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  كرتشم  نوناق عورشم

  ]•ةيومنتو ةيقوقح ةمظنم ٣٩[
  
  

                                                
نم هحرط ةداعإ مت و  ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملاو ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نم ةردابمب ٢٠٠٩ماع يف عورشملا اذه حرط مت  •

،  ةيرحل يرصملا فلاحتلا ءاضعأ ،ميظنتلا ةيرح ةلمح ءاضعأ  :٢٠٠٩يف نوناقلا تمعد يتلا تامظنملا . ٢٠١١ماع يف ديدج  ةيلهألا تايعمجلا
ةكراشملاب ضوه نلل ةيرصملا ةيعمجلا ،ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا ةعومجم ،ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةدعاسملا ةيعمج ،ةيطارقميدلا ةيمنت ةعامج
، لعمل ةيبرعلا ةكبشلا ،ةيلامعلاو ةيباقنلا تامدخلا راد ،ءانجسلا ةدعاسمل ناسنإلا قوقح ةيعمج ،ةيعمتجملا ةديدجلا ةأرملا ةسسؤم ،ناسنإلا قوقح تامو
، علا ةضهانمو حماستلا تاساردل سلدنأ زكرم ،ةأرملا قوقحل يرصملا زكرملا ،ناسنإلا قوقحل ضرألا زكرم ،ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا فن
، رح ةسسؤم :٢٠١١ماع يف نوناق لا عورشمتمعد  ىرخأ تامظنمو، يئانجلا حالصإلل ةيبرعلا ةمظنملا نوناقلل كرابم ماشه زكرم ،ريبعتلاو ركفلا ةي
بونجلا ز كرم ،يطارقميدلا روطتلا معدل ةيرصملا ةيعمجلا ،ناسنإلا قوقح ءاطشنل يبرعلا جمانربلا ،ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلا قوقحلل يرصملا زكرملا
، نتلل ةقثلا مهس ةسسؤم ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا معدل ةيامح زكرم ،ناسنإلا قوقحل ةيمنتلا لجأ نم ةمئالملا لاصتالا لئاسو زكرم ةيعامتجإلا ةيم
ةيرصملا ةسسؤملا ،ةيوسنلا تاساردلل ةرظن ،ةيرصملا ةأرملا اياضق زكرم ةسسؤم ،ينيدلا زييمتلا دض نويرصم ،ةركاذلاو ةأرملا ةسسؤم )تكأ(  ،
نوناقلاو ناسنإلا قوقحل يبروألا يبرعلا زكرملا ،ةيليعامسإلاب ةيمنتلل  ةيبرعلا ةأرملا ةيعمج ،يطارقميدلا يرصملا دهعملا ،ةلوفطلا عاضوأب ضوهنلل
المركز المصري ، ةأرملا يه ةسسؤم ،ةلماشلا ةيمنتلاو ريوطتلل باهشلا ةسسؤم ،نودحتم نويفحص زكرم ،ناسنإلا قوقحل ةاواسم ةيعمج ،يلودلا

 .  یة، المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان، جمعیة الباحثین بالجامعات والمعاھد المصرللتنمیة وحقوق اإلنسان
  

  ٢٠١٢القانــون رقـــم        لسنـــة 
  )والمؤسسات األھلیة) المنظمات غیر الحكومیة(قانون الجمعیات (

  



 ٢

   ٢٠١٢لسنة (       ) قانون رقم 
  والمؤسسات األھلیة) المنظمات غیر الحكومیة(قانون الجمعیات بإصدار 

  
  بعشلا مساب

  

  روتسدلا ىلع عالطالا دعب
  

نأـش يـف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعي ،ةيلود تايقافتا ىلإ ادانتسا ةأشنملا تايعمجلا مظنب لالخإلا مدع عم    )١(ةدام 
  :كلذ نم ىنثتسيو ةصاخلا تاسسؤملاو تايعمجلا
وأ اـهتباقرل عـضخت وأ    ةـيذيفنتلا ةطلسلا نم ةصاخ تارارق اهمظن دامتعا وأ اهليكشتب ردصي يتلا تايعمجلا  -أ 
 .اهفارشإ

