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2001ة نسلة ينفلاوة يبألداات فنصملان وناق�


د اوملايب ترت


ل وألال صلفا


ة يديهمتم اكحأ

 :ة داملا

 .ن وناقا لم ساـ  1

 .ء انثتسإوء اغلإـ  2

 .ر يسفتـ  3

 .ت اكلتمملاة لوليأـ  4

 .ن يلماعلار ارمتساـ  5

ى ناثلال صلفا

س لجملا


.لسجملاء اشنإـ  6


.هتدمولس جملال يكشتـ  7


.ب صنملاو لخـ  8


.لسجملاف ادهأـ  9


.ه تاطلسولس جملات اصاصتخإـ  10



      

       

        

         

    

     

      

     

        

     

         

        

    

      

       

         

   

   

ـ  11

ـ  12

ـ  13

ـ  14

ـ  15

ـ  16

ـ  17

ـ  18

ـ  19

ـ  20

ـ  21

ـ  22


.لس جملات اعامتجإ


.لس جملاء اضعأت آفاكم


.ا هنيوكتوة ماعلاة ناماألء اشنإ


.ه تاطلسوت اصاصتخإوم اعلان يماألن ييعت

ث لاثلال صلفا

ات نفصملاى لعة باقرلا


.ة روظحملات افنصملا


.ة رداصملا


.ه ئاغلإوق يدصتلاى لعل وصحلا


.ف انئتساإل


.ق يدصتا لن عل زانتلاز اوجم دع


.ه عيزوتوه رشنوف نصملاج اتنإ

م اكحأ

 .ة باقرلاط باوضوسس أ

 .ل صفلاا ذهم اكحأن مء انثتسإ

ع بارلال صلفا

ى ئامنيسلام لفلابة صاخ

س ماخلال صلفا

ة يئالولاس لاجملا
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ـ  23

ـ  24

ـ  25

ـ  26

ـ  27

ـ  28

ـ  29

ـ  30

ا 

 .ه يلعف ارشإلاوه ليكشتوى ئواللاس لجملاء اشنإ

 .ه تاطلسوى ئواللاس لجملات اصاصتخإ

 .ة يلاملالس جملاد راوم

 .ت الجسلاور تافدلاوت اباسحلاظ فح

 .ة عجارملاوة يونسلاة نزاوملا

 .ة صتخملاة مكحملا

 .ت ابوقعلا

 .ح ئاوللار ادصإة طلس

اا

س داسلال صلفا

ة يلاملام اكحألا

ع باسلال صلفا

ة يماتخم اكحأ

[1ة نسلة ينفلاوة يبدألاات فنصملان وناق 2001 [

(2001/6/12) 

ل وألال صلفا

ة يديهمتم اكحأ

 .ن وناقلام سا



                   

   

    

                 

             

           

            

                   
          

   

  

                  

                   

                 
        

                      

                   
          

   

                  
          

". 2001ة نسلة ينفلاوة يبداألت افنصملان وناق "، ن وناقلاا ذهى مسيـ 1

 .ء انثتسإوء اغلإ

 :ة يتاآلن يناوقلاى غلت

، 1974ة نسلة يئامنيسلام الفاألة باقروج اتنان وناق )أ (

، 1991ة نسلة ينفلاوة يبدألات افنصملالس جمن وناق )ب(

 1993 .ة نسلة ينفلاوة يبداألت افنصملاى لعة باقرلان وناق )ج(

م اكحأب جومبة رداصلاد عاوقلاور ماواألوح ئاولا لع يمجل ظت (1)د نبلام اكحأن مم غرلاى لع
 .ل دعتو أى غلتن أى لإة يراسن يناوقلاك لت

(1) 

(2) 

ـ 2

 .ريسفت

ـ 3 :ر خآى نعمق ايسلاض تقيم لا م، ن وناقلاا ذهى ف

، 14ة داملام اكحأب جومبن يعملالس جملام اعن يمأه بد صقي  "م اعلان يمألا "

