
 إذفالٛح ذعأٌ ذجاس٘ ٔالرظاد٘

 تٍٛ

 دكٕيح انجًٕٓسٚح انهثُاَٛح

ٔ 

 دكٕيح جًٕٓسٚح أرستٛجاٌ

  

  

 انًــــشاس إنٛٓــــًا فٙ  )    إٌ دكٕيح انجًٕٓسٚح انهثــــُاَـٛـح ٔدـكــٕيــح جـًٕٓسٚح أرستٛجاٌ

   (يـــا ٚهٙ  تانغشفٍٛ انًرعالذٍٚ

ار ذذذًْٔا انشغثح فٙ ذغٕٚش ٔذٕشٛك سٔاتظ انظذالح تًا فٛٓا انعاللاخ فٙ يجال انرعأٌ 

  االلرظاد٘ ٔانرجاس٘ عهٗ أعاط انًغأاج فٙ انذمٕق ٔانًُفعح انًشرشكح،

:اذفمرا عهٗ يا ٚهٙ  

  

 1انًادج 

  

ٚعضصانغشفاٌ انًرعالذاٌ، عثما نمٕاٍَٛ ٔاَظًح تهذًٚٓا، ذٕعٛع انرجاسج ٔذغٕٚش انرعأٌ 

ٔٚذمك .االلرظاد٘ ٔانرجاس٘ فٙ يجاالخ االلرظاد انٕعُٙ ٔلغاعاذّ عثش ذايٍٛ يُافغح عادنح

:رنك ٔفما نًا ٚهٙ  

ذغٕٚش-   ٙ  .االَراض ٔانرعأٌ انظُاع

.ذشجٛع انرعأٌ تٍٛ انًؤعغاخ انظغٛشج ٔانًرٕعغح  فٙ كال انثهذٍٚ-   

.ذغٕٚش انرعأٌ فٙ يجاالخ االعرصًاس-   

.ذاعٛظ ٔاداسج يشاسٚع ذُفز تانًشاسكح ٔيُظًاخ-   

ذثادل انخذياخ-  .انرمُٛح ٔانرشأسٚح ٔذذسٚة انُظشاء   

.ذُظٛى ٔالايح يعاسع ٔاعٕاق-   

  

 2انًادج 

  

ٚرخز انغشفاٌ انًرعالذاٌ، عثما نهمٕاٍَٛ ٔاالَظًح انغاسٚح انًفعٕل فٙ انثهذٍٚ، كافح انرذاتٛش تغٛح 

.ذٕعٛذ انعاللاخ انعاللاخ انرجاسٚح انغٕٚهح االجم تشكم شاتد ٔيُظى ٔذٕعٛع انرعأٌ االلرظاد٘  

  

 3انًادج 

  

تغٛح ذشجٛع ٔذغٓٛم انرثادل انرجاس٘ تٍٛ انثهذٍٚ، ًُٚخ كم عشف يرعالذ انغشف اٜخش يعايهح 

تفشع انشعٕو انجًشكٛح ٔانضشائة ٔانًغرذماخ ٔانركانٛف  انذٔنح االكصش سعاٚح فًٛا ٚرعهك

اٚضا عهٗ االجشاءاخ انًغثمح عهٗ اعرٛشاد ٔذظذٚش  انًشاتٓح االخشٖ ٔذغشٖ ْزِ انًعايهح

.انثضائع يٍ تهذ انٗ اخش  

غٛش اٌ ادكاو ْزِ انًادج ال ذُغثك عهٗ االستاح أااليرٛاصاخ أ انذظاَاخ انرٙ يُذٓا أ لذ 

 :ًُٚذٓا أ٘ يٍ انغشفٍٛ انٗ

.انذٔل انًجأسج تغٛح ذغٓٛم ذجاسج ٔذثادل انثضائع عثش انذذٔد -1  

ا٘ تهذ شانس ٚشكم أ لذ ٚشكم اذذاد جًشكٙ أ يُغمح ذجاسج دشج يع أ٘ يٍ انغشفٍٛ - 2

.انًرعالذٍٚ  

انذٔل االعضاء فٙ جايعح انذٔل انعشتٛح عثما نالذفالاخ انرٙ ذثشيٓا دكٕيح انجًٕٓسٚح  -3