 .اهيف نيلماعلا وأ اهئاضعأل يدامحبر ىلع لوصحلا فدهتست يتلا تاسسؤملاو تايعمجلا   - ب 

 .ةيبالطلا تاداحتالاو ةيلامعلاو ةينهملا تاباقنلاو ةيسايسلا بازحألا -ج 

 .يندملانوناقلا نم اهدعب امو  ٥٠٥داوملا ماكحأل اقفو ةأشنملا تاكرشلاو ةيراجتلا تاكرشلا  -د 

) ةـيموكحلا رـيغ تاـمظنملا   (تاـيعمجلا ةطـشنأ سرامت نأب ،ةيموكحلا ريغ ةيبنجألا تامظنملل حيرصتلا زوجيو   
تاءارـجإلا نوناقلل  ةيذيفنتلا ةحئاللا مظنتو ،هيف ةررقملا دعاوقلل اقفو ،نوناقلا اذه ماكحأل ةعضاخلا ةيلهألا تاسسؤملاو 

  .كلذل ةرسيملا
 ٢٠٠٢ةنسل  ٨٤مقر نوناقلل ًاقفو ةلجسملاو نوناقلا اذه ذافن تقو ةمئاقلا  ةيلهألاتاسس ؤملاوتايعمجلا ربتعت  )٢(ةدام 

اذإ  ،هب لمعلا خيرات نم ماعلالخ هماكحأل قيبطتلاب اهرهش بلطو يساسألا اهماظن ليدعت اهيلع بجيو ،ًايمسر ةلجسم 
  .ةينوناقلا ةيصخشلاب عتمتلا تدارأ ام

ليكشت ديعت نأ نوناقلا اذه ماكحأل قيبطتلاب يساسألا اهماظن رهش ديعأ ة يلهأةس سؤم وأ ةيعمج لك ىلعبجي  )٣(ةدام 
  .اهرهش مامتإ نم رهشأ ةتسلالخ كلذو هرهش داعملا يساسألا اهماظنل ًاقفو اهترادإ سلجم 

ةرـشابم ي  ـف نوناقلا اذهب لمعلا تقو ةمئاقلا ةصاخلا تاسسؤمللو تايعمجلل ةيرادإلاو ةيذيفنتلا لكايهلا رمتست  نأ ىلع
  .نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا دعاوقلل ًاقفو اهليكشت ةداعإ متي نأ ىلإ اهلامعأ
  

  .لدعلا ةرازوقفرملا نوناقلا ماكحأ قيبطت يف ةيرادإلا ةهجلاب دصقي  )٤(ةدام 
اذه ماكحأ فلاخي صن لك ىغلي امك ٢٠٠٢ةنسل  ٨٤مقر ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا نوناق ىغلي  )٥(ةدام     . نوناقلا، 
  .هرشن خيرات نم هب لمعيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني )٦(ةدام 

  .اهنيناوق نم نوناقك ذفنيو ،ةلودلا متاخب نوناقلا اذه مصبي
  

  ةنس    قفاوملا               ةنس                يف ردص  



 ٣

  لوألا لصفلا
  تايعمجلا نأش يف

  
بـغرت ةمئاد ريغ وأ ةمئاد ةفص تاذ ةيموكح ريغ ةمظنم لك ،نوناقلا اذه ماكحأ  قيبطت يف ةيعمجلاب دصقي  )١(ةدام 

قـيقحت فدهتست الو ،نيصخش نع مهددع لقي ال نويونعم وأ نويعيبط صاخشأ اهئشنيو ،ةينوناق ةيصخشب عتمتلا يف  
  .اهئاضعأل وأ اهيسسؤمل وأ اهل يدام حبر

