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( 1  ) ةداملا

.ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيات  نم  ًارابتعا  هب  لمعيو  ةنسل 1952 )  ةماعلا  لاومألا  ليصحت  نوناق  نوناقلا (  اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

 

: كلذ فالخ  ىلع  ةنيرقلا  تلد  اذا  الا  اهل  ةصصخلا  يناعملا  ةيلاتلا  تاملكلاو  تارابعلل  نوكي 

.ةيلاملا ةنازخلل  ةققحتملا  نويدلاو  ممذلاو  تامارغلاو  موسرلاو  بئارضلا  عاونا  عيمج  ةماعلا ) لاومالا  ةرابع (  ينعت 

.كالمالا ةارداب  ضوفم  ليكو  وا  رجأتسم  وا  فرصتم  وا  كلام  لك  فلكملا )  ةملك (  ىنعتو 

.اهعاونا فالتخا  ىلع  ةلوقنم  لاوما  نم  فلكملا  ةزوحب  وه  ام  تاينتقملا )  ةملك (  ىنعتو 

.ءاضقلاو ءاوللاو  ةمصاعلا  يف  يرادا  فظوم  ربكا  يرادالا )  مكاحلا  ةملك (  ينعتو 

ةماعلا لاومالا  ليصحتل  نيفظولا  ةمظنا  بجومب  نيعي  يذلا  صخشلا  يباجلا )  ةملك (  ىنعتو 

.ةريشعلا وا  ةيرقلا  وا  يحلا  وا  ةنيدملا  يف  راتخم  ةفيظول  يرادالا  مكاحلا  هنيعي  يذلا  صخشلا  راتخملا )  ةملك (  ىنعتو 

.ةماعلا لاومالا  ليصحت  ةنجل  ةنجللا )  ةملك (  ىنعتو 

.تاراقعلا رئاسو  يضارالاو  ةينبالا  ةلوقنملا )  ريغ  لاومالا  ةملك (  ىنعتو 

.اهقاقحتسا خيرات  يف  هيلع  ةقحتسم  ةماعلا  لاوما  عفد  نع  فلختي  يذلا  صخشلا  فلختملا )  ةملك (  ينعتو 

( 3  ) ةداملا

نوناقلا يف  اهعفد  خيرات  نيعي  مل  ناو  لاومالا  كلت  هبجومب  تضرف  يذلا  ماظنلا  وا  نوناقلا  يف  نيعملا  خـيراتلا  يف  ىدؤتف  ماظن  وا  نوناق  بجومب  ةررقم  ةـماعلا  لاومالا  تناك  اذا 
 . ةيلاملا ريزو  اهردصي  يتلا  تاميلعتلل  ًاقفو  ىدؤتف  هفالخ  وا  دقع  بجومب  ةيلاملا  ةنازخلل  ةققحتم  تناك  وا  هبجومب  تضرف  يذلا  ماظنلا  وا 

( 4  ) ةداملا

 

نيوضع نيبختنملا  ةاردالا  سلجم  ءاضعا  دحاو  ةعطاقملا  بساحم  نمو  ًاسيئر  يرادالا  مكاحلا  نم  ةماعلا  لاومالا  ليـصحت  ةنجلب  فرعت  ةـنجل  ءاضقلاو  ءاوللاو  ةمـصاعلا  يف  فلؤت 
 . ةيرقلا وا  ةدلبلا  كلت  يف  ةيرايتخالا  ةئيهلا  ءاضعا  دحاو  ةعطاقملا  بساحمو  يرادالا  مكاحلا  نم  ةنجللا  فلؤت  ةرادا  سلاجم  اهيف  نوكي  يتلا ال  تاعطاقملا  يفو 

( 5  ) ةداملا

 

ليـصحتل نوناقلا  اذـه  ماكحا  هيلع  قبطتف  نيعملا  تقولا  يف  غلبملا  كلذ  عفد  نع  صخـشلا  كلذ  فلختو  لوصالا ،  بسح  ةـماعلا  لاومالا  نم  غلبم  ةـيداتب  ًافلكم  صخـش  ناـك  اذا 
.روكذملا غلبملا 

