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تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالا 
مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا 
يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو 

  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو
  ىلوألا ةرودلا

 ، لوألا نيرشت٧ - ٣يبورين   ٢٠١١ربوتكأ / 
تقؤملا لامعألا لودج نم)د( ٤ دنبلا  *  
  ربنملا تاعامتجال يلخادلا ماظنلا

  ربنملل ماعلا عامتجالل يلخادلا ماظنلا

 ةنامألا نم ةركذم

ةحلصملا باحصأل ثلاثل ا يلودلا يموكحلا عامتجالل ةيماتخلا ةقيثولا يف ،تاموكحلا ولثمم قفتا  - ١
مظ   نلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنمل صصخملا نيددعتملا

ةئيهك ربنملا ءاشنإ يغبني هنأ ىلع ،‘‘ناسوبعامتجال ةيماتخلا ةقيثو لا’’مساب ةفورعملا ،ةيجولوكيإلا   
م رثكأ وأ ةدحاو ا  ةدحتملا ممألاتائيه ن رادإ ىلوتت ةلقتسم ةيلود ةيموكح وأ اهقيدانص وأ ا    الاكو وأ

مساب فرع   تارارق عنص ةئيه نوكتل “ماعلا عامتجالا’’ت ةئيه ءاشنإ يغبني هنأ اوأرو ،ةمئاقلا اهجمارب  
  .ربنملا

 ‘‘عضي’’نأ يغبني ماعلا عامتجالا نأ ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثو لانم ) ز (٦ةرقفلا ركذتو   - ٢
ربنملا نيب عضوت يتلا ةيتاسسؤملا تابيترتلاب ًانهر ،رظني نأ ربنملل ماعلا عامتجالل زوجيو . يلخادلا هماظن

ةدحتملا ممألاتامظنمو  وأ ،يلخادلا هماظن دامتعا يف ،ةلصلا تاذ اهجمارب وأ اهقيدانص وأ ا    الاكو وأ
وأ ،ربنملل ماعلا عامتجالا لمعب قلعتي اميف تامظنملا كلت نم ةدحاو ةرادإ ةئيهل يلخادلا ماظنلا قيبطت 

  .نيجهنلا نيذه نم جيزم دامتعا
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نأ ضارتفا ىلع ،ربنملل ماعلا عامتجالل يلخاد ماظن عورشم ةركذملا هذه قفرم نمضتيو   - ٣
ماظنلا ىلإ يلخادلا ماظنلا عورشم دنتسيو . هب صاخ يلخاد ماظن دامتعا يف بغري دق ماعلا عامتجالا

ةدحتملاممألاةموظنم لخاد ةمئاق تامظنم ةرادإ تائيهل يلخادلا  بسانملا وحنلا ىلع اهريوحت عم   ، .
ةيماتخلا ةقيثو لانم تاهيجوت ،ًابسانم كلذ ناك امثيح ،ًاضيأ رابتعالا يف يلخادلا ماظنلا عورشم ذخأيو 

  .ناسوبعامتجال 
هماظن نيب ام ع مجلا وأ ةمئاق ةرادإ ةئيهل يلخادلا ماظنلا قيبطت ربنملل ماعلا عامتجالا ررق اذإو  - ٤

هذه قفرم يف ن   يبملا يلخادلا ماظنلا عورشم دعاسي دق ،ليبقلا اذه نم مئاق يلخاد ماظنو ديدجلا يلخادلا
كلذب مايقلل بسانم ج  ديدحت ىلع ربنملل ماعلا عامتجالا ةقيثولا.  

نم ىتش بناوجب قلعتي اميف يلخادلا ماظنلا عورشم يف ةدراولا تاراشإلا نأ ركذلاب ريدجو  - ٥  
وأ ةيعرفلا تائيهلاو ربنملل ماعلا عامتجالاو نيبقارملاو ءاضعألا ليبق نم ،ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلا 
تاراشإلا كلت نأو ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلا يف رظنلا اهنع رفسي يتلا جئاتنلاب ةنوهرم ،بتكملا ءاضعأ 

  .لئاسملا كلت نأشب قافتا يأ سكعتل اهليدعت ،ءاضتقالا دنع ،مزلي دق
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  قفرملا

  ربنملل ماعلا عامتجالل يلخادلا ماظنلا عورشم

  قاطنلا  -  ًالوأ

  ١ةداملا 
مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل ماعلا عامتجالا اهدقعي ةرود يأ ىلع يلخادلا ماظنلا اذه قبطني 

  )١(.ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

  فيراعتلا  - ًايناث

  ٢ةداملا 
  يلخادلا ماظنلا اذه ضارغأل
تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ينعي ‘‘ربنملا’’  - ١  
  )٢(.ةيجولوكيإلا مظنلا

يف ءاضعألا لودلا ينعي ‘‘ربنملا ءاضعأ’’  - ٢ ةدحتملا ممألا  ةلاكولا وأ ةصصختملا ا    الاكو وأ
تامظنملا وأ ،ربنملا يف كراشت نأ اهمازتعاب ربنملا ةنامأ ترطخأ دق نوكت يتلا ةي رذلا ةقاطلل ةيلودلا