  :ةيتآلا تانايبلا ىلع لمتشي ،نوسسؤملا ءاضعألا هيلع عقوي ايساسأ اماظن ةيعمجلا عضت )٢(ةدام 
  .اهرقم ناونعو اهنم ضرغلاو ةيعمجلا مسا .١
  .هنطومو هتنهمو هتيسنجو هبقلو ،نيسسؤملا ءاضعألا نم لك مسا .٢
  .مهتيوضع طاقسإ لاوحأو ،ءاضعألا لوبق طورش .٣
  .مهتابجاوو ءاضعألا قوقح .٤
لاطب إوأ طاقسإ وأ مهلزع قرطو  ،اهئاضعأ رايتخا قرطو ،اهنم لك تاصاصتخاو ،ةيعمجلا لثمت يتلا تائيهلا .٥
  .مهتيوضع
  .ةيداعلا ريغو ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا ةحص طورش .٦
  .ةيلاملا ةباقرلا قرطو ةيعمجلا دراوم .٧
  .يساسألا ماظنلا ليدعت يف عبتت يتلا دعاوقلا .٨
 .اهلاومأ اهيلإ لوؤت يتلا ةهجلاو ةيعمجلا لح دعاوق .٩

  .روتسدلاو ناسنإلا قوقحل ةيلودلاقيثاوملا عم ًاضراعتم ةيعمجلا ضرغ ن وكي نأ زوجي ال )٣(ةدام 
مل ام رابتعالا وأ فرشلاب ةلخم مئارج يف ةيئاهن ماكحأب مهيلع موكحملا ةيعمجلا ةرادإيف كراشي نأ زوجي ال  )٤(ةدام   ،

 .مهرابتعا مهيلإ در دق نكي

ددـع اـهيف لـقي يتلا تالاحلا يفو ،اهريغ نود اهدحو     ةيمومعلا اهتيعمجل اهنوئش لك يف ةيعمجلا عضخت )٥(ةداـم  
زوـجي الو ،ةرادإلا سـلجم ىلإ ةيمومعلا ةيعمجلا تايحالص لوؤت صاخشأ ةرشع نع ةيعمجلا يف نيلماعلا ءاضعألا   
اـهيلع صوـصنملا لاوحألا يف الإ ةيئاضق ريغ وأ ةيئاضق ةهج يأ نم اهلاومأ ىلع وأ ةيعمجلا ىلع ةسارحلا ضرف   

ةيعمجلل يساسألا ماظنلا يف وأنوناقلا اذه يف ارصح  ،.  
 )٦(ةداـم   وأ مهتـثرو وأ ءاضعألا ىلإ لحلا دنع اهلاومأ لوؤت نأ ىلع ةيعمجلل يساسألا ماظنلا يف ص  َني نأ زوجي ال

  .مهرسأ
ا ـهماظن نم ةدمتعم ةخسن هب اقفرم ،ةيعمجلا ءاشنإب لوصولا ملعب لجسم باطخب ةرادإلا ةهج ةيعمجلا رطخت  )٧(ةدام 

هـيف لجـست   "ةـيلهألا تاسسؤملاو  تايعمجلا لجس "ىمسي صاخ لجس ةيئادتبا ةمكحم لك رقم يف أشنيو ،يساسألا   ،
زوـجي الو ،ةرادإلا سـلجم نم ةدمتعم ةيعمجلل يساسألا ماظنلا نم ةخسن عاديإ درجمب السلسم امقر ىطعتو ،ةيعمجلا   

  .رابتعا يأ تحت ةيعمجلا راهشإ ضفر



 ٤

نم ضرغلاو صاخلا اهلجس يف ةيعمجلا ليجست مت يتلا ةمكحملاو اهليجست مقرو اهمسا رشنب ةيع مجلا رهش متي )٨(ةدام 
فحصلا ىدحإ يف يساسألا اهماظنل   فظوم رهشلا تاءارجإب موقيو . فاو صخلمو نيسسؤملا ءاضعألا ءامسأو اهئاشنإ

لثمملل زاج الإو ،ةيعمجلا قئاثو عاديإ خيرات نم رهش لالخ " ةيلهألا تاسسؤملاو  تايعمجلا لجس"يفظوم نم صتخم 
  .لجسلا ةقفن ىلع اهب مايقلا ةيعمجلل ينوناقلا

