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 ذسانُخُانجبة األول: إػالٌ جًهىسَخ انصىيبل انف

 : ذسانُخُ: جًهىسَخ انصىيبل انف1انًبدح 

الخٗضصًت هٓام ،و ي الكامللكٗبؤؾاؽ الخمثُل ا ٖلىج٣ىم ،،صًم٣غاَُتةضعالُت،طاث ؾُاصُٞالهىما٫ حمهىعٍت  (1)

 .والٗضالت الاحخماُٖت ،الحؼبُت

ؿخسضمها بُ،للكٗب ٧ل الؿلُت ؾبداهه وحٗالى،ٞةن هللا بٗض (2) ٣ت مباقغة،َو ٣ا ٖبر َُئاجه اإلاسىلت،و  ٍغ ٞو

دٓغ ٖلى ؤي شخو ؤو ؤي ٞئت مً الكٗبللضؾخىع وال٣ىاهحن عالُت ؤو ضُحمهىعٍت الهىما٫ الٟ ؾُاصةبصٖاء  . ٍو

 .زام ٩لها بكاؾخسضام

 .ضعالُت م٣ّضؾخانُووخضة حمهىعٍت الهىما٫ الٟ، ؾُاصة (3)

 : انذونخ وانذ2ٍَانًبدح 

 .ؤلاؾالم صًً الضولت (1)

 ٚحر ؤلاؾالم في البالص.غ صًً ًمى٘ وك  (2)

ٗت ؤلاؾالمُتللالٗامت  اصتباإلام٘  الًجىػ ؾً ؤي ٢اهىن ال ًخ٤ٟ (3)  .وم٣انضَا  ،كَغ

 األعبعُخ: انًجبدئ 3انًبدح 

م ُضعالُتعٍت الهىما٫ الٟصؾخىع حمهى ؤؾاؽ  (1) هىن وؾىت هبِىا مدمض )نلى هللا ال٣غآن ال٨ٍغ   ٖلُه وؾلم( ، ٍو

ٗت والٗضالت الاحخماُٖت.م٣انض ا  لكَغ

يخمي  ،بلض مؿلمضعالُت ُحمهىعٍت الهىما٫ الٟ (2) ٣ُتالٗغبُت و لألمتٍو  .ؤلاٍٞغ

 .الىٓام الُٟضعالي لخ٣اؾم الؿلُت فيضعالُت ٖلى اإلاباصت ألاؾاؾُت ُج٣ىم حمهىعٍت الهىما٫ الٟ (3)

ت لل٣اهىن الضولي، ضعالُت خ٣ى١ ؤلاوؿان، وؾُاصة ال٣اهىن، واإلاٗاًحر الٗامٌُٗؼػ صؾخىع حمهىعٍت الهىما٫ الٟ (4)

هل الؿلُاث  الدكاوع،٢اثمت ٖلى  جىا٣ُٞت ضولتبو والٗضالت، ُٗت والخىُٟظًتٞو ؿخ٣ل، مً و٢ًاء م ،الدكَغ

 .لح الىاؽوالاؾخجابت إلاها والجزاَتؤحل يمان اإلاؿاءلت 

ىُت ىبل ًجب ؤن جىًم اإلاغؤة الهىمالُت (5) ٣ت ٞٗالت حمُ٘ اإلااؾؿاث الَى إلاىخسبت اإلاىانب ا ، وال ؾُمابٍُغ

ىت في ٞغوٕ الؿلُاث الثالزت للضولت ُّ ىُت اإلاؿخ٣لت. واإلاٗ  وفي اللجان الَى

 انذعزىس عُبدح : 4انًبدح 

ٗت (1) به جلتزم الح٩ىمت  ى في البالص،٣اهىن ألاؾمضعالُت َى الُ، ٞةّن صؾخىع حمهىعٍت الهىما٫ الٟبٗض الكَغ

ىحه اإلاباصعاث و   .الؿُاؾُت في حمُ٘ ٢ُاٖاث الضولت ال٣غاعاثٍو

ال٣اهىن ؤو ؤلاحغاء  ؾلُت ببُا٫ َظا الضؾخىعٍت اعي ًخٗاعى م٘ الضؾخىع، للمد٨مت ؤي ٢اهىن ؤو بحغاء بص  (2)

٣ا لهظا الضؾخىع  ؤلاصاعي   .ٞو
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 : انهغبد انشعًُخ5انًبدح 

 .الٗغبُت هي اللٛت الثاهُت للبالصو (، جغي اي ومدام) الهىمالُتاللٛت  هي ُتضعالُالٟؾمُت لجمهىعٍت الهىما٫ غ اللٛت ال

 : انؼهى وانشيض انىغ6ٍُانًبدح 

، ٦ما َى مىضح في ال٣ؿم )ؤ( مً الجضو٫ ألاو٫، َى مؿخُُل ؤػع١ ٞاجذ في ُتضعالُٟٖلم حمهىعٍت الهىما٫ ال (1)

ت.وؾُه هجمت بًُاء بسمـ عئوؽ   مدؿاٍو

َى صٕع ؤػع١ في بَاع ،و٫ ، ٦ما َى مىضح في ال٣ؿم )ب( مً الجضو٫ ألا ضعالُتُالٟقٗاع حمهىعٍت الهىما٫  (2)

ً م٘ زمؿت عئوؽ طَبُتبىؾُه هجمت زماؾُت الغئوؽ مُلُت بالًٟت، ٌٗلى الض،طَبي ، منهما ٕع قٗاع مٍؼ

بًٗهما البٌٗ، ٣ًٟان ب٣اثمت واخضة ٖلى عؤؾان ههُٟان في الجاهبحن. ٌؿدىض ٖلى حاهبي الضٕع همغان ًىاحهان 

، وال ل ؤؾٟل الضٕع ما ؾٟٗخا هسُل مدكاب٨خانعمذ ٍَى  .بكٍغِ ؤبٌُ لظًً حٗلَى

جي لجمهىعٍت الهىما٫ الٟالاليكُض  (3)  )ل٩ل ٖلمه("Qolobaa Calankeed" ضعالُت َىَُى

ًاء  ٩ًىن للىالًاث (4)  للىٓام و ضعالُت ؤٖالم وعمىػ زانت بها ُالٟفي حمهىعٍت الهىما٫ ألٖا
ً
 .ضعاليُال٣ٟٞا

 ذسانُخُجًهىسَخ انصىيبل انف أسض: 7انًبدح 

ل ألاعى حكمو ،ضعالُتُٟؤعاض ي حمهىعٍت الهىما٫ ال ٖلى حمُ٘ ضعالُتُجمخض ؾُاصة حمهىعٍت الهىما٫ الٟ (1)

ًم بلى حمهىعٍت وؤي ؤعاى ومُاٍ جىوالجٝغ ال٣اعي، ،الجىي  واإلاجا٫ ،وحٝى ألاعى ،والجؼع  ،واإلاُاٍ ؤلا٢لُمُت

٣ًا ل٣اهىن  ُٟضعالُتالهىما٫ ال  .اليلُٟضع االبرإلاان  ٣ًٍغٞو

حر ٢ابلت للخ ُٟضعالُتحمهىعٍت الهىما٫ ال ؤعاض ي (2)  .جؼثتالج٣بل اإلاؿاؽ بها ٚو

٣ت ؾلمُت ُٟضعالُتؤعاض ي حمهىعٍت الهىما٫ ال في ًيكإ ًخم خل ؤي هؼإ خضوصي صولي (3) وحٗاوهُت جخماش ى م٘  بٍُغ

ىال  .وليوال٣اهىن الض بت٣ىاهحن الَى

تُخضوص حمهىعٍت الهىما٫ الٟ (4)  .للهىما٫ 1960في صؾخىع ٖام  ضعالُت هي الحضوص اإلاىنٞى

 :ضعالُت هيُخضوص حمهىعٍت الهىما٫ الٟ .1

 )ؤ( بلى الكما٫: زلُج ٖضن؛

 )ب( بلى الكما٫ الٛغبي: حُبىحي؛

 )حـ( بلى الٛغب: بزُىبُا؛

 )ص( بلى الجىىب الٛغبي: ٦ُيُا؛

 .هىضي)َـ( بلى الكغ١: اإلادُِ ال

 : انشؼت وانجُغُخ8انًبدح 

 .حمُ٘ اإلاىاَىحن مً خ٩ىن ٍو ،ٚحر ٢ابل للخ٣ؿُمو واخض  ضعالُتُٟقٗب حمهىعٍت الهىما٫ ال (1)



 

11 | P a g e  

 

٣ىم مجلـ الكٗب هىمالُت واخضة ٣ِٞالجيؿُت ال (2) بؿً ٢اهىن زام ًدضص ٦ُُٟت  في البرإلاان الُٟضعالي، ٍو

 .الحهى٫ ٖليها ؤو حٗل٣ُها ؤو ٣ٞضانها

 .، ختى لى ؤزظ حيؿُت ؤزغي مىاًَ نىماليالهىمالُت مً ؤي  يؿُتسحب الج ال ًجىػ  (3)

 .ؾُاؾُت ؾباببإ ؤو سحبهاالجيؿُت الهىمالُت ؤو حٗل٣ُها  خغمانعبِ  ال ًجىػ  (4)

 : ػبصًخ انجًهىسَخ9انًبدح 

غِخم ؾى. و هي م٣ضٌك ضعالُتُٟٖانمت حمهىعٍت الهىما٫ ال زال٫ ؤٖما٫ مغاحٗت الضؾخىع،  وي٘ الٗانمت ج٣ٍغ

 بمجلؿُه. لُٟضعاليالبرإلاان ا ٍهضع ًزام  ن ب٣اهى و 

 انجبة انثبٍَ: انذمىق األعبعُخ وواججبد انًىاغٍ

 انفصم األول: انًجبدئ انؼبيخ نذمىق اإلَغبٌ

 . كشايخ اإلَغب11ٌانًبدح 

 خ٣ى١ ؤلاوؿان.ؤؾاؽ وهي  ؾبداهه وحٗالى ٖلى ٧ل بوؿان،مّنها هللا  ال٨غامت ؤلاوؿاهُت َبت (1)

 الجمُ٘. ٖلى تواحبخماًتها و  ٚحر ٢ابلت لالهتها٥،ال٨غامت ؤلاوؿاهُت  (2)

 ٦غامت ؤلاوؿان. مً ألاخىا٫ الهتها٥ؾلُت الضولت بإي خا٫ ًدٓغ اؾخسضام  (3)

 انًغبواح - 11انًبدح 

ت ؤمام ال٣اهىن، بٌٛ الىٓغ ًٖ الجيـ ؤو الضًً ؤو الىي٘ الا لجمُ٘ اإلاىاَىحن  (1) حخماعي خ٣ى١ وواحباث مدؿاٍو

ا٢ت، ؤو اإلاهىت ؤو اإلاىلض ؤو اللهجت. ؤو الا٢خهاصي ؤو ألا٩ٞاع  الؿُاؾُت ؤو الٗكحرة ؤو ؤلٖا

 .  ٌٗخبر جمُحزا، ختى لى لم ٨ًً الٟٗل مخٗمضا ؤي ٞٗل ج٩ىن هدُجخه اٖتراى ؤو ج٤ًُِ خ٤ الصخو (2)

ال ًجىػ للح٩ىمت ال٣ُام بالخمُحز يض ؤي شخو ٖلى ؤؾاؽ الؿً ؤو الٗغ١ ؤو اللىن ؤو ال٣بُلت ؤو ؤلازيُت ؤو  (3)

ا٢ت ؤو الضًً ؤو الغؤي الؿُاس ي ؤو اإلاهىت ؤو الثروة.الث٣ا  ٞت ؤو اللهجت ؤو الجيـ ؤو اإلاىلض ؤو ؤلٖا

ت لخد٤ُ٣ اإلاؿاواة ؤلا وؤلاحغاءاث الؿُاؾُت و،مثل ال٣ىاهحن،غامج الح٩ىمت جمُحزابحٗخبر ًجب ؤن ال  (4) ت اإلاىيٖى صاٍع

 .لماييالخمُُؼ ٞي األاٞغاص ؤو الجماٖاث اإلادغومت ؤو الظًً ٖاهىا مً  الخامت مً ؤحل

 رطجُك انذمىق األعبعُخ - 12انًبدح 

اث اإلاٗتٝر الح٣ى١  (1) اهحن. وباإلاثل وي٘ وجُب٤ُ ال٣ى  واحبت الاخترام صاثًما ٖىضفي َظا الباب، بها ألاؾاؾُت والحٍغ

اتها حمُ٘ ألاٞغاًجب اخترامها ٖىض  و اإلاىٓماث،  اإلاسخلٟت، وال٣ُإ الخام،ص و٧ل ماؾؿاث الضولت بمؿخٍى

 امهم الغؾمُت.هإلا ؤصائهمؿاولُحن الح٩ىمُحن ؤزىاء ظل٪ اإلاو٦
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ط زُىاث مى٣ُُت مً ؤحل الح٩ىمت ٖلى خماًت خ٣ى١ ألاشخام، بل ًجب ٖليها بجسا واحباث الج٣خهغ  (2)

ً. الحٟاّ ٖلى  َظٍ الح٣ى١ مً الاهتها٥ مً ٢بل آلازٍغ

 .38لى الىدى اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة الح٣ى١ اإلاٗتٝر بها في َظا الباب ًم٨ً ج٣ُُضَا؛ خهًغا بمىحب ٢اهىن ٖ (3)

 انفصم انثبٍَ: انذمىق وانذشَبد انشخصُخ األعبعُخ نهشخص  ورمُُذهب 

 انذك فٍ انذُبح - 13انًبدح 

 الح٤ في الحُاة. ل٩ل ٞغص

 انشق وانؼجىدَخ وانؼًم انججشٌ -14انًبدح 

 ألي ٚغى ٧ان. الجبري ١ ؤو الاججاع به، ؤو الٗمل ؤن ًخٗغى ؤي شخو للٗبىصًت ؤو الغ ال ًجىػ 

 دشَخ انشخص وعاليزه - 15انًبدح 

خه وؾالمخه الصخهُتل٩ل شخو  (1)  .الح٤ في خٍغ

كمل طل٪: ل٩ل شخو الح٤ في الخمخ٘ بإمىه  (2) خ٣ا٫ ٚحر ال٣اهىوي، و٦ظل٪ خٓغ الصخص ي، َو ت  الٖا مً الحٍغ

دٓغ ؤن ًخٗغى ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الٗى٠ يض اإلاغؤة، ٍوبما في طل٪ ؤي حمُ٘ ؤق٩ا٫ الٗى٠،غ خٓ الصخهُت

 ، ؤو اإلاٗاملت الالبوؿاهُت.شخو للخٗظًب

للخجاعب زًاٖه بٖلى  شخو. ال ًجىػ بحباع ؤي ال ًجىػ اهتها٦هال٩ل شخو الح٤ في ؾالمخه الجؿضًت، و  (3)

جىحض جىنُت َبُت مً زبحر َبي ٖىضما ًٟخ٣غ   وال  ؤو مىا٣ٞت  ؤ٢غباثه اإلا٣غبحنه، الُبُت ؤو الٗلمُت صون مىا٣ٞخ

بطا ٧ان الصخو ًٟخ٣غ بلى ألاَلُت ال٣اهىهُت ؤو ال٣ضعة ٖلى . و لمىا٣ٞتلألَلُت ال٣اهىهُت التي جسىله و لالصخ

غ عؤي لخبحر َبي صاٖم لل٣ُام باإلحغاء. ب م٣ّغب م٘ جٞى  اإلاىا٣ٞت، وحب وحىص مىا٣ٞت ٢ٍغ

لُه ًدٓغ زخان الٟخُ (4)  اث.زخان ؤلاهار مماعؾت ج٣لُضًت ٢اؾُت ومهُىت، وهي بمثابت حٗظًب، ٖو

ٗت ؤلاؾالمُت، ٞ ؤلاحهاى مسال٠ (5)  إله٣اط خُاة ألام.الم جٟغيه الًغوعة الُبُت، زانت م ،هى مدٓىع للكَغ

 االَعًبو  دشَخ . 16انًبدح 

تبلى  ل٩ل شخو الح٤ في الاهًمام ، والاهدؿاب بلي مىٓماثؤالح٤ في الخىُٓم طل٪ ٌكمل  . و شخو آزغ ؤو مجمٖى

كمل ؤًًا خ٣ه  خؼابوألا  ه٣اباث الٗما٫بما في طل٪  ً، و في الؿُاؾُت. َو ام  ال ًجىػ ٖضم الاهًمام بلى آزٍغ بٚع

ً ؤو حمُٗاث  .شخو ٖلى الاهًمام بلى ؤٞغاص آزٍغ

 دشَخ انذٍَ وانؼمُذح - 17انًبدح 

ت في مماعؾت صًىه. (1)  ل٩ل شخو الحٍغ
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 .ضعالُتُالم في حمهىعٍت الهىما٫ الًٟدٓغ وكغ ؤي صًً ٚحر ؤلاؾ (2)

 وانزؼجُش  انشأٌ. دشَخ 18انًبدح 

غى عؤًه، و٦ظل٪ بدث وخهى٫ ج ل٩ل شخو الح٤ في (1)  اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫.وه٣ل بجي ٖو

ت ال٣ى٫، (2) ت الخٗبحر جخًمً خٍغ ت  خٍغ الم ؤلال٨ترووي وؤلاهترهذو٧ل ما ًىضعج ج، الصحاٞتوخٍغ  .دذ ؤلٖا

خهببضاٖه الٟجي بْهاعل٩ل شخو الح٤ في  (3)  .لبدث الٗلميٞت وااإلاٗغ في  ، و٦ظل٪ خٍغ

 غكًٍدشيخ ان - 19انًبدح 

 .مبرعجٟخِكه والخجؿـ ٖلُه بضون ؤمغ ٢اى ال ًجىػ ، و ز٫ ؤي شخو ؤو م٩ان آزغ زام بهغ صزى٫ مجًدٓ (1)

دًغ ٖلى اإلاال٣اض ي بهىعة مباقغ  ًجب ٢غاءة ؤمغ  (2)  ل اهتها٥ ال٣اهىن.دٟة ٖلى ناخب الؿ٨ً، ٍو

 زًبطدشَخ انزجًغ وانزظبهش واالدزجبج واالن 21انًبدح 

٣ت ؾلمُتحخماٖاث واإلاكاع٦ت ٞيها، والخٓاَغ والاخخجاج ل٩ل شخو الح٤ في جىُٓم ا (1) ، صون الحاحت بلى بٍُغ

 بطن مؿب٤.

 ل٩ل شخو الح٤ في ج٣ضًم الخماؾاث بلى ماؾؿاث الضولت. (2)

 واإللبيخ انزُمم دشَخ  21انًبدح 

تالل٩ل شخو ٣ًُم بهىعة ٢اهىهُت صازل ب٢لُم  (1) ت الحغ٦ت في ؤي حؼء مً ٢امت، وخؤلا جمهىعٍت الح٤ في خٍغ ٍغ

 مٛاصعتها.و البلض،

 ل٩ل مىاًَ الح٤ في صزى٫ البلض والب٣اء ُٞه، وله الح٤ في الحهى٫ ٖلى حىاػ ؾٟغ. (2)

 انذك فٍ انًشبسكخ انغُبعُخ - 22انًبدح 

 :ل٩ل مىاًَ الح٤ في اإلاكاع٦ت في الكاون الٗامت. ٌكمل َظا الح٤  (1)

(ً  بلى خؼب ؾُاس ي، واإلاكاع٦ت في ؤوكُت الحؼب. ؤو الاهًمام ؤ( الح٤ في ج٩ٍى

 ألي مىهب صازل الحؼب الؿُاس ي. ب( الح٤ في ؤن ًيخسب الصخو)

يخسب.ل٩ل مىاًَ ٌؿخىفي الكغوٍ   (2) يخسب وٍُ ًَ  اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن الح٤ في ؤن 

٣ا لهظ2و)(1بليها في ال٣ٟغة ) الح٣ى١ اإلاكاع   (3) ا الضؾخىع و٢اهىن ًهضٍع البرإلاان ( في َظٍ اإلااصة ًجب جُب٣ُها ٞو

 ضعالي .ُالٟ
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 وانًهُخ انؼًم انذشفخ و دشَخ – 23انًبدح 

ت جامت. خه بدٍغ  ل٩ل مىاًَ الح٤ في ازخُاع مهىخه ؤو ٖمله ؤو خٞغ

 ػاللبد انؼًم - 24انًبدح 

 .ل٩ل شخو الح٤ في ٖال٢اث ٖمل ٖاصلت (1)

 .َظٍ الى٣اباثفي ؤوكُت اع٦ت واإلاك ،والاهًمام بليها ،ه٣ابت ل٩ل ٖامل الح٤ في حك٨ُل (2)

 ل٩ل ٖامل الح٤ في ؤلايغاب. (3)

جخٗل٤ بكاون  التي في اإلاؿاوماث الجماُٖت ٖمل الح٤ في الاهسغاٍؤو عب ل٩ل مىٓمت ه٣ابُت ؤو ؤعباب الٗمل،  (4)

 الٗمل.

خضاء الجيس يوزانت اليؿاءًخمخ٘ حمُ٘ الٗما٫، (5) والخمُحز  ،والٟهل الٗىهغي  ،، بد٤ زام في الحماًت مً الٖا

 في ؤما٦ً الٗمل  .اإلاؿاواة في الجيـ  ومماعؾت ٖمالُت مٖ٘مل  في م٩ان الٗمل. ًجب ؤن ًخىا٤ٞ ٧ل ٢اهىن 

 انجُئخ - 25انًبدح 

 ج٩ىن مدمُت مً الخلىر واإلاىاص الًاعة.و ، في الِٗلالح٤ في بِئت ال جًغ بصحخه وعٞاَُخه ل٩ل شخو  (1)

ًخم الحٟاّ ٖليها مً  الى٢ذ الظي للبلض، في ل٩ل شخو الح٤ في الحهى٫ ٖلى خهت مً اإلاىاعص الُبُُٗت (2)

 الاؾخٛال٫ اإلاٍٟغ الظي ٢ض ًًغ بالبِئت.

 انًًزهكبد - 26انًبدح 

 بها وبُٗها ؤو ه٣ل مل٨ُتها متى قاء. امخال٥ الثروة واؾخسضامها والخمخ٘ل٩ل شخو الح٤ في  (1)

ا ًد٤ للضولت مهاصعة  (2) و جمذ مهاصعة ممخل٩اجه . ؤي شخٖىضما ج٣خط ي اإلاهلحت الٗامتاإلامخل٩اث بحباعًٍ

ٌ الٗاص٫ مً الضولت  بٛغى اإلاهلحت الٗامت له  .ب٣غاع مً اإلاد٨مت٩ًىن  ؤو  ًخم الاجٟا١ ٖلُهالح٤ في الخٍٗى

 االلزصبد وانذمىق االجزًبػُخ – 27انًبدح 

 كغب.هُٟٓت للمُاٍ  الح٤ في الحهى٫ ٖلىل٩ل شخو  (1) 

اًت الصحُت، و الحهى٫ ٖلى  الح٤ في ل٩ل شخو (1) اًت  خغمانال ًجىػ الٖغ ؤي ؤخض مً الحهى٫ ٖلى الٖغ

 الصحُت الُاعثت ألي ؾبب، بما في طل٪ ٖضم ال٣ضعة الا٢خهاصًت.

اًت احخماُٖت ٧املت ل٩ل شخو الح٤ في الحهى٫  (2)  .ٖلى ٖع

لب خماًت  فيالح٣ى١ اإلاٗتٝر بها في َظٍ اإلااصة حكمل خ٤ ٧ل شخو  (3) ٣ا ٧امل َظٍ الح٣ى١  واؾدُٟاءَو ٞو

 جضزل مً الضولت ؤو ؤي َٝغ آزغ.لل٣اهىن، وصون 
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زام ال مً الخمُحز؛ ٖلى صٖم وألا٢لُاث التي ٖاهذ ٍَى ،واإلاٗا٢حن ،واإلاؿىحن ،خهى٫ اإلاغؤةيمان  ًجب (4)

 خ٣ى٢هم الاحخماُٖت والا٢خهاصًت. ؾدُٟاءإل 

 سػبَخ األعشح - 28انًبدح 

 ٘ ٖلى ٖاج٤ الضولت.واحب ٢اهىوي ٣ً. وخماًخه اإلاجخم٘ ٖماص ألاؾغة، التي هيالؼواج َى ؤ ؾاؽ  (1)

ٟا٫ (2) اًت ألام وألَا  واحب ٢اهىوي ٖلى الضولت. ٖع

اًت وال (3) غ َظوربُت. بما في طل٪ الخٗلُم والتضًه،ل٩ل َٟل الح٤ في ٖع اًت مً ٢بل في خاالث ٖضم جٞى ٍ الٖغ

ٟا٫ الكىإع ومجهىلي الىالضًً مثل َظٍ الح٣ى١  اًخه، وأَل  والضولت، ألاؾغة، ًجب بًجاص حهت ؤزغي ج٣ىم بٖغ

 ٧املت. والحهى٫ ٖليها خماًت جل٪ الح٣ى١  ًٖ هي اإلاؿاولت بك٩ل زام

اًت ال٣اهىهُت مً ؤوالصٍ البالٛحنللىالض الظي ال ٌؿخُُ٘ بٖالت هٟؿ (4)  .ه خ٤ الٖغ

تاج ٢اهىهُا صون ٩ًىن الؼو ال  (5) حن صون ؾً الؼواجواإلاغؤة، ؤو بطا ٧ان ؤ مً الغحل اإلاىا٣ٞت بدٍغ  .ي مً الُٞغ

 األغفبل - 29انًبدح 

 الجيؿُت.و في الحهى٫ ٖلى اؾم نالح  مىظ الىالصة َٟل الح٤ل٩ل  (1)

خضاءل٩ل َٟل الح٤ في الحماًت مً ؾى (2)  ؤو ؤلامتهان. ء اإلاٗاملت ؤو ؤلاَما٫ ؤو الٖا

ٟا٫ال ًجىػ  (3) م، ؤو حك٩ل زُغا ٖلى صحتهم  ال جدىاؾب م٘ زضماث بإٖما٫ ؤو ج٣ضًم ؤن ٣ًىم ألَا ؤٖماَع

م.  وهمَى

ٟا٫ ٣ٞاخخجاػ  ًم٨ً (4) غ خل آزغ ِألَا م مدضوصة، وفي ْغوٝ مىاؾبت، و  إلاضةو ، ٖىضما ال ًخٞى ال ًجىػ اخخجاَػ

م  ٟا٫ اإلا٣غبحن باحخجاَػ جب بباٙل ؤ٢غباء ألَا  في ؤؾٕغ و٢ذ مم٨ً.وؾِ البالُٛحن باؾخثىاء طويهم اإلا٣غبىن، ٍو

 بلى الٓلم.لخٟاصي ؤي مغاٞٗاث ٢ض جاصي  ،ٖلى مؿاٖضة ٢اهىهُت ٖلى ه٣ٟت الضولتلألَٟا٫ خ٤ الحهى٫  (5)

ضم اؾخسضامهم في  ،لألَٟا٫ خ٤ الحماًت (6)  .الجزاٖاث اإلاؿلحتٖو

ت ص (7) ٟا٫ لها ألاولٍى  .وما، ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بما ًسو مهالحهممهلحت ألَا

 ؾىت. 18في َظٍ اإلااصة، ٧لمت "َٟل" حٗجي ؤي شخو ٣ًل ٖمٍغ ًٖ  (8)

 انزؼهُى - 31انًبدح 

 .الخٗلُم خ٤ ؤؾاس ي لجمُ٘ اإلاىاَىحن الهىمالُحن (1)

ت. ٖلى الخٗلُمفي الحهى٫  اإلاىاَىُحن الح٤لجمُ٘  (2)  اإلاجاوي ختى اإلاغخلت الثاهٍى
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غألاولى  الح٩ىمت ُٗيح (3)  الٗام. ووكغ الخٗلُم ،وجىؾُ٘ ،ٍت لخٍُى

٣ا لل٣اهىن وجمالخانت  بوكاء اإلاضاعؽًجب  (4)  .اقُا م٘ البرامج واإلاىاهج الخٗلُمُت للبلضواإلاٗاَض والجامٗاث ٞو

غ ج حصج٘ الح٩ىمت (5) ألالٗاب الكٗبُت، و ،بالث٣اٞت والنهىى،الدك٨ُلي والًٟ،وؤلابضإ ،الٗلمي لبدثاٍُى

 والخ٣الُض الحمُضة للكٗب الهىمالي.

