لإٌَ الايح االجاَة
سلى  118نغُح 1978
انفظم االٔل
انرؼاسٚف
انًادج االٔنٗ:
ٚمظذ تانرؼاتٛش انرانٛح انًؼاَ ٙانًثُٛح اصاءْا:
- 1انٕصٚش – ٔصٚش انذاخهٛح.
-2انًذٚش انؼاو – يذٚش انجُغٛح انؼاو .
-3انًذٚش – يذٚش االلايح
 -4ػاتؾ االلايح – يٍ ٚخٕنّ الٔصٚش عهـح ػاتؾ الايح يٍ ػثاؽ يذٚشٚح
انجُغٛح انؼايح نغشع ذُفٛز ادكاو ْزا انمإٌَ.
- 5االجُث – ٙكم يٍ ال ٚرًرغ تانجُغٛح انؼشالٛح.
- 6عًح انذخٕل– انًٕافمح ػهٗ دخٕل االجُث ٙاساػ ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح
ٚإشش ف ٙجٕاصِ عفشِ يٍ انمُظم انؼشال ٙأ يٍ ٚمٕو يمايّ أ أ٘ج جٓح
ذشػٗ يظانخ انجًٕٓسٚح انؼشالٛح ف ٙانخاسض أ يٍ ٚخٕنّ انٕصٚش .
ٔ- 7شٛمح االلايح -انٕشٛمح انر ٙذرؼًٍ االرٌ نالجُث ٙتااللايح ف ٙانؼشاق
طادسج يٍ عهـح ػشالٛح يخرظح.
- 8عًح انًغادسج -يٕافمح انغهـح انًخرظح ػهٗ يغادسج االجُث ٙاساػٙ
انجًٕٓسٚح انؼشالٛح ذإشش ف ٙجٕاص عفشِ.
- 9االتؼاد -ؿهة انغهـح انًخرظح يٍ اجُث ٙيمٛى ف ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح
تظٕسج يششٔػح انخشٔض يُٓا.
 -10االخشاض – اػادج االجُث ٙانز٘ ٚذخم اساػ ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح تظٕسج
غٛش يششٔػح انٗ خاسض انذذٔد تمشاس يٍ انغهـح انًخرظح.
انفظم انصاَٙ
انًٕاؿٌُٕ انؼشب
انًادج انصاَٛح:
ٚغرصُٗ انًٕاؿٌُٕ انؼشب يٍ ادكاو ْزا انمإٌَ يغ يشاػاج ادكاو انفمشج (أ)
يٍ انًادج انصايُح يُّ.
انفظم انصانس
دخٕل االجاَة ٔخشٔجٓى ٔانغًاخ انًًُٕدح نٓى
انًادج انصانصح:
ال ٚجٕص دخٕل االجُث ٙاساػ ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح أ انخشٔض يُٓا اال ٔفك
انششٔؽ االذٛح:
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اٌ ٚكٌٕ دايال جٕاص عفش عاس٘ انًفؼٕل طادس يٍ عهـح يخرظح فٙتهذِ أ اٚح عهـح اخشٖ يؼرشف تٓا أ اٌ ٚكٌٕ دايال ٔشٛمح ذمٕو يماو
انجٕاص طادسج يٍ عهـح يخرظح ذخٕل دايهٓا دك انؼٕدج انٗ انثهذ انز٘
طذسخ يُّ انٕشٛمح .
اٌ ٚكٌٕ دائضا ػهٗ عًح انذخٕل يإششج ف ٙجٕاص عفشِ أ ٔشٛمح انغفش.اٌ ٚغهك ف ٙدخٕنّ انؼشاق أ خشٔجّ يُّ ادذٖ انـشق انًؼُٛح ف ٙلإٌَجٕاصاخ انغفش.
-اٌ ًٚأل ٕٔٚلغ اعرًاسج خثش انٕطٕل انرٚ ٙمشس شكهٓا الٔصٚش .

انًادج انشاتؼح:
ذكٌٕ عًاخ انذخٕل انٗ انؼشاق كًا ٚأذ:ٙ
- 1عًح اػرٛادٚح – ذخٕل دايهٓا دخٕل انؼشاق يشج ٔادذج خالل شالشح اشٓش
يٍ ذأسٚخ يُذٓا ٔااللايح ف ّٛيذج ال ذضٚذ ػهٗ شالشح اشٓش.