ةـهج اهراطخإو يساسألا اهماظن ىلع نيسسؤملا ءاضعألا عيقوت درجمب ،ةيعمجلل ةيرابتعالا ةيصخشلا تبثت   )٩(ةدام 
  .ةيعمجلل يساسألا ماظنلا رهش خيرات نم الإ ريغلا ىلع اهب جتحي الو ،ةصتخملا ةيئادتبالا ةمكحملاو ةرادإلا

ةـهجو مـقرو اـهنم ضرغلاو اهمسا نمضتت ةيعمجلل ةداهش    " ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا لجس"ردصي  )١٠(ةدام 
ةدراولا تاءارجإلا تاذب يساسألا اهماظن ىلع أرطي ليدعت لك رهشو ليجستب ةيعمجلا مزتلتو . اهرهش خيراتو اهليجست
  .رهشلا خيرات نم الإ ريغلا ىلإ ةبسنلاب ليدعتلا ذفني الو ، ةقباسلا داوملا يف

ةـضيرعب ،يساسألا اهماظن ليدعت ىلع وأ ،اهرهش مامتإ دعب ةيعمجلا ءاشنإ ىلع ضارتعالا ةيرادإلا ةهجلل   )١١(ةدام 
  ، ةـيعمجلا رقم اهترئاد يف نئاكلا ةيئادتبالا ةمكحملا يف ةيتقولا رومألا يضاق ىلإ عفرت ضارتعالا بابسأ ىلع لمتشت

ضارـتعا   دـييأتب ةيعمجلل ينوناقلا لثمملاو ةيرادإلا ةهجلا لاوقأ عامس دعب رمأيل ،رهشلا خيرات نم اموي نيثالث لال خ
  .هضفر وأ ةيرادإلا ةهجلا
  .تاعفارملا نوناق يف ةررقملا دعاوقلل اقفو اموي نيثالث لالخ ةيتقولا رومألا يضاق نم رداصلا رمألا يف نعطلا زوجيو

، مزتلت  )١٢(ةدام  اهلام ىلع تادهعتلا هذه ذيفنت زوجيو ،اهسيسأت ذنم اهباسحل نولماعلا وأ اهوريدم هب دهعت امب ةيعمجلا
  .رهشلاو ليجستلا تاءارجإ يخارتب ريغلا ىلع جتحي الو

  .لوفكم اهنم باحسنالا وأ ةيعمجلاىلإ يعوطلا مامضنالا قح  )١٣(ةدام 
  .ةيعمجلا ىدل رجأب لمعلاو ةيعمجلل ةبختنملا تائيهلا ةيوضع نيب عمجلا زوجي ال )١٤(ةدام 
  :يلي امب ةيعمجلاموقت  )١٥(ةدام 

  .تالجسلاو تابتاكملاو قئاثولاب اهرقميف ظفتحت  .١
  .وضع لكب ةصاخلا تانايبلاصاخ لجس يف ديقت  .٢
  .اهتارارقو ةيعمجلل ةبختنملا تائيهلاو ةيمومعلا ةيعمجلا تاسلج رضاحم ةصاختالجسب نودت  .٣
  .اهقافنإ هجوأو تافورصملاو ،اهرداصمو تاداريإلااهيف نيبي رتافد ي ف اهتاباسح نودت .٤
 .يرصم هينج نويلم عبر زواجتت اهتينازيم تناك اذإ ايجراخ تاباسح بقارم نيعت .٥

٦.    ، ةـيمومعلا ةـيعمجلا نم ةدمتعم يونسلا يماتخلا اهباسح نم ةخسن ةصتخملا ةيرادإلا ةهجلا ىلإ ةيعمجلا ملست
  .اهليومت رداصمب اهرطخت امك ،ةرادإلا سلجمو ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق كلذكو ،يجراخلا تاباسحلا بقارمو

كلذب بلط ميدقت دعب كلذو ،ةيعمجلا  طاشنب لصتي ام لكىلع عالط الا ةسسؤم وأ ةهج وأ صخش لكل زوجي )١٦(ةدام 
  .اهلالخ نم عالطإلا قح نامضل ةمظنملا دعاوقلا ةرادإلا ةهج عضتو ،قئاثولا هذه اهيدل عدوملا ةرادإلا ةهجىلإ 

