدد ٍبرِ اي٣ٜحب٘ ريٍبدال ّمْاؾبف ك        ظ ّعػسًٓ م دٗ م

املكتربب٘ املدزضببٔ٘ ّاييػبب ل اي قبب ي ّايرتبببْٖ يمنكتربب٘ املدزضببٔ٘ ّ ببرا ايتيظببٔه ايفببحم        

ّا٨دازٖ يمنكتر٘ املدزضٔ٘ ّغسّل ّّاجر ك امع املكتر٘ املدزضٔ٘. ّاملدزضب٘ ّدّزٍب  جتب ِ    

 ر ك املدزضٔ٘.املكتر٘ املدزضٔ٘ ّ را تْجُٔ ّتفتٔؼ املكت

ّتببر س اي٣ٜحبب٘ دّز املدزضبب٘ ّايببرٖ ٓقببْدِ مببدٓس املدزضبب٘ ي املكتربب ك املدزضببٔ٘  نبب  ّزد  

 عمٙ اييحْ ا٦تٕ:

 ٓتن ل دّز مدٓس املدزض٘ جت ِ املكتر٘ مب  ٓمٕ:

ٓةنل عمٙ اىػ ٛ املكتر٘ املدزضٔ٘ ب ٖ ّضٔم٘  كيب٘ كي   يب٘ عبدو ّجبْد مكترب٘ ي       (1

 املدزض٘(.

 مقتئ ك املكتر٘ ّٓصّدٍ  ب ٤ا ج اي٣شو.ٓةنل عمٙ تينٔ٘  (2

ٓدزج  ؿ٘ املكتر٘ قنً ادتدّل املدزضبٕ   نب دٗ ىػب ل ريض ضبٔ٘ بْا ب   ؿب٘ ي        (3

 ا٤ضرْ  كعمٙ ا٤ ل(.

 ٓؿسل امل ؿؿ ك امل ئ٘ ارت ؾ٘ ب ملكتر٘ ّلقً  يمْجِْ املقرت ٘. (4

 ٓػ   اىػ ٛ مكتر ك ايفؿْل. (5

 يْ .ٓم  املت مر ك ارت ؾ٘ بيػ ل املكتر٘ املت (6

ٓطببيد ريعنبب ل املكتربب٘ اد ري ببد املدزضببع ايببسا رع ي   يبب٘ عببدو ّجببْد امببع مكتربب٘      (7

 ب يتيطٔ  م  مْجُ املكتر ك.

 ارتدم ك ا٢جتن عٔ٘ ب ملدزض٘: -9

( يطبببي٘ 795ؾبببدزك ٢ٜحببب٘ ارتبببدم ك ا٢جتن عٔببب٘ املدزضبببٔ٘ بببب يقساز ايبببْشازٖ ز بببه ك     

لؿبببْل ّبةبببد ريٌ حتبببدد  و  ّتػبببتنل عمبببٙ مثببب ىٕ عػبببسٗ مببب دٗ مْشعببب٘ عمبببٙ  طببب٘     1995

اي٣ٜحببب٘ تةببب زٓ  عبببدد مبببً املفببب ٍٔه   رتدمببب٘ ا٢جتن عٔببب٘ املدزضبببٔ٘  ّا٢ تؿ ؾبببٕ   

ا٢جتنببب عٕ ّاملْجبببُ ا٢جتنببب عٕ  ّتيتقبببل اي٣ٜحببب٘ يتحدٓبببد ريضبببظ ّريٍبببدال ارتبببدم ك     

 ا٢جتن عٔ٘ ّزت ٢تَ  ّّض ٜمَ  ّريض ئرَ .
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املدزضببب٘   نببب  اىَببب  حتبببدد غبببسّل ّّاجرببب ك ا٢ تؿ ؾبببٕ ا٢جتنببب عٕ ّدّز مبببدٓس      

 ّاملْجُ ا٢جتن عٕ جت ِ ارتدم٘ ا٢جتن عٔ٘ املدزضٔ٘.

