
ثادحألا ةرادإ نوناق

ءارزولا سلجم
2015 ةنسل )111( مقر نوناق
ثادحألا نوناق رادصإب
، روتسدلا ىلع عالطالا دعب

، ھل ةلدعملا نیناوقلاو م1960 ةنسل )16( مقر نوناقلاب رداصلا ءازجلا نوناق ىلعو•
 1960 ةنسل )17( مقر نوناقلاب رداصلا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق ىلعو•
، ھل ةلدعملا نیناوقلاو•
، نوجسلا میظنت نأشب 1962 ةنسل )26( مقر نوناقلا ىلعو•
 ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )38( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا نوناق ىلعو•

، ھل
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )67( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا يندملا نوناقلا ىلعو•
،ثادحألا نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
، اھیف راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو تاردخملا ةحفاكم نأش يف 1983 ةنسل )74( مقر نوناقلا ىلعو•
ھل ةلدعملا نیناوقلاو ةیصخشلا لاوحألا نأش يف 1984 ةنسل )51( مقر نوناقلا ىلعو•
 راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو ةیلقعلا تارثؤملا ةحفاكم نأش يف 1987 ةنسل )58( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•

، اھیف
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو ءاضقلا میظنت نوناق نأشب 1990 ةنسل )23( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•
، تصنتلا ةزھجأو ةیفتاھلا تالاصتالا ةزھجأ لامعتسا ةءاسإ نأشب 2001 ةنسل )9( مقر نوناقلا ىلعو•
رشنلاو تاعوبطملا نأش يف 2006 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
 ربع ةمظنملا ةمیرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب رداصلا 2006 ةنسل )5( مقر نوناقلا ىلعو•

، لافطألاو ءاسنلا ةصاخو صاخشألاب راجتإلا ةبقاعمو عنم نأشب اھلوكوتوربو ، ةینطولا
، عومسملاو يئرملا مالعإلا نأشب 2007 ةنسل )61( مقر نوناقلا ىلعو•
،يلھألا عاطقلا يف لمعلا نأشب 2010 ةنسل )6( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأش يف 2010 ةنسل )8( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةماعلا تادعاسملا نأش يف 2011 ةنسل )12( مقر نوناقلا ىلعو•
، لفطلا قوقح نأش يف 2015 ةنسل )21( مقر نوناقلا ىلعو•
لفطلا قوقح ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب 1991 ةنسل )104( مقر موسرملا ىلعو•
، يبرعلا لفطلا قوقح قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ىلعو•
•
:هانردصأو ھیلع انقدص دقو ، ھصن يتآلا نوناقلا ىلع ةمألا سلجم قفاو•
•
ىلوأ ةدام•
 .ثادحألا نأش يف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعی•
ةیناث ةدام•
 مامأ ةروظنملا تابلطلاو ىواعدلا ةفاك قفارملا نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا مكاحم ىلإ اھتلاحب لاحت•

 صاصتخا نم تحبصأ يتلاو ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا ةمكحم
 لمعلا لبق اھمامأ ةروظنملا نوعطلا رظن يف زییمتلاو فانئتسالا اتمكحم رمتست نأ ىلع ، ثادحألا مكاحم
 .ثدحلل حلصأ وھ امیف ھماكحأ قیبطتب مزتلتو ، نوناقلا اذھ ماكحأب

ةثلاث ةدام•
 .قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتی صن لكو ، ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىغُلی•
ةعبار ةدام•
 لمعیو ةیمسرلا ةدیرجلا يف رشنیو نوناقلا اذھ ذیفنت – ھصخی امیف ٌلك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سیئر ىلع•

 .هرودص خیرات نم ةنس دعب ھب
تیوكلا ریمأ بئان•
حابصلا رباجلا دمحألا فاون•
ـھ 1437 لوألا عیبر 20 : يف فیسلا رصقب ردص•
م 2015 ربمــسید 31 : قفاوملا•
ثادحألا نوناق•
لوألا بابلا•
ةماع ماكحأ•
) 1 ( ةدام•
: اھنم لك نیرق نیبُملا ىنعملا نوناقلا اذھ مكح يف ةیلاتلا تاحلطصملاو تاملكلاب دصُقی•
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتی مل صخش لك : ثدحلا – 1•
 ھیلع بقاعیً العف بكتراو ةرشع ةنماثلا زواجتی ملو هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لمكأ نم لك : فرحنملا ثدحلا– 2•

.نوناقلا
: ةیتآلا تالاحلا ىدحإ يف دجوی ثدح لك : فارحنالل ضرعملا ثدحلا – 3•
 .ةفرطتم وأ ةیباھرإ تاعامجل مضنا وأ ةریسلا ءوس مھنع رھتشا نیذلا وأ مھب ھبتشملا وأ نیفرحنملا طلاخ اذإ – أ•
 ةلاح يف ھمأ ةطلس نم وأ ھیصو وأ ھتیاعر ىلوتم نم وأ ھیوبأ ةطلس نمً اقرام وأ كولسلا ئیس ناك اذإ – ب•

.ھتیلھأ مدع وأ ھبایغ وأ ھیلو ةافو
.بیردتلا وأ میلعتلا دھاعم وأ ةسردملا وأ تیبلا نم بورھلا داتعا اذإ – ج•
 يأب ةقدصلاو ناسحإلا ءادجتسا وأ ةھفات تامدخ وأ علس ضرع لوستلا لامعأ نم دعیو ،ً الوستم دجو اذإ – د•

 .شیعللً ایدجً ادروم حلصی ال امم تناك ٍةلیـسو
.لئاع نودب دجو اذإ – ـھ•
 ىلع ھتردق يف رثؤی وحن ىلع كلذو يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع وأ يدسج ضرمبً اباصم ناك اذإ – و•

 .ریغلا ةمالس وأ ھتمالس ىلع ھنم ىشخی ثیحب رایتخالا وأ كاردإلا
 .ينیدلا فرطتلاو ناطیشلا ةدبعك ةفرطتم تادقتعمو راكفأ قانتعاو رخآلا سنجلاب ھبشتلا – ز•
: ثادحألا ةمكحم – 4•
 .ثادحألا ایاضق رظنب صتختو نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةأشنملا ةمكحملا•
: ثادحألا ةباین – 5•
 اھریغو ثادحألا اھبكتری يتلا حنجلاو تایانجلا ایاضق يف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاب ةفلكم ةصصختم ةباین•

.نوناقلا اذھ يف ةنیبملا تاصاصتخالا نم
: ثادحألا ةیامح ةطرش – 6•
 اھنع تالالدتسالا عمجو مئارجلا هذھ نع يرحتلا ءارجإو ثادحألا مئارج ةحفاكمو عنمب موقت ةصصختم ةطرش•

 .ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ةسارحو ثادحألاب ةقلعتملا تارارقلاو ماكحألا ذیفنتو اھطبضو
: ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم – 7•
 نم مھریغو مھیلع موكحملا ثادحألا لابقتساب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو لبق نم فلكت ةسسؤم لك•

 ةعیبطو نسلاو سنجلا ثیح نم ةبسانملا عادیإلا تاسسؤم ىلع مھعیزوتو مھفینصتو مھعادیإ بولطملا ثادحألا
ً اقفو ةصتخملا تاھجلا نم اھریغ نم وأ ةمكحملا نم رمأب عادیإلا ناك ءاوس يلقعلا ىوتسملاو فارحنالا
 .نوناقلا اذھ ماكحأل

: يلی ام صخألا ىلع لمشتو•
: لابقتسالا زكرم – أ•
 رفاوتت ىتح مھئاویإو مھلاوحأ ةساردلً اتقؤم مھیلع ظفحتلل فارحنالل نیضرعملا ثادحألا لبقتسی يذلا ناكملا•

.عادیإلا وأ ةیاعرلا تاسسؤمل مھلاقتنا وأ مھجورخل ةمئالملا ةئیبلا
: ةظحالملا راد – ب•
 ةمكحم وأ ةماعلا ةباینلا ىرتو ةنس ةرشع سمخ نع مھنس لقی نیذلا ثادحألا زاجتحا ھیف متی يذلا ناكملا•

 .مھرمأ يف لصفلا نیحل مھتظحالمو مھیلع ظفحتلا ضرغبً اتقؤم اھیف مھعادیإ ثادحألا
: ةیباقعلا تاسسؤملا – ج•
 نم رارق اھمیظنتب ردصیو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت ھیف يرجی يذلا ناكملا•

 .ةیلخادلا ریزو عم قافتالاب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
: ةفایضلا راد – د•
 مھمیلستب ثادحألا ةیاعر ةنجل ررقت وأ ةمكحملا مكحت وأ ةباینلا رمأت نیذلا ثادحألا ءاویإ ھیف متی يذلا ناكملا•

 رفسیو ةیاعرلا هذھل ةساملا مھتجاحل مھیوذ لالخ نم وأ مھسفنأ ءاقلت نم اھل نومدقتی وأ نمتؤم لئاعك اھیلإ
 رادلا لبقت نأ زوجیو ، عمتجملل مھتداعإل ةمئالملا فورظلا مھل رفوتت ىتح مھلوبق بوجو نع يعامتجالا ثحبلا
 يف جامدنالل مھدادعإو مھلیھأتوً ایعامتجا مھجالع متی ملو اھب موكحملا ریبدتلا ةرتف اوھنأ نمل عادیإلا تالاح
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو نوصتخملا هدعی لماش يعامتجا ثحب ءوض يف كلذو ، يجراخلا عمتجملا

: عادیإلا راد – ـھ•
 ةئیب يف جامدنالل مھدادعإوً ایعامتجا مھلیھأت ةداعإ ىلوتتو ، اھب مھعادیإب موكحملا ثادحألا ھب عدوی يذلا ناكملا•

 يف ىعاریو .ةدیدجلا ةئیبلا عم مھفیكتلً انامض ةقحاللا ةیاعرلا جمارب لالخ نم مھجورخ دعب مھتعباتم مث ةحلاص
 تاطارتشالا اھب رفوتت نأ ىعاری امك ءاسنلا نم اھب نوفرشملاو اھیف نولماعلا نوكی نأ ثانإلل ةصصخملا رادلا
 .مھل ةبسانملا ةیاعرلاو

:ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتاكم – و•
 نیفرحنملا ثادحألا تالاح ةساردب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم فلكت ةیلھأ وأ ةیموكح بتاكم•

 رابتخالا تابلطتم ذیفنتب وأ ةصتخملا تاھجلا ىلإ مھنع ةیعامتجالا ریراقتلا میدقتو فارحنالل نیضرعملاو
 ةماعلا ةباینلا نم وأ ةمكحملا نم نیلوحملا ثادحألا لمشتو ،يئاھنلا جارفالا وأ طرش تحت جارفإلاو يئاضقلا
 .ةظحالملا رود وأ ةطرشلا نم وأ

 مھجالع لفكت يتلا تاحرتقملا مدقتو ةمكاحملل مھمیدقت لبق ثادحألل ةیعامتجالا ثوحبلا ءارجإب بتكملا صتخیو•
 تالاجمو لمعلا بتاكم عم نواعتلاو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا وأ ریبادتلا ددم ءاھتنا دعب
 .ثادحألا لیغشت تالاجم حتفل ةئیبلا يف لیغشتلا

: ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم – ز•
 ءایلوأل ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلاو ةیعوتلل تارود دادعإ ىلوتی لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب أشنی بتكم•

 ىلع ًءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ثادحألا ةمكحم رمأت نیذلا فارحنالل نیضرعملا وأ نیفرحنملا ثادحألا رومأ
 ةصتخملا تاھجلا تارودلا هذھ ذیفنت ىلع فارشإلا ىلوتتو اھیف ماظتنالاب مھمازلإ ثادحألا ةیاعر ةنجل بلط
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ددحیو ةینعملا ةیلھألا وأ ةیموكحلا تاھجلا وأ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب
 .ةیرادإلاو ةینفلا ھتیعبتو بتكملا اذھ تاصاصتخا لمعلاو

: كولسلا بقارم – ح•
 رابتخالا تابلطتمب مایقلل ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب قحلی يعامتجا ثحاب وأ يئاصخأ•

 تابلطتمب مایقلاو ، ةصتخملا تاھجلل ثادحألا نع تاساردلاو ریراقتلا میدقتو يعامتجالا ثحبلاو يئاضقلا
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم اھب ھیلإ دھعت يتلا ریبادتلا ذیفنتو يطرشلا جارفإلا

: ثادحألا ةیاعر ةنجل – ط•
 يئاضقلا رصنعلا لیثمت اھلیكشت يف ىعاریو مھحلاصم ةیامحو ثادحألا ةیاعر ىلع فرشت ةمئاد ةنجل•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھلیكشتب ردصیو ، ينمألاو يعامتجالاو يسفنلاو ينیدلاو ينوناقلاو
: ةیاعرلا يلوتم – 8•
 .صاصتخالا ةھج نم رارقب وأ مكحب ثدحلا ھیلإ ملُس صخش لكو ، يصولا وأ مألا وأ دجلا وأ بألا•
) 2 ( ةدام•
 بقاعی ةمیرج لكشت ةعقاو يأ باكترا تقو ةلماك تاونس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلاً ایئازج لأسی ال•

 .نوناقلا اھیلع
) 3 ( ةدام•
 عیمج يف ةمكحمللو ، رخآ يمسر يصخش تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی•

 .يدالیملا میوقتلاب نسلا بسحتو ، ھنس ریدقتل ةصتخملا ةیبطلا ةھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ لاوحألا
) 4 ( ةدام•
: يلی امب ثادحألا ةیاعر ةنجل صتخت•
 .ةبسانملا ةیاعرلا نكامأ يف مھعادیإب رمألاو فارحنالل نیضرعملا ثادحألا تالكشم يف رظنلا – 1•
 .ةصتخملا تاھجلا عم قیسنتلاب مھتاجایتحا ةیبلتو عمتجملا يف طارخنالل مھتداعإو مھلیغشتو مھلیھأت ةعباتم – 2•
 .ثدحلا دض اھنم ةرداصلا ریبادتلا يف رظنلا ةداعإ ةمكحملا نم بلطلا – 3•
 ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإل وأ نمتؤم لئاعل وأ ھتیاعر يلوتمل ثدحلا میلست ریبدت ذاختاب تارارقلا رادصإ – 4•

ً اقفو فارحنالل ثدحلا ضرعت تالاح يف كلذو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا وأ ثادحألل ةیعامتجالا
 .نوناقلا اذھ يف ةنیبملا طورشلل

يناثلا بابلا•
ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلا•
) 5 ( ةدام•
:ةیلاتلا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحی ةمیرج رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا بكترا اذإ•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 2 .میلستلا – 1•
.يئاضقلا رابتخالا – 4 .ةنیعم تابجاوب مازتلالا - 3•
.ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف عادیإلا – 5•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 6•
 تابوقع نم ھیلع ىضقی ام ادع رخآ نوناق يف ھیلع صوصنم ریبدت وأ ةبوقع ةیأب ثدحلا اذھ ىلع مكحی الو•

 .ةیعبت
 ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ ھنأش يف ذختی الف هرمع نم ةعباسلا غلبی مل ناك اذإف•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو
) 6 ( ةدام•
 صخش ىلإ ملس ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا مھنم يأ يف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلست نوكی•

 .كلذب اھلئاع دھعتی اھب قوثوم ةرسأ ىلإ وأ ھكولسو هریس نسحو ھتیبرتب دھعتی مھریغ نم وأ ھبراقأ نم نمتؤم
 بجو ھل ةقفن ریرقت ھیلإ ھمیلستب مكح نمم بلطو ھیلع قافنإلابً انوناق مزلی نم ھل ناك وا لام اذ ثدحلا ناك اذإو•

 ھتقفن نع لوئسملا ھب مزلی ام وأ ثدحلا لام نم لصحی يذلا غلبملا میلستلاب مكحلا يف نیعت نأ ةمكحملا ىلع
 نوناق يف ررقملا قیرطلاب اھلیصحت متیو ، ةقفنلا ءادأ دیعاومو ةددحملا ةسلجلاب ھنالعإ دعب كلذوً اعرش
.ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا

.تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل ھیلع قافنإلاب مزتلملا ریغ ىلإ ثدحلا میلستب مكحلا نوكیو•
) 7 ( ةدام•
 ةرازوب ةصتخملا تاھجلا ةفرعمب ھلابقتسال ةدعملا ةبسانملا نكامألا يف فارحنالل ضرعملا ثدحلا عادیإ بجی•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا
 اذإ ةمكحملل ھمیدقتل ثادحألا ةباین ىلع فارــحنالل ضرعملا ثدـــــحلا ضرــع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلعو•

: ةیتآلا ریبادتلا دحأ ثدحلا نأش يف ررقت نأ ةمكحمللو كلذ ھتحلصم تضتقا
 تادھعتلا ذخأ عم نمتؤم لئاعل ملس ،ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا ھیف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتمل ھمیلست – 1•

.لاوحألا عیمجب ةمزاللا
.ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ھعادیإ – 2•
 .لبقتسملا يف ھكولسو هریس نسح ةبقارمل ، ةباتك ھتیاعر يلوتم ىلإ راذنإلا ھیجوت – 3•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 4•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 5•
 ثدحلا ةحلصم نأ ةنجللا تأر اذإ( ةمكحملا نم رارق نود ریبادتلا هذھ دحأ ذاختا ثادحألا ةیاعر ةنجلل زوجیو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب كلذو ثدحلا ةلاحو قفتی امب ھلیدعت اھل نوكت امك ، )كلذ بلطتت
) 8 ( ةدام•
 عناصملا دحأ وأ ةصصختملا دھاعملا وأ زكارملا دحأب ھقاحلإ متی نأب ينھملا بیردتلاب ثدحلا قاحلإب مكحلا نوكی•

 ماظتنا قیعی ال امبو ثدحلا فورظ عم بسانتی امبو ھبیردت لبقت يتلا كلذب ةصتخملا عرازملا وأ رجاتملا وأ
.تاونس ثالث زواجت ال ریبدتلا اذھل ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، يساسألا میلعتلا يف ثدحلا

) 9( ةدام•
: كلذل ةدم ددحت نأ ىلع اھعیمج وأ ةیلاتلا تابجاولا دحأب ثدحلا مازلإب مــكحلا نوكی•
.اھیف ھبتشملا نكامألا دایترا رظح – 1•
 .قالخألا داسفو ةریسلا ءوسب مھنع رھتشا نم وأ نیدرشملا ةبحاصم رظح – 2•
 .ةمكحملا اھددحت تاھج مامأ ةددحم تاقوأ يف روضحلا – 3•
 يتلا كلذ ھباش ام وأ ةیحابإ مالفأ وأ فنعلا مالفأ اھیف دھاشی يتلا نكامألا ىلع ددرتلا ثدحلا ىلع رــــظحی – 4•

.ةراض ةیبلس راثآ نم اھیف امم مالفألا كلت دیلقت ىلإ وأ ھفارحنا ىلإ يدؤت
 .تاونس ثالث ىلع دیزت الو رھشأ ةتس نع مازلإلا ةدم لقت ال نأ ىلع•
) 10 ( ةدام•
 اھددحت يتلا تابجاولاب ھمایق عم فارشإلاو ھیجوتلا تحت ةیعیبطلا ھتئیب يف ثدحلا عضوب يئاضقلا رابتخالا متی•

 .نیتنس ىلع دیزت ال ةدمل كلذو كولسلا بقارم اھحرتقی يتلاو ةمكحملا
 ھیلع موكحملا ةظحالمو ثادحألا ةمكحم رارقلً اقفو يئاضقلا رابتخالا تابلطتم ذیفنت كولسلا بقارم ىلعو•

 ةیرود ریراقت ثادحألا ةمكحم ىلإ عفری نأ ھیلعو ، ھتیبرت ىلع نیمئاقلاو ھتیاعر يلوتملو ھل تاھیجوتلا میدقتو
 .ھیلع فارشإلاو هرمأ ىلوتی يذلا ثدحلا نع رھشأ ةثالث لك ةرم

 يف ةررقملا ةبسانملا ىرخألا ریبادتلا نم هارت ام ذختتل ةمكحملا ىلع رمألا ضرع رابتخالا يف ثدحلا لشف اذإف•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا

) 11 ( ةدام•
 ، لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 ىدحإ وأ ھلیھأتل بسانم دھعم يف عادیإلا نوكی ةصاخلا تاجایتحالا وأ ةقاعإلا يوذ نم ثدحلا ناك اذإو
 يف تاونس رشع ىلع دیزت الأ ىلع عادیإلا ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا
 ىلع بجیو ، فارحنالل ضرعتلا تالاح يف تاونس ثالثو ، حنجلا يف تاونس سمخو تایانجلا مئارج
 ررقتل رثكألا ىلع رھشأ ةتس لك ھكولسو ھتلاح نعً اریرقت ةمكحملل مدقت نأ ثدحلا اھب عدوأ يتلا ةسسؤملا
 .كولسلا بقارم ریرقت ءوض ىلع ھنأش يف هارت ام ةمكحملا

) 12 ( ةدام•
 ، ھنسو ةیضرملا ھتلاحو بسانتت يتلا ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 .ھتلاح اھیلإ وعدت يتلا ةیانعلا اھیف ىقلتیو
 ضرعی ةنس ىلع اھنم يأ دیزت نأ زوجی ال ةیرود تارتف يف جالعلا تحت ھئاقب ىلع ةباقرلا ةمكحملا ىلوتتو•

 غلب اذإو كلذب حمست ھتلاح نأ اھل تبث اذإ ھتیاعر يلوتمل ھمیلست ةمكحمللو ، ءابطألا ریراقت اھلالخ اھیلع
 تایفشتسملا ىدحإ ىلإ ھلقن متی ھجالع رارمتـسا يعدتست ھتلاح تناكو نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا
 .رابكلا جالعل ةصصختملا ةیجالعلا

) 13 ( ةدام•
 ضعبب اھضعب تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبت مل يذلا ثدحلا بكترا اذإ•

 عبُتی امك ، بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجو ةددعتم مئارج بكترا يذلا لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا
 .مكحلا كلذ ىلع ةقحال وأ ةقباس ىرخأ ةمیرج بكترا ثدحلا نأ ریبدتلاب مكحلا دعب رھظ اذإ كلذ

) 14( ةدام•
 .نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی•
) 15 ( ةدام•
 .ثدحلا ىلع دبؤملا سبحلاب الو مادعإلاب مكحی ال•
 وأ مادعإلا اھتبوقع ةیانج رمعلا نم ةرشع ةنماثلا زواجی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ يذلا ثدحلا بكترا اذإو•

.ةنس ةرشع سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی ، دبؤملا سبحلا
 ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی تقؤملا سبحلا اھتبوقع ةمیرج ثدحلا بكترا اذإو•

 .ةمیرجللً انوناق
. نرتقت مل وأ سبحلاب ةبوقعلا هذھ تنرتقا ءاوس ةمارغلاب ثدحلا بقاعی الو•
 يف ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا ماكحأ قیبطت يف ةمكحملا ةطلسب ةقباسلا ماكحألا لخت الو•

.ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا
) 16 ( ةدام•
 عیقوت نمً الدب – دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف – ثادحألا ةمكحمل زوجی•

 دحأب ثدحلا ىلع مكحت نأ سبحلا اھیف زوجی يتلا مئارجلا يفو ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا

) 17 ( ةدام•
 ةیداحلا نس غلب اذإف ،ةیباقعلا تاسسؤملا يف ثدحلا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت يرجی•

 لصفنم ناكم يف ذیفنتلا نوكی نأ ىلع ، ةماعلا نوجسلا دحأ يف اھنم ةیقابلا ةدملا وأ ةبوقعلا ھیلع ذفنت نیرشعلاو
 ثادحألاب ةصاخلا ةیباقعلا ةسسؤملا يف ھیلع ذیفنتلا رارمتسا زوجیو ، نینوجسملا يقابل ةصصخملا نكامألا نع
 .رھشأ ةتس زواجت ال ةیقابلا ةدملا تناكو كلذ نم ةروطخ كانھ نكی مل اذإ

) 18 ( ةدام•
 ةحنج وأ ةیانج بكتراو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلا ةحلصم وأ قیقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ•

 ھضرع بجیو ھیلع ضبقلا خیرات نم عوبسأ ىلع دیزت ال ةدملً ایطایتحا سبحلا زاج ،ً ایطایتحا ھسبح يضتقت
 .رھشأ ةثالث زواجی ال امب ىرخأ ددمل وأ ةدمل اھدیدجت يف رظنلل ثادحألا ةمكحم ىلع

 ةظحالملا رود ىدحإ ھعادیإ ةماعلا ةباینلل زوجیو ، ةنس ةرشع سمخ غلبی مل يذلا ثدحلاً ایطایتحا سبحی الو•
 عوبسأ ىلع عادیإلا ةدم دیزت الأ ىلع ، ھیلع ظفحتلا يعدتست ىوعدلا فورظ تناك اذإ بلط لك دنع ھمیدقتو
 .ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو اھدم ةمكحملا رمأت مل ام ھطبض خیرات نم

 مزتلی نأ ىلع ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ةقباسلا ةرقفلا يف ھیلع صوصنملا عادیإلا نمً الدب زوجیو•
 رانید يتئام زواجت ال ةمارغب مازتلالا اذھب لخی نم لك بقاعیو ، ةمكحملا وأ ةباینلا ةفرعمب ھبلط دنع ھمیدقتب
.ھمازتلاب اھیف لخی ةرم لك نع

 ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ظفحتلا وأ سبحلا رارق دم يف رظنلا دنع ثادحألا ةمكحمل زوجی امك•
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ھیلع ظفحتلل

) 19 ( ةدام•
 ةظحالمو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا ذیفنت ىلع فارشإلا كولسلا بقارم ىلوتی•

 ثدحلا نع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلإو ثادحألا ةمكحم ىلإً اریرقت عفری نأ ھیلع بجیو ، اھب مھیلع موكحملا
 .ھكولس ىلع فارشإلا ىلوتی يذلا

) 20 ( ةدام•
 نذإ نود ھبایغ وأ ھنكس رییغت وأ ھضرم وأ ثدحلا توم ةلاح يف كولسلا بقارم غالبإ ةیاعرلا يلوتم ىلع•

 نع لوؤسملا اذھ بقاعیو ، كلذب ھملع خیرات نم نیعوبسأ لالخ كلذو ھیلع أرطی رخآ ئراط يأ نع كلذكو
 .رانید فلأ زواجت ال ةمارغب داعیملا يف غالبإلا مدع

) 21 ( ةدام•
 اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4 (و )3 ( دونبلا دحأ ىضتقمب ھیلع ضورفملا ریبدتلا مكح ثدحلا فلاخ اذإ•

 وأ ھل ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجی ال امب ریبدتلا ةدم ةلاطإب مكحت نأ ھلاوقأ عامس دعب ةمكحمللف ، نوناقلا
 .ثدحلا ةلاح عم قفتی رخآً اریبدت ھب لدبتست نأ

) 22 ( ةدام•
 ةباین بلط ىلع ءانب وأ )19( ةدامللً اقفو كولسلا بقارم نم اھیلإ ةمدقملا ریراقتلا ىلع اھعالطا دعب ، ةمكحملل•

 ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ةیاعرلا يلوتم نم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا
 يضم دعب الإ هدیدجت زوجی الف بلطلا اذھ ضفر اذإو ، نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح ةاعارم عم ، ھلادبإب وأ
 .ھیف نعطلل لباق ریغ نأشلا اذھ يف رداصلا مكحلا نوكیو ، ھضفر خیرات نم لقألا ىلع رھشأ ةثالث

) 23 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب وأ اھسفن ءاقلت نم ثادحألا ةباین ترذنأ فارحنالل ضرعتلا تالاح نم ةلاح يف ثدحلا طبض اذإ•

 راذنإلا اذھ ىلع ضارتعالا زوجیو ، لبقتسملا يف ھكولس ةبقارمل ةباتك ھتیاعر يلوتم ثادحألا ةیاعر ةنجل نم
 ھیف لصفلاو ضارتعالا اذھ رظن يف عبتیو ،ھملست خیرات نمً اموی رشع ةسمخ لالخ ثادحألا ةمكحم مامأ
 .نعطلل لباق ریغ مكحلا نوكیو ةیئازجلا رماوألا يف نعطلل ةررقملا تاءارجإلا

 ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس زواجی ال يذلا سبحلاب بقاعیو•
: نم لك نیتبوقعلا نیتاھ

 ىدحإ يفً اددجم فارحنالل ھضرعت كلذ ىلع بترتو ،ثدحلا ةبقارم ، ةقباسلا ةرقفللً اقفو هراذنإ دعب لمھأ – 1•
.نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا

 ضرعت وأ ةمیرج ثدحلا باكترا كلذ ىلع بترت اذإ ھلبق ھتابجاو دحأ ءادأ يف لمھأو ثدحلا ھیلإ ملس –2•
 .نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحإب فارحنالل

) 24 ( ةدام•
 ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ، لاوحألا عیمج يف ثادحألا ةمكحمل•

 يتلا تارودلا روضحب فارحنالل ضرعملا وأ فرحنملا ثدحلا ةیاعر يلوتم مازلإب رارق رادصإ ، ثادحألا
ً اقفو كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ةرودلا ةدم ةمكحملا ددحتو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم اھمظنی
 تارودلا وأ تاودنلا روضح نع لوبقم رذع نود فلختی يذلا ةیاعرلا يلوتم بقاعیو ، اھددحی يتلا دیعاوملل
 .رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید ةئامسمخ نع لقت ال ةیلام ةمارغب اھیلإ راشملا

) 25 ( ةدام•
 نع لقت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، جاوزألا وأ دادجألا وأ نیوبألا ادع امیف•

 ةھجل وأ صخشل ھمیلستب مكحً اثدح ىفخأ نم لك نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام
 .كلذ ىلع هدعاس وأ رارفلل ھعفد وأ نوناقلا اذھ ماكحألً اقبط

) 26 ( ةدام•
 تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،ً انوناق اھیلع صوصنم دشأ ىرخأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم•

 يأب ھل اھلھس وأ اھكولس ىلع ھضرح وأ هدعاس وأ كلذل هدعأ وأ فارحنالا تالاح ىدحإلً اثدح ضرع نم لك
ً.العف فارحنالل ضرعتلا ةلاح ققحتت مل ولو ھجو

 ناك وأ دیدھت وأ هاركإ لئاسو ثدحلا عم مھتملا لمعتسا اذإ تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو•
 ناك وأ نوناقلا ىضتقمب ھیلإً املسم ناك وأ ھتظحالم وأ ھتیبرت نع لوؤسم وأ ھتیاعر يلوتم نم وأ ھلوصأ نم
 .مھركذ مدقت نمم يأ دنعً امداخ

 ال ةدمل سبحلا ةبوقعلا تناك ةفلتخم تاقوأ يف ولو ثدح نم رثكأ ىلع ةمیرجلا تعقو اذإ لاوحألا عیمج يفو•
.تاونس عبس ىلع دیزت

) 27 ( ةدام•
 نیرشعلاو ةیداحلا لمكی ملو ةنس ةرشع سمخ ھنس زواجت يذلا ثدحلا اھب عدوملا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدمل زوجی•

 صتخملا ةسسؤملا بیبط ری مل ام ، سبحلا ةبوقعل هذیفنت دنع ةسسؤملل ةیلخادلا تامدخلا يف لمعلاب ھفیلكت
 .ھب صاخلا ذیفنتلا فلمب نوُدت ةیحص بابسأل اھیف لمعلا نم هءافعإ

)28( ةدام•
 فرحلاو لامعألا يف ھلیغشت نوكی نأ ةنیعم ةینف ةراھمب عتمتی يذلاو ھیلع موكحملا ثدحلا لیغشت دنع ىعاری•

)29( ةدام ھتراھم عم بسانتت يتلا
 وأ ةینف لامعأ نم ھب موقی امعً ارجأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةبوقعلا ةدم يضقی يذلا ھیلع موكحملا ثدحلا قحتسی•

 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھب ردصی يتلا دعاوقللً اقفو اھنم لك يف هرجأ ددحتیو ، ةیمدخ وأ ةیجاتنا
 .هرجأ ةلیصح نم قافنإلا ةلاحلا هذھ يف ھیلع موكحملا ثدحللو ، لمعلاو

) 30 ( ةدام•
 ، سبحلا ةبوقع ذیفنت ةجیتن ھیلع موكحملا ثدحلا ةحص ىلعً اررض كانھ نأ ةیباقعلا ةسسؤملا بیبطل نیبت اذإ•

 ةمكحم سیئر ىلع رمألا ضرع ثادحألا ةباین ىلإ بلطی يذلا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدم غالبإ ھیلع بجو
 .ثدحلا نأش يفً ابسانم هاری امب رمأیل ثادحألا

) 31 ( ةدام•
 هذھ عنم زوجی الو ، ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ةرایزلل ةصصخملا نكامألا دحأ يف ھیلع موكحملا ثدحلا ةرایز متت•

 .ةسسؤملا لخاد ھكولسب قلعتی ببس يأل تارایزلا
 .اھلاوحأو ثادحألا ةرایز دعاوق میظنتب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق ردصیو•
) 32 ( ةدام•
 .يدارفنالا سبحلا فرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت زوجی ال•
ثلاثلا بابلا•
ثادحألا ةمكحم•
) 33 ( ةدام•
 ةمكحملاب ةمكحم لیكو نع ھتجرد لقت ال ءاضقلا لاجر دحأ نم لكشت ثادحأ ةمكحم ةیلكلا ةمكحملاب أشنت•

 نوكیو ءاسنلا نم لقألا ىلع امھدحأ نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخو ةاضقلا نم نانثا ھنواعیو ، ةیلكلا
 ریرقت میدقت هوجولا عیمج نم ثدحلا فورظ ثحب دعب نیریبخلا ىلعو ،ً ایبوجو ةمكاحملا تاءارجإ امھروضح
 .اھمكح ةمكحملا ردصت نأ لبق كلذو ةمكحملل

.ثادحألا ةباین ءاضعأ دحأ ةمكحملا يف ةماعلا ةباینلا لثمیو•
.اھئاشنإ رارق يف ةمكحم لك صاصتخا رئاود ددحتو•
 نم لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو عم قافتالاب لدعلا ریزو نم رارق امھیلإ راشملا نیریبخلا نییعتب ردصیو•

 .ریخألا نم رارق اھب ردصی يتلا طورشلا مھیف رفاوتت نم نیب
 ةنامألاب ھلمع يدؤی نأب ثادحألا ةمكحمل ةیفانئتسالا ةرئادلا مامأً انیمی ھتفیظو ماھم ةرشابم لبق ریبخلا فلحیو•

.قدصلاو
) 34 ( ةدام•
 ضرعتلا تالاح ىدحإ ھیف ترفاوت وأ ةمیرجلا ھیف تعقو يذلا ناكملاب ثادحألا ةمكحم صاصتخا ددحتی•

 بسحب ھمأ وأ ھیصو وأ ھتیاعر يلوتم وأ وھ ھیف میقی يذلا وأ ثدحلا ھیف طبض يذلا ناكملاب وأ فارحنالل
.لاوحألا

) 35 ( ةدام•
 ام ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا ثادحألا ةمكحم مامأ عبتت•

 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ صنت مل
) 36 ( ةدام•
 فورظ يف رظنلل ةیئالو ةطلسو نیفرحنملا ثادحألا ایاضق عیمج يف ةیئازج ةیئاضق ةطلس ثادحألا ةمكحمل•

 .فارحنالل نیضرعملا ثادحألا
 و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع صوصنملا مئارجلا يف لصفلاب اھریغ نود ةمكحملا هذھ صتختو•

 .نوناقلا اذھ نم )26(و )25(و )24(
) 37 ( ةدام•
 نم مزلی امب دوزتو ىرخألا مكاحملا تاسلج داقعنا نكامأ نع ةلصفنم نكامأ يف ثادحألا مكاحم تاسلج دقعت•

 .ثدحلا روضح ھیضتقی امو ةمكاحملا ةعیبط عم بسانتت يتلا لئاسولا
 ىضتقم تأر اذإ ثدحلا اھیف عدوی يتلا ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإب اھتاسلج دقع ةمكحمللو•

 .كلذل
) 38 ( ةدام•
 نأ ثدحلا رمأ يف لصفلا لبقو حنُجلاو تایانجلا مئارج يفو فارحنالل ضرعتلا تالاح يف ةمكحملا ىلع بجی•

 وأ فارحنالا ىلإ ھتعفد يتلا لماوعلا حضوی ثدحلا ةلاحبً اریرقت ھمیدقت دعب كولسلا بقارم لاوقأ ىلإ عمتست
 .ةربخلا لھأ يأرب ةناعتسالا ةمكحملل زوجی امك ،ھحالصإل ھتاحرتقمو ، ھل ضرعتلا

) 39 ( ةدام•
 لیحا ةنس ةرشع ينامث ىلع مھنس دیزت نورخآو ، رثكأ وأ ثدح مھنیب ناكو ةیانج باكتراب نومھتملا ددعت اذإ•

 .ثدحلا ىلإ ةبسنلاب نوناقلا اذھ ماكحأ قبطت نأ ىلع ،ً الصأ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عیمجلا
 اھلو هوجولا عیمج نم ھفورظ ثحبت نأ ثدحلا ىلع اھمكح ردصت نأ لبق ةلاحلا هذھ يف ةمكحملا ىلع بجیو•

 .ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب كولسلا يبقارم وأ ءاربخلا نم هارت نمب كلذ يف نیعتست نأ
 مھتاو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل ثدحلا ناك وأ ةیانجب ةطبترم ریغ ةحنج باكتراب نومھتملا ددعت اذإو•

.ةصتخملا ةمكحملا ىلإ نورخآلا لاُحیو ثادحألا ةمكحم ىلإ ثدحلا میدقت بجو ، ةحنُج وأ ةیانج باكتراب
) 40 ( ةدام•
 نوماحملاو دوھشلاو ھبراقأو ثدحلا ىوس اھرضحی نأ زوجی الو ةینالع ریغ يف ثدحلا ةمكاحم يرجت•

. صاخ نذإب روضحلا ةمكحملا ھل زیجت نمو كولسلا وبقارمو
 ةباین ماحم وأ ھتیاعر يلوتم روضحب ءافتكالاو ھسفنب ةمكاحملا روضح نم ثدحلا ءافعإ ثادحألا ةمكحملو•

 وأ ھلاؤس دعب ةسلجلا نم ثدحلا جارخإب رمأت نأ ةمكحمللو ، كولسلا بقارم ةمكاحملا رضحی نأ ىلع ، ھنع
 جارخإ ةلاح يف زوجی الو ، كلذل ةرورض تأر اذإ ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اوركُذ نمم يأ جارخإب
 امب ثدحلا ماھفإ دعب الإ ةنادإلاب مكحلا ةمكحملل زوجی ال امك ،كولسلا بقارم وأ ھیماحم جارخإب رمأت نأ ثدحلا
ً.ایروضح مكحلا ربتعی ةلاحلا هذھ يفو تاءارجإ نم ھتبیغ يف مت

) 41 ( ةدام•
 .ةمكاحملاو قیقحتلا يتلحرم يف ھنع عافدللً ایماحم لكوی نأ يف قحلا ھتیاعر يلوتمل وأ ثدحلل•
 .ةمھملا هذھب موقیً ایماحم ھل بدتنت نأ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجو ھنع عافدلل ٍيماحم لیكوت متی مل اذإو•
) 42 ( ةدام•
 .نوناقلا اذھل نیعضاخلا ثادحألا ىلع ءازجلا نوناق يف اھیلع صوصنملا دوعلا ماكحأ يرست ال•
) 43 ( ةدام•
 هذھ نم ةیلاخ ةفیحصلا ردصتو ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص يف قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم ماكحأ بسحت ال•

 .ماكحألا
) 44 ( ةدام•
 ذیفنتلا بجاو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ثدحلا ىلع رداصلا مكحلا نوكی•

 .فانئتساللً الباق ناك ولوً اروف
) 45 ( ةدام•
 اھتبوقع زواجت الو ثدحلا اھبكتری يتلا ةھاع ىلإ يضفملا ىذألاو غیلبلا ىذألا مئارج يفو حنجلا مئارج يف•

 .هدعب وأ مكحلا رودص لبق ھعم حلاصتی وأ ثدحلا نع وفعی نأ ھیلع ينجملل زوجی تاونس رشع ةدمل سبحلا
 تاسسؤملا ىدحإ يف عادیإلا وأ سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع وفعلا وأ حلصلا يف ھیلع ينجملا بغر اذإو•

 ھیف رظنتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ كلذبً ابلط مدقی نأ ھلف ھتنادإب يئاھنلا مكحلا رودص دعب ، ةیعامتجالا
 .ةقباسلا ةرقفللً اقفو

 ثدحلا نع جرفیو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا ىلع بترتی ام وفعلا وأ حلصلا لوبق ىلع بترتی لاوحألا لك يفو•
ً.اروف

) 46 ( ةدام•
 ثدحلا ةیاعر يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ، ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب ، ثادحألا ةمكحمل زوجی•

ةیتآلا لاوحألا يف
 فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ انز وأ ضرع كتھ وأ باصتغا ةمیرج يف ةیاعرلا يلوتم ىلعً ایئاھن مكح اذإ – 1•

 .ةمیرج يأ يف سبحلابوأ ةنامألاو
 راھتشالل ةجیتن وأ ةلماعملا ءوس ببسب ھتیبرت وأ ھقالخأ وأ ھتمالس وأ ثدحلا ةحص رطخلل ضرع اذإ – 2•

 .ةریسلا داسفب
.نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةیعامتجالا ةیاعرلا رود نمً اراد ثدحلا عادیإب مكح اذإ – 3•
 اھیلوتم تمرح يتلا ةیاعرلا قوقح ةرشابم تدنسأ ةقباسلا ةرقفللً اقبط ةیاعرلا نم دحلاب ةمكحملا تضق اذإف•

 .ثدحلا اھب عدوی يتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا راد ىلإ وأ نمتؤم صخش ىلإ وأ نیرخآلا ھبراقأ دحأ ىلإ اھنم
) 47 ( ةدام•
 يتلاو ثادحألا ةباین ىلع ةحنُج وأ ةیانج باكتراب مھتملا فرحنملا ثدحلا ضرع ثادحألا ةیامح ةطرش ىلوتت•

 .اھیف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاو ةیئازجلا ىوعدلا ةرشابمب اھدحو صتخت
) 48 ( ةدام•
 ھل نمل وأ ھیدلاول ثدحلا میلستب ردصت يتلا ماكحألا ادع ، ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجی•

 .ھیف رثأ تاءارجإلا يف وأ مكحلا يف نالطب وأ نوناقلا قیبطت يف أطخل الإ اھفانئتسا زوجی الف ، ھیلع ةیالولا
) 49 ( ةدام•
 .ةیلكلا ةمكحملاب كلذل صصخت رثكأ وأ ةیفانئتسا ةرئاد مامأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا نوكی•
 .ةمكحم لیكو نع لقت ال ةجردب امھنم لك نیرخآ نیوضعو راشتسم ةسائرب ةیفانئتسالا ةرئادلا لكشتو•
 يأ نوكی الأ ىلع لقألا ىلع ءاسنلا نم امھدحأ نوكی نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخ ةمكحملا نواعیو•

 .ىلوألا اھتلحرم يف ىوعدلا رظن يف كارتشالا ھل قبس دق امھنم
) 50 ( ةدام•
 ، ثادحألا ةباین نم وأً انوناق ھلثمی نم وأ ھلكوی نم وأ ثدحلا نم بلطب ةیفانئتسالا ةرئادلا ىلإ فانئتسالا عفری•

 .ةحنُج وأ ةیانج ةمیرجلا تناك ءاوس
) 51 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم ردصی دیدج رارقب الإ ھب قطنلا موی نم ةلماك ةنس ةدمل هذیفنت لفُغأ ریبدت يأ ذفُنی ال•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین
) 52 ( ةدام•
 رادصإو تاعزانملا عیمج يف لصفلاب هریغ نود اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئر صتخی•

 .نوناقلا اذھلً اقفو ةرداصلا ماكحألا ذیفنتب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا
) 53 ( ةدام•
 مكحلا ذیفنتب ةقلعتملا قاروألا عیمج ھیف عدوت عوضوملا فلم ھیلإ مضی ذیفنتلل فلم ھیلع موكحم ثدح لكل أشنی•

 سیئر ىلع فلملا اذھ ضرعیو .ماكحأو رماوأو تارارق نم ذیفنتلا نأش يف ردصی ام ھیف تبثیو ھیلع رداصلا
 .ةقباسلا ةداملا يف ھیلع صن امم ءارجإ وأ رارق يأ ذاختا لبق ةمكحملا

) 54 ( ةدام•
 ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا رود ةرایزب ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ ثادحألا ةمكحم سیئر موقی•

 تاھجلا نم كلذ ریغو ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا
 .ثدحلا ةحلصمل تاءارجإلا نمً امزال هاری ام ذاختاب رمأیو ،لقألا ىلع رھشأ ةثالث لك كلذو ثادحألاب ةینعملا

) 55 ( ةدام•
 ماكحألً اقفو ثادحألا ةیاعر ةنجل تارارق نم وأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذیفنت يرجی•

 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق
) 56 ( ةدام•
 تررق ، ىوعدلا يف لصفلا لبق ھصحف يعدتست ةیسفنلا وأ ةیلقعلا وأ ةیندبلا ثدحلا ةلاح نأ ةمكحملا تأر اذإ•

 اذھ متی نأ ىلإ ىوعدلا يف ریسلا فقویو ، كلذل مزلت يتلا ةدملل ةبسانملا نكامألا دحأ يف ةظحالملا تحت ھعضو
 .صحفلا

) 57 ( ةدام•
 كاردإلا ىلع ةردقلا ثدحلا دقفأ يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع ضرم ریثأت تحت ةمیرجلل نوكملا لعفلا عقو اذإ•

 مكح ،هرایتخا ةیرح وأ ھكاردإ میسج وحن ىلع تفعضا ةیضرم ةلاحبً اباصم ةمیرجلا تقو ناك وأ رایتخالاو
 اذھ يف ةررقملا عاضوأللً اقفو ریبدتلا اذھ ذختیو ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ھعادیإب
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب باصی نملً اضیأ نوناقلا

) 58 ( ةدام•
 ھلو ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ھغالبإ بجی ، ھنأش يف ردصی مكح لكو ثدحلا ىلإ ھنالعإ نوناقلا بجوی ءارجإ لك•

 .نوناقلا اذھ يف ةررقملا نعطلا قرط ثدحلا ةحلصمل رشابی نأ
) 59 ( ةدام•
 .ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زوجی ال•
) 60 ( ةدام•
 اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ھنس نأ رابتعاب ةبوقعب مھتم ىلع مكُح اذإ•

.نوناقللً اقفو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ثادحألا ةباین تعفر
 تعفر اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنس نأ رابتعاب مھتملا ىلع مكُح اذإو•

 قاروألا ةلاحإو اھمكح ءاغلإب ءاضقلاو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ةماعلا ةباینلا
.ھیف فرصتلل ثادحألا ةباین ىلإ

 نم )18( ةدامللً اقبط ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا زوجیو مكحلا ذیفنت فقو بجی نیتقباسلا نیتلاحلا نم لك يفو•
 .نوناقلا اذھ

 ةماعلا ةباینلل زوجی هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مثً اثدح هرابتعاب مھتم ىلع مكُح اذإو•
.ةقباسلا تارقفلا يف نیبملا وحنلا ىلع ھیف رظنلا دیعتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ

عبارلا بابلا•
طرش تحت جارفإلا•
) 61 ( ةدام•
 ةدملا فصن ىضمأ دق ناك اذإ كلذو سبحلاب ھیلع موكحملا فرحنملا ثدحلا نع طرش تحت جارفإلا زوجی•

 ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم ةفرعمب ، ھنع ةعُضوملا ریراقتلا تناك ىتمو ، ھیلع اھب موكحملا
.ةبوقعلا نم ةیقابلا ةدملا طرش تحت جارفإلا نوكیو ً.انسح ھنع جارفإلا دعب ھكولس نوكی نأ عقوتت

) 62 ( ةدام•
 رفاوت نم ةباینلا ققحتتو ، ھتیاعر يلوتم نم وأ ثدحلا نم ثادحألا ةباین ىلإ طرش تحت جارفإلا بلط مدقی•

 ثدحلا نع ةیباقعلا ةسسؤملا نم ةمدقملا ریراقتلا ءوض ىلع ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا طورشلا
 .صتخملا كولسلا بقارم فارشإ تحت ثدحلا اذھ عضت نأ اھلو ، ھیلع موكحملا

) 63 ( ةدام•
 وأ كولسلا بقارم نم ریرقت ىلع ًءانب كلذو اھیف ھنع جرفأ يتلا ةدملا لالخ ھنع جرفملا ثدحلا كولس ءاس اذإ•

 ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإبً ارارق ثادحألا ةباین تردصأ ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم
.ھنع جارفإلا تقو مكحلا نم ةیقاب تناك يتلا ةدملا يضمیل

) 64 ( ةدام•
 ً.ایئاھن جارفإلا حبصأ ، ھتدم ءاضقنا ىتح طرش تحت جارفإلا غُلی مل اذإ•
سماخلا بابلا•
ةیماتخ ماكحأ•
) 65 ( ةدام•
ً اقبط ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا ىفُعی•

 .نوناقلا اذھل
) 66 ( ةدام•
 ھنأشب دری مل امیف ھیلإ راشملا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق يف ةدراولا ماكحألا قبطت•

 .نوناقلا اذھ يف صن
) 67 ( ةدام•
 ایاضق نع تامولعم رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع رظحی•

 .مھیلع مكحلا رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق ءاوس مھروص وأ نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا
 .امھیف مت امع صخلم وأ ثادحألا ایاضقل ةمكاحملا وأ قیقحتلا عئاقو رشن رظحی امك•
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسال ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن زوجیو•
 فلأ نع لقت ال ةمارغب ةداملا اذھ يف نیبملا رظحلا ةفلاخم نع ثبلا وأ ةعاذإلا وأ رشنلا نع لوؤسملا بقاعیو•

 .رانید فالآ ةسمخ زواجت الو رانید
) 68 ( ةدام•
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخاب ردصی•

.لمعلاو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو تابجاو يدؤی نأب ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحیو•
) 69 ( ةدام•
 ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم میظنتو دیدحتل ةمزاللا تارارقلا لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ردصی•

 .اھیف نیلماعلا بدنو نییعتو اھراقم دیدحتو ، نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا
ةیحاضیإلا ةركذملا•
2015 ةنسل )111( مقر نوناقلل•
ثادحألا نوناق رادصإب•
يضاملا نرقلا نم ریخألا فصنلا يف ثادحألا تاعیرشت تروطت•
 ةیملعلا ةیبرتلا لوصأ نمض لفطلل ةلودلا اھرفوت نأ بجی يتلا ةیامحلا دعاوق راطإ يف اھیلإ رظنی حبصأو•

 .ةثیدحلا
 خیراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا اھیلع تقفاو يتلا لفطلا قوقح ةیقافتا تردص دقف راطإلا اذھ يفو•

 م1991 ةنسل )104( مقر موسرملاب تیوكلا ةلود اھنیب نمو لودلا مظعم اھیلع تقداصو م20/11/1989
 ةیقافتالاب ةحضوملا لفطلا قوقح مارتحاب فارطألا لودلا اھیف تمزتلا يتلاو م25/9/1991 خیراتب رداصلا
 قلعتت يتلا تاءارجإلا عیمج يف ھنأ ىلع تصن امك ، زییمتلا عاونأ نم عون يأل لافطألا عاضخإ مدعبو
 وأ ةیرادإلا تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم اھب تماق ءاوس لافطألاب
 .لافطألا حلاصمل لوألا رابتعالا يلوی نأ تاءارجإلا هذھ لك يف بجیف ةیعیرشتلا

 ةماقإلا ریفوت اھنمو ةلودلا ةدعاسمو ةیامح ىلع لوصحلا يف ، ھتئیب نم مورحملا لفطلا قحب ةیقافتالا تینع امك•
 ةفلاخمب ھماھتا متی لفط لك قحب فارطألا لودلا فارتعابو لافطألا ةیاعرل صصخت تاسسؤم يف ھل ةبسانملا
 يف ھجامدنا ةداعإ لیعفتو ھنس اھیف ىعاری ةیناسنإ ةقیرطب لماعی نأ يف كلذ ھیلع تبثی وأ يئازجلا نوناقلا
 ھیلع نیینوناقلا ءایصوألا وأ ھیدلاو قیرط نع ھیلإ ةھجوملا مھتلابً اروف هراطخإو ھتءارب ضارتفابو عمتجملا
 يف لصفلل ةلقتسم ةیئاضق ةئیھ ھتمكاحمل صصخت نأو ھعافد میدقتل ةمزاللا ةینوناقلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو
 نیضرعملا وأ نیفرحنملا لافطألل ةبسانم تاسسؤمو تاءارجإو تاعیرشتً اضیأ صصخت نأو ، هاوعد
 .فارحنالل

 مقر اھرارق بجومب ثادحألا ءاضق ةرادإل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا تردصأ امك•
 اھنمو ثادحألا ءاضق يف اھرفاوت مزلی يتلا ئدابملا نمً اددع تسرأ يتلاو )نیكب دعاوق( ناونع تحت 40/33

 وھ ءاضقلا اذھ لثم ءاشنإ نم فدھلا نأو ، دلب لكل ةینطولا ةیمنتلا ةیلمع نم أزجتی ال ءزج وھ ءاضقلا اذھ نأ
 كلذل نیلھؤملا نم مھل ةنواعملا تاطلسلاو ءاضقلا اذھ نوسرامی نم نوكی نأو ، ثدحلل هافرلاو ةیاعرلا قیقحت
 يھو ةیساسألا تارابتعالا نم ددع ءوض يف ءاضقلا اذھ لمعی نأو ةیبیردت تارود بجومبً اصاخً الیھأت
 لوصحلا يف اذكو ، تمصلا مازتلا يفو ، ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ھغالبإ يف ھقحو ، ثدحلا يف ةءاربلا ضارتفا
 يفو مھباوجتساو دوھشلا ةھجاوم يف ھقحو ، يصولا وأ امھدحأ وأ نیدلاولا روضح يفو ، ماحم تامدخ ىلع
 ثادحألا لصف ةاعارمو مالعإلا لئاسوب ثدحلا ایاضق نع تامولعم رشن مدعو ىلعأ ةمكحم مامأ فانئتسالا
 ردقب فیفختلاو ، مھزاجتحال ةصصخملا تاسسؤملا يف ذیفنتلا ءانثأ وأ ةمكاحملا يف ءاوس نیغلابلا نع
 تحت جارفإلا ىلإ ءوجللا نم راثكإلاو ءازجلا نوناق يف ةررقملا ةیرحلل ةدیقملا ةددشملا تابوقعلا نم عاطتسملا
 .ھیف ریكبتلاو طرش

 ئدابملا قنتعا يذلا يبرعلا لفطلا قوقح ىلع قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ردص امك•
.لفطلا قوقح ةیقافتا يف ةدراولا فادھألاو ماكحألاو

 نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا نألً ارظنو ةیلودلا ةرسألا اھتقنتعا يتلاو ةمدقتملا ئدابملا ةاعارمبو•
 ثادحألل ةیئانجلا ةلماعملا ىلإ رظنلا اھلالخ روطت دوقع ةثالث ىلع دیزی ام هرودص ىلع ىضم دق ثادحألا
 تاءازجلا يف رظنلا لبق مھل يوبرتلاو يعامتجالا جالعلا وھ ساسألا يف اھنم دوصقملا فدھلا حبصأ ثیحب
 مھل نییداع دارفأك مھعمتجم يف طارخنالاو يوسلا قیرطلا ىلإ ةدوعلل مھلھؤی يذلا وحنلا ىلع كلذو ، ةیباقعلا
: باوبأ ةسمخ ىلعً المتشم ثادحألل نوناق دادعإ ىضتقا يذلا رمألا وھو ، ھب ضوھنلاو ھمدقت يف لعاف رود

: ةماعلا ماكحألا : لوألا بابلا•
 ثدحلاو ثدحلا اھنمو نوناقلا يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تاملكلا فیرعت ھنم ىلوألا ةداملا تنمضتو•

 تاسسؤمو ثادحألا ةیامح ةطرشو ثادحألا ةباینو ثادحألا ةمكحمو ، فارحنالل ضرعملاو ، فرحنملا
 رادو ، ةفایضلا رادو ، ةیباقعلا تاسسؤملاو ، ةظحالملا رادو ، لابقتسا زكرمو ، ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا
 بقارمو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكمو ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمو ، عادیإلا
.ةیاعرلا يلوتمو ثادحألا ةیاعر ةنجلو ، كولسلا

 باكترا تقو ةلماك نینس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلل ةیئازجلا ةیلوؤسملا عانتما )2( ةداملا تررق دقو•
 تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی نأب )3( ةداملا تضقو ، ةمیرج لكشت ةعقاو يأ
 بسحتو ثدحلا نس ررقتل ةصتخملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحمللو رخآ يمسر يصخش
 ثادحألا ةیامحل تءاج يتلا ثادحألا ةیاعر ةنجل تاصاصتخا )4( ةداملا تنیبو يدالیملا میوقتلاب نسلا
.فارحنالل نیضرعملا

 مئارج نم ثدحلا ھبكتری ام ةجلاعمل ةررقملا ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلل نوناقلا نم يناثلا بابلا صصُخو•
.ثادحألا نم نیتینس نیتئف نیب تزیمف

 .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا : ىـلوألا ةئفلا•
 .ةرشع ةسداسلا زواجتت ملو ةرشع ةسماخلا ھنس غلب يذلا ثدحلا : ةیناثلا ةئفلا•
 ةیئاقولا ریبادتلا نوناقلا نم )5( ةداملا تنیب دقف نوناقلا نم )14 ىلإ 5( نم داوملا اھتنیب ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو•

.ثدحلا ىلع اھب مكحلا زوجی يتلا ةیجالعلاو
 وأ ریبدت يأب ةینسلا ةلحرملا هذھ يف ثدحلا ىلع مكحی نأ زوجی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةیناثلا ةرقفلا تضقو•

 .ةیعبت تابوقع نم ھیلع يضقی ام ادع رخآ نوناق يف اھیلع صوصنم ةیئازج ةبوقع
 عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ هرمع نم ةعباسلا غلبی مل نم نأش يف ذختی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةثلاثلا ةرقفلا تنیبو•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف
 .)5( ةداملا يف اھیلإ راشملا ریبادتلا فیرعت )13 ىلإ 6( نم داوملا تلوانتو•
 تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع نسلا هذھ يف ثدحلا اھیف بكتری يتلا ةلاحلا مكح )13( ةداملا تنیب امك•

 .بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجی ثیحب ةددعتم مئارج لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا اھضعبب
 .نورشعلاو ةـیداحلا نــــــس ھــــــیلع موــــــكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی نأب )14( ةداملا تضق امك•
 ةداملا تنیبف ةرشع ةسداسلا زواجی ملو ةنس ةرشع سمخ ثدحلا نس اـــــھیف غــــــلب يتلاو : ةیناثلا ةئفلا امأ•

 ذیفنتلا ةمارغلاب مكحلا ةـــلاح يــــــــف زوجی ال ھنأو ً،انوناق ةررقملا ةبوقعلا ھل ففخت نأ ىلع نوناقلا نم )15(
 .ذیفنتلا تقو ةلماك ةنس ةرشع تس هرمع زواجی مل نم ىلع يندبلا هاركإلا قیرطب

 ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا قیبطت يف ةمكحملا ةطلس ةداملا هذھ نم ةریخألا ةرقفلا تنیب امك•
 .ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا يف ةصاخلا

 عیقوت نمً الدب دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف ، ةمكحملل )16( ةداملا تزاجأو•
 نم )6( ، )5( ، )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحت نأ )15( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلا
 .)5( ةداملا

.ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت نكامأ )17( ةداملا تنیبو•
 ةحلصمل كلذ ثادحألا ةباین تأر اذإ ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلل يطایتحالا سبحلا )18( ةداملا تزاجأو•

 ، ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبی مل يذلا ثدحلل ةبسنلاب سبحلا اذھ ترظحو ، ھتاذ ثدحلا ةحلصمل وأ قیقحتلا
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ةظحالملا رود ىدحإ يف ثدحلا عادیإ ةباینلل تزاجأو

 ثدحلا ةفلاخم )21( ةداملا تنیب امك ثادحألا ىلع كولسلا بقارم لامعأ نع )20( و )19( ناتداملا ثدحتتو•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأل

 ةیاعر ةنجل وأ ةباینلا بلط ىلع ءانب وأ اھیلإ مدقت يتلا ریراقتلا ىلع ءانب ، ةمكحملل )22( ةداملا تزاجأو•
 ةاعارم عم رخآب ھلادبإب وأ ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ، ةیاعرلا يلوتم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا
 .نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح

 وأ ةیاعرلا يلوتم اھبكتری يتلا مئارجلا ىلع باقعلا ىلع نوناقلا نم )26 ىلإ 23( نم داوملا تصنو•
 .ثدحلا نع نولوؤسملا

 ةسسؤملا لخاد اھنوضاقتی يتلا روجألاو ثادحألا لیغشت تاءارجإو دعاوق )30 ىلإ 27( نم داوملا تلمتشاو•
 .ةیباقعلا

 )32( ةداملا ترظح امك ،ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ثادحألا ةرایزل ةصصخملا نكامألا ىلإ )31( ةداملا تراشأو•
.يدارفنالا سبحلا ةفرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت

 اھلیكشت نوناقلا نم )35(و )34(و )33( داوملا اھیف تنیب ، ثادحألا ةمكحمل نوناقلا نم ثلاثلا بابلا صصخو•
 ایاضق يف ةیئازج تاطلس نم اھل ام )36( ةداملا تددحو ، اھتاءارجإ يف عبتملا نوناقلاو اھتاصاصتخا دیدحتو
 صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب اھریغ نود صتخت امك ، فارحنالل نیضرعملا ثادحألاو نیفرحنملا ثادحألا
 .)26(و )25(و )24(و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع

 اھعامتساو اھداقعنا نكامأ نم ثادحألا ةمكحم يف تاسلجلا داقعنا ریس ةیفیك )38(و )37( ناتداملا تحضوو•
 .كولسلا بقارم لاوقأل

 ثادحأ مھنیب نم نوكیو ةحنج وأ ةیانج باكتراب نومھتملا اھیف ددعتی يتلا ةلاحلا مكح )39( ةداملا تنیبو•
 .نورخآ

 امك ، روضحلا نم ثدحلا ءافعإ يف ةطلس ةمكحمللو ةینالع ریغ يف ةمكاحملا ىرُجت نأ )40( ةداملا تبجوأو•
 ھل لكوی مل اذإو ھتیاعر يلوتم قیرط نع وأ ھسفنب امإ يماحم لیكوتب مھتملا ثدحلا قح )41( ةداملا ترقأ
 .كلذ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجوً ایماحم

 ماكحأ باستحا مدع ىلع )43( ةداملا تصنو ، ثادحألا ىلع دوعلا ماكحأ نایرس مدع )42( ةداملا تررق امك•
 كلذو ماكحألا نم ةیلاخ ثدحلل ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص رادصإ تبجوأو ، قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم
. ھلبقتسم ىلعً اصرح

ً الباق ناك ولوً اروف )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب رداصلا مكحلا ذیفنت )44( ةداملا تبجوأو•
 .فانئتسالل

 ىلع بترتی ام اھیلع يرسیو ثدحلا اھبكتری يتلا مئارجلا ضعب نع وفعلا وأ حلصلا ماكحأ )45( ةداملا تنیبو•
 .عمتجملا يف طارخنالا نع ةبوقعلا ھقوعت ال ىتحو ثدحلا ةحلصم ةاعارمل كلذو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا

 ، اھیف ةنیبملا لاوحألا يف ةیاعرلا يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ةمكحملل )46( ةداملا تزاجأو•
 .ثادحألا مئارجب ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلا يف ةصتخملا ةھجلا )47( ةداملا تحضوأو

 .ةیفانئتسالا ةرئادلا لیكشتو ثادحألا ةمكحم ماكحأ فانئتسا قرط )50 ىلإ 48( نم داوملا تحضوأ امك•
 ردصی دیدج رارقب الإ ریبدتلا ذفنی ال نأب )51( ةداملا تحضوأ دقف ةلماك ةنس ةدمل ریبادتلا دحأ ذیفنت لفُغأ اذإو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم
 .ذیفنتلا تاعزانم عیمج يف لصفلا اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئرب )52( ةداملا تطانأ امك•
 وأ رارق يأ هذاختا لبق ثادحألا ةمكحم سیئر ىلع ضرعی ثدح لكل ذیفنتلل فلم ءاشنإ )53( ةداملا تررقو•

 .ذیفنتلا تاعزانم يف ءارجإ
 رود ةرایز ، ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ وھ ىلوتی نأب ثادحألا ةمكحم سیئر ىلإ )54( ةداملا تدھعو•

 ریغو ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا
 .ثدحلا ةحلصملً امزال هاری امب رمأیل مھب ةینعملا تاھجلا نم كلذ

 تاءارجإلا نوناق ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذفنت )55( ةدامللً اقفوو•
 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو

 تاءارجإ فقوتو كلذ ىعدتسا اذإً ایسفن وأً ایلقع وأً ایندب ثدحلا صحف ةیناكمإ )57(و )56( ناتداملا تنیبو•
 فعض وأ يسفن وأ يلقع ریثأت تحت عقو ةمیرجلل نوكملا لعفلا نأ تبث اذإو ، صحفلا متی نأ ىلإ ىوعدلا ریس
ً اضیأ ریبدتلا اذھ ذختیو ، ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكح ، يلقع
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب

 لكبو ھب ھنالعإ نوناقلا بجویو ثدحلا دض ذختی ءارجإ لكب ، ثدحلا ةیاعر يلوتم غالبإ )58( ةداملا تبجوأو•
 .نوناقلا يف ةررقملا قرطلاب مكحلا وأ ءارجإلا اذھ ىلع نعطلا ةرشابم ھل تزاجأو ، هدض ردصی مكح

 رمع فالتخا توبث )60( ةداملا تنیب امك ، ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زاوج مدعب )59( ةداملا تضقو•
 تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ ةماعلا ةباینلل زوجی ھنإف مكحلا رودص دعب ةیمسرلا قاروألاب ثدحلا
 نم )18( ةدامللً اقفو ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا تزاجأو ، مكحلا ذیفنت فقو بوجو عم ھیف رظنلا دیعتل مكحلا
 .نوناقلا اذھ

 جارفإلا تاءارجإو دعاوق )64 ىلإ 61( نم داوملا تلوانت دقف ، طرش تحت جارفإلل عبارلا بابلا صصُخو•
 ماظنلا اذھ يف عسوتلا يف ةیلودلا ئدابملا اھیف يعور يتلاو ، سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع طرش تحت
 وأ ثدحلا نم طورشملا جارفإلا بلطب مدقتلا زاوجو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلل ةبسنلاب
 ةباینلف ھكولس ءاس اذإو ، ھكولس نسح عقوت عم اھیلع موكحملا ةدملا فصن ءاضقنا دعب ھتیاعر يلوتم نم
 .ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإ ثادحألا

 يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا )65( ةداملا تفعأ ثیح نوناقلل ةیماتخلا ماكحألل سماخلا بابلا صصُخو•
 .ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر

 .نوناقلا اذھ يف صن ھنأشب دری مل امیف ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق قیبطت )66( ةداملا تددحو•
 يأ رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع )67( ةداملا ترظحو•

 رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق مھروص وأ ثادحألا نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا ایاضق نع تامولعم
 اذھ ةفلاخم تبقاعو ، اھیف راد امع صخلم وأ مكاحملا تاسلج وأ قــیقحتلا عئاقو رشن ترظح امك ، مكحلا
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسا ىلإ ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن طقف تزاجأو ، ةمارغلا ةبوقعب رظحلا

 نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخال ردصی نأب )68( ةداملا تررق امك•
 ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحی نأ ىلع لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو يدؤی نأب

 ةیاعرلا تاسسؤمل ةمظنملا تارارقلا رادصإ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ىلوتی نأب )69( ةداملا تضقو•
 .اھیف نیلماعلا بدن وأ نییعتو اھراقم دیدحتو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا ةیعامتجالا

•
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ثادحألا ةرادإ نوناق

ءارزولا سلجم
2015 ةنسل )111( مقر نوناق
ثادحألا نوناق رادصإب
، روتسدلا ىلع عالطالا دعب

، ھل ةلدعملا نیناوقلاو م1960 ةنسل )16( مقر نوناقلاب رداصلا ءازجلا نوناق ىلعو•
 1960 ةنسل )17( مقر نوناقلاب رداصلا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق ىلعو•
، ھل ةلدعملا نیناوقلاو•
، نوجسلا میظنت نأشب 1962 ةنسل )26( مقر نوناقلا ىلعو•
 ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )38( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا نوناق ىلعو•

، ھل
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )67( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا يندملا نوناقلا ىلعو•
،ثادحألا نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
، اھیف راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو تاردخملا ةحفاكم نأش يف 1983 ةنسل )74( مقر نوناقلا ىلعو•
ھل ةلدعملا نیناوقلاو ةیصخشلا لاوحألا نأش يف 1984 ةنسل )51( مقر نوناقلا ىلعو•
 راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو ةیلقعلا تارثؤملا ةحفاكم نأش يف 1987 ةنسل )58( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•

، اھیف
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو ءاضقلا میظنت نوناق نأشب 1990 ةنسل )23( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•
، تصنتلا ةزھجأو ةیفتاھلا تالاصتالا ةزھجأ لامعتسا ةءاسإ نأشب 2001 ةنسل )9( مقر نوناقلا ىلعو•
رشنلاو تاعوبطملا نأش يف 2006 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
 ربع ةمظنملا ةمیرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب رداصلا 2006 ةنسل )5( مقر نوناقلا ىلعو•

، لافطألاو ءاسنلا ةصاخو صاخشألاب راجتإلا ةبقاعمو عنم نأشب اھلوكوتوربو ، ةینطولا
، عومسملاو يئرملا مالعإلا نأشب 2007 ةنسل )61( مقر نوناقلا ىلعو•
،يلھألا عاطقلا يف لمعلا نأشب 2010 ةنسل )6( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأش يف 2010 ةنسل )8( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةماعلا تادعاسملا نأش يف 2011 ةنسل )12( مقر نوناقلا ىلعو•
، لفطلا قوقح نأش يف 2015 ةنسل )21( مقر نوناقلا ىلعو•
لفطلا قوقح ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب 1991 ةنسل )104( مقر موسرملا ىلعو•
، يبرعلا لفطلا قوقح قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ىلعو•
•
:هانردصأو ھیلع انقدص دقو ، ھصن يتآلا نوناقلا ىلع ةمألا سلجم قفاو•
•
ىلوأ ةدام•
 .ثادحألا نأش يف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعی•
ةیناث ةدام•
 مامأ ةروظنملا تابلطلاو ىواعدلا ةفاك قفارملا نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا مكاحم ىلإ اھتلاحب لاحت•

 صاصتخا نم تحبصأ يتلاو ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا ةمكحم
 لمعلا لبق اھمامأ ةروظنملا نوعطلا رظن يف زییمتلاو فانئتسالا اتمكحم رمتست نأ ىلع ، ثادحألا مكاحم
 .ثدحلل حلصأ وھ امیف ھماكحأ قیبطتب مزتلتو ، نوناقلا اذھ ماكحأب

ةثلاث ةدام•
 .قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتی صن لكو ، ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىغُلی•
ةعبار ةدام•
 لمعیو ةیمسرلا ةدیرجلا يف رشنیو نوناقلا اذھ ذیفنت – ھصخی امیف ٌلك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سیئر ىلع•

 .هرودص خیرات نم ةنس دعب ھب
تیوكلا ریمأ بئان•
حابصلا رباجلا دمحألا فاون•
ـھ 1437 لوألا عیبر 20 : يف فیسلا رصقب ردص•
م 2015 ربمــسید 31 : قفاوملا•
ثادحألا نوناق•
لوألا بابلا•
ةماع ماكحأ•
) 1 ( ةدام•
: اھنم لك نیرق نیبُملا ىنعملا نوناقلا اذھ مكح يف ةیلاتلا تاحلطصملاو تاملكلاب دصُقی•
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتی مل صخش لك : ثدحلا – 1•
 ھیلع بقاعیً العف بكتراو ةرشع ةنماثلا زواجتی ملو هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لمكأ نم لك : فرحنملا ثدحلا– 2•

.نوناقلا
: ةیتآلا تالاحلا ىدحإ يف دجوی ثدح لك : فارحنالل ضرعملا ثدحلا – 3•
 .ةفرطتم وأ ةیباھرإ تاعامجل مضنا وأ ةریسلا ءوس مھنع رھتشا نیذلا وأ مھب ھبتشملا وأ نیفرحنملا طلاخ اذإ – أ•
 ةلاح يف ھمأ ةطلس نم وأ ھیصو وأ ھتیاعر ىلوتم نم وأ ھیوبأ ةطلس نمً اقرام وأ كولسلا ئیس ناك اذإ – ب•

.ھتیلھأ مدع وأ ھبایغ وأ ھیلو ةافو
.بیردتلا وأ میلعتلا دھاعم وأ ةسردملا وأ تیبلا نم بورھلا داتعا اذإ – ج•
 يأب ةقدصلاو ناسحإلا ءادجتسا وأ ةھفات تامدخ وأ علس ضرع لوستلا لامعأ نم دعیو ،ً الوستم دجو اذإ – د•

 .شیعللً ایدجً ادروم حلصی ال امم تناك ٍةلیـسو
.لئاع نودب دجو اذإ – ـھ•
 ىلع ھتردق يف رثؤی وحن ىلع كلذو يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع وأ يدسج ضرمبً اباصم ناك اذإ – و•

 .ریغلا ةمالس وأ ھتمالس ىلع ھنم ىشخی ثیحب رایتخالا وأ كاردإلا
 .ينیدلا فرطتلاو ناطیشلا ةدبعك ةفرطتم تادقتعمو راكفأ قانتعاو رخآلا سنجلاب ھبشتلا – ز•
: ثادحألا ةمكحم – 4•
 .ثادحألا ایاضق رظنب صتختو نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةأشنملا ةمكحملا•
: ثادحألا ةباین – 5•
 اھریغو ثادحألا اھبكتری يتلا حنجلاو تایانجلا ایاضق يف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاب ةفلكم ةصصختم ةباین•

.نوناقلا اذھ يف ةنیبملا تاصاصتخالا نم
: ثادحألا ةیامح ةطرش – 6•
 اھنع تالالدتسالا عمجو مئارجلا هذھ نع يرحتلا ءارجإو ثادحألا مئارج ةحفاكمو عنمب موقت ةصصختم ةطرش•

 .ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ةسارحو ثادحألاب ةقلعتملا تارارقلاو ماكحألا ذیفنتو اھطبضو
: ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم – 7•
 نم مھریغو مھیلع موكحملا ثادحألا لابقتساب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو لبق نم فلكت ةسسؤم لك•

 ةعیبطو نسلاو سنجلا ثیح نم ةبسانملا عادیإلا تاسسؤم ىلع مھعیزوتو مھفینصتو مھعادیإ بولطملا ثادحألا
ً اقفو ةصتخملا تاھجلا نم اھریغ نم وأ ةمكحملا نم رمأب عادیإلا ناك ءاوس يلقعلا ىوتسملاو فارحنالا
 .نوناقلا اذھ ماكحأل

: يلی ام صخألا ىلع لمشتو•
: لابقتسالا زكرم – أ•
 رفاوتت ىتح مھئاویإو مھلاوحأ ةساردلً اتقؤم مھیلع ظفحتلل فارحنالل نیضرعملا ثادحألا لبقتسی يذلا ناكملا•

.عادیإلا وأ ةیاعرلا تاسسؤمل مھلاقتنا وأ مھجورخل ةمئالملا ةئیبلا
: ةظحالملا راد – ب•
 ةمكحم وأ ةماعلا ةباینلا ىرتو ةنس ةرشع سمخ نع مھنس لقی نیذلا ثادحألا زاجتحا ھیف متی يذلا ناكملا•

 .مھرمأ يف لصفلا نیحل مھتظحالمو مھیلع ظفحتلا ضرغبً اتقؤم اھیف مھعادیإ ثادحألا
: ةیباقعلا تاسسؤملا – ج•
 نم رارق اھمیظنتب ردصیو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت ھیف يرجی يذلا ناكملا•

 .ةیلخادلا ریزو عم قافتالاب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
: ةفایضلا راد – د•
 مھمیلستب ثادحألا ةیاعر ةنجل ررقت وأ ةمكحملا مكحت وأ ةباینلا رمأت نیذلا ثادحألا ءاویإ ھیف متی يذلا ناكملا•

 رفسیو ةیاعرلا هذھل ةساملا مھتجاحل مھیوذ لالخ نم وأ مھسفنأ ءاقلت نم اھل نومدقتی وأ نمتؤم لئاعك اھیلإ
 رادلا لبقت نأ زوجیو ، عمتجملل مھتداعإل ةمئالملا فورظلا مھل رفوتت ىتح مھلوبق بوجو نع يعامتجالا ثحبلا
 يف جامدنالل مھدادعإو مھلیھأتوً ایعامتجا مھجالع متی ملو اھب موكحملا ریبدتلا ةرتف اوھنأ نمل عادیإلا تالاح
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو نوصتخملا هدعی لماش يعامتجا ثحب ءوض يف كلذو ، يجراخلا عمتجملا

: عادیإلا راد – ـھ•
 ةئیب يف جامدنالل مھدادعإوً ایعامتجا مھلیھأت ةداعإ ىلوتتو ، اھب مھعادیإب موكحملا ثادحألا ھب عدوی يذلا ناكملا•

 يف ىعاریو .ةدیدجلا ةئیبلا عم مھفیكتلً انامض ةقحاللا ةیاعرلا جمارب لالخ نم مھجورخ دعب مھتعباتم مث ةحلاص
 تاطارتشالا اھب رفوتت نأ ىعاری امك ءاسنلا نم اھب نوفرشملاو اھیف نولماعلا نوكی نأ ثانإلل ةصصخملا رادلا
 .مھل ةبسانملا ةیاعرلاو

:ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتاكم – و•
 نیفرحنملا ثادحألا تالاح ةساردب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم فلكت ةیلھأ وأ ةیموكح بتاكم•

 رابتخالا تابلطتم ذیفنتب وأ ةصتخملا تاھجلا ىلإ مھنع ةیعامتجالا ریراقتلا میدقتو فارحنالل نیضرعملاو
 ةماعلا ةباینلا نم وأ ةمكحملا نم نیلوحملا ثادحألا لمشتو ،يئاھنلا جارفالا وأ طرش تحت جارفإلاو يئاضقلا
 .ةظحالملا رود وأ ةطرشلا نم وأ

 مھجالع لفكت يتلا تاحرتقملا مدقتو ةمكاحملل مھمیدقت لبق ثادحألل ةیعامتجالا ثوحبلا ءارجإب بتكملا صتخیو•
 تالاجمو لمعلا بتاكم عم نواعتلاو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا وأ ریبادتلا ددم ءاھتنا دعب
 .ثادحألا لیغشت تالاجم حتفل ةئیبلا يف لیغشتلا

: ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم – ز•
 ءایلوأل ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلاو ةیعوتلل تارود دادعإ ىلوتی لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب أشنی بتكم•

 ىلع ًءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ثادحألا ةمكحم رمأت نیذلا فارحنالل نیضرعملا وأ نیفرحنملا ثادحألا رومأ
 ةصتخملا تاھجلا تارودلا هذھ ذیفنت ىلع فارشإلا ىلوتتو اھیف ماظتنالاب مھمازلإ ثادحألا ةیاعر ةنجل بلط
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ددحیو ةینعملا ةیلھألا وأ ةیموكحلا تاھجلا وأ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب
 .ةیرادإلاو ةینفلا ھتیعبتو بتكملا اذھ تاصاصتخا لمعلاو

: كولسلا بقارم – ح•
 رابتخالا تابلطتمب مایقلل ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب قحلی يعامتجا ثحاب وأ يئاصخأ•

 تابلطتمب مایقلاو ، ةصتخملا تاھجلل ثادحألا نع تاساردلاو ریراقتلا میدقتو يعامتجالا ثحبلاو يئاضقلا
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم اھب ھیلإ دھعت يتلا ریبادتلا ذیفنتو يطرشلا جارفإلا

: ثادحألا ةیاعر ةنجل – ط•
 يئاضقلا رصنعلا لیثمت اھلیكشت يف ىعاریو مھحلاصم ةیامحو ثادحألا ةیاعر ىلع فرشت ةمئاد ةنجل•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھلیكشتب ردصیو ، ينمألاو يعامتجالاو يسفنلاو ينیدلاو ينوناقلاو
: ةیاعرلا يلوتم – 8•
 .صاصتخالا ةھج نم رارقب وأ مكحب ثدحلا ھیلإ ملُس صخش لكو ، يصولا وأ مألا وأ دجلا وأ بألا•
) 2 ( ةدام•
 بقاعی ةمیرج لكشت ةعقاو يأ باكترا تقو ةلماك تاونس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلاً ایئازج لأسی ال•

 .نوناقلا اھیلع
) 3 ( ةدام•
 عیمج يف ةمكحمللو ، رخآ يمسر يصخش تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی•

 .يدالیملا میوقتلاب نسلا بسحتو ، ھنس ریدقتل ةصتخملا ةیبطلا ةھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ لاوحألا
) 4 ( ةدام•
: يلی امب ثادحألا ةیاعر ةنجل صتخت•
 .ةبسانملا ةیاعرلا نكامأ يف مھعادیإب رمألاو فارحنالل نیضرعملا ثادحألا تالكشم يف رظنلا – 1•
 .ةصتخملا تاھجلا عم قیسنتلاب مھتاجایتحا ةیبلتو عمتجملا يف طارخنالل مھتداعإو مھلیغشتو مھلیھأت ةعباتم – 2•
 .ثدحلا دض اھنم ةرداصلا ریبادتلا يف رظنلا ةداعإ ةمكحملا نم بلطلا – 3•
 ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإل وأ نمتؤم لئاعل وأ ھتیاعر يلوتمل ثدحلا میلست ریبدت ذاختاب تارارقلا رادصإ – 4•

ً اقفو فارحنالل ثدحلا ضرعت تالاح يف كلذو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا وأ ثادحألل ةیعامتجالا
 .نوناقلا اذھ يف ةنیبملا طورشلل

يناثلا بابلا•
ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلا•
) 5 ( ةدام•
:ةیلاتلا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحی ةمیرج رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا بكترا اذإ•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 2 .میلستلا – 1•
.يئاضقلا رابتخالا – 4 .ةنیعم تابجاوب مازتلالا - 3•
.ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف عادیإلا – 5•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 6•
 تابوقع نم ھیلع ىضقی ام ادع رخآ نوناق يف ھیلع صوصنم ریبدت وأ ةبوقع ةیأب ثدحلا اذھ ىلع مكحی الو•

 .ةیعبت
 ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ ھنأش يف ذختی الف هرمع نم ةعباسلا غلبی مل ناك اذإف•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو
) 6 ( ةدام•
 صخش ىلإ ملس ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا مھنم يأ يف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلست نوكی•

 .كلذب اھلئاع دھعتی اھب قوثوم ةرسأ ىلإ وأ ھكولسو هریس نسحو ھتیبرتب دھعتی مھریغ نم وأ ھبراقأ نم نمتؤم
 بجو ھل ةقفن ریرقت ھیلإ ھمیلستب مكح نمم بلطو ھیلع قافنإلابً انوناق مزلی نم ھل ناك وا لام اذ ثدحلا ناك اذإو•

 ھتقفن نع لوئسملا ھب مزلی ام وأ ثدحلا لام نم لصحی يذلا غلبملا میلستلاب مكحلا يف نیعت نأ ةمكحملا ىلع
 نوناق يف ررقملا قیرطلاب اھلیصحت متیو ، ةقفنلا ءادأ دیعاومو ةددحملا ةسلجلاب ھنالعإ دعب كلذوً اعرش
.ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا

.تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل ھیلع قافنإلاب مزتلملا ریغ ىلإ ثدحلا میلستب مكحلا نوكیو•
) 7 ( ةدام•
 ةرازوب ةصتخملا تاھجلا ةفرعمب ھلابقتسال ةدعملا ةبسانملا نكامألا يف فارحنالل ضرعملا ثدحلا عادیإ بجی•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا
 اذإ ةمكحملل ھمیدقتل ثادحألا ةباین ىلع فارــحنالل ضرعملا ثدـــــحلا ضرــع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلعو•

: ةیتآلا ریبادتلا دحأ ثدحلا نأش يف ررقت نأ ةمكحمللو كلذ ھتحلصم تضتقا
 تادھعتلا ذخأ عم نمتؤم لئاعل ملس ،ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا ھیف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتمل ھمیلست – 1•

.لاوحألا عیمجب ةمزاللا
.ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ھعادیإ – 2•
 .لبقتسملا يف ھكولسو هریس نسح ةبقارمل ، ةباتك ھتیاعر يلوتم ىلإ راذنإلا ھیجوت – 3•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 4•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 5•
 ثدحلا ةحلصم نأ ةنجللا تأر اذإ( ةمكحملا نم رارق نود ریبادتلا هذھ دحأ ذاختا ثادحألا ةیاعر ةنجلل زوجیو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب كلذو ثدحلا ةلاحو قفتی امب ھلیدعت اھل نوكت امك ، )كلذ بلطتت
) 8 ( ةدام•
 عناصملا دحأ وأ ةصصختملا دھاعملا وأ زكارملا دحأب ھقاحلإ متی نأب ينھملا بیردتلاب ثدحلا قاحلإب مكحلا نوكی•

 ماظتنا قیعی ال امبو ثدحلا فورظ عم بسانتی امبو ھبیردت لبقت يتلا كلذب ةصتخملا عرازملا وأ رجاتملا وأ
.تاونس ثالث زواجت ال ریبدتلا اذھل ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، يساسألا میلعتلا يف ثدحلا

) 9( ةدام•
: كلذل ةدم ددحت نأ ىلع اھعیمج وأ ةیلاتلا تابجاولا دحأب ثدحلا مازلإب مــكحلا نوكی•
.اھیف ھبتشملا نكامألا دایترا رظح – 1•
 .قالخألا داسفو ةریسلا ءوسب مھنع رھتشا نم وأ نیدرشملا ةبحاصم رظح – 2•
 .ةمكحملا اھددحت تاھج مامأ ةددحم تاقوأ يف روضحلا – 3•
 يتلا كلذ ھباش ام وأ ةیحابإ مالفأ وأ فنعلا مالفأ اھیف دھاشی يتلا نكامألا ىلع ددرتلا ثدحلا ىلع رــــظحی – 4•

.ةراض ةیبلس راثآ نم اھیف امم مالفألا كلت دیلقت ىلإ وأ ھفارحنا ىلإ يدؤت
 .تاونس ثالث ىلع دیزت الو رھشأ ةتس نع مازلإلا ةدم لقت ال نأ ىلع•
) 10 ( ةدام•
 اھددحت يتلا تابجاولاب ھمایق عم فارشإلاو ھیجوتلا تحت ةیعیبطلا ھتئیب يف ثدحلا عضوب يئاضقلا رابتخالا متی•

 .نیتنس ىلع دیزت ال ةدمل كلذو كولسلا بقارم اھحرتقی يتلاو ةمكحملا
 ھیلع موكحملا ةظحالمو ثادحألا ةمكحم رارقلً اقفو يئاضقلا رابتخالا تابلطتم ذیفنت كولسلا بقارم ىلعو•

 ةیرود ریراقت ثادحألا ةمكحم ىلإ عفری نأ ھیلعو ، ھتیبرت ىلع نیمئاقلاو ھتیاعر يلوتملو ھل تاھیجوتلا میدقتو
 .ھیلع فارشإلاو هرمأ ىلوتی يذلا ثدحلا نع رھشأ ةثالث لك ةرم

 يف ةررقملا ةبسانملا ىرخألا ریبادتلا نم هارت ام ذختتل ةمكحملا ىلع رمألا ضرع رابتخالا يف ثدحلا لشف اذإف•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا

) 11 ( ةدام•
 ، لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 ىدحإ وأ ھلیھأتل بسانم دھعم يف عادیإلا نوكی ةصاخلا تاجایتحالا وأ ةقاعإلا يوذ نم ثدحلا ناك اذإو
 يف تاونس رشع ىلع دیزت الأ ىلع عادیإلا ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا
 ىلع بجیو ، فارحنالل ضرعتلا تالاح يف تاونس ثالثو ، حنجلا يف تاونس سمخو تایانجلا مئارج
 ررقتل رثكألا ىلع رھشأ ةتس لك ھكولسو ھتلاح نعً اریرقت ةمكحملل مدقت نأ ثدحلا اھب عدوأ يتلا ةسسؤملا
 .كولسلا بقارم ریرقت ءوض ىلع ھنأش يف هارت ام ةمكحملا

) 12 ( ةدام•
 ، ھنسو ةیضرملا ھتلاحو بسانتت يتلا ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 .ھتلاح اھیلإ وعدت يتلا ةیانعلا اھیف ىقلتیو
 ضرعی ةنس ىلع اھنم يأ دیزت نأ زوجی ال ةیرود تارتف يف جالعلا تحت ھئاقب ىلع ةباقرلا ةمكحملا ىلوتتو•

 غلب اذإو كلذب حمست ھتلاح نأ اھل تبث اذإ ھتیاعر يلوتمل ھمیلست ةمكحمللو ، ءابطألا ریراقت اھلالخ اھیلع
 تایفشتسملا ىدحإ ىلإ ھلقن متی ھجالع رارمتـسا يعدتست ھتلاح تناكو نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا
 .رابكلا جالعل ةصصختملا ةیجالعلا

) 13 ( ةدام•
 ضعبب اھضعب تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبت مل يذلا ثدحلا بكترا اذإ•

 عبُتی امك ، بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجو ةددعتم مئارج بكترا يذلا لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا
 .مكحلا كلذ ىلع ةقحال وأ ةقباس ىرخأ ةمیرج بكترا ثدحلا نأ ریبدتلاب مكحلا دعب رھظ اذإ كلذ

) 14( ةدام•
 .نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی•
) 15 ( ةدام•
 .ثدحلا ىلع دبؤملا سبحلاب الو مادعإلاب مكحی ال•
 وأ مادعإلا اھتبوقع ةیانج رمعلا نم ةرشع ةنماثلا زواجی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ يذلا ثدحلا بكترا اذإو•

.ةنس ةرشع سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی ، دبؤملا سبحلا
 ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی تقؤملا سبحلا اھتبوقع ةمیرج ثدحلا بكترا اذإو•

 .ةمیرجللً انوناق
. نرتقت مل وأ سبحلاب ةبوقعلا هذھ تنرتقا ءاوس ةمارغلاب ثدحلا بقاعی الو•
 يف ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا ماكحأ قیبطت يف ةمكحملا ةطلسب ةقباسلا ماكحألا لخت الو•

.ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا
) 16 ( ةدام•
 عیقوت نمً الدب – دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف – ثادحألا ةمكحمل زوجی•

 دحأب ثدحلا ىلع مكحت نأ سبحلا اھیف زوجی يتلا مئارجلا يفو ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا

) 17 ( ةدام•
 ةیداحلا نس غلب اذإف ،ةیباقعلا تاسسؤملا يف ثدحلا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت يرجی•

 لصفنم ناكم يف ذیفنتلا نوكی نأ ىلع ، ةماعلا نوجسلا دحأ يف اھنم ةیقابلا ةدملا وأ ةبوقعلا ھیلع ذفنت نیرشعلاو
 ثادحألاب ةصاخلا ةیباقعلا ةسسؤملا يف ھیلع ذیفنتلا رارمتسا زوجیو ، نینوجسملا يقابل ةصصخملا نكامألا نع
 .رھشأ ةتس زواجت ال ةیقابلا ةدملا تناكو كلذ نم ةروطخ كانھ نكی مل اذإ

) 18 ( ةدام•
 ةحنج وأ ةیانج بكتراو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلا ةحلصم وأ قیقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ•

 ھضرع بجیو ھیلع ضبقلا خیرات نم عوبسأ ىلع دیزت ال ةدملً ایطایتحا سبحلا زاج ،ً ایطایتحا ھسبح يضتقت
 .رھشأ ةثالث زواجی ال امب ىرخأ ددمل وأ ةدمل اھدیدجت يف رظنلل ثادحألا ةمكحم ىلع

 ةظحالملا رود ىدحإ ھعادیإ ةماعلا ةباینلل زوجیو ، ةنس ةرشع سمخ غلبی مل يذلا ثدحلاً ایطایتحا سبحی الو•
 عوبسأ ىلع عادیإلا ةدم دیزت الأ ىلع ، ھیلع ظفحتلا يعدتست ىوعدلا فورظ تناك اذإ بلط لك دنع ھمیدقتو
 .ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو اھدم ةمكحملا رمأت مل ام ھطبض خیرات نم

 مزتلی نأ ىلع ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ةقباسلا ةرقفلا يف ھیلع صوصنملا عادیإلا نمً الدب زوجیو•
 رانید يتئام زواجت ال ةمارغب مازتلالا اذھب لخی نم لك بقاعیو ، ةمكحملا وأ ةباینلا ةفرعمب ھبلط دنع ھمیدقتب
.ھمازتلاب اھیف لخی ةرم لك نع

 ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ظفحتلا وأ سبحلا رارق دم يف رظنلا دنع ثادحألا ةمكحمل زوجی امك•
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ھیلع ظفحتلل

) 19 ( ةدام•
 ةظحالمو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا ذیفنت ىلع فارشإلا كولسلا بقارم ىلوتی•

 ثدحلا نع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلإو ثادحألا ةمكحم ىلإً اریرقت عفری نأ ھیلع بجیو ، اھب مھیلع موكحملا
 .ھكولس ىلع فارشإلا ىلوتی يذلا

) 20 ( ةدام•
 نذإ نود ھبایغ وأ ھنكس رییغت وأ ھضرم وأ ثدحلا توم ةلاح يف كولسلا بقارم غالبإ ةیاعرلا يلوتم ىلع•

 نع لوؤسملا اذھ بقاعیو ، كلذب ھملع خیرات نم نیعوبسأ لالخ كلذو ھیلع أرطی رخآ ئراط يأ نع كلذكو
 .رانید فلأ زواجت ال ةمارغب داعیملا يف غالبإلا مدع

) 21 ( ةدام•
 اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4 (و )3 ( دونبلا دحأ ىضتقمب ھیلع ضورفملا ریبدتلا مكح ثدحلا فلاخ اذإ•

 وأ ھل ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجی ال امب ریبدتلا ةدم ةلاطإب مكحت نأ ھلاوقأ عامس دعب ةمكحمللف ، نوناقلا
 .ثدحلا ةلاح عم قفتی رخآً اریبدت ھب لدبتست نأ

) 22 ( ةدام•
 ةباین بلط ىلع ءانب وأ )19( ةدامللً اقفو كولسلا بقارم نم اھیلإ ةمدقملا ریراقتلا ىلع اھعالطا دعب ، ةمكحملل•

 ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ةیاعرلا يلوتم نم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا
 يضم دعب الإ هدیدجت زوجی الف بلطلا اذھ ضفر اذإو ، نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح ةاعارم عم ، ھلادبإب وأ
 .ھیف نعطلل لباق ریغ نأشلا اذھ يف رداصلا مكحلا نوكیو ، ھضفر خیرات نم لقألا ىلع رھشأ ةثالث

) 23 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب وأ اھسفن ءاقلت نم ثادحألا ةباین ترذنأ فارحنالل ضرعتلا تالاح نم ةلاح يف ثدحلا طبض اذإ•

 راذنإلا اذھ ىلع ضارتعالا زوجیو ، لبقتسملا يف ھكولس ةبقارمل ةباتك ھتیاعر يلوتم ثادحألا ةیاعر ةنجل نم
 ھیف لصفلاو ضارتعالا اذھ رظن يف عبتیو ،ھملست خیرات نمً اموی رشع ةسمخ لالخ ثادحألا ةمكحم مامأ
 .نعطلل لباق ریغ مكحلا نوكیو ةیئازجلا رماوألا يف نعطلل ةررقملا تاءارجإلا

 ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس زواجی ال يذلا سبحلاب بقاعیو•
: نم لك نیتبوقعلا نیتاھ

 ىدحإ يفً اددجم فارحنالل ھضرعت كلذ ىلع بترتو ،ثدحلا ةبقارم ، ةقباسلا ةرقفللً اقفو هراذنإ دعب لمھأ – 1•
.نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا

 ضرعت وأ ةمیرج ثدحلا باكترا كلذ ىلع بترت اذإ ھلبق ھتابجاو دحأ ءادأ يف لمھأو ثدحلا ھیلإ ملس –2•
 .نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحإب فارحنالل

) 24 ( ةدام•
 ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ، لاوحألا عیمج يف ثادحألا ةمكحمل•

 يتلا تارودلا روضحب فارحنالل ضرعملا وأ فرحنملا ثدحلا ةیاعر يلوتم مازلإب رارق رادصإ ، ثادحألا
ً اقفو كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ةرودلا ةدم ةمكحملا ددحتو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم اھمظنی
 تارودلا وأ تاودنلا روضح نع لوبقم رذع نود فلختی يذلا ةیاعرلا يلوتم بقاعیو ، اھددحی يتلا دیعاوملل
 .رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید ةئامسمخ نع لقت ال ةیلام ةمارغب اھیلإ راشملا

) 25 ( ةدام•
 نع لقت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، جاوزألا وأ دادجألا وأ نیوبألا ادع امیف•

 ةھجل وأ صخشل ھمیلستب مكحً اثدح ىفخأ نم لك نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام
 .كلذ ىلع هدعاس وأ رارفلل ھعفد وأ نوناقلا اذھ ماكحألً اقبط

) 26 ( ةدام•
 تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،ً انوناق اھیلع صوصنم دشأ ىرخأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم•

 يأب ھل اھلھس وأ اھكولس ىلع ھضرح وأ هدعاس وأ كلذل هدعأ وأ فارحنالا تالاح ىدحإلً اثدح ضرع نم لك
ً.العف فارحنالل ضرعتلا ةلاح ققحتت مل ولو ھجو

 ناك وأ دیدھت وأ هاركإ لئاسو ثدحلا عم مھتملا لمعتسا اذإ تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو•
 ناك وأ نوناقلا ىضتقمب ھیلإً املسم ناك وأ ھتظحالم وأ ھتیبرت نع لوؤسم وأ ھتیاعر يلوتم نم وأ ھلوصأ نم
 .مھركذ مدقت نمم يأ دنعً امداخ

 ال ةدمل سبحلا ةبوقعلا تناك ةفلتخم تاقوأ يف ولو ثدح نم رثكأ ىلع ةمیرجلا تعقو اذإ لاوحألا عیمج يفو•
.تاونس عبس ىلع دیزت

) 27 ( ةدام•
 نیرشعلاو ةیداحلا لمكی ملو ةنس ةرشع سمخ ھنس زواجت يذلا ثدحلا اھب عدوملا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدمل زوجی•

 صتخملا ةسسؤملا بیبط ری مل ام ، سبحلا ةبوقعل هذیفنت دنع ةسسؤملل ةیلخادلا تامدخلا يف لمعلاب ھفیلكت
 .ھب صاخلا ذیفنتلا فلمب نوُدت ةیحص بابسأل اھیف لمعلا نم هءافعإ

)28( ةدام•
 فرحلاو لامعألا يف ھلیغشت نوكی نأ ةنیعم ةینف ةراھمب عتمتی يذلاو ھیلع موكحملا ثدحلا لیغشت دنع ىعاری•

)29( ةدام ھتراھم عم بسانتت يتلا
 وأ ةینف لامعأ نم ھب موقی امعً ارجأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةبوقعلا ةدم يضقی يذلا ھیلع موكحملا ثدحلا قحتسی•

 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھب ردصی يتلا دعاوقللً اقفو اھنم لك يف هرجأ ددحتیو ، ةیمدخ وأ ةیجاتنا
 .هرجأ ةلیصح نم قافنإلا ةلاحلا هذھ يف ھیلع موكحملا ثدحللو ، لمعلاو

) 30 ( ةدام•
 ، سبحلا ةبوقع ذیفنت ةجیتن ھیلع موكحملا ثدحلا ةحص ىلعً اررض كانھ نأ ةیباقعلا ةسسؤملا بیبطل نیبت اذإ•

 ةمكحم سیئر ىلع رمألا ضرع ثادحألا ةباین ىلإ بلطی يذلا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدم غالبإ ھیلع بجو
 .ثدحلا نأش يفً ابسانم هاری امب رمأیل ثادحألا

) 31 ( ةدام•
 هذھ عنم زوجی الو ، ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ةرایزلل ةصصخملا نكامألا دحأ يف ھیلع موكحملا ثدحلا ةرایز متت•

 .ةسسؤملا لخاد ھكولسب قلعتی ببس يأل تارایزلا
 .اھلاوحأو ثادحألا ةرایز دعاوق میظنتب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق ردصیو•
) 32 ( ةدام•
 .يدارفنالا سبحلا فرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت زوجی ال•
ثلاثلا بابلا•
ثادحألا ةمكحم•
) 33 ( ةدام•
 ةمكحملاب ةمكحم لیكو نع ھتجرد لقت ال ءاضقلا لاجر دحأ نم لكشت ثادحأ ةمكحم ةیلكلا ةمكحملاب أشنت•

 نوكیو ءاسنلا نم لقألا ىلع امھدحأ نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخو ةاضقلا نم نانثا ھنواعیو ، ةیلكلا
 ریرقت میدقت هوجولا عیمج نم ثدحلا فورظ ثحب دعب نیریبخلا ىلعو ،ً ایبوجو ةمكاحملا تاءارجإ امھروضح
 .اھمكح ةمكحملا ردصت نأ لبق كلذو ةمكحملل

.ثادحألا ةباین ءاضعأ دحأ ةمكحملا يف ةماعلا ةباینلا لثمیو•
.اھئاشنإ رارق يف ةمكحم لك صاصتخا رئاود ددحتو•
 نم لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو عم قافتالاب لدعلا ریزو نم رارق امھیلإ راشملا نیریبخلا نییعتب ردصیو•

 .ریخألا نم رارق اھب ردصی يتلا طورشلا مھیف رفاوتت نم نیب
 ةنامألاب ھلمع يدؤی نأب ثادحألا ةمكحمل ةیفانئتسالا ةرئادلا مامأً انیمی ھتفیظو ماھم ةرشابم لبق ریبخلا فلحیو•

.قدصلاو
) 34 ( ةدام•
 ضرعتلا تالاح ىدحإ ھیف ترفاوت وأ ةمیرجلا ھیف تعقو يذلا ناكملاب ثادحألا ةمكحم صاصتخا ددحتی•

 بسحب ھمأ وأ ھیصو وأ ھتیاعر يلوتم وأ وھ ھیف میقی يذلا وأ ثدحلا ھیف طبض يذلا ناكملاب وأ فارحنالل
.لاوحألا

) 35 ( ةدام•
 ام ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا ثادحألا ةمكحم مامأ عبتت•

 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ صنت مل
) 36 ( ةدام•
 فورظ يف رظنلل ةیئالو ةطلسو نیفرحنملا ثادحألا ایاضق عیمج يف ةیئازج ةیئاضق ةطلس ثادحألا ةمكحمل•

 .فارحنالل نیضرعملا ثادحألا
 و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع صوصنملا مئارجلا يف لصفلاب اھریغ نود ةمكحملا هذھ صتختو•

 .نوناقلا اذھ نم )26(و )25(و )24(
) 37 ( ةدام•
 نم مزلی امب دوزتو ىرخألا مكاحملا تاسلج داقعنا نكامأ نع ةلصفنم نكامأ يف ثادحألا مكاحم تاسلج دقعت•

 .ثدحلا روضح ھیضتقی امو ةمكاحملا ةعیبط عم بسانتت يتلا لئاسولا
 ىضتقم تأر اذإ ثدحلا اھیف عدوی يتلا ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإب اھتاسلج دقع ةمكحمللو•

 .كلذل
) 38 ( ةدام•
 نأ ثدحلا رمأ يف لصفلا لبقو حنُجلاو تایانجلا مئارج يفو فارحنالل ضرعتلا تالاح يف ةمكحملا ىلع بجی•

 وأ فارحنالا ىلإ ھتعفد يتلا لماوعلا حضوی ثدحلا ةلاحبً اریرقت ھمیدقت دعب كولسلا بقارم لاوقأ ىلإ عمتست
 .ةربخلا لھأ يأرب ةناعتسالا ةمكحملل زوجی امك ،ھحالصإل ھتاحرتقمو ، ھل ضرعتلا

) 39 ( ةدام•
 لیحا ةنس ةرشع ينامث ىلع مھنس دیزت نورخآو ، رثكأ وأ ثدح مھنیب ناكو ةیانج باكتراب نومھتملا ددعت اذإ•

 .ثدحلا ىلإ ةبسنلاب نوناقلا اذھ ماكحأ قبطت نأ ىلع ،ً الصأ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عیمجلا
 اھلو هوجولا عیمج نم ھفورظ ثحبت نأ ثدحلا ىلع اھمكح ردصت نأ لبق ةلاحلا هذھ يف ةمكحملا ىلع بجیو•

 .ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب كولسلا يبقارم وأ ءاربخلا نم هارت نمب كلذ يف نیعتست نأ
 مھتاو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل ثدحلا ناك وأ ةیانجب ةطبترم ریغ ةحنج باكتراب نومھتملا ددعت اذإو•

.ةصتخملا ةمكحملا ىلإ نورخآلا لاُحیو ثادحألا ةمكحم ىلإ ثدحلا میدقت بجو ، ةحنُج وأ ةیانج باكتراب
) 40 ( ةدام•
 نوماحملاو دوھشلاو ھبراقأو ثدحلا ىوس اھرضحی نأ زوجی الو ةینالع ریغ يف ثدحلا ةمكاحم يرجت•

. صاخ نذإب روضحلا ةمكحملا ھل زیجت نمو كولسلا وبقارمو
 ةباین ماحم وأ ھتیاعر يلوتم روضحب ءافتكالاو ھسفنب ةمكاحملا روضح نم ثدحلا ءافعإ ثادحألا ةمكحملو•

 وأ ھلاؤس دعب ةسلجلا نم ثدحلا جارخإب رمأت نأ ةمكحمللو ، كولسلا بقارم ةمكاحملا رضحی نأ ىلع ، ھنع
 جارخإ ةلاح يف زوجی الو ، كلذل ةرورض تأر اذإ ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اوركُذ نمم يأ جارخإب
 امب ثدحلا ماھفإ دعب الإ ةنادإلاب مكحلا ةمكحملل زوجی ال امك ،كولسلا بقارم وأ ھیماحم جارخإب رمأت نأ ثدحلا
ً.ایروضح مكحلا ربتعی ةلاحلا هذھ يفو تاءارجإ نم ھتبیغ يف مت

) 41 ( ةدام•
 .ةمكاحملاو قیقحتلا يتلحرم يف ھنع عافدللً ایماحم لكوی نأ يف قحلا ھتیاعر يلوتمل وأ ثدحلل•
 .ةمھملا هذھب موقیً ایماحم ھل بدتنت نأ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجو ھنع عافدلل ٍيماحم لیكوت متی مل اذإو•
) 42 ( ةدام•
 .نوناقلا اذھل نیعضاخلا ثادحألا ىلع ءازجلا نوناق يف اھیلع صوصنملا دوعلا ماكحأ يرست ال•
) 43 ( ةدام•
 هذھ نم ةیلاخ ةفیحصلا ردصتو ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص يف قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم ماكحأ بسحت ال•

 .ماكحألا
) 44 ( ةدام•
 ذیفنتلا بجاو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ثدحلا ىلع رداصلا مكحلا نوكی•

 .فانئتساللً الباق ناك ولوً اروف
) 45 ( ةدام•
 اھتبوقع زواجت الو ثدحلا اھبكتری يتلا ةھاع ىلإ يضفملا ىذألاو غیلبلا ىذألا مئارج يفو حنجلا مئارج يف•

 .هدعب وأ مكحلا رودص لبق ھعم حلاصتی وأ ثدحلا نع وفعی نأ ھیلع ينجملل زوجی تاونس رشع ةدمل سبحلا
 تاسسؤملا ىدحإ يف عادیإلا وأ سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع وفعلا وأ حلصلا يف ھیلع ينجملا بغر اذإو•

 ھیف رظنتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ كلذبً ابلط مدقی نأ ھلف ھتنادإب يئاھنلا مكحلا رودص دعب ، ةیعامتجالا
 .ةقباسلا ةرقفللً اقفو

 ثدحلا نع جرفیو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا ىلع بترتی ام وفعلا وأ حلصلا لوبق ىلع بترتی لاوحألا لك يفو•
ً.اروف

) 46 ( ةدام•
 ثدحلا ةیاعر يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ، ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب ، ثادحألا ةمكحمل زوجی•

ةیتآلا لاوحألا يف
 فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ انز وأ ضرع كتھ وأ باصتغا ةمیرج يف ةیاعرلا يلوتم ىلعً ایئاھن مكح اذإ – 1•

 .ةمیرج يأ يف سبحلابوأ ةنامألاو
 راھتشالل ةجیتن وأ ةلماعملا ءوس ببسب ھتیبرت وأ ھقالخأ وأ ھتمالس وأ ثدحلا ةحص رطخلل ضرع اذإ – 2•

 .ةریسلا داسفب
.نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةیعامتجالا ةیاعرلا رود نمً اراد ثدحلا عادیإب مكح اذإ – 3•
 اھیلوتم تمرح يتلا ةیاعرلا قوقح ةرشابم تدنسأ ةقباسلا ةرقفللً اقبط ةیاعرلا نم دحلاب ةمكحملا تضق اذإف•

 .ثدحلا اھب عدوی يتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا راد ىلإ وأ نمتؤم صخش ىلإ وأ نیرخآلا ھبراقأ دحأ ىلإ اھنم
) 47 ( ةدام•
 يتلاو ثادحألا ةباین ىلع ةحنُج وأ ةیانج باكتراب مھتملا فرحنملا ثدحلا ضرع ثادحألا ةیامح ةطرش ىلوتت•

 .اھیف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاو ةیئازجلا ىوعدلا ةرشابمب اھدحو صتخت
) 48 ( ةدام•
 ھل نمل وأ ھیدلاول ثدحلا میلستب ردصت يتلا ماكحألا ادع ، ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجی•

 .ھیف رثأ تاءارجإلا يف وأ مكحلا يف نالطب وأ نوناقلا قیبطت يف أطخل الإ اھفانئتسا زوجی الف ، ھیلع ةیالولا
) 49 ( ةدام•
 .ةیلكلا ةمكحملاب كلذل صصخت رثكأ وأ ةیفانئتسا ةرئاد مامأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا نوكی•
 .ةمكحم لیكو نع لقت ال ةجردب امھنم لك نیرخآ نیوضعو راشتسم ةسائرب ةیفانئتسالا ةرئادلا لكشتو•
 يأ نوكی الأ ىلع لقألا ىلع ءاسنلا نم امھدحأ نوكی نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخ ةمكحملا نواعیو•

 .ىلوألا اھتلحرم يف ىوعدلا رظن يف كارتشالا ھل قبس دق امھنم
) 50 ( ةدام•
 ، ثادحألا ةباین نم وأً انوناق ھلثمی نم وأ ھلكوی نم وأ ثدحلا نم بلطب ةیفانئتسالا ةرئادلا ىلإ فانئتسالا عفری•