  (6)  .خإ٦ض مً جُب٣ُهجو مىخضا ٖلى حمُُ٘ مضاعؽ البالص،  الح٩ىمت مىهجا حٗخمض (6)

 .ٗلمُتال البدىر، واإلاٗاَض الٟىُت، والخ٨ىىلىحُا ومغا٦ؼ الخٗلُم الٗالي جُىع الح٩ىمت (7)

َظا ألامغ ال ٌؿغي ٖلى الٗامت والخانت.  بلؼامُا للخالمُظ في ٧ل اإلاضاعؽ ٩ًىن جضَعـ ماصة التربُت ؤلاؾالمُت (8)

 .اإلاضعاؽ اإلاملى٦ت لٛحر اإلاؿلمحن

 . انهغخ وانثمبفخ31انًبدح 

ؼ  (1) لى ال٣ًاء والخ٣الُض الحمُضة للكٗب الهىمالي، في الى٢ذ الظي جدغم ُٞه ٖ ،الث٣اٞت ًجب ٖلى الضولت حٍٗؼ

 ٖلى الٗاصاث ال٣ضًمت والحضًثت التي جًغ وخضة وخًاعة وؾالمت اإلاجخم٘.

سُت للبالص، في خحن حٗم واإلاىا٢٘ألاقُاء ج٣ىم الضولت بجم٘ وخماًت وخٟٔ  (2) ت والخ٣ىُت الخاٍع غ اإلاٗٞغ ل ٖلى جٍُى

 التي جم٨نها مً ال٣ُام بهظٍ اإلاؿاولُت.

ؼ الث٣اٞاث  ٖلى الضولتًجب  (3)  اإلادلُت لأل٢لُاث.واللهجاث حٍٗؼ

٣ا للح٣ى١ ألاؾاؾُت اإلاٗتٝر بها في َظا الضؾخىع. الح٣ى١  مماعؾتًجب  (4)  اإلاظ٧ىعة في َظٍ اإلااصة ٞو

 انذك فٍ انذصىل ػهً  انًؼهىيبد - 32انًبدح 

 الضولت.لضي اإلاٗلىماث الحهى٫ ٖلى ل٩ل شخو الح٤ في  (1)

خ٣ى١ ؤزغي ؤًت خماًت و ؤإلاُلىبت لخىُٟظ او  ،زغل٩ل شخو الح٤ في الحهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث التي لضي َٝغ آ (2)

 .مؿخد٣ت

 اإلاٗلىماث. ضعالي ؤن ًهضع  ٢اهىًها ًًمً خ٤ الحهى٫ ٖلىًُجب ٖلى البرإلاان الٟ (3)

 ؼبدنخانداسَخ انمشاساد اإل. 33انًبدح 

ت الهاصعة مً الؿلُاث ا مبرعة وجم بجساط ٢غاو ٢اثمت ٖلى ال٣اهىن،  ل٩ل شخو الح٤ في ؤن ج٩ىن ال٣غاعاث ؤلاصاٍع َع

  .ث ٖاصلتغاءابةح
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 وانذفبعدك انزمبظٍ  – 34انًبدح 

٘ صٖىي ٢اهىهُت ؤمام  (1)  .اإلادا٦م اإلاسخهتًد٤ ل٩ل شخو ٞع

َاع ، وفي بحلؿت اؾخمإ ٖلىُتوجخم في  ،ومداًضة ،مد٨مت مؿخ٣لت ٖاصلتالخ٣اض ي ؤمام  ل٩ل شخو الح٤ في (2)

 :ػمجي م٣ٗى٫، ؤو ؤي مجلـ آزغ ًد٤ له اجساط ال٣غاع

 ؛ اإلاضهُت و الىاحباث لت جخٗل٤ بالح٣ى١ ؤي مؿإ)ؤ( 

ترجب ٖلُه ٣ٖاب )ب( ٕى يضٍ ٍو   .ؤي ٞٗل حىاجي آزغ مٞغ

 .جمغ ٖليها في ؤي مغخلت ؤو مؿخىي  َٝغ ٞيها،ًٖ هٟؿه في ال٣ًُت التي َى  ًد٤ ل٩ل شخو ؤن ًضاٞ٘ (3) 

ا جًمً  (4) ًُ ا ٢اهىه ًٖ ا لألشخام الظًً ال ًمل٩ىن  الضولت صٞا ًُ  طل٪. ٖلىالُت اإلا ال٣ضعة مجاه

ا بلى اإلاهلحت الٗامت.جًمً   (5) ًُ ا لألٞغاص ؤو اإلاجخمٗاث بطا ٧اهىا ٌؿٗىن ٢اهىه ًُ ا مجاه ًُ ا ٢اهىه ًٖ  الضولت صٞا

 . دمىق انًزهى35انًبدح 

مخه ٧البريءاإلاتهم  (1)  بك٩ل نهاجي مً ٢بل مد٨مت. ختى جثبذ حٍغ

 باللٛت التي ًٟهمها. جى٢ُٟه ابالح٤ في ؤن ًخم بٖالمه ٖلى الٟىع بإؾب جى٢ُٟهل٩ل شخو ًخم  (2)

 .ًٖ خالخه ؤ٢اعبهالح٤ في ؤن ًخم بباٙل ؤؾغجه ؤو  ًخم اخخجاٍػل٩ل شخو  (3)

ام ؤي شخو ٖلى ال ً (4) متبٖتراٝ الا جىػ بٚع ٤  اٖتراٞاث ، وال ٌؿىض خ٨مه ٖلىجٍغ جم الحهى٫ ٖليها ًٖ ٍَغ

 ؤلا٦غاٍ.

 .ؾاٖت 48الح٤ في اإلاثى٫ ؤمام مد٨مت مسخهت زال٫  ل٩ل شخو ًخم اٖخ٣اله (5)

وبطا لم ٨ًً بم٣ضوعٍ ُٞجب ٖلى الح٩ىمت ؤن ج٣ىم  للضٞإ ٖىه، مدام جى٦ُلالح٤ في خم اٖخ٣اله ل٩ل شخو ً (6)

 بخُٗحن مدام له.

 مدا٦مت ٖاصلت. في الح٤ له ،حىاثُت مد٨مت بؿبب تهمتل٩ل شخو ًمثل ؤمام  (7)

 للمتهم الح٤ في خًىع مدا٦مخه. (8)

 .اإلا٣ضمت يضٍ ألاصلت ًٖالضٞإ ًٖ هٟؿه  فيللمتهم الح٤  (9)

      اإلاد٨مت. اللٛت التي حؿخسضمهابطا لم ٨ًً ًٟهم  ،ٖلى مترحم في الحهى٫ الح٤  للمتهم (10)

جب الؿماٚحر ٢اهىوي، في مغ٦ؼ  اإلاتهم  ًم٨ً اخخجاػ ال  (11) بِبه ومدامُهٍو اعة ؤَله َو  .ح له بٍؼ
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متشخو ؤي ، وال ًجىػ مٗا٢بت اإلاؿاولُت الجىاثُت شخهُت (12)  اعج٨بها شخو آزغ. بجٍغ

متمٗا٢بت ؤي شخو  ال ًجىػ  (13) بال٣اهىن في الى٢ذ الظي اعج٨ب ُٞه، ما لم  بؿبب اعج٩اب ٞٗل لم ٨ًً حٍغ

مت يض ؤلاوؿاهُت،  ال٣اهىن الضولي.في  ومىهىنت ج٨ً حٍغ

 انًزهًٍُ وانًجشيٍُ غهُىر - 36انًبدح 

٣ا لل٣اهىن، وؤنبًم٨ً ال٣بى٫ ٣ِٞ   (1) ج٩ىن حمهىعٍت ت حؿلُم ج٩ىن َىا٥ اجٟا٢ُ دؿلُم اإلاتهمحن واإلاجغمحن ٞو

ا ٞيها.  الهىما٫ الُٟضعالُت َٞغ

 لل٣اهىن الضولي و مماعؾاجه، ًجب ؤن ًخم حؿلُم اإلاهخمحن واإلاجغمحن  (2)
ً
٣ا جب ٖلى البرإلاان الٟضعالي بنضاع ٞو ٍو

 ٢اهىن ًىٓم حؿلُم اإلاجغمحن.

 انالجئىٌ وانهجىء - 37انًبدح 

بطا ٧ان َىا٥  آزغ جخم بٖاصجه ؤو ه٣له بلى ؤي بلض في ؤال الح٤ تضعالُُحمهىعٍت الهىما٫ الٟل٩ل شخو لجإ بلى  (1)

 .ل٣ٗابزٝى مبرع مً الخٗغى ل

البي اهىن الضولي والظي ًىٓم ال٣ ٢اهىن ًىا٤ٞضعالي بةنضاع ٣ًُىم البرإلاان الًٟجب ؤن  (2) ؤويإ الالحئحن َو

 اللجىء.

 رمُُذ انذمىق - 38انًبدح 

ُ بلح٣ى١ اإلاىهىم ٖليها في َظا الباج٣ُُض ا ًم٨ً (1)  أل بمىحب ال٣اهىن، قٍغ
ً
ٞغاص ؤو ت ؤال ٩ًىن ال٣اهىن مؿتهضٞا

اث مُٗىت.  مجمٖى

مى٣ُُا َظا الخ٣ُُض  في َظا الباب، بطا ٧ان زانتبهٟت  جم ج٣ُُضَاؤو  ،ًم٨ً ج٣ُُض َظٍ الح٣ى١ بال٣اهىن  (2)

٣ وم٣بىال بك٩ل واضح،  الضؾخىع. ا لل٣ُم اإلاىهىنت فيٞو

طاث الهلت  الح٣ى١ ًم٨ً ٢بىله مى٣ُُا، ًجب ؤن جازظ حمُ٘ اإلاؿاثل ٢غاع خى٫ ما بطا ٧ان ج٣ُُض ٖىضبجساط (3)

 في الحؿبان.

جد٣ُ٣ه مً زال٫ الخ٣ُُض،  الظي ًغاصؤَمُت الهضٝ و  ،ةاإلا٣ُض ى١ ُبُٗت وؤَمُت الح٣ب اإلاخٗل٣ت حكمل اإلاؿاثل (4)

ُل مً ج٣ُُض وما بطا ٧ان ًم٨ً جد٤ُ٣ الهضٝ هٟؿه م٘ الخ٣للخد٤ُ٣ َظا الهضٝ،  ؾىاء ٧ان ال٣ُض مىاؾًبا

 الح٣ى١ اإلا٣هىصة.

( مً الباب )الغاب٘ ٖكغ( 131في اإلااصة )ى١ ألاؾاؾُت للمىاًَ ؤزىاء خالت الُىاعت ج٣ُُض مدخمل للح٣جم جىاو٫  (5)

 لهظا الضؾخىع.
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 اَزهبكبد دمىق اإلَغبٌ رصذُخ :39انًبدح 

 ًىو ال٣اهىن ٖلى بحغاءاث مىاؾبت إلاٗالجت اهتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان.ًجب ؤن  (1)

ًم٨ً للىاؽ الىنى٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان ًجب ؤن ًخم الحهى٫ ٖليها مً زال٫ مد٨مت مخاخت لجت اهتها٧اث مٗا (2)

 بلُه بؿهىلت.

ً ٖلى ًٖ  الظَاب بلى مد٨مت للضٞإ ًجىػ لصخو ؤو مىٓمت (3) ً ٚحر ال٣اصٍع  .الضٞإ ًٖ ؤهٟؿهمخ٣ى١ آلازٍغ

 رفغُش انذمىق األعبعُخ - 41انًبدح 

ً جل٪ الح٣ى١ اإلاد٨مت جىيُذ اإلا٣انض مًجب ؤن جبدث ، في َظا الٟهليها ٖىض جٟؿحر الح٣ى١ اإلاىهىم ٖل (1)

 .ملهاوال٣ُم التي جد

خباع  ٖىض جٟؿحر َظٍ الح٣ى١  (2) ٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن الضوليجىٓغ اإلاد٨مت بٗحن الٖا مدا٦م لضو٫ و٢غاعاث ، في الكَغ

م مً ؤنها ٚحر ملؼمت باجبإ ٢، ٖلى الؤزغي   .هاغاعاتٚغ

خباع  ُب٤ُ ال٣اهىن جٖىض جٟؿحر ؤو  (3) ؤَمُت مىاص بك٩ل ٖام، ًجب ٖلى اإلاد٨مت ؤو لجىت جد٨ُم ؤن جإزظ بٗحن الٖا

 ب٣ضع ؤلام٩ان. ٢غاعاتها مخىا٣ٞت م٘ َظٍ ألاخ٩امَظا الباب، وحٗل 

ٗت ال ًم٨ً ؤن جخٗاعى م٘ الح٣ى١ ألازغي  الح٣ى١ ألاؾاؾُت اإلاىهىم ٖليها في َظا الباب (4) التي ٢غعتها الكَغ

غاٝ التي ًم٨ؤ ؤلاؾالمُت، ٗت والضؾخىع و ألٖا  .ً ؤن جخماش ى م٘ الكَغ

 نجُخ دمىق اإلَغبٌ - 41انًبدح 

٧اُٞت  مالُت ولضيها مىاعص مؿخ٣لت ًٖ الح٩ىمت، ؤلاوؿان ضعالي لجىت مسخهت لح٣ى١ ُيص ئ البرإلاان الًًٟجب ؤن  (1)

 لاليُإل بمهامها بٟٗالُت.

ؼ اإلاٗٞغًجب ؤن  (2) ٗت، وجدضًض مٗاًحر ت بد٣ى١ ؤلاوؿان، و حكمل مهام لجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان حٍٗؼ  زانت الكَغ

وعنض خ٣ى١ ؤلاوؿان صازل البلض، والخد٤ُ٣ في صٖاوي بهتها٧اث  خ٣ى١ ؤلاوؿان، واحباث ىُٟظلخ الخُب٤ُ

 خ٣ى١ ؤلاوؿان.

 انفصم انثبنث: واججبد انًىاغٍ

 واججبد انًىاغٍ - 42ح انًبد

٣ا للضًً ؤلاؾالمي، (1)  في ا ٞو
ً
 لح٣ى١ والىاحباث.جخُلب الٗضالت جىاػها

اث مماعؾت اإلاؿاواة نب (2)  :ًجب ٖلى ٧ل مىاًَ  ال ًم٨ً ٞهلها ًٖ الىاحباث.  لظل٪ الح٣ى١ و  والحٍغ

ىُا ومسلها لخىمُت وعٞاَُت بلضٍ؛ؤن ً )ؤ(  ٩ىن َو
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ًوالهالح الٗام، وؤلا  ،وألاؾغة ،هسغاٍ في ؤٖما٫ مُٟضة للمىاًَالا  )ب( اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل و  ؾهام في جىمُت الَى

 ُه؛ٞ

ؼ  )ج(  ؛ًٍؿاولُت ألابى محٍٗؼ

ىُت بالخٗاون  )ص( ؼ الىخضة الَى ً؛ اإلاىاَىحن م٘ حٍٗؼ  آلازٍغ

ؼ  )ٌ(  اإلاؿاءلت وؾُاصة ال٣اهىن؛مبضء  حٍٗؼ

ضاٞ٘ و  بمىاص الضؾخىع ؤن ٩ًىن ملما  )و(  البلض؛ و٢ىاهحن ضؾخىع الًٖ ؤن ًضٖم بازالم ٍو

ذ )ػ(  الاهخساباث؛ في مىاُٖض الحغم ٖلى الخهٍى

 ؛الضٞ٘ وبمىحب ال٣اهىن  ٣ضعجه ٖلى٣ٞا لو  ٗاممً ؤحل اإلاؿاَمت في ؤلاهٟا١ ال، ؤن ًلتزم بضٞ٘ الًغاثب )ح(

 .ضعالُتُب٢لُم حمهىعٍت الهىما٫ الٟ )ٍ( الضٞإ ًٖ

 انجبة انثبنث: األسض وانًهكُخ وانجُئخ

 األسض – 43انًبدح 

 الكٗب.وؤؾاؽ خُاة ، للهىما٫ ألاعى هي الثروة ألاَم (  (1

ٗالت ومىخجت  ٣ٍت ٖاصلتعى واؾخسضامها وبصاعتها بُغ ألا ًجب الحٟاّ ٖلى   (2)  .بك٩ل صاثمٞو

ً ٖلى مؿخىي  لألعى ؾُاؾت ضعالُتًُ٘ الح٩ىمت الٟجًجب ؤن   (3) ، جسً٘ للمغاحٗت اإلاؿخمغة. َظٍ الَى

 :جًمً ًجب ؤن  الؿُاؾت

 ؛الحهى٫ ٖلى ألاعاض ي والاؾخٟاصة مً زحراتهاؿاواة في ٞغم اإلا )ؤ(

 مل٨ُت ألاعاض ي والدسجُل؛خ٣ى١ يمان  )ب( 

٣ا إلاباصاؾخسضام ألاعى يمان   )ج(  صون بلحا١ يغع بها؛اؾخٛال٫ ألاعى ت ٞو

 مغى للجمُ٘؛بك٩ل ٖاحل و  واإلال٨ُت  ؤن ًخم خل الجزاٖاث خى٫ ألاعى )ص( 

 ألاعى التي ًمل٨ها شخو ؤو قغ٦ت؛ؤن ًخم جدضًض مؿاخت )ٌ( 

 ؛خ٣ى١ ؤصحاب ألاعاض ي الهٛحرةؾىء اؾخٛال٫ للحض مً ع باألعى جىُٓم جدغ٧اث ؾى١ الاججا)و( 

ًاءًجىػ للىالًاث  )ػ(   .ٖلى مؿخىاَاضعالُت وي٘ ؾُاؾت لألعى ُفي الضولت الٟ ألٖا
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ؤعاض ي حمهىعٍت  ًخٗل٤ باالؾخسضام الضاثم ألي حؼء مً ألاعى ؤو البدغ ؤو الجى مً ًجىػ مىذ ؤي جغزُوال  (4)

 عزو اؾخٗمالها .قغوٍ و ٢اهىًها ًدضص مؿاخت ومضة  ع البرإلاان الُٟضعالي. ًهضضعالُتُالهىما٫ الٟ

ًاء ضعالُت ، بالدكاوع م٘ الىالًاث ُج٣ىم الضولت الٟ (5)  ؾُاؾت  بىي٘ضعالُت وؤي حهت ؤزغي جسهها، ُفي الٟألٖا

 ت لخىُٓم واؾخسضام ألاعى.وآلُلألعى 

 انطجُؼُخ انثشواد - 44انًبدح 

ضعالُت ٖلى ج٣اؾم الثرواث ُفي الضولت الُٟت الهىمالُت م٘ الىالًاث التي ج٩ىن ؤًٖاء لضعاُجخٟاوى الضولت الٟ

٣ت صؾخىعٍتالُبُُٗت لجمه  .ىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت مً زال٫ ٍَغ

 انجُئخ - 45انًبدح 

ت لُحُٗي الح٩ىمت الٟ (1) للخىٕى ٢ض ًدؿبب في يغع  مما ونُاهتها حماًت البِئت واإلاداٞٓت ٖليهاضعالُت ألاولٍى

 البُىلىجي الُبُعي والىٓام البُئي.

غوجىمُت البِئت و  خماًت ضعالُتُؾ٩ان حمهىعٍت الهىما٫ الًٟجب ٖلى حمُ٘   (2)  ،وبصاعة، وجىُٟظ،اإلاكاع٦ت في جٍُى

 والبِئت. ،ونُاهت الثرواث الُبُُٗت ،وعٖاًت

ًاءالىالًاث و ضعالُت ًُجب ٖلى الح٩ىمت الٟ  (3)  :ًغع بُئيُت اإلاخإزغة بضعالُفي الضولت الٟ ألٖا

 ؛ضعالُتُمهىعٍت الهىما٫ الٟحومُاٍ  ؤعاض ي بحر ٖاحلت لخُهحر الىٟاًاث ال٣ظعة والخُغة اإلال٣اة فياجساط جضاؤ( (

ٗاث واٖخماص جضابحر ؾ )ب( ت إلاى٘ بل٣اءً الدكَغ وؾُاصة اهتها٧ا لل٣اهىن الضولي  والتي جمثل، الىٟاًاثوصًٞ  ،يغوٍع

 ؛عالُتضُحمهىعٍت الهىما٫ الٟ

ٌ مً اإلاؿاولحن ًٖ بل٣اء وصًٞ الخضابحر الالػمت للح اجساط)ج(  هىا في ٟاًاث، ؾىاء ؤ٧اجل٪ الىهى٫ ٖلى حٍٗى

 م٩ان آزغ؛ ؤو في ُٟضعالُتحمهىعٍت الهىما٫ ال

اصة باجساط الخضابحر الالػمت  )ص(  ُٗت الُبُ الثرواثومى٘ ألاوكُت التي جًغ  ،وخماًت البِئت ،وعٞ٘ ،وحصجحر ،خُاءإٖل

 والبِئت في البلض.

ًاء في الضولت الٟ بالدكاوع ضعالُت ُجً٘ الح٩ىمت الٟ  (4) ضعالُت ؾُاؾت ٖامت للبِئت لجمهىعٍت ُم٘ الىالًاث ألٖا

 .ضعالُتُالهىما٫ الٟ
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 انجبة انشاثغ: رًثُم انشؼت

 انفصم األول: انًجبدئ انؼبيخ نزًثُم انشؼت

 عهطخ انشؼت -46انًبدح 

  . لكٗب ٖىض الحاحتوو٦الء ا َُئاث كٗب، مؿخسضما الؿلُاث إلاداؾبتيخهي بالؾلُت الح٨م وج جبضؤ (1)

  جب ؤن ٩ًىن هٓام جمثُل الكٗبً (2)
ً
دُذمٟخىخا ؤن ج٩ىن بحغاءاجه و٢ىاٖضٍ و  ؛كاع٦تٞغنت اإلا للجمُ٘ ، ٍو

 مٟهىمت ببؿاَت.

ىاٞؿاث اإلا ؤػماث ٢ض جيكإ مً تٖلى مى٘ ؤًبك٩ل ٧اٝ وم٣ٗى٫ ٢اصعا  ًجب ؤن ٩ًىن هٓام جمثُل الكٗب (3)

 الؿُاؾُت وهخاثج الاهخساباث.

 انفصم انثبٍَ: االَزخبثبد

 َظبو االَزخبثبد واألدضاة  -47انًبدح 

ىُت اإلاؿخ٣لت  ،ضعالُتُٖلى مؿخىي الضولت الٟ باثوالاهخساهحن اإلاخٗل٣ت باألخؼاب وحسجُلها،ال٣ىا واللجىت الَى

ا مجلـ الك   .ضعاليُٗب في البرإلاان الٟلالهخساباث ؾِخم جدضًضَا ب٣ىاهُحن زانت ًهضَع

 انجبة انخبيظ: رفىَط صالدُبد انذكىيخ فٍ جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ

 انفصم األول: هُكم ويجبدئ انزؼبوٌ ػهً يغزىي انذكىيبد

 هُكم انذونخ -48انًبدح 

حن مً الح٩ىمت: ًخ٩ىن ٩َُل( 1)  الضولت في حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت، مً مؿخٍى

 ح٩ىمت الُٟضعالُت؛)ؤ( مؿخىي ال

ًاء ىالًاث)ب( مؿخىي ال  ُٟضعالُتالُٟضعالُت، والظي ًخإل٠ مً خ٩ىماث الىالًاث الفي الضولت  الُٟضعالُت ألٖا

ًاء، والح٩ىماث اإلادلُت.  ألٖا

لى بصعاة قاونها الح٩ىمت ال مباقغة  ( ال ًجىػ ؤن ج٣ىم مداٞٓت واخضة ٧ىالًت ُٞضعالُت ًٖى، وجخىلى2) ُٟضعالُت، ٖو

 .مداٞٓت ؤزغي ؤو م٘ والًت هي ًٖى في الضولت الُٟضعالُت زال٫ ؾيخحن إلاداٞٓت ؤن جىًم بلىا

 انفُذسانُخ وانًذَشَبد. بد انفُذسانُخ األػعبء فٍ انذونخػذد  ودذود انىالَ -49انًبدح 

ًاء في  ،ٖضصمجلـ الكٗب للبرإلاان الُٟضعالي ( ٣ًغع 1)  الجضًضة. لُٟضعالُتاالضولت وخضوص الىالًاث الُٟضعالُت ألٖا
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ًاء في الضولت   البرإلاان الُٟضعالي، ٢بل جدضًض ٖضص وخضوص  الىالًاث الُٟضعالُت ( ٣ًىم مجلـ الكٗب في 2) ألٖا

غ م٘ الخىنُاث إلاجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعالي  . ىُت ج٣ىم بالضعاؾت، وج٣ضًم ج٣ٍغ  الُٟضعالُت، بخُٗحن لجىت َو

دضص ما ًلي:ي مجلـ الكٗب ف ٣ًٍغ ( ؾً ٢اهىن 2اع بليها في البىض )( ٌؿب٤ حؿمُت اللجىت اإلاك3)  البرإلاان الُٟضعالي  ٍو

 )ؤ( مؿاولُاث وؾلُاث اللجىت؛

ًاء في الضولت الُٟضعااإلاٗاًحر التي ٌؿدىض بليها  )ب(  ل حؼءا مً لدك٨ُل الىالًاث ألٖا ًلُت، والكغوٍ التي جَا  الَى

ًاء   ضولت الُٟضعالُت.في اللالهًمام بلى الىالًاث ألٖا

غ١ حُٗحن ؤًٖاء اللجىت، ومضة الخ٩ل٠ُ، وم٩اٞأتهم. ت، َو  )ج( ٖضص ؤًٖا اللجىت، وقغوٍ الًٍٗى

ًاء في الضولت الُٟضعالُت ب٣اهىن ًهضٍع بغإلاان الىالًاث 4) اث في الىالًاث ألٖا ( ًخم جدضًض ٖضص وخضوص اإلاضًٍغ

هاص١ ٖلُه مجلـ ال ًاء في الضولت الُٟضعالُت، ٍو  كٗب في البرإلاان الُٟضعالي.ألٖا

ًاء  خضوص الىالًاث الُٟضعالُت ج٣ىم( 5) خضوص  اإلاداٞٓاث التي ٧اهذ ٢اثمت في في الضولت الُٟضعالُت، ٖلى ؤؾاؽ ألٖا

 . 1991ٖام

 .وهي خغة في ٢غاعاَا ؤو ؤ٦ثر  لدك٨ُل  والًت ًٖى في الضولت الُٟضعالُتًجىػ اجداص  مداٞٓخحن ٖلى ألا٢ل  ( 6)

 انًجبدئ انفُذسانُخ فٍ جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ -51انًبدح 

ا مً  حَر ُٗت ٚو اثٟها الدكَغ اث الح٩ىماث في حمُ٘ الخٗامالث ُٞما بُنها وزال٫ مماعؾت ْو ًجب ٖلى مسخل٠ مؿخٍى

 :اث ألازغي، مغاٖاة مباصت الُٟضعالُت آلاجُتالؿلُ

 ؛بث٣ت وصٖم الجمهىع  ؤن ًخمخ٘ ٧ل مؿخىي خ٩ىميًجب  )ؤ( 

 ًخم جىُٟظَا بك٩ل ٞٗا٫؛ الح٩ىمي بدُثؿخىي ء ٧ل ؾلُت خؿب اإلا(  ًجب بُٖا)ب

ت ٖال٢اث الخٗاون والضٖموحىص )ج(  ًاء في الضولت  الثىاجي  واؾخمغاٍع اإلاخباص٫ بحن خ٩ىماث الىالًاث الُٟضعالُت ألٖا

ًاء وبحن الضولت الُٟضعال،الُٟضعالُت مً حهت خضة وبغوح الى ُت مً حهت ؤزغي وبحن خ٩ىماث الىالًاث الُٟضعالُت ألٖا

 .َىُتالى 

ىُتالخضة قٗىع الى مً ؤحل وحىص  )ص(    اث ، َى ًجب  ؤن ًخمخ٘ ٧ل حؼء مً حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت بمؿخٍى

 مخمازلت مً الخضماث والضٖم الح٩ىمي؛

 ج٣اؾم زغواث البلض بك٩ل ٖاص٫؛ )َـ( 

 ًاصيها بٟٗالُت. حم٘ ؤلاًغاصاث ألي مؿخىي خ٩ىمي، ًم٨ً ؤن بؾىاص)و(  
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ت الجزاٖاث ٖبر الحىاع واإلاهالحت.  )ػ( حؿٍى

 انؼاللبد انزؼبوَُخ ثٍُ يخزهف يغزىَبد انذكىيبد فٍ جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ -51انًبدح 

ت ؤو مخٟاوجت، حُضة ن (  ًجب ؤن ٩ًىن ل٩ل مؿخىي خ٩ىمي ٖال٢اث حٗاو 1) اث مدؿاٍو  .ؾىاء ٖلى مؿخٍى

 ٖليها:وؾلُاث الح٩ىماث ألازغي، و  ،خضوص ؾلُاتها٩ىمت ي ٧ل خ(  ًجب ؤن جدترم وجدم2)

ؼ وخضة اإلاىاَىحن؛ اث الح٩ىماث ألازغي مً ؤحل حٍٗؼ ت ٞٗالت م٘ مؿخٍى  )ؤ( ب٢امت ٖال٢اث ؤزٍى

اث ألازغي الؿُاؾاث وألاوكُت التي جىٟظَا صازل مً الح٩ىماث ًجب ؤن ٣ًىم بةٖالم )ب(  ؤي مؿخىي  اإلاؿخٍى

اث ألازغي؛ مى٣ُتها  والتي ٢ض  ٩ًىن لها جإزحر ٖلى  اإلاؿخٍى

ت مكتر٦ت. ٘ جىمٍى  )ج(  ؤن ٩ًىن لضيهم ؾُاؾاث جسضم جسُُِ وجىُٟظ مكاَع

للح٩ىمت الُٟضعلُت والغئؾاء الخىُٟظًً لح٩ىماث  ئؾاء الخىُٟظًحن٣ٌٗض باهخٓام ماجمغ ؾىىي للغ ًجب ؤن ( 3)

غ ٖال٢اث ُٞ ًاء، مً ؤحل يمان وحىص وجٍُى  ضعالُت حٗاوهُت، والاجٟا١ ٖلى ما ًلي:الىالًاث  ألٖا

ؼ الىخضة الىَىُت؛  )ؤ( حٍٗؼ

 )ب(  جد٤ُ٣ ؤمً وؾالمت البلض؛

جي  للبلض؛ الؿى١ اإلاىخضؾُاؾاث ، و )ج( جىمُت الا٢خهاص الاحخماعي الَى

اَُت  الكٗب ؼ ٞع    ؛)ص( حٍٗؼ

 )َـ( جباص٫ اإلاٗلىماث.