- 2عًح انًشٔس – ذخٕل دايهٓا دخٕل انؼشاق يشج ٔادذج خالل شالشح اشٓش
يٍ ذأسٚخ يُذٓا ٔااللايح ف ّٛيذج ال ذضٚذ ػهٗ عثؼح اٚاو.
- 3عًح يشٔس تذٌٔ ذٕلف  -ذخٕل دايهٓا انًشٔسػثش االساػ ٙانؼشالٛح ذذد
اششاف انغهـاخ انًخرظح تذٌٔ ذٕلف يشج ٔادذج خالل شالشح اشٓش يٍ
ذأسٚخ يُذٓا.
- 4عًح عٛاعٛح – ذًُخ ترؼهًٛاخ ٚظذسْا ٔصٚش انخاسجٛح ػًال تًثذأ
انًماتهح تانًصم.
- 5عًح انخذيح -ذًُخ نالشخاص انزٚ ٍٚذًهٌٕ جٕاصاخ عفش خذيح ترؼهًٛاخ
ٚظذسْا ٔصٚش انخاسجٛح تؼذ اعرًضاض سأ٘ ٔصاسج انذاخهٛح ػًال تًثذأ
انًماتهح تانًصم.
- 6عًح صٚاسج أ عٛادح – ذخٕل دايهٓا دخٕل انؼشاق يشج ٔادذج خالل
شالشح اشٓش يٍ ذأسٚخ يُذٓا ٔااللايح ف ّٛيذج شٓش .
- 7عًح اػـشاسٚح – ًُٚذٓا ػاتؾ االلايح لأل جُث ٙانز٘ ٚظم انؼشاق لاطذا
دخٕنّ ٔنى ٚكٍ دائضا ػهٗ عًح انذخٕل ارا الرُغ تاالعثاب انر ٙداند دٌٔ
دظٕنّ ػهٗ انغًح انًزكٕسج ػهٗ اٌ ٚخثش انًذٚش تزنك فٕسا.
انًادج انخايغح:
ٚجة ذٕافش انششٔؽ انرانٛح ف ٙؿهة انغًح:
- 1اٌ ٚمذو انٗ انًًصهٛح انؼشالٛح ف ٙانخاسض يا ٚصثد ايكاَٛاذّ انًانٛح نهًؼٛشح
خالل يذج تمائّ ف ٙجًٕٓسٚح انؼشاق.
- 2ػذو ٔجٕد ياَغ يٍ دخٕنّ اساػ ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح نغثة ٚرؼهك
تانظذح انؼايح أ االيٍ أ االداب انؼايح أ االلرظاد انمٕي.ٙ
- 3اٌ ال ٚكٌٕ يرًٓا أ يذكٕيا ػه ّٛخاسض انؼشاق تجشًٚح ٚجٕص ذغه ًّٛيٍ
اجهٓا.
- 4اٌ ال ٚكٌٕ لذ طذس ايش تأتؼادِ يٍ الجًٕٓسٚح انؼشاقٚح .
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انًادج انغادعح:
ػهٗ االجُث ٙؿانة انغًح اٌ ٚمذو انٗ انغهـح انًخرظح انثٛاَاخ االذٛح:
- 1انغشع يٍ دخٕنّ اساػ ٙالجًٕٓسٚح انؼشاقٚح .
- 2انجٓح انر ٙعرًذِ تانًال ف ٙدال َفار يانّ.
- 3ػُٕاَّ ف ٙانًكاٌ انز٘ عٛذم تّ ف ٙالجًٕٓسٚح انؼشاقٚح.
َ- 4غخر ٍٛيٍ ذظٕٚشِ انشًغ. ٙ
- 5أ٘ يؼهٕياخ اخشٖ ٚمشسْا انٕصٚش .