 .ةحنُج وأ ةیانج ةمیرجلا تناك ءاوس
) 51 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم ردصی دیدج رارقب الإ ھب قطنلا موی نم ةلماك ةنس ةدمل هذیفنت لفُغأ ریبدت يأ ذفُنی ال•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین
) 52 ( ةدام•
 رادصإو تاعزانملا عیمج يف لصفلاب هریغ نود اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئر صتخی•

 .نوناقلا اذھلً اقفو ةرداصلا ماكحألا ذیفنتب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا
) 53 ( ةدام•
 مكحلا ذیفنتب ةقلعتملا قاروألا عیمج ھیف عدوت عوضوملا فلم ھیلإ مضی ذیفنتلل فلم ھیلع موكحم ثدح لكل أشنی•

 سیئر ىلع فلملا اذھ ضرعیو .ماكحأو رماوأو تارارق نم ذیفنتلا نأش يف ردصی ام ھیف تبثیو ھیلع رداصلا
 .ةقباسلا ةداملا يف ھیلع صن امم ءارجإ وأ رارق يأ ذاختا لبق ةمكحملا

) 54 ( ةدام•
 ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا رود ةرایزب ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ ثادحألا ةمكحم سیئر موقی•

 تاھجلا نم كلذ ریغو ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا
 .ثدحلا ةحلصمل تاءارجإلا نمً امزال هاری ام ذاختاب رمأیو ،لقألا ىلع رھشأ ةثالث لك كلذو ثادحألاب ةینعملا

) 55 ( ةدام•
 ماكحألً اقفو ثادحألا ةیاعر ةنجل تارارق نم وأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذیفنت يرجی•

 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق
) 56 ( ةدام•
 تررق ، ىوعدلا يف لصفلا لبق ھصحف يعدتست ةیسفنلا وأ ةیلقعلا وأ ةیندبلا ثدحلا ةلاح نأ ةمكحملا تأر اذإ•

 اذھ متی نأ ىلإ ىوعدلا يف ریسلا فقویو ، كلذل مزلت يتلا ةدملل ةبسانملا نكامألا دحأ يف ةظحالملا تحت ھعضو
 .صحفلا

) 57 ( ةدام•
 كاردإلا ىلع ةردقلا ثدحلا دقفأ يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع ضرم ریثأت تحت ةمیرجلل نوكملا لعفلا عقو اذإ•

 مكح ،هرایتخا ةیرح وأ ھكاردإ میسج وحن ىلع تفعضا ةیضرم ةلاحبً اباصم ةمیرجلا تقو ناك وأ رایتخالاو
 اذھ يف ةررقملا عاضوأللً اقفو ریبدتلا اذھ ذختیو ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ھعادیإب
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب باصی نملً اضیأ نوناقلا

) 58 ( ةدام•
 ھلو ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ھغالبإ بجی ، ھنأش يف ردصی مكح لكو ثدحلا ىلإ ھنالعإ نوناقلا بجوی ءارجإ لك•

 .نوناقلا اذھ يف ةررقملا نعطلا قرط ثدحلا ةحلصمل رشابی نأ
) 59 ( ةدام•
 .ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زوجی ال•
) 60 ( ةدام•
 اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ھنس نأ رابتعاب ةبوقعب مھتم ىلع مكُح اذإ•

.نوناقللً اقفو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ثادحألا ةباین تعفر
 تعفر اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنس نأ رابتعاب مھتملا ىلع مكُح اذإو•

 قاروألا ةلاحإو اھمكح ءاغلإب ءاضقلاو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ةماعلا ةباینلا
.ھیف فرصتلل ثادحألا ةباین ىلإ

 نم )18( ةدامللً اقبط ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا زوجیو مكحلا ذیفنت فقو بجی نیتقباسلا نیتلاحلا نم لك يفو•
 .نوناقلا اذھ

 ةماعلا ةباینلل زوجی هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مثً اثدح هرابتعاب مھتم ىلع مكُح اذإو•
.ةقباسلا تارقفلا يف نیبملا وحنلا ىلع ھیف رظنلا دیعتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ

عبارلا بابلا•
طرش تحت جارفإلا•
) 61 ( ةدام•
 ةدملا فصن ىضمأ دق ناك اذإ كلذو سبحلاب ھیلع موكحملا فرحنملا ثدحلا نع طرش تحت جارفإلا زوجی•

 ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم ةفرعمب ، ھنع ةعُضوملا ریراقتلا تناك ىتمو ، ھیلع اھب موكحملا
.ةبوقعلا نم ةیقابلا ةدملا طرش تحت جارفإلا نوكیو ً.انسح ھنع جارفإلا دعب ھكولس نوكی نأ عقوتت

) 62 ( ةدام•
 رفاوت نم ةباینلا ققحتتو ، ھتیاعر يلوتم نم وأ ثدحلا نم ثادحألا ةباین ىلإ طرش تحت جارفإلا بلط مدقی•

 ثدحلا نع ةیباقعلا ةسسؤملا نم ةمدقملا ریراقتلا ءوض ىلع ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا طورشلا
 .صتخملا كولسلا بقارم فارشإ تحت ثدحلا اذھ عضت نأ اھلو ، ھیلع موكحملا

) 63 ( ةدام•
 وأ كولسلا بقارم نم ریرقت ىلع ًءانب كلذو اھیف ھنع جرفأ يتلا ةدملا لالخ ھنع جرفملا ثدحلا كولس ءاس اذإ•

 ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإبً ارارق ثادحألا ةباین تردصأ ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم
.ھنع جارفإلا تقو مكحلا نم ةیقاب تناك يتلا ةدملا يضمیل

) 64 ( ةدام•
 ً.ایئاھن جارفإلا حبصأ ، ھتدم ءاضقنا ىتح طرش تحت جارفإلا غُلی مل اذإ•
سماخلا بابلا•
ةیماتخ ماكحأ•
) 65 ( ةدام•
ً اقبط ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا ىفُعی•

 .نوناقلا اذھل
) 66 ( ةدام•
 ھنأشب دری مل امیف ھیلإ راشملا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق يف ةدراولا ماكحألا قبطت•

 .نوناقلا اذھ يف صن
) 67 ( ةدام•
 ایاضق نع تامولعم رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع رظحی•

 .مھیلع مكحلا رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق ءاوس مھروص وأ نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا
 .امھیف مت امع صخلم وأ ثادحألا ایاضقل ةمكاحملا وأ قیقحتلا عئاقو رشن رظحی امك•
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسال ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن زوجیو•
 فلأ نع لقت ال ةمارغب ةداملا اذھ يف نیبملا رظحلا ةفلاخم نع ثبلا وأ ةعاذإلا وأ رشنلا نع لوؤسملا بقاعیو•

 .رانید فالآ ةسمخ زواجت الو رانید
) 68 ( ةدام•
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخاب ردصی•

.لمعلاو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو تابجاو يدؤی نأب ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحیو•
) 69 ( ةدام•
 ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم میظنتو دیدحتل ةمزاللا تارارقلا لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ردصی•

 .اھیف نیلماعلا بدنو نییعتو اھراقم دیدحتو ، نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا
ةیحاضیإلا ةركذملا•
2015 ةنسل )111( مقر نوناقلل•
ثادحألا نوناق رادصإب•
يضاملا نرقلا نم ریخألا فصنلا يف ثادحألا تاعیرشت تروطت•
 ةیملعلا ةیبرتلا لوصأ نمض لفطلل ةلودلا اھرفوت نأ بجی يتلا ةیامحلا دعاوق راطإ يف اھیلإ رظنی حبصأو•

 .ةثیدحلا
 خیراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا اھیلع تقفاو يتلا لفطلا قوقح ةیقافتا تردص دقف راطإلا اذھ يفو•

 م1991 ةنسل )104( مقر موسرملاب تیوكلا ةلود اھنیب نمو لودلا مظعم اھیلع تقداصو م20/11/1989
 ةیقافتالاب ةحضوملا لفطلا قوقح مارتحاب فارطألا لودلا اھیف تمزتلا يتلاو م25/9/1991 خیراتب رداصلا
 قلعتت يتلا تاءارجإلا عیمج يف ھنأ ىلع تصن امك ، زییمتلا عاونأ نم عون يأل لافطألا عاضخإ مدعبو
 وأ ةیرادإلا تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم اھب تماق ءاوس لافطألاب
 .لافطألا حلاصمل لوألا رابتعالا يلوی نأ تاءارجإلا هذھ لك يف بجیف ةیعیرشتلا

 ةماقإلا ریفوت اھنمو ةلودلا ةدعاسمو ةیامح ىلع لوصحلا يف ، ھتئیب نم مورحملا لفطلا قحب ةیقافتالا تینع امك•
 ةفلاخمب ھماھتا متی لفط لك قحب فارطألا لودلا فارتعابو لافطألا ةیاعرل صصخت تاسسؤم يف ھل ةبسانملا
 يف ھجامدنا ةداعإ لیعفتو ھنس اھیف ىعاری ةیناسنإ ةقیرطب لماعی نأ يف كلذ ھیلع تبثی وأ يئازجلا نوناقلا
 ھیلع نیینوناقلا ءایصوألا وأ ھیدلاو قیرط نع ھیلإ ةھجوملا مھتلابً اروف هراطخإو ھتءارب ضارتفابو عمتجملا
 يف لصفلل ةلقتسم ةیئاضق ةئیھ ھتمكاحمل صصخت نأو ھعافد میدقتل ةمزاللا ةینوناقلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو
 نیضرعملا وأ نیفرحنملا لافطألل ةبسانم تاسسؤمو تاءارجإو تاعیرشتً اضیأ صصخت نأو ، هاوعد
 .فارحنالل

 مقر اھرارق بجومب ثادحألا ءاضق ةرادإل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا تردصأ امك•
 اھنمو ثادحألا ءاضق يف اھرفاوت مزلی يتلا ئدابملا نمً اددع تسرأ يتلاو )نیكب دعاوق( ناونع تحت 40/33

 وھ ءاضقلا اذھ لثم ءاشنإ نم فدھلا نأو ، دلب لكل ةینطولا ةیمنتلا ةیلمع نم أزجتی ال ءزج وھ ءاضقلا اذھ نأ
 كلذل نیلھؤملا نم مھل ةنواعملا تاطلسلاو ءاضقلا اذھ نوسرامی نم نوكی نأو ، ثدحلل هافرلاو ةیاعرلا قیقحت
 يھو ةیساسألا تارابتعالا نم ددع ءوض يف ءاضقلا اذھ لمعی نأو ةیبیردت تارود بجومبً اصاخً الیھأت
 لوصحلا يف اذكو ، تمصلا مازتلا يفو ، ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ھغالبإ يف ھقحو ، ثدحلا يف ةءاربلا ضارتفا
 يفو مھباوجتساو دوھشلا ةھجاوم يف ھقحو ، يصولا وأ امھدحأ وأ نیدلاولا روضح يفو ، ماحم تامدخ ىلع
 ثادحألا لصف ةاعارمو مالعإلا لئاسوب ثدحلا ایاضق نع تامولعم رشن مدعو ىلعأ ةمكحم مامأ فانئتسالا
 ردقب فیفختلاو ، مھزاجتحال ةصصخملا تاسسؤملا يف ذیفنتلا ءانثأ وأ ةمكاحملا يف ءاوس نیغلابلا نع
 تحت جارفإلا ىلإ ءوجللا نم راثكإلاو ءازجلا نوناق يف ةررقملا ةیرحلل ةدیقملا ةددشملا تابوقعلا نم عاطتسملا
 .ھیف ریكبتلاو طرش

 ئدابملا قنتعا يذلا يبرعلا لفطلا قوقح ىلع قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ردص امك•
.لفطلا قوقح ةیقافتا يف ةدراولا فادھألاو ماكحألاو

 نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا نألً ارظنو ةیلودلا ةرسألا اھتقنتعا يتلاو ةمدقتملا ئدابملا ةاعارمبو•
 ثادحألل ةیئانجلا ةلماعملا ىلإ رظنلا اھلالخ روطت دوقع ةثالث ىلع دیزی ام هرودص ىلع ىضم دق ثادحألا
 تاءازجلا يف رظنلا لبق مھل يوبرتلاو يعامتجالا جالعلا وھ ساسألا يف اھنم دوصقملا فدھلا حبصأ ثیحب
 مھل نییداع دارفأك مھعمتجم يف طارخنالاو يوسلا قیرطلا ىلإ ةدوعلل مھلھؤی يذلا وحنلا ىلع كلذو ، ةیباقعلا
: باوبأ ةسمخ ىلعً المتشم ثادحألل نوناق دادعإ ىضتقا يذلا رمألا وھو ، ھب ضوھنلاو ھمدقت يف لعاف رود

: ةماعلا ماكحألا : لوألا بابلا•
 ثدحلاو ثدحلا اھنمو نوناقلا يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تاملكلا فیرعت ھنم ىلوألا ةداملا تنمضتو•

 تاسسؤمو ثادحألا ةیامح ةطرشو ثادحألا ةباینو ثادحألا ةمكحمو ، فارحنالل ضرعملاو ، فرحنملا
 رادو ، ةفایضلا رادو ، ةیباقعلا تاسسؤملاو ، ةظحالملا رادو ، لابقتسا زكرمو ، ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا
 بقارمو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكمو ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمو ، عادیإلا
.ةیاعرلا يلوتمو ثادحألا ةیاعر ةنجلو ، كولسلا

 باكترا تقو ةلماك نینس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلل ةیئازجلا ةیلوؤسملا عانتما )2( ةداملا تررق دقو•
 تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی نأب )3( ةداملا تضقو ، ةمیرج لكشت ةعقاو يأ
 بسحتو ثدحلا نس ررقتل ةصتخملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحمللو رخآ يمسر يصخش
 ثادحألا ةیامحل تءاج يتلا ثادحألا ةیاعر ةنجل تاصاصتخا )4( ةداملا تنیبو يدالیملا میوقتلاب نسلا
.فارحنالل نیضرعملا

 مئارج نم ثدحلا ھبكتری ام ةجلاعمل ةررقملا ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلل نوناقلا نم يناثلا بابلا صصُخو•
.ثادحألا نم نیتینس نیتئف نیب تزیمف

 .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا : ىـلوألا ةئفلا•
 .ةرشع ةسداسلا زواجتت ملو ةرشع ةسماخلا ھنس غلب يذلا ثدحلا : ةیناثلا ةئفلا•
 ةیئاقولا ریبادتلا نوناقلا نم )5( ةداملا تنیب دقف نوناقلا نم )14 ىلإ 5( نم داوملا اھتنیب ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو•

.ثدحلا ىلع اھب مكحلا زوجی يتلا ةیجالعلاو
 وأ ریبدت يأب ةینسلا ةلحرملا هذھ يف ثدحلا ىلع مكحی نأ زوجی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةیناثلا ةرقفلا تضقو•

 .ةیعبت تابوقع نم ھیلع يضقی ام ادع رخآ نوناق يف اھیلع صوصنم ةیئازج ةبوقع
 عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ هرمع نم ةعباسلا غلبی مل نم نأش يف ذختی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةثلاثلا ةرقفلا تنیبو•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف
 .)5( ةداملا يف اھیلإ راشملا ریبادتلا فیرعت )13 ىلإ 6( نم داوملا تلوانتو•
 تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع نسلا هذھ يف ثدحلا اھیف بكتری يتلا ةلاحلا مكح )13( ةداملا تنیب امك•

 .بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجی ثیحب ةددعتم مئارج لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا اھضعبب
 .نورشعلاو ةـیداحلا نــــــس ھــــــیلع موــــــكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی نأب )14( ةداملا تضق امك•
 ةداملا تنیبف ةرشع ةسداسلا زواجی ملو ةنس ةرشع سمخ ثدحلا نس اـــــھیف غــــــلب يتلاو : ةیناثلا ةئفلا امأ•

 ذیفنتلا ةمارغلاب مكحلا ةـــلاح يــــــــف زوجی ال ھنأو ً،انوناق ةررقملا ةبوقعلا ھل ففخت نأ ىلع نوناقلا نم )15(
 .ذیفنتلا تقو ةلماك ةنس ةرشع تس هرمع زواجی مل نم ىلع يندبلا هاركإلا قیرطب

 ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا قیبطت يف ةمكحملا ةطلس ةداملا هذھ نم ةریخألا ةرقفلا تنیب امك•
 .ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا يف ةصاخلا

 عیقوت نمً الدب دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف ، ةمكحملل )16( ةداملا تزاجأو•
 نم )6( ، )5( ، )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحت نأ )15( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلا
 .)5( ةداملا

.ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت نكامأ )17( ةداملا تنیبو•
 ةحلصمل كلذ ثادحألا ةباین تأر اذإ ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلل يطایتحالا سبحلا )18( ةداملا تزاجأو•

 ، ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبی مل يذلا ثدحلل ةبسنلاب سبحلا اذھ ترظحو ، ھتاذ ثدحلا ةحلصمل وأ قیقحتلا
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ةظحالملا رود ىدحإ يف ثدحلا عادیإ ةباینلل تزاجأو

 ثدحلا ةفلاخم )21( ةداملا تنیب امك ثادحألا ىلع كولسلا بقارم لامعأ نع )20( و )19( ناتداملا ثدحتتو•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأل

 ةیاعر ةنجل وأ ةباینلا بلط ىلع ءانب وأ اھیلإ مدقت يتلا ریراقتلا ىلع ءانب ، ةمكحملل )22( ةداملا تزاجأو•
 ةاعارم عم رخآب ھلادبإب وأ ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ، ةیاعرلا يلوتم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا
 .نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح

 وأ ةیاعرلا يلوتم اھبكتری يتلا مئارجلا ىلع باقعلا ىلع نوناقلا نم )26 ىلإ 23( نم داوملا تصنو•
 .ثدحلا نع نولوؤسملا

 ةسسؤملا لخاد اھنوضاقتی يتلا روجألاو ثادحألا لیغشت تاءارجإو دعاوق )30 ىلإ 27( نم داوملا تلمتشاو•
 .ةیباقعلا

 )32( ةداملا ترظح امك ،ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ثادحألا ةرایزل ةصصخملا نكامألا ىلإ )31( ةداملا تراشأو•
.يدارفنالا سبحلا ةفرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت

 اھلیكشت نوناقلا نم )35(و )34(و )33( داوملا اھیف تنیب ، ثادحألا ةمكحمل نوناقلا نم ثلاثلا بابلا صصخو•
 ایاضق يف ةیئازج تاطلس نم اھل ام )36( ةداملا تددحو ، اھتاءارجإ يف عبتملا نوناقلاو اھتاصاصتخا دیدحتو
 صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب اھریغ نود صتخت امك ، فارحنالل نیضرعملا ثادحألاو نیفرحنملا ثادحألا
 .)26(و )25(و )24(و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع

 اھعامتساو اھداقعنا نكامأ نم ثادحألا ةمكحم يف تاسلجلا داقعنا ریس ةیفیك )38(و )37( ناتداملا تحضوو•
 .كولسلا بقارم لاوقأل

 ثادحأ مھنیب نم نوكیو ةحنج وأ ةیانج باكتراب نومھتملا اھیف ددعتی يتلا ةلاحلا مكح )39( ةداملا تنیبو•
 .نورخآ

 امك ، روضحلا نم ثدحلا ءافعإ يف ةطلس ةمكحمللو ةینالع ریغ يف ةمكاحملا ىرُجت نأ )40( ةداملا تبجوأو•
 ھل لكوی مل اذإو ھتیاعر يلوتم قیرط نع وأ ھسفنب امإ يماحم لیكوتب مھتملا ثدحلا قح )41( ةداملا ترقأ
 .كلذ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجوً ایماحم

 ماكحأ باستحا مدع ىلع )43( ةداملا تصنو ، ثادحألا ىلع دوعلا ماكحأ نایرس مدع )42( ةداملا تررق امك•
 كلذو ماكحألا نم ةیلاخ ثدحلل ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص رادصإ تبجوأو ، قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم
. ھلبقتسم ىلعً اصرح

ً الباق ناك ولوً اروف )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب رداصلا مكحلا ذیفنت )44( ةداملا تبجوأو•
 .فانئتسالل

 ىلع بترتی ام اھیلع يرسیو ثدحلا اھبكتری يتلا مئارجلا ضعب نع وفعلا وأ حلصلا ماكحأ )45( ةداملا تنیبو•
 .عمتجملا يف طارخنالا نع ةبوقعلا ھقوعت ال ىتحو ثدحلا ةحلصم ةاعارمل كلذو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا

 ، اھیف ةنیبملا لاوحألا يف ةیاعرلا يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ةمكحملل )46( ةداملا تزاجأو•
 .ثادحألا مئارجب ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلا يف ةصتخملا ةھجلا )47( ةداملا تحضوأو

 .ةیفانئتسالا ةرئادلا لیكشتو ثادحألا ةمكحم ماكحأ فانئتسا قرط )50 ىلإ 48( نم داوملا تحضوأ امك•
 ردصی دیدج رارقب الإ ریبدتلا ذفنی ال نأب )51( ةداملا تحضوأ دقف ةلماك ةنس ةدمل ریبادتلا دحأ ذیفنت لفُغأ اذإو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم
 .ذیفنتلا تاعزانم عیمج يف لصفلا اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئرب )52( ةداملا تطانأ امك•
 وأ رارق يأ هذاختا لبق ثادحألا ةمكحم سیئر ىلع ضرعی ثدح لكل ذیفنتلل فلم ءاشنإ )53( ةداملا تررقو•

 .ذیفنتلا تاعزانم يف ءارجإ
 رود ةرایز ، ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ وھ ىلوتی نأب ثادحألا ةمكحم سیئر ىلإ )54( ةداملا تدھعو•

 ریغو ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا
 .ثدحلا ةحلصملً امزال هاری امب رمأیل مھب ةینعملا تاھجلا نم كلذ

 تاءارجإلا نوناق ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذفنت )55( ةدامللً اقفوو•
 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو

 تاءارجإ فقوتو كلذ ىعدتسا اذإً ایسفن وأً ایلقع وأً ایندب ثدحلا صحف ةیناكمإ )57(و )56( ناتداملا تنیبو•
 فعض وأ يسفن وأ يلقع ریثأت تحت عقو ةمیرجلل نوكملا لعفلا نأ تبث اذإو ، صحفلا متی نأ ىلإ ىوعدلا ریس
ً اضیأ ریبدتلا اذھ ذختیو ، ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكح ، يلقع
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب

 لكبو ھب ھنالعإ نوناقلا بجویو ثدحلا دض ذختی ءارجإ لكب ، ثدحلا ةیاعر يلوتم غالبإ )58( ةداملا تبجوأو•
 .نوناقلا يف ةررقملا قرطلاب مكحلا وأ ءارجإلا اذھ ىلع نعطلا ةرشابم ھل تزاجأو ، هدض ردصی مكح

 رمع فالتخا توبث )60( ةداملا تنیب امك ، ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زاوج مدعب )59( ةداملا تضقو•
 تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ ةماعلا ةباینلل زوجی ھنإف مكحلا رودص دعب ةیمسرلا قاروألاب ثدحلا
 نم )18( ةدامللً اقفو ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا تزاجأو ، مكحلا ذیفنت فقو بوجو عم ھیف رظنلا دیعتل مكحلا
 .نوناقلا اذھ

 جارفإلا تاءارجإو دعاوق )64 ىلإ 61( نم داوملا تلوانت دقف ، طرش تحت جارفإلل عبارلا بابلا صصُخو•
 ماظنلا اذھ يف عسوتلا يف ةیلودلا ئدابملا اھیف يعور يتلاو ، سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع طرش تحت
 وأ ثدحلا نم طورشملا جارفإلا بلطب مدقتلا زاوجو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلل ةبسنلاب
 ةباینلف ھكولس ءاس اذإو ، ھكولس نسح عقوت عم اھیلع موكحملا ةدملا فصن ءاضقنا دعب ھتیاعر يلوتم نم
 .ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإ ثادحألا

 يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا )65( ةداملا تفعأ ثیح نوناقلل ةیماتخلا ماكحألل سماخلا بابلا صصُخو•
 .ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر

 .نوناقلا اذھ يف صن ھنأشب دری مل امیف ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق قیبطت )66( ةداملا تددحو•
 يأ رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع )67( ةداملا ترظحو•

 رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق مھروص وأ ثادحألا نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا ایاضق نع تامولعم
 اذھ ةفلاخم تبقاعو ، اھیف راد امع صخلم وأ مكاحملا تاسلج وأ قــیقحتلا عئاقو رشن ترظح امك ، مكحلا
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسا ىلإ ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن طقف تزاجأو ، ةمارغلا ةبوقعب رظحلا

 نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخال ردصی نأب )68( ةداملا تررق امك•
 ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحی نأ ىلع لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو يدؤی نأب

 ةیاعرلا تاسسؤمل ةمظنملا تارارقلا رادصإ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ىلوتی نأب )69( ةداملا تضقو•
 .اھیف نیلماعلا بدن وأ نییعتو اھراقم دیدحتو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا ةیعامتجالا

•
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ثادحألا ةرادإ نوناق

ءارزولا سلجم
2015 ةنسل )111( مقر نوناق
ثادحألا نوناق رادصإب
، روتسدلا ىلع عالطالا دعب

، ھل ةلدعملا نیناوقلاو م1960 ةنسل )16( مقر نوناقلاب رداصلا ءازجلا نوناق ىلعو•
 1960 ةنسل )17( مقر نوناقلاب رداصلا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق ىلعو•
، ھل ةلدعملا نیناوقلاو•
، نوجسلا میظنت نأشب 1962 ةنسل )26( مقر نوناقلا ىلعو•
 ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )38( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا نوناق ىلعو•

، ھل
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )67( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا يندملا نوناقلا ىلعو•
،ثادحألا نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
، اھیف راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو تاردخملا ةحفاكم نأش يف 1983 ةنسل )74( مقر نوناقلا ىلعو•
ھل ةلدعملا نیناوقلاو ةیصخشلا لاوحألا نأش يف 1984 ةنسل )51( مقر نوناقلا ىلعو•
 راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو ةیلقعلا تارثؤملا ةحفاكم نأش يف 1987 ةنسل )58( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•

، اھیف
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو ءاضقلا میظنت نوناق نأشب 1990 ةنسل )23( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•
، تصنتلا ةزھجأو ةیفتاھلا تالاصتالا ةزھجأ لامعتسا ةءاسإ نأشب 2001 ةنسل )9( مقر نوناقلا ىلعو•
رشنلاو تاعوبطملا نأش يف 2006 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
 ربع ةمظنملا ةمیرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب رداصلا 2006 ةنسل )5( مقر نوناقلا ىلعو•

، لافطألاو ءاسنلا ةصاخو صاخشألاب راجتإلا ةبقاعمو عنم نأشب اھلوكوتوربو ، ةینطولا
، عومسملاو يئرملا مالعإلا نأشب 2007 ةنسل )61( مقر نوناقلا ىلعو•
،يلھألا عاطقلا يف لمعلا نأشب 2010 ةنسل )6( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأش يف 2010 ةنسل )8( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةماعلا تادعاسملا نأش يف 2011 ةنسل )12( مقر نوناقلا ىلعو•
، لفطلا قوقح نأش يف 2015 ةنسل )21( مقر نوناقلا ىلعو•
لفطلا قوقح ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب 1991 ةنسل )104( مقر موسرملا ىلعو•
، يبرعلا لفطلا قوقح قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ىلعو•
•
:هانردصأو ھیلع انقدص دقو ، ھصن يتآلا نوناقلا ىلع ةمألا سلجم قفاو•
•
ىلوأ ةدام•
 .ثادحألا نأش يف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعی•
ةیناث ةدام•
 مامأ ةروظنملا تابلطلاو ىواعدلا ةفاك قفارملا نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا مكاحم ىلإ اھتلاحب لاحت•

 صاصتخا نم تحبصأ يتلاو ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا ةمكحم
 لمعلا لبق اھمامأ ةروظنملا نوعطلا رظن يف زییمتلاو فانئتسالا اتمكحم رمتست نأ ىلع ، ثادحألا مكاحم
 .ثدحلل حلصأ وھ امیف ھماكحأ قیبطتب مزتلتو ، نوناقلا اذھ ماكحأب

ةثلاث ةدام•
 .قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتی صن لكو ، ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىغُلی•
ةعبار ةدام•
 لمعیو ةیمسرلا ةدیرجلا يف رشنیو نوناقلا اذھ ذیفنت – ھصخی امیف ٌلك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سیئر ىلع•

 .هرودص خیرات نم ةنس دعب ھب
تیوكلا ریمأ بئان•
حابصلا رباجلا دمحألا فاون•
ـھ 1437 لوألا عیبر 20 : يف فیسلا رصقب ردص•
م 2015 ربمــسید 31 : قفاوملا•
ثادحألا نوناق•
لوألا بابلا•
ةماع ماكحأ•
) 1 ( ةدام•
: اھنم لك نیرق نیبُملا ىنعملا نوناقلا اذھ مكح يف ةیلاتلا تاحلطصملاو تاملكلاب دصُقی•
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتی مل صخش لك : ثدحلا – 1•
 ھیلع بقاعیً العف بكتراو ةرشع ةنماثلا زواجتی ملو هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لمكأ نم لك : فرحنملا ثدحلا– 2•

.نوناقلا
: ةیتآلا تالاحلا ىدحإ يف دجوی ثدح لك : فارحنالل ضرعملا ثدحلا – 3•
 .ةفرطتم وأ ةیباھرإ تاعامجل مضنا وأ ةریسلا ءوس مھنع رھتشا نیذلا وأ مھب ھبتشملا وأ نیفرحنملا طلاخ اذإ – أ•
 ةلاح يف ھمأ ةطلس نم وأ ھیصو وأ ھتیاعر ىلوتم نم وأ ھیوبأ ةطلس نمً اقرام وأ كولسلا ئیس ناك اذإ – ب•

.ھتیلھأ مدع وأ ھبایغ وأ ھیلو ةافو
.بیردتلا وأ میلعتلا دھاعم وأ ةسردملا وأ تیبلا نم بورھلا داتعا اذإ – ج•
 يأب ةقدصلاو ناسحإلا ءادجتسا وأ ةھفات تامدخ وأ علس ضرع لوستلا لامعأ نم دعیو ،ً الوستم دجو اذإ – د•

 .شیعللً ایدجً ادروم حلصی ال امم تناك ٍةلیـسو
.لئاع نودب دجو اذإ – ـھ•
 ىلع ھتردق يف رثؤی وحن ىلع كلذو يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع وأ يدسج ضرمبً اباصم ناك اذإ – و•

 .ریغلا ةمالس وأ ھتمالس ىلع ھنم ىشخی ثیحب رایتخالا وأ كاردإلا
 .ينیدلا فرطتلاو ناطیشلا ةدبعك ةفرطتم تادقتعمو راكفأ قانتعاو رخآلا سنجلاب ھبشتلا – ز•
: ثادحألا ةمكحم – 4•
 .ثادحألا ایاضق رظنب صتختو نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةأشنملا ةمكحملا•
: ثادحألا ةباین – 5•
 اھریغو ثادحألا اھبكتری يتلا حنجلاو تایانجلا ایاضق يف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاب ةفلكم ةصصختم ةباین•

.نوناقلا اذھ يف ةنیبملا تاصاصتخالا نم
: ثادحألا ةیامح ةطرش – 6•
 اھنع تالالدتسالا عمجو مئارجلا هذھ نع يرحتلا ءارجإو ثادحألا مئارج ةحفاكمو عنمب موقت ةصصختم ةطرش•

 .ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ةسارحو ثادحألاب ةقلعتملا تارارقلاو ماكحألا ذیفنتو اھطبضو
: ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم – 7•
 نم مھریغو مھیلع موكحملا ثادحألا لابقتساب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو لبق نم فلكت ةسسؤم لك•

 ةعیبطو نسلاو سنجلا ثیح نم ةبسانملا عادیإلا تاسسؤم ىلع مھعیزوتو مھفینصتو مھعادیإ بولطملا ثادحألا
ً اقفو ةصتخملا تاھجلا نم اھریغ نم وأ ةمكحملا نم رمأب عادیإلا ناك ءاوس يلقعلا ىوتسملاو فارحنالا
 .نوناقلا اذھ ماكحأل

: يلی ام صخألا ىلع لمشتو•
: لابقتسالا زكرم – أ•
 رفاوتت ىتح مھئاویإو مھلاوحأ ةساردلً اتقؤم مھیلع ظفحتلل فارحنالل نیضرعملا ثادحألا لبقتسی يذلا ناكملا•

.عادیإلا وأ ةیاعرلا تاسسؤمل مھلاقتنا وأ مھجورخل ةمئالملا ةئیبلا
: ةظحالملا راد – ب•
 ةمكحم وأ ةماعلا ةباینلا ىرتو ةنس ةرشع سمخ نع مھنس لقی نیذلا ثادحألا زاجتحا ھیف متی يذلا ناكملا•

 .مھرمأ يف لصفلا نیحل مھتظحالمو مھیلع ظفحتلا ضرغبً اتقؤم اھیف مھعادیإ ثادحألا
: ةیباقعلا تاسسؤملا – ج•
 نم رارق اھمیظنتب ردصیو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت ھیف يرجی يذلا ناكملا•

 .ةیلخادلا ریزو عم قافتالاب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
: ةفایضلا راد – د•
 مھمیلستب ثادحألا ةیاعر ةنجل ررقت وأ ةمكحملا مكحت وأ ةباینلا رمأت نیذلا ثادحألا ءاویإ ھیف متی يذلا ناكملا•

 رفسیو ةیاعرلا هذھل ةساملا مھتجاحل مھیوذ لالخ نم وأ مھسفنأ ءاقلت نم اھل نومدقتی وأ نمتؤم لئاعك اھیلإ
 رادلا لبقت نأ زوجیو ، عمتجملل مھتداعإل ةمئالملا فورظلا مھل رفوتت ىتح مھلوبق بوجو نع يعامتجالا ثحبلا
 يف جامدنالل مھدادعإو مھلیھأتوً ایعامتجا مھجالع متی ملو اھب موكحملا ریبدتلا ةرتف اوھنأ نمل عادیإلا تالاح
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو نوصتخملا هدعی لماش يعامتجا ثحب ءوض يف كلذو ، يجراخلا عمتجملا

: عادیإلا راد – ـھ•
 ةئیب يف جامدنالل مھدادعإوً ایعامتجا مھلیھأت ةداعإ ىلوتتو ، اھب مھعادیإب موكحملا ثادحألا ھب عدوی يذلا ناكملا•

 يف ىعاریو .ةدیدجلا ةئیبلا عم مھفیكتلً انامض ةقحاللا ةیاعرلا جمارب لالخ نم مھجورخ دعب مھتعباتم مث ةحلاص
 تاطارتشالا اھب رفوتت نأ ىعاری امك ءاسنلا نم اھب نوفرشملاو اھیف نولماعلا نوكی نأ ثانإلل ةصصخملا رادلا
 .مھل ةبسانملا ةیاعرلاو

:ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتاكم – و•
 نیفرحنملا ثادحألا تالاح ةساردب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم فلكت ةیلھأ وأ ةیموكح بتاكم•

 رابتخالا تابلطتم ذیفنتب وأ ةصتخملا تاھجلا ىلإ مھنع ةیعامتجالا ریراقتلا میدقتو فارحنالل نیضرعملاو
 ةماعلا ةباینلا نم وأ ةمكحملا نم نیلوحملا ثادحألا لمشتو ،يئاھنلا جارفالا وأ طرش تحت جارفإلاو يئاضقلا
 .ةظحالملا رود وأ ةطرشلا نم وأ

 مھجالع لفكت يتلا تاحرتقملا مدقتو ةمكاحملل مھمیدقت لبق ثادحألل ةیعامتجالا ثوحبلا ءارجإب بتكملا صتخیو•
 تالاجمو لمعلا بتاكم عم نواعتلاو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا وأ ریبادتلا ددم ءاھتنا دعب
 .ثادحألا لیغشت تالاجم حتفل ةئیبلا يف لیغشتلا

: ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم – ز•
 ءایلوأل ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلاو ةیعوتلل تارود دادعإ ىلوتی لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب أشنی بتكم•

 ىلع ًءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ثادحألا ةمكحم رمأت نیذلا فارحنالل نیضرعملا وأ نیفرحنملا ثادحألا رومأ
 ةصتخملا تاھجلا تارودلا هذھ ذیفنت ىلع فارشإلا ىلوتتو اھیف ماظتنالاب مھمازلإ ثادحألا ةیاعر ةنجل بلط
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ددحیو ةینعملا ةیلھألا وأ ةیموكحلا تاھجلا وأ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب
 .ةیرادإلاو ةینفلا ھتیعبتو بتكملا اذھ تاصاصتخا لمعلاو

: كولسلا بقارم – ح•
 رابتخالا تابلطتمب مایقلل ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب قحلی يعامتجا ثحاب وأ يئاصخأ•

 تابلطتمب مایقلاو ، ةصتخملا تاھجلل ثادحألا نع تاساردلاو ریراقتلا میدقتو يعامتجالا ثحبلاو يئاضقلا
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم اھب ھیلإ دھعت يتلا ریبادتلا ذیفنتو يطرشلا جارفإلا

: ثادحألا ةیاعر ةنجل – ط•
 يئاضقلا رصنعلا لیثمت اھلیكشت يف ىعاریو مھحلاصم ةیامحو ثادحألا ةیاعر ىلع فرشت ةمئاد ةنجل•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھلیكشتب ردصیو ، ينمألاو يعامتجالاو يسفنلاو ينیدلاو ينوناقلاو
: ةیاعرلا يلوتم – 8•
 .صاصتخالا ةھج نم رارقب وأ مكحب ثدحلا ھیلإ ملُس صخش لكو ، يصولا وأ مألا وأ دجلا وأ بألا•
) 2 ( ةدام•
 بقاعی ةمیرج لكشت ةعقاو يأ باكترا تقو ةلماك تاونس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلاً ایئازج لأسی ال•

 .نوناقلا اھیلع
) 3 ( ةدام•
 عیمج يف ةمكحمللو ، رخآ يمسر يصخش تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی•

 .يدالیملا میوقتلاب نسلا بسحتو ، ھنس ریدقتل ةصتخملا ةیبطلا ةھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ لاوحألا
) 4 ( ةدام•
: يلی امب ثادحألا ةیاعر ةنجل صتخت•
 .ةبسانملا ةیاعرلا نكامأ يف مھعادیإب رمألاو فارحنالل نیضرعملا ثادحألا تالكشم يف رظنلا – 1•
 .ةصتخملا تاھجلا عم قیسنتلاب مھتاجایتحا ةیبلتو عمتجملا يف طارخنالل مھتداعإو مھلیغشتو مھلیھأت ةعباتم – 2•
 .ثدحلا دض اھنم ةرداصلا ریبادتلا يف رظنلا ةداعإ ةمكحملا نم بلطلا – 3•
 ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإل وأ نمتؤم لئاعل وأ ھتیاعر يلوتمل ثدحلا میلست ریبدت ذاختاب تارارقلا رادصإ – 4•

ً اقفو فارحنالل ثدحلا ضرعت تالاح يف كلذو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا وأ ثادحألل ةیعامتجالا
 .نوناقلا اذھ يف ةنیبملا طورشلل

يناثلا بابلا•
ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلا•
) 5 ( ةدام•
:ةیلاتلا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحی ةمیرج رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا بكترا اذإ•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 2 .میلستلا – 1•
.يئاضقلا رابتخالا – 4 .ةنیعم تابجاوب مازتلالا - 3•
.ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف عادیإلا – 5•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 6•
 تابوقع نم ھیلع ىضقی ام ادع رخآ نوناق يف ھیلع صوصنم ریبدت وأ ةبوقع ةیأب ثدحلا اذھ ىلع مكحی الو•

 .ةیعبت
 ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ ھنأش يف ذختی الف هرمع نم ةعباسلا غلبی مل ناك اذإف•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو
) 6 ( ةدام•
 صخش ىلإ ملس ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا مھنم يأ يف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلست نوكی•

 .كلذب اھلئاع دھعتی اھب قوثوم ةرسأ ىلإ وأ ھكولسو هریس نسحو ھتیبرتب دھعتی مھریغ نم وأ ھبراقأ نم نمتؤم
 بجو ھل ةقفن ریرقت ھیلإ ھمیلستب مكح نمم بلطو ھیلع قافنإلابً انوناق مزلی نم ھل ناك وا لام اذ ثدحلا ناك اذإو•

 ھتقفن نع لوئسملا ھب مزلی ام وأ ثدحلا لام نم لصحی يذلا غلبملا میلستلاب مكحلا يف نیعت نأ ةمكحملا ىلع
 نوناق يف ررقملا قیرطلاب اھلیصحت متیو ، ةقفنلا ءادأ دیعاومو ةددحملا ةسلجلاب ھنالعإ دعب كلذوً اعرش
.ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا

.تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل ھیلع قافنإلاب مزتلملا ریغ ىلإ ثدحلا میلستب مكحلا نوكیو•
) 7 ( ةدام•
 ةرازوب ةصتخملا تاھجلا ةفرعمب ھلابقتسال ةدعملا ةبسانملا نكامألا يف فارحنالل ضرعملا ثدحلا عادیإ بجی•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا
 اذإ ةمكحملل ھمیدقتل ثادحألا ةباین ىلع فارــحنالل ضرعملا ثدـــــحلا ضرــع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلعو•

: ةیتآلا ریبادتلا دحأ ثدحلا نأش يف ررقت نأ ةمكحمللو كلذ ھتحلصم تضتقا
 تادھعتلا ذخأ عم نمتؤم لئاعل ملس ،ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا ھیف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتمل ھمیلست – 1•

.لاوحألا عیمجب ةمزاللا
.ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ھعادیإ – 2•
 .لبقتسملا يف ھكولسو هریس نسح ةبقارمل ، ةباتك ھتیاعر يلوتم ىلإ راذنإلا ھیجوت – 3•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 4•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 5•
 ثدحلا ةحلصم نأ ةنجللا تأر اذإ( ةمكحملا نم رارق نود ریبادتلا هذھ دحأ ذاختا ثادحألا ةیاعر ةنجلل زوجیو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب كلذو ثدحلا ةلاحو قفتی امب ھلیدعت اھل نوكت امك ، )كلذ بلطتت
) 8 ( ةدام•
 عناصملا دحأ وأ ةصصختملا دھاعملا وأ زكارملا دحأب ھقاحلإ متی نأب ينھملا بیردتلاب ثدحلا قاحلإب مكحلا نوكی•

 ماظتنا قیعی ال امبو ثدحلا فورظ عم بسانتی امبو ھبیردت لبقت يتلا كلذب ةصتخملا عرازملا وأ رجاتملا وأ
.تاونس ثالث زواجت ال ریبدتلا اذھل ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، يساسألا میلعتلا يف ثدحلا

) 9( ةدام•
: كلذل ةدم ددحت نأ ىلع اھعیمج وأ ةیلاتلا تابجاولا دحأب ثدحلا مازلإب مــكحلا نوكی•
.اھیف ھبتشملا نكامألا دایترا رظح – 1•
 .قالخألا داسفو ةریسلا ءوسب مھنع رھتشا نم وأ نیدرشملا ةبحاصم رظح – 2•
 .ةمكحملا اھددحت تاھج مامأ ةددحم تاقوأ يف روضحلا – 3•
 يتلا كلذ ھباش ام وأ ةیحابإ مالفأ وأ فنعلا مالفأ اھیف دھاشی يتلا نكامألا ىلع ددرتلا ثدحلا ىلع رــــظحی – 4•

.ةراض ةیبلس راثآ نم اھیف امم مالفألا كلت دیلقت ىلإ وأ ھفارحنا ىلإ يدؤت
 .تاونس ثالث ىلع دیزت الو رھشأ ةتس نع مازلإلا ةدم لقت ال نأ ىلع•
) 10 ( ةدام•
 اھددحت يتلا تابجاولاب ھمایق عم فارشإلاو ھیجوتلا تحت ةیعیبطلا ھتئیب يف ثدحلا عضوب يئاضقلا رابتخالا متی•

 .نیتنس ىلع دیزت ال ةدمل كلذو كولسلا بقارم اھحرتقی يتلاو ةمكحملا
 ھیلع موكحملا ةظحالمو ثادحألا ةمكحم رارقلً اقفو يئاضقلا رابتخالا تابلطتم ذیفنت كولسلا بقارم ىلعو•

 ةیرود ریراقت ثادحألا ةمكحم ىلإ عفری نأ ھیلعو ، ھتیبرت ىلع نیمئاقلاو ھتیاعر يلوتملو ھل تاھیجوتلا میدقتو
 .ھیلع فارشإلاو هرمأ ىلوتی يذلا ثدحلا نع رھشأ ةثالث لك ةرم

 يف ةررقملا ةبسانملا ىرخألا ریبادتلا نم هارت ام ذختتل ةمكحملا ىلع رمألا ضرع رابتخالا يف ثدحلا لشف اذإف•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا

) 11 ( ةدام•
 ، لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 ىدحإ وأ ھلیھأتل بسانم دھعم يف عادیإلا نوكی ةصاخلا تاجایتحالا وأ ةقاعإلا يوذ نم ثدحلا ناك اذإو
 يف تاونس رشع ىلع دیزت الأ ىلع عادیإلا ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا
 ىلع بجیو ، فارحنالل ضرعتلا تالاح يف تاونس ثالثو ، حنجلا يف تاونس سمخو تایانجلا مئارج
 ررقتل رثكألا ىلع رھشأ ةتس لك ھكولسو ھتلاح نعً اریرقت ةمكحملل مدقت نأ ثدحلا اھب عدوأ يتلا ةسسؤملا
 .كولسلا بقارم ریرقت ءوض ىلع ھنأش يف هارت ام ةمكحملا

) 12 ( ةدام•
 ، ھنسو ةیضرملا ھتلاحو بسانتت يتلا ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 .ھتلاح اھیلإ وعدت يتلا ةیانعلا اھیف ىقلتیو
 ضرعی ةنس ىلع اھنم يأ دیزت نأ زوجی ال ةیرود تارتف يف جالعلا تحت ھئاقب ىلع ةباقرلا ةمكحملا ىلوتتو•

 غلب اذإو كلذب حمست ھتلاح نأ اھل تبث اذإ ھتیاعر يلوتمل ھمیلست ةمكحمللو ، ءابطألا ریراقت اھلالخ اھیلع
 تایفشتسملا ىدحإ ىلإ ھلقن متی ھجالع رارمتـسا يعدتست ھتلاح تناكو نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا
 .رابكلا جالعل ةصصختملا ةیجالعلا

) 13 ( ةدام•
 ضعبب اھضعب تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبت مل يذلا ثدحلا بكترا اذإ•

 عبُتی امك ، بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجو ةددعتم مئارج بكترا يذلا لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا
 .مكحلا كلذ ىلع ةقحال وأ ةقباس ىرخأ ةمیرج بكترا ثدحلا نأ ریبدتلاب مكحلا دعب رھظ اذإ كلذ

) 14( ةدام•
 .نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی•
) 15 ( ةدام•
 .ثدحلا ىلع دبؤملا سبحلاب الو مادعإلاب مكحی ال•
 وأ مادعإلا اھتبوقع ةیانج رمعلا نم ةرشع ةنماثلا زواجی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ يذلا ثدحلا بكترا اذإو•

.ةنس ةرشع سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی ، دبؤملا سبحلا
 ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی تقؤملا سبحلا اھتبوقع ةمیرج ثدحلا بكترا اذإو•

 .ةمیرجللً انوناق
. نرتقت مل وأ سبحلاب ةبوقعلا هذھ تنرتقا ءاوس ةمارغلاب ثدحلا بقاعی الو•
 يف ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا ماكحأ قیبطت يف ةمكحملا ةطلسب ةقباسلا ماكحألا لخت الو•

.ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا
) 16 ( ةدام•
 عیقوت نمً الدب – دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف – ثادحألا ةمكحمل زوجی•

 دحأب ثدحلا ىلع مكحت نأ سبحلا اھیف زوجی يتلا مئارجلا يفو ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا

) 17 ( ةدام•
 ةیداحلا نس غلب اذإف ،ةیباقعلا تاسسؤملا يف ثدحلا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت يرجی•

 لصفنم ناكم يف ذیفنتلا نوكی نأ ىلع ، ةماعلا نوجسلا دحأ يف اھنم ةیقابلا ةدملا وأ ةبوقعلا ھیلع ذفنت نیرشعلاو
 ثادحألاب ةصاخلا ةیباقعلا ةسسؤملا يف ھیلع ذیفنتلا رارمتسا زوجیو ، نینوجسملا يقابل ةصصخملا نكامألا نع
 .رھشأ ةتس زواجت ال ةیقابلا ةدملا تناكو كلذ نم ةروطخ كانھ نكی مل اذإ

) 18 ( ةدام•
 ةحنج وأ ةیانج بكتراو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلا ةحلصم وأ قیقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ•

 ھضرع بجیو ھیلع ضبقلا خیرات نم عوبسأ ىلع دیزت ال ةدملً ایطایتحا سبحلا زاج ،ً ایطایتحا ھسبح يضتقت
 .رھشأ ةثالث زواجی ال امب ىرخأ ددمل وأ ةدمل اھدیدجت يف رظنلل ثادحألا ةمكحم ىلع

 ةظحالملا رود ىدحإ ھعادیإ ةماعلا ةباینلل زوجیو ، ةنس ةرشع سمخ غلبی مل يذلا ثدحلاً ایطایتحا سبحی الو•
 عوبسأ ىلع عادیإلا ةدم دیزت الأ ىلع ، ھیلع ظفحتلا يعدتست ىوعدلا فورظ تناك اذإ بلط لك دنع ھمیدقتو
 .ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو اھدم ةمكحملا رمأت مل ام ھطبض خیرات نم

 مزتلی نأ ىلع ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ةقباسلا ةرقفلا يف ھیلع صوصنملا عادیإلا نمً الدب زوجیو•
 رانید يتئام زواجت ال ةمارغب مازتلالا اذھب لخی نم لك بقاعیو ، ةمكحملا وأ ةباینلا ةفرعمب ھبلط دنع ھمیدقتب
.ھمازتلاب اھیف لخی ةرم لك نع

 ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ظفحتلا وأ سبحلا رارق دم يف رظنلا دنع ثادحألا ةمكحمل زوجی امك•
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ھیلع ظفحتلل

) 19 ( ةدام•
 ةظحالمو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا ذیفنت ىلع فارشإلا كولسلا بقارم ىلوتی•

 ثدحلا نع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلإو ثادحألا ةمكحم ىلإً اریرقت عفری نأ ھیلع بجیو ، اھب مھیلع موكحملا
 .ھكولس ىلع فارشإلا ىلوتی يذلا

) 20 ( ةدام•
 نذإ نود ھبایغ وأ ھنكس رییغت وأ ھضرم وأ ثدحلا توم ةلاح يف كولسلا بقارم غالبإ ةیاعرلا يلوتم ىلع•

 نع لوؤسملا اذھ بقاعیو ، كلذب ھملع خیرات نم نیعوبسأ لالخ كلذو ھیلع أرطی رخآ ئراط يأ نع كلذكو
 .رانید فلأ زواجت ال ةمارغب داعیملا يف غالبإلا مدع

) 21 ( ةدام•
 اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4 (و )3 ( دونبلا دحأ ىضتقمب ھیلع ضورفملا ریبدتلا مكح ثدحلا فلاخ اذإ•

 وأ ھل ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجی ال امب ریبدتلا ةدم ةلاطإب مكحت نأ ھلاوقأ عامس دعب ةمكحمللف ، نوناقلا
 .ثدحلا ةلاح عم قفتی رخآً اریبدت ھب لدبتست نأ

) 22 ( ةدام•
 ةباین بلط ىلع ءانب وأ )19( ةدامللً اقفو كولسلا بقارم نم اھیلإ ةمدقملا ریراقتلا ىلع اھعالطا دعب ، ةمكحملل•

 ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ةیاعرلا يلوتم نم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا
 يضم دعب الإ هدیدجت زوجی الف بلطلا اذھ ضفر اذإو ، نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح ةاعارم عم ، ھلادبإب وأ
 .ھیف نعطلل لباق ریغ نأشلا اذھ يف رداصلا مكحلا نوكیو ، ھضفر خیرات نم لقألا ىلع رھشأ ةثالث

) 23 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب وأ اھسفن ءاقلت نم ثادحألا ةباین ترذنأ فارحنالل ضرعتلا تالاح نم ةلاح يف ثدحلا طبض اذإ•

 راذنإلا اذھ ىلع ضارتعالا زوجیو ، لبقتسملا يف ھكولس ةبقارمل ةباتك ھتیاعر يلوتم ثادحألا ةیاعر ةنجل نم
 ھیف لصفلاو ضارتعالا اذھ رظن يف عبتیو ،ھملست خیرات نمً اموی رشع ةسمخ لالخ ثادحألا ةمكحم مامأ
 .نعطلل لباق ریغ مكحلا نوكیو ةیئازجلا رماوألا يف نعطلل ةررقملا تاءارجإلا

 ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس زواجی ال يذلا سبحلاب بقاعیو•
: نم لك نیتبوقعلا نیتاھ

 ىدحإ يفً اددجم فارحنالل ھضرعت كلذ ىلع بترتو ،ثدحلا ةبقارم ، ةقباسلا ةرقفللً اقفو هراذنإ دعب لمھأ – 1•
.نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا

 ضرعت وأ ةمیرج ثدحلا باكترا كلذ ىلع بترت اذإ ھلبق ھتابجاو دحأ ءادأ يف لمھأو ثدحلا ھیلإ ملس –2•
 .نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحإب فارحنالل

) 24 ( ةدام•
 ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ، لاوحألا عیمج يف ثادحألا ةمكحمل•

 يتلا تارودلا روضحب فارحنالل ضرعملا وأ فرحنملا ثدحلا ةیاعر يلوتم مازلإب رارق رادصإ ، ثادحألا
ً اقفو كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ةرودلا ةدم ةمكحملا ددحتو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم اھمظنی
 تارودلا وأ تاودنلا روضح نع لوبقم رذع نود فلختی يذلا ةیاعرلا يلوتم بقاعیو ، اھددحی يتلا دیعاوملل
 .رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید ةئامسمخ نع لقت ال ةیلام ةمارغب اھیلإ راشملا

) 25 ( ةدام•
 نع لقت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، جاوزألا وأ دادجألا وأ نیوبألا ادع امیف•

 ةھجل وأ صخشل ھمیلستب مكحً اثدح ىفخأ نم لك نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام
 .كلذ ىلع هدعاس وأ رارفلل ھعفد وأ نوناقلا اذھ ماكحألً اقبط

) 26 ( ةدام•
 تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،ً انوناق اھیلع صوصنم دشأ ىرخأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم•

 يأب ھل اھلھس وأ اھكولس ىلع ھضرح وأ هدعاس وأ كلذل هدعأ وأ فارحنالا تالاح ىدحإلً اثدح ضرع نم لك
ً.العف فارحنالل ضرعتلا ةلاح ققحتت مل ولو ھجو

 ناك وأ دیدھت وأ هاركإ لئاسو ثدحلا عم مھتملا لمعتسا اذإ تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو•
 ناك وأ نوناقلا ىضتقمب ھیلإً املسم ناك وأ ھتظحالم وأ ھتیبرت نع لوؤسم وأ ھتیاعر يلوتم نم وأ ھلوصأ نم
 .مھركذ مدقت نمم يأ دنعً امداخ

 ال ةدمل سبحلا ةبوقعلا تناك ةفلتخم تاقوأ يف ولو ثدح نم رثكأ ىلع ةمیرجلا تعقو اذإ لاوحألا عیمج يفو•
.تاونس عبس ىلع دیزت

) 27 ( ةدام•
 نیرشعلاو ةیداحلا لمكی ملو ةنس ةرشع سمخ ھنس زواجت يذلا ثدحلا اھب عدوملا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدمل زوجی•

 صتخملا ةسسؤملا بیبط ری مل ام ، سبحلا ةبوقعل هذیفنت دنع ةسسؤملل ةیلخادلا تامدخلا يف لمعلاب ھفیلكت
 .ھب صاخلا ذیفنتلا فلمب نوُدت ةیحص بابسأل اھیف لمعلا نم هءافعإ

)28( ةدام•
 فرحلاو لامعألا يف ھلیغشت نوكی نأ ةنیعم ةینف ةراھمب عتمتی يذلاو ھیلع موكحملا ثدحلا لیغشت دنع ىعاری•

)29( ةدام ھتراھم عم بسانتت يتلا
 وأ ةینف لامعأ نم ھب موقی امعً ارجأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةبوقعلا ةدم يضقی يذلا ھیلع موكحملا ثدحلا قحتسی•

 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھب ردصی يتلا دعاوقللً اقفو اھنم لك يف هرجأ ددحتیو ، ةیمدخ وأ ةیجاتنا
 .هرجأ ةلیصح نم قافنإلا ةلاحلا هذھ يف ھیلع موكحملا ثدحللو ، لمعلاو

) 30 ( ةدام•
 ، سبحلا ةبوقع ذیفنت ةجیتن ھیلع موكحملا ثدحلا ةحص ىلعً اررض كانھ نأ ةیباقعلا ةسسؤملا بیبطل نیبت اذإ•

 ةمكحم سیئر ىلع رمألا ضرع ثادحألا ةباین ىلإ بلطی يذلا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدم غالبإ ھیلع بجو
 .ثدحلا نأش يفً ابسانم هاری امب رمأیل ثادحألا

) 31 ( ةدام•
 هذھ عنم زوجی الو ، ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ةرایزلل ةصصخملا نكامألا دحأ يف ھیلع موكحملا ثدحلا ةرایز متت•

 .ةسسؤملا لخاد ھكولسب قلعتی ببس يأل تارایزلا
 .اھلاوحأو ثادحألا ةرایز دعاوق میظنتب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق ردصیو•
) 32 ( ةدام•
 .يدارفنالا سبحلا فرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت زوجی ال•
ثلاثلا بابلا•
ثادحألا ةمكحم•
) 33 ( ةدام•
 ةمكحملاب ةمكحم لیكو نع ھتجرد لقت ال ءاضقلا لاجر دحأ نم لكشت ثادحأ ةمكحم ةیلكلا ةمكحملاب أشنت•

 نوكیو ءاسنلا نم لقألا ىلع امھدحأ نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخو ةاضقلا نم نانثا ھنواعیو ، ةیلكلا
 ریرقت میدقت هوجولا عیمج نم ثدحلا فورظ ثحب دعب نیریبخلا ىلعو ،ً ایبوجو ةمكاحملا تاءارجإ امھروضح
 .اھمكح ةمكحملا ردصت نأ لبق كلذو ةمكحملل

.ثادحألا ةباین ءاضعأ دحأ ةمكحملا يف ةماعلا ةباینلا لثمیو•
.اھئاشنإ رارق يف ةمكحم لك صاصتخا رئاود ددحتو•
 نم لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو عم قافتالاب لدعلا ریزو نم رارق امھیلإ راشملا نیریبخلا نییعتب ردصیو•

 .ریخألا نم رارق اھب ردصی يتلا طورشلا مھیف رفاوتت نم نیب
 ةنامألاب ھلمع يدؤی نأب ثادحألا ةمكحمل ةیفانئتسالا ةرئادلا مامأً انیمی ھتفیظو ماھم ةرشابم لبق ریبخلا فلحیو•

.قدصلاو
) 34 ( ةدام•
 ضرعتلا تالاح ىدحإ ھیف ترفاوت وأ ةمیرجلا ھیف تعقو يذلا ناكملاب ثادحألا ةمكحم صاصتخا ددحتی•

 بسحب ھمأ وأ ھیصو وأ ھتیاعر يلوتم وأ وھ ھیف میقی يذلا وأ ثدحلا ھیف طبض يذلا ناكملاب وأ فارحنالل
.لاوحألا

) 35 ( ةدام•
 ام ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا ثادحألا ةمكحم مامأ عبتت•

 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ صنت مل
) 36 ( ةدام•
 فورظ يف رظنلل ةیئالو ةطلسو نیفرحنملا ثادحألا ایاضق عیمج يف ةیئازج ةیئاضق ةطلس ثادحألا ةمكحمل•

 .فارحنالل نیضرعملا ثادحألا
 و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع صوصنملا مئارجلا يف لصفلاب اھریغ نود ةمكحملا هذھ صتختو•

 .نوناقلا اذھ نم )26(و )25(و )24(
) 37 ( ةدام•
 نم مزلی امب دوزتو ىرخألا مكاحملا تاسلج داقعنا نكامأ نع ةلصفنم نكامأ يف ثادحألا مكاحم تاسلج دقعت•

 .ثدحلا روضح ھیضتقی امو ةمكاحملا ةعیبط عم بسانتت يتلا لئاسولا
 ىضتقم تأر اذإ ثدحلا اھیف عدوی يتلا ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإب اھتاسلج دقع ةمكحمللو•

 .كلذل
) 38 ( ةدام•
 نأ ثدحلا رمأ يف لصفلا لبقو حنُجلاو تایانجلا مئارج يفو فارحنالل ضرعتلا تالاح يف ةمكحملا ىلع بجی•

 وأ فارحنالا ىلإ ھتعفد يتلا لماوعلا حضوی ثدحلا ةلاحبً اریرقت ھمیدقت دعب كولسلا بقارم لاوقأ ىلإ عمتست
 .ةربخلا لھأ يأرب ةناعتسالا ةمكحملل زوجی امك ،ھحالصإل ھتاحرتقمو ، ھل ضرعتلا

) 39 ( ةدام•
 لیحا ةنس ةرشع ينامث ىلع مھنس دیزت نورخآو ، رثكأ وأ ثدح مھنیب ناكو ةیانج باكتراب نومھتملا ددعت اذإ•

 .ثدحلا ىلإ ةبسنلاب نوناقلا اذھ ماكحأ قبطت نأ ىلع ،ً الصأ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عیمجلا
 اھلو هوجولا عیمج نم ھفورظ ثحبت نأ ثدحلا ىلع اھمكح ردصت نأ لبق ةلاحلا هذھ يف ةمكحملا ىلع بجیو•

 .ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب كولسلا يبقارم وأ ءاربخلا نم هارت نمب كلذ يف نیعتست نأ
 مھتاو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل ثدحلا ناك وأ ةیانجب ةطبترم ریغ ةحنج باكتراب نومھتملا ددعت اذإو•

.ةصتخملا ةمكحملا ىلإ نورخآلا لاُحیو ثادحألا ةمكحم ىلإ ثدحلا میدقت بجو ، ةحنُج وأ ةیانج باكتراب
) 40 ( ةدام•
 نوماحملاو دوھشلاو ھبراقأو ثدحلا ىوس اھرضحی نأ زوجی الو ةینالع ریغ يف ثدحلا ةمكاحم يرجت•

. صاخ نذإب روضحلا ةمكحملا ھل زیجت نمو كولسلا وبقارمو
 ةباین ماحم وأ ھتیاعر يلوتم روضحب ءافتكالاو ھسفنب ةمكاحملا روضح نم ثدحلا ءافعإ ثادحألا ةمكحملو•

 وأ ھلاؤس دعب ةسلجلا نم ثدحلا جارخإب رمأت نأ ةمكحمللو ، كولسلا بقارم ةمكاحملا رضحی نأ ىلع ، ھنع
 جارخإ ةلاح يف زوجی الو ، كلذل ةرورض تأر اذإ ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اوركُذ نمم يأ جارخإب
 امب ثدحلا ماھفإ دعب الإ ةنادإلاب مكحلا ةمكحملل زوجی ال امك ،كولسلا بقارم وأ ھیماحم جارخإب رمأت نأ ثدحلا
ً.ایروضح مكحلا ربتعی ةلاحلا هذھ يفو تاءارجإ نم ھتبیغ يف مت

) 41 ( ةدام•
 .ةمكاحملاو قیقحتلا يتلحرم يف ھنع عافدللً ایماحم لكوی نأ يف قحلا ھتیاعر يلوتمل وأ ثدحلل•
 .ةمھملا هذھب موقیً ایماحم ھل بدتنت نأ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجو ھنع عافدلل ٍيماحم لیكوت متی مل اذإو•
) 42 ( ةدام•
 .نوناقلا اذھل نیعضاخلا ثادحألا ىلع ءازجلا نوناق يف اھیلع صوصنملا دوعلا ماكحأ يرست ال•
) 43 ( ةدام•
 هذھ نم ةیلاخ ةفیحصلا ردصتو ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص يف قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم ماكحأ بسحت ال•

 .ماكحألا
) 44 ( ةدام•
 ذیفنتلا بجاو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ثدحلا ىلع رداصلا مكحلا نوكی•

 .فانئتساللً الباق ناك ولوً اروف
) 45 ( ةدام•
 اھتبوقع زواجت الو ثدحلا اھبكتری يتلا ةھاع ىلإ يضفملا ىذألاو غیلبلا ىذألا مئارج يفو حنجلا مئارج يف•

 .هدعب وأ مكحلا رودص لبق ھعم حلاصتی وأ ثدحلا نع وفعی نأ ھیلع ينجملل زوجی تاونس رشع ةدمل سبحلا
 تاسسؤملا ىدحإ يف عادیإلا وأ سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع وفعلا وأ حلصلا يف ھیلع ينجملا بغر اذإو•

 ھیف رظنتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ كلذبً ابلط مدقی نأ ھلف ھتنادإب يئاھنلا مكحلا رودص دعب ، ةیعامتجالا
 .ةقباسلا ةرقفللً اقفو

 ثدحلا نع جرفیو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا ىلع بترتی ام وفعلا وأ حلصلا لوبق ىلع بترتی لاوحألا لك يفو•
ً.اروف

) 46 ( ةدام•
 ثدحلا ةیاعر يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ، ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب ، ثادحألا ةمكحمل زوجی•

ةیتآلا لاوحألا يف
 فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ انز وأ ضرع كتھ وأ باصتغا ةمیرج يف ةیاعرلا يلوتم ىلعً ایئاھن مكح اذإ – 1•

 .ةمیرج يأ يف سبحلابوأ ةنامألاو
 راھتشالل ةجیتن وأ ةلماعملا ءوس ببسب ھتیبرت وأ ھقالخأ وأ ھتمالس وأ ثدحلا ةحص رطخلل ضرع اذإ – 2•

 .ةریسلا داسفب
.نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةیعامتجالا ةیاعرلا رود نمً اراد ثدحلا عادیإب مكح اذإ – 3•
 اھیلوتم تمرح يتلا ةیاعرلا قوقح ةرشابم تدنسأ ةقباسلا ةرقفللً اقبط ةیاعرلا نم دحلاب ةمكحملا تضق اذإف•

 .ثدحلا اھب عدوی يتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا راد ىلإ وأ نمتؤم صخش ىلإ وأ نیرخآلا ھبراقأ دحأ ىلإ اھنم
) 47 ( ةدام•
 يتلاو ثادحألا ةباین ىلع ةحنُج وأ ةیانج باكتراب مھتملا فرحنملا ثدحلا ضرع ثادحألا ةیامح ةطرش ىلوتت•

 .اھیف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاو ةیئازجلا ىوعدلا ةرشابمب اھدحو صتخت
) 48 ( ةدام•
 ھل نمل وأ ھیدلاول ثدحلا میلستب ردصت يتلا ماكحألا ادع ، ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجی•

 .ھیف رثأ تاءارجإلا يف وأ مكحلا يف نالطب وأ نوناقلا قیبطت يف أطخل الإ اھفانئتسا زوجی الف ، ھیلع ةیالولا
) 49 ( ةدام•
 .ةیلكلا ةمكحملاب كلذل صصخت رثكأ وأ ةیفانئتسا ةرئاد مامأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا نوكی•
 .ةمكحم لیكو نع لقت ال ةجردب امھنم لك نیرخآ نیوضعو راشتسم ةسائرب ةیفانئتسالا ةرئادلا لكشتو•
 يأ نوكی الأ ىلع لقألا ىلع ءاسنلا نم امھدحأ نوكی نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخ ةمكحملا نواعیو•

 .ىلوألا اھتلحرم يف ىوعدلا رظن يف كارتشالا ھل قبس دق امھنم
) 50 ( ةدام•
 ، ثادحألا ةباین نم وأً انوناق ھلثمی نم وأ ھلكوی نم وأ ثدحلا نم بلطب ةیفانئتسالا ةرئادلا ىلإ فانئتسالا عفری•

 .ةحنُج وأ ةیانج ةمیرجلا تناك ءاوس
) 51 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم ردصی دیدج رارقب الإ ھب قطنلا موی نم ةلماك ةنس ةدمل هذیفنت لفُغأ ریبدت يأ ذفُنی ال•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین
) 52 ( ةدام•
 رادصإو تاعزانملا عیمج يف لصفلاب هریغ نود اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئر صتخی•

 .نوناقلا اذھلً اقفو ةرداصلا ماكحألا ذیفنتب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا
) 53 ( ةدام•
 مكحلا ذیفنتب ةقلعتملا قاروألا عیمج ھیف عدوت عوضوملا فلم ھیلإ مضی ذیفنتلل فلم ھیلع موكحم ثدح لكل أشنی•

 سیئر ىلع فلملا اذھ ضرعیو .ماكحأو رماوأو تارارق نم ذیفنتلا نأش يف ردصی ام ھیف تبثیو ھیلع رداصلا
 .ةقباسلا ةداملا يف ھیلع صن امم ءارجإ وأ رارق يأ ذاختا لبق ةمكحملا

) 54 ( ةدام•
 ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا رود ةرایزب ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ ثادحألا ةمكحم سیئر موقی•

 تاھجلا نم كلذ ریغو ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا
 .ثدحلا ةحلصمل تاءارجإلا نمً امزال هاری ام ذاختاب رمأیو ،لقألا ىلع رھشأ ةثالث لك كلذو ثادحألاب ةینعملا

) 55 ( ةدام•
 ماكحألً اقفو ثادحألا ةیاعر ةنجل تارارق نم وأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذیفنت يرجی•

 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق
) 56 ( ةدام•
 تررق ، ىوعدلا يف لصفلا لبق ھصحف يعدتست ةیسفنلا وأ ةیلقعلا وأ ةیندبلا ثدحلا ةلاح نأ ةمكحملا تأر اذإ•

 اذھ متی نأ ىلإ ىوعدلا يف ریسلا فقویو ، كلذل مزلت يتلا ةدملل ةبسانملا نكامألا دحأ يف ةظحالملا تحت ھعضو
 .صحفلا

) 57 ( ةدام•
 كاردإلا ىلع ةردقلا ثدحلا دقفأ يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع ضرم ریثأت تحت ةمیرجلل نوكملا لعفلا عقو اذإ•

 مكح ،هرایتخا ةیرح وأ ھكاردإ میسج وحن ىلع تفعضا ةیضرم ةلاحبً اباصم ةمیرجلا تقو ناك وأ رایتخالاو
 اذھ يف ةررقملا عاضوأللً اقفو ریبدتلا اذھ ذختیو ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ھعادیإب
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب باصی نملً اضیأ نوناقلا

) 58 ( ةدام•
 ھلو ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ھغالبإ بجی ، ھنأش يف ردصی مكح لكو ثدحلا ىلإ ھنالعإ نوناقلا بجوی ءارجإ لك•

 .نوناقلا اذھ يف ةررقملا نعطلا قرط ثدحلا ةحلصمل رشابی نأ
) 59 ( ةدام•
 .ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زوجی ال•
) 60 ( ةدام•
 اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ھنس نأ رابتعاب ةبوقعب مھتم ىلع مكُح اذإ•

.نوناقللً اقفو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ثادحألا ةباین تعفر
 تعفر اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنس نأ رابتعاب مھتملا ىلع مكُح اذإو•

 قاروألا ةلاحإو اھمكح ءاغلإب ءاضقلاو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ةماعلا ةباینلا
.ھیف فرصتلل ثادحألا ةباین ىلإ

 نم )18( ةدامللً اقبط ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا زوجیو مكحلا ذیفنت فقو بجی نیتقباسلا نیتلاحلا نم لك يفو•
 .نوناقلا اذھ

 ةماعلا ةباینلل زوجی هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مثً اثدح هرابتعاب مھتم ىلع مكُح اذإو•
.ةقباسلا تارقفلا يف نیبملا وحنلا ىلع ھیف رظنلا دیعتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ

عبارلا بابلا•
طرش تحت جارفإلا•
) 61 ( ةدام•
 ةدملا فصن ىضمأ دق ناك اذإ كلذو سبحلاب ھیلع موكحملا فرحنملا ثدحلا نع طرش تحت جارفإلا زوجی•

 ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم ةفرعمب ، ھنع ةعُضوملا ریراقتلا تناك ىتمو ، ھیلع اھب موكحملا
.ةبوقعلا نم ةیقابلا ةدملا طرش تحت جارفإلا نوكیو ً.انسح ھنع جارفإلا دعب ھكولس نوكی نأ عقوتت

) 62 ( ةدام•
 رفاوت نم ةباینلا ققحتتو ، ھتیاعر يلوتم نم وأ ثدحلا نم ثادحألا ةباین ىلإ طرش تحت جارفإلا بلط مدقی•

 ثدحلا نع ةیباقعلا ةسسؤملا نم ةمدقملا ریراقتلا ءوض ىلع ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا طورشلا
 .صتخملا كولسلا بقارم فارشإ تحت ثدحلا اذھ عضت نأ اھلو ، ھیلع موكحملا

) 63 ( ةدام•
 وأ كولسلا بقارم نم ریرقت ىلع ًءانب كلذو اھیف ھنع جرفأ يتلا ةدملا لالخ ھنع جرفملا ثدحلا كولس ءاس اذإ•

 ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإبً ارارق ثادحألا ةباین تردصأ ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم
.ھنع جارفإلا تقو مكحلا نم ةیقاب تناك يتلا ةدملا يضمیل

) 64 ( ةدام•
 ً.ایئاھن جارفإلا حبصأ ، ھتدم ءاضقنا ىتح طرش تحت جارفإلا غُلی مل اذإ•
سماخلا بابلا•
ةیماتخ ماكحأ•
) 65 ( ةدام•
ً اقبط ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا ىفُعی•

 .نوناقلا اذھل
) 66 ( ةدام•
 ھنأشب دری مل امیف ھیلإ راشملا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق يف ةدراولا ماكحألا قبطت•

 .نوناقلا اذھ يف صن
) 67 ( ةدام•
 ایاضق نع تامولعم رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع رظحی•

 .مھیلع مكحلا رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق ءاوس مھروص وأ نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا
 .امھیف مت امع صخلم وأ ثادحألا ایاضقل ةمكاحملا وأ قیقحتلا عئاقو رشن رظحی امك•
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسال ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن زوجیو•
 فلأ نع لقت ال ةمارغب ةداملا اذھ يف نیبملا رظحلا ةفلاخم نع ثبلا وأ ةعاذإلا وأ رشنلا نع لوؤسملا بقاعیو•

 .رانید فالآ ةسمخ زواجت الو رانید
) 68 ( ةدام•
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخاب ردصی•

.لمعلاو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو تابجاو يدؤی نأب ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحیو•
) 69 ( ةدام•
 ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم میظنتو دیدحتل ةمزاللا تارارقلا لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ردصی•

 .اھیف نیلماعلا بدنو نییعتو اھراقم دیدحتو ، نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا
ةیحاضیإلا ةركذملا•
2015 ةنسل )111( مقر نوناقلل•
ثادحألا نوناق رادصإب•
يضاملا نرقلا نم ریخألا فصنلا يف ثادحألا تاعیرشت تروطت•
 ةیملعلا ةیبرتلا لوصأ نمض لفطلل ةلودلا اھرفوت نأ بجی يتلا ةیامحلا دعاوق راطإ يف اھیلإ رظنی حبصأو•

 .ةثیدحلا
 خیراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا اھیلع تقفاو يتلا لفطلا قوقح ةیقافتا تردص دقف راطإلا اذھ يفو•

 م1991 ةنسل )104( مقر موسرملاب تیوكلا ةلود اھنیب نمو لودلا مظعم اھیلع تقداصو م20/11/1989
 ةیقافتالاب ةحضوملا لفطلا قوقح مارتحاب فارطألا لودلا اھیف تمزتلا يتلاو م25/9/1991 خیراتب رداصلا
 قلعتت يتلا تاءارجإلا عیمج يف ھنأ ىلع تصن امك ، زییمتلا عاونأ نم عون يأل لافطألا عاضخإ مدعبو
 وأ ةیرادإلا تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم اھب تماق ءاوس لافطألاب
 .لافطألا حلاصمل لوألا رابتعالا يلوی نأ تاءارجإلا هذھ لك يف بجیف ةیعیرشتلا

 ةماقإلا ریفوت اھنمو ةلودلا ةدعاسمو ةیامح ىلع لوصحلا يف ، ھتئیب نم مورحملا لفطلا قحب ةیقافتالا تینع امك•
 ةفلاخمب ھماھتا متی لفط لك قحب فارطألا لودلا فارتعابو لافطألا ةیاعرل صصخت تاسسؤم يف ھل ةبسانملا
 يف ھجامدنا ةداعإ لیعفتو ھنس اھیف ىعاری ةیناسنإ ةقیرطب لماعی نأ يف كلذ ھیلع تبثی وأ يئازجلا نوناقلا
 ھیلع نیینوناقلا ءایصوألا وأ ھیدلاو قیرط نع ھیلإ ةھجوملا مھتلابً اروف هراطخإو ھتءارب ضارتفابو عمتجملا
 يف لصفلل ةلقتسم ةیئاضق ةئیھ ھتمكاحمل صصخت نأو ھعافد میدقتل ةمزاللا ةینوناقلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو
 نیضرعملا وأ نیفرحنملا لافطألل ةبسانم تاسسؤمو تاءارجإو تاعیرشتً اضیأ صصخت نأو ، هاوعد
 .فارحنالل

 مقر اھرارق بجومب ثادحألا ءاضق ةرادإل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا تردصأ امك•
 اھنمو ثادحألا ءاضق يف اھرفاوت مزلی يتلا ئدابملا نمً اددع تسرأ يتلاو )نیكب دعاوق( ناونع تحت 40/33

 وھ ءاضقلا اذھ لثم ءاشنإ نم فدھلا نأو ، دلب لكل ةینطولا ةیمنتلا ةیلمع نم أزجتی ال ءزج وھ ءاضقلا اذھ نأ
 كلذل نیلھؤملا نم مھل ةنواعملا تاطلسلاو ءاضقلا اذھ نوسرامی نم نوكی نأو ، ثدحلل هافرلاو ةیاعرلا قیقحت
 يھو ةیساسألا تارابتعالا نم ددع ءوض يف ءاضقلا اذھ لمعی نأو ةیبیردت تارود بجومبً اصاخً الیھأت
 لوصحلا يف اذكو ، تمصلا مازتلا يفو ، ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ھغالبإ يف ھقحو ، ثدحلا يف ةءاربلا ضارتفا
 يفو مھباوجتساو دوھشلا ةھجاوم يف ھقحو ، يصولا وأ امھدحأ وأ نیدلاولا روضح يفو ، ماحم تامدخ ىلع
 ثادحألا لصف ةاعارمو مالعإلا لئاسوب ثدحلا ایاضق نع تامولعم رشن مدعو ىلعأ ةمكحم مامأ فانئتسالا
 ردقب فیفختلاو ، مھزاجتحال ةصصخملا تاسسؤملا يف ذیفنتلا ءانثأ وأ ةمكاحملا يف ءاوس نیغلابلا نع
 تحت جارفإلا ىلإ ءوجللا نم راثكإلاو ءازجلا نوناق يف ةررقملا ةیرحلل ةدیقملا ةددشملا تابوقعلا نم عاطتسملا
 .ھیف ریكبتلاو طرش

 ئدابملا قنتعا يذلا يبرعلا لفطلا قوقح ىلع قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ردص امك•
.لفطلا قوقح ةیقافتا يف ةدراولا فادھألاو ماكحألاو

 نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا نألً ارظنو ةیلودلا ةرسألا اھتقنتعا يتلاو ةمدقتملا ئدابملا ةاعارمبو•
 ثادحألل ةیئانجلا ةلماعملا ىلإ رظنلا اھلالخ روطت دوقع ةثالث ىلع دیزی ام هرودص ىلع ىضم دق ثادحألا
 تاءازجلا يف رظنلا لبق مھل يوبرتلاو يعامتجالا جالعلا وھ ساسألا يف اھنم دوصقملا فدھلا حبصأ ثیحب
 مھل نییداع دارفأك مھعمتجم يف طارخنالاو يوسلا قیرطلا ىلإ ةدوعلل مھلھؤی يذلا وحنلا ىلع كلذو ، ةیباقعلا
: باوبأ ةسمخ ىلعً المتشم ثادحألل نوناق دادعإ ىضتقا يذلا رمألا وھو ، ھب ضوھنلاو ھمدقت يف لعاف رود

: ةماعلا ماكحألا : لوألا بابلا•
 ثدحلاو ثدحلا اھنمو نوناقلا يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تاملكلا فیرعت ھنم ىلوألا ةداملا تنمضتو•

 تاسسؤمو ثادحألا ةیامح ةطرشو ثادحألا ةباینو ثادحألا ةمكحمو ، فارحنالل ضرعملاو ، فرحنملا
 رادو ، ةفایضلا رادو ، ةیباقعلا تاسسؤملاو ، ةظحالملا رادو ، لابقتسا زكرمو ، ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا
 بقارمو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكمو ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمو ، عادیإلا
.ةیاعرلا يلوتمو ثادحألا ةیاعر ةنجلو ، كولسلا

 باكترا تقو ةلماك نینس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلل ةیئازجلا ةیلوؤسملا عانتما )2( ةداملا تررق دقو•
 تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی نأب )3( ةداملا تضقو ، ةمیرج لكشت ةعقاو يأ
 بسحتو ثدحلا نس ررقتل ةصتخملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحمللو رخآ يمسر يصخش
 ثادحألا ةیامحل تءاج يتلا ثادحألا ةیاعر ةنجل تاصاصتخا )4( ةداملا تنیبو يدالیملا میوقتلاب نسلا
.فارحنالل نیضرعملا

 مئارج نم ثدحلا ھبكتری ام ةجلاعمل ةررقملا ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلل نوناقلا نم يناثلا بابلا صصُخو•
.ثادحألا نم نیتینس نیتئف نیب تزیمف

 .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا : ىـلوألا ةئفلا•
 .ةرشع ةسداسلا زواجتت ملو ةرشع ةسماخلا ھنس غلب يذلا ثدحلا : ةیناثلا ةئفلا•
 ةیئاقولا ریبادتلا نوناقلا نم )5( ةداملا تنیب دقف نوناقلا نم )14 ىلإ 5( نم داوملا اھتنیب ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو•

.ثدحلا ىلع اھب مكحلا زوجی يتلا ةیجالعلاو
 وأ ریبدت يأب ةینسلا ةلحرملا هذھ يف ثدحلا ىلع مكحی نأ زوجی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةیناثلا ةرقفلا تضقو•

 .ةیعبت تابوقع نم ھیلع يضقی ام ادع رخآ نوناق يف اھیلع صوصنم ةیئازج ةبوقع
 عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ هرمع نم ةعباسلا غلبی مل نم نأش يف ذختی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةثلاثلا ةرقفلا تنیبو•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف
 .)5( ةداملا يف اھیلإ راشملا ریبادتلا فیرعت )13 ىلإ 6( نم داوملا تلوانتو•
 تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع نسلا هذھ يف ثدحلا اھیف بكتری يتلا ةلاحلا مكح )13( ةداملا تنیب امك•

 .بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجی ثیحب ةددعتم مئارج لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا اھضعبب
 .نورشعلاو ةـیداحلا نــــــس ھــــــیلع موــــــكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی نأب )14( ةداملا تضق امك•
 ةداملا تنیبف ةرشع ةسداسلا زواجی ملو ةنس ةرشع سمخ ثدحلا نس اـــــھیف غــــــلب يتلاو : ةیناثلا ةئفلا امأ•

 ذیفنتلا ةمارغلاب مكحلا ةـــلاح يــــــــف زوجی ال ھنأو ً،انوناق ةررقملا ةبوقعلا ھل ففخت نأ ىلع نوناقلا نم )15(
 .ذیفنتلا تقو ةلماك ةنس ةرشع تس هرمع زواجی مل نم ىلع يندبلا هاركإلا قیرطب

 ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا قیبطت يف ةمكحملا ةطلس ةداملا هذھ نم ةریخألا ةرقفلا تنیب امك•
 .ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا يف ةصاخلا

 عیقوت نمً الدب دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف ، ةمكحملل )16( ةداملا تزاجأو•
 نم )6( ، )5( ، )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحت نأ )15( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلا
 .)5( ةداملا

.ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت نكامأ )17( ةداملا تنیبو•
 ةحلصمل كلذ ثادحألا ةباین تأر اذإ ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلل يطایتحالا سبحلا )18( ةداملا تزاجأو•

 ، ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبی مل يذلا ثدحلل ةبسنلاب سبحلا اذھ ترظحو ، ھتاذ ثدحلا ةحلصمل وأ قیقحتلا
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ةظحالملا رود ىدحإ يف ثدحلا عادیإ ةباینلل تزاجأو

 ثدحلا ةفلاخم )21( ةداملا تنیب امك ثادحألا ىلع كولسلا بقارم لامعأ نع )20( و )19( ناتداملا ثدحتتو•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأل

 ةیاعر ةنجل وأ ةباینلا بلط ىلع ءانب وأ اھیلإ مدقت يتلا ریراقتلا ىلع ءانب ، ةمكحملل )22( ةداملا تزاجأو•
 ةاعارم عم رخآب ھلادبإب وأ ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ، ةیاعرلا يلوتم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا
 .نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح

 وأ ةیاعرلا يلوتم اھبكتری يتلا مئارجلا ىلع باقعلا ىلع نوناقلا نم )26 ىلإ 23( نم داوملا تصنو•
 .ثدحلا نع نولوؤسملا

 ةسسؤملا لخاد اھنوضاقتی يتلا روجألاو ثادحألا لیغشت تاءارجإو دعاوق )30 ىلإ 27( نم داوملا تلمتشاو•
 .ةیباقعلا

 )32( ةداملا ترظح امك ،ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ثادحألا ةرایزل ةصصخملا نكامألا ىلإ )31( ةداملا تراشأو•
.يدارفنالا سبحلا ةفرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت

 اھلیكشت نوناقلا نم )35(و )34(و )33( داوملا اھیف تنیب ، ثادحألا ةمكحمل نوناقلا نم ثلاثلا بابلا صصخو•
 ایاضق يف ةیئازج تاطلس نم اھل ام )36( ةداملا تددحو ، اھتاءارجإ يف عبتملا نوناقلاو اھتاصاصتخا دیدحتو
 صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب اھریغ نود صتخت امك ، فارحنالل نیضرعملا ثادحألاو نیفرحنملا ثادحألا
 .)26(و )25(و )24(و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع

 اھعامتساو اھداقعنا نكامأ نم ثادحألا ةمكحم يف تاسلجلا داقعنا ریس ةیفیك )38(و )37( ناتداملا تحضوو•
 .كولسلا بقارم لاوقأل

 ثادحأ مھنیب نم نوكیو ةحنج وأ ةیانج باكتراب نومھتملا اھیف ددعتی يتلا ةلاحلا مكح )39( ةداملا تنیبو•
 .نورخآ

 امك ، روضحلا نم ثدحلا ءافعإ يف ةطلس ةمكحمللو ةینالع ریغ يف ةمكاحملا ىرُجت نأ )40( ةداملا تبجوأو•
 ھل لكوی مل اذإو ھتیاعر يلوتم قیرط نع وأ ھسفنب امإ يماحم لیكوتب مھتملا ثدحلا قح )41( ةداملا ترقأ
 .كلذ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجوً ایماحم

 ماكحأ باستحا مدع ىلع )43( ةداملا تصنو ، ثادحألا ىلع دوعلا ماكحأ نایرس مدع )42( ةداملا تررق امك•
 كلذو ماكحألا نم ةیلاخ ثدحلل ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص رادصإ تبجوأو ، قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم
. ھلبقتسم ىلعً اصرح

ً الباق ناك ولوً اروف )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب رداصلا مكحلا ذیفنت )44( ةداملا تبجوأو•
 .فانئتسالل

 ىلع بترتی ام اھیلع يرسیو ثدحلا اھبكتری يتلا مئارجلا ضعب نع وفعلا وأ حلصلا ماكحأ )45( ةداملا تنیبو•
 .عمتجملا يف طارخنالا نع ةبوقعلا ھقوعت ال ىتحو ثدحلا ةحلصم ةاعارمل كلذو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا

 ، اھیف ةنیبملا لاوحألا يف ةیاعرلا يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ةمكحملل )46( ةداملا تزاجأو•
 .ثادحألا مئارجب ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلا يف ةصتخملا ةھجلا )47( ةداملا تحضوأو

 .ةیفانئتسالا ةرئادلا لیكشتو ثادحألا ةمكحم ماكحأ فانئتسا قرط )50 ىلإ 48( نم داوملا تحضوأ امك•
 ردصی دیدج رارقب الإ ریبدتلا ذفنی ال نأب )51( ةداملا تحضوأ دقف ةلماك ةنس ةدمل ریبادتلا دحأ ذیفنت لفُغأ اذإو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم
 .ذیفنتلا تاعزانم عیمج يف لصفلا اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئرب )52( ةداملا تطانأ امك•
 وأ رارق يأ هذاختا لبق ثادحألا ةمكحم سیئر ىلع ضرعی ثدح لكل ذیفنتلل فلم ءاشنإ )53( ةداملا تررقو•

 .ذیفنتلا تاعزانم يف ءارجإ
 رود ةرایز ، ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ وھ ىلوتی نأب ثادحألا ةمكحم سیئر ىلإ )54( ةداملا تدھعو•

 ریغو ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا
 .ثدحلا ةحلصملً امزال هاری امب رمأیل مھب ةینعملا تاھجلا نم كلذ

 تاءارجإلا نوناق ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذفنت )55( ةدامللً اقفوو•
 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو

 تاءارجإ فقوتو كلذ ىعدتسا اذإً ایسفن وأً ایلقع وأً ایندب ثدحلا صحف ةیناكمإ )57(و )56( ناتداملا تنیبو•
 فعض وأ يسفن وأ يلقع ریثأت تحت عقو ةمیرجلل نوكملا لعفلا نأ تبث اذإو ، صحفلا متی نأ ىلإ ىوعدلا ریس
ً اضیأ ریبدتلا اذھ ذختیو ، ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكح ، يلقع
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب

 لكبو ھب ھنالعإ نوناقلا بجویو ثدحلا دض ذختی ءارجإ لكب ، ثدحلا ةیاعر يلوتم غالبإ )58( ةداملا تبجوأو•
 .نوناقلا يف ةررقملا قرطلاب مكحلا وأ ءارجإلا اذھ ىلع نعطلا ةرشابم ھل تزاجأو ، هدض ردصی مكح

 رمع فالتخا توبث )60( ةداملا تنیب امك ، ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زاوج مدعب )59( ةداملا تضقو•
 تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ ةماعلا ةباینلل زوجی ھنإف مكحلا رودص دعب ةیمسرلا قاروألاب ثدحلا
 نم )18( ةدامللً اقفو ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا تزاجأو ، مكحلا ذیفنت فقو بوجو عم ھیف رظنلا دیعتل مكحلا
 .نوناقلا اذھ

 جارفإلا تاءارجإو دعاوق )64 ىلإ 61( نم داوملا تلوانت دقف ، طرش تحت جارفإلل عبارلا بابلا صصُخو•
 ماظنلا اذھ يف عسوتلا يف ةیلودلا ئدابملا اھیف يعور يتلاو ، سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع طرش تحت
 وأ ثدحلا نم طورشملا جارفإلا بلطب مدقتلا زاوجو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلل ةبسنلاب
 ةباینلف ھكولس ءاس اذإو ، ھكولس نسح عقوت عم اھیلع موكحملا ةدملا فصن ءاضقنا دعب ھتیاعر يلوتم نم
 .ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإ ثادحألا

 يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا )65( ةداملا تفعأ ثیح نوناقلل ةیماتخلا ماكحألل سماخلا بابلا صصُخو•
 .ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر

 .نوناقلا اذھ يف صن ھنأشب دری مل امیف ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق قیبطت )66( ةداملا تددحو•
 يأ رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع )67( ةداملا ترظحو•

 رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق مھروص وأ ثادحألا نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا ایاضق نع تامولعم
 اذھ ةفلاخم تبقاعو ، اھیف راد امع صخلم وأ مكاحملا تاسلج وأ قــیقحتلا عئاقو رشن ترظح امك ، مكحلا
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسا ىلإ ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن طقف تزاجأو ، ةمارغلا ةبوقعب رظحلا

 نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخال ردصی نأب )68( ةداملا تررق امك•
 ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحی نأ ىلع لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو يدؤی نأب

 ةیاعرلا تاسسؤمل ةمظنملا تارارقلا رادصإ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ىلوتی نأب )69( ةداملا تضقو•
 .اھیف نیلماعلا بدن وأ نییعتو اھراقم دیدحتو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا ةیعامتجالا

•
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ثادحألا ةرادإ نوناق

ءارزولا سلجم
2015 ةنسل )111( مقر نوناق
ثادحألا نوناق رادصإب
، روتسدلا ىلع عالطالا دعب

، ھل ةلدعملا نیناوقلاو م1960 ةنسل )16( مقر نوناقلاب رداصلا ءازجلا نوناق ىلعو•
 1960 ةنسل )17( مقر نوناقلاب رداصلا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق ىلعو•
، ھل ةلدعملا نیناوقلاو•
، نوجسلا میظنت نأشب 1962 ةنسل )26( مقر نوناقلا ىلعو•
 ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )38( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا نوناق ىلعو•

، ھل
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )67( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا يندملا نوناقلا ىلعو•
،ثادحألا نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
، اھیف راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو تاردخملا ةحفاكم نأش يف 1983 ةنسل )74( مقر نوناقلا ىلعو•
ھل ةلدعملا نیناوقلاو ةیصخشلا لاوحألا نأش يف 1984 ةنسل )51( مقر نوناقلا ىلعو•
 راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو ةیلقعلا تارثؤملا ةحفاكم نأش يف 1987 ةنسل )58( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•

، اھیف
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو ءاضقلا میظنت نوناق نأشب 1990 ةنسل )23( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•
، تصنتلا ةزھجأو ةیفتاھلا تالاصتالا ةزھجأ لامعتسا ةءاسإ نأشب 2001 ةنسل )9( مقر نوناقلا ىلعو•
رشنلاو تاعوبطملا نأش يف 2006 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
 ربع ةمظنملا ةمیرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب رداصلا 2006 ةنسل )5( مقر نوناقلا ىلعو•

، لافطألاو ءاسنلا ةصاخو صاخشألاب راجتإلا ةبقاعمو عنم نأشب اھلوكوتوربو ، ةینطولا
، عومسملاو يئرملا مالعإلا نأشب 2007 ةنسل )61( مقر نوناقلا ىلعو•
،يلھألا عاطقلا يف لمعلا نأشب 2010 ةنسل )6( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأش يف 2010 ةنسل )8( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةماعلا تادعاسملا نأش يف 2011 ةنسل )12( مقر نوناقلا ىلعو•
، لفطلا قوقح نأش يف 2015 ةنسل )21( مقر نوناقلا ىلعو•
لفطلا قوقح ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب 1991 ةنسل )104( مقر موسرملا ىلعو•
، يبرعلا لفطلا قوقح قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ىلعو•
•
:هانردصأو ھیلع انقدص دقو ، ھصن يتآلا نوناقلا ىلع ةمألا سلجم قفاو•
•
ىلوأ ةدام•
 .ثادحألا نأش يف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعی•
ةیناث ةدام•
 مامأ ةروظنملا تابلطلاو ىواعدلا ةفاك قفارملا نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا مكاحم ىلإ اھتلاحب لاحت•

 صاصتخا نم تحبصأ يتلاو ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا ةمكحم
 لمعلا لبق اھمامأ ةروظنملا نوعطلا رظن يف زییمتلاو فانئتسالا اتمكحم رمتست نأ ىلع ، ثادحألا مكاحم
 .ثدحلل حلصأ وھ امیف ھماكحأ قیبطتب مزتلتو ، نوناقلا اذھ ماكحأب

ةثلاث ةدام•
 .قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتی صن لكو ، ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىغُلی•
ةعبار ةدام•
 لمعیو ةیمسرلا ةدیرجلا يف رشنیو نوناقلا اذھ ذیفنت – ھصخی امیف ٌلك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سیئر ىلع•

 .هرودص خیرات نم ةنس دعب ھب
تیوكلا ریمأ بئان•
حابصلا رباجلا دمحألا فاون•
ـھ 1437 لوألا عیبر 20 : يف فیسلا رصقب ردص•
م 2015 ربمــسید 31 : قفاوملا•
ثادحألا نوناق•
لوألا بابلا•
ةماع ماكحأ•
) 1 ( ةدام•
: اھنم لك نیرق نیبُملا ىنعملا نوناقلا اذھ مكح يف ةیلاتلا تاحلطصملاو تاملكلاب دصُقی•
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتی مل صخش لك : ثدحلا – 1•
 ھیلع بقاعیً العف بكتراو ةرشع ةنماثلا زواجتی ملو هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لمكأ نم لك : فرحنملا ثدحلا– 2•

.نوناقلا
: ةیتآلا تالاحلا ىدحإ يف دجوی ثدح لك : فارحنالل ضرعملا ثدحلا – 3•
 .ةفرطتم وأ ةیباھرإ تاعامجل مضنا وأ ةریسلا ءوس مھنع رھتشا نیذلا وأ مھب ھبتشملا وأ نیفرحنملا طلاخ اذإ – أ•
 ةلاح يف ھمأ ةطلس نم وأ ھیصو وأ ھتیاعر ىلوتم نم وأ ھیوبأ ةطلس نمً اقرام وأ كولسلا ئیس ناك اذإ – ب•

.ھتیلھأ مدع وأ ھبایغ وأ ھیلو ةافو
.بیردتلا وأ میلعتلا دھاعم وأ ةسردملا وأ تیبلا نم بورھلا داتعا اذإ – ج•
 يأب ةقدصلاو ناسحإلا ءادجتسا وأ ةھفات تامدخ وأ علس ضرع لوستلا لامعأ نم دعیو ،ً الوستم دجو اذإ – د•

 .شیعللً ایدجً ادروم حلصی ال امم تناك ٍةلیـسو
.لئاع نودب دجو اذإ – ـھ•
 ىلع ھتردق يف رثؤی وحن ىلع كلذو يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع وأ يدسج ضرمبً اباصم ناك اذإ – و•

 .ریغلا ةمالس وأ ھتمالس ىلع ھنم ىشخی ثیحب رایتخالا وأ كاردإلا
 .ينیدلا فرطتلاو ناطیشلا ةدبعك ةفرطتم تادقتعمو راكفأ قانتعاو رخآلا سنجلاب ھبشتلا – ز•
: ثادحألا ةمكحم – 4•
 .ثادحألا ایاضق رظنب صتختو نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةأشنملا ةمكحملا•
: ثادحألا ةباین – 5•
 اھریغو ثادحألا اھبكتری يتلا حنجلاو تایانجلا ایاضق يف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاب ةفلكم ةصصختم ةباین•

.نوناقلا اذھ يف ةنیبملا تاصاصتخالا نم
: ثادحألا ةیامح ةطرش – 6•
 اھنع تالالدتسالا عمجو مئارجلا هذھ نع يرحتلا ءارجإو ثادحألا مئارج ةحفاكمو عنمب موقت ةصصختم ةطرش•

 .ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ةسارحو ثادحألاب ةقلعتملا تارارقلاو ماكحألا ذیفنتو اھطبضو
: ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم – 7•
 نم مھریغو مھیلع موكحملا ثادحألا لابقتساب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو لبق نم فلكت ةسسؤم لك•

 ةعیبطو نسلاو سنجلا ثیح نم ةبسانملا عادیإلا تاسسؤم ىلع مھعیزوتو مھفینصتو مھعادیإ بولطملا ثادحألا
ً اقفو ةصتخملا تاھجلا نم اھریغ نم وأ ةمكحملا نم رمأب عادیإلا ناك ءاوس يلقعلا ىوتسملاو فارحنالا
 .نوناقلا اذھ ماكحأل

: يلی ام صخألا ىلع لمشتو•
: لابقتسالا زكرم – أ•
 رفاوتت ىتح مھئاویإو مھلاوحأ ةساردلً اتقؤم مھیلع ظفحتلل فارحنالل نیضرعملا ثادحألا لبقتسی يذلا ناكملا•

.عادیإلا وأ ةیاعرلا تاسسؤمل مھلاقتنا وأ مھجورخل ةمئالملا ةئیبلا
: ةظحالملا راد – ب•
 ةمكحم وأ ةماعلا ةباینلا ىرتو ةنس ةرشع سمخ نع مھنس لقی نیذلا ثادحألا زاجتحا ھیف متی يذلا ناكملا•

 .مھرمأ يف لصفلا نیحل مھتظحالمو مھیلع ظفحتلا ضرغبً اتقؤم اھیف مھعادیإ ثادحألا
: ةیباقعلا تاسسؤملا – ج•
 نم رارق اھمیظنتب ردصیو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت ھیف يرجی يذلا ناكملا•

 .ةیلخادلا ریزو عم قافتالاب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
: ةفایضلا راد – د•
 مھمیلستب ثادحألا ةیاعر ةنجل ررقت وأ ةمكحملا مكحت وأ ةباینلا رمأت نیذلا ثادحألا ءاویإ ھیف متی يذلا ناكملا•

 رفسیو ةیاعرلا هذھل ةساملا مھتجاحل مھیوذ لالخ نم وأ مھسفنأ ءاقلت نم اھل نومدقتی وأ نمتؤم لئاعك اھیلإ
 رادلا لبقت نأ زوجیو ، عمتجملل مھتداعإل ةمئالملا فورظلا مھل رفوتت ىتح مھلوبق بوجو نع يعامتجالا ثحبلا
 يف جامدنالل مھدادعإو مھلیھأتوً ایعامتجا مھجالع متی ملو اھب موكحملا ریبدتلا ةرتف اوھنأ نمل عادیإلا تالاح
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو نوصتخملا هدعی لماش يعامتجا ثحب ءوض يف كلذو ، يجراخلا عمتجملا

: عادیإلا راد – ـھ•
 ةئیب يف جامدنالل مھدادعإوً ایعامتجا مھلیھأت ةداعإ ىلوتتو ، اھب مھعادیإب موكحملا ثادحألا ھب عدوی يذلا ناكملا•

 يف ىعاریو .ةدیدجلا ةئیبلا عم مھفیكتلً انامض ةقحاللا ةیاعرلا جمارب لالخ نم مھجورخ دعب مھتعباتم مث ةحلاص
 تاطارتشالا اھب رفوتت نأ ىعاری امك ءاسنلا نم اھب نوفرشملاو اھیف نولماعلا نوكی نأ ثانإلل ةصصخملا رادلا
 .مھل ةبسانملا ةیاعرلاو

:ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتاكم – و•
 نیفرحنملا ثادحألا تالاح ةساردب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم فلكت ةیلھأ وأ ةیموكح بتاكم•

 رابتخالا تابلطتم ذیفنتب وأ ةصتخملا تاھجلا ىلإ مھنع ةیعامتجالا ریراقتلا میدقتو فارحنالل نیضرعملاو
 ةماعلا ةباینلا نم وأ ةمكحملا نم نیلوحملا ثادحألا لمشتو ،يئاھنلا جارفالا وأ طرش تحت جارفإلاو يئاضقلا
 .ةظحالملا رود وأ ةطرشلا نم وأ

 مھجالع لفكت يتلا تاحرتقملا مدقتو ةمكاحملل مھمیدقت لبق ثادحألل ةیعامتجالا ثوحبلا ءارجإب بتكملا صتخیو•
 تالاجمو لمعلا بتاكم عم نواعتلاو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا وأ ریبادتلا ددم ءاھتنا دعب
 .ثادحألا لیغشت تالاجم حتفل ةئیبلا يف لیغشتلا

: ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم – ز•
 ءایلوأل ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلاو ةیعوتلل تارود دادعإ ىلوتی لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب أشنی بتكم•

 ىلع ًءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ثادحألا ةمكحم رمأت نیذلا فارحنالل نیضرعملا وأ نیفرحنملا ثادحألا رومأ
 ةصتخملا تاھجلا تارودلا هذھ ذیفنت ىلع فارشإلا ىلوتتو اھیف ماظتنالاب مھمازلإ ثادحألا ةیاعر ةنجل بلط
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ددحیو ةینعملا ةیلھألا وأ ةیموكحلا تاھجلا وأ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب
 .ةیرادإلاو ةینفلا ھتیعبتو بتكملا اذھ تاصاصتخا لمعلاو

: كولسلا بقارم – ح•
 رابتخالا تابلطتمب مایقلل ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب قحلی يعامتجا ثحاب وأ يئاصخأ•

 تابلطتمب مایقلاو ، ةصتخملا تاھجلل ثادحألا نع تاساردلاو ریراقتلا میدقتو يعامتجالا ثحبلاو يئاضقلا
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم اھب ھیلإ دھعت يتلا ریبادتلا ذیفنتو يطرشلا جارفإلا

: ثادحألا ةیاعر ةنجل – ط•
 يئاضقلا رصنعلا لیثمت اھلیكشت يف ىعاریو مھحلاصم ةیامحو ثادحألا ةیاعر ىلع فرشت ةمئاد ةنجل•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھلیكشتب ردصیو ، ينمألاو يعامتجالاو يسفنلاو ينیدلاو ينوناقلاو
: ةیاعرلا يلوتم – 8•
 .صاصتخالا ةھج نم رارقب وأ مكحب ثدحلا ھیلإ ملُس صخش لكو ، يصولا وأ مألا وأ دجلا وأ بألا•
) 2 ( ةدام•
 بقاعی ةمیرج لكشت ةعقاو يأ باكترا تقو ةلماك تاونس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلاً ایئازج لأسی ال•

 .نوناقلا اھیلع
) 3 ( ةدام•
 عیمج يف ةمكحمللو ، رخآ يمسر يصخش تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی•

 .يدالیملا میوقتلاب نسلا بسحتو ، ھنس ریدقتل ةصتخملا ةیبطلا ةھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ لاوحألا
) 4 ( ةدام•
: يلی امب ثادحألا ةیاعر ةنجل صتخت•
 .ةبسانملا ةیاعرلا نكامأ يف مھعادیإب رمألاو فارحنالل نیضرعملا ثادحألا تالكشم يف رظنلا – 1•
 .ةصتخملا تاھجلا عم قیسنتلاب مھتاجایتحا ةیبلتو عمتجملا يف طارخنالل مھتداعإو مھلیغشتو مھلیھأت ةعباتم – 2•
 .ثدحلا دض اھنم ةرداصلا ریبادتلا يف رظنلا ةداعإ ةمكحملا نم بلطلا – 3•
 ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإل وأ نمتؤم لئاعل وأ ھتیاعر يلوتمل ثدحلا میلست ریبدت ذاختاب تارارقلا رادصإ – 4•

ً اقفو فارحنالل ثدحلا ضرعت تالاح يف كلذو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا وأ ثادحألل ةیعامتجالا
 .نوناقلا اذھ يف ةنیبملا طورشلل

يناثلا بابلا•
ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلا•
) 5 ( ةدام•
:ةیلاتلا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحی ةمیرج رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا بكترا اذإ•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 2 .میلستلا – 1•
.يئاضقلا رابتخالا – 4 .ةنیعم تابجاوب مازتلالا - 3•
.ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف عادیإلا – 5•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 6•
 تابوقع نم ھیلع ىضقی ام ادع رخآ نوناق يف ھیلع صوصنم ریبدت وأ ةبوقع ةیأب ثدحلا اذھ ىلع مكحی الو•

 .ةیعبت
 ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ ھنأش يف ذختی الف هرمع نم ةعباسلا غلبی مل ناك اذإف•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو
) 6 ( ةدام•
 صخش ىلإ ملس ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا مھنم يأ يف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلست نوكی•

 .كلذب اھلئاع دھعتی اھب قوثوم ةرسأ ىلإ وأ ھكولسو هریس نسحو ھتیبرتب دھعتی مھریغ نم وأ ھبراقأ نم نمتؤم
 بجو ھل ةقفن ریرقت ھیلإ ھمیلستب مكح نمم بلطو ھیلع قافنإلابً انوناق مزلی نم ھل ناك وا لام اذ ثدحلا ناك اذإو•

 ھتقفن نع لوئسملا ھب مزلی ام وأ ثدحلا لام نم لصحی يذلا غلبملا میلستلاب مكحلا يف نیعت نأ ةمكحملا ىلع
 نوناق يف ررقملا قیرطلاب اھلیصحت متیو ، ةقفنلا ءادأ دیعاومو ةددحملا ةسلجلاب ھنالعإ دعب كلذوً اعرش
.ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا

.تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل ھیلع قافنإلاب مزتلملا ریغ ىلإ ثدحلا میلستب مكحلا نوكیو•
) 7 ( ةدام•
 ةرازوب ةصتخملا تاھجلا ةفرعمب ھلابقتسال ةدعملا ةبسانملا نكامألا يف فارحنالل ضرعملا ثدحلا عادیإ بجی•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا
 اذإ ةمكحملل ھمیدقتل ثادحألا ةباین ىلع فارــحنالل ضرعملا ثدـــــحلا ضرــع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلعو•

: ةیتآلا ریبادتلا دحأ ثدحلا نأش يف ررقت نأ ةمكحمللو كلذ ھتحلصم تضتقا
 تادھعتلا ذخأ عم نمتؤم لئاعل ملس ،ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا ھیف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتمل ھمیلست – 1•

.لاوحألا عیمجب ةمزاللا
.ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ھعادیإ – 2•
 .لبقتسملا يف ھكولسو هریس نسح ةبقارمل ، ةباتك ھتیاعر يلوتم ىلإ راذنإلا ھیجوت – 3•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 4•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 5•
 ثدحلا ةحلصم نأ ةنجللا تأر اذإ( ةمكحملا نم رارق نود ریبادتلا هذھ دحأ ذاختا ثادحألا ةیاعر ةنجلل زوجیو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب كلذو ثدحلا ةلاحو قفتی امب ھلیدعت اھل نوكت امك ، )كلذ بلطتت
) 8 ( ةدام•
 عناصملا دحأ وأ ةصصختملا دھاعملا وأ زكارملا دحأب ھقاحلإ متی نأب ينھملا بیردتلاب ثدحلا قاحلإب مكحلا نوكی•

 ماظتنا قیعی ال امبو ثدحلا فورظ عم بسانتی امبو ھبیردت لبقت يتلا كلذب ةصتخملا عرازملا وأ رجاتملا وأ
.تاونس ثالث زواجت ال ریبدتلا اذھل ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، يساسألا میلعتلا يف ثدحلا

) 9( ةدام•
: كلذل ةدم ددحت نأ ىلع اھعیمج وأ ةیلاتلا تابجاولا دحأب ثدحلا مازلإب مــكحلا نوكی•
.اھیف ھبتشملا نكامألا دایترا رظح – 1•
 .قالخألا داسفو ةریسلا ءوسب مھنع رھتشا نم وأ نیدرشملا ةبحاصم رظح – 2•
 .ةمكحملا اھددحت تاھج مامأ ةددحم تاقوأ يف روضحلا – 3•
 يتلا كلذ ھباش ام وأ ةیحابإ مالفأ وأ فنعلا مالفأ اھیف دھاشی يتلا نكامألا ىلع ددرتلا ثدحلا ىلع رــــظحی – 4•

.ةراض ةیبلس راثآ نم اھیف امم مالفألا كلت دیلقت ىلإ وأ ھفارحنا ىلإ يدؤت
 .تاونس ثالث ىلع دیزت الو رھشأ ةتس نع مازلإلا ةدم لقت ال نأ ىلع•
) 10 ( ةدام•
 اھددحت يتلا تابجاولاب ھمایق عم فارشإلاو ھیجوتلا تحت ةیعیبطلا ھتئیب يف ثدحلا عضوب يئاضقلا رابتخالا متی•