ى فت اليجستلاث بد صقبص خشى أه كلميو كسيدز اهجه بد صقي
، ل باقمن ودبو أل باقمبم اعن اكم

 "و كسيدز اهج "

،ة عبطمل غشتو أر يدتة هجى أه بد صقي  "ع باطلا "

ى فى حرسملاء اداألوو يديفلابر يوصتلاوف زعلاوء انغلاه بد صقي
م العاإلة زهجأل الخن مث وثبمو أر وهمجلاه مؤيح وتفمن امك
، ة فلتخملا

 "ى نفل مع "

فافشلا ز ويلايسلان مط يرشى لعة كرحتمة روصى أه بد صقي
، ة شاشى لعه ضرعف دهبء وضلابر ثأتلاع يرس

 "ى ئامنيسلام ليفا ل "



                      
    

              
      

                      

                        
            

            
      

                   
          

        

                           
            
          

    

                       
     

                      

                       

               

                     

   

    

م اكحأب جومبأ شنملاة ينفا لوة يبداألت افنصملالس جمه بد صقي "لس جملا "
، )6(1ة داملا

أ شنملاى ئواللاة ينفلاوة يبداألت افنصملالس جمه بد صقي "ىئالولالس جملا "
، )24(1ة داملام اكحأب جومب

،و يديفلاط يرشل وادتو أر اجيإو أع يبل حمى أه بد صقي  "و يديفلاز كرم"

ىأو أى ئانغو أى قيسومو أى حرسمو أى بدأل معى أه بد صقي  "ف نصملا "
و أر فحو أم سرو أم يمصتو ات حنو أة فرخزو أة حول

وأب يتكو أب اتكو أة ناوطساو أل جسمط يرشو أ ة روـص
، ى ئامنيسم ليفو أة ينغأ

تاودألاوف ورحلاوت آلآلاوت انيكاملاود دعلاع يمجل مشت  "ة عبطملا "
ةعابطلا ضارغأل م دختستى تلاد اوملاود دعلان ما هريغو

، ة عابطلات انيكامل مشتود يلجتلاوف يلغتلاو

تحنو أر يوصتو أم سرو أة باتكى لعى وتحيا مل كا هبد صقي  "ة عوبطملا "

ة رايسلاف حصلاا دعا مة فرعملال وانتن مك لذر يغو أن يولتو أ
و أة يعامتجإو أة يملعت ائيهن مر دصتى تلات ايرودلاو أ
، ةصصختمة يموكحت ادحو

ةيئرملاوة يتوصلات افنصملاج اتنإبم وقيى ذلاص خشلاه بد صقي  "جتنملا "
، ى راجتلال وادتا لض رغب

،ت افنصملاع يببم وقيى ذلاص خشلاه بد صقي  "ع زوملا "

،ت افنصملار شنى لوتيى ذلاص خشلاه بد صقي  "ر شانلا "

،لس جمللة عباتا لى ناديملاش يتفتلاوة باقرلاةدحوا هبد صقي  "ش يتفتلاة دحو "

 "ريزولا " . [2]ة ضايرلاوب ابشلاوة فاقثلار يزوه بد صقي

 .ت اكلتمملاة لوليأ



                           

                      
        

   

    

                        
                

        

   

   

   

  

   

    

                             

             

              

   

    

(1ة داملام اكحأب جومبى غلملالس جملام وـصخول وـصأع يـمجلس جمللل وؤت)1(ـ4 2) .ب) ( 

قوقحلاع يمجى ف )ب) (1(2 ة داملام اكحأب جومبى غلملاس لجملال حملس جملال حي
 .ت امازتلاإلو

(2) 