انًادج انغاتؼح:
ػهٗ االشخاص انًغإٔن ٍٛػٍ ذغٛٛش أ٘ عفُٛح أ ؿائشج أ عٛاسج ػُذ
ٔطٕنٓا االساػ ٙانؼشالٛح اٌ ٚمذيٕا انٗ انًٕظف انًخرض لائًح تأعًاء
يغرخذي ٙعفُٛرٓى أ ؿائشذٓى أ عٛاساذٓى ٔانًغافش ٍٚتٓا يغ انثٛاَاخ
انخاطح تٓى ٔػهٓٛى اٌ ٚثهغٕا ػٍ اعًاء انًغافش ٍٚانز ٍٚال ٚذًهٌٕ جٕاصاخ
انغفش أ انزٚ ٍٚشك ف ٙاٌ جٕاصاخ عفشْى غٛش َافزج انًفؼٕل ًُٔٚغ ْإالء
يٍ يغادسج انغفُٛح أ انـائشج أ انظؼٕدج انٓٛا.
انًادج انصايُح:
- 1ال ٚجٕص نهًٕاؿٍ انؼشت ٙأ االجُث ٙانز٘ نذ ّٚػمٕد ػًم أ انرضاياخ
اخشٖ يغادسج انؼشاق اال تؼذ دظٕنّ ػهٗ عًح انًغادسج يٍ انغهـح
انًخرظح انر ٙػهٓٛا اٌ ذرذمك يٍ تشاءج ريرّ اعرُادا انٗ ٔشٛمح طادسج
يٍ انجٓح انرٚ ٙؼًم نذٓٚا ٔ .نهٕصٚش اٌ ٚظذس ذؼهًٛاخ ف ٙذؼ ٍٛٛششٔؽ
يُخ ْزِ انغًح ٔانغهـح انًخرظح تًُذٓا ٔانشعى انز٘ ٚغرٕف ٙػُٓا يغ
يشاػاج يثذأ انًماتهح تانًصم.
- 2نهٕصٚش أ يٍ ٚخٕنّ ػُذ ٔجٕد اعثاب خاطح اٌ ٚإجم أ٘ اجُث ٙيٍ
انغفش نهًذج انر ٙذمرؼٓٛا ذهك االعثاب.
انًادج انراعؼح:
نهًذٚش انؼاو اٌ ٚمشس يُغ دخٕل أ٘ اجُث ٙانٗ انؼشاق ألعثاب ذغرذػٓٛا دانح
االيٍ أ انًظهذح انؼايح ٔٚكٌٕ ْزا انمشاس خاػؼا نهرؼذٚم أ االنغاء يٍ
انٕصٚش.
انفظم انشاتغ
الايح االجاَة
انًادج انؼاششج
- 1ػهٗ االجُث ٙاٌ ًٚأل ٕٔٚلغ االعرًاسج انرٚ ٙمشس شكهٓا انٕصٚش ٔٚمذيٓا
انٗ ػاتؾ االلايح خالل خًغح ػشش ٕٚيا يٍ ذأسٚخ دخٕنّ ٔٚجٕص نهًذٚش
أ نؼاتؾ االلايح اػفاء االجُث ٙيٍ انذؼٕس شخظٛا ألػرثاساخ خاطح
تانًجايالخ انذٔنٛح أ نؼزس يمثٕل ٔفْ ٙزِ انذانح ذمثم يشاجؼح يٍ ُٛٚثّ
االجُث ٙف ٙذمذٚى االعرًاسج انًزكٕسجٚٔ ،غرصٍٖ يٍ رنك االجُث ٙانًمٛى فٙ
اساػ ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح ٔيٍ ٚذًم عًح صٚاسج أ عٛادح .
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- 2ػهٗ انمائً ٍٛتأداسج انفُادق أ انُضل أ أ٘ يذم اخش ٚغكٍ ف ّٛاالجُثٙ
انٕصٚش ٔذمذًٓٚا انٗ
تأجشج يهئ ٔذٕلٛغ االعرًاسج انرٚ ٙمشس شكهٓا
ػاتـح االلايح ٕٚيٛا ٔػهٓٛى اٌ ٚثهغٕا ػٍ يغادسج االجُثٔ ٙػهٗ كم يٍ
أٖ أ اعكٍ اجُثٛا يؼّ ف ٙغٛش انًذالخ انًزكٕسج اٌ ٚخثش ػابؽ االلايح
تذهٕل ٔيغادسج االجُث ٙخالل استؼح ٔػششٌٔ عاػح.
