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 1969ة نسلة يراجتلاات مالعلان وناق

(1969/3/29) 

 .نوناقلام سا

ـ 1 1969".ة نسلة يراجتلات امالعلان وناق"ن وناقلاا ذهى مسي

 .ء اغلإ

ـ 2 1931 .ة نسلة يراجتلات امالعلان وناقى غلي

 .ر يسفت

 :[1]ر خآى نعمق ايسلاض تقيم لا م، ن وناقلاا ذهي ف

ة عاضبلاأ شنمن أن يبتة راشإو أر يبعتي أا هبد صقي "لصاألردصملاى إ لة راشإلا"
و أة قطنمو أر اطقأة عومجمو أن يعمر طقي فة مدخلاو أ
، م يلقا

ـ 3

ع ئاضبة يأبة قلعتمو أة لصتمة رهاظة مالعي أا هبد صقي
ع ئاضبز ييمتض رغبا هلامعتساح رتقمو أة لمعتسمو
ن كيم لا مو، ن يرخآص اخشأع ئاضبن عص خش
ة مالعلان وكتتن أز وجيه بح ومسمر يغا هلامعتسا
و أة ملكة يأك لذل مشيوة زيممة مالعي أن مة يراجتلا
ف صوو أة كرامو أر وصمز مرو أر اعتسمم ساو أم سا
و أع يقوتو أة ركذتو أة تفالن اونعو أي لامو أي مكحت

 "ة يراجتلاة مالعلا"



             
        

                        
        

                               
       

                          

                           

   

            

                        
            

                   
          

                     
        

   

    

                      
    

   

                                  

ة يأو أء اعوو أة راشإو أد رطو أر اعشو أد دعو أف رح
، ه العأة روكذملاء ايشاألن مة عومجم

ا هلامعتساح رتقمو أة لمعتسمة رهاظة مالعي أا هبد صقي
	"ة مدخلاة مالع"
، ن يرخاآلت امدخن عص خشت امدخز ييمتل

د عاوقو أر ماوأة يأو أن وناقلاا ذهب جومبر رقمه بد صقي
	"ررقملا"
، ه اضتقمبر دصتح ئاولو أ

، ة صتخملاة ماعلاة مكحملاا هبد صقي
	"ةمكحملا"

 .ل دعلار يزوه بد صقي "ر يزولا"

 .ةيراجتلات امالعلال سج

ة لجسملاة يراجتا لت امالعلال كه يفد يقتة يراجتلات امالعللل جسن وناقلاا ذهض ارغألأ شني)1(ـ4
ن يلجسملان يعفتنملال كن يوانعوء امسأوا هنأشبل زانتلات اراعشإوا هباحصأن يوانعوء امسأب
ن مك لذه باشا مو أ، ء اغلإو أل ختو أت اديدجتو أد ويقو أط ورشة يأع م، ن يلزانتملاو
 .ر رقيا ملًاقفوة يراجتا لت امالعلابة قلعتمع يضاوم

ى رخأن كامأة يأي فو أم وطرخلاي فل دعلاة رازوبم اعلاي راجتلال جسملاب تاكمبل جسلاظ فحي)2(
]2[.ةيمسرلاة ديرجلاي فر شنير مأبر يزولاا هنيعي

 .لسجملان ييعت

ا ذهم اكحأب جومبه بة طونملات ابجاولاذ يفنتبم وقيول جسلان عً والئسمن وكيً الجسمر يزولان يعيـ أ4
 .ن وناقلا

 .اهنيعبع ئاضبلة بسنلابة يراتجلات امالعلال يسجتد ييقت



                         
              
              

         

                      

   

                           

                           
      

                        
         

   

             

                          
    

                    
            

                     

   

               

                    

                    
     

ح يضوتع مة مالعلاك لتا هلجأن مل معتستة نيعمع ئاضبة يألة بسنلابة يراجتلاة مالعلال جست
د عاوقبق حلملال ودجلاي فد راولاع ئاضبلام يسقتي فن يبمو ها مبسحا هبص اخلام سقلا
ل كد حاولال يجستا لس فنل مشيأال ط رتشيو، ن وناقا لا ذهم اكحأب جومبة رداصلات امالعلا
 .د حاوم سقي فة دراولاع ئاضبلا

ـ 5 (1)

 (2) .ع ئاضبن مه يلعل متشيا موم سقا لد يدحتبة صاخلال ئاسملال كي فل جسملار رقي

 .هيفة نودملاد ويقلان مخ سنى لعم هلوصحول سجلاى لعر وهملجاع الطإز اوج

عيمجي ف ًا قلاا ذهم اكحأب جومبأ شنملال جسلان وكية ررقمد عاوقة يأة اعارمع م ا دعمن ون
 .ه يلعروهمجلاالع طإلة بسانملات اقواأل

ـ 6 (1)

ىتمر وكذملال جسلاى فد يقي أن ما هتحصب دوهشم خسن ى لعل صحين أص خشي ألز وجي
 .ر رقملام سرلاع فدوك لذب لط

(2) 