.انهثُاَٛح  



.انثهذاٌ انُايٛح عثما نالذفالاخ انرٙ ذثشيٓا دكٕيح انجًٕٓسٚح انهثُاَٛح- 4  

  

 4انًادج 

  

ٕٚافك انغشفاٌ انًرعالذاٌ عهٗ ذشجٛع انضٚاساخ انًرثادنح تٍٛ انًًصهٍٛ ٔانثعصاخ ٔانهجاٌ راخ 

انغاتع االلرظاد٘ ٔانرجاس٘ ٔانرمُٙ ٔٚعذ كال  انغشفٍٛ انًرعالذٍٚ ترغٓٛم ٔذشجٛع يغاًْح 

االشخاص انغثٛعٍٛ ٔاالعرثاسٍٚٛ فٙ االعٕاق انعانًٛح انمائًح فٙ انثهذ اٜخش اضافح انٗ يُخ 

.خش نكٙ ٚمًٕٛا يعاسع لظٛشج االجم عهٗ اساضّٛانرغٓٛالخ نًٕاعُٙ انثهذ اال  

  

  

 5انًادج 

  

ٚرخز انغشفاٌ انًرعالذاٌ ذغثٛما ألدكاو ْزِ االذفالٛح كافح االجشاءاخ انالصيح نرغثٛك انعمٕد 

.انًٕلعح تغشعح ٔعٕٓنح، عثش ذغشٚع عًهٛح اطذاس سخض انرظذٚش ٔاالعرٛشاد  

  

 6انًادج 

  

ٚعضص انغشفاٌ انًرعالذاٌ انرعأٌ تٍٛ يظاسف كال انثهذٍٚ يع اخزًْا تعٍٛ االعرثاس اًْٛح انعًم 

.انًظشفٙ فٙ ذغٕٚش انُشاعاخ االلرظادٚح ٔانرجاسٚح انًرثادنح  

  

 7انًادج 

  

تهذًٚٓا، تاعفاء اعرٛشاد ٔذظذٚش انثضائع انرٙ  ٚمٕو انغشفاٌ انًرعالذاٌ، ٔفما نمٕاٍَٛ ٔأَظًح

ٚكٌٕ يُشأْا ادذ تهذٖ انغشفٍٛ انًرعالذٍٚ يٍ انشعٕو انجًشكٛح ٔانرٙ ذكٌٕ يغرٕسدج تٓذف 

عشضٓاا فٙ االعٕاق ٔانًعاسع أ فٙ َشاعاخ شثٛٓح اخشٖ فٙ تهذ انغشف انًرعالذ االخش 

.ششط اٌ ٚعاد ذظذٚشْا  

  

 8انًادج 

  

:دذد انغشفاٌ انًرعالذاٌ يٍ تٍٛ يجاالخ انرعأٌ انًًكُح يا ٚهٙ  

  

.ذظُٛع انًُرجاخ انظُاعٛح -  

تُاء ٔذذذٚس-  .يؤعغاخ انظُاعح انخفٛفح   

.يؤعغاخ طُاعٛح -  

انرعأٌ فٙ يجال انرُمٛة عٍ انُفظ ٔإَراجّ ٔطُاعرّ-  . 