- 3ػهٗ االجُث ٙاٌ ٚثهغ ػاتؾ االلايح ػُذيا ٚغٛش يذم الايرّ فارا كاٌ اَرمانّ
انٗ يُـمح أ تهذج اخشٖ فؼه ّٛاٌ ٚرمذو خالل شًاٌ ٔاستؼ ٍٛعاػح يٍ
ٔلد ٔطٕنّ انٗ يذم الايرّ انجذٚذ تثٛاٌ ػٍ رنك انٗ ػاتؾ االلايح.
- 4ف ٙدانح ػذو ٔجٕد ػاتؾ الايح ٚمٕو يشكض انششؿح يمايّ نألغشاع
انًزكٕسج ف ٙانفمشاخ انغاتمح ٔػهٗ يشكض انششؿح اٌ ٚخثش ػاتؾ األلايح
ػٍ رنك .
انًادج انذادٚح ػششج:
- 1ػهٗ كم اجُثٚ ٙشغة انثماء ف ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح اكصش يٍ انًذج
انًغًٕح نّ تٓا ف ٙانغًح اٌ ٚذظم لثم اَرٓاء ذهك انًذج ػهٗ ٔشٛمح
الايح يٍ ػاتـح االلايح نًذج ال ذضٚذ ػهٗ عُح ٔنّ لثم اَرٓاء ْزِ انًذج
تشٓش ٔادذج اٌ ٚـهة ذًذٚذْا يٍ ػاتؾ اإللايح عُح أخشٖ ٔٚجٕص أٌ
ٚركشس رنك نؼذج يشاخ.
- 2نهًذٚش أٌ ٚشفغ يُخ األجُث ٙاإللايح أٔ ذًذٚذْا ػُذ ٔجٕد يا ٚغرذػٙ
رنك ٔنألجُث ٙاألػرشاع ػهٗ لشاس انشفغ خالل خًغح ػشش ٕٚي ًا يٍ
ذثمٚغِ نذٖ ٔصٚش انذاخهٛح ٔٚكٌٕ لشاسِ تزنك تاذاً.
- 3يٍ سفؼد ئلايرّ ٔاكرغة لشاس انشفغ دسجح انثراخ ٔنى ٚغادس أساػٙ
انجًٕٓسٚح انؼشالٛح فههًذٚش دك ئتؼادِ.
انًادج انصاَٛح ػشش:
- 1نهٕصٚش أٔ يٍ ٚخٕنّ أٌ ٚغًخ نألجاَة اٜذ ٙركشْى تاإللايح فٙ
انجًٕٓسٚح انؼشالٛح نًذج شالز عُٕاخ نكم يشج ذجذد ػُذ انـهة نهًذج
َفغٓا.
أ  -األجاَة انزٔ ٍٚنذٔا ف ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح ٔاعرًشٔا ػهٗ ئلايرٓى فٓٛا.
ب  -األجاَة انز ٍٚاعرًشٔا ف ٙئلايرٓى ف ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح خًظ ػشش
عُح أٔ أكصش ٔكإَا لذ دخهٕا أساػٓٛا تظٕسج يششٔػح.
ض -األجاَة انز ٍٚيؼد ػهٗ ئلايرٓى ف ٙانؼشاق شالز عُٕاخ فأكصش ئرا كإَا
ٚمٕيٌٕ تأػًال ٔخذياخ ػهًٛح أٔ شمافٛح أٔ فُٛح نهثالد.
د -األجاَة انز ٍٚلؼٕا ف ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح يذج ال ذمم ػٍ عد عُٕاخ
اعرُاداً ئنٗ ػمذ اعرخذاو يغ انذكٕيح شى سغثٕا ف ٙاإللايح تؼذ اَرٓاء يذج
ػمٕدْى.
ْـ  -ذؼرثش اإللايح يغرًشج نألغشاع انٕاسدج ف ٙانفمشذ( ٍٛأ،ب) يٍ ْزِ
انًادج ئرا كاَد يذج تماء األجُث ٙخاسض انؼشاق ال ذضٚذ ػهٗ شٓش ٍٚف ٙكم
عُح ألعثاب يمثٕنح.