( 6  ) ةداملا

ةيليـصحتلا هترئاد  يف  نيفلكملا  ءامـساب  نيتخـسن  ىلع  ًالودـج  مظني  نا  صتخملا  يباجلا  ىلعو  ةيليـصحتلا ،  هترئاد  صخي  اميف  لك  ةابجلا  ىلا  ةـماعلا  لاومالا  تاققحت  ملـست  أ . 
صتخملا بساحملا  ىلا  ةيناثلا  ةخـسنلا  ديعيو  ةـيرقلا ،  وا  يحلا  نم  رهاظ  عقوم  يف  نيتخـسنلا  ىدـحا  قلعتو  مهنم  دـحاو  لك  نم  بولطملا  غلبملا  رادـقم  هيف  ًانيبمو  هنم  ًاعقوم 

 . لودجلا قيلعت  خيرات  نم  ًاموي  ( 15  ) لالخ مهنم  بولطملا  غلبملا  ةيداتل  نيفلكملا  ةوعد  لودجلا  نمضتي 
رشنت امك  ةيمـسرلا  ةديرجلا  يف  مهنم  ةبولطملا  غلابملاو  مهؤامـسا  رـشنت  ةقباسلا  أ )  ) ةرقفلا يف  ةروكذملا  ةروصلا  ىلع  ةبولطملا  ةماعلا  لاومالا  نودؤي  نيذلا ال  نوفلكملا  .ب 

.ةبلاطملا ةحص  لاح  يف  رشنلا  ةفلك  فلكملا  لمحتي  نأ  ىلع  لقألا  ىلع  نيتيموي  نيتيلحم  نيتفيحص  يف  ةدحاو  ةرملو 
رارقب ًانوناق  اهزجح  زئاجلا  مهلاوما  زجحت  رـشنلا  خيرات  نم  ًاموي  ( 60  ) رورم دعب  ةبولطملا  غلابملا  عفد  نع  نوفلختيو  ةيمسرلا  ةديرجلا  يف  مهؤامـسا  رـشنت  نيذلا  نوفلكملا  .ج 
تناك اذا  اما  ةلوقنملا .  لاومالا  نم  تناك  اذا  يرادالا  مكاحلا  اهنيعي  يتلا  ةدملا  لالخ  ةمزاللا  ةيوستلا  يرجت  وا  عفدـلا  متي  مل  اذا  عابتو  ةـماعلا  لاومالا  ءافيتسال  يرادالا  مكاحلا  نم 

 . زجحلا خيرات  نم  ةنس  رورم  دعب  عابتف  ةلوقنملا  ريغ  لاومالا  نم 

( 7  ) ةداملا

غلبملا ةـيدأت  نع  فلكملا  فلخت  اذا  ةـكلمملا  جراخ  ميقملا  فلكملل  لسرملا  راذـنالا  نم  ةـيناثلا  ةخـسنلا  ةداعا  وا  راذـنالا  غيلبتو  قيلعت  خـيرات  نم  مايا  ةرـشعلا  ةدـم  عاطقنا  دـنع 
.هنم بولطملا  غلبملا  ءافيتسال  فلكملا  ةزوحب  يتلا  تاينتقملا  عيبو  زجح  ررقت  نا  ةنجللا  ىلا  بلطي  نا  ذئنيح  يباجلا  ىلعف  هيلع ،  قحتسملا 

( 8  ) ةداملا

وا فلكملا  لزنم  ىلا  لخدي  ناو  ةرادالا  سلجم  ءاضعا  نم  ةياغلا  هذـهل  ةـنجللا  سيئر  هنيعي  وضع  وا  راتخملا  بحـصتسي  نا  ةـنجللا  نم  زجحلا  رارق  لوصو  درجمب  يباجلا  ىلع  أ -
بولطملا ةيدأتل  ةيافكلا  هيف  ىري  ام  ردقب  هتاينتقم  نم  زجحي  ناو  هرجتم  وا  هضرا 