.انثُاء-   

.انُمم ٔاالذظاالخ-   

.انغٛادح-   

  

  

 9انًادج 

  



ذرى  انًذفٕعاخ نماء انغهع ٔانخذياخ انخاطح تانعًهٛاخ انرجاسٚح، ٔفك ادكاو ْزِ االذفالٛح،  

تعًالخ لاتهح نهرذٕٚم عثما نمٕاٍَٛ ٔاَظًح انظشف انغاسٚح انًفعٕل فٙ كم يٍ انثهذٍٚ يع 

.تاالذفاق عهٗ غٛش رنك ذذذٚذا االيكاَٛح نالعشاف فٙ ْزِ انعًهٛاخ  

  

  

  

 10انًادج 

  

ٚٓذف ذأيٍٛ ذغثٛك كايم ٔفعال الدكاو ْزِ االذفالٛح، اضافح انٗ ذعضٚض انرعأٌ تٍٛ تهذًٚٓا،  -1

ٔافك انغشفاٌ انًرعالذاٌ عهٗ ذشكٛم  نجُح يشرشكح نهرعأٌ االلرظاد٘ ٔانرجاس٘ ذرأنف يٍ 

يًصهٍٛ عٍ ٔصاسج االلرظاد ٔانرجاسج نذٖ دكٕيح انجًٕٓسٚح انهثُاَٛح ٔيًصهٍٛ عٍ ٔصاسج 

.االلرظاد ٔٔصاسج انرجاسج  فٙ جًٕٓسٚح أرستٛجاٌ  

  

.ذجرًع انهجُح انًشرشكح تُاء عهٗ عهة أ٘ يٍ انغشفٍٛ انًرعالذٍٚ- 2  

  

ذعُٗ انهجُح انًشرشكح تًُالشح كافح انًغائم انًرعهمح تانرعأٌ انًشاس انّٛ فٙ ْزِ االذفالٛح  -3

:ٔخاطح  

يشاجعح ذغثٛك ْزِ االذفالٛح ٔذمذٚى االلرشاداخ راخ انظهح انٗ انغهغاخ انًخرظح فٙ كال -      أ

 .انثهذٍٚ

.ذمذٚى االلرشاداخ نرًُٛح انرعأٌ فٙ انًجاالخ انًزكٕسج فٙ ْزِ االذفالٛح-      ب  

يُالشح انخالفاخ انرٙ ًٚكٍ اٌ ذُشأ يٍ جشاء  ذغثٛك ْزِ االذفالٛح ٔالرشاح انذهٕل -      ض

.انًُاعثح نٓا  

  

 11انًادج 

  

ال ذؤشش ْزِ االذفالٛح عهٗ انذمٕق ٔانٕاجثاخ انرٙ ذًُذٓا االذفالاخ انذٔنٛح ٔانرٙ ٔلعٓا أ٘ يٍ 

.انغشفٍٛ انًرعالذٍٚ  

  

 12انًادج 

  

ذذخم ْزِ االذفالٛح دٛض انرُفٛز فٙ ذاسٚخ ذثادل آخش ٔشائك خاطح تآَاء انرذاتٛش انمإََٛح  -1

.انًذذدج نٓزا انغشع  

ذظهخ ْزِ االذفالٛح نغُح ٔادذج ٔذجذد ذهمائٛا عُح تعذ عُح يا نى ٚثهغ ادذ انغشفٍٛ انًرعالذٍٚ  -2

انغشف االخش عٍ سغثرّ فٙ آَاء ْزِ االذفالٛح لثم شالشح اشٓش عهٗ االلم يٍ ذاسٚخ َفار يذج 

.طالدٛرٓا االطهٛح أ انًًذج  

فٙ دال آَاء ْزِ االذفالٛح، ذثمٗ جًٛع انٕاجثاخ انًرشذثح خالل يذج طالدٛرٓا عاسٚح ٔذرى - 3

.خالل فرشج ٚرفك عهٛٓا انغشفاٌ انًرعالذاٌ  

  

  

 فٙ يذُٚح تاكٕ عهٗ شالز َغخ اطهٛح تانهغاخ انعشتٛح ٔاالرستٛجاَٛح 11/2/1998دشس فٙ 

ٔاالَكهضٚح ٔنٓا جًٛعٓا َفظ انذجٛح انمإََٛح، فٙ دال االخرالف فٙ ذفغٛش انُض انعشتٙ، أ 

.االرستٛجاَٙ، ٚعرًذ عهٗ انُض االَكهٛض٘  

  



  

  

  