دق اهيف ءاضعألا لودلا نوكت ،ام ةقطنم يف ةيدايس لود نم ةنوكملا يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا 
 ربنملا ةنامأ ترطخأ دق نوكتو ربنملا ةيالو نمض ةجردنملا لئاسملاب قلعتملا صاصتخالا اهيلإ تلقن
  )٣(.ربنملا يف ةكراشملا اهمازتعاب
ربنملا ءاضعأ عيمج مضت ةئيه ينعي‘‘ماعلا عامتجالا’’  - ٣  .)٤(  
ماعلا عامتجالل ةيئانثتسا وأ ةيداع ةرود يأ ينعي‘‘ةرودلا’’  - ٤  .  
ًاباجيإ اهيف نوتوصيو ةرود يف نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ ينعي ‘‘نوتوصملاو نورضاحلا ءاضعألا’’  - ٥  
نيتوصم ريغ نوربتع. ًابلس وأ    .يف تيوصتلا نع نوعنتمي نيذلا ءاضعألا امأ
ربنملا ةنامأ ينعي‘‘ةنامألا’’  - ٦  .  

                                                      
ةلمجلا ةيازلي دق  )١(  يف ربنملل ماعلا عامتجالا تاسلج دقعل ينوناقلا ساسألا ةغيص جاردإ م. 
ىلع ءانب ةبسانملا ةيوغللا ةغيصلا جاردإ مزلي دقو هبجومب ربنملا أشن   )٢(  يس يذلا يعيرشتلا دنسلا ديدحت مزلي دق
 .كلذ
ورشمل ةنكمملا رصانعلا يف رظنلا ريسيت در  )٣(  فيرعتلا اذه م  نود ،ربنملل ماعلا عامتجالل يلخادلا ماظنلا ع دقي
 .ربنملا ةيوضع ةلأسم يف رظنلا جئاتنب لالخإلا
 .كلذ ىلع ءانب ةبسانملا ةيوغللا ةغيصلا جاردإو ربنملل ماعلا عامتجالا ءاشنإل ينوناقلا ساسألا ديدحت مزلي دق  )٤(
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  اهدقعب تاراطخإلاو تارودلا داقعنا ديعاومو نكامأ  - ًاثلاث

  ٣ةداملا 
ةنامألا عم رواشتلا دعب ةرود لك ديعاومو ناكمربنملاءاضعأ ررقي   .  

  ٤ةداملا 
ملا ءاضعأ ةنامألا رطخ ءدبل ررقملا دعوملا نم لقألا ىلع عيباسأ ةينامث لبق ةرود يأ ديعاومو ناكمب ربن ت

  .ةرودلا

  نوبقارملا  -  ًاعبار

  ٥ةداملا 
ةدحتملا ممألل زوجي  - ١ لود يأ كلذكو ،ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولاو ةصصختملا ا    الاكوو
  .نيبقارم ةفصب تارودلا يف ةلثمم نوكت نأ ،ربنملا يف ءاضعأ تسيل

قح مهل نوكي نأ نودب ،اوكراشي نأ ،سيئرلا نم ةوعد ىلع ءانب ،نيبقارملا كئلوأل زوجي   - ٢
نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ نم لقألا ىلع ثلثلا كلذ ىلع ضرتعا اذإ الإ ةرود يأ لامعأ يف ،تيوصتلا 

  .ةرودلا يف

  ٦ةداملا 
يف ةلهؤم ،ةيموكح ريغ وأ ةي موكح ،ةيلود وأ ةينطو تناك ءاوس ،ةلاكو وأ ةئيه يأل زوجي  - ١

لَّثمت نأ بقارم ةفصب ةرود يف لَّثمت نأ يف اهتبغرب ةنامألا ترطخأ دق نوكت ربنملا اهلوانتي يتلا لئاسملا 
  .ةسلجلا يف نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ نم لقألا ىلع ثلُثلا ضرتعا اذإ الإ وحنلا اذه ىلع
قح مهل نوكي نأ نودب ،اوكراشي نأ ،سيئ رلا نم ةوعد ىلع ءانب ،نيبقارملا كئلوأل زوجي  - ٢

الإ ،ا  ولثمي يتلا ةلاكولا وأ ةئيهلا ًةرشابم م  ضرتعا اذإ  لئاسمب قلعتت ةرود يأ لامعأ يف ،تيوصتلا
  .ةسلجلا يف نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ نم لقألا ىلع ثلُثلا

  ٧ةداملا 
ةنامألا رطخ  كئلوأو نيبقارم اونوكي نأ مهل قحي نيذلا كئلوأت مهتبغرب ةنامألا اورطخأ دق نونوكي نيذلا  

ةيلاتلا ةرودلا دقع ناكمو ديعاومب٦ و٥نيتداملاب ًالمع اولَّثمي نأ يف   .  
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  لامعألا لودج  -  ًاسماخ

  ٨ةداملا 
فئاظول ًاقفو ةرود لكل ًاتقؤم لامعأ لودج ،هنم هيجوتبو بتكملا عم رواشتلاب ،ةنامألا دعت   - ١
أل زوجيو)٥(.ماعلا عامتجالا لامعألا لودج يف ةددحم ًادونب جردت نأ ةنامألا نم بلطي نأ كراشمي    
  .تقؤملا