 .نیتنس ىلع دیزت ال ةدمل كلذو كولسلا بقارم اھحرتقی يتلاو ةمكحملا
 ھیلع موكحملا ةظحالمو ثادحألا ةمكحم رارقلً اقفو يئاضقلا رابتخالا تابلطتم ذیفنت كولسلا بقارم ىلعو•

 ةیرود ریراقت ثادحألا ةمكحم ىلإ عفری نأ ھیلعو ، ھتیبرت ىلع نیمئاقلاو ھتیاعر يلوتملو ھل تاھیجوتلا میدقتو
 .ھیلع فارشإلاو هرمأ ىلوتی يذلا ثدحلا نع رھشأ ةثالث لك ةرم

 يف ةررقملا ةبسانملا ىرخألا ریبادتلا نم هارت ام ذختتل ةمكحملا ىلع رمألا ضرع رابتخالا يف ثدحلا لشف اذإف•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا

) 11 ( ةدام•
 ، لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 ىدحإ وأ ھلیھأتل بسانم دھعم يف عادیإلا نوكی ةصاخلا تاجایتحالا وأ ةقاعإلا يوذ نم ثدحلا ناك اذإو
 يف تاونس رشع ىلع دیزت الأ ىلع عادیإلا ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا
 ىلع بجیو ، فارحنالل ضرعتلا تالاح يف تاونس ثالثو ، حنجلا يف تاونس سمخو تایانجلا مئارج
 ررقتل رثكألا ىلع رھشأ ةتس لك ھكولسو ھتلاح نعً اریرقت ةمكحملل مدقت نأ ثدحلا اھب عدوأ يتلا ةسسؤملا
 .كولسلا بقارم ریرقت ءوض ىلع ھنأش يف هارت ام ةمكحملا

) 12 ( ةدام•
 ، ھنسو ةیضرملا ھتلاحو بسانتت يتلا ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 .ھتلاح اھیلإ وعدت يتلا ةیانعلا اھیف ىقلتیو
 ضرعی ةنس ىلع اھنم يأ دیزت نأ زوجی ال ةیرود تارتف يف جالعلا تحت ھئاقب ىلع ةباقرلا ةمكحملا ىلوتتو•

 غلب اذإو كلذب حمست ھتلاح نأ اھل تبث اذإ ھتیاعر يلوتمل ھمیلست ةمكحمللو ، ءابطألا ریراقت اھلالخ اھیلع
 تایفشتسملا ىدحإ ىلإ ھلقن متی ھجالع رارمتـسا يعدتست ھتلاح تناكو نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا
 .رابكلا جالعل ةصصختملا ةیجالعلا

) 13 ( ةدام•
 ضعبب اھضعب تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبت مل يذلا ثدحلا بكترا اذإ•

 عبُتی امك ، بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجو ةددعتم مئارج بكترا يذلا لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا
 .مكحلا كلذ ىلع ةقحال وأ ةقباس ىرخأ ةمیرج بكترا ثدحلا نأ ریبدتلاب مكحلا دعب رھظ اذإ كلذ

) 14( ةدام•
 .نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی•
) 15 ( ةدام•
 .ثدحلا ىلع دبؤملا سبحلاب الو مادعإلاب مكحی ال•
 وأ مادعإلا اھتبوقع ةیانج رمعلا نم ةرشع ةنماثلا زواجی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ يذلا ثدحلا بكترا اذإو•

.ةنس ةرشع سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی ، دبؤملا سبحلا
 ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی تقؤملا سبحلا اھتبوقع ةمیرج ثدحلا بكترا اذإو•

 .ةمیرجللً انوناق
. نرتقت مل وأ سبحلاب ةبوقعلا هذھ تنرتقا ءاوس ةمارغلاب ثدحلا بقاعی الو•
 يف ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا ماكحأ قیبطت يف ةمكحملا ةطلسب ةقباسلا ماكحألا لخت الو•

.ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا
) 16 ( ةدام•
 عیقوت نمً الدب – دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف – ثادحألا ةمكحمل زوجی•

 دحأب ثدحلا ىلع مكحت نأ سبحلا اھیف زوجی يتلا مئارجلا يفو ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا

) 17 ( ةدام•
 ةیداحلا نس غلب اذإف ،ةیباقعلا تاسسؤملا يف ثدحلا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت يرجی•

 لصفنم ناكم يف ذیفنتلا نوكی نأ ىلع ، ةماعلا نوجسلا دحأ يف اھنم ةیقابلا ةدملا وأ ةبوقعلا ھیلع ذفنت نیرشعلاو
 ثادحألاب ةصاخلا ةیباقعلا ةسسؤملا يف ھیلع ذیفنتلا رارمتسا زوجیو ، نینوجسملا يقابل ةصصخملا نكامألا نع
 .رھشأ ةتس زواجت ال ةیقابلا ةدملا تناكو كلذ نم ةروطخ كانھ نكی مل اذإ

) 18 ( ةدام•
 ةحنج وأ ةیانج بكتراو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلا ةحلصم وأ قیقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ•

 ھضرع بجیو ھیلع ضبقلا خیرات نم عوبسأ ىلع دیزت ال ةدملً ایطایتحا سبحلا زاج ،ً ایطایتحا ھسبح يضتقت
 .رھشأ ةثالث زواجی ال امب ىرخأ ددمل وأ ةدمل اھدیدجت يف رظنلل ثادحألا ةمكحم ىلع

 ةظحالملا رود ىدحإ ھعادیإ ةماعلا ةباینلل زوجیو ، ةنس ةرشع سمخ غلبی مل يذلا ثدحلاً ایطایتحا سبحی الو•
 عوبسأ ىلع عادیإلا ةدم دیزت الأ ىلع ، ھیلع ظفحتلا يعدتست ىوعدلا فورظ تناك اذإ بلط لك دنع ھمیدقتو
 .ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو اھدم ةمكحملا رمأت مل ام ھطبض خیرات نم

 مزتلی نأ ىلع ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ةقباسلا ةرقفلا يف ھیلع صوصنملا عادیإلا نمً الدب زوجیو•
 رانید يتئام زواجت ال ةمارغب مازتلالا اذھب لخی نم لك بقاعیو ، ةمكحملا وأ ةباینلا ةفرعمب ھبلط دنع ھمیدقتب
.ھمازتلاب اھیف لخی ةرم لك نع

 ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ظفحتلا وأ سبحلا رارق دم يف رظنلا دنع ثادحألا ةمكحمل زوجی امك•
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ھیلع ظفحتلل

) 19 ( ةدام•
 ةظحالمو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا ذیفنت ىلع فارشإلا كولسلا بقارم ىلوتی•

 ثدحلا نع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلإو ثادحألا ةمكحم ىلإً اریرقت عفری نأ ھیلع بجیو ، اھب مھیلع موكحملا
 .ھكولس ىلع فارشإلا ىلوتی يذلا

) 20 ( ةدام•
 نذإ نود ھبایغ وأ ھنكس رییغت وأ ھضرم وأ ثدحلا توم ةلاح يف كولسلا بقارم غالبإ ةیاعرلا يلوتم ىلع•

 نع لوؤسملا اذھ بقاعیو ، كلذب ھملع خیرات نم نیعوبسأ لالخ كلذو ھیلع أرطی رخآ ئراط يأ نع كلذكو
 .رانید فلأ زواجت ال ةمارغب داعیملا يف غالبإلا مدع

) 21 ( ةدام•
 اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4 (و )3 ( دونبلا دحأ ىضتقمب ھیلع ضورفملا ریبدتلا مكح ثدحلا فلاخ اذإ•

 وأ ھل ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجی ال امب ریبدتلا ةدم ةلاطإب مكحت نأ ھلاوقأ عامس دعب ةمكحمللف ، نوناقلا
 .ثدحلا ةلاح عم قفتی رخآً اریبدت ھب لدبتست نأ

) 22 ( ةدام•
 ةباین بلط ىلع ءانب وأ )19( ةدامللً اقفو كولسلا بقارم نم اھیلإ ةمدقملا ریراقتلا ىلع اھعالطا دعب ، ةمكحملل•

 ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ةیاعرلا يلوتم نم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا
 يضم دعب الإ هدیدجت زوجی الف بلطلا اذھ ضفر اذإو ، نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح ةاعارم عم ، ھلادبإب وأ
 .ھیف نعطلل لباق ریغ نأشلا اذھ يف رداصلا مكحلا نوكیو ، ھضفر خیرات نم لقألا ىلع رھشأ ةثالث

) 23 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب وأ اھسفن ءاقلت نم ثادحألا ةباین ترذنأ فارحنالل ضرعتلا تالاح نم ةلاح يف ثدحلا طبض اذإ•

 راذنإلا اذھ ىلع ضارتعالا زوجیو ، لبقتسملا يف ھكولس ةبقارمل ةباتك ھتیاعر يلوتم ثادحألا ةیاعر ةنجل نم
 ھیف لصفلاو ضارتعالا اذھ رظن يف عبتیو ،ھملست خیرات نمً اموی رشع ةسمخ لالخ ثادحألا ةمكحم مامأ
 .نعطلل لباق ریغ مكحلا نوكیو ةیئازجلا رماوألا يف نعطلل ةررقملا تاءارجإلا

 ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس زواجی ال يذلا سبحلاب بقاعیو•
: نم لك نیتبوقعلا نیتاھ

 ىدحإ يفً اددجم فارحنالل ھضرعت كلذ ىلع بترتو ،ثدحلا ةبقارم ، ةقباسلا ةرقفللً اقفو هراذنإ دعب لمھأ – 1•
.نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا

 ضرعت وأ ةمیرج ثدحلا باكترا كلذ ىلع بترت اذإ ھلبق ھتابجاو دحأ ءادأ يف لمھأو ثدحلا ھیلإ ملس –2•
 .نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحإب فارحنالل

) 24 ( ةدام•
 ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ، لاوحألا عیمج يف ثادحألا ةمكحمل•

 يتلا تارودلا روضحب فارحنالل ضرعملا وأ فرحنملا ثدحلا ةیاعر يلوتم مازلإب رارق رادصإ ، ثادحألا
ً اقفو كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ةرودلا ةدم ةمكحملا ددحتو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم اھمظنی
 تارودلا وأ تاودنلا روضح نع لوبقم رذع نود فلختی يذلا ةیاعرلا يلوتم بقاعیو ، اھددحی يتلا دیعاوملل
 .رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید ةئامسمخ نع لقت ال ةیلام ةمارغب اھیلإ راشملا

) 25 ( ةدام•
 نع لقت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، جاوزألا وأ دادجألا وأ نیوبألا ادع امیف•

 ةھجل وأ صخشل ھمیلستب مكحً اثدح ىفخأ نم لك نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام
 .كلذ ىلع هدعاس وأ رارفلل ھعفد وأ نوناقلا اذھ ماكحألً اقبط

) 26 ( ةدام•
 تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،ً انوناق اھیلع صوصنم دشأ ىرخأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم•

 يأب ھل اھلھس وأ اھكولس ىلع ھضرح وأ هدعاس وأ كلذل هدعأ وأ فارحنالا تالاح ىدحإلً اثدح ضرع نم لك
ً.العف فارحنالل ضرعتلا ةلاح ققحتت مل ولو ھجو

 ناك وأ دیدھت وأ هاركإ لئاسو ثدحلا عم مھتملا لمعتسا اذإ تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو•
 ناك وأ نوناقلا ىضتقمب ھیلإً املسم ناك وأ ھتظحالم وأ ھتیبرت نع لوؤسم وأ ھتیاعر يلوتم نم وأ ھلوصأ نم
 .مھركذ مدقت نمم يأ دنعً امداخ

 ال ةدمل سبحلا ةبوقعلا تناك ةفلتخم تاقوأ يف ولو ثدح نم رثكأ ىلع ةمیرجلا تعقو اذإ لاوحألا عیمج يفو•
.تاونس عبس ىلع دیزت

) 27 ( ةدام•
 نیرشعلاو ةیداحلا لمكی ملو ةنس ةرشع سمخ ھنس زواجت يذلا ثدحلا اھب عدوملا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدمل زوجی•

 صتخملا ةسسؤملا بیبط ری مل ام ، سبحلا ةبوقعل هذیفنت دنع ةسسؤملل ةیلخادلا تامدخلا يف لمعلاب ھفیلكت
 .ھب صاخلا ذیفنتلا فلمب نوُدت ةیحص بابسأل اھیف لمعلا نم هءافعإ

)28( ةدام•
 فرحلاو لامعألا يف ھلیغشت نوكی نأ ةنیعم ةینف ةراھمب عتمتی يذلاو ھیلع موكحملا ثدحلا لیغشت دنع ىعاری•

)29( ةدام ھتراھم عم بسانتت يتلا
 وأ ةینف لامعأ نم ھب موقی امعً ارجأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةبوقعلا ةدم يضقی يذلا ھیلع موكحملا ثدحلا قحتسی•

 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھب ردصی يتلا دعاوقللً اقفو اھنم لك يف هرجأ ددحتیو ، ةیمدخ وأ ةیجاتنا
 .هرجأ ةلیصح نم قافنإلا ةلاحلا هذھ يف ھیلع موكحملا ثدحللو ، لمعلاو

) 30 ( ةدام•
 ، سبحلا ةبوقع ذیفنت ةجیتن ھیلع موكحملا ثدحلا ةحص ىلعً اررض كانھ نأ ةیباقعلا ةسسؤملا بیبطل نیبت اذإ•

 ةمكحم سیئر ىلع رمألا ضرع ثادحألا ةباین ىلإ بلطی يذلا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدم غالبإ ھیلع بجو
 .ثدحلا نأش يفً ابسانم هاری امب رمأیل ثادحألا

) 31 ( ةدام•
 هذھ عنم زوجی الو ، ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ةرایزلل ةصصخملا نكامألا دحأ يف ھیلع موكحملا ثدحلا ةرایز متت•

 .ةسسؤملا لخاد ھكولسب قلعتی ببس يأل تارایزلا
 .اھلاوحأو ثادحألا ةرایز دعاوق میظنتب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق ردصیو•
) 32 ( ةدام•
 .يدارفنالا سبحلا فرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت زوجی ال•
ثلاثلا بابلا•
ثادحألا ةمكحم•
) 33 ( ةدام•
 ةمكحملاب ةمكحم لیكو نع ھتجرد لقت ال ءاضقلا لاجر دحأ نم لكشت ثادحأ ةمكحم ةیلكلا ةمكحملاب أشنت•

 نوكیو ءاسنلا نم لقألا ىلع امھدحأ نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخو ةاضقلا نم نانثا ھنواعیو ، ةیلكلا
 ریرقت میدقت هوجولا عیمج نم ثدحلا فورظ ثحب دعب نیریبخلا ىلعو ،ً ایبوجو ةمكاحملا تاءارجإ امھروضح
 .اھمكح ةمكحملا ردصت نأ لبق كلذو ةمكحملل

.ثادحألا ةباین ءاضعأ دحأ ةمكحملا يف ةماعلا ةباینلا لثمیو•
.اھئاشنإ رارق يف ةمكحم لك صاصتخا رئاود ددحتو•
 نم لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو عم قافتالاب لدعلا ریزو نم رارق امھیلإ راشملا نیریبخلا نییعتب ردصیو•

 .ریخألا نم رارق اھب ردصی يتلا طورشلا مھیف رفاوتت نم نیب
 ةنامألاب ھلمع يدؤی نأب ثادحألا ةمكحمل ةیفانئتسالا ةرئادلا مامأً انیمی ھتفیظو ماھم ةرشابم لبق ریبخلا فلحیو•

.قدصلاو
) 34 ( ةدام•
 ضرعتلا تالاح ىدحإ ھیف ترفاوت وأ ةمیرجلا ھیف تعقو يذلا ناكملاب ثادحألا ةمكحم صاصتخا ددحتی•

 بسحب ھمأ وأ ھیصو وأ ھتیاعر يلوتم وأ وھ ھیف میقی يذلا وأ ثدحلا ھیف طبض يذلا ناكملاب وأ فارحنالل
.لاوحألا

) 35 ( ةدام•
 ام ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا ثادحألا ةمكحم مامأ عبتت•

 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ صنت مل
) 36 ( ةدام•
 فورظ يف رظنلل ةیئالو ةطلسو نیفرحنملا ثادحألا ایاضق عیمج يف ةیئازج ةیئاضق ةطلس ثادحألا ةمكحمل•

 .فارحنالل نیضرعملا ثادحألا
 و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع صوصنملا مئارجلا يف لصفلاب اھریغ نود ةمكحملا هذھ صتختو•

 .نوناقلا اذھ نم )26(و )25(و )24(
) 37 ( ةدام•
 نم مزلی امب دوزتو ىرخألا مكاحملا تاسلج داقعنا نكامأ نع ةلصفنم نكامأ يف ثادحألا مكاحم تاسلج دقعت•

 .ثدحلا روضح ھیضتقی امو ةمكاحملا ةعیبط عم بسانتت يتلا لئاسولا
 ىضتقم تأر اذإ ثدحلا اھیف عدوی يتلا ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإب اھتاسلج دقع ةمكحمللو•

 .كلذل
) 38 ( ةدام•
 نأ ثدحلا رمأ يف لصفلا لبقو حنُجلاو تایانجلا مئارج يفو فارحنالل ضرعتلا تالاح يف ةمكحملا ىلع بجی•

 وأ فارحنالا ىلإ ھتعفد يتلا لماوعلا حضوی ثدحلا ةلاحبً اریرقت ھمیدقت دعب كولسلا بقارم لاوقأ ىلإ عمتست
 .ةربخلا لھأ يأرب ةناعتسالا ةمكحملل زوجی امك ،ھحالصإل ھتاحرتقمو ، ھل ضرعتلا

) 39 ( ةدام•
 لیحا ةنس ةرشع ينامث ىلع مھنس دیزت نورخآو ، رثكأ وأ ثدح مھنیب ناكو ةیانج باكتراب نومھتملا ددعت اذإ•

 .ثدحلا ىلإ ةبسنلاب نوناقلا اذھ ماكحأ قبطت نأ ىلع ،ً الصأ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عیمجلا
 اھلو هوجولا عیمج نم ھفورظ ثحبت نأ ثدحلا ىلع اھمكح ردصت نأ لبق ةلاحلا هذھ يف ةمكحملا ىلع بجیو•

 .ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب كولسلا يبقارم وأ ءاربخلا نم هارت نمب كلذ يف نیعتست نأ
 مھتاو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل ثدحلا ناك وأ ةیانجب ةطبترم ریغ ةحنج باكتراب نومھتملا ددعت اذإو•

.ةصتخملا ةمكحملا ىلإ نورخآلا لاُحیو ثادحألا ةمكحم ىلإ ثدحلا میدقت بجو ، ةحنُج وأ ةیانج باكتراب
) 40 ( ةدام•
 نوماحملاو دوھشلاو ھبراقأو ثدحلا ىوس اھرضحی نأ زوجی الو ةینالع ریغ يف ثدحلا ةمكاحم يرجت•

. صاخ نذإب روضحلا ةمكحملا ھل زیجت نمو كولسلا وبقارمو
 ةباین ماحم وأ ھتیاعر يلوتم روضحب ءافتكالاو ھسفنب ةمكاحملا روضح نم ثدحلا ءافعإ ثادحألا ةمكحملو•

 وأ ھلاؤس دعب ةسلجلا نم ثدحلا جارخإب رمأت نأ ةمكحمللو ، كولسلا بقارم ةمكاحملا رضحی نأ ىلع ، ھنع
 جارخإ ةلاح يف زوجی الو ، كلذل ةرورض تأر اذإ ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اوركُذ نمم يأ جارخإب
 امب ثدحلا ماھفإ دعب الإ ةنادإلاب مكحلا ةمكحملل زوجی ال امك ،كولسلا بقارم وأ ھیماحم جارخإب رمأت نأ ثدحلا
ً.ایروضح مكحلا ربتعی ةلاحلا هذھ يفو تاءارجإ نم ھتبیغ يف مت

) 41 ( ةدام•
 .ةمكاحملاو قیقحتلا يتلحرم يف ھنع عافدللً ایماحم لكوی نأ يف قحلا ھتیاعر يلوتمل وأ ثدحلل•
 .ةمھملا هذھب موقیً ایماحم ھل بدتنت نأ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجو ھنع عافدلل ٍيماحم لیكوت متی مل اذإو•
) 42 ( ةدام•
 .نوناقلا اذھل نیعضاخلا ثادحألا ىلع ءازجلا نوناق يف اھیلع صوصنملا دوعلا ماكحأ يرست ال•
) 43 ( ةدام•
 هذھ نم ةیلاخ ةفیحصلا ردصتو ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص يف قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم ماكحأ بسحت ال•

 .ماكحألا
) 44 ( ةدام•
 ذیفنتلا بجاو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ثدحلا ىلع رداصلا مكحلا نوكی•

 .فانئتساللً الباق ناك ولوً اروف
) 45 ( ةدام•
 اھتبوقع زواجت الو ثدحلا اھبكتری يتلا ةھاع ىلإ يضفملا ىذألاو غیلبلا ىذألا مئارج يفو حنجلا مئارج يف•

 .هدعب وأ مكحلا رودص لبق ھعم حلاصتی وأ ثدحلا نع وفعی نأ ھیلع ينجملل زوجی تاونس رشع ةدمل سبحلا
 تاسسؤملا ىدحإ يف عادیإلا وأ سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع وفعلا وأ حلصلا يف ھیلع ينجملا بغر اذإو•

 ھیف رظنتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ كلذبً ابلط مدقی نأ ھلف ھتنادإب يئاھنلا مكحلا رودص دعب ، ةیعامتجالا
 .ةقباسلا ةرقفللً اقفو

 ثدحلا نع جرفیو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا ىلع بترتی ام وفعلا وأ حلصلا لوبق ىلع بترتی لاوحألا لك يفو•
ً.اروف

) 46 ( ةدام•
 ثدحلا ةیاعر يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ، ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب ، ثادحألا ةمكحمل زوجی•

ةیتآلا لاوحألا يف
 فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ انز وأ ضرع كتھ وأ باصتغا ةمیرج يف ةیاعرلا يلوتم ىلعً ایئاھن مكح اذإ – 1•

 .ةمیرج يأ يف سبحلابوأ ةنامألاو
 راھتشالل ةجیتن وأ ةلماعملا ءوس ببسب ھتیبرت وأ ھقالخأ وأ ھتمالس وأ ثدحلا ةحص رطخلل ضرع اذإ – 2•

 .ةریسلا داسفب
.نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةیعامتجالا ةیاعرلا رود نمً اراد ثدحلا عادیإب مكح اذإ – 3•
 اھیلوتم تمرح يتلا ةیاعرلا قوقح ةرشابم تدنسأ ةقباسلا ةرقفللً اقبط ةیاعرلا نم دحلاب ةمكحملا تضق اذإف•

 .ثدحلا اھب عدوی يتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا راد ىلإ وأ نمتؤم صخش ىلإ وأ نیرخآلا ھبراقأ دحأ ىلإ اھنم
) 47 ( ةدام•
 يتلاو ثادحألا ةباین ىلع ةحنُج وأ ةیانج باكتراب مھتملا فرحنملا ثدحلا ضرع ثادحألا ةیامح ةطرش ىلوتت•

 .اھیف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاو ةیئازجلا ىوعدلا ةرشابمب اھدحو صتخت
) 48 ( ةدام•
 ھل نمل وأ ھیدلاول ثدحلا میلستب ردصت يتلا ماكحألا ادع ، ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجی•

 .ھیف رثأ تاءارجإلا يف وأ مكحلا يف نالطب وأ نوناقلا قیبطت يف أطخل الإ اھفانئتسا زوجی الف ، ھیلع ةیالولا
) 49 ( ةدام•
 .ةیلكلا ةمكحملاب كلذل صصخت رثكأ وأ ةیفانئتسا ةرئاد مامأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا نوكی•
 .ةمكحم لیكو نع لقت ال ةجردب امھنم لك نیرخآ نیوضعو راشتسم ةسائرب ةیفانئتسالا ةرئادلا لكشتو•
 يأ نوكی الأ ىلع لقألا ىلع ءاسنلا نم امھدحأ نوكی نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخ ةمكحملا نواعیو•

 .ىلوألا اھتلحرم يف ىوعدلا رظن يف كارتشالا ھل قبس دق امھنم
) 50 ( ةدام•
 ، ثادحألا ةباین نم وأً انوناق ھلثمی نم وأ ھلكوی نم وأ ثدحلا نم بلطب ةیفانئتسالا ةرئادلا ىلإ فانئتسالا عفری•

 .ةحنُج وأ ةیانج ةمیرجلا تناك ءاوس
) 51 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم ردصی دیدج رارقب الإ ھب قطنلا موی نم ةلماك ةنس ةدمل هذیفنت لفُغأ ریبدت يأ ذفُنی ال•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین
) 52 ( ةدام•
 رادصإو تاعزانملا عیمج يف لصفلاب هریغ نود اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئر صتخی•

 .نوناقلا اذھلً اقفو ةرداصلا ماكحألا ذیفنتب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا
) 53 ( ةدام•
 مكحلا ذیفنتب ةقلعتملا قاروألا عیمج ھیف عدوت عوضوملا فلم ھیلإ مضی ذیفنتلل فلم ھیلع موكحم ثدح لكل أشنی•

 سیئر ىلع فلملا اذھ ضرعیو .ماكحأو رماوأو تارارق نم ذیفنتلا نأش يف ردصی ام ھیف تبثیو ھیلع رداصلا
 .ةقباسلا ةداملا يف ھیلع صن امم ءارجإ وأ رارق يأ ذاختا لبق ةمكحملا

) 54 ( ةدام•
 ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا رود ةرایزب ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ ثادحألا ةمكحم سیئر موقی•

 تاھجلا نم كلذ ریغو ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا
 .ثدحلا ةحلصمل تاءارجإلا نمً امزال هاری ام ذاختاب رمأیو ،لقألا ىلع رھشأ ةثالث لك كلذو ثادحألاب ةینعملا

) 55 ( ةدام•
 ماكحألً اقفو ثادحألا ةیاعر ةنجل تارارق نم وأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذیفنت يرجی•

 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق
) 56 ( ةدام•
 تررق ، ىوعدلا يف لصفلا لبق ھصحف يعدتست ةیسفنلا وأ ةیلقعلا وأ ةیندبلا ثدحلا ةلاح نأ ةمكحملا تأر اذإ•

 اذھ متی نأ ىلإ ىوعدلا يف ریسلا فقویو ، كلذل مزلت يتلا ةدملل ةبسانملا نكامألا دحأ يف ةظحالملا تحت ھعضو
 .صحفلا

) 57 ( ةدام•
 كاردإلا ىلع ةردقلا ثدحلا دقفأ يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع ضرم ریثأت تحت ةمیرجلل نوكملا لعفلا عقو اذإ•

 مكح ،هرایتخا ةیرح وأ ھكاردإ میسج وحن ىلع تفعضا ةیضرم ةلاحبً اباصم ةمیرجلا تقو ناك وأ رایتخالاو
 اذھ يف ةررقملا عاضوأللً اقفو ریبدتلا اذھ ذختیو ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ھعادیإب
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب باصی نملً اضیأ نوناقلا

) 58 ( ةدام•
 ھلو ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ھغالبإ بجی ، ھنأش يف ردصی مكح لكو ثدحلا ىلإ ھنالعإ نوناقلا بجوی ءارجإ لك•

 .نوناقلا اذھ يف ةررقملا نعطلا قرط ثدحلا ةحلصمل رشابی نأ
) 59 ( ةدام•
 .ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زوجی ال•
) 60 ( ةدام•
 اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ھنس نأ رابتعاب ةبوقعب مھتم ىلع مكُح اذإ•

.نوناقللً اقفو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ثادحألا ةباین تعفر
 تعفر اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنس نأ رابتعاب مھتملا ىلع مكُح اذإو•

 قاروألا ةلاحإو اھمكح ءاغلإب ءاضقلاو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ةماعلا ةباینلا
.ھیف فرصتلل ثادحألا ةباین ىلإ

 نم )18( ةدامللً اقبط ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا زوجیو مكحلا ذیفنت فقو بجی نیتقباسلا نیتلاحلا نم لك يفو•
 .نوناقلا اذھ

 ةماعلا ةباینلل زوجی هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مثً اثدح هرابتعاب مھتم ىلع مكُح اذإو•
.ةقباسلا تارقفلا يف نیبملا وحنلا ىلع ھیف رظنلا دیعتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ

عبارلا بابلا•
طرش تحت جارفإلا•
) 61 ( ةدام•
 ةدملا فصن ىضمأ دق ناك اذإ كلذو سبحلاب ھیلع موكحملا فرحنملا ثدحلا نع طرش تحت جارفإلا زوجی•

 ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم ةفرعمب ، ھنع ةعُضوملا ریراقتلا تناك ىتمو ، ھیلع اھب موكحملا
.ةبوقعلا نم ةیقابلا ةدملا طرش تحت جارفإلا نوكیو ً.انسح ھنع جارفإلا دعب ھكولس نوكی نأ عقوتت

) 62 ( ةدام•
 رفاوت نم ةباینلا ققحتتو ، ھتیاعر يلوتم نم وأ ثدحلا نم ثادحألا ةباین ىلإ طرش تحت جارفإلا بلط مدقی•

 ثدحلا نع ةیباقعلا ةسسؤملا نم ةمدقملا ریراقتلا ءوض ىلع ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا طورشلا
 .صتخملا كولسلا بقارم فارشإ تحت ثدحلا اذھ عضت نأ اھلو ، ھیلع موكحملا

) 63 ( ةدام•
 وأ كولسلا بقارم نم ریرقت ىلع ًءانب كلذو اھیف ھنع جرفأ يتلا ةدملا لالخ ھنع جرفملا ثدحلا كولس ءاس اذإ•

 ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإبً ارارق ثادحألا ةباین تردصأ ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم
.ھنع جارفإلا تقو مكحلا نم ةیقاب تناك يتلا ةدملا يضمیل

) 64 ( ةدام•
 ً.ایئاھن جارفإلا حبصأ ، ھتدم ءاضقنا ىتح طرش تحت جارفإلا غُلی مل اذإ•
سماخلا بابلا•
ةیماتخ ماكحأ•
) 65 ( ةدام•
ً اقبط ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا ىفُعی•

 .نوناقلا اذھل
) 66 ( ةدام•
 ھنأشب دری مل امیف ھیلإ راشملا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق يف ةدراولا ماكحألا قبطت•

 .نوناقلا اذھ يف صن
) 67 ( ةدام•
 ایاضق نع تامولعم رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع رظحی•

 .مھیلع مكحلا رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق ءاوس مھروص وأ نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا
 .امھیف مت امع صخلم وأ ثادحألا ایاضقل ةمكاحملا وأ قیقحتلا عئاقو رشن رظحی امك•
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسال ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن زوجیو•
 فلأ نع لقت ال ةمارغب ةداملا اذھ يف نیبملا رظحلا ةفلاخم نع ثبلا وأ ةعاذإلا وأ رشنلا نع لوؤسملا بقاعیو•

 .رانید فالآ ةسمخ زواجت الو رانید
) 68 ( ةدام•
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخاب ردصی•

.لمعلاو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو تابجاو يدؤی نأب ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحیو•
) 69 ( ةدام•
 ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم میظنتو دیدحتل ةمزاللا تارارقلا لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ردصی•

 .اھیف نیلماعلا بدنو نییعتو اھراقم دیدحتو ، نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا
ةیحاضیإلا ةركذملا•
2015 ةنسل )111( مقر نوناقلل•
ثادحألا نوناق رادصإب•
يضاملا نرقلا نم ریخألا فصنلا يف ثادحألا تاعیرشت تروطت•
 ةیملعلا ةیبرتلا لوصأ نمض لفطلل ةلودلا اھرفوت نأ بجی يتلا ةیامحلا دعاوق راطإ يف اھیلإ رظنی حبصأو•

 .ةثیدحلا
 خیراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا اھیلع تقفاو يتلا لفطلا قوقح ةیقافتا تردص دقف راطإلا اذھ يفو•

 م1991 ةنسل )104( مقر موسرملاب تیوكلا ةلود اھنیب نمو لودلا مظعم اھیلع تقداصو م20/11/1989
 ةیقافتالاب ةحضوملا لفطلا قوقح مارتحاب فارطألا لودلا اھیف تمزتلا يتلاو م25/9/1991 خیراتب رداصلا
 قلعتت يتلا تاءارجإلا عیمج يف ھنأ ىلع تصن امك ، زییمتلا عاونأ نم عون يأل لافطألا عاضخإ مدعبو
 وأ ةیرادإلا تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم اھب تماق ءاوس لافطألاب
 .لافطألا حلاصمل لوألا رابتعالا يلوی نأ تاءارجإلا هذھ لك يف بجیف ةیعیرشتلا

 ةماقإلا ریفوت اھنمو ةلودلا ةدعاسمو ةیامح ىلع لوصحلا يف ، ھتئیب نم مورحملا لفطلا قحب ةیقافتالا تینع امك•
 ةفلاخمب ھماھتا متی لفط لك قحب فارطألا لودلا فارتعابو لافطألا ةیاعرل صصخت تاسسؤم يف ھل ةبسانملا
 يف ھجامدنا ةداعإ لیعفتو ھنس اھیف ىعاری ةیناسنإ ةقیرطب لماعی نأ يف كلذ ھیلع تبثی وأ يئازجلا نوناقلا
 ھیلع نیینوناقلا ءایصوألا وأ ھیدلاو قیرط نع ھیلإ ةھجوملا مھتلابً اروف هراطخإو ھتءارب ضارتفابو عمتجملا
 يف لصفلل ةلقتسم ةیئاضق ةئیھ ھتمكاحمل صصخت نأو ھعافد میدقتل ةمزاللا ةینوناقلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو
 نیضرعملا وأ نیفرحنملا لافطألل ةبسانم تاسسؤمو تاءارجإو تاعیرشتً اضیأ صصخت نأو ، هاوعد
 .فارحنالل

 مقر اھرارق بجومب ثادحألا ءاضق ةرادإل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا تردصأ امك•
 اھنمو ثادحألا ءاضق يف اھرفاوت مزلی يتلا ئدابملا نمً اددع تسرأ يتلاو )نیكب دعاوق( ناونع تحت 40/33

 وھ ءاضقلا اذھ لثم ءاشنإ نم فدھلا نأو ، دلب لكل ةینطولا ةیمنتلا ةیلمع نم أزجتی ال ءزج وھ ءاضقلا اذھ نأ
 كلذل نیلھؤملا نم مھل ةنواعملا تاطلسلاو ءاضقلا اذھ نوسرامی نم نوكی نأو ، ثدحلل هافرلاو ةیاعرلا قیقحت
 يھو ةیساسألا تارابتعالا نم ددع ءوض يف ءاضقلا اذھ لمعی نأو ةیبیردت تارود بجومبً اصاخً الیھأت
 لوصحلا يف اذكو ، تمصلا مازتلا يفو ، ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ھغالبإ يف ھقحو ، ثدحلا يف ةءاربلا ضارتفا
 يفو مھباوجتساو دوھشلا ةھجاوم يف ھقحو ، يصولا وأ امھدحأ وأ نیدلاولا روضح يفو ، ماحم تامدخ ىلع
 ثادحألا لصف ةاعارمو مالعإلا لئاسوب ثدحلا ایاضق نع تامولعم رشن مدعو ىلعأ ةمكحم مامأ فانئتسالا
 ردقب فیفختلاو ، مھزاجتحال ةصصخملا تاسسؤملا يف ذیفنتلا ءانثأ وأ ةمكاحملا يف ءاوس نیغلابلا نع
 تحت جارفإلا ىلإ ءوجللا نم راثكإلاو ءازجلا نوناق يف ةررقملا ةیرحلل ةدیقملا ةددشملا تابوقعلا نم عاطتسملا
 .ھیف ریكبتلاو طرش

 ئدابملا قنتعا يذلا يبرعلا لفطلا قوقح ىلع قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ردص امك•
.لفطلا قوقح ةیقافتا يف ةدراولا فادھألاو ماكحألاو

 نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا نألً ارظنو ةیلودلا ةرسألا اھتقنتعا يتلاو ةمدقتملا ئدابملا ةاعارمبو•
 ثادحألل ةیئانجلا ةلماعملا ىلإ رظنلا اھلالخ روطت دوقع ةثالث ىلع دیزی ام هرودص ىلع ىضم دق ثادحألا
 تاءازجلا يف رظنلا لبق مھل يوبرتلاو يعامتجالا جالعلا وھ ساسألا يف اھنم دوصقملا فدھلا حبصأ ثیحب
 مھل نییداع دارفأك مھعمتجم يف طارخنالاو يوسلا قیرطلا ىلإ ةدوعلل مھلھؤی يذلا وحنلا ىلع كلذو ، ةیباقعلا
: باوبأ ةسمخ ىلعً المتشم ثادحألل نوناق دادعإ ىضتقا يذلا رمألا وھو ، ھب ضوھنلاو ھمدقت يف لعاف رود

: ةماعلا ماكحألا : لوألا بابلا•
 ثدحلاو ثدحلا اھنمو نوناقلا يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تاملكلا فیرعت ھنم ىلوألا ةداملا تنمضتو•

 تاسسؤمو ثادحألا ةیامح ةطرشو ثادحألا ةباینو ثادحألا ةمكحمو ، فارحنالل ضرعملاو ، فرحنملا
 رادو ، ةفایضلا رادو ، ةیباقعلا تاسسؤملاو ، ةظحالملا رادو ، لابقتسا زكرمو ، ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا
 بقارمو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكمو ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمو ، عادیإلا
.ةیاعرلا يلوتمو ثادحألا ةیاعر ةنجلو ، كولسلا

 باكترا تقو ةلماك نینس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلل ةیئازجلا ةیلوؤسملا عانتما )2( ةداملا تررق دقو•
 تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی نأب )3( ةداملا تضقو ، ةمیرج لكشت ةعقاو يأ
 بسحتو ثدحلا نس ررقتل ةصتخملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحمللو رخآ يمسر يصخش
 ثادحألا ةیامحل تءاج يتلا ثادحألا ةیاعر ةنجل تاصاصتخا )4( ةداملا تنیبو يدالیملا میوقتلاب نسلا
.فارحنالل نیضرعملا

 مئارج نم ثدحلا ھبكتری ام ةجلاعمل ةررقملا ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلل نوناقلا نم يناثلا بابلا صصُخو•
.ثادحألا نم نیتینس نیتئف نیب تزیمف

 .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا : ىـلوألا ةئفلا•
 .ةرشع ةسداسلا زواجتت ملو ةرشع ةسماخلا ھنس غلب يذلا ثدحلا : ةیناثلا ةئفلا•
 ةیئاقولا ریبادتلا نوناقلا نم )5( ةداملا تنیب دقف نوناقلا نم )14 ىلإ 5( نم داوملا اھتنیب ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو•

.ثدحلا ىلع اھب مكحلا زوجی يتلا ةیجالعلاو
 وأ ریبدت يأب ةینسلا ةلحرملا هذھ يف ثدحلا ىلع مكحی نأ زوجی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةیناثلا ةرقفلا تضقو•

 .ةیعبت تابوقع نم ھیلع يضقی ام ادع رخآ نوناق يف اھیلع صوصنم ةیئازج ةبوقع
 عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ هرمع نم ةعباسلا غلبی مل نم نأش يف ذختی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةثلاثلا ةرقفلا تنیبو•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف
 .)5( ةداملا يف اھیلإ راشملا ریبادتلا فیرعت )13 ىلإ 6( نم داوملا تلوانتو•
 تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع نسلا هذھ يف ثدحلا اھیف بكتری يتلا ةلاحلا مكح )13( ةداملا تنیب امك•

 .بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجی ثیحب ةددعتم مئارج لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا اھضعبب
 .نورشعلاو ةـیداحلا نــــــس ھــــــیلع موــــــكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی نأب )14( ةداملا تضق امك•
 ةداملا تنیبف ةرشع ةسداسلا زواجی ملو ةنس ةرشع سمخ ثدحلا نس اـــــھیف غــــــلب يتلاو : ةیناثلا ةئفلا امأ•

 ذیفنتلا ةمارغلاب مكحلا ةـــلاح يــــــــف زوجی ال ھنأو ً،انوناق ةررقملا ةبوقعلا ھل ففخت نأ ىلع نوناقلا نم )15(
 .ذیفنتلا تقو ةلماك ةنس ةرشع تس هرمع زواجی مل نم ىلع يندبلا هاركإلا قیرطب

 ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا قیبطت يف ةمكحملا ةطلس ةداملا هذھ نم ةریخألا ةرقفلا تنیب امك•
 .ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا يف ةصاخلا

 عیقوت نمً الدب دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف ، ةمكحملل )16( ةداملا تزاجأو•
 نم )6( ، )5( ، )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحت نأ )15( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلا
 .)5( ةداملا

.ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت نكامأ )17( ةداملا تنیبو•
 ةحلصمل كلذ ثادحألا ةباین تأر اذإ ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلل يطایتحالا سبحلا )18( ةداملا تزاجأو•

 ، ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبی مل يذلا ثدحلل ةبسنلاب سبحلا اذھ ترظحو ، ھتاذ ثدحلا ةحلصمل وأ قیقحتلا
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ةظحالملا رود ىدحإ يف ثدحلا عادیإ ةباینلل تزاجأو

 ثدحلا ةفلاخم )21( ةداملا تنیب امك ثادحألا ىلع كولسلا بقارم لامعأ نع )20( و )19( ناتداملا ثدحتتو•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأل

 ةیاعر ةنجل وأ ةباینلا بلط ىلع ءانب وأ اھیلإ مدقت يتلا ریراقتلا ىلع ءانب ، ةمكحملل )22( ةداملا تزاجأو•
 ةاعارم عم رخآب ھلادبإب وأ ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ، ةیاعرلا يلوتم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا
 .نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح

 وأ ةیاعرلا يلوتم اھبكتری يتلا مئارجلا ىلع باقعلا ىلع نوناقلا نم )26 ىلإ 23( نم داوملا تصنو•
 .ثدحلا نع نولوؤسملا

 ةسسؤملا لخاد اھنوضاقتی يتلا روجألاو ثادحألا لیغشت تاءارجإو دعاوق )30 ىلإ 27( نم داوملا تلمتشاو•
 .ةیباقعلا

 )32( ةداملا ترظح امك ،ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ثادحألا ةرایزل ةصصخملا نكامألا ىلإ )31( ةداملا تراشأو•
.يدارفنالا سبحلا ةفرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت

 اھلیكشت نوناقلا نم )35(و )34(و )33( داوملا اھیف تنیب ، ثادحألا ةمكحمل نوناقلا نم ثلاثلا بابلا صصخو•
 ایاضق يف ةیئازج تاطلس نم اھل ام )36( ةداملا تددحو ، اھتاءارجإ يف عبتملا نوناقلاو اھتاصاصتخا دیدحتو
 صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب اھریغ نود صتخت امك ، فارحنالل نیضرعملا ثادحألاو نیفرحنملا ثادحألا
 .)26(و )25(و )24(و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع

 اھعامتساو اھداقعنا نكامأ نم ثادحألا ةمكحم يف تاسلجلا داقعنا ریس ةیفیك )38(و )37( ناتداملا تحضوو•
 .كولسلا بقارم لاوقأل

 ثادحأ مھنیب نم نوكیو ةحنج وأ ةیانج باكتراب نومھتملا اھیف ددعتی يتلا ةلاحلا مكح )39( ةداملا تنیبو•
 .نورخآ

 امك ، روضحلا نم ثدحلا ءافعإ يف ةطلس ةمكحمللو ةینالع ریغ يف ةمكاحملا ىرُجت نأ )40( ةداملا تبجوأو•
 ھل لكوی مل اذإو ھتیاعر يلوتم قیرط نع وأ ھسفنب امإ يماحم لیكوتب مھتملا ثدحلا قح )41( ةداملا ترقأ
 .كلذ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجوً ایماحم

 ماكحأ باستحا مدع ىلع )43( ةداملا تصنو ، ثادحألا ىلع دوعلا ماكحأ نایرس مدع )42( ةداملا تررق امك•
 كلذو ماكحألا نم ةیلاخ ثدحلل ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص رادصإ تبجوأو ، قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم
. ھلبقتسم ىلعً اصرح

ً الباق ناك ولوً اروف )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب رداصلا مكحلا ذیفنت )44( ةداملا تبجوأو•
 .فانئتسالل

 ىلع بترتی ام اھیلع يرسیو ثدحلا اھبكتری يتلا مئارجلا ضعب نع وفعلا وأ حلصلا ماكحأ )45( ةداملا تنیبو•
 .عمتجملا يف طارخنالا نع ةبوقعلا ھقوعت ال ىتحو ثدحلا ةحلصم ةاعارمل كلذو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا

 ، اھیف ةنیبملا لاوحألا يف ةیاعرلا يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ةمكحملل )46( ةداملا تزاجأو•
 .ثادحألا مئارجب ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلا يف ةصتخملا ةھجلا )47( ةداملا تحضوأو

 .ةیفانئتسالا ةرئادلا لیكشتو ثادحألا ةمكحم ماكحأ فانئتسا قرط )50 ىلإ 48( نم داوملا تحضوأ امك•
 ردصی دیدج رارقب الإ ریبدتلا ذفنی ال نأب )51( ةداملا تحضوأ دقف ةلماك ةنس ةدمل ریبادتلا دحأ ذیفنت لفُغأ اذإو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم
 .ذیفنتلا تاعزانم عیمج يف لصفلا اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئرب )52( ةداملا تطانأ امك•
 وأ رارق يأ هذاختا لبق ثادحألا ةمكحم سیئر ىلع ضرعی ثدح لكل ذیفنتلل فلم ءاشنإ )53( ةداملا تررقو•

 .ذیفنتلا تاعزانم يف ءارجإ
 رود ةرایز ، ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ وھ ىلوتی نأب ثادحألا ةمكحم سیئر ىلإ )54( ةداملا تدھعو•

 ریغو ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا
 .ثدحلا ةحلصملً امزال هاری امب رمأیل مھب ةینعملا تاھجلا نم كلذ

 تاءارجإلا نوناق ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذفنت )55( ةدامللً اقفوو•
 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو

 تاءارجإ فقوتو كلذ ىعدتسا اذإً ایسفن وأً ایلقع وأً ایندب ثدحلا صحف ةیناكمإ )57(و )56( ناتداملا تنیبو•
 فعض وأ يسفن وأ يلقع ریثأت تحت عقو ةمیرجلل نوكملا لعفلا نأ تبث اذإو ، صحفلا متی نأ ىلإ ىوعدلا ریس
ً اضیأ ریبدتلا اذھ ذختیو ، ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكح ، يلقع
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب

 لكبو ھب ھنالعإ نوناقلا بجویو ثدحلا دض ذختی ءارجإ لكب ، ثدحلا ةیاعر يلوتم غالبإ )58( ةداملا تبجوأو•
 .نوناقلا يف ةررقملا قرطلاب مكحلا وأ ءارجإلا اذھ ىلع نعطلا ةرشابم ھل تزاجأو ، هدض ردصی مكح

 رمع فالتخا توبث )60( ةداملا تنیب امك ، ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زاوج مدعب )59( ةداملا تضقو•
 تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ ةماعلا ةباینلل زوجی ھنإف مكحلا رودص دعب ةیمسرلا قاروألاب ثدحلا
 نم )18( ةدامللً اقفو ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا تزاجأو ، مكحلا ذیفنت فقو بوجو عم ھیف رظنلا دیعتل مكحلا
 .نوناقلا اذھ

 جارفإلا تاءارجإو دعاوق )64 ىلإ 61( نم داوملا تلوانت دقف ، طرش تحت جارفإلل عبارلا بابلا صصُخو•
 ماظنلا اذھ يف عسوتلا يف ةیلودلا ئدابملا اھیف يعور يتلاو ، سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع طرش تحت
 وأ ثدحلا نم طورشملا جارفإلا بلطب مدقتلا زاوجو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلل ةبسنلاب
 ةباینلف ھكولس ءاس اذإو ، ھكولس نسح عقوت عم اھیلع موكحملا ةدملا فصن ءاضقنا دعب ھتیاعر يلوتم نم
 .ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإ ثادحألا

 يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا )65( ةداملا تفعأ ثیح نوناقلل ةیماتخلا ماكحألل سماخلا بابلا صصُخو•
 .ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر

 .نوناقلا اذھ يف صن ھنأشب دری مل امیف ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق قیبطت )66( ةداملا تددحو•
 يأ رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع )67( ةداملا ترظحو•

 رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق مھروص وأ ثادحألا نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا ایاضق نع تامولعم
 اذھ ةفلاخم تبقاعو ، اھیف راد امع صخلم وأ مكاحملا تاسلج وأ قــیقحتلا عئاقو رشن ترظح امك ، مكحلا
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسا ىلإ ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن طقف تزاجأو ، ةمارغلا ةبوقعب رظحلا

 نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخال ردصی نأب )68( ةداملا تررق امك•
 ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحی نأ ىلع لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو يدؤی نأب

 ةیاعرلا تاسسؤمل ةمظنملا تارارقلا رادصإ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ىلوتی نأب )69( ةداملا تضقو•
 .اھیف نیلماعلا بدن وأ نییعتو اھراقم دیدحتو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا ةیعامتجالا

•
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ثادحألا ةرادإ نوناق

ءارزولا سلجم
2015 ةنسل )111( مقر نوناق
ثادحألا نوناق رادصإب
، روتسدلا ىلع عالطالا دعب

، ھل ةلدعملا نیناوقلاو م1960 ةنسل )16( مقر نوناقلاب رداصلا ءازجلا نوناق ىلعو•
 1960 ةنسل )17( مقر نوناقلاب رداصلا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق ىلعو•
، ھل ةلدعملا نیناوقلاو•
، نوجسلا میظنت نأشب 1962 ةنسل )26( مقر نوناقلا ىلعو•
 ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )38( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا نوناق ىلعو•

، ھل
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )67( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا يندملا نوناقلا ىلعو•
،ثادحألا نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
، اھیف راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو تاردخملا ةحفاكم نأش يف 1983 ةنسل )74( مقر نوناقلا ىلعو•
ھل ةلدعملا نیناوقلاو ةیصخشلا لاوحألا نأش يف 1984 ةنسل )51( مقر نوناقلا ىلعو•
 راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو ةیلقعلا تارثؤملا ةحفاكم نأش يف 1987 ةنسل )58( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•

، اھیف
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو ءاضقلا میظنت نوناق نأشب 1990 ةنسل )23( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•
، تصنتلا ةزھجأو ةیفتاھلا تالاصتالا ةزھجأ لامعتسا ةءاسإ نأشب 2001 ةنسل )9( مقر نوناقلا ىلعو•
رشنلاو تاعوبطملا نأش يف 2006 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
 ربع ةمظنملا ةمیرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب رداصلا 2006 ةنسل )5( مقر نوناقلا ىلعو•

، لافطألاو ءاسنلا ةصاخو صاخشألاب راجتإلا ةبقاعمو عنم نأشب اھلوكوتوربو ، ةینطولا
، عومسملاو يئرملا مالعإلا نأشب 2007 ةنسل )61( مقر نوناقلا ىلعو•
،يلھألا عاطقلا يف لمعلا نأشب 2010 ةنسل )6( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأش يف 2010 ةنسل )8( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةماعلا تادعاسملا نأش يف 2011 ةنسل )12( مقر نوناقلا ىلعو•
، لفطلا قوقح نأش يف 2015 ةنسل )21( مقر نوناقلا ىلعو•
لفطلا قوقح ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب 1991 ةنسل )104( مقر موسرملا ىلعو•
، يبرعلا لفطلا قوقح قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ىلعو•
•
:هانردصأو ھیلع انقدص دقو ، ھصن يتآلا نوناقلا ىلع ةمألا سلجم قفاو•
•
ىلوأ ةدام•
 .ثادحألا نأش يف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعی•
ةیناث ةدام•
 مامأ ةروظنملا تابلطلاو ىواعدلا ةفاك قفارملا نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا مكاحم ىلإ اھتلاحب لاحت•

 صاصتخا نم تحبصأ يتلاو ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا ةمكحم
 لمعلا لبق اھمامأ ةروظنملا نوعطلا رظن يف زییمتلاو فانئتسالا اتمكحم رمتست نأ ىلع ، ثادحألا مكاحم
 .ثدحلل حلصأ وھ امیف ھماكحأ قیبطتب مزتلتو ، نوناقلا اذھ ماكحأب

ةثلاث ةدام•
 .قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتی صن لكو ، ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىغُلی•
ةعبار ةدام•
 لمعیو ةیمسرلا ةدیرجلا يف رشنیو نوناقلا اذھ ذیفنت – ھصخی امیف ٌلك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سیئر ىلع•

 .هرودص خیرات نم ةنس دعب ھب
تیوكلا ریمأ بئان•
حابصلا رباجلا دمحألا فاون•
ـھ 1437 لوألا عیبر 20 : يف فیسلا رصقب ردص•
م 2015 ربمــسید 31 : قفاوملا•
ثادحألا نوناق•
لوألا بابلا•
ةماع ماكحأ•
) 1 ( ةدام•
: اھنم لك نیرق نیبُملا ىنعملا نوناقلا اذھ مكح يف ةیلاتلا تاحلطصملاو تاملكلاب دصُقی•
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتی مل صخش لك : ثدحلا – 1•
 ھیلع بقاعیً العف بكتراو ةرشع ةنماثلا زواجتی ملو هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لمكأ نم لك : فرحنملا ثدحلا– 2•

.نوناقلا
: ةیتآلا تالاحلا ىدحإ يف دجوی ثدح لك : فارحنالل ضرعملا ثدحلا – 3•
 .ةفرطتم وأ ةیباھرإ تاعامجل مضنا وأ ةریسلا ءوس مھنع رھتشا نیذلا وأ مھب ھبتشملا وأ نیفرحنملا طلاخ اذإ – أ•
 ةلاح يف ھمأ ةطلس نم وأ ھیصو وأ ھتیاعر ىلوتم نم وأ ھیوبأ ةطلس نمً اقرام وأ كولسلا ئیس ناك اذإ – ب•

.ھتیلھأ مدع وأ ھبایغ وأ ھیلو ةافو
.بیردتلا وأ میلعتلا دھاعم وأ ةسردملا وأ تیبلا نم بورھلا داتعا اذإ – ج•
 يأب ةقدصلاو ناسحإلا ءادجتسا وأ ةھفات تامدخ وأ علس ضرع لوستلا لامعأ نم دعیو ،ً الوستم دجو اذإ – د•

 .شیعللً ایدجً ادروم حلصی ال امم تناك ٍةلیـسو
.لئاع نودب دجو اذإ – ـھ•
 ىلع ھتردق يف رثؤی وحن ىلع كلذو يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع وأ يدسج ضرمبً اباصم ناك اذإ – و•

 .ریغلا ةمالس وأ ھتمالس ىلع ھنم ىشخی ثیحب رایتخالا وأ كاردإلا
 .ينیدلا فرطتلاو ناطیشلا ةدبعك ةفرطتم تادقتعمو راكفأ قانتعاو رخآلا سنجلاب ھبشتلا – ز•
: ثادحألا ةمكحم – 4•
 .ثادحألا ایاضق رظنب صتختو نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةأشنملا ةمكحملا•
: ثادحألا ةباین – 5•
 اھریغو ثادحألا اھبكتری يتلا حنجلاو تایانجلا ایاضق يف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاب ةفلكم ةصصختم ةباین•

.نوناقلا اذھ يف ةنیبملا تاصاصتخالا نم
: ثادحألا ةیامح ةطرش – 6•
 اھنع تالالدتسالا عمجو مئارجلا هذھ نع يرحتلا ءارجإو ثادحألا مئارج ةحفاكمو عنمب موقت ةصصختم ةطرش•

 .ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ةسارحو ثادحألاب ةقلعتملا تارارقلاو ماكحألا ذیفنتو اھطبضو
: ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم – 7•
 نم مھریغو مھیلع موكحملا ثادحألا لابقتساب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو لبق نم فلكت ةسسؤم لك•

 ةعیبطو نسلاو سنجلا ثیح نم ةبسانملا عادیإلا تاسسؤم ىلع مھعیزوتو مھفینصتو مھعادیإ بولطملا ثادحألا
ً اقفو ةصتخملا تاھجلا نم اھریغ نم وأ ةمكحملا نم رمأب عادیإلا ناك ءاوس يلقعلا ىوتسملاو فارحنالا
 .نوناقلا اذھ ماكحأل

: يلی ام صخألا ىلع لمشتو•
: لابقتسالا زكرم – أ•
 رفاوتت ىتح مھئاویإو مھلاوحأ ةساردلً اتقؤم مھیلع ظفحتلل فارحنالل نیضرعملا ثادحألا لبقتسی يذلا ناكملا•

.عادیإلا وأ ةیاعرلا تاسسؤمل مھلاقتنا وأ مھجورخل ةمئالملا ةئیبلا
: ةظحالملا راد – ب•
 ةمكحم وأ ةماعلا ةباینلا ىرتو ةنس ةرشع سمخ نع مھنس لقی نیذلا ثادحألا زاجتحا ھیف متی يذلا ناكملا•

 .مھرمأ يف لصفلا نیحل مھتظحالمو مھیلع ظفحتلا ضرغبً اتقؤم اھیف مھعادیإ ثادحألا
: ةیباقعلا تاسسؤملا – ج•
 نم رارق اھمیظنتب ردصیو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت ھیف يرجی يذلا ناكملا•

 .ةیلخادلا ریزو عم قافتالاب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
: ةفایضلا راد – د•
 مھمیلستب ثادحألا ةیاعر ةنجل ررقت وأ ةمكحملا مكحت وأ ةباینلا رمأت نیذلا ثادحألا ءاویإ ھیف متی يذلا ناكملا•

 رفسیو ةیاعرلا هذھل ةساملا مھتجاحل مھیوذ لالخ نم وأ مھسفنأ ءاقلت نم اھل نومدقتی وأ نمتؤم لئاعك اھیلإ
 رادلا لبقت نأ زوجیو ، عمتجملل مھتداعإل ةمئالملا فورظلا مھل رفوتت ىتح مھلوبق بوجو نع يعامتجالا ثحبلا
 يف جامدنالل مھدادعإو مھلیھأتوً ایعامتجا مھجالع متی ملو اھب موكحملا ریبدتلا ةرتف اوھنأ نمل عادیإلا تالاح
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو نوصتخملا هدعی لماش يعامتجا ثحب ءوض يف كلذو ، يجراخلا عمتجملا

: عادیإلا راد – ـھ•
 ةئیب يف جامدنالل مھدادعإوً ایعامتجا مھلیھأت ةداعإ ىلوتتو ، اھب مھعادیإب موكحملا ثادحألا ھب عدوی يذلا ناكملا•

 يف ىعاریو .ةدیدجلا ةئیبلا عم مھفیكتلً انامض ةقحاللا ةیاعرلا جمارب لالخ نم مھجورخ دعب مھتعباتم مث ةحلاص
 تاطارتشالا اھب رفوتت نأ ىعاری امك ءاسنلا نم اھب نوفرشملاو اھیف نولماعلا نوكی نأ ثانإلل ةصصخملا رادلا
 .مھل ةبسانملا ةیاعرلاو

:ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتاكم – و•
 نیفرحنملا ثادحألا تالاح ةساردب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم فلكت ةیلھأ وأ ةیموكح بتاكم•

 رابتخالا تابلطتم ذیفنتب وأ ةصتخملا تاھجلا ىلإ مھنع ةیعامتجالا ریراقتلا میدقتو فارحنالل نیضرعملاو
 ةماعلا ةباینلا نم وأ ةمكحملا نم نیلوحملا ثادحألا لمشتو ،يئاھنلا جارفالا وأ طرش تحت جارفإلاو يئاضقلا
 .ةظحالملا رود وأ ةطرشلا نم وأ

 مھجالع لفكت يتلا تاحرتقملا مدقتو ةمكاحملل مھمیدقت لبق ثادحألل ةیعامتجالا ثوحبلا ءارجإب بتكملا صتخیو•
 تالاجمو لمعلا بتاكم عم نواعتلاو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا وأ ریبادتلا ددم ءاھتنا دعب
 .ثادحألا لیغشت تالاجم حتفل ةئیبلا يف لیغشتلا

: ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم – ز•
 ءایلوأل ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلاو ةیعوتلل تارود دادعإ ىلوتی لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب أشنی بتكم•

 ىلع ًءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ثادحألا ةمكحم رمأت نیذلا فارحنالل نیضرعملا وأ نیفرحنملا ثادحألا رومأ
 ةصتخملا تاھجلا تارودلا هذھ ذیفنت ىلع فارشإلا ىلوتتو اھیف ماظتنالاب مھمازلإ ثادحألا ةیاعر ةنجل بلط
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ددحیو ةینعملا ةیلھألا وأ ةیموكحلا تاھجلا وأ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب
 .ةیرادإلاو ةینفلا ھتیعبتو بتكملا اذھ تاصاصتخا لمعلاو

: كولسلا بقارم – ح•
 رابتخالا تابلطتمب مایقلل ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب قحلی يعامتجا ثحاب وأ يئاصخأ•

 تابلطتمب مایقلاو ، ةصتخملا تاھجلل ثادحألا نع تاساردلاو ریراقتلا میدقتو يعامتجالا ثحبلاو يئاضقلا
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم اھب ھیلإ دھعت يتلا ریبادتلا ذیفنتو يطرشلا جارفإلا

: ثادحألا ةیاعر ةنجل – ط•
 يئاضقلا رصنعلا لیثمت اھلیكشت يف ىعاریو مھحلاصم ةیامحو ثادحألا ةیاعر ىلع فرشت ةمئاد ةنجل•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھلیكشتب ردصیو ، ينمألاو يعامتجالاو يسفنلاو ينیدلاو ينوناقلاو
: ةیاعرلا يلوتم – 8•
 .صاصتخالا ةھج نم رارقب وأ مكحب ثدحلا ھیلإ ملُس صخش لكو ، يصولا وأ مألا وأ دجلا وأ بألا•
) 2 ( ةدام•
 بقاعی ةمیرج لكشت ةعقاو يأ باكترا تقو ةلماك تاونس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلاً ایئازج لأسی ال•

 .نوناقلا اھیلع
) 3 ( ةدام•
 عیمج يف ةمكحمللو ، رخآ يمسر يصخش تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی•

 .يدالیملا میوقتلاب نسلا بسحتو ، ھنس ریدقتل ةصتخملا ةیبطلا ةھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ لاوحألا
) 4 ( ةدام•
: يلی امب ثادحألا ةیاعر ةنجل صتخت•
 .ةبسانملا ةیاعرلا نكامأ يف مھعادیإب رمألاو فارحنالل نیضرعملا ثادحألا تالكشم يف رظنلا – 1•
 .ةصتخملا تاھجلا عم قیسنتلاب مھتاجایتحا ةیبلتو عمتجملا يف طارخنالل مھتداعإو مھلیغشتو مھلیھأت ةعباتم – 2•
 .ثدحلا دض اھنم ةرداصلا ریبادتلا يف رظنلا ةداعإ ةمكحملا نم بلطلا – 3•
 ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإل وأ نمتؤم لئاعل وأ ھتیاعر يلوتمل ثدحلا میلست ریبدت ذاختاب تارارقلا رادصإ – 4•

ً اقفو فارحنالل ثدحلا ضرعت تالاح يف كلذو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا وأ ثادحألل ةیعامتجالا
 .نوناقلا اذھ يف ةنیبملا طورشلل

يناثلا بابلا•
ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلا•
) 5 ( ةدام•
:ةیلاتلا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحی ةمیرج رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا بكترا اذإ•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 2 .میلستلا – 1•
.يئاضقلا رابتخالا – 4 .ةنیعم تابجاوب مازتلالا - 3•
.ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف عادیإلا – 5•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 6•
 تابوقع نم ھیلع ىضقی ام ادع رخآ نوناق يف ھیلع صوصنم ریبدت وأ ةبوقع ةیأب ثدحلا اذھ ىلع مكحی الو•

 .ةیعبت
 ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ ھنأش يف ذختی الف هرمع نم ةعباسلا غلبی مل ناك اذإف•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو
) 6 ( ةدام•
 صخش ىلإ ملس ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا مھنم يأ يف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلست نوكی•

 .كلذب اھلئاع دھعتی اھب قوثوم ةرسأ ىلإ وأ ھكولسو هریس نسحو ھتیبرتب دھعتی مھریغ نم وأ ھبراقأ نم نمتؤم
 بجو ھل ةقفن ریرقت ھیلإ ھمیلستب مكح نمم بلطو ھیلع قافنإلابً انوناق مزلی نم ھل ناك وا لام اذ ثدحلا ناك اذإو•

 ھتقفن نع لوئسملا ھب مزلی ام وأ ثدحلا لام نم لصحی يذلا غلبملا میلستلاب مكحلا يف نیعت نأ ةمكحملا ىلع
 نوناق يف ررقملا قیرطلاب اھلیصحت متیو ، ةقفنلا ءادأ دیعاومو ةددحملا ةسلجلاب ھنالعإ دعب كلذوً اعرش
.ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا

.تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل ھیلع قافنإلاب مزتلملا ریغ ىلإ ثدحلا میلستب مكحلا نوكیو•
) 7 ( ةدام•
 ةرازوب ةصتخملا تاھجلا ةفرعمب ھلابقتسال ةدعملا ةبسانملا نكامألا يف فارحنالل ضرعملا ثدحلا عادیإ بجی•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا
 اذإ ةمكحملل ھمیدقتل ثادحألا ةباین ىلع فارــحنالل ضرعملا ثدـــــحلا ضرــع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلعو•

: ةیتآلا ریبادتلا دحأ ثدحلا نأش يف ررقت نأ ةمكحمللو كلذ ھتحلصم تضتقا
 تادھعتلا ذخأ عم نمتؤم لئاعل ملس ،ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا ھیف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتمل ھمیلست – 1•

.لاوحألا عیمجب ةمزاللا
.ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ھعادیإ – 2•
 .لبقتسملا يف ھكولسو هریس نسح ةبقارمل ، ةباتك ھتیاعر يلوتم ىلإ راذنإلا ھیجوت – 3•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 4•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 5•
 ثدحلا ةحلصم نأ ةنجللا تأر اذإ( ةمكحملا نم رارق نود ریبادتلا هذھ دحأ ذاختا ثادحألا ةیاعر ةنجلل زوجیو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب كلذو ثدحلا ةلاحو قفتی امب ھلیدعت اھل نوكت امك ، )كلذ بلطتت
) 8 ( ةدام•
 عناصملا دحأ وأ ةصصختملا دھاعملا وأ زكارملا دحأب ھقاحلإ متی نأب ينھملا بیردتلاب ثدحلا قاحلإب مكحلا نوكی•

 ماظتنا قیعی ال امبو ثدحلا فورظ عم بسانتی امبو ھبیردت لبقت يتلا كلذب ةصتخملا عرازملا وأ رجاتملا وأ
.تاونس ثالث زواجت ال ریبدتلا اذھل ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، يساسألا میلعتلا يف ثدحلا

) 9( ةدام•
: كلذل ةدم ددحت نأ ىلع اھعیمج وأ ةیلاتلا تابجاولا دحأب ثدحلا مازلإب مــكحلا نوكی•
.اھیف ھبتشملا نكامألا دایترا رظح – 1•
 .قالخألا داسفو ةریسلا ءوسب مھنع رھتشا نم وأ نیدرشملا ةبحاصم رظح – 2•
 .ةمكحملا اھددحت تاھج مامأ ةددحم تاقوأ يف روضحلا – 3•
 يتلا كلذ ھباش ام وأ ةیحابإ مالفأ وأ فنعلا مالفأ اھیف دھاشی يتلا نكامألا ىلع ددرتلا ثدحلا ىلع رــــظحی – 4•

.ةراض ةیبلس راثآ نم اھیف امم مالفألا كلت دیلقت ىلإ وأ ھفارحنا ىلإ يدؤت
 .تاونس ثالث ىلع دیزت الو رھشأ ةتس نع مازلإلا ةدم لقت ال نأ ىلع•
) 10 ( ةدام•
 اھددحت يتلا تابجاولاب ھمایق عم فارشإلاو ھیجوتلا تحت ةیعیبطلا ھتئیب يف ثدحلا عضوب يئاضقلا رابتخالا متی•

 .نیتنس ىلع دیزت ال ةدمل كلذو كولسلا بقارم اھحرتقی يتلاو ةمكحملا
 ھیلع موكحملا ةظحالمو ثادحألا ةمكحم رارقلً اقفو يئاضقلا رابتخالا تابلطتم ذیفنت كولسلا بقارم ىلعو•

 ةیرود ریراقت ثادحألا ةمكحم ىلإ عفری نأ ھیلعو ، ھتیبرت ىلع نیمئاقلاو ھتیاعر يلوتملو ھل تاھیجوتلا میدقتو
 .ھیلع فارشإلاو هرمأ ىلوتی يذلا ثدحلا نع رھشأ ةثالث لك ةرم

 يف ةررقملا ةبسانملا ىرخألا ریبادتلا نم هارت ام ذختتل ةمكحملا ىلع رمألا ضرع رابتخالا يف ثدحلا لشف اذإف•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا

) 11 ( ةدام•
 ، لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 ىدحإ وأ ھلیھأتل بسانم دھعم يف عادیإلا نوكی ةصاخلا تاجایتحالا وأ ةقاعإلا يوذ نم ثدحلا ناك اذإو
 يف تاونس رشع ىلع دیزت الأ ىلع عادیإلا ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا
 ىلع بجیو ، فارحنالل ضرعتلا تالاح يف تاونس ثالثو ، حنجلا يف تاونس سمخو تایانجلا مئارج
 ررقتل رثكألا ىلع رھشأ ةتس لك ھكولسو ھتلاح نعً اریرقت ةمكحملل مدقت نأ ثدحلا اھب عدوأ يتلا ةسسؤملا
 .كولسلا بقارم ریرقت ءوض ىلع ھنأش يف هارت ام ةمكحملا

) 12 ( ةدام•
 ، ھنسو ةیضرملا ھتلاحو بسانتت يتلا ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 .ھتلاح اھیلإ وعدت يتلا ةیانعلا اھیف ىقلتیو
 ضرعی ةنس ىلع اھنم يأ دیزت نأ زوجی ال ةیرود تارتف يف جالعلا تحت ھئاقب ىلع ةباقرلا ةمكحملا ىلوتتو•

 غلب اذإو كلذب حمست ھتلاح نأ اھل تبث اذإ ھتیاعر يلوتمل ھمیلست ةمكحمللو ، ءابطألا ریراقت اھلالخ اھیلع
 تایفشتسملا ىدحإ ىلإ ھلقن متی ھجالع رارمتـسا يعدتست ھتلاح تناكو نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا
 .رابكلا جالعل ةصصختملا ةیجالعلا

) 13 ( ةدام•
 ضعبب اھضعب تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبت مل يذلا ثدحلا بكترا اذإ•

 عبُتی امك ، بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجو ةددعتم مئارج بكترا يذلا لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا
 .مكحلا كلذ ىلع ةقحال وأ ةقباس ىرخأ ةمیرج بكترا ثدحلا نأ ریبدتلاب مكحلا دعب رھظ اذإ كلذ

) 14( ةدام•
 .نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی•
) 15 ( ةدام•
 .ثدحلا ىلع دبؤملا سبحلاب الو مادعإلاب مكحی ال•
 وأ مادعإلا اھتبوقع ةیانج رمعلا نم ةرشع ةنماثلا زواجی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ يذلا ثدحلا بكترا اذإو•

.ةنس ةرشع سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی ، دبؤملا سبحلا
 ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی تقؤملا سبحلا اھتبوقع ةمیرج ثدحلا بكترا اذإو•

 .ةمیرجللً انوناق
. نرتقت مل وأ سبحلاب ةبوقعلا هذھ تنرتقا ءاوس ةمارغلاب ثدحلا بقاعی الو•
 يف ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا ماكحأ قیبطت يف ةمكحملا ةطلسب ةقباسلا ماكحألا لخت الو•

.ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا
) 16 ( ةدام•
 عیقوت نمً الدب – دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف – ثادحألا ةمكحمل زوجی•

 دحأب ثدحلا ىلع مكحت نأ سبحلا اھیف زوجی يتلا مئارجلا يفو ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا

) 17 ( ةدام•
 ةیداحلا نس غلب اذإف ،ةیباقعلا تاسسؤملا يف ثدحلا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت يرجی•

 لصفنم ناكم يف ذیفنتلا نوكی نأ ىلع ، ةماعلا نوجسلا دحأ يف اھنم ةیقابلا ةدملا وأ ةبوقعلا ھیلع ذفنت نیرشعلاو
 ثادحألاب ةصاخلا ةیباقعلا ةسسؤملا يف ھیلع ذیفنتلا رارمتسا زوجیو ، نینوجسملا يقابل ةصصخملا نكامألا نع
 .رھشأ ةتس زواجت ال ةیقابلا ةدملا تناكو كلذ نم ةروطخ كانھ نكی مل اذإ

) 18 ( ةدام•
 ةحنج وأ ةیانج بكتراو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلا ةحلصم وأ قیقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ•

 ھضرع بجیو ھیلع ضبقلا خیرات نم عوبسأ ىلع دیزت ال ةدملً ایطایتحا سبحلا زاج ،ً ایطایتحا ھسبح يضتقت
 .رھشأ ةثالث زواجی ال امب ىرخأ ددمل وأ ةدمل اھدیدجت يف رظنلل ثادحألا ةمكحم ىلع

 ةظحالملا رود ىدحإ ھعادیإ ةماعلا ةباینلل زوجیو ، ةنس ةرشع سمخ غلبی مل يذلا ثدحلاً ایطایتحا سبحی الو•
 عوبسأ ىلع عادیإلا ةدم دیزت الأ ىلع ، ھیلع ظفحتلا يعدتست ىوعدلا فورظ تناك اذإ بلط لك دنع ھمیدقتو
 .ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو اھدم ةمكحملا رمأت مل ام ھطبض خیرات نم

 مزتلی نأ ىلع ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ةقباسلا ةرقفلا يف ھیلع صوصنملا عادیإلا نمً الدب زوجیو•
 رانید يتئام زواجت ال ةمارغب مازتلالا اذھب لخی نم لك بقاعیو ، ةمكحملا وأ ةباینلا ةفرعمب ھبلط دنع ھمیدقتب
.ھمازتلاب اھیف لخی ةرم لك نع

 ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ظفحتلا وأ سبحلا رارق دم يف رظنلا دنع ثادحألا ةمكحمل زوجی امك•
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ھیلع ظفحتلل

) 19 ( ةدام•
 ةظحالمو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا ذیفنت ىلع فارشإلا كولسلا بقارم ىلوتی•

 ثدحلا نع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلإو ثادحألا ةمكحم ىلإً اریرقت عفری نأ ھیلع بجیو ، اھب مھیلع موكحملا
 .ھكولس ىلع فارشإلا ىلوتی يذلا

) 20 ( ةدام•
 نذإ نود ھبایغ وأ ھنكس رییغت وأ ھضرم وأ ثدحلا توم ةلاح يف كولسلا بقارم غالبإ ةیاعرلا يلوتم ىلع•

 نع لوؤسملا اذھ بقاعیو ، كلذب ھملع خیرات نم نیعوبسأ لالخ كلذو ھیلع أرطی رخآ ئراط يأ نع كلذكو
 .رانید فلأ زواجت ال ةمارغب داعیملا يف غالبإلا مدع

) 21 ( ةدام•
 اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4 (و )3 ( دونبلا دحأ ىضتقمب ھیلع ضورفملا ریبدتلا مكح ثدحلا فلاخ اذإ•

 وأ ھل ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجی ال امب ریبدتلا ةدم ةلاطإب مكحت نأ ھلاوقأ عامس دعب ةمكحمللف ، نوناقلا
 .ثدحلا ةلاح عم قفتی رخآً اریبدت ھب لدبتست نأ

) 22 ( ةدام•
 ةباین بلط ىلع ءانب وأ )19( ةدامللً اقفو كولسلا بقارم نم اھیلإ ةمدقملا ریراقتلا ىلع اھعالطا دعب ، ةمكحملل•

 ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ةیاعرلا يلوتم نم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا
 يضم دعب الإ هدیدجت زوجی الف بلطلا اذھ ضفر اذإو ، نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح ةاعارم عم ، ھلادبإب وأ
 .ھیف نعطلل لباق ریغ نأشلا اذھ يف رداصلا مكحلا نوكیو ، ھضفر خیرات نم لقألا ىلع رھشأ ةثالث

) 23 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب وأ اھسفن ءاقلت نم ثادحألا ةباین ترذنأ فارحنالل ضرعتلا تالاح نم ةلاح يف ثدحلا طبض اذإ•

 راذنإلا اذھ ىلع ضارتعالا زوجیو ، لبقتسملا يف ھكولس ةبقارمل ةباتك ھتیاعر يلوتم ثادحألا ةیاعر ةنجل نم
 ھیف لصفلاو ضارتعالا اذھ رظن يف عبتیو ،ھملست خیرات نمً اموی رشع ةسمخ لالخ ثادحألا ةمكحم مامأ
 .نعطلل لباق ریغ مكحلا نوكیو ةیئازجلا رماوألا يف نعطلل ةررقملا تاءارجإلا

 ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس زواجی ال يذلا سبحلاب بقاعیو•
: نم لك نیتبوقعلا نیتاھ

 ىدحإ يفً اددجم فارحنالل ھضرعت كلذ ىلع بترتو ،ثدحلا ةبقارم ، ةقباسلا ةرقفللً اقفو هراذنإ دعب لمھأ – 1•
.نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا

 ضرعت وأ ةمیرج ثدحلا باكترا كلذ ىلع بترت اذإ ھلبق ھتابجاو دحأ ءادأ يف لمھأو ثدحلا ھیلإ ملس –2•
 .نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحإب فارحنالل

) 24 ( ةدام•
 ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ، لاوحألا عیمج يف ثادحألا ةمكحمل•

 يتلا تارودلا روضحب فارحنالل ضرعملا وأ فرحنملا ثدحلا ةیاعر يلوتم مازلإب رارق رادصإ ، ثادحألا
ً اقفو كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ةرودلا ةدم ةمكحملا ددحتو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم اھمظنی
 تارودلا وأ تاودنلا روضح نع لوبقم رذع نود فلختی يذلا ةیاعرلا يلوتم بقاعیو ، اھددحی يتلا دیعاوملل
 .رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید ةئامسمخ نع لقت ال ةیلام ةمارغب اھیلإ راشملا

) 25 ( ةدام•
 نع لقت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، جاوزألا وأ دادجألا وأ نیوبألا ادع امیف•

 ةھجل وأ صخشل ھمیلستب مكحً اثدح ىفخأ نم لك نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام
 .كلذ ىلع هدعاس وأ رارفلل ھعفد وأ نوناقلا اذھ ماكحألً اقبط

) 26 ( ةدام•
 تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،ً انوناق اھیلع صوصنم دشأ ىرخأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم•

 يأب ھل اھلھس وأ اھكولس ىلع ھضرح وأ هدعاس وأ كلذل هدعأ وأ فارحنالا تالاح ىدحإلً اثدح ضرع نم لك
ً.العف فارحنالل ضرعتلا ةلاح ققحتت مل ولو ھجو

 ناك وأ دیدھت وأ هاركإ لئاسو ثدحلا عم مھتملا لمعتسا اذإ تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو•
 ناك وأ نوناقلا ىضتقمب ھیلإً املسم ناك وأ ھتظحالم وأ ھتیبرت نع لوؤسم وأ ھتیاعر يلوتم نم وأ ھلوصأ نم
 .مھركذ مدقت نمم يأ دنعً امداخ

 ال ةدمل سبحلا ةبوقعلا تناك ةفلتخم تاقوأ يف ولو ثدح نم رثكأ ىلع ةمیرجلا تعقو اذإ لاوحألا عیمج يفو•
.تاونس عبس ىلع دیزت

) 27 ( ةدام•
 نیرشعلاو ةیداحلا لمكی ملو ةنس ةرشع سمخ ھنس زواجت يذلا ثدحلا اھب عدوملا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدمل زوجی•

 صتخملا ةسسؤملا بیبط ری مل ام ، سبحلا ةبوقعل هذیفنت دنع ةسسؤملل ةیلخادلا تامدخلا يف لمعلاب ھفیلكت
 .ھب صاخلا ذیفنتلا فلمب نوُدت ةیحص بابسأل اھیف لمعلا نم هءافعإ

)28( ةدام•
 فرحلاو لامعألا يف ھلیغشت نوكی نأ ةنیعم ةینف ةراھمب عتمتی يذلاو ھیلع موكحملا ثدحلا لیغشت دنع ىعاری•

)29( ةدام ھتراھم عم بسانتت يتلا
 وأ ةینف لامعأ نم ھب موقی امعً ارجأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةبوقعلا ةدم يضقی يذلا ھیلع موكحملا ثدحلا قحتسی•

 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھب ردصی يتلا دعاوقللً اقفو اھنم لك يف هرجأ ددحتیو ، ةیمدخ وأ ةیجاتنا
 .هرجأ ةلیصح نم قافنإلا ةلاحلا هذھ يف ھیلع موكحملا ثدحللو ، لمعلاو

) 30 ( ةدام•
 ، سبحلا ةبوقع ذیفنت ةجیتن ھیلع موكحملا ثدحلا ةحص ىلعً اررض كانھ نأ ةیباقعلا ةسسؤملا بیبطل نیبت اذإ•

 ةمكحم سیئر ىلع رمألا ضرع ثادحألا ةباین ىلإ بلطی يذلا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدم غالبإ ھیلع بجو
 .ثدحلا نأش يفً ابسانم هاری امب رمأیل ثادحألا

) 31 ( ةدام•
 هذھ عنم زوجی الو ، ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ةرایزلل ةصصخملا نكامألا دحأ يف ھیلع موكحملا ثدحلا ةرایز متت•

 .ةسسؤملا لخاد ھكولسب قلعتی ببس يأل تارایزلا
 .اھلاوحأو ثادحألا ةرایز دعاوق میظنتب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق ردصیو•
) 32 ( ةدام•
 .يدارفنالا سبحلا فرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت زوجی ال•
ثلاثلا بابلا•
ثادحألا ةمكحم•
) 33 ( ةدام•
 ةمكحملاب ةمكحم لیكو نع ھتجرد لقت ال ءاضقلا لاجر دحأ نم لكشت ثادحأ ةمكحم ةیلكلا ةمكحملاب أشنت•

 نوكیو ءاسنلا نم لقألا ىلع امھدحأ نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخو ةاضقلا نم نانثا ھنواعیو ، ةیلكلا
 ریرقت میدقت هوجولا عیمج نم ثدحلا فورظ ثحب دعب نیریبخلا ىلعو ،ً ایبوجو ةمكاحملا تاءارجإ امھروضح
 .اھمكح ةمكحملا ردصت نأ لبق كلذو ةمكحملل

.ثادحألا ةباین ءاضعأ دحأ ةمكحملا يف ةماعلا ةباینلا لثمیو•
.اھئاشنإ رارق يف ةمكحم لك صاصتخا رئاود ددحتو•
 نم لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو عم قافتالاب لدعلا ریزو نم رارق امھیلإ راشملا نیریبخلا نییعتب ردصیو•

 .ریخألا نم رارق اھب ردصی يتلا طورشلا مھیف رفاوتت نم نیب
 ةنامألاب ھلمع يدؤی نأب ثادحألا ةمكحمل ةیفانئتسالا ةرئادلا مامأً انیمی ھتفیظو ماھم ةرشابم لبق ریبخلا فلحیو•

.قدصلاو
) 34 ( ةدام•
 ضرعتلا تالاح ىدحإ ھیف ترفاوت وأ ةمیرجلا ھیف تعقو يذلا ناكملاب ثادحألا ةمكحم صاصتخا ددحتی•

 بسحب ھمأ وأ ھیصو وأ ھتیاعر يلوتم وأ وھ ھیف میقی يذلا وأ ثدحلا ھیف طبض يذلا ناكملاب وأ فارحنالل
.لاوحألا

) 35 ( ةدام•
 ام ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا ثادحألا ةمكحم مامأ عبتت•

 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ صنت مل
) 36 ( ةدام•
 فورظ يف رظنلل ةیئالو ةطلسو نیفرحنملا ثادحألا ایاضق عیمج يف ةیئازج ةیئاضق ةطلس ثادحألا ةمكحمل•

 .فارحنالل نیضرعملا ثادحألا
 و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع صوصنملا مئارجلا يف لصفلاب اھریغ نود ةمكحملا هذھ صتختو•

 .نوناقلا اذھ نم )26(و )25(و )24(
) 37 ( ةدام•
 نم مزلی امب دوزتو ىرخألا مكاحملا تاسلج داقعنا نكامأ نع ةلصفنم نكامأ يف ثادحألا مكاحم تاسلج دقعت•

 .ثدحلا روضح ھیضتقی امو ةمكاحملا ةعیبط عم بسانتت يتلا لئاسولا
 ىضتقم تأر اذإ ثدحلا اھیف عدوی يتلا ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإب اھتاسلج دقع ةمكحمللو•

 .كلذل
) 38 ( ةدام•
 نأ ثدحلا رمأ يف لصفلا لبقو حنُجلاو تایانجلا مئارج يفو فارحنالل ضرعتلا تالاح يف ةمكحملا ىلع بجی•

 وأ فارحنالا ىلإ ھتعفد يتلا لماوعلا حضوی ثدحلا ةلاحبً اریرقت ھمیدقت دعب كولسلا بقارم لاوقأ ىلإ عمتست
 .ةربخلا لھأ يأرب ةناعتسالا ةمكحملل زوجی امك ،ھحالصإل ھتاحرتقمو ، ھل ضرعتلا

) 39 ( ةدام•
 لیحا ةنس ةرشع ينامث ىلع مھنس دیزت نورخآو ، رثكأ وأ ثدح مھنیب ناكو ةیانج باكتراب نومھتملا ددعت اذإ•

 .ثدحلا ىلإ ةبسنلاب نوناقلا اذھ ماكحأ قبطت نأ ىلع ،ً الصأ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عیمجلا
 اھلو هوجولا عیمج نم ھفورظ ثحبت نأ ثدحلا ىلع اھمكح ردصت نأ لبق ةلاحلا هذھ يف ةمكحملا ىلع بجیو•

 .ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب كولسلا يبقارم وأ ءاربخلا نم هارت نمب كلذ يف نیعتست نأ
 مھتاو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل ثدحلا ناك وأ ةیانجب ةطبترم ریغ ةحنج باكتراب نومھتملا ددعت اذإو•

.ةصتخملا ةمكحملا ىلإ نورخآلا لاُحیو ثادحألا ةمكحم ىلإ ثدحلا میدقت بجو ، ةحنُج وأ ةیانج باكتراب
) 40 ( ةدام•
 نوماحملاو دوھشلاو ھبراقأو ثدحلا ىوس اھرضحی نأ زوجی الو ةینالع ریغ يف ثدحلا ةمكاحم يرجت•

. صاخ نذإب روضحلا ةمكحملا ھل زیجت نمو كولسلا وبقارمو
 ةباین ماحم وأ ھتیاعر يلوتم روضحب ءافتكالاو ھسفنب ةمكاحملا روضح نم ثدحلا ءافعإ ثادحألا ةمكحملو•

 وأ ھلاؤس دعب ةسلجلا نم ثدحلا جارخإب رمأت نأ ةمكحمللو ، كولسلا بقارم ةمكاحملا رضحی نأ ىلع ، ھنع
 جارخإ ةلاح يف زوجی الو ، كلذل ةرورض تأر اذإ ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اوركُذ نمم يأ جارخإب
 امب ثدحلا ماھفإ دعب الإ ةنادإلاب مكحلا ةمكحملل زوجی ال امك ،كولسلا بقارم وأ ھیماحم جارخإب رمأت نأ ثدحلا
ً.ایروضح مكحلا ربتعی ةلاحلا هذھ يفو تاءارجإ نم ھتبیغ يف مت

) 41 ( ةدام•
 .ةمكاحملاو قیقحتلا يتلحرم يف ھنع عافدللً ایماحم لكوی نأ يف قحلا ھتیاعر يلوتمل وأ ثدحلل•
 .ةمھملا هذھب موقیً ایماحم ھل بدتنت نأ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجو ھنع عافدلل ٍيماحم لیكوت متی مل اذإو•
) 42 ( ةدام•
 .نوناقلا اذھل نیعضاخلا ثادحألا ىلع ءازجلا نوناق يف اھیلع صوصنملا دوعلا ماكحأ يرست ال•
) 43 ( ةدام•
 هذھ نم ةیلاخ ةفیحصلا ردصتو ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص يف قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم ماكحأ بسحت ال•

 .ماكحألا
) 44 ( ةدام•
 ذیفنتلا بجاو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ثدحلا ىلع رداصلا مكحلا نوكی•

 .فانئتساللً الباق ناك ولوً اروف
) 45 ( ةدام•
 اھتبوقع زواجت الو ثدحلا اھبكتری يتلا ةھاع ىلإ يضفملا ىذألاو غیلبلا ىذألا مئارج يفو حنجلا مئارج يف•

 .هدعب وأ مكحلا رودص لبق ھعم حلاصتی وأ ثدحلا نع وفعی نأ ھیلع ينجملل زوجی تاونس رشع ةدمل سبحلا
 تاسسؤملا ىدحإ يف عادیإلا وأ سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع وفعلا وأ حلصلا يف ھیلع ينجملا بغر اذإو•

 ھیف رظنتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ كلذبً ابلط مدقی نأ ھلف ھتنادإب يئاھنلا مكحلا رودص دعب ، ةیعامتجالا
 .ةقباسلا ةرقفللً اقفو

 ثدحلا نع جرفیو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا ىلع بترتی ام وفعلا وأ حلصلا لوبق ىلع بترتی لاوحألا لك يفو•
ً.اروف

) 46 ( ةدام•
 ثدحلا ةیاعر يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ، ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب ، ثادحألا ةمكحمل زوجی•

ةیتآلا لاوحألا يف
 فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ انز وأ ضرع كتھ وأ باصتغا ةمیرج يف ةیاعرلا يلوتم ىلعً ایئاھن مكح اذإ – 1•

 .ةمیرج يأ يف سبحلابوأ ةنامألاو
 راھتشالل ةجیتن وأ ةلماعملا ءوس ببسب ھتیبرت وأ ھقالخأ وأ ھتمالس وأ ثدحلا ةحص رطخلل ضرع اذإ – 2•

 .ةریسلا داسفب
.نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةیعامتجالا ةیاعرلا رود نمً اراد ثدحلا عادیإب مكح اذإ – 3•
 اھیلوتم تمرح يتلا ةیاعرلا قوقح ةرشابم تدنسأ ةقباسلا ةرقفللً اقبط ةیاعرلا نم دحلاب ةمكحملا تضق اذإف•

 .ثدحلا اھب عدوی يتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا راد ىلإ وأ نمتؤم صخش ىلإ وأ نیرخآلا ھبراقأ دحأ ىلإ اھنم
) 47 ( ةدام•
 يتلاو ثادحألا ةباین ىلع ةحنُج وأ ةیانج باكتراب مھتملا فرحنملا ثدحلا ضرع ثادحألا ةیامح ةطرش ىلوتت•

 .اھیف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاو ةیئازجلا ىوعدلا ةرشابمب اھدحو صتخت
) 48 ( ةدام•
 ھل نمل وأ ھیدلاول ثدحلا میلستب ردصت يتلا ماكحألا ادع ، ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجی•

 .ھیف رثأ تاءارجإلا يف وأ مكحلا يف نالطب وأ نوناقلا قیبطت يف أطخل الإ اھفانئتسا زوجی الف ، ھیلع ةیالولا
) 49 ( ةدام•
 .ةیلكلا ةمكحملاب كلذل صصخت رثكأ وأ ةیفانئتسا ةرئاد مامأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا نوكی•
 .ةمكحم لیكو نع لقت ال ةجردب امھنم لك نیرخآ نیوضعو راشتسم ةسائرب ةیفانئتسالا ةرئادلا لكشتو•
 يأ نوكی الأ ىلع لقألا ىلع ءاسنلا نم امھدحأ نوكی نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخ ةمكحملا نواعیو•

 .ىلوألا اھتلحرم يف ىوعدلا رظن يف كارتشالا ھل قبس دق امھنم
) 50 ( ةدام•
 ، ثادحألا ةباین نم وأً انوناق ھلثمی نم وأ ھلكوی نم وأ ثدحلا نم بلطب ةیفانئتسالا ةرئادلا ىلإ فانئتسالا عفری•

 .ةحنُج وأ ةیانج ةمیرجلا تناك ءاوس
) 51 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم ردصی دیدج رارقب الإ ھب قطنلا موی نم ةلماك ةنس ةدمل هذیفنت لفُغأ ریبدت يأ ذفُنی ال•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین
) 52 ( ةدام•
 رادصإو تاعزانملا عیمج يف لصفلاب هریغ نود اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئر صتخی•

 .نوناقلا اذھلً اقفو ةرداصلا ماكحألا ذیفنتب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا
) 53 ( ةدام•
 مكحلا ذیفنتب ةقلعتملا قاروألا عیمج ھیف عدوت عوضوملا فلم ھیلإ مضی ذیفنتلل فلم ھیلع موكحم ثدح لكل أشنی•

 سیئر ىلع فلملا اذھ ضرعیو .ماكحأو رماوأو تارارق نم ذیفنتلا نأش يف ردصی ام ھیف تبثیو ھیلع رداصلا
 .ةقباسلا ةداملا يف ھیلع صن امم ءارجإ وأ رارق يأ ذاختا لبق ةمكحملا

) 54 ( ةدام•
 ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا رود ةرایزب ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ ثادحألا ةمكحم سیئر موقی•

 تاھجلا نم كلذ ریغو ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا
 .ثدحلا ةحلصمل تاءارجإلا نمً امزال هاری ام ذاختاب رمأیو ،لقألا ىلع رھشأ ةثالث لك كلذو ثادحألاب ةینعملا

) 55 ( ةدام•
 ماكحألً اقفو ثادحألا ةیاعر ةنجل تارارق نم وأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذیفنت يرجی•

 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق
) 56 ( ةدام•
 تررق ، ىوعدلا يف لصفلا لبق ھصحف يعدتست ةیسفنلا وأ ةیلقعلا وأ ةیندبلا ثدحلا ةلاح نأ ةمكحملا تأر اذإ•

 اذھ متی نأ ىلإ ىوعدلا يف ریسلا فقویو ، كلذل مزلت يتلا ةدملل ةبسانملا نكامألا دحأ يف ةظحالملا تحت ھعضو
 .صحفلا

) 57 ( ةدام•
 كاردإلا ىلع ةردقلا ثدحلا دقفأ يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع ضرم ریثأت تحت ةمیرجلل نوكملا لعفلا عقو اذإ•

 مكح ،هرایتخا ةیرح وأ ھكاردإ میسج وحن ىلع تفعضا ةیضرم ةلاحبً اباصم ةمیرجلا تقو ناك وأ رایتخالاو
 اذھ يف ةررقملا عاضوأللً اقفو ریبدتلا اذھ ذختیو ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ھعادیإب
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب باصی نملً اضیأ نوناقلا

) 58 ( ةدام•
 ھلو ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ھغالبإ بجی ، ھنأش يف ردصی مكح لكو ثدحلا ىلإ ھنالعإ نوناقلا بجوی ءارجإ لك•

 .نوناقلا اذھ يف ةررقملا نعطلا قرط ثدحلا ةحلصمل رشابی نأ
) 59 ( ةدام•
 .ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زوجی ال•
) 60 ( ةدام•
 اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ھنس نأ رابتعاب ةبوقعب مھتم ىلع مكُح اذإ•

.نوناقللً اقفو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ثادحألا ةباین تعفر
 تعفر اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنس نأ رابتعاب مھتملا ىلع مكُح اذإو•

 قاروألا ةلاحإو اھمكح ءاغلإب ءاضقلاو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ةماعلا ةباینلا
.ھیف فرصتلل ثادحألا ةباین ىلإ

 نم )18( ةدامللً اقبط ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا زوجیو مكحلا ذیفنت فقو بجی نیتقباسلا نیتلاحلا نم لك يفو•
 .نوناقلا اذھ

 ةماعلا ةباینلل زوجی هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مثً اثدح هرابتعاب مھتم ىلع مكُح اذإو•
.ةقباسلا تارقفلا يف نیبملا وحنلا ىلع ھیف رظنلا دیعتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ

عبارلا بابلا•
طرش تحت جارفإلا•
) 61 ( ةدام•
 ةدملا فصن ىضمأ دق ناك اذإ كلذو سبحلاب ھیلع موكحملا فرحنملا ثدحلا نع طرش تحت جارفإلا زوجی•

 ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم ةفرعمب ، ھنع ةعُضوملا ریراقتلا تناك ىتمو ، ھیلع اھب موكحملا
.ةبوقعلا نم ةیقابلا ةدملا طرش تحت جارفإلا نوكیو ً.انسح ھنع جارفإلا دعب ھكولس نوكی نأ عقوتت

) 62 ( ةدام•
 رفاوت نم ةباینلا ققحتتو ، ھتیاعر يلوتم نم وأ ثدحلا نم ثادحألا ةباین ىلإ طرش تحت جارفإلا بلط مدقی•

 ثدحلا نع ةیباقعلا ةسسؤملا نم ةمدقملا ریراقتلا ءوض ىلع ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا طورشلا
 .صتخملا كولسلا بقارم فارشإ تحت ثدحلا اذھ عضت نأ اھلو ، ھیلع موكحملا

) 63 ( ةدام•
 وأ كولسلا بقارم نم ریرقت ىلع ًءانب كلذو اھیف ھنع جرفأ يتلا ةدملا لالخ ھنع جرفملا ثدحلا كولس ءاس اذإ•

 ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإبً ارارق ثادحألا ةباین تردصأ ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم
.ھنع جارفإلا تقو مكحلا نم ةیقاب تناك يتلا ةدملا يضمیل

) 64 ( ةدام•
 ً.ایئاھن جارفإلا حبصأ ، ھتدم ءاضقنا ىتح طرش تحت جارفإلا غُلی مل اذإ•
سماخلا بابلا•
ةیماتخ ماكحأ•
) 65 ( ةدام•
ً اقبط ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا ىفُعی•

 .نوناقلا اذھل
) 66 ( ةدام•
 ھنأشب دری مل امیف ھیلإ راشملا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق يف ةدراولا ماكحألا قبطت•

 .نوناقلا اذھ يف صن
) 67 ( ةدام•
 ایاضق نع تامولعم رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع رظحی•

 .مھیلع مكحلا رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق ءاوس مھروص وأ نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا
 .امھیف مت امع صخلم وأ ثادحألا ایاضقل ةمكاحملا وأ قیقحتلا عئاقو رشن رظحی امك•
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسال ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن زوجیو•
 فلأ نع لقت ال ةمارغب ةداملا اذھ يف نیبملا رظحلا ةفلاخم نع ثبلا وأ ةعاذإلا وأ رشنلا نع لوؤسملا بقاعیو•

 .رانید فالآ ةسمخ زواجت الو رانید
) 68 ( ةدام•
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخاب ردصی•

.لمعلاو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو تابجاو يدؤی نأب ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحیو•
) 69 ( ةدام•
 ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم میظنتو دیدحتل ةمزاللا تارارقلا لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ردصی•

 .اھیف نیلماعلا بدنو نییعتو اھراقم دیدحتو ، نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا
ةیحاضیإلا ةركذملا•
2015 ةنسل )111( مقر نوناقلل•
ثادحألا نوناق رادصإب•
يضاملا نرقلا نم ریخألا فصنلا يف ثادحألا تاعیرشت تروطت•
 ةیملعلا ةیبرتلا لوصأ نمض لفطلل ةلودلا اھرفوت نأ بجی يتلا ةیامحلا دعاوق راطإ يف اھیلإ رظنی حبصأو•

 .ةثیدحلا
 خیراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا اھیلع تقفاو يتلا لفطلا قوقح ةیقافتا تردص دقف راطإلا اذھ يفو•

 م1991 ةنسل )104( مقر موسرملاب تیوكلا ةلود اھنیب نمو لودلا مظعم اھیلع تقداصو م20/11/1989
 ةیقافتالاب ةحضوملا لفطلا قوقح مارتحاب فارطألا لودلا اھیف تمزتلا يتلاو م25/9/1991 خیراتب رداصلا
 قلعتت يتلا تاءارجإلا عیمج يف ھنأ ىلع تصن امك ، زییمتلا عاونأ نم عون يأل لافطألا عاضخإ مدعبو
 وأ ةیرادإلا تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم اھب تماق ءاوس لافطألاب
 .لافطألا حلاصمل لوألا رابتعالا يلوی نأ تاءارجإلا هذھ لك يف بجیف ةیعیرشتلا

 ةماقإلا ریفوت اھنمو ةلودلا ةدعاسمو ةیامح ىلع لوصحلا يف ، ھتئیب نم مورحملا لفطلا قحب ةیقافتالا تینع امك•
 ةفلاخمب ھماھتا متی لفط لك قحب فارطألا لودلا فارتعابو لافطألا ةیاعرل صصخت تاسسؤم يف ھل ةبسانملا
 يف ھجامدنا ةداعإ لیعفتو ھنس اھیف ىعاری ةیناسنإ ةقیرطب لماعی نأ يف كلذ ھیلع تبثی وأ يئازجلا نوناقلا
 ھیلع نیینوناقلا ءایصوألا وأ ھیدلاو قیرط نع ھیلإ ةھجوملا مھتلابً اروف هراطخإو ھتءارب ضارتفابو عمتجملا
 يف لصفلل ةلقتسم ةیئاضق ةئیھ ھتمكاحمل صصخت نأو ھعافد میدقتل ةمزاللا ةینوناقلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو
 نیضرعملا وأ نیفرحنملا لافطألل ةبسانم تاسسؤمو تاءارجإو تاعیرشتً اضیأ صصخت نأو ، هاوعد
 .فارحنالل

 مقر اھرارق بجومب ثادحألا ءاضق ةرادإل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا تردصأ امك•
 اھنمو ثادحألا ءاضق يف اھرفاوت مزلی يتلا ئدابملا نمً اددع تسرأ يتلاو )نیكب دعاوق( ناونع تحت 40/33

 وھ ءاضقلا اذھ لثم ءاشنإ نم فدھلا نأو ، دلب لكل ةینطولا ةیمنتلا ةیلمع نم أزجتی ال ءزج وھ ءاضقلا اذھ نأ
 كلذل نیلھؤملا نم مھل ةنواعملا تاطلسلاو ءاضقلا اذھ نوسرامی نم نوكی نأو ، ثدحلل هافرلاو ةیاعرلا قیقحت
 يھو ةیساسألا تارابتعالا نم ددع ءوض يف ءاضقلا اذھ لمعی نأو ةیبیردت تارود بجومبً اصاخً الیھأت
 لوصحلا يف اذكو ، تمصلا مازتلا يفو ، ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ھغالبإ يف ھقحو ، ثدحلا يف ةءاربلا ضارتفا
 يفو مھباوجتساو دوھشلا ةھجاوم يف ھقحو ، يصولا وأ امھدحأ وأ نیدلاولا روضح يفو ، ماحم تامدخ ىلع
 ثادحألا لصف ةاعارمو مالعإلا لئاسوب ثدحلا ایاضق نع تامولعم رشن مدعو ىلعأ ةمكحم مامأ فانئتسالا
 ردقب فیفختلاو ، مھزاجتحال ةصصخملا تاسسؤملا يف ذیفنتلا ءانثأ وأ ةمكاحملا يف ءاوس نیغلابلا نع
 تحت جارفإلا ىلإ ءوجللا نم راثكإلاو ءازجلا نوناق يف ةررقملا ةیرحلل ةدیقملا ةددشملا تابوقعلا نم عاطتسملا
 .ھیف ریكبتلاو طرش

 ئدابملا قنتعا يذلا يبرعلا لفطلا قوقح ىلع قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ردص امك•
.لفطلا قوقح ةیقافتا يف ةدراولا فادھألاو ماكحألاو

 نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا نألً ارظنو ةیلودلا ةرسألا اھتقنتعا يتلاو ةمدقتملا ئدابملا ةاعارمبو•
 ثادحألل ةیئانجلا ةلماعملا ىلإ رظنلا اھلالخ روطت دوقع ةثالث ىلع دیزی ام هرودص ىلع ىضم دق ثادحألا
 تاءازجلا يف رظنلا لبق مھل يوبرتلاو يعامتجالا جالعلا وھ ساسألا يف اھنم دوصقملا فدھلا حبصأ ثیحب
 مھل نییداع دارفأك مھعمتجم يف طارخنالاو يوسلا قیرطلا ىلإ ةدوعلل مھلھؤی يذلا وحنلا ىلع كلذو ، ةیباقعلا
: باوبأ ةسمخ ىلعً المتشم ثادحألل نوناق دادعإ ىضتقا يذلا رمألا وھو ، ھب ضوھنلاو ھمدقت يف لعاف رود

: ةماعلا ماكحألا : لوألا بابلا•
 ثدحلاو ثدحلا اھنمو نوناقلا يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تاملكلا فیرعت ھنم ىلوألا ةداملا تنمضتو•

 تاسسؤمو ثادحألا ةیامح ةطرشو ثادحألا ةباینو ثادحألا ةمكحمو ، فارحنالل ضرعملاو ، فرحنملا
 رادو ، ةفایضلا رادو ، ةیباقعلا تاسسؤملاو ، ةظحالملا رادو ، لابقتسا زكرمو ، ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا
 بقارمو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكمو ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمو ، عادیإلا
.ةیاعرلا يلوتمو ثادحألا ةیاعر ةنجلو ، كولسلا

 باكترا تقو ةلماك نینس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلل ةیئازجلا ةیلوؤسملا عانتما )2( ةداملا تررق دقو•
 تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی نأب )3( ةداملا تضقو ، ةمیرج لكشت ةعقاو يأ
 بسحتو ثدحلا نس ررقتل ةصتخملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحمللو رخآ يمسر يصخش
 ثادحألا ةیامحل تءاج يتلا ثادحألا ةیاعر ةنجل تاصاصتخا )4( ةداملا تنیبو يدالیملا میوقتلاب نسلا
.فارحنالل نیضرعملا

 مئارج نم ثدحلا ھبكتری ام ةجلاعمل ةررقملا ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلل نوناقلا نم يناثلا بابلا صصُخو•
.ثادحألا نم نیتینس نیتئف نیب تزیمف

 .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا : ىـلوألا ةئفلا•
 .ةرشع ةسداسلا زواجتت ملو ةرشع ةسماخلا ھنس غلب يذلا ثدحلا : ةیناثلا ةئفلا•
 ةیئاقولا ریبادتلا نوناقلا نم )5( ةداملا تنیب دقف نوناقلا نم )14 ىلإ 5( نم داوملا اھتنیب ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو•

.ثدحلا ىلع اھب مكحلا زوجی يتلا ةیجالعلاو
 وأ ریبدت يأب ةینسلا ةلحرملا هذھ يف ثدحلا ىلع مكحی نأ زوجی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةیناثلا ةرقفلا تضقو•

 .ةیعبت تابوقع نم ھیلع يضقی ام ادع رخآ نوناق يف اھیلع صوصنم ةیئازج ةبوقع
 عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ هرمع نم ةعباسلا غلبی مل نم نأش يف ذختی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةثلاثلا ةرقفلا تنیبو•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف
 .)5( ةداملا يف اھیلإ راشملا ریبادتلا فیرعت )13 ىلإ 6( نم داوملا تلوانتو•
 تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع نسلا هذھ يف ثدحلا اھیف بكتری يتلا ةلاحلا مكح )13( ةداملا تنیب امك•

 .بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجی ثیحب ةددعتم مئارج لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا اھضعبب
 .نورشعلاو ةـیداحلا نــــــس ھــــــیلع موــــــكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی نأب )14( ةداملا تضق امك•
 ةداملا تنیبف ةرشع ةسداسلا زواجی ملو ةنس ةرشع سمخ ثدحلا نس اـــــھیف غــــــلب يتلاو : ةیناثلا ةئفلا امأ•

 ذیفنتلا ةمارغلاب مكحلا ةـــلاح يــــــــف زوجی ال ھنأو ً،انوناق ةررقملا ةبوقعلا ھل ففخت نأ ىلع نوناقلا نم )15(
 .ذیفنتلا تقو ةلماك ةنس ةرشع تس هرمع زواجی مل نم ىلع يندبلا هاركإلا قیرطب

 ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا قیبطت يف ةمكحملا ةطلس ةداملا هذھ نم ةریخألا ةرقفلا تنیب امك•
 .ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا يف ةصاخلا

 عیقوت نمً الدب دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف ، ةمكحملل )16( ةداملا تزاجأو•
 نم )6( ، )5( ، )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحت نأ )15( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلا
 .)5( ةداملا

.ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت نكامأ )17( ةداملا تنیبو•
 ةحلصمل كلذ ثادحألا ةباین تأر اذإ ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلل يطایتحالا سبحلا )18( ةداملا تزاجأو•

 ، ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبی مل يذلا ثدحلل ةبسنلاب سبحلا اذھ ترظحو ، ھتاذ ثدحلا ةحلصمل وأ قیقحتلا
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ةظحالملا رود ىدحإ يف ثدحلا عادیإ ةباینلل تزاجأو

 ثدحلا ةفلاخم )21( ةداملا تنیب امك ثادحألا ىلع كولسلا بقارم لامعأ نع )20( و )19( ناتداملا ثدحتتو•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأل

 ةیاعر ةنجل وأ ةباینلا بلط ىلع ءانب وأ اھیلإ مدقت يتلا ریراقتلا ىلع ءانب ، ةمكحملل )22( ةداملا تزاجأو•
 ةاعارم عم رخآب ھلادبإب وأ ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ، ةیاعرلا يلوتم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا
 .نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح

 وأ ةیاعرلا يلوتم اھبكتری يتلا مئارجلا ىلع باقعلا ىلع نوناقلا نم )26 ىلإ 23( نم داوملا تصنو•
 .ثدحلا نع نولوؤسملا

 ةسسؤملا لخاد اھنوضاقتی يتلا روجألاو ثادحألا لیغشت تاءارجإو دعاوق )30 ىلإ 27( نم داوملا تلمتشاو•
 .ةیباقعلا

 )32( ةداملا ترظح امك ،ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ثادحألا ةرایزل ةصصخملا نكامألا ىلإ )31( ةداملا تراشأو•
.يدارفنالا سبحلا ةفرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت

 اھلیكشت نوناقلا نم )35(و )34(و )33( داوملا اھیف تنیب ، ثادحألا ةمكحمل نوناقلا نم ثلاثلا بابلا صصخو•
 ایاضق يف ةیئازج تاطلس نم اھل ام )36( ةداملا تددحو ، اھتاءارجإ يف عبتملا نوناقلاو اھتاصاصتخا دیدحتو
 صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب اھریغ نود صتخت امك ، فارحنالل نیضرعملا ثادحألاو نیفرحنملا ثادحألا
 .)26(و )25(و )24(و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع

 اھعامتساو اھداقعنا نكامأ نم ثادحألا ةمكحم يف تاسلجلا داقعنا ریس ةیفیك )38(و )37( ناتداملا تحضوو•
 .كولسلا بقارم لاوقأل

 ثادحأ مھنیب نم نوكیو ةحنج وأ ةیانج باكتراب نومھتملا اھیف ددعتی يتلا ةلاحلا مكح )39( ةداملا تنیبو•
 .نورخآ

