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  )تخم ناونع .7401 مسقلا
  ةماعلا ةسا'سلا نا'ب .7402 مسقلا
  
  

  ا:روس نأش^ ة'نطولا ئراوطلاZ قلعتت ة'فاضإ تاءارجإ -- أ O9رفلا ناونعلا
  
  يزكرملا ا:روس ف)مZ ةصاخلا تاءارجإلا .7411 مسقلا
-8 -,7طروتملا بناجألا صاخشألا jع ةضورفملا تاghقعلا .7412 مسقلا

  ةنيعم تالماعم 9
trلا ة:روسلا قطانملاZ ةقلعتملا ة'ج'تاr+سالا .7413 مسقلا

  يyقلا حو--+لل نويندملا اهيف ضرعتي 9
  
  

  ا:روس بعش ةدعاسم -- ب O9رفلا ناونعلا
  
  سرغنو|لا يأر .7421 مسقلا
-8 ة:راجلا ةدعاسملا جمارب م'يقتو دصر نع ةطاحإ .7422 مسقلا

  يروسلا بعشللو ا:روس 9
  -,7يندملا ة2امح ز:�عتل ةلمتحملا ب'لاسألا م'يقت .7423 مسقلا
trلا تاهجلا معدل ةدعاسملا م2دقت .7424 مسقلا

-8 قيقحتلل ةلدألا عمجZ ةقلعتم تاءارجإ ذختت 9
9 

-8 ة'ناس�إلا دض مئارجلا وأ برحلا مئارج
  2011 راذآ �سرام ذنم ا:روس 9

  ة'موكحلا ,+غ تامظنملا ةطش�أZ ص'خr+لا معدل ةنيعم تامدخ -,7نقت .7425 مسقلا
  ة'ناس�إلا تادعاسملا ,+س�ت ة'ج'تاr+سا نع ةطاحإ .7426 مسقلا
  
  

  ةماع ما�حأ -- ت O9رفلا ناونعلا
  
  تاghقعلا قيلعت .7431 مسقلا
  تاءافعالاو لزانتلا .7432 مسقلا
  ةیمیظنتلاو ةیذیفنتلا ناتطلسلا .7433 مسقلا
  علسلا داریتساب قلعتملا ءانثتسالا .7434 مسقلا
  ةفل�تلا دودح .7435 مسقلا
  ,+سفتلا ةدعاق .7436 مسقلا
  ة:�كسعلا ةوقلا مادختساZ حــــ:)ت اهنأ jع ناونعلا اذهب ما�حألا ,+سفت رظح .7437 مسقلا
  ءاضقنالا .7438 مسقلا
  
  )تخم ناونع .7401 مسقلا



  
  ."2019 ماعل =>FDروسلا =>Dيندملا ةAامحل )ر=>;س( 78ق نوناق4" ناونعلا اذه *إ راشُ$ دق
  
  
  ةماعلا ةسا'سلا نا'ب .7402 مسقلا
  
=U ةدحتملا تاAالولل ةماعلا ةسا7سلا لثمتت

V W=داصتقإلاو ة7سامول4دلا لئاسولا مادختسا ةروAقلا ةF̂ة 
=U ةموكح *إ لاقتنالا معدو يروسلا بعشلا fع ةلتاقلا اهتامجه فقو fع دسألا راشc ةموكح را`جإل

V 
  .اهنا>;ج عم rVلسلا ش$اعتلاو ناسpإلا قوقحو نوناقلا ةدا7س مn;حت اFروس
  

  ا:روس نأش^ ة'نطولا ئراوطلاZ قلعتي ام'ف ة'فاضإ تاءارجإ -- أ O9رفلا ناونعلا
  
  يزكرملا ا:روس ف)مZ ةصاخلا تاءارجإلا .7411 مسقلا
  

 ناونعلا نم أ 5318 مسقلا بجوم4 ةنازخلا رFزو ررقA -- يزكرملا ا:روس ف)مZ قلعتي رارق .1
=U ،ةدحتملا تاAالولا نوناق نم ،31

V اموي 180 زواجتي ال دعوم
|

 تنا� اذإ ام ،نوناقلا اذه نس خــــFرات دع4 
 لسغ�V 4اسأ ل�شc متهت ة7لام ةسسؤم وه يزكرملا اFروس ف8م نأ جاتن�سال ةلوقعم با`سأ كانه
  .لاومألا
  
 )أ( �Vرفلا مسقلا بجوم4 ةنازخلا رFزو ررق اذإ -- ر:راقتلا دادع�و ة�جاولا ة2انعلل ةززعم تا�لطتم )ب(

ا4ا`سأ كانه نأ
|

 ل�شc متهت ة7لام ةسسؤم وه يزكرملا اFروس ف8م نأ جاتن�سال ةلوقعم 
 ددحملا وحنلا fع( ة7لارد7فلا ة7م7ظنتلا تاهجلا عم رواش�لا دع4 رFزولا موقA ،لاومألا لسغ�V 4اسأ

U=
V يل-مارج نوناق نم 509 مسقلا� 15 - 6809 مسقلا 15 مقر ةدحتملا تاAالولا نوناق( 7fVل4-ش