رظن   - ٢  يس يتلا ىرخألا ةيمسرلا قئاثولا هعمو ،ةرود لكل تقؤملا لامعألا لودج ةنامألا ع  زوت
لل ةيمسرلا تاغللاب كلذو ،نيبقارم ةفصب اولَّثمي نأ مهل قحي  ن ربنم مو ءاضعألا ىلع ،ةرودلا ءانثأ اهيف

  .ةرودلا داقعنا ءدبل ررقملا دعوملا نم لقألا ىلع عيباسأ ةتس لبقو
عامتجالا ل   - ٣  بِق نم هرارقإ دعومو تقؤملا لامعألا لودج عيزوت خيرات نيب ام ةرتفلا لالخ

نوكت نأ طرشب ،لامعألا لودج يف اهجاردإل ةيليمكت ًادونب اوحرتقي نأ ربنملا ءاضعأل زوجي ،ماعلا 
لامعألا لودج يف دونبلا هذه ،بتكملا ةقفاومب ،ةنامألا جرد . لجاعو ماه عباط تاذدونبلا هذه  تو

  .تقؤملا

  ٩ةداملا 
لودج ساسأ ىلع ةرودلا لامعأ لودج رارقإب نورضاحلا ربنملا ءاضعأ موقي ةرود لك ةيادب يف 

ةرقفلل ًاقفو حرتق   ةداملا نم ٣ت ةيليمكت دونب يأو تقؤملا لامعألا  ٨.  

  ١٠ةداملا 
  . اهليدعت وأ اهفذح وأ دونب ةفاضإب لامعألا لودج اوحقني نأ ةرود يأ ءانثأ ربنملا ءاضعأل زوجي

ماه عباط تاذ ءاضعألا اهربتعي يتلا دونبلا ىوس ةرود ءانثأ لامعألا لودج يف فاضت نأ زوجي الو 
  .لجاعو

  دامتعالاو ضيوفتلا قئاثوو ليثمتلا  -  ًاسداس

  ١١ةداملا 
نم هبلطتي دق يذلا ددعلا نمو دفولا سيئر نم فلأتي دفوب ةرود يف ربنملا ءاضع أ نم وضع لك لَّثمي
وأ بوانم لثممل زوجيو . ةجاحلا ىضتقم بسح نيراشتسملاو نيبوانملا نيلثمملاو نيدمتعملا نيلثمملا
  .دفولا سيئر بناج نم ةفصلا كلتب هتيمست دنع ًالثمم هفصوب لمعي نأ راشتسمل

  ١٢ةداملا 
إ م  - ١  ضيوفت قئاثو ،نكمأ اذإ ،ةرودلا حاتتفا نم ةعاس ٢٤زواجتي ال دعوم يف ،ةنامألا ىل دقت  
ًاضيأ ةنامألا ىلإ م. نيراشتسملاو نيبوانملا نيلثمملا ءامسأو ربنملا ءاضعأ يلثمم  يأب ةقلعتملا تامولعملا دقتو  
  .ةيرورض ضيوفت قئاثو يأ عم ،دفو نيوكت يف قحال رييغت

                                                      
علا عامتجالا فئاظو ف  )٥(  ةلمجلا ةيارعي يذلا يعيرشتلا دنسلا ديدحت زوجي  يف هجاردإو ما. 
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سيئر وأ وضعلا ةلود سيئر نع امإ ربنملا ءاضعأ نم وضع يأ يلثمم ضيوفت قئاثو ردصت  - ٢  
ردصتف يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يلثمم ضيوفت قئاثو امأ ؛اهيف ةيجراخلا ريزو وأ اهتموكح 

  .ةمظنملا كلت يف ةصتخملا ةطلسلا نع

  ١٣ةداملا 
  .ماعلا عامتجالا ىلإ هريرقت مدقيو ضيوفتلا قئاثو بتكملا صحفي

  ١٤ةدامل ا
ًارارق ماعلا عامتجالا ذختي امثير ةرود يف ةتقؤم ةفصب اوكراشي نأ ماعلا عامتجالا ءاضعأ يلثممل قحي 

  .مهضيوفت قئاثو لوبقب

  ١٥ةداملا 
  .بجاولا لكشلاب نيضوفم نوبقارملا نوكي  - ١
ةيلود ةيموكح تائيهو ةدحتملا ممألل تالاكوو تائيه يأ ءامسأ ةنامألا ىلإ م   - ٢  وأ ىرخأ دقت
عبرأ زواجتي  ال دعوم يف كلذو ،ةرود يف نيبقارم ةفصب اهدامتعا سمتلت ةيلود ةيموكح تامظنم
وأ ةئيه لك ىدل لوؤسم لثمم مدقي هتاذ تقولا يفو . نكمأ اذإ ،ةرودلا حاتتفا دعب ةعاس نيرشعو

لا يف ا  ىلإ م . ةرودولثميس نيذلا صاخشألا ءامسأ ةنامألا ىلإ ليبقلا اذه نم ةمظنم وأ ةلاكو  دقتو
  .ءامسألا ةمئاق يف قحال رييغت يأب ةقلعتملا تامولعملا ًاضيأ ةنامألا

دعوم يف ،بقارم ةفصب دامتعالا سمتلت ةيموكح ريغ تامظنم يأ مسا ةنامألا ىلإ م   - ٣  دقي
لوؤسم فظوم موقي ،هتاذ تقولا يفو . نكمأ اذإ ،ةرودلا حاتتفا دعب ةعاس نيرشعو عبرأ زواجتي  ال
ضرغ عم قستت فيكو ا ل  ايلوؤسمو ا  ربخو ةمظنملا ةطشنأ فصي نايب جاردإب ةمظنملا كلت ىد

ماعلا عامتجالا يف ا  ةنامألا ىلإ م . ولثمي نيذلا صاخشألا ءامسأ ةنامألا ىلإ مدقيو ،ربنملا دصاقمو  دقيو
، مولعملا يقلت نم ةنامألا ققحتت نأ دعبو. كلت ءامسألا ةمئاق يف قحال رييغت يأ هالعأ ةروكذملا تا

ءاضعألا نم رثكأ وأ ثلثلا كلذ ىلع ضرتعي مل ام ةرودلا يف ةمظنملا لبق ت.  