اث الح٩ىماث بالضؾخىع ا  (4) جي، صون ًجب ؤن جلتزم حمُ٘ مؿخٍى ، ٚحر التي ؤن ًمىذ ؤي مؿخىي هٟؿه ؾلُتلَى

 . ًمىدها الضؾخىع 

 :ما ًلي٢اهىن ٣ًٍغ البرإلاان الُٟضعالي  ًجب ؤن ًىٓم   (5)

اث الح٩ىماث ثبحغاءاو  َُئاث)ؤ( بوكاء   ؛ حؿهل الخٟاٖل بحن مسخل٠ مؿخٍى

اث التي جيكإ بحن مسخل٠ مؿخٍىَُئاث وبحغاءابوكاء )ب(  اث الح٩ىماث ٢بل اللجىء بلى ث حؿهل خل اإلاىاٖػ

 اإلاد٨مت.
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 دكىيبد انىالَبد األػعبء فٍ انذونخ انفُذسانُخ   انؼاللبد انزؼبوَُخ ثٍُ -52انًبدح 

ًاء في الضولت الُٟضعالُت يمان جىُٓم (  ٖلى الح٩ىمت الُٟضعالُت وخ٩ىماث الىالًا1) احخماٖاث صوعٍت بحن ث ألٖا

ٟ ًاء و٦باع اإلاْى  تي جازغ ٖلى مىا٣َهم، والتي حكمل:حن إلاىا٢كت ال٣ًاًا العئؾاء والًاث ألٖا

 )ؤ( مهاصع اإلاُاٍ؛ 

 )ب( الؼعاٖت؛

 )ج( جغبُت اإلاىاش ي؛

 )ص( اإلاغاعي والٛاباث؛

 )َـ( م٩اٞدت الخصحغ وخماًت البِئت؛

 )و( الصحت؛

 )ػ( الخٗلُم؛

غ ال٣اهىن الٗغفي؛ب٢امت )ح(   ٖال٢اث وخىاع بحن قُىر ال٣باثل، وخماًت وجٍُى

 )ٍ( ب٢امت ٖال٢اث بحن ٖلماء الضًً؛ 

 )ي( الكباب.

ًاء في الضولت الُٟضعالُت الضزى٫ في اجٟا٢ُاث 2) ا ُٞما بُنها، ؤو م٘ الح٩ىمت ( ًجىػ للىالًاث ألٖا حٗاون للٗمل ؾٍى

ًاء الُٟضعالُت  في الضولت صون ؤن ج٩ىن ملؼمت ٢اهىهُا، وال جدىا٢ٌ م٘ الضؾخىع الُٟضعالي ؤو م٘ صؾاجحر الىالًاث ألٖا

 الُٟضعالُت. 

 . انًفبوظبد انذونُخ53انًبدح 

بكإن اإلاٟاوياث الىالًاث الُٟضعالُت ًجب ؤن جدكاوع الح٩ىمت الُٟضعالُت م٘ اإلاٗمى٫ به، الخٗاون  ج٣ضًغا لغوح( 1)

ا مً ال٣ًاًا اإلاهم  ث الضولُت.ُاباالجٟا٢طاث الهلت  تاإلاخٗل٣ت باإلاٗىهاث الخاعحُت ؤو الخجاعة ؤو اإلاٗاَضاث ؤو ٚحَر

( ٖىضما جازغ اإلاٟاوياث بك٩ل زام ٖلى مهالح جسو والًت ُٞضعالُت ًٖى في الضولت الُٟضعالُت، ًخم جضُٖم 2)

ًاء. ض الخٟاوض ي للح٩ىمت الُٟضعالُت، بممثلحن مً الح٩ىماث الىالًاث الُٟضعالُت ألٖا  الٞى

خامُت إلاهالح الىالًاث الُٟضعالُت  هٟؿها  ؤن حٗخبر ٖىض بحغاء اإلاٟاوياثًجب ٖلى الح٩ىمت الُٟضعالُت  ( 3)

ًاء ٓهغ طل٪ مً زال٫ ؤصائها. ألٖا  .ٍو
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 رىصَغ انغهطبد – 54انًبدح 

ًاء في الضولت الُٟضعالُت بكإن ج٣اؾم الؿلُاث الؿُاؾُت  ًخم الخٟاوى بحن  الح٩ىمت الُٟضعالُت والىالًاث ألٖا

جي اون الخاعحُت؛باؾخثىاء ما  ًلي: )ؤ( الك والا٢خهاصًت )ص( الؿُاؾت  ؛ )ج( الجيؿُت والهجغة؛)ب( الضٞإ الَى

 ؾلُاث ومؿاولُاث الح٩ىمت الُٟضعالُت.الى٣ضًت، والتي ًجب ؤن ج٩ىن يمً 

 انجبة انغبدط: انجشنًبٌ انفُذسانٍ

 انفصم األول: يىاد ػبيخ نهجشنًبٌ انفُذسانٍ

 يجبنظ  انجشنًبٌ انفُذسانٍ -55انًبدح 

 عالي لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت  مً:( ًخإل٠ البرإلاان الُٟض1)

 ؛الكٗب)ؤ( مجلـ 

 )ب( مجلـ الكُىر.

ُٗت و ُٟضعالي للبرإلاان الًًُل٘ مجلـ الكٗب ومجلـ الكُىر  (2) للٟهل الغاب٘ مً َظا ٣ٞا بالىاحباث الدكَغ

جي. ،الضؾخىع  الباب في َظا  ُٗت ٖلى اإلاؿخىي الَى  اإلاخٗل٤ باإلحغاءاث الدكَغ

 انجشنًبٌ انفُذسانٍ . أداء56انًبدح 

 :عاليمجالـ البرإلاان الُٟض

 )ؤ(  ًجب ؤن ًًُلٗا مٗا في ؤصاء الىاحباث اإلاكتر٦ت؛

 .ل مجلـ الىاحباث الخانت به لىخضٍ)ب( ًاصي ٧

 ثٍُ انًجهغٍُ.انىاججبد  انزششَؼُخ انًشزشكخ  -57انًبدح 

ُٗت اإلاكتر٦ت بحن اإلاجلؿحن حكمل الىاحباث  ا  :لدكَغ

ًغؤؾها عثِـ  حلؿاث مكتر٦تفي البرإلاان الُٟضعالي ومجلـ الكُىر ٣ٌٗض مجلـ الكٗب  بلى طل٪، )ؤ( ٖىض الحاحت

٣ا إلاا جىو ٖلُه  لىاثذ وؤهٓمتمجلـ الكُىر  .اإلاجالـ ، ؤو ؤي ًٖى مً البرإلاان الُٟضعالي، ٞو

زغ ًخم الاجٟا١ آ ؤي ًٖى اإلاكتر٦ت، ؤو عثِـ مجلـ الكٗب، ؤو  لجلؿاثًغؤؽ عثِـ مجلـ الكُىر اٖىضما  )ب( 

ذ لُه إلصاعة الجلؿاث اإلاكتر٦ت، الٖ  . ما لم ٨ًً َىا٥ حٗاص٫ في ألانىاث.٩ًىن لغثِـ الجلؿت خ٤ الخهٍى

، ًجىػ لغثِـ الجمهىعٍت الُٟضعالُت، بطا لي في جىُٓم ؤوكُخه وجىُٟظ مهامهالبرإلاان الُٟضعا )ج( صون جضزل في ؾلُت

٣ٖض حلؿت مكتر٦ت بسهىم ما  للبرإلاان وعثِـ مجلـ الكُىر  ؤن ًُلب مً عثِـ مجلـ الكٗب ى ألامغ ا٢خط 

 ًلي:

I. نُاٚت ؤلاحغاءاث اإلاىٓمت ألوكُت اللجان اإلاكتر٦ت للمجلؿحن؛ 
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II. ؛لتي جىنلذ بليها اللجان اإلاكتر٦تجىُٟظ بحغاءاث لخُب٤ُ ال٣غاعاث ا 

III.  ٣ا للباب  .15حٗضًل ومغاحٗت الضؾخىع ٞو

 فُذسانٍ:ان  انجشنًبٌ فٍ ؼعىَخان . ششوغ58انًبدح 

ت البرإلاان الُٟضعالي ؤن:  (1)  ٖلى الصخو اإلاىخسب لًٍٗى

زًبا ؤ ن ٩ًىن هاو ؾىت،  ٩ً25ىن مىاَىا لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت، ؾلُم ال٣ٗل، ال  ٣ًل ٖمٍغ ًٖ  )ؤ( 

 ؛مسجال

 زمـ ؾىىاث( 5خ٣ى١ مىاَىخه ب٣غاع مً اإلاد٨مت في آزغ ) )ب( لم ًخم حٗل٤ُ

 ؤصوى مً الخٗلُم الثاهىي ؤو ما ٌٗاصلها مً زبرة. ٩ًىن لضًه ٦دض )ج(   

 اؾخىفىمما بطا ٧ان اإلاغشح الىَىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث  ( ٢بل ٢بى٫ جغشح الصخو، ًجب ؤن جخد٤٣ اللجىت2)

 الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في َظٍ اإلااصة.

 أعجبة فمذاٌ  ػعىَخ انجشنًبٌ انفُذسانٍ -59انًبدح 

ت الب1)  ًلي: بما رإلاان الُٟضعالي( ًم٨ً ٣ٞضان ًٍٖى

اة الًٗى؛  )ؤ( ٞو

 ؛الًٗى في ؤصاء واحباجه باؾخمغاع )ب( بزٟا١

 اإلاجلـ الظي َى ًٖى ُٞه و٢بىلها؛ )ج(  ج٣ضًم الًٗى اؾخ٣الخه بلى

 صون ؾبب مى٣ُي؛ لًٗى ًٖ صوعجحن ٖاصجحن مخخالُخحن)ص( ُٚاب ا

 )َـ(  جىلي  الًٗى إلاىهب خ٩ىمي ٚحر وػاعي؛

٣ا لل٣اهىن.)و( حٗل٤ُ خ٣ى   ١ اإلاىاَىت للًٗى ٞو

خهالبرإلاان  ًٖى مً ( بطا ٣ٞض 2) ، ٞةن اإلاغشح الخالي له في هخاثج الاهخساباث الؿاب٣ت َى مً ًخىلى الُٟضعالي ًٍٖى

 اإلا٣ٗض.

ًىًما مً ًىم  30( ًىضح ٢اهىن الاهخساباث بحغاءاث ازخُاع  اإلاغشح  الخالي، الظي ًجب ؤن ًاصي الُمحن في ًٚىن 3)

ت للىاثب الظي ًدل مدله.٣ٞض  ان الًٍٗى

 والَخ انجشنًبٌيذح  - 61انًبدح 

ش بٖالن هخاثج الاهخساباث.4( مضة والًت البرإلاان الُٟضعالي هي )1)  ( ؤعب٘ ؾىىاث مً جاٍع
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 ( ًجىػ بٖاصة اهخساب ؤي ًٖى مً ؤ ًٖاء  البرإلاان الُٟضعالي.2)

 . واججبد  أػعبء انجشنًبٌ انفُذسان61ٍانًبدح 

٣ا إلاا ج٣خًُه اإلاهلحت الىَىُت.ؤن ٌٗمل ان الُٟضعالي ٖىض ؤصاء واحباجه لبرإلاًجب ٖلى ٧ل ًٖى في مجلس ي ا ( 1)  ٞو

( مً َظٍ اإلااصة ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ ؤي  1ي ال٣ٟغة )(  في الى٢ذ الظي ًاصي ُٞه الًٗى الىاحباث اإلاىهىم ٖليها ف2)

منها بهٝغ الىٓغ ًٖ  التي اهخسبسابُت لخمثُل صاثغجه الاهخزام  واحب ًاء مجلـ الكٗبمً ؤًٖٖى 

خباعاث   .ألازغي  الؿُاؾُت والاهخماءاث الحؼبُتالٖا

(  ٖلى ٧ل ًٖى في مجلـ الكُىر بالبرإلاان الُٟضعالي مؿاولُت زانت ًٖ جمثُل مهالح الىالًاث  الُٟضعالُت التي 3)

 الي.ًمثلها الًٗى، وخماًت الىٓام الُٟضعالي، م٘ الٗمل بغوح الخٗاون الُٟضع 

 انهجبٌ انًشزشكخ فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍ  - 62انًبدح 

 ( ًجىػ إلاجلس ي البرإلاان الُٟضعالي حك٨ُل لجان مكتر٦ت لدؿهُل ؤٖمالهما.1)

 اإلاجلؿان ٖضص اللجان اإلاكتر٦ت، وبحغاءاث جىُٟظ واحباتهم. ا٣ًغعَ تيال تالالثدت الضازلُت اإلاكتر٦ ( جدضص2)

 انجشنًبٌ انفُذسانٍانفصم انثبٍَ: يجهظ انشؼت فٍ 

 انغهطبد انزششَؼُخ نًجهظ انشؼت -63انًبدح 

ُٗت التي ًسخو بها  الُٟضعالي حمُ٘ الكٗب الهىمالي، ًمثل مجلـ الكٗب للبرإلاان  وحكمل الؿلُاث الدكَغ

 مجلـ الكٗب لىخضٍ ما ًلي:

 للباب 
ً
٣ا  ؛15)ؤ( اإلاكاع٦ت في حٗضًل الضؾخىع ٞو

ٌ الدك غ ؤو حٗضًل ؤو ٞع  لهظا الباب والباب )ب( جمٍغ
ً
٣ا ٗاث اإلاُغوخت ؤمامه ٞو  ؛15َغ

ا مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي؛  )ج( صعاؾت ال٣ىاهحن التي ٣ًَغ

ُٗت إلاجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي، باؾخثىاء حٗضًل الضؾخىع. ٌ الؿلُاث الدكَغ  )ص( جٍٟى

 ػذد أػعبء يجهظ انشؼت -64انًبدح 

ؾغي ومباقغ ي البرإلاان الُٟضعالي في ا٢ترإ ف ٍت الهىما٫ الُٟضعالُت ؤًٖاء مجلـ الكٗبَىى حمهىع ( ًيخسب مىا1)

 خغ.و 

خُاصي إلاجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعالي )اإلاجلـ ألصوى(  مً ماثخحن وزمؿت وؾبٗحن ) خ٩ىن الٗضص( 2ً)  (.275الٖا

ًاء مجلـ الكٗب في البرإلاان ال3) ٣ت مخىاػهت. ُٟضعالي حمُ٘ ٞئاث اإلاجخم٘( ًجب ؤن ًمثل الٗضص ؤلاحمالي أٖل  بٍُغ
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 بياُٞا ًهبذ ٖىضما ٌٛاصع  (  ؤي شخو ج٣لض  مىهب عثِـ  حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت،4)
ً
اإلاىهب ًٖىا

٣ا لمضي الحُاة في مجلـ الكٗب  .مً الضؾخىع  92لماصة ، ما لم ًخم ٖؼله مً َظا اإلاىهب ؤزىاء والًخه ٞو

 فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍ  ظ انشؼتوَىاة يجه سئُظ -65انًبدح 

ًاء ؾىا، ًجب ؤن ًيخسبىا  ( في الجلؿت ألاو٫ إلاجلـ الكٗب،1) مً بُنهم عثِـ اإلاجلـ التي ًغؤؾها ؤ٦بر ألٖا

 ( مً الىىاب.2وازىحن)

ًجب ؤن ًيخسب اإلاجلـ ؤخض ؤًٖاثه لغثاؾت الجلؿت  ،هىابه في بٌٗ ألاخُانو ( في خا٫ ٖضم خًىع الغثِـ 2)

 ما٢خا.

في ؤي خؼب ؾُاس ي، ُه/ جىلُتها، مىهبه /مىهبها، ًٖ ؤي مىهب ًجب ؤن ًخسلى عثِـ مجلـ الكٗب، ٢بل جىل (3)

جب ؤن ٩ًىن   ٍو
ً
 ٖىض ؤصاء واحباجه/ واحباتها. مداًضا

ًاء مجلـ الكٗب 4) ( ًخم اهخساب عثِـ مجلـ  الكٗب وهاثبُه مً زال٫ ا٢ترإ ؾغي بإٚلبُت الٗضص الاحمالي أٖل

خم ٖؼلهم بإٚلبُت زلثي  ؤًٖاء مجلـ الكٗب  الُٟضعالي.في البرإلاان ا  لُٟضعالي، ٍو

 دوساد  يجهظ انشؼت فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍ -66انًبدح 

( ًىما مً بٖالن 30اإلاىخسب خضًثا ؤن ٣ٌٗض حلؿخه ألاولى زال٫  زالزحن ) ُٟضعالي( ًجب ٖلى مجلـ الكٗب ال1)

ش او٣ٗ دضص جاٍع  لالهخساباث.الىَىُت اإلاؿخ٣لت  اص الجلؿت اللجىتهدُجت الاهخساباث الٗامت، ٍو

في البرإلاان الُٟضعالي ٣ٖض صوعجحن ٖاصًخحن ٧ل ؾىت، وحؿخٛغ١ ٧ل صوعة مضة ال ج٣ل  الكٗب (  ًجب ٖلى مجلـ2)

 (ؤقهغ.4ًٖ ؤعبٗت)

ش  الكٗب الالثدت الضازلُت إلاجلـ جدضص (3) تراث إلاجلـ الكللضوعاث الٗاصًت  الُٟضعالي اإلاىاُٖض والخىاٍع ٗب، ٞو

 ؤلاحاػة.

 صوعاث ٚحر ٖاصًت في خا٫: ٣ٖض الكٗب ًجىػ إلاجلـ( 4)

 )ؤ( صٖىة مً  عثِـ الجمهىعٍت الُٟضعالُت بىاء ٖلى َلب مجلـ الىػعاء؛

 )ب( صٖىة مً عثِـ اإلاجلـ؛ 

ً باإلااثت ) َلب ٦خابُابطا   )ج(   .لكٗب الُٟضعالي%( مً ؤًٖاء مجلـ ا20ما ال ٣ًل ًٖ ٖكٍغ

 انجشنًبٌ انفُذسانٍ دم يجهظ انشؼت فٍ -67انًبدح 

ًخم٨ً اإلاجلـ مً اإلاىا٣ٞت ٖلى ، ٖىضما ال باؾخثىاء ٢بل نهاًت ٞترجه ألاعب٘ ؾىىاثالكٗب  خل مجلـ ال ًم٨ً

 مً َظا الضؾخىع. 100 ً اإلااصةمجلـ الىػعاء وبغهامج الح٩ىمت بمىحب ال٣ٟغة )ج( م
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 جشنًبٌ انفُذاسنٍانالئذخ انذاخهُخ نًجهظ انشؼت فٍ ان -68انًبدح 

ًمً اإلاكاع٦ت ال٩املت التي جو به،  تالخان تالضازلُ الثدخه في البرإلاان الُٟضعاليالكٗب  (  ًجب ؤن ًيص ئ مجلـ1)

ًاثه.  أٖل

 م٩لٟت لخىُٟظ مهامه. ًخىػٕ بلى لجانُٟضعالي ؤن ًجب ٖلى مجلـ الكٗب للبرإلاان ال ( 2)

لضعاؾت اللجىت اإلاسخهت برإلاان الُٟضعالي، ٞةهه ٣ًىم بخ٩ل٠ُ ٖغى مكغوٕ ٢اهىن ٖلى مجلـ الكٗب في ال ( ٖىض3)

 .ضًم جىنُاث للجلؿت الٗامت للمجلـاإلاكغوٕ وج٣

ًه مً ٢بل اإلاجلـ، ال 4) مضة زالزحن ٢بل به٣ًاء ؤمام اإلاجلـ ًجىػ ٖغيه مجضصا  ( مكغوٕ ال٣اهىن الظي ًخم ٞع

ًه.30)  مً ًىم  ٞع
ً
 ( ًىما

الُٟضعالي ولجاهه مٟخىخت للجمهىع، ج٣ضًغا  للمباصت الٗامت  للكٟاُٞت  لبرإلاانالكٗب في ا( ج٩ىن حلؿاث مجلـ 5)

جب ؤن جدضصفي الضولت.  جلـ الكٗب.إلا مٛل٣ت  حلؿاث ٣ٖضزلُت الحاالث التي حؿخضعي يغوعة الالثدت الضا ٍو  

 عهطبد يجهظ انشؼت فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍ -69انًبدح 

ُٗتلي ( إلاجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعا1)  :هي ؾلُاث حكَغ

 ٌ غ ؤو حٗضًل ؤو ٞع  اإلاٗغويت ٖلُه؛ال٣ىاهحن )ؤ( جمٍغ

ت،   ٌٗضٍ مجلـ الىػعاء.والظي )ب( بوكاء ؤي ٢اهىن حضًض، باؾخثىاء ال٣اهىن اإلاخٗل٤ باإلاحزاهُت الؿىٍى

 ( ًخمخ٘ مجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعالي بالؿلُاث ؤلاياُٞت الخالُت:2)

 الىػعاء؛اإلاؿخ٣لت التي ٌٗغيها ٖليها عثِـ ٌ ٖلى اللجان )ؤ( اإلاىا٣ٞت ؤو الٞغ

ىُت؛َُئاث الضولت )ب(  مداؾبت ومغا٢بت  جي، وزانت في حىاهب يمان جُب٤ُ ال٣ىاهحن الَى  ٖلى اإلاؿخىي الَى

خمخ٘ مجلـ ، )ج( اؾخضٖاء عثِـ الىػعاء ىُت واإلا٩اجب اإلاؿخ٣لت. ٍو وؤًٖاء مجلـ الىػعاء وعئؾاء اللجان الَى

 بؿلُت بٖاصة الىٓغ في مىهب ؤي مؿاو٫ ال ًمخثل الؾخضٖاء اإلاجلـ.الكٗب 

٘ ألاًاصي مجلـ الىػعاء، وبغهامج الح٩ىمتؤًٖاء ، و )ص( مىذ الث٣ت لغثِـ الىػعاء بإٚلبُت الٗضص ؤلاحمالي إلاجلـ ، بٞغ

 .(1: +  50)   الكٗب 

٘ ( 1: +50حمالي إلاجلـ الكٗب )سحب الث٣ت ًٖ عثِـ الىػعاء وهاثبه / ؤو هىابه بإٚلبُت الٗضص الا )َـ(  ٤ ٞع ًٖ  ٍَغ

 ألاًاصي. 

 )و( اهخساب وب٢الت عثِـ الجمهىعٍت الُٟضعالُت ٖلى الىدى اإلاىهىم ٖلُه في الضؾخىع؛
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 )ػ( الايُإل بالىاحباث ألازغي التي  ًىو ٖليها الضؾخىع، لًمان الخىُٟظ اإلاىاؾب ومغاحٗت الضؾخىع.

 ت فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍَىاة يجهظ انشؼ  دصبَخ -71انًبدح 

خه ؤمامببضاء  للًغع بؿببًخٗغى الىاثب في مجلـ الكٗب ال ًجىػ ؤن  (1) مجلـ الكٗب في البرإلاان  عؤًه ؤو جهٍى

  .الُٟضعالي ولجاهه

، صون مىا٣ٞت مجلـ الكٗب للبرإلاان الُٟضعالي، بضٖىي حىاثُت، وال ًجىػ  اٖخ٣الهؤي هاثب ال ًجىػ مدا٦مت  (2)

مت جٟخِكه حؿضًا، ؤؤو  و جٟخِل مؿ٨ىه ؤو ؤي م٩ان آزغ زام به ما لم ًخم ال٣بٌ ٖلىه مخلبؿا بجٍغ

ال ًجىػ ال٣بٌ ٖلى هاثب ؤو بب٣اثه في السجً جىُٟظا لح٨م  ال٣بٌ. و٦ظل٪اؾخهضاع ؤمغ  ٢اهىهُا  حؿخىحب

 .، صون مىا٣ٞت مجلـ الكٗب٢ًاجي ولى ٧ان نهاثُا

٘ صٖىي ٚحر حىاثُت ٖلى الىاثب صون َلب مجىػ ً (3)  ىا٣ٞت مجلـ الكٗب.ٞع

 ًدضص ٢اهىن زام خهاهت هىاب مجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعالي. (4)

ت  الٗالواث جهٝغ (5) ىت اإلاغ٦ٍؼ واإلاؼاًا ألازغي اإلاؿخد٣ت لىىاب مجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعالي مً الخٍؼ

 للح٩ىمت الُٟضعالُت.

 فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍ.األخشي نًجهظ انشُىر وانغهطبد  انفصم انثبنث: انغهطخ انزششَؼُخ

 يجهظ انشُىر فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍ -71انًبدح 

ُٗت ما ًلي:الىالًاث ًمثل مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي  ًاء في الضولت الُٟضعالُت، وحكمل واحباجه الدكَغ  ألٖا

 للباب 
ً
٣ا  ؛15)ؤ( اإلاكاع٦ت في ٖملُت حٗضًل الضؾخىع، ٞو

ٌ غ ؤو حٗضًل ؤو ٞع  للمىاص  )ب( جمٍغ
ً
٣ا  ؛83-82ال٣ىاهحن اإلاٗغويت ٖلُه ٞو

 للمىاص 
ً
٣ا  ؛83-80)ج( صعاؾت ال٣ىاهحن اإلاٟىيت بلُه ٞو

٣ا للماصة   ؛89)ص( اإلاكاع٦ت في اهخساب عثِـ الجمهىعٍت الُٟضعالُت ٞو

٣ا للماصة  )َـ( ب٢الت الغثِـ  ؛92ٞو

٣ا لهظا الضؾخىع؛بحغاءا)و( اإلاكاع٦ت في   ث بٖالن الحغب ٞو

 يُإل بالىاحباث ألازغي التي ًىو ٖليها الضؾخىع، لًمان الخىُٟظ اإلاىاؾب ومغاحٗت الضؾخىع.)ػ( الا 

٣ا لهظا  الضؾخىع؛بحغاءا)ح( اإلاكاع٦ت في   ث بٖالن خالت الُىاعت ٞو

 )ٍ( اإلاكاع٦ت في آلُت حُٗحن ؤًٖاء اإلااؾؿاث الح٩ىمُت الخالُت، ٦ما ًىو َظا الضؾخىع:
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I. ؛ؤًٖاء مجلـ زضمت ال٣ًاء 

II.  ثِـ و٢ًاة اإلاد٨مت الضؾخىعٍت؛ع 

III.  ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث؛ اللجىتؤًٖاء  الَى

IV. ؤًٖاء لجىت الحضوص والُٟضعالُت؛ 

V. .ؤًٖاء لجىت خل الخالٞاث 

 انجشنًبٌ انفُذسانٍ  ػذد أػعبء يجهظ انشُىر فٍ -72انًبدح 

ًاء في الضولت الُٟضاعلُت ًيخسب قٗب الىالًا ان الُٟضعالي با٢ترإ مباقغ وؾغي ؤًٖاء مجلـ الكُىر في البرإلاث ألٖا

ض ٖضصَم ًٖ جب ؤال ًٍؼ ( مداٞٓت اإلاىحىصة في 18( ًٖىا ٖلى ؤؾاؽ زماهُت ٖكغ )54ن )حؤعبٗت وزمؿ خغ، ٍو

لى ؤؾاؽ ما ًلي:1991الهىما٫ ٢بل ٖام   ، ٖو

 في الضولت الُٟضعالُت؛ًٖاء )ؤ( ٖضص الىالًاث ألا 

ًاء في الضولت )ب(  ًاء في مجلـ الكُىرالُٟضعالُت ٖضص مدؿاو ٩ًىن لجمُ٘ الىالًاث ألٖا  ؛مً ألٖا

ًاء مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي ممثلحن بك٩ل مخىاػن لجمُ٘ ٞئاث الٗضص الاحمالي أٖل )ج( ًجب ؤن ٩ًىن 

 اإلاجخم٘.