 .ن يلماعلار ارمتسا

ل معلاى ف )ب ) (1(2ة داملام اكحأب جومبى غلملالس جملاة مدخى فا وناكن يذلان ولماعلار متسي
ة يوستو أم هباعيتسام تين أى لإلس جملاك لذء اغلإد نعا هبل ومعمالم هتمدخط ورشت اذبلس جملاب
 .ا هبق دصمالة نزاوملاول كيهللا ًقفوم هقوقح

ـ 5

ى ناثلال صلفا

س لجملا

 .ة يرابتعاإلة يصخشلاه لن وكيو "ة ينفلاو

 .س لمجلاء اشنإ

ة يبداألت افنـصملاس لجم "، ى مسيلس جمأ شني

 .م وطرخلاة يالوبلس جملار قمن وكي

ريزولاى دلة رشابم ً  .وال ئسمس لجملان وكي

(1) 

(2) 

(3) 

ـ 6

 .هتدموس لمجلال يكشت



                           
                

             

             

   

    

               

          

             

                    

          

   

    

            

                  
     

              

            

                 
         

د دعويس ئرن م، ر يزولان مة يصوتى لعء انبء ارزولالس جمن مر ارقبس لجملال كشي)1(ـ7
م هنيبن من وكين أى لع، لس جملال معى فة ربخلاوة ءافكلاى وذن مء اضعألان مب سانم

ً اررقمو ً  .ا وضعم اعلان يماألن وكيوص اصتخاإلوة لصالت اذت اهجلان ولثميء اضعأ

 (2) .ن يتنثإن يتنسلس جملاة دمن وكت

 .ب صنملاو لخ

ـ 8 :ة يتآلات االحلاى فلس جملاو ضعب صنمو لخي

،ة لاقتساإل  )أ (

،ة يوضعلات ابجاوبم ايقلان عة زجعملاة لعلا  )ب(

،لس جملاى دلل وبقمر ذعو أن ذإن ودة يلاتتمت اعامتجإة ثالثن عب ايغلا  )ج (

 )د ( .ة افولا

 .س لجملاف ادهأ

ـ 9 :ة يتاآلف ادهاألس لجمللن وكت

جاتنإلال اجمى فر شنلاوف يلأتلاور اكتبإلاو عادبإللة حلاصلاة ئيبلاة ئيهت  )أ (
، ى فاقثلاوى بداألوى نفلا

،ً ايجراخو ً ايلحمه رشنن يكمتلى نطوالى فاقثا لج اتناإلق يثوت  )ب(

،ى نطولاى فاقثلان مألاة يامح  )ج (

اهتيعوتى لعل معلاوة ينفا لوة يبداألت افنصملاى فلؤمت اميظنتع من واعتال  )د (
، ة يداملاوة يبداألا هئاضعأح لاصمة ياعروة يامحلا هداشرإو



            
    

   

     

                

                 

             
           

     

             

                  

               

                 
       

               
  

                  

               

                
          

     

               

)1(	ـ10

ةلصلاتاذةيلودلاوةيميلقإلاتامظنملاوتاميظنتلاعمق يسنتلا	)ـه(
 .لس جملات اصاصتخإب

 .ه تاطلسوس لجملات اصاصتإخ

 :ة يتاآلت اصاصتخاإلس لجمللن وكت

، ه فادهأق يقحتلة مزاللاة ماعلاات اسايسلاوط طخلاع ضو )أ (

م اكحألا ًقفوق يدصتلاول يجستللة مزاللاط ورشلاور يياعملاوسس ألاع ضو )ب(
،  1996ة نسلة رواجملاق وقحلاوف لؤملاق حة يامحن وناقون وناقلاا ذه
، ل احلان وكيا مبسح

 .ا هميظنتوة يئواللاوة يموقا لت اقالعلاق يسنت	)ج(

، ة هباشملات ائيهلاوت امظنملاول ودلاع مه لماعتى فن ادوسلال يثمت	)د (

، ه تزاجإلة صتخملات اهجلله عفروى ميظنتلاوى رادإلال كيهلاى لعة قفاوملا	)ـه(

ة مزاللات انايبلابه دمولس جملابل معلار يسن عر يزوللة يرودر يراقتع فر	)و(
، ك لذه نمب لطا مى تم