، لاومألل ةردملا ةطشنألا لكب موقت نأ ةيعمجلل زوجي )١٧(ةدام  نم تاعربتلا عمج كلذ يف امب  ةرادإلا ةهج راطخإ دعب
تالـفحلاو ةـينويزفيلتلا تالـمحلا كلذ يف امب ةحاتملا لئاسولا لك قيرط نع كلذو     ،روهمجلاو تاسسؤملاو تائيهلا
ةـهجلل زوجيو  تامدخلا كلتب عافتنالل ةررقملا بئارضلاو موسرلا عيمجنم اهئافعإ عم ، ةيديربلا تالسارملاو ةيريخلا  ،



 ٥

بابـسأ ىـلع لمتـشت ةـضيرع لالـخ نم ،كلذب اهراطخإ نم رهش لالخ تاعربتلا عمج ىلع ضارتعالا ةيرادإلا      
  .ةصتخملا ةيئادتبالا ةمكحملاب ةيتقولا رومألا يضاق ىلإ عفرت و ،ضارتعالا

كـلت حاـبرأ صـصخت نأ ىلع ،اهفادهأ قيقحت ىلع دعاست يتلا ةيداصتقالا ةطشنألا يف ةكراشملا     ةيعمجلل زوجيامك 
  .ةيعمجلا ضارغأل ةطشنألا

  .اهتايمسم لكبكرامجلاو بئارضلاو موسرلا عاونأ  عيمجنم ةيعمجلا لاومأ  ىفعت )١٨(ةدام 
  .عربتملل يبيرضلا ءاعولا نم تايعمجلا ىلإ تاكرشلاو تاسسؤملاو دارفألا اهب عربتي يتلا غلابملا مصخت )١٩(ةدام 
  ) ٢٠(ةدام 
 .ةيجراخ تاعاق يأ يف وأ اهرقمب ءاوس ةماعلا تاعامتجالا دقع ةيعمجلل قحي .١

ميـظنت نوناـق يف ةدراولا   دويقلل عوضخلا نود نم ةيرود ةعيبط تاذ تالجم وأ تارشن رادصإ ةيعمجلل قحي  .٢
 .ةفاحصلا

يتلا دعاوقلل ًاقفو رصم جراخ اهرقم ةئيه وأ ةيعمج يأ ىلإ مامضنالا وأ كارتشالا و أ باستنالا ةيعمجلل زوجي .٣
 .كلذب ةيرادإلا ةهجلا راطخإب ةرادإلا سلجم مزتليو ،ةرادإلا سلجم وأ يساسألا ماظنلا اهددحي

ماـظ  نلا اهددـحي يـتلا دـعا   وقلل ًاقفو ندملاو ةيروهمجلا تاظفاحم يف اهل بتاكمو عورف ءاشنإ ةيعمجلل قحي .٤
 .يساسألا



 ٦

  يناثلا لصفلا
  ةيلهألا تاسسؤملا نأش يف

  
فـلأ نيسمخ نع لقي ال لام صيصختب أشني يرابتعا صخش لك ،نوناقلا اذه ماكحأ يف ،ةسسؤملاب دصقي   )٢١(ةدام 

ةأشنملا تاسسؤملا كلذ نم ىنثتسيو ،نوناقلا اذه ماكحأ عم ضراعتي ال ضرغل ،ةددحم ريغ وأ ةددحم ةدم يرصم هينج 
  .ةيعمج ىلإ لوحتلا يف بغرت مل امنوناقلا اذه رودص لبق ةرهشم لاو

،   )٢٢(ةدام  ةـسسؤملل يساسألا ماظنلا ةيصولا هذه وأ دنسلا اذه ربتعيو ،ةيصوب وأ يمسر دنسب ةسسؤملا ءاشنإ نوكي
  :ةيتآلا تانايبلا ىلع لمتشي نأ بجيو
  .اهترادإ زكرمو اهلمع قاطنو اهطاشن ناديمو ةسسؤملا مسا .١
  .هقيقحتل ةسسؤملا تئشنأ يذلا ضرغلا .٢
  .لمعلا اذهل ةصصخملا لاومألل قيقد نايب .٣
 .مهلادبتساو مهلزعو اهترادإ سلجم ءاضعأ رايتخا ةقيرطو ةسسؤملا ةرادإ ميظنت .٤