 امك ، روضحلا نم ثدحلا ءافعإ يف ةطلس ةمكحمللو ةینالع ریغ يف ةمكاحملا ىرُجت نأ )40( ةداملا تبجوأو•
 ھل لكوی مل اذإو ھتیاعر يلوتم قیرط نع وأ ھسفنب امإ يماحم لیكوتب مھتملا ثدحلا قح )41( ةداملا ترقأ
 .كلذ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجوً ایماحم

 ماكحأ باستحا مدع ىلع )43( ةداملا تصنو ، ثادحألا ىلع دوعلا ماكحأ نایرس مدع )42( ةداملا تررق امك•
 كلذو ماكحألا نم ةیلاخ ثدحلل ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص رادصإ تبجوأو ، قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم
. ھلبقتسم ىلعً اصرح

ً الباق ناك ولوً اروف )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب رداصلا مكحلا ذیفنت )44( ةداملا تبجوأو•
 .فانئتسالل

 ىلع بترتی ام اھیلع يرسیو ثدحلا اھبكتری يتلا مئارجلا ضعب نع وفعلا وأ حلصلا ماكحأ )45( ةداملا تنیبو•
 .عمتجملا يف طارخنالا نع ةبوقعلا ھقوعت ال ىتحو ثدحلا ةحلصم ةاعارمل كلذو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا

 ، اھیف ةنیبملا لاوحألا يف ةیاعرلا يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ةمكحملل )46( ةداملا تزاجأو•
 .ثادحألا مئارجب ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلا يف ةصتخملا ةھجلا )47( ةداملا تحضوأو

 .ةیفانئتسالا ةرئادلا لیكشتو ثادحألا ةمكحم ماكحأ فانئتسا قرط )50 ىلإ 48( نم داوملا تحضوأ امك•
 ردصی دیدج رارقب الإ ریبدتلا ذفنی ال نأب )51( ةداملا تحضوأ دقف ةلماك ةنس ةدمل ریبادتلا دحأ ذیفنت لفُغأ اذإو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم
 .ذیفنتلا تاعزانم عیمج يف لصفلا اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئرب )52( ةداملا تطانأ امك•
 وأ رارق يأ هذاختا لبق ثادحألا ةمكحم سیئر ىلع ضرعی ثدح لكل ذیفنتلل فلم ءاشنإ )53( ةداملا تررقو•

 .ذیفنتلا تاعزانم يف ءارجإ
 رود ةرایز ، ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ وھ ىلوتی نأب ثادحألا ةمكحم سیئر ىلإ )54( ةداملا تدھعو•

 ریغو ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا
 .ثدحلا ةحلصملً امزال هاری امب رمأیل مھب ةینعملا تاھجلا نم كلذ

 تاءارجإلا نوناق ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذفنت )55( ةدامللً اقفوو•
 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو

 تاءارجإ فقوتو كلذ ىعدتسا اذإً ایسفن وأً ایلقع وأً ایندب ثدحلا صحف ةیناكمإ )57(و )56( ناتداملا تنیبو•
 فعض وأ يسفن وأ يلقع ریثأت تحت عقو ةمیرجلل نوكملا لعفلا نأ تبث اذإو ، صحفلا متی نأ ىلإ ىوعدلا ریس
ً اضیأ ریبدتلا اذھ ذختیو ، ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكح ، يلقع
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب

 لكبو ھب ھنالعإ نوناقلا بجویو ثدحلا دض ذختی ءارجإ لكب ، ثدحلا ةیاعر يلوتم غالبإ )58( ةداملا تبجوأو•
 .نوناقلا يف ةررقملا قرطلاب مكحلا وأ ءارجإلا اذھ ىلع نعطلا ةرشابم ھل تزاجأو ، هدض ردصی مكح

 رمع فالتخا توبث )60( ةداملا تنیب امك ، ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زاوج مدعب )59( ةداملا تضقو•
 تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ ةماعلا ةباینلل زوجی ھنإف مكحلا رودص دعب ةیمسرلا قاروألاب ثدحلا
 نم )18( ةدامللً اقفو ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا تزاجأو ، مكحلا ذیفنت فقو بوجو عم ھیف رظنلا دیعتل مكحلا
 .نوناقلا اذھ

 جارفإلا تاءارجإو دعاوق )64 ىلإ 61( نم داوملا تلوانت دقف ، طرش تحت جارفإلل عبارلا بابلا صصُخو•
 ماظنلا اذھ يف عسوتلا يف ةیلودلا ئدابملا اھیف يعور يتلاو ، سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع طرش تحت
 وأ ثدحلا نم طورشملا جارفإلا بلطب مدقتلا زاوجو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلل ةبسنلاب
 ةباینلف ھكولس ءاس اذإو ، ھكولس نسح عقوت عم اھیلع موكحملا ةدملا فصن ءاضقنا دعب ھتیاعر يلوتم نم
 .ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإ ثادحألا

 يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا )65( ةداملا تفعأ ثیح نوناقلل ةیماتخلا ماكحألل سماخلا بابلا صصُخو•
 .ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر

 .نوناقلا اذھ يف صن ھنأشب دری مل امیف ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق قیبطت )66( ةداملا تددحو•
 يأ رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع )67( ةداملا ترظحو•

 رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق مھروص وأ ثادحألا نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا ایاضق نع تامولعم
 اذھ ةفلاخم تبقاعو ، اھیف راد امع صخلم وأ مكاحملا تاسلج وأ قــیقحتلا عئاقو رشن ترظح امك ، مكحلا
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسا ىلإ ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن طقف تزاجأو ، ةمارغلا ةبوقعب رظحلا

 نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخال ردصی نأب )68( ةداملا تررق امك•
 ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحی نأ ىلع لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو يدؤی نأب

 ةیاعرلا تاسسؤمل ةمظنملا تارارقلا رادصإ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ىلوتی نأب )69( ةداملا تضقو•
 .اھیف نیلماعلا بدن وأ نییعتو اھراقم دیدحتو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا ةیعامتجالا

•
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ثادحألا ةرادإ نوناق

ءارزولا سلجم
2015 ةنسل )111( مقر نوناق
ثادحألا نوناق رادصإب
، روتسدلا ىلع عالطالا دعب

، ھل ةلدعملا نیناوقلاو م1960 ةنسل )16( مقر نوناقلاب رداصلا ءازجلا نوناق ىلعو•
 1960 ةنسل )17( مقر نوناقلاب رداصلا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق ىلعو•
، ھل ةلدعملا نیناوقلاو•
، نوجسلا میظنت نأشب 1962 ةنسل )26( مقر نوناقلا ىلعو•
 ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )38( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا نوناق ىلعو•

، ھل
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )67( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا يندملا نوناقلا ىلعو•
،ثادحألا نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
، اھیف راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو تاردخملا ةحفاكم نأش يف 1983 ةنسل )74( مقر نوناقلا ىلعو•
ھل ةلدعملا نیناوقلاو ةیصخشلا لاوحألا نأش يف 1984 ةنسل )51( مقر نوناقلا ىلعو•
 راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو ةیلقعلا تارثؤملا ةحفاكم نأش يف 1987 ةنسل )58( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•

، اھیف
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو ءاضقلا میظنت نوناق نأشب 1990 ةنسل )23( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•
، تصنتلا ةزھجأو ةیفتاھلا تالاصتالا ةزھجأ لامعتسا ةءاسإ نأشب 2001 ةنسل )9( مقر نوناقلا ىلعو•
رشنلاو تاعوبطملا نأش يف 2006 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
 ربع ةمظنملا ةمیرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب رداصلا 2006 ةنسل )5( مقر نوناقلا ىلعو•

، لافطألاو ءاسنلا ةصاخو صاخشألاب راجتإلا ةبقاعمو عنم نأشب اھلوكوتوربو ، ةینطولا
، عومسملاو يئرملا مالعإلا نأشب 2007 ةنسل )61( مقر نوناقلا ىلعو•
،يلھألا عاطقلا يف لمعلا نأشب 2010 ةنسل )6( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأش يف 2010 ةنسل )8( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةماعلا تادعاسملا نأش يف 2011 ةنسل )12( مقر نوناقلا ىلعو•
، لفطلا قوقح نأش يف 2015 ةنسل )21( مقر نوناقلا ىلعو•
لفطلا قوقح ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب 1991 ةنسل )104( مقر موسرملا ىلعو•
، يبرعلا لفطلا قوقح قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ىلعو•
•
:هانردصأو ھیلع انقدص دقو ، ھصن يتآلا نوناقلا ىلع ةمألا سلجم قفاو•
•
ىلوأ ةدام•
 .ثادحألا نأش يف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعی•
ةیناث ةدام•
 مامأ ةروظنملا تابلطلاو ىواعدلا ةفاك قفارملا نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا مكاحم ىلإ اھتلاحب لاحت•

 صاصتخا نم تحبصأ يتلاو ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا ةمكحم
 لمعلا لبق اھمامأ ةروظنملا نوعطلا رظن يف زییمتلاو فانئتسالا اتمكحم رمتست نأ ىلع ، ثادحألا مكاحم
 .ثدحلل حلصأ وھ امیف ھماكحأ قیبطتب مزتلتو ، نوناقلا اذھ ماكحأب

ةثلاث ةدام•
 .قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتی صن لكو ، ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىغُلی•
ةعبار ةدام•
 لمعیو ةیمسرلا ةدیرجلا يف رشنیو نوناقلا اذھ ذیفنت – ھصخی امیف ٌلك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سیئر ىلع•

 .هرودص خیرات نم ةنس دعب ھب
تیوكلا ریمأ بئان•
حابصلا رباجلا دمحألا فاون•
ـھ 1437 لوألا عیبر 20 : يف فیسلا رصقب ردص•
م 2015 ربمــسید 31 : قفاوملا•
ثادحألا نوناق•
لوألا بابلا•
ةماع ماكحأ•
) 1 ( ةدام•
: اھنم لك نیرق نیبُملا ىنعملا نوناقلا اذھ مكح يف ةیلاتلا تاحلطصملاو تاملكلاب دصُقی•
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتی مل صخش لك : ثدحلا – 1•
 ھیلع بقاعیً العف بكتراو ةرشع ةنماثلا زواجتی ملو هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لمكأ نم لك : فرحنملا ثدحلا– 2•

.نوناقلا
: ةیتآلا تالاحلا ىدحإ يف دجوی ثدح لك : فارحنالل ضرعملا ثدحلا – 3•
 .ةفرطتم وأ ةیباھرإ تاعامجل مضنا وأ ةریسلا ءوس مھنع رھتشا نیذلا وأ مھب ھبتشملا وأ نیفرحنملا طلاخ اذإ – أ•
 ةلاح يف ھمأ ةطلس نم وأ ھیصو وأ ھتیاعر ىلوتم نم وأ ھیوبأ ةطلس نمً اقرام وأ كولسلا ئیس ناك اذإ – ب•

.ھتیلھأ مدع وأ ھبایغ وأ ھیلو ةافو
.بیردتلا وأ میلعتلا دھاعم وأ ةسردملا وأ تیبلا نم بورھلا داتعا اذإ – ج•
 يأب ةقدصلاو ناسحإلا ءادجتسا وأ ةھفات تامدخ وأ علس ضرع لوستلا لامعأ نم دعیو ،ً الوستم دجو اذإ – د•

 .شیعللً ایدجً ادروم حلصی ال امم تناك ٍةلیـسو
.لئاع نودب دجو اذإ – ـھ•
 ىلع ھتردق يف رثؤی وحن ىلع كلذو يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع وأ يدسج ضرمبً اباصم ناك اذإ – و•

 .ریغلا ةمالس وأ ھتمالس ىلع ھنم ىشخی ثیحب رایتخالا وأ كاردإلا
 .ينیدلا فرطتلاو ناطیشلا ةدبعك ةفرطتم تادقتعمو راكفأ قانتعاو رخآلا سنجلاب ھبشتلا – ز•
: ثادحألا ةمكحم – 4•
 .ثادحألا ایاضق رظنب صتختو نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةأشنملا ةمكحملا•
: ثادحألا ةباین – 5•
 اھریغو ثادحألا اھبكتری يتلا حنجلاو تایانجلا ایاضق يف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاب ةفلكم ةصصختم ةباین•

.نوناقلا اذھ يف ةنیبملا تاصاصتخالا نم
: ثادحألا ةیامح ةطرش – 6•
 اھنع تالالدتسالا عمجو مئارجلا هذھ نع يرحتلا ءارجإو ثادحألا مئارج ةحفاكمو عنمب موقت ةصصختم ةطرش•

 .ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ةسارحو ثادحألاب ةقلعتملا تارارقلاو ماكحألا ذیفنتو اھطبضو
: ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم – 7•
 نم مھریغو مھیلع موكحملا ثادحألا لابقتساب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو لبق نم فلكت ةسسؤم لك•

 ةعیبطو نسلاو سنجلا ثیح نم ةبسانملا عادیإلا تاسسؤم ىلع مھعیزوتو مھفینصتو مھعادیإ بولطملا ثادحألا
ً اقفو ةصتخملا تاھجلا نم اھریغ نم وأ ةمكحملا نم رمأب عادیإلا ناك ءاوس يلقعلا ىوتسملاو فارحنالا
 .نوناقلا اذھ ماكحأل

: يلی ام صخألا ىلع لمشتو•
: لابقتسالا زكرم – أ•
 رفاوتت ىتح مھئاویإو مھلاوحأ ةساردلً اتقؤم مھیلع ظفحتلل فارحنالل نیضرعملا ثادحألا لبقتسی يذلا ناكملا•

.عادیإلا وأ ةیاعرلا تاسسؤمل مھلاقتنا وأ مھجورخل ةمئالملا ةئیبلا
: ةظحالملا راد – ب•
 ةمكحم وأ ةماعلا ةباینلا ىرتو ةنس ةرشع سمخ نع مھنس لقی نیذلا ثادحألا زاجتحا ھیف متی يذلا ناكملا•

 .مھرمأ يف لصفلا نیحل مھتظحالمو مھیلع ظفحتلا ضرغبً اتقؤم اھیف مھعادیإ ثادحألا
: ةیباقعلا تاسسؤملا – ج•
 نم رارق اھمیظنتب ردصیو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت ھیف يرجی يذلا ناكملا•

 .ةیلخادلا ریزو عم قافتالاب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
: ةفایضلا راد – د•
 مھمیلستب ثادحألا ةیاعر ةنجل ررقت وأ ةمكحملا مكحت وأ ةباینلا رمأت نیذلا ثادحألا ءاویإ ھیف متی يذلا ناكملا•

 رفسیو ةیاعرلا هذھل ةساملا مھتجاحل مھیوذ لالخ نم وأ مھسفنأ ءاقلت نم اھل نومدقتی وأ نمتؤم لئاعك اھیلإ
 رادلا لبقت نأ زوجیو ، عمتجملل مھتداعإل ةمئالملا فورظلا مھل رفوتت ىتح مھلوبق بوجو نع يعامتجالا ثحبلا
 يف جامدنالل مھدادعإو مھلیھأتوً ایعامتجا مھجالع متی ملو اھب موكحملا ریبدتلا ةرتف اوھنأ نمل عادیإلا تالاح
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو نوصتخملا هدعی لماش يعامتجا ثحب ءوض يف كلذو ، يجراخلا عمتجملا

: عادیإلا راد – ـھ•
 ةئیب يف جامدنالل مھدادعإوً ایعامتجا مھلیھأت ةداعإ ىلوتتو ، اھب مھعادیإب موكحملا ثادحألا ھب عدوی يذلا ناكملا•

 يف ىعاریو .ةدیدجلا ةئیبلا عم مھفیكتلً انامض ةقحاللا ةیاعرلا جمارب لالخ نم مھجورخ دعب مھتعباتم مث ةحلاص
 تاطارتشالا اھب رفوتت نأ ىعاری امك ءاسنلا نم اھب نوفرشملاو اھیف نولماعلا نوكی نأ ثانإلل ةصصخملا رادلا
 .مھل ةبسانملا ةیاعرلاو

:ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتاكم – و•
 نیفرحنملا ثادحألا تالاح ةساردب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم فلكت ةیلھأ وأ ةیموكح بتاكم•

 رابتخالا تابلطتم ذیفنتب وأ ةصتخملا تاھجلا ىلإ مھنع ةیعامتجالا ریراقتلا میدقتو فارحنالل نیضرعملاو
 ةماعلا ةباینلا نم وأ ةمكحملا نم نیلوحملا ثادحألا لمشتو ،يئاھنلا جارفالا وأ طرش تحت جارفإلاو يئاضقلا
 .ةظحالملا رود وأ ةطرشلا نم وأ

 مھجالع لفكت يتلا تاحرتقملا مدقتو ةمكاحملل مھمیدقت لبق ثادحألل ةیعامتجالا ثوحبلا ءارجإب بتكملا صتخیو•
 تالاجمو لمعلا بتاكم عم نواعتلاو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا وأ ریبادتلا ددم ءاھتنا دعب
 .ثادحألا لیغشت تالاجم حتفل ةئیبلا يف لیغشتلا

: ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم – ز•
 ءایلوأل ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلاو ةیعوتلل تارود دادعإ ىلوتی لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب أشنی بتكم•

 ىلع ًءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ثادحألا ةمكحم رمأت نیذلا فارحنالل نیضرعملا وأ نیفرحنملا ثادحألا رومأ
 ةصتخملا تاھجلا تارودلا هذھ ذیفنت ىلع فارشإلا ىلوتتو اھیف ماظتنالاب مھمازلإ ثادحألا ةیاعر ةنجل بلط
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ددحیو ةینعملا ةیلھألا وأ ةیموكحلا تاھجلا وأ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب
 .ةیرادإلاو ةینفلا ھتیعبتو بتكملا اذھ تاصاصتخا لمعلاو

: كولسلا بقارم – ح•
 رابتخالا تابلطتمب مایقلل ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب قحلی يعامتجا ثحاب وأ يئاصخأ•

 تابلطتمب مایقلاو ، ةصتخملا تاھجلل ثادحألا نع تاساردلاو ریراقتلا میدقتو يعامتجالا ثحبلاو يئاضقلا
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم اھب ھیلإ دھعت يتلا ریبادتلا ذیفنتو يطرشلا جارفإلا

: ثادحألا ةیاعر ةنجل – ط•
 يئاضقلا رصنعلا لیثمت اھلیكشت يف ىعاریو مھحلاصم ةیامحو ثادحألا ةیاعر ىلع فرشت ةمئاد ةنجل•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھلیكشتب ردصیو ، ينمألاو يعامتجالاو يسفنلاو ينیدلاو ينوناقلاو
: ةیاعرلا يلوتم – 8•
 .صاصتخالا ةھج نم رارقب وأ مكحب ثدحلا ھیلإ ملُس صخش لكو ، يصولا وأ مألا وأ دجلا وأ بألا•
) 2 ( ةدام•
 بقاعی ةمیرج لكشت ةعقاو يأ باكترا تقو ةلماك تاونس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلاً ایئازج لأسی ال•

 .نوناقلا اھیلع
) 3 ( ةدام•
 عیمج يف ةمكحمللو ، رخآ يمسر يصخش تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی•

 .يدالیملا میوقتلاب نسلا بسحتو ، ھنس ریدقتل ةصتخملا ةیبطلا ةھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ لاوحألا
) 4 ( ةدام•
: يلی امب ثادحألا ةیاعر ةنجل صتخت•
 .ةبسانملا ةیاعرلا نكامأ يف مھعادیإب رمألاو فارحنالل نیضرعملا ثادحألا تالكشم يف رظنلا – 1•
 .ةصتخملا تاھجلا عم قیسنتلاب مھتاجایتحا ةیبلتو عمتجملا يف طارخنالل مھتداعإو مھلیغشتو مھلیھأت ةعباتم – 2•
 .ثدحلا دض اھنم ةرداصلا ریبادتلا يف رظنلا ةداعإ ةمكحملا نم بلطلا – 3•
 ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإل وأ نمتؤم لئاعل وأ ھتیاعر يلوتمل ثدحلا میلست ریبدت ذاختاب تارارقلا رادصإ – 4•

ً اقفو فارحنالل ثدحلا ضرعت تالاح يف كلذو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا وأ ثادحألل ةیعامتجالا
 .نوناقلا اذھ يف ةنیبملا طورشلل

يناثلا بابلا•
ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلا•
) 5 ( ةدام•
:ةیلاتلا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحی ةمیرج رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا بكترا اذإ•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 2 .میلستلا – 1•
.يئاضقلا رابتخالا – 4 .ةنیعم تابجاوب مازتلالا - 3•
.ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف عادیإلا – 5•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 6•
 تابوقع نم ھیلع ىضقی ام ادع رخآ نوناق يف ھیلع صوصنم ریبدت وأ ةبوقع ةیأب ثدحلا اذھ ىلع مكحی الو•

 .ةیعبت
 ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ ھنأش يف ذختی الف هرمع نم ةعباسلا غلبی مل ناك اذإف•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو
) 6 ( ةدام•
 صخش ىلإ ملس ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا مھنم يأ يف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلست نوكی•

 .كلذب اھلئاع دھعتی اھب قوثوم ةرسأ ىلإ وأ ھكولسو هریس نسحو ھتیبرتب دھعتی مھریغ نم وأ ھبراقأ نم نمتؤم
 بجو ھل ةقفن ریرقت ھیلإ ھمیلستب مكح نمم بلطو ھیلع قافنإلابً انوناق مزلی نم ھل ناك وا لام اذ ثدحلا ناك اذإو•

 ھتقفن نع لوئسملا ھب مزلی ام وأ ثدحلا لام نم لصحی يذلا غلبملا میلستلاب مكحلا يف نیعت نأ ةمكحملا ىلع
 نوناق يف ررقملا قیرطلاب اھلیصحت متیو ، ةقفنلا ءادأ دیعاومو ةددحملا ةسلجلاب ھنالعإ دعب كلذوً اعرش
.ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا

.تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل ھیلع قافنإلاب مزتلملا ریغ ىلإ ثدحلا میلستب مكحلا نوكیو•
) 7 ( ةدام•
 ةرازوب ةصتخملا تاھجلا ةفرعمب ھلابقتسال ةدعملا ةبسانملا نكامألا يف فارحنالل ضرعملا ثدحلا عادیإ بجی•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا
 اذإ ةمكحملل ھمیدقتل ثادحألا ةباین ىلع فارــحنالل ضرعملا ثدـــــحلا ضرــع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلعو•

: ةیتآلا ریبادتلا دحأ ثدحلا نأش يف ررقت نأ ةمكحمللو كلذ ھتحلصم تضتقا
 تادھعتلا ذخأ عم نمتؤم لئاعل ملس ،ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا ھیف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتمل ھمیلست – 1•

.لاوحألا عیمجب ةمزاللا
.ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ھعادیإ – 2•
 .لبقتسملا يف ھكولسو هریس نسح ةبقارمل ، ةباتك ھتیاعر يلوتم ىلإ راذنإلا ھیجوت – 3•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 4•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 5•
 ثدحلا ةحلصم نأ ةنجللا تأر اذإ( ةمكحملا نم رارق نود ریبادتلا هذھ دحأ ذاختا ثادحألا ةیاعر ةنجلل زوجیو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب كلذو ثدحلا ةلاحو قفتی امب ھلیدعت اھل نوكت امك ، )كلذ بلطتت
) 8 ( ةدام•
 عناصملا دحأ وأ ةصصختملا دھاعملا وأ زكارملا دحأب ھقاحلإ متی نأب ينھملا بیردتلاب ثدحلا قاحلإب مكحلا نوكی•

 ماظتنا قیعی ال امبو ثدحلا فورظ عم بسانتی امبو ھبیردت لبقت يتلا كلذب ةصتخملا عرازملا وأ رجاتملا وأ
.تاونس ثالث زواجت ال ریبدتلا اذھل ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، يساسألا میلعتلا يف ثدحلا

) 9( ةدام•
: كلذل ةدم ددحت نأ ىلع اھعیمج وأ ةیلاتلا تابجاولا دحأب ثدحلا مازلإب مــكحلا نوكی•
.اھیف ھبتشملا نكامألا دایترا رظح – 1•
 .قالخألا داسفو ةریسلا ءوسب مھنع رھتشا نم وأ نیدرشملا ةبحاصم رظح – 2•
 .ةمكحملا اھددحت تاھج مامأ ةددحم تاقوأ يف روضحلا – 3•
 يتلا كلذ ھباش ام وأ ةیحابإ مالفأ وأ فنعلا مالفأ اھیف دھاشی يتلا نكامألا ىلع ددرتلا ثدحلا ىلع رــــظحی – 4•

.ةراض ةیبلس راثآ نم اھیف امم مالفألا كلت دیلقت ىلإ وأ ھفارحنا ىلإ يدؤت
 .تاونس ثالث ىلع دیزت الو رھشأ ةتس نع مازلإلا ةدم لقت ال نأ ىلع•
) 10 ( ةدام•
 اھددحت يتلا تابجاولاب ھمایق عم فارشإلاو ھیجوتلا تحت ةیعیبطلا ھتئیب يف ثدحلا عضوب يئاضقلا رابتخالا متی•

 .نیتنس ىلع دیزت ال ةدمل كلذو كولسلا بقارم اھحرتقی يتلاو ةمكحملا
 ھیلع موكحملا ةظحالمو ثادحألا ةمكحم رارقلً اقفو يئاضقلا رابتخالا تابلطتم ذیفنت كولسلا بقارم ىلعو•

 ةیرود ریراقت ثادحألا ةمكحم ىلإ عفری نأ ھیلعو ، ھتیبرت ىلع نیمئاقلاو ھتیاعر يلوتملو ھل تاھیجوتلا میدقتو
 .ھیلع فارشإلاو هرمأ ىلوتی يذلا ثدحلا نع رھشأ ةثالث لك ةرم

 يف ةررقملا ةبسانملا ىرخألا ریبادتلا نم هارت ام ذختتل ةمكحملا ىلع رمألا ضرع رابتخالا يف ثدحلا لشف اذإف•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا

) 11 ( ةدام•
 ، لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 ىدحإ وأ ھلیھأتل بسانم دھعم يف عادیإلا نوكی ةصاخلا تاجایتحالا وأ ةقاعإلا يوذ نم ثدحلا ناك اذإو
 يف تاونس رشع ىلع دیزت الأ ىلع عادیإلا ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا
 ىلع بجیو ، فارحنالل ضرعتلا تالاح يف تاونس ثالثو ، حنجلا يف تاونس سمخو تایانجلا مئارج
 ررقتل رثكألا ىلع رھشأ ةتس لك ھكولسو ھتلاح نعً اریرقت ةمكحملل مدقت نأ ثدحلا اھب عدوأ يتلا ةسسؤملا
 .كولسلا بقارم ریرقت ءوض ىلع ھنأش يف هارت ام ةمكحملا

) 12 ( ةدام•
 ، ھنسو ةیضرملا ھتلاحو بسانتت يتلا ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 .ھتلاح اھیلإ وعدت يتلا ةیانعلا اھیف ىقلتیو
 ضرعی ةنس ىلع اھنم يأ دیزت نأ زوجی ال ةیرود تارتف يف جالعلا تحت ھئاقب ىلع ةباقرلا ةمكحملا ىلوتتو•

 غلب اذإو كلذب حمست ھتلاح نأ اھل تبث اذإ ھتیاعر يلوتمل ھمیلست ةمكحمللو ، ءابطألا ریراقت اھلالخ اھیلع
 تایفشتسملا ىدحإ ىلإ ھلقن متی ھجالع رارمتـسا يعدتست ھتلاح تناكو نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا
 .رابكلا جالعل ةصصختملا ةیجالعلا

) 13 ( ةدام•
 ضعبب اھضعب تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبت مل يذلا ثدحلا بكترا اذإ•

 عبُتی امك ، بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجو ةددعتم مئارج بكترا يذلا لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا
 .مكحلا كلذ ىلع ةقحال وأ ةقباس ىرخأ ةمیرج بكترا ثدحلا نأ ریبدتلاب مكحلا دعب رھظ اذإ كلذ

) 14( ةدام•
 .نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی•
) 15 ( ةدام•
 .ثدحلا ىلع دبؤملا سبحلاب الو مادعإلاب مكحی ال•
 وأ مادعإلا اھتبوقع ةیانج رمعلا نم ةرشع ةنماثلا زواجی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ يذلا ثدحلا بكترا اذإو•

.ةنس ةرشع سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی ، دبؤملا سبحلا
 ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی تقؤملا سبحلا اھتبوقع ةمیرج ثدحلا بكترا اذإو•

 .ةمیرجللً انوناق
. نرتقت مل وأ سبحلاب ةبوقعلا هذھ تنرتقا ءاوس ةمارغلاب ثدحلا بقاعی الو•
 يف ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا ماكحأ قیبطت يف ةمكحملا ةطلسب ةقباسلا ماكحألا لخت الو•

.ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا
) 16 ( ةدام•
 عیقوت نمً الدب – دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف – ثادحألا ةمكحمل زوجی•

 دحأب ثدحلا ىلع مكحت نأ سبحلا اھیف زوجی يتلا مئارجلا يفو ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا

) 17 ( ةدام•
 ةیداحلا نس غلب اذإف ،ةیباقعلا تاسسؤملا يف ثدحلا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت يرجی•

 لصفنم ناكم يف ذیفنتلا نوكی نأ ىلع ، ةماعلا نوجسلا دحأ يف اھنم ةیقابلا ةدملا وأ ةبوقعلا ھیلع ذفنت نیرشعلاو
 ثادحألاب ةصاخلا ةیباقعلا ةسسؤملا يف ھیلع ذیفنتلا رارمتسا زوجیو ، نینوجسملا يقابل ةصصخملا نكامألا نع
 .رھشأ ةتس زواجت ال ةیقابلا ةدملا تناكو كلذ نم ةروطخ كانھ نكی مل اذإ

) 18 ( ةدام•
 ةحنج وأ ةیانج بكتراو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلا ةحلصم وأ قیقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ•

 ھضرع بجیو ھیلع ضبقلا خیرات نم عوبسأ ىلع دیزت ال ةدملً ایطایتحا سبحلا زاج ،ً ایطایتحا ھسبح يضتقت
 .رھشأ ةثالث زواجی ال امب ىرخأ ددمل وأ ةدمل اھدیدجت يف رظنلل ثادحألا ةمكحم ىلع

 ةظحالملا رود ىدحإ ھعادیإ ةماعلا ةباینلل زوجیو ، ةنس ةرشع سمخ غلبی مل يذلا ثدحلاً ایطایتحا سبحی الو•
 عوبسأ ىلع عادیإلا ةدم دیزت الأ ىلع ، ھیلع ظفحتلا يعدتست ىوعدلا فورظ تناك اذإ بلط لك دنع ھمیدقتو
 .ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو اھدم ةمكحملا رمأت مل ام ھطبض خیرات نم

 مزتلی نأ ىلع ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ةقباسلا ةرقفلا يف ھیلع صوصنملا عادیإلا نمً الدب زوجیو•
 رانید يتئام زواجت ال ةمارغب مازتلالا اذھب لخی نم لك بقاعیو ، ةمكحملا وأ ةباینلا ةفرعمب ھبلط دنع ھمیدقتب
.ھمازتلاب اھیف لخی ةرم لك نع

 ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ظفحتلا وأ سبحلا رارق دم يف رظنلا دنع ثادحألا ةمكحمل زوجی امك•
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ھیلع ظفحتلل

) 19 ( ةدام•
 ةظحالمو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا ذیفنت ىلع فارشإلا كولسلا بقارم ىلوتی•

 ثدحلا نع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلإو ثادحألا ةمكحم ىلإً اریرقت عفری نأ ھیلع بجیو ، اھب مھیلع موكحملا
 .ھكولس ىلع فارشإلا ىلوتی يذلا

) 20 ( ةدام•
 نذإ نود ھبایغ وأ ھنكس رییغت وأ ھضرم وأ ثدحلا توم ةلاح يف كولسلا بقارم غالبإ ةیاعرلا يلوتم ىلع•

 نع لوؤسملا اذھ بقاعیو ، كلذب ھملع خیرات نم نیعوبسأ لالخ كلذو ھیلع أرطی رخآ ئراط يأ نع كلذكو
 .رانید فلأ زواجت ال ةمارغب داعیملا يف غالبإلا مدع

) 21 ( ةدام•
 اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4 (و )3 ( دونبلا دحأ ىضتقمب ھیلع ضورفملا ریبدتلا مكح ثدحلا فلاخ اذإ•

 وأ ھل ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجی ال امب ریبدتلا ةدم ةلاطإب مكحت نأ ھلاوقأ عامس دعب ةمكحمللف ، نوناقلا
 .ثدحلا ةلاح عم قفتی رخآً اریبدت ھب لدبتست نأ

) 22 ( ةدام•
 ةباین بلط ىلع ءانب وأ )19( ةدامللً اقفو كولسلا بقارم نم اھیلإ ةمدقملا ریراقتلا ىلع اھعالطا دعب ، ةمكحملل•

 ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ةیاعرلا يلوتم نم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا
 يضم دعب الإ هدیدجت زوجی الف بلطلا اذھ ضفر اذإو ، نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح ةاعارم عم ، ھلادبإب وأ
 .ھیف نعطلل لباق ریغ نأشلا اذھ يف رداصلا مكحلا نوكیو ، ھضفر خیرات نم لقألا ىلع رھشأ ةثالث

) 23 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب وأ اھسفن ءاقلت نم ثادحألا ةباین ترذنأ فارحنالل ضرعتلا تالاح نم ةلاح يف ثدحلا طبض اذإ•

 راذنإلا اذھ ىلع ضارتعالا زوجیو ، لبقتسملا يف ھكولس ةبقارمل ةباتك ھتیاعر يلوتم ثادحألا ةیاعر ةنجل نم
 ھیف لصفلاو ضارتعالا اذھ رظن يف عبتیو ،ھملست خیرات نمً اموی رشع ةسمخ لالخ ثادحألا ةمكحم مامأ
 .نعطلل لباق ریغ مكحلا نوكیو ةیئازجلا رماوألا يف نعطلل ةررقملا تاءارجإلا

 ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس زواجی ال يذلا سبحلاب بقاعیو•
: نم لك نیتبوقعلا نیتاھ

 ىدحإ يفً اددجم فارحنالل ھضرعت كلذ ىلع بترتو ،ثدحلا ةبقارم ، ةقباسلا ةرقفللً اقفو هراذنإ دعب لمھأ – 1•
.نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا

 ضرعت وأ ةمیرج ثدحلا باكترا كلذ ىلع بترت اذإ ھلبق ھتابجاو دحأ ءادأ يف لمھأو ثدحلا ھیلإ ملس –2•
 .نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحإب فارحنالل

) 24 ( ةدام•
 ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ، لاوحألا عیمج يف ثادحألا ةمكحمل•

 يتلا تارودلا روضحب فارحنالل ضرعملا وأ فرحنملا ثدحلا ةیاعر يلوتم مازلإب رارق رادصإ ، ثادحألا
ً اقفو كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ةرودلا ةدم ةمكحملا ددحتو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم اھمظنی
 تارودلا وأ تاودنلا روضح نع لوبقم رذع نود فلختی يذلا ةیاعرلا يلوتم بقاعیو ، اھددحی يتلا دیعاوملل
 .رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید ةئامسمخ نع لقت ال ةیلام ةمارغب اھیلإ راشملا

) 25 ( ةدام•
 نع لقت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، جاوزألا وأ دادجألا وأ نیوبألا ادع امیف•

 ةھجل وأ صخشل ھمیلستب مكحً اثدح ىفخأ نم لك نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام
 .كلذ ىلع هدعاس وأ رارفلل ھعفد وأ نوناقلا اذھ ماكحألً اقبط

) 26 ( ةدام•
 تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،ً انوناق اھیلع صوصنم دشأ ىرخأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم•

 يأب ھل اھلھس وأ اھكولس ىلع ھضرح وأ هدعاس وأ كلذل هدعأ وأ فارحنالا تالاح ىدحإلً اثدح ضرع نم لك
ً.العف فارحنالل ضرعتلا ةلاح ققحتت مل ولو ھجو

 ناك وأ دیدھت وأ هاركإ لئاسو ثدحلا عم مھتملا لمعتسا اذإ تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو•
 ناك وأ نوناقلا ىضتقمب ھیلإً املسم ناك وأ ھتظحالم وأ ھتیبرت نع لوؤسم وأ ھتیاعر يلوتم نم وأ ھلوصأ نم
 .مھركذ مدقت نمم يأ دنعً امداخ

 ال ةدمل سبحلا ةبوقعلا تناك ةفلتخم تاقوأ يف ولو ثدح نم رثكأ ىلع ةمیرجلا تعقو اذإ لاوحألا عیمج يفو•
.تاونس عبس ىلع دیزت

) 27 ( ةدام•
 نیرشعلاو ةیداحلا لمكی ملو ةنس ةرشع سمخ ھنس زواجت يذلا ثدحلا اھب عدوملا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدمل زوجی•

 صتخملا ةسسؤملا بیبط ری مل ام ، سبحلا ةبوقعل هذیفنت دنع ةسسؤملل ةیلخادلا تامدخلا يف لمعلاب ھفیلكت
 .ھب صاخلا ذیفنتلا فلمب نوُدت ةیحص بابسأل اھیف لمعلا نم هءافعإ

)28( ةدام•
 فرحلاو لامعألا يف ھلیغشت نوكی نأ ةنیعم ةینف ةراھمب عتمتی يذلاو ھیلع موكحملا ثدحلا لیغشت دنع ىعاری•

)29( ةدام ھتراھم عم بسانتت يتلا
 وأ ةینف لامعأ نم ھب موقی امعً ارجأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةبوقعلا ةدم يضقی يذلا ھیلع موكحملا ثدحلا قحتسی•

 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھب ردصی يتلا دعاوقللً اقفو اھنم لك يف هرجأ ددحتیو ، ةیمدخ وأ ةیجاتنا
 .هرجأ ةلیصح نم قافنإلا ةلاحلا هذھ يف ھیلع موكحملا ثدحللو ، لمعلاو

) 30 ( ةدام•
 ، سبحلا ةبوقع ذیفنت ةجیتن ھیلع موكحملا ثدحلا ةحص ىلعً اررض كانھ نأ ةیباقعلا ةسسؤملا بیبطل نیبت اذإ•

 ةمكحم سیئر ىلع رمألا ضرع ثادحألا ةباین ىلإ بلطی يذلا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدم غالبإ ھیلع بجو
 .ثدحلا نأش يفً ابسانم هاری امب رمأیل ثادحألا

) 31 ( ةدام•
 هذھ عنم زوجی الو ، ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ةرایزلل ةصصخملا نكامألا دحأ يف ھیلع موكحملا ثدحلا ةرایز متت•

 .ةسسؤملا لخاد ھكولسب قلعتی ببس يأل تارایزلا
 .اھلاوحأو ثادحألا ةرایز دعاوق میظنتب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق ردصیو•
) 32 ( ةدام•
 .يدارفنالا سبحلا فرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت زوجی ال•
ثلاثلا بابلا•
ثادحألا ةمكحم•
) 33 ( ةدام•
 ةمكحملاب ةمكحم لیكو نع ھتجرد لقت ال ءاضقلا لاجر دحأ نم لكشت ثادحأ ةمكحم ةیلكلا ةمكحملاب أشنت•

 نوكیو ءاسنلا نم لقألا ىلع امھدحأ نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخو ةاضقلا نم نانثا ھنواعیو ، ةیلكلا
 ریرقت میدقت هوجولا عیمج نم ثدحلا فورظ ثحب دعب نیریبخلا ىلعو ،ً ایبوجو ةمكاحملا تاءارجإ امھروضح
 .اھمكح ةمكحملا ردصت نأ لبق كلذو ةمكحملل

.ثادحألا ةباین ءاضعأ دحأ ةمكحملا يف ةماعلا ةباینلا لثمیو•
.اھئاشنإ رارق يف ةمكحم لك صاصتخا رئاود ددحتو•
 نم لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو عم قافتالاب لدعلا ریزو نم رارق امھیلإ راشملا نیریبخلا نییعتب ردصیو•

 .ریخألا نم رارق اھب ردصی يتلا طورشلا مھیف رفاوتت نم نیب
 ةنامألاب ھلمع يدؤی نأب ثادحألا ةمكحمل ةیفانئتسالا ةرئادلا مامأً انیمی ھتفیظو ماھم ةرشابم لبق ریبخلا فلحیو•

.قدصلاو
) 34 ( ةدام•
 ضرعتلا تالاح ىدحإ ھیف ترفاوت وأ ةمیرجلا ھیف تعقو يذلا ناكملاب ثادحألا ةمكحم صاصتخا ددحتی•

 بسحب ھمأ وأ ھیصو وأ ھتیاعر يلوتم وأ وھ ھیف میقی يذلا وأ ثدحلا ھیف طبض يذلا ناكملاب وأ فارحنالل
.لاوحألا

) 35 ( ةدام•
 ام ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا ثادحألا ةمكحم مامأ عبتت•

 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ صنت مل
) 36 ( ةدام•
 فورظ يف رظنلل ةیئالو ةطلسو نیفرحنملا ثادحألا ایاضق عیمج يف ةیئازج ةیئاضق ةطلس ثادحألا ةمكحمل•

 .فارحنالل نیضرعملا ثادحألا
 و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع صوصنملا مئارجلا يف لصفلاب اھریغ نود ةمكحملا هذھ صتختو•

 .نوناقلا اذھ نم )26(و )25(و )24(
) 37 ( ةدام•
 نم مزلی امب دوزتو ىرخألا مكاحملا تاسلج داقعنا نكامأ نع ةلصفنم نكامأ يف ثادحألا مكاحم تاسلج دقعت•

 .ثدحلا روضح ھیضتقی امو ةمكاحملا ةعیبط عم بسانتت يتلا لئاسولا
 ىضتقم تأر اذإ ثدحلا اھیف عدوی يتلا ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإب اھتاسلج دقع ةمكحمللو•

 .كلذل
) 38 ( ةدام•
 نأ ثدحلا رمأ يف لصفلا لبقو حنُجلاو تایانجلا مئارج يفو فارحنالل ضرعتلا تالاح يف ةمكحملا ىلع بجی•

 وأ فارحنالا ىلإ ھتعفد يتلا لماوعلا حضوی ثدحلا ةلاحبً اریرقت ھمیدقت دعب كولسلا بقارم لاوقأ ىلإ عمتست
 .ةربخلا لھأ يأرب ةناعتسالا ةمكحملل زوجی امك ،ھحالصإل ھتاحرتقمو ، ھل ضرعتلا

) 39 ( ةدام•
 لیحا ةنس ةرشع ينامث ىلع مھنس دیزت نورخآو ، رثكأ وأ ثدح مھنیب ناكو ةیانج باكتراب نومھتملا ددعت اذإ•

 .ثدحلا ىلإ ةبسنلاب نوناقلا اذھ ماكحأ قبطت نأ ىلع ،ً الصأ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عیمجلا
 اھلو هوجولا عیمج نم ھفورظ ثحبت نأ ثدحلا ىلع اھمكح ردصت نأ لبق ةلاحلا هذھ يف ةمكحملا ىلع بجیو•

 .ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب كولسلا يبقارم وأ ءاربخلا نم هارت نمب كلذ يف نیعتست نأ
 مھتاو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل ثدحلا ناك وأ ةیانجب ةطبترم ریغ ةحنج باكتراب نومھتملا ددعت اذإو•

.ةصتخملا ةمكحملا ىلإ نورخآلا لاُحیو ثادحألا ةمكحم ىلإ ثدحلا میدقت بجو ، ةحنُج وأ ةیانج باكتراب
) 40 ( ةدام•
 نوماحملاو دوھشلاو ھبراقأو ثدحلا ىوس اھرضحی نأ زوجی الو ةینالع ریغ يف ثدحلا ةمكاحم يرجت•

. صاخ نذإب روضحلا ةمكحملا ھل زیجت نمو كولسلا وبقارمو
 ةباین ماحم وأ ھتیاعر يلوتم روضحب ءافتكالاو ھسفنب ةمكاحملا روضح نم ثدحلا ءافعإ ثادحألا ةمكحملو•

 وأ ھلاؤس دعب ةسلجلا نم ثدحلا جارخإب رمأت نأ ةمكحمللو ، كولسلا بقارم ةمكاحملا رضحی نأ ىلع ، ھنع
 جارخإ ةلاح يف زوجی الو ، كلذل ةرورض تأر اذإ ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اوركُذ نمم يأ جارخإب
 امب ثدحلا ماھفإ دعب الإ ةنادإلاب مكحلا ةمكحملل زوجی ال امك ،كولسلا بقارم وأ ھیماحم جارخإب رمأت نأ ثدحلا
ً.ایروضح مكحلا ربتعی ةلاحلا هذھ يفو تاءارجإ نم ھتبیغ يف مت

) 41 ( ةدام•
 .ةمكاحملاو قیقحتلا يتلحرم يف ھنع عافدللً ایماحم لكوی نأ يف قحلا ھتیاعر يلوتمل وأ ثدحلل•
 .ةمھملا هذھب موقیً ایماحم ھل بدتنت نأ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجو ھنع عافدلل ٍيماحم لیكوت متی مل اذإو•
) 42 ( ةدام•
 .نوناقلا اذھل نیعضاخلا ثادحألا ىلع ءازجلا نوناق يف اھیلع صوصنملا دوعلا ماكحأ يرست ال•
) 43 ( ةدام•
 هذھ نم ةیلاخ ةفیحصلا ردصتو ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص يف قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم ماكحأ بسحت ال•

 .ماكحألا
) 44 ( ةدام•
 ذیفنتلا بجاو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ثدحلا ىلع رداصلا مكحلا نوكی•

 .فانئتساللً الباق ناك ولوً اروف
) 45 ( ةدام•
 اھتبوقع زواجت الو ثدحلا اھبكتری يتلا ةھاع ىلإ يضفملا ىذألاو غیلبلا ىذألا مئارج يفو حنجلا مئارج يف•

 .هدعب وأ مكحلا رودص لبق ھعم حلاصتی وأ ثدحلا نع وفعی نأ ھیلع ينجملل زوجی تاونس رشع ةدمل سبحلا
 تاسسؤملا ىدحإ يف عادیإلا وأ سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع وفعلا وأ حلصلا يف ھیلع ينجملا بغر اذإو•

 ھیف رظنتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ كلذبً ابلط مدقی نأ ھلف ھتنادإب يئاھنلا مكحلا رودص دعب ، ةیعامتجالا
 .ةقباسلا ةرقفللً اقفو

 ثدحلا نع جرفیو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا ىلع بترتی ام وفعلا وأ حلصلا لوبق ىلع بترتی لاوحألا لك يفو•
ً.اروف

) 46 ( ةدام•
 ثدحلا ةیاعر يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ، ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب ، ثادحألا ةمكحمل زوجی•

ةیتآلا لاوحألا يف
 فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ انز وأ ضرع كتھ وأ باصتغا ةمیرج يف ةیاعرلا يلوتم ىلعً ایئاھن مكح اذإ – 1•

 .ةمیرج يأ يف سبحلابوأ ةنامألاو
 راھتشالل ةجیتن وأ ةلماعملا ءوس ببسب ھتیبرت وأ ھقالخأ وأ ھتمالس وأ ثدحلا ةحص رطخلل ضرع اذإ – 2•

 .ةریسلا داسفب
.نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةیعامتجالا ةیاعرلا رود نمً اراد ثدحلا عادیإب مكح اذإ – 3•
 اھیلوتم تمرح يتلا ةیاعرلا قوقح ةرشابم تدنسأ ةقباسلا ةرقفللً اقبط ةیاعرلا نم دحلاب ةمكحملا تضق اذإف•

 .ثدحلا اھب عدوی يتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا راد ىلإ وأ نمتؤم صخش ىلإ وأ نیرخآلا ھبراقأ دحأ ىلإ اھنم
) 47 ( ةدام•
 يتلاو ثادحألا ةباین ىلع ةحنُج وأ ةیانج باكتراب مھتملا فرحنملا ثدحلا ضرع ثادحألا ةیامح ةطرش ىلوتت•

 .اھیف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاو ةیئازجلا ىوعدلا ةرشابمب اھدحو صتخت
) 48 ( ةدام•
 ھل نمل وأ ھیدلاول ثدحلا میلستب ردصت يتلا ماكحألا ادع ، ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجی•

 .ھیف رثأ تاءارجإلا يف وأ مكحلا يف نالطب وأ نوناقلا قیبطت يف أطخل الإ اھفانئتسا زوجی الف ، ھیلع ةیالولا
) 49 ( ةدام•
 .ةیلكلا ةمكحملاب كلذل صصخت رثكأ وأ ةیفانئتسا ةرئاد مامأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا نوكی•
 .ةمكحم لیكو نع لقت ال ةجردب امھنم لك نیرخآ نیوضعو راشتسم ةسائرب ةیفانئتسالا ةرئادلا لكشتو•
 يأ نوكی الأ ىلع لقألا ىلع ءاسنلا نم امھدحأ نوكی نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخ ةمكحملا نواعیو•

 .ىلوألا اھتلحرم يف ىوعدلا رظن يف كارتشالا ھل قبس دق امھنم
) 50 ( ةدام•
 ، ثادحألا ةباین نم وأً انوناق ھلثمی نم وأ ھلكوی نم وأ ثدحلا نم بلطب ةیفانئتسالا ةرئادلا ىلإ فانئتسالا عفری•

 .ةحنُج وأ ةیانج ةمیرجلا تناك ءاوس
) 51 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم ردصی دیدج رارقب الإ ھب قطنلا موی نم ةلماك ةنس ةدمل هذیفنت لفُغأ ریبدت يأ ذفُنی ال•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین
) 52 ( ةدام•
 رادصإو تاعزانملا عیمج يف لصفلاب هریغ نود اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئر صتخی•

 .نوناقلا اذھلً اقفو ةرداصلا ماكحألا ذیفنتب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا
) 53 ( ةدام•
 مكحلا ذیفنتب ةقلعتملا قاروألا عیمج ھیف عدوت عوضوملا فلم ھیلإ مضی ذیفنتلل فلم ھیلع موكحم ثدح لكل أشنی•

 سیئر ىلع فلملا اذھ ضرعیو .ماكحأو رماوأو تارارق نم ذیفنتلا نأش يف ردصی ام ھیف تبثیو ھیلع رداصلا
 .ةقباسلا ةداملا يف ھیلع صن امم ءارجإ وأ رارق يأ ذاختا لبق ةمكحملا

) 54 ( ةدام•
 ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا رود ةرایزب ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ ثادحألا ةمكحم سیئر موقی•

 تاھجلا نم كلذ ریغو ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا
 .ثدحلا ةحلصمل تاءارجإلا نمً امزال هاری ام ذاختاب رمأیو ،لقألا ىلع رھشأ ةثالث لك كلذو ثادحألاب ةینعملا

) 55 ( ةدام•
 ماكحألً اقفو ثادحألا ةیاعر ةنجل تارارق نم وأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذیفنت يرجی•

 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق
) 56 ( ةدام•
 تررق ، ىوعدلا يف لصفلا لبق ھصحف يعدتست ةیسفنلا وأ ةیلقعلا وأ ةیندبلا ثدحلا ةلاح نأ ةمكحملا تأر اذإ•

 اذھ متی نأ ىلإ ىوعدلا يف ریسلا فقویو ، كلذل مزلت يتلا ةدملل ةبسانملا نكامألا دحأ يف ةظحالملا تحت ھعضو
 .صحفلا

) 57 ( ةدام•
 كاردإلا ىلع ةردقلا ثدحلا دقفأ يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع ضرم ریثأت تحت ةمیرجلل نوكملا لعفلا عقو اذإ•

 مكح ،هرایتخا ةیرح وأ ھكاردإ میسج وحن ىلع تفعضا ةیضرم ةلاحبً اباصم ةمیرجلا تقو ناك وأ رایتخالاو
 اذھ يف ةررقملا عاضوأللً اقفو ریبدتلا اذھ ذختیو ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ھعادیإب
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب باصی نملً اضیأ نوناقلا

) 58 ( ةدام•
 ھلو ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ھغالبإ بجی ، ھنأش يف ردصی مكح لكو ثدحلا ىلإ ھنالعإ نوناقلا بجوی ءارجإ لك•

 .نوناقلا اذھ يف ةررقملا نعطلا قرط ثدحلا ةحلصمل رشابی نأ
) 59 ( ةدام•
 .ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زوجی ال•
) 60 ( ةدام•
 اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ھنس نأ رابتعاب ةبوقعب مھتم ىلع مكُح اذإ•

.نوناقللً اقفو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ثادحألا ةباین تعفر
 تعفر اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنس نأ رابتعاب مھتملا ىلع مكُح اذإو•

 قاروألا ةلاحإو اھمكح ءاغلإب ءاضقلاو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ةماعلا ةباینلا
.ھیف فرصتلل ثادحألا ةباین ىلإ

 نم )18( ةدامللً اقبط ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا زوجیو مكحلا ذیفنت فقو بجی نیتقباسلا نیتلاحلا نم لك يفو•
 .نوناقلا اذھ

 ةماعلا ةباینلل زوجی هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مثً اثدح هرابتعاب مھتم ىلع مكُح اذإو•
.ةقباسلا تارقفلا يف نیبملا وحنلا ىلع ھیف رظنلا دیعتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ

عبارلا بابلا•
طرش تحت جارفإلا•
) 61 ( ةدام•
 ةدملا فصن ىضمأ دق ناك اذإ كلذو سبحلاب ھیلع موكحملا فرحنملا ثدحلا نع طرش تحت جارفإلا زوجی•

 ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم ةفرعمب ، ھنع ةعُضوملا ریراقتلا تناك ىتمو ، ھیلع اھب موكحملا
.ةبوقعلا نم ةیقابلا ةدملا طرش تحت جارفإلا نوكیو ً.انسح ھنع جارفإلا دعب ھكولس نوكی نأ عقوتت

) 62 ( ةدام•
 رفاوت نم ةباینلا ققحتتو ، ھتیاعر يلوتم نم وأ ثدحلا نم ثادحألا ةباین ىلإ طرش تحت جارفإلا بلط مدقی•

 ثدحلا نع ةیباقعلا ةسسؤملا نم ةمدقملا ریراقتلا ءوض ىلع ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا طورشلا
 .صتخملا كولسلا بقارم فارشإ تحت ثدحلا اذھ عضت نأ اھلو ، ھیلع موكحملا

) 63 ( ةدام•
 وأ كولسلا بقارم نم ریرقت ىلع ًءانب كلذو اھیف ھنع جرفأ يتلا ةدملا لالخ ھنع جرفملا ثدحلا كولس ءاس اذإ•

 ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإبً ارارق ثادحألا ةباین تردصأ ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم
.ھنع جارفإلا تقو مكحلا نم ةیقاب تناك يتلا ةدملا يضمیل

) 64 ( ةدام•
 ً.ایئاھن جارفإلا حبصأ ، ھتدم ءاضقنا ىتح طرش تحت جارفإلا غُلی مل اذإ•
سماخلا بابلا•
ةیماتخ ماكحأ•
) 65 ( ةدام•
ً اقبط ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا ىفُعی•

 .نوناقلا اذھل
) 66 ( ةدام•
 ھنأشب دری مل امیف ھیلإ راشملا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق يف ةدراولا ماكحألا قبطت•

 .نوناقلا اذھ يف صن
) 67 ( ةدام•
 ایاضق نع تامولعم رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع رظحی•

 .مھیلع مكحلا رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق ءاوس مھروص وأ نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا
 .امھیف مت امع صخلم وأ ثادحألا ایاضقل ةمكاحملا وأ قیقحتلا عئاقو رشن رظحی امك•
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسال ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن زوجیو•
 فلأ نع لقت ال ةمارغب ةداملا اذھ يف نیبملا رظحلا ةفلاخم نع ثبلا وأ ةعاذإلا وأ رشنلا نع لوؤسملا بقاعیو•

 .رانید فالآ ةسمخ زواجت الو رانید
) 68 ( ةدام•
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخاب ردصی•

.لمعلاو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو تابجاو يدؤی نأب ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحیو•
) 69 ( ةدام•
 ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم میظنتو دیدحتل ةمزاللا تارارقلا لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ردصی•

 .اھیف نیلماعلا بدنو نییعتو اھراقم دیدحتو ، نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا
ةیحاضیإلا ةركذملا•
2015 ةنسل )111( مقر نوناقلل•
ثادحألا نوناق رادصإب•
يضاملا نرقلا نم ریخألا فصنلا يف ثادحألا تاعیرشت تروطت•
 ةیملعلا ةیبرتلا لوصأ نمض لفطلل ةلودلا اھرفوت نأ بجی يتلا ةیامحلا دعاوق راطإ يف اھیلإ رظنی حبصأو•

 .ةثیدحلا
 خیراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا اھیلع تقفاو يتلا لفطلا قوقح ةیقافتا تردص دقف راطإلا اذھ يفو•

 م1991 ةنسل )104( مقر موسرملاب تیوكلا ةلود اھنیب نمو لودلا مظعم اھیلع تقداصو م20/11/1989
 ةیقافتالاب ةحضوملا لفطلا قوقح مارتحاب فارطألا لودلا اھیف تمزتلا يتلاو م25/9/1991 خیراتب رداصلا
 قلعتت يتلا تاءارجإلا عیمج يف ھنأ ىلع تصن امك ، زییمتلا عاونأ نم عون يأل لافطألا عاضخإ مدعبو
 وأ ةیرادإلا تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم اھب تماق ءاوس لافطألاب
 .لافطألا حلاصمل لوألا رابتعالا يلوی نأ تاءارجإلا هذھ لك يف بجیف ةیعیرشتلا

 ةماقإلا ریفوت اھنمو ةلودلا ةدعاسمو ةیامح ىلع لوصحلا يف ، ھتئیب نم مورحملا لفطلا قحب ةیقافتالا تینع امك•
 ةفلاخمب ھماھتا متی لفط لك قحب فارطألا لودلا فارتعابو لافطألا ةیاعرل صصخت تاسسؤم يف ھل ةبسانملا
 يف ھجامدنا ةداعإ لیعفتو ھنس اھیف ىعاری ةیناسنإ ةقیرطب لماعی نأ يف كلذ ھیلع تبثی وأ يئازجلا نوناقلا
 ھیلع نیینوناقلا ءایصوألا وأ ھیدلاو قیرط نع ھیلإ ةھجوملا مھتلابً اروف هراطخإو ھتءارب ضارتفابو عمتجملا
 يف لصفلل ةلقتسم ةیئاضق ةئیھ ھتمكاحمل صصخت نأو ھعافد میدقتل ةمزاللا ةینوناقلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو
 نیضرعملا وأ نیفرحنملا لافطألل ةبسانم تاسسؤمو تاءارجإو تاعیرشتً اضیأ صصخت نأو ، هاوعد
 .فارحنالل

 مقر اھرارق بجومب ثادحألا ءاضق ةرادإل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا تردصأ امك•
 اھنمو ثادحألا ءاضق يف اھرفاوت مزلی يتلا ئدابملا نمً اددع تسرأ يتلاو )نیكب دعاوق( ناونع تحت 40/33

 وھ ءاضقلا اذھ لثم ءاشنإ نم فدھلا نأو ، دلب لكل ةینطولا ةیمنتلا ةیلمع نم أزجتی ال ءزج وھ ءاضقلا اذھ نأ
 كلذل نیلھؤملا نم مھل ةنواعملا تاطلسلاو ءاضقلا اذھ نوسرامی نم نوكی نأو ، ثدحلل هافرلاو ةیاعرلا قیقحت
 يھو ةیساسألا تارابتعالا نم ددع ءوض يف ءاضقلا اذھ لمعی نأو ةیبیردت تارود بجومبً اصاخً الیھأت
 لوصحلا يف اذكو ، تمصلا مازتلا يفو ، ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ھغالبإ يف ھقحو ، ثدحلا يف ةءاربلا ضارتفا
 يفو مھباوجتساو دوھشلا ةھجاوم يف ھقحو ، يصولا وأ امھدحأ وأ نیدلاولا روضح يفو ، ماحم تامدخ ىلع
 ثادحألا لصف ةاعارمو مالعإلا لئاسوب ثدحلا ایاضق نع تامولعم رشن مدعو ىلعأ ةمكحم مامأ فانئتسالا
 ردقب فیفختلاو ، مھزاجتحال ةصصخملا تاسسؤملا يف ذیفنتلا ءانثأ وأ ةمكاحملا يف ءاوس نیغلابلا نع
 تحت جارفإلا ىلإ ءوجللا نم راثكإلاو ءازجلا نوناق يف ةررقملا ةیرحلل ةدیقملا ةددشملا تابوقعلا نم عاطتسملا
 .ھیف ریكبتلاو طرش

 ئدابملا قنتعا يذلا يبرعلا لفطلا قوقح ىلع قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ردص امك•
.لفطلا قوقح ةیقافتا يف ةدراولا فادھألاو ماكحألاو

 نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا نألً ارظنو ةیلودلا ةرسألا اھتقنتعا يتلاو ةمدقتملا ئدابملا ةاعارمبو•
 ثادحألل ةیئانجلا ةلماعملا ىلإ رظنلا اھلالخ روطت دوقع ةثالث ىلع دیزی ام هرودص ىلع ىضم دق ثادحألا
 تاءازجلا يف رظنلا لبق مھل يوبرتلاو يعامتجالا جالعلا وھ ساسألا يف اھنم دوصقملا فدھلا حبصأ ثیحب
 مھل نییداع دارفأك مھعمتجم يف طارخنالاو يوسلا قیرطلا ىلإ ةدوعلل مھلھؤی يذلا وحنلا ىلع كلذو ، ةیباقعلا
: باوبأ ةسمخ ىلعً المتشم ثادحألل نوناق دادعإ ىضتقا يذلا رمألا وھو ، ھب ضوھنلاو ھمدقت يف لعاف رود

: ةماعلا ماكحألا : لوألا بابلا•
 ثدحلاو ثدحلا اھنمو نوناقلا يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تاملكلا فیرعت ھنم ىلوألا ةداملا تنمضتو•

 تاسسؤمو ثادحألا ةیامح ةطرشو ثادحألا ةباینو ثادحألا ةمكحمو ، فارحنالل ضرعملاو ، فرحنملا
 رادو ، ةفایضلا رادو ، ةیباقعلا تاسسؤملاو ، ةظحالملا رادو ، لابقتسا زكرمو ، ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا
 بقارمو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكمو ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمو ، عادیإلا
.ةیاعرلا يلوتمو ثادحألا ةیاعر ةنجلو ، كولسلا

 باكترا تقو ةلماك نینس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلل ةیئازجلا ةیلوؤسملا عانتما )2( ةداملا تررق دقو•
 تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی نأب )3( ةداملا تضقو ، ةمیرج لكشت ةعقاو يأ
 بسحتو ثدحلا نس ررقتل ةصتخملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحمللو رخآ يمسر يصخش
 ثادحألا ةیامحل تءاج يتلا ثادحألا ةیاعر ةنجل تاصاصتخا )4( ةداملا تنیبو يدالیملا میوقتلاب نسلا
.فارحنالل نیضرعملا

 مئارج نم ثدحلا ھبكتری ام ةجلاعمل ةررقملا ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلل نوناقلا نم يناثلا بابلا صصُخو•
.ثادحألا نم نیتینس نیتئف نیب تزیمف

 .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا : ىـلوألا ةئفلا•
 .ةرشع ةسداسلا زواجتت ملو ةرشع ةسماخلا ھنس غلب يذلا ثدحلا : ةیناثلا ةئفلا•
 ةیئاقولا ریبادتلا نوناقلا نم )5( ةداملا تنیب دقف نوناقلا نم )14 ىلإ 5( نم داوملا اھتنیب ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو•

.ثدحلا ىلع اھب مكحلا زوجی يتلا ةیجالعلاو
 وأ ریبدت يأب ةینسلا ةلحرملا هذھ يف ثدحلا ىلع مكحی نأ زوجی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةیناثلا ةرقفلا تضقو•

 .ةیعبت تابوقع نم ھیلع يضقی ام ادع رخآ نوناق يف اھیلع صوصنم ةیئازج ةبوقع
 عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ هرمع نم ةعباسلا غلبی مل نم نأش يف ذختی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةثلاثلا ةرقفلا تنیبو•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف
 .)5( ةداملا يف اھیلإ راشملا ریبادتلا فیرعت )13 ىلإ 6( نم داوملا تلوانتو•
 تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع نسلا هذھ يف ثدحلا اھیف بكتری يتلا ةلاحلا مكح )13( ةداملا تنیب امك•

 .بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجی ثیحب ةددعتم مئارج لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا اھضعبب
 .نورشعلاو ةـیداحلا نــــــس ھــــــیلع موــــــكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی نأب )14( ةداملا تضق امك•
 ةداملا تنیبف ةرشع ةسداسلا زواجی ملو ةنس ةرشع سمخ ثدحلا نس اـــــھیف غــــــلب يتلاو : ةیناثلا ةئفلا امأ•

 ذیفنتلا ةمارغلاب مكحلا ةـــلاح يــــــــف زوجی ال ھنأو ً،انوناق ةررقملا ةبوقعلا ھل ففخت نأ ىلع نوناقلا نم )15(
 .ذیفنتلا تقو ةلماك ةنس ةرشع تس هرمع زواجی مل نم ىلع يندبلا هاركإلا قیرطب

 ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا قیبطت يف ةمكحملا ةطلس ةداملا هذھ نم ةریخألا ةرقفلا تنیب امك•
 .ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا يف ةصاخلا

 عیقوت نمً الدب دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف ، ةمكحملل )16( ةداملا تزاجأو•
 نم )6( ، )5( ، )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحت نأ )15( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلا
 .)5( ةداملا

.ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت نكامأ )17( ةداملا تنیبو•
 ةحلصمل كلذ ثادحألا ةباین تأر اذإ ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلل يطایتحالا سبحلا )18( ةداملا تزاجأو•

 ، ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبی مل يذلا ثدحلل ةبسنلاب سبحلا اذھ ترظحو ، ھتاذ ثدحلا ةحلصمل وأ قیقحتلا
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ةظحالملا رود ىدحإ يف ثدحلا عادیإ ةباینلل تزاجأو

 ثدحلا ةفلاخم )21( ةداملا تنیب امك ثادحألا ىلع كولسلا بقارم لامعأ نع )20( و )19( ناتداملا ثدحتتو•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأل

 ةیاعر ةنجل وأ ةباینلا بلط ىلع ءانب وأ اھیلإ مدقت يتلا ریراقتلا ىلع ءانب ، ةمكحملل )22( ةداملا تزاجأو•
 ةاعارم عم رخآب ھلادبإب وأ ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ، ةیاعرلا يلوتم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا
 .نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح

 وأ ةیاعرلا يلوتم اھبكتری يتلا مئارجلا ىلع باقعلا ىلع نوناقلا نم )26 ىلإ 23( نم داوملا تصنو•
 .ثدحلا نع نولوؤسملا

 ةسسؤملا لخاد اھنوضاقتی يتلا روجألاو ثادحألا لیغشت تاءارجإو دعاوق )30 ىلإ 27( نم داوملا تلمتشاو•
 .ةیباقعلا

 )32( ةداملا ترظح امك ،ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ثادحألا ةرایزل ةصصخملا نكامألا ىلإ )31( ةداملا تراشأو•
.يدارفنالا سبحلا ةفرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت

 اھلیكشت نوناقلا نم )35(و )34(و )33( داوملا اھیف تنیب ، ثادحألا ةمكحمل نوناقلا نم ثلاثلا بابلا صصخو•
 ایاضق يف ةیئازج تاطلس نم اھل ام )36( ةداملا تددحو ، اھتاءارجإ يف عبتملا نوناقلاو اھتاصاصتخا دیدحتو
 صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب اھریغ نود صتخت امك ، فارحنالل نیضرعملا ثادحألاو نیفرحنملا ثادحألا
 .)26(و )25(و )24(و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع

 اھعامتساو اھداقعنا نكامأ نم ثادحألا ةمكحم يف تاسلجلا داقعنا ریس ةیفیك )38(و )37( ناتداملا تحضوو•
 .كولسلا بقارم لاوقأل

 ثادحأ مھنیب نم نوكیو ةحنج وأ ةیانج باكتراب نومھتملا اھیف ددعتی يتلا ةلاحلا مكح )39( ةداملا تنیبو•
 .نورخآ

 امك ، روضحلا نم ثدحلا ءافعإ يف ةطلس ةمكحمللو ةینالع ریغ يف ةمكاحملا ىرُجت نأ )40( ةداملا تبجوأو•
 ھل لكوی مل اذإو ھتیاعر يلوتم قیرط نع وأ ھسفنب امإ يماحم لیكوتب مھتملا ثدحلا قح )41( ةداملا ترقأ
 .كلذ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجوً ایماحم

 ماكحأ باستحا مدع ىلع )43( ةداملا تصنو ، ثادحألا ىلع دوعلا ماكحأ نایرس مدع )42( ةداملا تررق امك•
 كلذو ماكحألا نم ةیلاخ ثدحلل ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص رادصإ تبجوأو ، قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم
. ھلبقتسم ىلعً اصرح

ً الباق ناك ولوً اروف )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب رداصلا مكحلا ذیفنت )44( ةداملا تبجوأو•
 .فانئتسالل

 ىلع بترتی ام اھیلع يرسیو ثدحلا اھبكتری يتلا مئارجلا ضعب نع وفعلا وأ حلصلا ماكحأ )45( ةداملا تنیبو•
 .عمتجملا يف طارخنالا نع ةبوقعلا ھقوعت ال ىتحو ثدحلا ةحلصم ةاعارمل كلذو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا

 ، اھیف ةنیبملا لاوحألا يف ةیاعرلا يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ةمكحملل )46( ةداملا تزاجأو•
 .ثادحألا مئارجب ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلا يف ةصتخملا ةھجلا )47( ةداملا تحضوأو

 .ةیفانئتسالا ةرئادلا لیكشتو ثادحألا ةمكحم ماكحأ فانئتسا قرط )50 ىلإ 48( نم داوملا تحضوأ امك•
 ردصی دیدج رارقب الإ ریبدتلا ذفنی ال نأب )51( ةداملا تحضوأ دقف ةلماك ةنس ةدمل ریبادتلا دحأ ذیفنت لفُغأ اذإو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم
 .ذیفنتلا تاعزانم عیمج يف لصفلا اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئرب )52( ةداملا تطانأ امك•
 وأ رارق يأ هذاختا لبق ثادحألا ةمكحم سیئر ىلع ضرعی ثدح لكل ذیفنتلل فلم ءاشنإ )53( ةداملا تررقو•

 .ذیفنتلا تاعزانم يف ءارجإ
 رود ةرایز ، ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ وھ ىلوتی نأب ثادحألا ةمكحم سیئر ىلإ )54( ةداملا تدھعو•

 ریغو ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا
 .ثدحلا ةحلصملً امزال هاری امب رمأیل مھب ةینعملا تاھجلا نم كلذ

 تاءارجإلا نوناق ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذفنت )55( ةدامللً اقفوو•
 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو

 تاءارجإ فقوتو كلذ ىعدتسا اذإً ایسفن وأً ایلقع وأً ایندب ثدحلا صحف ةیناكمإ )57(و )56( ناتداملا تنیبو•
 فعض وأ يسفن وأ يلقع ریثأت تحت عقو ةمیرجلل نوكملا لعفلا نأ تبث اذإو ، صحفلا متی نأ ىلإ ىوعدلا ریس
ً اضیأ ریبدتلا اذھ ذختیو ، ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكح ، يلقع
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب

 لكبو ھب ھنالعإ نوناقلا بجویو ثدحلا دض ذختی ءارجإ لكب ، ثدحلا ةیاعر يلوتم غالبإ )58( ةداملا تبجوأو•
 .نوناقلا يف ةررقملا قرطلاب مكحلا وأ ءارجإلا اذھ ىلع نعطلا ةرشابم ھل تزاجأو ، هدض ردصی مكح

 رمع فالتخا توبث )60( ةداملا تنیب امك ، ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زاوج مدعب )59( ةداملا تضقو•
 تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ ةماعلا ةباینلل زوجی ھنإف مكحلا رودص دعب ةیمسرلا قاروألاب ثدحلا
 نم )18( ةدامللً اقفو ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا تزاجأو ، مكحلا ذیفنت فقو بوجو عم ھیف رظنلا دیعتل مكحلا
 .نوناقلا اذھ

 جارفإلا تاءارجإو دعاوق )64 ىلإ 61( نم داوملا تلوانت دقف ، طرش تحت جارفإلل عبارلا بابلا صصُخو•
 ماظنلا اذھ يف عسوتلا يف ةیلودلا ئدابملا اھیف يعور يتلاو ، سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع طرش تحت
 وأ ثدحلا نم طورشملا جارفإلا بلطب مدقتلا زاوجو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلل ةبسنلاب
 ةباینلف ھكولس ءاس اذإو ، ھكولس نسح عقوت عم اھیلع موكحملا ةدملا فصن ءاضقنا دعب ھتیاعر يلوتم نم
 .ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإ ثادحألا

 يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا )65( ةداملا تفعأ ثیح نوناقلل ةیماتخلا ماكحألل سماخلا بابلا صصُخو•
 .ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر

 .نوناقلا اذھ يف صن ھنأشب دری مل امیف ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق قیبطت )66( ةداملا تددحو•
 يأ رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع )67( ةداملا ترظحو•

 رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق مھروص وأ ثادحألا نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا ایاضق نع تامولعم
 اذھ ةفلاخم تبقاعو ، اھیف راد امع صخلم وأ مكاحملا تاسلج وأ قــیقحتلا عئاقو رشن ترظح امك ، مكحلا
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسا ىلإ ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن طقف تزاجأو ، ةمارغلا ةبوقعب رظحلا

 نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخال ردصی نأب )68( ةداملا تررق امك•
 ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحی نأ ىلع لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو يدؤی نأب

 ةیاعرلا تاسسؤمل ةمظنملا تارارقلا رادصإ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ىلوتی نأب )69( ةداملا تضقو•
 .اھیف نیلماعلا بدن وأ نییعتو اھراقم دیدحتو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا ةیعامتجالا

•
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ثادحألا ةرادإ نوناق

ءارزولا سلجم
2015 ةنسل )111( مقر نوناق
ثادحألا نوناق رادصإب
، روتسدلا ىلع عالطالا دعب

، ھل ةلدعملا نیناوقلاو م1960 ةنسل )16( مقر نوناقلاب رداصلا ءازجلا نوناق ىلعو•
 1960 ةنسل )17( مقر نوناقلاب رداصلا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق ىلعو•
، ھل ةلدعملا نیناوقلاو•
، نوجسلا میظنت نأشب 1962 ةنسل )26( مقر نوناقلا ىلعو•
 ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )38( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا نوناق ىلعو•

، ھل
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )67( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا يندملا نوناقلا ىلعو•
،ثادحألا نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
، اھیف راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو تاردخملا ةحفاكم نأش يف 1983 ةنسل )74( مقر نوناقلا ىلعو•
ھل ةلدعملا نیناوقلاو ةیصخشلا لاوحألا نأش يف 1984 ةنسل )51( مقر نوناقلا ىلعو•
 راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو ةیلقعلا تارثؤملا ةحفاكم نأش يف 1987 ةنسل )58( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•

، اھیف
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو ءاضقلا میظنت نوناق نأشب 1990 ةنسل )23( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•
، تصنتلا ةزھجأو ةیفتاھلا تالاصتالا ةزھجأ لامعتسا ةءاسإ نأشب 2001 ةنسل )9( مقر نوناقلا ىلعو•
رشنلاو تاعوبطملا نأش يف 2006 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
 ربع ةمظنملا ةمیرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب رداصلا 2006 ةنسل )5( مقر نوناقلا ىلعو•

، لافطألاو ءاسنلا ةصاخو صاخشألاب راجتإلا ةبقاعمو عنم نأشب اھلوكوتوربو ، ةینطولا
، عومسملاو يئرملا مالعإلا نأشب 2007 ةنسل )61( مقر نوناقلا ىلعو•
،يلھألا عاطقلا يف لمعلا نأشب 2010 ةنسل )6( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأش يف 2010 ةنسل )8( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةماعلا تادعاسملا نأش يف 2011 ةنسل )12( مقر نوناقلا ىلعو•
، لفطلا قوقح نأش يف 2015 ةنسل )21( مقر نوناقلا ىلعو•
لفطلا قوقح ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب 1991 ةنسل )104( مقر موسرملا ىلعو•
، يبرعلا لفطلا قوقح قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ىلعو•
•
:هانردصأو ھیلع انقدص دقو ، ھصن يتآلا نوناقلا ىلع ةمألا سلجم قفاو•
•
ىلوأ ةدام•
 .ثادحألا نأش يف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعی•
ةیناث ةدام•
 مامأ ةروظنملا تابلطلاو ىواعدلا ةفاك قفارملا نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا مكاحم ىلإ اھتلاحب لاحت•

 صاصتخا نم تحبصأ يتلاو ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا ةمكحم
 لمعلا لبق اھمامأ ةروظنملا نوعطلا رظن يف زییمتلاو فانئتسالا اتمكحم رمتست نأ ىلع ، ثادحألا مكاحم
 .ثدحلل حلصأ وھ امیف ھماكحأ قیبطتب مزتلتو ، نوناقلا اذھ ماكحأب

ةثلاث ةدام•
 .قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتی صن لكو ، ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىغُلی•
ةعبار ةدام•
 لمعیو ةیمسرلا ةدیرجلا يف رشنیو نوناقلا اذھ ذیفنت – ھصخی امیف ٌلك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سیئر ىلع•

 .هرودص خیرات نم ةنس دعب ھب
تیوكلا ریمأ بئان•
حابصلا رباجلا دمحألا فاون•
ـھ 1437 لوألا عیبر 20 : يف فیسلا رصقب ردص•
م 2015 ربمــسید 31 : قفاوملا•
ثادحألا نوناق•
لوألا بابلا•
ةماع ماكحأ•
) 1 ( ةدام•
: اھنم لك نیرق نیبُملا ىنعملا نوناقلا اذھ مكح يف ةیلاتلا تاحلطصملاو تاملكلاب دصُقی•
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتی مل صخش لك : ثدحلا – 1•
 ھیلع بقاعیً العف بكتراو ةرشع ةنماثلا زواجتی ملو هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لمكأ نم لك : فرحنملا ثدحلا– 2•

.نوناقلا
: ةیتآلا تالاحلا ىدحإ يف دجوی ثدح لك : فارحنالل ضرعملا ثدحلا – 3•
 .ةفرطتم وأ ةیباھرإ تاعامجل مضنا وأ ةریسلا ءوس مھنع رھتشا نیذلا وأ مھب ھبتشملا وأ نیفرحنملا طلاخ اذإ – أ•
 ةلاح يف ھمأ ةطلس نم وأ ھیصو وأ ھتیاعر ىلوتم نم وأ ھیوبأ ةطلس نمً اقرام وأ كولسلا ئیس ناك اذإ – ب•

.ھتیلھأ مدع وأ ھبایغ وأ ھیلو ةافو
.بیردتلا وأ میلعتلا دھاعم وأ ةسردملا وأ تیبلا نم بورھلا داتعا اذإ – ج•
 يأب ةقدصلاو ناسحإلا ءادجتسا وأ ةھفات تامدخ وأ علس ضرع لوستلا لامعأ نم دعیو ،ً الوستم دجو اذإ – د•

 .شیعللً ایدجً ادروم حلصی ال امم تناك ٍةلیـسو
.لئاع نودب دجو اذإ – ـھ•
 ىلع ھتردق يف رثؤی وحن ىلع كلذو يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع وأ يدسج ضرمبً اباصم ناك اذإ – و•

 .ریغلا ةمالس وأ ھتمالس ىلع ھنم ىشخی ثیحب رایتخالا وأ كاردإلا
 .ينیدلا فرطتلاو ناطیشلا ةدبعك ةفرطتم تادقتعمو راكفأ قانتعاو رخآلا سنجلاب ھبشتلا – ز•
: ثادحألا ةمكحم – 4•
 .ثادحألا ایاضق رظنب صتختو نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةأشنملا ةمكحملا•
: ثادحألا ةباین – 5•
 اھریغو ثادحألا اھبكتری يتلا حنجلاو تایانجلا ایاضق يف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاب ةفلكم ةصصختم ةباین•

.نوناقلا اذھ يف ةنیبملا تاصاصتخالا نم
: ثادحألا ةیامح ةطرش – 6•
 اھنع تالالدتسالا عمجو مئارجلا هذھ نع يرحتلا ءارجإو ثادحألا مئارج ةحفاكمو عنمب موقت ةصصختم ةطرش•

 .ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ةسارحو ثادحألاب ةقلعتملا تارارقلاو ماكحألا ذیفنتو اھطبضو
: ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم – 7•
 نم مھریغو مھیلع موكحملا ثادحألا لابقتساب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو لبق نم فلكت ةسسؤم لك•

 ةعیبطو نسلاو سنجلا ثیح نم ةبسانملا عادیإلا تاسسؤم ىلع مھعیزوتو مھفینصتو مھعادیإ بولطملا ثادحألا
ً اقفو ةصتخملا تاھجلا نم اھریغ نم وأ ةمكحملا نم رمأب عادیإلا ناك ءاوس يلقعلا ىوتسملاو فارحنالا
 .نوناقلا اذھ ماكحأل

: يلی ام صخألا ىلع لمشتو•
: لابقتسالا زكرم – أ•
 رفاوتت ىتح مھئاویإو مھلاوحأ ةساردلً اتقؤم مھیلع ظفحتلل فارحنالل نیضرعملا ثادحألا لبقتسی يذلا ناكملا•

.عادیإلا وأ ةیاعرلا تاسسؤمل مھلاقتنا وأ مھجورخل ةمئالملا ةئیبلا
: ةظحالملا راد – ب•
 ةمكحم وأ ةماعلا ةباینلا ىرتو ةنس ةرشع سمخ نع مھنس لقی نیذلا ثادحألا زاجتحا ھیف متی يذلا ناكملا•

 .مھرمأ يف لصفلا نیحل مھتظحالمو مھیلع ظفحتلا ضرغبً اتقؤم اھیف مھعادیإ ثادحألا
: ةیباقعلا تاسسؤملا – ج•
 نم رارق اھمیظنتب ردصیو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت ھیف يرجی يذلا ناكملا•

 .ةیلخادلا ریزو عم قافتالاب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
: ةفایضلا راد – د•
 مھمیلستب ثادحألا ةیاعر ةنجل ررقت وأ ةمكحملا مكحت وأ ةباینلا رمأت نیذلا ثادحألا ءاویإ ھیف متی يذلا ناكملا•

 رفسیو ةیاعرلا هذھل ةساملا مھتجاحل مھیوذ لالخ نم وأ مھسفنأ ءاقلت نم اھل نومدقتی وأ نمتؤم لئاعك اھیلإ
 رادلا لبقت نأ زوجیو ، عمتجملل مھتداعإل ةمئالملا فورظلا مھل رفوتت ىتح مھلوبق بوجو نع يعامتجالا ثحبلا
 يف جامدنالل مھدادعإو مھلیھأتوً ایعامتجا مھجالع متی ملو اھب موكحملا ریبدتلا ةرتف اوھنأ نمل عادیإلا تالاح
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو نوصتخملا هدعی لماش يعامتجا ثحب ءوض يف كلذو ، يجراخلا عمتجملا

: عادیإلا راد – ـھ•
 ةئیب يف جامدنالل مھدادعإوً ایعامتجا مھلیھأت ةداعإ ىلوتتو ، اھب مھعادیإب موكحملا ثادحألا ھب عدوی يذلا ناكملا•

 يف ىعاریو .ةدیدجلا ةئیبلا عم مھفیكتلً انامض ةقحاللا ةیاعرلا جمارب لالخ نم مھجورخ دعب مھتعباتم مث ةحلاص
 تاطارتشالا اھب رفوتت نأ ىعاری امك ءاسنلا نم اھب نوفرشملاو اھیف نولماعلا نوكی نأ ثانإلل ةصصخملا رادلا
 .مھل ةبسانملا ةیاعرلاو

:ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتاكم – و•
 نیفرحنملا ثادحألا تالاح ةساردب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم فلكت ةیلھأ وأ ةیموكح بتاكم•

 رابتخالا تابلطتم ذیفنتب وأ ةصتخملا تاھجلا ىلإ مھنع ةیعامتجالا ریراقتلا میدقتو فارحنالل نیضرعملاو
 ةماعلا ةباینلا نم وأ ةمكحملا نم نیلوحملا ثادحألا لمشتو ،يئاھنلا جارفالا وأ طرش تحت جارفإلاو يئاضقلا
 .ةظحالملا رود وأ ةطرشلا نم وأ

 مھجالع لفكت يتلا تاحرتقملا مدقتو ةمكاحملل مھمیدقت لبق ثادحألل ةیعامتجالا ثوحبلا ءارجإب بتكملا صتخیو•
 تالاجمو لمعلا بتاكم عم نواعتلاو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا وأ ریبادتلا ددم ءاھتنا دعب
 .ثادحألا لیغشت تالاجم حتفل ةئیبلا يف لیغشتلا

: ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم – ز•
 ءایلوأل ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلاو ةیعوتلل تارود دادعإ ىلوتی لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب أشنی بتكم•

 ىلع ًءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ثادحألا ةمكحم رمأت نیذلا فارحنالل نیضرعملا وأ نیفرحنملا ثادحألا رومأ
 ةصتخملا تاھجلا تارودلا هذھ ذیفنت ىلع فارشإلا ىلوتتو اھیف ماظتنالاب مھمازلإ ثادحألا ةیاعر ةنجل بلط
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ددحیو ةینعملا ةیلھألا وأ ةیموكحلا تاھجلا وأ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب
 .ةیرادإلاو ةینفلا ھتیعبتو بتكملا اذھ تاصاصتخا لمعلاو

: كولسلا بقارم – ح•
 رابتخالا تابلطتمب مایقلل ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب قحلی يعامتجا ثحاب وأ يئاصخأ•

 تابلطتمب مایقلاو ، ةصتخملا تاھجلل ثادحألا نع تاساردلاو ریراقتلا میدقتو يعامتجالا ثحبلاو يئاضقلا
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم اھب ھیلإ دھعت يتلا ریبادتلا ذیفنتو يطرشلا جارفإلا

: ثادحألا ةیاعر ةنجل – ط•
 يئاضقلا رصنعلا لیثمت اھلیكشت يف ىعاریو مھحلاصم ةیامحو ثادحألا ةیاعر ىلع فرشت ةمئاد ةنجل•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھلیكشتب ردصیو ، ينمألاو يعامتجالاو يسفنلاو ينیدلاو ينوناقلاو
: ةیاعرلا يلوتم – 8•
 .صاصتخالا ةھج نم رارقب وأ مكحب ثدحلا ھیلإ ملُس صخش لكو ، يصولا وأ مألا وأ دجلا وأ بألا•
) 2 ( ةدام•
 بقاعی ةمیرج لكشت ةعقاو يأ باكترا تقو ةلماك تاونس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلاً ایئازج لأسی ال•

 .نوناقلا اھیلع
) 3 ( ةدام•
 عیمج يف ةمكحمللو ، رخآ يمسر يصخش تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی•

 .يدالیملا میوقتلاب نسلا بسحتو ، ھنس ریدقتل ةصتخملا ةیبطلا ةھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ لاوحألا
) 4 ( ةدام•
: يلی امب ثادحألا ةیاعر ةنجل صتخت•
 .ةبسانملا ةیاعرلا نكامأ يف مھعادیإب رمألاو فارحنالل نیضرعملا ثادحألا تالكشم يف رظنلا – 1•
 .ةصتخملا تاھجلا عم قیسنتلاب مھتاجایتحا ةیبلتو عمتجملا يف طارخنالل مھتداعإو مھلیغشتو مھلیھأت ةعباتم – 2•
 .ثدحلا دض اھنم ةرداصلا ریبادتلا يف رظنلا ةداعإ ةمكحملا نم بلطلا – 3•
 ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإل وأ نمتؤم لئاعل وأ ھتیاعر يلوتمل ثدحلا میلست ریبدت ذاختاب تارارقلا رادصإ – 4•

ً اقفو فارحنالل ثدحلا ضرعت تالاح يف كلذو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا وأ ثادحألل ةیعامتجالا
 .نوناقلا اذھ يف ةنیبملا طورشلل

يناثلا بابلا•
ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلا•
) 5 ( ةدام•
:ةیلاتلا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحی ةمیرج رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا بكترا اذإ•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 2 .میلستلا – 1•
.يئاضقلا رابتخالا – 4 .ةنیعم تابجاوب مازتلالا - 3•
.ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف عادیإلا – 5•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 6•
 تابوقع نم ھیلع ىضقی ام ادع رخآ نوناق يف ھیلع صوصنم ریبدت وأ ةبوقع ةیأب ثدحلا اذھ ىلع مكحی الو•

 .ةیعبت
 ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ ھنأش يف ذختی الف هرمع نم ةعباسلا غلبی مل ناك اذإف•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو
) 6 ( ةدام•
 صخش ىلإ ملس ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا مھنم يأ يف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلست نوكی•

 .كلذب اھلئاع دھعتی اھب قوثوم ةرسأ ىلإ وأ ھكولسو هریس نسحو ھتیبرتب دھعتی مھریغ نم وأ ھبراقأ نم نمتؤم
 بجو ھل ةقفن ریرقت ھیلإ ھمیلستب مكح نمم بلطو ھیلع قافنإلابً انوناق مزلی نم ھل ناك وا لام اذ ثدحلا ناك اذإو•

 ھتقفن نع لوئسملا ھب مزلی ام وأ ثدحلا لام نم لصحی يذلا غلبملا میلستلاب مكحلا يف نیعت نأ ةمكحملا ىلع
 نوناق يف ررقملا قیرطلاب اھلیصحت متیو ، ةقفنلا ءادأ دیعاومو ةددحملا ةسلجلاب ھنالعإ دعب كلذوً اعرش
.ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا

.تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل ھیلع قافنإلاب مزتلملا ریغ ىلإ ثدحلا میلستب مكحلا نوكیو•
) 7 ( ةدام•
 ةرازوب ةصتخملا تاھجلا ةفرعمب ھلابقتسال ةدعملا ةبسانملا نكامألا يف فارحنالل ضرعملا ثدحلا عادیإ بجی•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا
 اذإ ةمكحملل ھمیدقتل ثادحألا ةباین ىلع فارــحنالل ضرعملا ثدـــــحلا ضرــع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلعو•

: ةیتآلا ریبادتلا دحأ ثدحلا نأش يف ررقت نأ ةمكحمللو كلذ ھتحلصم تضتقا
 تادھعتلا ذخأ عم نمتؤم لئاعل ملس ،ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا ھیف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتمل ھمیلست – 1•

.لاوحألا عیمجب ةمزاللا
.ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ھعادیإ – 2•
 .لبقتسملا يف ھكولسو هریس نسح ةبقارمل ، ةباتك ھتیاعر يلوتم ىلإ راذنإلا ھیجوت – 3•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 4•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 5•
 ثدحلا ةحلصم نأ ةنجللا تأر اذإ( ةمكحملا نم رارق نود ریبادتلا هذھ دحأ ذاختا ثادحألا ةیاعر ةنجلل زوجیو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب كلذو ثدحلا ةلاحو قفتی امب ھلیدعت اھل نوكت امك ، )كلذ بلطتت
) 8 ( ةدام•
 عناصملا دحأ وأ ةصصختملا دھاعملا وأ زكارملا دحأب ھقاحلإ متی نأب ينھملا بیردتلاب ثدحلا قاحلإب مكحلا نوكی•

 ماظتنا قیعی ال امبو ثدحلا فورظ عم بسانتی امبو ھبیردت لبقت يتلا كلذب ةصتخملا عرازملا وأ رجاتملا وأ
.تاونس ثالث زواجت ال ریبدتلا اذھل ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، يساسألا میلعتلا يف ثدحلا

) 9( ةدام•
: كلذل ةدم ددحت نأ ىلع اھعیمج وأ ةیلاتلا تابجاولا دحأب ثدحلا مازلإب مــكحلا نوكی•
.اھیف ھبتشملا نكامألا دایترا رظح – 1•
 .قالخألا داسفو ةریسلا ءوسب مھنع رھتشا نم وأ نیدرشملا ةبحاصم رظح – 2•
 .ةمكحملا اھددحت تاھج مامأ ةددحم تاقوأ يف روضحلا – 3•
 يتلا كلذ ھباش ام وأ ةیحابإ مالفأ وأ فنعلا مالفأ اھیف دھاشی يتلا نكامألا ىلع ددرتلا ثدحلا ىلع رــــظحی – 4•

.ةراض ةیبلس راثآ نم اھیف امم مالفألا كلت دیلقت ىلإ وأ ھفارحنا ىلإ يدؤت
 .تاونس ثالث ىلع دیزت الو رھشأ ةتس نع مازلإلا ةدم لقت ال نأ ىلع•
) 10 ( ةدام•
 اھددحت يتلا تابجاولاب ھمایق عم فارشإلاو ھیجوتلا تحت ةیعیبطلا ھتئیب يف ثدحلا عضوب يئاضقلا رابتخالا متی•

 .نیتنس ىلع دیزت ال ةدمل كلذو كولسلا بقارم اھحرتقی يتلاو ةمكحملا
 ھیلع موكحملا ةظحالمو ثادحألا ةمكحم رارقلً اقفو يئاضقلا رابتخالا تابلطتم ذیفنت كولسلا بقارم ىلعو•

 ةیرود ریراقت ثادحألا ةمكحم ىلإ عفری نأ ھیلعو ، ھتیبرت ىلع نیمئاقلاو ھتیاعر يلوتملو ھل تاھیجوتلا میدقتو
 .ھیلع فارشإلاو هرمأ ىلوتی يذلا ثدحلا نع رھشأ ةثالث لك ةرم

 يف ةررقملا ةبسانملا ىرخألا ریبادتلا نم هارت ام ذختتل ةمكحملا ىلع رمألا ضرع رابتخالا يف ثدحلا لشف اذإف•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا

) 11 ( ةدام•
 ، لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 ىدحإ وأ ھلیھأتل بسانم دھعم يف عادیإلا نوكی ةصاخلا تاجایتحالا وأ ةقاعإلا يوذ نم ثدحلا ناك اذإو
 يف تاونس رشع ىلع دیزت الأ ىلع عادیإلا ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا
 ىلع بجیو ، فارحنالل ضرعتلا تالاح يف تاونس ثالثو ، حنجلا يف تاونس سمخو تایانجلا مئارج
 ررقتل رثكألا ىلع رھشأ ةتس لك ھكولسو ھتلاح نعً اریرقت ةمكحملل مدقت نأ ثدحلا اھب عدوأ يتلا ةسسؤملا
 .كولسلا بقارم ریرقت ءوض ىلع ھنأش يف هارت ام ةمكحملا

) 12 ( ةدام•
 ، ھنسو ةیضرملا ھتلاحو بسانتت يتلا ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 .ھتلاح اھیلإ وعدت يتلا ةیانعلا اھیف ىقلتیو
 ضرعی ةنس ىلع اھنم يأ دیزت نأ زوجی ال ةیرود تارتف يف جالعلا تحت ھئاقب ىلع ةباقرلا ةمكحملا ىلوتتو•

 غلب اذإو كلذب حمست ھتلاح نأ اھل تبث اذإ ھتیاعر يلوتمل ھمیلست ةمكحمللو ، ءابطألا ریراقت اھلالخ اھیلع
 تایفشتسملا ىدحإ ىلإ ھلقن متی ھجالع رارمتـسا يعدتست ھتلاح تناكو نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا
 .رابكلا جالعل ةصصختملا ةیجالعلا

) 13 ( ةدام•
 ضعبب اھضعب تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبت مل يذلا ثدحلا بكترا اذإ•

 عبُتی امك ، بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجو ةددعتم مئارج بكترا يذلا لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا
 .مكحلا كلذ ىلع ةقحال وأ ةقباس ىرخأ ةمیرج بكترا ثدحلا نأ ریبدتلاب مكحلا دعب رھظ اذإ كلذ

) 14( ةدام•
 .نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی•
) 15 ( ةدام•
 .ثدحلا ىلع دبؤملا سبحلاب الو مادعإلاب مكحی ال•
 وأ مادعإلا اھتبوقع ةیانج رمعلا نم ةرشع ةنماثلا زواجی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ يذلا ثدحلا بكترا اذإو•

.ةنس ةرشع سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی ، دبؤملا سبحلا
 ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی تقؤملا سبحلا اھتبوقع ةمیرج ثدحلا بكترا اذإو•

 .ةمیرجللً انوناق
. نرتقت مل وأ سبحلاب ةبوقعلا هذھ تنرتقا ءاوس ةمارغلاب ثدحلا بقاعی الو•
 يف ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا ماكحأ قیبطت يف ةمكحملا ةطلسب ةقباسلا ماكحألا لخت الو•

.ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا
) 16 ( ةدام•
 عیقوت نمً الدب – دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف – ثادحألا ةمكحمل زوجی•

 دحأب ثدحلا ىلع مكحت نأ سبحلا اھیف زوجی يتلا مئارجلا يفو ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا

) 17 ( ةدام•
 ةیداحلا نس غلب اذإف ،ةیباقعلا تاسسؤملا يف ثدحلا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت يرجی•

 لصفنم ناكم يف ذیفنتلا نوكی نأ ىلع ، ةماعلا نوجسلا دحأ يف اھنم ةیقابلا ةدملا وأ ةبوقعلا ھیلع ذفنت نیرشعلاو
 ثادحألاب ةصاخلا ةیباقعلا ةسسؤملا يف ھیلع ذیفنتلا رارمتسا زوجیو ، نینوجسملا يقابل ةصصخملا نكامألا نع
 .رھشأ ةتس زواجت ال ةیقابلا ةدملا تناكو كلذ نم ةروطخ كانھ نكی مل اذإ

) 18 ( ةدام•
 ةحنج وأ ةیانج بكتراو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلا ةحلصم وأ قیقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ•

 ھضرع بجیو ھیلع ضبقلا خیرات نم عوبسأ ىلع دیزت ال ةدملً ایطایتحا سبحلا زاج ،ً ایطایتحا ھسبح يضتقت
 .رھشأ ةثالث زواجی ال امب ىرخأ ددمل وأ ةدمل اھدیدجت يف رظنلل ثادحألا ةمكحم ىلع

 ةظحالملا رود ىدحإ ھعادیإ ةماعلا ةباینلل زوجیو ، ةنس ةرشع سمخ غلبی مل يذلا ثدحلاً ایطایتحا سبحی الو•
 عوبسأ ىلع عادیإلا ةدم دیزت الأ ىلع ، ھیلع ظفحتلا يعدتست ىوعدلا فورظ تناك اذإ بلط لك دنع ھمیدقتو
 .ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو اھدم ةمكحملا رمأت مل ام ھطبض خیرات نم

 مزتلی نأ ىلع ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ةقباسلا ةرقفلا يف ھیلع صوصنملا عادیإلا نمً الدب زوجیو•
 رانید يتئام زواجت ال ةمارغب مازتلالا اذھب لخی نم لك بقاعیو ، ةمكحملا وأ ةباینلا ةفرعمب ھبلط دنع ھمیدقتب
.ھمازتلاب اھیف لخی ةرم لك نع

 ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ظفحتلا وأ سبحلا رارق دم يف رظنلا دنع ثادحألا ةمكحمل زوجی امك•
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ھیلع ظفحتلل

) 19 ( ةدام•
 ةظحالمو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا ذیفنت ىلع فارشإلا كولسلا بقارم ىلوتی•

 ثدحلا نع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلإو ثادحألا ةمكحم ىلإً اریرقت عفری نأ ھیلع بجیو ، اھب مھیلع موكحملا
 .ھكولس ىلع فارشإلا ىلوتی يذلا

) 20 ( ةدام•
 نذإ نود ھبایغ وأ ھنكس رییغت وأ ھضرم وأ ثدحلا توم ةلاح يف كولسلا بقارم غالبإ ةیاعرلا يلوتم ىلع•

 نع لوؤسملا اذھ بقاعیو ، كلذب ھملع خیرات نم نیعوبسأ لالخ كلذو ھیلع أرطی رخآ ئراط يأ نع كلذكو
 .رانید فلأ زواجت ال ةمارغب داعیملا يف غالبإلا مدع

) 21 ( ةدام•
 اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4 (و )3 ( دونبلا دحأ ىضتقمب ھیلع ضورفملا ریبدتلا مكح ثدحلا فلاخ اذإ•

 وأ ھل ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجی ال امب ریبدتلا ةدم ةلاطإب مكحت نأ ھلاوقأ عامس دعب ةمكحمللف ، نوناقلا
 .ثدحلا ةلاح عم قفتی رخآً اریبدت ھب لدبتست نأ

) 22 ( ةدام•
 ةباین بلط ىلع ءانب وأ )19( ةدامللً اقفو كولسلا بقارم نم اھیلإ ةمدقملا ریراقتلا ىلع اھعالطا دعب ، ةمكحملل•

 ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ةیاعرلا يلوتم نم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا
 يضم دعب الإ هدیدجت زوجی الف بلطلا اذھ ضفر اذإو ، نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح ةاعارم عم ، ھلادبإب وأ
 .ھیف نعطلل لباق ریغ نأشلا اذھ يف رداصلا مكحلا نوكیو ، ھضفر خیرات نم لقألا ىلع رھشأ ةثالث

) 23 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب وأ اھسفن ءاقلت نم ثادحألا ةباین ترذنأ فارحنالل ضرعتلا تالاح نم ةلاح يف ثدحلا طبض اذإ•

 راذنإلا اذھ ىلع ضارتعالا زوجیو ، لبقتسملا يف ھكولس ةبقارمل ةباتك ھتیاعر يلوتم ثادحألا ةیاعر ةنجل نم
 ھیف لصفلاو ضارتعالا اذھ رظن يف عبتیو ،ھملست خیرات نمً اموی رشع ةسمخ لالخ ثادحألا ةمكحم مامأ
 .نعطلل لباق ریغ مكحلا نوكیو ةیئازجلا رماوألا يف نعطلل ةررقملا تاءارجإلا

 ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس زواجی ال يذلا سبحلاب بقاعیو•
: نم لك نیتبوقعلا نیتاھ

 ىدحإ يفً اددجم فارحنالل ھضرعت كلذ ىلع بترتو ،ثدحلا ةبقارم ، ةقباسلا ةرقفللً اقفو هراذنإ دعب لمھأ – 1•
.نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا

 ضرعت وأ ةمیرج ثدحلا باكترا كلذ ىلع بترت اذإ ھلبق ھتابجاو دحأ ءادأ يف لمھأو ثدحلا ھیلإ ملس –2•
 .نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحإب فارحنالل

) 24 ( ةدام•
 ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ، لاوحألا عیمج يف ثادحألا ةمكحمل•

 يتلا تارودلا روضحب فارحنالل ضرعملا وأ فرحنملا ثدحلا ةیاعر يلوتم مازلإب رارق رادصإ ، ثادحألا
ً اقفو كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ةرودلا ةدم ةمكحملا ددحتو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم اھمظنی
 تارودلا وأ تاودنلا روضح نع لوبقم رذع نود فلختی يذلا ةیاعرلا يلوتم بقاعیو ، اھددحی يتلا دیعاوملل
 .رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید ةئامسمخ نع لقت ال ةیلام ةمارغب اھیلإ راشملا

) 25 ( ةدام•
 نع لقت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، جاوزألا وأ دادجألا وأ نیوبألا ادع امیف•

 ةھجل وأ صخشل ھمیلستب مكحً اثدح ىفخأ نم لك نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام
 .كلذ ىلع هدعاس وأ رارفلل ھعفد وأ نوناقلا اذھ ماكحألً اقبط

) 26 ( ةدام•
 تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،ً انوناق اھیلع صوصنم دشأ ىرخأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم•

 يأب ھل اھلھس وأ اھكولس ىلع ھضرح وأ هدعاس وأ كلذل هدعأ وأ فارحنالا تالاح ىدحإلً اثدح ضرع نم لك
ً.العف فارحنالل ضرعتلا ةلاح ققحتت مل ولو ھجو

 ناك وأ دیدھت وأ هاركإ لئاسو ثدحلا عم مھتملا لمعتسا اذإ تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو•
 ناك وأ نوناقلا ىضتقمب ھیلإً املسم ناك وأ ھتظحالم وأ ھتیبرت نع لوؤسم وأ ھتیاعر يلوتم نم وأ ھلوصأ نم
 .مھركذ مدقت نمم يأ دنعً امداخ

 ال ةدمل سبحلا ةبوقعلا تناك ةفلتخم تاقوأ يف ولو ثدح نم رثكأ ىلع ةمیرجلا تعقو اذإ لاوحألا عیمج يفو•
.تاونس عبس ىلع دیزت

) 27 ( ةدام•
 نیرشعلاو ةیداحلا لمكی ملو ةنس ةرشع سمخ ھنس زواجت يذلا ثدحلا اھب عدوملا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدمل زوجی•

 صتخملا ةسسؤملا بیبط ری مل ام ، سبحلا ةبوقعل هذیفنت دنع ةسسؤملل ةیلخادلا تامدخلا يف لمعلاب ھفیلكت
 .ھب صاخلا ذیفنتلا فلمب نوُدت ةیحص بابسأل اھیف لمعلا نم هءافعإ

)28( ةدام•
 فرحلاو لامعألا يف ھلیغشت نوكی نأ ةنیعم ةینف ةراھمب عتمتی يذلاو ھیلع موكحملا ثدحلا لیغشت دنع ىعاری•

)29( ةدام ھتراھم عم بسانتت يتلا
 وأ ةینف لامعأ نم ھب موقی امعً ارجأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةبوقعلا ةدم يضقی يذلا ھیلع موكحملا ثدحلا قحتسی•

 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھب ردصی يتلا دعاوقللً اقفو اھنم لك يف هرجأ ددحتیو ، ةیمدخ وأ ةیجاتنا
 .هرجأ ةلیصح نم قافنإلا ةلاحلا هذھ يف ھیلع موكحملا ثدحللو ، لمعلاو

) 30 ( ةدام•
 ، سبحلا ةبوقع ذیفنت ةجیتن ھیلع موكحملا ثدحلا ةحص ىلعً اررض كانھ نأ ةیباقعلا ةسسؤملا بیبطل نیبت اذإ•

 ةمكحم سیئر ىلع رمألا ضرع ثادحألا ةباین ىلإ بلطی يذلا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدم غالبإ ھیلع بجو
 .ثدحلا نأش يفً ابسانم هاری امب رمأیل ثادحألا

) 31 ( ةدام•
 هذھ عنم زوجی الو ، ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ةرایزلل ةصصخملا نكامألا دحأ يف ھیلع موكحملا ثدحلا ةرایز متت•

 .ةسسؤملا لخاد ھكولسب قلعتی ببس يأل تارایزلا
 .اھلاوحأو ثادحألا ةرایز دعاوق میظنتب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق ردصیو•
) 32 ( ةدام•
 .يدارفنالا سبحلا فرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت زوجی ال•
ثلاثلا بابلا•
ثادحألا ةمكحم•
) 33 ( ةدام•
 ةمكحملاب ةمكحم لیكو نع ھتجرد لقت ال ءاضقلا لاجر دحأ نم لكشت ثادحأ ةمكحم ةیلكلا ةمكحملاب أشنت•

 نوكیو ءاسنلا نم لقألا ىلع امھدحأ نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخو ةاضقلا نم نانثا ھنواعیو ، ةیلكلا
 ریرقت میدقت هوجولا عیمج نم ثدحلا فورظ ثحب دعب نیریبخلا ىلعو ،ً ایبوجو ةمكاحملا تاءارجإ امھروضح
 .اھمكح ةمكحملا ردصت نأ لبق كلذو ةمكحملل

.ثادحألا ةباین ءاضعأ دحأ ةمكحملا يف ةماعلا ةباینلا لثمیو•
.اھئاشنإ رارق يف ةمكحم لك صاصتخا رئاود ددحتو•
 نم لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو عم قافتالاب لدعلا ریزو نم رارق امھیلإ راشملا نیریبخلا نییعتب ردصیو•

 .ریخألا نم رارق اھب ردصی يتلا طورشلا مھیف رفاوتت نم نیب
 ةنامألاب ھلمع يدؤی نأب ثادحألا ةمكحمل ةیفانئتسالا ةرئادلا مامأً انیمی ھتفیظو ماھم ةرشابم لبق ریبخلا فلحیو•

.قدصلاو
) 34 ( ةدام•
 ضرعتلا تالاح ىدحإ ھیف ترفاوت وأ ةمیرجلا ھیف تعقو يذلا ناكملاب ثادحألا ةمكحم صاصتخا ددحتی•

 بسحب ھمأ وأ ھیصو وأ ھتیاعر يلوتم وأ وھ ھیف میقی يذلا وأ ثدحلا ھیف طبض يذلا ناكملاب وأ فارحنالل
.لاوحألا

) 35 ( ةدام•
 ام ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا ثادحألا ةمكحم مامأ عبتت•

 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ صنت مل
) 36 ( ةدام•
 فورظ يف رظنلل ةیئالو ةطلسو نیفرحنملا ثادحألا ایاضق عیمج يف ةیئازج ةیئاضق ةطلس ثادحألا ةمكحمل•

 .فارحنالل نیضرعملا ثادحألا
 و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع صوصنملا مئارجلا يف لصفلاب اھریغ نود ةمكحملا هذھ صتختو•

 .نوناقلا اذھ نم )26(و )25(و )24(
) 37 ( ةدام•
 نم مزلی امب دوزتو ىرخألا مكاحملا تاسلج داقعنا نكامأ نع ةلصفنم نكامأ يف ثادحألا مكاحم تاسلج دقعت•

 .ثدحلا روضح ھیضتقی امو ةمكاحملا ةعیبط عم بسانتت يتلا لئاسولا
 ىضتقم تأر اذإ ثدحلا اھیف عدوی يتلا ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإب اھتاسلج دقع ةمكحمللو•

 .كلذل
) 38 ( ةدام•
 نأ ثدحلا رمأ يف لصفلا لبقو حنُجلاو تایانجلا مئارج يفو فارحنالل ضرعتلا تالاح يف ةمكحملا ىلع بجی•

 وأ فارحنالا ىلإ ھتعفد يتلا لماوعلا حضوی ثدحلا ةلاحبً اریرقت ھمیدقت دعب كولسلا بقارم لاوقأ ىلإ عمتست
 .ةربخلا لھأ يأرب ةناعتسالا ةمكحملل زوجی امك ،ھحالصإل ھتاحرتقمو ، ھل ضرعتلا

) 39 ( ةدام•
 لیحا ةنس ةرشع ينامث ىلع مھنس دیزت نورخآو ، رثكأ وأ ثدح مھنیب ناكو ةیانج باكتراب نومھتملا ددعت اذإ•

 .ثدحلا ىلإ ةبسنلاب نوناقلا اذھ ماكحأ قبطت نأ ىلع ،ً الصأ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عیمجلا
 اھلو هوجولا عیمج نم ھفورظ ثحبت نأ ثدحلا ىلع اھمكح ردصت نأ لبق ةلاحلا هذھ يف ةمكحملا ىلع بجیو•

 .ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب كولسلا يبقارم وأ ءاربخلا نم هارت نمب كلذ يف نیعتست نأ
 مھتاو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل ثدحلا ناك وأ ةیانجب ةطبترم ریغ ةحنج باكتراب نومھتملا ددعت اذإو•

.ةصتخملا ةمكحملا ىلإ نورخآلا لاُحیو ثادحألا ةمكحم ىلإ ثدحلا میدقت بجو ، ةحنُج وأ ةیانج باكتراب
) 40 ( ةدام•
 نوماحملاو دوھشلاو ھبراقأو ثدحلا ىوس اھرضحی نأ زوجی الو ةینالع ریغ يف ثدحلا ةمكاحم يرجت•