ر يزوللا هعفروا هنمم ئاقلاة عجارموت افنصملابة فلتخملات اعيرشتلاح ارتقإ	)ز(
 ،

،  1996ة نسلة رواجملاق وقحلاوف لؤملاق حة يامحن وناقم اكحأذ يفنت )ح(

، ت افنصملابة قلعتملاط شانملاة فاكى لعة باقرلاوف ارشاإل )ط(

ة عاذإللة يموقلاة ئيهلابة ينفا لوة يبدألال امعاألة زاجإن اجلى فك ارتشإلا )ى(
ت افنصملاج اتنإل اجمى فل معتة هباشمى رخأت ائيهى أون ويزفلتلاو

 .ة ينفلاوة يبداأل

 :ة يتاآلت اطلسلاس لجمللن وكت	)2(



            

               
         

         
      

          

                   

                
   

                

                

             

                
          

                    
             

   

                 
          
            
          

         

                 

، ة يونسلاة نزاوملاة زاجإ	)أ (

طورشح ارتقاوة ماعلاة مدخلاح ئاولون يناوقلًاقفون يلماعلام ادختساون ييعت	)ب(
ة يلاملار يزوة يصوتد عبا هتزاجإلء ارزولاس لجملا هعفرلر يزوللم هتمدخ
ة يرشبالد راوملاة يمنتوة ماعلاة مدخلاول معلار يزووى نطولاد اصتقاالو
 3، ر وجأللى لعاأللس جملاو

، د وقعلام اربإ	)ج(

، ه فادهأق قحيا مبا هيفف رصتلاوة ينوناقة يفيكى أبل اوماألك لمت	)د (

و ألس جملال خادن مء اوسه لامعأء ادأى فا هبة ناعتسإللن اجلن يوكت )ـه(
، ه جراخ

، ا هتزاجإت اءارجإة عباتموة يميلقإلاوة يلودلات ايقافتإللم امضناإلبة يصوتلا	)و (

، ف نصمى أر شنو أة عابطوأل يجستلق يدصتلاح نم	)ز (

، ا هريدصتوت افنصملاد اريتساى لعة قفاوملا	)ح(

ا ًقيدصتل محي الص خشى أة طاسوبة دروتسمت افنصمى أة رداصموز جح	)ط(
، ق يدصتلاط ورشلة فلاخمت ناكو أ، ك لذب

ه لوادتو أه عيبو أه ليجستى فع بتيم لف نصمى أل وادتو أع يبف اقيإ )ى(
ة رداصلاد عاوقا لو أر ماواألو أح ئاوللاو أن وناقلاا ذهى فة نيبملات اءارجاإل
، ه بجومب

و أة جمدملاص ارقألاو أم الفاألو أو يديفلاو أة لجسملاة طرشألام التسا )ك (
ل خادلة دراوالى ئرملاو أى توصلال يجستالل ئاسون ما هريغوت اناوطساأل
ض رغبك لذو، ق ربلاود يربللة ماعلاة ئيهلاو أك رامجلاة طرشن مد البلا
م دعن مد كأتلاوك رامجلاة طرشت اوقع مق يسنتلابا هتعجارموا هصحف
، ر خآن وناقى أو أن وناقلاا ذهم اكحألا هتفلاخم

،ح ئاولا له ددحتا ملًاقفوق يدصتلاول يجستلام وسرض رف	)ل(



                
   

                 
    

             

                     
      

   

    

                       

                   
     

   

     

                 

   

       

                      
            

            

           

ا هددحتى تا لط باوضلاوط ورشللا ًقفوا هلمعة لوازملع باطمللق يدصتلا )م (
، ح ئاوللا