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 -2نهٕصٚش أٔ يٍ ٚخٕنّ أٌ ٚغًخ نهًشأج األجُثٛح انًرضٔجح يٍ ػشالٙ
تاإللايح ف ٙانؼشاق نهًذج انًثُٛح ف ٙانفمشج ( )1يٍ ْزِ انًادج.
انًادج انصانصح ػشش:
نهٕصٚش أٌ ٚمشس يُغ األجاَة تظٕسج يـهمح أٔ تانمٕٛد انرٚ ٙؼُٓٛا يٍ انًشٔس أٔ
انرجٕال ٔاإللايح ف ٙانًُاؿك انرٚ ٙذذدْا تثٛاٌ ُٚشش ف ٙانجشٚذج انشعًٛح
ٔئدذٖ انظذف انًذهٛح ألعثاب ػغكشٚح أٔ ئداسٚح أٔ عٛاعٛح.
انفظم انخايظ
ئتؼاد األجاَة ٔئخشاجٓى
انًادج انشاتؼح ػشش:
نًذافظ ٙانًذافظاخ انًجأسج نهذذٔد ٔنهًذٚش ف ٙانًذافظاخ األخشٖ أٌ ٚأيشٔا
تاخشاض أ٘ أجُثٚ ٙذخم أساػ ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح تظٕسج غٛش يششٔػح.
انًادج انخايغح ػشش:
نهٕصٚش أٔ يٍ ٚخٕنّ أٌ ٚمشس ئتؼاد أ٘ أجُثٚ ٙمٛى ف ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح تظٕسج
يششٔػح ئرا أشثد أَّ نى ٚكٍ يغرٕفً ٛا تؼغ انششٔؽ انٕاسدج ف ٙانًادج انخايغح
يٍ ْزا انمإٌَ أٔ فمذ أدذْا تؼذ دخٕنّ .
انًادج انغادعح ػشش:
ػُذ ذؼزس أتؼاد األجُث ٙأٔ ئخشاجّ أٔ كاٌ ػذٚى انجُغٛح فههٕصٚش أٌ ٚمشس ذذذٚذ
يذم ئلايرّ نًذج ٚؼُٓٛا ف ٙانمشاس ذًذد ػُذ االلرؼاء ئنٗ د ٍٛئيكاٌ ئتؼادِ أٔ
ئخشاجّ يٍ أساػ ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح .
انًادج انغاتؼح ػشش:
ػُذ ذؼزس أتؼاد األجُث ٙيٍ انؼشاق ٔكاٌ يًٍ ٚخشٗ يُّ ػهٗ األيٍ نهٕصٚش أٌ
ٚأيش تذجضِ نًذج يإلرح ئنٗ د ٍٛئيكاٌ ئتؼادِ أٔ ئخشاجّ.
انًادج انصايُح ػشش:
ٚجٕص أٌ ٚشًم لشاس ئتؼاد األجُث ٙأفشاد ػائهرّ انًكهف تاػانرٓى ٔفْ ٙزِ انذانح
ُٚثغ ٙركشْى ف ٙانمشاس.
انًادج انراعؼح ػشش:
نهٕصٚش أٔ يٍ ٚخٕنّ أٌ ٚمشس ئتؼاد األجُث ٙانز٘ طذس ػه ّٛدكى لؼائَٓ ٙائٙ
يٍ يذكًح يخرظح ٚرؼًٍ اإلٚظاء تاتؼادِ يٍ أساػ ٙالجًٕٓسٚح انؼشاقٚح.
انًادج انؼششٌٔ:
ال ٚجٕص نألجُث ٙانز٘ عثك ئتؼادِ يٍ أساػ ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح انؼٕدج ئنٓٛا ئال
تمشاس يٍ نهٕصٚش تؼذ أٌ ذرٕفش ف ّٛانششٔؽ انًُظٕص ػهٓٛا فْ ٙزا انمإٌَ.