. صاخ نذإب روضحلا ةمكحملا ھل زیجت نمو كولسلا وبقارمو
 ةباین ماحم وأ ھتیاعر يلوتم روضحب ءافتكالاو ھسفنب ةمكاحملا روضح نم ثدحلا ءافعإ ثادحألا ةمكحملو•

 وأ ھلاؤس دعب ةسلجلا نم ثدحلا جارخإب رمأت نأ ةمكحمللو ، كولسلا بقارم ةمكاحملا رضحی نأ ىلع ، ھنع
 جارخإ ةلاح يف زوجی الو ، كلذل ةرورض تأر اذإ ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اوركُذ نمم يأ جارخإب
 امب ثدحلا ماھفإ دعب الإ ةنادإلاب مكحلا ةمكحملل زوجی ال امك ،كولسلا بقارم وأ ھیماحم جارخإب رمأت نأ ثدحلا
ً.ایروضح مكحلا ربتعی ةلاحلا هذھ يفو تاءارجإ نم ھتبیغ يف مت

) 41 ( ةدام•
 .ةمكاحملاو قیقحتلا يتلحرم يف ھنع عافدللً ایماحم لكوی نأ يف قحلا ھتیاعر يلوتمل وأ ثدحلل•
 .ةمھملا هذھب موقیً ایماحم ھل بدتنت نأ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجو ھنع عافدلل ٍيماحم لیكوت متی مل اذإو•
) 42 ( ةدام•
 .نوناقلا اذھل نیعضاخلا ثادحألا ىلع ءازجلا نوناق يف اھیلع صوصنملا دوعلا ماكحأ يرست ال•
) 43 ( ةدام•
 هذھ نم ةیلاخ ةفیحصلا ردصتو ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص يف قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم ماكحأ بسحت ال•

 .ماكحألا
) 44 ( ةدام•
 ذیفنتلا بجاو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ثدحلا ىلع رداصلا مكحلا نوكی•

 .فانئتساللً الباق ناك ولوً اروف
) 45 ( ةدام•
 اھتبوقع زواجت الو ثدحلا اھبكتری يتلا ةھاع ىلإ يضفملا ىذألاو غیلبلا ىذألا مئارج يفو حنجلا مئارج يف•

 .هدعب وأ مكحلا رودص لبق ھعم حلاصتی وأ ثدحلا نع وفعی نأ ھیلع ينجملل زوجی تاونس رشع ةدمل سبحلا
 تاسسؤملا ىدحإ يف عادیإلا وأ سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع وفعلا وأ حلصلا يف ھیلع ينجملا بغر اذإو•

 ھیف رظنتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ كلذبً ابلط مدقی نأ ھلف ھتنادإب يئاھنلا مكحلا رودص دعب ، ةیعامتجالا
 .ةقباسلا ةرقفللً اقفو

 ثدحلا نع جرفیو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا ىلع بترتی ام وفعلا وأ حلصلا لوبق ىلع بترتی لاوحألا لك يفو•
ً.اروف

) 46 ( ةدام•
 ثدحلا ةیاعر يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ، ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب ، ثادحألا ةمكحمل زوجی•

ةیتآلا لاوحألا يف
 فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ انز وأ ضرع كتھ وأ باصتغا ةمیرج يف ةیاعرلا يلوتم ىلعً ایئاھن مكح اذإ – 1•

 .ةمیرج يأ يف سبحلابوأ ةنامألاو
 راھتشالل ةجیتن وأ ةلماعملا ءوس ببسب ھتیبرت وأ ھقالخأ وأ ھتمالس وأ ثدحلا ةحص رطخلل ضرع اذإ – 2•

 .ةریسلا داسفب
.نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةیعامتجالا ةیاعرلا رود نمً اراد ثدحلا عادیإب مكح اذإ – 3•
 اھیلوتم تمرح يتلا ةیاعرلا قوقح ةرشابم تدنسأ ةقباسلا ةرقفللً اقبط ةیاعرلا نم دحلاب ةمكحملا تضق اذإف•

 .ثدحلا اھب عدوی يتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا راد ىلإ وأ نمتؤم صخش ىلإ وأ نیرخآلا ھبراقأ دحأ ىلإ اھنم
) 47 ( ةدام•
 يتلاو ثادحألا ةباین ىلع ةحنُج وأ ةیانج باكتراب مھتملا فرحنملا ثدحلا ضرع ثادحألا ةیامح ةطرش ىلوتت•

 .اھیف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاو ةیئازجلا ىوعدلا ةرشابمب اھدحو صتخت
) 48 ( ةدام•
 ھل نمل وأ ھیدلاول ثدحلا میلستب ردصت يتلا ماكحألا ادع ، ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجی•

 .ھیف رثأ تاءارجإلا يف وأ مكحلا يف نالطب وأ نوناقلا قیبطت يف أطخل الإ اھفانئتسا زوجی الف ، ھیلع ةیالولا
) 49 ( ةدام•
 .ةیلكلا ةمكحملاب كلذل صصخت رثكأ وأ ةیفانئتسا ةرئاد مامأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا نوكی•
 .ةمكحم لیكو نع لقت ال ةجردب امھنم لك نیرخآ نیوضعو راشتسم ةسائرب ةیفانئتسالا ةرئادلا لكشتو•
 يأ نوكی الأ ىلع لقألا ىلع ءاسنلا نم امھدحأ نوكی نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخ ةمكحملا نواعیو•

 .ىلوألا اھتلحرم يف ىوعدلا رظن يف كارتشالا ھل قبس دق امھنم
) 50 ( ةدام•
 ، ثادحألا ةباین نم وأً انوناق ھلثمی نم وأ ھلكوی نم وأ ثدحلا نم بلطب ةیفانئتسالا ةرئادلا ىلإ فانئتسالا عفری•

 .ةحنُج وأ ةیانج ةمیرجلا تناك ءاوس
) 51 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم ردصی دیدج رارقب الإ ھب قطنلا موی نم ةلماك ةنس ةدمل هذیفنت لفُغأ ریبدت يأ ذفُنی ال•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین
) 52 ( ةدام•
 رادصإو تاعزانملا عیمج يف لصفلاب هریغ نود اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئر صتخی•

 .نوناقلا اذھلً اقفو ةرداصلا ماكحألا ذیفنتب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا
) 53 ( ةدام•
 مكحلا ذیفنتب ةقلعتملا قاروألا عیمج ھیف عدوت عوضوملا فلم ھیلإ مضی ذیفنتلل فلم ھیلع موكحم ثدح لكل أشنی•

 سیئر ىلع فلملا اذھ ضرعیو .ماكحأو رماوأو تارارق نم ذیفنتلا نأش يف ردصی ام ھیف تبثیو ھیلع رداصلا
 .ةقباسلا ةداملا يف ھیلع صن امم ءارجإ وأ رارق يأ ذاختا لبق ةمكحملا

) 54 ( ةدام•
 ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا رود ةرایزب ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ ثادحألا ةمكحم سیئر موقی•

 تاھجلا نم كلذ ریغو ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا
 .ثدحلا ةحلصمل تاءارجإلا نمً امزال هاری ام ذاختاب رمأیو ،لقألا ىلع رھشأ ةثالث لك كلذو ثادحألاب ةینعملا

) 55 ( ةدام•
 ماكحألً اقفو ثادحألا ةیاعر ةنجل تارارق نم وأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذیفنت يرجی•

 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق
) 56 ( ةدام•
 تررق ، ىوعدلا يف لصفلا لبق ھصحف يعدتست ةیسفنلا وأ ةیلقعلا وأ ةیندبلا ثدحلا ةلاح نأ ةمكحملا تأر اذإ•

 اذھ متی نأ ىلإ ىوعدلا يف ریسلا فقویو ، كلذل مزلت يتلا ةدملل ةبسانملا نكامألا دحأ يف ةظحالملا تحت ھعضو
 .صحفلا

) 57 ( ةدام•
 كاردإلا ىلع ةردقلا ثدحلا دقفأ يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع ضرم ریثأت تحت ةمیرجلل نوكملا لعفلا عقو اذإ•

 مكح ،هرایتخا ةیرح وأ ھكاردإ میسج وحن ىلع تفعضا ةیضرم ةلاحبً اباصم ةمیرجلا تقو ناك وأ رایتخالاو
 اذھ يف ةررقملا عاضوأللً اقفو ریبدتلا اذھ ذختیو ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ھعادیإب
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب باصی نملً اضیأ نوناقلا

) 58 ( ةدام•
 ھلو ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ھغالبإ بجی ، ھنأش يف ردصی مكح لكو ثدحلا ىلإ ھنالعإ نوناقلا بجوی ءارجإ لك•

 .نوناقلا اذھ يف ةررقملا نعطلا قرط ثدحلا ةحلصمل رشابی نأ
) 59 ( ةدام•
 .ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زوجی ال•
) 60 ( ةدام•
 اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ھنس نأ رابتعاب ةبوقعب مھتم ىلع مكُح اذإ•

.نوناقللً اقفو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ثادحألا ةباین تعفر
 تعفر اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنس نأ رابتعاب مھتملا ىلع مكُح اذإو•

 قاروألا ةلاحإو اھمكح ءاغلإب ءاضقلاو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ةماعلا ةباینلا
.ھیف فرصتلل ثادحألا ةباین ىلإ

 نم )18( ةدامللً اقبط ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا زوجیو مكحلا ذیفنت فقو بجی نیتقباسلا نیتلاحلا نم لك يفو•
 .نوناقلا اذھ

 ةماعلا ةباینلل زوجی هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مثً اثدح هرابتعاب مھتم ىلع مكُح اذإو•
.ةقباسلا تارقفلا يف نیبملا وحنلا ىلع ھیف رظنلا دیعتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ

عبارلا بابلا•
طرش تحت جارفإلا•
) 61 ( ةدام•
 ةدملا فصن ىضمأ دق ناك اذإ كلذو سبحلاب ھیلع موكحملا فرحنملا ثدحلا نع طرش تحت جارفإلا زوجی•

 ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم ةفرعمب ، ھنع ةعُضوملا ریراقتلا تناك ىتمو ، ھیلع اھب موكحملا
.ةبوقعلا نم ةیقابلا ةدملا طرش تحت جارفإلا نوكیو ً.انسح ھنع جارفإلا دعب ھكولس نوكی نأ عقوتت

) 62 ( ةدام•
 رفاوت نم ةباینلا ققحتتو ، ھتیاعر يلوتم نم وأ ثدحلا نم ثادحألا ةباین ىلإ طرش تحت جارفإلا بلط مدقی•

 ثدحلا نع ةیباقعلا ةسسؤملا نم ةمدقملا ریراقتلا ءوض ىلع ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا طورشلا
 .صتخملا كولسلا بقارم فارشإ تحت ثدحلا اذھ عضت نأ اھلو ، ھیلع موكحملا

) 63 ( ةدام•
 وأ كولسلا بقارم نم ریرقت ىلع ًءانب كلذو اھیف ھنع جرفأ يتلا ةدملا لالخ ھنع جرفملا ثدحلا كولس ءاس اذإ•

 ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإبً ارارق ثادحألا ةباین تردصأ ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم
.ھنع جارفإلا تقو مكحلا نم ةیقاب تناك يتلا ةدملا يضمیل

) 64 ( ةدام•
 ً.ایئاھن جارفإلا حبصأ ، ھتدم ءاضقنا ىتح طرش تحت جارفإلا غُلی مل اذإ•
سماخلا بابلا•
ةیماتخ ماكحأ•
) 65 ( ةدام•
ً اقبط ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا ىفُعی•

 .نوناقلا اذھل
) 66 ( ةدام•
 ھنأشب دری مل امیف ھیلإ راشملا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق يف ةدراولا ماكحألا قبطت•

 .نوناقلا اذھ يف صن
) 67 ( ةدام•
 ایاضق نع تامولعم رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع رظحی•

 .مھیلع مكحلا رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق ءاوس مھروص وأ نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا
 .امھیف مت امع صخلم وأ ثادحألا ایاضقل ةمكاحملا وأ قیقحتلا عئاقو رشن رظحی امك•
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسال ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن زوجیو•
 فلأ نع لقت ال ةمارغب ةداملا اذھ يف نیبملا رظحلا ةفلاخم نع ثبلا وأ ةعاذإلا وأ رشنلا نع لوؤسملا بقاعیو•

 .رانید فالآ ةسمخ زواجت الو رانید
) 68 ( ةدام•
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخاب ردصی•

.لمعلاو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو تابجاو يدؤی نأب ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحیو•
) 69 ( ةدام•
 ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم میظنتو دیدحتل ةمزاللا تارارقلا لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ردصی•

 .اھیف نیلماعلا بدنو نییعتو اھراقم دیدحتو ، نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا
ةیحاضیإلا ةركذملا•
2015 ةنسل )111( مقر نوناقلل•
ثادحألا نوناق رادصإب•
يضاملا نرقلا نم ریخألا فصنلا يف ثادحألا تاعیرشت تروطت•
 ةیملعلا ةیبرتلا لوصأ نمض لفطلل ةلودلا اھرفوت نأ بجی يتلا ةیامحلا دعاوق راطإ يف اھیلإ رظنی حبصأو•

 .ةثیدحلا
 خیراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا اھیلع تقفاو يتلا لفطلا قوقح ةیقافتا تردص دقف راطإلا اذھ يفو•

 م1991 ةنسل )104( مقر موسرملاب تیوكلا ةلود اھنیب نمو لودلا مظعم اھیلع تقداصو م20/11/1989
 ةیقافتالاب ةحضوملا لفطلا قوقح مارتحاب فارطألا لودلا اھیف تمزتلا يتلاو م25/9/1991 خیراتب رداصلا
 قلعتت يتلا تاءارجإلا عیمج يف ھنأ ىلع تصن امك ، زییمتلا عاونأ نم عون يأل لافطألا عاضخإ مدعبو
 وأ ةیرادإلا تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم اھب تماق ءاوس لافطألاب
 .لافطألا حلاصمل لوألا رابتعالا يلوی نأ تاءارجإلا هذھ لك يف بجیف ةیعیرشتلا

 ةماقإلا ریفوت اھنمو ةلودلا ةدعاسمو ةیامح ىلع لوصحلا يف ، ھتئیب نم مورحملا لفطلا قحب ةیقافتالا تینع امك•
 ةفلاخمب ھماھتا متی لفط لك قحب فارطألا لودلا فارتعابو لافطألا ةیاعرل صصخت تاسسؤم يف ھل ةبسانملا
 يف ھجامدنا ةداعإ لیعفتو ھنس اھیف ىعاری ةیناسنإ ةقیرطب لماعی نأ يف كلذ ھیلع تبثی وأ يئازجلا نوناقلا
 ھیلع نیینوناقلا ءایصوألا وأ ھیدلاو قیرط نع ھیلإ ةھجوملا مھتلابً اروف هراطخإو ھتءارب ضارتفابو عمتجملا
 يف لصفلل ةلقتسم ةیئاضق ةئیھ ھتمكاحمل صصخت نأو ھعافد میدقتل ةمزاللا ةینوناقلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو
 نیضرعملا وأ نیفرحنملا لافطألل ةبسانم تاسسؤمو تاءارجإو تاعیرشتً اضیأ صصخت نأو ، هاوعد
 .فارحنالل

 مقر اھرارق بجومب ثادحألا ءاضق ةرادإل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا تردصأ امك•
 اھنمو ثادحألا ءاضق يف اھرفاوت مزلی يتلا ئدابملا نمً اددع تسرأ يتلاو )نیكب دعاوق( ناونع تحت 40/33

 وھ ءاضقلا اذھ لثم ءاشنإ نم فدھلا نأو ، دلب لكل ةینطولا ةیمنتلا ةیلمع نم أزجتی ال ءزج وھ ءاضقلا اذھ نأ
 كلذل نیلھؤملا نم مھل ةنواعملا تاطلسلاو ءاضقلا اذھ نوسرامی نم نوكی نأو ، ثدحلل هافرلاو ةیاعرلا قیقحت
 يھو ةیساسألا تارابتعالا نم ددع ءوض يف ءاضقلا اذھ لمعی نأو ةیبیردت تارود بجومبً اصاخً الیھأت
 لوصحلا يف اذكو ، تمصلا مازتلا يفو ، ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ھغالبإ يف ھقحو ، ثدحلا يف ةءاربلا ضارتفا
 يفو مھباوجتساو دوھشلا ةھجاوم يف ھقحو ، يصولا وأ امھدحأ وأ نیدلاولا روضح يفو ، ماحم تامدخ ىلع
 ثادحألا لصف ةاعارمو مالعإلا لئاسوب ثدحلا ایاضق نع تامولعم رشن مدعو ىلعأ ةمكحم مامأ فانئتسالا
 ردقب فیفختلاو ، مھزاجتحال ةصصخملا تاسسؤملا يف ذیفنتلا ءانثأ وأ ةمكاحملا يف ءاوس نیغلابلا نع
 تحت جارفإلا ىلإ ءوجللا نم راثكإلاو ءازجلا نوناق يف ةررقملا ةیرحلل ةدیقملا ةددشملا تابوقعلا نم عاطتسملا
 .ھیف ریكبتلاو طرش

 ئدابملا قنتعا يذلا يبرعلا لفطلا قوقح ىلع قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ردص امك•
.لفطلا قوقح ةیقافتا يف ةدراولا فادھألاو ماكحألاو

 نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا نألً ارظنو ةیلودلا ةرسألا اھتقنتعا يتلاو ةمدقتملا ئدابملا ةاعارمبو•
 ثادحألل ةیئانجلا ةلماعملا ىلإ رظنلا اھلالخ روطت دوقع ةثالث ىلع دیزی ام هرودص ىلع ىضم دق ثادحألا
 تاءازجلا يف رظنلا لبق مھل يوبرتلاو يعامتجالا جالعلا وھ ساسألا يف اھنم دوصقملا فدھلا حبصأ ثیحب
 مھل نییداع دارفأك مھعمتجم يف طارخنالاو يوسلا قیرطلا ىلإ ةدوعلل مھلھؤی يذلا وحنلا ىلع كلذو ، ةیباقعلا
: باوبأ ةسمخ ىلعً المتشم ثادحألل نوناق دادعإ ىضتقا يذلا رمألا وھو ، ھب ضوھنلاو ھمدقت يف لعاف رود

: ةماعلا ماكحألا : لوألا بابلا•
 ثدحلاو ثدحلا اھنمو نوناقلا يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تاملكلا فیرعت ھنم ىلوألا ةداملا تنمضتو•

 تاسسؤمو ثادحألا ةیامح ةطرشو ثادحألا ةباینو ثادحألا ةمكحمو ، فارحنالل ضرعملاو ، فرحنملا
 رادو ، ةفایضلا رادو ، ةیباقعلا تاسسؤملاو ، ةظحالملا رادو ، لابقتسا زكرمو ، ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا
 بقارمو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكمو ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمو ، عادیإلا
.ةیاعرلا يلوتمو ثادحألا ةیاعر ةنجلو ، كولسلا

 باكترا تقو ةلماك نینس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلل ةیئازجلا ةیلوؤسملا عانتما )2( ةداملا تررق دقو•
 تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی نأب )3( ةداملا تضقو ، ةمیرج لكشت ةعقاو يأ
 بسحتو ثدحلا نس ررقتل ةصتخملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحمللو رخآ يمسر يصخش
 ثادحألا ةیامحل تءاج يتلا ثادحألا ةیاعر ةنجل تاصاصتخا )4( ةداملا تنیبو يدالیملا میوقتلاب نسلا
.فارحنالل نیضرعملا

 مئارج نم ثدحلا ھبكتری ام ةجلاعمل ةررقملا ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلل نوناقلا نم يناثلا بابلا صصُخو•
.ثادحألا نم نیتینس نیتئف نیب تزیمف

 .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا : ىـلوألا ةئفلا•
 .ةرشع ةسداسلا زواجتت ملو ةرشع ةسماخلا ھنس غلب يذلا ثدحلا : ةیناثلا ةئفلا•
 ةیئاقولا ریبادتلا نوناقلا نم )5( ةداملا تنیب دقف نوناقلا نم )14 ىلإ 5( نم داوملا اھتنیب ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو•

.ثدحلا ىلع اھب مكحلا زوجی يتلا ةیجالعلاو
 وأ ریبدت يأب ةینسلا ةلحرملا هذھ يف ثدحلا ىلع مكحی نأ زوجی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةیناثلا ةرقفلا تضقو•

 .ةیعبت تابوقع نم ھیلع يضقی ام ادع رخآ نوناق يف اھیلع صوصنم ةیئازج ةبوقع
 عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ هرمع نم ةعباسلا غلبی مل نم نأش يف ذختی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةثلاثلا ةرقفلا تنیبو•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف
 .)5( ةداملا يف اھیلإ راشملا ریبادتلا فیرعت )13 ىلإ 6( نم داوملا تلوانتو•
 تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع نسلا هذھ يف ثدحلا اھیف بكتری يتلا ةلاحلا مكح )13( ةداملا تنیب امك•

 .بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجی ثیحب ةددعتم مئارج لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا اھضعبب
 .نورشعلاو ةـیداحلا نــــــس ھــــــیلع موــــــكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی نأب )14( ةداملا تضق امك•
 ةداملا تنیبف ةرشع ةسداسلا زواجی ملو ةنس ةرشع سمخ ثدحلا نس اـــــھیف غــــــلب يتلاو : ةیناثلا ةئفلا امأ•

 ذیفنتلا ةمارغلاب مكحلا ةـــلاح يــــــــف زوجی ال ھنأو ً،انوناق ةررقملا ةبوقعلا ھل ففخت نأ ىلع نوناقلا نم )15(
 .ذیفنتلا تقو ةلماك ةنس ةرشع تس هرمع زواجی مل نم ىلع يندبلا هاركإلا قیرطب

 ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا قیبطت يف ةمكحملا ةطلس ةداملا هذھ نم ةریخألا ةرقفلا تنیب امك•
 .ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا يف ةصاخلا

 عیقوت نمً الدب دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف ، ةمكحملل )16( ةداملا تزاجأو•
 نم )6( ، )5( ، )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحت نأ )15( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلا
 .)5( ةداملا

.ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت نكامأ )17( ةداملا تنیبو•
 ةحلصمل كلذ ثادحألا ةباین تأر اذإ ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلل يطایتحالا سبحلا )18( ةداملا تزاجأو•

 ، ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبی مل يذلا ثدحلل ةبسنلاب سبحلا اذھ ترظحو ، ھتاذ ثدحلا ةحلصمل وأ قیقحتلا
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ةظحالملا رود ىدحإ يف ثدحلا عادیإ ةباینلل تزاجأو

 ثدحلا ةفلاخم )21( ةداملا تنیب امك ثادحألا ىلع كولسلا بقارم لامعأ نع )20( و )19( ناتداملا ثدحتتو•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأل

 ةیاعر ةنجل وأ ةباینلا بلط ىلع ءانب وأ اھیلإ مدقت يتلا ریراقتلا ىلع ءانب ، ةمكحملل )22( ةداملا تزاجأو•
 ةاعارم عم رخآب ھلادبإب وأ ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ، ةیاعرلا يلوتم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا
 .نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح

 وأ ةیاعرلا يلوتم اھبكتری يتلا مئارجلا ىلع باقعلا ىلع نوناقلا نم )26 ىلإ 23( نم داوملا تصنو•
 .ثدحلا نع نولوؤسملا

 ةسسؤملا لخاد اھنوضاقتی يتلا روجألاو ثادحألا لیغشت تاءارجإو دعاوق )30 ىلإ 27( نم داوملا تلمتشاو•
 .ةیباقعلا

 )32( ةداملا ترظح امك ،ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ثادحألا ةرایزل ةصصخملا نكامألا ىلإ )31( ةداملا تراشأو•
.يدارفنالا سبحلا ةفرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت

 اھلیكشت نوناقلا نم )35(و )34(و )33( داوملا اھیف تنیب ، ثادحألا ةمكحمل نوناقلا نم ثلاثلا بابلا صصخو•
 ایاضق يف ةیئازج تاطلس نم اھل ام )36( ةداملا تددحو ، اھتاءارجإ يف عبتملا نوناقلاو اھتاصاصتخا دیدحتو
 صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب اھریغ نود صتخت امك ، فارحنالل نیضرعملا ثادحألاو نیفرحنملا ثادحألا
 .)26(و )25(و )24(و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع

 اھعامتساو اھداقعنا نكامأ نم ثادحألا ةمكحم يف تاسلجلا داقعنا ریس ةیفیك )38(و )37( ناتداملا تحضوو•
 .كولسلا بقارم لاوقأل

 ثادحأ مھنیب نم نوكیو ةحنج وأ ةیانج باكتراب نومھتملا اھیف ددعتی يتلا ةلاحلا مكح )39( ةداملا تنیبو•
 .نورخآ

 امك ، روضحلا نم ثدحلا ءافعإ يف ةطلس ةمكحمللو ةینالع ریغ يف ةمكاحملا ىرُجت نأ )40( ةداملا تبجوأو•
 ھل لكوی مل اذإو ھتیاعر يلوتم قیرط نع وأ ھسفنب امإ يماحم لیكوتب مھتملا ثدحلا قح )41( ةداملا ترقأ
 .كلذ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجوً ایماحم

 ماكحأ باستحا مدع ىلع )43( ةداملا تصنو ، ثادحألا ىلع دوعلا ماكحأ نایرس مدع )42( ةداملا تررق امك•
 كلذو ماكحألا نم ةیلاخ ثدحلل ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص رادصإ تبجوأو ، قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم
. ھلبقتسم ىلعً اصرح

ً الباق ناك ولوً اروف )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب رداصلا مكحلا ذیفنت )44( ةداملا تبجوأو•
 .فانئتسالل

 ىلع بترتی ام اھیلع يرسیو ثدحلا اھبكتری يتلا مئارجلا ضعب نع وفعلا وأ حلصلا ماكحأ )45( ةداملا تنیبو•
 .عمتجملا يف طارخنالا نع ةبوقعلا ھقوعت ال ىتحو ثدحلا ةحلصم ةاعارمل كلذو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا

 ، اھیف ةنیبملا لاوحألا يف ةیاعرلا يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ةمكحملل )46( ةداملا تزاجأو•
 .ثادحألا مئارجب ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلا يف ةصتخملا ةھجلا )47( ةداملا تحضوأو

 .ةیفانئتسالا ةرئادلا لیكشتو ثادحألا ةمكحم ماكحأ فانئتسا قرط )50 ىلإ 48( نم داوملا تحضوأ امك•
 ردصی دیدج رارقب الإ ریبدتلا ذفنی ال نأب )51( ةداملا تحضوأ دقف ةلماك ةنس ةدمل ریبادتلا دحأ ذیفنت لفُغأ اذإو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم
 .ذیفنتلا تاعزانم عیمج يف لصفلا اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئرب )52( ةداملا تطانأ امك•
 وأ رارق يأ هذاختا لبق ثادحألا ةمكحم سیئر ىلع ضرعی ثدح لكل ذیفنتلل فلم ءاشنإ )53( ةداملا تررقو•

 .ذیفنتلا تاعزانم يف ءارجإ
 رود ةرایز ، ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ وھ ىلوتی نأب ثادحألا ةمكحم سیئر ىلإ )54( ةداملا تدھعو•

 ریغو ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا
 .ثدحلا ةحلصملً امزال هاری امب رمأیل مھب ةینعملا تاھجلا نم كلذ

 تاءارجإلا نوناق ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذفنت )55( ةدامللً اقفوو•
 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو

 تاءارجإ فقوتو كلذ ىعدتسا اذإً ایسفن وأً ایلقع وأً ایندب ثدحلا صحف ةیناكمإ )57(و )56( ناتداملا تنیبو•
 فعض وأ يسفن وأ يلقع ریثأت تحت عقو ةمیرجلل نوكملا لعفلا نأ تبث اذإو ، صحفلا متی نأ ىلإ ىوعدلا ریس
ً اضیأ ریبدتلا اذھ ذختیو ، ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكح ، يلقع
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب

 لكبو ھب ھنالعإ نوناقلا بجویو ثدحلا دض ذختی ءارجإ لكب ، ثدحلا ةیاعر يلوتم غالبإ )58( ةداملا تبجوأو•
 .نوناقلا يف ةررقملا قرطلاب مكحلا وأ ءارجإلا اذھ ىلع نعطلا ةرشابم ھل تزاجأو ، هدض ردصی مكح

 رمع فالتخا توبث )60( ةداملا تنیب امك ، ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زاوج مدعب )59( ةداملا تضقو•
 تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ ةماعلا ةباینلل زوجی ھنإف مكحلا رودص دعب ةیمسرلا قاروألاب ثدحلا
 نم )18( ةدامللً اقفو ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا تزاجأو ، مكحلا ذیفنت فقو بوجو عم ھیف رظنلا دیعتل مكحلا
 .نوناقلا اذھ

 جارفإلا تاءارجإو دعاوق )64 ىلإ 61( نم داوملا تلوانت دقف ، طرش تحت جارفإلل عبارلا بابلا صصُخو•
 ماظنلا اذھ يف عسوتلا يف ةیلودلا ئدابملا اھیف يعور يتلاو ، سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع طرش تحت
 وأ ثدحلا نم طورشملا جارفإلا بلطب مدقتلا زاوجو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلل ةبسنلاب
 ةباینلف ھكولس ءاس اذإو ، ھكولس نسح عقوت عم اھیلع موكحملا ةدملا فصن ءاضقنا دعب ھتیاعر يلوتم نم
 .ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإ ثادحألا

 يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا )65( ةداملا تفعأ ثیح نوناقلل ةیماتخلا ماكحألل سماخلا بابلا صصُخو•
 .ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر

 .نوناقلا اذھ يف صن ھنأشب دری مل امیف ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق قیبطت )66( ةداملا تددحو•
 يأ رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع )67( ةداملا ترظحو•

 رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق مھروص وأ ثادحألا نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا ایاضق نع تامولعم
 اذھ ةفلاخم تبقاعو ، اھیف راد امع صخلم وأ مكاحملا تاسلج وأ قــیقحتلا عئاقو رشن ترظح امك ، مكحلا
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسا ىلإ ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن طقف تزاجأو ، ةمارغلا ةبوقعب رظحلا

 نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخال ردصی نأب )68( ةداملا تررق امك•
 ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحی نأ ىلع لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو يدؤی نأب

 ةیاعرلا تاسسؤمل ةمظنملا تارارقلا رادصإ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ىلوتی نأب )69( ةداملا تضقو•
 .اھیف نیلماعلا بدن وأ نییعتو اھراقم دیدحتو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا ةیعامتجالا

•
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1272 :رادصالا مقر•
2016/01/26 :رشنلا خیرات•



ثادحألا ةرادإ نوناق

ءارزولا سلجم
2015 ةنسل )111( مقر نوناق
ثادحألا نوناق رادصإب
، روتسدلا ىلع عالطالا دعب

، ھل ةلدعملا نیناوقلاو م1960 ةنسل )16( مقر نوناقلاب رداصلا ءازجلا نوناق ىلعو•
 1960 ةنسل )17( مقر نوناقلاب رداصلا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق ىلعو•
، ھل ةلدعملا نیناوقلاو•
، نوجسلا میظنت نأشب 1962 ةنسل )26( مقر نوناقلا ىلعو•
 ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )38( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا نوناق ىلعو•

، ھل
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )67( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا يندملا نوناقلا ىلعو•
،ثادحألا نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
، اھیف راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو تاردخملا ةحفاكم نأش يف 1983 ةنسل )74( مقر نوناقلا ىلعو•
ھل ةلدعملا نیناوقلاو ةیصخشلا لاوحألا نأش يف 1984 ةنسل )51( مقر نوناقلا ىلعو•
 راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو ةیلقعلا تارثؤملا ةحفاكم نأش يف 1987 ةنسل )58( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•

، اھیف
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو ءاضقلا میظنت نوناق نأشب 1990 ةنسل )23( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•
، تصنتلا ةزھجأو ةیفتاھلا تالاصتالا ةزھجأ لامعتسا ةءاسإ نأشب 2001 ةنسل )9( مقر نوناقلا ىلعو•
رشنلاو تاعوبطملا نأش يف 2006 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
 ربع ةمظنملا ةمیرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب رداصلا 2006 ةنسل )5( مقر نوناقلا ىلعو•

، لافطألاو ءاسنلا ةصاخو صاخشألاب راجتإلا ةبقاعمو عنم نأشب اھلوكوتوربو ، ةینطولا
، عومسملاو يئرملا مالعإلا نأشب 2007 ةنسل )61( مقر نوناقلا ىلعو•
،يلھألا عاطقلا يف لمعلا نأشب 2010 ةنسل )6( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأش يف 2010 ةنسل )8( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةماعلا تادعاسملا نأش يف 2011 ةنسل )12( مقر نوناقلا ىلعو•
، لفطلا قوقح نأش يف 2015 ةنسل )21( مقر نوناقلا ىلعو•
لفطلا قوقح ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب 1991 ةنسل )104( مقر موسرملا ىلعو•
، يبرعلا لفطلا قوقح قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ىلعو•
•
:هانردصأو ھیلع انقدص دقو ، ھصن يتآلا نوناقلا ىلع ةمألا سلجم قفاو•
•
ىلوأ ةدام•
 .ثادحألا نأش يف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعی•
ةیناث ةدام•
 مامأ ةروظنملا تابلطلاو ىواعدلا ةفاك قفارملا نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا مكاحم ىلإ اھتلاحب لاحت•

 صاصتخا نم تحبصأ يتلاو ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا ةمكحم
 لمعلا لبق اھمامأ ةروظنملا نوعطلا رظن يف زییمتلاو فانئتسالا اتمكحم رمتست نأ ىلع ، ثادحألا مكاحم
 .ثدحلل حلصأ وھ امیف ھماكحأ قیبطتب مزتلتو ، نوناقلا اذھ ماكحأب

ةثلاث ةدام•
 .قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتی صن لكو ، ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىغُلی•
ةعبار ةدام•
 لمعیو ةیمسرلا ةدیرجلا يف رشنیو نوناقلا اذھ ذیفنت – ھصخی امیف ٌلك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سیئر ىلع•

 .هرودص خیرات نم ةنس دعب ھب
تیوكلا ریمأ بئان•
حابصلا رباجلا دمحألا فاون•
ـھ 1437 لوألا عیبر 20 : يف فیسلا رصقب ردص•
م 2015 ربمــسید 31 : قفاوملا•
ثادحألا نوناق•
لوألا بابلا•
ةماع ماكحأ•
) 1 ( ةدام•
: اھنم لك نیرق نیبُملا ىنعملا نوناقلا اذھ مكح يف ةیلاتلا تاحلطصملاو تاملكلاب دصُقی•
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتی مل صخش لك : ثدحلا – 1•
 ھیلع بقاعیً العف بكتراو ةرشع ةنماثلا زواجتی ملو هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لمكأ نم لك : فرحنملا ثدحلا– 2•

.نوناقلا
: ةیتآلا تالاحلا ىدحإ يف دجوی ثدح لك : فارحنالل ضرعملا ثدحلا – 3•
 .ةفرطتم وأ ةیباھرإ تاعامجل مضنا وأ ةریسلا ءوس مھنع رھتشا نیذلا وأ مھب ھبتشملا وأ نیفرحنملا طلاخ اذإ – أ•
 ةلاح يف ھمأ ةطلس نم وأ ھیصو وأ ھتیاعر ىلوتم نم وأ ھیوبأ ةطلس نمً اقرام وأ كولسلا ئیس ناك اذإ – ب•

.ھتیلھأ مدع وأ ھبایغ وأ ھیلو ةافو
.بیردتلا وأ میلعتلا دھاعم وأ ةسردملا وأ تیبلا نم بورھلا داتعا اذإ – ج•
 يأب ةقدصلاو ناسحإلا ءادجتسا وأ ةھفات تامدخ وأ علس ضرع لوستلا لامعأ نم دعیو ،ً الوستم دجو اذإ – د•

 .شیعللً ایدجً ادروم حلصی ال امم تناك ٍةلیـسو
.لئاع نودب دجو اذإ – ـھ•
 ىلع ھتردق يف رثؤی وحن ىلع كلذو يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع وأ يدسج ضرمبً اباصم ناك اذإ – و•

 .ریغلا ةمالس وأ ھتمالس ىلع ھنم ىشخی ثیحب رایتخالا وأ كاردإلا
 .ينیدلا فرطتلاو ناطیشلا ةدبعك ةفرطتم تادقتعمو راكفأ قانتعاو رخآلا سنجلاب ھبشتلا – ز•
: ثادحألا ةمكحم – 4•
 .ثادحألا ایاضق رظنب صتختو نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةأشنملا ةمكحملا•
: ثادحألا ةباین – 5•
 اھریغو ثادحألا اھبكتری يتلا حنجلاو تایانجلا ایاضق يف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاب ةفلكم ةصصختم ةباین•

.نوناقلا اذھ يف ةنیبملا تاصاصتخالا نم
: ثادحألا ةیامح ةطرش – 6•
 اھنع تالالدتسالا عمجو مئارجلا هذھ نع يرحتلا ءارجإو ثادحألا مئارج ةحفاكمو عنمب موقت ةصصختم ةطرش•

 .ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ةسارحو ثادحألاب ةقلعتملا تارارقلاو ماكحألا ذیفنتو اھطبضو
: ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم – 7•
 نم مھریغو مھیلع موكحملا ثادحألا لابقتساب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو لبق نم فلكت ةسسؤم لك•

 ةعیبطو نسلاو سنجلا ثیح نم ةبسانملا عادیإلا تاسسؤم ىلع مھعیزوتو مھفینصتو مھعادیإ بولطملا ثادحألا
ً اقفو ةصتخملا تاھجلا نم اھریغ نم وأ ةمكحملا نم رمأب عادیإلا ناك ءاوس يلقعلا ىوتسملاو فارحنالا
 .نوناقلا اذھ ماكحأل

: يلی ام صخألا ىلع لمشتو•
: لابقتسالا زكرم – أ•
 رفاوتت ىتح مھئاویإو مھلاوحأ ةساردلً اتقؤم مھیلع ظفحتلل فارحنالل نیضرعملا ثادحألا لبقتسی يذلا ناكملا•

.عادیإلا وأ ةیاعرلا تاسسؤمل مھلاقتنا وأ مھجورخل ةمئالملا ةئیبلا
: ةظحالملا راد – ب•
 ةمكحم وأ ةماعلا ةباینلا ىرتو ةنس ةرشع سمخ نع مھنس لقی نیذلا ثادحألا زاجتحا ھیف متی يذلا ناكملا•

 .مھرمأ يف لصفلا نیحل مھتظحالمو مھیلع ظفحتلا ضرغبً اتقؤم اھیف مھعادیإ ثادحألا
: ةیباقعلا تاسسؤملا – ج•
 نم رارق اھمیظنتب ردصیو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت ھیف يرجی يذلا ناكملا•

 .ةیلخادلا ریزو عم قافتالاب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
: ةفایضلا راد – د•
 مھمیلستب ثادحألا ةیاعر ةنجل ررقت وأ ةمكحملا مكحت وأ ةباینلا رمأت نیذلا ثادحألا ءاویإ ھیف متی يذلا ناكملا•

 رفسیو ةیاعرلا هذھل ةساملا مھتجاحل مھیوذ لالخ نم وأ مھسفنأ ءاقلت نم اھل نومدقتی وأ نمتؤم لئاعك اھیلإ
 رادلا لبقت نأ زوجیو ، عمتجملل مھتداعإل ةمئالملا فورظلا مھل رفوتت ىتح مھلوبق بوجو نع يعامتجالا ثحبلا
 يف جامدنالل مھدادعإو مھلیھأتوً ایعامتجا مھجالع متی ملو اھب موكحملا ریبدتلا ةرتف اوھنأ نمل عادیإلا تالاح
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو نوصتخملا هدعی لماش يعامتجا ثحب ءوض يف كلذو ، يجراخلا عمتجملا

: عادیإلا راد – ـھ•
 ةئیب يف جامدنالل مھدادعإوً ایعامتجا مھلیھأت ةداعإ ىلوتتو ، اھب مھعادیإب موكحملا ثادحألا ھب عدوی يذلا ناكملا•

 يف ىعاریو .ةدیدجلا ةئیبلا عم مھفیكتلً انامض ةقحاللا ةیاعرلا جمارب لالخ نم مھجورخ دعب مھتعباتم مث ةحلاص
 تاطارتشالا اھب رفوتت نأ ىعاری امك ءاسنلا نم اھب نوفرشملاو اھیف نولماعلا نوكی نأ ثانإلل ةصصخملا رادلا
 .مھل ةبسانملا ةیاعرلاو

:ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتاكم – و•
 نیفرحنملا ثادحألا تالاح ةساردب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم فلكت ةیلھأ وأ ةیموكح بتاكم•

 رابتخالا تابلطتم ذیفنتب وأ ةصتخملا تاھجلا ىلإ مھنع ةیعامتجالا ریراقتلا میدقتو فارحنالل نیضرعملاو
 ةماعلا ةباینلا نم وأ ةمكحملا نم نیلوحملا ثادحألا لمشتو ،يئاھنلا جارفالا وأ طرش تحت جارفإلاو يئاضقلا
 .ةظحالملا رود وأ ةطرشلا نم وأ

 مھجالع لفكت يتلا تاحرتقملا مدقتو ةمكاحملل مھمیدقت لبق ثادحألل ةیعامتجالا ثوحبلا ءارجإب بتكملا صتخیو•
 تالاجمو لمعلا بتاكم عم نواعتلاو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا وأ ریبادتلا ددم ءاھتنا دعب
 .ثادحألا لیغشت تالاجم حتفل ةئیبلا يف لیغشتلا

: ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم – ز•
 ءایلوأل ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلاو ةیعوتلل تارود دادعإ ىلوتی لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب أشنی بتكم•

 ىلع ًءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ثادحألا ةمكحم رمأت نیذلا فارحنالل نیضرعملا وأ نیفرحنملا ثادحألا رومأ
 ةصتخملا تاھجلا تارودلا هذھ ذیفنت ىلع فارشإلا ىلوتتو اھیف ماظتنالاب مھمازلإ ثادحألا ةیاعر ةنجل بلط
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ددحیو ةینعملا ةیلھألا وأ ةیموكحلا تاھجلا وأ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب
 .ةیرادإلاو ةینفلا ھتیعبتو بتكملا اذھ تاصاصتخا لمعلاو

: كولسلا بقارم – ح•
 رابتخالا تابلطتمب مایقلل ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب قحلی يعامتجا ثحاب وأ يئاصخأ•

 تابلطتمب مایقلاو ، ةصتخملا تاھجلل ثادحألا نع تاساردلاو ریراقتلا میدقتو يعامتجالا ثحبلاو يئاضقلا
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم اھب ھیلإ دھعت يتلا ریبادتلا ذیفنتو يطرشلا جارفإلا

: ثادحألا ةیاعر ةنجل – ط•
 يئاضقلا رصنعلا لیثمت اھلیكشت يف ىعاریو مھحلاصم ةیامحو ثادحألا ةیاعر ىلع فرشت ةمئاد ةنجل•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھلیكشتب ردصیو ، ينمألاو يعامتجالاو يسفنلاو ينیدلاو ينوناقلاو
: ةیاعرلا يلوتم – 8•
 .صاصتخالا ةھج نم رارقب وأ مكحب ثدحلا ھیلإ ملُس صخش لكو ، يصولا وأ مألا وأ دجلا وأ بألا•
) 2 ( ةدام•
 بقاعی ةمیرج لكشت ةعقاو يأ باكترا تقو ةلماك تاونس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلاً ایئازج لأسی ال•

 .نوناقلا اھیلع
) 3 ( ةدام•
 عیمج يف ةمكحمللو ، رخآ يمسر يصخش تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی•

 .يدالیملا میوقتلاب نسلا بسحتو ، ھنس ریدقتل ةصتخملا ةیبطلا ةھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ لاوحألا
) 4 ( ةدام•
: يلی امب ثادحألا ةیاعر ةنجل صتخت•
 .ةبسانملا ةیاعرلا نكامأ يف مھعادیإب رمألاو فارحنالل نیضرعملا ثادحألا تالكشم يف رظنلا – 1•
 .ةصتخملا تاھجلا عم قیسنتلاب مھتاجایتحا ةیبلتو عمتجملا يف طارخنالل مھتداعإو مھلیغشتو مھلیھأت ةعباتم – 2•
 .ثدحلا دض اھنم ةرداصلا ریبادتلا يف رظنلا ةداعإ ةمكحملا نم بلطلا – 3•
 ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإل وأ نمتؤم لئاعل وأ ھتیاعر يلوتمل ثدحلا میلست ریبدت ذاختاب تارارقلا رادصإ – 4•

ً اقفو فارحنالل ثدحلا ضرعت تالاح يف كلذو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا وأ ثادحألل ةیعامتجالا
 .نوناقلا اذھ يف ةنیبملا طورشلل

يناثلا بابلا•
ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلا•
) 5 ( ةدام•
:ةیلاتلا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحی ةمیرج رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا بكترا اذإ•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 2 .میلستلا – 1•
.يئاضقلا رابتخالا – 4 .ةنیعم تابجاوب مازتلالا - 3•
.ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف عادیإلا – 5•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 6•
 تابوقع نم ھیلع ىضقی ام ادع رخآ نوناق يف ھیلع صوصنم ریبدت وأ ةبوقع ةیأب ثدحلا اذھ ىلع مكحی الو•

 .ةیعبت
 ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ ھنأش يف ذختی الف هرمع نم ةعباسلا غلبی مل ناك اذإف•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو
) 6 ( ةدام•
 صخش ىلإ ملس ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا مھنم يأ يف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلست نوكی•

 .كلذب اھلئاع دھعتی اھب قوثوم ةرسأ ىلإ وأ ھكولسو هریس نسحو ھتیبرتب دھعتی مھریغ نم وأ ھبراقأ نم نمتؤم
 بجو ھل ةقفن ریرقت ھیلإ ھمیلستب مكح نمم بلطو ھیلع قافنإلابً انوناق مزلی نم ھل ناك وا لام اذ ثدحلا ناك اذإو•

 ھتقفن نع لوئسملا ھب مزلی ام وأ ثدحلا لام نم لصحی يذلا غلبملا میلستلاب مكحلا يف نیعت نأ ةمكحملا ىلع
 نوناق يف ررقملا قیرطلاب اھلیصحت متیو ، ةقفنلا ءادأ دیعاومو ةددحملا ةسلجلاب ھنالعإ دعب كلذوً اعرش
.ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا

.تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل ھیلع قافنإلاب مزتلملا ریغ ىلإ ثدحلا میلستب مكحلا نوكیو•
) 7 ( ةدام•
 ةرازوب ةصتخملا تاھجلا ةفرعمب ھلابقتسال ةدعملا ةبسانملا نكامألا يف فارحنالل ضرعملا ثدحلا عادیإ بجی•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا
 اذإ ةمكحملل ھمیدقتل ثادحألا ةباین ىلع فارــحنالل ضرعملا ثدـــــحلا ضرــع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلعو•

: ةیتآلا ریبادتلا دحأ ثدحلا نأش يف ررقت نأ ةمكحمللو كلذ ھتحلصم تضتقا
 تادھعتلا ذخأ عم نمتؤم لئاعل ملس ،ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا ھیف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتمل ھمیلست – 1•

.لاوحألا عیمجب ةمزاللا
.ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ھعادیإ – 2•
 .لبقتسملا يف ھكولسو هریس نسح ةبقارمل ، ةباتك ھتیاعر يلوتم ىلإ راذنإلا ھیجوت – 3•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 4•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 5•
 ثدحلا ةحلصم نأ ةنجللا تأر اذإ( ةمكحملا نم رارق نود ریبادتلا هذھ دحأ ذاختا ثادحألا ةیاعر ةنجلل زوجیو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب كلذو ثدحلا ةلاحو قفتی امب ھلیدعت اھل نوكت امك ، )كلذ بلطتت
) 8 ( ةدام•
 عناصملا دحأ وأ ةصصختملا دھاعملا وأ زكارملا دحأب ھقاحلإ متی نأب ينھملا بیردتلاب ثدحلا قاحلإب مكحلا نوكی•

 ماظتنا قیعی ال امبو ثدحلا فورظ عم بسانتی امبو ھبیردت لبقت يتلا كلذب ةصتخملا عرازملا وأ رجاتملا وأ
.تاونس ثالث زواجت ال ریبدتلا اذھل ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، يساسألا میلعتلا يف ثدحلا

) 9( ةدام•
: كلذل ةدم ددحت نأ ىلع اھعیمج وأ ةیلاتلا تابجاولا دحأب ثدحلا مازلإب مــكحلا نوكی•
.اھیف ھبتشملا نكامألا دایترا رظح – 1•
 .قالخألا داسفو ةریسلا ءوسب مھنع رھتشا نم وأ نیدرشملا ةبحاصم رظح – 2•
 .ةمكحملا اھددحت تاھج مامأ ةددحم تاقوأ يف روضحلا – 3•
 يتلا كلذ ھباش ام وأ ةیحابإ مالفأ وأ فنعلا مالفأ اھیف دھاشی يتلا نكامألا ىلع ددرتلا ثدحلا ىلع رــــظحی – 4•

.ةراض ةیبلس راثآ نم اھیف امم مالفألا كلت دیلقت ىلإ وأ ھفارحنا ىلإ يدؤت
 .تاونس ثالث ىلع دیزت الو رھشأ ةتس نع مازلإلا ةدم لقت ال نأ ىلع•
) 10 ( ةدام•
 اھددحت يتلا تابجاولاب ھمایق عم فارشإلاو ھیجوتلا تحت ةیعیبطلا ھتئیب يف ثدحلا عضوب يئاضقلا رابتخالا متی•

 .نیتنس ىلع دیزت ال ةدمل كلذو كولسلا بقارم اھحرتقی يتلاو ةمكحملا
 ھیلع موكحملا ةظحالمو ثادحألا ةمكحم رارقلً اقفو يئاضقلا رابتخالا تابلطتم ذیفنت كولسلا بقارم ىلعو•

 ةیرود ریراقت ثادحألا ةمكحم ىلإ عفری نأ ھیلعو ، ھتیبرت ىلع نیمئاقلاو ھتیاعر يلوتملو ھل تاھیجوتلا میدقتو
 .ھیلع فارشإلاو هرمأ ىلوتی يذلا ثدحلا نع رھشأ ةثالث لك ةرم

 يف ةررقملا ةبسانملا ىرخألا ریبادتلا نم هارت ام ذختتل ةمكحملا ىلع رمألا ضرع رابتخالا يف ثدحلا لشف اذإف•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا

) 11 ( ةدام•
 ، لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 ىدحإ وأ ھلیھأتل بسانم دھعم يف عادیإلا نوكی ةصاخلا تاجایتحالا وأ ةقاعإلا يوذ نم ثدحلا ناك اذإو
 يف تاونس رشع ىلع دیزت الأ ىلع عادیإلا ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا
 ىلع بجیو ، فارحنالل ضرعتلا تالاح يف تاونس ثالثو ، حنجلا يف تاونس سمخو تایانجلا مئارج
 ررقتل رثكألا ىلع رھشأ ةتس لك ھكولسو ھتلاح نعً اریرقت ةمكحملل مدقت نأ ثدحلا اھب عدوأ يتلا ةسسؤملا
 .كولسلا بقارم ریرقت ءوض ىلع ھنأش يف هارت ام ةمكحملا

) 12 ( ةدام•
 ، ھنسو ةیضرملا ھتلاحو بسانتت يتلا ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 .ھتلاح اھیلإ وعدت يتلا ةیانعلا اھیف ىقلتیو
 ضرعی ةنس ىلع اھنم يأ دیزت نأ زوجی ال ةیرود تارتف يف جالعلا تحت ھئاقب ىلع ةباقرلا ةمكحملا ىلوتتو•

 غلب اذإو كلذب حمست ھتلاح نأ اھل تبث اذإ ھتیاعر يلوتمل ھمیلست ةمكحمللو ، ءابطألا ریراقت اھلالخ اھیلع
 تایفشتسملا ىدحإ ىلإ ھلقن متی ھجالع رارمتـسا يعدتست ھتلاح تناكو نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا
 .رابكلا جالعل ةصصختملا ةیجالعلا

) 13 ( ةدام•
 ضعبب اھضعب تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبت مل يذلا ثدحلا بكترا اذإ•

 عبُتی امك ، بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجو ةددعتم مئارج بكترا يذلا لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا
 .مكحلا كلذ ىلع ةقحال وأ ةقباس ىرخأ ةمیرج بكترا ثدحلا نأ ریبدتلاب مكحلا دعب رھظ اذإ كلذ

) 14( ةدام•
 .نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی•
) 15 ( ةدام•
 .ثدحلا ىلع دبؤملا سبحلاب الو مادعإلاب مكحی ال•
 وأ مادعإلا اھتبوقع ةیانج رمعلا نم ةرشع ةنماثلا زواجی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ يذلا ثدحلا بكترا اذإو•

.ةنس ةرشع سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی ، دبؤملا سبحلا
 ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی تقؤملا سبحلا اھتبوقع ةمیرج ثدحلا بكترا اذإو•

 .ةمیرجللً انوناق
. نرتقت مل وأ سبحلاب ةبوقعلا هذھ تنرتقا ءاوس ةمارغلاب ثدحلا بقاعی الو•
 يف ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا ماكحأ قیبطت يف ةمكحملا ةطلسب ةقباسلا ماكحألا لخت الو•

.ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا
) 16 ( ةدام•
 عیقوت نمً الدب – دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف – ثادحألا ةمكحمل زوجی•

 دحأب ثدحلا ىلع مكحت نأ سبحلا اھیف زوجی يتلا مئارجلا يفو ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا

) 17 ( ةدام•
 ةیداحلا نس غلب اذإف ،ةیباقعلا تاسسؤملا يف ثدحلا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت يرجی•

 لصفنم ناكم يف ذیفنتلا نوكی نأ ىلع ، ةماعلا نوجسلا دحأ يف اھنم ةیقابلا ةدملا وأ ةبوقعلا ھیلع ذفنت نیرشعلاو
 ثادحألاب ةصاخلا ةیباقعلا ةسسؤملا يف ھیلع ذیفنتلا رارمتسا زوجیو ، نینوجسملا يقابل ةصصخملا نكامألا نع
 .رھشأ ةتس زواجت ال ةیقابلا ةدملا تناكو كلذ نم ةروطخ كانھ نكی مل اذإ

) 18 ( ةدام•
 ةحنج وأ ةیانج بكتراو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلا ةحلصم وأ قیقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ•

 ھضرع بجیو ھیلع ضبقلا خیرات نم عوبسأ ىلع دیزت ال ةدملً ایطایتحا سبحلا زاج ،ً ایطایتحا ھسبح يضتقت
 .رھشأ ةثالث زواجی ال امب ىرخأ ددمل وأ ةدمل اھدیدجت يف رظنلل ثادحألا ةمكحم ىلع

 ةظحالملا رود ىدحإ ھعادیإ ةماعلا ةباینلل زوجیو ، ةنس ةرشع سمخ غلبی مل يذلا ثدحلاً ایطایتحا سبحی الو•
 عوبسأ ىلع عادیإلا ةدم دیزت الأ ىلع ، ھیلع ظفحتلا يعدتست ىوعدلا فورظ تناك اذإ بلط لك دنع ھمیدقتو
 .ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو اھدم ةمكحملا رمأت مل ام ھطبض خیرات نم

 مزتلی نأ ىلع ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ةقباسلا ةرقفلا يف ھیلع صوصنملا عادیإلا نمً الدب زوجیو•
 رانید يتئام زواجت ال ةمارغب مازتلالا اذھب لخی نم لك بقاعیو ، ةمكحملا وأ ةباینلا ةفرعمب ھبلط دنع ھمیدقتب
.ھمازتلاب اھیف لخی ةرم لك نع

 ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ظفحتلا وأ سبحلا رارق دم يف رظنلا دنع ثادحألا ةمكحمل زوجی امك•
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ھیلع ظفحتلل

) 19 ( ةدام•
 ةظحالمو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا ذیفنت ىلع فارشإلا كولسلا بقارم ىلوتی•

 ثدحلا نع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلإو ثادحألا ةمكحم ىلإً اریرقت عفری نأ ھیلع بجیو ، اھب مھیلع موكحملا
 .ھكولس ىلع فارشإلا ىلوتی يذلا

) 20 ( ةدام•
 نذإ نود ھبایغ وأ ھنكس رییغت وأ ھضرم وأ ثدحلا توم ةلاح يف كولسلا بقارم غالبإ ةیاعرلا يلوتم ىلع•

 نع لوؤسملا اذھ بقاعیو ، كلذب ھملع خیرات نم نیعوبسأ لالخ كلذو ھیلع أرطی رخآ ئراط يأ نع كلذكو
 .رانید فلأ زواجت ال ةمارغب داعیملا يف غالبإلا مدع

) 21 ( ةدام•
 اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4 (و )3 ( دونبلا دحأ ىضتقمب ھیلع ضورفملا ریبدتلا مكح ثدحلا فلاخ اذإ•

 وأ ھل ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجی ال امب ریبدتلا ةدم ةلاطإب مكحت نأ ھلاوقأ عامس دعب ةمكحمللف ، نوناقلا
 .ثدحلا ةلاح عم قفتی رخآً اریبدت ھب لدبتست نأ

) 22 ( ةدام•
 ةباین بلط ىلع ءانب وأ )19( ةدامللً اقفو كولسلا بقارم نم اھیلإ ةمدقملا ریراقتلا ىلع اھعالطا دعب ، ةمكحملل•

 ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ةیاعرلا يلوتم نم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا
 يضم دعب الإ هدیدجت زوجی الف بلطلا اذھ ضفر اذإو ، نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح ةاعارم عم ، ھلادبإب وأ
 .ھیف نعطلل لباق ریغ نأشلا اذھ يف رداصلا مكحلا نوكیو ، ھضفر خیرات نم لقألا ىلع رھشأ ةثالث

) 23 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب وأ اھسفن ءاقلت نم ثادحألا ةباین ترذنأ فارحنالل ضرعتلا تالاح نم ةلاح يف ثدحلا طبض اذإ•

 راذنإلا اذھ ىلع ضارتعالا زوجیو ، لبقتسملا يف ھكولس ةبقارمل ةباتك ھتیاعر يلوتم ثادحألا ةیاعر ةنجل نم
 ھیف لصفلاو ضارتعالا اذھ رظن يف عبتیو ،ھملست خیرات نمً اموی رشع ةسمخ لالخ ثادحألا ةمكحم مامأ
 .نعطلل لباق ریغ مكحلا نوكیو ةیئازجلا رماوألا يف نعطلل ةررقملا تاءارجإلا

 ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس زواجی ال يذلا سبحلاب بقاعیو•
: نم لك نیتبوقعلا نیتاھ

 ىدحإ يفً اددجم فارحنالل ھضرعت كلذ ىلع بترتو ،ثدحلا ةبقارم ، ةقباسلا ةرقفللً اقفو هراذنإ دعب لمھأ – 1•
.نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا

 ضرعت وأ ةمیرج ثدحلا باكترا كلذ ىلع بترت اذإ ھلبق ھتابجاو دحأ ءادأ يف لمھأو ثدحلا ھیلإ ملس –2•
 .نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحإب فارحنالل

) 24 ( ةدام•
 ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ، لاوحألا عیمج يف ثادحألا ةمكحمل•

 يتلا تارودلا روضحب فارحنالل ضرعملا وأ فرحنملا ثدحلا ةیاعر يلوتم مازلإب رارق رادصإ ، ثادحألا
ً اقفو كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ةرودلا ةدم ةمكحملا ددحتو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم اھمظنی
 تارودلا وأ تاودنلا روضح نع لوبقم رذع نود فلختی يذلا ةیاعرلا يلوتم بقاعیو ، اھددحی يتلا دیعاوملل
 .رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید ةئامسمخ نع لقت ال ةیلام ةمارغب اھیلإ راشملا

) 25 ( ةدام•
 نع لقت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، جاوزألا وأ دادجألا وأ نیوبألا ادع امیف•

 ةھجل وأ صخشل ھمیلستب مكحً اثدح ىفخأ نم لك نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام
 .كلذ ىلع هدعاس وأ رارفلل ھعفد وأ نوناقلا اذھ ماكحألً اقبط

) 26 ( ةدام•
 تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،ً انوناق اھیلع صوصنم دشأ ىرخأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم•

 يأب ھل اھلھس وأ اھكولس ىلع ھضرح وأ هدعاس وأ كلذل هدعأ وأ فارحنالا تالاح ىدحإلً اثدح ضرع نم لك
ً.العف فارحنالل ضرعتلا ةلاح ققحتت مل ولو ھجو

 ناك وأ دیدھت وأ هاركإ لئاسو ثدحلا عم مھتملا لمعتسا اذإ تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو•
 ناك وأ نوناقلا ىضتقمب ھیلإً املسم ناك وأ ھتظحالم وأ ھتیبرت نع لوؤسم وأ ھتیاعر يلوتم نم وأ ھلوصأ نم
 .مھركذ مدقت نمم يأ دنعً امداخ

 ال ةدمل سبحلا ةبوقعلا تناك ةفلتخم تاقوأ يف ولو ثدح نم رثكأ ىلع ةمیرجلا تعقو اذإ لاوحألا عیمج يفو•
.تاونس عبس ىلع دیزت

) 27 ( ةدام•
 نیرشعلاو ةیداحلا لمكی ملو ةنس ةرشع سمخ ھنس زواجت يذلا ثدحلا اھب عدوملا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدمل زوجی•

 صتخملا ةسسؤملا بیبط ری مل ام ، سبحلا ةبوقعل هذیفنت دنع ةسسؤملل ةیلخادلا تامدخلا يف لمعلاب ھفیلكت
 .ھب صاخلا ذیفنتلا فلمب نوُدت ةیحص بابسأل اھیف لمعلا نم هءافعإ

)28( ةدام•
 فرحلاو لامعألا يف ھلیغشت نوكی نأ ةنیعم ةینف ةراھمب عتمتی يذلاو ھیلع موكحملا ثدحلا لیغشت دنع ىعاری•

)29( ةدام ھتراھم عم بسانتت يتلا
 وأ ةینف لامعأ نم ھب موقی امعً ارجأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةبوقعلا ةدم يضقی يذلا ھیلع موكحملا ثدحلا قحتسی•

 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھب ردصی يتلا دعاوقللً اقفو اھنم لك يف هرجأ ددحتیو ، ةیمدخ وأ ةیجاتنا
 .هرجأ ةلیصح نم قافنإلا ةلاحلا هذھ يف ھیلع موكحملا ثدحللو ، لمعلاو

) 30 ( ةدام•
 ، سبحلا ةبوقع ذیفنت ةجیتن ھیلع موكحملا ثدحلا ةحص ىلعً اررض كانھ نأ ةیباقعلا ةسسؤملا بیبطل نیبت اذإ•

 ةمكحم سیئر ىلع رمألا ضرع ثادحألا ةباین ىلإ بلطی يذلا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدم غالبإ ھیلع بجو
 .ثدحلا نأش يفً ابسانم هاری امب رمأیل ثادحألا

) 31 ( ةدام•
 هذھ عنم زوجی الو ، ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ةرایزلل ةصصخملا نكامألا دحأ يف ھیلع موكحملا ثدحلا ةرایز متت•

 .ةسسؤملا لخاد ھكولسب قلعتی ببس يأل تارایزلا
 .اھلاوحأو ثادحألا ةرایز دعاوق میظنتب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق ردصیو•
) 32 ( ةدام•
 .يدارفنالا سبحلا فرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت زوجی ال•
ثلاثلا بابلا•
ثادحألا ةمكحم•
) 33 ( ةدام•
 ةمكحملاب ةمكحم لیكو نع ھتجرد لقت ال ءاضقلا لاجر دحأ نم لكشت ثادحأ ةمكحم ةیلكلا ةمكحملاب أشنت•

 نوكیو ءاسنلا نم لقألا ىلع امھدحأ نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخو ةاضقلا نم نانثا ھنواعیو ، ةیلكلا
 ریرقت میدقت هوجولا عیمج نم ثدحلا فورظ ثحب دعب نیریبخلا ىلعو ،ً ایبوجو ةمكاحملا تاءارجإ امھروضح
 .اھمكح ةمكحملا ردصت نأ لبق كلذو ةمكحملل

.ثادحألا ةباین ءاضعأ دحأ ةمكحملا يف ةماعلا ةباینلا لثمیو•
.اھئاشنإ رارق يف ةمكحم لك صاصتخا رئاود ددحتو•
 نم لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو عم قافتالاب لدعلا ریزو نم رارق امھیلإ راشملا نیریبخلا نییعتب ردصیو•

 .ریخألا نم رارق اھب ردصی يتلا طورشلا مھیف رفاوتت نم نیب
 ةنامألاب ھلمع يدؤی نأب ثادحألا ةمكحمل ةیفانئتسالا ةرئادلا مامأً انیمی ھتفیظو ماھم ةرشابم لبق ریبخلا فلحیو•

.قدصلاو
) 34 ( ةدام•
 ضرعتلا تالاح ىدحإ ھیف ترفاوت وأ ةمیرجلا ھیف تعقو يذلا ناكملاب ثادحألا ةمكحم صاصتخا ددحتی•

 بسحب ھمأ وأ ھیصو وأ ھتیاعر يلوتم وأ وھ ھیف میقی يذلا وأ ثدحلا ھیف طبض يذلا ناكملاب وأ فارحنالل
.لاوحألا

) 35 ( ةدام•
 ام ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا ثادحألا ةمكحم مامأ عبتت•

 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ صنت مل
) 36 ( ةدام•
 فورظ يف رظنلل ةیئالو ةطلسو نیفرحنملا ثادحألا ایاضق عیمج يف ةیئازج ةیئاضق ةطلس ثادحألا ةمكحمل•

 .فارحنالل نیضرعملا ثادحألا
 و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع صوصنملا مئارجلا يف لصفلاب اھریغ نود ةمكحملا هذھ صتختو•

 .نوناقلا اذھ نم )26(و )25(و )24(
) 37 ( ةدام•
 نم مزلی امب دوزتو ىرخألا مكاحملا تاسلج داقعنا نكامأ نع ةلصفنم نكامأ يف ثادحألا مكاحم تاسلج دقعت•

 .ثدحلا روضح ھیضتقی امو ةمكاحملا ةعیبط عم بسانتت يتلا لئاسولا
 ىضتقم تأر اذإ ثدحلا اھیف عدوی يتلا ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإب اھتاسلج دقع ةمكحمللو•

 .كلذل
) 38 ( ةدام•
 نأ ثدحلا رمأ يف لصفلا لبقو حنُجلاو تایانجلا مئارج يفو فارحنالل ضرعتلا تالاح يف ةمكحملا ىلع بجی•

 وأ فارحنالا ىلإ ھتعفد يتلا لماوعلا حضوی ثدحلا ةلاحبً اریرقت ھمیدقت دعب كولسلا بقارم لاوقأ ىلإ عمتست
 .ةربخلا لھأ يأرب ةناعتسالا ةمكحملل زوجی امك ،ھحالصإل ھتاحرتقمو ، ھل ضرعتلا

) 39 ( ةدام•
 لیحا ةنس ةرشع ينامث ىلع مھنس دیزت نورخآو ، رثكأ وأ ثدح مھنیب ناكو ةیانج باكتراب نومھتملا ددعت اذإ•

 .ثدحلا ىلإ ةبسنلاب نوناقلا اذھ ماكحأ قبطت نأ ىلع ،ً الصأ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عیمجلا
 اھلو هوجولا عیمج نم ھفورظ ثحبت نأ ثدحلا ىلع اھمكح ردصت نأ لبق ةلاحلا هذھ يف ةمكحملا ىلع بجیو•

 .ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب كولسلا يبقارم وأ ءاربخلا نم هارت نمب كلذ يف نیعتست نأ
 مھتاو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل ثدحلا ناك وأ ةیانجب ةطبترم ریغ ةحنج باكتراب نومھتملا ددعت اذإو•

.ةصتخملا ةمكحملا ىلإ نورخآلا لاُحیو ثادحألا ةمكحم ىلإ ثدحلا میدقت بجو ، ةحنُج وأ ةیانج باكتراب
) 40 ( ةدام•
 نوماحملاو دوھشلاو ھبراقأو ثدحلا ىوس اھرضحی نأ زوجی الو ةینالع ریغ يف ثدحلا ةمكاحم يرجت•

. صاخ نذإب روضحلا ةمكحملا ھل زیجت نمو كولسلا وبقارمو
 ةباین ماحم وأ ھتیاعر يلوتم روضحب ءافتكالاو ھسفنب ةمكاحملا روضح نم ثدحلا ءافعإ ثادحألا ةمكحملو•

 وأ ھلاؤس دعب ةسلجلا نم ثدحلا جارخإب رمأت نأ ةمكحمللو ، كولسلا بقارم ةمكاحملا رضحی نأ ىلع ، ھنع
 جارخإ ةلاح يف زوجی الو ، كلذل ةرورض تأر اذإ ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اوركُذ نمم يأ جارخإب
 امب ثدحلا ماھفإ دعب الإ ةنادإلاب مكحلا ةمكحملل زوجی ال امك ،كولسلا بقارم وأ ھیماحم جارخإب رمأت نأ ثدحلا
ً.ایروضح مكحلا ربتعی ةلاحلا هذھ يفو تاءارجإ نم ھتبیغ يف مت

) 41 ( ةدام•
 .ةمكاحملاو قیقحتلا يتلحرم يف ھنع عافدللً ایماحم لكوی نأ يف قحلا ھتیاعر يلوتمل وأ ثدحلل•
 .ةمھملا هذھب موقیً ایماحم ھل بدتنت نأ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجو ھنع عافدلل ٍيماحم لیكوت متی مل اذإو•
) 42 ( ةدام•
 .نوناقلا اذھل نیعضاخلا ثادحألا ىلع ءازجلا نوناق يف اھیلع صوصنملا دوعلا ماكحأ يرست ال•
) 43 ( ةدام•
 هذھ نم ةیلاخ ةفیحصلا ردصتو ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص يف قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم ماكحأ بسحت ال•

 .ماكحألا
) 44 ( ةدام•
 ذیفنتلا بجاو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ثدحلا ىلع رداصلا مكحلا نوكی•

 .فانئتساللً الباق ناك ولوً اروف
) 45 ( ةدام•
 اھتبوقع زواجت الو ثدحلا اھبكتری يتلا ةھاع ىلإ يضفملا ىذألاو غیلبلا ىذألا مئارج يفو حنجلا مئارج يف•

 .هدعب وأ مكحلا رودص لبق ھعم حلاصتی وأ ثدحلا نع وفعی نأ ھیلع ينجملل زوجی تاونس رشع ةدمل سبحلا
 تاسسؤملا ىدحإ يف عادیإلا وأ سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع وفعلا وأ حلصلا يف ھیلع ينجملا بغر اذإو•

 ھیف رظنتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ كلذبً ابلط مدقی نأ ھلف ھتنادإب يئاھنلا مكحلا رودص دعب ، ةیعامتجالا
 .ةقباسلا ةرقفللً اقفو

 ثدحلا نع جرفیو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا ىلع بترتی ام وفعلا وأ حلصلا لوبق ىلع بترتی لاوحألا لك يفو•
ً.اروف

) 46 ( ةدام•
 ثدحلا ةیاعر يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ، ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب ، ثادحألا ةمكحمل زوجی•

ةیتآلا لاوحألا يف
 فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ انز وأ ضرع كتھ وأ باصتغا ةمیرج يف ةیاعرلا يلوتم ىلعً ایئاھن مكح اذإ – 1•

 .ةمیرج يأ يف سبحلابوأ ةنامألاو
 راھتشالل ةجیتن وأ ةلماعملا ءوس ببسب ھتیبرت وأ ھقالخأ وأ ھتمالس وأ ثدحلا ةحص رطخلل ضرع اذإ – 2•

 .ةریسلا داسفب
.نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةیعامتجالا ةیاعرلا رود نمً اراد ثدحلا عادیإب مكح اذإ – 3•
 اھیلوتم تمرح يتلا ةیاعرلا قوقح ةرشابم تدنسأ ةقباسلا ةرقفللً اقبط ةیاعرلا نم دحلاب ةمكحملا تضق اذإف•

 .ثدحلا اھب عدوی يتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا راد ىلإ وأ نمتؤم صخش ىلإ وأ نیرخآلا ھبراقأ دحأ ىلإ اھنم
) 47 ( ةدام•
 يتلاو ثادحألا ةباین ىلع ةحنُج وأ ةیانج باكتراب مھتملا فرحنملا ثدحلا ضرع ثادحألا ةیامح ةطرش ىلوتت•

 .اھیف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاو ةیئازجلا ىوعدلا ةرشابمب اھدحو صتخت
) 48 ( ةدام•
 ھل نمل وأ ھیدلاول ثدحلا میلستب ردصت يتلا ماكحألا ادع ، ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجی•

 .ھیف رثأ تاءارجإلا يف وأ مكحلا يف نالطب وأ نوناقلا قیبطت يف أطخل الإ اھفانئتسا زوجی الف ، ھیلع ةیالولا
) 49 ( ةدام•
 .ةیلكلا ةمكحملاب كلذل صصخت رثكأ وأ ةیفانئتسا ةرئاد مامأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا نوكی•
 .ةمكحم لیكو نع لقت ال ةجردب امھنم لك نیرخآ نیوضعو راشتسم ةسائرب ةیفانئتسالا ةرئادلا لكشتو•
 يأ نوكی الأ ىلع لقألا ىلع ءاسنلا نم امھدحأ نوكی نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخ ةمكحملا نواعیو•

 .ىلوألا اھتلحرم يف ىوعدلا رظن يف كارتشالا ھل قبس دق امھنم
) 50 ( ةدام•
 ، ثادحألا ةباین نم وأً انوناق ھلثمی نم وأ ھلكوی نم وأ ثدحلا نم بلطب ةیفانئتسالا ةرئادلا ىلإ فانئتسالا عفری•

 .ةحنُج وأ ةیانج ةمیرجلا تناك ءاوس
) 51 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم ردصی دیدج رارقب الإ ھب قطنلا موی نم ةلماك ةنس ةدمل هذیفنت لفُغأ ریبدت يأ ذفُنی ال•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین
) 52 ( ةدام•
 رادصإو تاعزانملا عیمج يف لصفلاب هریغ نود اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئر صتخی•

 .نوناقلا اذھلً اقفو ةرداصلا ماكحألا ذیفنتب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا
) 53 ( ةدام•
 مكحلا ذیفنتب ةقلعتملا قاروألا عیمج ھیف عدوت عوضوملا فلم ھیلإ مضی ذیفنتلل فلم ھیلع موكحم ثدح لكل أشنی•

 سیئر ىلع فلملا اذھ ضرعیو .ماكحأو رماوأو تارارق نم ذیفنتلا نأش يف ردصی ام ھیف تبثیو ھیلع رداصلا
 .ةقباسلا ةداملا يف ھیلع صن امم ءارجإ وأ رارق يأ ذاختا لبق ةمكحملا

) 54 ( ةدام•
 ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا رود ةرایزب ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ ثادحألا ةمكحم سیئر موقی•

 تاھجلا نم كلذ ریغو ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا
 .ثدحلا ةحلصمل تاءارجإلا نمً امزال هاری ام ذاختاب رمأیو ،لقألا ىلع رھشأ ةثالث لك كلذو ثادحألاب ةینعملا

) 55 ( ةدام•
 ماكحألً اقفو ثادحألا ةیاعر ةنجل تارارق نم وأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذیفنت يرجی•

 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق
) 56 ( ةدام•
 تررق ، ىوعدلا يف لصفلا لبق ھصحف يعدتست ةیسفنلا وأ ةیلقعلا وأ ةیندبلا ثدحلا ةلاح نأ ةمكحملا تأر اذإ•

 اذھ متی نأ ىلإ ىوعدلا يف ریسلا فقویو ، كلذل مزلت يتلا ةدملل ةبسانملا نكامألا دحأ يف ةظحالملا تحت ھعضو
 .صحفلا

) 57 ( ةدام•
 كاردإلا ىلع ةردقلا ثدحلا دقفأ يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع ضرم ریثأت تحت ةمیرجلل نوكملا لعفلا عقو اذإ•

 مكح ،هرایتخا ةیرح وأ ھكاردإ میسج وحن ىلع تفعضا ةیضرم ةلاحبً اباصم ةمیرجلا تقو ناك وأ رایتخالاو
 اذھ يف ةررقملا عاضوأللً اقفو ریبدتلا اذھ ذختیو ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ھعادیإب
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب باصی نملً اضیأ نوناقلا

) 58 ( ةدام•
 ھلو ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ھغالبإ بجی ، ھنأش يف ردصی مكح لكو ثدحلا ىلإ ھنالعإ نوناقلا بجوی ءارجإ لك•

 .نوناقلا اذھ يف ةررقملا نعطلا قرط ثدحلا ةحلصمل رشابی نأ
) 59 ( ةدام•
 .ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زوجی ال•
) 60 ( ةدام•
 اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ھنس نأ رابتعاب ةبوقعب مھتم ىلع مكُح اذإ•

.نوناقللً اقفو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ثادحألا ةباین تعفر
 تعفر اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنس نأ رابتعاب مھتملا ىلع مكُح اذإو•

 قاروألا ةلاحإو اھمكح ءاغلإب ءاضقلاو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ةماعلا ةباینلا
.ھیف فرصتلل ثادحألا ةباین ىلإ

 نم )18( ةدامللً اقبط ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا زوجیو مكحلا ذیفنت فقو بجی نیتقباسلا نیتلاحلا نم لك يفو•
 .نوناقلا اذھ

 ةماعلا ةباینلل زوجی هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مثً اثدح هرابتعاب مھتم ىلع مكُح اذإو•
.ةقباسلا تارقفلا يف نیبملا وحنلا ىلع ھیف رظنلا دیعتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ

عبارلا بابلا•
طرش تحت جارفإلا•
) 61 ( ةدام•
 ةدملا فصن ىضمأ دق ناك اذإ كلذو سبحلاب ھیلع موكحملا فرحنملا ثدحلا نع طرش تحت جارفإلا زوجی•

 ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم ةفرعمب ، ھنع ةعُضوملا ریراقتلا تناك ىتمو ، ھیلع اھب موكحملا
.ةبوقعلا نم ةیقابلا ةدملا طرش تحت جارفإلا نوكیو ً.انسح ھنع جارفإلا دعب ھكولس نوكی نأ عقوتت

) 62 ( ةدام•
 رفاوت نم ةباینلا ققحتتو ، ھتیاعر يلوتم نم وأ ثدحلا نم ثادحألا ةباین ىلإ طرش تحت جارفإلا بلط مدقی•

 ثدحلا نع ةیباقعلا ةسسؤملا نم ةمدقملا ریراقتلا ءوض ىلع ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا طورشلا
 .صتخملا كولسلا بقارم فارشإ تحت ثدحلا اذھ عضت نأ اھلو ، ھیلع موكحملا

) 63 ( ةدام•
 وأ كولسلا بقارم نم ریرقت ىلع ًءانب كلذو اھیف ھنع جرفأ يتلا ةدملا لالخ ھنع جرفملا ثدحلا كولس ءاس اذإ•

 ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإبً ارارق ثادحألا ةباین تردصأ ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم
.ھنع جارفإلا تقو مكحلا نم ةیقاب تناك يتلا ةدملا يضمیل

) 64 ( ةدام•
 ً.ایئاھن جارفإلا حبصأ ، ھتدم ءاضقنا ىتح طرش تحت جارفإلا غُلی مل اذإ•
سماخلا بابلا•
ةیماتخ ماكحأ•
) 65 ( ةدام•
ً اقبط ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا ىفُعی•

 .نوناقلا اذھل
) 66 ( ةدام•
 ھنأشب دری مل امیف ھیلإ راشملا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق يف ةدراولا ماكحألا قبطت•

 .نوناقلا اذھ يف صن
) 67 ( ةدام•
 ایاضق نع تامولعم رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع رظحی•

 .مھیلع مكحلا رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق ءاوس مھروص وأ نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا
 .امھیف مت امع صخلم وأ ثادحألا ایاضقل ةمكاحملا وأ قیقحتلا عئاقو رشن رظحی امك•
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسال ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن زوجیو•
 فلأ نع لقت ال ةمارغب ةداملا اذھ يف نیبملا رظحلا ةفلاخم نع ثبلا وأ ةعاذإلا وأ رشنلا نع لوؤسملا بقاعیو•

 .رانید فالآ ةسمخ زواجت الو رانید
) 68 ( ةدام•
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخاب ردصی•

.لمعلاو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو تابجاو يدؤی نأب ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحیو•
) 69 ( ةدام•
 ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم میظنتو دیدحتل ةمزاللا تارارقلا لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ردصی•

 .اھیف نیلماعلا بدنو نییعتو اھراقم دیدحتو ، نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا
ةیحاضیإلا ةركذملا•
2015 ةنسل )111( مقر نوناقلل•
ثادحألا نوناق رادصإب•
يضاملا نرقلا نم ریخألا فصنلا يف ثادحألا تاعیرشت تروطت•
 ةیملعلا ةیبرتلا لوصأ نمض لفطلل ةلودلا اھرفوت نأ بجی يتلا ةیامحلا دعاوق راطإ يف اھیلإ رظنی حبصأو•

 .ةثیدحلا
 خیراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا اھیلع تقفاو يتلا لفطلا قوقح ةیقافتا تردص دقف راطإلا اذھ يفو•

 م1991 ةنسل )104( مقر موسرملاب تیوكلا ةلود اھنیب نمو لودلا مظعم اھیلع تقداصو م20/11/1989
 ةیقافتالاب ةحضوملا لفطلا قوقح مارتحاب فارطألا لودلا اھیف تمزتلا يتلاو م25/9/1991 خیراتب رداصلا
 قلعتت يتلا تاءارجإلا عیمج يف ھنأ ىلع تصن امك ، زییمتلا عاونأ نم عون يأل لافطألا عاضخإ مدعبو
 وأ ةیرادإلا تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم اھب تماق ءاوس لافطألاب
 .لافطألا حلاصمل لوألا رابتعالا يلوی نأ تاءارجإلا هذھ لك يف بجیف ةیعیرشتلا

 ةماقإلا ریفوت اھنمو ةلودلا ةدعاسمو ةیامح ىلع لوصحلا يف ، ھتئیب نم مورحملا لفطلا قحب ةیقافتالا تینع امك•
 ةفلاخمب ھماھتا متی لفط لك قحب فارطألا لودلا فارتعابو لافطألا ةیاعرل صصخت تاسسؤم يف ھل ةبسانملا
 يف ھجامدنا ةداعإ لیعفتو ھنس اھیف ىعاری ةیناسنإ ةقیرطب لماعی نأ يف كلذ ھیلع تبثی وأ يئازجلا نوناقلا
 ھیلع نیینوناقلا ءایصوألا وأ ھیدلاو قیرط نع ھیلإ ةھجوملا مھتلابً اروف هراطخإو ھتءارب ضارتفابو عمتجملا
 يف لصفلل ةلقتسم ةیئاضق ةئیھ ھتمكاحمل صصخت نأو ھعافد میدقتل ةمزاللا ةینوناقلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو
 نیضرعملا وأ نیفرحنملا لافطألل ةبسانم تاسسؤمو تاءارجإو تاعیرشتً اضیأ صصخت نأو ، هاوعد
 .فارحنالل

 مقر اھرارق بجومب ثادحألا ءاضق ةرادإل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا تردصأ امك•
 اھنمو ثادحألا ءاضق يف اھرفاوت مزلی يتلا ئدابملا نمً اددع تسرأ يتلاو )نیكب دعاوق( ناونع تحت 40/33

 وھ ءاضقلا اذھ لثم ءاشنإ نم فدھلا نأو ، دلب لكل ةینطولا ةیمنتلا ةیلمع نم أزجتی ال ءزج وھ ءاضقلا اذھ نأ
 كلذل نیلھؤملا نم مھل ةنواعملا تاطلسلاو ءاضقلا اذھ نوسرامی نم نوكی نأو ، ثدحلل هافرلاو ةیاعرلا قیقحت
 يھو ةیساسألا تارابتعالا نم ددع ءوض يف ءاضقلا اذھ لمعی نأو ةیبیردت تارود بجومبً اصاخً الیھأت
 لوصحلا يف اذكو ، تمصلا مازتلا يفو ، ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ھغالبإ يف ھقحو ، ثدحلا يف ةءاربلا ضارتفا
 يفو مھباوجتساو دوھشلا ةھجاوم يف ھقحو ، يصولا وأ امھدحأ وأ نیدلاولا روضح يفو ، ماحم تامدخ ىلع
 ثادحألا لصف ةاعارمو مالعإلا لئاسوب ثدحلا ایاضق نع تامولعم رشن مدعو ىلعأ ةمكحم مامأ فانئتسالا
 ردقب فیفختلاو ، مھزاجتحال ةصصخملا تاسسؤملا يف ذیفنتلا ءانثأ وأ ةمكاحملا يف ءاوس نیغلابلا نع
 تحت جارفإلا ىلإ ءوجللا نم راثكإلاو ءازجلا نوناق يف ةررقملا ةیرحلل ةدیقملا ةددشملا تابوقعلا نم عاطتسملا
 .ھیف ریكبتلاو طرش

 ئدابملا قنتعا يذلا يبرعلا لفطلا قوقح ىلع قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ردص امك•
.لفطلا قوقح ةیقافتا يف ةدراولا فادھألاو ماكحألاو

 نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا نألً ارظنو ةیلودلا ةرسألا اھتقنتعا يتلاو ةمدقتملا ئدابملا ةاعارمبو•
 ثادحألل ةیئانجلا ةلماعملا ىلإ رظنلا اھلالخ روطت دوقع ةثالث ىلع دیزی ام هرودص ىلع ىضم دق ثادحألا
 تاءازجلا يف رظنلا لبق مھل يوبرتلاو يعامتجالا جالعلا وھ ساسألا يف اھنم دوصقملا فدھلا حبصأ ثیحب
 مھل نییداع دارفأك مھعمتجم يف طارخنالاو يوسلا قیرطلا ىلإ ةدوعلل مھلھؤی يذلا وحنلا ىلع كلذو ، ةیباقعلا
: باوبأ ةسمخ ىلعً المتشم ثادحألل نوناق دادعإ ىضتقا يذلا رمألا وھو ، ھب ضوھنلاو ھمدقت يف لعاف رود

: ةماعلا ماكحألا : لوألا بابلا•
 ثدحلاو ثدحلا اھنمو نوناقلا يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تاملكلا فیرعت ھنم ىلوألا ةداملا تنمضتو•

 تاسسؤمو ثادحألا ةیامح ةطرشو ثادحألا ةباینو ثادحألا ةمكحمو ، فارحنالل ضرعملاو ، فرحنملا
 رادو ، ةفایضلا رادو ، ةیباقعلا تاسسؤملاو ، ةظحالملا رادو ، لابقتسا زكرمو ، ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا
 بقارمو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكمو ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمو ، عادیإلا
.ةیاعرلا يلوتمو ثادحألا ةیاعر ةنجلو ، كولسلا

 باكترا تقو ةلماك نینس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلل ةیئازجلا ةیلوؤسملا عانتما )2( ةداملا تررق دقو•
 تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی نأب )3( ةداملا تضقو ، ةمیرج لكشت ةعقاو يأ
 بسحتو ثدحلا نس ررقتل ةصتخملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحمللو رخآ يمسر يصخش
 ثادحألا ةیامحل تءاج يتلا ثادحألا ةیاعر ةنجل تاصاصتخا )4( ةداملا تنیبو يدالیملا میوقتلاب نسلا
.فارحنالل نیضرعملا

 مئارج نم ثدحلا ھبكتری ام ةجلاعمل ةررقملا ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلل نوناقلا نم يناثلا بابلا صصُخو•
.ثادحألا نم نیتینس نیتئف نیب تزیمف

 .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا : ىـلوألا ةئفلا•
 .ةرشع ةسداسلا زواجتت ملو ةرشع ةسماخلا ھنس غلب يذلا ثدحلا : ةیناثلا ةئفلا•
 ةیئاقولا ریبادتلا نوناقلا نم )5( ةداملا تنیب دقف نوناقلا نم )14 ىلإ 5( نم داوملا اھتنیب ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو•

.ثدحلا ىلع اھب مكحلا زوجی يتلا ةیجالعلاو
 وأ ریبدت يأب ةینسلا ةلحرملا هذھ يف ثدحلا ىلع مكحی نأ زوجی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةیناثلا ةرقفلا تضقو•

 .ةیعبت تابوقع نم ھیلع يضقی ام ادع رخآ نوناق يف اھیلع صوصنم ةیئازج ةبوقع
 عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ هرمع نم ةعباسلا غلبی مل نم نأش يف ذختی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةثلاثلا ةرقفلا تنیبو•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف
 .)5( ةداملا يف اھیلإ راشملا ریبادتلا فیرعت )13 ىلإ 6( نم داوملا تلوانتو•
 تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع نسلا هذھ يف ثدحلا اھیف بكتری يتلا ةلاحلا مكح )13( ةداملا تنیب امك•

 .بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجی ثیحب ةددعتم مئارج لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا اھضعبب
 .نورشعلاو ةـیداحلا نــــــس ھــــــیلع موــــــكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی نأب )14( ةداملا تضق امك•
 ةداملا تنیبف ةرشع ةسداسلا زواجی ملو ةنس ةرشع سمخ ثدحلا نس اـــــھیف غــــــلب يتلاو : ةیناثلا ةئفلا امأ•

 ذیفنتلا ةمارغلاب مكحلا ةـــلاح يــــــــف زوجی ال ھنأو ً،انوناق ةررقملا ةبوقعلا ھل ففخت نأ ىلع نوناقلا نم )15(
 .ذیفنتلا تقو ةلماك ةنس ةرشع تس هرمع زواجی مل نم ىلع يندبلا هاركإلا قیرطب

 ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا قیبطت يف ةمكحملا ةطلس ةداملا هذھ نم ةریخألا ةرقفلا تنیب امك•
 .ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا يف ةصاخلا

 عیقوت نمً الدب دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف ، ةمكحملل )16( ةداملا تزاجأو•
 نم )6( ، )5( ، )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحت نأ )15( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلا
 .)5( ةداملا

.ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت نكامأ )17( ةداملا تنیبو•
 ةحلصمل كلذ ثادحألا ةباین تأر اذإ ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلل يطایتحالا سبحلا )18( ةداملا تزاجأو•

 ، ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبی مل يذلا ثدحلل ةبسنلاب سبحلا اذھ ترظحو ، ھتاذ ثدحلا ةحلصمل وأ قیقحتلا
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ةظحالملا رود ىدحإ يف ثدحلا عادیإ ةباینلل تزاجأو

 ثدحلا ةفلاخم )21( ةداملا تنیب امك ثادحألا ىلع كولسلا بقارم لامعأ نع )20( و )19( ناتداملا ثدحتتو•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأل

 ةیاعر ةنجل وأ ةباینلا بلط ىلع ءانب وأ اھیلإ مدقت يتلا ریراقتلا ىلع ءانب ، ةمكحملل )22( ةداملا تزاجأو•
 ةاعارم عم رخآب ھلادبإب وأ ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ، ةیاعرلا يلوتم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا
 .نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح

 وأ ةیاعرلا يلوتم اھبكتری يتلا مئارجلا ىلع باقعلا ىلع نوناقلا نم )26 ىلإ 23( نم داوملا تصنو•
 .ثدحلا نع نولوؤسملا

 ةسسؤملا لخاد اھنوضاقتی يتلا روجألاو ثادحألا لیغشت تاءارجإو دعاوق )30 ىلإ 27( نم داوملا تلمتشاو•
 .ةیباقعلا

 )32( ةداملا ترظح امك ،ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ثادحألا ةرایزل ةصصخملا نكامألا ىلإ )31( ةداملا تراشأو•
.يدارفنالا سبحلا ةفرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت

 اھلیكشت نوناقلا نم )35(و )34(و )33( داوملا اھیف تنیب ، ثادحألا ةمكحمل نوناقلا نم ثلاثلا بابلا صصخو•
 ایاضق يف ةیئازج تاطلس نم اھل ام )36( ةداملا تددحو ، اھتاءارجإ يف عبتملا نوناقلاو اھتاصاصتخا دیدحتو
 صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب اھریغ نود صتخت امك ، فارحنالل نیضرعملا ثادحألاو نیفرحنملا ثادحألا
 .)26(و )25(و )24(و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع

 اھعامتساو اھداقعنا نكامأ نم ثادحألا ةمكحم يف تاسلجلا داقعنا ریس ةیفیك )38(و )37( ناتداملا تحضوو•
 .كولسلا بقارم لاوقأل

 ثادحأ مھنیب نم نوكیو ةحنج وأ ةیانج باكتراب نومھتملا اھیف ددعتی يتلا ةلاحلا مكح )39( ةداملا تنیبو•
 .نورخآ

 امك ، روضحلا نم ثدحلا ءافعإ يف ةطلس ةمكحمللو ةینالع ریغ يف ةمكاحملا ىرُجت نأ )40( ةداملا تبجوأو•
 ھل لكوی مل اذإو ھتیاعر يلوتم قیرط نع وأ ھسفنب امإ يماحم لیكوتب مھتملا ثدحلا قح )41( ةداملا ترقأ
 .كلذ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجوً ایماحم

 ماكحأ باستحا مدع ىلع )43( ةداملا تصنو ، ثادحألا ىلع دوعلا ماكحأ نایرس مدع )42( ةداملا تررق امك•
 كلذو ماكحألا نم ةیلاخ ثدحلل ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص رادصإ تبجوأو ، قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم
. ھلبقتسم ىلعً اصرح

ً الباق ناك ولوً اروف )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب رداصلا مكحلا ذیفنت )44( ةداملا تبجوأو•
 .فانئتسالل

 ىلع بترتی ام اھیلع يرسیو ثدحلا اھبكتری يتلا مئارجلا ضعب نع وفعلا وأ حلصلا ماكحأ )45( ةداملا تنیبو•
 .عمتجملا يف طارخنالا نع ةبوقعلا ھقوعت ال ىتحو ثدحلا ةحلصم ةاعارمل كلذو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا

 ، اھیف ةنیبملا لاوحألا يف ةیاعرلا يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ةمكحملل )46( ةداملا تزاجأو•
 .ثادحألا مئارجب ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلا يف ةصتخملا ةھجلا )47( ةداملا تحضوأو

 .ةیفانئتسالا ةرئادلا لیكشتو ثادحألا ةمكحم ماكحأ فانئتسا قرط )50 ىلإ 48( نم داوملا تحضوأ امك•
 ردصی دیدج رارقب الإ ریبدتلا ذفنی ال نأب )51( ةداملا تحضوأ دقف ةلماك ةنس ةدمل ریبادتلا دحأ ذیفنت لفُغأ اذإو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم
 .ذیفنتلا تاعزانم عیمج يف لصفلا اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئرب )52( ةداملا تطانأ امك•
 وأ رارق يأ هذاختا لبق ثادحألا ةمكحم سیئر ىلع ضرعی ثدح لكل ذیفنتلل فلم ءاشنإ )53( ةداملا تررقو•

 .ذیفنتلا تاعزانم يف ءارجإ
 رود ةرایز ، ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ وھ ىلوتی نأب ثادحألا ةمكحم سیئر ىلإ )54( ةداملا تدھعو•

 ریغو ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا
 .ثدحلا ةحلصملً امزال هاری امب رمأیل مھب ةینعملا تاھجلا نم كلذ

 تاءارجإلا نوناق ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذفنت )55( ةدامللً اقفوو•
 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو

 تاءارجإ فقوتو كلذ ىعدتسا اذإً ایسفن وأً ایلقع وأً ایندب ثدحلا صحف ةیناكمإ )57(و )56( ناتداملا تنیبو•
 فعض وأ يسفن وأ يلقع ریثأت تحت عقو ةمیرجلل نوكملا لعفلا نأ تبث اذإو ، صحفلا متی نأ ىلإ ىوعدلا ریس
ً اضیأ ریبدتلا اذھ ذختیو ، ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكح ، يلقع
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب

 لكبو ھب ھنالعإ نوناقلا بجویو ثدحلا دض ذختی ءارجإ لكب ، ثدحلا ةیاعر يلوتم غالبإ )58( ةداملا تبجوأو•
 .نوناقلا يف ةررقملا قرطلاب مكحلا وأ ءارجإلا اذھ ىلع نعطلا ةرشابم ھل تزاجأو ، هدض ردصی مكح

 رمع فالتخا توبث )60( ةداملا تنیب امك ، ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زاوج مدعب )59( ةداملا تضقو•
 تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ ةماعلا ةباینلل زوجی ھنإف مكحلا رودص دعب ةیمسرلا قاروألاب ثدحلا
 نم )18( ةدامللً اقفو ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا تزاجأو ، مكحلا ذیفنت فقو بوجو عم ھیف رظنلا دیعتل مكحلا
 .نوناقلا اذھ

 جارفإلا تاءارجإو دعاوق )64 ىلإ 61( نم داوملا تلوانت دقف ، طرش تحت جارفإلل عبارلا بابلا صصُخو•
 ماظنلا اذھ يف عسوتلا يف ةیلودلا ئدابملا اھیف يعور يتلاو ، سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع طرش تحت
 وأ ثدحلا نم طورشملا جارفإلا بلطب مدقتلا زاوجو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلل ةبسنلاب
 ةباینلف ھكولس ءاس اذإو ، ھكولس نسح عقوت عم اھیلع موكحملا ةدملا فصن ءاضقنا دعب ھتیاعر يلوتم نم
 .ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإ ثادحألا

 يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا )65( ةداملا تفعأ ثیح نوناقلل ةیماتخلا ماكحألل سماخلا بابلا صصُخو•
 .ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر

 .نوناقلا اذھ يف صن ھنأشب دری مل امیف ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق قیبطت )66( ةداملا تددحو•
 يأ رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع )67( ةداملا ترظحو•

 رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق مھروص وأ ثادحألا نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا ایاضق نع تامولعم
 اذھ ةفلاخم تبقاعو ، اھیف راد امع صخلم وأ مكاحملا تاسلج وأ قــیقحتلا عئاقو رشن ترظح امك ، مكحلا
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسا ىلإ ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن طقف تزاجأو ، ةمارغلا ةبوقعب رظحلا

 نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخال ردصی نأب )68( ةداملا تررق امك•
 ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحی نأ ىلع لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو يدؤی نأب

 ةیاعرلا تاسسؤمل ةمظنملا تارارقلا رادصإ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ىلوتی نأب )69( ةداملا تضقو•
 .اھیف نیلماعلا بدن وأ نییعتو اھراقم دیدحتو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا ةیعامتجالا

•
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ثادحألا ةرادإ نوناق

ءارزولا سلجم
2015 ةنسل )111( مقر نوناق
ثادحألا نوناق رادصإب
، روتسدلا ىلع عالطالا دعب

، ھل ةلدعملا نیناوقلاو م1960 ةنسل )16( مقر نوناقلاب رداصلا ءازجلا نوناق ىلعو•
 1960 ةنسل )17( مقر نوناقلاب رداصلا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق ىلعو•
، ھل ةلدعملا نیناوقلاو•
، نوجسلا میظنت نأشب 1962 ةنسل )26( مقر نوناقلا ىلعو•
 ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )38( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا نوناق ىلعو•

، ھل
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )67( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا يندملا نوناقلا ىلعو•
،ثادحألا نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
، اھیف راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو تاردخملا ةحفاكم نأش يف 1983 ةنسل )74( مقر نوناقلا ىلعو•
ھل ةلدعملا نیناوقلاو ةیصخشلا لاوحألا نأش يف 1984 ةنسل )51( مقر نوناقلا ىلعو•
 راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو ةیلقعلا تارثؤملا ةحفاكم نأش يف 1987 ةنسل )58( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•

، اھیف
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو ءاضقلا میظنت نوناق نأشب 1990 ةنسل )23( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•
، تصنتلا ةزھجأو ةیفتاھلا تالاصتالا ةزھجأ لامعتسا ةءاسإ نأشب 2001 ةنسل )9( مقر نوناقلا ىلعو•
رشنلاو تاعوبطملا نأش يف 2006 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
 ربع ةمظنملا ةمیرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب رداصلا 2006 ةنسل )5( مقر نوناقلا ىلعو•

، لافطألاو ءاسنلا ةصاخو صاخشألاب راجتإلا ةبقاعمو عنم نأشب اھلوكوتوربو ، ةینطولا
، عومسملاو يئرملا مالعإلا نأشب 2007 ةنسل )61( مقر نوناقلا ىلعو•
،يلھألا عاطقلا يف لمعلا نأشب 2010 ةنسل )6( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأش يف 2010 ةنسل )8( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةماعلا تادعاسملا نأش يف 2011 ةنسل )12( مقر نوناقلا ىلعو•
، لفطلا قوقح نأش يف 2015 ةنسل )21( مقر نوناقلا ىلعو•
لفطلا قوقح ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب 1991 ةنسل )104( مقر موسرملا ىلعو•
، يبرعلا لفطلا قوقح قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ىلعو•
•
:هانردصأو ھیلع انقدص دقو ، ھصن يتآلا نوناقلا ىلع ةمألا سلجم قفاو•
•
ىلوأ ةدام•
 .ثادحألا نأش يف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعی•
ةیناث ةدام•
 مامأ ةروظنملا تابلطلاو ىواعدلا ةفاك قفارملا نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا مكاحم ىلإ اھتلاحب لاحت•

 صاصتخا نم تحبصأ يتلاو ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا ةمكحم
 لمعلا لبق اھمامأ ةروظنملا نوعطلا رظن يف زییمتلاو فانئتسالا اتمكحم رمتست نأ ىلع ، ثادحألا مكاحم
 .ثدحلل حلصأ وھ امیف ھماكحأ قیبطتب مزتلتو ، نوناقلا اذھ ماكحأب

ةثلاث ةدام•
 .قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتی صن لكو ، ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىغُلی•
ةعبار ةدام•
 لمعیو ةیمسرلا ةدیرجلا يف رشنیو نوناقلا اذھ ذیفنت – ھصخی امیف ٌلك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سیئر ىلع•

 .هرودص خیرات نم ةنس دعب ھب
تیوكلا ریمأ بئان•
حابصلا رباجلا دمحألا فاون•
ـھ 1437 لوألا عیبر 20 : يف فیسلا رصقب ردص•
م 2015 ربمــسید 31 : قفاوملا•
ثادحألا نوناق•
لوألا بابلا•
ةماع ماكحأ•
) 1 ( ةدام•
: اھنم لك نیرق نیبُملا ىنعملا نوناقلا اذھ مكح يف ةیلاتلا تاحلطصملاو تاملكلاب دصُقی•
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتی مل صخش لك : ثدحلا – 1•
 ھیلع بقاعیً العف بكتراو ةرشع ةنماثلا زواجتی ملو هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لمكأ نم لك : فرحنملا ثدحلا– 2•

.نوناقلا
: ةیتآلا تالاحلا ىدحإ يف دجوی ثدح لك : فارحنالل ضرعملا ثدحلا – 3•
 .ةفرطتم وأ ةیباھرإ تاعامجل مضنا وأ ةریسلا ءوس مھنع رھتشا نیذلا وأ مھب ھبتشملا وأ نیفرحنملا طلاخ اذإ – أ•
 ةلاح يف ھمأ ةطلس نم وأ ھیصو وأ ھتیاعر ىلوتم نم وأ ھیوبأ ةطلس نمً اقرام وأ كولسلا ئیس ناك اذإ – ب•

.ھتیلھأ مدع وأ ھبایغ وأ ھیلو ةافو
.بیردتلا وأ میلعتلا دھاعم وأ ةسردملا وأ تیبلا نم بورھلا داتعا اذإ – ج•
 يأب ةقدصلاو ناسحإلا ءادجتسا وأ ةھفات تامدخ وأ علس ضرع لوستلا لامعأ نم دعیو ،ً الوستم دجو اذإ – د•

 .شیعللً ایدجً ادروم حلصی ال امم تناك ٍةلیـسو
.لئاع نودب دجو اذإ – ـھ•
 ىلع ھتردق يف رثؤی وحن ىلع كلذو يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع وأ يدسج ضرمبً اباصم ناك اذإ – و•

 .ریغلا ةمالس وأ ھتمالس ىلع ھنم ىشخی ثیحب رایتخالا وأ كاردإلا
 .ينیدلا فرطتلاو ناطیشلا ةدبعك ةفرطتم تادقتعمو راكفأ قانتعاو رخآلا سنجلاب ھبشتلا – ز•
: ثادحألا ةمكحم – 4•
 .ثادحألا ایاضق رظنب صتختو نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةأشنملا ةمكحملا•
: ثادحألا ةباین – 5•
 اھریغو ثادحألا اھبكتری يتلا حنجلاو تایانجلا ایاضق يف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاب ةفلكم ةصصختم ةباین•

.نوناقلا اذھ يف ةنیبملا تاصاصتخالا نم
: ثادحألا ةیامح ةطرش – 6•
 اھنع تالالدتسالا عمجو مئارجلا هذھ نع يرحتلا ءارجإو ثادحألا مئارج ةحفاكمو عنمب موقت ةصصختم ةطرش•

 .ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ةسارحو ثادحألاب ةقلعتملا تارارقلاو ماكحألا ذیفنتو اھطبضو
: ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم – 7•
 نم مھریغو مھیلع موكحملا ثادحألا لابقتساب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو لبق نم فلكت ةسسؤم لك•

 ةعیبطو نسلاو سنجلا ثیح نم ةبسانملا عادیإلا تاسسؤم ىلع مھعیزوتو مھفینصتو مھعادیإ بولطملا ثادحألا
ً اقفو ةصتخملا تاھجلا نم اھریغ نم وأ ةمكحملا نم رمأب عادیإلا ناك ءاوس يلقعلا ىوتسملاو فارحنالا
 .نوناقلا اذھ ماكحأل

: يلی ام صخألا ىلع لمشتو•
: لابقتسالا زكرم – أ•
 رفاوتت ىتح مھئاویإو مھلاوحأ ةساردلً اتقؤم مھیلع ظفحتلل فارحنالل نیضرعملا ثادحألا لبقتسی يذلا ناكملا•

.عادیإلا وأ ةیاعرلا تاسسؤمل مھلاقتنا وأ مھجورخل ةمئالملا ةئیبلا
: ةظحالملا راد – ب•
 ةمكحم وأ ةماعلا ةباینلا ىرتو ةنس ةرشع سمخ نع مھنس لقی نیذلا ثادحألا زاجتحا ھیف متی يذلا ناكملا•

 .مھرمأ يف لصفلا نیحل مھتظحالمو مھیلع ظفحتلا ضرغبً اتقؤم اھیف مھعادیإ ثادحألا
: ةیباقعلا تاسسؤملا – ج•
 نم رارق اھمیظنتب ردصیو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت ھیف يرجی يذلا ناكملا•

 .ةیلخادلا ریزو عم قافتالاب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
: ةفایضلا راد – د•
 مھمیلستب ثادحألا ةیاعر ةنجل ررقت وأ ةمكحملا مكحت وأ ةباینلا رمأت نیذلا ثادحألا ءاویإ ھیف متی يذلا ناكملا•

 رفسیو ةیاعرلا هذھل ةساملا مھتجاحل مھیوذ لالخ نم وأ مھسفنأ ءاقلت نم اھل نومدقتی وأ نمتؤم لئاعك اھیلإ
 رادلا لبقت نأ زوجیو ، عمتجملل مھتداعإل ةمئالملا فورظلا مھل رفوتت ىتح مھلوبق بوجو نع يعامتجالا ثحبلا
 يف جامدنالل مھدادعإو مھلیھأتوً ایعامتجا مھجالع متی ملو اھب موكحملا ریبدتلا ةرتف اوھنأ نمل عادیإلا تالاح
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو نوصتخملا هدعی لماش يعامتجا ثحب ءوض يف كلذو ، يجراخلا عمتجملا

: عادیإلا راد – ـھ•
 ةئیب يف جامدنالل مھدادعإوً ایعامتجا مھلیھأت ةداعإ ىلوتتو ، اھب مھعادیإب موكحملا ثادحألا ھب عدوی يذلا ناكملا•

 يف ىعاریو .ةدیدجلا ةئیبلا عم مھفیكتلً انامض ةقحاللا ةیاعرلا جمارب لالخ نم مھجورخ دعب مھتعباتم مث ةحلاص
 تاطارتشالا اھب رفوتت نأ ىعاری امك ءاسنلا نم اھب نوفرشملاو اھیف نولماعلا نوكی نأ ثانإلل ةصصخملا رادلا
 .مھل ةبسانملا ةیاعرلاو

:ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتاكم – و•
 نیفرحنملا ثادحألا تالاح ةساردب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم فلكت ةیلھأ وأ ةیموكح بتاكم•

 رابتخالا تابلطتم ذیفنتب وأ ةصتخملا تاھجلا ىلإ مھنع ةیعامتجالا ریراقتلا میدقتو فارحنالل نیضرعملاو
 ةماعلا ةباینلا نم وأ ةمكحملا نم نیلوحملا ثادحألا لمشتو ،يئاھنلا جارفالا وأ طرش تحت جارفإلاو يئاضقلا
 .ةظحالملا رود وأ ةطرشلا نم وأ

 مھجالع لفكت يتلا تاحرتقملا مدقتو ةمكاحملل مھمیدقت لبق ثادحألل ةیعامتجالا ثوحبلا ءارجإب بتكملا صتخیو•
 تالاجمو لمعلا بتاكم عم نواعتلاو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا وأ ریبادتلا ددم ءاھتنا دعب
 .ثادحألا لیغشت تالاجم حتفل ةئیبلا يف لیغشتلا

: ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم – ز•
 ءایلوأل ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلاو ةیعوتلل تارود دادعإ ىلوتی لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب أشنی بتكم•

 ىلع ًءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ثادحألا ةمكحم رمأت نیذلا فارحنالل نیضرعملا وأ نیفرحنملا ثادحألا رومأ
 ةصتخملا تاھجلا تارودلا هذھ ذیفنت ىلع فارشإلا ىلوتتو اھیف ماظتنالاب مھمازلإ ثادحألا ةیاعر ةنجل بلط
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ددحیو ةینعملا ةیلھألا وأ ةیموكحلا تاھجلا وأ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب
 .ةیرادإلاو ةینفلا ھتیعبتو بتكملا اذھ تاصاصتخا لمعلاو

: كولسلا بقارم – ح•
 رابتخالا تابلطتمب مایقلل ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب قحلی يعامتجا ثحاب وأ يئاصخأ•

 تابلطتمب مایقلاو ، ةصتخملا تاھجلل ثادحألا نع تاساردلاو ریراقتلا میدقتو يعامتجالا ثحبلاو يئاضقلا
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم اھب ھیلإ دھعت يتلا ریبادتلا ذیفنتو يطرشلا جارفإلا

: ثادحألا ةیاعر ةنجل – ط•
 يئاضقلا رصنعلا لیثمت اھلیكشت يف ىعاریو مھحلاصم ةیامحو ثادحألا ةیاعر ىلع فرشت ةمئاد ةنجل•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھلیكشتب ردصیو ، ينمألاو يعامتجالاو يسفنلاو ينیدلاو ينوناقلاو
: ةیاعرلا يلوتم – 8•
 .صاصتخالا ةھج نم رارقب وأ مكحب ثدحلا ھیلإ ملُس صخش لكو ، يصولا وأ مألا وأ دجلا وأ بألا•
) 2 ( ةدام•
 بقاعی ةمیرج لكشت ةعقاو يأ باكترا تقو ةلماك تاونس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلاً ایئازج لأسی ال•