م قرا هحنمولس جملان ما هتزاجإد عبة عوبطمى أر شنبع باطل لة قفاوملا )ن (
، ى نوناقا لع ادياإل

 .ه لامعأم يظنتلة يلخادلاح ئاوللار ادصإ )س(

ط ورشلابا هلكشية نجلى ألو أم اعلان يمأللو أه سيئرله تاطلسن مى أض وفين ألس جمللز وجي
 .ة بسانما هاريى تلاط باوضلاو

(3) 

 .س لمجلات اعامتإج

 .ء اضعألاف صنن مر ثكأر وضحبلس جملات اعامتجإلى نوناقلاب اصنلال متكي

ن وكيت اوصاألل داعتة لاحى فون يرضاحلاء اضعألات اوصأة يبلغأبلس جملات ارارقذ ختت
 .ح جرمت وصيس ئرلل

(1) 

(2) 

ـ 11

 .س لمجلاء اضعأت فآاكم

ـ  12 .ر يزولاا هيلعق فاويولس جملاا هددحية يلامت آفاكملس جملاء اضعأويس ئرى ضاقتي

 .ا هنيوكتوة ماعلاة نامألاء اـشنإ

ة يراتركسلال امعأوة يذيفنتلال امعاألء ادأى فلس جملاة دعاسملة ماعة نامألس جملابأ شنت
 .س لجملاا هلا هلكويى رخأل امعأى أوة ماعلات اقالعلاول اـصتاإلو

 :ن مة ماعلاة نامألان وكتت

، م اعلان يماأل )أ (

(1) 

(2) 

ـ 13



                 
     

   

       

                      

                    
               

                 
     

               
   

               
      

                

             
       

              

   

   

   

    

   

ًاقفوم اعلان يماألة يصوتى لعء انبلس جملام هنيعين يلماعلان مب سانمد دع	)ب(
 .ز اجملاى فيظولال كيهلل

 .ه تالطسوه تاصاصتخإوم اـعلان يمألان ييعت

 .ريزولاح يشرتى لعءانب، م اعلان يمألاء ارزولاس لجمن ييعي)1(	ـ14

ى راداإلل معلاف يرصتبم وقيو، ه لامعأء ادإن عس لجملاى دلوال ئسمم اعلان يماألن وكي)2(
 :ة يتآلات اطلسلاوت اصاصتخاإله لن وكتم دقتا مم ومعبل الخاإلم دعع مو، لس جملل

قوقحلاوف لؤملاق حة يامحن وناقم اكحألًاقفول يجستلات اءارجإل كبم ايقلا	)أ (
،  1996ة نسلة رواجملا

ة قفاومللس لجمللا هعفرو 17ةداملام اكحألًاقفوق يدصتلاح نمت ابلطى قلت	)ب(
، ا هيلع

ل اوماألف رصولس جمللة يلاملاوة يرادإلان وئشلاة رادإى لعف ارشإلا )ج(
،ة زاجملاة نزاومللًاقفوة صصخملا

، لس جمللا هعفروى ونسلار يرقتالوة نزاوملاوع رشمد ادعإ	)د (

ه تارارقوه رضاحمن يودتوه تارارقذ يفنتة عباتمولس جملات اعامتجام يظنت	)ـه(
، ه بة قلعتملات ادنتسملاظ فحوه تايصوتو

 .س لجملاا هبه فلكيى رخأم اهمى أ	)و (
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 .ة روظمحلات افنصملا

ت الاحلان مى أى فا هيفل ماعتلاو أت افنصمى أل وادتو أع بطو أر شنو أل اخدإو أد اريتساز وجي ال
 :ة يتاآل