  )٦(بتكملا لمع ريسو بتكملا ءاضعأ  -  ًاعباس

  ١٦ةداملا 
مهدحأ لمعي نيذلا ،ةعبرألا هباونو سيئرلا باختنا متي ،ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا يف   - ١
بتكم نوبختنملا نولثمملا ءالؤه لّكشيو . ةرودلا يف نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ يلثمم نيب نم ،ًاررقم
ديدج بتكم باختنا نيح ىلإًامئاق بتكملا لظيو. ماعلا عامتجالا  .)٧(   

                                                      
ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلا يف رظنلاب نوهرم‘‘بتكملا’’حلطصم مادختسا   )٦(  . 
نإ ،اهيف اولمعي نأ نكمي يتلا ةيالولا تارم ددعل ىصقألا دحلاو بتكملا ءاضعأ ةيالو ةدم ديدحت مزلي دق   )٧(

تكملا ءاضعأ باختنا ةقيرط ددحي نأ هنأش نم ام وهو ،دج يلخادلا ماظنلا يف ًاديدحت اهيلع صنو  . يس يتلا كئلوأ ب
ةدحتملا ممألاميلاقأ نيب اميف بوانتلل ناعضخي ررقملاو سيئرلا ابصنم ناك اذإ ام يف رظنلا يغبني ،كلذ ىلإ ةفاضإو   

 .ةسمخلا
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. لداعلا يفارغجلا ليثمتلا أدبمل ةبجاولا ةاعارملا ربنملا ءاضعأ يلوي ،بتكملا ءاضعأ باختنا ىدل  - ٢
  .بتكملا يف دحاو وضعب ةسمخلاةدحتملا  ممألاميلاقأ نم ميلقإ لك لَّثميو 

  .يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ ربنملا ءاضعأ مضي ال ،ةداملا هذه ضارغأل  - ٣
ًالثمم ن  - ٤  بتكملا تاعامتجا يف هليثمتل وضعلا سفنل يعي نأ بتكملا ءاضعأ نم وضع لكل زوجي  
  .اهروضح عيطتسي ال يتلا

  ١٧ةداملا 
ةروشملا ءادسإل ،دع الا بسح بتكملا عمتجي  ب نع لاصتالا ربع وأ يصخشلا روضحلاب ءاوس ،ءاضتق
. هتاعامتجا ةمدخب ةنامألا موقتو. ةيعرفلا هتائيهو ماعلا عامتجالا لامعأ رييست يف ةنامأللو سيئرلل

مدقتلا ةشقانم وأ ريرقت ميدقتل بتكملا تاعامتجا يف ةكراشملل ةيعرف ةئيه يأ سيئر ةوعد زوجتو 
ًالوؤسم نوكي يتلا ةئيهلا لمعيف زرحملا اهنع   .  

  ١٨ةداملا 
ماظنلا اذه نم ىرخأ عضاوم يف هل ةلوخملا تايحالصلا ةسرامم ىلإ ةفاضإ ،سيئرلا ىلوتي   - ١
  :يلي ام ،يلخادلا

  ؛اهماتتخاو ةرود لك حاتتفا نالعإ  )أ(
  ؛بتكملا تاعامتجاو ماعلا عامتجالا تارود ةسائر  )ب(
  ؛يلخادلا ماظنلا اذه ةاعارم ةلافك  )ج(
  ؛مالكلا قح نيكراشملا حنم  )د(
ًاقفو٣٥ةداملا يف دراولا تارارقلا ذاختا ءارجإ قيبطت وأ تيوصتلل لئاسملا حرط   )ه(  ، 

  ؛تارارقلا نالعإو ،يلخادلا ماظنلا اذهل
  ؛ماظن طاقن يأ يف تبلا  )و(
ظفحبو ةسلجلا لامعأ ىلع ةلماك ةرطيس ةسراممب ،يلخادلا ماظنلا اذهل اقفو ،مايقلا   )ز(

  .اهيف ماظنلا
حرتقي نأًاضيأ سيئرلل زوجي  - ٢  :  

  ؛نيملكتملا ةمئاق لافقإ  )أ(
وأ وضعل زوجي يتلا تارملا ددع ديدحتو نيملكتملل هب حامسلا ررقملا تقولا ديدحت   )ب(

  ؛ةيضق يأ نأشب اهيف ملكتلا بقارمل
  ؛ام ةيضق ةشقانم لافقإ وأ ليجأت  )ج(
  .ةسلج ليجأت وأ قيلعت  )د(