 .اهتيقبسأوة يراجتلات امالعلال يجست

اذهم اكحأل ً اقفوا هليجستق يرط ن عن وناقلاا ذهب جومبة مالعة يكلملق لطملاق حلاب ستكي
 .ن وناقلا

ـ 7 (1)

ل وألو أل يجستللح يحصب لطط ورشى فوتساص خشل وألة يراجتا لة مالعلال يجستق حح نمي
 .ب لطا لك لذل ثمم يدقتة يقبسأح يحصه جوبى عدأص خش

(2) 

.ا هيفن اولألا لامعتساى لعد ييقتع مة يراجتلات امالعلال يجستز وجي (3) 

 .ليسجتلابة صالخاد ويقلا

ـ 8 (1) :ة يراجتت امالعكة يتآلات امالعلال يجستز وجي ال

وأع ئاضبلاه ذهة عيبطس كعت ج ذامنو أل اكشأن من وكتتي تلات امالعلا
، ة يعانصلاا هضارغأ

 )أ (



                  
             

    

                 
       

                   
            
           

  

                 
           
              

           

                  
            

                 
    

                     
    

                    

                    
             

           
            

   

ةراجتلاء انثأي دؤتن أز وجيوة لالدو أز مرن مًاساسأن وكتتي تلات امالعلا
	)ب(
و أا هتميقو أا هضرغو أا هتيمكو أا هعونل ثمة علسلاص ئاصخف شكى لإ
، ا هئشنم

رطقلاة راجتي فل امعتساالة عئاشو أًايوغلة لوادتمت ارصي تلات امالعلا )ج(
، ا هنيعبع ئاضبلف راعتمف صوك

ه جوبا هبد اريى تلاوم اعلام اظنلاو أق الخاألع مض راعتتى تلات امالعلا )د (
و أع ئاضبلاك لتة عيبطلة بسنلابم اعلاى أرلاو أة يراجتلار ئاودلاة عدخص اخ
ا هنمب ولطمالض رغللا هتافاومو أا هصئاصخو أا هتعانصة قيرطو أا هلصأ

 ،

ف لتخموم العألاو أة يركسعلان يشاينلاد لقتو أي كاحتي تلات امالعلا )ـه(
ة يموكحة مظنمة يأو أة لودة يأء امسألى لواألف ورحلاو أت اراشلااع ونأ
ت قفاوا ذإإال ة يلودة دهاعمن عت أشنة مظنمة يأو أة يملاعة مظنمو أة يلود
، ة يملاعلاة مظنملاو أة لودلاك لتلة صتخملات اطلسلاك لذى لع

ة لودة يألي مسرلام تاخلاو أة يمسرلات امالعلاد لقتو أي كاحتي تلات امالعلا
	)و(
، ة لودا لك لتبة صتخملات اطلسلاك لذى لعت قفاوا ذإإال 

و أة يفئاطو أة ينيدت امظنمبة صاخلات اراشلابة هيبشالو أة لثامملات امالعلا
	)ز(
، ة يلبق

ة لدالة يأا هلو أي لبقو أي نيدم يعزي أة روصد لقتو أه بشتي تلات امالعلا )ح(
، ة يفئاط

 :ة حلصملاب حاصث لاثالف رطلاة قفاومبإال ة يتاآلت امالعلال يجستز وجيال 	)2(

ة مالع، م اعلاي أرلال يلضتى لإي دؤتا مبرة روصب، ه بتشي تلات امالعلا )أ (
ة طاسوبك لذد عبت عدوأو أ، ثلاثص خشة طاسوبا هليجستو أا هعاديإم تد ق
ع ئاضبلو أع ئاضبلاك لتلة بسنلابل يجستلاي فة يولواألق حي عديص خش
ة بسنلابم اعلاي أرلال يلضتى لإت امالعلاك لتل امعتساي دؤيد قا ممى رخأ
، اهل



                   
            

       

                 
     

   

            

                         
    

             

                 
             

                     
     

                       
               

                

   

         

                          
               

               

ةخسنو أة مجرتو أ ً ا ديلقتو أي ئزجو أل ماكع بطة داعإر بتعتي تلات امالعلا
ي فة جئارة مالعل وحم اعلاي أرلال يلضتى لإك لذبي دؤتوى رخأة مالعل
، ث لاثص خشا هكلتميود البلا

 )ب(

ع نمن يناوقع مض راعتتو أث لاثص خشق وقحك هتنتي تلات امالعلا
 .ة فحجملاة سفانملا

 )ج(

 .ليسجتلاب لط

ى لعل متشيوة ررقملام وسرلاع فدد عبر رقملال كشلاي فل جسملاى لإة مالعلال يجستب لطم دقي
 :ي تاآل

ـ 9 (1)

،ة مالعلال يجستلب لط  )أ (

د البالج راخب لطلام دقمن اكا ذإو، ه ناونعوب لطا لم دقملل ماكلام ساال
ةداملام اكحأل ً  15.ا قفوه بف رتعمل يكوة طاسوبه بلطع دوين أب جي