، ة ماعلاب ادآلاو أة ينيدلام يقلابل الخاإل )أ (

، ن ايداألو أف ارعاألو أت ادقتعملاى لإة ءاسإلا )ب(

، ر خآى لعنس جل يضفتو أد يجمتو أس نجلاو أن وللاى لإة ءاساإل )ج(

، ى موقا لا هنمأوة لودلاة سايسع مض راعتلا )د (

، ة يداعمة لودلة ياعدو أة يداعمة لودع من اكا ذإك رتشملاج اتناإل )ـه(

 .ا هلوخدع نمبس لجملان مر ارقر دصيى تلات افنصملا )و (

ـ  15

 .ة رداصملا

نودك لذو 15ة داملام اكحأف لاخيف نصمى أن ألس جملاى أرا ذإ ً ا روفه ترداصمبر مأين أه يلعب جيف
 .ر خآن وناقى أو أن وناقا لا ذهى فى رخأت ابوقعى أبل الخاإل

ـ  16

 .ه ئاغلإوق يدصتلاى لعل وـصحلا

و أة يئرمة دامى أر شنو أة عابطو أل يجستو أر يدصتو أد اريتسإص خشى ألز وجيال 
ض رغبب اتكو أى ئامنيسم ليفو أو يديفو أت يساكو أة ناوطسات ناكة ءورقمو أة عومسم
 .لسجملان مق يدصتى لعل وصحلان ود، ر خآض رغى ألى نفلال معلاة سراممو أة راجتلا

ـ 17 (1)

 .ح ئوللاى فة ددحملام وسرلاد ادسع مر رقملاج ذومناألى فة ماعلاة نامأللق يدصتلاب لطم دقي

 .لس جملاة قفاومى لعء انبم زاللاق يدصتالم اعلان يماألر دصي

(2) 

(3) 



                     
   

   

   

                        
         

                    
               

                     
               

       

   

      

                        
             

                      
       

   

      

                       
                

      

   

ح نما هبجومبى تلاط ورشللة فلاخمد وجوبع نتقإا مى تمه فقوو أق يدصتلاء اغلإلس جمللز وجي
 .ق يدصتلا

(4) 

 .ف انئتسإلا

فانئتسإبم دقتين أ،  ة داملام اـكحأب جومب، ة رداصملان مر رضتملاص خشللز وجي 16
 .ة رداصملاك لتخ يراتن من يعوبسأل الخس لجملل

ـ 18 (1)

م اكحأف لاختى تلات افنصملاع يمجة دابإبر مأين ألس جمللز وجي (1)د نبلام اكحأة اعارمع م
 .فانئتساإلة رتفى ضمد عب 15ة داملا

(2) 

ء اغلاإلر ارقف نأتسين أ 17(4)ة داملام اكحأق فوق يدصتلاء اغلإن مر رضتملاص خشللز وجي
رارقن وكيور ارقلابه غالبإخ يراتن م ً ا موين يثالثل الخى فك لذولس جملاى دلف اقيإلاو أ

ًا ا ذهى فلس جملا  .ا يئاهنن أشل

(3) 

 .قيدصتلان عل زانتلاز اوجم دع

ه نعل زانتيو أه لوحين أن وناقلاا ذهم اـكحأب ـجومبا ًقيدصتح نمص خشى ألز وجي ال
 .س لجملاة قفاومبال إى رخأة يفيكى أبه يفف رصتيو أر خآص خشل

ـ 19 (1)

ك لذف اقيإلة ضرعن وكي (1)د نبلام اكحأف لاخين مل ك، ى رخأة بوقعى أبل الخاإلم دعع م
ً  .ا روفه يلعب ترتيا موق يدصتلا

(2) 

 .ه عيزوتوه رشنوف نصملاج اتنإ

ى لعد عاـسيو أى راجتض رغبف نصمى أل وادتيو أزع ويو أر ـشنيو أج تنين أص خشى ألز وجيال 
ى ألة زيمملاة يراجتلاة مالعلاو أة كرشا لو أج تنملاوف لؤملام ساة حضاوة قيرطبه يفع بطيم لا مك لذ
 .ه خيراتوع بطلان اكموف نصم