ّ بببببددك ٍبببببرِ اي٣ٜحببببب٘ دّز مبببببدٓس املدزضببببب٘ ّاملْجبببببُ ا٢جتنببببب عٕ جتببببب ِ ارتدمببببب٘     

 ا٢جتن عٔ٘ املدزضٔ٘ ّايرٖ ّزد عمٙ اييحْ ا٦تٕ:

ٓةنببببل مببببدٓس املدزضبببب٘ عمببببٙ تَٔٝبببب٘ ايظببببسّل املي ضببببر٘ يتحقٔبببب  ريٍببببدال ارتدمبببب٘         

 مً  ٣ل ايت يٕ:ا٢جتن عٔ٘ املدزضٔ٘ 

   ٘تطبببٔ  ا٨مك ىٔببب ك يت رٔببب  ببببساما ارتدمببب٘ ا٢جتن عٔببب٘ ّمَ مَببب  دا بببل املدزضببب

 ّ  زجَ .

         تَٔٝبب٘ ايظببسّل يةنببل ا٢ تؿ ؾببٕ ا٢جتنبب عٕ ّمطبب عدتُ عمببٙ جتبب ّش ايةقربب ك

 ايل تةرتقُ ّجتيت تكمٔفُ ب عن ل ادازٓ٘ ج ىرٔ٘.

 .٘ٔزٜ ض٘ دتي٘ ارتدم٘ ا٢جتن عٔ٘ املدزض 

 ٙا٢ تؿ ؾٕ ا٢جتن عٕ ي ّق  ارت ض ّايرباما املتيْع٘. ا٢غسال عم 

 .٘ٔمت بة٘ ت رٔ  ّتيفٔر ارت ٘ ّايرباما ا٢جتن ع 

 .ٕاملػ ز ٘ ي ايق ٛ احمل قساك ّاييدّاك يتْعٔ٘ اجملتن  املدزض 

          مت بةبب٘ ّم٣ ظبب٘ ايظببْاٍس ايطببمْ ٔ٘ يببدٚ اي بب٣  ّّقبب  ارت ببض يتؿببحٔة

 ايظْاٍس    املقرْي٘.

 َببب ك امل تؿببب٘ يتببب مع ا٢ تٔ جببب ك ّتيطبببٔ  ادتَبببْد لٔنببب  ٓتةمببب      ا٢تؿببب ل ب دت

 برباما ارتدم٘ ريّ  دم تَ .

 .٘ٔا٢تؿ ل ب ّئ ٛ ا٤مْز يمتة ٌّ م  املدزض٘ ي حتقٔ  بساما ارتدم٘ ا٢جتن ع 

     ب  املدزضببع عمببٙ زع ٓب٘ اي بب٣  ّ ببل مػببك٣تَه ّايتيطبٔ  لٔنبب  بٔببيَه يت يببت 

 قة  مطتْٓ ك ايتحؿٔل عيد بةكَه.

 تيق٣ك املةمنع ائنئع: -10

و  ّحتبببدد 1993( يطبببي٘ 1639ؾبببدزك ٢ٜحببب٘ تبببيق٣ك املةمنبببع بببب يقساز ايبببْشازٖ ز بببه ك 

 اي٣ٜحببب٘ تقطبببٔه احمل لظببب ك اد ا٣اببب٘ مطبببتْٓ ك ّغبببسّل اييقبببل يمنةمنبببع ّاجبببساٛاك 

 اييقل ّختته ب  ك و ع م٘. 
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 تيظٔه اضَ م ك اجملتن : -11

و  ّترببدري 1997( يطببي٘ 72تنبب  بقببساز ّشازٖ ز ببه ك  ؾببدزك ٢ٜحبب٘ تيظببٔه اضببَ م ك اجمل   

اي٣ٜح٘ ببإٓساد عبدد مبً ايتةسٓفب ك ابه حتبدد ا بدل مبً اضبَ م ك اجملتنب  عمبٙ اييحبْ             

 ا٦تٕ:

 ختفٔ  ايةتٛ املمقٙ عمٙ   ٍل املٔصاىٔ٘ اية م٘ يمدّي٘. (1

 تيظٔه مط ٍن٘ اجملتن  احملمٕ ي ايةنمٔ٘ ايتةمٔن٘ مً  ٣ل: (2

ٔ  - ري ٘ ّاي٣ؾبفٔ٘ ّاملؿب  ر٘ يمةنمٔب٘ ايتةمٔنٔب٘ ي امل١ضطب ك      دعه ا٤ىػ ٘ ايؿبف

 ايرتبْٓ٘ ّايتةمٔنٔ٘.

تببْل  مطببتمصم ك اييظ لبب٘ املدزضببٔ٘ ّاذتفبب ظ عمببٙ ايرٔٝبب٘ املدزضببٔ٘ ّمْاجَبب٘       -  

 مطتمصم ك ايؿٔ ى٘ ايؿ  ٗ.