ةقفن ىلع  ةءالم  اذ  ًاثلاث  ًاصخش  اهعدوي  وا  عوبسا  ةدم  ةزوجحملا  لاومالاب  يباجلا  ظفتحي  ةداملا  هذه  نم  ج )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  لاوحالا  ادع  اميفو  زجحلا  تاقفن  عم  هنم 
.زجحلا تاقفن  عم  هنم  بولطم  وه  ام  فلكملا  دؤي  مل  اذا  ةداملا  هذه  هيلع  تصن  امبسح  ينلعلا  دازملاب  لاومالا  كلت  عابت  ةدملا  كلت  ءاهتنا  دنعو  فلكملا 

 . هل ىدبا  لوعقم  ببس  ىلع  ءانب  كلذ  بوصتسي  امدنع  ةقباسلا  ةرقفلا  يف  ةروكذملا  عوبسالا  ةدم  ددمي  نا  ةنجلل  زوجي  ب -

اما أ ، )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةدـملا  ةـليط  ىقب  اذا  اميف  هتميق  طوقـس  وا  هفلت  حـجري  امم  ناك  اذا  ةـينلعلا  ةدـيازملاب  ًاروف  هنم  مسق  وا  زوجحملا  لاملا  عاـبي  نا  زوجي  ج -
عونلا اذه  نم  زوجحملا  عابي  مل  اذا  اميف  ةميقلا  طوقـس  وا  فلتلا  ءارج  نم  يتأتي  امع  ةلوؤسم  ةـنجللا  نوكت  كلذ  فالخبو  يطخلا  ةـنجللا  سيئرو  رما  ىلع  ءانب  وا  فلكملا  ءاضرب 

ً.اروف



يرجت ةديازملا  ناف  ىلعا  راعـساب  اهعيب  نمـضي  ةعطاقملا  زكرم  ىلا  تاينتقملا  كلت  لقن  نا  يباجلا  ىأر  اذا  هنا  ىلع  تاينتقملا ،  هيف  تزجح  يذـلا  لحملا  يف  ةدـيازملا  يرجت  د -
.زكرملا كلذ  يف  ذئنيح 

ةيرايتخالا ةئيهلا  نم  نيـصخش  روكذملا  نيعيف  يرادالا  مكاحلا  زكرم  جراخ  تيرجا  اذا  اما  ةياغلا ،  هذـهل  يرادالا  مكاحلا  مهبدـتني  نيذـلا  نيفظوملا  دـحا  روضحب  ةدـيازملا  يرجت  ه -
 . نينيعملا نيصخشلاو  وه  هعقوي  ارضحم  يباجلا  مظني  اهئاهتنا  دنعو  امهروضحب  ةديازملا  ىرجتو  هماقم  ناموقي 

كلذ ىلا  راهنلا  ءانثا  ةونع  لوخدـلا  قح  هيف  هلوخت  رخآ  ًارارق  ردـصت  نا  ةـنجلل  زوجيف  زجحلا  رارق  ذـيفنتل  فلختملا  فلكملا  راقع  وا  لزنم  ىلا  لوخدـلا  يباـجلا  ىلع  رذـعت  اذا  و -
رارق ذيفنتل  كلذو  كردلا  وا  ةطرشلا  دارفا  نم  درف  يأ  روضحبو  اهـصاصتخا  نمـض  راقعلا  وا  لزنملا  عقي  يتلا  ةيرايتخالا  ةئيهلا  نم  نيـصخش  وا  راتخملا  روضحب  راقعلا  وا  لزنملا 

.نوناقلا اذه  ماكحال  ًاقفو  زجحلا 

( 9  ) ةداملا

بترم وذ  وا  ةموكحلا  ىدـل  ًامدختـسم  ناك  اذاو  ةروكذـملا  تاينتقملا  زجح  ىلع  ةوالعو  اهعيبو  هتاينتقم  زجح  نم  الدـب  فلكملل  ةقحتـسم  نويد  وا  روجا  ةـيا  زجحت  نا  ةـنجلل  زوجي 
تاينتقم زجح  ىلع  ةوالع  كلذو  دعاقتلا  بتار  عبرو  تاصصخملا  وا  بتارلا  ثلث  كلذك  زجحت  نا  ةنجللف  ىرخا  ةهج  يا  نم  وا  ةيمسر  ةسسؤم  نم  اهاضاقتي  تاصـصخم  وا  هاضاقتي 