  .ماعلا عامتجالا ةطلسل تاقوألا عيمج يف ًاعضاخ ،هفئاظول هتسرامم ءانثأ ،سيئرلا لظي  - ٣
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  ١٩ةداملا 
يف وضعل لثمم قوقح هسفن تقولا يف سرامي نأ هل زوجي الو سيئرلا هتفصبتارودلا يف سيئرلا كراشي   

  .تيوصتلا قح سراميو ةرود يف هليثمت هل قحي رخآ لثمم نييعتب ينعملا ربنملا وضع موقيو. ربنملا

  ٢٠ةداملا 
ًاسيئر هتفصب لمعيل سيئرلل ًابئان ،اهنم ءزج وأةرودنع هبيغت ةلاح يف ،سيئرلا يمسي   - ١  .  
نأ هل زوجي   الو سيئرلا تابجاوو تايحالص سفن سيئرك لمعي يذلا سيئرلا بئانل نوكت  - ٢

  .ربنملايف وضعل لثمم قوقح هسفن تقولا يف سرامي 

  ٢١ةداملا 
ةدم لامكإ ىلع رداق ريغ بابسألا نم ببس يأل ناك وأ بتكملا ءاضعأ نم وضع لاقت سا اذإ

كلذ هيمسي ربنملاوضع سفن بناج نم هل ليدب لثمم نييعت متي ،بصنملا كلذ ماهم ءادأ وأ هتيوضع   
  .نكمم تقو برقأ يف وضعلا

  ةنامألا  -  ًانماث

  ٢٢ةداملا 
نيمزاللا ةنامألا يفظوم هيجوتو ريفوتب )٨(ةنامألا فئاظو ءادأل ةنيعملا ةمظنملل يذيفنتلا سيئرلا موقي  

  .ماعلا عامتجالا اهئشني دق ةيعرف تائيه يأ كلذ يف امب ،ماعلا عامتجالا ةمدخل

  ٢٣ةداملا 
ا دقع نع الوؤسم)٩(ةنامألا فئاظو ءادأل ةنيعملا ةمظنملل يذيفنتلا ريدملا نوكي نيتداملل ًاقفو تارودل  
تاغللاب ةيمسرلا قئاثولا دادعإ كلذ يف امب ،تارودلا كلتل ةيرورضلا تابيترتلا عيمج ذاختا نعو ٤ و٣  

ًاقفو تارودلا داقعنا دعوم نم لقألا ىلع عيباسأ ةتس لبق اهعيزوتو ةدحتملا ممألل تسلا ةيمسرلا 
  .٨ةداملل 

  ٢٤ةداملا 
يلخادلا ماظنلا اذهلًاقفو يلي ام ،اهل ماعلا عامتجالا اهددحي يتلا فئاظولا ىلإ ةفاضإ ،ةنامألا ىلوتت  :  

  ؛تارودلا ءانثأ ةيوفشلا ةمجرتلا لامعأل بيترتلا  )أ(
  ؛اهعيزوتو اهخاسنتساو اهتمجرتو ةرود لكل ةيمسرلا قئاثولا مُّلست  )ب(
  ؛ةنامألا تاظوفحم يف اهظفحو ةرود لك قئاثو عاديإل بيترتلا  )ج(
  .هفئاظوب قلعتي اميف ماعلا عامتجالا هبلطتي امل ًاقفو ىرخأ ماهم ةيأ ةيدأت  )د(

                                                      
 .ةنامألا فئاظو ءادأل ةنيعملا تامظنملا وأ ةمظنملا ديدحت زوجي  )٨(
 .ةمظنملل يذيفنتلا سيئرلا بقل ىلإطقف ةراشإلا يفكت دق   )٩(
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  )١٠(ةيعرفلا تائيهلا  -  ًاعسات

  ٢٥ةداملا 
  :ربنملا ءاضعأل زوجي  - ١

تارود نم ةرود يف اهيلع قافتالا متي دق يتلا تاياغلا ذيفنتل ةيعرف تائيه ءاشنإ   )أ(
  ؛ماعلا عامتجالا
  ؛ةيعرف ةئيه يأاهيف رظنت يتلا لئاسملا ديدحت   )ب(
  .ةيعرف ةئيه يأ تاصاصتخا ديدحت  )ج(

لاخدإ دعب ،يلخادلا ماظنلا اذه ماكحأ قبطنت ،كلذ فالخ ماعلا عامتجالا ررقي مل ام   - ٢
  :يلي ام ءانثتساب ،ةيعرف ةئيه يأ لامعأ ىلع ،ةمزاللا تاليدعتلا

  ؛ءاضعأ ةسمخ ةيعرف ةئيه يأ بتكم ءاضعأ ددع زواجتي ال  )أ(
  )ب(   ؛ءاضعألا يلثمم نيب نم ةيعرف ةئيه يأ سيئر ربنملا ءاضعأ نيعي
يلثمم نيب نم اهررقم نونيعيو ةيعرف ةئيه يأ سيئرل بئان يأ ربنملا ءاضعأ ن   )ج(  يعي
  ؛ةيعرفلا ةئيهلا يف نيلَّثمملا ءاضعألا
كراشم سيئر وأ سيئر باختنا ىلع يوطني ابيترت راتخت نأ ةيعرف ةئيه يأل زوجي   )د(
  .بتكم باختنا نم ًالدب