 )ب(

عيقوتل محيي عرشل يكوتم دقين أب جين يماحملاة باقنب ً ا وضعيس لل يكوب لطا لدع وأا ذإ
 .ب لطلام دقم

(2) 

د عب، ل جسمللز وجيه عاديإن مر هشأة ثالثى دمي فل مكيم لول متكمر يغب لطا لن اكا ذإ
ن أر بتعين إ، ب لطا لي فد وجوملاص قنلان عة ررقملاة روصلابوة باتكب لطا لم دقمر اطخإ
 .ر اطخاإلي فة ددحملاة رتفالي فه لمكيم لا مه نعى لختد قب لطلام دقم

(3) 

 .ليجستلاا هبلطتيي تلاء ايشألا

ع مو، ك لذت ابثوإله تيسنجن يبين أب لطلام دقمى لعب جية يراجتلاة مالعلال يجستب لطد نع
ة كرشلال يجستة داهشو أة كرشلايس سأتة داهشل يجستلاب لطبق فرين أب جي (3)د نبلاة اعارم
 .ل جسملاا هلبقيى رخأة قيثوة يأو أي مسرلاي راجتلال جسلان مة ذبنو أ

ـ 10 (1)



                     
                

             

                       
                   

               
         

                    
              

   

                 

                    
                      

               
                

   

        

                         
               

                
                 

                
            

                       
          

   

دنبللة اعارموه تيسنجل ً ا تابثإل زانتملاى لعب جي، ة يراجتة مالعن عل زانتلال يجستب لطد نع
ة ذبنو أة كرشلال يجستة داهشو أة كرشلاس يسأتة داهشل زانتلال يجستب لطع مم دقين أ (3)

 .ل جسملاا هلبقيى رخأة قيثوة يأو أي مسرلاي راجتلال جسلان م

(2) 

ن عي نغتسين أل جسمللز وجيل جسلاي فل بقن مة قيثولاو أة ذبنا لو أة داهشلاك لتت عدوأا ذإ
م لا ذإو، ة صاخة لاحي أي فى رخأة رما هميدقتب لطين أه لز وجيه نأى لعى رخأة رما هميدقت
ة مجرتم يدقتب جية يزيلجناإلة غللاو أة يبرعلاة غللابة بوتكمة قيثولاو أة ذبنلاو أة داهشلان كت
 .ة يزيلجنإلاو أة يبرعلاة غللابا هلة دمتعم

(3) 

ى لعر ارقإبل جسمللب لطلام دقمم دقتين أب جية يراجتلاة مالعلال يجستة داهشر ودصل بق
 .ة يراجتلاة مالعلال يجستله بلطخ يراتذ نمر يغتتم له تيسنجن أبن يميلا

(4) 

 .ةهباشتملات امالعلان أشبت ابللطاي فس فانتلا

ع ئاضبلة هباشمة يراجتت امالعلو أة مالعلاس فنلك لاملاو هه نأبص اخشأة دعن مص خشى عدإا ذإ
اهل ً ل يحين أل جسملاى لعب جيا كلامه فصوبل جسين أبب لاطوع ئاضبلان من يعمف نصلو أا هنيعب

ي فع ضتن أة عزانتملاف ارطاألق وقحي فت بلاد نعة مكحملاى لعوة صتخملاة معالاة مكحمللاع زنلا
 .ن ادوسلاي فة مالعلال امعتساة يقبسأك لذكوة مالعلاأ شنمن طومي فل يجستلاخ يراتا هرابتعا

ـ  11

 .ةيلودلات ايقافتالا

ة كرتشملاة يامحلاه فدهي لودق افتاي فا ًوضعت قوي فن ادوسلاة يروهمجت حبصأا ذإ
ة مضنمى رخأة لودي فة مالعل يجستلب لطل وأبم دقتص خشي أر بتعيف، ة يراجتلات امالعلل
ي فن ادوسلاة يروهمجي فل يجستلاب لطبم دقتد قه نأو لا مكص خشلاك لذف لخو أق افتالل
ل الخ، ن ادوسلاي فب لطلابم دقتد قن وكين أة طيرش، لوألاب لطلابه يفم دقتي ذلام ويالفس ن
ى أن عض يوعتالي فق حلال جسملاة مالعلاك لاملن وكيال أول واألب لطلام يدقتن م، رهشأة تس
 .ن ادوسلاة يروهمجي فة مالعلال يجستخ يراتل بقل صحر رض

ـ 12 (1)

ى لعل صحين أ، ك لذي فب غرا ذإ، ة يراجتلاة مالعلال يسجتلب لطبم دقتي ذلاص خشللز وجي
ة ررقملاق رطللا ًقفو (1)د نبا لي فة روكذملاة يولواأل

(2) 



           

                  
                

             
               

        

   

                

                          
             

        

                       
                

                

                    
               

   

         

                      

                 

              

                    
            

     