 تْل  ا٨مك ى ك اي٣شم٘ يمنت مر ك املكترٔ٘ ي٩دازٗ املدزضٔ٘. - ج

 ىت ٜا ايدزاض٘:

مً  ٣ل ت س ي  اد  م٘ املف ٍٔه املستر ٘ مبْقْ  ايتػسٓة ك املدزضبٔ٘  ّمبً ابه         

ايْ بببْل عمبببٙ دّز ٍبببرِ ايتػبببسٓة ك ي ا٨ضبببَ و ي ت بببْٓس ايتةمبببٔه ّي تيظبببٔه ايةنبببل         

 املدزضٕ تْؾمي  اد  م٘ مً اييت ٜا  ريبسشٍ  م  ٓمٕ:

1- ٔ نً  لإىبُ ا ٓةبد مبً    ريم و ق  م٘ ايتحدٓ ك ايل تْاجََ  م١ضط ك ايتةمٔه ي ايب

املنكً مْاجَتَ  ب ي سق ايتقمٔدٓ٘ ايل   ى  ض ٜدٗ يفرتٗ وْٓم٘ مبً ايبصمً. يبرا    

 ٢بد مً ّجْد تػسٓة ك مدزضٔ٘ تْا ت ٍرِ ايتحدٓ ك.

حتت ج املدزض٘ ائنئ٘ اد ايم بْٛ ي٣بتكب ز  بٕ تبْلس تةمٔنبً   كبً ميتطبرَٔ  مبً         -2

٢ تؿبب دٖ ّا٢جتنبب عٕ يرمببداىَه. ّيببً    ريٌ ٓؿببرحْا مي لطببع ّٓطبب ٍنْا ي ايينببْ ا   

 ٢ بطً تػسٓة ك تم  ٍرِ املت مر ك.اتٙ ٍرا  ٓت

اٌ ايتػببسٓة ك املدزضببٔ٘ ادتٔببدٗ تٔطببس اختبب ذ  ببسازاك تتطببه ب يةق٣ىٔبب٘ ّا٢ضبببتي زٗ         -3

 ّايػف لٔ٘  ّت١دٖ اد حتقٔ  ايكف ٛٗ ّايفة ئ٘ عمٙ املطتْٚ ايتيظٔنٕ.

د م١ضط ك ل عمب٘   ب  زتب يظ ّ ٍٔٝب ك مطبْٝي٘      تطَه ايتػسٓة ك املدزضٔ٘ ي اظت -4

عً حتدٓد ا٢جتب ِ ا٢ضبرتاتٔ ٕ  برِ امل١ضطب ك ّمسا رب٘ ضب٣متَ  امل ئب٘ ّايت  بد         
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 مً لة ئ٘ ادازتَ .

ٌ اتػببكل ايتػببسٓة ك املدزضببٔ٘ دالةببً  ٍ مببً  ٨ ببداج ايت ببٔ  ّمْاجَبب٘ ايتحببدٓ ك  اذ   -5

  س  طنً  ي حتقٔ  ريٍدالَ .   ٔفٔ٘ ادازٗ امل١ضط ك ٍٕ مً بع ايةْامل ا٤ 

  ببببل ايتػببببسٓة ك يمن١ضطبببب ك ايتةمٔنٔبببب٘ عيؿببببسًا  ْٔٓببببً  مببببً غبببب ىَ  ريٌ تطببببنة      -6

 ٔبببر ّزؾبببد ّتقٔبببٔه  فببب ٛٗ ّل عمٔببب٘يمقببب ٜنع عمبببٙ تمبببك امل١ضطببب ك بتؿبببنٔه ّتيف

 ا٤داٛ.  

 ايتْؾٔ ك:

 ي قْٛ اييت ٜا ايط بق٘ لإىي  ىْؾٙ ب ٦تٕ :

تْجٔبببُ مطببب زاك ايةنمٔببب٘ ايرتبْٓببب٘ ضتبببْ ايْلببب ٛ     تفةٔبببل دّز ايرئببب٘ ايتػبببسٓةٔ٘ ي    -1

 مبَ مَ . 

ايةنبببل عمبببٙ ت بببْٓس ايتػبببسٓة ك ايبببل تكبببنً ت بببْٓس ايةنبببل املدزضبببٕ ي  ببب             -2

 ادتْاىت.