رابتعاب اهيلإ ةجاحلاو اهتيلاعفو ةيعرفلا هتائيه نيوكت ضارعتسالا ديق ماعلا عامتجالا يقب   - ٣ ي
  .ربنملا لمع ريسل يرودلا ضارعتسالا نم اءزج كلذ

  لامعألا رييست  - ًارشاع

  ٢٦ةداملا 
ثلثلا روضح ةلاح يف ةشقانملا ءارجإب حمسي نأو ةرود يأ يف ةسلج حاتتفا نلعي نأ سيئرلل زوجي  
ةرودلا يف نيكراشملا ءاضعألا يثلث دوجو مزليو . ةرودلا يف نيكراشملا ربنملا ءاضعأ نم لقألا ىلع
  .رارق يأ ذاختال

  ٢٧ةداملا 
. سيئرلا نم نذإ ىلع لوصحلا نودب ةرود يأ يف ةسلج يف ملكتي نأ صخش يأل زوجي ال  - ١

بسحب نيملكتملا ىلإ ةملكلا سيئرلا يطعي ٣٢ و٣٠ و٢٩ و٢٨داوملا ماكحأب لالخإلا مدع عمو   ،
ملكتملا نم بلطي نأ سيئرللو . نيملكتملا ةمئاقب ةنامألا ظفتحتو. ملكتلا يف ةبغرلا مهئادبإ بيترت
  .ةشقانملا ديق نوكي يذلا عوضوملاب لصتت ال هتاظحالم تناك اذإ ماظنلاب ديقتلا

                                                      
 .ةيعرفلا هتائيه ءاشنإ نأشب ماعلا عامتجالا هذختي رارق يأب نوهرم ءزجلا اذه  )١٠(
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ديدحت ربنملاءاضعأ نم وضع يأ نم وأ سي ئرلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ماعلا عامتجالل زوجي  - ٢  ،
بقارم لك وأ ربنملا ءاضعأ نم وضع لك اهيف ملكتي يتلا تارملا ددعو ملكتم لكل هب حومسملا تقولا 

وحنلا اذه ىلع هب حومسملا تقولل دودح عضو حارتقا نأشب رارق يأ ذاختا لبقو . ام ةلأسم نأشب
حارتقالل ًةضراعم ملكتلا نيرخآ نيوضعل زوجيو حارتقاللًادييأت ملكتلا ربنملا ءاضعأ نم نيوضعل زوجي   .

ىلإ ريخأت الب سيئرلا هوعدي هل صصخملا تقولا نيملكتملا دحأ زواجتيو ةدودحم ةشقانملا نوكت نيحو 
  .ماظنلاب ديقتلا

  ٢٨ةداملا 
ةئيهلا كلت اهيلإ لصوتت يتلا تاجاتنتسالا حرش ضرغل ةيعرف ةئيه ررقم وأ سيئرل ةيقبسألا حنم زوجي  
  .ةيعرفلا

  ٢٩ةداملا 
 يف ًاروف تبلاب سيئرلا موقيو ،ماظن ةطقن تقو يأ يف وضع يأ ريثي نأ ،ةلأسم ةيأ ةشقانم ءانثأ ،زوجي
ًاروف نعطلا حرط. سيئرلا رارق يف نعطي نأ وضع يأل زوجيو. يلخادلا ماظنلا اذهل ًاقفو كلذ يو 
غأ هلطبت مل امًامئاق سيئرلا رارق لظيو ،تيوصتلل زوجي الو . نيتوصملاو نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ ةيبل 
  .ةشقانملل ةحورطملا ةلأسملا ىوحف يف ملكتي نأ ،ماظن ةطقن هتراثإ دنع ،وضعل

  ٣٠ةداملا 
ةلأسم يأ ةشقانم يف ماعلا عامتجالا صاصتخا نأشب رارق ذاختال وعدي يئارجإ حارتقا يأ يف تبلا متي 

ةداملا نم ٢ و١نيترقفلا يف ةنيبملا تاءارجإلل اقفو حرتقم ىلع ليدعت وأ حرتقم دامتعا وأ  كلذو ٣٥   
  .ينعملا ليدعتلا وأ حرتقملا نأشب رارق ذاختا وأ ةلأسملا ةشقانم لبق

  ٣١ةداملا 
ىدحإب ًايريرحت تاحرتقملا ىلع تاليدعتلاو تاحرتقملا ضرعب ًةداع ربنملا ءاضعأ نم وضع موقي 

ىلع خس ملا كلت مَّلستو ربنملل ةيمسرلا تاغللا  ن ميمعتب موقت يتلا ،ةنامألا ىلإ تاليدعتلاو تاحرتق
ىلع اهميمعت ناكمإلا بسح متي هتارارق وأ ماعلا عامتجالا تاررقم نأشب تاحرتقملاو . ربنملا ءاضعأ

ًاموي٣٠هتياغ دعوم يف ءاضعألا  كلت يف اهءانثأ رظنلا يرجيس يتلا ةرودلا ءدبل ررقملا دعوملا لبق    
ةرود يأ يف تيوصتلل هحرط وأ حرتقم يأ ةشقانم زوجت   ال ،ةماع ةدعاقكو. تاليدعتلا وأ تاحرتقملا