 .اهمينظتة داعإوة قباسلات اليسجتلار ارمتسا

ة ديرجلاي فت رشني تا لوي غلملا 1931ةنسلة يراجتلات امالعلان وناقلا ًقفوة لجسملات امالعلار بتعت
و أل جسملاة يراجتلاة مالعلاك لامم دقتين أط رشبن وناقلاا ذهم اكحألا ًقفوة لجسمت ناكو لا مكة يمسرلا
دعاوقبق حلملال ودجللل ال كشلاي فل جسمللب لطبه ليكو ً ا قفوة قباسلات اليجستلام يسقتة داعإلر رقم
خ يراتلان مم اوعأة سمخل الخة ررقملام وسرلاع فدين أون وناقلاا ذهب جومبة رداصلاة يراجتلات امالعلا
 .ن وناقلاا ذهه يفي رسيي ذلا

ـ  13

.ليجستلاى لعض ارتعالاى فول يسجتلاب لطم يدقت يف ة لاكولاز اوـج

ى رخألات الوادملال كم يدقتك لذكول يجستلاى لعض ارتعاالول يجستلاب لطم يدقتز وجي
و أل جسملاوة لجسملاة يراجتلاة مالعلاك لامن يبك لذكول جسملاوض رتعملاوب لطلام دقمن يب
 .ل يكوة طاسوبر خآص خشي أ

ـ 14 (1)

ليجستبق لعتيا ميفه نعة بايني عين أك لامو أض رتعمو أب لطم دقمي ألز وجي ً ال يكون 
ي أن إفة لاحلاه ذهي فوه يلعع قومك لذبض يوفتبل جسمللث عبين أبك لذوة يراجتا لة مالعلا
 .ه لكوملت ثعبد قا هنأكور بتعتل يكوللث عبتة يراجتالة مالعلابة صاخق ئاثوو أت ابتاكم

(2) 

ل يجستلاى لعض ارتعاالوأل يجستلاب لطبم دقتين أن ادوسلاي فم يقمريغص خشي أى لعب جي
ةداملام اكحأل ً  15.ا قفوه بف رتعمل يكوة طاسوبى رخأت الوادموأل ئاسري أو أ

(3) 

 .ليكولات الهؤم

ـ 15 (1) :ة يراجتلات امالعللء الكوكا ولمعين أم هركذي تاآلص اخشأللز وجي

،ن ادوسلاي فن ولمعين يذلان وينادوسلان وماحملا  )أ (

،ن ادوسلاي فن ولماعلان وينادوسلان وينوناقا لن وبساحملا  )ب(

ى لع، ت قوي أي فه تقفاومب حسين أه لو،ة باتكق فاوين أر يزوللز وجي
ط ورشة يألا ًقفوة يراجتلات امالعللل يكوكم هركذي تاآلن مي أل معين أ
 :ة بسانما هاري

 )ج(



            
    

                
            

             

                     
        

    

            

                          
                   

                

                       
      

   

      

                        
                  

       

   

            

                            
                

نوناقلاا وسردن يذلان وينادوسلاا يلعلاد هاعملاو ت اعماجلاو جيرخ
، ي راجتلا

 )ًوالأ(

يفل معلا ي فم اوعأة سمخن عل قت الة ربخم هلن يذلان وينادوسلا
، ة يراجتلات امالعلابص اخب تكمو أي موكحب تكم

 )اًيناث(

 .ك لذبر يزولام هلح مسين يرخآص اخشأى أ )اثلاث(

ة مئاقن مه مسإب طشوأة يئانجة مكحمم امأن يدأل يكوي أل وبقبا ًمزلمل جسملان وكيال 
 .ينوناقب ساحمكل معلان مع نموأن يماحملا

(2) 

 .هليدعتو أه لوبقو أي فل يسجتلاب لطض فرل ـسجملاة لطس

ةيألط ورشن وده لبقيو أة يراجتة مالعة يأل يجستب لطض فرين أل جسمللز وجي ً ا قفوو أ
طورشة يألل امعتساالن اكموة قيرطن أشبد ويقو أح يقنتو أت اليدعتو أط ورش ً ا قفوو أ

نوناقلاا ذهم اكحأل ً  .ا قبطة مئالما هاريى رخأ

ـ 16 (1)

ا هعضيد ويقو أح يقنتو أل يدعتو أط ورشي أو أة يراجتا لة مالعلال يجستر ارقف انئتساز وجي
 .ة مكحملام امأل جسملا

(2) 

ل يجستلاب لطن العإ

ع رسأبم وقين أل جسملاى لعفد ويقو أط ورشبو أط رشر يغبة يراجتة مالعل يجستب لطل وبقم تى تم
م تي تلاد ويقالوط ورشلال كن العاإلي فن يبين أوة ررقملاة قيرطلابه نالعإب، ب لطلال وبقد عبن كميا م
 .ب لطا لل وبقا هساسأى لع

ـ  17

 .ليجستلاى لعض ارتعالا

ة يأل يجستى لعض رتعين أ، ك لذي فة حلصمه لن وكت، ن ادوسلابم يقمص خشي ألز وجي
م يقيص خشي ألز وجيوا هليجستل وبقبن العاإلخ يراتن مر هشأة تسل الخة يراجتة مالع

ـ 18 (1)



              
           

                  

                  

                    
       