.ةبولطملا ةمذلا  ديدستل  ًايفاك  بترملا  زجح  نكي  مل  اذا  اهنم  ءيش  ىلع  رثعي  امدنع  دعاقتملا  وا  مدختسملا 

( 10  ) ةداملا

نامثا يفوتـستو  ةينلعلا  ةديازملاب  اهنم  فاك  مسق  وا  ةـلوقنملا  ريغ  لاومالا  كلت  عيبو  زجح  ةـنجلل  زوجي  ةـلوقنم  ريغ  الاوما  فلكملل  نا  رهظو  ةـيفاك  تاينتقم  ىلع  رثعي  مل  اذا  أ -
.فلكملل دري  هناف  اهركذ  فنآلا  تاءارجالا  فالكا  وا  عيبلا  تاقفنو  ةقحتسملا  ةمذلا  ليزنت  دعب  نامثالا  كلت  نم  ديزي  ام  اما  ةبولطملا  ةمذلل  ًاديدست  عيبلا 

موكحم  ) نيد ةفصب  ةقحتسملا  ةمذلا  ربتعتو  هل ) موكحم   ) ةفصل ةزئاح  ةلاحلا  هذه  يف  ربتعت  ةيلاملا  ةنازخلا  ناف  ليجستلا  رئاود  يف  ةلجـسم  ةلوقنملا  ريغ  لاومالا  نكت  مل  اذا  ب -
.ةلجسملا ريغ  ةلوقنملا  ريغ  لاومالا  عيبو  زجح  نوناق  ماكحال  ًاقافو  ةلوقنمل  ريغ  لاومالا  كلت  عيبو  زجح  ررقت  نا  ةنجللو  هب ) 

ىندا هيلع  لصح  نمث  ىلعا  ناك  اذا  ىلوالا  ةلاحالا  ةدم  ددمت  نا  ةنجلل  زوجي  هنا  ىلع  ًاموي  رشع  ةسمخ  ةيناثلا  ةلاحالا  ةدمو  ًاموي  نيثالثو  ىدحا  ىلوالا  ةلاحالا  ةدم  نوكت  نا  بجي  ج -
.ةلوقنملا ريغ  لاومالا  كلتل  ةردقملا  ةميقلا  نم  ًاريثك 

( 11  ) ةداملا

يـضارالا ةرئاد  نم  امهدحا  نيريبخ  لبق  نم  ةلوقنملا  ريغ  لاومالا  كلت  ةميق  ردقت  نا  ذئنيح  ةـنجللا  ىلعف  بلاط  اهل  رهظي  ملو  ةدـيازملا  يف  ةـلوقنملا  ريغ  لاومالا  تعـضو  اذا  أ -
.ةيلاملا ريزو  ةقفاوم  دعب  ةحاسملاو  يضارالا  ليجست  ةرئاد  يف  ةيلاملا  ةنازخلا  مساب  اهليجست  ررقت  ذئدعبو  ةيلاملا  ريزو  هنيعي 

لاومالا بحاصل  ءيـش  يقب  اذاو  اهبحاص  باسحل  ةـنجللا  اهتردـق  امك  ةـقباسلا  ةرقفلا  ماكحال  اقافو  ةـيلاملا  ةـنيزخلا  مساب  تلجـس  يتلا  ةـلوقنملا  ريغ  لاومالا  ةـميق  دـيقت  ب -
.قرفلا رادقم  هيلا  عفديف  تفرص  يتلا  تاقفنلاو  هيلع  قحتسملا  غلبملا  ليزنت  دعب  ةروكذملا 

ةرقفلا ىـضتقمب  ردقملا  نمثلا  لبقيف  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا مكحل  ًاقافو  ةيلاملا  ةنازخلا  مساب  اهليجـستب  يـضاقلا  رارقلا  ذافن  لبق  ةلوقنملا  ريغ  لاومالل  بلاط  رهظ  اذا  ج -
.روكذملا رارقلا  ىغليو  اهركذ  فنآلا 