 .نوناقلا اھیلع
) 3 ( ةدام•
 عیمج يف ةمكحمللو ، رخآ يمسر يصخش تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی•

 .يدالیملا میوقتلاب نسلا بسحتو ، ھنس ریدقتل ةصتخملا ةیبطلا ةھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ لاوحألا
) 4 ( ةدام•
: يلی امب ثادحألا ةیاعر ةنجل صتخت•
 .ةبسانملا ةیاعرلا نكامأ يف مھعادیإب رمألاو فارحنالل نیضرعملا ثادحألا تالكشم يف رظنلا – 1•
 .ةصتخملا تاھجلا عم قیسنتلاب مھتاجایتحا ةیبلتو عمتجملا يف طارخنالل مھتداعإو مھلیغشتو مھلیھأت ةعباتم – 2•
 .ثدحلا دض اھنم ةرداصلا ریبادتلا يف رظنلا ةداعإ ةمكحملا نم بلطلا – 3•
 ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإل وأ نمتؤم لئاعل وأ ھتیاعر يلوتمل ثدحلا میلست ریبدت ذاختاب تارارقلا رادصإ – 4•

ً اقفو فارحنالل ثدحلا ضرعت تالاح يف كلذو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا وأ ثادحألل ةیعامتجالا
 .نوناقلا اذھ يف ةنیبملا طورشلل

يناثلا بابلا•
ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلا•
) 5 ( ةدام•
:ةیلاتلا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحی ةمیرج رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا بكترا اذإ•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 2 .میلستلا – 1•
.يئاضقلا رابتخالا – 4 .ةنیعم تابجاوب مازتلالا - 3•
.ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف عادیإلا – 5•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 6•
 تابوقع نم ھیلع ىضقی ام ادع رخآ نوناق يف ھیلع صوصنم ریبدت وأ ةبوقع ةیأب ثدحلا اذھ ىلع مكحی الو•

 .ةیعبت
 ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ ھنأش يف ذختی الف هرمع نم ةعباسلا غلبی مل ناك اذإف•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو
) 6 ( ةدام•
 صخش ىلإ ملس ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا مھنم يأ يف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلست نوكی•

 .كلذب اھلئاع دھعتی اھب قوثوم ةرسأ ىلإ وأ ھكولسو هریس نسحو ھتیبرتب دھعتی مھریغ نم وأ ھبراقأ نم نمتؤم
 بجو ھل ةقفن ریرقت ھیلإ ھمیلستب مكح نمم بلطو ھیلع قافنإلابً انوناق مزلی نم ھل ناك وا لام اذ ثدحلا ناك اذإو•

 ھتقفن نع لوئسملا ھب مزلی ام وأ ثدحلا لام نم لصحی يذلا غلبملا میلستلاب مكحلا يف نیعت نأ ةمكحملا ىلع
 نوناق يف ررقملا قیرطلاب اھلیصحت متیو ، ةقفنلا ءادأ دیعاومو ةددحملا ةسلجلاب ھنالعإ دعب كلذوً اعرش
.ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا

.تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل ھیلع قافنإلاب مزتلملا ریغ ىلإ ثدحلا میلستب مكحلا نوكیو•
) 7 ( ةدام•
 ةرازوب ةصتخملا تاھجلا ةفرعمب ھلابقتسال ةدعملا ةبسانملا نكامألا يف فارحنالل ضرعملا ثدحلا عادیإ بجی•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا
 اذإ ةمكحملل ھمیدقتل ثادحألا ةباین ىلع فارــحنالل ضرعملا ثدـــــحلا ضرــع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلعو•

: ةیتآلا ریبادتلا دحأ ثدحلا نأش يف ررقت نأ ةمكحمللو كلذ ھتحلصم تضتقا
 تادھعتلا ذخأ عم نمتؤم لئاعل ملس ،ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا ھیف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتمل ھمیلست – 1•

.لاوحألا عیمجب ةمزاللا
.ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ھعادیإ – 2•
 .لبقتسملا يف ھكولسو هریس نسح ةبقارمل ، ةباتك ھتیاعر يلوتم ىلإ راذنإلا ھیجوت – 3•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 4•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 5•
 ثدحلا ةحلصم نأ ةنجللا تأر اذإ( ةمكحملا نم رارق نود ریبادتلا هذھ دحأ ذاختا ثادحألا ةیاعر ةنجلل زوجیو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب كلذو ثدحلا ةلاحو قفتی امب ھلیدعت اھل نوكت امك ، )كلذ بلطتت
) 8 ( ةدام•
 عناصملا دحأ وأ ةصصختملا دھاعملا وأ زكارملا دحأب ھقاحلإ متی نأب ينھملا بیردتلاب ثدحلا قاحلإب مكحلا نوكی•

 ماظتنا قیعی ال امبو ثدحلا فورظ عم بسانتی امبو ھبیردت لبقت يتلا كلذب ةصتخملا عرازملا وأ رجاتملا وأ
.تاونس ثالث زواجت ال ریبدتلا اذھل ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، يساسألا میلعتلا يف ثدحلا

) 9( ةدام•
: كلذل ةدم ددحت نأ ىلع اھعیمج وأ ةیلاتلا تابجاولا دحأب ثدحلا مازلإب مــكحلا نوكی•
.اھیف ھبتشملا نكامألا دایترا رظح – 1•
 .قالخألا داسفو ةریسلا ءوسب مھنع رھتشا نم وأ نیدرشملا ةبحاصم رظح – 2•
 .ةمكحملا اھددحت تاھج مامأ ةددحم تاقوأ يف روضحلا – 3•
 يتلا كلذ ھباش ام وأ ةیحابإ مالفأ وأ فنعلا مالفأ اھیف دھاشی يتلا نكامألا ىلع ددرتلا ثدحلا ىلع رــــظحی – 4•

.ةراض ةیبلس راثآ نم اھیف امم مالفألا كلت دیلقت ىلإ وأ ھفارحنا ىلإ يدؤت
 .تاونس ثالث ىلع دیزت الو رھشأ ةتس نع مازلإلا ةدم لقت ال نأ ىلع•
) 10 ( ةدام•
 اھددحت يتلا تابجاولاب ھمایق عم فارشإلاو ھیجوتلا تحت ةیعیبطلا ھتئیب يف ثدحلا عضوب يئاضقلا رابتخالا متی•

 .نیتنس ىلع دیزت ال ةدمل كلذو كولسلا بقارم اھحرتقی يتلاو ةمكحملا
 ھیلع موكحملا ةظحالمو ثادحألا ةمكحم رارقلً اقفو يئاضقلا رابتخالا تابلطتم ذیفنت كولسلا بقارم ىلعو•

 ةیرود ریراقت ثادحألا ةمكحم ىلإ عفری نأ ھیلعو ، ھتیبرت ىلع نیمئاقلاو ھتیاعر يلوتملو ھل تاھیجوتلا میدقتو
 .ھیلع فارشإلاو هرمأ ىلوتی يذلا ثدحلا نع رھشأ ةثالث لك ةرم

 يف ةررقملا ةبسانملا ىرخألا ریبادتلا نم هارت ام ذختتل ةمكحملا ىلع رمألا ضرع رابتخالا يف ثدحلا لشف اذإف•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا

) 11 ( ةدام•
 ، لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 ىدحإ وأ ھلیھأتل بسانم دھعم يف عادیإلا نوكی ةصاخلا تاجایتحالا وأ ةقاعإلا يوذ نم ثدحلا ناك اذإو
 يف تاونس رشع ىلع دیزت الأ ىلع عادیإلا ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا
 ىلع بجیو ، فارحنالل ضرعتلا تالاح يف تاونس ثالثو ، حنجلا يف تاونس سمخو تایانجلا مئارج
 ررقتل رثكألا ىلع رھشأ ةتس لك ھكولسو ھتلاح نعً اریرقت ةمكحملل مدقت نأ ثدحلا اھب عدوأ يتلا ةسسؤملا
 .كولسلا بقارم ریرقت ءوض ىلع ھنأش يف هارت ام ةمكحملا

) 12 ( ةدام•
 ، ھنسو ةیضرملا ھتلاحو بسانتت يتلا ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 .ھتلاح اھیلإ وعدت يتلا ةیانعلا اھیف ىقلتیو
 ضرعی ةنس ىلع اھنم يأ دیزت نأ زوجی ال ةیرود تارتف يف جالعلا تحت ھئاقب ىلع ةباقرلا ةمكحملا ىلوتتو•

 غلب اذإو كلذب حمست ھتلاح نأ اھل تبث اذإ ھتیاعر يلوتمل ھمیلست ةمكحمللو ، ءابطألا ریراقت اھلالخ اھیلع
 تایفشتسملا ىدحإ ىلإ ھلقن متی ھجالع رارمتـسا يعدتست ھتلاح تناكو نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا
 .رابكلا جالعل ةصصختملا ةیجالعلا

) 13 ( ةدام•
 ضعبب اھضعب تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبت مل يذلا ثدحلا بكترا اذإ•

 عبُتی امك ، بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجو ةددعتم مئارج بكترا يذلا لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا
 .مكحلا كلذ ىلع ةقحال وأ ةقباس ىرخأ ةمیرج بكترا ثدحلا نأ ریبدتلاب مكحلا دعب رھظ اذإ كلذ

) 14( ةدام•
 .نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی•
) 15 ( ةدام•
 .ثدحلا ىلع دبؤملا سبحلاب الو مادعإلاب مكحی ال•
 وأ مادعإلا اھتبوقع ةیانج رمعلا نم ةرشع ةنماثلا زواجی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ يذلا ثدحلا بكترا اذإو•

.ةنس ةرشع سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی ، دبؤملا سبحلا
 ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی تقؤملا سبحلا اھتبوقع ةمیرج ثدحلا بكترا اذإو•

 .ةمیرجللً انوناق
. نرتقت مل وأ سبحلاب ةبوقعلا هذھ تنرتقا ءاوس ةمارغلاب ثدحلا بقاعی الو•
 يف ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا ماكحأ قیبطت يف ةمكحملا ةطلسب ةقباسلا ماكحألا لخت الو•

.ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا
) 16 ( ةدام•
 عیقوت نمً الدب – دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف – ثادحألا ةمكحمل زوجی•

 دحأب ثدحلا ىلع مكحت نأ سبحلا اھیف زوجی يتلا مئارجلا يفو ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا

) 17 ( ةدام•
 ةیداحلا نس غلب اذإف ،ةیباقعلا تاسسؤملا يف ثدحلا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت يرجی•

 لصفنم ناكم يف ذیفنتلا نوكی نأ ىلع ، ةماعلا نوجسلا دحأ يف اھنم ةیقابلا ةدملا وأ ةبوقعلا ھیلع ذفنت نیرشعلاو
 ثادحألاب ةصاخلا ةیباقعلا ةسسؤملا يف ھیلع ذیفنتلا رارمتسا زوجیو ، نینوجسملا يقابل ةصصخملا نكامألا نع
 .رھشأ ةتس زواجت ال ةیقابلا ةدملا تناكو كلذ نم ةروطخ كانھ نكی مل اذإ

) 18 ( ةدام•
 ةحنج وأ ةیانج بكتراو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلا ةحلصم وأ قیقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ•

 ھضرع بجیو ھیلع ضبقلا خیرات نم عوبسأ ىلع دیزت ال ةدملً ایطایتحا سبحلا زاج ،ً ایطایتحا ھسبح يضتقت
 .رھشأ ةثالث زواجی ال امب ىرخأ ددمل وأ ةدمل اھدیدجت يف رظنلل ثادحألا ةمكحم ىلع

 ةظحالملا رود ىدحإ ھعادیإ ةماعلا ةباینلل زوجیو ، ةنس ةرشع سمخ غلبی مل يذلا ثدحلاً ایطایتحا سبحی الو•
 عوبسأ ىلع عادیإلا ةدم دیزت الأ ىلع ، ھیلع ظفحتلا يعدتست ىوعدلا فورظ تناك اذإ بلط لك دنع ھمیدقتو
 .ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو اھدم ةمكحملا رمأت مل ام ھطبض خیرات نم

 مزتلی نأ ىلع ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ةقباسلا ةرقفلا يف ھیلع صوصنملا عادیإلا نمً الدب زوجیو•
 رانید يتئام زواجت ال ةمارغب مازتلالا اذھب لخی نم لك بقاعیو ، ةمكحملا وأ ةباینلا ةفرعمب ھبلط دنع ھمیدقتب
.ھمازتلاب اھیف لخی ةرم لك نع

 ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ظفحتلا وأ سبحلا رارق دم يف رظنلا دنع ثادحألا ةمكحمل زوجی امك•
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ھیلع ظفحتلل

) 19 ( ةدام•
 ةظحالمو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا ذیفنت ىلع فارشإلا كولسلا بقارم ىلوتی•

 ثدحلا نع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلإو ثادحألا ةمكحم ىلإً اریرقت عفری نأ ھیلع بجیو ، اھب مھیلع موكحملا
 .ھكولس ىلع فارشإلا ىلوتی يذلا

) 20 ( ةدام•
 نذإ نود ھبایغ وأ ھنكس رییغت وأ ھضرم وأ ثدحلا توم ةلاح يف كولسلا بقارم غالبإ ةیاعرلا يلوتم ىلع•

 نع لوؤسملا اذھ بقاعیو ، كلذب ھملع خیرات نم نیعوبسأ لالخ كلذو ھیلع أرطی رخآ ئراط يأ نع كلذكو
 .رانید فلأ زواجت ال ةمارغب داعیملا يف غالبإلا مدع

) 21 ( ةدام•
 اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4 (و )3 ( دونبلا دحأ ىضتقمب ھیلع ضورفملا ریبدتلا مكح ثدحلا فلاخ اذإ•

 وأ ھل ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجی ال امب ریبدتلا ةدم ةلاطإب مكحت نأ ھلاوقأ عامس دعب ةمكحمللف ، نوناقلا
 .ثدحلا ةلاح عم قفتی رخآً اریبدت ھب لدبتست نأ

) 22 ( ةدام•
 ةباین بلط ىلع ءانب وأ )19( ةدامللً اقفو كولسلا بقارم نم اھیلإ ةمدقملا ریراقتلا ىلع اھعالطا دعب ، ةمكحملل•

 ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ةیاعرلا يلوتم نم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا
 يضم دعب الإ هدیدجت زوجی الف بلطلا اذھ ضفر اذإو ، نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح ةاعارم عم ، ھلادبإب وأ
 .ھیف نعطلل لباق ریغ نأشلا اذھ يف رداصلا مكحلا نوكیو ، ھضفر خیرات نم لقألا ىلع رھشأ ةثالث

) 23 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب وأ اھسفن ءاقلت نم ثادحألا ةباین ترذنأ فارحنالل ضرعتلا تالاح نم ةلاح يف ثدحلا طبض اذإ•

 راذنإلا اذھ ىلع ضارتعالا زوجیو ، لبقتسملا يف ھكولس ةبقارمل ةباتك ھتیاعر يلوتم ثادحألا ةیاعر ةنجل نم
 ھیف لصفلاو ضارتعالا اذھ رظن يف عبتیو ،ھملست خیرات نمً اموی رشع ةسمخ لالخ ثادحألا ةمكحم مامأ
 .نعطلل لباق ریغ مكحلا نوكیو ةیئازجلا رماوألا يف نعطلل ةررقملا تاءارجإلا

 ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس زواجی ال يذلا سبحلاب بقاعیو•
: نم لك نیتبوقعلا نیتاھ

 ىدحإ يفً اددجم فارحنالل ھضرعت كلذ ىلع بترتو ،ثدحلا ةبقارم ، ةقباسلا ةرقفللً اقفو هراذنإ دعب لمھأ – 1•
.نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا

 ضرعت وأ ةمیرج ثدحلا باكترا كلذ ىلع بترت اذإ ھلبق ھتابجاو دحأ ءادأ يف لمھأو ثدحلا ھیلإ ملس –2•
 .نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحإب فارحنالل

) 24 ( ةدام•
 ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ، لاوحألا عیمج يف ثادحألا ةمكحمل•

 يتلا تارودلا روضحب فارحنالل ضرعملا وأ فرحنملا ثدحلا ةیاعر يلوتم مازلإب رارق رادصإ ، ثادحألا
ً اقفو كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ةرودلا ةدم ةمكحملا ددحتو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم اھمظنی
 تارودلا وأ تاودنلا روضح نع لوبقم رذع نود فلختی يذلا ةیاعرلا يلوتم بقاعیو ، اھددحی يتلا دیعاوملل
 .رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید ةئامسمخ نع لقت ال ةیلام ةمارغب اھیلإ راشملا

) 25 ( ةدام•
 نع لقت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، جاوزألا وأ دادجألا وأ نیوبألا ادع امیف•

 ةھجل وأ صخشل ھمیلستب مكحً اثدح ىفخأ نم لك نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام
 .كلذ ىلع هدعاس وأ رارفلل ھعفد وأ نوناقلا اذھ ماكحألً اقبط

) 26 ( ةدام•
 تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،ً انوناق اھیلع صوصنم دشأ ىرخأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم•

 يأب ھل اھلھس وأ اھكولس ىلع ھضرح وأ هدعاس وأ كلذل هدعأ وأ فارحنالا تالاح ىدحإلً اثدح ضرع نم لك
ً.العف فارحنالل ضرعتلا ةلاح ققحتت مل ولو ھجو

 ناك وأ دیدھت وأ هاركإ لئاسو ثدحلا عم مھتملا لمعتسا اذإ تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو•
 ناك وأ نوناقلا ىضتقمب ھیلإً املسم ناك وأ ھتظحالم وأ ھتیبرت نع لوؤسم وأ ھتیاعر يلوتم نم وأ ھلوصأ نم
 .مھركذ مدقت نمم يأ دنعً امداخ

 ال ةدمل سبحلا ةبوقعلا تناك ةفلتخم تاقوأ يف ولو ثدح نم رثكأ ىلع ةمیرجلا تعقو اذإ لاوحألا عیمج يفو•
.تاونس عبس ىلع دیزت

) 27 ( ةدام•
 نیرشعلاو ةیداحلا لمكی ملو ةنس ةرشع سمخ ھنس زواجت يذلا ثدحلا اھب عدوملا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدمل زوجی•

 صتخملا ةسسؤملا بیبط ری مل ام ، سبحلا ةبوقعل هذیفنت دنع ةسسؤملل ةیلخادلا تامدخلا يف لمعلاب ھفیلكت
 .ھب صاخلا ذیفنتلا فلمب نوُدت ةیحص بابسأل اھیف لمعلا نم هءافعإ

)28( ةدام•
 فرحلاو لامعألا يف ھلیغشت نوكی نأ ةنیعم ةینف ةراھمب عتمتی يذلاو ھیلع موكحملا ثدحلا لیغشت دنع ىعاری•

)29( ةدام ھتراھم عم بسانتت يتلا
 وأ ةینف لامعأ نم ھب موقی امعً ارجأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةبوقعلا ةدم يضقی يذلا ھیلع موكحملا ثدحلا قحتسی•

 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھب ردصی يتلا دعاوقللً اقفو اھنم لك يف هرجأ ددحتیو ، ةیمدخ وأ ةیجاتنا
 .هرجأ ةلیصح نم قافنإلا ةلاحلا هذھ يف ھیلع موكحملا ثدحللو ، لمعلاو

) 30 ( ةدام•
 ، سبحلا ةبوقع ذیفنت ةجیتن ھیلع موكحملا ثدحلا ةحص ىلعً اررض كانھ نأ ةیباقعلا ةسسؤملا بیبطل نیبت اذإ•

 ةمكحم سیئر ىلع رمألا ضرع ثادحألا ةباین ىلإ بلطی يذلا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدم غالبإ ھیلع بجو
 .ثدحلا نأش يفً ابسانم هاری امب رمأیل ثادحألا

) 31 ( ةدام•
 هذھ عنم زوجی الو ، ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ةرایزلل ةصصخملا نكامألا دحأ يف ھیلع موكحملا ثدحلا ةرایز متت•

 .ةسسؤملا لخاد ھكولسب قلعتی ببس يأل تارایزلا
 .اھلاوحأو ثادحألا ةرایز دعاوق میظنتب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق ردصیو•
) 32 ( ةدام•
 .يدارفنالا سبحلا فرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت زوجی ال•
ثلاثلا بابلا•
ثادحألا ةمكحم•
) 33 ( ةدام•
 ةمكحملاب ةمكحم لیكو نع ھتجرد لقت ال ءاضقلا لاجر دحأ نم لكشت ثادحأ ةمكحم ةیلكلا ةمكحملاب أشنت•

 نوكیو ءاسنلا نم لقألا ىلع امھدحأ نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخو ةاضقلا نم نانثا ھنواعیو ، ةیلكلا
 ریرقت میدقت هوجولا عیمج نم ثدحلا فورظ ثحب دعب نیریبخلا ىلعو ،ً ایبوجو ةمكاحملا تاءارجإ امھروضح
 .اھمكح ةمكحملا ردصت نأ لبق كلذو ةمكحملل

.ثادحألا ةباین ءاضعأ دحأ ةمكحملا يف ةماعلا ةباینلا لثمیو•
.اھئاشنإ رارق يف ةمكحم لك صاصتخا رئاود ددحتو•
 نم لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو عم قافتالاب لدعلا ریزو نم رارق امھیلإ راشملا نیریبخلا نییعتب ردصیو•

 .ریخألا نم رارق اھب ردصی يتلا طورشلا مھیف رفاوتت نم نیب
 ةنامألاب ھلمع يدؤی نأب ثادحألا ةمكحمل ةیفانئتسالا ةرئادلا مامأً انیمی ھتفیظو ماھم ةرشابم لبق ریبخلا فلحیو•

.قدصلاو
) 34 ( ةدام•
 ضرعتلا تالاح ىدحإ ھیف ترفاوت وأ ةمیرجلا ھیف تعقو يذلا ناكملاب ثادحألا ةمكحم صاصتخا ددحتی•

 بسحب ھمأ وأ ھیصو وأ ھتیاعر يلوتم وأ وھ ھیف میقی يذلا وأ ثدحلا ھیف طبض يذلا ناكملاب وأ فارحنالل
.لاوحألا

) 35 ( ةدام•
 ام ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا ثادحألا ةمكحم مامأ عبتت•

 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ صنت مل
) 36 ( ةدام•
 فورظ يف رظنلل ةیئالو ةطلسو نیفرحنملا ثادحألا ایاضق عیمج يف ةیئازج ةیئاضق ةطلس ثادحألا ةمكحمل•

 .فارحنالل نیضرعملا ثادحألا
 و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع صوصنملا مئارجلا يف لصفلاب اھریغ نود ةمكحملا هذھ صتختو•

 .نوناقلا اذھ نم )26(و )25(و )24(
) 37 ( ةدام•
 نم مزلی امب دوزتو ىرخألا مكاحملا تاسلج داقعنا نكامأ نع ةلصفنم نكامأ يف ثادحألا مكاحم تاسلج دقعت•

 .ثدحلا روضح ھیضتقی امو ةمكاحملا ةعیبط عم بسانتت يتلا لئاسولا
 ىضتقم تأر اذإ ثدحلا اھیف عدوی يتلا ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإب اھتاسلج دقع ةمكحمللو•

 .كلذل
) 38 ( ةدام•
 نأ ثدحلا رمأ يف لصفلا لبقو حنُجلاو تایانجلا مئارج يفو فارحنالل ضرعتلا تالاح يف ةمكحملا ىلع بجی•

 وأ فارحنالا ىلإ ھتعفد يتلا لماوعلا حضوی ثدحلا ةلاحبً اریرقت ھمیدقت دعب كولسلا بقارم لاوقأ ىلإ عمتست
 .ةربخلا لھأ يأرب ةناعتسالا ةمكحملل زوجی امك ،ھحالصإل ھتاحرتقمو ، ھل ضرعتلا

) 39 ( ةدام•
 لیحا ةنس ةرشع ينامث ىلع مھنس دیزت نورخآو ، رثكأ وأ ثدح مھنیب ناكو ةیانج باكتراب نومھتملا ددعت اذإ•

 .ثدحلا ىلإ ةبسنلاب نوناقلا اذھ ماكحأ قبطت نأ ىلع ،ً الصأ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عیمجلا
 اھلو هوجولا عیمج نم ھفورظ ثحبت نأ ثدحلا ىلع اھمكح ردصت نأ لبق ةلاحلا هذھ يف ةمكحملا ىلع بجیو•

 .ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب كولسلا يبقارم وأ ءاربخلا نم هارت نمب كلذ يف نیعتست نأ
 مھتاو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل ثدحلا ناك وأ ةیانجب ةطبترم ریغ ةحنج باكتراب نومھتملا ددعت اذإو•

.ةصتخملا ةمكحملا ىلإ نورخآلا لاُحیو ثادحألا ةمكحم ىلإ ثدحلا میدقت بجو ، ةحنُج وأ ةیانج باكتراب
) 40 ( ةدام•
 نوماحملاو دوھشلاو ھبراقأو ثدحلا ىوس اھرضحی نأ زوجی الو ةینالع ریغ يف ثدحلا ةمكاحم يرجت•

. صاخ نذإب روضحلا ةمكحملا ھل زیجت نمو كولسلا وبقارمو
 ةباین ماحم وأ ھتیاعر يلوتم روضحب ءافتكالاو ھسفنب ةمكاحملا روضح نم ثدحلا ءافعإ ثادحألا ةمكحملو•

 وأ ھلاؤس دعب ةسلجلا نم ثدحلا جارخإب رمأت نأ ةمكحمللو ، كولسلا بقارم ةمكاحملا رضحی نأ ىلع ، ھنع
 جارخإ ةلاح يف زوجی الو ، كلذل ةرورض تأر اذإ ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اوركُذ نمم يأ جارخإب
 امب ثدحلا ماھفإ دعب الإ ةنادإلاب مكحلا ةمكحملل زوجی ال امك ،كولسلا بقارم وأ ھیماحم جارخإب رمأت نأ ثدحلا
ً.ایروضح مكحلا ربتعی ةلاحلا هذھ يفو تاءارجإ نم ھتبیغ يف مت

) 41 ( ةدام•
 .ةمكاحملاو قیقحتلا يتلحرم يف ھنع عافدللً ایماحم لكوی نأ يف قحلا ھتیاعر يلوتمل وأ ثدحلل•
 .ةمھملا هذھب موقیً ایماحم ھل بدتنت نأ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجو ھنع عافدلل ٍيماحم لیكوت متی مل اذإو•
) 42 ( ةدام•
 .نوناقلا اذھل نیعضاخلا ثادحألا ىلع ءازجلا نوناق يف اھیلع صوصنملا دوعلا ماكحأ يرست ال•
) 43 ( ةدام•
 هذھ نم ةیلاخ ةفیحصلا ردصتو ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص يف قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم ماكحأ بسحت ال•

 .ماكحألا
) 44 ( ةدام•
 ذیفنتلا بجاو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ثدحلا ىلع رداصلا مكحلا نوكی•

 .فانئتساللً الباق ناك ولوً اروف
) 45 ( ةدام•
 اھتبوقع زواجت الو ثدحلا اھبكتری يتلا ةھاع ىلإ يضفملا ىذألاو غیلبلا ىذألا مئارج يفو حنجلا مئارج يف•

 .هدعب وأ مكحلا رودص لبق ھعم حلاصتی وأ ثدحلا نع وفعی نأ ھیلع ينجملل زوجی تاونس رشع ةدمل سبحلا
 تاسسؤملا ىدحإ يف عادیإلا وأ سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع وفعلا وأ حلصلا يف ھیلع ينجملا بغر اذإو•

 ھیف رظنتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ كلذبً ابلط مدقی نأ ھلف ھتنادإب يئاھنلا مكحلا رودص دعب ، ةیعامتجالا
 .ةقباسلا ةرقفللً اقفو

 ثدحلا نع جرفیو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا ىلع بترتی ام وفعلا وأ حلصلا لوبق ىلع بترتی لاوحألا لك يفو•
ً.اروف

) 46 ( ةدام•
 ثدحلا ةیاعر يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ، ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب ، ثادحألا ةمكحمل زوجی•

ةیتآلا لاوحألا يف
 فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ انز وأ ضرع كتھ وأ باصتغا ةمیرج يف ةیاعرلا يلوتم ىلعً ایئاھن مكح اذإ – 1•

 .ةمیرج يأ يف سبحلابوأ ةنامألاو
 راھتشالل ةجیتن وأ ةلماعملا ءوس ببسب ھتیبرت وأ ھقالخأ وأ ھتمالس وأ ثدحلا ةحص رطخلل ضرع اذإ – 2•

 .ةریسلا داسفب
.نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةیعامتجالا ةیاعرلا رود نمً اراد ثدحلا عادیإب مكح اذإ – 3•
 اھیلوتم تمرح يتلا ةیاعرلا قوقح ةرشابم تدنسأ ةقباسلا ةرقفللً اقبط ةیاعرلا نم دحلاب ةمكحملا تضق اذإف•

 .ثدحلا اھب عدوی يتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا راد ىلإ وأ نمتؤم صخش ىلإ وأ نیرخآلا ھبراقأ دحأ ىلإ اھنم
) 47 ( ةدام•
 يتلاو ثادحألا ةباین ىلع ةحنُج وأ ةیانج باكتراب مھتملا فرحنملا ثدحلا ضرع ثادحألا ةیامح ةطرش ىلوتت•

 .اھیف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاو ةیئازجلا ىوعدلا ةرشابمب اھدحو صتخت
) 48 ( ةدام•
 ھل نمل وأ ھیدلاول ثدحلا میلستب ردصت يتلا ماكحألا ادع ، ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجی•

 .ھیف رثأ تاءارجإلا يف وأ مكحلا يف نالطب وأ نوناقلا قیبطت يف أطخل الإ اھفانئتسا زوجی الف ، ھیلع ةیالولا
) 49 ( ةدام•
 .ةیلكلا ةمكحملاب كلذل صصخت رثكأ وأ ةیفانئتسا ةرئاد مامأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا نوكی•
 .ةمكحم لیكو نع لقت ال ةجردب امھنم لك نیرخآ نیوضعو راشتسم ةسائرب ةیفانئتسالا ةرئادلا لكشتو•
 يأ نوكی الأ ىلع لقألا ىلع ءاسنلا نم امھدحأ نوكی نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخ ةمكحملا نواعیو•

 .ىلوألا اھتلحرم يف ىوعدلا رظن يف كارتشالا ھل قبس دق امھنم
) 50 ( ةدام•
 ، ثادحألا ةباین نم وأً انوناق ھلثمی نم وأ ھلكوی نم وأ ثدحلا نم بلطب ةیفانئتسالا ةرئادلا ىلإ فانئتسالا عفری•

 .ةحنُج وأ ةیانج ةمیرجلا تناك ءاوس
) 51 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم ردصی دیدج رارقب الإ ھب قطنلا موی نم ةلماك ةنس ةدمل هذیفنت لفُغأ ریبدت يأ ذفُنی ال•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین
) 52 ( ةدام•
 رادصإو تاعزانملا عیمج يف لصفلاب هریغ نود اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئر صتخی•

 .نوناقلا اذھلً اقفو ةرداصلا ماكحألا ذیفنتب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا
) 53 ( ةدام•
 مكحلا ذیفنتب ةقلعتملا قاروألا عیمج ھیف عدوت عوضوملا فلم ھیلإ مضی ذیفنتلل فلم ھیلع موكحم ثدح لكل أشنی•

 سیئر ىلع فلملا اذھ ضرعیو .ماكحأو رماوأو تارارق نم ذیفنتلا نأش يف ردصی ام ھیف تبثیو ھیلع رداصلا
 .ةقباسلا ةداملا يف ھیلع صن امم ءارجإ وأ رارق يأ ذاختا لبق ةمكحملا

) 54 ( ةدام•
 ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا رود ةرایزب ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ ثادحألا ةمكحم سیئر موقی•

 تاھجلا نم كلذ ریغو ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا
 .ثدحلا ةحلصمل تاءارجإلا نمً امزال هاری ام ذاختاب رمأیو ،لقألا ىلع رھشأ ةثالث لك كلذو ثادحألاب ةینعملا

) 55 ( ةدام•
 ماكحألً اقفو ثادحألا ةیاعر ةنجل تارارق نم وأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذیفنت يرجی•

 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق
) 56 ( ةدام•
 تررق ، ىوعدلا يف لصفلا لبق ھصحف يعدتست ةیسفنلا وأ ةیلقعلا وأ ةیندبلا ثدحلا ةلاح نأ ةمكحملا تأر اذإ•

 اذھ متی نأ ىلإ ىوعدلا يف ریسلا فقویو ، كلذل مزلت يتلا ةدملل ةبسانملا نكامألا دحأ يف ةظحالملا تحت ھعضو
 .صحفلا

) 57 ( ةدام•
 كاردإلا ىلع ةردقلا ثدحلا دقفأ يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع ضرم ریثأت تحت ةمیرجلل نوكملا لعفلا عقو اذإ•

 مكح ،هرایتخا ةیرح وأ ھكاردإ میسج وحن ىلع تفعضا ةیضرم ةلاحبً اباصم ةمیرجلا تقو ناك وأ رایتخالاو
 اذھ يف ةررقملا عاضوأللً اقفو ریبدتلا اذھ ذختیو ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ھعادیإب
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب باصی نملً اضیأ نوناقلا

) 58 ( ةدام•
 ھلو ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ھغالبإ بجی ، ھنأش يف ردصی مكح لكو ثدحلا ىلإ ھنالعإ نوناقلا بجوی ءارجإ لك•

 .نوناقلا اذھ يف ةررقملا نعطلا قرط ثدحلا ةحلصمل رشابی نأ
) 59 ( ةدام•
 .ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زوجی ال•
) 60 ( ةدام•
 اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ھنس نأ رابتعاب ةبوقعب مھتم ىلع مكُح اذإ•

.نوناقللً اقفو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ثادحألا ةباین تعفر
 تعفر اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنس نأ رابتعاب مھتملا ىلع مكُح اذإو•

 قاروألا ةلاحإو اھمكح ءاغلإب ءاضقلاو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ةماعلا ةباینلا
.ھیف فرصتلل ثادحألا ةباین ىلإ

 نم )18( ةدامللً اقبط ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا زوجیو مكحلا ذیفنت فقو بجی نیتقباسلا نیتلاحلا نم لك يفو•
 .نوناقلا اذھ

 ةماعلا ةباینلل زوجی هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مثً اثدح هرابتعاب مھتم ىلع مكُح اذإو•
.ةقباسلا تارقفلا يف نیبملا وحنلا ىلع ھیف رظنلا دیعتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ

عبارلا بابلا•
طرش تحت جارفإلا•
) 61 ( ةدام•
 ةدملا فصن ىضمأ دق ناك اذإ كلذو سبحلاب ھیلع موكحملا فرحنملا ثدحلا نع طرش تحت جارفإلا زوجی•

 ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم ةفرعمب ، ھنع ةعُضوملا ریراقتلا تناك ىتمو ، ھیلع اھب موكحملا
.ةبوقعلا نم ةیقابلا ةدملا طرش تحت جارفإلا نوكیو ً.انسح ھنع جارفإلا دعب ھكولس نوكی نأ عقوتت

) 62 ( ةدام•
 رفاوت نم ةباینلا ققحتتو ، ھتیاعر يلوتم نم وأ ثدحلا نم ثادحألا ةباین ىلإ طرش تحت جارفإلا بلط مدقی•

 ثدحلا نع ةیباقعلا ةسسؤملا نم ةمدقملا ریراقتلا ءوض ىلع ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا طورشلا
 .صتخملا كولسلا بقارم فارشإ تحت ثدحلا اذھ عضت نأ اھلو ، ھیلع موكحملا

) 63 ( ةدام•
 وأ كولسلا بقارم نم ریرقت ىلع ًءانب كلذو اھیف ھنع جرفأ يتلا ةدملا لالخ ھنع جرفملا ثدحلا كولس ءاس اذإ•

 ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإبً ارارق ثادحألا ةباین تردصأ ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم
.ھنع جارفإلا تقو مكحلا نم ةیقاب تناك يتلا ةدملا يضمیل

) 64 ( ةدام•
 ً.ایئاھن جارفإلا حبصأ ، ھتدم ءاضقنا ىتح طرش تحت جارفإلا غُلی مل اذإ•
سماخلا بابلا•
ةیماتخ ماكحأ•
) 65 ( ةدام•
ً اقبط ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا ىفُعی•

 .نوناقلا اذھل
) 66 ( ةدام•
 ھنأشب دری مل امیف ھیلإ راشملا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق يف ةدراولا ماكحألا قبطت•

 .نوناقلا اذھ يف صن
) 67 ( ةدام•
 ایاضق نع تامولعم رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع رظحی•

 .مھیلع مكحلا رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق ءاوس مھروص وأ نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا
 .امھیف مت امع صخلم وأ ثادحألا ایاضقل ةمكاحملا وأ قیقحتلا عئاقو رشن رظحی امك•
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسال ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن زوجیو•
 فلأ نع لقت ال ةمارغب ةداملا اذھ يف نیبملا رظحلا ةفلاخم نع ثبلا وأ ةعاذإلا وأ رشنلا نع لوؤسملا بقاعیو•

 .رانید فالآ ةسمخ زواجت الو رانید
) 68 ( ةدام•
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخاب ردصی•

.لمعلاو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو تابجاو يدؤی نأب ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحیو•
) 69 ( ةدام•
 ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم میظنتو دیدحتل ةمزاللا تارارقلا لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ردصی•

 .اھیف نیلماعلا بدنو نییعتو اھراقم دیدحتو ، نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا
ةیحاضیإلا ةركذملا•
2015 ةنسل )111( مقر نوناقلل•
ثادحألا نوناق رادصإب•
يضاملا نرقلا نم ریخألا فصنلا يف ثادحألا تاعیرشت تروطت•
 ةیملعلا ةیبرتلا لوصأ نمض لفطلل ةلودلا اھرفوت نأ بجی يتلا ةیامحلا دعاوق راطإ يف اھیلإ رظنی حبصأو•

 .ةثیدحلا
 خیراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا اھیلع تقفاو يتلا لفطلا قوقح ةیقافتا تردص دقف راطإلا اذھ يفو•

 م1991 ةنسل )104( مقر موسرملاب تیوكلا ةلود اھنیب نمو لودلا مظعم اھیلع تقداصو م20/11/1989
 ةیقافتالاب ةحضوملا لفطلا قوقح مارتحاب فارطألا لودلا اھیف تمزتلا يتلاو م25/9/1991 خیراتب رداصلا
 قلعتت يتلا تاءارجإلا عیمج يف ھنأ ىلع تصن امك ، زییمتلا عاونأ نم عون يأل لافطألا عاضخإ مدعبو
 وأ ةیرادإلا تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم اھب تماق ءاوس لافطألاب
 .لافطألا حلاصمل لوألا رابتعالا يلوی نأ تاءارجإلا هذھ لك يف بجیف ةیعیرشتلا

 ةماقإلا ریفوت اھنمو ةلودلا ةدعاسمو ةیامح ىلع لوصحلا يف ، ھتئیب نم مورحملا لفطلا قحب ةیقافتالا تینع امك•
 ةفلاخمب ھماھتا متی لفط لك قحب فارطألا لودلا فارتعابو لافطألا ةیاعرل صصخت تاسسؤم يف ھل ةبسانملا
 يف ھجامدنا ةداعإ لیعفتو ھنس اھیف ىعاری ةیناسنإ ةقیرطب لماعی نأ يف كلذ ھیلع تبثی وأ يئازجلا نوناقلا
 ھیلع نیینوناقلا ءایصوألا وأ ھیدلاو قیرط نع ھیلإ ةھجوملا مھتلابً اروف هراطخإو ھتءارب ضارتفابو عمتجملا
 يف لصفلل ةلقتسم ةیئاضق ةئیھ ھتمكاحمل صصخت نأو ھعافد میدقتل ةمزاللا ةینوناقلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو
 نیضرعملا وأ نیفرحنملا لافطألل ةبسانم تاسسؤمو تاءارجإو تاعیرشتً اضیأ صصخت نأو ، هاوعد
 .فارحنالل

 مقر اھرارق بجومب ثادحألا ءاضق ةرادإل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا تردصأ امك•
 اھنمو ثادحألا ءاضق يف اھرفاوت مزلی يتلا ئدابملا نمً اددع تسرأ يتلاو )نیكب دعاوق( ناونع تحت 40/33

 وھ ءاضقلا اذھ لثم ءاشنإ نم فدھلا نأو ، دلب لكل ةینطولا ةیمنتلا ةیلمع نم أزجتی ال ءزج وھ ءاضقلا اذھ نأ
 كلذل نیلھؤملا نم مھل ةنواعملا تاطلسلاو ءاضقلا اذھ نوسرامی نم نوكی نأو ، ثدحلل هافرلاو ةیاعرلا قیقحت
 يھو ةیساسألا تارابتعالا نم ددع ءوض يف ءاضقلا اذھ لمعی نأو ةیبیردت تارود بجومبً اصاخً الیھأت
 لوصحلا يف اذكو ، تمصلا مازتلا يفو ، ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ھغالبإ يف ھقحو ، ثدحلا يف ةءاربلا ضارتفا
 يفو مھباوجتساو دوھشلا ةھجاوم يف ھقحو ، يصولا وأ امھدحأ وأ نیدلاولا روضح يفو ، ماحم تامدخ ىلع
 ثادحألا لصف ةاعارمو مالعإلا لئاسوب ثدحلا ایاضق نع تامولعم رشن مدعو ىلعأ ةمكحم مامأ فانئتسالا
 ردقب فیفختلاو ، مھزاجتحال ةصصخملا تاسسؤملا يف ذیفنتلا ءانثأ وأ ةمكاحملا يف ءاوس نیغلابلا نع
 تحت جارفإلا ىلإ ءوجللا نم راثكإلاو ءازجلا نوناق يف ةررقملا ةیرحلل ةدیقملا ةددشملا تابوقعلا نم عاطتسملا
 .ھیف ریكبتلاو طرش

 ئدابملا قنتعا يذلا يبرعلا لفطلا قوقح ىلع قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ردص امك•
.لفطلا قوقح ةیقافتا يف ةدراولا فادھألاو ماكحألاو

 نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا نألً ارظنو ةیلودلا ةرسألا اھتقنتعا يتلاو ةمدقتملا ئدابملا ةاعارمبو•
 ثادحألل ةیئانجلا ةلماعملا ىلإ رظنلا اھلالخ روطت دوقع ةثالث ىلع دیزی ام هرودص ىلع ىضم دق ثادحألا
 تاءازجلا يف رظنلا لبق مھل يوبرتلاو يعامتجالا جالعلا وھ ساسألا يف اھنم دوصقملا فدھلا حبصأ ثیحب
 مھل نییداع دارفأك مھعمتجم يف طارخنالاو يوسلا قیرطلا ىلإ ةدوعلل مھلھؤی يذلا وحنلا ىلع كلذو ، ةیباقعلا
: باوبأ ةسمخ ىلعً المتشم ثادحألل نوناق دادعإ ىضتقا يذلا رمألا وھو ، ھب ضوھنلاو ھمدقت يف لعاف رود

: ةماعلا ماكحألا : لوألا بابلا•
 ثدحلاو ثدحلا اھنمو نوناقلا يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تاملكلا فیرعت ھنم ىلوألا ةداملا تنمضتو•

 تاسسؤمو ثادحألا ةیامح ةطرشو ثادحألا ةباینو ثادحألا ةمكحمو ، فارحنالل ضرعملاو ، فرحنملا
 رادو ، ةفایضلا رادو ، ةیباقعلا تاسسؤملاو ، ةظحالملا رادو ، لابقتسا زكرمو ، ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا
 بقارمو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكمو ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمو ، عادیإلا
.ةیاعرلا يلوتمو ثادحألا ةیاعر ةنجلو ، كولسلا

 باكترا تقو ةلماك نینس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلل ةیئازجلا ةیلوؤسملا عانتما )2( ةداملا تررق دقو•
 تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی نأب )3( ةداملا تضقو ، ةمیرج لكشت ةعقاو يأ
 بسحتو ثدحلا نس ررقتل ةصتخملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحمللو رخآ يمسر يصخش
 ثادحألا ةیامحل تءاج يتلا ثادحألا ةیاعر ةنجل تاصاصتخا )4( ةداملا تنیبو يدالیملا میوقتلاب نسلا
.فارحنالل نیضرعملا

 مئارج نم ثدحلا ھبكتری ام ةجلاعمل ةررقملا ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلل نوناقلا نم يناثلا بابلا صصُخو•
.ثادحألا نم نیتینس نیتئف نیب تزیمف

 .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا : ىـلوألا ةئفلا•
 .ةرشع ةسداسلا زواجتت ملو ةرشع ةسماخلا ھنس غلب يذلا ثدحلا : ةیناثلا ةئفلا•
 ةیئاقولا ریبادتلا نوناقلا نم )5( ةداملا تنیب دقف نوناقلا نم )14 ىلإ 5( نم داوملا اھتنیب ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو•

.ثدحلا ىلع اھب مكحلا زوجی يتلا ةیجالعلاو
 وأ ریبدت يأب ةینسلا ةلحرملا هذھ يف ثدحلا ىلع مكحی نأ زوجی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةیناثلا ةرقفلا تضقو•

 .ةیعبت تابوقع نم ھیلع يضقی ام ادع رخآ نوناق يف اھیلع صوصنم ةیئازج ةبوقع
 عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ هرمع نم ةعباسلا غلبی مل نم نأش يف ذختی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةثلاثلا ةرقفلا تنیبو•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف
 .)5( ةداملا يف اھیلإ راشملا ریبادتلا فیرعت )13 ىلإ 6( نم داوملا تلوانتو•
 تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع نسلا هذھ يف ثدحلا اھیف بكتری يتلا ةلاحلا مكح )13( ةداملا تنیب امك•

 .بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجی ثیحب ةددعتم مئارج لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا اھضعبب
 .نورشعلاو ةـیداحلا نــــــس ھــــــیلع موــــــكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی نأب )14( ةداملا تضق امك•
 ةداملا تنیبف ةرشع ةسداسلا زواجی ملو ةنس ةرشع سمخ ثدحلا نس اـــــھیف غــــــلب يتلاو : ةیناثلا ةئفلا امأ•

 ذیفنتلا ةمارغلاب مكحلا ةـــلاح يــــــــف زوجی ال ھنأو ً،انوناق ةررقملا ةبوقعلا ھل ففخت نأ ىلع نوناقلا نم )15(
 .ذیفنتلا تقو ةلماك ةنس ةرشع تس هرمع زواجی مل نم ىلع يندبلا هاركإلا قیرطب

 ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا قیبطت يف ةمكحملا ةطلس ةداملا هذھ نم ةریخألا ةرقفلا تنیب امك•
 .ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا يف ةصاخلا

 عیقوت نمً الدب دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف ، ةمكحملل )16( ةداملا تزاجأو•
 نم )6( ، )5( ، )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحت نأ )15( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلا
 .)5( ةداملا

.ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت نكامأ )17( ةداملا تنیبو•
 ةحلصمل كلذ ثادحألا ةباین تأر اذإ ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلل يطایتحالا سبحلا )18( ةداملا تزاجأو•

 ، ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبی مل يذلا ثدحلل ةبسنلاب سبحلا اذھ ترظحو ، ھتاذ ثدحلا ةحلصمل وأ قیقحتلا
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ةظحالملا رود ىدحإ يف ثدحلا عادیإ ةباینلل تزاجأو

 ثدحلا ةفلاخم )21( ةداملا تنیب امك ثادحألا ىلع كولسلا بقارم لامعأ نع )20( و )19( ناتداملا ثدحتتو•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأل

 ةیاعر ةنجل وأ ةباینلا بلط ىلع ءانب وأ اھیلإ مدقت يتلا ریراقتلا ىلع ءانب ، ةمكحملل )22( ةداملا تزاجأو•
 ةاعارم عم رخآب ھلادبإب وأ ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ، ةیاعرلا يلوتم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا
 .نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح

 وأ ةیاعرلا يلوتم اھبكتری يتلا مئارجلا ىلع باقعلا ىلع نوناقلا نم )26 ىلإ 23( نم داوملا تصنو•
 .ثدحلا نع نولوؤسملا

 ةسسؤملا لخاد اھنوضاقتی يتلا روجألاو ثادحألا لیغشت تاءارجإو دعاوق )30 ىلإ 27( نم داوملا تلمتشاو•
 .ةیباقعلا

 )32( ةداملا ترظح امك ،ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ثادحألا ةرایزل ةصصخملا نكامألا ىلإ )31( ةداملا تراشأو•
.يدارفنالا سبحلا ةفرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت

 اھلیكشت نوناقلا نم )35(و )34(و )33( داوملا اھیف تنیب ، ثادحألا ةمكحمل نوناقلا نم ثلاثلا بابلا صصخو•
 ایاضق يف ةیئازج تاطلس نم اھل ام )36( ةداملا تددحو ، اھتاءارجإ يف عبتملا نوناقلاو اھتاصاصتخا دیدحتو
 صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب اھریغ نود صتخت امك ، فارحنالل نیضرعملا ثادحألاو نیفرحنملا ثادحألا
 .)26(و )25(و )24(و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع

 اھعامتساو اھداقعنا نكامأ نم ثادحألا ةمكحم يف تاسلجلا داقعنا ریس ةیفیك )38(و )37( ناتداملا تحضوو•
 .كولسلا بقارم لاوقأل

 ثادحأ مھنیب نم نوكیو ةحنج وأ ةیانج باكتراب نومھتملا اھیف ددعتی يتلا ةلاحلا مكح )39( ةداملا تنیبو•
 .نورخآ

 امك ، روضحلا نم ثدحلا ءافعإ يف ةطلس ةمكحمللو ةینالع ریغ يف ةمكاحملا ىرُجت نأ )40( ةداملا تبجوأو•
 ھل لكوی مل اذإو ھتیاعر يلوتم قیرط نع وأ ھسفنب امإ يماحم لیكوتب مھتملا ثدحلا قح )41( ةداملا ترقأ
 .كلذ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجوً ایماحم

 ماكحأ باستحا مدع ىلع )43( ةداملا تصنو ، ثادحألا ىلع دوعلا ماكحأ نایرس مدع )42( ةداملا تررق امك•
 كلذو ماكحألا نم ةیلاخ ثدحلل ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص رادصإ تبجوأو ، قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم
. ھلبقتسم ىلعً اصرح

ً الباق ناك ولوً اروف )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب رداصلا مكحلا ذیفنت )44( ةداملا تبجوأو•
 .فانئتسالل

 ىلع بترتی ام اھیلع يرسیو ثدحلا اھبكتری يتلا مئارجلا ضعب نع وفعلا وأ حلصلا ماكحأ )45( ةداملا تنیبو•
 .عمتجملا يف طارخنالا نع ةبوقعلا ھقوعت ال ىتحو ثدحلا ةحلصم ةاعارمل كلذو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا

 ، اھیف ةنیبملا لاوحألا يف ةیاعرلا يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ةمكحملل )46( ةداملا تزاجأو•
 .ثادحألا مئارجب ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلا يف ةصتخملا ةھجلا )47( ةداملا تحضوأو

 .ةیفانئتسالا ةرئادلا لیكشتو ثادحألا ةمكحم ماكحأ فانئتسا قرط )50 ىلإ 48( نم داوملا تحضوأ امك•
 ردصی دیدج رارقب الإ ریبدتلا ذفنی ال نأب )51( ةداملا تحضوأ دقف ةلماك ةنس ةدمل ریبادتلا دحأ ذیفنت لفُغأ اذإو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم
 .ذیفنتلا تاعزانم عیمج يف لصفلا اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئرب )52( ةداملا تطانأ امك•
 وأ رارق يأ هذاختا لبق ثادحألا ةمكحم سیئر ىلع ضرعی ثدح لكل ذیفنتلل فلم ءاشنإ )53( ةداملا تررقو•

 .ذیفنتلا تاعزانم يف ءارجإ
 رود ةرایز ، ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ وھ ىلوتی نأب ثادحألا ةمكحم سیئر ىلإ )54( ةداملا تدھعو•

 ریغو ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا
 .ثدحلا ةحلصملً امزال هاری امب رمأیل مھب ةینعملا تاھجلا نم كلذ

 تاءارجإلا نوناق ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذفنت )55( ةدامللً اقفوو•
 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو

 تاءارجإ فقوتو كلذ ىعدتسا اذإً ایسفن وأً ایلقع وأً ایندب ثدحلا صحف ةیناكمإ )57(و )56( ناتداملا تنیبو•
 فعض وأ يسفن وأ يلقع ریثأت تحت عقو ةمیرجلل نوكملا لعفلا نأ تبث اذإو ، صحفلا متی نأ ىلإ ىوعدلا ریس
ً اضیأ ریبدتلا اذھ ذختیو ، ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكح ، يلقع
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب

 لكبو ھب ھنالعإ نوناقلا بجویو ثدحلا دض ذختی ءارجإ لكب ، ثدحلا ةیاعر يلوتم غالبإ )58( ةداملا تبجوأو•
 .نوناقلا يف ةررقملا قرطلاب مكحلا وأ ءارجإلا اذھ ىلع نعطلا ةرشابم ھل تزاجأو ، هدض ردصی مكح

 رمع فالتخا توبث )60( ةداملا تنیب امك ، ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زاوج مدعب )59( ةداملا تضقو•
 تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ ةماعلا ةباینلل زوجی ھنإف مكحلا رودص دعب ةیمسرلا قاروألاب ثدحلا
 نم )18( ةدامللً اقفو ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا تزاجأو ، مكحلا ذیفنت فقو بوجو عم ھیف رظنلا دیعتل مكحلا
 .نوناقلا اذھ

 جارفإلا تاءارجإو دعاوق )64 ىلإ 61( نم داوملا تلوانت دقف ، طرش تحت جارفإلل عبارلا بابلا صصُخو•
 ماظنلا اذھ يف عسوتلا يف ةیلودلا ئدابملا اھیف يعور يتلاو ، سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع طرش تحت
 وأ ثدحلا نم طورشملا جارفإلا بلطب مدقتلا زاوجو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلل ةبسنلاب
 ةباینلف ھكولس ءاس اذإو ، ھكولس نسح عقوت عم اھیلع موكحملا ةدملا فصن ءاضقنا دعب ھتیاعر يلوتم نم
 .ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإ ثادحألا

 يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا )65( ةداملا تفعأ ثیح نوناقلل ةیماتخلا ماكحألل سماخلا بابلا صصُخو•
 .ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر

 .نوناقلا اذھ يف صن ھنأشب دری مل امیف ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق قیبطت )66( ةداملا تددحو•
 يأ رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع )67( ةداملا ترظحو•

 رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق مھروص وأ ثادحألا نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا ایاضق نع تامولعم
 اذھ ةفلاخم تبقاعو ، اھیف راد امع صخلم وأ مكاحملا تاسلج وأ قــیقحتلا عئاقو رشن ترظح امك ، مكحلا
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسا ىلإ ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن طقف تزاجأو ، ةمارغلا ةبوقعب رظحلا

 نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخال ردصی نأب )68( ةداملا تررق امك•
 ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحی نأ ىلع لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو يدؤی نأب

 ةیاعرلا تاسسؤمل ةمظنملا تارارقلا رادصإ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ىلوتی نأب )69( ةداملا تضقو•
 .اھیف نیلماعلا بدن وأ نییعتو اھراقم دیدحتو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا ةیعامتجالا

•
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ثادحألا ةرادإ نوناق

ءارزولا سلجم
2015 ةنسل )111( مقر نوناق
ثادحألا نوناق رادصإب
، روتسدلا ىلع عالطالا دعب

، ھل ةلدعملا نیناوقلاو م1960 ةنسل )16( مقر نوناقلاب رداصلا ءازجلا نوناق ىلعو•
 1960 ةنسل )17( مقر نوناقلاب رداصلا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق ىلعو•
، ھل ةلدعملا نیناوقلاو•
، نوجسلا میظنت نأشب 1962 ةنسل )26( مقر نوناقلا ىلعو•
 ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )38( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا نوناق ىلعو•

، ھل
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )67( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا يندملا نوناقلا ىلعو•
،ثادحألا نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
، اھیف راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو تاردخملا ةحفاكم نأش يف 1983 ةنسل )74( مقر نوناقلا ىلعو•
ھل ةلدعملا نیناوقلاو ةیصخشلا لاوحألا نأش يف 1984 ةنسل )51( مقر نوناقلا ىلعو•
 راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو ةیلقعلا تارثؤملا ةحفاكم نأش يف 1987 ةنسل )58( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•

، اھیف
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو ءاضقلا میظنت نوناق نأشب 1990 ةنسل )23( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•
، تصنتلا ةزھجأو ةیفتاھلا تالاصتالا ةزھجأ لامعتسا ةءاسإ نأشب 2001 ةنسل )9( مقر نوناقلا ىلعو•
رشنلاو تاعوبطملا نأش يف 2006 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
 ربع ةمظنملا ةمیرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب رداصلا 2006 ةنسل )5( مقر نوناقلا ىلعو•

، لافطألاو ءاسنلا ةصاخو صاخشألاب راجتإلا ةبقاعمو عنم نأشب اھلوكوتوربو ، ةینطولا
، عومسملاو يئرملا مالعإلا نأشب 2007 ةنسل )61( مقر نوناقلا ىلعو•
،يلھألا عاطقلا يف لمعلا نأشب 2010 ةنسل )6( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأش يف 2010 ةنسل )8( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةماعلا تادعاسملا نأش يف 2011 ةنسل )12( مقر نوناقلا ىلعو•
، لفطلا قوقح نأش يف 2015 ةنسل )21( مقر نوناقلا ىلعو•
لفطلا قوقح ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب 1991 ةنسل )104( مقر موسرملا ىلعو•
، يبرعلا لفطلا قوقح قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ىلعو•
•
:هانردصأو ھیلع انقدص دقو ، ھصن يتآلا نوناقلا ىلع ةمألا سلجم قفاو•
•
ىلوأ ةدام•
 .ثادحألا نأش يف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعی•
ةیناث ةدام•
 مامأ ةروظنملا تابلطلاو ىواعدلا ةفاك قفارملا نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا مكاحم ىلإ اھتلاحب لاحت•

 صاصتخا نم تحبصأ يتلاو ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا ةمكحم
 لمعلا لبق اھمامأ ةروظنملا نوعطلا رظن يف زییمتلاو فانئتسالا اتمكحم رمتست نأ ىلع ، ثادحألا مكاحم
 .ثدحلل حلصأ وھ امیف ھماكحأ قیبطتب مزتلتو ، نوناقلا اذھ ماكحأب

ةثلاث ةدام•
 .قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتی صن لكو ، ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىغُلی•
ةعبار ةدام•
 لمعیو ةیمسرلا ةدیرجلا يف رشنیو نوناقلا اذھ ذیفنت – ھصخی امیف ٌلك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سیئر ىلع•

 .هرودص خیرات نم ةنس دعب ھب
تیوكلا ریمأ بئان•
حابصلا رباجلا دمحألا فاون•
ـھ 1437 لوألا عیبر 20 : يف فیسلا رصقب ردص•
م 2015 ربمــسید 31 : قفاوملا•
ثادحألا نوناق•
لوألا بابلا•
ةماع ماكحأ•
) 1 ( ةدام•
: اھنم لك نیرق نیبُملا ىنعملا نوناقلا اذھ مكح يف ةیلاتلا تاحلطصملاو تاملكلاب دصُقی•
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتی مل صخش لك : ثدحلا – 1•
 ھیلع بقاعیً العف بكتراو ةرشع ةنماثلا زواجتی ملو هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لمكأ نم لك : فرحنملا ثدحلا– 2•

.نوناقلا
: ةیتآلا تالاحلا ىدحإ يف دجوی ثدح لك : فارحنالل ضرعملا ثدحلا – 3•
 .ةفرطتم وأ ةیباھرإ تاعامجل مضنا وأ ةریسلا ءوس مھنع رھتشا نیذلا وأ مھب ھبتشملا وأ نیفرحنملا طلاخ اذإ – أ•
 ةلاح يف ھمأ ةطلس نم وأ ھیصو وأ ھتیاعر ىلوتم نم وأ ھیوبأ ةطلس نمً اقرام وأ كولسلا ئیس ناك اذإ – ب•

.ھتیلھأ مدع وأ ھبایغ وأ ھیلو ةافو
.بیردتلا وأ میلعتلا دھاعم وأ ةسردملا وأ تیبلا نم بورھلا داتعا اذإ – ج•
 يأب ةقدصلاو ناسحإلا ءادجتسا وأ ةھفات تامدخ وأ علس ضرع لوستلا لامعأ نم دعیو ،ً الوستم دجو اذإ – د•

 .شیعللً ایدجً ادروم حلصی ال امم تناك ٍةلیـسو
.لئاع نودب دجو اذإ – ـھ•
 ىلع ھتردق يف رثؤی وحن ىلع كلذو يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع وأ يدسج ضرمبً اباصم ناك اذإ – و•

 .ریغلا ةمالس وأ ھتمالس ىلع ھنم ىشخی ثیحب رایتخالا وأ كاردإلا
 .ينیدلا فرطتلاو ناطیشلا ةدبعك ةفرطتم تادقتعمو راكفأ قانتعاو رخآلا سنجلاب ھبشتلا – ز•
: ثادحألا ةمكحم – 4•
 .ثادحألا ایاضق رظنب صتختو نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةأشنملا ةمكحملا•
: ثادحألا ةباین – 5•
 اھریغو ثادحألا اھبكتری يتلا حنجلاو تایانجلا ایاضق يف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاب ةفلكم ةصصختم ةباین•

.نوناقلا اذھ يف ةنیبملا تاصاصتخالا نم
: ثادحألا ةیامح ةطرش – 6•
 اھنع تالالدتسالا عمجو مئارجلا هذھ نع يرحتلا ءارجإو ثادحألا مئارج ةحفاكمو عنمب موقت ةصصختم ةطرش•

 .ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ةسارحو ثادحألاب ةقلعتملا تارارقلاو ماكحألا ذیفنتو اھطبضو
: ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم – 7•
 نم مھریغو مھیلع موكحملا ثادحألا لابقتساب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو لبق نم فلكت ةسسؤم لك•

 ةعیبطو نسلاو سنجلا ثیح نم ةبسانملا عادیإلا تاسسؤم ىلع مھعیزوتو مھفینصتو مھعادیإ بولطملا ثادحألا
ً اقفو ةصتخملا تاھجلا نم اھریغ نم وأ ةمكحملا نم رمأب عادیإلا ناك ءاوس يلقعلا ىوتسملاو فارحنالا
 .نوناقلا اذھ ماكحأل

: يلی ام صخألا ىلع لمشتو•
: لابقتسالا زكرم – أ•
 رفاوتت ىتح مھئاویإو مھلاوحأ ةساردلً اتقؤم مھیلع ظفحتلل فارحنالل نیضرعملا ثادحألا لبقتسی يذلا ناكملا•

.عادیإلا وأ ةیاعرلا تاسسؤمل مھلاقتنا وأ مھجورخل ةمئالملا ةئیبلا
: ةظحالملا راد – ب•
 ةمكحم وأ ةماعلا ةباینلا ىرتو ةنس ةرشع سمخ نع مھنس لقی نیذلا ثادحألا زاجتحا ھیف متی يذلا ناكملا•

 .مھرمأ يف لصفلا نیحل مھتظحالمو مھیلع ظفحتلا ضرغبً اتقؤم اھیف مھعادیإ ثادحألا
: ةیباقعلا تاسسؤملا – ج•
 نم رارق اھمیظنتب ردصیو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت ھیف يرجی يذلا ناكملا•

 .ةیلخادلا ریزو عم قافتالاب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
: ةفایضلا راد – د•
 مھمیلستب ثادحألا ةیاعر ةنجل ررقت وأ ةمكحملا مكحت وأ ةباینلا رمأت نیذلا ثادحألا ءاویإ ھیف متی يذلا ناكملا•

 رفسیو ةیاعرلا هذھل ةساملا مھتجاحل مھیوذ لالخ نم وأ مھسفنأ ءاقلت نم اھل نومدقتی وأ نمتؤم لئاعك اھیلإ
 رادلا لبقت نأ زوجیو ، عمتجملل مھتداعإل ةمئالملا فورظلا مھل رفوتت ىتح مھلوبق بوجو نع يعامتجالا ثحبلا
 يف جامدنالل مھدادعإو مھلیھأتوً ایعامتجا مھجالع متی ملو اھب موكحملا ریبدتلا ةرتف اوھنأ نمل عادیإلا تالاح
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو نوصتخملا هدعی لماش يعامتجا ثحب ءوض يف كلذو ، يجراخلا عمتجملا

: عادیإلا راد – ـھ•
 ةئیب يف جامدنالل مھدادعإوً ایعامتجا مھلیھأت ةداعإ ىلوتتو ، اھب مھعادیإب موكحملا ثادحألا ھب عدوی يذلا ناكملا•

 يف ىعاریو .ةدیدجلا ةئیبلا عم مھفیكتلً انامض ةقحاللا ةیاعرلا جمارب لالخ نم مھجورخ دعب مھتعباتم مث ةحلاص
 تاطارتشالا اھب رفوتت نأ ىعاری امك ءاسنلا نم اھب نوفرشملاو اھیف نولماعلا نوكی نأ ثانإلل ةصصخملا رادلا
 .مھل ةبسانملا ةیاعرلاو

:ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتاكم – و•
 نیفرحنملا ثادحألا تالاح ةساردب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم فلكت ةیلھأ وأ ةیموكح بتاكم•

 رابتخالا تابلطتم ذیفنتب وأ ةصتخملا تاھجلا ىلإ مھنع ةیعامتجالا ریراقتلا میدقتو فارحنالل نیضرعملاو
 ةماعلا ةباینلا نم وأ ةمكحملا نم نیلوحملا ثادحألا لمشتو ،يئاھنلا جارفالا وأ طرش تحت جارفإلاو يئاضقلا
 .ةظحالملا رود وأ ةطرشلا نم وأ

 مھجالع لفكت يتلا تاحرتقملا مدقتو ةمكاحملل مھمیدقت لبق ثادحألل ةیعامتجالا ثوحبلا ءارجإب بتكملا صتخیو•
 تالاجمو لمعلا بتاكم عم نواعتلاو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا وأ ریبادتلا ددم ءاھتنا دعب
 .ثادحألا لیغشت تالاجم حتفل ةئیبلا يف لیغشتلا

: ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم – ز•
 ءایلوأل ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلاو ةیعوتلل تارود دادعإ ىلوتی لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب أشنی بتكم•

 ىلع ًءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ثادحألا ةمكحم رمأت نیذلا فارحنالل نیضرعملا وأ نیفرحنملا ثادحألا رومأ
 ةصتخملا تاھجلا تارودلا هذھ ذیفنت ىلع فارشإلا ىلوتتو اھیف ماظتنالاب مھمازلإ ثادحألا ةیاعر ةنجل بلط
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ددحیو ةینعملا ةیلھألا وأ ةیموكحلا تاھجلا وأ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب
 .ةیرادإلاو ةینفلا ھتیعبتو بتكملا اذھ تاصاصتخا لمعلاو

: كولسلا بقارم – ح•
 رابتخالا تابلطتمب مایقلل ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب قحلی يعامتجا ثحاب وأ يئاصخأ•

 تابلطتمب مایقلاو ، ةصتخملا تاھجلل ثادحألا نع تاساردلاو ریراقتلا میدقتو يعامتجالا ثحبلاو يئاضقلا
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم اھب ھیلإ دھعت يتلا ریبادتلا ذیفنتو يطرشلا جارفإلا

: ثادحألا ةیاعر ةنجل – ط•
 يئاضقلا رصنعلا لیثمت اھلیكشت يف ىعاریو مھحلاصم ةیامحو ثادحألا ةیاعر ىلع فرشت ةمئاد ةنجل•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھلیكشتب ردصیو ، ينمألاو يعامتجالاو يسفنلاو ينیدلاو ينوناقلاو
: ةیاعرلا يلوتم – 8•
 .صاصتخالا ةھج نم رارقب وأ مكحب ثدحلا ھیلإ ملُس صخش لكو ، يصولا وأ مألا وأ دجلا وأ بألا•
) 2 ( ةدام•
 بقاعی ةمیرج لكشت ةعقاو يأ باكترا تقو ةلماك تاونس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلاً ایئازج لأسی ال•

 .نوناقلا اھیلع
) 3 ( ةدام•
 عیمج يف ةمكحمللو ، رخآ يمسر يصخش تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی•

 .يدالیملا میوقتلاب نسلا بسحتو ، ھنس ریدقتل ةصتخملا ةیبطلا ةھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ لاوحألا
) 4 ( ةدام•
: يلی امب ثادحألا ةیاعر ةنجل صتخت•
 .ةبسانملا ةیاعرلا نكامأ يف مھعادیإب رمألاو فارحنالل نیضرعملا ثادحألا تالكشم يف رظنلا – 1•
 .ةصتخملا تاھجلا عم قیسنتلاب مھتاجایتحا ةیبلتو عمتجملا يف طارخنالل مھتداعإو مھلیغشتو مھلیھأت ةعباتم – 2•
 .ثدحلا دض اھنم ةرداصلا ریبادتلا يف رظنلا ةداعإ ةمكحملا نم بلطلا – 3•
 ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإل وأ نمتؤم لئاعل وأ ھتیاعر يلوتمل ثدحلا میلست ریبدت ذاختاب تارارقلا رادصإ – 4•

ً اقفو فارحنالل ثدحلا ضرعت تالاح يف كلذو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا وأ ثادحألل ةیعامتجالا
 .نوناقلا اذھ يف ةنیبملا طورشلل

يناثلا بابلا•
ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلا•
) 5 ( ةدام•
:ةیلاتلا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحی ةمیرج رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا بكترا اذإ•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 2 .میلستلا – 1•
.يئاضقلا رابتخالا – 4 .ةنیعم تابجاوب مازتلالا - 3•
.ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف عادیإلا – 5•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 6•
 تابوقع نم ھیلع ىضقی ام ادع رخآ نوناق يف ھیلع صوصنم ریبدت وأ ةبوقع ةیأب ثدحلا اذھ ىلع مكحی الو•

 .ةیعبت
 ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ ھنأش يف ذختی الف هرمع نم ةعباسلا غلبی مل ناك اذإف•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو
) 6 ( ةدام•
 صخش ىلإ ملس ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا مھنم يأ يف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلست نوكی•

 .كلذب اھلئاع دھعتی اھب قوثوم ةرسأ ىلإ وأ ھكولسو هریس نسحو ھتیبرتب دھعتی مھریغ نم وأ ھبراقأ نم نمتؤم
 بجو ھل ةقفن ریرقت ھیلإ ھمیلستب مكح نمم بلطو ھیلع قافنإلابً انوناق مزلی نم ھل ناك وا لام اذ ثدحلا ناك اذإو•

 ھتقفن نع لوئسملا ھب مزلی ام وأ ثدحلا لام نم لصحی يذلا غلبملا میلستلاب مكحلا يف نیعت نأ ةمكحملا ىلع
 نوناق يف ررقملا قیرطلاب اھلیصحت متیو ، ةقفنلا ءادأ دیعاومو ةددحملا ةسلجلاب ھنالعإ دعب كلذوً اعرش
.ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا

.تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل ھیلع قافنإلاب مزتلملا ریغ ىلإ ثدحلا میلستب مكحلا نوكیو•
) 7 ( ةدام•
 ةرازوب ةصتخملا تاھجلا ةفرعمب ھلابقتسال ةدعملا ةبسانملا نكامألا يف فارحنالل ضرعملا ثدحلا عادیإ بجی•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا
 اذإ ةمكحملل ھمیدقتل ثادحألا ةباین ىلع فارــحنالل ضرعملا ثدـــــحلا ضرــع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلعو•

: ةیتآلا ریبادتلا دحأ ثدحلا نأش يف ررقت نأ ةمكحمللو كلذ ھتحلصم تضتقا
 تادھعتلا ذخأ عم نمتؤم لئاعل ملس ،ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا ھیف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتمل ھمیلست – 1•

.لاوحألا عیمجب ةمزاللا
.ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ھعادیإ – 2•
 .لبقتسملا يف ھكولسو هریس نسح ةبقارمل ، ةباتك ھتیاعر يلوتم ىلإ راذنإلا ھیجوت – 3•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 4•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 5•
 ثدحلا ةحلصم نأ ةنجللا تأر اذإ( ةمكحملا نم رارق نود ریبادتلا هذھ دحأ ذاختا ثادحألا ةیاعر ةنجلل زوجیو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب كلذو ثدحلا ةلاحو قفتی امب ھلیدعت اھل نوكت امك ، )كلذ بلطتت
) 8 ( ةدام•
 عناصملا دحأ وأ ةصصختملا دھاعملا وأ زكارملا دحأب ھقاحلإ متی نأب ينھملا بیردتلاب ثدحلا قاحلإب مكحلا نوكی•

 ماظتنا قیعی ال امبو ثدحلا فورظ عم بسانتی امبو ھبیردت لبقت يتلا كلذب ةصتخملا عرازملا وأ رجاتملا وأ
.تاونس ثالث زواجت ال ریبدتلا اذھل ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، يساسألا میلعتلا يف ثدحلا

) 9( ةدام•
: كلذل ةدم ددحت نأ ىلع اھعیمج وأ ةیلاتلا تابجاولا دحأب ثدحلا مازلإب مــكحلا نوكی•
.اھیف ھبتشملا نكامألا دایترا رظح – 1•
 .قالخألا داسفو ةریسلا ءوسب مھنع رھتشا نم وأ نیدرشملا ةبحاصم رظح – 2•
 .ةمكحملا اھددحت تاھج مامأ ةددحم تاقوأ يف روضحلا – 3•
 يتلا كلذ ھباش ام وأ ةیحابإ مالفأ وأ فنعلا مالفأ اھیف دھاشی يتلا نكامألا ىلع ددرتلا ثدحلا ىلع رــــظحی – 4•

.ةراض ةیبلس راثآ نم اھیف امم مالفألا كلت دیلقت ىلإ وأ ھفارحنا ىلإ يدؤت
 .تاونس ثالث ىلع دیزت الو رھشأ ةتس نع مازلإلا ةدم لقت ال نأ ىلع•
) 10 ( ةدام•
 اھددحت يتلا تابجاولاب ھمایق عم فارشإلاو ھیجوتلا تحت ةیعیبطلا ھتئیب يف ثدحلا عضوب يئاضقلا رابتخالا متی•

 .نیتنس ىلع دیزت ال ةدمل كلذو كولسلا بقارم اھحرتقی يتلاو ةمكحملا
 ھیلع موكحملا ةظحالمو ثادحألا ةمكحم رارقلً اقفو يئاضقلا رابتخالا تابلطتم ذیفنت كولسلا بقارم ىلعو•

 ةیرود ریراقت ثادحألا ةمكحم ىلإ عفری نأ ھیلعو ، ھتیبرت ىلع نیمئاقلاو ھتیاعر يلوتملو ھل تاھیجوتلا میدقتو
 .ھیلع فارشإلاو هرمأ ىلوتی يذلا ثدحلا نع رھشأ ةثالث لك ةرم

 يف ةررقملا ةبسانملا ىرخألا ریبادتلا نم هارت ام ذختتل ةمكحملا ىلع رمألا ضرع رابتخالا يف ثدحلا لشف اذإف•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا

) 11 ( ةدام•
 ، لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 ىدحإ وأ ھلیھأتل بسانم دھعم يف عادیإلا نوكی ةصاخلا تاجایتحالا وأ ةقاعإلا يوذ نم ثدحلا ناك اذإو
 يف تاونس رشع ىلع دیزت الأ ىلع عادیإلا ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا
 ىلع بجیو ، فارحنالل ضرعتلا تالاح يف تاونس ثالثو ، حنجلا يف تاونس سمخو تایانجلا مئارج
 ررقتل رثكألا ىلع رھشأ ةتس لك ھكولسو ھتلاح نعً اریرقت ةمكحملل مدقت نأ ثدحلا اھب عدوأ يتلا ةسسؤملا
 .كولسلا بقارم ریرقت ءوض ىلع ھنأش يف هارت ام ةمكحملا

) 12 ( ةدام•
 ، ھنسو ةیضرملا ھتلاحو بسانتت يتلا ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 .ھتلاح اھیلإ وعدت يتلا ةیانعلا اھیف ىقلتیو
 ضرعی ةنس ىلع اھنم يأ دیزت نأ زوجی ال ةیرود تارتف يف جالعلا تحت ھئاقب ىلع ةباقرلا ةمكحملا ىلوتتو•

 غلب اذإو كلذب حمست ھتلاح نأ اھل تبث اذإ ھتیاعر يلوتمل ھمیلست ةمكحمللو ، ءابطألا ریراقت اھلالخ اھیلع
 تایفشتسملا ىدحإ ىلإ ھلقن متی ھجالع رارمتـسا يعدتست ھتلاح تناكو نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا
 .رابكلا جالعل ةصصختملا ةیجالعلا

) 13 ( ةدام•
 ضعبب اھضعب تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبت مل يذلا ثدحلا بكترا اذإ•

 عبُتی امك ، بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجو ةددعتم مئارج بكترا يذلا لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا
 .مكحلا كلذ ىلع ةقحال وأ ةقباس ىرخأ ةمیرج بكترا ثدحلا نأ ریبدتلاب مكحلا دعب رھظ اذإ كلذ

) 14( ةدام•
 .نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی•
) 15 ( ةدام•
 .ثدحلا ىلع دبؤملا سبحلاب الو مادعإلاب مكحی ال•
 وأ مادعإلا اھتبوقع ةیانج رمعلا نم ةرشع ةنماثلا زواجی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ يذلا ثدحلا بكترا اذإو•

.ةنس ةرشع سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی ، دبؤملا سبحلا
 ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی تقؤملا سبحلا اھتبوقع ةمیرج ثدحلا بكترا اذإو•

 .ةمیرجللً انوناق
. نرتقت مل وأ سبحلاب ةبوقعلا هذھ تنرتقا ءاوس ةمارغلاب ثدحلا بقاعی الو•
 يف ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا ماكحأ قیبطت يف ةمكحملا ةطلسب ةقباسلا ماكحألا لخت الو•

.ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا
) 16 ( ةدام•
 عیقوت نمً الدب – دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف – ثادحألا ةمكحمل زوجی•

 دحأب ثدحلا ىلع مكحت نأ سبحلا اھیف زوجی يتلا مئارجلا يفو ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا

) 17 ( ةدام•
 ةیداحلا نس غلب اذإف ،ةیباقعلا تاسسؤملا يف ثدحلا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت يرجی•

 لصفنم ناكم يف ذیفنتلا نوكی نأ ىلع ، ةماعلا نوجسلا دحأ يف اھنم ةیقابلا ةدملا وأ ةبوقعلا ھیلع ذفنت نیرشعلاو
 ثادحألاب ةصاخلا ةیباقعلا ةسسؤملا يف ھیلع ذیفنتلا رارمتسا زوجیو ، نینوجسملا يقابل ةصصخملا نكامألا نع
 .رھشأ ةتس زواجت ال ةیقابلا ةدملا تناكو كلذ نم ةروطخ كانھ نكی مل اذإ

) 18 ( ةدام•
 ةحنج وأ ةیانج بكتراو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلا ةحلصم وأ قیقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ•

 ھضرع بجیو ھیلع ضبقلا خیرات نم عوبسأ ىلع دیزت ال ةدملً ایطایتحا سبحلا زاج ،ً ایطایتحا ھسبح يضتقت
 .رھشأ ةثالث زواجی ال امب ىرخأ ددمل وأ ةدمل اھدیدجت يف رظنلل ثادحألا ةمكحم ىلع

 ةظحالملا رود ىدحإ ھعادیإ ةماعلا ةباینلل زوجیو ، ةنس ةرشع سمخ غلبی مل يذلا ثدحلاً ایطایتحا سبحی الو•
 عوبسأ ىلع عادیإلا ةدم دیزت الأ ىلع ، ھیلع ظفحتلا يعدتست ىوعدلا فورظ تناك اذإ بلط لك دنع ھمیدقتو
 .ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو اھدم ةمكحملا رمأت مل ام ھطبض خیرات نم

 مزتلی نأ ىلع ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ةقباسلا ةرقفلا يف ھیلع صوصنملا عادیإلا نمً الدب زوجیو•
 رانید يتئام زواجت ال ةمارغب مازتلالا اذھب لخی نم لك بقاعیو ، ةمكحملا وأ ةباینلا ةفرعمب ھبلط دنع ھمیدقتب
.ھمازتلاب اھیف لخی ةرم لك نع

 ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ظفحتلا وأ سبحلا رارق دم يف رظنلا دنع ثادحألا ةمكحمل زوجی امك•
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ھیلع ظفحتلل

) 19 ( ةدام•
 ةظحالمو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا ذیفنت ىلع فارشإلا كولسلا بقارم ىلوتی•

 ثدحلا نع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلإو ثادحألا ةمكحم ىلإً اریرقت عفری نأ ھیلع بجیو ، اھب مھیلع موكحملا
 .ھكولس ىلع فارشإلا ىلوتی يذلا

) 20 ( ةدام•
 نذإ نود ھبایغ وأ ھنكس رییغت وأ ھضرم وأ ثدحلا توم ةلاح يف كولسلا بقارم غالبإ ةیاعرلا يلوتم ىلع•

 نع لوؤسملا اذھ بقاعیو ، كلذب ھملع خیرات نم نیعوبسأ لالخ كلذو ھیلع أرطی رخآ ئراط يأ نع كلذكو
 .رانید فلأ زواجت ال ةمارغب داعیملا يف غالبإلا مدع

) 21 ( ةدام•
 اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4 (و )3 ( دونبلا دحأ ىضتقمب ھیلع ضورفملا ریبدتلا مكح ثدحلا فلاخ اذإ•

 وأ ھل ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجی ال امب ریبدتلا ةدم ةلاطإب مكحت نأ ھلاوقأ عامس دعب ةمكحمللف ، نوناقلا
 .ثدحلا ةلاح عم قفتی رخآً اریبدت ھب لدبتست نأ

) 22 ( ةدام•
 ةباین بلط ىلع ءانب وأ )19( ةدامللً اقفو كولسلا بقارم نم اھیلإ ةمدقملا ریراقتلا ىلع اھعالطا دعب ، ةمكحملل•

 ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ةیاعرلا يلوتم نم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا
 يضم دعب الإ هدیدجت زوجی الف بلطلا اذھ ضفر اذإو ، نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح ةاعارم عم ، ھلادبإب وأ
 .ھیف نعطلل لباق ریغ نأشلا اذھ يف رداصلا مكحلا نوكیو ، ھضفر خیرات نم لقألا ىلع رھشأ ةثالث

) 23 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب وأ اھسفن ءاقلت نم ثادحألا ةباین ترذنأ فارحنالل ضرعتلا تالاح نم ةلاح يف ثدحلا طبض اذإ•

 راذنإلا اذھ ىلع ضارتعالا زوجیو ، لبقتسملا يف ھكولس ةبقارمل ةباتك ھتیاعر يلوتم ثادحألا ةیاعر ةنجل نم
 ھیف لصفلاو ضارتعالا اذھ رظن يف عبتیو ،ھملست خیرات نمً اموی رشع ةسمخ لالخ ثادحألا ةمكحم مامأ
 .نعطلل لباق ریغ مكحلا نوكیو ةیئازجلا رماوألا يف نعطلل ةررقملا تاءارجإلا

 ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس زواجی ال يذلا سبحلاب بقاعیو•
: نم لك نیتبوقعلا نیتاھ

 ىدحإ يفً اددجم فارحنالل ھضرعت كلذ ىلع بترتو ،ثدحلا ةبقارم ، ةقباسلا ةرقفللً اقفو هراذنإ دعب لمھأ – 1•
.نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا

 ضرعت وأ ةمیرج ثدحلا باكترا كلذ ىلع بترت اذإ ھلبق ھتابجاو دحأ ءادأ يف لمھأو ثدحلا ھیلإ ملس –2•
 .نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحإب فارحنالل

) 24 ( ةدام•
 ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ، لاوحألا عیمج يف ثادحألا ةمكحمل•

 يتلا تارودلا روضحب فارحنالل ضرعملا وأ فرحنملا ثدحلا ةیاعر يلوتم مازلإب رارق رادصإ ، ثادحألا
ً اقفو كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ةرودلا ةدم ةمكحملا ددحتو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم اھمظنی
 تارودلا وأ تاودنلا روضح نع لوبقم رذع نود فلختی يذلا ةیاعرلا يلوتم بقاعیو ، اھددحی يتلا دیعاوملل
 .رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید ةئامسمخ نع لقت ال ةیلام ةمارغب اھیلإ راشملا

) 25 ( ةدام•
 نع لقت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، جاوزألا وأ دادجألا وأ نیوبألا ادع امیف•

 ةھجل وأ صخشل ھمیلستب مكحً اثدح ىفخأ نم لك نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام
 .كلذ ىلع هدعاس وأ رارفلل ھعفد وأ نوناقلا اذھ ماكحألً اقبط

) 26 ( ةدام•
 تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،ً انوناق اھیلع صوصنم دشأ ىرخأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم•

 يأب ھل اھلھس وأ اھكولس ىلع ھضرح وأ هدعاس وأ كلذل هدعأ وأ فارحنالا تالاح ىدحإلً اثدح ضرع نم لك
ً.العف فارحنالل ضرعتلا ةلاح ققحتت مل ولو ھجو

 ناك وأ دیدھت وأ هاركإ لئاسو ثدحلا عم مھتملا لمعتسا اذإ تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو•
 ناك وأ نوناقلا ىضتقمب ھیلإً املسم ناك وأ ھتظحالم وأ ھتیبرت نع لوؤسم وأ ھتیاعر يلوتم نم وأ ھلوصأ نم
 .مھركذ مدقت نمم يأ دنعً امداخ

 ال ةدمل سبحلا ةبوقعلا تناك ةفلتخم تاقوأ يف ولو ثدح نم رثكأ ىلع ةمیرجلا تعقو اذإ لاوحألا عیمج يفو•
.تاونس عبس ىلع دیزت

) 27 ( ةدام•
 نیرشعلاو ةیداحلا لمكی ملو ةنس ةرشع سمخ ھنس زواجت يذلا ثدحلا اھب عدوملا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدمل زوجی•

 صتخملا ةسسؤملا بیبط ری مل ام ، سبحلا ةبوقعل هذیفنت دنع ةسسؤملل ةیلخادلا تامدخلا يف لمعلاب ھفیلكت
 .ھب صاخلا ذیفنتلا فلمب نوُدت ةیحص بابسأل اھیف لمعلا نم هءافعإ

)28( ةدام•
 فرحلاو لامعألا يف ھلیغشت نوكی نأ ةنیعم ةینف ةراھمب عتمتی يذلاو ھیلع موكحملا ثدحلا لیغشت دنع ىعاری•

)29( ةدام ھتراھم عم بسانتت يتلا
 وأ ةینف لامعأ نم ھب موقی امعً ارجأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةبوقعلا ةدم يضقی يذلا ھیلع موكحملا ثدحلا قحتسی•

 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھب ردصی يتلا دعاوقللً اقفو اھنم لك يف هرجأ ددحتیو ، ةیمدخ وأ ةیجاتنا
 .هرجأ ةلیصح نم قافنإلا ةلاحلا هذھ يف ھیلع موكحملا ثدحللو ، لمعلاو

) 30 ( ةدام•
 ، سبحلا ةبوقع ذیفنت ةجیتن ھیلع موكحملا ثدحلا ةحص ىلعً اررض كانھ نأ ةیباقعلا ةسسؤملا بیبطل نیبت اذإ•

 ةمكحم سیئر ىلع رمألا ضرع ثادحألا ةباین ىلإ بلطی يذلا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدم غالبإ ھیلع بجو
 .ثدحلا نأش يفً ابسانم هاری امب رمأیل ثادحألا

) 31 ( ةدام•
 هذھ عنم زوجی الو ، ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ةرایزلل ةصصخملا نكامألا دحأ يف ھیلع موكحملا ثدحلا ةرایز متت•

 .ةسسؤملا لخاد ھكولسب قلعتی ببس يأل تارایزلا
 .اھلاوحأو ثادحألا ةرایز دعاوق میظنتب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق ردصیو•
) 32 ( ةدام•
 .يدارفنالا سبحلا فرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت زوجی ال•
ثلاثلا بابلا•
ثادحألا ةمكحم•
) 33 ( ةدام•
 ةمكحملاب ةمكحم لیكو نع ھتجرد لقت ال ءاضقلا لاجر دحأ نم لكشت ثادحأ ةمكحم ةیلكلا ةمكحملاب أشنت•

 نوكیو ءاسنلا نم لقألا ىلع امھدحأ نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخو ةاضقلا نم نانثا ھنواعیو ، ةیلكلا
 ریرقت میدقت هوجولا عیمج نم ثدحلا فورظ ثحب دعب نیریبخلا ىلعو ،ً ایبوجو ةمكاحملا تاءارجإ امھروضح
 .اھمكح ةمكحملا ردصت نأ لبق كلذو ةمكحملل

.ثادحألا ةباین ءاضعأ دحأ ةمكحملا يف ةماعلا ةباینلا لثمیو•
.اھئاشنإ رارق يف ةمكحم لك صاصتخا رئاود ددحتو•
 نم لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو عم قافتالاب لدعلا ریزو نم رارق امھیلإ راشملا نیریبخلا نییعتب ردصیو•

 .ریخألا نم رارق اھب ردصی يتلا طورشلا مھیف رفاوتت نم نیب
 ةنامألاب ھلمع يدؤی نأب ثادحألا ةمكحمل ةیفانئتسالا ةرئادلا مامأً انیمی ھتفیظو ماھم ةرشابم لبق ریبخلا فلحیو•

.قدصلاو
) 34 ( ةدام•
 ضرعتلا تالاح ىدحإ ھیف ترفاوت وأ ةمیرجلا ھیف تعقو يذلا ناكملاب ثادحألا ةمكحم صاصتخا ددحتی•

 بسحب ھمأ وأ ھیصو وأ ھتیاعر يلوتم وأ وھ ھیف میقی يذلا وأ ثدحلا ھیف طبض يذلا ناكملاب وأ فارحنالل
.لاوحألا

) 35 ( ةدام•
 ام ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا ثادحألا ةمكحم مامأ عبتت•

 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ صنت مل
) 36 ( ةدام•
 فورظ يف رظنلل ةیئالو ةطلسو نیفرحنملا ثادحألا ایاضق عیمج يف ةیئازج ةیئاضق ةطلس ثادحألا ةمكحمل•

 .فارحنالل نیضرعملا ثادحألا
 و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع صوصنملا مئارجلا يف لصفلاب اھریغ نود ةمكحملا هذھ صتختو•

 .نوناقلا اذھ نم )26(و )25(و )24(
) 37 ( ةدام•
 نم مزلی امب دوزتو ىرخألا مكاحملا تاسلج داقعنا نكامأ نع ةلصفنم نكامأ يف ثادحألا مكاحم تاسلج دقعت•

 .ثدحلا روضح ھیضتقی امو ةمكاحملا ةعیبط عم بسانتت يتلا لئاسولا
 ىضتقم تأر اذإ ثدحلا اھیف عدوی يتلا ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإب اھتاسلج دقع ةمكحمللو•

 .كلذل
) 38 ( ةدام•
 نأ ثدحلا رمأ يف لصفلا لبقو حنُجلاو تایانجلا مئارج يفو فارحنالل ضرعتلا تالاح يف ةمكحملا ىلع بجی•

 وأ فارحنالا ىلإ ھتعفد يتلا لماوعلا حضوی ثدحلا ةلاحبً اریرقت ھمیدقت دعب كولسلا بقارم لاوقأ ىلإ عمتست
 .ةربخلا لھأ يأرب ةناعتسالا ةمكحملل زوجی امك ،ھحالصإل ھتاحرتقمو ، ھل ضرعتلا

) 39 ( ةدام•
 لیحا ةنس ةرشع ينامث ىلع مھنس دیزت نورخآو ، رثكأ وأ ثدح مھنیب ناكو ةیانج باكتراب نومھتملا ددعت اذإ•

 .ثدحلا ىلإ ةبسنلاب نوناقلا اذھ ماكحأ قبطت نأ ىلع ،ً الصأ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عیمجلا
 اھلو هوجولا عیمج نم ھفورظ ثحبت نأ ثدحلا ىلع اھمكح ردصت نأ لبق ةلاحلا هذھ يف ةمكحملا ىلع بجیو•

 .ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب كولسلا يبقارم وأ ءاربخلا نم هارت نمب كلذ يف نیعتست نأ
 مھتاو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل ثدحلا ناك وأ ةیانجب ةطبترم ریغ ةحنج باكتراب نومھتملا ددعت اذإو•

.ةصتخملا ةمكحملا ىلإ نورخآلا لاُحیو ثادحألا ةمكحم ىلإ ثدحلا میدقت بجو ، ةحنُج وأ ةیانج باكتراب
) 40 ( ةدام•
 نوماحملاو دوھشلاو ھبراقأو ثدحلا ىوس اھرضحی نأ زوجی الو ةینالع ریغ يف ثدحلا ةمكاحم يرجت•

. صاخ نذإب روضحلا ةمكحملا ھل زیجت نمو كولسلا وبقارمو
 ةباین ماحم وأ ھتیاعر يلوتم روضحب ءافتكالاو ھسفنب ةمكاحملا روضح نم ثدحلا ءافعإ ثادحألا ةمكحملو•

 وأ ھلاؤس دعب ةسلجلا نم ثدحلا جارخإب رمأت نأ ةمكحمللو ، كولسلا بقارم ةمكاحملا رضحی نأ ىلع ، ھنع
 جارخإ ةلاح يف زوجی الو ، كلذل ةرورض تأر اذإ ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اوركُذ نمم يأ جارخإب
 امب ثدحلا ماھفإ دعب الإ ةنادإلاب مكحلا ةمكحملل زوجی ال امك ،كولسلا بقارم وأ ھیماحم جارخإب رمأت نأ ثدحلا
ً.ایروضح مكحلا ربتعی ةلاحلا هذھ يفو تاءارجإ نم ھتبیغ يف مت

) 41 ( ةدام•
 .ةمكاحملاو قیقحتلا يتلحرم يف ھنع عافدللً ایماحم لكوی نأ يف قحلا ھتیاعر يلوتمل وأ ثدحلل•
 .ةمھملا هذھب موقیً ایماحم ھل بدتنت نأ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجو ھنع عافدلل ٍيماحم لیكوت متی مل اذإو•
) 42 ( ةدام•
 .نوناقلا اذھل نیعضاخلا ثادحألا ىلع ءازجلا نوناق يف اھیلع صوصنملا دوعلا ماكحأ يرست ال•
) 43 ( ةدام•
 هذھ نم ةیلاخ ةفیحصلا ردصتو ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص يف قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم ماكحأ بسحت ال•

 .ماكحألا
) 44 ( ةدام•
 ذیفنتلا بجاو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ثدحلا ىلع رداصلا مكحلا نوكی•

 .فانئتساللً الباق ناك ولوً اروف
) 45 ( ةدام•
 اھتبوقع زواجت الو ثدحلا اھبكتری يتلا ةھاع ىلإ يضفملا ىذألاو غیلبلا ىذألا مئارج يفو حنجلا مئارج يف•

 .هدعب وأ مكحلا رودص لبق ھعم حلاصتی وأ ثدحلا نع وفعی نأ ھیلع ينجملل زوجی تاونس رشع ةدمل سبحلا
 تاسسؤملا ىدحإ يف عادیإلا وأ سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع وفعلا وأ حلصلا يف ھیلع ينجملا بغر اذإو•

 ھیف رظنتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ كلذبً ابلط مدقی نأ ھلف ھتنادإب يئاھنلا مكحلا رودص دعب ، ةیعامتجالا
 .ةقباسلا ةرقفللً اقفو

 ثدحلا نع جرفیو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا ىلع بترتی ام وفعلا وأ حلصلا لوبق ىلع بترتی لاوحألا لك يفو•
ً.اروف

) 46 ( ةدام•
 ثدحلا ةیاعر يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ، ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب ، ثادحألا ةمكحمل زوجی•

ةیتآلا لاوحألا يف
 فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ انز وأ ضرع كتھ وأ باصتغا ةمیرج يف ةیاعرلا يلوتم ىلعً ایئاھن مكح اذإ – 1•

 .ةمیرج يأ يف سبحلابوأ ةنامألاو
 راھتشالل ةجیتن وأ ةلماعملا ءوس ببسب ھتیبرت وأ ھقالخأ وأ ھتمالس وأ ثدحلا ةحص رطخلل ضرع اذإ – 2•

 .ةریسلا داسفب
.نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةیعامتجالا ةیاعرلا رود نمً اراد ثدحلا عادیإب مكح اذإ – 3•
 اھیلوتم تمرح يتلا ةیاعرلا قوقح ةرشابم تدنسأ ةقباسلا ةرقفللً اقبط ةیاعرلا نم دحلاب ةمكحملا تضق اذإف•

 .ثدحلا اھب عدوی يتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا راد ىلإ وأ نمتؤم صخش ىلإ وأ نیرخآلا ھبراقأ دحأ ىلإ اھنم
) 47 ( ةدام•
 يتلاو ثادحألا ةباین ىلع ةحنُج وأ ةیانج باكتراب مھتملا فرحنملا ثدحلا ضرع ثادحألا ةیامح ةطرش ىلوتت•

 .اھیف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاو ةیئازجلا ىوعدلا ةرشابمب اھدحو صتخت
) 48 ( ةدام•
 ھل نمل وأ ھیدلاول ثدحلا میلستب ردصت يتلا ماكحألا ادع ، ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجی•

 .ھیف رثأ تاءارجإلا يف وأ مكحلا يف نالطب وأ نوناقلا قیبطت يف أطخل الإ اھفانئتسا زوجی الف ، ھیلع ةیالولا
) 49 ( ةدام•
 .ةیلكلا ةمكحملاب كلذل صصخت رثكأ وأ ةیفانئتسا ةرئاد مامأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا نوكی•
 .ةمكحم لیكو نع لقت ال ةجردب امھنم لك نیرخآ نیوضعو راشتسم ةسائرب ةیفانئتسالا ةرئادلا لكشتو•
 يأ نوكی الأ ىلع لقألا ىلع ءاسنلا نم امھدحأ نوكی نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخ ةمكحملا نواعیو•

 .ىلوألا اھتلحرم يف ىوعدلا رظن يف كارتشالا ھل قبس دق امھنم
) 50 ( ةدام•
 ، ثادحألا ةباین نم وأً انوناق ھلثمی نم وأ ھلكوی نم وأ ثدحلا نم بلطب ةیفانئتسالا ةرئادلا ىلإ فانئتسالا عفری•

 .ةحنُج وأ ةیانج ةمیرجلا تناك ءاوس
) 51 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم ردصی دیدج رارقب الإ ھب قطنلا موی نم ةلماك ةنس ةدمل هذیفنت لفُغأ ریبدت يأ ذفُنی ال•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین
) 52 ( ةدام•
 رادصإو تاعزانملا عیمج يف لصفلاب هریغ نود اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئر صتخی•

 .نوناقلا اذھلً اقفو ةرداصلا ماكحألا ذیفنتب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا
) 53 ( ةدام•
 مكحلا ذیفنتب ةقلعتملا قاروألا عیمج ھیف عدوت عوضوملا فلم ھیلإ مضی ذیفنتلل فلم ھیلع موكحم ثدح لكل أشنی•

 سیئر ىلع فلملا اذھ ضرعیو .ماكحأو رماوأو تارارق نم ذیفنتلا نأش يف ردصی ام ھیف تبثیو ھیلع رداصلا
 .ةقباسلا ةداملا يف ھیلع صن امم ءارجإ وأ رارق يأ ذاختا لبق ةمكحملا

) 54 ( ةدام•
 ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا رود ةرایزب ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ ثادحألا ةمكحم سیئر موقی•

 تاھجلا نم كلذ ریغو ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا
 .ثدحلا ةحلصمل تاءارجإلا نمً امزال هاری ام ذاختاب رمأیو ،لقألا ىلع رھشأ ةثالث لك كلذو ثادحألاب ةینعملا

) 55 ( ةدام•
 ماكحألً اقفو ثادحألا ةیاعر ةنجل تارارق نم وأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذیفنت يرجی•

 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق
) 56 ( ةدام•
 تررق ، ىوعدلا يف لصفلا لبق ھصحف يعدتست ةیسفنلا وأ ةیلقعلا وأ ةیندبلا ثدحلا ةلاح نأ ةمكحملا تأر اذإ•

 اذھ متی نأ ىلإ ىوعدلا يف ریسلا فقویو ، كلذل مزلت يتلا ةدملل ةبسانملا نكامألا دحأ يف ةظحالملا تحت ھعضو
 .صحفلا

) 57 ( ةدام•
 كاردإلا ىلع ةردقلا ثدحلا دقفأ يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع ضرم ریثأت تحت ةمیرجلل نوكملا لعفلا عقو اذإ•

 مكح ،هرایتخا ةیرح وأ ھكاردإ میسج وحن ىلع تفعضا ةیضرم ةلاحبً اباصم ةمیرجلا تقو ناك وأ رایتخالاو
 اذھ يف ةررقملا عاضوأللً اقفو ریبدتلا اذھ ذختیو ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ھعادیإب
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب باصی نملً اضیأ نوناقلا

) 58 ( ةدام•
 ھلو ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ھغالبإ بجی ، ھنأش يف ردصی مكح لكو ثدحلا ىلإ ھنالعإ نوناقلا بجوی ءارجإ لك•

 .نوناقلا اذھ يف ةررقملا نعطلا قرط ثدحلا ةحلصمل رشابی نأ
) 59 ( ةدام•
 .ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زوجی ال•
) 60 ( ةدام•
 اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ھنس نأ رابتعاب ةبوقعب مھتم ىلع مكُح اذإ•

.نوناقللً اقفو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ثادحألا ةباین تعفر
 تعفر اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنس نأ رابتعاب مھتملا ىلع مكُح اذإو•

 قاروألا ةلاحإو اھمكح ءاغلإب ءاضقلاو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ةماعلا ةباینلا
.ھیف فرصتلل ثادحألا ةباین ىلإ

 نم )18( ةدامللً اقبط ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا زوجیو مكحلا ذیفنت فقو بجی نیتقباسلا نیتلاحلا نم لك يفو•
 .نوناقلا اذھ

 ةماعلا ةباینلل زوجی هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مثً اثدح هرابتعاب مھتم ىلع مكُح اذإو•
.ةقباسلا تارقفلا يف نیبملا وحنلا ىلع ھیف رظنلا دیعتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ

عبارلا بابلا•
طرش تحت جارفإلا•
) 61 ( ةدام•
 ةدملا فصن ىضمأ دق ناك اذإ كلذو سبحلاب ھیلع موكحملا فرحنملا ثدحلا نع طرش تحت جارفإلا زوجی•

 ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم ةفرعمب ، ھنع ةعُضوملا ریراقتلا تناك ىتمو ، ھیلع اھب موكحملا
.ةبوقعلا نم ةیقابلا ةدملا طرش تحت جارفإلا نوكیو ً.انسح ھنع جارفإلا دعب ھكولس نوكی نأ عقوتت

) 62 ( ةدام•
 رفاوت نم ةباینلا ققحتتو ، ھتیاعر يلوتم نم وأ ثدحلا نم ثادحألا ةباین ىلإ طرش تحت جارفإلا بلط مدقی•

 ثدحلا نع ةیباقعلا ةسسؤملا نم ةمدقملا ریراقتلا ءوض ىلع ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا طورشلا
 .صتخملا كولسلا بقارم فارشإ تحت ثدحلا اذھ عضت نأ اھلو ، ھیلع موكحملا

) 63 ( ةدام•
 وأ كولسلا بقارم نم ریرقت ىلع ًءانب كلذو اھیف ھنع جرفأ يتلا ةدملا لالخ ھنع جرفملا ثدحلا كولس ءاس اذإ•

 ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإبً ارارق ثادحألا ةباین تردصأ ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم
.ھنع جارفإلا تقو مكحلا نم ةیقاب تناك يتلا ةدملا يضمیل

) 64 ( ةدام•
 ً.ایئاھن جارفإلا حبصأ ، ھتدم ءاضقنا ىتح طرش تحت جارفإلا غُلی مل اذإ•
سماخلا بابلا•
ةیماتخ ماكحأ•
) 65 ( ةدام•
ً اقبط ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا ىفُعی•

 .نوناقلا اذھل
) 66 ( ةدام•
 ھنأشب دری مل امیف ھیلإ راشملا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق يف ةدراولا ماكحألا قبطت•

 .نوناقلا اذھ يف صن
) 67 ( ةدام•
 ایاضق نع تامولعم رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع رظحی•

 .مھیلع مكحلا رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق ءاوس مھروص وأ نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا
 .امھیف مت امع صخلم وأ ثادحألا ایاضقل ةمكاحملا وأ قیقحتلا عئاقو رشن رظحی امك•
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسال ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن زوجیو•
 فلأ نع لقت ال ةمارغب ةداملا اذھ يف نیبملا رظحلا ةفلاخم نع ثبلا وأ ةعاذإلا وأ رشنلا نع لوؤسملا بقاعیو•

 .رانید فالآ ةسمخ زواجت الو رانید
) 68 ( ةدام•
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخاب ردصی•

.لمعلاو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو تابجاو يدؤی نأب ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحیو•
) 69 ( ةدام•
 ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم میظنتو دیدحتل ةمزاللا تارارقلا لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ردصی•

 .اھیف نیلماعلا بدنو نییعتو اھراقم دیدحتو ، نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا
ةیحاضیإلا ةركذملا•
2015 ةنسل )111( مقر نوناقلل•
ثادحألا نوناق رادصإب•
يضاملا نرقلا نم ریخألا فصنلا يف ثادحألا تاعیرشت تروطت•
 ةیملعلا ةیبرتلا لوصأ نمض لفطلل ةلودلا اھرفوت نأ بجی يتلا ةیامحلا دعاوق راطإ يف اھیلإ رظنی حبصأو•

 .ةثیدحلا
 خیراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا اھیلع تقفاو يتلا لفطلا قوقح ةیقافتا تردص دقف راطإلا اذھ يفو•

 م1991 ةنسل )104( مقر موسرملاب تیوكلا ةلود اھنیب نمو لودلا مظعم اھیلع تقداصو م20/11/1989
 ةیقافتالاب ةحضوملا لفطلا قوقح مارتحاب فارطألا لودلا اھیف تمزتلا يتلاو م25/9/1991 خیراتب رداصلا
 قلعتت يتلا تاءارجإلا عیمج يف ھنأ ىلع تصن امك ، زییمتلا عاونأ نم عون يأل لافطألا عاضخإ مدعبو
 وأ ةیرادإلا تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم اھب تماق ءاوس لافطألاب
 .لافطألا حلاصمل لوألا رابتعالا يلوی نأ تاءارجإلا هذھ لك يف بجیف ةیعیرشتلا

 ةماقإلا ریفوت اھنمو ةلودلا ةدعاسمو ةیامح ىلع لوصحلا يف ، ھتئیب نم مورحملا لفطلا قحب ةیقافتالا تینع امك•
 ةفلاخمب ھماھتا متی لفط لك قحب فارطألا لودلا فارتعابو لافطألا ةیاعرل صصخت تاسسؤم يف ھل ةبسانملا
 يف ھجامدنا ةداعإ لیعفتو ھنس اھیف ىعاری ةیناسنإ ةقیرطب لماعی نأ يف كلذ ھیلع تبثی وأ يئازجلا نوناقلا
 ھیلع نیینوناقلا ءایصوألا وأ ھیدلاو قیرط نع ھیلإ ةھجوملا مھتلابً اروف هراطخإو ھتءارب ضارتفابو عمتجملا
 يف لصفلل ةلقتسم ةیئاضق ةئیھ ھتمكاحمل صصخت نأو ھعافد میدقتل ةمزاللا ةینوناقلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو
 نیضرعملا وأ نیفرحنملا لافطألل ةبسانم تاسسؤمو تاءارجإو تاعیرشتً اضیأ صصخت نأو ، هاوعد
 .فارحنالل

 مقر اھرارق بجومب ثادحألا ءاضق ةرادإل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا تردصأ امك•
 اھنمو ثادحألا ءاضق يف اھرفاوت مزلی يتلا ئدابملا نمً اددع تسرأ يتلاو )نیكب دعاوق( ناونع تحت 40/33

 وھ ءاضقلا اذھ لثم ءاشنإ نم فدھلا نأو ، دلب لكل ةینطولا ةیمنتلا ةیلمع نم أزجتی ال ءزج وھ ءاضقلا اذھ نأ
 كلذل نیلھؤملا نم مھل ةنواعملا تاطلسلاو ءاضقلا اذھ نوسرامی نم نوكی نأو ، ثدحلل هافرلاو ةیاعرلا قیقحت
 يھو ةیساسألا تارابتعالا نم ددع ءوض يف ءاضقلا اذھ لمعی نأو ةیبیردت تارود بجومبً اصاخً الیھأت
 لوصحلا يف اذكو ، تمصلا مازتلا يفو ، ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ھغالبإ يف ھقحو ، ثدحلا يف ةءاربلا ضارتفا
 يفو مھباوجتساو دوھشلا ةھجاوم يف ھقحو ، يصولا وأ امھدحأ وأ نیدلاولا روضح يفو ، ماحم تامدخ ىلع
 ثادحألا لصف ةاعارمو مالعإلا لئاسوب ثدحلا ایاضق نع تامولعم رشن مدعو ىلعأ ةمكحم مامأ فانئتسالا
 ردقب فیفختلاو ، مھزاجتحال ةصصخملا تاسسؤملا يف ذیفنتلا ءانثأ وأ ةمكاحملا يف ءاوس نیغلابلا نع
 تحت جارفإلا ىلإ ءوجللا نم راثكإلاو ءازجلا نوناق يف ةررقملا ةیرحلل ةدیقملا ةددشملا تابوقعلا نم عاطتسملا
 .ھیف ریكبتلاو طرش

 ئدابملا قنتعا يذلا يبرعلا لفطلا قوقح ىلع قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ردص امك•
.لفطلا قوقح ةیقافتا يف ةدراولا فادھألاو ماكحألاو

 نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا نألً ارظنو ةیلودلا ةرسألا اھتقنتعا يتلاو ةمدقتملا ئدابملا ةاعارمبو•
 ثادحألل ةیئانجلا ةلماعملا ىلإ رظنلا اھلالخ روطت دوقع ةثالث ىلع دیزی ام هرودص ىلع ىضم دق ثادحألا
 تاءازجلا يف رظنلا لبق مھل يوبرتلاو يعامتجالا جالعلا وھ ساسألا يف اھنم دوصقملا فدھلا حبصأ ثیحب
 مھل نییداع دارفأك مھعمتجم يف طارخنالاو يوسلا قیرطلا ىلإ ةدوعلل مھلھؤی يذلا وحنلا ىلع كلذو ، ةیباقعلا
: باوبأ ةسمخ ىلعً المتشم ثادحألل نوناق دادعإ ىضتقا يذلا رمألا وھو ، ھب ضوھنلاو ھمدقت يف لعاف رود

: ةماعلا ماكحألا : لوألا بابلا•
 ثدحلاو ثدحلا اھنمو نوناقلا يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تاملكلا فیرعت ھنم ىلوألا ةداملا تنمضتو•