                  

                    
              

                 

                      
             

               
   

                      
                 

      

                

                     
            

              
               

       

   

خ يراتن مر وهشة ينامثل الخل يجستلال وبقى لعض ارتعالاب لطبم دقتين أن ادوسلاج راخ
 :ةيتاآلب ابسألان مي أى لعًادانتسار وكذملان العاإل

،ن وناقا لا ذهم اكحألًاقفول يجستللة لباقر يغة مالعلان أ
	)أ (

، غش لاق يرطن عة مالعلاى لعل صحد قب لطلام دقمن أ
	)ب(

د قب لطا لم دقمن أوب لطلام يدقتد نعة مالعلال امعتسالة ينك لانهن كتم له نأ
	)ج(
 .ا ًيئاهنه تمالعن عى لخت

 .ة ررقملاة قيرطلابة يراجتة مالعة يأل يجستى لعض ارتعاي أدع وي	)2(

ل الخ، ب لطا لم دقمى لعول يجستلاب لطم دقملض ارتعالار اطخإن مة خسنل جسملال سري)3(
ي تلاب ابسألاا هيفن يبية داضمى وعدبل جسمللم دقتين أ، راطخإلله مالتساد عبة ررقملاة رتفلا
 .ه بلطن عى لخته نأر بتعيك لذل عفيم لا ذإول يجستلله بلطي فا هيلعد متعي

م دقملا هنمة خسنبث عبين أل جسملاى لعفم دقتا ملا ًقفوة داضمى وعدب لطلام دقمل سرأا ذإ)4(
ت انيبالي فر ظنلاوة فلتخملاف ارطاألى لإع امتسالاب، رماألى عدتساا ذإ، موقين أوض ارتعاال
ل يجستلال بقيي تلاد ويقلاو أح يقنتلاو أت اليدعتا لو أل يجستلال وبقة يناكمإر رقين أوة مدقملا
 .اهبجومب

ب وتكمر ارقإل كشي فة نيبلام دقت)4(د نبلاي فء اجا مكة فلتخملاف ارطأللل جسملااع مسد نع)5(
ة مدقملاة نيبللة فاضإب لطين أو أك لذا هيفى رية لاحي أي فة هافشة نيبلاذ خأل جسمللز وجيو
 .ب وتكملار ارقاالي ف

 .ة مكحملام امأل جسمالر ارقف انئتساز وجي	)6(

ر ارقو أي ئاهنلال جسملار ارقر ودصد عبو أة ررقملاة رتفلال الخض ارتعاالم دقيم لا ذإ)7(
ح يقنتلاوت اليدعتا لوط ورشلاة اعارمع مل جسملاى لعفل يجستلاق حت حنمي تلاة مكحملا
ي فه عيقوتبل يجستلاة داهشر دصين أوة مالعلال يجستت اءارجإل صاوين أت دجون أد ويقلاو
خيراتو هخ يراتلاا ذهن وكيوب لطلاخ يراتن مًارابتعاة مالعلال جستن أى لعة ررقملاة روصلا
 .نوناقلاا ذهض ارغألل يجستلا



                    

                               
                

         

                      
            

                      
              

                    
    

   

     

                    

                  
         
           

       

                
            

     

   

          

 .ديدجتلاول يجستلاة رتف

ل الخت قوي أي فز وجيول يجستلاخ يراتن مت اونسة رشعة مالعلال يجستة رتفن وكت
ك لذبب لطم يدقتبل يجستلاد يدجتة قحالت اونسة رشعي أو أة رتفلاه ذهء اضقنإل بقر هشأة تس
 .ةررقملام وسرلاع فدد عبوة ررقملاة روصلاي ف

ـ 19 (1)

ا همسابت لجسي تلاع ئاضبلاة مئاقي فو أة مالعلاي فر ييغتي أث ادحإز وجيال د يدجتلاد نع
 .ة مئاقلان مع ئاضبا لض عبف ذحز وجيه نأال إة مالعلا

(2) 

نأى لعا هتدم ء اهتناد عبة يراجتلاة مالعلال يجستد يدجتلر هشأة تسة رتفلة يفاضإة لهمبح مسي
ررقمو ها ملع ي فاضإي لامم ازتلاع فدي ً  .ا قفور يخأتلاك لذن 

(3) 

ل يجستة رتفر خآص خشة طاسوبة مالعلال امعتساة رتفز واجتأال ب جي 22ة داملاض ارغأل
 .اهسفنة مالعلا

(4) 

 .ليجستلاى لعة بترتملاق وقلحا

ـ  20 :ي تاآلن مث لاثف رطي أع نمي فق حلال جسملاا هكلاملة مالعلال يجستح نمي

ي أرلال لضتن أل متحيا هبة هيبشة راشإلو أة يراجتلاة مالعللل امعتساي أ
ة يألة بسنلابو أا همسابة يراجتلاة مالعلات لجسع ئاضبة يألة بسنلابم اعلا
ة بسنلابة راشإلاو أة يراجتلاة مالعلال امعتسان وكين أل متحيى رخأع ئاضب