لقألا ىلع ةعاس نيرشعو عبرأب حرتقملا ةشقانم لبق ءاضعألا ىلع تمم  ع دق هنم خس  . ن نكت مل ام
ةيئارجإلا تاحارتقالا وأ  تاحرتقملا ىلع تاليدعتلا وأ تاحرتقملا ةشقانمب حمسي نأ سيئرلل زوجيو
ًاقفو تمم نلاو  ع دق ةيئارجإلا تاحارتقالا وأ تاليدعتلا وأ تاحرتقملا كلت نكت مل ولو ىتح اهيف رظ

طقف هسفن مويلا يف تمم    .ع دق وأ فلس امل

  ٣٢ةداملا 
ىلع هاندأ ن ٢٩ةداملا ةاعارمب ًانهر   - ١  يبملا بيترتلاب ةيقبسألا ةيلاتلا ةيئارجإلا تاحارتقالل نوكت  ،
  :ىرخألا ةيئارجإلا تاحارتقالا وأ تاحرتقملا

  ؛ةرود قيلعت  )أ(
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  ؛ةرود ليجأت  )ب(
  ؛ةشقانملا ديق نوكت ةلأسم ةشقانم ليجأت  )ج(
  .ةشقانملا ديق نوكت ةلأسم يأ ةشقانم باب لافقإ  )د(

نم ) د(ىلإ ) أ(ةيعرفلا تارقفلا نمض جردني يئارجإ حارتقا نأشب ملكتلاب نذإلا حنمي   - ٢
إلا حارتقالا مدقمل١  ةرقفلا نينثالو يئارجإلا حارتقالل ًادييأت دحاو ملكتمل ،كلذ ىلإ ةفاضإو ،يئارج   

يف ن   يبملا ءارجإلل ًاقفو يئارجإلا حارتقالا يف تبلا ًاروف متي مث يئارجإلا حارتقالل ًةضراعم نيملكتملا نم
ةداملا نم ٣ةرقفلا   ٣٥.  

  ٣٣ةداملا 
ءدب وأ هنأشب رارق ذاختا لبق تقو ي أ يف همدقم بناج نم يئارجإ حارتقا وأ حرتقم بحس زوجي

دل نأ رخآ كراشم يأل زوجيو . ع دق يئارجإلا حارتقالا وأ حرتقملا نوكي الأ طرشب ،هيلع تيوصتلا
وحنلا اذه ىلع بح    .س دق نوكي يذلا يئارجإلا حارتقالا وأ حرتقملا حرط ديعي

  ٣٤ةداملا 
ماعلا عامتجالا ررقي مل ام ةرودلا سفن يف هيف ر ظنلا ةداعإ زوجت ال ،هضفر وأ ام حرتقم رارقإ ةلاح يف

ةداملا نم ٢ و١نيترقفلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل ًاقفو كلذ فالخ  مالكلاب نذإلا ىطع . ٣٥  يو
تبلا ًاروف متي مث ،هل ديؤم رخآ لثمملو طقف حارتقالا مدقمل رظنلا ةداعإ ىلإ وعدي يئارجإ حارتقا نأشب 

ةداملا نم ٢ و١نيترقفلا يف اهيلع صوصنملا تاءا رجإلل ًاقفو حرتقملا يف  ٣٥.  

  تاررقملا دامتعا  -رشع يداح 

  ٣٥ةداملا 
ةيعوضوملا لئاسملا عيمج نأشب قافتا ىلإ لصوتلل مهدهج ىراصق ربنملا ءاضعأ لذبي   - ١
  .ءارآلا قفاوتب ةيئارجإلاو
ءاضعأ اهلذبي يتلا دوهجلا لك تدفن   - ٢  ت ىلإ لصوتللربنملاتسا اذإ ةلأسم نأشب ءارآ يف قفاو  

 ، ةبسانم ماكحأ جرد[ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا متي ملو ،ةيلاملا لئاسملا ريغ ،ةيعوضوم ت.[  
ءاضعأ اهلذبي يتلا دوهجلا لك تدفن   - ٣  ةلأسم نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلل ربنملاتسا اذإ  

ارقلا ذخت  ماظنلا ماكحأ صنت مل ام ،ريخأ ذالمك ،ر ي ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا متي ملو ةيئارجإ
  .نيتوصملاو نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ تاوصأ ةيبلغأب ،كلذ فالخ ىلع اذه يلخادلا

. رمألا يف سيئرلا تبي ةيعوضوم وأ ةيئارجإ ام ةلأسم تناك اذإ ام نأشب لاؤس ريثُأ اذإ  - ٤
ًاروف تيوصتلل اذه سيئرلا رارق يف نعط يأ حرط رلا رارق لظيويو ةيبلغأ هلطبت مل ام ًامئاق سيئ   

  .نيتوصملاو نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ
ال ،تيوصتلاب تارارقلا ذاختاب قلعتي اميفو هالعأ٤ و٣ و٢تارقفلا ضارغأل   - ٥ ءاضعألا مضي    
  .يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ مهفوفص يف
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  ٣٦ةداملا 
ديق نوكت ةلأسمب قلعتي اميف هفقوم للعي نأ ك راشم بغر اذإ ام ةلاح يف ،ًايلود لوبقملا فرعلل ًاقبط