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انفظم انغادط
انشعٕو
انًادج انذادٚح ٔانؼششٌٔ:
ذؼ ٍٛترؼهًٛاخ يمادٚش انشعٕو انر ٙذغرٕف ٖ ػُذ يُخ انغًاخ انًثُٛح تانفمشاخ
( )4 ،3،2،1يٍ انًادج انشاتؼح يٍ ْزا انمإٌَ ػهٗ أٌ ال ٚرجأص يمذاس انشعى
خًغح دَاَٛش يغ يشاػاج يثذأ انًماتهح تانًصم ٔٚغرٕف ٙسعى انغًح انًُظٕص
ػهٓٛا تانفمشج ( )7يٍ انًادج َفغٓا تظٕسج يؼاػفح.
انًادج انصاَٛح ٔانؼششٌٔ:
- 1ذؼ ٍٛترؼهًٛاخ يمادٚش انشعٕو انر ٙذغرٕف ٖ ػٍ يُخ ٔشٛمح اإللايح أٔ
ذجذٚذْا أٔ ئطذاس َغخح يُٓا ػُذ فمذآَا ػهٗ أٌ ال ذرجأص انذُٚاس ٍٚفٙ
كم دانح يغ يشاػاج يثذأ انًماتهح تانًصم.
- 2ذؼرثش انًذج انرًٚ ٙؼٓٛا األجُث ٙف ٙانؼشاق تذٌٔ ٔشٛمح ئلايح أٔ تذٌٔ
ذجذٚذْا ف ٙانًٕػذ انًمشس لإََاً ئلايح غٛش يششٔػح ٔٚغرٕف ٖ ػُٓا
انشعى انًفشٔع ٔفك انفمشج (  )1يٍ ْزِ انًادج ف ٙكم يٍ انذانرٍٛ
انًزكٕسذ.ٍٛ
- 3ذغرٕفٖ انشعٕو انًُظٕص ػهٓٛا ف ٙانفمشذ )2 – 1 ( ٍٛيٍ ْزِ انًادج
تـٕاتغ يانٛح ذهظك ػهٗ ٔشٛمح اإللايح ٔذثـم تخرى انذائشج ٔذٕلٛغ ػاتؾ
اإللايح تانكٛفٛح انًثُٛح تمإٌَ سعى انـاتغ.
انًادج انصانصح ٔانؼششٌٔ:
ٚؼفٗ يٍ انشعٕو انٕاسدج ف ٙانًادذ ٍٛانذادٚح ٔانؼششٔ ٍٚانصاَٛح ٔانؼششٍٚ
األشخاص اٜذ ٙركشْى ٔصٔجاذٓى ٔأٔالدْى انمظش:
- 1انـهثح األجاَة انًهرذمٌٕ تانًذاسط ٔانًؼاْذ انؼانٛح.
- 2انًٕظفٌٕ األجاَة انًهرذمٌٕ تخذيح انذكٕيح انؼشالٛح تؼمذ خاص.
- 3انظذف ٌٕٛاألجاَة ػهٗ أعاط يثذأ انًماتهح تانًصم.
- 4األشخاص انزٚ ٍٚمشس انٕصٚش ئػفائٓى يٍ انشعى.
انفظم انغاتغ
انؼمٕتاخ
انًادج انشاتؼح ٔانؼششٌٔ:
ٚ- 1ؼالة تانغجٍ أٔ تانذثظ يذج ال ذضٚذ ػهٗ ػشش عُٕاخ ٔال ذمم ػٍ شالز
عُٕاخ يغ يظادسج يا تذٕصذّ يٍ أيٕال كم يٍ خانف أدكاو ئدذٖ انًٕاد
انصانصح أٔ انصايُح أٔ انؼششٌٔ يٍ ْزا انمإٌَ.
ٚ- 2ؼالة تانذثظ يذج ال ذضٚذ ػهٗ شالز عُٕاخ ٔتغشايح ال ذضٚذ ػهٗ يائرٙ
دُٚاس أٔ تادذٖ ْاذ ٍٛانؼمٕتر ٍٛكم يٍ خانف أدكاو ئدذٖ انًادذٍٛ
انغادعح أٔ انذادٚح ػشش يٍ ْزا انمإٌَ أٔ عاػذ غٛشِ ػهٗ اسذكاب ْزِ
انًخانفحٚٔ .ؼالة تُفظ ْزِ انؼمٕتح كم يٍ ركش أياو انغهـح انًخرظح
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ألٕاالً كارتح أٔ لذو ئنٓٛا أٔسالاً أٔ يغرُذاخ غٛش طذٛذح يغ ػهًّ تزنك
تمظذ دخٕنّ أساػ ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح أٔ ئلايرّ فٓٛا أٔ خشٔجّ يُٓا.