،م اعلاي أرلل ً ال لضما هل

 )أ (

ه باشمي راجتم ساو أة راشإلل امعتساو أة يراجتلاة مالعللر خآل امعتساي أ
ب حاصح لاصمبر ضتن أا هيفل متحيف ورظي فوق حه جون ودا هل
 .ل جسملاة مالعلا

 )ب(

 .هليوحتول يجستلان عل زانتلا



                         
                    

                

                       
             

              
        

   

              

                       
                  

            
             

           

                   
                

                
              

             

                         
             

           

                          

                            

   

ل يجستلاب حاصل امعأل كل يوحتن عة لقتسما هليوحتو أة يراجتلاة مالعلان عل زانتالز وجي)1(ـ21
ن أى لعع ئاضبلاك لتن مء زجو أا همسابة لجسملاع ئاضبلال كلة بسنلابك لذوا هنمء زجو أ
 .ك ابراو أة عيدخى لعر ماألي وطني الث يحبه يإ لة لاحملاص خشلاة طاسوبة مالعلال معتست

م سرلاع فدد عبوه خيراتن مر هشأة تسل الخن يفرطلان مي أب لطد نعل زانتا لل جسين أب جي
لجسملااع نتقاد نعوًالطابوا ًيغالل زانتا لح بصيل يجستلاي فق افخاالة لاحي فور رقملا
ك لذي فل جسملار ارقن وكيول زانتلاك لذل يجسته يلعن يعتيل يوحتلاو أل زانتلات اءارجإب
 .ةصتخملام كاحملام امأف انئتساللًاعضاخ

 .لسجملاا هكلامة قفاومبة يراتجلاة مالعلال امعتسا

ي رابتعاو أي عيبطص خشة طاسوبل جسملاك لاملاة قفاومد عبة يراجتلاة مالعلات لمعتساا ذإ
ن مضتتن أى لع، هسفنل جسملاك لاملاة طاسوبًالامعتسال امعتساالك لذر بتعيف، ر خآ
كلاملاف ارشابًانامضل معتسملاص خشلاول جسملاك لاملان يبة مئاقلات ابيترتلاو أت اقالعلا
ل معتستأال ى لعوع ئاضبلاص ئاصخوة عيبطبق لعتيا ميفة يراجتلاة مالعلال امعتساى لعل اعفلا
 .ماعلاي أرلال يلضتا هيلعب ترتيد قة روصبة يراجتلاة مالعلا

ة يراجتلاة مالعلال امعتسابة قلعتملا، ة لصلاي وذص اخشاالن يبت اقافتاالل جستن أب جي
ن أل جسملاى لعوق افتالاخ يراتن مر هشأة تسل الخن يفرطلان مي أب لطد نع، ة لجسملا
ن أى لع، ر رقملام سرلاع فدد عبك لذلر رقملاج ذومنألاي فه عيقوتت حتل يجستة داهشر دصي
اهسفنة مالعلال يجستة رتفل يجستلاة رتفز واجتأال وب لطا لخ يراتن مًارابتعال يجستلان وكي
ً الطابر بتعيور ثأي أم دقتملاو حنالى لعل جسيم لق افتاي ألن وكيال و

ل امعتسابة صاخلات اقافتالاى لعه تقفاومذ خأة رورضه نمرمأبر رقين أر يزوللز وجي )أ (
ي تلات اقافتااله ذهد يدجتول يدعتك لذكو، ة لصلاي وذص اخشاألة طاسوبة يراجتلات امالعلا
يفًاعضاوج راخلاي فة يبسند ئاوعع فدى لعل متشت

، ي داصتقاالا هروطتود البلات اجايتحار ابتعاال

 .ل يوحتلات قول وعفملاة يراسلاة لمعلاح ئاوللج راخللية بسنلاد ئاوعلال يوحتع ضخي )ب(

(2) 

)1(ـ22

(2) 

(3) 



      

                          
                

   

            

                          

                  
             

              

                 
           

             
          

    

            

                    

   

           

                  
                

     

   

   

 .ليسجتلان عي لختلا

اًيئزجو أل يجستن عى لختين أل جسملاة يراجتلاة مالعلاك لاملز وجي ً ا يلكا مإة يراجتة مالعة يأ
 .ررقملار شنالم سرع فدد عبوة ررقملاق رطلابك لذوة مالعلاا همسابت لجسي تلاع ئاضبل لة بسنلاب

ـ  23

 .ليسجتلاء اغلإ

 ]3[:ا ذال جسملاب لطد نعو أك لذي فة حلصمه لص خشي أب لطد نعل يجستلاء اغلإبة مكحملار مأت

ذ خؤتال أى لعن وناقلاا ذهم اكحألا ًقفول يجستللة قحتسمة مالعلان كتم ل )أ (
، ر ابتعاالي فل يجستا لر ارقد نعة دوجومن كتم لي تا لب ابساأل