مببً  ٔبب :   1992( يطببي٘ 45اعبب دٗ اييظببس ي ايقبب ىٌْ ايةبب و يمرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه ز ببه ك      -3

ب ّتس ب٘ ايقب ىٌْ اد     اع دٗ ؾٔ  ٘ ايق ىٌْ مب  ظتةمُ ٓطتْعت ايقك ٓ  املطت دٗ

يْاٜة اجسأٜ٘ ّاؾبداز ٢ٜحب٘ تفطب ٓ٘ ملكب مٔيُ ّبيبْدِ ايق ىْىٔب٘ ب ّىػبس ايقب ىٌْ           

ي  تٔببت اببه تْشٓةببُ عمببٙ ايةبب ممع ي املٔببداٌ ايرتبببْٖ عمببٙ ا ببت٣ل مطببتْٓ تُ        

 ايتيفٔرٓ٘

 عقد ىدّاك ّلة ئ ك تْعْٓ٘  ْل ايتػسٓ  ّريٍنٔتُ ي قرض ايةنمٔ٘ ايرتبْٓ٘ ب -4
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 ع:املراج

(. ايرتبٔب٘ املق زىب٘ املبيَا    2003ريلد  غب  س ستنبد لتحبٕ ّشٓبداٌ  ٍّنب و ببدزاّٖ ك       (1

 ا٤ض ئت ايت رٔق ك. ايق ٍسٗ: زتنْع٘ ايئل ايةسبٔ٘.

و(. حتكببب  ّؾبببٔ  ٘ ّادازٗ مػببب زٓ  ايتػبببسٓة ك. ريضبببرتج      2003ب تػببب    ٔببب  ك  (2

ٜٕ / بسىببب ما ادازٗ و  مبببً مْ ببب  بسىببب ما ا٤مبببه املتحبببدٗ ا٨منببب   19/3/2006بتببب زٓ : 

 اذتكه ي ايدّل ايةسبٔ٘:    

http://www.pogar.org/publications/legislature/legdraft/k
pa.pdf 

ايربعبٕ  صتب د كببدٌّ تب زٓ (. ؾبٔ  ٘ ايدضبب ت  ريلكب ز تكػب  عبً مب  ّزاٛ اذت قببس.           (3

-http://ugو  مْ بببببببببب  اجملنْعبببببببببب٘ املتحببببببببببدٗ:   7/2/2006ريضببببببببببرتج  بتبببببببببب زٓ   

law.com/ug/maokeaa/aoraak_bahssea/sega.doc 
(. اييظسٓب٘ اية مبب٘  1987ادتن٪ب ل  مؿب فٙ ستنببد ّادتن٪ب ل  عرداذتنٔبد ستنببد ك     (4

 يمق ىٌْ. ب ّك: ايداز ادت مةٔ٘.

(. ا تؿ دٓ ك ايرتبٔ٘ ّايت  ٔض ايرتببْٖ. ايقب ٍسٗ:   2002 ّ ٕ  ريلد ا  عٔل ك (5

 داز ايفكس ايةسبٕ.

تبب ج ىببـ تػببسٓةٕ. ريضببرتج     (. ميَ ٔبب ك ّّضبب ٜض ّمؿبب دز اى  2003 ببس   ّضببٔه ك  (6

و  مبببً مْ ببب  بسىببب ما ا٤مبببه املتحبببدٗ ا٨منببب ٜٕ / بسىببب ما ادازٗ    19/3/2006بتببب زٓ : 

-http://www.undpاذتكببببببببببببببببببببببببببببببببببه ي ايببببببببببببببببببببببببببببببببببدّل ايةسبٔبببببببببببببببببببببببببببببببببب٘: 

pogar.org/publications/legislature/legdraft/wharb.pdf 
 (.  ببب مْع املؿببب مح ك ايطٔ ضبببٔ٘ ّايدضبببتْزٓ٘ ّايدّئببب٘.   2004ض٫بببةٔف ٌ  ريلبببد ك  (7

 ب ّك: مكتر٘ يري ٌ ى غسٌّ.

(. ايؿببببٔ  ٘ ايتػببببسٓةٔ٘ يمحكببببه ادتٔببببد  ريضببببرتج  بتبببب زٓ :  2003ايؿبببب ّٖ  عمببببٕ ك (8

و  مببببببببببببببببببببببً مْ بببببببببببببببببببببب  املس ببببببببببببببببببببببص ايببببببببببببببببببببببْوحم يمتْأبببببببببببببببببببببب :     19/3/2006

http://doc.abhatoo.net.ma/article.php3?id_article=455. 