ـ  20
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 .ة باقرلابط اوضوس سأ

ل فكيا مبة يئامنيسلام الفاألض رعوج اتنإوة باقرلة مزاللاط باوضلاوسس ألالس جملاع ضي)1(ـ21
ة يئامنيسلام الفألاد اريتسإى فع ونتلاة اعارمود البلاة حلصموة ماعلاب اداآلوق الخاألة يامح
 .حئاوللاه ددحتا ملًاقفوا هضرعو

و أم ليفا لص نل يدعتبر ماألو أى ئامنيسم ليفى أن مء اجزأو أء زجى أف ذحلس جمللز وجي)2(
 .ة باقرا لض رغبه ضرعل بقر اوحلا

م ليفى أض رعم دعبر مأيو أف قوين أ، ل احلاب سحب، ى ئواللاس لجملاو ألس جمللز وجي)3(
ه ليحين أوم اعلام اظنلاو أن ماألب بسبك لذة رورضلات ضتقإا ذإه يلعق يدصتالم تى ئامنيس
 .ت ارابتعإن مد جتسإا مء وضى لعر وكذملام ليفالى فر ظنلاة داعإلم اعلان يمألل

 .ل صفلاا ذهم اكحأن مء انثتسإ

 .ة يميلعتة سسؤمى أل خادض رعتى تلاة داجلاة يميلعتلاة يئامنيسلام الفألال صفلاا ذهم اكحأن مى نثتسيـ  22

س ماخلال صلفا

ة يئالولاس لاجملا

 .هيلعف ارشإلاوه ليكشتوى ئالولاس لمجلاء اشنإ



                    

                  
       

   

      

               

                 
   

               

              

              
  

           

                         

   

                   

                 

                   
             

                 
     

   

 .ةينفلاوةيبداألتافنصمللًاسلجمئشنتنأةيواللكلزوجي)1(ـ23

د دعنمةيواللابةيفاقثلاوةيعامتجإلانوئشلابصتخملاريزولانمرارقبىئواللالسجملالكشي)2(
 .هفارشإلعضخيوءاضعألانمبسانم

 .ه تالطسوى ئالولاس لمجلات اصاصتإخ

ـ  24 :ةيتاآلتاطلسلاوتاصاصتخاإلةيالولادودحىفىئالولالسجمللنوكي

لاجمى فلس جملاا هعضيى تلار يياعملاوط طخلاوة ماعلات اسايسلاذ يفنت  )أ (
، تافنصملا

 )ب( :ةيتآلاتاالجملاىفصيخرتلاحنملطباوضلاوطورشلاعضو

،تافنصملالوادتورشنوعيبلاجمىفلمعلاةلوازم  )والأ(

حوتفمن اكمى فم اقتى تلاح ارفاألوت ابسانملل )ويديف(ى ئرملال يجستلا  )ايناث(
، روهمجلل

،روهمجلامامأىنفلالمعلاةسرامم  )اثلاث(

تافنصملاى لعة باقرلاو شيتفتلا ضرغب هلص يخرتلا مت ناكم ىأ لوخد  )ج(

، اهصحوف

 )د( .صيخرتلاطورشلاهتفلاخمةلاحىفتافنصمىأةرداصموزجح

،ةباقرلاضرغبروهمجلامامأضرعتىتلاةماعلاتالفحلاوحراسملالوخد  )ـه(

هبحاصم ازتلام دعت بثا ذإت افنصملال اجمى فل معيل حمى أق الغابر مألا  )و (
، هبجومبةرداصلاحئاوللاوأنوناقلااذهماكحألهتفلخاموأصيخرتلاطورشب

لمعت الاجمى فف رصتن أى لع، ا هحنميى تلاص يخارتلاى لعم وسرض رف  )ز (
 .ىئالولاسلجملا



   

   

   

   

     

            

              

               

               

              

   

     

               
               

   

     

                      
    