 سئُظ وَىاة انشئُظ نًجهظ انشُىر فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍ -73انًبدح 

يخسب الغثِـ وهىاب عثِـ مجلـ الك خم ٖؼلهم مً زال٫ هٟـ ؤلاحغاءاث اإلاُب٣ت ٖلى ًُ ُىر في البرإلاان الُٟضعالي، ٍو

 اهخساباث عثِـ وهىاب عثِـ مجلـ الكٗب.

 دوساد يجهظ انشُىر فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍ -74انًبدح 

( ًىما مً 30زالزحن )ضًثا ؤن ٣ٌٗض حلؿخه ألاولى زال٫ اإلاىخسب خ ُٟضعالي( ًجب ٖلى مجلـ الكُىر في البرإلاان ال1)

ىُت اإلاؿخ٣لت  وجدضص اللجىتبٖالن هدُجت الاهخساباث الٗامت،  ش او٣ٗاص الجلؿت. لالهخساباثالَى  جاٍع

جب ؤن حؿخمغ ٧ل صوعة إلاضة 2) ( ًجب ٖلى مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي ؤن ٣ٌٗض صوعجحن ٖاصًخحن ٧ل ؾىت، ٍو

 ( ؤقهغ ٖلى ألا٢ل.4ؤعبٗت )

تراث ؤلاحاػة في الضوعاث الٗاصًت الالثدت الضازل ( جدضص3) ش ٞو ُت إلاجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي الخى٢ُذ والخىاٍع

 للمجلـ.

 :ٚحر ٖاصًت في خا٫ عاث( ًجىػ إلاجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي ؤن ٣ٌٗض صو 4)

 )ؤ( الضٖىة مً ٢بل عثِـ الىػاعء؛
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 ؛ )ب( الضٖىة مً عثِـ اإلاجلـ

ًاء في الضولت الُٟضعالُت.ًخحن ٖلى ألا٢ل مً الىالًاث وال  )ج( الُلب ٦خابُا مً  ألٖا

 انالئذخ انذاخهُخ نًجهظ انشُىر فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍ -75انًبدح 

جم٨ً مً اإلاكاع٦ت  ت به، والتي( ًجب ٖلى مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي ؤن ًيص ئ الالثدت الضازلُت الخان1)

ًاثه.  ال٩املت أٖل

 .م٩لٟت بدىُٟظ مهامه لجانبلى ـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي ( ًخىػٕ مجل2)

لضعاؾت اللجىت اإلاسخهت مكغوٕ ٢اهىن ٖلى مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي، ٞةهه ٣ًىم بخ٩ل٠ُ  ٖغى ( ٖىض3)

 ضًم جىنُاث للجلؿت الٗامت للمجلـ.اإلاكغوٕ وج٣

ًه مً ٢بل اإلاجلـ، 4) مضة زالزحن ل به٣ًاء ؤمام اإلاجلـ ٢بًم٨ً ٖغيه مجضصا ال ( مكغوٕ ال٣اهىن الظي ًخم ٞع

ًه.30)  مً ًىم  ٞع
ً
 ( ًىما

ج٣ضًغا للمباصت الٗامت للكٟاُٞت في  الُٟضعالي ولجاهه مٟخىخت للجمهىع، الكُىر في البرإلاان ( ج٩ىن حلؿاث مجلـ5)

جب ؤن جدضصالضولت.   اث ٞيها مٛل٣ت.الحاالث التي مً الًغوعي ؤن ج٩ىن الجلؿالالثدت الضازلُت  ٍو

 آنُخ ارخبر انمشاس فٍ يجهظ انشُىر فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍ -76انًبدح 

 واخض ما لم ًىو الضؾخىع زالٝ طل٪.نىث  ( ٩ًىن ل٩ل ًٖى في مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي1)

غ 2) للمجلـ ما لم ًىو البرإلاان الُٟضعالي بإٚلبُت ؤنىاث الٗضص الاحمالي ٢غاعاث مجلـ الكُىر في ( ًخم جمٍغ

 طل٪. ٝالضؾخىع زال 

 دعىس انىصساء نجهغبد يجهظ انشُىر فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍ  -77انًبدح 

ؤن ٩ًىن لهم خ٤ ٞيها صون  مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي، والخدضر خًىع حلؿاث ( ًجىػ للىػعاء1)

ذ الىػعاء الالثدت الضازلُت بمجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعلي في الجلؿاث الٗاصًت ؤن ًجُب ٞيها وجسى٫ . الخهٍى

 الكٟهُت مً ؤًٖاء مجلـ الكُىر.ٖلى ألاؾئلت اإلا٨خىبت ؤو 

( ًجىػ إلاجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي ؤو لجاهه اؾخضٖاء عثِـ الىػعاء وؤًٖاء مجلـ الىػعاء لُغح ؤؾئلت 2)

 جخٗل٤ بىاحباتهم.ٖليهم 

بٕى ٖلى ألا٢ل ٢بل ؤؾٚغى الاؾخضٖاء ٦خابُا  ًجب ؤن ٣ًىم مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي ؤو لجاهه بةباٙل (3)

ضص اإلادضص  .مً اإلاٖى
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 صبَخ أػعبء يجهظ انشُىر فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍد -78انًبدح 

اهت هٟؿها التي ًخمخ٘ بها ؤًٖاء مجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعالي بالحه( ًخمخ٘ ؤًٖاء مجلـ الكُىر في 1)

 اإلاىهىم ٖليها في َظا الضؾخىع.و البرإلاان الُٟضعالي 

 خل مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي. ( ال ًجىػ 2)

 نهجشنًبٌصم انشاثغ: اإلجشاءاد انزششَؼُخ انف

 يششوع انمبَىٌغىدح ي -79انًبدح 

٣ا لل1) ُٗت هي م٣ترح مكغوٕ ٢اهىن ًخٗل٤ث الدك، ٞةن ؤلاحغاءاضؾخىع (  ٞو    ب: َغ

 )ؤ( مغاحٗت وا٢تراح حٗضًل َظا الضؾخىع 

ت؛مكغوٕ ٢اهىن حضًض ال )ب( ٦خابت وبٖضاص مؿىصة   ًخٗل٤ باإلاحزاهُت الؿىٍى

ت؛)ج( ا٢تراح مكغوٕ ٢اهىن   حضًض ال ًخٗل٤ باإلاحزاهُت الؿىٍى

 .ا٢اثم ٧ان )ص( مغاحٗت ٢اهىن 

 للبرإلاان الُٟضعالي.احٗت َظا الضؾخىع في مجلـ الكٗب كغوٕ ٢اهىن إلاغ ممؿىصة ( ًبضؤ الى٣اف خى٫ 2)

 ( ًجىػ الكغوٕ في مىا٢كت ؤي مكغوٕ ٢اهىن في ؤي مً اإلاجلؿحن في البرإلاان الُٟضعالي.3)

 إَشبء انمىاٍَُ -81انًبدح 

جي مً زال٫:1)  ( ًجىػ بخضار مؿىصة مكغوٕ ٢اهىن ٖلى اإلاؿخىي الَى

 ؛ )ؤ( مجلـ الىػاعء

(هىاب مً ؤًٖاء مجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعالي، باؾخثىاء مؿىصة مكغوٕ 10ما ال ٣ًل ًٖ ٖكغة ) )ب(

ت التي ًيكئها مجلـ الىػعاء خهًغا.  ال٣اهىن الظي ًخٗل٤ باإلاحزاهُت الؿىٍى

 ( ًجىػ ا٢تراح مؿىصة مكغوٕ ٢اهىن إلاجلـ الكُىر بالبرإلاان الُٟضعالي بىاؾُت؛2)

 ؛ في الضولت الُٟضعالُتًٖى  ٢ل لىالًت ُٞضعالُتألاثل واخض ٖلى )ؤ( مم

 )ب( ؤي لجىت مً لجان مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي.

 غُبعُخ انمشاساد ان -81انًبدح 

 ( ًجىػ ل٩ل مً مجلس ي البرإلاان الُٟضعالي بوكاء ٢اهىن.1)
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ٌ مؿىصة مكغوٕ اُٟضعالي ٣ِٞ ( ًد٤  إلاجلـ الكٗب في البرإلاان ال2)  ل٣اهىن.ؾلُت ٞع

، ًجىػ ألي مً كغوٕ ٢اهىن بحن مجلس ي البرإلاان الُٟضعالي ُٞما ًخٗل٤ بمؿىصة م ( بطا ٧اهذ َىا٥ ازخالٞاث3)

بحن  ٖلُه إلاداولت خل الخالٞاث وا٢تراح مؿىصة مكغوٕ ٢اهىن مخ٤ٟمً اإلاجلؿحن حن صٖىة لجىت مكتر٦ت اإلاجلؿ

 . 52و  51ىدى اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصجحن ح الخٗاون بحن الح٩ىماث ٖلى العو اإلاجلؿحن اهُال٢ا مً 

٘  مؿىصة مكغوٕ ٢اهىن بلى عثِـ الجمهىعٍت 4)  لخى٢ُٗه ووكٍغ بهٟت عؾمُت. ( ًجىػ  إلاجلـ الكٗب ٣ِٞ ٞع

 يٍ يجهظ انشؼت نهجشنًبٌ انفُذسانٍ . يغىدح يششوع لبَىٌ ثذأ -82انًبدح 

 ث الخالُت:ؤلاحغاءاجىػ له اجساط ؤي مً ، ًالكٗب مكغوٕ ٢اهىن ؤمام مجلـًخم َغح مؿىصة ( ٖىضما 1)

ٍغ بٗض بحغاء حٗضًل ٖلُه، زم بخالخه بلى مجلـ الكُىر في البرإلاان ؤن ًمغع َظا اإلاكغوٕ ٦ما َى)ؤ(  ، ؤو جمٍغ

 الُٟضعالي للمىا٣ٞت ٖلُه؛ 

.ٌ ًه وبباٙل مجلـ الكُىر بالبرإلاان الُٟضعالي بإؾباب الٞغ  )ب( ٞع

، ًجىػ له اجساط مكغوٕ ٢اهىن ؤ٢ٍغ مجلـ الكٗبفي البرإلاان الُٟضعالي مؿىصة ر ًهل بلى مجلـ الكُى ( ٖىضما 2)

 ؤي مً ؤلاحغاءاث الخالُت:

ٍغ ٦ما ٢ضمه مجلـ الكٗب  بلى مجلـ الكٗب؛ ، وبٖاصة بعؾاله)ؤ( جمٍغ

 للبرإلاان الُٟضعالي، م٘ بُان ؤؾباب الخٗضًل؛ ال٣اهىن وبٖاصجه بلى مجلـ الكٗب )ب( حٗضًل مؿىصة مكغوٕ 

.ٌ ٌ مؿىصة مكغوٕ ال٣اهىن، وبٖاصجه بلى مجلـ الكٗب، م٘ ج٣ضًم ؤؾباب الٞغ  )ج( ٞع

، ٞةهه ًغؾله بلى عثِـ ( ٖىضما ًخل٣ى مجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعالي مكغوٕ ٢اهىن مغعٍ مجلـ الكُىر3)

 ، لخى٢ُٗه، ووكٍغ عؾمُا.الجمهىعٍت

، له مً ٢بل مجلـ الكُىرٗضًمؿىصة مكغوٕ ٢اهىن جم ح مجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعالي ( ٖىضما ًخل٣ى4)

 :مً ألامىع الخالُت ال٣ُام بإيًم٨ً له 

 )ؤ( ٢بى٫ الخٗضًل ٖلى م٣ترح مكغوٕ ال٣اهىن، زم ج٣ضًمه بلى عثِـ الجمهىعٍت لخى٢ُٗه، ووكٍغ عؾمُا.

ٌ الخٗضًل وببُا٫ ٢غاع مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي بإٚلبُت  ) ، زم بعؾاله ثهمً بحمالي ؤًٖا (2/3)ب( ٞع

 بلى عثِـ الجمهىعٍت، لخى٢ُٗه، ووكٍغ عؾمُا.

ًه مجلـ الكُىر، ًم٨ىه ال٣ُام بإي مما ًلي:5)  ( ٖىضما ًخل٣ى مجلـ الكٗب مؿىصة مكغوٕ ٢اهىن ٞع

ٌ والخسلي ًٖ مؿىصة مكغ   ؛ وٕ ال٣اهىن )ؤ( ٢بى٫ الٞغ
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ٌ مجلـ الكُىر  بإٚلبُت ) ، زم بعؾاله بلى عثِـ الجمهىعٍت لخى٢ُٗه لي ٖضص ؤًٖاثهبحما( مً 2/3)ب( ببُا٫ ٞع

 ووكٍغ عؾمُا.

 يٍ يجهظ انشُىر فٍ انجشنًبٌ انفُذسانٍ .يمزشح يغىدح يششوع لبَىٌ ثذأ . 83انًبدح 

 ال٣ُام بإي مما ًلي:مكغوٕ ٢اهىن، ًم٨ً له ٖىضما ًخل٣ى مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي مؿىصة  (1) 

ٍغ  ٍغ بٗض بحغاء صون )ؤ( جمٍغ  حٗضًالث ٖلُه، زم بخالخه بلى مجلـ الكٗب للمىا٣ٞت ٖلُه؛ حُٛحر، ؤو جمٍغ

ًه، وبباٙل مجلـ ٌ.الكٗب  )ب( ٞع  بإؾباب الٞغ

اجساط  ، ًجىػ له ٢اهىن مغعٍ مجلـ الكُىرمؿىصة مكغوٕ لكٗب للبرإلاان الُٟضعالي امجلـ  هىاب( ٖىضما ًخل٣ى 2)

 ث الخالُت:ؤلاحغاءا

 عثِـ الجمهىعٍت لخى٢ُٗه ووكٍغ عؾمُا. البرإلاان الُٟضعالي وبعؾاله بلى ما ٢ضمه مجلـ الكُىر في)ؤ( ٢بىله ٦

 لكُىر، م٘ ط٦غ ؤؾباب الخٗضًل؛)ب( حٗضًله وبخالخه بلى مجلـ ا

ًه وبخالخه بلى مجلـ الكُىر) ٌ.ج( ٞع  ، م٘  ؤؾباب الٞغ

ًجىػ له بجساط ؤي مً ً ٢بل مجلـ الكٗب ( ٖىضما ًخل٣ى مجلـ الكُىر مؿىصة مكغوٕ ٢اهىن جم حٗضًله م3)

 الخالُت: ؤلاحغاءاث

ذ زم بخالخه بلى   ؾمُا؛ع ووكٍغ عثِـ الجمهىعٍت لخى٢ُٗه )ؤ( ٢بى٫ الخٗضًل ٖلى مؿىصة مكغوٕ ال٣اهىن صون جهٍى

ٌ الخٗضًل وببُا٫ ال٣غاع الهاصع ًٖ مجلـ الكٗب  للبرإلاان الُٟضعالي بإٚلبُت ) حمالي ( بالىٓغ للٗضص ؤلا 2/3)ب( ٞع

ًاثه، زم  .بلى مجلـ الكٗببعحاٖه  أٖل

ًه مً ٢بل مجلـ الكٗب، ًجىػ له اجساط ؤي مً ( ٖىضما ًخل٣ى مجلـ الكُىر 4)  الاحغاءاثمكغوٕ ٢اهىن جم ٞع

 الخالُت:

ٌ ذ )ؤ( ٢بى٫ الٞغ  مكغوٕ ال٣اهىن؛ ، والخسلي ًٖ مؿىصة بضون جهٍى

 الي ؤًٖاثه، وبعحاٖه  إلاجلـ الكٗب.( مً بحم2/3)ب( ببُا٫ ٢غاع مجلـ الكٗب بإٚلبُت  )

، و٢ض جم ٢بى٫ الخٗضًل مً ٢بل مجلـ مً ٢بل مؿىصة مكغوٕ ٢اهىن ٢ض ٖضله(  ٖىضما ًخل٣ى مجلـ الكٗب 5)

الكُىر بالبرإلاان الُٟضعالي، ٞةهه ًخٗحن ٖلُه ج٣ضًم مؿىصة مكغوٕ ال٣اهىن بلى عثِـ الجمهىعٍت  لخى٢ُٗه، ووكٍغ 

 عؾمُا.
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ًه، و٢ض جم ببُاله مً ٢بل مجلـ الكُىر  ٖىضما ًخل٣ى ( 6) مجلـ الكٗب مؿىصة مكغوٕ ٢اهىن ٖضله ؤو ٞع

 الخالُت:إلاجلـ الكٗب اجساط ؤي مً ؤلاحغاءاث بالبرإلاان الُٟضعالي، ًجىػ 

ىا ًبُل م٣ترح مؿىصة ( مً بحمالي ؤًٖاثه، 2/3ببُا٫ ٢غاع مجلـ الكُىر  بإٚلبُت ) )ؤ(    ؛ مكغوٕ ال٣غاعَو

 اإلاكغوٕ لغثِـ الجمهىعٍت لخى٢ُٗه ووكٍغ عؾمُا. عؾا٫ مؿىصة ٢اهىن بغاع مجلـ الكُىر و ٢بى٫ ٢ )ب( 

كاع بليهما في بمؿىصة مكغوٕ ٢اهىن، اإلا ( بطا ٧اهذ َىا٥ ازخالٞاث بحن مجلس ي البرإلاان الُٟضعالي ُٞما ًخٗل7٤)

إلاداولت خل الخالٞاث وا٢تراح  ًجىػ ألي مً اإلاجلؿحن صٖىة لجىت مكتر٦ت مً اإلاجلؿحن (6( وال٣ٟغة )4ال٣ٟغة )

مؿىصة مكغوٕ ٢اهىن مخ٤ٟ ٖلُه  بحن اإلاجلؿحن اهُال٢ا مً عوح الخٗاون بحن الح٩ىماث ٖلى الىدى اإلاىهىم ٖلُه 

 مً َظا الضؾخىع. 52و  51في اإلااصجحن 

 َشش ودفع عجالد انمىاٍَُ -84انًبدح 

 مؿاولُت خٟٔ ووكغ السجالث عؾمُا. ُٟضعالُتلالٗام  لجمهىعٍت الهىما٫ اواإلادامي ًخىلى ؤمىاء اإلاجلؿحن 

 رطجُك  انمىاٍَُ -85انًبدح 

ُٗت اإلاظ٧ىعة في َظاٖىضما ٌؿخىفي ؤلاحغاءاحز الخىُٟظ مكغوٕ ال٣اهىن خمؿىصة م٣ترح ًضزل  الٟهل،  ث الدكَغ

 جى٢ُ٘ عثِـ الجمهىعٍت ووكٍغ عؾمُا.و 

 . غؼٍ انمبَى86ٌانًبدح 

ُٗت وبهٟاطَا ٢اهىن اؾخىفى ؤلا ( ال ًجىػ ًَٗ 1)  بال في خا٫ جىا٢ًه م٘ الضؾخىع.حغاءاث الدكَغ

 ( ًجىػ الًُٗ في ٢اهىن اؾخىفى الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في َظا الباب مً زال٫:2)

 ؛ًٖى في الضولت الُٟضعالُتوالًت )ؤ( حمُ٘ ؤًٖاء مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي ؤو ؤًٖاء 

 ان الُٟضعالي؛)ب( زلث ؤًٖاء مجلـ الكٗب في البرإلا

 ؛ )ج( مجلـ الىػعاء الُٟضعالي

 هازب مسجل ٖلى ألا٢ل.( 100000))ص(   ٖكغة آالٝ 

 لل٣ٟغة3)
ً
٣ا اجساط  لىخضَا ًد٤التي  ٖلى اإلاد٨مت الضؾخىعٍت مً َظٍ اإلااصة 2و  1 ( ًخم َغح ًَٗ ال٣اهىن، ٞو

 .ال٣غاع

٘ الًُٗ ؤمام ٟالى ( بطا ؤبُلذ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الًُٗ في ال٣اهىن، ًخم ص4٘ٞ) ٣اث مً ٢بل الُٝغ الظي ٞع

 اإلاد٨مت الضؾخىعٍت .

 .االًُٗ والبذ ٞيه احغاءاث( ًجب ؤن ًىو الىٓام ال٣ًاجي ٖلى 5)
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 انجبة انغبثغ: سئُظ جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ

 انصىيبل انفُذسانُخ ًهىسَخجسئُظ  -87انًبدح 

 ( عثِـ حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت َى:1)

 حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت؛ ؤؽ)ؤ( ع 

ىُت؛  )ب( عمؼ الىخضة الَى

 باصت ألاؾاؾُت للضؾخىع.ومٗؼػ اإلا)ج( خامي 

 لهظا الضؾخىع وال٣ىاهحن ألازغي لجمهىعٍت الهىما٫ 2)
ً
٣ا ( ًاصي عثِـ حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت بىاحباجه ٞو

 الُٟضعالُت.

 انصىيبل انفُذسانُخ ششوغ اَزخبة يُصت انشئبعخ نجًهىسَخ - 88انًبدح 

غ لضًه ما ًلي ألي مىاًَىهب عثِـ الجمهىعٍت الُٟضعالُت إلاهخساب ًجىػ الا    :جخٞى

  
ً
 ومؿلما

ً
 نىمالُا

ً
 ؛)ؤ( ؤن ٩ًىن مىاَىا

 ( ؾىت؛40) )ب( ؤال ٣ًل ٖمٍغ ًٖ ؤعبٗحن

ت جل٤ُ بهظا اإلاىهب؛ب ؤن ًخمخ٘)ج(   سبرة ؤو مٗٞغ

 )ص( ؾلُم ال٣ٗل؛

مت ٦)َـ(    بد٨م ؤنضعجه  مد٨مت.بري لم ًغج٨ب حٍغ

 اَزخبة سئُظ جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ - 89انًبدح 

، في حلؿت مكتر٦ت ًغؤؾها عثِـ مجلـ الكٗب ُٟضعالُتالبرإلاان الُٟضعالي بمجلؿُه عثِـ الجمهىعٍت  ال ( ًيخسب1)

 الُٟضعالي.

ٖىض اهخساب عثِـ ُٟضعالي ان الالٗضص ؤلاحمالي ل٩ل مجلـ في البرإلاما ال ٣ًل ًٖ زلثي ؤن ًدًغ ًجب  ( 2)

 الجمهىعٍت الُٟضعالُت.

ً )حلؿت  بترقُده فيًجب ؤن ٣ًىم  ( 3) ( هاثبا في مجلـ 20البرإلاان الُٟضعالي بمجلؿُه ما ال ٣ًل ًٖ ٖكٍغ

 ( ٖلى ألا٢ل.1الكٗب ؤو والًت ُٞضعالُت  واخضة)

 ًٖى نىث واخض. ُٟضعالُت، ٩ًىن ل٩لالٖلى اهخساب عثِـ الجمهىعٍت ( ٖىضما ًهىث ؤًٖاء مجلـ الكُىر 4)
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ي للبرإلاان الُٟضعالي، الظي ( ٖلى ٧ل مغشح عثاس ي ؤن ًبلٜ جغشحه للبرإلاان الُٟضعالي، وؤن ٣ًضم بغهامجه الاهخساب5)

 ًيخسب الغثِـ بٗض طل٪ بالخُىاث الخالُت:ؾٝى 

ذ الهخساب عثِـ الجمهىعٍت الُٟضعالُت باال٢ترإ الؿغي؛  )ؤ( ٩ًىن الخهٍى

ًاء مجلس ي ىػ بإٚلبُت زلثي الٗضص ؤلاحمالي للمغشح الظي ًٟبرإلاان الُٟضعالي بمجلؿُه عثِؿا ًيخسب الب( ) أٖل

 ؛ضعاليالبرإلاان الُٟ

ٟىػ بغثاؾت الجمهىعٍت الُٟضعالُت للمغشححن ألاعبٗت ألا٦ثر نىجا  حىلت زاهُتبطا لم ًٟؼ ؤي مغشح، ًخم بحغاء )ج(   ٍو

ًاء مجلس ي البرإلاان الُٟضعالي .اإلاغشح الظي ًدهل ٖلى ؤٚلبُت زل  ثي ألانىاث مً الٗضص ؤلاحمالي أٖل

ٟىػ بغثالثاهُت ًخم بحغاء حىلت زالثت  ًٟؼ ؤي مغشح في الجىلت )ص( بطا لم اؾت حمهىعٍت للمغشححن ألا٦ثر نىجا ٍو

ًاء مجلس يالهىما٫ الُٟضعالُت  البرإلاان  اإلاغشح الظي ًدهل ٖلى الٗضص ألا٦ثر مً ؤنىاث الٗضص ؤلاحمالي أٖل

 الُٟضعالي. 