ٔنٔبببب٘  (. دزاضبببب٘ مق زىبببب٘ يمة٣ بببب٘ بببببع ايتػببببسٓة ك ايتةم     1992عرببببدايق دز  ىَمبببب٘ ك   (9

ّايطٔ ضبب٘ ايرتبْٓبب٘ ي مؿببس  زضبب ي٘ م جطببت   بب  ميػببْزٗ  ايقبب ٍسٗ: ج مةبب٘ عببع   

 مشظ.
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(. مة ببه املؿب مح ك ايق ىْىٔب٘  ميؿببْز ايق قبٕ كمرتجببه(     1998 ْزىبْ  جب از ك   (10

 ب ّك: امل١ضط٘ ادت مةٔ٘ يمدزاض ك ّاييػس ّايتْشٓ .

فبببببرتٗ مبببببً (. ايقبببببْاىع ايبببببل ا سٍببببب  زتمبببببظ اييبببببْا  يم  1993زتمبببببظ اييبببببْا . ك (11

   ؾية ٛ  ادتنَْزٓ٘ ائنئ٘ : م١ي .11/3/1993اد  12/3/1992

مساد  عردايفت ح كبدٌّ تب زٓ (. املة به ايقب ىْىٕ زبب عٕ ايم ب٘. ا٨ضبكيدزٓ٘:  ٔب          (12

 اذتقْق ستفْظ٘ يمن١ي .

(. ايق مْع ايق ىْىٕ اي ٣ابٕ   2002طتم٘  مْزٓظ ّايرةمركٕ  زّ ٕ ّم س  ؾ٣ح ك (13

   اذتقْ ٔ٘.ب ّك: ميػْزاك اذتم

( يطببي٘  45و(. ايقبب ىٌْ ايةبب و يمرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه ز ببه ك    1992ّشازٗ ايرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه ك  (14

 و.1992

و(. ٢ٜحبببب٘ تببببيق٣ك املةمنببببع ببببب يقساز ايببببْشازٖ ز ببببه  1993ّشازٗ ايرتبٔبببب٘ ّايتةمببببٔه ك (15

 و.1993( يطي٘ 1639ك

ّ  1995ّشازٗ ايرتبٔبببب٘ ّايتةمببببٔه ك   (16 شازٖ (. ٢ٜحببببب٘ تيظببببٔه ايتْجٔبببببُ ايرتبببببْٖ بقبببببساز 

 .1995( ية و 794ز هك

و(. اي٣ٜحببب٘ اية مببب٘ يمتقبببْٓه ّا٢ ترببب زاك بببب يقساز      1995ّشازٗ ايرتبٔببب٘ ّايتةمبببٔه ك   (17

 و.  1995( يطي٘ 796ايْشازٖ ز ه ك

و(. ٢ٜحببب٘ ارتبببدم ك ا٢جتن عٔببب٘ املدزضبببٔ٘ بببب يقساز   1995ّشازٗ ايرتبٔببب٘ ّايتةمبببٔه ك  (18

 و.1995( يطي٘ 795ايْشازٖ ز ه ك

( 108و(. ٢ٜح٘ املكتر ك املدزضٔ٘ ب يقساز ايبْشازٖ ز به ك  1995ه كّشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمٔ (19

 و.1995يطي٘ 

و(. ٢ٜحبب٘ تيظببٔه اضببَ م ك اجملتنبب  بقببساز ّشازٖ ز ببه  1997ّشازٗ ايرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه ك (20

 و.1997( يطي٘ 72ك

( يطبي٘  950و(.اي٣ٜحب٘ املدزضبٔ٘ بب يقساز ايبْشازٖ ز به ك     1997ّشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمبٔه ك  (21

 و.1997

( يطبببي٘ 37و(.  ببب ىٌْ املةمبببه ّاملَبببً ايتةمٔنٔببب٘ ز بببه ك   1998ٗ ايرتبٔببب٘ ّايتةمبببٔه ك ّشاز (22

 و.1998

و بػب ٌ  1981[ يطبي٘  13(.  ب ىٌْ ز به    1981ك بٔ٘ ّايتةمٔه: ا٢دازٗ ايق ىْىّٔ٘شازٗ ايرت (23

  املةمه. ؾية ٛ  ادتنَْزٓ٘ ايةسبٔ٘ ائنئ٘: م١ي .