ةميق ليجستلا  خيرات  نم  تاونس  عبرا  لالخ  ىدا  اذا  ةداملا ،  هذه  ماكحال  ًاقافو  ةيلاملا  ةنيزخلا  مساب  تلجـس  يتلا  ةلوقنملا  ريغ  لاومالا  درتسي  نا  عفدلا  نع  فلختملا  فلكملل  د -
ةيلاملا ةنازخلا  مساب  ةيراجلا  ليجـستلا  ةلماعم  ىغلت  لاحلا  هذه  يفو  كلذ  ببـسب  اهتدبكت  دق  ةموكحلا  نوكت  تاقفن  ةيا  عم  ةنجللا  لبق  نم  تردق  امك  ةـلوقنملا  ريغ  لاومالا  كلت 

اهبحاص ال ىلا  اهتداعا  ناف  ةرجؤم  ةلوقنملا  ريغ  لاومالا  كلت  تناك  اذاو  ةموكحلا ،  لبق  نم  اهعيب  قبـس  دق  نوكت  نا ال  طرـشب  كلذو  اهبحاص  ىلا  ةـلوقنملا  ريغ  لاومالا  كلت  درتو 
.ةيلاملا ةنازخلا  ىلا  ةقحتسملا  ةمذلا  عفد  خيرات  نم  ًارابتعا  راجيالا  نم  ةيقابلا  ةدملا  نع  اهبحاص  ىلا  راجيالا  تالدب  عفدتو  راجيالا  ذافن  ىلع  رثؤت 

ةمئالم اهاري  يتلا  ةقيرطلاو  طورـشلاب  لاومالا  كلت  هرجؤي  نا  ةيلاملا  ريزولف  اهركذ  فنآلا  ةلوقنملا  ريغ  لاومالا  هرجؤت  نا  ةـموكحلا  نم  عفدـلا  نع  فلختملا  فلكملا  بلط  اذا  ه -
غلبملا عومجم  عبرل  لقالا  ىلع  ًابواسم  ةيـضق  لك  يف  لاومالا  كلت  نع  هعفد  بجاولا  يونـسلا  راجيالا  لدـب  نوكي  نا  ىلع  ًاـعم  عفدـلا  نع  فلختملا  ةحلـصمو  ةـموكحلا  ةحلـصمل 

.تاقفنلا ةدئافلاعم و  فلختملا  فلكملا  ىلع  قحتسملا 

نم طسق  يا  فلختملا  فلكملا  عفد  مدـع  ةـلاح  يف  اما  فلختملا  فلكملا  ىلا  ةـلوقنملا  ريغ  لاومالا  داعتف  راجيالا  ةدـم  ءاهتنا  دـنع  اهمامتب  راـجيالا  تالدـب  طاـسقا  تعفد  اذا  و -
ةنـس لك  راجيا  لدب  لباقم  ةلوقنملا  ريغ  لاومالا  كلت  عبر  فلختملا  فلكملا  ىلا  دري  ةلاحلا  هذه  يفو  راجيالا  دقع  خـسفي  نا  ةـيلاملا  ريزولف  هقاقحتـسا  دـنع  راجيالا  لدـب  طاسقا 

.الماك هعفد 

( 12  ) ةداملا

ءافيتسا ررقتو  هتشيعم  لئاسوو  هفورظ  يصقتست  نا  ةنجللف  فلختملا  فلكملا  صخي  امم  ةجاحلاب  يفت  تاينتقم  وا  ةلوقنم  ريغ  لاوما  ىلع  رثعي  نا  عاطتـسملا  نم  نكي  مل  اذا  أ -
ً.اقفاوم هارت  ام  بسح  ًاطاسقا  وا  روفلا  لع  اما  هنم  ةبولطملا  ةمذلا 