 واججبد وعهطبد سئُظ جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ -91انًبدح 

 ِـ ما ًلي:حكمل ؾلُاث وواحباث الغث

٣ا لل٣اهىن؛  )ؤ( بٖالن خالت الُىاعت والحغب ٞو

 )ب(  ال٣اثض الٗام لل٣ىاث اإلاؿلحت؛

ؼ٫ ٢اصة ال٣ىاث اإلاؿلحت ٖلى اإلاؿخىي الُٟضعالي بىاء ٖلى  جىنُاث مجلـ الىػعاء؛ )ج( حُٗحن ٖو

ؼ٫ ؤو خل الح٩ىمت الُٟضعالُت مً مجلـ الكٗب في البرإلاان بطا لم جدهل ٖلى الث٣ت  )ص( حُٗحن عثِـ الىػعاء، ٖو

 (؛1: + 50الُٟضعالي بإٚلبُت بؿُُت )

 )َـ( ب٢الت الىػعاء ووػعاء الضولت وهىاب الىػعاء بىاء ٖلى جىنُت مً عثِـ الىػعاء؛

٘ ا ا البرإلاان ال)و( جى٢ُ٘ مكاَع  لخهبذ ٢اهىها؛ ُٟضعاليل٣ىاهحن التي ٣ًَغ

 ؛ًٟخخذ صوعاث مجلـ الكٗب)ػ( 

 ؛لكٗب مغة في الؿىت)ح( ًساَب مجلـ ا

 مساَبت مجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعالي في ؤي و٢ذ آزغ؛ًجىػ له  )ٍ( 

ً ٖلى اإلاؿ  لخىنُت مجلـ )ي( حُٗحن عثِـ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت واإلاد٨مت الٗلُا وال٣ًاة آلازٍغ
ً
٣ا خىي الُٟضعالي ٞو

 زضمت ال٣ًاء؛
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الضولت الُٟضعالُت بىاء ٖلى جىنُت مجلـ في الهُئاث )٥( حُٗحن ٦باع اإلاؿاولحن في الح٩ىمت الُٟضعالُت وعئؾاء 

 الىػعاء؛

 والهُئاث الٗلُا بىاء ٖلى جىنُت مجلـ الىػعاء؛ ،وال٣ىانل الٗامحن ،)٫( حُٗحن الؿٟغاء

 ال٣ىهلُاث ألاحاهب؛ألاحاهب وممثلي  ىماؾُحن)م( اؾخ٣با٫ الضبل

ىُت بىاًءا ٖلى جىنُت مجلـ الىػعاء؛ )ن( م الَى  مىذ ؤوؾمت الخ٨ٍغ

 )ؽ( خل مجلـ الكٗب الُٟضعالي ٖىض اهتهاء مضجه، للخىحه لالهخساباث؛

 .جس٠ُٟ ال٣ٗىبت ًٖ الجىاة، بٗض ؤزظ جىنُاث مجلـ زضمت  ال٣ًاء)ٕ( الٟٗى ؤو 

 اث الضولُت بٗض جىنُت مجلـ الىػعاء ومهاص٢ت مجلـ الكٗب.)ٝ( جى٢ُ٘ الاجٟا٢ُ

 يذح والَخ سئُظ جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ -91انًبدح 

( ؾىىاث، جبضؤ مً الُىم الظي ًاصي ُٞه ال٣ؿم، 4ًخىلى عثِـ حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت مىهبه إلاضة ؤعب٘ )

٣ا للماصة   مً الضؾخىع. 96ٞو

 سئُظ جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخويذبكًخ  سفغ انذصبَخ -92انًبدح 

( ًم٨ً إلاجلـ الكٗب الُٟضعالي ؤن ٣ًترح ٖؼ٫ عثِـ حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت بطا ٧ان متهما بالخُاهت 1)

ىُت ؤو الاهتها٥ الجؿُم للضؾخىع ؤو   ال٣ىاهحن ألازغي لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت. الخٗضي ٖلى الَى

(  ؤًٖاء مجلـ الكٗب 3/1ٖؼ٫ عثِـ حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت بما ال ٣ًل ًٖ زلث ) ج٣ضًم ا٢تراح ( ًجىػ 2)

 ٢اهىهُا.ؾخمإ بلى ؤن لالتهاماث ؤؾاؾا في البرإلاان الُٟضعالي، وجخىلى اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الا 

الي ن الُٟضع (  ؤًٖاء البرإلاا3/2( بطا ٢غعث اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ؤن ال٣ًُت طاث ؤؾاؽ ٢اهىوي، ٣ًىم زلثي )3)

 .بمجلؿُه بٗؼ٫ عثِـ الجمهىعٍت

٣ا للبىىص 4) مً َظٍ اإلااصة، ًخىلى عثِـ مجلـ الكٗب في  3-1( بطا جم ٖؼ٫ عثِـ حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت ٞو

 .مهىعٍتالبرإلاان الُٟضعالي مهام عثِـ الج

 اعزمبنخ سئُظ جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ -93انًبدح 

عثِـ مجلـ الكٗب في البرإلاان ٖبر اؾخ٣الخه بلى البرإلاان الُٟضعالي  الُٟضعالُت ىما٣ً٫ضم عثِـ حمهىعٍت اله

 الُٟضعالي.
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 انشئُظ ثبنُُبثخ نجًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ -94انًبدح 

ًٚاب ( بطا 1) م ًخم٨ً مً ؤصاء واحباجه بؿبب اإلاغى ؤو ألي ؾبب آزغ، ًخىلى عثِـ مجلـ ؤو ل الغثِـ ًٖ الَى

 واحباجه بلى ؤن ٌٗىص  الغثِـ بلى مىهبه. ُٟضعالي برإلاان الالكٗب في ال

ًخىلى ٞيها عثِـ مجلـ الكٗب في الى٢ذ الظي  ت ما٢خت مىهباثب ألاو٫ لغثِـ مجلـ  الكٗب بهٟ( ًخىلى  الى2)

 عثِـ مجلـ الكٗب مىهب الغثِـ.

 يُصت سئُظ جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ  خهى -95انًبدح 

عثاؾت الجمهىعٍت الُٟضعالُت ، ًخىلى عثِـ مجلـ الكٗب الهىما٫ الُٟضعالُت عثِـ حمهىعٍت مىهب ( بطا زل ى1) 

 ( ًىًما.30، في مضة ؤ٢هاَا زالزىن )عثِـ حضًضبلى ؤن ًخم اهخساب 

ض ًٖ  ال ًغجى بغئٌٍٗاوي مً مغى  ( بطا ٧ان عثِـ الجمهىعٍت الُٟضعالُت2) وبكهاصة زبراء ؤقهغ زالزت إلاضة جٍؼ

 .٢اهىهُاٌٗخبر قاٚغا ن مىهب عثِـ الجمهىعٍت ، ٞةَبُحن

 لل٣ٟغة الظي ًسل٠ الغثِـ  جمهىعٍتعثِـ الًخم اهخساب ( 3)
ً
٣ا خؿب  ،مً َظٍ اإلااصة 2الظي ؤزلى اإلاىهب ٞو

 مً الضؾخىع. 89بحغاءاث الاهخساباث الغثاؾُت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

 اإلاىخسب  لُٟضعالُت(  ٣ًىم عثِـ الجمهىعٍت ا4)
ً
٣ا مً َظٍ اإلااصة باؾخ٨ما٫ اإلاضة اإلاخب٣ُت مً مضة والًت  3لل٣ٟغة  ٞو

 الغثِـ الؿاب٤.

 نشئُظ جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ. أداء انمغى 96انًبدح 

ل٣ىه ال٣ؿم  ؤمام البرإلاان الُٟضعالي، ال٣ؿمًاصي عثِـ حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت  عثِـ ٢بل جىلُت مىهبه، ٍو

ً والكٗب والضًً، وؤن ؤن ؤئصي واحباحي بةزالم وبىدى الخالي: "ا٢ؿم باؾم هللا اإلاد٨مت الٗلُا ٖلى ال مهلحت الَى

ً جي وال٣ىاهحن ألازغي للَى  ."ؤخمي الضؾخىع الَى

 انجبة انثبيٍ: انغهطخ انزُفُزَخ

 يجهظ انىصساء -97انًبدح 

م (1) ٣ا إلاا ًىو ٖلُه الضؾخىع.ًمخل٪ مجلـ الىػعاء نالخُاث الؿلُت الخىُٟظًت للجمهىعٍت الُٟضعالُت ٍو  اعؾها ٞو

خإل٠ مً عثِـ الىػعاء وهاثب/هىاب عثِـ  ؤٖلى َى ( مجلـ الىػعاء2) ؾلُت جىُٟظًت في الح٩ىمت الُٟضعالُت، ٍو

 والىػعاء ووػعاء الضولت وهىاب الىػعاء. الىػعاء

 الىػاء مً ؤًٖاءحي ٍجىػ ؤن ًإ. و الىػعاءووػعاء الضولت وهىاب  ،هىاب عثِـ الىػعاء والىػعاء( ٌٗحن عثِـ الىػعاء 3)

 مجلـ الكٗب ؤو زاعحه .
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اة بلى خل مجلـ 4) ( ًاصي قٛىع مىهب عثِـ الىػعاء بؿبب الاؾخ٣الت ؤو الٗؼ٫ ؤو ٖضم ؤصاء  اإلاؿاولُت ؤو الٞى

 ..الىػعاء

 ششوغ ػعىَخ يجهظ انىصساء -98انًبدح 

 :ؤن ِـ الىػعاء( ًجب ٖلى الصخو الظي ٌكٛل مىهب عثِـ الىػعاء ؤو هاثب عث1)

 ( ؾىت؛ 40ًٖ ؤعبٗحن )ٖمٍغ ٣ًل )ؤ( ال 

 ٖلى حٗلُم حامعي
ً

 ؛)ب( خانال

 ( ًجب ٖلى الصخو الظي ًخم حُِٗىه ٧ىػٍغ ؤو وػٍغ صولت ؤو هاثب وػٍغ ؤن ٩ًىن:2)

 ( ؾىت؛ 30ًٖ زالزحن ) ٖمٍغ)ؤ( ال ٣ًل 

 
ً

 معي.حاحٗلُم ٖلى  )ب( خانال

 ٞترة والًتهم: ( ًدٓغ ٖلى ؤًٖاء مجلـ الىػعاء زال3٫)

ت مجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعالي؛  )ؤ( جىلي ؤي مؿاولُت ٚحر مؿاولُت ًٍٖى

ت ؤو مالُت ؤو نىاُٖت زانت؛ )ب( ال٣ُام بمهىت مؿخ٣لت ؤو  ؤوكُت ججاٍع

 ؛ الضولتمخل٩اث م )حـ( قغاء ؤو اؾدئجاع 

 .للضولت)ص( بُ٘ ؤو جإححر ممخل٩اتهم  

 ءواججبد يجهظ انىصسا -99انًبدح 

 ًخمخ٘ مجلـ الىػعاء بالؿلُاث الخالُت:

 )ؤ( عؾم الؿُاؾت الٗامت للح٩ىمت وجُب٣ُها؛

٣ا لل٣ىاهحن؛ ت، ٞو  )ب( اإلاىا٣ٞت وجىُٟظ اللىاثذ ؤلاصاٍع

غخها ؤمام مجلـ الكٗب؛ ٘ ال٣ىاهحن َو  )حـ( بٖضاص مكاَع

ت   الحؿاباث؛ووب٢ٟا٫ )ص( بٖضاص اإلاحزاهُت الؿىٍى

ً؛لخىمالٗامت )َـ( وي٘ الخُت   ُت الَى

جي وخماًت مهالح الضولت؛ )و( جُب٤ُ ال٣ىاهحن وجد٤ُ٣  ألامً الَى
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 )ػ( حُٗحن وب٢الت ٦باع مؿاولي للضولت؛

 والضبلىماؾُحن؛ الٗامحن )ح( ا٢تراح حُٗحن /ب٢الت الؿٟغاء وال٣ىانل 

 مماعؾت ؤي ؾلُاث ؤزغي ًمىدها الضؾخىع ؤوبمىحب ال٣ىاهحن ألازغي. ( )ٍ 

 د وعهطبد سئُظ انىصساءواججب -111انًبدح 

 ؾلُاث عثِـ الىػعاء هي :

ـً الح٩ىمت الُٟضعالُت؛  )ؤ(  عثِ

 )ب( حُٗحن وب٢الت ؤًٖاء مجلـ الىػعاء؛

 لـ الىػعاء وبغهامج الح٩ىمت ٖلى مجلـ الكٗب إلاىذ الث٣ت؛ؤًٖاء مج )حـ( ٖغى

ُٟت ؤزغي ًسىلها ٣ا ل له )ص( ال٣ُام بإي ْو  هظا الضؾخىع و٢ُمه.َظا الضؾخىع، ؤو ؤي ٢اهىن آزغ ٞو

 َبئت سئُظ انىصساء -111انًبدح 

ًُل٘ باإلاهام ألازغي التي ٌؿىضَا بلُه  ٣ًىم هاثب عثِـ الىػعاء بمهام عثِـ الىػعاء ٖىضما ٩ًىن زاعج البالص، ٍو

 عثِـ الىػعاء.

 واججبد انىصَش وَبئت انىصَش ووصَش انذونخ -112انًبدح 

 وػاعجه. ( ٧ل وػٍغ مؿاو٫ بهٟت شخهُت ًٖ مهام1)

(2.  ( ٣ًىم ٧ل هاثب وػٍغ باإلاهام التي ٩ًلٟها بها وػٍٍغ

 ( ٣ًىم وػٍغ الضولت بمهام مدضصة ٩ًلٟه بها عثِـ الىػعاء.3)

 دكىيخ رصشَف األػًبل -113انًبدح 

في اإلاضة التي جٟهل بحن الاهخساباث الٗامت وؤصاء عثِـ الىػاء الجضًض ال٣ؿم، ٞةن عثِـ الىػاء الؿاب٤ وؤًٖاء 

٣ىمىن بدىُٟظ  ىمخه ٌؿخمغونخ٩  .الىاحباث الٗاصًت ٦د٩ىمت جهٍغ٠ ؤٖما٫في ؤصاء اإلاهام ٍو

 انمغى -114انًبدح 

٣ًىم عثِـ الىػاء ومجلـ الىػعاء ٖىض الحهى٫ ٖلى الث٣ت و٢بل حؿلم مهاَم بإصاء ال٣ؿم في حلؿت زانت إلاجلـ 

ل٣نهم ال٣ؿم الكٗب في ال  ٖلى الىدى الخالي: ُاعثِـ اإلاد٨مت الٗلبرإلاان الُٟضعالي ٍو

جي  " ً والكٗب والضًً، وؤن ؤخمي الضؾخىع الَى ؤ٢ؿم باؾم هللا ؤن ؤ٢ىم بإصاء واحباحي بةزالم ولهالح الَى

 ." وال٣ىاهحن ألازغي للبالص
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 انجبة انزبعغ: انغهطخ انمعبئُخ

 انغهطخ انمعبئُخ نجًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ -115انًبدح 

 َا اإلادا٦م.( الؿلُت ال٣ًاثُت جخىال 1)

 ٩َُل ال٣ًاء.الُٟضعالي ٢اهىها ًىٓم البرإلاان  ًهضع ( 2)

 اعزمالنُخ انمعبء -116انًبدح 

ُٗت والخىُٟظًت ؤزىاء ؤصاء مهامهما. وال ًسً٘ ؤًٖاء ؾلُاث ( الؿلُت ال٣ًاثُت مؿخ٣لت ًٖ 1) الضولت الدكَغ

 الؿلُت ال٣ًاثُت بال لل٣اهىن.

 مهامه ال٣ًاثُت.بإصاء ىاثُت يض ال٣اض ي هدُجت إلاا ًخٗل٤ ( ال ًجىػ ب٢امت صٖىي مضهُت ؤو ح2)

ذ مً مجلـ زضمت ال٣ًاء. بصخههال٣اض ي جٟخِل ( ال ًجىػ 3)  ؤو مؿ٨ىه بضون جهٍغ

 انًشافؼخ اجشاءاد -117انًبدح 

ت مٛل٣ت  احغاءاثج٩ىن ( 1)  جىػ للمدا٦م ؤن ج٣غع اؾخمإ الضٖىي في ٚٞغ اإلاغاٞٗت مٟخىخت الؾخمإ الجمهىع، ٍو

خهاب. ٟا٫ ؤو الٚا جي، وخماًت الكهىص وبطا ٧اهذ الضٖىي جخٗل٤ باأَل  ألؾباب جخٗل٤ باألزال١ وألامً الَى

غاٝ لخ٣ضًم صٞاٖهم.2) ت لجمُ٘ ألَا  ( ال ًجىػ اجساط ٢غاع ٢ًاجي ما لم جخذ ٞغم مدؿاٍو

 .اجي ًجب ؤن ٌؿدىض ألؾباب ٢اهىهُت( ؤي خ٨م 3ً٢)

 هُكم انًذبكى انىغُُخ -118انًبدح 

 كون قضاء الوطن على ثالث مستويات هي:ي

 )ؤ( اإلاد٨مت الضؾخىعٍت؛ 

 )ب( اإلادا٦م ٖلى اإلاؿخىي الُٟضعالي؛

ًاء في الضولت الُٟضعالُت. ؤٖلى مد٨مت للبلض ٖلى اإلاؿخىي الُٟضعالي هي  )حـ( اإلادا٦م ٖلى مؿخىي الىالًاث ألٖا

ًاء في الضولت الُٟضعال ٩ىن للىالًاث ألٖا  ٖلى مؿخىاَم.و  ،ُت مدا٦م ٖلُا زانت بهماإلاد٨مت الٗلُا، ٍو

 انًذبكى انىغُُخ غشَمخ أداء -119انًبدح 

اإلاد٨مت ؤن ًجب ٖلى ( لضي ج٣ضًم ٢ًُت ؤمام مد٨مت، و٧اهذ ال٣ًُت جخٗل٤ ٢اهىهُا بالح٩ىمت الُٟضعالُت ٣ِٞ، 1)

 الضٖىي بلى مد٨مت ٖلى مؿخىي الضولت الُٟضعالُت.جدُل 
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جخٗل٤ بمؿإلت صؾخىعٍت، ًجىػ للمد٨مت ؤن جدُل ال٣ًُت ٢اهىهُا ٨مت و٧اهذ ( لضي ج٣ضًم ٢ًُت ؤمام مد2)

 :االضؾخىعٍت ل٩ي جخسظ ٢غاع ال٣ًُت بلى اإلاد٨مت 

ٖليها مؿإلت صؾخىعٍت ؤم ال،  اإلاُغوخت)ؤ( ًجىػ ألي مد٨مت طاث نالخُاث ٢ًاثُت ؤن ج٣غع ما بطا ٧اهذ اإلاؿإلت 

 ( مً الضؾخىع.ج-109عٍت ٦ما جىو ٖليها اإلااصة )ضؾخى الؿلُاث الخانت للمد٨مت المالم  جخٗاعى م٘ 

 النهاجي للمؿاثل الضؾخىعٍت؛ ال٣اض ي)ب( اإلاد٨مت الضؾخىعٍت هي 

الؿلُت ال٣ًاثُت لخٟؿحر اإلاؿاثل الضؾخىعٍت التي لم جإحي ًٖ ٢ًاًا مً  الضؾخىعٍت ٣ِٞ)حـ( ٩ًىن للمد٨مت 

 اإلادا٦م؛

ت ؤو للح٩ىمت، ج٣ )ص( ًجىػ ألي شخو ؤو األمىع التي جسو اإلاهلحت الٗامت بهىعة ضًم َلب مىز٤ ًخٗل٤ بمجمٖى

 .مباقغة للمد٨مت الضؾخىعٍت

مً َظٍ اإلااصة، ٣ًىم البرإلاان الُٟضعالي بؿً ٢اهىن ًٟهل بك٩ل ٧امل آلُت  2و  1( بهٝغ الىٓغ ًٖ ال٣ٟغجحن 3)

ً الخٟاٖل بحن اإلادا٦م ٖلى مؿخىي الح٩ىمت الُٟضعالُت،  ضولت الُٟضعالُت.اء في الومؿخىي الىالًاث ألٖا

 يجهظ خذيخ انمعبء -)أ( 119انًبدح 

 .مجلـ زضمت ال٣ًاء( ًاؾـ َظا الضؾخىع 1)

 ٖلى الىدى الخالي:، ( ؤًٖاء9زضمت ال٣ًاء مً حؿٗت )مجلـ ( ًخ٩ىن 2)

 )ؤ( عثِـ ٢ًاة اإلاد٨مت الضؾخىعٍت؛

 )ب( عثِـ ٢ًاة اإلاد٨مت الٗلُا؛

 )ج( اإلادامي الٗام؛

 ( ؾىىاث .4مً ٦باع ه٣ابت اإلادامحن، ٌُٗنهم م٨خب ه٣ابت اإلادامُحن الهىمالُحن إلاضة ؤعب٘ ) (2)ص( ازىان )

 )َـ( عثِـ لجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان؛

( ؤشخام ًخمخٗىن بؿمٗت ٦بحرة صازل اإلاجخم٘ اإلاضوي، با٢تراح مً مجلـ الىػعاء، ٌُٗنهم الغثِـ إلاضة 3)و( زالزت )

 ( ؾىىاث.4ؤعب٘ )

 ال٣ًاء عثِؿا للمجلـ مً بحن ؤًٖاثه.( ًيخسب مجلـ زضمت 3)

ت ( 4)  ( ؾىىاث، ٢ابلت للخجضًض مغة واخضة ٣ِٞ.5مجلـ زضمت ال٣ًاء جمخض إلاضة زمـ )ًٍٖى
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٘ ًًٗه مجلـ زضمت ال٣ًاء ؤي ٢اهىن ؤ ( 5) ٌؿغي َظا ال٣ًاة ٖلى اإلاؿخىي الُٟضعالي،  جإصًببسهىم و حكَغ

 ٖلى ؤًٖاء اإلاجلـ.ؤًًا ال٣اهىن  

٣ا لل6٣)  زضماث ال٣ًاء :، ًجب ٖلى مجلـ اهىن والخىُٓم( ٞو

 وه٣ل ؤًٖاء حهاػ ال٣ًاء الُٟضعالي. وجإصًب،، )ؤ( حُٗحن

 )ب( جدضًض ألاحىع ومٗاقاث الخ٣اٖض لل٣ًاة؛

 )ج(  وي٘ قغوٍ الٗمل في ال٣ًاء.

 رأعُظ  انًذكًخ انذعزىسَخ -)ة( 119انًبدح 

 ( ٢ًاة، بمً ٞيهم عثِـ اإلاد٨مت وهاثبه.5إل٠ مً زمؿت )( ًاؾـ َظا الضؾخىع اإلاد٨مت الضؾخىعٍت، التي جخ1)

٣ِٞ ٣٦اى للمد٨مت ًخه٠ بالجزاَت الٗالُت شخو  ؤن ٣ًىم بخُٗحن ( ًجب ٖلى مجلـ زضمت ال٣ًاء2)

ٗت،  الضؾخىعٍت، وفي هٟـ الى٢ذ صعؽ ٞٗلُا بهٟت  ؤن ٩ًىن زبحرا في ال٣اهىن الضؾخىعيٖلى و ال٣اهىن والكَغ

 .زانت

٣ًترح ٖلى مجلـ الكٗب الصخو الظي ًهبذ ٢ايُا في اإلاد٨مت ؤن  جلـ زضمت ال٣ًاء(  ًجب ٖلى م3)

 الضؾخىعٍت.

٣ا لل٣ٟغة )4) حُٗحن طل٪  غثِـال( مً َظٍ اإلااصة، ًجب ٖلى 3( ٖىضما ًىا٤ٞ مجلـ الكٗب ٖلى الاؾم اإلا٣ترح ٞو

 الصخو ٣٦اى في اإلاد٨مت الضؾخىعٍت.

 حن ؤًٖائهم، عثًِؿا للمد٨مت وهاثًبا له.( ًيخسب ٢ًاة اإلاد٨مت الضؾخىعٍت، مً ب5)

 عهطبد انًذكًخ انذعزىسَخ -)جـ( 119انًبدح 

ت الخالُت:1)  ( ج٩ىن للمد٨مت الضؾخىعٍت الؿلُاث الحهٍغ

ؤخض اإلاجلؿحن، مً لجىت مً مجلس ي البرإلاان، ؤو ٖكغة ؤًٖاء  )ؤ( بىاء ٖلى َلب مً ؤخض ؤًٖاء مجلـ الىػعاء،ؤو

غ مضي وٕ ٢اهىن مكغ ًد٤  للمد٨مت مغاحٗت   م٘ الضؾخىع؛ جىا٣ٞه، وج٣ٍغ

اإلاخٗل٣ت بالجض٫ الىاش يء خى٫  86)ب( اؾخمإ اإلاد٨مت لل٣ًاًا والبذ ٞيها ٖلى الىدى اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة 

 مضي مُاب٣ت ٢اهىن م٘ الضؾخىع؛

)حـ(  109ا في اإلااصة بمىحب ال٣ًاًا اإلاىهىم ٖليهفي ٢ًُت وكإث )حـ( الاؾخمإ بلى الضٖاوي اإلا٣ضمت بليها والبذ 

٘ َٝغ ٢ًُت مبرعة  ؤمام مد٨مت وجم بخالت ال٣ًُت للمد٨مت الضؾخىعٍت الجساط ال٣غاع 2) ( والتي جخٗل٤ بٞغ

 خُالها؛
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ًاء في الضولت الُٟضعالُتالبذ في )ص(  وبحن خ٩ىماث ، ؤي هؼاٖاث بحن الح٩ىمت الُٟضعالُت وخ٩ىماث الىالًاث ألٖا

ًاء في الضول  ت الُٟضعالُت؛الىالًاث  ألٖا

اث بحن ؤحهؼة الضولت الُٟضعالُت التي جخٗل٤ بالؿلُاث الضؾخىعٍت الاؾخمإ )َـ(  والىاحباث التي والبذ في اإلاىاٖػ

 ؛جسخو بها ٧ل حهت

ت  واإلاخٗل٣ت ب٣ًاًا اهتها٧اث الضؾخىع  92ال٣ًاًا الىاقئت بمىحب اإلااصة  )و( الاؾخمإ والبذ في ٖى يض الغثِـ اإلاٞغ

 لٗؼله. يوالتي ٢ض جاص

ان الح٨م بةلٛاء ٢اهىن ما.2) ش الظي ًبضؤ ُٞه ؾٍغ  ( جدضص اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الخاٍع

َى مىهىم بال٣ٟغة )ب( مً َظا الٟهل م٘ ألازظ في صؾخىعٍت ٢اهىن ما، بةؾخثىاء ما  )ؤ( في خالت الح٨م بٗضم

ش التي ٩ًىن َظا ال٣اهىن باَال ٖلى طوي الٗال٢ت بال٣ ًُت ومهالح اإلاجخم٘ بك٩ل ٖام، ًجىػ الحؿبان جإزحر الخاٍع

٘، ؤو ابخضاء مً  للمد٨مت ؤن ج٣غع ببُالن َظا ال٣اهىن  ، ؤو بجاخت اإلاجا٫ نضعو الح٨مو٢ذ مىظ و٢ذ الدكَغ

ش مؿخ٣بلي مدضص. ان البُالن، وطل٪ في جاٍع  للخم٨حن مً اجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت زال٫ ٞترة ؾٍغ

٘ ح ٘ بضؤىا)ب( بطا ا٧ان ألامغ مخٗل٣ا بدكَغ ش بنضعاٍ، جي، و٧ان بُالن َظا الدكَغ ظا البُالن ٌٗىص  مً جاٍع َو

بُالن جبضؤ  بمىحب َظا ال٣اهىن ٚحر الضؾخىعي ٞةن ٖلى اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ؤن  لصخو الظي خ٨ما بالٟاثضة ٖلى

 . ش بنضاٍع  َظا ال٣اهىن مً جاٍع

 انجبة انؼبشش: انهجبٌ انًغزمهخ

 انًجبدئ انؼبيخ -111انًبدح 

٢ضعاتها اإلاهىُت التي ضام ؾُاؾُت، و٢اصعة ٖلى اؾخس ًٖ الح٩ىمت ؤو ؾُُغة اللجىت اإلاؿخ٣لت هي َُئت مؿخ٣لت (1)

 جخٗل٤ بمهامها الخانت.

ملُاتها ؤن جخجلى في ٖملها عوح خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان اإلا ًجب ٖلى اللجىت ( 2) ؿخ٣لت ٖىضما جماعؽ واحباتها ٖو

 والضًم٣غاَُت والكٟاُٞت.

 طاث ؾلُت خ٩ىمُت.ؤو َُئت ألي شخو بإي خا٫ مً ألاخىا٫  ؿخ٣لتاإلا اللجىتً٘ وال جإجمغ جس ال ( 3)

ىُت 4)  ( محزاهُت ؤي لجىت مؿخ٣لت ج٩ىن بىضا زانا مً اإلاحزاهُت الَى

 رشكُم انهجبٌ انًغزمهخ -111انًبدح 

ًٖاء في الضولت الُٟضعالُت ؿخىي الُٟضعالي و٦ظل٪ ٖلى مؿخىي الىالًاث ألا اإلالجان مؿخ٣لت ٖلى  للبلض ( ٩ًىن 1)

ضصَا في ٢اهىن ٣ًٍغ مجلؿا البرإلاان الُٟضعالي الهىمالي. خم جدضًض التزاماتها وواحباتها ٖو  الهىمالُت، ٍو
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ًاء ف2) خباع للٓغوٝ الخانت لهظٍ اللجان اإلا٩لٟت، ًجب اؾدكاعة الىالًاث ألٖا ي الضولت الُٟضعالُت ( م٘ ألازظ في الٖا

 اللجان  . ؤًٖاء َظٍ اإلاكاع٦ت في

 يجهظ خذيخ انمعبء -)أ( 111انًبدح 

 ٌكملللح٩ىمت الُٟضعالُت في بصاعة الٗض٫ بما  اإلاكىعة الظي ٣ًضم، زضمت ال٣ًاءمجلـ ب ؤن ٩ًىن َىا٥ ًج (1)

٠ُ والٗؼ٫ وؤي بحغاءا  خسظ يض ال٣ًاة.ً لخْى

،  ،ومداًضا ،( ًجب ؤن ٩ًىن مجلـ زضمت ال٣ًاء مؿخ٣ال2) حر مىداػ لُٝغ  .ً اؾخ٣ال٫ الٗض٫ًٍمو ٚو

ُىت. ٩ًىن إلاجلـ زضمت ال٣ًاء ؾلُت( 3)  ومهام م٩لٟت به، مىهىنت في الضؾخىع وال٣ىاهحن الَى

 نجُخ دمىق اإلَغبٌ -)ة( 111انًبدح 

 لجىت لح٣ى١ ؤلاوؿان م٩لٟت بـ:ًجب ؤن ج٩ىن َىا٥ ( 1)

ؼ اخترام   خ٣ى١ ؤلاوؿان؛وز٣اٞت )ؤ( حٍٗؼ

ؼ خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان وجُ ا وجد٣ُ٣ها؛)ب( حٍٗؼ َغ  ٍى

 )حـ( عنض وج٣ُُم مماعؾت خ٣ى١ ؤلاوؿان في حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت.