 تاسسؤمو ثادحألا ةیامح ةطرشو ثادحألا ةباینو ثادحألا ةمكحمو ، فارحنالل ضرعملاو ، فرحنملا
 رادو ، ةفایضلا رادو ، ةیباقعلا تاسسؤملاو ، ةظحالملا رادو ، لابقتسا زكرمو ، ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا
 بقارمو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكمو ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمو ، عادیإلا
.ةیاعرلا يلوتمو ثادحألا ةیاعر ةنجلو ، كولسلا

 باكترا تقو ةلماك نینس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلل ةیئازجلا ةیلوؤسملا عانتما )2( ةداملا تررق دقو•
 تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی نأب )3( ةداملا تضقو ، ةمیرج لكشت ةعقاو يأ
 بسحتو ثدحلا نس ررقتل ةصتخملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحمللو رخآ يمسر يصخش
 ثادحألا ةیامحل تءاج يتلا ثادحألا ةیاعر ةنجل تاصاصتخا )4( ةداملا تنیبو يدالیملا میوقتلاب نسلا
.فارحنالل نیضرعملا

 مئارج نم ثدحلا ھبكتری ام ةجلاعمل ةررقملا ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلل نوناقلا نم يناثلا بابلا صصُخو•
.ثادحألا نم نیتینس نیتئف نیب تزیمف

 .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا : ىـلوألا ةئفلا•
 .ةرشع ةسداسلا زواجتت ملو ةرشع ةسماخلا ھنس غلب يذلا ثدحلا : ةیناثلا ةئفلا•
 ةیئاقولا ریبادتلا نوناقلا نم )5( ةداملا تنیب دقف نوناقلا نم )14 ىلإ 5( نم داوملا اھتنیب ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو•

.ثدحلا ىلع اھب مكحلا زوجی يتلا ةیجالعلاو
 وأ ریبدت يأب ةینسلا ةلحرملا هذھ يف ثدحلا ىلع مكحی نأ زوجی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةیناثلا ةرقفلا تضقو•

 .ةیعبت تابوقع نم ھیلع يضقی ام ادع رخآ نوناق يف اھیلع صوصنم ةیئازج ةبوقع
 عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ هرمع نم ةعباسلا غلبی مل نم نأش يف ذختی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةثلاثلا ةرقفلا تنیبو•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف
 .)5( ةداملا يف اھیلإ راشملا ریبادتلا فیرعت )13 ىلإ 6( نم داوملا تلوانتو•
 تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع نسلا هذھ يف ثدحلا اھیف بكتری يتلا ةلاحلا مكح )13( ةداملا تنیب امك•

 .بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجی ثیحب ةددعتم مئارج لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا اھضعبب
 .نورشعلاو ةـیداحلا نــــــس ھــــــیلع موــــــكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی نأب )14( ةداملا تضق امك•
 ةداملا تنیبف ةرشع ةسداسلا زواجی ملو ةنس ةرشع سمخ ثدحلا نس اـــــھیف غــــــلب يتلاو : ةیناثلا ةئفلا امأ•

 ذیفنتلا ةمارغلاب مكحلا ةـــلاح يــــــــف زوجی ال ھنأو ً،انوناق ةررقملا ةبوقعلا ھل ففخت نأ ىلع نوناقلا نم )15(
 .ذیفنتلا تقو ةلماك ةنس ةرشع تس هرمع زواجی مل نم ىلع يندبلا هاركإلا قیرطب

 ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا قیبطت يف ةمكحملا ةطلس ةداملا هذھ نم ةریخألا ةرقفلا تنیب امك•
 .ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا يف ةصاخلا

 عیقوت نمً الدب دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف ، ةمكحملل )16( ةداملا تزاجأو•
 نم )6( ، )5( ، )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحت نأ )15( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلا
 .)5( ةداملا

.ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت نكامأ )17( ةداملا تنیبو•
 ةحلصمل كلذ ثادحألا ةباین تأر اذإ ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلل يطایتحالا سبحلا )18( ةداملا تزاجأو•

 ، ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبی مل يذلا ثدحلل ةبسنلاب سبحلا اذھ ترظحو ، ھتاذ ثدحلا ةحلصمل وأ قیقحتلا
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ةظحالملا رود ىدحإ يف ثدحلا عادیإ ةباینلل تزاجأو

 ثدحلا ةفلاخم )21( ةداملا تنیب امك ثادحألا ىلع كولسلا بقارم لامعأ نع )20( و )19( ناتداملا ثدحتتو•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأل

 ةیاعر ةنجل وأ ةباینلا بلط ىلع ءانب وأ اھیلإ مدقت يتلا ریراقتلا ىلع ءانب ، ةمكحملل )22( ةداملا تزاجأو•
 ةاعارم عم رخآب ھلادبإب وأ ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ، ةیاعرلا يلوتم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا
 .نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح

 وأ ةیاعرلا يلوتم اھبكتری يتلا مئارجلا ىلع باقعلا ىلع نوناقلا نم )26 ىلإ 23( نم داوملا تصنو•
 .ثدحلا نع نولوؤسملا

 ةسسؤملا لخاد اھنوضاقتی يتلا روجألاو ثادحألا لیغشت تاءارجإو دعاوق )30 ىلإ 27( نم داوملا تلمتشاو•
 .ةیباقعلا

 )32( ةداملا ترظح امك ،ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ثادحألا ةرایزل ةصصخملا نكامألا ىلإ )31( ةداملا تراشأو•
.يدارفنالا سبحلا ةفرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت

 اھلیكشت نوناقلا نم )35(و )34(و )33( داوملا اھیف تنیب ، ثادحألا ةمكحمل نوناقلا نم ثلاثلا بابلا صصخو•
 ایاضق يف ةیئازج تاطلس نم اھل ام )36( ةداملا تددحو ، اھتاءارجإ يف عبتملا نوناقلاو اھتاصاصتخا دیدحتو
 صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب اھریغ نود صتخت امك ، فارحنالل نیضرعملا ثادحألاو نیفرحنملا ثادحألا
 .)26(و )25(و )24(و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع

 اھعامتساو اھداقعنا نكامأ نم ثادحألا ةمكحم يف تاسلجلا داقعنا ریس ةیفیك )38(و )37( ناتداملا تحضوو•
 .كولسلا بقارم لاوقأل

 ثادحأ مھنیب نم نوكیو ةحنج وأ ةیانج باكتراب نومھتملا اھیف ددعتی يتلا ةلاحلا مكح )39( ةداملا تنیبو•
 .نورخآ

 امك ، روضحلا نم ثدحلا ءافعإ يف ةطلس ةمكحمللو ةینالع ریغ يف ةمكاحملا ىرُجت نأ )40( ةداملا تبجوأو•
 ھل لكوی مل اذإو ھتیاعر يلوتم قیرط نع وأ ھسفنب امإ يماحم لیكوتب مھتملا ثدحلا قح )41( ةداملا ترقأ
 .كلذ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجوً ایماحم

 ماكحأ باستحا مدع ىلع )43( ةداملا تصنو ، ثادحألا ىلع دوعلا ماكحأ نایرس مدع )42( ةداملا تررق امك•
 كلذو ماكحألا نم ةیلاخ ثدحلل ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص رادصإ تبجوأو ، قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم
. ھلبقتسم ىلعً اصرح

ً الباق ناك ولوً اروف )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب رداصلا مكحلا ذیفنت )44( ةداملا تبجوأو•
 .فانئتسالل

 ىلع بترتی ام اھیلع يرسیو ثدحلا اھبكتری يتلا مئارجلا ضعب نع وفعلا وأ حلصلا ماكحأ )45( ةداملا تنیبو•
 .عمتجملا يف طارخنالا نع ةبوقعلا ھقوعت ال ىتحو ثدحلا ةحلصم ةاعارمل كلذو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا

 ، اھیف ةنیبملا لاوحألا يف ةیاعرلا يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ةمكحملل )46( ةداملا تزاجأو•
 .ثادحألا مئارجب ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلا يف ةصتخملا ةھجلا )47( ةداملا تحضوأو

 .ةیفانئتسالا ةرئادلا لیكشتو ثادحألا ةمكحم ماكحأ فانئتسا قرط )50 ىلإ 48( نم داوملا تحضوأ امك•
 ردصی دیدج رارقب الإ ریبدتلا ذفنی ال نأب )51( ةداملا تحضوأ دقف ةلماك ةنس ةدمل ریبادتلا دحأ ذیفنت لفُغأ اذإو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم
 .ذیفنتلا تاعزانم عیمج يف لصفلا اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئرب )52( ةداملا تطانأ امك•
 وأ رارق يأ هذاختا لبق ثادحألا ةمكحم سیئر ىلع ضرعی ثدح لكل ذیفنتلل فلم ءاشنإ )53( ةداملا تررقو•

 .ذیفنتلا تاعزانم يف ءارجإ
 رود ةرایز ، ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ وھ ىلوتی نأب ثادحألا ةمكحم سیئر ىلإ )54( ةداملا تدھعو•

 ریغو ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا
 .ثدحلا ةحلصملً امزال هاری امب رمأیل مھب ةینعملا تاھجلا نم كلذ

 تاءارجإلا نوناق ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذفنت )55( ةدامللً اقفوو•
 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو

 تاءارجإ فقوتو كلذ ىعدتسا اذإً ایسفن وأً ایلقع وأً ایندب ثدحلا صحف ةیناكمإ )57(و )56( ناتداملا تنیبو•
 فعض وأ يسفن وأ يلقع ریثأت تحت عقو ةمیرجلل نوكملا لعفلا نأ تبث اذإو ، صحفلا متی نأ ىلإ ىوعدلا ریس
ً اضیأ ریبدتلا اذھ ذختیو ، ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكح ، يلقع
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب

 لكبو ھب ھنالعإ نوناقلا بجویو ثدحلا دض ذختی ءارجإ لكب ، ثدحلا ةیاعر يلوتم غالبإ )58( ةداملا تبجوأو•
 .نوناقلا يف ةررقملا قرطلاب مكحلا وأ ءارجإلا اذھ ىلع نعطلا ةرشابم ھل تزاجأو ، هدض ردصی مكح

 رمع فالتخا توبث )60( ةداملا تنیب امك ، ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زاوج مدعب )59( ةداملا تضقو•
 تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ ةماعلا ةباینلل زوجی ھنإف مكحلا رودص دعب ةیمسرلا قاروألاب ثدحلا
 نم )18( ةدامللً اقفو ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا تزاجأو ، مكحلا ذیفنت فقو بوجو عم ھیف رظنلا دیعتل مكحلا
 .نوناقلا اذھ

 جارفإلا تاءارجإو دعاوق )64 ىلإ 61( نم داوملا تلوانت دقف ، طرش تحت جارفإلل عبارلا بابلا صصُخو•
 ماظنلا اذھ يف عسوتلا يف ةیلودلا ئدابملا اھیف يعور يتلاو ، سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع طرش تحت
 وأ ثدحلا نم طورشملا جارفإلا بلطب مدقتلا زاوجو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلل ةبسنلاب
 ةباینلف ھكولس ءاس اذإو ، ھكولس نسح عقوت عم اھیلع موكحملا ةدملا فصن ءاضقنا دعب ھتیاعر يلوتم نم
 .ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإ ثادحألا

 يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا )65( ةداملا تفعأ ثیح نوناقلل ةیماتخلا ماكحألل سماخلا بابلا صصُخو•
 .ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر

 .نوناقلا اذھ يف صن ھنأشب دری مل امیف ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق قیبطت )66( ةداملا تددحو•
 يأ رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع )67( ةداملا ترظحو•

 رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق مھروص وأ ثادحألا نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا ایاضق نع تامولعم
 اذھ ةفلاخم تبقاعو ، اھیف راد امع صخلم وأ مكاحملا تاسلج وأ قــیقحتلا عئاقو رشن ترظح امك ، مكحلا
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسا ىلإ ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن طقف تزاجأو ، ةمارغلا ةبوقعب رظحلا

 نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخال ردصی نأب )68( ةداملا تررق امك•
 ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحی نأ ىلع لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو يدؤی نأب

 ةیاعرلا تاسسؤمل ةمظنملا تارارقلا رادصإ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ىلوتی نأب )69( ةداملا تضقو•
 .اھیف نیلماعلا بدن وأ نییعتو اھراقم دیدحتو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا ةیعامتجالا

•
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ثادحألا ةرادإ نوناق

ءارزولا سلجم
2015 ةنسل )111( مقر نوناق
ثادحألا نوناق رادصإب
، روتسدلا ىلع عالطالا دعب

، ھل ةلدعملا نیناوقلاو م1960 ةنسل )16( مقر نوناقلاب رداصلا ءازجلا نوناق ىلعو•
 1960 ةنسل )17( مقر نوناقلاب رداصلا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق ىلعو•
، ھل ةلدعملا نیناوقلاو•
، نوجسلا میظنت نأشب 1962 ةنسل )26( مقر نوناقلا ىلعو•
 ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )38( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا نوناق ىلعو•

، ھل
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )67( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا يندملا نوناقلا ىلعو•
،ثادحألا نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
، اھیف راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو تاردخملا ةحفاكم نأش يف 1983 ةنسل )74( مقر نوناقلا ىلعو•
ھل ةلدعملا نیناوقلاو ةیصخشلا لاوحألا نأش يف 1984 ةنسل )51( مقر نوناقلا ىلعو•
 راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو ةیلقعلا تارثؤملا ةحفاكم نأش يف 1987 ةنسل )58( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•

، اھیف
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو ءاضقلا میظنت نوناق نأشب 1990 ةنسل )23( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•
، تصنتلا ةزھجأو ةیفتاھلا تالاصتالا ةزھجأ لامعتسا ةءاسإ نأشب 2001 ةنسل )9( مقر نوناقلا ىلعو•
رشنلاو تاعوبطملا نأش يف 2006 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
 ربع ةمظنملا ةمیرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب رداصلا 2006 ةنسل )5( مقر نوناقلا ىلعو•

، لافطألاو ءاسنلا ةصاخو صاخشألاب راجتإلا ةبقاعمو عنم نأشب اھلوكوتوربو ، ةینطولا
، عومسملاو يئرملا مالعإلا نأشب 2007 ةنسل )61( مقر نوناقلا ىلعو•
،يلھألا عاطقلا يف لمعلا نأشب 2010 ةنسل )6( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأش يف 2010 ةنسل )8( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةماعلا تادعاسملا نأش يف 2011 ةنسل )12( مقر نوناقلا ىلعو•
، لفطلا قوقح نأش يف 2015 ةنسل )21( مقر نوناقلا ىلعو•
لفطلا قوقح ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب 1991 ةنسل )104( مقر موسرملا ىلعو•
، يبرعلا لفطلا قوقح قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ىلعو•
•
:هانردصأو ھیلع انقدص دقو ، ھصن يتآلا نوناقلا ىلع ةمألا سلجم قفاو•
•
ىلوأ ةدام•
 .ثادحألا نأش يف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعی•
ةیناث ةدام•
 مامأ ةروظنملا تابلطلاو ىواعدلا ةفاك قفارملا نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا مكاحم ىلإ اھتلاحب لاحت•

 صاصتخا نم تحبصأ يتلاو ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا ةمكحم
 لمعلا لبق اھمامأ ةروظنملا نوعطلا رظن يف زییمتلاو فانئتسالا اتمكحم رمتست نأ ىلع ، ثادحألا مكاحم
 .ثدحلل حلصأ وھ امیف ھماكحأ قیبطتب مزتلتو ، نوناقلا اذھ ماكحأب

ةثلاث ةدام•
 .قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتی صن لكو ، ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىغُلی•
ةعبار ةدام•
 لمعیو ةیمسرلا ةدیرجلا يف رشنیو نوناقلا اذھ ذیفنت – ھصخی امیف ٌلك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سیئر ىلع•

 .هرودص خیرات نم ةنس دعب ھب
تیوكلا ریمأ بئان•
حابصلا رباجلا دمحألا فاون•
ـھ 1437 لوألا عیبر 20 : يف فیسلا رصقب ردص•
م 2015 ربمــسید 31 : قفاوملا•
ثادحألا نوناق•
لوألا بابلا•
ةماع ماكحأ•
) 1 ( ةدام•
: اھنم لك نیرق نیبُملا ىنعملا نوناقلا اذھ مكح يف ةیلاتلا تاحلطصملاو تاملكلاب دصُقی•
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتی مل صخش لك : ثدحلا – 1•
 ھیلع بقاعیً العف بكتراو ةرشع ةنماثلا زواجتی ملو هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لمكأ نم لك : فرحنملا ثدحلا– 2•

.نوناقلا
: ةیتآلا تالاحلا ىدحإ يف دجوی ثدح لك : فارحنالل ضرعملا ثدحلا – 3•
 .ةفرطتم وأ ةیباھرإ تاعامجل مضنا وأ ةریسلا ءوس مھنع رھتشا نیذلا وأ مھب ھبتشملا وأ نیفرحنملا طلاخ اذإ – أ•
 ةلاح يف ھمأ ةطلس نم وأ ھیصو وأ ھتیاعر ىلوتم نم وأ ھیوبأ ةطلس نمً اقرام وأ كولسلا ئیس ناك اذإ – ب•

.ھتیلھأ مدع وأ ھبایغ وأ ھیلو ةافو
.بیردتلا وأ میلعتلا دھاعم وأ ةسردملا وأ تیبلا نم بورھلا داتعا اذإ – ج•
 يأب ةقدصلاو ناسحإلا ءادجتسا وأ ةھفات تامدخ وأ علس ضرع لوستلا لامعأ نم دعیو ،ً الوستم دجو اذإ – د•

 .شیعللً ایدجً ادروم حلصی ال امم تناك ٍةلیـسو
.لئاع نودب دجو اذإ – ـھ•
 ىلع ھتردق يف رثؤی وحن ىلع كلذو يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع وأ يدسج ضرمبً اباصم ناك اذإ – و•

 .ریغلا ةمالس وأ ھتمالس ىلع ھنم ىشخی ثیحب رایتخالا وأ كاردإلا
 .ينیدلا فرطتلاو ناطیشلا ةدبعك ةفرطتم تادقتعمو راكفأ قانتعاو رخآلا سنجلاب ھبشتلا – ز•
: ثادحألا ةمكحم – 4•
 .ثادحألا ایاضق رظنب صتختو نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةأشنملا ةمكحملا•
: ثادحألا ةباین – 5•
 اھریغو ثادحألا اھبكتری يتلا حنجلاو تایانجلا ایاضق يف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاب ةفلكم ةصصختم ةباین•

.نوناقلا اذھ يف ةنیبملا تاصاصتخالا نم
: ثادحألا ةیامح ةطرش – 6•
 اھنع تالالدتسالا عمجو مئارجلا هذھ نع يرحتلا ءارجإو ثادحألا مئارج ةحفاكمو عنمب موقت ةصصختم ةطرش•

 .ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ةسارحو ثادحألاب ةقلعتملا تارارقلاو ماكحألا ذیفنتو اھطبضو
: ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم – 7•
 نم مھریغو مھیلع موكحملا ثادحألا لابقتساب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو لبق نم فلكت ةسسؤم لك•

 ةعیبطو نسلاو سنجلا ثیح نم ةبسانملا عادیإلا تاسسؤم ىلع مھعیزوتو مھفینصتو مھعادیإ بولطملا ثادحألا
ً اقفو ةصتخملا تاھجلا نم اھریغ نم وأ ةمكحملا نم رمأب عادیإلا ناك ءاوس يلقعلا ىوتسملاو فارحنالا
 .نوناقلا اذھ ماكحأل

: يلی ام صخألا ىلع لمشتو•
: لابقتسالا زكرم – أ•
 رفاوتت ىتح مھئاویإو مھلاوحأ ةساردلً اتقؤم مھیلع ظفحتلل فارحنالل نیضرعملا ثادحألا لبقتسی يذلا ناكملا•

.عادیإلا وأ ةیاعرلا تاسسؤمل مھلاقتنا وأ مھجورخل ةمئالملا ةئیبلا
: ةظحالملا راد – ب•
 ةمكحم وأ ةماعلا ةباینلا ىرتو ةنس ةرشع سمخ نع مھنس لقی نیذلا ثادحألا زاجتحا ھیف متی يذلا ناكملا•

 .مھرمأ يف لصفلا نیحل مھتظحالمو مھیلع ظفحتلا ضرغبً اتقؤم اھیف مھعادیإ ثادحألا
: ةیباقعلا تاسسؤملا – ج•
 نم رارق اھمیظنتب ردصیو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت ھیف يرجی يذلا ناكملا•

 .ةیلخادلا ریزو عم قافتالاب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
: ةفایضلا راد – د•
 مھمیلستب ثادحألا ةیاعر ةنجل ررقت وأ ةمكحملا مكحت وأ ةباینلا رمأت نیذلا ثادحألا ءاویإ ھیف متی يذلا ناكملا•

 رفسیو ةیاعرلا هذھل ةساملا مھتجاحل مھیوذ لالخ نم وأ مھسفنأ ءاقلت نم اھل نومدقتی وأ نمتؤم لئاعك اھیلإ
 رادلا لبقت نأ زوجیو ، عمتجملل مھتداعإل ةمئالملا فورظلا مھل رفوتت ىتح مھلوبق بوجو نع يعامتجالا ثحبلا
 يف جامدنالل مھدادعإو مھلیھأتوً ایعامتجا مھجالع متی ملو اھب موكحملا ریبدتلا ةرتف اوھنأ نمل عادیإلا تالاح
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو نوصتخملا هدعی لماش يعامتجا ثحب ءوض يف كلذو ، يجراخلا عمتجملا

: عادیإلا راد – ـھ•
 ةئیب يف جامدنالل مھدادعإوً ایعامتجا مھلیھأت ةداعإ ىلوتتو ، اھب مھعادیإب موكحملا ثادحألا ھب عدوی يذلا ناكملا•

 يف ىعاریو .ةدیدجلا ةئیبلا عم مھفیكتلً انامض ةقحاللا ةیاعرلا جمارب لالخ نم مھجورخ دعب مھتعباتم مث ةحلاص
 تاطارتشالا اھب رفوتت نأ ىعاری امك ءاسنلا نم اھب نوفرشملاو اھیف نولماعلا نوكی نأ ثانإلل ةصصخملا رادلا
 .مھل ةبسانملا ةیاعرلاو

:ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتاكم – و•
 نیفرحنملا ثادحألا تالاح ةساردب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم فلكت ةیلھأ وأ ةیموكح بتاكم•

 رابتخالا تابلطتم ذیفنتب وأ ةصتخملا تاھجلا ىلإ مھنع ةیعامتجالا ریراقتلا میدقتو فارحنالل نیضرعملاو
 ةماعلا ةباینلا نم وأ ةمكحملا نم نیلوحملا ثادحألا لمشتو ،يئاھنلا جارفالا وأ طرش تحت جارفإلاو يئاضقلا
 .ةظحالملا رود وأ ةطرشلا نم وأ

 مھجالع لفكت يتلا تاحرتقملا مدقتو ةمكاحملل مھمیدقت لبق ثادحألل ةیعامتجالا ثوحبلا ءارجإب بتكملا صتخیو•
 تالاجمو لمعلا بتاكم عم نواعتلاو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا وأ ریبادتلا ددم ءاھتنا دعب
 .ثادحألا لیغشت تالاجم حتفل ةئیبلا يف لیغشتلا

: ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم – ز•
 ءایلوأل ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلاو ةیعوتلل تارود دادعإ ىلوتی لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب أشنی بتكم•

 ىلع ًءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ثادحألا ةمكحم رمأت نیذلا فارحنالل نیضرعملا وأ نیفرحنملا ثادحألا رومأ
 ةصتخملا تاھجلا تارودلا هذھ ذیفنت ىلع فارشإلا ىلوتتو اھیف ماظتنالاب مھمازلإ ثادحألا ةیاعر ةنجل بلط
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ددحیو ةینعملا ةیلھألا وأ ةیموكحلا تاھجلا وأ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب
 .ةیرادإلاو ةینفلا ھتیعبتو بتكملا اذھ تاصاصتخا لمعلاو

: كولسلا بقارم – ح•
 رابتخالا تابلطتمب مایقلل ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب قحلی يعامتجا ثحاب وأ يئاصخأ•

 تابلطتمب مایقلاو ، ةصتخملا تاھجلل ثادحألا نع تاساردلاو ریراقتلا میدقتو يعامتجالا ثحبلاو يئاضقلا
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم اھب ھیلإ دھعت يتلا ریبادتلا ذیفنتو يطرشلا جارفإلا

: ثادحألا ةیاعر ةنجل – ط•
 يئاضقلا رصنعلا لیثمت اھلیكشت يف ىعاریو مھحلاصم ةیامحو ثادحألا ةیاعر ىلع فرشت ةمئاد ةنجل•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھلیكشتب ردصیو ، ينمألاو يعامتجالاو يسفنلاو ينیدلاو ينوناقلاو
: ةیاعرلا يلوتم – 8•
 .صاصتخالا ةھج نم رارقب وأ مكحب ثدحلا ھیلإ ملُس صخش لكو ، يصولا وأ مألا وأ دجلا وأ بألا•
) 2 ( ةدام•
 بقاعی ةمیرج لكشت ةعقاو يأ باكترا تقو ةلماك تاونس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلاً ایئازج لأسی ال•

 .نوناقلا اھیلع
) 3 ( ةدام•
 عیمج يف ةمكحمللو ، رخآ يمسر يصخش تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی•

 .يدالیملا میوقتلاب نسلا بسحتو ، ھنس ریدقتل ةصتخملا ةیبطلا ةھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ لاوحألا
) 4 ( ةدام•
: يلی امب ثادحألا ةیاعر ةنجل صتخت•
 .ةبسانملا ةیاعرلا نكامأ يف مھعادیإب رمألاو فارحنالل نیضرعملا ثادحألا تالكشم يف رظنلا – 1•
 .ةصتخملا تاھجلا عم قیسنتلاب مھتاجایتحا ةیبلتو عمتجملا يف طارخنالل مھتداعإو مھلیغشتو مھلیھأت ةعباتم – 2•
 .ثدحلا دض اھنم ةرداصلا ریبادتلا يف رظنلا ةداعإ ةمكحملا نم بلطلا – 3•
 ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإل وأ نمتؤم لئاعل وأ ھتیاعر يلوتمل ثدحلا میلست ریبدت ذاختاب تارارقلا رادصإ – 4•

ً اقفو فارحنالل ثدحلا ضرعت تالاح يف كلذو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا وأ ثادحألل ةیعامتجالا
 .نوناقلا اذھ يف ةنیبملا طورشلل

يناثلا بابلا•
ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلا•
) 5 ( ةدام•
:ةیلاتلا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحی ةمیرج رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا بكترا اذإ•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 2 .میلستلا – 1•
.يئاضقلا رابتخالا – 4 .ةنیعم تابجاوب مازتلالا - 3•
.ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف عادیإلا – 5•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 6•
 تابوقع نم ھیلع ىضقی ام ادع رخآ نوناق يف ھیلع صوصنم ریبدت وأ ةبوقع ةیأب ثدحلا اذھ ىلع مكحی الو•

 .ةیعبت
 ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ ھنأش يف ذختی الف هرمع نم ةعباسلا غلبی مل ناك اذإف•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو
) 6 ( ةدام•
 صخش ىلإ ملس ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا مھنم يأ يف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلست نوكی•

 .كلذب اھلئاع دھعتی اھب قوثوم ةرسأ ىلإ وأ ھكولسو هریس نسحو ھتیبرتب دھعتی مھریغ نم وأ ھبراقأ نم نمتؤم
 بجو ھل ةقفن ریرقت ھیلإ ھمیلستب مكح نمم بلطو ھیلع قافنإلابً انوناق مزلی نم ھل ناك وا لام اذ ثدحلا ناك اذإو•

 ھتقفن نع لوئسملا ھب مزلی ام وأ ثدحلا لام نم لصحی يذلا غلبملا میلستلاب مكحلا يف نیعت نأ ةمكحملا ىلع
 نوناق يف ررقملا قیرطلاب اھلیصحت متیو ، ةقفنلا ءادأ دیعاومو ةددحملا ةسلجلاب ھنالعإ دعب كلذوً اعرش
.ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا

.تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل ھیلع قافنإلاب مزتلملا ریغ ىلإ ثدحلا میلستب مكحلا نوكیو•
) 7 ( ةدام•
 ةرازوب ةصتخملا تاھجلا ةفرعمب ھلابقتسال ةدعملا ةبسانملا نكامألا يف فارحنالل ضرعملا ثدحلا عادیإ بجی•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا
 اذإ ةمكحملل ھمیدقتل ثادحألا ةباین ىلع فارــحنالل ضرعملا ثدـــــحلا ضرــع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلعو•

: ةیتآلا ریبادتلا دحأ ثدحلا نأش يف ررقت نأ ةمكحمللو كلذ ھتحلصم تضتقا
 تادھعتلا ذخأ عم نمتؤم لئاعل ملس ،ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا ھیف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتمل ھمیلست – 1•

.لاوحألا عیمجب ةمزاللا
.ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ھعادیإ – 2•
 .لبقتسملا يف ھكولسو هریس نسح ةبقارمل ، ةباتك ھتیاعر يلوتم ىلإ راذنإلا ھیجوت – 3•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 4•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 5•
 ثدحلا ةحلصم نأ ةنجللا تأر اذإ( ةمكحملا نم رارق نود ریبادتلا هذھ دحأ ذاختا ثادحألا ةیاعر ةنجلل زوجیو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب كلذو ثدحلا ةلاحو قفتی امب ھلیدعت اھل نوكت امك ، )كلذ بلطتت
) 8 ( ةدام•
 عناصملا دحأ وأ ةصصختملا دھاعملا وأ زكارملا دحأب ھقاحلإ متی نأب ينھملا بیردتلاب ثدحلا قاحلإب مكحلا نوكی•

 ماظتنا قیعی ال امبو ثدحلا فورظ عم بسانتی امبو ھبیردت لبقت يتلا كلذب ةصتخملا عرازملا وأ رجاتملا وأ
.تاونس ثالث زواجت ال ریبدتلا اذھل ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، يساسألا میلعتلا يف ثدحلا

) 9( ةدام•
: كلذل ةدم ددحت نأ ىلع اھعیمج وأ ةیلاتلا تابجاولا دحأب ثدحلا مازلإب مــكحلا نوكی•
.اھیف ھبتشملا نكامألا دایترا رظح – 1•
 .قالخألا داسفو ةریسلا ءوسب مھنع رھتشا نم وأ نیدرشملا ةبحاصم رظح – 2•
 .ةمكحملا اھددحت تاھج مامأ ةددحم تاقوأ يف روضحلا – 3•
 يتلا كلذ ھباش ام وأ ةیحابإ مالفأ وأ فنعلا مالفأ اھیف دھاشی يتلا نكامألا ىلع ددرتلا ثدحلا ىلع رــــظحی – 4•

.ةراض ةیبلس راثآ نم اھیف امم مالفألا كلت دیلقت ىلإ وأ ھفارحنا ىلإ يدؤت
 .تاونس ثالث ىلع دیزت الو رھشأ ةتس نع مازلإلا ةدم لقت ال نأ ىلع•
) 10 ( ةدام•
 اھددحت يتلا تابجاولاب ھمایق عم فارشإلاو ھیجوتلا تحت ةیعیبطلا ھتئیب يف ثدحلا عضوب يئاضقلا رابتخالا متی•

 .نیتنس ىلع دیزت ال ةدمل كلذو كولسلا بقارم اھحرتقی يتلاو ةمكحملا
 ھیلع موكحملا ةظحالمو ثادحألا ةمكحم رارقلً اقفو يئاضقلا رابتخالا تابلطتم ذیفنت كولسلا بقارم ىلعو•

 ةیرود ریراقت ثادحألا ةمكحم ىلإ عفری نأ ھیلعو ، ھتیبرت ىلع نیمئاقلاو ھتیاعر يلوتملو ھل تاھیجوتلا میدقتو
 .ھیلع فارشإلاو هرمأ ىلوتی يذلا ثدحلا نع رھشأ ةثالث لك ةرم

 يف ةررقملا ةبسانملا ىرخألا ریبادتلا نم هارت ام ذختتل ةمكحملا ىلع رمألا ضرع رابتخالا يف ثدحلا لشف اذإف•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا

) 11 ( ةدام•
 ، لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 ىدحإ وأ ھلیھأتل بسانم دھعم يف عادیإلا نوكی ةصاخلا تاجایتحالا وأ ةقاعإلا يوذ نم ثدحلا ناك اذإو
 يف تاونس رشع ىلع دیزت الأ ىلع عادیإلا ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا
 ىلع بجیو ، فارحنالل ضرعتلا تالاح يف تاونس ثالثو ، حنجلا يف تاونس سمخو تایانجلا مئارج
 ررقتل رثكألا ىلع رھشأ ةتس لك ھكولسو ھتلاح نعً اریرقت ةمكحملل مدقت نأ ثدحلا اھب عدوأ يتلا ةسسؤملا
 .كولسلا بقارم ریرقت ءوض ىلع ھنأش يف هارت ام ةمكحملا

) 12 ( ةدام•
 ، ھنسو ةیضرملا ھتلاحو بسانتت يتلا ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 .ھتلاح اھیلإ وعدت يتلا ةیانعلا اھیف ىقلتیو
 ضرعی ةنس ىلع اھنم يأ دیزت نأ زوجی ال ةیرود تارتف يف جالعلا تحت ھئاقب ىلع ةباقرلا ةمكحملا ىلوتتو•

 غلب اذإو كلذب حمست ھتلاح نأ اھل تبث اذإ ھتیاعر يلوتمل ھمیلست ةمكحمللو ، ءابطألا ریراقت اھلالخ اھیلع
 تایفشتسملا ىدحإ ىلإ ھلقن متی ھجالع رارمتـسا يعدتست ھتلاح تناكو نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا
 .رابكلا جالعل ةصصختملا ةیجالعلا

) 13 ( ةدام•
 ضعبب اھضعب تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبت مل يذلا ثدحلا بكترا اذإ•

 عبُتی امك ، بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجو ةددعتم مئارج بكترا يذلا لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا
 .مكحلا كلذ ىلع ةقحال وأ ةقباس ىرخأ ةمیرج بكترا ثدحلا نأ ریبدتلاب مكحلا دعب رھظ اذإ كلذ

) 14( ةدام•
 .نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی•
) 15 ( ةدام•
 .ثدحلا ىلع دبؤملا سبحلاب الو مادعإلاب مكحی ال•
 وأ مادعإلا اھتبوقع ةیانج رمعلا نم ةرشع ةنماثلا زواجی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ يذلا ثدحلا بكترا اذإو•

.ةنس ةرشع سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی ، دبؤملا سبحلا
 ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی تقؤملا سبحلا اھتبوقع ةمیرج ثدحلا بكترا اذإو•

 .ةمیرجللً انوناق
. نرتقت مل وأ سبحلاب ةبوقعلا هذھ تنرتقا ءاوس ةمارغلاب ثدحلا بقاعی الو•
 يف ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا ماكحأ قیبطت يف ةمكحملا ةطلسب ةقباسلا ماكحألا لخت الو•

.ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا
) 16 ( ةدام•
 عیقوت نمً الدب – دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف – ثادحألا ةمكحمل زوجی•

 دحأب ثدحلا ىلع مكحت نأ سبحلا اھیف زوجی يتلا مئارجلا يفو ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا

) 17 ( ةدام•
 ةیداحلا نس غلب اذإف ،ةیباقعلا تاسسؤملا يف ثدحلا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت يرجی•

 لصفنم ناكم يف ذیفنتلا نوكی نأ ىلع ، ةماعلا نوجسلا دحأ يف اھنم ةیقابلا ةدملا وأ ةبوقعلا ھیلع ذفنت نیرشعلاو
 ثادحألاب ةصاخلا ةیباقعلا ةسسؤملا يف ھیلع ذیفنتلا رارمتسا زوجیو ، نینوجسملا يقابل ةصصخملا نكامألا نع
 .رھشأ ةتس زواجت ال ةیقابلا ةدملا تناكو كلذ نم ةروطخ كانھ نكی مل اذإ

) 18 ( ةدام•
 ةحنج وأ ةیانج بكتراو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلا ةحلصم وأ قیقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ•

 ھضرع بجیو ھیلع ضبقلا خیرات نم عوبسأ ىلع دیزت ال ةدملً ایطایتحا سبحلا زاج ،ً ایطایتحا ھسبح يضتقت
 .رھشأ ةثالث زواجی ال امب ىرخأ ددمل وأ ةدمل اھدیدجت يف رظنلل ثادحألا ةمكحم ىلع

 ةظحالملا رود ىدحإ ھعادیإ ةماعلا ةباینلل زوجیو ، ةنس ةرشع سمخ غلبی مل يذلا ثدحلاً ایطایتحا سبحی الو•
 عوبسأ ىلع عادیإلا ةدم دیزت الأ ىلع ، ھیلع ظفحتلا يعدتست ىوعدلا فورظ تناك اذإ بلط لك دنع ھمیدقتو
 .ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو اھدم ةمكحملا رمأت مل ام ھطبض خیرات نم

 مزتلی نأ ىلع ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ةقباسلا ةرقفلا يف ھیلع صوصنملا عادیإلا نمً الدب زوجیو•
 رانید يتئام زواجت ال ةمارغب مازتلالا اذھب لخی نم لك بقاعیو ، ةمكحملا وأ ةباینلا ةفرعمب ھبلط دنع ھمیدقتب
.ھمازتلاب اھیف لخی ةرم لك نع

 ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ظفحتلا وأ سبحلا رارق دم يف رظنلا دنع ثادحألا ةمكحمل زوجی امك•
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ھیلع ظفحتلل

) 19 ( ةدام•
 ةظحالمو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا ذیفنت ىلع فارشإلا كولسلا بقارم ىلوتی•

 ثدحلا نع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلإو ثادحألا ةمكحم ىلإً اریرقت عفری نأ ھیلع بجیو ، اھب مھیلع موكحملا
 .ھكولس ىلع فارشإلا ىلوتی يذلا

) 20 ( ةدام•
 نذإ نود ھبایغ وأ ھنكس رییغت وأ ھضرم وأ ثدحلا توم ةلاح يف كولسلا بقارم غالبإ ةیاعرلا يلوتم ىلع•

 نع لوؤسملا اذھ بقاعیو ، كلذب ھملع خیرات نم نیعوبسأ لالخ كلذو ھیلع أرطی رخآ ئراط يأ نع كلذكو
 .رانید فلأ زواجت ال ةمارغب داعیملا يف غالبإلا مدع

) 21 ( ةدام•
 اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4 (و )3 ( دونبلا دحأ ىضتقمب ھیلع ضورفملا ریبدتلا مكح ثدحلا فلاخ اذإ•

 وأ ھل ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجی ال امب ریبدتلا ةدم ةلاطإب مكحت نأ ھلاوقأ عامس دعب ةمكحمللف ، نوناقلا
 .ثدحلا ةلاح عم قفتی رخآً اریبدت ھب لدبتست نأ

) 22 ( ةدام•
 ةباین بلط ىلع ءانب وأ )19( ةدامللً اقفو كولسلا بقارم نم اھیلإ ةمدقملا ریراقتلا ىلع اھعالطا دعب ، ةمكحملل•

 ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ةیاعرلا يلوتم نم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا
 يضم دعب الإ هدیدجت زوجی الف بلطلا اذھ ضفر اذإو ، نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح ةاعارم عم ، ھلادبإب وأ
 .ھیف نعطلل لباق ریغ نأشلا اذھ يف رداصلا مكحلا نوكیو ، ھضفر خیرات نم لقألا ىلع رھشأ ةثالث

) 23 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب وأ اھسفن ءاقلت نم ثادحألا ةباین ترذنأ فارحنالل ضرعتلا تالاح نم ةلاح يف ثدحلا طبض اذإ•

 راذنإلا اذھ ىلع ضارتعالا زوجیو ، لبقتسملا يف ھكولس ةبقارمل ةباتك ھتیاعر يلوتم ثادحألا ةیاعر ةنجل نم
 ھیف لصفلاو ضارتعالا اذھ رظن يف عبتیو ،ھملست خیرات نمً اموی رشع ةسمخ لالخ ثادحألا ةمكحم مامأ
 .نعطلل لباق ریغ مكحلا نوكیو ةیئازجلا رماوألا يف نعطلل ةررقملا تاءارجإلا

 ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس زواجی ال يذلا سبحلاب بقاعیو•
: نم لك نیتبوقعلا نیتاھ

 ىدحإ يفً اددجم فارحنالل ھضرعت كلذ ىلع بترتو ،ثدحلا ةبقارم ، ةقباسلا ةرقفللً اقفو هراذنإ دعب لمھأ – 1•
.نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا

 ضرعت وأ ةمیرج ثدحلا باكترا كلذ ىلع بترت اذإ ھلبق ھتابجاو دحأ ءادأ يف لمھأو ثدحلا ھیلإ ملس –2•
 .نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحإب فارحنالل

) 24 ( ةدام•
 ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ، لاوحألا عیمج يف ثادحألا ةمكحمل•

 يتلا تارودلا روضحب فارحنالل ضرعملا وأ فرحنملا ثدحلا ةیاعر يلوتم مازلإب رارق رادصإ ، ثادحألا
ً اقفو كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ةرودلا ةدم ةمكحملا ددحتو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم اھمظنی
 تارودلا وأ تاودنلا روضح نع لوبقم رذع نود فلختی يذلا ةیاعرلا يلوتم بقاعیو ، اھددحی يتلا دیعاوملل
 .رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید ةئامسمخ نع لقت ال ةیلام ةمارغب اھیلإ راشملا

) 25 ( ةدام•
 نع لقت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، جاوزألا وأ دادجألا وأ نیوبألا ادع امیف•

 ةھجل وأ صخشل ھمیلستب مكحً اثدح ىفخأ نم لك نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام
 .كلذ ىلع هدعاس وأ رارفلل ھعفد وأ نوناقلا اذھ ماكحألً اقبط

) 26 ( ةدام•
 تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،ً انوناق اھیلع صوصنم دشأ ىرخأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم•

 يأب ھل اھلھس وأ اھكولس ىلع ھضرح وأ هدعاس وأ كلذل هدعأ وأ فارحنالا تالاح ىدحإلً اثدح ضرع نم لك
ً.العف فارحنالل ضرعتلا ةلاح ققحتت مل ولو ھجو

 ناك وأ دیدھت وأ هاركإ لئاسو ثدحلا عم مھتملا لمعتسا اذإ تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو•
 ناك وأ نوناقلا ىضتقمب ھیلإً املسم ناك وأ ھتظحالم وأ ھتیبرت نع لوؤسم وأ ھتیاعر يلوتم نم وأ ھلوصأ نم
 .مھركذ مدقت نمم يأ دنعً امداخ

 ال ةدمل سبحلا ةبوقعلا تناك ةفلتخم تاقوأ يف ولو ثدح نم رثكأ ىلع ةمیرجلا تعقو اذإ لاوحألا عیمج يفو•
.تاونس عبس ىلع دیزت

) 27 ( ةدام•
 نیرشعلاو ةیداحلا لمكی ملو ةنس ةرشع سمخ ھنس زواجت يذلا ثدحلا اھب عدوملا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدمل زوجی•

 صتخملا ةسسؤملا بیبط ری مل ام ، سبحلا ةبوقعل هذیفنت دنع ةسسؤملل ةیلخادلا تامدخلا يف لمعلاب ھفیلكت
 .ھب صاخلا ذیفنتلا فلمب نوُدت ةیحص بابسأل اھیف لمعلا نم هءافعإ

)28( ةدام•
 فرحلاو لامعألا يف ھلیغشت نوكی نأ ةنیعم ةینف ةراھمب عتمتی يذلاو ھیلع موكحملا ثدحلا لیغشت دنع ىعاری•

)29( ةدام ھتراھم عم بسانتت يتلا
 وأ ةینف لامعأ نم ھب موقی امعً ارجأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةبوقعلا ةدم يضقی يذلا ھیلع موكحملا ثدحلا قحتسی•

 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھب ردصی يتلا دعاوقللً اقفو اھنم لك يف هرجأ ددحتیو ، ةیمدخ وأ ةیجاتنا
 .هرجأ ةلیصح نم قافنإلا ةلاحلا هذھ يف ھیلع موكحملا ثدحللو ، لمعلاو

) 30 ( ةدام•
 ، سبحلا ةبوقع ذیفنت ةجیتن ھیلع موكحملا ثدحلا ةحص ىلعً اررض كانھ نأ ةیباقعلا ةسسؤملا بیبطل نیبت اذإ•

 ةمكحم سیئر ىلع رمألا ضرع ثادحألا ةباین ىلإ بلطی يذلا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدم غالبإ ھیلع بجو
 .ثدحلا نأش يفً ابسانم هاری امب رمأیل ثادحألا

) 31 ( ةدام•
 هذھ عنم زوجی الو ، ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ةرایزلل ةصصخملا نكامألا دحأ يف ھیلع موكحملا ثدحلا ةرایز متت•

 .ةسسؤملا لخاد ھكولسب قلعتی ببس يأل تارایزلا
 .اھلاوحأو ثادحألا ةرایز دعاوق میظنتب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق ردصیو•
) 32 ( ةدام•
 .يدارفنالا سبحلا فرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت زوجی ال•
ثلاثلا بابلا•
ثادحألا ةمكحم•
) 33 ( ةدام•
 ةمكحملاب ةمكحم لیكو نع ھتجرد لقت ال ءاضقلا لاجر دحأ نم لكشت ثادحأ ةمكحم ةیلكلا ةمكحملاب أشنت•

 نوكیو ءاسنلا نم لقألا ىلع امھدحأ نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخو ةاضقلا نم نانثا ھنواعیو ، ةیلكلا
 ریرقت میدقت هوجولا عیمج نم ثدحلا فورظ ثحب دعب نیریبخلا ىلعو ،ً ایبوجو ةمكاحملا تاءارجإ امھروضح
 .اھمكح ةمكحملا ردصت نأ لبق كلذو ةمكحملل

.ثادحألا ةباین ءاضعأ دحأ ةمكحملا يف ةماعلا ةباینلا لثمیو•
.اھئاشنإ رارق يف ةمكحم لك صاصتخا رئاود ددحتو•
 نم لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو عم قافتالاب لدعلا ریزو نم رارق امھیلإ راشملا نیریبخلا نییعتب ردصیو•

 .ریخألا نم رارق اھب ردصی يتلا طورشلا مھیف رفاوتت نم نیب
 ةنامألاب ھلمع يدؤی نأب ثادحألا ةمكحمل ةیفانئتسالا ةرئادلا مامأً انیمی ھتفیظو ماھم ةرشابم لبق ریبخلا فلحیو•

.قدصلاو
) 34 ( ةدام•
 ضرعتلا تالاح ىدحإ ھیف ترفاوت وأ ةمیرجلا ھیف تعقو يذلا ناكملاب ثادحألا ةمكحم صاصتخا ددحتی•

 بسحب ھمأ وأ ھیصو وأ ھتیاعر يلوتم وأ وھ ھیف میقی يذلا وأ ثدحلا ھیف طبض يذلا ناكملاب وأ فارحنالل
.لاوحألا

) 35 ( ةدام•
 ام ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا ثادحألا ةمكحم مامأ عبتت•

 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ صنت مل
) 36 ( ةدام•
 فورظ يف رظنلل ةیئالو ةطلسو نیفرحنملا ثادحألا ایاضق عیمج يف ةیئازج ةیئاضق ةطلس ثادحألا ةمكحمل•

 .فارحنالل نیضرعملا ثادحألا
 و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع صوصنملا مئارجلا يف لصفلاب اھریغ نود ةمكحملا هذھ صتختو•

 .نوناقلا اذھ نم )26(و )25(و )24(
) 37 ( ةدام•
 نم مزلی امب دوزتو ىرخألا مكاحملا تاسلج داقعنا نكامأ نع ةلصفنم نكامأ يف ثادحألا مكاحم تاسلج دقعت•

 .ثدحلا روضح ھیضتقی امو ةمكاحملا ةعیبط عم بسانتت يتلا لئاسولا
 ىضتقم تأر اذإ ثدحلا اھیف عدوی يتلا ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإب اھتاسلج دقع ةمكحمللو•

 .كلذل
) 38 ( ةدام•
 نأ ثدحلا رمأ يف لصفلا لبقو حنُجلاو تایانجلا مئارج يفو فارحنالل ضرعتلا تالاح يف ةمكحملا ىلع بجی•

 وأ فارحنالا ىلإ ھتعفد يتلا لماوعلا حضوی ثدحلا ةلاحبً اریرقت ھمیدقت دعب كولسلا بقارم لاوقأ ىلإ عمتست
 .ةربخلا لھأ يأرب ةناعتسالا ةمكحملل زوجی امك ،ھحالصإل ھتاحرتقمو ، ھل ضرعتلا

) 39 ( ةدام•
 لیحا ةنس ةرشع ينامث ىلع مھنس دیزت نورخآو ، رثكأ وأ ثدح مھنیب ناكو ةیانج باكتراب نومھتملا ددعت اذإ•

 .ثدحلا ىلإ ةبسنلاب نوناقلا اذھ ماكحأ قبطت نأ ىلع ،ً الصأ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عیمجلا
 اھلو هوجولا عیمج نم ھفورظ ثحبت نأ ثدحلا ىلع اھمكح ردصت نأ لبق ةلاحلا هذھ يف ةمكحملا ىلع بجیو•

 .ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب كولسلا يبقارم وأ ءاربخلا نم هارت نمب كلذ يف نیعتست نأ
 مھتاو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل ثدحلا ناك وأ ةیانجب ةطبترم ریغ ةحنج باكتراب نومھتملا ددعت اذإو•

.ةصتخملا ةمكحملا ىلإ نورخآلا لاُحیو ثادحألا ةمكحم ىلإ ثدحلا میدقت بجو ، ةحنُج وأ ةیانج باكتراب
) 40 ( ةدام•
 نوماحملاو دوھشلاو ھبراقأو ثدحلا ىوس اھرضحی نأ زوجی الو ةینالع ریغ يف ثدحلا ةمكاحم يرجت•

. صاخ نذإب روضحلا ةمكحملا ھل زیجت نمو كولسلا وبقارمو
 ةباین ماحم وأ ھتیاعر يلوتم روضحب ءافتكالاو ھسفنب ةمكاحملا روضح نم ثدحلا ءافعإ ثادحألا ةمكحملو•

 وأ ھلاؤس دعب ةسلجلا نم ثدحلا جارخإب رمأت نأ ةمكحمللو ، كولسلا بقارم ةمكاحملا رضحی نأ ىلع ، ھنع
 جارخإ ةلاح يف زوجی الو ، كلذل ةرورض تأر اذإ ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اوركُذ نمم يأ جارخإب
 امب ثدحلا ماھفإ دعب الإ ةنادإلاب مكحلا ةمكحملل زوجی ال امك ،كولسلا بقارم وأ ھیماحم جارخإب رمأت نأ ثدحلا
ً.ایروضح مكحلا ربتعی ةلاحلا هذھ يفو تاءارجإ نم ھتبیغ يف مت

) 41 ( ةدام•
 .ةمكاحملاو قیقحتلا يتلحرم يف ھنع عافدللً ایماحم لكوی نأ يف قحلا ھتیاعر يلوتمل وأ ثدحلل•
 .ةمھملا هذھب موقیً ایماحم ھل بدتنت نأ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجو ھنع عافدلل ٍيماحم لیكوت متی مل اذإو•
) 42 ( ةدام•
 .نوناقلا اذھل نیعضاخلا ثادحألا ىلع ءازجلا نوناق يف اھیلع صوصنملا دوعلا ماكحأ يرست ال•
) 43 ( ةدام•
 هذھ نم ةیلاخ ةفیحصلا ردصتو ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص يف قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم ماكحأ بسحت ال•

 .ماكحألا
) 44 ( ةدام•
 ذیفنتلا بجاو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ثدحلا ىلع رداصلا مكحلا نوكی•

 .فانئتساللً الباق ناك ولوً اروف
) 45 ( ةدام•
 اھتبوقع زواجت الو ثدحلا اھبكتری يتلا ةھاع ىلإ يضفملا ىذألاو غیلبلا ىذألا مئارج يفو حنجلا مئارج يف•

 .هدعب وأ مكحلا رودص لبق ھعم حلاصتی وأ ثدحلا نع وفعی نأ ھیلع ينجملل زوجی تاونس رشع ةدمل سبحلا
 تاسسؤملا ىدحإ يف عادیإلا وأ سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع وفعلا وأ حلصلا يف ھیلع ينجملا بغر اذإو•

 ھیف رظنتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ كلذبً ابلط مدقی نأ ھلف ھتنادإب يئاھنلا مكحلا رودص دعب ، ةیعامتجالا
 .ةقباسلا ةرقفللً اقفو

 ثدحلا نع جرفیو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا ىلع بترتی ام وفعلا وأ حلصلا لوبق ىلع بترتی لاوحألا لك يفو•
ً.اروف

) 46 ( ةدام•
 ثدحلا ةیاعر يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ، ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب ، ثادحألا ةمكحمل زوجی•

ةیتآلا لاوحألا يف
 فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ انز وأ ضرع كتھ وأ باصتغا ةمیرج يف ةیاعرلا يلوتم ىلعً ایئاھن مكح اذإ – 1•

 .ةمیرج يأ يف سبحلابوأ ةنامألاو
 راھتشالل ةجیتن وأ ةلماعملا ءوس ببسب ھتیبرت وأ ھقالخأ وأ ھتمالس وأ ثدحلا ةحص رطخلل ضرع اذإ – 2•

 .ةریسلا داسفب
.نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةیعامتجالا ةیاعرلا رود نمً اراد ثدحلا عادیإب مكح اذإ – 3•
 اھیلوتم تمرح يتلا ةیاعرلا قوقح ةرشابم تدنسأ ةقباسلا ةرقفللً اقبط ةیاعرلا نم دحلاب ةمكحملا تضق اذإف•

 .ثدحلا اھب عدوی يتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا راد ىلإ وأ نمتؤم صخش ىلإ وأ نیرخآلا ھبراقأ دحأ ىلإ اھنم
) 47 ( ةدام•
 يتلاو ثادحألا ةباین ىلع ةحنُج وأ ةیانج باكتراب مھتملا فرحنملا ثدحلا ضرع ثادحألا ةیامح ةطرش ىلوتت•

 .اھیف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاو ةیئازجلا ىوعدلا ةرشابمب اھدحو صتخت
) 48 ( ةدام•
 ھل نمل وأ ھیدلاول ثدحلا میلستب ردصت يتلا ماكحألا ادع ، ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجی•

 .ھیف رثأ تاءارجإلا يف وأ مكحلا يف نالطب وأ نوناقلا قیبطت يف أطخل الإ اھفانئتسا زوجی الف ، ھیلع ةیالولا
) 49 ( ةدام•
 .ةیلكلا ةمكحملاب كلذل صصخت رثكأ وأ ةیفانئتسا ةرئاد مامأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا نوكی•
 .ةمكحم لیكو نع لقت ال ةجردب امھنم لك نیرخآ نیوضعو راشتسم ةسائرب ةیفانئتسالا ةرئادلا لكشتو•
 يأ نوكی الأ ىلع لقألا ىلع ءاسنلا نم امھدحأ نوكی نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخ ةمكحملا نواعیو•

 .ىلوألا اھتلحرم يف ىوعدلا رظن يف كارتشالا ھل قبس دق امھنم
) 50 ( ةدام•
 ، ثادحألا ةباین نم وأً انوناق ھلثمی نم وأ ھلكوی نم وأ ثدحلا نم بلطب ةیفانئتسالا ةرئادلا ىلإ فانئتسالا عفری•

 .ةحنُج وأ ةیانج ةمیرجلا تناك ءاوس
) 51 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم ردصی دیدج رارقب الإ ھب قطنلا موی نم ةلماك ةنس ةدمل هذیفنت لفُغأ ریبدت يأ ذفُنی ال•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین
) 52 ( ةدام•
 رادصإو تاعزانملا عیمج يف لصفلاب هریغ نود اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئر صتخی•

 .نوناقلا اذھلً اقفو ةرداصلا ماكحألا ذیفنتب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا
) 53 ( ةدام•
 مكحلا ذیفنتب ةقلعتملا قاروألا عیمج ھیف عدوت عوضوملا فلم ھیلإ مضی ذیفنتلل فلم ھیلع موكحم ثدح لكل أشنی•

 سیئر ىلع فلملا اذھ ضرعیو .ماكحأو رماوأو تارارق نم ذیفنتلا نأش يف ردصی ام ھیف تبثیو ھیلع رداصلا
 .ةقباسلا ةداملا يف ھیلع صن امم ءارجإ وأ رارق يأ ذاختا لبق ةمكحملا

) 54 ( ةدام•
 ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا رود ةرایزب ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ ثادحألا ةمكحم سیئر موقی•

 تاھجلا نم كلذ ریغو ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا
 .ثدحلا ةحلصمل تاءارجإلا نمً امزال هاری ام ذاختاب رمأیو ،لقألا ىلع رھشأ ةثالث لك كلذو ثادحألاب ةینعملا

) 55 ( ةدام•
 ماكحألً اقفو ثادحألا ةیاعر ةنجل تارارق نم وأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذیفنت يرجی•

 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق
) 56 ( ةدام•
 تررق ، ىوعدلا يف لصفلا لبق ھصحف يعدتست ةیسفنلا وأ ةیلقعلا وأ ةیندبلا ثدحلا ةلاح نأ ةمكحملا تأر اذإ•

 اذھ متی نأ ىلإ ىوعدلا يف ریسلا فقویو ، كلذل مزلت يتلا ةدملل ةبسانملا نكامألا دحأ يف ةظحالملا تحت ھعضو
 .صحفلا

) 57 ( ةدام•
 كاردإلا ىلع ةردقلا ثدحلا دقفأ يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع ضرم ریثأت تحت ةمیرجلل نوكملا لعفلا عقو اذإ•

 مكح ،هرایتخا ةیرح وأ ھكاردإ میسج وحن ىلع تفعضا ةیضرم ةلاحبً اباصم ةمیرجلا تقو ناك وأ رایتخالاو
 اذھ يف ةررقملا عاضوأللً اقفو ریبدتلا اذھ ذختیو ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ھعادیإب
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب باصی نملً اضیأ نوناقلا

) 58 ( ةدام•
 ھلو ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ھغالبإ بجی ، ھنأش يف ردصی مكح لكو ثدحلا ىلإ ھنالعإ نوناقلا بجوی ءارجإ لك•

 .نوناقلا اذھ يف ةررقملا نعطلا قرط ثدحلا ةحلصمل رشابی نأ
) 59 ( ةدام•
 .ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زوجی ال•
) 60 ( ةدام•
 اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ھنس نأ رابتعاب ةبوقعب مھتم ىلع مكُح اذإ•

.نوناقللً اقفو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ثادحألا ةباین تعفر
 تعفر اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنس نأ رابتعاب مھتملا ىلع مكُح اذإو•

 قاروألا ةلاحإو اھمكح ءاغلإب ءاضقلاو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ةماعلا ةباینلا
.ھیف فرصتلل ثادحألا ةباین ىلإ

 نم )18( ةدامللً اقبط ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا زوجیو مكحلا ذیفنت فقو بجی نیتقباسلا نیتلاحلا نم لك يفو•
 .نوناقلا اذھ

 ةماعلا ةباینلل زوجی هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مثً اثدح هرابتعاب مھتم ىلع مكُح اذإو•
.ةقباسلا تارقفلا يف نیبملا وحنلا ىلع ھیف رظنلا دیعتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ

عبارلا بابلا•
طرش تحت جارفإلا•
) 61 ( ةدام•
 ةدملا فصن ىضمأ دق ناك اذإ كلذو سبحلاب ھیلع موكحملا فرحنملا ثدحلا نع طرش تحت جارفإلا زوجی•

 ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم ةفرعمب ، ھنع ةعُضوملا ریراقتلا تناك ىتمو ، ھیلع اھب موكحملا
.ةبوقعلا نم ةیقابلا ةدملا طرش تحت جارفإلا نوكیو ً.انسح ھنع جارفإلا دعب ھكولس نوكی نأ عقوتت

) 62 ( ةدام•
 رفاوت نم ةباینلا ققحتتو ، ھتیاعر يلوتم نم وأ ثدحلا نم ثادحألا ةباین ىلإ طرش تحت جارفإلا بلط مدقی•

 ثدحلا نع ةیباقعلا ةسسؤملا نم ةمدقملا ریراقتلا ءوض ىلع ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا طورشلا
 .صتخملا كولسلا بقارم فارشإ تحت ثدحلا اذھ عضت نأ اھلو ، ھیلع موكحملا

) 63 ( ةدام•
 وأ كولسلا بقارم نم ریرقت ىلع ًءانب كلذو اھیف ھنع جرفأ يتلا ةدملا لالخ ھنع جرفملا ثدحلا كولس ءاس اذإ•

 ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإبً ارارق ثادحألا ةباین تردصأ ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم
.ھنع جارفإلا تقو مكحلا نم ةیقاب تناك يتلا ةدملا يضمیل

) 64 ( ةدام•
 ً.ایئاھن جارفإلا حبصأ ، ھتدم ءاضقنا ىتح طرش تحت جارفإلا غُلی مل اذإ•
سماخلا بابلا•
ةیماتخ ماكحأ•
) 65 ( ةدام•
ً اقبط ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا ىفُعی•

 .نوناقلا اذھل
) 66 ( ةدام•
 ھنأشب دری مل امیف ھیلإ راشملا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق يف ةدراولا ماكحألا قبطت•

 .نوناقلا اذھ يف صن
) 67 ( ةدام•
 ایاضق نع تامولعم رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع رظحی•

 .مھیلع مكحلا رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق ءاوس مھروص وأ نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا
 .امھیف مت امع صخلم وأ ثادحألا ایاضقل ةمكاحملا وأ قیقحتلا عئاقو رشن رظحی امك•
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسال ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن زوجیو•
 فلأ نع لقت ال ةمارغب ةداملا اذھ يف نیبملا رظحلا ةفلاخم نع ثبلا وأ ةعاذإلا وأ رشنلا نع لوؤسملا بقاعیو•

 .رانید فالآ ةسمخ زواجت الو رانید
) 68 ( ةدام•
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخاب ردصی•

.لمعلاو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو تابجاو يدؤی نأب ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحیو•
) 69 ( ةدام•
 ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم میظنتو دیدحتل ةمزاللا تارارقلا لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ردصی•

 .اھیف نیلماعلا بدنو نییعتو اھراقم دیدحتو ، نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا
ةیحاضیإلا ةركذملا•
2015 ةنسل )111( مقر نوناقلل•
ثادحألا نوناق رادصإب•
يضاملا نرقلا نم ریخألا فصنلا يف ثادحألا تاعیرشت تروطت•
 ةیملعلا ةیبرتلا لوصأ نمض لفطلل ةلودلا اھرفوت نأ بجی يتلا ةیامحلا دعاوق راطإ يف اھیلإ رظنی حبصأو•

 .ةثیدحلا
 خیراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا اھیلع تقفاو يتلا لفطلا قوقح ةیقافتا تردص دقف راطإلا اذھ يفو•

 م1991 ةنسل )104( مقر موسرملاب تیوكلا ةلود اھنیب نمو لودلا مظعم اھیلع تقداصو م20/11/1989
 ةیقافتالاب ةحضوملا لفطلا قوقح مارتحاب فارطألا لودلا اھیف تمزتلا يتلاو م25/9/1991 خیراتب رداصلا
 قلعتت يتلا تاءارجإلا عیمج يف ھنأ ىلع تصن امك ، زییمتلا عاونأ نم عون يأل لافطألا عاضخإ مدعبو
 وأ ةیرادإلا تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم اھب تماق ءاوس لافطألاب
 .لافطألا حلاصمل لوألا رابتعالا يلوی نأ تاءارجإلا هذھ لك يف بجیف ةیعیرشتلا

 ةماقإلا ریفوت اھنمو ةلودلا ةدعاسمو ةیامح ىلع لوصحلا يف ، ھتئیب نم مورحملا لفطلا قحب ةیقافتالا تینع امك•
 ةفلاخمب ھماھتا متی لفط لك قحب فارطألا لودلا فارتعابو لافطألا ةیاعرل صصخت تاسسؤم يف ھل ةبسانملا
 يف ھجامدنا ةداعإ لیعفتو ھنس اھیف ىعاری ةیناسنإ ةقیرطب لماعی نأ يف كلذ ھیلع تبثی وأ يئازجلا نوناقلا
 ھیلع نیینوناقلا ءایصوألا وأ ھیدلاو قیرط نع ھیلإ ةھجوملا مھتلابً اروف هراطخإو ھتءارب ضارتفابو عمتجملا
 يف لصفلل ةلقتسم ةیئاضق ةئیھ ھتمكاحمل صصخت نأو ھعافد میدقتل ةمزاللا ةینوناقلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو
 نیضرعملا وأ نیفرحنملا لافطألل ةبسانم تاسسؤمو تاءارجإو تاعیرشتً اضیأ صصخت نأو ، هاوعد
 .فارحنالل

 مقر اھرارق بجومب ثادحألا ءاضق ةرادإل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا تردصأ امك•
 اھنمو ثادحألا ءاضق يف اھرفاوت مزلی يتلا ئدابملا نمً اددع تسرأ يتلاو )نیكب دعاوق( ناونع تحت 40/33

 وھ ءاضقلا اذھ لثم ءاشنإ نم فدھلا نأو ، دلب لكل ةینطولا ةیمنتلا ةیلمع نم أزجتی ال ءزج وھ ءاضقلا اذھ نأ
 كلذل نیلھؤملا نم مھل ةنواعملا تاطلسلاو ءاضقلا اذھ نوسرامی نم نوكی نأو ، ثدحلل هافرلاو ةیاعرلا قیقحت
 يھو ةیساسألا تارابتعالا نم ددع ءوض يف ءاضقلا اذھ لمعی نأو ةیبیردت تارود بجومبً اصاخً الیھأت
 لوصحلا يف اذكو ، تمصلا مازتلا يفو ، ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ھغالبإ يف ھقحو ، ثدحلا يف ةءاربلا ضارتفا
 يفو مھباوجتساو دوھشلا ةھجاوم يف ھقحو ، يصولا وأ امھدحأ وأ نیدلاولا روضح يفو ، ماحم تامدخ ىلع
 ثادحألا لصف ةاعارمو مالعإلا لئاسوب ثدحلا ایاضق نع تامولعم رشن مدعو ىلعأ ةمكحم مامأ فانئتسالا
 ردقب فیفختلاو ، مھزاجتحال ةصصخملا تاسسؤملا يف ذیفنتلا ءانثأ وأ ةمكاحملا يف ءاوس نیغلابلا نع
 تحت جارفإلا ىلإ ءوجللا نم راثكإلاو ءازجلا نوناق يف ةررقملا ةیرحلل ةدیقملا ةددشملا تابوقعلا نم عاطتسملا
 .ھیف ریكبتلاو طرش

 ئدابملا قنتعا يذلا يبرعلا لفطلا قوقح ىلع قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ردص امك•
.لفطلا قوقح ةیقافتا يف ةدراولا فادھألاو ماكحألاو

 نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا نألً ارظنو ةیلودلا ةرسألا اھتقنتعا يتلاو ةمدقتملا ئدابملا ةاعارمبو•
 ثادحألل ةیئانجلا ةلماعملا ىلإ رظنلا اھلالخ روطت دوقع ةثالث ىلع دیزی ام هرودص ىلع ىضم دق ثادحألا
 تاءازجلا يف رظنلا لبق مھل يوبرتلاو يعامتجالا جالعلا وھ ساسألا يف اھنم دوصقملا فدھلا حبصأ ثیحب
 مھل نییداع دارفأك مھعمتجم يف طارخنالاو يوسلا قیرطلا ىلإ ةدوعلل مھلھؤی يذلا وحنلا ىلع كلذو ، ةیباقعلا
: باوبأ ةسمخ ىلعً المتشم ثادحألل نوناق دادعإ ىضتقا يذلا رمألا وھو ، ھب ضوھنلاو ھمدقت يف لعاف رود

: ةماعلا ماكحألا : لوألا بابلا•
 ثدحلاو ثدحلا اھنمو نوناقلا يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تاملكلا فیرعت ھنم ىلوألا ةداملا تنمضتو•

 تاسسؤمو ثادحألا ةیامح ةطرشو ثادحألا ةباینو ثادحألا ةمكحمو ، فارحنالل ضرعملاو ، فرحنملا
 رادو ، ةفایضلا رادو ، ةیباقعلا تاسسؤملاو ، ةظحالملا رادو ، لابقتسا زكرمو ، ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا
 بقارمو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكمو ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمو ، عادیإلا
.ةیاعرلا يلوتمو ثادحألا ةیاعر ةنجلو ، كولسلا

 باكترا تقو ةلماك نینس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلل ةیئازجلا ةیلوؤسملا عانتما )2( ةداملا تررق دقو•
 تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی نأب )3( ةداملا تضقو ، ةمیرج لكشت ةعقاو يأ
 بسحتو ثدحلا نس ررقتل ةصتخملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحمللو رخآ يمسر يصخش
 ثادحألا ةیامحل تءاج يتلا ثادحألا ةیاعر ةنجل تاصاصتخا )4( ةداملا تنیبو يدالیملا میوقتلاب نسلا
.فارحنالل نیضرعملا

 مئارج نم ثدحلا ھبكتری ام ةجلاعمل ةررقملا ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلل نوناقلا نم يناثلا بابلا صصُخو•
.ثادحألا نم نیتینس نیتئف نیب تزیمف

 .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا : ىـلوألا ةئفلا•
 .ةرشع ةسداسلا زواجتت ملو ةرشع ةسماخلا ھنس غلب يذلا ثدحلا : ةیناثلا ةئفلا•
 ةیئاقولا ریبادتلا نوناقلا نم )5( ةداملا تنیب دقف نوناقلا نم )14 ىلإ 5( نم داوملا اھتنیب ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو•

.ثدحلا ىلع اھب مكحلا زوجی يتلا ةیجالعلاو
 وأ ریبدت يأب ةینسلا ةلحرملا هذھ يف ثدحلا ىلع مكحی نأ زوجی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةیناثلا ةرقفلا تضقو•

 .ةیعبت تابوقع نم ھیلع يضقی ام ادع رخآ نوناق يف اھیلع صوصنم ةیئازج ةبوقع
 عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ هرمع نم ةعباسلا غلبی مل نم نأش يف ذختی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةثلاثلا ةرقفلا تنیبو•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف
 .)5( ةداملا يف اھیلإ راشملا ریبادتلا فیرعت )13 ىلإ 6( نم داوملا تلوانتو•
 تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع نسلا هذھ يف ثدحلا اھیف بكتری يتلا ةلاحلا مكح )13( ةداملا تنیب امك•

 .بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجی ثیحب ةددعتم مئارج لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا اھضعبب
 .نورشعلاو ةـیداحلا نــــــس ھــــــیلع موــــــكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی نأب )14( ةداملا تضق امك•
 ةداملا تنیبف ةرشع ةسداسلا زواجی ملو ةنس ةرشع سمخ ثدحلا نس اـــــھیف غــــــلب يتلاو : ةیناثلا ةئفلا امأ•

 ذیفنتلا ةمارغلاب مكحلا ةـــلاح يــــــــف زوجی ال ھنأو ً،انوناق ةررقملا ةبوقعلا ھل ففخت نأ ىلع نوناقلا نم )15(
 .ذیفنتلا تقو ةلماك ةنس ةرشع تس هرمع زواجی مل نم ىلع يندبلا هاركإلا قیرطب

 ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا قیبطت يف ةمكحملا ةطلس ةداملا هذھ نم ةریخألا ةرقفلا تنیب امك•
 .ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا يف ةصاخلا

 عیقوت نمً الدب دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف ، ةمكحملل )16( ةداملا تزاجأو•
 نم )6( ، )5( ، )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحت نأ )15( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلا
 .)5( ةداملا

.ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت نكامأ )17( ةداملا تنیبو•
 ةحلصمل كلذ ثادحألا ةباین تأر اذإ ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلل يطایتحالا سبحلا )18( ةداملا تزاجأو•

 ، ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبی مل يذلا ثدحلل ةبسنلاب سبحلا اذھ ترظحو ، ھتاذ ثدحلا ةحلصمل وأ قیقحتلا
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ةظحالملا رود ىدحإ يف ثدحلا عادیإ ةباینلل تزاجأو

 ثدحلا ةفلاخم )21( ةداملا تنیب امك ثادحألا ىلع كولسلا بقارم لامعأ نع )20( و )19( ناتداملا ثدحتتو•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأل

 ةیاعر ةنجل وأ ةباینلا بلط ىلع ءانب وأ اھیلإ مدقت يتلا ریراقتلا ىلع ءانب ، ةمكحملل )22( ةداملا تزاجأو•
 ةاعارم عم رخآب ھلادبإب وأ ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ، ةیاعرلا يلوتم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا
 .نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح

 وأ ةیاعرلا يلوتم اھبكتری يتلا مئارجلا ىلع باقعلا ىلع نوناقلا نم )26 ىلإ 23( نم داوملا تصنو•
 .ثدحلا نع نولوؤسملا

 ةسسؤملا لخاد اھنوضاقتی يتلا روجألاو ثادحألا لیغشت تاءارجإو دعاوق )30 ىلإ 27( نم داوملا تلمتشاو•
 .ةیباقعلا

 )32( ةداملا ترظح امك ،ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ثادحألا ةرایزل ةصصخملا نكامألا ىلإ )31( ةداملا تراشأو•
.يدارفنالا سبحلا ةفرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت

 اھلیكشت نوناقلا نم )35(و )34(و )33( داوملا اھیف تنیب ، ثادحألا ةمكحمل نوناقلا نم ثلاثلا بابلا صصخو•
 ایاضق يف ةیئازج تاطلس نم اھل ام )36( ةداملا تددحو ، اھتاءارجإ يف عبتملا نوناقلاو اھتاصاصتخا دیدحتو
 صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب اھریغ نود صتخت امك ، فارحنالل نیضرعملا ثادحألاو نیفرحنملا ثادحألا
 .)26(و )25(و )24(و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع

 اھعامتساو اھداقعنا نكامأ نم ثادحألا ةمكحم يف تاسلجلا داقعنا ریس ةیفیك )38(و )37( ناتداملا تحضوو•
 .كولسلا بقارم لاوقأل

 ثادحأ مھنیب نم نوكیو ةحنج وأ ةیانج باكتراب نومھتملا اھیف ددعتی يتلا ةلاحلا مكح )39( ةداملا تنیبو•
 .نورخآ

 امك ، روضحلا نم ثدحلا ءافعإ يف ةطلس ةمكحمللو ةینالع ریغ يف ةمكاحملا ىرُجت نأ )40( ةداملا تبجوأو•
 ھل لكوی مل اذإو ھتیاعر يلوتم قیرط نع وأ ھسفنب امإ يماحم لیكوتب مھتملا ثدحلا قح )41( ةداملا ترقأ
 .كلذ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجوً ایماحم

 ماكحأ باستحا مدع ىلع )43( ةداملا تصنو ، ثادحألا ىلع دوعلا ماكحأ نایرس مدع )42( ةداملا تررق امك•
 كلذو ماكحألا نم ةیلاخ ثدحلل ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص رادصإ تبجوأو ، قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم
. ھلبقتسم ىلعً اصرح

ً الباق ناك ولوً اروف )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب رداصلا مكحلا ذیفنت )44( ةداملا تبجوأو•
 .فانئتسالل

 ىلع بترتی ام اھیلع يرسیو ثدحلا اھبكتری يتلا مئارجلا ضعب نع وفعلا وأ حلصلا ماكحأ )45( ةداملا تنیبو•
 .عمتجملا يف طارخنالا نع ةبوقعلا ھقوعت ال ىتحو ثدحلا ةحلصم ةاعارمل كلذو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا

 ، اھیف ةنیبملا لاوحألا يف ةیاعرلا يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ةمكحملل )46( ةداملا تزاجأو•
 .ثادحألا مئارجب ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلا يف ةصتخملا ةھجلا )47( ةداملا تحضوأو

 .ةیفانئتسالا ةرئادلا لیكشتو ثادحألا ةمكحم ماكحأ فانئتسا قرط )50 ىلإ 48( نم داوملا تحضوأ امك•
 ردصی دیدج رارقب الإ ریبدتلا ذفنی ال نأب )51( ةداملا تحضوأ دقف ةلماك ةنس ةدمل ریبادتلا دحأ ذیفنت لفُغأ اذإو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم
 .ذیفنتلا تاعزانم عیمج يف لصفلا اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئرب )52( ةداملا تطانأ امك•
 وأ رارق يأ هذاختا لبق ثادحألا ةمكحم سیئر ىلع ضرعی ثدح لكل ذیفنتلل فلم ءاشنإ )53( ةداملا تررقو•

 .ذیفنتلا تاعزانم يف ءارجإ
 رود ةرایز ، ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ وھ ىلوتی نأب ثادحألا ةمكحم سیئر ىلإ )54( ةداملا تدھعو•

 ریغو ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا
 .ثدحلا ةحلصملً امزال هاری امب رمأیل مھب ةینعملا تاھجلا نم كلذ

 تاءارجإلا نوناق ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذفنت )55( ةدامللً اقفوو•
 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو

 تاءارجإ فقوتو كلذ ىعدتسا اذإً ایسفن وأً ایلقع وأً ایندب ثدحلا صحف ةیناكمإ )57(و )56( ناتداملا تنیبو•
 فعض وأ يسفن وأ يلقع ریثأت تحت عقو ةمیرجلل نوكملا لعفلا نأ تبث اذإو ، صحفلا متی نأ ىلإ ىوعدلا ریس
ً اضیأ ریبدتلا اذھ ذختیو ، ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكح ، يلقع
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب

 لكبو ھب ھنالعإ نوناقلا بجویو ثدحلا دض ذختی ءارجإ لكب ، ثدحلا ةیاعر يلوتم غالبإ )58( ةداملا تبجوأو•
 .نوناقلا يف ةررقملا قرطلاب مكحلا وأ ءارجإلا اذھ ىلع نعطلا ةرشابم ھل تزاجأو ، هدض ردصی مكح

 رمع فالتخا توبث )60( ةداملا تنیب امك ، ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زاوج مدعب )59( ةداملا تضقو•
 تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ ةماعلا ةباینلل زوجی ھنإف مكحلا رودص دعب ةیمسرلا قاروألاب ثدحلا
 نم )18( ةدامللً اقفو ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا تزاجأو ، مكحلا ذیفنت فقو بوجو عم ھیف رظنلا دیعتل مكحلا
 .نوناقلا اذھ

 جارفإلا تاءارجإو دعاوق )64 ىلإ 61( نم داوملا تلوانت دقف ، طرش تحت جارفإلل عبارلا بابلا صصُخو•
 ماظنلا اذھ يف عسوتلا يف ةیلودلا ئدابملا اھیف يعور يتلاو ، سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع طرش تحت
 وأ ثدحلا نم طورشملا جارفإلا بلطب مدقتلا زاوجو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلل ةبسنلاب
 ةباینلف ھكولس ءاس اذإو ، ھكولس نسح عقوت عم اھیلع موكحملا ةدملا فصن ءاضقنا دعب ھتیاعر يلوتم نم
 .ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإ ثادحألا

 يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا )65( ةداملا تفعأ ثیح نوناقلل ةیماتخلا ماكحألل سماخلا بابلا صصُخو•
 .ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر

 .نوناقلا اذھ يف صن ھنأشب دری مل امیف ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق قیبطت )66( ةداملا تددحو•
 يأ رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع )67( ةداملا ترظحو•

 رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق مھروص وأ ثادحألا نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا ایاضق نع تامولعم
 اذھ ةفلاخم تبقاعو ، اھیف راد امع صخلم وأ مكاحملا تاسلج وأ قــیقحتلا عئاقو رشن ترظح امك ، مكحلا
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسا ىلإ ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن طقف تزاجأو ، ةمارغلا ةبوقعب رظحلا

 نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخال ردصی نأب )68( ةداملا تررق امك•
 ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحی نأ ىلع لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو يدؤی نأب

 ةیاعرلا تاسسؤمل ةمظنملا تارارقلا رادصإ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ىلوتی نأب )69( ةداملا تضقو•
 .اھیف نیلماعلا بدن وأ نییعتو اھراقم دیدحتو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا ةیعامتجالا

•
•2015/111
ءارزولا سلجم : ةھجلا•
1272 :رادصالا مقر•
2016/01/26 :رشنلا خیرات•



ثادحألا ةرادإ نوناق

ءارزولا سلجم
2015 ةنسل )111( مقر نوناق
ثادحألا نوناق رادصإب
، روتسدلا ىلع عالطالا دعب

، ھل ةلدعملا نیناوقلاو م1960 ةنسل )16( مقر نوناقلاب رداصلا ءازجلا نوناق ىلعو•
 1960 ةنسل )17( مقر نوناقلاب رداصلا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق ىلعو•
، ھل ةلدعملا نیناوقلاو•
، نوجسلا میظنت نأشب 1962 ةنسل )26( مقر نوناقلا ىلعو•
 ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )38( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا نوناق ىلعو•

، ھل
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )67( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا يندملا نوناقلا ىلعو•
،ثادحألا نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
، اھیف راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو تاردخملا ةحفاكم نأش يف 1983 ةنسل )74( مقر نوناقلا ىلعو•
ھل ةلدعملا نیناوقلاو ةیصخشلا لاوحألا نأش يف 1984 ةنسل )51( مقر نوناقلا ىلعو•
 راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو ةیلقعلا تارثؤملا ةحفاكم نأش يف 1987 ةنسل )58( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•

، اھیف
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو ءاضقلا میظنت نوناق نأشب 1990 ةنسل )23( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•
، تصنتلا ةزھجأو ةیفتاھلا تالاصتالا ةزھجأ لامعتسا ةءاسإ نأشب 2001 ةنسل )9( مقر نوناقلا ىلعو•
رشنلاو تاعوبطملا نأش يف 2006 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
 ربع ةمظنملا ةمیرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب رداصلا 2006 ةنسل )5( مقر نوناقلا ىلعو•

، لافطألاو ءاسنلا ةصاخو صاخشألاب راجتإلا ةبقاعمو عنم نأشب اھلوكوتوربو ، ةینطولا
، عومسملاو يئرملا مالعإلا نأشب 2007 ةنسل )61( مقر نوناقلا ىلعو•
،يلھألا عاطقلا يف لمعلا نأشب 2010 ةنسل )6( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأش يف 2010 ةنسل )8( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةماعلا تادعاسملا نأش يف 2011 ةنسل )12( مقر نوناقلا ىلعو•
، لفطلا قوقح نأش يف 2015 ةنسل )21( مقر نوناقلا ىلعو•
لفطلا قوقح ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب 1991 ةنسل )104( مقر موسرملا ىلعو•
، يبرعلا لفطلا قوقح قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ىلعو•
•
:هانردصأو ھیلع انقدص دقو ، ھصن يتآلا نوناقلا ىلع ةمألا سلجم قفاو•
•
ىلوأ ةدام•
 .ثادحألا نأش يف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعی•
ةیناث ةدام•
 مامأ ةروظنملا تابلطلاو ىواعدلا ةفاك قفارملا نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا مكاحم ىلإ اھتلاحب لاحت•

 صاصتخا نم تحبصأ يتلاو ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا ةمكحم
 لمعلا لبق اھمامأ ةروظنملا نوعطلا رظن يف زییمتلاو فانئتسالا اتمكحم رمتست نأ ىلع ، ثادحألا مكاحم
 .ثدحلل حلصأ وھ امیف ھماكحأ قیبطتب مزتلتو ، نوناقلا اذھ ماكحأب

ةثلاث ةدام•
 .قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتی صن لكو ، ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىغُلی•
ةعبار ةدام•
 لمعیو ةیمسرلا ةدیرجلا يف رشنیو نوناقلا اذھ ذیفنت – ھصخی امیف ٌلك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سیئر ىلع•

 .هرودص خیرات نم ةنس دعب ھب
تیوكلا ریمأ بئان•
حابصلا رباجلا دمحألا فاون•
ـھ 1437 لوألا عیبر 20 : يف فیسلا رصقب ردص•
م 2015 ربمــسید 31 : قفاوملا•
ثادحألا نوناق•
لوألا بابلا•
ةماع ماكحأ•
) 1 ( ةدام•
: اھنم لك نیرق نیبُملا ىنعملا نوناقلا اذھ مكح يف ةیلاتلا تاحلطصملاو تاملكلاب دصُقی•
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتی مل صخش لك : ثدحلا – 1•
 ھیلع بقاعیً العف بكتراو ةرشع ةنماثلا زواجتی ملو هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لمكأ نم لك : فرحنملا ثدحلا– 2•

.نوناقلا
: ةیتآلا تالاحلا ىدحإ يف دجوی ثدح لك : فارحنالل ضرعملا ثدحلا – 3•
 .ةفرطتم وأ ةیباھرإ تاعامجل مضنا وأ ةریسلا ءوس مھنع رھتشا نیذلا وأ مھب ھبتشملا وأ نیفرحنملا طلاخ اذإ – أ•
 ةلاح يف ھمأ ةطلس نم وأ ھیصو وأ ھتیاعر ىلوتم نم وأ ھیوبأ ةطلس نمً اقرام وأ كولسلا ئیس ناك اذإ – ب•

.ھتیلھأ مدع وأ ھبایغ وأ ھیلو ةافو
.بیردتلا وأ میلعتلا دھاعم وأ ةسردملا وأ تیبلا نم بورھلا داتعا اذإ – ج•
 يأب ةقدصلاو ناسحإلا ءادجتسا وأ ةھفات تامدخ وأ علس ضرع لوستلا لامعأ نم دعیو ،ً الوستم دجو اذإ – د•

 .شیعللً ایدجً ادروم حلصی ال امم تناك ٍةلیـسو
.لئاع نودب دجو اذإ – ـھ•
 ىلع ھتردق يف رثؤی وحن ىلع كلذو يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع وأ يدسج ضرمبً اباصم ناك اذإ – و•

 .ریغلا ةمالس وأ ھتمالس ىلع ھنم ىشخی ثیحب رایتخالا وأ كاردإلا
 .ينیدلا فرطتلاو ناطیشلا ةدبعك ةفرطتم تادقتعمو راكفأ قانتعاو رخآلا سنجلاب ھبشتلا – ز•
: ثادحألا ةمكحم – 4•
 .ثادحألا ایاضق رظنب صتختو نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةأشنملا ةمكحملا•
: ثادحألا ةباین – 5•
 اھریغو ثادحألا اھبكتری يتلا حنجلاو تایانجلا ایاضق يف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاب ةفلكم ةصصختم ةباین•

.نوناقلا اذھ يف ةنیبملا تاصاصتخالا نم
: ثادحألا ةیامح ةطرش – 6•
 اھنع تالالدتسالا عمجو مئارجلا هذھ نع يرحتلا ءارجإو ثادحألا مئارج ةحفاكمو عنمب موقت ةصصختم ةطرش•

 .ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ةسارحو ثادحألاب ةقلعتملا تارارقلاو ماكحألا ذیفنتو اھطبضو
: ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم – 7•
 نم مھریغو مھیلع موكحملا ثادحألا لابقتساب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو لبق نم فلكت ةسسؤم لك•

 ةعیبطو نسلاو سنجلا ثیح نم ةبسانملا عادیإلا تاسسؤم ىلع مھعیزوتو مھفینصتو مھعادیإ بولطملا ثادحألا
ً اقفو ةصتخملا تاھجلا نم اھریغ نم وأ ةمكحملا نم رمأب عادیإلا ناك ءاوس يلقعلا ىوتسملاو فارحنالا
 .نوناقلا اذھ ماكحأل

: يلی ام صخألا ىلع لمشتو•
: لابقتسالا زكرم – أ•
 رفاوتت ىتح مھئاویإو مھلاوحأ ةساردلً اتقؤم مھیلع ظفحتلل فارحنالل نیضرعملا ثادحألا لبقتسی يذلا ناكملا•

.عادیإلا وأ ةیاعرلا تاسسؤمل مھلاقتنا وأ مھجورخل ةمئالملا ةئیبلا
: ةظحالملا راد – ب•
 ةمكحم وأ ةماعلا ةباینلا ىرتو ةنس ةرشع سمخ نع مھنس لقی نیذلا ثادحألا زاجتحا ھیف متی يذلا ناكملا•

 .مھرمأ يف لصفلا نیحل مھتظحالمو مھیلع ظفحتلا ضرغبً اتقؤم اھیف مھعادیإ ثادحألا
: ةیباقعلا تاسسؤملا – ج•
 نم رارق اھمیظنتب ردصیو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت ھیف يرجی يذلا ناكملا•

 .ةیلخادلا ریزو عم قافتالاب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
: ةفایضلا راد – د•
 مھمیلستب ثادحألا ةیاعر ةنجل ررقت وأ ةمكحملا مكحت وأ ةباینلا رمأت نیذلا ثادحألا ءاویإ ھیف متی يذلا ناكملا•

 رفسیو ةیاعرلا هذھل ةساملا مھتجاحل مھیوذ لالخ نم وأ مھسفنأ ءاقلت نم اھل نومدقتی وأ نمتؤم لئاعك اھیلإ
 رادلا لبقت نأ زوجیو ، عمتجملل مھتداعإل ةمئالملا فورظلا مھل رفوتت ىتح مھلوبق بوجو نع يعامتجالا ثحبلا
 يف جامدنالل مھدادعإو مھلیھأتوً ایعامتجا مھجالع متی ملو اھب موكحملا ریبدتلا ةرتف اوھنأ نمل عادیإلا تالاح
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو نوصتخملا هدعی لماش يعامتجا ثحب ءوض يف كلذو ، يجراخلا عمتجملا

: عادیإلا راد – ـھ•
 ةئیب يف جامدنالل مھدادعإوً ایعامتجا مھلیھأت ةداعإ ىلوتتو ، اھب مھعادیإب موكحملا ثادحألا ھب عدوی يذلا ناكملا•

 يف ىعاریو .ةدیدجلا ةئیبلا عم مھفیكتلً انامض ةقحاللا ةیاعرلا جمارب لالخ نم مھجورخ دعب مھتعباتم مث ةحلاص
 تاطارتشالا اھب رفوتت نأ ىعاری امك ءاسنلا نم اھب نوفرشملاو اھیف نولماعلا نوكی نأ ثانإلل ةصصخملا رادلا
 .مھل ةبسانملا ةیاعرلاو

:ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتاكم – و•
 نیفرحنملا ثادحألا تالاح ةساردب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم فلكت ةیلھأ وأ ةیموكح بتاكم•

 رابتخالا تابلطتم ذیفنتب وأ ةصتخملا تاھجلا ىلإ مھنع ةیعامتجالا ریراقتلا میدقتو فارحنالل نیضرعملاو
 ةماعلا ةباینلا نم وأ ةمكحملا نم نیلوحملا ثادحألا لمشتو ،يئاھنلا جارفالا وأ طرش تحت جارفإلاو يئاضقلا
 .ةظحالملا رود وأ ةطرشلا نم وأ

 مھجالع لفكت يتلا تاحرتقملا مدقتو ةمكاحملل مھمیدقت لبق ثادحألل ةیعامتجالا ثوحبلا ءارجإب بتكملا صتخیو•
 تالاجمو لمعلا بتاكم عم نواعتلاو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا وأ ریبادتلا ددم ءاھتنا دعب
 .ثادحألا لیغشت تالاجم حتفل ةئیبلا يف لیغشتلا

: ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم – ز•
 ءایلوأل ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلاو ةیعوتلل تارود دادعإ ىلوتی لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب أشنی بتكم•

 ىلع ًءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ثادحألا ةمكحم رمأت نیذلا فارحنالل نیضرعملا وأ نیفرحنملا ثادحألا رومأ
 ةصتخملا تاھجلا تارودلا هذھ ذیفنت ىلع فارشإلا ىلوتتو اھیف ماظتنالاب مھمازلإ ثادحألا ةیاعر ةنجل بلط
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ددحیو ةینعملا ةیلھألا وأ ةیموكحلا تاھجلا وأ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب
 .ةیرادإلاو ةینفلا ھتیعبتو بتكملا اذھ تاصاصتخا لمعلاو

: كولسلا بقارم – ح•
 رابتخالا تابلطتمب مایقلل ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب قحلی يعامتجا ثحاب وأ يئاصخأ•

 تابلطتمب مایقلاو ، ةصتخملا تاھجلل ثادحألا نع تاساردلاو ریراقتلا میدقتو يعامتجالا ثحبلاو يئاضقلا
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم اھب ھیلإ دھعت يتلا ریبادتلا ذیفنتو يطرشلا جارفإلا

: ثادحألا ةیاعر ةنجل – ط•
 يئاضقلا رصنعلا لیثمت اھلیكشت يف ىعاریو مھحلاصم ةیامحو ثادحألا ةیاعر ىلع فرشت ةمئاد ةنجل•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھلیكشتب ردصیو ، ينمألاو يعامتجالاو يسفنلاو ينیدلاو ينوناقلاو
: ةیاعرلا يلوتم – 8•
 .صاصتخالا ةھج نم رارقب وأ مكحب ثدحلا ھیلإ ملُس صخش لكو ، يصولا وأ مألا وأ دجلا وأ بألا•
) 2 ( ةدام•
 بقاعی ةمیرج لكشت ةعقاو يأ باكترا تقو ةلماك تاونس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلاً ایئازج لأسی ال•

 .نوناقلا اھیلع
) 3 ( ةدام•
 عیمج يف ةمكحمللو ، رخآ يمسر يصخش تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی•

 .يدالیملا میوقتلاب نسلا بسحتو ، ھنس ریدقتل ةصتخملا ةیبطلا ةھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ لاوحألا
) 4 ( ةدام•
: يلی امب ثادحألا ةیاعر ةنجل صتخت•
 .ةبسانملا ةیاعرلا نكامأ يف مھعادیإب رمألاو فارحنالل نیضرعملا ثادحألا تالكشم يف رظنلا – 1•
 .ةصتخملا تاھجلا عم قیسنتلاب مھتاجایتحا ةیبلتو عمتجملا يف طارخنالل مھتداعإو مھلیغشتو مھلیھأت ةعباتم – 2•
 .ثدحلا دض اھنم ةرداصلا ریبادتلا يف رظنلا ةداعإ ةمكحملا نم بلطلا – 3•
 ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإل وأ نمتؤم لئاعل وأ ھتیاعر يلوتمل ثدحلا میلست ریبدت ذاختاب تارارقلا رادصإ – 4•

ً اقفو فارحنالل ثدحلا ضرعت تالاح يف كلذو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا وأ ثادحألل ةیعامتجالا
 .نوناقلا اذھ يف ةنیبملا طورشلل

يناثلا بابلا•
ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلا•
) 5 ( ةدام•
:ةیلاتلا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحی ةمیرج رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا بكترا اذإ•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 2 .میلستلا – 1•
.يئاضقلا رابتخالا – 4 .ةنیعم تابجاوب مازتلالا - 3•
.ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف عادیإلا – 5•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 6•
 تابوقع نم ھیلع ىضقی ام ادع رخآ نوناق يف ھیلع صوصنم ریبدت وأ ةبوقع ةیأب ثدحلا اذھ ىلع مكحی الو•

 .ةیعبت
 ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ ھنأش يف ذختی الف هرمع نم ةعباسلا غلبی مل ناك اذإف•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو
) 6 ( ةدام•
 صخش ىلإ ملس ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا مھنم يأ يف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلست نوكی•

 .كلذب اھلئاع دھعتی اھب قوثوم ةرسأ ىلإ وأ ھكولسو هریس نسحو ھتیبرتب دھعتی مھریغ نم وأ ھبراقأ نم نمتؤم
 بجو ھل ةقفن ریرقت ھیلإ ھمیلستب مكح نمم بلطو ھیلع قافنإلابً انوناق مزلی نم ھل ناك وا لام اذ ثدحلا ناك اذإو•

 ھتقفن نع لوئسملا ھب مزلی ام وأ ثدحلا لام نم لصحی يذلا غلبملا میلستلاب مكحلا يف نیعت نأ ةمكحملا ىلع
 نوناق يف ررقملا قیرطلاب اھلیصحت متیو ، ةقفنلا ءادأ دیعاومو ةددحملا ةسلجلاب ھنالعإ دعب كلذوً اعرش
.ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا

.تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل ھیلع قافنإلاب مزتلملا ریغ ىلإ ثدحلا میلستب مكحلا نوكیو•
) 7 ( ةدام•
 ةرازوب ةصتخملا تاھجلا ةفرعمب ھلابقتسال ةدعملا ةبسانملا نكامألا يف فارحنالل ضرعملا ثدحلا عادیإ بجی•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا
 اذإ ةمكحملل ھمیدقتل ثادحألا ةباین ىلع فارــحنالل ضرعملا ثدـــــحلا ضرــع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلعو•

: ةیتآلا ریبادتلا دحأ ثدحلا نأش يف ررقت نأ ةمكحمللو كلذ ھتحلصم تضتقا
 تادھعتلا ذخأ عم نمتؤم لئاعل ملس ،ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا ھیف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتمل ھمیلست – 1•

.لاوحألا عیمجب ةمزاللا
.ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ھعادیإ – 2•
 .لبقتسملا يف ھكولسو هریس نسح ةبقارمل ، ةباتك ھتیاعر يلوتم ىلإ راذنإلا ھیجوت – 3•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 4•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 5•
 ثدحلا ةحلصم نأ ةنجللا تأر اذإ( ةمكحملا نم رارق نود ریبادتلا هذھ دحأ ذاختا ثادحألا ةیاعر ةنجلل زوجیو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب كلذو ثدحلا ةلاحو قفتی امب ھلیدعت اھل نوكت امك ، )كلذ بلطتت
) 8 ( ةدام•
 عناصملا دحأ وأ ةصصختملا دھاعملا وأ زكارملا دحأب ھقاحلإ متی نأب ينھملا بیردتلاب ثدحلا قاحلإب مكحلا نوكی•

 ماظتنا قیعی ال امبو ثدحلا فورظ عم بسانتی امبو ھبیردت لبقت يتلا كلذب ةصتخملا عرازملا وأ رجاتملا وأ
.تاونس ثالث زواجت ال ریبدتلا اذھل ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، يساسألا میلعتلا يف ثدحلا

) 9( ةدام•
: كلذل ةدم ددحت نأ ىلع اھعیمج وأ ةیلاتلا تابجاولا دحأب ثدحلا مازلإب مــكحلا نوكی•
.اھیف ھبتشملا نكامألا دایترا رظح – 1•
 .قالخألا داسفو ةریسلا ءوسب مھنع رھتشا نم وأ نیدرشملا ةبحاصم رظح – 2•
 .ةمكحملا اھددحت تاھج مامأ ةددحم تاقوأ يف روضحلا – 3•
 يتلا كلذ ھباش ام وأ ةیحابإ مالفأ وأ فنعلا مالفأ اھیف دھاشی يتلا نكامألا ىلع ددرتلا ثدحلا ىلع رــــظحی – 4•

.ةراض ةیبلس راثآ نم اھیف امم مالفألا كلت دیلقت ىلإ وأ ھفارحنا ىلإ يدؤت
 .تاونس ثالث ىلع دیزت الو رھشأ ةتس نع مازلإلا ةدم لقت ال نأ ىلع•
) 10 ( ةدام•
 اھددحت يتلا تابجاولاب ھمایق عم فارشإلاو ھیجوتلا تحت ةیعیبطلا ھتئیب يف ثدحلا عضوب يئاضقلا رابتخالا متی•

 .نیتنس ىلع دیزت ال ةدمل كلذو كولسلا بقارم اھحرتقی يتلاو ةمكحملا
 ھیلع موكحملا ةظحالمو ثادحألا ةمكحم رارقلً اقفو يئاضقلا رابتخالا تابلطتم ذیفنت كولسلا بقارم ىلعو•

 ةیرود ریراقت ثادحألا ةمكحم ىلإ عفری نأ ھیلعو ، ھتیبرت ىلع نیمئاقلاو ھتیاعر يلوتملو ھل تاھیجوتلا میدقتو
 .ھیلع فارشإلاو هرمأ ىلوتی يذلا ثدحلا نع رھشأ ةثالث لك ةرم

 يف ةررقملا ةبسانملا ىرخألا ریبادتلا نم هارت ام ذختتل ةمكحملا ىلع رمألا ضرع رابتخالا يف ثدحلا لشف اذإف•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا

) 11 ( ةدام•
 ، لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 ىدحإ وأ ھلیھأتل بسانم دھعم يف عادیإلا نوكی ةصاخلا تاجایتحالا وأ ةقاعإلا يوذ نم ثدحلا ناك اذإو
 يف تاونس رشع ىلع دیزت الأ ىلع عادیإلا ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا
 ىلع بجیو ، فارحنالل ضرعتلا تالاح يف تاونس ثالثو ، حنجلا يف تاونس سمخو تایانجلا مئارج
 ررقتل رثكألا ىلع رھشأ ةتس لك ھكولسو ھتلاح نعً اریرقت ةمكحملل مدقت نأ ثدحلا اھب عدوأ يتلا ةسسؤملا
 .كولسلا بقارم ریرقت ءوض ىلع ھنأش يف هارت ام ةمكحملا

) 12 ( ةدام•
 ، ھنسو ةیضرملا ھتلاحو بسانتت يتلا ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 .ھتلاح اھیلإ وعدت يتلا ةیانعلا اھیف ىقلتیو
 ضرعی ةنس ىلع اھنم يأ دیزت نأ زوجی ال ةیرود تارتف يف جالعلا تحت ھئاقب ىلع ةباقرلا ةمكحملا ىلوتتو•

 غلب اذإو كلذب حمست ھتلاح نأ اھل تبث اذإ ھتیاعر يلوتمل ھمیلست ةمكحمللو ، ءابطألا ریراقت اھلالخ اھیلع
 تایفشتسملا ىدحإ ىلإ ھلقن متی ھجالع رارمتـسا يعدتست ھتلاح تناكو نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا
 .رابكلا جالعل ةصصختملا ةیجالعلا

) 13 ( ةدام•
 ضعبب اھضعب تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبت مل يذلا ثدحلا بكترا اذإ•

 عبُتی امك ، بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجو ةددعتم مئارج بكترا يذلا لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا
 .مكحلا كلذ ىلع ةقحال وأ ةقباس ىرخأ ةمیرج بكترا ثدحلا نأ ریبدتلاب مكحلا دعب رھظ اذإ كلذ

) 14( ةدام•
 .نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی•
) 15 ( ةدام•
 .ثدحلا ىلع دبؤملا سبحلاب الو مادعإلاب مكحی ال•
 وأ مادعإلا اھتبوقع ةیانج رمعلا نم ةرشع ةنماثلا زواجی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ يذلا ثدحلا بكترا اذإو•

.ةنس ةرشع سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی ، دبؤملا سبحلا
 ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی تقؤملا سبحلا اھتبوقع ةمیرج ثدحلا بكترا اذإو•

 .ةمیرجللً انوناق
. نرتقت مل وأ سبحلاب ةبوقعلا هذھ تنرتقا ءاوس ةمارغلاب ثدحلا بقاعی الو•
 يف ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا ماكحأ قیبطت يف ةمكحملا ةطلسب ةقباسلا ماكحألا لخت الو•

.ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا
) 16 ( ةدام•
 عیقوت نمً الدب – دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف – ثادحألا ةمكحمل زوجی•

 دحأب ثدحلا ىلع مكحت نأ سبحلا اھیف زوجی يتلا مئارجلا يفو ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا

) 17 ( ةدام•
 ةیداحلا نس غلب اذإف ،ةیباقعلا تاسسؤملا يف ثدحلا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت يرجی•

 لصفنم ناكم يف ذیفنتلا نوكی نأ ىلع ، ةماعلا نوجسلا دحأ يف اھنم ةیقابلا ةدملا وأ ةبوقعلا ھیلع ذفنت نیرشعلاو
 ثادحألاب ةصاخلا ةیباقعلا ةسسؤملا يف ھیلع ذیفنتلا رارمتسا زوجیو ، نینوجسملا يقابل ةصصخملا نكامألا نع
 .رھشأ ةتس زواجت ال ةیقابلا ةدملا تناكو كلذ نم ةروطخ كانھ نكی مل اذإ

) 18 ( ةدام•
 ةحنج وأ ةیانج بكتراو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلا ةحلصم وأ قیقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ•

 ھضرع بجیو ھیلع ضبقلا خیرات نم عوبسأ ىلع دیزت ال ةدملً ایطایتحا سبحلا زاج ،ً ایطایتحا ھسبح يضتقت
 .رھشأ ةثالث زواجی ال امب ىرخأ ددمل وأ ةدمل اھدیدجت يف رظنلل ثادحألا ةمكحم ىلع

 ةظحالملا رود ىدحإ ھعادیإ ةماعلا ةباینلل زوجیو ، ةنس ةرشع سمخ غلبی مل يذلا ثدحلاً ایطایتحا سبحی الو•
 عوبسأ ىلع عادیإلا ةدم دیزت الأ ىلع ، ھیلع ظفحتلا يعدتست ىوعدلا فورظ تناك اذإ بلط لك دنع ھمیدقتو
 .ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو اھدم ةمكحملا رمأت مل ام ھطبض خیرات نم

 مزتلی نأ ىلع ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ةقباسلا ةرقفلا يف ھیلع صوصنملا عادیإلا نمً الدب زوجیو•
 رانید يتئام زواجت ال ةمارغب مازتلالا اذھب لخی نم لك بقاعیو ، ةمكحملا وأ ةباینلا ةفرعمب ھبلط دنع ھمیدقتب
.ھمازتلاب اھیف لخی ةرم لك نع

 ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ظفحتلا وأ سبحلا رارق دم يف رظنلا دنع ثادحألا ةمكحمل زوجی امك•
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ھیلع ظفحتلل

) 19 ( ةدام•
 ةظحالمو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا ذیفنت ىلع فارشإلا كولسلا بقارم ىلوتی•

 ثدحلا نع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلإو ثادحألا ةمكحم ىلإً اریرقت عفری نأ ھیلع بجیو ، اھب مھیلع موكحملا
 .ھكولس ىلع فارشإلا ىلوتی يذلا

) 20 ( ةدام•
 نذإ نود ھبایغ وأ ھنكس رییغت وأ ھضرم وأ ثدحلا توم ةلاح يف كولسلا بقارم غالبإ ةیاعرلا يلوتم ىلع•

 نع لوؤسملا اذھ بقاعیو ، كلذب ھملع خیرات نم نیعوبسأ لالخ كلذو ھیلع أرطی رخآ ئراط يأ نع كلذكو
 .رانید فلأ زواجت ال ةمارغب داعیملا يف غالبإلا مدع

) 21 ( ةدام•
 اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4 (و )3 ( دونبلا دحأ ىضتقمب ھیلع ضورفملا ریبدتلا مكح ثدحلا فلاخ اذإ•

 وأ ھل ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجی ال امب ریبدتلا ةدم ةلاطإب مكحت نأ ھلاوقأ عامس دعب ةمكحمللف ، نوناقلا
 .ثدحلا ةلاح عم قفتی رخآً اریبدت ھب لدبتست نأ

) 22 ( ةدام•
 ةباین بلط ىلع ءانب وأ )19( ةدامللً اقفو كولسلا بقارم نم اھیلإ ةمدقملا ریراقتلا ىلع اھعالطا دعب ، ةمكحملل•

 ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ةیاعرلا يلوتم نم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا
 يضم دعب الإ هدیدجت زوجی الف بلطلا اذھ ضفر اذإو ، نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح ةاعارم عم ، ھلادبإب وأ
 .ھیف نعطلل لباق ریغ نأشلا اذھ يف رداصلا مكحلا نوكیو ، ھضفر خیرات نم لقألا ىلع رھشأ ةثالث

) 23 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب وأ اھسفن ءاقلت نم ثادحألا ةباین ترذنأ فارحنالل ضرعتلا تالاح نم ةلاح يف ثدحلا طبض اذإ•

 راذنإلا اذھ ىلع ضارتعالا زوجیو ، لبقتسملا يف ھكولس ةبقارمل ةباتك ھتیاعر يلوتم ثادحألا ةیاعر ةنجل نم
 ھیف لصفلاو ضارتعالا اذھ رظن يف عبتیو ،ھملست خیرات نمً اموی رشع ةسمخ لالخ ثادحألا ةمكحم مامأ
 .نعطلل لباق ریغ مكحلا نوكیو ةیئازجلا رماوألا يف نعطلل ةررقملا تاءارجإلا

 ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس زواجی ال يذلا سبحلاب بقاعیو•
: نم لك نیتبوقعلا نیتاھ

 ىدحإ يفً اددجم فارحنالل ھضرعت كلذ ىلع بترتو ،ثدحلا ةبقارم ، ةقباسلا ةرقفللً اقفو هراذنإ دعب لمھأ – 1•
.نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا

 ضرعت وأ ةمیرج ثدحلا باكترا كلذ ىلع بترت اذإ ھلبق ھتابجاو دحأ ءادأ يف لمھأو ثدحلا ھیلإ ملس –2•
 .نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحإب فارحنالل

) 24 ( ةدام•
 ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ، لاوحألا عیمج يف ثادحألا ةمكحمل•

 يتلا تارودلا روضحب فارحنالل ضرعملا وأ فرحنملا ثدحلا ةیاعر يلوتم مازلإب رارق رادصإ ، ثادحألا
ً اقفو كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ةرودلا ةدم ةمكحملا ددحتو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم اھمظنی
 تارودلا وأ تاودنلا روضح نع لوبقم رذع نود فلختی يذلا ةیاعرلا يلوتم بقاعیو ، اھددحی يتلا دیعاوملل
 .رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید ةئامسمخ نع لقت ال ةیلام ةمارغب اھیلإ راشملا

) 25 ( ةدام•
 نع لقت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، جاوزألا وأ دادجألا وأ نیوبألا ادع امیف•

 ةھجل وأ صخشل ھمیلستب مكحً اثدح ىفخأ نم لك نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام
 .كلذ ىلع هدعاس وأ رارفلل ھعفد وأ نوناقلا اذھ ماكحألً اقبط

) 26 ( ةدام•
 تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،ً انوناق اھیلع صوصنم دشأ ىرخأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم•

 يأب ھل اھلھس وأ اھكولس ىلع ھضرح وأ هدعاس وأ كلذل هدعأ وأ فارحنالا تالاح ىدحإلً اثدح ضرع نم لك
ً.العف فارحنالل ضرعتلا ةلاح ققحتت مل ولو ھجو

 ناك وأ دیدھت وأ هاركإ لئاسو ثدحلا عم مھتملا لمعتسا اذإ تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو•
 ناك وأ نوناقلا ىضتقمب ھیلإً املسم ناك وأ ھتظحالم وأ ھتیبرت نع لوؤسم وأ ھتیاعر يلوتم نم وأ ھلوصأ نم
 .مھركذ مدقت نمم يأ دنعً امداخ

 ال ةدمل سبحلا ةبوقعلا تناك ةفلتخم تاقوأ يف ولو ثدح نم رثكأ ىلع ةمیرجلا تعقو اذإ لاوحألا عیمج يفو•
.تاونس عبس ىلع دیزت

) 27 ( ةدام•
 نیرشعلاو ةیداحلا لمكی ملو ةنس ةرشع سمخ ھنس زواجت يذلا ثدحلا اھب عدوملا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدمل زوجی•

 صتخملا ةسسؤملا بیبط ری مل ام ، سبحلا ةبوقعل هذیفنت دنع ةسسؤملل ةیلخادلا تامدخلا يف لمعلاب ھفیلكت
 .ھب صاخلا ذیفنتلا فلمب نوُدت ةیحص بابسأل اھیف لمعلا نم هءافعإ

)28( ةدام•
 فرحلاو لامعألا يف ھلیغشت نوكی نأ ةنیعم ةینف ةراھمب عتمتی يذلاو ھیلع موكحملا ثدحلا لیغشت دنع ىعاری•