ٚ -3ؼالة تانذثظ يذج ال ذمم ػٍ عُح ٔال ذضٚذ ػهٗ شالز عُٕاخ ٔتغشايح ال
ذضٚذ ػهٗ خًغًائح دُٚاس ٔال ذمم ػٍ يائح دُٚاس أٔ تادذٖ ْاذ ٍٛانؼمٕترٍٛ
أانصانصح ػششج أ انراعؼح
كم يٍ خانف أدكاو ئدذٖ انًٕاد انؼاششج
ٔانؼشش ٍٚيٍ ْزا انمإٌَ.
ٚ - 4ؼالة تانذثظ يذج ال ذمم ػٍ عُح ٔال ذضٚذ ػهٗ شالز عُٕاخ ٔتغشايح ال
ذضٚذ ػهٗ خًغًائح دُٚاس ٔال ذمم ػٍ يائح دُٚاس أٔ تادذٖ ْاذ ٍٛانؼمٕترٍٛ
كم يٍ خانف انرؼهًٛاخ ٔاألٔايش انظادسج ٔفك أدكاو ْزا انمإٌَ.
- 5ئرا كاٌ انذكى يغرُذاً ئنٗ انفمشذ )2 ،1 ( ٍٛفههًذكًح أٌ ذٕط ٙتاتؼاد
األجُث ٙأٔ ئخشاجّ يٍ أساػ ٙالجًٕٓسٚح انؼشاقٚح .
انًادج انخايغح ٔانؼششٌٔ:
ًُٚخ انًذٚش انؼاو عهـح جضائٛح ٔفك لإٌَ أطٕل انًذاكًاخ انجضائٛح ذخٕنّ دك
ذٕلٛف األجُث ٙذًٓٛذاً إلتؼادِ أٔ ئخشاجّ يٍ أساػ ٙالجًٕٓسٚح انؼشاقٚح .
انفظم انصايٍ
أدكاو ػايح
انًادج انغادعح ٔانؼششٌٔ:
ال ذغش٘ أدكاو ْزا انمإٌَ ػهٗ:
- 1سؤعاء انذٔل األجُثٛح ٔأػؼاء أعشْى ٔداشٛرٓى.
- 2سؤعاء انثؼصاخ انذتهٕياعٛح ٔانمُظهٛح ٔيٕظفٓٛا انشعً ٍٛٛانًؼرًذٍٚ
ٔغٛش انًؼرًذ ٍٚيًٍ ْٕ تًغإنٛرٓى فؼالً يٍ أفشاد ػائالذٓى يغ يشاػاج
يثذأ انًماتهح تانًصم ػهٗ أٌ ٚضٔد ْإالء تٕٓٚاخ خاطح يٍ ٔصاسج
انخاسجٛح.
- 3انًغإٔن ٍٛػٍ ذغٛش انغفٍ ٔانـائشاخ انماديح ئنٗ انؼشاق خالل يذج تماء
انـائشج أٔ انغفُٛح تششؽ أٌ ذإشش انغهـاخ انؼشالٛح انًخرظح ٔشائك
عفشْى ف ٙانذخٕل ٔانخشٔض.
- 4سكاب انغفٍ ٔانـائشاخ انر ٙذشعٕا أٔ ذٓثؾ ف ٙيُٛاء أٔ يـاسػشال ٙئرا
كاَد انغهـاخ انؼشالٛح انًخرظح لذ أرَد نٓى تانُضٔل أٔ انثماء يإلراً فٙ
أساػ ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح يذج تماء انغفُٛح أٔ انـائشج.
- 5يٍ ٚؼفٗ تًٕجة اذفالاخ دٔنٛح ذكٌٕ انجًٕٓسٚح انؼشالٛح ؿشفاً فٓٛا.