ـ  24

، ش غلاق يرطن عة مالعلاى لعل صح

ب بسن ودن ادوسلاة يروهمجي فا هليجستد عبة يراجتلاة مالعلال معتستم ل
ر رقتو، ل امعتساالم دعبء اعداإلل بقة يلاتتمت اونسة سمخل الخه يجو
د نعت ابثاالء بعه يلعع قين ملة بسنلاب، ة يضقلاف ورظب سح، ة مكحملا

 .ا هلامعتساو أة يراجتلاة مالعلال امعتسام دعء اعداإل

 )ب(

 )ج(

 .ة مدلخات امالعى لعن وناقلاا ذهص وصنق يبطت

.ل يجستلاي فة نيبملا تامدخللة بسنلابة مدخلات امالعى لعن وناقلاا ذهص وصنق بطت ـ  25

.ة يراجتلاة مالعلاى لعا ًرهاظ ً اليلدل يسجتلار ابتعا

ة يراجتلاة مالعللك لامكص خشلال يجستن وكية لجسمة يراجتة مالعبة صاخلاة ينوناقلات اءارجاإلل كي ف
و أت زالانتن مك لذع بتا مل كلوة يراجتلاة مالعلاك لتلي لصاألل يجستلاة حصى لعا ًرهاظً اليلد
 .ا هيفت افرصت

ـ  26

 .تابوقعلاوت افلاخملا



                      
               

                     
     

                     
             
             

      

                     
                

      

                       
             

                     
           

                  
               

                  
       

               
            

      

                      
           

           
                

ة يراجتلاةمالعلان وكتن أن ودن ادوسلاة يروهمجبة يراجتة مالعل يجستل حتنيص خشي أ
 .[4]ة فلاخمل كن عة مكحملاا هددحتى تلاة مارغلابب قاعين وناقلاا ذهم اكحًألاقفوة لجسم

ـ 27 (1)

ة لجسمر يغة يراجتة مالعى لعي دعتي أن عت اضيوعتى لعل صحين أص خشي ألز وجيال 
 .[5]ن ادوسلاة يروهمجي ف

(2) 

ي دعتلاى وعدي فر ظنتي تلاة مكحملام وقتة يراجتة مالعي أى لعي دعتلابى وعدلاة لاحي ف
ة مالعلات لجسي تالع ئاضبلاوع نلة بسنلابة راجتلاي فة يعرملال وصاألن عة نيبلال وبقب

وأع ئاضبا لك لتلة بسنلاب ً ا ينوناقً االمعتسات لمعتساة يراجتت امالعي أن عوا همسابة يراجتلا
 .ن يرخآص اخشأة طاسوب

(3) 

ة طاسوبح يحصل امعتساي أى لعن وناقلاا ذهم اكحأب جومبة يراجتة مالعة يأل يجستر ثؤيال 
ف صوي ألص خشي أل امعتساو أه فلسل معل حمو أم ساو أه لمعل حمو أه مسالص خشي أ

 .هعئاضبص ئاصخوة عيبطن عي قيقح

(4) 

ة سفانملان عر خآص خشي أد ضى وعدع فري فص خشي أق حبن وناقلاا ذهم اكحأس متال 
 .ة سفانملاك لتر ارضأن عض يوعتلاي فه قحو أه تراجتلة فحجملا

(5) 

و أر خآص خشي أة دعاسمو أب اكتراة لواحمو أب اكترابش غلاض رغبم وقيص خشي أ
 :ن أة يتاآلل اعفألان مي أب اكتراى لعه ضيرحت

(6) 

صخش ة طاسوبن وناقلاا ذهم اكحأى ضتقمبة لجسمة يراجتة مالعل معتسي
، ا همسابع ئاضبلات لجسة يراجتة مالعد لقيو أر خآ

 )أ (

ر بتعية مالعل محتع ئاضبة يأع يبللض رعيو أع يبلاض ارغألن زخيو أع يبي
ةرقفلام اكحأل ً ، )أ (ا فلاخما هلامعتسا

 )ب(

اًحيحص ً نوناقلاا ذهم اكحألال يجستة لجسمة يراجتة مالعل معتسي ً ا قفو
ى رخأة قيرطة يأبو أة فاحصلاي فة ياعدلال جأن مر خآص خشة طاسوب
، اهمسابة مالعلات لجسع ئاضبن ع

 )ج(

يأو أ )هيشيلكا(و أة غيصو أة حولي أع بطيو أت حنيو أ، ى لعر شؤي  )د (
ديلقتي أو أر خآص خشة طاسوبًاحيحصًاليجستة لجسمة مالعلف صو
ة دافتساالن مة يراجتلاة مالعلاك لتلل جسملاك لاملار يغص خشي أن كمي
،  )ج(و  )ب(،  )أ (تارقفلام اكحألًاقفوة فلاخمر بتعتة قيرطبا هنم



                  
            

             
              

          

                  
              

           
           

                  
             

          
           

      

                   
            

                  

      

                    

   

           

                     
              

               

                