ت ئشنأ دق ةسسؤملا تناك اذإف ،ةيصو وأ ةبه ةباثمب هتثروو ئشنملاينئاد ىلإ ةبسنلاب ةسسؤملا  ءاشنإربتعي  )٢٣(ةدام 
  .اياصولاو تابهلا ىلإ ةبسنلاب ةلاحلا هذه لثم يف نوناقلا اهررقي يتلا ىواعدلا ةرشابم مهل زاج، مهقوقحب ارارضإ

متـي نأ ىـلإ كلذو ،رخ   آيمسر دنسب اهنع لدعي نأ اه أشنأ نمل زاج يمسر دنسب ةسسؤملا ءاشنإ ناك ىتم )٢٤(ةدام 
  .نوناقلا اذه يف ةدراولا ماكحألل اقفو اهرهش

يـف  تايعمجلا رهشل   ةررقملا تاءارجإلل اقفو اهل ريدم لوأ وأ ،اهئشنم بلط ىلع ءانب ةسسؤملا راهشإمتي  )٢٥(ةدام 
  .نوناقلا اذه

ام تايعمجلاب ةصاخ ماكحأ نم هيف ررقم وه ام لك نوناقلا اذه ماكحأل ةعضاخلا تاسسؤملا نأش يف يرست  )٢٦(ةدام 
تايعمجلاب ةصاخلا ةعيبطلا تاذ ماكحألا ادع اميفاهئاشنإ دنس يف وأ نوناقلا يف كلذ فالخ ىلع صني مل  ،.  
  



 ٧

  ثلاثلا لصفلا
  ةيميلقإلاو ةيعونلا تاداحتالاو تافلاحتلاو تاكبشلا نيوكت يف قحلا

  
معدتو اهتطشنأ قيسنت يف دعاست يتلا ةيلحملا تافلاحتلا وأ تاكبشلا ىلإ مامضنالا وأ سيسأت تايعمجلل قحي  )٢٧(ةدام 

  .ةكرتشملا اهتاياغ
ددـحيو   ،ةددحم ريغ وأ ةددحم ةدمل ايميلقإ وأ ايعون اداحتا اهنيب اميف ئشنتنأ  تايعمجلا نم ددع يأل قحي )٢٨(ةد ام
قرطو  ـهليومت قرطو ،هتاصاصتخا ةسرامم ةقيرطو ،هتاسسؤمو هحئاولو ،داحتالا اذهل يساسألا ماظنلا ءاشنإلا قافتا

يف تايعمجلاب راطخإلل ةبسنلاب اهيلع صوصنملا  اهتاذ ةقيرطلابداح تالا اذه ءاشنإب راطخإلا بجيو. هطاشن ءاهنإو هلح
ةينوناق ةيصخشب عتمتلا يف هوسسؤم بغر اذإنوناقلا اذه  ،.  

 ،هتاصاصتخا وأ داحتالا نيوكت ىلع يرجي روطت لكب ةيرادإلا ةهجلا راطخإ داحتالا ةرادإ سلجم ىلع بجي )٢٩(ةدام 
  .هنم اوبحسنا نيذلا ىمادقلا ءاضعألا وأ هيلإ اومضنا نيذلا ددجلا ءاضعألاب كلذكو
  



 ٨

  عبارلا لصفلا
  ةيماتخ ماكحأ

  
ةيعمجلا تارارق نم يأ ىلع ضارتعالل ءاضقلا ىلإ ءوجللا يف قحلا ةحلصم يذ لكلو ةرادإلا ةهجل زوجي  )٣٠(ةدام 