 للضؾخىع جخمخ٘ لجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان 2)
ً
٣ا  لخىُٟظ اإلاهام الخالُت: الؿلُت(  ٞو

غ خى٫ مضي جُب٤ُ  )ؤ( الخد٤ُ٣ في اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان  خ٣ى١ ؤلاوؿان؛وبنضعا ج٣ٍغ

 للحاالث التي جم اهتها٥ خ٣ى١ ؤلاوؿان ٞيها؛ )ب( البدث ًٖ الحل ألامثل

 ةحغاء البدىر؛ ال٣ُام ب )حـ( 

 الح٩ىمت بكإن اإلاٗاًحر الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان. )ص( جث٠ُ٣ الجمهىع ومؿاولي

 ٢ىاهحن خ٣ى١ ؤلاوؿان . ؾلُاث ومهام اللجىت ًجب ؤن ج٩ىن مىهىنت ٖلى (3)

، وقاملت و  خ٣لتًجب ؤن ج٩ىن لجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان مؿ (4) حر مىداػة لُٝغ ض ًٖ حؿٗت )ؤن ٚو  (  ؤًٖاء.9ال جٍؼ

 نجُخ يكبفذخ انفغبد -)جـ(111انًبدح 

ت يض ؤحهؼة 1) ٖى ( ًجب ؤن ج٩ىن َىا٥ لجىت إلا٩اٞدت الٟؿاص، وجخمثل مهمتها في الخد٤ُ٣ في اتهاماث الٟؿاص اإلاٞغ

 الضولت.

 ج٣ضًم الك٩ىي لهم. ٖىض ٣ِٞ ج٣خهغ مهاَم ، والعاصوامتى ؤ( ًجىػ للجىت م٩اٞدت الٟؿاص بحغاء جد٣ُ٣اث 2)
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 ( حكمل مؿاولُاث لجىت م٩اٞدت الٟؿاص:3)

ت الخضابحر ألا٦ثر  ؼ وج٣ٍى اٖلُت إلاى٘ وم٩اٞدت الٟؿاص؛  ٦ٟاءة )ؤ( حٍٗؼ  ٞو

غ وحؿهُل وصٖم الخٗاون الضولي والضٖم الٟجي اإلاخٗل٤ بؿُاؾاث م٩اٞدت الٟؿاص؛   )ب( جٍُى

ؼ الجزاَ  ت واإلاداؾبت وؤلاصاعة الغقُضة لكاون الىاؽ وألامال٥ الٗامت؛)حـ( حٍٗؼ

 ( حكمل ؾلُاث لجىت م٩اٞدت الٟؿاص:4)

 )ؤ( الخهضي والخد٤ُ٣ ووكغ صٖاوي الٟؿاص؛

 مً الٗمل ؤلاحغامي؛ عص ؤًت ٖىاثضيبِ ؤو مهاصعة ؤو  )ب( ججمُض ؤو

 ض مً الجغاثم اإلاخهلت بالٟؿاص.الحومالخ٣ت و   الخضابحر الالػمت إلاى٘و ل٣ىاهحن ا)حـ( الضٖم في ؾً 

 ( ًهل هُا١ ؾلُاث لجىت م٩اٞدت الٟؿاص بلى ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بما ًلي:5)

 اإلاىٓماث الضولُت. ؿاولي ال٣ُإ الٗام ومؿاوليٞؿاص اإلاىاَىحن ؤو ألاحاهب مً م)ؤ( 

ٟي الضولت لألمال٥ الٗامت والخانت)ب(   ؛ازخالؽ ونهب وؾغ٢ت مْى

 ؛و الٗال٢اث الخانتخٛال٫ الىٟىط ؤ)ج( اؾ

اث٠ والثراء ٚحر اإلاكغوٕ.  )ص( بؾاءة اؾخسضام الْى

حر مخدحزة ،ومداًضة ،ًجب ؤن ج٩ىن لجىت م٩اٞدت الٟؿاص مؿخ٣لت (6) ضوال  ،وقاملت ،وممثلت للجمُ٘ ،ٚو ٖضص  ًٍؼ

 (  ؤًٖاء.9حؿٗت ) ًٖ ؤًٖائها

 انجشنًبٌ نجُخ خذيخ -)د( 111انًبدح 

، ٣ًىم ٧ل مً مجلس ي البرإلاان الُٟضعالي بةوكاء لجىت زضمت بغإلااهُت حٗمل مضة بضاًت والًت مجلـ الكٗب ٖىض (1)

 والًت مجلـ الكٗب.

 ًجب ؤن جخ٩ىن لجىت زضمت البرإلاان مً: 

 )ؤ( عثِـ مجلـ الكٗب عثِؿا للجلؿاث؛

 )ب( عثِـ مجلـ الكُىر هاثبا للغثِـ؛

 ان مً اليؿاء ٖلى ألا٢ل؛مجلـ الكٗب مً بحن ؤًٖاثه، منهم ازىُٖنهم )حـ( ؤعبٗت  ؤًٖاء 

 ( ٌُٗنهما مجلـ الكُىر مً بحن ؤًٖاثه، مً بُنهم امغؤة واخضة ٖلى ألا٢ل؛2)ص( ًٖىان )
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)َـ( ًٖى واخض ٌُٗىه مجلـ الكٗب مً بحن ألاشخام طوي الخبرة في الكاون الٗامت، ل٨ىه لِـ مً ؤًٖاء  

 البرإلاان الُٟضعالي.

 في الحاالث الخالُت:ًسلي مىهبه  ؤن( ًجب ٖلى ًٖى لجىت زضمت البرإلاان 3)

 )ؤ( ٖىض بهتهاء ٞترة والًت مجلـ الكٗب؛

خه في البرإلاان الُٟضعالي؛   )ب( بطا ٧ان الًٗى في البرإلاان الُٟضعالي واهتهذ مضة ًٍٖى

ت ًٖى مٗحن في اللجىت مً ٢بل مجلـ الكٗب.  )حـ( بطا  جم سحب ًٍٖى

 ( ج٩ىن لجىت الخضمت البرإلااهُت مؿاولت ًٖ:4)

 ؛الُٟضعاليبرإلاان ٖمل الجدؿحن  لًمانوالدؿهُالث الخضماث ج٣ضًم  ( )ؤ

 )ب( بوكاء م٩اجب لضٖم الخضمت البرإلااهُت وحُٗحن وبقغاٝ مؿاولي اإلا٩اجب؛

ت لى٣ٟاث )حـ( بٖضاص ج٣ضًغاث البرإلاان الُٟضعالي، وج٣ضًمها بلى مجلـ الكٗب للمىا٣ٞت ٖليها، ومماعؾت الغ٢ابت  ؾىٍى

 إلاالُت للمحزاهُت؛ٖلى ألاوكُت ا

ٟح اًت ؤًٖاء اإلاْى ت لٖغ في البرإلاان الُٟضعالي ٖلى الىدى اإلاىهىم ٖلُه في ال٣اهىن ن )ص( ؤصاء ؤي ؤصواع ؤزغي يغوٍع

 الُٟضعالي.

 ( ٖىض الحهى٫ ٖلى اإلاىا٣ٞت مً اإلاجلـ اإلاسخو ًجب ٖلى لجىت زضمت البرإلاان حُٗحن ؤمحن ل٩ل مجلـ م5ً)

ٟي ألامىاءٍجب ؤن ج٩ىن م٩اجب ألامىاء ُضعالي. و اإلاجلؿحن في البرإلاان الٟ مً م٩اجب لجىت زضمت  وم٩اجب ؤًٖاء مْى

 البرإلاان.

 نجُخ انذذود وانفُذسانُخ -)هـ( 111انًبدح 

ت في الهىما٫ لخهبذ خ٩ىماث  ( ًجب ؤن ج٩ىن 1) َىا٥ لجىت الحضوص والُٟضعالُت لضٖم الخُٛحراث في اإلاىا٤َ ؤلاصاٍع

ت والًاث  .ُٞضعالُت ٢ٍى

ىُت والضولُت، إلحغاء 2) الخغاثِ  ووي٘، صعاؾاث( ًجىػ للجىت الحضوص والُٟضعالُت ؤن حٗخمض ٖلى الخبراث الَى

 والكغوٕ في بحغاء صعاؾاث لضٖم بوكاء والًاث ٞٗالت.

غاُٞت والُٟضعالُت اإلاٗلىماث لجىت الحضوص ( جغاعي3) الىي٘ الؿُاس ي  ْغوٝواٖخباع والجٛغاُٞت،  الضًمٚى

خضوص خ٩ىماث لغؾم  بها ٦خىنُاث للبرإلاان الُٟضعالي والتي ٣ًضمىن صي والث٣افي والىي٘ الاحخماعي،٢خهاوالا

 .الىالًاث الُٟضعالُت
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 في الهىما٫. جمُ٘ اإلاىا٤َل وممثلت ،وقاملت ،ومداًضة ،(  ًجب ؤن ج٩ىن اللجىت مؿخ٣لت4)

جب ؤن (  ًجب ؤن ًخم اجساط ال٣غاع النهاجي لحضوص خ٩ىماث الىالًاث ال5ُٟ) ضعالُت مً ٢بل البرإلاان الُٟضعالي، ٍو

 ٌؿدىض ٖلى  جىنُاث لجىت الحضوص والُٟضعالُت.

 نجُخ رُغُك  انذكىيبد -)و( 111انًبدح 

 ُٞضعالي.لجىت ج٣ىم بالخيؿ٤ُ بحن الح٩ىماث بمىحب ٢اهىن  حك٨ُلًجب  (1)

تالُٟبالؿلُاث التي ًغاَا البرإلاان ب ؤن جخمخ٘ لجىت جيؿ٤ُ الح٩ىماث ( ًج2)   مثل: ضعالي يغوٍع

ًاء ُٞما بُنها؛  )ؤ( حؿهُل الخٗاون والخىانل بحن الح٩ىمت الُٟضعالُت وخ٩ىماث الىالًاث الُٟضعالُت ألٖا

ت ؤو ؾُاؾُت  ٣٘ جدذ ؾلُاث اللجىت والتي  ًم٨ً ؤن جيكإ بحن الح٩ىمت الُٟضعالُت وبحن ج)ب( خل ؤي هؼاٖاث بصاٍع

ًاء، ؤو بحن خ٩ىماث الىالًاث ولت الُٟضعالُت، ؤو ؤ٦ثر مً خ٩ىماث في الضًٖى  خ٩ىمت والًت ُٞضعالُت واخضة ألٖا

ًاء.  الىالًاث  ألٖا

لى ألا٢ل ٖضص ممازل مً  مً ٢بل ُٗنهمجم ح(  ًجب ؤن جخ٩ىن لجىت جيؿ٤ُ الح٩ىماث مً ؤًٖاء 3) عثِـ الىػعاء ٖو

ًاء  حُٗنه ًاء.م ألٖا  ٧ل خ٩ىمت مً خ٩ىماث الىالًاث الُٟضعالُت ألٖا

 انهجُخ انىغُُخ انًغزمهخ نالَزخبثبد -)ص( 111 انًبدح

و ج٩ىن اللجىت مؿخ٣لت ًٖ الؿلُت الضؾخىع، ( ًجب حك٨ُل اللجىت الىَىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث بمىحب 1)

جب ؤنجضًغ محزاهُتها الخانت، و الخىُٟظًت  ض ٖضص ؤًٖائها ًٖ حؿٗت  ،ومداًضة ،قاملت ج٩ىن اللجىت ٍو وال ًٍؼ

 ؤًٖاء.

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ما ًلي:ؿاولُاث حكمل م( 2)  اللجىت الَى

 )ؤ( جىُٓم الاهخساباث الغثاؾُت؛

 )ب( جىُٓم اهخساباث البرإلاان الُٟضعالي؛

 )حـ( الدسجُل اإلاؿخمغ للىازبحن، ومغاحٗت ؤوعا١ الىازبحن؛

 )ص( حسجُل اإلاغشححن لالهخساباث؛

 ؛جدضًض صواثغ الاهخساباث)َـ( 

ٗاث )و(    ىٓام ألاخؼاب الؿُاؾُت؛لوي٘ الدكَغ

اث الاهخسابُت؛ ت اإلاىاٖػ  )ػ( حؿٍى
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 )ح( حؿهُل مغا٢بت الاهخساباث ومخابٗتها وج٣ُُمها؛

 )ٍ( وي٘ ال٣ىاٖض الالػمت لألمىا٫ التي ٌؿخسضمها اإلاغشحىن ؤو ألاخؼاب ٖىض بحغاء الاهخساباث، 

 ؛للمغشححن وألاخؼاب )ي( وي٘ مضوهت ؾلى٥

ٗاث اإلاخٗل٣ت بخُٗحن اإلاغشححن لألخؼاب الؿُاؾُت؛  الامخثا٫ اإلاداٞٓت ٖلى)٦ـ(   للدكَغ

ُت الىازبحن.  )و( جٖى

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباثًجب  ( 3) ىليهاو  ،ؤن ٌك٩ل البرإلاان الُٟضعالي اللجىت الَى ألاَمُت  ال٣ىاهحن الالػمت لضٖمها ٍو

 .ال٣هىي 

 يٍ انىغٍُاألنجُخ  -)دـ( 111انًبدح 

جب ؤن حكمل  ( ًجب ؤن ًخم حك٨ُل لجىت1) جي بمىحب ٢اهىن ُٞضعالي. ٍو مً حمُ٘  ُحنزبراء ؤمىاللجىت ألامً الَى

 ال٣ُاٖاث.

جي:2)  ( ًجب ؤن ج٩ىن مؿاولُاث لجىت ألامً الَى

ميؿ٣ت إلاٗالجت اخخُاحاث الهىما٫ الحالُت واإلاؿخ٣بلُت إلاغاحٗتها واٖخماصَا مً ٢بل   احغاءاث)ؤ( صعاؾت ووي٘ 

 البرإلاان الُٟضعالي؛

ت جىنُاث ج٣ضًم )ب(  جي؛ لؿالمتلًمان مىذ ألاولٍى  الىاؽ، وصمجه في بَاع ألامً الَى

 )ج( وي٘ بَاع ًم٨ً للجمهىع مً زالله ال٣ُام بالغ٢ابت ٖلى ألامً، وعنض الى٣ٟاث طاث الهلت باألمً؛

 الاهتها٧اث التي ًغج٨بها ؤٞغاص ألامً. لحلالؿعي )ص( 

ت ل3)  لجىت  ما ًلي:( ًجب ؤن حكمل اإلاؿاثل طاث ألاولٍى

 )ؤ( ٢غانىت البدغ؛

ذ اإلاُلِكُاث اإلاؿلحت وبٖاصة صمجها في اإلاجخم٘، بما في طل٪  بهم)ب( حؿٍغ ٖلى اإلاهاعاث وج٣ضًم ما مً قإهه صٖم  جضٍع

 الاؾدكاعة في الجاهب الظَجي /الىٟس ي؛

ي؛  )ج( الٗمل الكَغ

 ؤلاصعاة اإلاضهُت للؿُُغة ٖلى ال٣ىاث اإلاؿلحت. )ص( يمان
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جي ن حك٩ل لجىت ألامً ًجب ؤ( 4) ُت للغ٢ابت الَى جخإل٠ مً زبراء ؤمىُحن وؤًٖاء البرإلاان الُٟضعالي اإلاضهُت لجىت ٖٞغ

ُت   : ماًليوؤ٧اصًمُحن وممثلي اإلاجخم٘ اإلاضوي مً حمُ٘ ٢ُاٖاث اإلاجخم٘ الهىمالي. ؾخ٩ىن مهام اللجىت الٟٖغ

ت ألمً الىاؽ  جي؛الٗمل لأل  بَاع  لىب ويمها)ؤ( ج٣ضًم م٣ترخاث لخد٤ُ٣ مىذ ألاولٍى  مً الَى

 )ب( وي٘ بَاع ًم٨ً للجمهىع مً زالله ال٣ُام بالغ٢ابت؛

 )ج( مخابٗت الى٣ٟاث طاث الهلت باألمً؛

 لالهتها٧اث التي ًغج٨بها عحا٫ ألامً. خل)ص( الحهى٫ ٖلى 

 نجُخ انذمُمخ وانًصبنذخ -)غ( 111انًبدح 

مخهالح ومىخض، لًمان مٗالجت اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت  ًَ مخٗاٝمً ؤحل و لجىت الح٣ُ٣ت واإلاهالحت ًجب حك٨ُل ( 1)

ُت في بَاع الضولت.  حر طل٪ مً صواٞ٘ الٗى٠ مً زال٫ آلُاث قٖغ  بٗضم الخ٣اض ي والاهخ٣ام ٚو

، وحكمل ممثلي قُىر الٗكاثغ وال٣اصة وؤًٖاء البرإلاان الُٟضعالي، اًضة(  ًجب ؤن ج٩ىن اللجىت مؿخ٣لت ومد2)

 ، وال٣ًاة وؤٞغاص ألامً.اإلادترمحنوي وؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاض

 ( حكمل مؿاولُاث اللجىت ما ًلي:3)

)ؤ( ؤلاصالء بالكهاصة والخىز٤ُ، وفي بٌٗ الحاالث، مىذ الٟٗى إلاغج٨بي الجغاثم اإلاخٗل٣ت باهتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان، 

م وجإَُل   مغج٨بي الجغاثم؛وج٣ٍى

ؼ الدؿامذ واإلاهالحت والىخضة الىَىُت.  )ب( حٍٗؼ

 يكزت أيٍُ انًظبنى/ دبيٍ انشؼت -)كـ( 111ح انًبد

 ( ًخم بوكاء م٨خب ؤمحن اإلآالم.1)

٣ا لهظا الضؾخىع 2)  .وال٣اهىن ٣ِٞ(  ٖلى ؤمحن اإلآالم ؤن ًخهٝغ ٞو

 )ؤ(  ًجب ؤن ال ًخضزل ًٖى في مجلـ الىػعاء ؤو البرإلاان الُٟضعالي، ؤو ؤي شخو  آزغ في ٖمل م٨خب ؤمحن اإلآالم.

خٗاون ٧ل صاثغة مً صواثغ الح٩ىمت م٘ م٨خب ؤمحن اإلآالم ُٞما ًخٗل٤ بالحاحت بلى الحٟاّ ٖلى )ب(  ًجب ؤن ج

 و٦ٟاءة م٨خب ؤمحن اإلآالم.  وهؼاَت ٣ال٫اؾخ

 جىنُاث مجلـ زضمت ال٣ًاء، ًجب ٖلى عثِـ الجمهىعٍت حُٗحن ؤمحن اإلآالم.بىاء ٖلى ( 3)

ال للخُٗحن ٣٦اى بطا ٧ان َظا ؤمُىا للمٓالم،  بخُٗحن شخو)ؤ( ًم٨ً للجىت زضمت ال٣ًاء ؤن جىص ي  الصخو مَا

 .٣ِٞ في اإلاد٨مت الضؾخىعٍت
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 ( ؾىىاث.7)ب( مضة والًت ؤمحن اإلآالم ؾب٘ )

٠" ؤي شخو ًخم اهخسابه ؤو حُِٗىه ؤو ٌٗمل لحؿاب َُئت  ُٞضعالُت ؤو 5( في ال٣ٟغة  زمؿت )4) (، حٗجي ٧لمت "مْى

ث بدُ الح٩ىمت، ًضٖامل ٣ًىم بمهامه يمً وكاٍ ججاعي جمخل٨ه ؤو جضًٍغ ؤو في  والًت ُٞضعالُت، ؤو خ٩ىمت مدلُت ؤو 

ت، ؤو ول٨نها ال حكمل ٢اى في اإلاد٨مت الضؾخىعٍت،  للح٩ىمت ؾهم ٦بحر ُٞه، ؤو يابِ في ٢ىاث الضٞإ ؤو الكَغ

ٟحن   َاإلاا جخٗل٤ الك٩ىي بٗمل ٢ًاجي .اإلاد٨مت الٗلُا ؤو ؤي مْى

 :بما ًلي ٓالم( ًجب ؤن ٣ًىم  ؤمحن اإلا5)

اث، وبؾاءة )ؤ(   الخد٤ُ٣ في الك٩اوي اإلاخٗل٣ت باالصٖاءاث ؤو الاهتها٧اث اإلاباقغة يض الح٣ى١ ألاؾاؾُت والحٍغ

ضم الك٣ٟت والغؤٞت، و٢لت ألاصب ؤو ٖضم الاخترام ججاٍ شخو ٣ًُم في  اؾخسضام الؿلُت والؿلى٥ ٚحر الٗاص٫، ٖو

٣ت الهىما٫ مً ٢بل يابِ ٌٗمل ٖلى مسخل٠ اإلا اث الح٩ىمت، ؤو ؾلى٥ ًٓهغ ُٞه الٓلم، ؤو الخهٝغ بٍُغ ؿخٍى

 ٞاؾضة، ؤو ؾلى٥ مً ٢بل يابِ ٌٗخبر ٚحر ٢اهىوي مً ٢بل مجخم٘ صًم٣غاَي ؤو ٌٗخبر بمثابت ألاطي ؤو الٓلم.

ٟحن اإلاضهُحن في  ىُت للمْى ، لضولتالضولت والهُئاث ؤلاصعاًت ل)ب( الخد٤ُ٣ في الك٩اوي اإلاخٗل٣ت بإٖما٫ اللجىت الَى

ت  ٠ُ الٗاص٫في جىاػن بصعاة الخضماث ٤ بالٟكل الك٩ىي جخٗلؤن  َاإلااو٢ىاث الضٞإ والكَغ  لجمُ٘ الىاؽ، ؤو الخْى

 .و بصعاة َظٍ الخضماث بهىعة ٖاصلتؤ

( اجساط الخُىاث اإلاىاؾبت التي ًضٖى الجمهىع بلى جصحُدها ؤو حُٛحر الٗىانغ اإلاظ٧ىعة في البىىص الؿاب٣ت مً  )ج(

 :ول٨ً ال جىدهغ ٖلى ما ًليٖملُت ٖاصلت ومالثمت، والتي حكمل زال٫ 

I. الدكاوع  والخىاػ٫ بحن ألاشخام اإلاٗىُحن؛ 

II. مت ؤلاباٙل ًٖ الك٩اوي واإلاؿاثل التي ٖلم بها  ؤمحن اإلآالم مً ال٣ًُت، وج٣ضًمها بلى  ؛عئؾاء مغج٨ب الجٍغ

III. بخالت اإلاؿإلت بلى الىاثب الٗام؛ 

IV. ٠؛  لؿلى٥ ٚحر الالث٤ا ٖغى ألامغ ٖلى مد٨مت ججغم  للمْى

V.  .بخالت ال٣ًاًا التي جدمل قبهاث الٟؿاص بلى الىاثب الٗام 

 بلى مجلـ الكٗب و مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي وبلى(  ًجب ؤن ٣ًضم الىاثب 6)
ً
ا  ؾىٍى

ً
غا  ٧اٞت الٗام ج٣ٍغ

 .الجمهىع 

 رؼٍُُ انهجبٌ انًغزمهخ ػهً انًغزىي انفُذسانٍ -112انًبدح 

مجلـ  وا٤ٞلم ًىو الضؾخىع ٖلى زالٝ طل٪، ٣ًترح الىػٍغ اإلاسخو ؤؾماء اللجىت ٖلى مجلـ الىػعاء، ٞةطا ما 

، ًخم ألاؾماءالبرإلاان الُٟضعالي ٖلى  ؤ٢غ  بلى البرإلاان الُٟضعالي )بمجلؿُه(. ٞةن ج٣ضًمهاًخم  ٖلى ألاؾماءالىػعاء 

 .الجمهىعٍت النضاع الخُٗحن بمغؾىمج٣ضًمها بلى عثِـ 
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 لىاٍَُ  انهجبٌ انًغزمهخ -113نًبدح ا

مجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعالي  ًهضٍع زام ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت باللجان اإلاؿخ٣لت ًخم اٖخماصَا في ٢اهىن 

 الهىمالي.

 انًكبرت انًغزمهخ -114انًبدح 

ًاء في الضولت الوالىالً ،٩ىن َىا٥ َُئاث مؿخ٣لت جابٗت للضولت الُٟضعالُتؾٝى ج ؛ مثل اإلادامي ُٟضعالُتاث ألٖا

 الٗام واإلاغاح٘ الٗام والبى٪ اإلاغ٦ؼي الُٟضعالي.

 ونخانًىظفىٌ انًذَُىٌ نهذ: 11انجبة 

 ذونخانًىظفٍُ انًذٍَُُ نهلُى  -115انًبدح 

اث الح٩ىمت هي  جب ؤن حؿدىض بلى ٢ُم الضؾخىع، والغؤٞت، ب التزامالخضمت اإلاضهُت ٖلى حمُ٘ مؿخٍى سضمت الكٗب، ٍو

ت، وؤزال٢ُاث الٗمل، وال٨ٟاءة، وؤلاه٣ُاطؤلاصاعي،  ت، وزضمت اإلاجخم٘، واخترام الدؿلؿل الهغميوالكٟاُٞ ، والؿٍغ

 والٟاٖلُت، واإلاهىُت. وخماًت مباصت الٗضالت واإلاؿاواة والالتزام بإًٞل اإلاماعؾاث.

 دًبَخ دمىق انًىظفٍُ انًذٍَُُ فٍ انذونخ -116انًبدح 

ٟىن اإلاضهُىن ًجب ؤن ال  ٩ىهىا ٖغيت إلاا ًلي:ً اإلاْى

 )ؤ( ؤلاَاهت بؿبب ال٣ُام بمهامهم؛

ُٟتال ًجىػ ب٢التهم  )ب(  مى٣ُي ، ما لم ٨ًً َىا٥ ؾبب صعحاتهمجسٌُٟ  وال ًجىػ مً اإلاىهب وه٣لهم  مً الْى

 ٌؿدىض بلى  ال٣اهىن.

 رؼٍُُ كجبس انًغؤونٍُ -117انًبدح 

ٟحن اٌٗحن عثِـ حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت ٦باع  الضولت ٖلى الىدى اإلاكاع بلُه في في واإلاؿاولحن لٗمىمُحن اإلاْى

إل   ا٢تراح مجلـ الىػعاء. ٖلىال٣اهىن، بٗض الَا

 انًىظفىٌ انًذَُىٌ وانًىظفىٌ انؼًىيُىٌ -118انًبدح 

 لل٣اهىن 1)
ً
٣ا اثٟهم ٞو ٟىن الٗمىمُىن ْو ٟىن اإلاضهُىن واإلاْى  ولهالح اإلاهلحت الٗامت ٣ِٞ . ،( ًاصي اإلاْى

ٟىن الٗمىمُىن للضولت ٢اصة ألًت ؤخؼاب ؾُاؾُت.( ًد2ٓ) ٟىن اإلاضهُىن واإلاْى  غ ؤن ٩ًىن اإلاْى

ٟي الضولت الظًً ًجب جدضًض  ( 3) ؤن ٩ًىهىا ؤًٖاء في ألاخؼاب الؿُاؾُت، وألاوكُت التي ال ًدٓغ ٞئاث مْى

 .ب٣اهىن  جخىا٤ٞ م٘ واحباتهم

ٟي الضولت( 4)  .ًىٓم ال٣اهىن الىي٘ ال٣اهىوي إلاْى
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اث٠ الضاثمتًم٨ً (  5) ٤ اإلاؿاب٣ت اإلاٟخىخت ٣ِٞ، باؾخثىاء الحاالث التي  الحهى٫ ٖلى الْى في الح٩ىمت ًٖ ٍَغ

 ال٣اهىن. ًدضصَا

 انًىظفىٌ انًذَُىٌ نهذونخ -119انًبدح 

ٟيهم.1) ًاء في الضولت الُٟضعالُت حُٗحن مْى  ( ًد٤ للح٩ىمت الُٟضعالُت والىالًاث ألٖا

ٟىن مضهُى 2) ًاء في الضول ،ن ٖلى اإلاؿخىي الُٟضعالي( ٩ًىن َىا٥ مْى لى مؿخىي الىالًاث ألٖا خم ت الٟٖو ُضعالُت؛ ٍو

للٗاملحن، ًهضٍع مجلـ الكٗب في البرإلاان الُٟضعالي، واإلاجلـ ًخىا٤ٞ م٘ ال٣ىاهحن الضولُت بنضاع ٢اهىن مىٓم 

ًاء في الضولت الُٟضعالُت. عي للىالًاث ألٖا  الدكَغ

اث (  جخٗاون الح٩ىمت الُٟضع 3) ٟحن ٖلى اإلاؿخٍى ًاء في الضولت الُٟضعالُت في الاؾخٟاصة مً  اإلاْى الُت والىالًاث ألٖا

ىُت. ؼ الىخضة الَى  اإلاسخلٟت،  لًمان جد٤ُ٣  الخبرة والخجغبت ٖىض ٧ل مؿخىي وطل٪ مً ؤحل حٍٗؼ

ٟىن اإلاضهُىن ( 4) ًاء فياإلاْى  جمثُل مخىاػن ؤن ًٓهغ ٞيهم  الضولت الُٟضعالُت ًجب في الضولت الُٟضعالُت والىالًاث ألٖا

 ؿ٩ان اإلا٣ُمحن.لجمُ٘ ال

 : انىالَبد األػعبء فٍ انذونخ انفُذسانُخ12انجبة 

 هُئبد انىالَبد األػعبء فٍ انذونخ انفُذسانُخ -121انًبدح 

ُٗت والخىُٟظًت  حك٨ُل  ًاء في  عاثاإلصالٟغوٕ الدكَغ ي صؾاجحر الضولت الُٟضعالُت هي ؤمىع ًخم جىُٓمها فالىالًاث ألٖا

 الىالًاث.