)29( ةدام ھتراھم عم بسانتت يتلا
 وأ ةینف لامعأ نم ھب موقی امعً ارجأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةبوقعلا ةدم يضقی يذلا ھیلع موكحملا ثدحلا قحتسی•

 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھب ردصی يتلا دعاوقللً اقفو اھنم لك يف هرجأ ددحتیو ، ةیمدخ وأ ةیجاتنا
 .هرجأ ةلیصح نم قافنإلا ةلاحلا هذھ يف ھیلع موكحملا ثدحللو ، لمعلاو

) 30 ( ةدام•
 ، سبحلا ةبوقع ذیفنت ةجیتن ھیلع موكحملا ثدحلا ةحص ىلعً اررض كانھ نأ ةیباقعلا ةسسؤملا بیبطل نیبت اذإ•

 ةمكحم سیئر ىلع رمألا ضرع ثادحألا ةباین ىلإ بلطی يذلا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدم غالبإ ھیلع بجو
 .ثدحلا نأش يفً ابسانم هاری امب رمأیل ثادحألا

) 31 ( ةدام•
 هذھ عنم زوجی الو ، ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ةرایزلل ةصصخملا نكامألا دحأ يف ھیلع موكحملا ثدحلا ةرایز متت•

 .ةسسؤملا لخاد ھكولسب قلعتی ببس يأل تارایزلا
 .اھلاوحأو ثادحألا ةرایز دعاوق میظنتب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق ردصیو•
) 32 ( ةدام•
 .يدارفنالا سبحلا فرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت زوجی ال•
ثلاثلا بابلا•
ثادحألا ةمكحم•
) 33 ( ةدام•
 ةمكحملاب ةمكحم لیكو نع ھتجرد لقت ال ءاضقلا لاجر دحأ نم لكشت ثادحأ ةمكحم ةیلكلا ةمكحملاب أشنت•

 نوكیو ءاسنلا نم لقألا ىلع امھدحأ نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخو ةاضقلا نم نانثا ھنواعیو ، ةیلكلا
 ریرقت میدقت هوجولا عیمج نم ثدحلا فورظ ثحب دعب نیریبخلا ىلعو ،ً ایبوجو ةمكاحملا تاءارجإ امھروضح
 .اھمكح ةمكحملا ردصت نأ لبق كلذو ةمكحملل

.ثادحألا ةباین ءاضعأ دحأ ةمكحملا يف ةماعلا ةباینلا لثمیو•
.اھئاشنإ رارق يف ةمكحم لك صاصتخا رئاود ددحتو•
 نم لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو عم قافتالاب لدعلا ریزو نم رارق امھیلإ راشملا نیریبخلا نییعتب ردصیو•

 .ریخألا نم رارق اھب ردصی يتلا طورشلا مھیف رفاوتت نم نیب
 ةنامألاب ھلمع يدؤی نأب ثادحألا ةمكحمل ةیفانئتسالا ةرئادلا مامأً انیمی ھتفیظو ماھم ةرشابم لبق ریبخلا فلحیو•

.قدصلاو
) 34 ( ةدام•
 ضرعتلا تالاح ىدحإ ھیف ترفاوت وأ ةمیرجلا ھیف تعقو يذلا ناكملاب ثادحألا ةمكحم صاصتخا ددحتی•

 بسحب ھمأ وأ ھیصو وأ ھتیاعر يلوتم وأ وھ ھیف میقی يذلا وأ ثدحلا ھیف طبض يذلا ناكملاب وأ فارحنالل
.لاوحألا

) 35 ( ةدام•
 ام ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا ثادحألا ةمكحم مامأ عبتت•

 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ صنت مل
) 36 ( ةدام•
 فورظ يف رظنلل ةیئالو ةطلسو نیفرحنملا ثادحألا ایاضق عیمج يف ةیئازج ةیئاضق ةطلس ثادحألا ةمكحمل•

 .فارحنالل نیضرعملا ثادحألا
 و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع صوصنملا مئارجلا يف لصفلاب اھریغ نود ةمكحملا هذھ صتختو•

 .نوناقلا اذھ نم )26(و )25(و )24(
) 37 ( ةدام•
 نم مزلی امب دوزتو ىرخألا مكاحملا تاسلج داقعنا نكامأ نع ةلصفنم نكامأ يف ثادحألا مكاحم تاسلج دقعت•

 .ثدحلا روضح ھیضتقی امو ةمكاحملا ةعیبط عم بسانتت يتلا لئاسولا
 ىضتقم تأر اذإ ثدحلا اھیف عدوی يتلا ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإب اھتاسلج دقع ةمكحمللو•

 .كلذل
) 38 ( ةدام•
 نأ ثدحلا رمأ يف لصفلا لبقو حنُجلاو تایانجلا مئارج يفو فارحنالل ضرعتلا تالاح يف ةمكحملا ىلع بجی•

 وأ فارحنالا ىلإ ھتعفد يتلا لماوعلا حضوی ثدحلا ةلاحبً اریرقت ھمیدقت دعب كولسلا بقارم لاوقأ ىلإ عمتست
 .ةربخلا لھأ يأرب ةناعتسالا ةمكحملل زوجی امك ،ھحالصإل ھتاحرتقمو ، ھل ضرعتلا

) 39 ( ةدام•
 لیحا ةنس ةرشع ينامث ىلع مھنس دیزت نورخآو ، رثكأ وأ ثدح مھنیب ناكو ةیانج باكتراب نومھتملا ددعت اذإ•

 .ثدحلا ىلإ ةبسنلاب نوناقلا اذھ ماكحأ قبطت نأ ىلع ،ً الصأ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عیمجلا
 اھلو هوجولا عیمج نم ھفورظ ثحبت نأ ثدحلا ىلع اھمكح ردصت نأ لبق ةلاحلا هذھ يف ةمكحملا ىلع بجیو•

 .ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب كولسلا يبقارم وأ ءاربخلا نم هارت نمب كلذ يف نیعتست نأ
 مھتاو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل ثدحلا ناك وأ ةیانجب ةطبترم ریغ ةحنج باكتراب نومھتملا ددعت اذإو•

.ةصتخملا ةمكحملا ىلإ نورخآلا لاُحیو ثادحألا ةمكحم ىلإ ثدحلا میدقت بجو ، ةحنُج وأ ةیانج باكتراب
) 40 ( ةدام•
 نوماحملاو دوھشلاو ھبراقأو ثدحلا ىوس اھرضحی نأ زوجی الو ةینالع ریغ يف ثدحلا ةمكاحم يرجت•

. صاخ نذإب روضحلا ةمكحملا ھل زیجت نمو كولسلا وبقارمو
 ةباین ماحم وأ ھتیاعر يلوتم روضحب ءافتكالاو ھسفنب ةمكاحملا روضح نم ثدحلا ءافعإ ثادحألا ةمكحملو•

 وأ ھلاؤس دعب ةسلجلا نم ثدحلا جارخإب رمأت نأ ةمكحمللو ، كولسلا بقارم ةمكاحملا رضحی نأ ىلع ، ھنع
 جارخإ ةلاح يف زوجی الو ، كلذل ةرورض تأر اذإ ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اوركُذ نمم يأ جارخإب
 امب ثدحلا ماھفإ دعب الإ ةنادإلاب مكحلا ةمكحملل زوجی ال امك ،كولسلا بقارم وأ ھیماحم جارخإب رمأت نأ ثدحلا
ً.ایروضح مكحلا ربتعی ةلاحلا هذھ يفو تاءارجإ نم ھتبیغ يف مت

) 41 ( ةدام•
 .ةمكاحملاو قیقحتلا يتلحرم يف ھنع عافدللً ایماحم لكوی نأ يف قحلا ھتیاعر يلوتمل وأ ثدحلل•
 .ةمھملا هذھب موقیً ایماحم ھل بدتنت نأ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجو ھنع عافدلل ٍيماحم لیكوت متی مل اذإو•
) 42 ( ةدام•
 .نوناقلا اذھل نیعضاخلا ثادحألا ىلع ءازجلا نوناق يف اھیلع صوصنملا دوعلا ماكحأ يرست ال•
) 43 ( ةدام•
 هذھ نم ةیلاخ ةفیحصلا ردصتو ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص يف قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم ماكحأ بسحت ال•

 .ماكحألا
) 44 ( ةدام•
 ذیفنتلا بجاو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ثدحلا ىلع رداصلا مكحلا نوكی•

 .فانئتساللً الباق ناك ولوً اروف
) 45 ( ةدام•
 اھتبوقع زواجت الو ثدحلا اھبكتری يتلا ةھاع ىلإ يضفملا ىذألاو غیلبلا ىذألا مئارج يفو حنجلا مئارج يف•

 .هدعب وأ مكحلا رودص لبق ھعم حلاصتی وأ ثدحلا نع وفعی نأ ھیلع ينجملل زوجی تاونس رشع ةدمل سبحلا
 تاسسؤملا ىدحإ يف عادیإلا وأ سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع وفعلا وأ حلصلا يف ھیلع ينجملا بغر اذإو•

 ھیف رظنتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ كلذبً ابلط مدقی نأ ھلف ھتنادإب يئاھنلا مكحلا رودص دعب ، ةیعامتجالا
 .ةقباسلا ةرقفللً اقفو

 ثدحلا نع جرفیو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا ىلع بترتی ام وفعلا وأ حلصلا لوبق ىلع بترتی لاوحألا لك يفو•
ً.اروف

) 46 ( ةدام•
 ثدحلا ةیاعر يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ، ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب ، ثادحألا ةمكحمل زوجی•

ةیتآلا لاوحألا يف
 فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ انز وأ ضرع كتھ وأ باصتغا ةمیرج يف ةیاعرلا يلوتم ىلعً ایئاھن مكح اذإ – 1•

 .ةمیرج يأ يف سبحلابوأ ةنامألاو
 راھتشالل ةجیتن وأ ةلماعملا ءوس ببسب ھتیبرت وأ ھقالخأ وأ ھتمالس وأ ثدحلا ةحص رطخلل ضرع اذإ – 2•

 .ةریسلا داسفب
.نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةیعامتجالا ةیاعرلا رود نمً اراد ثدحلا عادیإب مكح اذإ – 3•
 اھیلوتم تمرح يتلا ةیاعرلا قوقح ةرشابم تدنسأ ةقباسلا ةرقفللً اقبط ةیاعرلا نم دحلاب ةمكحملا تضق اذإف•

 .ثدحلا اھب عدوی يتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا راد ىلإ وأ نمتؤم صخش ىلإ وأ نیرخآلا ھبراقأ دحأ ىلإ اھنم
) 47 ( ةدام•
 يتلاو ثادحألا ةباین ىلع ةحنُج وأ ةیانج باكتراب مھتملا فرحنملا ثدحلا ضرع ثادحألا ةیامح ةطرش ىلوتت•

 .اھیف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاو ةیئازجلا ىوعدلا ةرشابمب اھدحو صتخت
) 48 ( ةدام•
 ھل نمل وأ ھیدلاول ثدحلا میلستب ردصت يتلا ماكحألا ادع ، ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجی•

 .ھیف رثأ تاءارجإلا يف وأ مكحلا يف نالطب وأ نوناقلا قیبطت يف أطخل الإ اھفانئتسا زوجی الف ، ھیلع ةیالولا
) 49 ( ةدام•
 .ةیلكلا ةمكحملاب كلذل صصخت رثكأ وأ ةیفانئتسا ةرئاد مامأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا نوكی•
 .ةمكحم لیكو نع لقت ال ةجردب امھنم لك نیرخآ نیوضعو راشتسم ةسائرب ةیفانئتسالا ةرئادلا لكشتو•
 يأ نوكی الأ ىلع لقألا ىلع ءاسنلا نم امھدحأ نوكی نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخ ةمكحملا نواعیو•

 .ىلوألا اھتلحرم يف ىوعدلا رظن يف كارتشالا ھل قبس دق امھنم
) 50 ( ةدام•
 ، ثادحألا ةباین نم وأً انوناق ھلثمی نم وأ ھلكوی نم وأ ثدحلا نم بلطب ةیفانئتسالا ةرئادلا ىلإ فانئتسالا عفری•

 .ةحنُج وأ ةیانج ةمیرجلا تناك ءاوس
) 51 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم ردصی دیدج رارقب الإ ھب قطنلا موی نم ةلماك ةنس ةدمل هذیفنت لفُغأ ریبدت يأ ذفُنی ال•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین
) 52 ( ةدام•
 رادصإو تاعزانملا عیمج يف لصفلاب هریغ نود اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئر صتخی•

 .نوناقلا اذھلً اقفو ةرداصلا ماكحألا ذیفنتب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا
) 53 ( ةدام•
 مكحلا ذیفنتب ةقلعتملا قاروألا عیمج ھیف عدوت عوضوملا فلم ھیلإ مضی ذیفنتلل فلم ھیلع موكحم ثدح لكل أشنی•

 سیئر ىلع فلملا اذھ ضرعیو .ماكحأو رماوأو تارارق نم ذیفنتلا نأش يف ردصی ام ھیف تبثیو ھیلع رداصلا
 .ةقباسلا ةداملا يف ھیلع صن امم ءارجإ وأ رارق يأ ذاختا لبق ةمكحملا

) 54 ( ةدام•
 ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا رود ةرایزب ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ ثادحألا ةمكحم سیئر موقی•

 تاھجلا نم كلذ ریغو ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا
 .ثدحلا ةحلصمل تاءارجإلا نمً امزال هاری ام ذاختاب رمأیو ،لقألا ىلع رھشأ ةثالث لك كلذو ثادحألاب ةینعملا

) 55 ( ةدام•
 ماكحألً اقفو ثادحألا ةیاعر ةنجل تارارق نم وأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذیفنت يرجی•

 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق
) 56 ( ةدام•
 تررق ، ىوعدلا يف لصفلا لبق ھصحف يعدتست ةیسفنلا وأ ةیلقعلا وأ ةیندبلا ثدحلا ةلاح نأ ةمكحملا تأر اذإ•

 اذھ متی نأ ىلإ ىوعدلا يف ریسلا فقویو ، كلذل مزلت يتلا ةدملل ةبسانملا نكامألا دحأ يف ةظحالملا تحت ھعضو
 .صحفلا

) 57 ( ةدام•
 كاردإلا ىلع ةردقلا ثدحلا دقفأ يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع ضرم ریثأت تحت ةمیرجلل نوكملا لعفلا عقو اذإ•

 مكح ،هرایتخا ةیرح وأ ھكاردإ میسج وحن ىلع تفعضا ةیضرم ةلاحبً اباصم ةمیرجلا تقو ناك وأ رایتخالاو
 اذھ يف ةررقملا عاضوأللً اقفو ریبدتلا اذھ ذختیو ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ھعادیإب
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب باصی نملً اضیأ نوناقلا

) 58 ( ةدام•
 ھلو ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ھغالبإ بجی ، ھنأش يف ردصی مكح لكو ثدحلا ىلإ ھنالعإ نوناقلا بجوی ءارجإ لك•

 .نوناقلا اذھ يف ةررقملا نعطلا قرط ثدحلا ةحلصمل رشابی نأ
) 59 ( ةدام•
 .ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زوجی ال•
) 60 ( ةدام•
 اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ھنس نأ رابتعاب ةبوقعب مھتم ىلع مكُح اذإ•

.نوناقللً اقفو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ثادحألا ةباین تعفر
 تعفر اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنس نأ رابتعاب مھتملا ىلع مكُح اذإو•

 قاروألا ةلاحإو اھمكح ءاغلإب ءاضقلاو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ةماعلا ةباینلا
.ھیف فرصتلل ثادحألا ةباین ىلإ

 نم )18( ةدامللً اقبط ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا زوجیو مكحلا ذیفنت فقو بجی نیتقباسلا نیتلاحلا نم لك يفو•
 .نوناقلا اذھ

 ةماعلا ةباینلل زوجی هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مثً اثدح هرابتعاب مھتم ىلع مكُح اذإو•
.ةقباسلا تارقفلا يف نیبملا وحنلا ىلع ھیف رظنلا دیعتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ

عبارلا بابلا•
طرش تحت جارفإلا•
) 61 ( ةدام•
 ةدملا فصن ىضمأ دق ناك اذإ كلذو سبحلاب ھیلع موكحملا فرحنملا ثدحلا نع طرش تحت جارفإلا زوجی•

 ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم ةفرعمب ، ھنع ةعُضوملا ریراقتلا تناك ىتمو ، ھیلع اھب موكحملا
.ةبوقعلا نم ةیقابلا ةدملا طرش تحت جارفإلا نوكیو ً.انسح ھنع جارفإلا دعب ھكولس نوكی نأ عقوتت

) 62 ( ةدام•
 رفاوت نم ةباینلا ققحتتو ، ھتیاعر يلوتم نم وأ ثدحلا نم ثادحألا ةباین ىلإ طرش تحت جارفإلا بلط مدقی•

 ثدحلا نع ةیباقعلا ةسسؤملا نم ةمدقملا ریراقتلا ءوض ىلع ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا طورشلا
 .صتخملا كولسلا بقارم فارشإ تحت ثدحلا اذھ عضت نأ اھلو ، ھیلع موكحملا

) 63 ( ةدام•
 وأ كولسلا بقارم نم ریرقت ىلع ًءانب كلذو اھیف ھنع جرفأ يتلا ةدملا لالخ ھنع جرفملا ثدحلا كولس ءاس اذإ•

 ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإبً ارارق ثادحألا ةباین تردصأ ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم
.ھنع جارفإلا تقو مكحلا نم ةیقاب تناك يتلا ةدملا يضمیل

) 64 ( ةدام•
 ً.ایئاھن جارفإلا حبصأ ، ھتدم ءاضقنا ىتح طرش تحت جارفإلا غُلی مل اذإ•
سماخلا بابلا•
ةیماتخ ماكحأ•
) 65 ( ةدام•
ً اقبط ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا ىفُعی•

 .نوناقلا اذھل
) 66 ( ةدام•
 ھنأشب دری مل امیف ھیلإ راشملا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق يف ةدراولا ماكحألا قبطت•

 .نوناقلا اذھ يف صن
) 67 ( ةدام•
 ایاضق نع تامولعم رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع رظحی•

 .مھیلع مكحلا رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق ءاوس مھروص وأ نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا
 .امھیف مت امع صخلم وأ ثادحألا ایاضقل ةمكاحملا وأ قیقحتلا عئاقو رشن رظحی امك•
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسال ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن زوجیو•
 فلأ نع لقت ال ةمارغب ةداملا اذھ يف نیبملا رظحلا ةفلاخم نع ثبلا وأ ةعاذإلا وأ رشنلا نع لوؤسملا بقاعیو•

 .رانید فالآ ةسمخ زواجت الو رانید
) 68 ( ةدام•
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخاب ردصی•

.لمعلاو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو تابجاو يدؤی نأب ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحیو•
) 69 ( ةدام•
 ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم میظنتو دیدحتل ةمزاللا تارارقلا لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ردصی•

 .اھیف نیلماعلا بدنو نییعتو اھراقم دیدحتو ، نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا
ةیحاضیإلا ةركذملا•
2015 ةنسل )111( مقر نوناقلل•
ثادحألا نوناق رادصإب•
يضاملا نرقلا نم ریخألا فصنلا يف ثادحألا تاعیرشت تروطت•
 ةیملعلا ةیبرتلا لوصأ نمض لفطلل ةلودلا اھرفوت نأ بجی يتلا ةیامحلا دعاوق راطإ يف اھیلإ رظنی حبصأو•

 .ةثیدحلا
 خیراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا اھیلع تقفاو يتلا لفطلا قوقح ةیقافتا تردص دقف راطإلا اذھ يفو•

 م1991 ةنسل )104( مقر موسرملاب تیوكلا ةلود اھنیب نمو لودلا مظعم اھیلع تقداصو م20/11/1989
 ةیقافتالاب ةحضوملا لفطلا قوقح مارتحاب فارطألا لودلا اھیف تمزتلا يتلاو م25/9/1991 خیراتب رداصلا
 قلعتت يتلا تاءارجإلا عیمج يف ھنأ ىلع تصن امك ، زییمتلا عاونأ نم عون يأل لافطألا عاضخإ مدعبو
 وأ ةیرادإلا تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم اھب تماق ءاوس لافطألاب
 .لافطألا حلاصمل لوألا رابتعالا يلوی نأ تاءارجإلا هذھ لك يف بجیف ةیعیرشتلا

 ةماقإلا ریفوت اھنمو ةلودلا ةدعاسمو ةیامح ىلع لوصحلا يف ، ھتئیب نم مورحملا لفطلا قحب ةیقافتالا تینع امك•
 ةفلاخمب ھماھتا متی لفط لك قحب فارطألا لودلا فارتعابو لافطألا ةیاعرل صصخت تاسسؤم يف ھل ةبسانملا
 يف ھجامدنا ةداعإ لیعفتو ھنس اھیف ىعاری ةیناسنإ ةقیرطب لماعی نأ يف كلذ ھیلع تبثی وأ يئازجلا نوناقلا
 ھیلع نیینوناقلا ءایصوألا وأ ھیدلاو قیرط نع ھیلإ ةھجوملا مھتلابً اروف هراطخإو ھتءارب ضارتفابو عمتجملا
 يف لصفلل ةلقتسم ةیئاضق ةئیھ ھتمكاحمل صصخت نأو ھعافد میدقتل ةمزاللا ةینوناقلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو
 نیضرعملا وأ نیفرحنملا لافطألل ةبسانم تاسسؤمو تاءارجإو تاعیرشتً اضیأ صصخت نأو ، هاوعد
 .فارحنالل

 مقر اھرارق بجومب ثادحألا ءاضق ةرادإل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا تردصأ امك•
 اھنمو ثادحألا ءاضق يف اھرفاوت مزلی يتلا ئدابملا نمً اددع تسرأ يتلاو )نیكب دعاوق( ناونع تحت 40/33

 وھ ءاضقلا اذھ لثم ءاشنإ نم فدھلا نأو ، دلب لكل ةینطولا ةیمنتلا ةیلمع نم أزجتی ال ءزج وھ ءاضقلا اذھ نأ
 كلذل نیلھؤملا نم مھل ةنواعملا تاطلسلاو ءاضقلا اذھ نوسرامی نم نوكی نأو ، ثدحلل هافرلاو ةیاعرلا قیقحت
 يھو ةیساسألا تارابتعالا نم ددع ءوض يف ءاضقلا اذھ لمعی نأو ةیبیردت تارود بجومبً اصاخً الیھأت
 لوصحلا يف اذكو ، تمصلا مازتلا يفو ، ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ھغالبإ يف ھقحو ، ثدحلا يف ةءاربلا ضارتفا
 يفو مھباوجتساو دوھشلا ةھجاوم يف ھقحو ، يصولا وأ امھدحأ وأ نیدلاولا روضح يفو ، ماحم تامدخ ىلع
 ثادحألا لصف ةاعارمو مالعإلا لئاسوب ثدحلا ایاضق نع تامولعم رشن مدعو ىلعأ ةمكحم مامأ فانئتسالا
 ردقب فیفختلاو ، مھزاجتحال ةصصخملا تاسسؤملا يف ذیفنتلا ءانثأ وأ ةمكاحملا يف ءاوس نیغلابلا نع
 تحت جارفإلا ىلإ ءوجللا نم راثكإلاو ءازجلا نوناق يف ةررقملا ةیرحلل ةدیقملا ةددشملا تابوقعلا نم عاطتسملا
 .ھیف ریكبتلاو طرش

 ئدابملا قنتعا يذلا يبرعلا لفطلا قوقح ىلع قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ردص امك•
.لفطلا قوقح ةیقافتا يف ةدراولا فادھألاو ماكحألاو

 نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا نألً ارظنو ةیلودلا ةرسألا اھتقنتعا يتلاو ةمدقتملا ئدابملا ةاعارمبو•
 ثادحألل ةیئانجلا ةلماعملا ىلإ رظنلا اھلالخ روطت دوقع ةثالث ىلع دیزی ام هرودص ىلع ىضم دق ثادحألا
 تاءازجلا يف رظنلا لبق مھل يوبرتلاو يعامتجالا جالعلا وھ ساسألا يف اھنم دوصقملا فدھلا حبصأ ثیحب
 مھل نییداع دارفأك مھعمتجم يف طارخنالاو يوسلا قیرطلا ىلإ ةدوعلل مھلھؤی يذلا وحنلا ىلع كلذو ، ةیباقعلا
: باوبأ ةسمخ ىلعً المتشم ثادحألل نوناق دادعإ ىضتقا يذلا رمألا وھو ، ھب ضوھنلاو ھمدقت يف لعاف رود

: ةماعلا ماكحألا : لوألا بابلا•
 ثدحلاو ثدحلا اھنمو نوناقلا يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تاملكلا فیرعت ھنم ىلوألا ةداملا تنمضتو•

 تاسسؤمو ثادحألا ةیامح ةطرشو ثادحألا ةباینو ثادحألا ةمكحمو ، فارحنالل ضرعملاو ، فرحنملا
 رادو ، ةفایضلا رادو ، ةیباقعلا تاسسؤملاو ، ةظحالملا رادو ، لابقتسا زكرمو ، ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا
 بقارمو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكمو ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمو ، عادیإلا
.ةیاعرلا يلوتمو ثادحألا ةیاعر ةنجلو ، كولسلا

 باكترا تقو ةلماك نینس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلل ةیئازجلا ةیلوؤسملا عانتما )2( ةداملا تررق دقو•
 تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی نأب )3( ةداملا تضقو ، ةمیرج لكشت ةعقاو يأ
 بسحتو ثدحلا نس ررقتل ةصتخملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحمللو رخآ يمسر يصخش
 ثادحألا ةیامحل تءاج يتلا ثادحألا ةیاعر ةنجل تاصاصتخا )4( ةداملا تنیبو يدالیملا میوقتلاب نسلا
.فارحنالل نیضرعملا

 مئارج نم ثدحلا ھبكتری ام ةجلاعمل ةررقملا ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلل نوناقلا نم يناثلا بابلا صصُخو•
.ثادحألا نم نیتینس نیتئف نیب تزیمف

 .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا : ىـلوألا ةئفلا•
 .ةرشع ةسداسلا زواجتت ملو ةرشع ةسماخلا ھنس غلب يذلا ثدحلا : ةیناثلا ةئفلا•
 ةیئاقولا ریبادتلا نوناقلا نم )5( ةداملا تنیب دقف نوناقلا نم )14 ىلإ 5( نم داوملا اھتنیب ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو•

.ثدحلا ىلع اھب مكحلا زوجی يتلا ةیجالعلاو
 وأ ریبدت يأب ةینسلا ةلحرملا هذھ يف ثدحلا ىلع مكحی نأ زوجی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةیناثلا ةرقفلا تضقو•

 .ةیعبت تابوقع نم ھیلع يضقی ام ادع رخآ نوناق يف اھیلع صوصنم ةیئازج ةبوقع
 عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ هرمع نم ةعباسلا غلبی مل نم نأش يف ذختی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةثلاثلا ةرقفلا تنیبو•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف
 .)5( ةداملا يف اھیلإ راشملا ریبادتلا فیرعت )13 ىلإ 6( نم داوملا تلوانتو•
 تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع نسلا هذھ يف ثدحلا اھیف بكتری يتلا ةلاحلا مكح )13( ةداملا تنیب امك•

 .بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجی ثیحب ةددعتم مئارج لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا اھضعبب
 .نورشعلاو ةـیداحلا نــــــس ھــــــیلع موــــــكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی نأب )14( ةداملا تضق امك•
 ةداملا تنیبف ةرشع ةسداسلا زواجی ملو ةنس ةرشع سمخ ثدحلا نس اـــــھیف غــــــلب يتلاو : ةیناثلا ةئفلا امأ•

 ذیفنتلا ةمارغلاب مكحلا ةـــلاح يــــــــف زوجی ال ھنأو ً،انوناق ةررقملا ةبوقعلا ھل ففخت نأ ىلع نوناقلا نم )15(
 .ذیفنتلا تقو ةلماك ةنس ةرشع تس هرمع زواجی مل نم ىلع يندبلا هاركإلا قیرطب

 ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا قیبطت يف ةمكحملا ةطلس ةداملا هذھ نم ةریخألا ةرقفلا تنیب امك•
 .ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا يف ةصاخلا

 عیقوت نمً الدب دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف ، ةمكحملل )16( ةداملا تزاجأو•
 نم )6( ، )5( ، )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحت نأ )15( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلا
 .)5( ةداملا

.ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت نكامأ )17( ةداملا تنیبو•
 ةحلصمل كلذ ثادحألا ةباین تأر اذإ ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلل يطایتحالا سبحلا )18( ةداملا تزاجأو•

 ، ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبی مل يذلا ثدحلل ةبسنلاب سبحلا اذھ ترظحو ، ھتاذ ثدحلا ةحلصمل وأ قیقحتلا
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ةظحالملا رود ىدحإ يف ثدحلا عادیإ ةباینلل تزاجأو

 ثدحلا ةفلاخم )21( ةداملا تنیب امك ثادحألا ىلع كولسلا بقارم لامعأ نع )20( و )19( ناتداملا ثدحتتو•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأل

 ةیاعر ةنجل وأ ةباینلا بلط ىلع ءانب وأ اھیلإ مدقت يتلا ریراقتلا ىلع ءانب ، ةمكحملل )22( ةداملا تزاجأو•
 ةاعارم عم رخآب ھلادبإب وأ ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ، ةیاعرلا يلوتم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا
 .نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح

 وأ ةیاعرلا يلوتم اھبكتری يتلا مئارجلا ىلع باقعلا ىلع نوناقلا نم )26 ىلإ 23( نم داوملا تصنو•
 .ثدحلا نع نولوؤسملا

 ةسسؤملا لخاد اھنوضاقتی يتلا روجألاو ثادحألا لیغشت تاءارجإو دعاوق )30 ىلإ 27( نم داوملا تلمتشاو•
 .ةیباقعلا

 )32( ةداملا ترظح امك ،ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ثادحألا ةرایزل ةصصخملا نكامألا ىلإ )31( ةداملا تراشأو•
.يدارفنالا سبحلا ةفرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت

 اھلیكشت نوناقلا نم )35(و )34(و )33( داوملا اھیف تنیب ، ثادحألا ةمكحمل نوناقلا نم ثلاثلا بابلا صصخو•
 ایاضق يف ةیئازج تاطلس نم اھل ام )36( ةداملا تددحو ، اھتاءارجإ يف عبتملا نوناقلاو اھتاصاصتخا دیدحتو
 صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب اھریغ نود صتخت امك ، فارحنالل نیضرعملا ثادحألاو نیفرحنملا ثادحألا
 .)26(و )25(و )24(و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع

 اھعامتساو اھداقعنا نكامأ نم ثادحألا ةمكحم يف تاسلجلا داقعنا ریس ةیفیك )38(و )37( ناتداملا تحضوو•
 .كولسلا بقارم لاوقأل

 ثادحأ مھنیب نم نوكیو ةحنج وأ ةیانج باكتراب نومھتملا اھیف ددعتی يتلا ةلاحلا مكح )39( ةداملا تنیبو•
 .نورخآ

 امك ، روضحلا نم ثدحلا ءافعإ يف ةطلس ةمكحمللو ةینالع ریغ يف ةمكاحملا ىرُجت نأ )40( ةداملا تبجوأو•
 ھل لكوی مل اذإو ھتیاعر يلوتم قیرط نع وأ ھسفنب امإ يماحم لیكوتب مھتملا ثدحلا قح )41( ةداملا ترقأ
 .كلذ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجوً ایماحم

 ماكحأ باستحا مدع ىلع )43( ةداملا تصنو ، ثادحألا ىلع دوعلا ماكحأ نایرس مدع )42( ةداملا تررق امك•
 كلذو ماكحألا نم ةیلاخ ثدحلل ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص رادصإ تبجوأو ، قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم
. ھلبقتسم ىلعً اصرح

ً الباق ناك ولوً اروف )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب رداصلا مكحلا ذیفنت )44( ةداملا تبجوأو•
 .فانئتسالل

 ىلع بترتی ام اھیلع يرسیو ثدحلا اھبكتری يتلا مئارجلا ضعب نع وفعلا وأ حلصلا ماكحأ )45( ةداملا تنیبو•
 .عمتجملا يف طارخنالا نع ةبوقعلا ھقوعت ال ىتحو ثدحلا ةحلصم ةاعارمل كلذو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا

 ، اھیف ةنیبملا لاوحألا يف ةیاعرلا يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ةمكحملل )46( ةداملا تزاجأو•
 .ثادحألا مئارجب ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلا يف ةصتخملا ةھجلا )47( ةداملا تحضوأو

 .ةیفانئتسالا ةرئادلا لیكشتو ثادحألا ةمكحم ماكحأ فانئتسا قرط )50 ىلإ 48( نم داوملا تحضوأ امك•
 ردصی دیدج رارقب الإ ریبدتلا ذفنی ال نأب )51( ةداملا تحضوأ دقف ةلماك ةنس ةدمل ریبادتلا دحأ ذیفنت لفُغأ اذإو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم
 .ذیفنتلا تاعزانم عیمج يف لصفلا اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئرب )52( ةداملا تطانأ امك•
 وأ رارق يأ هذاختا لبق ثادحألا ةمكحم سیئر ىلع ضرعی ثدح لكل ذیفنتلل فلم ءاشنإ )53( ةداملا تررقو•

 .ذیفنتلا تاعزانم يف ءارجإ
 رود ةرایز ، ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ وھ ىلوتی نأب ثادحألا ةمكحم سیئر ىلإ )54( ةداملا تدھعو•

 ریغو ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا
 .ثدحلا ةحلصملً امزال هاری امب رمأیل مھب ةینعملا تاھجلا نم كلذ

 تاءارجإلا نوناق ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذفنت )55( ةدامللً اقفوو•
 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو

 تاءارجإ فقوتو كلذ ىعدتسا اذإً ایسفن وأً ایلقع وأً ایندب ثدحلا صحف ةیناكمإ )57(و )56( ناتداملا تنیبو•
 فعض وأ يسفن وأ يلقع ریثأت تحت عقو ةمیرجلل نوكملا لعفلا نأ تبث اذإو ، صحفلا متی نأ ىلإ ىوعدلا ریس
ً اضیأ ریبدتلا اذھ ذختیو ، ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكح ، يلقع
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب

 لكبو ھب ھنالعإ نوناقلا بجویو ثدحلا دض ذختی ءارجإ لكب ، ثدحلا ةیاعر يلوتم غالبإ )58( ةداملا تبجوأو•
 .نوناقلا يف ةررقملا قرطلاب مكحلا وأ ءارجإلا اذھ ىلع نعطلا ةرشابم ھل تزاجأو ، هدض ردصی مكح

 رمع فالتخا توبث )60( ةداملا تنیب امك ، ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زاوج مدعب )59( ةداملا تضقو•
 تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ ةماعلا ةباینلل زوجی ھنإف مكحلا رودص دعب ةیمسرلا قاروألاب ثدحلا
 نم )18( ةدامللً اقفو ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا تزاجأو ، مكحلا ذیفنت فقو بوجو عم ھیف رظنلا دیعتل مكحلا
 .نوناقلا اذھ

 جارفإلا تاءارجإو دعاوق )64 ىلإ 61( نم داوملا تلوانت دقف ، طرش تحت جارفإلل عبارلا بابلا صصُخو•
 ماظنلا اذھ يف عسوتلا يف ةیلودلا ئدابملا اھیف يعور يتلاو ، سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع طرش تحت
 وأ ثدحلا نم طورشملا جارفإلا بلطب مدقتلا زاوجو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلل ةبسنلاب
 ةباینلف ھكولس ءاس اذإو ، ھكولس نسح عقوت عم اھیلع موكحملا ةدملا فصن ءاضقنا دعب ھتیاعر يلوتم نم
 .ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإ ثادحألا

 يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا )65( ةداملا تفعأ ثیح نوناقلل ةیماتخلا ماكحألل سماخلا بابلا صصُخو•
 .ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر

 .نوناقلا اذھ يف صن ھنأشب دری مل امیف ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق قیبطت )66( ةداملا تددحو•
 يأ رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع )67( ةداملا ترظحو•

 رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق مھروص وأ ثادحألا نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا ایاضق نع تامولعم
 اذھ ةفلاخم تبقاعو ، اھیف راد امع صخلم وأ مكاحملا تاسلج وأ قــیقحتلا عئاقو رشن ترظح امك ، مكحلا
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسا ىلإ ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن طقف تزاجأو ، ةمارغلا ةبوقعب رظحلا

 نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخال ردصی نأب )68( ةداملا تررق امك•
 ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحی نأ ىلع لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو يدؤی نأب

 ةیاعرلا تاسسؤمل ةمظنملا تارارقلا رادصإ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ىلوتی نأب )69( ةداملا تضقو•
 .اھیف نیلماعلا بدن وأ نییعتو اھراقم دیدحتو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا ةیعامتجالا

•
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ثادحألا ةرادإ نوناق

ءارزولا سلجم
2015 ةنسل )111( مقر نوناق
ثادحألا نوناق رادصإب
، روتسدلا ىلع عالطالا دعب

، ھل ةلدعملا نیناوقلاو م1960 ةنسل )16( مقر نوناقلاب رداصلا ءازجلا نوناق ىلعو•
 1960 ةنسل )17( مقر نوناقلاب رداصلا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق ىلعو•
، ھل ةلدعملا نیناوقلاو•
، نوجسلا میظنت نأشب 1962 ةنسل )26( مقر نوناقلا ىلعو•
 ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )38( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا نوناق ىلعو•

، ھل
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو 1980 ةنسل )67( مقر نوناقلاب موسرملاب رداصلا يندملا نوناقلا ىلعو•
،ثادحألا نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
، اھیف راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو تاردخملا ةحفاكم نأش يف 1983 ةنسل )74( مقر نوناقلا ىلعو•
ھل ةلدعملا نیناوقلاو ةیصخشلا لاوحألا نأش يف 1984 ةنسل )51( مقر نوناقلا ىلعو•
 راجتإلاو اھلامعتسا میظنتو ةیلقعلا تارثؤملا ةحفاكم نأش يف 1987 ةنسل )58( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•

، اھیف
،ھل ةلدعملا نیناوقلاو ءاضقلا میظنت نوناق نأشب 1990 ةنسل )23( مقر نوناقلاب موسرملا ىلعو•
، تصنتلا ةزھجأو ةیفتاھلا تالاصتالا ةزھجأ لامعتسا ةءاسإ نأشب 2001 ةنسل )9( مقر نوناقلا ىلعو•
رشنلاو تاعوبطملا نأش يف 2006 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىلعو•
 ربع ةمظنملا ةمیرجلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب رداصلا 2006 ةنسل )5( مقر نوناقلا ىلعو•

، لافطألاو ءاسنلا ةصاخو صاخشألاب راجتإلا ةبقاعمو عنم نأشب اھلوكوتوربو ، ةینطولا
، عومسملاو يئرملا مالعإلا نأشب 2007 ةنسل )61( مقر نوناقلا ىلعو•
،يلھألا عاطقلا يف لمعلا نأشب 2010 ةنسل )6( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأش يف 2010 ةنسل )8( مقر نوناقلا ىلعو•
، ةماعلا تادعاسملا نأش يف 2011 ةنسل )12( مقر نوناقلا ىلعو•
، لفطلا قوقح نأش يف 2015 ةنسل )21( مقر نوناقلا ىلعو•
لفطلا قوقح ةیقافتا ىلع ةقفاوملاب 1991 ةنسل )104( مقر موسرملا ىلعو•
، يبرعلا لفطلا قوقح قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ىلعو•
•
:هانردصأو ھیلع انقدص دقو ، ھصن يتآلا نوناقلا ىلع ةمألا سلجم قفاو•
•
ىلوأ ةدام•
 .ثادحألا نأش يف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعی•
ةیناث ةدام•
 مامأ ةروظنملا تابلطلاو ىواعدلا ةفاك قفارملا نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا مكاحم ىلإ اھتلاحب لاحت•

 صاصتخا نم تحبصأ يتلاو ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ماكحألً اقفو ةأشنملا ثادحألا ةمكحم
 لمعلا لبق اھمامأ ةروظنملا نوعطلا رظن يف زییمتلاو فانئتسالا اتمكحم رمتست نأ ىلع ، ثادحألا مكاحم
 .ثدحلل حلصأ وھ امیف ھماكحأ قیبطتب مزتلتو ، نوناقلا اذھ ماكحأب

ةثلاث ةدام•
 .قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتی صن لكو ، ھیلإ راشملا 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا ىغُلی•
ةعبار ةدام•
 لمعیو ةیمسرلا ةدیرجلا يف رشنیو نوناقلا اذھ ذیفنت – ھصخی امیف ٌلك – ءارزولاو ءارزولا سلجم سیئر ىلع•

 .هرودص خیرات نم ةنس دعب ھب
تیوكلا ریمأ بئان•
حابصلا رباجلا دمحألا فاون•
ـھ 1437 لوألا عیبر 20 : يف فیسلا رصقب ردص•
م 2015 ربمــسید 31 : قفاوملا•
ثادحألا نوناق•
لوألا بابلا•
ةماع ماكحأ•
) 1 ( ةدام•
: اھنم لك نیرق نیبُملا ىنعملا نوناقلا اذھ مكح يف ةیلاتلا تاحلطصملاو تاملكلاب دصُقی•
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتی مل صخش لك : ثدحلا – 1•
 ھیلع بقاعیً العف بكتراو ةرشع ةنماثلا زواجتی ملو هرمع نم ةعباسلا ةنسلا لمكأ نم لك : فرحنملا ثدحلا– 2•

.نوناقلا
: ةیتآلا تالاحلا ىدحإ يف دجوی ثدح لك : فارحنالل ضرعملا ثدحلا – 3•
 .ةفرطتم وأ ةیباھرإ تاعامجل مضنا وأ ةریسلا ءوس مھنع رھتشا نیذلا وأ مھب ھبتشملا وأ نیفرحنملا طلاخ اذإ – أ•
 ةلاح يف ھمأ ةطلس نم وأ ھیصو وأ ھتیاعر ىلوتم نم وأ ھیوبأ ةطلس نمً اقرام وأ كولسلا ئیس ناك اذإ – ب•

.ھتیلھأ مدع وأ ھبایغ وأ ھیلو ةافو
.بیردتلا وأ میلعتلا دھاعم وأ ةسردملا وأ تیبلا نم بورھلا داتعا اذإ – ج•
 يأب ةقدصلاو ناسحإلا ءادجتسا وأ ةھفات تامدخ وأ علس ضرع لوستلا لامعأ نم دعیو ،ً الوستم دجو اذإ – د•

 .شیعللً ایدجً ادروم حلصی ال امم تناك ٍةلیـسو
.لئاع نودب دجو اذإ – ـھ•
 ىلع ھتردق يف رثؤی وحن ىلع كلذو يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع وأ يدسج ضرمبً اباصم ناك اذإ – و•

 .ریغلا ةمالس وأ ھتمالس ىلع ھنم ىشخی ثیحب رایتخالا وأ كاردإلا
 .ينیدلا فرطتلاو ناطیشلا ةدبعك ةفرطتم تادقتعمو راكفأ قانتعاو رخآلا سنجلاب ھبشتلا – ز•
: ثادحألا ةمكحم – 4•
 .ثادحألا ایاضق رظنب صتختو نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةأشنملا ةمكحملا•
: ثادحألا ةباین – 5•
 اھریغو ثادحألا اھبكتری يتلا حنجلاو تایانجلا ایاضق يف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاب ةفلكم ةصصختم ةباین•

.نوناقلا اذھ يف ةنیبملا تاصاصتخالا نم
: ثادحألا ةیامح ةطرش – 6•
 اھنع تالالدتسالا عمجو مئارجلا هذھ نع يرحتلا ءارجإو ثادحألا مئارج ةحفاكمو عنمب موقت ةصصختم ةطرش•

 .ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ةسارحو ثادحألاب ةقلعتملا تارارقلاو ماكحألا ذیفنتو اھطبضو
: ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم – 7•
 نم مھریغو مھیلع موكحملا ثادحألا لابقتساب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو لبق نم فلكت ةسسؤم لك•

 ةعیبطو نسلاو سنجلا ثیح نم ةبسانملا عادیإلا تاسسؤم ىلع مھعیزوتو مھفینصتو مھعادیإ بولطملا ثادحألا
ً اقفو ةصتخملا تاھجلا نم اھریغ نم وأ ةمكحملا نم رمأب عادیإلا ناك ءاوس يلقعلا ىوتسملاو فارحنالا
 .نوناقلا اذھ ماكحأل

: يلی ام صخألا ىلع لمشتو•
: لابقتسالا زكرم – أ•
 رفاوتت ىتح مھئاویإو مھلاوحأ ةساردلً اتقؤم مھیلع ظفحتلل فارحنالل نیضرعملا ثادحألا لبقتسی يذلا ناكملا•

.عادیإلا وأ ةیاعرلا تاسسؤمل مھلاقتنا وأ مھجورخل ةمئالملا ةئیبلا
: ةظحالملا راد – ب•
 ةمكحم وأ ةماعلا ةباینلا ىرتو ةنس ةرشع سمخ نع مھنس لقی نیذلا ثادحألا زاجتحا ھیف متی يذلا ناكملا•

 .مھرمأ يف لصفلا نیحل مھتظحالمو مھیلع ظفحتلا ضرغبً اتقؤم اھیف مھعادیإ ثادحألا
: ةیباقعلا تاسسؤملا – ج•
 نم رارق اھمیظنتب ردصیو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت ھیف يرجی يذلا ناكملا•

 .ةیلخادلا ریزو عم قافتالاب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
: ةفایضلا راد – د•
 مھمیلستب ثادحألا ةیاعر ةنجل ررقت وأ ةمكحملا مكحت وأ ةباینلا رمأت نیذلا ثادحألا ءاویإ ھیف متی يذلا ناكملا•

 رفسیو ةیاعرلا هذھل ةساملا مھتجاحل مھیوذ لالخ نم وأ مھسفنأ ءاقلت نم اھل نومدقتی وأ نمتؤم لئاعك اھیلإ
 رادلا لبقت نأ زوجیو ، عمتجملل مھتداعإل ةمئالملا فورظلا مھل رفوتت ىتح مھلوبق بوجو نع يعامتجالا ثحبلا
 يف جامدنالل مھدادعإو مھلیھأتوً ایعامتجا مھجالع متی ملو اھب موكحملا ریبدتلا ةرتف اوھنأ نمل عادیإلا تالاح
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو نوصتخملا هدعی لماش يعامتجا ثحب ءوض يف كلذو ، يجراخلا عمتجملا

: عادیإلا راد – ـھ•
 ةئیب يف جامدنالل مھدادعإوً ایعامتجا مھلیھأت ةداعإ ىلوتتو ، اھب مھعادیإب موكحملا ثادحألا ھب عدوی يذلا ناكملا•

 يف ىعاریو .ةدیدجلا ةئیبلا عم مھفیكتلً انامض ةقحاللا ةیاعرلا جمارب لالخ نم مھجورخ دعب مھتعباتم مث ةحلاص
 تاطارتشالا اھب رفوتت نأ ىعاری امك ءاسنلا نم اھب نوفرشملاو اھیف نولماعلا نوكی نأ ثانإلل ةصصخملا رادلا
 .مھل ةبسانملا ةیاعرلاو

:ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتاكم – و•
 نیفرحنملا ثادحألا تالاح ةساردب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم فلكت ةیلھأ وأ ةیموكح بتاكم•

 رابتخالا تابلطتم ذیفنتب وأ ةصتخملا تاھجلا ىلإ مھنع ةیعامتجالا ریراقتلا میدقتو فارحنالل نیضرعملاو
 ةماعلا ةباینلا نم وأ ةمكحملا نم نیلوحملا ثادحألا لمشتو ،يئاھنلا جارفالا وأ طرش تحت جارفإلاو يئاضقلا
 .ةظحالملا رود وأ ةطرشلا نم وأ

 مھجالع لفكت يتلا تاحرتقملا مدقتو ةمكاحملل مھمیدقت لبق ثادحألل ةیعامتجالا ثوحبلا ءارجإب بتكملا صتخیو•
 تالاجمو لمعلا بتاكم عم نواعتلاو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا وأ ریبادتلا ددم ءاھتنا دعب
 .ثادحألا لیغشت تالاجم حتفل ةئیبلا يف لیغشتلا

: ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم – ز•
 ءایلوأل ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلاو ةیعوتلل تارود دادعإ ىلوتی لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب أشنی بتكم•

 ىلع ًءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ثادحألا ةمكحم رمأت نیذلا فارحنالل نیضرعملا وأ نیفرحنملا ثادحألا رومأ
 ةصتخملا تاھجلا تارودلا هذھ ذیفنت ىلع فارشإلا ىلوتتو اھیف ماظتنالاب مھمازلإ ثادحألا ةیاعر ةنجل بلط
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ددحیو ةینعملا ةیلھألا وأ ةیموكحلا تاھجلا وأ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازوب
 .ةیرادإلاو ةینفلا ھتیعبتو بتكملا اذھ تاصاصتخا لمعلاو

: كولسلا بقارم – ح•
 رابتخالا تابلطتمب مایقلل ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب قحلی يعامتجا ثحاب وأ يئاصخأ•

 تابلطتمب مایقلاو ، ةصتخملا تاھجلل ثادحألا نع تاساردلاو ریراقتلا میدقتو يعامتجالا ثحبلاو يئاضقلا
 .نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم اھب ھیلإ دھعت يتلا ریبادتلا ذیفنتو يطرشلا جارفإلا

: ثادحألا ةیاعر ةنجل – ط•
 يئاضقلا رصنعلا لیثمت اھلیكشت يف ىعاریو مھحلاصم ةیامحو ثادحألا ةیاعر ىلع فرشت ةمئاد ةنجل•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھلیكشتب ردصیو ، ينمألاو يعامتجالاو يسفنلاو ينیدلاو ينوناقلاو
: ةیاعرلا يلوتم – 8•
 .صاصتخالا ةھج نم رارقب وأ مكحب ثدحلا ھیلإ ملُس صخش لكو ، يصولا وأ مألا وأ دجلا وأ بألا•
) 2 ( ةدام•
 بقاعی ةمیرج لكشت ةعقاو يأ باكترا تقو ةلماك تاونس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلاً ایئازج لأسی ال•

 .نوناقلا اھیلع
) 3 ( ةدام•
 عیمج يف ةمكحمللو ، رخآ يمسر يصخش تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی•

 .يدالیملا میوقتلاب نسلا بسحتو ، ھنس ریدقتل ةصتخملا ةیبطلا ةھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ لاوحألا
) 4 ( ةدام•
: يلی امب ثادحألا ةیاعر ةنجل صتخت•
 .ةبسانملا ةیاعرلا نكامأ يف مھعادیإب رمألاو فارحنالل نیضرعملا ثادحألا تالكشم يف رظنلا – 1•
 .ةصتخملا تاھجلا عم قیسنتلاب مھتاجایتحا ةیبلتو عمتجملا يف طارخنالل مھتداعإو مھلیغشتو مھلیھأت ةعباتم – 2•
 .ثدحلا دض اھنم ةرداصلا ریبادتلا يف رظنلا ةداعإ ةمكحملا نم بلطلا – 3•
 ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإل وأ نمتؤم لئاعل وأ ھتیاعر يلوتمل ثدحلا میلست ریبدت ذاختاب تارارقلا رادصإ – 4•

ً اقفو فارحنالل ثدحلا ضرعت تالاح يف كلذو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا وأ ثادحألل ةیعامتجالا
 .نوناقلا اذھ يف ةنیبملا طورشلل

يناثلا بابلا•
ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلا•
) 5 ( ةدام•
:ةیلاتلا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحی ةمیرج رمعلا نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا بكترا اذإ•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 2 .میلستلا – 1•
.يئاضقلا رابتخالا – 4 .ةنیعم تابجاوب مازتلالا - 3•
.ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف عادیإلا – 5•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 6•
 تابوقع نم ھیلع ىضقی ام ادع رخآ نوناق يف ھیلع صوصنم ریبدت وأ ةبوقع ةیأب ثدحلا اذھ ىلع مكحی الو•

 .ةیعبت
 ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ ھنأش يف ذختی الف هرمع نم ةعباسلا غلبی مل ناك اذإف•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو
) 6 ( ةدام•
 صخش ىلإ ملس ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا مھنم يأ يف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلست نوكی•

 .كلذب اھلئاع دھعتی اھب قوثوم ةرسأ ىلإ وأ ھكولسو هریس نسحو ھتیبرتب دھعتی مھریغ نم وأ ھبراقأ نم نمتؤم
 بجو ھل ةقفن ریرقت ھیلإ ھمیلستب مكح نمم بلطو ھیلع قافنإلابً انوناق مزلی نم ھل ناك وا لام اذ ثدحلا ناك اذإو•

 ھتقفن نع لوئسملا ھب مزلی ام وأ ثدحلا لام نم لصحی يذلا غلبملا میلستلاب مكحلا يف نیعت نأ ةمكحملا ىلع
 نوناق يف ررقملا قیرطلاب اھلیصحت متیو ، ةقفنلا ءادأ دیعاومو ةددحملا ةسلجلاب ھنالعإ دعب كلذوً اعرش
.ةیراجتلاو ةیندملا تاعفارملا

.تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل ھیلع قافنإلاب مزتلملا ریغ ىلإ ثدحلا میلستب مكحلا نوكیو•
) 7 ( ةدام•
 ةرازوب ةصتخملا تاھجلا ةفرعمب ھلابقتسال ةدعملا ةبسانملا نكامألا يف فارحنالل ضرعملا ثدحلا عادیإ بجی•

 .لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا
 اذإ ةمكحملل ھمیدقتل ثادحألا ةباین ىلع فارــحنالل ضرعملا ثدـــــحلا ضرــع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلعو•

: ةیتآلا ریبادتلا دحأ ثدحلا نأش يف ررقت نأ ةمكحمللو كلذ ھتحلصم تضتقا
 تادھعتلا ذخأ عم نمتؤم لئاعل ملس ،ھتیبرتب مایقلل ةیحالصلا ھیف رفاوتت مل اذإف ، ھتیاعر يلوتمل ھمیلست – 1•

.لاوحألا عیمجب ةمزاللا
.ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ھعادیإ – 2•
 .لبقتسملا يف ھكولسو هریس نسح ةبقارمل ، ةباتك ھتیاعر يلوتم ىلإ راذنإلا ھیجوت – 3•
 .ينھملا بیردتلاب قاحلإلا – 4•
.ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف عادیإلا – 5•
 ثدحلا ةحلصم نأ ةنجللا تأر اذإ( ةمكحملا نم رارق نود ریبادتلا هذھ دحأ ذاختا ثادحألا ةیاعر ةنجلل زوجیو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب كلذو ثدحلا ةلاحو قفتی امب ھلیدعت اھل نوكت امك ، )كلذ بلطتت
) 8 ( ةدام•
 عناصملا دحأ وأ ةصصختملا دھاعملا وأ زكارملا دحأب ھقاحلإ متی نأب ينھملا بیردتلاب ثدحلا قاحلإب مكحلا نوكی•

 ماظتنا قیعی ال امبو ثدحلا فورظ عم بسانتی امبو ھبیردت لبقت يتلا كلذب ةصتخملا عرازملا وأ رجاتملا وأ
.تاونس ثالث زواجت ال ریبدتلا اذھل ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، يساسألا میلعتلا يف ثدحلا

) 9( ةدام•
: كلذل ةدم ددحت نأ ىلع اھعیمج وأ ةیلاتلا تابجاولا دحأب ثدحلا مازلإب مــكحلا نوكی•
.اھیف ھبتشملا نكامألا دایترا رظح – 1•
 .قالخألا داسفو ةریسلا ءوسب مھنع رھتشا نم وأ نیدرشملا ةبحاصم رظح – 2•
 .ةمكحملا اھددحت تاھج مامأ ةددحم تاقوأ يف روضحلا – 3•
 يتلا كلذ ھباش ام وأ ةیحابإ مالفأ وأ فنعلا مالفأ اھیف دھاشی يتلا نكامألا ىلع ددرتلا ثدحلا ىلع رــــظحی – 4•

.ةراض ةیبلس راثآ نم اھیف امم مالفألا كلت دیلقت ىلإ وأ ھفارحنا ىلإ يدؤت
 .تاونس ثالث ىلع دیزت الو رھشأ ةتس نع مازلإلا ةدم لقت ال نأ ىلع•
) 10 ( ةدام•
 اھددحت يتلا تابجاولاب ھمایق عم فارشإلاو ھیجوتلا تحت ةیعیبطلا ھتئیب يف ثدحلا عضوب يئاضقلا رابتخالا متی•

 .نیتنس ىلع دیزت ال ةدمل كلذو كولسلا بقارم اھحرتقی يتلاو ةمكحملا
 ھیلع موكحملا ةظحالمو ثادحألا ةمكحم رارقلً اقفو يئاضقلا رابتخالا تابلطتم ذیفنت كولسلا بقارم ىلعو•

 ةیرود ریراقت ثادحألا ةمكحم ىلإ عفری نأ ھیلعو ، ھتیبرت ىلع نیمئاقلاو ھتیاعر يلوتملو ھل تاھیجوتلا میدقتو
 .ھیلع فارشإلاو هرمأ ىلوتی يذلا ثدحلا نع رھشأ ةثالث لك ةرم

 يف ةررقملا ةبسانملا ىرخألا ریبادتلا نم هارت ام ذختتل ةمكحملا ىلع رمألا ضرع رابتخالا يف ثدحلا لشف اذإف•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا

) 11 ( ةدام•
 ، لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإ يف ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 ىدحإ وأ ھلیھأتل بسانم دھعم يف عادیإلا نوكی ةصاخلا تاجایتحالا وأ ةقاعإلا يوذ نم ثدحلا ناك اذإو
 يف تاونس رشع ىلع دیزت الأ ىلع عادیإلا ةدم اھمكح يف ةمكحملا ددحتو ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا
 ىلع بجیو ، فارحنالل ضرعتلا تالاح يف تاونس ثالثو ، حنجلا يف تاونس سمخو تایانجلا مئارج
 ررقتل رثكألا ىلع رھشأ ةتس لك ھكولسو ھتلاح نعً اریرقت ةمكحملل مدقت نأ ثدحلا اھب عدوأ يتلا ةسسؤملا
 .كولسلا بقارم ریرقت ءوض ىلع ھنأش يف هارت ام ةمكحملا

) 12 ( ةدام•
 ، ھنسو ةیضرملا ھتلاحو بسانتت يتلا ، ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكحلا نوكی•

 .ھتلاح اھیلإ وعدت يتلا ةیانعلا اھیف ىقلتیو
 ضرعی ةنس ىلع اھنم يأ دیزت نأ زوجی ال ةیرود تارتف يف جالعلا تحت ھئاقب ىلع ةباقرلا ةمكحملا ىلوتتو•

 غلب اذإو كلذب حمست ھتلاح نأ اھل تبث اذإ ھتیاعر يلوتمل ھمیلست ةمكحمللو ، ءابطألا ریراقت اھلالخ اھیلع
 تایفشتسملا ىدحإ ىلإ ھلقن متی ھجالع رارمتـسا يعدتست ھتلاح تناكو نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا
 .رابكلا جالعل ةصصختملا ةیجالعلا

) 13 ( ةدام•
 ضعبب اھضعب تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبت مل يذلا ثدحلا بكترا اذإ•

 عبُتی امك ، بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجو ةددعتم مئارج بكترا يذلا لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا
 .مكحلا كلذ ىلع ةقحال وأ ةقباس ىرخأ ةمیرج بكترا ثدحلا نأ ریبدتلاب مكحلا دعب رھظ اذإ كلذ

) 14( ةدام•
 .نیرشعلاو ةیداحلا نس ھیلع موكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی•
) 15 ( ةدام•
 .ثدحلا ىلع دبؤملا سبحلاب الو مادعإلاب مكحی ال•
 وأ مادعإلا اھتبوقع ةیانج رمعلا نم ةرشع ةنماثلا زواجی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ يذلا ثدحلا بكترا اذإو•

.ةنس ةرشع سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی ، دبؤملا سبحلا
 ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجت ال ةدم سبحلاب ھیلع مكحی تقؤملا سبحلا اھتبوقع ةمیرج ثدحلا بكترا اذإو•

 .ةمیرجللً انوناق
. نرتقت مل وأ سبحلاب ةبوقعلا هذھ تنرتقا ءاوس ةمارغلاب ثدحلا بقاعی الو•
 يف ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا ماكحأ قیبطت يف ةمكحملا ةطلسب ةقباسلا ماكحألا لخت الو•

.ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا
) 16 ( ةدام•
 عیقوت نمً الدب – دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف – ثادحألا ةمكحمل زوجی•

 دحأب ثدحلا ىلع مكحت نأ سبحلا اھیف زوجی يتلا مئارجلا يفو ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا تابوقعلا
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا

) 17 ( ةدام•
 ةیداحلا نس غلب اذإف ،ةیباقعلا تاسسؤملا يف ثدحلا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت يرجی•

 لصفنم ناكم يف ذیفنتلا نوكی نأ ىلع ، ةماعلا نوجسلا دحأ يف اھنم ةیقابلا ةدملا وأ ةبوقعلا ھیلع ذفنت نیرشعلاو
 ثادحألاب ةصاخلا ةیباقعلا ةسسؤملا يف ھیلع ذیفنتلا رارمتسا زوجیو ، نینوجسملا يقابل ةصصخملا نكامألا نع
 .رھشأ ةتس زواجت ال ةیقابلا ةدملا تناكو كلذ نم ةروطخ كانھ نكی مل اذإ

) 18 ( ةدام•
 ةحنج وأ ةیانج بكتراو هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلا ةحلصم وأ قیقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ•

 ھضرع بجیو ھیلع ضبقلا خیرات نم عوبسأ ىلع دیزت ال ةدملً ایطایتحا سبحلا زاج ،ً ایطایتحا ھسبح يضتقت
 .رھشأ ةثالث زواجی ال امب ىرخأ ددمل وأ ةدمل اھدیدجت يف رظنلل ثادحألا ةمكحم ىلع

 ةظحالملا رود ىدحإ ھعادیإ ةماعلا ةباینلل زوجیو ، ةنس ةرشع سمخ غلبی مل يذلا ثدحلاً ایطایتحا سبحی الو•
 عوبسأ ىلع عادیإلا ةدم دیزت الأ ىلع ، ھیلع ظفحتلا يعدتست ىوعدلا فورظ تناك اذإ بلط لك دنع ھمیدقتو
 .ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو اھدم ةمكحملا رمأت مل ام ھطبض خیرات نم

 مزتلی نأ ىلع ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ةقباسلا ةرقفلا يف ھیلع صوصنملا عادیإلا نمً الدب زوجیو•
 رانید يتئام زواجت ال ةمارغب مازتلالا اذھب لخی نم لك بقاعیو ، ةمكحملا وأ ةباینلا ةفرعمب ھبلط دنع ھمیدقتب
.ھمازتلاب اھیف لخی ةرم لك نع

 ھتیاعر يلوتم ىلإ ثدحلا میلستب رمألا ظفحتلا وأ سبحلا رارق دم يف رظنلا دنع ثادحألا ةمكحمل زوجی امك•
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ھیلع ظفحتلل

) 19 ( ةدام•
 ةظحالمو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا ذیفنت ىلع فارشإلا كولسلا بقارم ىلوتی•

 ثدحلا نع ثادحألا ةیاعر ةنجل ىلإو ثادحألا ةمكحم ىلإً اریرقت عفری نأ ھیلع بجیو ، اھب مھیلع موكحملا
 .ھكولس ىلع فارشإلا ىلوتی يذلا

) 20 ( ةدام•
 نذإ نود ھبایغ وأ ھنكس رییغت وأ ھضرم وأ ثدحلا توم ةلاح يف كولسلا بقارم غالبإ ةیاعرلا يلوتم ىلع•

 نع لوؤسملا اذھ بقاعیو ، كلذب ھملع خیرات نم نیعوبسأ لالخ كلذو ھیلع أرطی رخآ ئراط يأ نع كلذكو
 .رانید فلأ زواجت ال ةمارغب داعیملا يف غالبإلا مدع

) 21 ( ةدام•
 اذھ نم )5( ةداملا نم )6(و )5(و )4 (و )3 ( دونبلا دحأ ىضتقمب ھیلع ضورفملا ریبدتلا مكح ثدحلا فلاخ اذإ•

 وأ ھل ررقملا ىصقألا دحلا فصن زواجی ال امب ریبدتلا ةدم ةلاطإب مكحت نأ ھلاوقأ عامس دعب ةمكحمللف ، نوناقلا
 .ثدحلا ةلاح عم قفتی رخآً اریبدت ھب لدبتست نأ

) 22 ( ةدام•
 ةباین بلط ىلع ءانب وأ )19( ةدامللً اقفو كولسلا بقارم نم اھیلإ ةمدقملا ریراقتلا ىلع اھعالطا دعب ، ةمكحملل•

 ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ةیاعرلا يلوتم نم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا
 يضم دعب الإ هدیدجت زوجی الف بلطلا اذھ ضفر اذإو ، نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح ةاعارم عم ، ھلادبإب وأ
 .ھیف نعطلل لباق ریغ نأشلا اذھ يف رداصلا مكحلا نوكیو ، ھضفر خیرات نم لقألا ىلع رھشأ ةثالث

) 23 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب وأ اھسفن ءاقلت نم ثادحألا ةباین ترذنأ فارحنالل ضرعتلا تالاح نم ةلاح يف ثدحلا طبض اذإ•

 راذنإلا اذھ ىلع ضارتعالا زوجیو ، لبقتسملا يف ھكولس ةبقارمل ةباتك ھتیاعر يلوتم ثادحألا ةیاعر ةنجل نم
 ھیف لصفلاو ضارتعالا اذھ رظن يف عبتیو ،ھملست خیرات نمً اموی رشع ةسمخ لالخ ثادحألا ةمكحم مامأ
 .نعطلل لباق ریغ مكحلا نوكیو ةیئازجلا رماوألا يف نعطلل ةررقملا تاءارجإلا

 ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال يتلا ةمارغلابو ةنس زواجی ال يذلا سبحلاب بقاعیو•
: نم لك نیتبوقعلا نیتاھ

 ىدحإ يفً اددجم فارحنالل ھضرعت كلذ ىلع بترتو ،ثدحلا ةبقارم ، ةقباسلا ةرقفللً اقفو هراذنإ دعب لمھأ – 1•
.نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا

 ضرعت وأ ةمیرج ثدحلا باكترا كلذ ىلع بترت اذإ ھلبق ھتابجاو دحأ ءادأ يف لمھأو ثدحلا ھیلإ ملس –2•
 .نوناقلا اذھ نم ىلوألا ةداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحإب فارحنالل

) 24 ( ةدام•
 ةیاعر ةنجل وأ ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب وأ اھتاذ ءاقلت نم ءاوس ، لاوحألا عیمج يف ثادحألا ةمكحمل•

 يتلا تارودلا روضحب فارحنالل ضرعملا وأ فرحنملا ثدحلا ةیاعر يلوتم مازلإب رارق رادصإ ، ثادحألا
ً اقفو كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ةرودلا ةدم ةمكحملا ددحتو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكم اھمظنی
 تارودلا وأ تاودنلا روضح نع لوبقم رذع نود فلختی يذلا ةیاعرلا يلوتم بقاعیو ، اھددحی يتلا دیعاوملل
 .رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید ةئامسمخ نع لقت ال ةیلام ةمارغب اھیلإ راشملا

) 25 ( ةدام•
 نع لقت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، جاوزألا وأ دادجألا وأ نیوبألا ادع امیف•

 ةھجل وأ صخشل ھمیلستب مكحً اثدح ىفخأ نم لك نیتبوقعلا نیتاھ ىدحإب وأ رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام
 .كلذ ىلع هدعاس وأ رارفلل ھعفد وأ نوناقلا اذھ ماكحألً اقبط

) 26 ( ةدام•
 تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،ً انوناق اھیلع صوصنم دشأ ىرخأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم•

 يأب ھل اھلھس وأ اھكولس ىلع ھضرح وأ هدعاس وأ كلذل هدعأ وأ فارحنالا تالاح ىدحإلً اثدح ضرع نم لك
ً.العف فارحنالل ضرعتلا ةلاح ققحتت مل ولو ھجو

 ناك وأ دیدھت وأ هاركإ لئاسو ثدحلا عم مھتملا لمعتسا اذإ تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو•
 ناك وأ نوناقلا ىضتقمب ھیلإً املسم ناك وأ ھتظحالم وأ ھتیبرت نع لوؤسم وأ ھتیاعر يلوتم نم وأ ھلوصأ نم
 .مھركذ مدقت نمم يأ دنعً امداخ

 ال ةدمل سبحلا ةبوقعلا تناك ةفلتخم تاقوأ يف ولو ثدح نم رثكأ ىلع ةمیرجلا تعقو اذإ لاوحألا عیمج يفو•
.تاونس عبس ىلع دیزت

) 27 ( ةدام•
 نیرشعلاو ةیداحلا لمكی ملو ةنس ةرشع سمخ ھنس زواجت يذلا ثدحلا اھب عدوملا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدمل زوجی•

 صتخملا ةسسؤملا بیبط ری مل ام ، سبحلا ةبوقعل هذیفنت دنع ةسسؤملل ةیلخادلا تامدخلا يف لمعلاب ھفیلكت
 .ھب صاخلا ذیفنتلا فلمب نوُدت ةیحص بابسأل اھیف لمعلا نم هءافعإ

)28( ةدام•
 فرحلاو لامعألا يف ھلیغشت نوكی نأ ةنیعم ةینف ةراھمب عتمتی يذلاو ھیلع موكحملا ثدحلا لیغشت دنع ىعاری•

)29( ةدام ھتراھم عم بسانتت يتلا
 وأ ةینف لامعأ نم ھب موقی امعً ارجأ تاسسؤملا ىدحإ يف ةبوقعلا ةدم يضقی يذلا ھیلع موكحملا ثدحلا قحتسی•

 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق اھب ردصی يتلا دعاوقللً اقفو اھنم لك يف هرجأ ددحتیو ، ةیمدخ وأ ةیجاتنا
 .هرجأ ةلیصح نم قافنإلا ةلاحلا هذھ يف ھیلع موكحملا ثدحللو ، لمعلاو

) 30 ( ةدام•
 ، سبحلا ةبوقع ذیفنت ةجیتن ھیلع موكحملا ثدحلا ةحص ىلعً اررض كانھ نأ ةیباقعلا ةسسؤملا بیبطل نیبت اذإ•

 ةمكحم سیئر ىلع رمألا ضرع ثادحألا ةباین ىلإ بلطی يذلا ةیباقعلا ةسسؤملا ریدم غالبإ ھیلع بجو
 .ثدحلا نأش يفً ابسانم هاری امب رمأیل ثادحألا

) 31 ( ةدام•
 هذھ عنم زوجی الو ، ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ةرایزلل ةصصخملا نكامألا دحأ يف ھیلع موكحملا ثدحلا ةرایز متت•

 .ةسسؤملا لخاد ھكولسب قلعتی ببس يأل تارایزلا
 .اھلاوحأو ثادحألا ةرایز دعاوق میظنتب لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق ردصیو•
) 32 ( ةدام•
 .يدارفنالا سبحلا فرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت زوجی ال•
ثلاثلا بابلا•
ثادحألا ةمكحم•
) 33 ( ةدام•
 ةمكحملاب ةمكحم لیكو نع ھتجرد لقت ال ءاضقلا لاجر دحأ نم لكشت ثادحأ ةمكحم ةیلكلا ةمكحملاب أشنت•

 نوكیو ءاسنلا نم لقألا ىلع امھدحأ نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخو ةاضقلا نم نانثا ھنواعیو ، ةیلكلا
 ریرقت میدقت هوجولا عیمج نم ثدحلا فورظ ثحب دعب نیریبخلا ىلعو ،ً ایبوجو ةمكاحملا تاءارجإ امھروضح
 .اھمكح ةمكحملا ردصت نأ لبق كلذو ةمكحملل

.ثادحألا ةباین ءاضعأ دحأ ةمكحملا يف ةماعلا ةباینلا لثمیو•
.اھئاشنإ رارق يف ةمكحم لك صاصتخا رئاود ددحتو•
 نم لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو عم قافتالاب لدعلا ریزو نم رارق امھیلإ راشملا نیریبخلا نییعتب ردصیو•

 .ریخألا نم رارق اھب ردصی يتلا طورشلا مھیف رفاوتت نم نیب
 ةنامألاب ھلمع يدؤی نأب ثادحألا ةمكحمل ةیفانئتسالا ةرئادلا مامأً انیمی ھتفیظو ماھم ةرشابم لبق ریبخلا فلحیو•

.قدصلاو
) 34 ( ةدام•
 ضرعتلا تالاح ىدحإ ھیف ترفاوت وأ ةمیرجلا ھیف تعقو يذلا ناكملاب ثادحألا ةمكحم صاصتخا ددحتی•

 بسحب ھمأ وأ ھیصو وأ ھتیاعر يلوتم وأ وھ ھیف میقی يذلا وأ ثدحلا ھیف طبض يذلا ناكملاب وأ فارحنالل
.لاوحألا

) 35 ( ةدام•
 ام ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق يف اھیلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا ثادحألا ةمكحم مامأ عبتت•

 .كلذ فالخ ىلع نوناقلا اذھ ماكحأ صنت مل
) 36 ( ةدام•
 فورظ يف رظنلل ةیئالو ةطلسو نیفرحنملا ثادحألا ایاضق عیمج يف ةیئازج ةیئاضق ةطلس ثادحألا ةمكحمل•

 .فارحنالل نیضرعملا ثادحألا
 و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع صوصنملا مئارجلا يف لصفلاب اھریغ نود ةمكحملا هذھ صتختو•

 .نوناقلا اذھ نم )26(و )25(و )24(
) 37 ( ةدام•
 نم مزلی امب دوزتو ىرخألا مكاحملا تاسلج داقعنا نكامأ نع ةلصفنم نكامأ يف ثادحألا مكاحم تاسلج دقعت•

 .ثدحلا روضح ھیضتقی امو ةمكاحملا ةعیبط عم بسانتت يتلا لئاسولا
 ىضتقم تأر اذإ ثدحلا اھیف عدوی يتلا ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم ىدحإب اھتاسلج دقع ةمكحمللو•

 .كلذل
) 38 ( ةدام•
 نأ ثدحلا رمأ يف لصفلا لبقو حنُجلاو تایانجلا مئارج يفو فارحنالل ضرعتلا تالاح يف ةمكحملا ىلع بجی•

 وأ فارحنالا ىلإ ھتعفد يتلا لماوعلا حضوی ثدحلا ةلاحبً اریرقت ھمیدقت دعب كولسلا بقارم لاوقأ ىلإ عمتست
 .ةربخلا لھأ يأرب ةناعتسالا ةمكحملل زوجی امك ،ھحالصإل ھتاحرتقمو ، ھل ضرعتلا

) 39 ( ةدام•
 لیحا ةنس ةرشع ينامث ىلع مھنس دیزت نورخآو ، رثكأ وأ ثدح مھنیب ناكو ةیانج باكتراب نومھتملا ددعت اذإ•

 .ثدحلا ىلإ ةبسنلاب نوناقلا اذھ ماكحأ قبطت نأ ىلع ،ً الصأ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ عیمجلا
 اھلو هوجولا عیمج نم ھفورظ ثحبت نأ ثدحلا ىلع اھمكح ردصت نأ لبق ةلاحلا هذھ يف ةمكحملا ىلع بجیو•

 .ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمب كولسلا يبقارم وأ ءاربخلا نم هارت نمب كلذ يف نیعتست نأ
 مھتاو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل ثدحلا ناك وأ ةیانجب ةطبترم ریغ ةحنج باكتراب نومھتملا ددعت اذإو•

.ةصتخملا ةمكحملا ىلإ نورخآلا لاُحیو ثادحألا ةمكحم ىلإ ثدحلا میدقت بجو ، ةحنُج وأ ةیانج باكتراب
) 40 ( ةدام•
 نوماحملاو دوھشلاو ھبراقأو ثدحلا ىوس اھرضحی نأ زوجی الو ةینالع ریغ يف ثدحلا ةمكاحم يرجت•

. صاخ نذإب روضحلا ةمكحملا ھل زیجت نمو كولسلا وبقارمو
 ةباین ماحم وأ ھتیاعر يلوتم روضحب ءافتكالاو ھسفنب ةمكاحملا روضح نم ثدحلا ءافعإ ثادحألا ةمكحملو•

 وأ ھلاؤس دعب ةسلجلا نم ثدحلا جارخإب رمأت نأ ةمكحمللو ، كولسلا بقارم ةمكاحملا رضحی نأ ىلع ، ھنع
 جارخإ ةلاح يف زوجی الو ، كلذل ةرورض تأر اذإ ةداملا هذھ نم ىلوألا ةرقفلا يف اوركُذ نمم يأ جارخإب
 امب ثدحلا ماھفإ دعب الإ ةنادإلاب مكحلا ةمكحملل زوجی ال امك ،كولسلا بقارم وأ ھیماحم جارخإب رمأت نأ ثدحلا
ً.ایروضح مكحلا ربتعی ةلاحلا هذھ يفو تاءارجإ نم ھتبیغ يف مت

) 41 ( ةدام•
 .ةمكاحملاو قیقحتلا يتلحرم يف ھنع عافدللً ایماحم لكوی نأ يف قحلا ھتیاعر يلوتمل وأ ثدحلل•
 .ةمھملا هذھب موقیً ایماحم ھل بدتنت نأ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجو ھنع عافدلل ٍيماحم لیكوت متی مل اذإو•
) 42 ( ةدام•
 .نوناقلا اذھل نیعضاخلا ثادحألا ىلع ءازجلا نوناق يف اھیلع صوصنملا دوعلا ماكحأ يرست ال•
) 43 ( ةدام•
 هذھ نم ةیلاخ ةفیحصلا ردصتو ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص يف قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم ماكحأ بسحت ال•

 .ماكحألا
) 44 ( ةدام•
 ذیفنتلا بجاو نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ثدحلا ىلع رداصلا مكحلا نوكی•

 .فانئتساللً الباق ناك ولوً اروف
) 45 ( ةدام•
 اھتبوقع زواجت الو ثدحلا اھبكتری يتلا ةھاع ىلإ يضفملا ىذألاو غیلبلا ىذألا مئارج يفو حنجلا مئارج يف•

 .هدعب وأ مكحلا رودص لبق ھعم حلاصتی وأ ثدحلا نع وفعی نأ ھیلع ينجملل زوجی تاونس رشع ةدمل سبحلا
 تاسسؤملا ىدحإ يف عادیإلا وأ سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع وفعلا وأ حلصلا يف ھیلع ينجملا بغر اذإو•

 ھیف رظنتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ كلذبً ابلط مدقی نأ ھلف ھتنادإب يئاھنلا مكحلا رودص دعب ، ةیعامتجالا
 .ةقباسلا ةرقفللً اقفو

 ثدحلا نع جرفیو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا ىلع بترتی ام وفعلا وأ حلصلا لوبق ىلع بترتی لاوحألا لك يفو•
ً.اروف

) 46 ( ةدام•
 ثدحلا ةیاعر يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ، ثادحألا ةباین بلط ىلع ءانب ، ثادحألا ةمكحمل زوجی•

ةیتآلا لاوحألا يف
 فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ انز وأ ضرع كتھ وأ باصتغا ةمیرج يف ةیاعرلا يلوتم ىلعً ایئاھن مكح اذإ – 1•

 .ةمیرج يأ يف سبحلابوأ ةنامألاو
 راھتشالل ةجیتن وأ ةلماعملا ءوس ببسب ھتیبرت وأ ھقالخأ وأ ھتمالس وأ ثدحلا ةحص رطخلل ضرع اذإ – 2•

 .ةریسلا داسفب
.نوناقلا اذھ ماكحألً اقفو ةیعامتجالا ةیاعرلا رود نمً اراد ثدحلا عادیإب مكح اذإ – 3•
 اھیلوتم تمرح يتلا ةیاعرلا قوقح ةرشابم تدنسأ ةقباسلا ةرقفللً اقبط ةیاعرلا نم دحلاب ةمكحملا تضق اذإف•

 .ثدحلا اھب عدوی يتلا ةیعامتجالا ةیاعرلا راد ىلإ وأ نمتؤم صخش ىلإ وأ نیرخآلا ھبراقأ دحأ ىلإ اھنم
) 47 ( ةدام•
 يتلاو ثادحألا ةباین ىلع ةحنُج وأ ةیانج باكتراب مھتملا فرحنملا ثدحلا ضرع ثادحألا ةیامح ةطرش ىلوتت•

 .اھیف ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلاو ةیئازجلا ىوعدلا ةرشابمب اھدحو صتخت
) 48 ( ةدام•
 ھل نمل وأ ھیدلاول ثدحلا میلستب ردصت يتلا ماكحألا ادع ، ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجی•

 .ھیف رثأ تاءارجإلا يف وأ مكحلا يف نالطب وأ نوناقلا قیبطت يف أطخل الإ اھفانئتسا زوجی الف ، ھیلع ةیالولا
) 49 ( ةدام•
 .ةیلكلا ةمكحملاب كلذل صصخت رثكأ وأ ةیفانئتسا ةرئاد مامأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ماكحألا فانئتسا نوكی•
 .ةمكحم لیكو نع لقت ال ةجردب امھنم لك نیرخآ نیوضعو راشتسم ةسائرب ةیفانئتسالا ةرئادلا لكشتو•
 يأ نوكی الأ ىلع لقألا ىلع ءاسنلا نم امھدحأ نوكی نییعامتجالا نییئاصخألا نم ناریبخ ةمكحملا نواعیو•

 .ىلوألا اھتلحرم يف ىوعدلا رظن يف كارتشالا ھل قبس دق امھنم
) 50 ( ةدام•
 ، ثادحألا ةباین نم وأً انوناق ھلثمی نم وأ ھلكوی نم وأ ثدحلا نم بلطب ةیفانئتسالا ةرئادلا ىلإ فانئتسالا عفری•

 .ةحنُج وأ ةیانج ةمیرجلا تناك ءاوس
) 51 ( ةدام•
 بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم ردصی دیدج رارقب الإ ھب قطنلا موی نم ةلماك ةنس ةدمل هذیفنت لفُغأ ریبدت يأ ذفُنی ال•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین
) 52 ( ةدام•
 رادصإو تاعزانملا عیمج يف لصفلاب هریغ نود اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئر صتخی•

 .نوناقلا اذھلً اقفو ةرداصلا ماكحألا ذیفنتب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا
) 53 ( ةدام•
 مكحلا ذیفنتب ةقلعتملا قاروألا عیمج ھیف عدوت عوضوملا فلم ھیلإ مضی ذیفنتلل فلم ھیلع موكحم ثدح لكل أشنی•

 سیئر ىلع فلملا اذھ ضرعیو .ماكحأو رماوأو تارارق نم ذیفنتلا نأش يف ردصی ام ھیف تبثیو ھیلع رداصلا
 .ةقباسلا ةداملا يف ھیلع صن امم ءارجإ وأ رارق يأ ذاختا لبق ةمكحملا

) 54 ( ةدام•
 ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا رود ةرایزب ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ ثادحألا ةمكحم سیئر موقی•

 تاھجلا نم كلذ ریغو ةصصختملا ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا
 .ثدحلا ةحلصمل تاءارجإلا نمً امزال هاری ام ذاختاب رمأیو ،لقألا ىلع رھشأ ةثالث لك كلذو ثادحألاب ةینعملا

) 55 ( ةدام•
 ماكحألً اقفو ثادحألا ةیاعر ةنجل تارارق نم وأ ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذیفنت يرجی•

 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناق
) 56 ( ةدام•
 تررق ، ىوعدلا يف لصفلا لبق ھصحف يعدتست ةیسفنلا وأ ةیلقعلا وأ ةیندبلا ثدحلا ةلاح نأ ةمكحملا تأر اذإ•

 اذھ متی نأ ىلإ ىوعدلا يف ریسلا فقویو ، كلذل مزلت يتلا ةدملل ةبسانملا نكامألا دحأ يف ةظحالملا تحت ھعضو
 .صحفلا

) 57 ( ةدام•
 كاردإلا ىلع ةردقلا ثدحلا دقفأ يلقع فعض وأ يسفن وأ يلقع ضرم ریثأت تحت ةمیرجلل نوكملا لعفلا عقو اذإ•

 مكح ،هرایتخا ةیرح وأ ھكاردإ میسج وحن ىلع تفعضا ةیضرم ةلاحبً اباصم ةمیرجلا تقو ناك وأ رایتخالاو
 اذھ يف ةررقملا عاضوأللً اقفو ریبدتلا اذھ ذختیو ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ھعادیإب
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب باصی نملً اضیأ نوناقلا

) 58 ( ةدام•
 ھلو ، ھتیاعر يلوتم ىلإ ھغالبإ بجی ، ھنأش يف ردصی مكح لكو ثدحلا ىلإ ھنالعإ نوناقلا بجوی ءارجإ لك•

 .نوناقلا اذھ يف ةررقملا نعطلا قرط ثدحلا ةحلصمل رشابی نأ
) 59 ( ةدام•
 .ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زوجی ال•
) 60 ( ةدام•
 اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةسماخلا غلب ھنس نأ رابتعاب ةبوقعب مھتم ىلع مكُح اذإ•

.نوناقللً اقفو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ثادحألا ةباین تعفر
 تعفر اھغلبی مل ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مث هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنس نأ رابتعاب مھتملا ىلع مكُح اذإو•

 قاروألا ةلاحإو اھمكح ءاغلإب ءاضقلاو ھیف رظنلا ةداعإل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا ةماعلا ةباینلا
.ھیف فرصتلل ثادحألا ةباین ىلإ

 نم )18( ةدامللً اقبط ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا زوجیو مكحلا ذیفنت فقو بجی نیتقباسلا نیتلاحلا نم لك يفو•
 .نوناقلا اذھ

 ةماعلا ةباینلل زوجی هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواج ھنأ ةیمسر قاروأب تبث مثً اثدح هرابتعاب مھتم ىلع مكُح اذإو•
.ةقباسلا تارقفلا يف نیبملا وحنلا ىلع ھیف رظنلا دیعتل مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ

عبارلا بابلا•
طرش تحت جارفإلا•
) 61 ( ةدام•
 ةدملا فصن ىضمأ دق ناك اذإ كلذو سبحلاب ھیلع موكحملا فرحنملا ثدحلا نع طرش تحت جارفإلا زوجی•

 ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم ةفرعمب ، ھنع ةعُضوملا ریراقتلا تناك ىتمو ، ھیلع اھب موكحملا
.ةبوقعلا نم ةیقابلا ةدملا طرش تحت جارفإلا نوكیو ً.انسح ھنع جارفإلا دعب ھكولس نوكی نأ عقوتت

) 62 ( ةدام•
 رفاوت نم ةباینلا ققحتتو ، ھتیاعر يلوتم نم وأ ثدحلا نم ثادحألا ةباین ىلإ طرش تحت جارفإلا بلط مدقی•

 ثدحلا نع ةیباقعلا ةسسؤملا نم ةمدقملا ریراقتلا ءوض ىلع ةقباسلا ةداملا يف اھیلع صوصنملا طورشلا
 .صتخملا كولسلا بقارم فارشإ تحت ثدحلا اذھ عضت نأ اھلو ، ھیلع موكحملا

) 63 ( ةدام•
 وأ كولسلا بقارم نم ریرقت ىلع ًءانب كلذو اھیف ھنع جرفأ يتلا ةدملا لالخ ھنع جرفملا ثدحلا كولس ءاس اذإ•

 ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإبً ارارق ثادحألا ةباین تردصأ ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكم
.ھنع جارفإلا تقو مكحلا نم ةیقاب تناك يتلا ةدملا يضمیل

) 64 ( ةدام•
 ً.ایئاھن جارفإلا حبصأ ، ھتدم ءاضقنا ىتح طرش تحت جارفإلا غُلی مل اذإ•
سماخلا بابلا•
ةیماتخ ماكحأ•
) 65 ( ةدام•
ً اقبط ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا ىفُعی•

 .نوناقلا اذھل
) 66 ( ةدام•
 ھنأشب دری مل امیف ھیلإ راشملا ةیئازجلا تامكاحملاو تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق يف ةدراولا ماكحألا قبطت•

 .نوناقلا اذھ يف صن
) 67 ( ةدام•
 ایاضق نع تامولعم رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع رظحی•

 .مھیلع مكحلا رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق ءاوس مھروص وأ نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا
 .امھیف مت امع صخلم وأ ثادحألا ایاضقل ةمكاحملا وأ قیقحتلا عئاقو رشن رظحی امك•
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسال ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن زوجیو•
 فلأ نع لقت ال ةمارغب ةداملا اذھ يف نیبملا رظحلا ةفلاخم نع ثبلا وأ ةعاذإلا وأ رشنلا نع لوؤسملا بقاعیو•

 .رانید فالآ ةسمخ زواجت الو رانید
) 68 ( ةدام•
 ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخاب ردصی•

.لمعلاو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو تابجاو يدؤی نأب ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحیو•
) 69 ( ةدام•
 ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم میظنتو دیدحتل ةمزاللا تارارقلا لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ردصی•

 .اھیف نیلماعلا بدنو نییعتو اھراقم دیدحتو ، نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا
ةیحاضیإلا ةركذملا•
2015 ةنسل )111( مقر نوناقلل•
ثادحألا نوناق رادصإب•
يضاملا نرقلا نم ریخألا فصنلا يف ثادحألا تاعیرشت تروطت•
 ةیملعلا ةیبرتلا لوصأ نمض لفطلل ةلودلا اھرفوت نأ بجی يتلا ةیامحلا دعاوق راطإ يف اھیلإ رظنی حبصأو•

 .ةثیدحلا
 خیراتب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا اھیلع تقفاو يتلا لفطلا قوقح ةیقافتا تردص دقف راطإلا اذھ يفو•

 م1991 ةنسل )104( مقر موسرملاب تیوكلا ةلود اھنیب نمو لودلا مظعم اھیلع تقداصو م20/11/1989
 ةیقافتالاب ةحضوملا لفطلا قوقح مارتحاب فارطألا لودلا اھیف تمزتلا يتلاو م25/9/1991 خیراتب رداصلا
 قلعتت يتلا تاءارجإلا عیمج يف ھنأ ىلع تصن امك ، زییمتلا عاونأ نم عون يأل لافطألا عاضخإ مدعبو
 وأ ةیرادإلا تاطلسلا وأ مكاحملا وأ ةصاخلا وأ ةماعلا ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤم اھب تماق ءاوس لافطألاب
 .لافطألا حلاصمل لوألا رابتعالا يلوی نأ تاءارجإلا هذھ لك يف بجیف ةیعیرشتلا

 ةماقإلا ریفوت اھنمو ةلودلا ةدعاسمو ةیامح ىلع لوصحلا يف ، ھتئیب نم مورحملا لفطلا قحب ةیقافتالا تینع امك•
 ةفلاخمب ھماھتا متی لفط لك قحب فارطألا لودلا فارتعابو لافطألا ةیاعرل صصخت تاسسؤم يف ھل ةبسانملا
 يف ھجامدنا ةداعإ لیعفتو ھنس اھیف ىعاری ةیناسنإ ةقیرطب لماعی نأ يف كلذ ھیلع تبثی وأ يئازجلا نوناقلا
 ھیلع نیینوناقلا ءایصوألا وأ ھیدلاو قیرط نع ھیلإ ةھجوملا مھتلابً اروف هراطخإو ھتءارب ضارتفابو عمتجملا
 يف لصفلل ةلقتسم ةیئاضق ةئیھ ھتمكاحمل صصخت نأو ھعافد میدقتل ةمزاللا ةینوناقلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو
 نیضرعملا وأ نیفرحنملا لافطألل ةبسانم تاسسؤمو تاءارجإو تاعیرشتً اضیأ صصخت نأو ، هاوعد
 .فارحنالل

 مقر اھرارق بجومب ثادحألا ءاضق ةرادإل ایندلا ةیجذومنلا دعاوقلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةیعمجلا تردصأ امك•
 اھنمو ثادحألا ءاضق يف اھرفاوت مزلی يتلا ئدابملا نمً اددع تسرأ يتلاو )نیكب دعاوق( ناونع تحت 40/33

 وھ ءاضقلا اذھ لثم ءاشنإ نم فدھلا نأو ، دلب لكل ةینطولا ةیمنتلا ةیلمع نم أزجتی ال ءزج وھ ءاضقلا اذھ نأ
 كلذل نیلھؤملا نم مھل ةنواعملا تاطلسلاو ءاضقلا اذھ نوسرامی نم نوكی نأو ، ثدحلل هافرلاو ةیاعرلا قیقحت
 يھو ةیساسألا تارابتعالا نم ددع ءوض يف ءاضقلا اذھ لمعی نأو ةیبیردت تارود بجومبً اصاخً الیھأت
 لوصحلا يف اذكو ، تمصلا مازتلا يفو ، ھیلإ ةھجوملا مھتلاب ھغالبإ يف ھقحو ، ثدحلا يف ةءاربلا ضارتفا
 يفو مھباوجتساو دوھشلا ةھجاوم يف ھقحو ، يصولا وأ امھدحأ وأ نیدلاولا روضح يفو ، ماحم تامدخ ىلع
 ثادحألا لصف ةاعارمو مالعإلا لئاسوب ثدحلا ایاضق نع تامولعم رشن مدعو ىلعأ ةمكحم مامأ فانئتسالا
 ردقب فیفختلاو ، مھزاجتحال ةصصخملا تاسسؤملا يف ذیفنتلا ءانثأ وأ ةمكاحملا يف ءاوس نیغلابلا نع
 تحت جارفإلا ىلإ ءوجللا نم راثكإلاو ءازجلا نوناق يف ةررقملا ةیرحلل ةدیقملا ةددشملا تابوقعلا نم عاطتسملا
 .ھیف ریكبتلاو طرش

 ئدابملا قنتعا يذلا يبرعلا لفطلا قوقح ىلع قاثیم ىلع ةقفاوملاب 1993 ةنسل )36( مقر موسرملا ردص امك•
.لفطلا قوقح ةیقافتا يف ةدراولا فادھألاو ماكحألاو

 نأش يف 1983 ةنسل )3( مقر نوناقلا نألً ارظنو ةیلودلا ةرسألا اھتقنتعا يتلاو ةمدقتملا ئدابملا ةاعارمبو•
 ثادحألل ةیئانجلا ةلماعملا ىلإ رظنلا اھلالخ روطت دوقع ةثالث ىلع دیزی ام هرودص ىلع ىضم دق ثادحألا
 تاءازجلا يف رظنلا لبق مھل يوبرتلاو يعامتجالا جالعلا وھ ساسألا يف اھنم دوصقملا فدھلا حبصأ ثیحب
 مھل نییداع دارفأك مھعمتجم يف طارخنالاو يوسلا قیرطلا ىلإ ةدوعلل مھلھؤی يذلا وحنلا ىلع كلذو ، ةیباقعلا
: باوبأ ةسمخ ىلعً المتشم ثادحألل نوناق دادعإ ىضتقا يذلا رمألا وھو ، ھب ضوھنلاو ھمدقت يف لعاف رود

: ةماعلا ماكحألا : لوألا بابلا•
 ثدحلاو ثدحلا اھنمو نوناقلا يف ةمدختسملا تاحلطصملاو تاملكلا فیرعت ھنم ىلوألا ةداملا تنمضتو•

 تاسسؤمو ثادحألا ةیامح ةطرشو ثادحألا ةباینو ثادحألا ةمكحمو ، فارحنالل ضرعملاو ، فرحنملا
 رادو ، ةفایضلا رادو ، ةیباقعلا تاسسؤملاو ، ةظحالملا رادو ، لابقتسا زكرمو ، ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا
 بقارمو ، ةیسفنلاو ةیعامتجالا ةمدخلا بتكمو ، ةقحاللا ةیاعرلاو ةیعامتجالا ةبقارملا بتكمو ، عادیإلا
.ةیاعرلا يلوتمو ثادحألا ةیاعر ةنجلو ، كولسلا

 باكترا تقو ةلماك نینس عبس رمعلا نم غلبی مل يذلا ثدحلل ةیئازجلا ةیلوؤسملا عانتما )2( ةداملا تررق دقو•
 تابثإ يأ وأ ةیمسرلا دالیملا ةداھشب ثدحلا نس دیدحت يف دتعی نأب )3( ةداملا تضقو ، ةمیرج لكشت ةعقاو يأ
 بسحتو ثدحلا نس ررقتل ةصتخملا ةیبطلا تاھجلا ىلإ ثدحلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحمللو رخآ يمسر يصخش
 ثادحألا ةیامحل تءاج يتلا ثادحألا ةیاعر ةنجل تاصاصتخا )4( ةداملا تنیبو يدالیملا میوقتلاب نسلا
.فارحنالل نیضرعملا

 مئارج نم ثدحلا ھبكتری ام ةجلاعمل ةررقملا ةیباقعلا تاءازجلاو ریبادتلل نوناقلا نم يناثلا بابلا صصُخو•
.ثادحألا نم نیتینس نیتئف نیب تزیمف

 .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا غلبی ملو ةعباسلا متأ يذلا ثدحلا : ىـلوألا ةئفلا•
 .ةرشع ةسداسلا زواجتت ملو ةرشع ةسماخلا ھنس غلب يذلا ثدحلا : ةیناثلا ةئفلا•
 ةیئاقولا ریبادتلا نوناقلا نم )5( ةداملا تنیب دقف نوناقلا نم )14 ىلإ 5( نم داوملا اھتنیب ىلوألا ةئفلل ةبسنلابو•

.ثدحلا ىلع اھب مكحلا زوجی يتلا ةیجالعلاو
 وأ ریبدت يأب ةینسلا ةلحرملا هذھ يف ثدحلا ىلع مكحی نأ زوجی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةیناثلا ةرقفلا تضقو•

 .ةیعبت تابوقع نم ھیلع يضقی ام ادع رخآ نوناق يف اھیلع صوصنم ةیئازج ةبوقع
 عادیإلا وأ میلستلا ریبدت الإ هرمع نم ةعباسلا غلبی مل نم نأش يف ذختی ال ھنأب ةداملا هذھ نم ةثلاثلا ةرقفلا تنیبو•

 .ةلاحلا بسحب ةصصختملا ةیعامتجالا تاسسؤملاو ةیجالعلا تایفشتسملا ىدحإ يف
 .)5( ةداملا يف اھیلإ راشملا ریبادتلا فیرعت )13 ىلإ 6( نم داوملا تلوانتو•
 تطبترا ثیحب دحاو ضرغل مئارج ةدع نسلا هذھ يف ثدحلا اھیف بكتری يتلا ةلاحلا مكح )13( ةداملا تنیب امك•

 .بسانم دحاو ریبدتب مكحلا بجی ثیحب ةددعتم مئارج لعفلا نوك اذإ وأ ةئزجتلا لبقی الً اطابترا اھضعبب
 .نورشعلاو ةـیداحلا نــــــس ھــــــیلع موــــــكحملا غولببً امتح ریبدتلا يھتنی نأب )14( ةداملا تضق امك•
 ةداملا تنیبف ةرشع ةسداسلا زواجی ملو ةنس ةرشع سمخ ثدحلا نس اـــــھیف غــــــلب يتلاو : ةیناثلا ةئفلا امأ•

 ذیفنتلا ةمارغلاب مكحلا ةـــلاح يــــــــف زوجی ال ھنأو ً،انوناق ةررقملا ةبوقعلا ھل ففخت نأ ىلع نوناقلا نم )15(
 .ذیفنتلا تقو ةلماك ةنس ةرشع تس هرمع زواجی مل نم ىلع يندبلا هاركإلا قیرطب

 ءازجلا نوناق نم )83(و )82(و )81( داوملا قیبطت يف ةمكحملا ةطلس ةداملا هذھ نم ةریخألا ةرقفلا تنیب امك•
 .ثدحلا نم تعقو يتلا ةمیرجلا ىلعً انوناق اھقیبطتب حومسملا دودحلا يف ةصاخلا

 عیقوت نمً الدب دبؤملا سبحلا وأ مادعإلا اھتبوقع نوكت يتلا مئارجلا ادع امیف ، ةمكحملل )16( ةداملا تزاجأو•
 نم )6( ، )5( ، )4( دونبلا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب ھیلع مكحت نأ )15( ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلا
 .)5( ةداملا

.ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا تابوقعلا ذیفنت نكامأ )17( ةداملا تنیبو•
 ةحلصمل كلذ ثادحألا ةباین تأر اذإ ةرشع ةسماخلا غلب يذلا ثدحلل يطایتحالا سبحلا )18( ةداملا تزاجأو•

 ، ةنس ةرشع سمخ ھنس غلبی مل يذلا ثدحلل ةبسنلاب سبحلا اذھ ترظحو ، ھتاذ ثدحلا ةحلصمل وأ قیقحتلا
 .بلط لك دنع ھمیدقتو ةظحالملا رود ىدحإ يف ثدحلا عادیإ ةباینلل تزاجأو

 ثدحلا ةفلاخم )21( ةداملا تنیب امك ثادحألا ىلع كولسلا بقارم لامعأ نع )20( و )19( ناتداملا ثدحتتو•
 .نوناقلا اذھ نم )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأل

 ةیاعر ةنجل وأ ةباینلا بلط ىلع ءانب وأ اھیلإ مدقت يتلا ریراقتلا ىلع ءانب ، ةمكحملل )22( ةداملا تزاجأو•
 ةاعارم عم رخآب ھلادبإب وأ ھماظن لیدعتب وأ ریبدتلا ءاھنإب رمأت نأ ، ةیاعرلا يلوتم وأ ھسفن ثدحلا وأ ثادحألا
 .نوناقلا اذھ نم )14( ةداملا مكح

 وأ ةیاعرلا يلوتم اھبكتری يتلا مئارجلا ىلع باقعلا ىلع نوناقلا نم )26 ىلإ 23( نم داوملا تصنو•
 .ثدحلا نع نولوؤسملا

 ةسسؤملا لخاد اھنوضاقتی يتلا روجألاو ثادحألا لیغشت تاءارجإو دعاوق )30 ىلإ 27( نم داوملا تلمتشاو•
 .ةیباقعلا

 )32( ةداملا ترظح امك ،ةیباقعلا ةسسؤملا لخاد ثادحألا ةرایزل ةصصخملا نكامألا ىلإ )31( ةداملا تراشأو•
.يدارفنالا سبحلا ةفرغ لخاد ثدحلا ىلع ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلا ذیفنت

 اھلیكشت نوناقلا نم )35(و )34(و )33( داوملا اھیف تنیب ، ثادحألا ةمكحمل نوناقلا نم ثلاثلا بابلا صصخو•
 ایاضق يف ةیئازج تاطلس نم اھل ام )36( ةداملا تددحو ، اھتاءارجإ يف عبتملا نوناقلاو اھتاصاصتخا دیدحتو
 صوصنملا مئارجلا يف رظنلاب اھریغ نود صتخت امك ، فارحنالل نیضرعملا ثادحألاو نیفرحنملا ثادحألا
 .)26(و )25(و )24(و )23(و )20(و )18( داوملا يف اھیلع

 اھعامتساو اھداقعنا نكامأ نم ثادحألا ةمكحم يف تاسلجلا داقعنا ریس ةیفیك )38(و )37( ناتداملا تحضوو•
 .كولسلا بقارم لاوقأل

 ثادحأ مھنیب نم نوكیو ةحنج وأ ةیانج باكتراب نومھتملا اھیف ددعتی يتلا ةلاحلا مكح )39( ةداملا تنیبو•
 .نورخآ

 امك ، روضحلا نم ثدحلا ءافعإ يف ةطلس ةمكحمللو ةینالع ریغ يف ةمكاحملا ىرُجت نأ )40( ةداملا تبجوأو•
 ھل لكوی مل اذإو ھتیاعر يلوتم قیرط نع وأ ھسفنب امإ يماحم لیكوتب مھتملا ثدحلا قح )41( ةداملا ترقأ
 .كلذ ةمكحملا وأ ةباینلا ىلع بجوً ایماحم

 ماكحأ باستحا مدع ىلع )43( ةداملا تصنو ، ثادحألا ىلع دوعلا ماكحأ نایرس مدع )42( ةداملا تررق امك•
 كلذو ماكحألا نم ةیلاخ ثدحلل ةیئانجلا ةلاحلا ةفیحص رادصإ تبجوأو ، قباوسلا نمض ثادحألا ةمكحم
. ھلبقتسم ىلعً اصرح

ً الباق ناك ولوً اروف )5( ةداملا يف اھیلع صوصنملا ریبادتلا دحأب رداصلا مكحلا ذیفنت )44( ةداملا تبجوأو•
 .فانئتسالل

 ىلع بترتی ام اھیلع يرسیو ثدحلا اھبكتری يتلا مئارجلا ضعب نع وفعلا وأ حلصلا ماكحأ )45( ةداملا تنیبو•
 .عمتجملا يف طارخنالا نع ةبوقعلا ھقوعت ال ىتحو ثدحلا ةحلصم ةاعارمل كلذو راثآ نم ةءاربلاب مكحلا

 ، اھیف ةنیبملا لاوحألا يف ةیاعرلا يلوتم تاطلس ضعب وأ لك فقوت نأ ةمكحملل )46( ةداملا تزاجأو•
 .ثادحألا مئارجب ءاعدالاو فرصتلاو قیقحتلا يف ةصتخملا ةھجلا )47( ةداملا تحضوأو

 .ةیفانئتسالا ةرئادلا لیكشتو ثادحألا ةمكحم ماكحأ فانئتسا قرط )50 ىلإ 48( نم داوملا تحضوأ امك•
 ردصی دیدج رارقب الإ ریبدتلا ذفنی ال نأب )51( ةداملا تحضوأ دقف ةلماك ةنس ةدمل ریبادتلا دحأ ذیفنت لفُغأ اذإو•

 .كولسلا بقارم يأر ذخأ دعب ثادحألا ةباین بلط ىلع ًءانب ةمكحملا نم
 .ذیفنتلا تاعزانم عیمج يف لصفلا اھترئاد يف ذیفنتلا يرجی يتلا ثادحألا ةمكحم سیئرب )52( ةداملا تطانأ امك•
 وأ رارق يأ هذاختا لبق ثادحألا ةمكحم سیئر ىلع ضرعی ثدح لكل ذیفنتلل فلم ءاشنإ )53( ةداملا تررقو•

 .ذیفنتلا تاعزانم يف ءارجإ
 رود ةرایز ، ةمكحملا يریبخ نم ھبینی نم وأ وھ ىلوتی نأب ثادحألا ةمكحم سیئر ىلإ )54( ةداملا تدھعو•

 ریغو ةیجالعلا تایفشتسملاو ينھملا لیھأتلا دھاعمو زكارمو ثادحألل ةیعامتجالا ةیاعرلا تاسسؤمو ةظحالملا
 .ثدحلا ةحلصملً امزال هاری امب رمأیل مھب ةینعملا تاھجلا نم كلذ

 تاءارجإلا نوناق ماكحألً اقفو ثادحألا ةمكحم نم ةرداصلا ریبادتلاو ماكحألا ذفنت )55( ةدامللً اقفوو•
 .نوناقلا اذھ يف صن ھیف دری مل امیف ةیئازجلا تامكاحملاو

 تاءارجإ فقوتو كلذ ىعدتسا اذإً ایسفن وأً ایلقع وأً ایندب ثدحلا صحف ةیناكمإ )57(و )56( ناتداملا تنیبو•
 فعض وأ يسفن وأ يلقع ریثأت تحت عقو ةمیرجلل نوكملا لعفلا نأ تبث اذإو ، صحفلا متی نأ ىلإ ىوعدلا ریس
ً اضیأ ریبدتلا اذھ ذختیو ، ةصصختملا ةیجالعلا تاسسؤملا وأ تایفشتسملا ىدحإ ثدحلا عادیإب مكح ، يلقع
 .مكحلا رودص دعب وأ قیقحتلا ءانثأ تالاحلا هذھ ىدحإب

 لكبو ھب ھنالعإ نوناقلا بجویو ثدحلا دض ذختی ءارجإ لكب ، ثدحلا ةیاعر يلوتم غالبإ )58( ةداملا تبجوأو•
 .نوناقلا يف ةررقملا قرطلاب مكحلا وأ ءارجإلا اذھ ىلع نعطلا ةرشابم ھل تزاجأو ، هدض ردصی مكح

 رمع فالتخا توبث )60( ةداملا تنیب امك ، ثادحألا مكاحم مامأ يندملا ءاعدالا زاوج مدعب )59( ةداملا تضقو•
 تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ رمألا عفرت نأ ةماعلا ةباینلل زوجی ھنإف مكحلا رودص دعب ةیمسرلا قاروألاب ثدحلا
 نم )18( ةدامللً اقفو ھیلع موكحملا ىلع ظفحتلا تزاجأو ، مكحلا ذیفنت فقو بوجو عم ھیف رظنلا دیعتل مكحلا
 .نوناقلا اذھ

 جارفإلا تاءارجإو دعاوق )64 ىلإ 61( نم داوملا تلوانت دقف ، طرش تحت جارفإلل عبارلا بابلا صصُخو•
 ماظنلا اذھ يف عسوتلا يف ةیلودلا ئدابملا اھیف يعور يتلاو ، سبحلاب ھیلع موكحملا ثدحلا نع طرش تحت
 وأ ثدحلا نم طورشملا جارفإلا بلطب مدقتلا زاوجو ، ثادحألا ىلع اھب موكحملا ةیرحلل ةدیقملا ةبوقعلل ةبسنلاب
 ةباینلف ھكولس ءاس اذإو ، ھكولس نسح عقوت عم اھیلع موكحملا ةدملا فصن ءاضقنا دعب ھتیاعر يلوتم نم
 .ةیباقعلا ةسسؤملا ىلإ ھتداعإ ثادحألا

 يأ ءادأ نمً انوناق ھلثمی نم وأ ثدحلا )65( ةداملا تفعأ ثیح نوناقلل ةیماتخلا ماكحألل سماخلا بابلا صصُخو•
 .ةماقملا ىواعدلا يف مكاحملا عیمج مامأ فیراصم وأ موسر

 .نوناقلا اذھ يف صن ھنأشب دری مل امیف ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقو ءازجلا نوناق قیبطت )66( ةداملا تددحو•
 يأ رشن ينورتكلالاو عومسملاو يئرملا مالعإلا لئاسوو تاعوبطملاو فحصلا ىلع )67( ةداملا ترظحو•

 رودص دعب وأ ةمكاحملا ءانثأ وأ لبق مھروص وأ ثادحألا نیمھتملا ءامسأ نمضتت ثادحألا ایاضق نع تامولعم
 اذھ ةفلاخم تبقاعو ، اھیف راد امع صخلم وأ مكاحملا تاسلج وأ قــیقحتلا عئاقو رشن ترظح امك ، مكحلا
 .ھتروص وأ ھبقل وأ ثدحلا مسا ىلإ ةراشإلا نود مكحلا نع صخلم رشن طقف تزاجأو ، ةمارغلا ةبوقعب رظحلا

 نم رارق مھیف اھرفاوت بجاولا طورشلا دیدحتو كولسلا يبقارم رایتخال ردصی نأب )68( ةداملا تررق امك•
 ثادحألا ةمكحم مامأً انیمی ھلمع ةلوازم لبق كولسلا بقارم فلحی نأ ىلع لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو
 .قدصلاو ةنامألاب ھتفیظو يدؤی نأب

 ةیاعرلا تاسسؤمل ةمظنملا تارارقلا رادصإ لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ریزو ىلوتی نأب )69( ةداملا تضقو•
 .اھیف نیلماعلا بدن وأ نییعتو اھراقم دیدحتو نوناقلا اذھ يف اھیلع صوصنملا ةیعامتجالا
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