و أتفلغوأتعمجعئاضبةيأعيبلاضرغبنزخيوأعيبيوأفليوأفلغي
	)ـه(
ا هنأبد اقتعالاى لعن يرتشملال محد صقبة روصي أي فت زهجو أت فل
ة رقفلاهذهضارغأل.يقيقحلااهئشنمريغأشنمتاذوأرخآجتنملعئاضب
ا هفلوأاهفيلغتمتدقيتلاعئاضبلالمحتالوألمحتنأةيمهأيذريغنوكي
،ًاحيحصًاليجستةلجسمةيراجتةمالعاهعمجوأ

و أيقيقحريغردصمىلإةراشاإلنمةرشابمريغوأةرشابمةدافتساديفتسي
	)و(
وأًانيبميقيقحلاردصملاناكولوىتحردصمىلإةراشإةيأديلقتوأدعاخ
و أ )ةنيع(و أ )وعن(ل ثمت املكبة بوحصمر دصملاى لإة راشإلات ناك
، ةهباشملاتاملكلانماهريغوأ)ديلقت(وأ)عنص(

ة لجسمةمالعىلعًايدعتلكشتدقةيراجتةمالعلمحتعئاضبيأدروتسي
	)ز(
اهريضحتمتوأتفلغوأتفلوأتعمجعئاضبدروتسيوأًاحيحصًاليجست
ةفلاخملًابكترمن وكي .رخآج تنملع ئاضبا هنأكوا هجيورتن كميل كشب
ة مكحملااهددحتىتلاةمارغلابوأةدحاوةنسزواجتالةدمنجسلاببقاعيو
)6(.ًاعمنيتبوقعلابوأ

ة رداصمبرمأتنأ)6(دنبلايفاهيلعصوصنملاتافلاخملارظنبةصتخملاةمكحمللزوجي)7(
د اومةزهجأعيمجكلذكوتاهيشيلكاالوةياعدلاوفللاوفيلغتلاداوموعئاضبلاعيمجمادعإو
 .ةفلاخملابةلصاهلىرخأداوميأوأةياعدلاوأفللاوأفيلغتلاوأةمالعلاةعابط

 .ةصتمخلاةمكمحلا

 .ىلعأةمكحمةيأوأىلوألاةيئانجلاةمكحملامامأنوناقلااذهماكحألةفلاخمةيأرظنت	ـ  28

.د عاوقلار ادصإ ي فر يزولات اطلس

وألاكشاألنمررقيوأدعاوقلانمردصينأرخآلتقونمريزوللزوجينوناقلااذهماكحأةاعارمعم ـ  29
كلذوتاءارجاإلنمًه اريامذ اختابموقينأ  :ا بسانم

،نوناقلااذهماكحأل ً اقفوتاءارجاإلميظنتل  )أ(

،ةيراجتلات امالعلاليجستفدهبتامدخلاوعئاضبلابيوبتل  )ب(



                

                   

                  
         

                 
          

   

              

                   
                 

                
            

   

           

                   
                  

  
  

 

              

         

         

               

        

،ن وناقا لا ذهم اكحألًاقفوة ررقملام وسرلاد يدحتل )ج(

، ى رخاألق ئاثولاوة يراجتلات امالعللة دمتعمر وصب لطو أل معل
	)د (

ق ئاثولاوة يراجتلات امالعلاخ سنع يزوتو أع يبور شنوم يظنتون امضل
	)ـه(
، ة بسانمل جسملاا هاريي تلاة قيرطلابى رخاأل

ي تا لل ئاسمللوة يراجتلات امالعللة بسنلابل جسلاة يلمعم يظنتل، ة ماعة فصب
	)و (
 .لجسملاة باقرو أف ارشات حتن وناقا لا ذها هعضو

 .هعمل ماعتلاع ونممد لبة يسنجلل جسملاك لاملاة يسنجر ييغتد نعة مالعلازحج

ي فه قوقحل كد قفيفه عمل ماعتلاوع نممد لبلًانطاومة يراجتة مالعي ألل جسملاك لاملاح بصأى تم	ـ  30
ه اريء ارجإي أل معي فة طلسلار يزوللو، ر يزولاد نعا هعاديإوة مالعلاك لتز جحم تيوة يراجتا لة مالعلا
ق وقحلال كوت امالعلاك لتل يوحته لز وجيص اخل كشبوة يراجتلات امالعلاك لتلة بسنلابا ًبسانم
 .ًابسانما هاريي تلاط ورشللا ًقفور خآص خشي ألا هنعة ئشانلا

 .نادوسلاي فن يميقملار يغص اشخألات ابلط

ة مالعلل يجستي أل يوحتض رغبل جسمللن ادوسلاي فن يميقملار يغص اخشاألت ابلطم دقتن أز وجي	ـ  31
 .ل يكوة طاسوبن وناقا لا ذهم اكحأب جومبر خآض رغي ألو أه ديدجتو أة يراجت

 . 1980ة نسل 44م قرن وناق،  1974ة نسل 40م قرن وناق-]1[

 . 1974ة نسل 40م قرن وناق-]2[

 . 1974ة نسل 40م قرن وناق-]3[

. 2003ة نسل 28م قرن وناق،  1974ة نسل 40م قرن وناق-]4[

 . 1974ة نسل 40م قرن وناق-]5[
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