 يجبدئ انذعبرُش -121انًبدح 

٤ًُجب مً خُث اإلابضؤ  (1) ًاء في الضولت الُٟضعالُت.الضولت الُٟضعالُت،صؾخىع بحن  ؛ الخٞى  وصؾخىع الىالًاث ألٖا

 : انًبنُخ انؼبيخ13انجبة 

 يجبدئ انًبنُخ انؼبيخ -111املادة 

٣ا ًخم الخٟاوى خى٫ اإلاباصت الٗامت للمالُت بحن الح٩ىمت ًاء في الضولت الُٟضعالُت ٞو  آللُت الُٟضعالُت والىالًاث ألٖا

 صؾخىعٍت.

 انجُك انًشكضٌ انفُذسانٍ -123انًبدح 

 لي لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت البى٪ اإلاغ٦ؼي الُٟضعالي بمىحب ٢اهىن ناص١ ٖلُه البرإلاان الُٟضعا ًخم جإؾِـ( 1)

 ًٖ  البى٪ اإلاغ٦ؼي الُٟضعالي لجمهىعٍت ( ٩ًىن 2)
ً
وجىُٟظ الؿُاؾاث اإلاالُت  ،وي٘الهىما٫ الُٟضعالُت مؿاوال

ٗاث اإلاىٓمت التي ًًٗها البى٪ اإلاغ٦ؼي الُٟضعالي.الى٣ضًت، و  لى حمُ٘ البىى٥ الالتزام بالدكَغ  ٖو
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 لبى٪ اإلاغ٦ؼي الُٟضعالي لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت هي:ل( الىاحباث الغثِؿُت 3)

 )ؤ( بنضاع الٗملت؛

 اؾخ٣غاع ألاؾٗاع؛)ب( يمان 

 )ج( اؾخ٣غاع مؿخىي ؾٗغ نٝغ الٗملت؛

 بوكاء هٓام بى٩ي ؾلُم.)ص(  

ت. حٗخمض( ًجب ؤن 4)  الؿُاؾت اإلاالُت ٖلى جدغ٧اث الؿى١ وؤن ال ٌٗخمض ؤلا٢غاى ٖلى ٢غاعاث بصاٍع

 الؿُاؾت الى٣ضًت.اإلاغ٦ؼي الُٟضعالي لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت بؿلُت مؿخ٣لت ٧املت لخىُٟظ  البى٪( ًخمخ٘ 5)

جي.6)  ( البى٪ اإلاغ٦ؼي الُٟضعالي َى البى٪ الاخخُاَي الَى

 انًبنُخ نهشؤوٌوظغ انزششَؼبد انفُذسانُخ   -124انًبدح 

 لإلصاعة اإلاالُت ًخمخ٘ بالخهاثو الخالُت: ٨َُال ًدضص  ال٣اهىن الظي ناص١ ٖلُه البرإلاان الُٟضعالي 

٣ت ٖغى اإلاحزاهُت في ( ؤ) ً ٍَغ بٖضاص اإلاحزاهُت للىالًاث  احغاءاثاء في الضولت الُٟضعالُت وحضو٫ الىالًاث ألٖا

ًاء في الض اث، ،ولت الُٟضعالُتألٖا  بالكٟاُٞت واإلاداؾبت وال٨ٟاءة. جخه٠ًجب ؤن  واإلاضًٍغ

ًاء .الضولت الُٟضعالُت ال٣غوى التي جُلبها  جًمً  ( ب)  الىالًاث ألٖا

 مت؛)حـ( ؤلاحغاءاث التي جدبٗها الح٩ىمت لل٣ٗىص الٗا 

ال خ٩ىمُا؛   )ص( جض٤ُ٢ خؿاباث الهُئاث ٚحر الح٩ىمُت التي جخل٣ى جمٍى

 َـ( الخضابحر الٗامت الالػمت لخىُٟظ َظا الباب.

 االدزُبغٍ انىغٍُ -125انًبدح 

ىُت جسضم ٦هُئت اخخُاَُت( ًجب ؤن ًخم جإؾِـ 1) دضص  ًهاص١ ٖلُهبمىحب ٢اهىن  َُئت  َو البرإلاان الُٟضعالي. ٍو

اث في َُئاث الجمهىعٍت الُٟضعالُت.  ٖلىوبهٟا٢ها ن ؤًًا جدهُل ؤلاًغاصاث اإلاكغوٖت َظا ال٣اهى  حمُ٘ اإلاؿخٍى

ؿدىض َظا ال٣اهىن بلى هٓام للمؿاءلت جم ازخباٍع صولُا وله مٗاًحر جخٗل٤ باالخخُاَي اإلاالي والى٣ٟاث  ،ومٗتٝر به ،َو

 ا٫ الُٟضعالُت.في ٧ل حؼء مً حمهىعٍت الهىم  بك٩ل مدؿاوبدُث ًم٨ً جىُٟظٍ 

جي جىُٟظ اإلابضؤ اإلاىهىم ٖلُه في ال٣ٟغة ) َُئت (  ًجب ؤن جًم2ً) الث  جمى٘ ( و ًجب ؤن1الاخخُاَي الَى الخدٍى

جي. ،٦بحرة اإلاالبت  بلى ؤي بصاعة خ٩ىمُت جغج٨ب ججاوػاث  ؤو جسال٠ بهىعة مخ٨غعة  ٢اهىن الاخخُاٍ الَى
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 : انغالو واألي14ٍانجبة 

 أيٍ جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ رذمُك -126انًبدح 

جي لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت وؾالمت قٗبها مً 1) ( جًمً الح٩ىمت الُٟضعالُت الؿالم والؿُاصة وألامً الَى

 زال٫ ؤحهؼتها ألامىُت، بما في طل٪:

جي؛  )ؤ( ٢ىاث الجِل الَى

 )ب(  حهاػ ألامً؛

ت؛  )حـ( ٢ىاث الكَغ

 )ص( ٢ىاث مهلحت السجىن.

 اؾخسضام ٢ىاث ألامً بمىحب ٢اهىن ًهضع بكإنها. ( ًخم2)

ً، والضٞإ ًٖ 3) ( جخىلى ال٣ىاث اإلاؿلحت لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت مؿاولُت خماًت الؿُاصة واؾخ٣ال٫ الَى

 وخضة ؤعايُه.

ت الُٟضعا4) م مً اإلا٣ُلُت هي خماًت ألاعواح واإلامخل٩اث( مؿاولُت الكَغ حَر محن في ، وؾالمت وؤمً اإلاىاَىحن ٚو

 حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت.

ًاء في الضولت الُٟضعالُت مؿاولت ًٖ خماًت ؤعواح 5) ت التي ؤوكئذ بمىحب ٢ىاهحن الىالًاث ألٖا ( ٢ىاث الكَغ

ت الُٟضعالُت. ٢ىاثوممخل٩اث اإلاىاَىحن  والحٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع وؤمً مىا٣َهم، بمٟغصَم ؤو بالخٗاون م٘   الكَغ

ىُت اإلاؿلحت للغ٢ابت والؿُُغة مً ٢بل الهُئاث اإلاضهُت. ( جسً٘ ؤحهؼة ألام6ً)  الَى

 األيٍ لىاديجبدئ  -127انًبدح 

 ( ًجب ٖلى ٢ىي ألامً اخترام اإلاباصت الخالُت:1)

ت )ؤ( اإلاهىُت  والاهًباٍ والىَىُت؛ الٗؿ٨ٍغ

 )ب( اخترام ؾُاصة ال٣اهىن، والهُئاث الضًم٣غاَُت والح٣ى١ ألاؾاؾُت؛

 اًت صؾخىع حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت؛)ج(  الالتزام بدم

 )ص( الكٟاُٞت و٢بى٫ اإلاداؾبت؛

 )َـ( الحُاص الؿُاس ي؛
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ب ؤٞغاص ال٣ىاث ٖلى جىُٟظ َظا الضؾخىع  واإلاٗاَضاث الضولُت التي ج٩ىن حمهىعٍت الهىما٫  ،و ٢ىاهحن البلض،)و( جضٍع

 ٞيها.
ً
ا  الُٟضعالُت َٞغ

وخماًت خ٣ى١ اإلاغؤة في  ،صون جمُحز وحؿلؿل الغجب لل٣ىاث ،لي اإلاىانب( ًد٤ ل٩ل مىاًَ نىمالي اإلاكاع٦ت في جى 2)

 َظا الهضص.

 إعبءح اعزخذاو انغهطخ -128انًبدح 

تهم باعج٩ابها ؤٞغاص  اهتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان  ًُ ؤمام  اإلاغج٨بحن ج٣ضًم صٖاوي ًجب  ،يض اإلاضهُحنمً ٢ىاث ألامً التي 

 مدا٦م مضهُت.

 بنىيكزت أيٍُ انًظ -129انًبدح 

ا ج٣ضًم ق٩ىاَم يض الخجاوػاث التي وهي َُئت ًاؾـ َظا الضؾخىع م٨خب ؤمحن اإلآالم،  (1) جم٨ً للجمهىع ٖبَر

 ًغج٨بها ؤٞغاص ٢ىاث ألامً وؤلاصاعة الح٩ىمُت.

ًم٨ً إلا٨خب ؤمحن اإلآالم مً جل٣اء هٟؿه الكغوٕ في بحغاء جد٤ُ٣ بطا اقدبه في وحىص اهتها٥ اعج٨بخه ٢ىاث  (2)

جخىلى مد٨مت مسخهت ٦كٟذ الخد٣ُ٣اث ًٖ هخاثج م٣ىٗت،  حماٖت مً اإلاجخم٘، وفي خا٫ ألامً يض ٞغص ؤو 

 .الضٖىي  ب٢امت

 اإلآالم. ًدضص ٢اهىن زام ؾلُاث وواحباث َُئت (3)

 لبَىٌ انهُئبد األيُُخ -131انًبدح 

اث الهُئاث ،ووْاث٠ ،٩َُلا ًىٓم ٢اهىه الُٟضعالي بمجلؿُه البرإلاان ًهضع  ىعٍت الهىما٫ ألامىُت في حمه ومؿخٍى

 الُٟضعالُت.

 دبنخ انطىاسئ -131انًبدح 

م٘ خالت زُحرة هاقئت ًٖ الحغب، ؤو ىضما ج٩ىن َىا٥ يغوعة  للخٗامل ًٖجىػ بٖالن خالت الُىاعت ٣ِٞ  (1)

 ٧اعزت َبُُٗت، ؤو بٌٗ الحاالث ألازغي الُاعثت. الٛؼو، ؤو الخمغص، ؤو الٟىض ى ؤو

ًُ٘، ؤو ٖلى حم( ًجىػ بٖالن خالت الُىاعت 2) ض ًٖ ال٣ضع ال٩افي للخٗامل م٘ الحالت  ،حؼء مً الَى بكٍغ ؤن ال جٍؼ

 الُاعثت.

ت، والتي ؾدخم مىا٢كتها بٗض طل٪، 3) ( ًجىػ للغثِـ بىاء ٖلى َلب مجلـ الىػعاء ؤن ٌٗلً خالت الُىاعت الًغوٍع

م٨ً اإلاىا٣ٞت ٖليها مً ٢بل  الن خالت الُىاعت. وج٩ىن ًىًما مً بٖ 21البرإلاان الُٟضعالي في ًٚىن  مجلس يٍو

 اإلاىا٢كاث في البرإلاان الُٟضعالي ٖلىُت مٟخىخت للجمهىع ما لم جمى٘ الٓغوٝ طل٪ .
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ض ًٖ زالزت ؤقهغ، وفي خا٫ لم ًىا٤ٞ البرإلاان م( ًجىػ للبرإلاان الُٟضعالي 4) ىا٣ٞت ؤو جمضًض خالت الُىاعت إلاضة ال جٍؼ

ت اإلاٟٗى٫.الُٟضعالي ٖلى خالت الُىاعت ؤو جمضًضَا، ٞةن خ  الت الُىاعت لً ج٩ىن ؾاٍع

 (  جمىذ خالت الُىاعت الؿلُاث الخىُٟظًت ؾلُاث زانت الػمت  للخٗامل م٘ الحالت ٣ِٞ.5)

الح٣ى١ اإلاىهىم ٖليها في َظا  نالخُاث جىته٪ بها( ال حكمل الؿلُاث اإلامىىخت بمىحب "خالت الُىاعت" 6)

ا مُل٣الضؾخىع، ما لم ٨ًً َظا الاهتها٥   ٚغاى الخٗامل م٘ خالت الُىاعت.ا أل يغوٍع

الن، ؤمام اإلاد٨مت. ( ًجىػ الًُٗ ٖلى صحت بٖالن خالت الُىاعت، وؤلاحغاءاث اإلاخبٗت7)  في بنضاع ؤلٖا

 : يىاد َهبئُخ وأخشي يؤلزخ15انجبة 

 انفصم األول: رؼذَم انذعزىس

 انىالَخ األونً نهجشنًبٌ انفُذسانٍانًطجمخ ػهً انزؼذَم انًمزشح نهذعزىس ثؼذ اَمعبء  انًىاد  -132انًبدح 

(، ؾىاء ٢بل ؤو بٗض اهتهاء الىالًت ألاولى للبرإلاان الُٟضعالي، ال ًد٤ ألي مً 2( بهٝغ الىٓغ ًٖ ال٣ٟغة الثاهُت )1)

 اإلاىهىم ٖليها في الباب ألاو٫ مً َظا الضؾخىع. ألاؾاؾُتاإلاجلؿحن ؤن ٣ًترح حٗضًل اإلاباصت 

، وبة 1ولى )( م٘ اإلاغاٖاة لل٣ٟغة ألا 2) ، 49ؤي حُٛحر في خضوص الىالًاث الُٟضعالُت  م٘ اٖخباع  اإلااصة ؾخثىاء (٦كٍغ

مً خُث ؤلاحغاءاث اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغاث  ًجىػ ألخض اإلاجلؿحن في البرإلاان الُٟضعالي ؤن ٣ًترح حٗضًل الضؾخىع 

 ( مً َظٍ اإلااصة.9( بلى ال٣ٟغة الخاؾٗت )3مً الثالثت )

 ن الُٟضعالي، ؤو الخماؽ مى٢٘ مً، ؤو ًٖى في البرإلااىمت الُٟضعالُت ؤو والًت ًٖى في الضولت الُٟضعالُتللح٩ ( ًجىػ 3)

 .حٗضًل الضؾخىع  احغاءاثمىاًَ الكغوٕ في  44,444

ب ُٞهالخٗضًل الظي  هٕى َغح 2خٗضًل الضؾخىعي بمىحب ال٣ٟغة للجهت اإلاخ٣ضمت بال( ًجىػ 4) ٖلى ؤي مً  جٚغ

 برإلاان الُٟضعالي.اإلاجلؿحن في ال

ال٣غاءة  ٖىض َغح الخٗضًل الضؾخىعي اإلا٣ترح ٖلُه، جمؤٚلبُت ؤًٖاء اإلاجلـ الظي  َظا الخٗضًل ( بطا وا٣ٞذ5)

ألاولى ؤو الخالُت، ٞةن ٦ال مً عثِـ مجلـ الكٗب وعثِـ مجلـ الكُىر للبرإلاان الُٟضعالي الهىمالي ٌُٗىان ٖكغة 

 في لجىت مكتر٦ت مً اإلاجلؿحن. ؤًٖاء

 ج٣ىم بما ًلي: 5( اللجىت اإلاكتر٦ت اإلاُٗىت بمىحب ال٣ٟغة 6)

 ٢تراح اإلاخٗل٤ بالخٗضًل؛الا)ؤ( مغاحٗت 

 )ب( بٖالم الجمهىع باال٢تراح؛
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 للمىا٢كت؛ للجمهىع  )ج( يمان بجاخت الٟغنت ال٩اُٞت

 )ص( الدكاوع م٘ ؤٞغاص الجمهىع؛

  ٗل٣ُاتهم وا٢تراخاتهم بلى اللجىت اإلاكتر٦ت؛يمان بجاخت الٟغنت ال٩اُٞت ألٞغاص الجمهىع لخ٣ضًم ح)ه( 

ُٗت في الىالًاث الُٟضعا ًاء م٘ بياٞت م٣ترخاتهم)و( الٗمل م٘ الهُئاث الدكَغ  احغاءاثاإلادؿ٣ت م٘  لُت ألٖا

 الًٗى.الىالًت الُٟضعالُت الخٗضًل، في خا٫ حٗل٣ه بمهالح 

غا7) ش حُُٗنهمل٩ل مً مجلس ي البرإلاان الُٟ ( ج٣ضم اللجىت اإلاكتر٦ت ج٣ٍغ ً مً جاٍع  . ضعالي في ًٚىن قهٍغ

ذ النهاجي في مجلـ الكٗب بما ال ٣ًل  الُٟضعالي( ال ٣ًبل البرإلاان 8) الخٗضًل اإلا٣ترح بال بٗض اإلاىا٣ٞت ٖلُه بالخهٍى

ذ النهاجي في مجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي بما ال ٣ًل  2/3ًًٖٖ زلثي ) لى الخهٍى  ( ؤًٖاء اإلاجلـ ال٨لي، ٖو

 .ؤًٖاء اإلاجلـ ال٨لي( 2/3زلثي   )

غ اللجىت  البرإلاان( ًجىػ إلاجلـ 9) ش نضوع ج٣ٍغ ذ النهاجي بٗض مغوع زالزت  ؤقهغ ؤو ؤ٦ثر مً جاٍع ال٣ُام بالخهٍى

 (.7اإلاكتر٦ت اإلاظ٧ىع في ال٣ٟغة الؿابٗت )

٣ا  لهظٍ اإلااصبطا ( 10) بكإن مغاحٗت  136واإلااصة  ،ةناص١ البرإلاان ٖلى واخض ؤو ؤ٦ثر مً الخٗضًالث اإلا٣ترخت ٞو

 بحغاء اؾخٟخاء ٖلى الضؾخىع اإلاٗض٫ . ًخمالضؾخىع النهاجي، ٞةهه 

انًىاد انًطجمخ  ػهً رؼذَم انذعزىس انًؤلذ انجذول األول )ج(، أو انمبَىٌ انًزكىس فٍ انجذول   -133انًبدح 

 انٍ: نجُخ انًزبثؼخ/انًشالجخلجم اَزهبء انىالَخ األونً نهجشنًبٌ انفُذس، األول )د( يٍ هزا انذعزىس

 :134( في َظٍ اإلااصة وفي اإلااصة 1)

ت ٖلى  .وجىُٟظ الضؾخىع  مغاحٗت )ؤ( "لجىت اإلاخابٗت" حٗجي اللجىت اإلاا٢ىت اإلاكٞغ

 إلاغاحٗت وجىُٟظ الضؾخىع اإلاا٢ذ. والخىُٟظ" حٗجي اللجىت اإلاؿخ٣لت اإلاغاحٗت )ب( "لجىت

 .الُٟضعاليً لجىت جابٗت للبرإلاان َظا الضؾخىع "لجىت اإلاخابٗت" م ٌك٩ل( 2)

زمؿت مً ؤًٖاثه لُهبدىا  ؤًٖاء في  الُٟضعالُت)ؤ( ًيخسب ٧ل مجلـ في البرإلاان الُٟضعالي لجمهىعٍت الهىما٫ 

لجىت اإلاخابٗت. وباإلياٞت بلى طل٪، ًخٗحن ٖلى ٧ل والًت ًٖى في حممهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت التي حٗخبر والًت 

٩ىن ًٖىا في لجىت اإلاخابٗت؛ حٗحن مىضوباضؾخىع الهىمالي ؤن ُٞضعالُت بمىحب ال  ًمثل الىالًت ٍو

 ؤٖما٫ لجىت مغاحٗت وجىُٟظ الضؾخىع بك٩ل ٖام. وجىحُه واإلاىا٣ٞت ٖلى ،)ب( جخىلى لجىت اإلاخابٗت مخابٗت

 عثِـ مً بحن ؤًٖاء اللجىت.باهخساب  لجىت اإلاخابٗت( ٣ًىم  ؤًٖاء 3)
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ض الًخجاوػ قهغ 4) الضازلُت ي٘  لىاثدها و بٗض اهخساب لجىت اإلاخابٗت  لغثِؿها، ًخٗحن ٖلى  اللجىت  اا واخض( في مٖى

 بإٚلبُت ألانىاث.التي حٗمل بمىحبها 

٘ ٢ىاهحن، ب٨خابت ( ج٣ىم لجىت اإلاخابٗت / الغ٢ابت، بحن الححن وآلازغ، بخ٩ل٠ُ لجىت اإلاغاحٗت والخىُٟظ 5) مؿىصة مكاَع

 إلاا جسغج به الجمُٗت إلاخُلباث الجضو٫ ألاو٫ ) َب٣ا
ً
٣ا ت ٞو ؤ(  وألاو٫ )ب(  واإلاخُلباث ألازغي التي حٗخبر يغوٍع

ىُت  ىُت الخإؾِؿُت اإلاا٢خت وجخبىاٍ ٖلى الىدى اإلاىهىم ٖلُه في بغوجى٧ى٫ الظي ًاؾـ الجمُٗت الَى الَى

 الخإؾِؿُت.

جىت اإلاخابٗت/ الغ٢ابت بخدضًض لج٣ىم ، (5ال٣ٟغة الخامؿت )ظ٧ىع في اإلاكغوٕ  اإلا مؿىصة ( ٖىض  الخ٩ل٠ُ ب٨خابت  6)

اث اإلاكغوٕ ٖلى الىدى الخالي:  ؤولٍى

الخٗضًل اإلا٣ترح ٖلى الضؾخىع، ؤو  الاحخماُٖت التي ٌٗالجها)ؤ( بحغاء جدلُل ٖلى مؿىصة  اإلاكغوٕ مً خُث اإلاك٩لت 

 ؛ن مؿىصة  مكغوٕ  ال٣اهى 

 :ؾلى٦ُاثحُٛحر بلى  يهضٝللٗمل ٖلى م٣ترح مؿىصة مكغوٕ  ٢هىي  بُٖاء ؤَمُت)ب( 

i. جي، والؿالمت الٗامت، وخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان ألاؾاؾُت، ؤو البِئت؛  ألامً الَى

ii.  ٖضم اإلاؿاواة في اإلاؿخىي اإلاِٗص ي بحن مسخل٠ قغاثذ االكٗب الهىمالي، بما في طل٪ ٖضم اإلاؿاواة في الضزل

ضم اإلاؿاواة في الخٗلُم؛ اًت الصحُت ٖو ضم اإلاؿاواة في ج٣ضًم الٖغ  ٖو

iii. الا٢خهاصًت، بما في طل٪ جىاٞغ ٞغم الٗمل، ويمان بٖاصة اؾدثماع وؿبت ٖاصلت مً الٟاثٌ اإلا٨دؿب  الخىمُت

التي ًدهل ٖليها اإلاؿدثمغون ألاحاهب في حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت، ويمان خهى٫ اإلاىاَىحن الهىمالُحن 

اث٠  ُاث الجضًضة؛جغجبِ باؾخسضام الخ٨ىىلىح ٖلى الخٗلُم  طاث الٗال٢ت، والحهى٫ ٖلى ْو

iv.  .خماًت ألامىا٫ الٗامت مً الٟؿاص وؾىء الاؾخسضام 

٘ؤ٢ل  ؤَمُت)ج( مىذ  مؿاولُت وػاعة ٢اثمت ٚحر جل٪ اإلاٗىُت باإلاكا٧ل خى٫ اإلاخٗل٣ت بمك٩لت احخماُٖت  للمكاَع

ت الٗالُت؛  الاحخماُٖت طاث ألاولٍى

ت اليؿبُت بحن نُاٚت )ص( جدغي الض٢ت اإلام٨ىت في جد ٘ ٖلى ؤؾاؽ خؿاباث ص٣ُ٢ت للخ٩لٟت اإلاُلىبت اإلاضًض ألاولٍى كاَع

ت لهُاٚتواإلا٩اؾب التي ًدهل ٖليها اإلاجخم٘،  ت وبُٖاء اٖخباعاث مدؿاٍو ت اإلادؿاٍو ٘ طاث ألاولٍى  ؛اإلاكاَع

اث  مجلس ي)َـ( صٖىة ؤًٖاء    الخٗضًلالبرإلاان الُٟضعالي لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت إلاىا٢كت جغجِب ؤولٍى

٘ ٢ىاهحن م٣ترخت؛ و  ٣ترحاإلا الضؾخىعي  مؿىصة مكاَع

لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت، وطل٪  الُٟضًغالي)و( ج٣ضًم َغح ؾىىي بٛغى الحهى٫ ٖلى اإلاىا٣ٞت بلى البرإلاان 

ُٗت ؤو ل٣ُىم بةحغاء الخٗضًل ٌ، ٖلى بغهامج نُاٚت اإلاؿىصاث الدكَغ ت  الٞغ اإلاخٗل٤ و  ،ال٣اثم خالُاطاث ألاولٍى

٘ ال٣ىاهحن اإلا٣ترختاإلا٣ترخت و الضؾخىعٍت  الخٗضًالث بةحغاء ٣امؿىصة مكاَع لجىت رجُبها لل٨ُُٟت التي ج٣ىم بت ، ٞو
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ا إلاا لخ٣ىم ب٨خابتها  اإلاخابٗت/ اإلاغا٢بت ًٗ لجىت اإلاغاحٗت والخىُٟظ، ومً و٢ذ آلزغ ج٠ًُ ؤو جدظٝ مً طل٪ البرهامج جب

 جملُه ألاويإ الحالُت.