عامتجالا ةرود نع رداصلا ريرقتلا ن   مضي نأ كراشملا كلذل زوجي ،ماعلا عامتجالل ةرود يف ثحبلا
  .ًالوقعم نايبلا كلذ لوط نوكي نأ يغبنيو. هيأرب ًانايب ماعلا

  ٣٧ةداملا 
ا عامتجالا تبي ام حرتقم ىلع رثكأ وأ ناليدعت حر  ثيح نم دعبألا ليدعتلا يف الوأ ماعل تقا اذإ

عيمج نأشب تارارق ذخت   ت نأ ىلإ ،اذكهو ،ًادع  ب لقألا ليدعتلا ىلع مث ،يلصألا حرتقملا نع عوضوملا
  .تاليدعتلا

  ٣٨ةداملا 
كلذ بلط اذإ ءامسألا ءادنب تيوصتلا يرجيو . يديألا عفرب ًةداع دحاو حرتقم ىلع تيوصتلا يرجي
يزيلجنإلا يدجبألا بيترتلا بسح ءامسألا ءادنب تيوصتلا كلذ يرجيو . ربنملا ءاضعأ نم وضع يأ

همسا سيئرلا بحسي يذلا دلبلاب ًاءدب ،تيوصتلل نيرضاح مهولثمم نوكي نيذلا ربنملا ءاضعأ ءامسأل 
  .ةعرقلاب

  ٣٩ةداملا 
ألا ءادنب تيوصت ةيلمع يف كرتشا ربنملا ءاضعأ نم وضع لك تيوصت ةرودلا ريرقت يف ل    .ءامسجسي

  ٤٠ةداملا 
قلعتت ماظن ةطقن ببسب الإ تيوصتلا ةيلمع كراشم يأ عطقي ال ،تيوصتلا ءدب سيئرلا نلعي نأ دعب 

تيوصتلا ةيلمع لبق امإ ،مهتيوصت ليلعتب ءاضعألل حمسي نأ سيئرلل زوجيو . تيوصتلل يلعفلا ريسلاب
تاليلعتلا هذ  ءالدإلل هب حومسملا تقولا ددحي نأو ،اهدعب وأ.  

  ٤١ةدامل ا
عارتقا ةطساوب تاباختنالا ررقتت ،كلذ فالخ عابتا ىلع ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا رُّذعت لاح يف 

  .يرس

  ٤٢ةداملا 
تاوصأ ةيبلغأ ىلع لوألا عارتقالا يف حشرم يأ لصحي ملو دحاو صخش باختنا ديرُأ اذإ   - ١

لع رصتقي ٍناث عارتقا ىرجربنملاءاضعأ   ي نيتوصملاو نيرضاحلا الصح دق نانوكي نيذللا ن    يحشرملا ى
نيب سيئرلا لصفي يناثلا عارتقالا يف يواستلاب تاوصألا تمسقنا اذإف . تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع

ةعرقلاب ن    .يحشرملا نيذه
ىلع نيلصاحلا نيحشرملا نم رثكأ وأ ةثالث نيب لوألا عارتقالا يف تاوصألا لداعت ةلاح يف   - ٢

 ن . ٍناث عارتقا ىرجي ،تاوصألا نم ددع ربكأ يحشرم نم رثكأ نيب تاوصألا يف لداعت رهظ اذإو
يف نيبملا ءارجإلل ًاقفو امهيلع رصتقي يذلا عارتقالا لصاوتي مث نينثا ىلإ ةعرقلاب ددعلا ضَّفخ   ي نينثا

  .١ةرقفلا 
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  ةيرسلاو ةينلعلا تاسلجلا  - رشع يناث 

  ٤٣ةداملا 
كلذ فالخربنملاءاضعأ ررقي مل ام ةينلع ماعلا عامتجالا تاسلج نوكت   .  

  ٤٤ةداملا 
مل ام ةينلع تاسلج يف ،أشن   ي ةغايص قيرف يأ تاعامتجا ادع اميف ،ةيعرفلا تائيهلا تاعامتجا دقع ت

  .كلذ فالخ ربنملا ءاضعأ ررقي

  تاغللا  - رشع ثلاث 

  ٤٥ةداملا 
  .ةيسنرفلاو ةيبرعلاو ةيسورلاو ةينيصلاو ةيزيلجنإلاو ةينابسإلا يه ماعلا عامتجالل ةيمسرلا تاغللا

  ٤٦ةداملا 
ىرخألا ةيمسرلا تاغللا ىلإ ةيوفش ةمجرت ةيمسرلا تاغللا ىدحإب ا  - ١  ىلد  ي يتلا تانايبلا مجرت ت.  
ىلإ هتملكل ةيوفشلا ةمجرتلا رّفو اذإ ةيمسرلا تاغللا نم تسيل ةغلب ملكتي نأ وضع يأل زوجي   - ٢
  .ةيمسرلا تاغللا ىدحإ

  ٤٧ةداملا 
لا دع ةيمسرلا تاغللا ىلإ ةيريرحت ةمجرت مجرت ت  تو ةيمسرلا تاغللا ىدحإب ماعلا عامتجالل ةيمسرلا قئاثو
  .ىرخألا

  يلخادلا ماظنلا يف تاليدعتلا  - رشع عبار 

  ٤٨ةداملا 
ءاضعأ ءارآ قفاوتب يلخادلا ماظنلا اذه يف تاليدعتلا دمتع  ربنملات.  

___________ 