دـعب ةـيعمجلا رقم اهترئاد   يف نئاكلا ةيئادتبالا ةمكحملل نوكيو ،اهتطشنأ نم يأ وأ ةيعمجلا ةرادإ سلجم وأ ةيمومعلا 
نم كلذ هبتري دق امب هلوبق وأ بلطلا ضفرب رمأت نأ اهتادنتسمب عوفشملا ةيعمجلا عافد ىلإ عامتسالاو بلطلا يف رظنلا 

 ذـفني الـف ،اهلاومأ ةيفصت وأ ةيعمجلا لحب مكحلا ةلاح يف الإ ًالجعم ًاذافن اهمكح لمشت نأ ةمكحملل زوجيو  . تاءازج
  .ًايئاهن هتروريص دعب الإ مكحلا

ماـظنلل اـهتفلاخم توـبث لاـح يف يئاضق مكح بجومب ةيعمجلا ىلع اهعيقوت نكمي يتلا تاءازجلا لمشت      )٣١(ةدام 
  :نوناقلا اذه بجومب ةررقملا دعاوقلاو يساسألا
 .ةتبثملا ةفلاخملا حيحصتب ةيعمجلا راذنإ .١

 .هيلع ضرتعملا طاشنلا فقو وأ رارقلا ءاغلإ .٢

 .ةرادإلا سلجمب هتيوضع ديمجت وأ فلاخملا وضعلا طاشن ديمجت .٣

 .هئاضعأ ضعبل وأ ةرادإلا سلجمل يلكلا لزعلا .٤

 .ةددحم ةدمل ةيعمجلا طاشن ديمجت .٥

 .اهلاومأ ةيفصتو ةيعمجلا لح .٦

ءاضعأ دحأ نييعت اهمكح نمضت نأ ،بختنملا ةيعمجلا ةرادإ سلجم لحب مكحلا ةلاح يف ،ةمكحملا ىلع بجي  )٣٢(ةدام 
اهسفن يه ةيمومعلا ةيعمجلا تناك لاح يفو ،يئاضق سراحك لحنملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ريغ نم  ةيمومعلا ةيعمجلا
يـساسألا ماـظنلل اـقفو ةديدج تاباختنا ءارجإ هتمهم نوكت    . ةيعمجلا جراخ نم ًاسراح ةمكحملا نيعت ةرادإلا سلجم
سيـئر تايحالص هل نوكتو ،ايئاهن هنييع  تب رداصلا مكحلا ةروريص خيرات نم اموي نيتس زواجت ال ةرتف لالخ ةيعمجلل

  .هرارقإل ةيمومع ةيعمج لوأىلع هلامعأب ايفاو اريرقت ضرعي نأ ىلع ،اهقوقح ىلع ظافحلا يف اهترادإ سلجم 
 اذإ )٣٣(ةدام  وأ ، اـيرايتخا لحلا ناك  اذإ ةيمومعلا ةيعمجلا نييعتلا اذهب موقيو ،رثكأ وأ فصم اهل نيع ةيعمجلا تلح

ةـيعمجلل يساسألا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا دعاوقلا   عابتايرجي لاوحألا عيمج يفو ، ايئاضق لحلا ناك اذإ ةمكحملا
، ةيفصتلا جتانب قلعتي اميف كلذ رذعت اذإف ةـلحنملا   ةيعمجلا لاومأ ليوحتب هفيلكت يفصملا نييعت رارق نمضتي نأبجو ، 
  .ةيعمجلا هذه ضرغ ىلإ برقألا وه اهضرغ نوكي يتلا ةيعمجلا ىلإ

ءاضقلا ةمكحم ىلع اهضارتعا بابسأ ضرعت نأو ،اهتهجاوم يف يرادإ رارق يأ ىلع نعطلا ةيعمجلل قحي  )٣٤(ةدام 
ةـهجو ةـيعمجلا عاـفد ىلإ عامتسالاو نعطلا يف رظنلا دعب ةمكحملل نوكيو ،ةيعمجلا رقم اهترئاد يف نئاكلا يرادإلا    

 .ةيعمجلا نم مدقملا نعطلا ضفر وأيرادإلا رارقلا ءاغلإب رمأت نأ ةرادإلا 