٣ا لل٣ٟغة )( في اإلاضة التي حؿخ٨مل ٞيها  لج7) لى ب إلاكغوٕ ٢اهىن َلب مىه( 6ىت اإلاغاحٗت والخىُٟظ ٞو هُاٚخه، ٖو

٣ًضم للجىت اإلاخابٗت/والغ٢ابت إلاغاحٗت الخٗضًالث اإلا٣ترخت ٖلى الضؾخىع ؤو ٞةهه  134ىحه اإلاىهىم في اإلااصة ال

غ اإلاظ٧ىع في اإلااصة ٣ت بالخ٣ٍغ ٘ مٞغ  ( )ب( .7)134نُاٚت اإلاكاَع

 ٗت بما ًلي:( ج٣ىم لجىت اإلاخاب8)

غ اإلاهاخب له ٢اهىن ًخٗل٤ بخٗضًل الضؾخىع إلاؿىصة مكغوٕ  ال٣ُام باإلاغاحٗت الظاجُت)ؤ(  اإلاىضح بمىحب و  ،والخ٣ٍغ

 ؛7ال٣ٟغة 

غ؛  )ب( بٖالم الجمهىع باإلا٣ترح والخ٣ٍغ

 ىا٢كت؛مً ؤحل اإلا)ج( يمان بجاخت الٟغنت ال٩اُٞت للجمهىع 

م مً حَر  ؤًٖاء البرإلاان الُٟضعالي لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت؛ )ص( الدكاوع م٘ ؤٞغاص الجمهىع ٚو

ُٗت في )َـ( الٗمل ًاء م٘ بياٞت م٣ترخاتهم الىالًاث الُٟضع  م٘ الهُئاث الدكَغ  احغاءاثاإلادؿ٣ت م٘ الُت ألٖا

 الًٗى.الىالًت الُٟضعالُت الخٗضًل، في خا٫ حٗل٣ه بمهالح 

( ؤن جضعج مسخل٠ الا٢تراخاث في الخٗضًل ٧8ىعة في ال٣ٟغة )٢غعث لجىت اإلاخابٗت بٗض اإلاكاوعاث اإلاظ ( بطا9)

مكغوٕ ٢اهىن م٣ترح، ٞةهه ٣ًىم بةٖاصة الخٗضًل الضؾخىعي اإلا٣ترح ؤو مكغوٕ ال٣اهىن وج٣ضًم  الضؾخىعي اإلا٣ترح ؤو

اصة الهُاٚت، م٘  غ بلى لجىت اإلاغاحٗت والخىُٟظ إٖل  .بُٖاء الخىحيهاثج٣ٍغ

 ( ج٣ضًم الخٗضًل الضؾخىعي اإلا٣ترح ؤو8بٗض اإلاكاوعاث اإلاظ٧ىعة في ال٣ٟغة الثامىت ) ( بطا ٢غعث لجىت اإلاخابٗت10)

الخٗضًل الضؾخىعي اإلا٣ترح ؤو مكغوٕ ال٣اهىن بلى عثِـ مجلـ الكٗب م٘ ، ٞةنها ج٣ىم  بخ٣ضًم ٢اهىن مكغوٕ 

٣ا لهظا الضؾخىع. ، للمط ي ٢ضما ٞو ٍغ  ج٣ٍغ

اؾخ٨ما٫  هجاػاث خى٫ باال ةباٙل مجلس ي البرإلاان الُٟضعالي بزت ؤقهغ زالج٣ىم لجىت اإلاخابٗت  إلاغة واخضة ٧ل ( 11)

ىُت الخإؾِؿُت ٦ما وٕ اإلاظ٧ىع في الجضو٫ )ج( و )ص( نُاٚت اإلاكغ  ٣ا إلاسغحاث الجمُٗت الَى لى الىدى اإلاُلىب ٞو ٖو

 َى مىهىم ٖلُه في بغوجى٧ى٫ جإؾِـ جل٪ الجمُٗت.

ل٩ل  ي( للٗضص الاحمال1 + % 50اإلاىا٣ٞت ٖلى خلها بإٚلبُت بؿُُت )( جيخهي والًت لجىت اإلاخابٗت/الغ٢ابت ٖىض 12)

 مجلـ في البرإلاان الُٟضعالي لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت.
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انًطجمخ ػهً رؼذَم انذعزىس انًمزشح لجم اَزهبء انىالَخ األونً نهجشنًبٌ االرذبدٌ: نجُخ  انًىاد  -134انًبدح 

 .انًشاجؼخ وانزُفُز

٣ا للماصة ماثت  والخىُٟظضؾخىع لجىت اإلاغاحٗت ( ًيص ئ َظا ال1) بهٟتها لجىت جسً٘ للخىحُه الٗام للجىت اإلاخابٗت ٞو

 (.133وزالزت وزالزحن )

ًغشح الىػٍغ اإلاسخو لغثِـ الىػعاء ، لبرإلاان الُٟضعالي لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُتلالىالًت ألاولى  ( في بضاًت2)

م الىػٍغ اإلاسخو مً زمؿت ؤًٖاء في لجىت اإلاغاحٗت والخى التي ٌٗضَا مجلـ الىػاء. باإلياٞت  ال٣اثمتُٟظ ًسخاَع

ًاء بترقُذ مىضوب بيافي بلى لجىت اإلاغاحٗت والخىُٟظ، ٖلى  بلى طل٪، ج٣ىم ٧ل مً الىالًاث الُٟضعالُت ال٣اثمت ألٖا

 ؤؾاؽ هٟـ مٗاًحر الاهخساب.

لُٟضعالي، ٌؿخىفي الكغوٍ الخالُت للخُٗحن في لجىت ( ًسخاع الىػٍغ اإلاسخو شخها مً ٚحر ؤًٖاء البرإلاان  ا3)

 اإلاغاحٗت والخىُٟظ:

 )ؤ( ًخمخ٘ بؿلى٥ وؾمٗت حُضة؛

 )ب( خانل ٖلى صعحت ٖلمُت مً حامٗت مٗتٝر بها؛

اث ٖالُت في ؤلاصاعة الٗامت ؤو ال٣اهىن في صازل  الهىما٫؛  )ج( ؤْهغ ٦ٟاءة في مؿخٍى

ت وزبرة ال ج٣ل ًٖ ٖكغ ؾىى   اإلاجاالث الخالُت: بةخضياث في ألامىع اإلاخٗل٣ت )ص( لضًه مٗٞغ

I. ال٣اهىن؛ 

II. ؤلاصاعة الٗامت؛ 

III. الا٢خهاص؛ 

IV. الجيـ"؛ " 

V. .خ٣ى١ ؤلاوؿان 

 في ٖمله ؤو مجا٫ جسههه؛ ؤن ٩ًىن الصخو اإلاٗحن مخمحزا)ٌ(( 

 ال٣اهىن. واؾٗت طاث نلت بهُاٚت)و( ًخمخ٘  بسبرة 

البرإلاان الُٟضعالي  يؤؾماء اإلاغشححن ؤمام مجلس ل مجلؿه بٗض حك٨ُ ًُغح عثِـ الىػعاءًىًما  15في ًٚىن  ( 4)

٧ٌلُا  ًهاص١الظي ًجب ؤن لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت،  في ًٚىن ؤعبٗت  واخضا ؤو ؤ٦ثر مً اإلاغشححن ؤو ًٞغ

 .( 14ٖكغ )

ٌ ؤي مً اإلاجلؿحن  ( في5) ا لل٣ٟغة )لصخو مغشحخالت ٞع ًٗ ، زم ًخم ( بترقُذ بضًل له3، ٣ًىم الىػٍغ اإلاسخو جب

 (.6( بلى )4اجبإ ؤلاحغاءاث اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغاث مً)
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( بٗض ٢ُام البرإلاان الُٟضعالي لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت بازخُاع زمؿت مغشححن ٦ما َى مىهىم في ال٣ٟغجحن 6)

دُل ؤؾماء اإلاغشححن بلى الغثِـ5( و)4) ، الظي ٣ًىم  (، ٌٗحن عثِـ الىػعاء ؤخض اإلاغشححن إلاىهب الغثِـ، ٍو

ً ٦إًٖاء في لجىت اإلاغاحٗت  بخُٗحن مغشح عثِـ الىػعاء اإلاٗحن عثًِؿا للجىت، و٦ظل٪ حُٗحن مغشححن ازىحن آزٍغ

 والخىُٟظ.

 ( ًجب ٖلى لجىت اإلاغاحٗت والخىُٟظ:7)

و٫ )ؤ( بىاًءا ٖلى جىحيهاث لجىت اإلاخابٗت ٞةهه ٢ض ًخدخم  نُاٚت مكغوٕ حٗضًل صؾخىعي م٣ترح خؿب الجضو٫ ألا 

ىُت ب) (، ؤو مكغوٕ ٢اهىن م٣ترح ٦ما َى مظ٧ىع في الجضو٫ ألاو٫ )ص(، ؤو خؿب ما ج٣خًُه مسغحاث الجمُٗت الَى

 الخإؾِؿُت؛؛

غ بدثي ج) ٤( بٖضاص ج٣ٍغ غ .بهظا الخٗضًل اإلا٣ترح ؤو مكغوٕ ال٣اهىن  مٞغ الخٗضًل اإلا٣ترح  ًبرع باألصلت الظي َظا الخ٣ٍغ

ؿدكغ  ٖىه الؿلى٥ ٝ اخخمالُت ؤن الخٗضًل اإلا٣ترح ؤو مكغوٕ ال٣اهىن ٢ض ًيخج ؤو مؿىصة مكغوٕ ال٣اهىن َو

ىب  ؾخدؿً مً اإلاك٩لت الاحخماُٖت التي يهضٝ بليها الخٗضًل اإلا٣ترح ؤو مكغوٕ ال٣اهىن؛ ، وؤن َظا الؿلى٥اإلاٚغ

 ب(؛( بهجاػ البدىر ال٣اهىهُت والىا٢ُٗت الالػمت إلهجاػ اإلاهام اإلاظ٧ىعة في ال٣ٟغجحن  )ؤ( و )ص)

غ اإلاظ٧ىع في  ( ًخم ج٣ضًم7( ٣ٞغة )137ما ًخٗل٤ باإلااصة )( ٌُٞ) الخٗضًل اإلا٣ترح ومكغوٕ ٢اهىن م٣ترح مضٖىم بالخ٣ٍغ

 ال٣ٟغة )ب( بلى لجىت اإلاخابٗت.

غ مغة ٧ل زالزت )و)  بكإن الخ٣ضم اإلادغػ في اؾخٗغاى  بلى لجىت اإلاخابٗت -ؤو ٖىضما ًُلب منها-( ؤقهغ، 3ـ( ج٣ضًم ج٣ٍغ

 ُٟظ َظا الضؾخىع وؤي ٖىاث٤ حٗترى ٖملُت اإلاغاحٗت والخىُٟظ؛وجى

 ( الٗمل م٘ عثِـ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت لًمان صؾخىعٍت اإلا٣ترخاث؛ػ)

ُٟحن هٓغا  ( ح) ٠ُ مْى ٣ا لهظا الضؾخىع  ؤ٦ٟاءلحجم اإلاحزاهُت ًخٗحن جْى  .لل٣ُام بىاحباتهم ٞو

غبد راد األونىَخ وانهجبٌ انًغزمهخ انزٍ َشكههب انىاججبد وانجذاول انضيُُخ انًمشسح نهًؤع: 135انًبدح 

 انجشنًبٌ انفُذسانٍ

ض  ًٖ 1)  ( ما لم ًىو الضؾخىع ٖلى زالٝ طل٪، ٌٗحن البرإلاان الُٟضعالي  لجمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت ما ال ًٍؼ

 حؿٗت  ؤًٖاء في ٧ل لجىت مؿخ٣لت.

في ًٚىن اإلاضة الؼمىُت ألاجُت التي ًخم جُب٣ُها بٗض خالُت واللجان اإلاؿخ٣لت الالهُئاث  البرإلاان الُٟضعالي ٌك٩ل( 2)

 حك٨ُل مجلـ الىػعاء:

 ًىما؛  30 -)ؤ( مجلـ زضماث ال٣ًاء. 
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 ًىما؛ 60 -)ب( اإلاد٨مت الضؾخىعٍت 

جي، ولجىت الحماًت/الغ٢ابت  اإلاضهُت  /)ج( لجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان،  وؤمحن اإلآالم ؛ 45 -الحامي،  ولجىت ألامً الَى
ً
 ًىما

 ًىًما؛ 15 -ص( لجىت الخضمت البرإلااهُت )

ىُت اإلاؿخ٣لت لالهخساباث، ولجىت الحضوص والُٟضعالُت   ًىما؛ 60 -)َـ( اللجىت الَى

 ؾىت واخضة؛ -)و( لجىت جيؿ٤ُ الح٩ىماث 

 ًىًما. 30 -)ػ( لجىت الح٣ُ٣ت واإلاهالحت 

٣اهىن اإلاُلىب الت الٟىُت مؿىصة مكغوٕ اهجاػ مهام  البرإلاان الُٟضعالي، حٗض لجىت اإلاغاحٗ ( مً ؤحل حؿهُل3)

لىي٘ اللمؿاث ألازحرة  إلاخابٗت ولجىت اإلاغاحٗت والخىُٟظإلوكاء َظٍ اللجان بمىحب َظا الضؾخىع، لخ٣ىم لجىت ا

اء باإلاىاُٖض النهاث  ( ؤٖالٍ.2ُت اإلادضصة في ال٣ٟغة )ٖليها وج٣ضًمها بلى البرإلاان الُٟضعالي  لضعاؾتها مً ؤحل الٞى

 انذعزىس انُهبئٍ. الشاساػزًبد انزؼذَم انذعزىسٌ خالل انىالَخ األونً نًجهظ انشؼت؛  -136انًبدح 

ٗخمض الخٗضًل اإلا٣ترح للضؾخىع اإلاا٢ذ ٣ِٞ بٗض ٌ( زال٫ الٟترة ألاولى للبرإلاان الُٟضعالي الهىمالي، ًجب ؤن 1)

ذ النهاجي في مجلـ الكٗب بيؿبت الثلثحن ٖلى ألا ذ نهاجي في مجلـ الكُىر اإلاهاص٢ت ٖلُه في الخهٍى ٢ل، وفي جهٍى

 ( مً الٗضص ال٨لي.3/2بالبرإلاان الُٟضالي بيؿبت الثلثحن ٖلى ألا٢ل )

٢بل نهاًت الىالًت ألاولى إلاجلـ  ؤ٢ُم( في الاؾخٟخاء الظي جم بحغاٍئ بكإن الضؾخىع اإلاا٢ذ بهُٛخه اإلاٗضلت، والظي 2)

ؾخىع الجضًض بإٚلبُت ألانىاث لهالح الهُٛت النهاثُت مً َظا الكٗب، ًجىػ لىازبي حمهىعٍت الهىما٫ اٖخماص الض

 الضؾخىع.

 ػٍ غشَك االعزفزبء انًصبدلخ ػهُهيشاجؼخ دعزىس جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ ثؼذ  -137انًبدح 

ي لجىت إلاغاحٗت البرإلاان الُٟضعال ٌك٩ل( ٖىض اهتهاء الىالًت ألاولى للبرإلاان الُٟضعالي في حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت، 1)

مل  صؾخىع حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت، ٖىضما ًخم الخهض٤ً ٖلُه بمىحب اإلااصة ماثت ؾخت وزالزحن   وجىُٟظ ٖو

ًاء الىالًاث الُٟضعالُتاٖخماص الضؾخىع النهاجي، والدكاوع م٘  بسهىم والجمهىع بكإن في الضولت الُٟضعالُت  ألٖا

 الخُٛحراث اإلام٨ىت.

ًاء ( في ًٚىن ؾخت 2) غا بلى البرإلاان الُٟضعالي والىالًاث الُٟضعالُت ألٖا ؤقهغ مً حُُٗنها، ج٣ضم اللجىت ج٣ٍغ

 .والجمهىع 

ًاء3) وج٣ُُم جُب٤ُ وجُٟٗل الضؾخىع  ،وعنض والجمهىع  ،( بٗض حم٘ وصعاؾت وحهاث هٓغ الىالًاث الُٟضعالُت ألٖا

ًخٗحن ٖلى اللجىت وبالدكاوع  ،ت الثاهُت للبرإلاان الهىماليفي مضة ال ج٣ل ًٖ ؾخت  ؤقهغ ٢بل اهتهاء ٞترة الىالً النهاجي
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ج٣ضًم اإلا٣ترخاث بلى البرإلاان الُٟضعالي، بن و ، الضؾخىع ومًمىههمان اخترام هو يم٘ عثِـ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت، 

ا للماصة ماثت وازىحن وزالزحن مً َظا الضؾخىع. ًٗ  وحضث لخٗضًل الضؾخىع جب

٣ا للماصة ماثت وازىحن وزالزحن مً صؾخىع ( بطا ناص١ البرإلاان الُٟضع 4) الي ٖلى واخض ؤو ؤ٦ثر مً الخٗضًالث اإلا٣ترخت ٞو

 .هىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت اإلاٗض٫حم

ذ ٖلى الضؾخىع النهاجي لهالح نُٛخه 4( بطا ٢ام ؤٚلبُت اإلاكاع٦حن في الاؾخٟخاء اإلاظ٧ىع في ال٣ٟغة )5) ( بالخهٍى

 ىع حمهىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت.خاإلاٗضلت، ًهبذ طل٪ الضؾخىع َى صؾ

 انفصم انثبٍَ: يىاد يزفشلخ 

 رطجُك هزا انذعزىس -138انًبدح 

٣ا لخُت الؿالم1) ىُت ٞو  ،( ًضزل َظا الضؾخىع خحز الخىُٟظ في الُىم ألاو٫ بٗض مىا٣ٞت الجمُٗت الخإؾِؿُت الَى

غوي  1واجٟا٢ُاهذ ٚغوي   ي وألازغي  طاث الهلت.و ؤصٌـ ؤبابا واإلاغؾىم الغثاس  ،ٚال٨ُٗى  ،2ٚو

البرإلاان الُٟضالي ؤًىما وعصث في َظا الضؾخىع، بلى ؤن  في( ًاحل جُب٤ُ ألاخ٩ام واإلاىاص اإلاخٗل٣ت بمجلـ الكُىر 2)

ا الُمحن ٦إًٖاء في مجلـ  اصي ممثلَى ًاء ٍو البرإلاان  الكُىر فيًخم حك٨ُل حمُ٘ الىالًاث الُٟضعالُت ألٖا

مٗل٣ا، ٣ًىم مجلـ الكٗب بإصاء  الُٟضعاليمجلـ الكُىر في البرإلاان  ٞيها حك٨ُل ٩ىن اإلاضة التي ً زال٫الُٟضعالي. 

ت  عي ُٞضعالي مً ٚٞغ ٗمل ٦مجلـ حكَغ ت بمجلـ الكُىر في َظا الضؾخىع َو اث٠ اإلاىَى حمُ٘ الىاحباث والْى

خباع واخضة، م٘ ألازظ في  ى مىهىم ٖلُه في اإلااصة  لخ٣اؾم الؿلُت في الىٓام الُٟضعالي ٦ما َ ألاؾاؾُتاإلاباصت  الٖا

 لهىمالُت ٖىض اجساط ال٣غاعاث.ا اإلاداٞٓاث( مً َظا الضؾخىع ومهالح 3)

 اعزًشاسَخ انمىاٍَُ -139انًبدح 

ت اإلاٟٗى٫  اإلاُب٣تًجب ؤن جٓل حمُ٘ ال٣ىاهحن   ٍ الخٗضًالثَظوجٟؿغ وجُب٤  بلى ؤن ًخم حٗضًلها ؤو بلٛائها. ؾاٍع

خماص والخدضًض والاؾخثىاءاث ت، لجٗلها مُاِب٣ت لهظا الضؾخىع.، والٖا  التي ٢ض ج٩ىن يغوٍع

 االنزضايبد انذونُخ -141انًبدح 

 ، ًٓل َظا الالتزاملححن صزى٫ َظا الضؾخىع خحز الخىُٟظ ٢اثما الاجٟا٢ُاث التي جٟغى التزاًما حٗض٫ؤو  بلى ؤن جيخهي

ا.  ؾاعًٍ

 االعزفزبءاد -141انًبدح 

، ٞةن الؿلُت التي ججغي طل٪ ي زغ ؤ ألؾبابالضؾخىع، ؤو ٢اهىن آزغ، ؤو  بحغاء اؾخٟخاء بمىحب َظا حٗحنبطا  (1)

ت  ٣ت خغة ومباقغة وؾٍغ م بٍُغ لحن ٞغنت الخٗبحر ًٖ وحهاث هَٓغ الاؾخٟخاء جًمً ؤن لجمُ٘ الىازبحن اإلاَا

 البرإلاان الُٟضعالي ًىٓم بحغاءاث الاؾخٟخاء. ٣ًٍغوو٣ًٞا ل٣اهىن 
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 ء ما ًلي:( جًمً الجهت التي ججغي الاؾخٟخا2) 

٣ت   واضًحا، بٍُغ
ً
ضم بزٟاء ألامىع م٘ ٖ ،الؾخسالم وحهت هٓغ خ٣ُ٣ُت للىازب مٗضة)ؤ( ؤن ًُغح الاؾخٟخاء ؾاالا

 ًسخاع الىازب؛ مً بُنها التي

 .الاؾخٟخاء احغاءاثألاؾئلت في ؤوعا١ الا٢ترإ و  بها ثالهُٛت التي ؤٖضًجب ؤن ال ج٣ىص الىازب  )ب(

 انمبئًخفُذسانُخ انىالَبد ان -142انًبدح 

ًاء في الضولت الُٟضعالُت  لححن( 1) ًاء م٘ ًاث صؾاجحر الىال  وجىا٤ٞجإؾِـ حمُ٘ الىالًاث الُٟضعالُت ألٖا ألٖا

ًاء ال٣اثمت ٢بل  الىالًاث الُٟضعالُت، جٓل الُٟضعاليالضؾخىع  خؿب الؿلُاث حٗمل  الضؾخىع اإلاا٢ذ اٖخماصألٖا

 التي ًمىدها صؾخىعَا.

ًاء في ٖملُت اجساط ال٣غاع ُٞما ًخٗل٤ بالىٓام الُٟضعالي والترجِباث ( ًجب الدكا2) وع م٘ الىالًاث الُٟضعالُت ألٖا

 ألامىُت.

 إنغبء انًُثبق انفُذسانٍ  -143انًبدح 

ىُت الخإؾِؿُت جي. ٖلى الضؾخىع اإلاهاص٢ت  جيخهي نالخُت اإلاُثا١ الُٟضعالي الاهخ٣الي ٖىض خل الجمُٗت الَى  الَى
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 انؼهى انصىيبنٍ -ذول األول )أ( انج
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شؼبس انجًهىسَخ –انجذول األول )ة(   
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االَزمبنٍ: انزؼذَم انًمزشح ػهً انذعزىس فٍ انىالَخ األونً نهجشنًبٌ  -انجذول األول )ج( 

 انفُذسانٍ

٣ًا  ٗضًالث ٖلى َظا الضؾخىع عالي الهىمالي ح، ٣ًترح البرإلاان الُٟضوماثت وؤعبٗت وزالزحن،ت وزالزحنماصجحن ماثت وزالزللٞو

ًاء ال٣اثمت ُجٟا٢الا خؿباإلاا٢ذ  اث التي جم الخٟاوى ٖليها بحن الح٩ىمت الُٟضعالُت والىالًاث الُٟضعالُت ألٖا

 ال جىدهغ  ٖلى اإلاىاص الخالُت: حكمل ول٨ً والتيلجضًضة، وا

 ت؛اإلاكاع٦ت الؿُاؾُ وؾاثل، التي جىو ٖلى 22 بسهىم اإلااصة  ( 1)

 بلى اإلاٗلىماث؛ الحهى٫ ، اإلاخٗل٣ت بالح٤ في 32 بسهىم اإلااصة(  2)

 هتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان؛ا خل، التي جىو ٖلى بحغاءاث 39اإلااصة بسهىم  ( 3)

 لجىت خ٣ى١ ؤلاوؿان؛ حك٨ُل التي جىو ٖلى  ،41اإلااصة  بسهىم  ( 4)

 ؛الخهٝغ في ألاعاض ي الُٟضعالُتب اإلاخٗل٣ت، 43اإلااصة  بسهىم ( 5)

 اإلاخٗل٣ت باألخؼاب الؿُاؾُت والىٓام الاهخسابي؛ 47اإلااصة بسهىم  (  6)

ًاء ،والىاحباث ،ٟغيان الالتزاماثج اللخحن، 113و  110اإلااصجحن بسهىم  (  7) ضص ألٖا وبحغاءاث اللجان  ،ٖو

 اإلاؿخ٣لت؛

 )٦ـ(، اإلاخٗل٣ت بم٨خب ؤمحن اإلآالم؛ 111اإلااصة بسهىم  (  8)

 ، اإلاخٗل٣ت بدٓغ اإلاُلِكُاث الخانت؛130اإلااصة بسهىم  ( 9)

 ، التي جىٓم قغ٧اث ألامً الخانت؛130اإلااصة بسهىم  (  10)

 ، اإلاخٗل٣ت بداالث الُىاعت.131اإلااصة بسهىم  (  11)

 .انىالَخ األونً نهجشنًبٌ انفُذسانٍ عٍ انمىاٍَُ راد األونىَخ فٍ –( انجذول األول )د

ت زانتلجىت الهُاٚت  حُٗي ٘ جخٗل٤  وي٘ في ؤولٍى ٣ا لالجٟا٢ح٣ىاهحن بمكاَع اث التي جم الخٟاوى ٖليها ُضًضة، ٞو

ًاء ال٣اثمت   اث الُٟضعالُتبحن الح٩ىمت الُٟضعالُت والىالً والتي حكمل ول٨ً ال جىدهغ ٖلى اإلاىاص  الجضًضة،و ألٖا

 :الخالُت

ضانها في حمهىعٍت الهىما٫ ًىو ٖلى ٦ُُٟت الحهى٫ ٖلى الجيؿُت ؤو ٣ٞالظي ، 8( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 1)

 الُٟضعالُت؛

 ًدضص وي٘ الٗانمت؛الظي  ، 9( ٢اهىن بمىحب اإلااصة  2)

 ، بكإن بوكاء اإلاضاعؽ واإلاٗاَض والجامٗاث الخانت؛30( ٢اهىن بمىحب  اإلااصة 3)

 ُت؛، بكإن الح٤ في اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت اإلاجاهُت للمتهمحن في ال٣ًاًا الجىاث34( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 4)

 ، اإلاخٗل٣ت بدؿلُم اإلاتهمحن واإلاجغمحن؛36( ٢اهىن  بمىحب  اإلااصة 5)

البي اللجىء؛37( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 6)  ، اإلاخٗل٣ت بالالحئحن َو

 هتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان؛اىو ٖلى بحغاءاث خل الظي ً ، 39( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 7)



 

72 | P a g e  

 

 الىٟاًاث؛ بةل٣اءاإلاخٗل٣ت  45( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 8)

ًاء، وخل الجزاٖاث الحضوصًت؛الىالًاث اإلاخٗل٣ت بٗضص وخضوص  49( ٢اهىن بمىحب اإلااصة  9)  ألٖا

اث الح٩ىمُت الظي ، 51( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 10) ًىو ٖلى ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالٗال٢اث الخٗاوهُت بحن اإلاؿخٍى

 اإلاسخلٟت؛

 إلاجلـ الكٗب؛ُت ال٣ىاٖض ؤلاحغاثًىو ٖلى الظي ، 68( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 11)

 ًدضص خهاهت ؤًٖاء البرإلاان الُٟضعالي الهىمالي؛الظي ، 70( ٢اهىن بمىحب  اإلااصة 12)

 ًىو ٖلى ال٣ىاٖض ؤلاحغاثُت إلاجلـ الكُىر في البرإلاان الُٟضعالي؛الظي ، 75( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 13)

 هىعٍت الهىما٫ الُٟضعالُت؛جإؾِـ البى٪ اإلاغ٦ؼي لجمٖلى  ًىوالظي ، 123( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 14)

 اإلاخٗل٣ت ب٣ىاث ألامً؛ 130( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 15)

اب  الظي ًىو 130( ٢اهىن  بمىحب اإلااصة 16) ب البكغ و ٖلى بوكاء َُئاث مخسههت  إلا٩اٞدت ؤلاَع ال٣غنىت وتهٍغ

 والجغاثم اإلاىٓمت ألازغي؛

 َت الُٟضعالُت؛ًىٓم ٩َُل ووْاث٠ الكغ ، الظي 130( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 17)

ت الُٟضعاليالظي ، 130( بمىحب اإلااصة 18) ت في الىالًاث الُٟضعالُت و  ،ًىٓم الٗال٢اث بحن حهاػ الكَغ الكَغ

ًاء؛  ألٖا

 .الظي ًىضح مؿإلت الُاٖت لألوامغ ٚحر ال٣اهىهُت ، 130( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 19)

  ت البرإلااهُت الخانت لل٣ىاث اإلاؿلحت؛حكُٛل اللجىو  اإلاخٗل٤ بخإؾِـ ،130( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 20)

ت الُٟضعالُت؛ الجمهىع  بضوع ٗجي اإلا 130( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 21)  في ؤلاقغاٝ ٖلى حهاػ الكَغ

 ، بكإن بحغاء الاؾخٟخاء.141( ٢اهىن بمىحب اإلااصة 22)
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