لبق هيلع  ام  ددس  اذا  الا  دحاو  رهـش  ىلع  ديزت  ةدم ال  هسبح  ررقت  اهناف  عفدلا  ىلع  هتردقمب  ةـنجللا  تعنقو  اهنم  طسق  يا  وا  هنم  ةـبولطملا  ةـمذلا  عفد  نع  فلكملا  فلخت  اذا  ب -
.هتيدأت مدع  ببسب  سبح  طسق  وا  غلبم  يا  ةيدأت  نم  فلختملا  فلكملا  يفعي  ةداملا ال  هذه  مكحب  سبحلا  .ةدملا ج - كلت  ءاضقنا 

( 13  ) ةداملا

: يلي ام  زجحلا  نم  ىنثتسي 

.هتلئاع عم  هنكسمو  هسبلم  يف  فلختملا  فلكملل  ًامزال  ةنجللا  هارت  عاتم  يا  أ -

.ةنجللا هارت  امبسح  هلمع  وا  هتنهم  ةلوازم  وا  هتعارز  لجا  نم  فلكملل  ةمزاللا  تاناويحلاو  فلعلاو  راذبلاو  تالآلاو  تاودالا  ب -

.ةجضانلا ريغ  هكاوفلاو  لوقبلاو  داصحلا  لبق  تالوصحملا  ج-

.ةنجللا هارت  امبسح  هتلئاع  عم  هتوق  بسك  لجا  نم  فلكملل  ةمزاللا  ضرالاو  يعرشلا  نكسملا  د -

.ةمالا سلجم  ءاضعا  تاصصخم  نم  وا  فلكملا  بترم  نم  ثلثلا  ىلع  داز  غلبم  يا  ه -

.ةموكحلا يفظوم  نم  نيدعاقتملا  تابترم  نم  عبرلا  ىلع  داز  غلبم  يا  و -

.تاموايملا ادع  ةمالا  سلجم  وضعو  فظوملل  رفسلا  تاقفن  ز -

.صاصتخا تاذ  ىرخا  ةمكحم  لبق  نم  وا  ةيعرشلا  ةمكحملا  لبق  نم  اهب  موكحملا  ةقفنلاو  لمارالاو  ماتيالل  ةصصخملا  دعاقتلا  تابترم  ح -

( 14  ) ةداملا

 

 " ةيمـسرلا ةديرجلا  يف  ةحـضاو  ريغ  ةملك  ةلوقنملا "  ريغ  لاومالا  عيب  يـضارالا  ليجـست  ةرئاد  يف  فقوي  نا  يرادالا  مكاحلل  زوجي  نوناقلا  اذه  ماكحا  يف  درو  ام  ىلا  ةفاضالاب  أ -
لاوما ةيأب  ىلوالا  ةجردلاب  ةنمؤم  ةقحتـسملا  ةماعلا  لاومالا  ربتعتو  ةيلاملا  ةنازخلا  ىلا  اهمامتب  هيلع  ةقحتـسملا  ةماعلا  لاومالا  عفدـت  نا  ىلا  اهلاقتنا  وا  اهغارف  وا  اهنيمأتو  فلكم 

.فلكملل ةدئاع  ةلوقنم  ريغ 

اهمامتب تعفد  دق  ةلوقنملا  ريغ  لاومالا  كلت  نع  ةقحتسملا  ةماعلا  لاومالا  نا  نم  دكأتي  مل  ام  لاقتنا  وا  عارف  وا  نيمأت  ةلماعم  ةيا  يرجي  نا  ةحاسملاو  يضارالا  ريدمل  زوجي  ال  ب -
.يضارالا ةيوست  وا  يضارالا  ليجست  بتاكم  يف  كلذ  ناك  ءاوس 



( 15  ) ةداملا

 . هرارق رادصا  لبق  هتقطنم  يف  نيصتخملا  نيفظوملا  ءاراب  يرادالا  مكاحلا  دشرتسي 

( 16  ) ةداملا

فلكم يا  قاقحتسا  فرص  فقوت  نا  ةيلاملا  تاطلسلل  زوجي  ليدعت  نم  اهيلع  ارطي  ام  وا  ةنسل 1952  مقر 31  ءارجالا  نوناق  نم   ( 74  ، 73  ، 72 داوملا (  ماكحا  ةاعارم  عم  أ . 
ةيمـسرلا ةديرجلا  يف  ةبلاطملا  رـشن  خيرات  نم  ًاموي  رـشع  ةسمخ  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  ةقحتـسملا  ممذلاو  ةماعلا  لاومالا  نم  هنم  بولطملا  يدؤي  نا  ىلا  ةماعلا  لاوماب  نيدـم 