                     
      

س داسلال صلفا

ة يلاملام اكحألا

 .ة يلاملاس لمجلاد راوم

 :ى تآلان مة يلاملالس جملاد راومن وكتت

، ت ادامتعإن مة لودلاه له صصختام )أ (

، س لجملاا هررقيى رخأم وسرى أوق يدصتلاول يجستا لم وسر )ب(

، لس جملاا هيلعق فاويى تلاح نملاوت ابهلاوت امهاسملا )ج(

 .لس جملاا هرقيى رخأر داصمى أ )د (

ـ  25

 .تالجسلاور تافدلاوت اباــسلحافظ ح

ت الجسلاور تافدلاوت افورصملاوت ادارياإلع يمجلة افوتسموة حيحصت اباسحظ فحبلس جملام وقي
 .ة لودلاى فا هبل ومعملاة ميلسلاة يبساحملاوة يلاملاس سأللا ًقفوك لذبة قلعتملا

ـ  26

4.ة عاجرملاوة يونسلاة نزاوملا

ن اويدر يرقتوت افورصملاوت اداريإلاى لعل متشتس لجملابة صاخة يونسة نزاوملس جملاد عي
 .ى موقلاة عجارملا

لس جملات اباسحة عجارمبه فارشإت حتوك لذى فه ضوفين مو أى موقلاة عجارملان اويدم وقي
 .ةيلامة نسل كة ياهند نع

(1) 

(2) 

ـ 27



   

   

   

   

   

   

                         
   

                 
      

     

   

                        
                

     

   

     

                      
              

                 

           

ع باسلال صلفا

ة يماتخم اكحأ

 .ةصتمخلاة مكحملا

ا ذهم اكحألة فلاخمى أى فر ظنلابى لعأة يئانجة مكحمى أو أة يناثالة يئانجلاة مكحملاص تخت
 .ن وناقلا

و ألس جملاة حلصملن وناقا لا ذهم اكحألة فلاخملاع وضومت اضورعملاة رداصمبة مكحملار مأت
 .ل احلاب سحبى ئالولالس جملا

(1) 

(2) 

ـ 28

 .ت ابوقعلا

ا ذهم اكحأف لاخين مل ك، ر خآن وناقى أى فا ـهيلعص وـصنمد شأة بوقعى أبل الخإلام دعع م
و أن يتنسز واجت الة دملن جسلابب قاعي، ه بجومبة رداصلاد عاوقلاو أر ماوألاو أح ئاوللاو أن وناقلا
 .ن يتبوقعلاو أة مارغلا

ـ  29

 .ح ئاوللار ادصإة لطس

ا ذهم اكحأذ يفنتلة مزاللاد عاوقلاور ماوألاوح ئاواللر دـصين أر يزولاة قفاومبس لجمللز وجي
 :ة يتآلال ئاسملان مضتتن أز وجيم دقتا مم ومعبل الخاإلم دعع مون وناقلا

، ة يئامنيسلام الفاألض رعوج اتنإى لعة باقرلاط باوضوسس أ )أ (

 5،ن يلماعالة مدخط ورشح ارتقا )ب(

ـ 30 (1)
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، ل يجستلاوق يدصتلام وسرد يدحت )ج(

 .ا هتاطلسون اجل لات اصاصتخإد يدحت )د (

ل اجمى فن وناقا لا ذهم اكحأذ يفنتلة مزاللار ماوألاوح ئاوللار دصين أى ئالولالس جمللز وجي)2(
 .ه صاصتخا


. 2001ة نسل 26م قرن وناقح بصأود يأت،  2000ة نسل 12م قرت قؤمم وسرمكر دص .]1[

1974 40 . [2]
ة نسلم قرن وناق�


. J40 � 1974�رن y lJ،  2006 �)1(رy  �J �ا ت  � �ا نy lJـ 3�


. 1974 � 40رJ� نy lJـ 4�
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