 -6يٍ ٚمشس انٕصٚش ئػفائّ يٍ كم أٔ تؼغ أدكاو ْزا انمإٌَ.
 -7انماطش ٍٚانًشًٕن ٍٛتجٕاصاخ عفش رٔٓٚى.
- 8عكاٌ يُاؿك انذذٔد يٍ ذثؼح انذٔل انًجأسج انزٚ ٍٚذخهٌٕ أساػٙ
انجًٕٓسٚح انؼشالٛح تشًا نمؼاء أشغانٓى انًؼرادج يًٍ ذشًهٓى اال خفالٛاخ
انًشػٛح ت ٍٛانجًٕٓسٚح انؼشالٛح ٔدٔنٓى تؼهى عهـاخ انذذٔد انؼشالٛح.
انًادج انغاتؼح ٔانؼششٌٔ:
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ذًُخ نألجُث ٙانز٘ ئرٌ نّ اإللايح ٔشٛمح ٔادذج نّ ٔألٔالدِ انمظش انزٚ ٍٚؼٛشٌٕ
يؼّ.
انًادج انصايُح ٔانؼششٌٔ:
ئرا غادس األجُث ٙانجًٕٓسٚح انؼشالٛح يذج ذضٚذ ػهٗ عرح أشٓش ذهغٗ انًذج انثالٛح
يٍ اإللايح انًًُٕدح نّ ٔػه ّٛػُذ ػٕدذّ أٌ ٚذظم ػهٗ ٔشٛمح جذٚذج تاإللايح.
انًادج انراعؼح ٔانؼشش:ٍٚ
تذشٚح أو جٕٚح أو تشٚح
نؼاتؾ اإللايح دك انذخٕل ف ٙأ٘ ٔاعـح َمم عٕاء
نغشع ذُفٛز أدكاو ْزا انمإٌَ.
انًادج انصالشٌٕ:
ػُذ فمذاٌ ٔشٛمح اإللايح ػهٗ األجُث ٙيشاجؼح ػاتؾ اإللايح خالل شالشح أٚاو ٔفٙ
دانح شثٕخ رنك ًُٚذّ ٔشٛمح جذٚذج تذ ًال ػُٓا.
انًادٚح انذادٚح ٔانصالشٌٕ:
ذؼ ٍٛاعرًاسج ٔشٛمح اإللايح ٔاعرًاسج عجم األجاَة يٍ لثم ٔصٚش انذاخهٛح ٔٚكٌٕ
ػاتؾ اإللايح انًخرض يغإٔالً ػٍ يغك انغجم انًزكٕس.
انًادج انصاَٛح ٔانصالشٌٕ:
نهٕصٚش ئطذاس ذؼهًٛاخ نرغٓٛم ذُفٛز أدكاو ْزا انمإٌَ.
انًادج انصانصح ٔانصالشٌٕ:
ٚهغٗ لإٌَ الايح األجاَة سلى (  )36نغُح ٔ 1961ذؼذٚالذّ ٔٚغرًش انؼًم
تانرؼهًٛاخ انظادسج تًٕجثّ تًا ال ٚرؼاسع ٔادكاو ْزا انمإٌَ.
انًادج انشاتؼح ٔانصالشٌٕ:
ُٚشش ْزا انمإٌَ ف ٙانجشٚذج انشعًٛح ٔٚرٕنٗ انٕصساء انًخرظٌٕ ذُفٛز أدكايّ.
األعثاب انًٕجثح
ششع لإٌَ األلايح عُح ٔ 1961لذ اجشٚد ػه ّٛػذج ذؼذٚالخ خالل فرشج َفارِ
ٔدٛس اٌ تؼغ ادكايّ نى ذؼذ ذرالئى ٔانًشدهح انشاُْح كًا اٌ انرـثٛماخ انؼًهٛح
اظٓشخ تؼغ انُٕالض ف ّٛااليش انز٘ ٚغرذػ ٙذششٚغ لإٌَ جذٚذ ٚذم يذم
انمإٌَ انًزكٕس ٔذذمٛما نزنك فمذ ششع ْزا انمإٌَ .
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