 . ةبولطملا ةماعلا  لاومالا  نع  ءافو  ةنيزخلل  اداريا  قاقحتسالا  كلذ  ربتعي  ةدملا  كلت  ءاهتنا  دعبو 

كلذ ناك  ءاوس  ةلوقنملا  ريغ  لاومالا  وا  تاينتقملا  عيبل  نوناقلا  اذه  ماكحال  ًاقفو  يرجت  ةديازم  ةيأ  يف  ةيابجلاو  زجحلا  ةلماعم  ءارجاب  نيفلكملا  نيفظوملا  نم  دـحا  كرتشي  ال  ب -
.ةديازملا ىغلتو  ًارانيد  نيسمخ  ىلع  ديزت  ةمارغب ال  ةنادالا  دعب  بقاعي  كلذ  فلاخي  فظوم  لكو  رخآ  صخش  مساب  وا  ةطساولاب  وا  ةرشابم 

.ةروصلا هذهب  هنم  ىفوتسملا  غلبملاب  فرصتملا  وا  كلاملا  ىلع  عوجرلا  يف  قحلا  رجأتسمللو  رجأتسملا  نم  فرصتم  وا  كلام  يا  نم  ةبولطملا  ةماعلا  لاومالا  ليصحت  زوجي  ج -

( 17  ) ةداملا

متي ملو  ةددسم  ريغ  ةمئاق  ةيلام  ةـبلاطم  لك  نع  ًايونـس  %( 6  ) اهتبسن ةمارغ  قحتـست  اهب ، ةصاخلا  تاعيرـشتلا  بجومب  تامارغ  اهيلع  ققحتملا  ةيلاملا  تابلاطملا  ءانثتـساب  أ -
 . ةبلاطملا رادقم  نم  %( 50  ) تامارغلا هذه  عومجم  زواجتي  نأ ال  ىلع  ةيرادا  تاعباتمو  ليصحت  تاقفن  لدب  كلذو  اهتيوست ،

اهتمذ يف  هل  ةقحتسملا  غلابملا  مسح  دعب  الإ  هيلع  ذيفنتلا  متي  الف  ةنيزخلل  ةيلام  غلابم  فلكملا  ىلع  تبترت  اذإ  ب -

( 18  ) ةداملا

مئارجلا نوناق  ىـضتقمب  اهب  موكحملا  ةـماعلا  لاومألا  ليـصحت  صتخملا  ماـعلا  بئاـنلا  نم  يطخ  بلط  ىلع  ءاـنب  ذـيفنتلا  ةرئاد  ىلوتت  رخآ ، عيرـشت  يأ  يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع 
سرامي ةياغلا  هذهلو  نوناقلا  اذـه  نم  ( 19  ) ةداملا ماكحأل  دانتـسإلاب  ةرداصلا  تاميلعتلا  يف  اهيلع  صوصنملا  تاءارجالل  اقفوو  ةيلقعلا  تارثؤملاو  تاردخملا  نوناقو  ةـيداصتقالا 

.تاميلعتلا كلت  يف  اهيلع  صوصنملا  ةنجللا  تايحالص  ذيفنتلا  يضاق 

( 19  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحا  ذيفنتل  ةماع  تاميلعت  ردصي  نا  ةيلاملا  ريزول 

( 20  ) ةداملا

: ةيلاتلا نيناوقلا  ىغلت  أ -

.ةيمسرلا ةديرجلا  نم  ( 468  ) ددعلا يف  روشنملا  ةنسل 1935  بئارضلا  ةيابج  نوناق  - 1

.ةينيطسلفلا نيناوقلا  ةعومجم  نم  ( 137  ) بابلا بئارضلا  ةيابج  نوناق  - 2

( 21  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحا  ذيفنتب  نوفلكم  ةيلاملا  ريزوو  ةيلخادلا  ريزوو  ءارزولا  سيئر 
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