USC 6809( 4ةحضوملا ةصاخلا تاءارجإلا نم �;�أ وأ دحاو ضرف U=
V نم )ب(أ5318 مسقلا 

  .يزكرملا اFروس ف8م4 قلعتي ام7ف ،ةدحتملا تاAالولا نوناق نم ،31 ناونعلا
  
  -- بولطملا ر:�قتلا )ت(

  
=U ،ةنازخلا رFزو مدقA -- ماع ل�ش^ .1

V اموي 90 زواجتي ال دعوم
|

 رارق ذاختا دع4 
 ل�شc متهت ة7لام ةسسؤم وه يزكرملا اFروس ف8م نا� اذإ ام4 قلعتي )أ( �Vرفلا مسقلا بجوم4
ار�Fقت ،لاومألا لسغ�V 4اسأ

  .رارقلا با`سأ نمضتي ة7نعملا سرغنو�لا ناجل *إ |
  

 فنصم >;غ ل�شc )1( ةرقفلا بجوم4 بولطملا ر�Fقتلا مAدقت متي -- ر:�قتلا ل�ش .2
اقحلم نمضتي نأ زوجA ن�لو

|
افنصم 

|
.  

  

=U -- ة'نعملا سرغنو|لا ناجل ف:�عت .3
V رفلا مسقلا اذه�V، ة7نعملا سرغنو�لا ناجل" ةرا`ع نإف" 

  -- V=¡عت



  و ؛باونلا سلجم4 ة7لاملا تامدخلا ةنجلو ة7جراخلا نوؤشلا ةنجل .1
  .خ¦يشلا سلجم4 ةF=8حلا نوؤشلاو نا�سإلاو كونبلا ةنجلو ة7جراخلا تاقالعلا ةنجل .2

  
  
  
  

-8 -,7طروتملا بناجألا صاخشألا jع ةضورفملا تاghقعلا .7412 مسقلا
  ةنيعم تالماعم 9

  
   -- تاghقعلا ضرف )أ(
  

=U ،س¨ئرلا ضرفA -- ماع ل�ش^ )1(
V راتلاFيذلا خــــ Aاموي 180 دع4 نوك

|
 نوناقلا اذه نس خــــFرات نم 

=U ةحضوملا تا©¦قعلا ،ەدع©و
V رفلا مسقلا�V )نجألا صخشلا4 قلعتي ام7ف )ب¡¬V نأ س¨ئرلا ررق اذإ 

=U ملع نع كراش$ V¬¡نجألا صخشلا
V راتFەدع4 وأ روكذملا نوــناقلا نس خــــ U=

V pفوــصوم طاش U=
V ةرـقفلا 

)2(.  
  
=U كراش$ V¬¡نجألا صخشلا -- ةفوصوملا ةطش�ألا )2(

V pفوصوم طاش U=
V نا� اذإ ةرقفلا ەذه 

  -- V¬¡نجألا صخشلا
=U ملع نع لخدA وأ ،*إ مهم V̄¬ولونكت وأ يدام وأ V*ام معد ملع نع مدقA )أ(

V عم ةمهم تالماعم:  
)i( روس ةموكحFا )ام4 U=

V روسلا ةموكحلا ه7لع رط7س´ وأ ه�لمت نا7ك يأ كلذFة7صخش وأ )ة 
=U ىوتسملا ةع7فر ة7سا7س

V روس ةموكحF؛ا  
)ii( نجأ صخش¡¬V Aكسع ه`ش ةوق وأ قزترم وأ يركسع دقاعتم نوك�Fة Aنع لمع 
 وأ �Vورلا داحتالا ةموكح وأ اFروس ةموكح نع ة4ا7ن وأ حلاصل اFروس لخاد ة�Fكسع ةفص4 ملع
  وأ ؛ناريإ ةــموكح
)iii( نجأ صخش¡¬V داصتقالا تا7حالصلا نوناق بجوم4 تا©¦قعلل عضاخAة U=

V ئراوطلا ةلاح 
 ام7ف )U.S.C. 1701 et seq 50 - ه7لA امو 1701 مسقلا ،50 مقر ةدحتملا تاAالولا نوناق( ة7لودلا
=ºوناق م�ح يأ وأ اFروسc قلعتي

V رخآ Aع تا©¦قع ضرفf روسF؛ا   
 معد يأ وأ ةمهم تامولعم وأ ا7جولونكت وأ تامدخ وأ علس ملع نع رفوي وأ عي¼ي )ب(
 نم ةFروسلا ةموكحلل fVحملا جاتنإلا عيسوت وأ ةنا7ص >;بك ل�شc لِّهسُ$ رخآ مهم
  ؛ة7لوn;بلا تاجتنملا وأ لوn;بلا وأ V¾7بطلا زاغلا
 رشابم ریغ وأ رشابم لكشب عضخت ةقطنم يف لمعی يبنجأ صخش يأل ملع نع رفوی وأ عیبی )ت(
 تارئاط ةیروسلا ةموكحلاب ةطبترملا ةیبنجألا تاوقلا وأ ةیروسلا ةموكحلا ةرطیسل
  ؛ةیروسلا ةموكحلا نع ةباین وأ حلاصل ایروس يف ةیركسع ضارغأل مدختُست تارئاط رایغ عطق وأ
 ملع نع رفوي )ث(
=U لمعV A¬¡نجأ صخش يأل

V ةفوصوم ةقطنم U=
V اعلس )ت( ة7عرفلا ةرقفلا

 ةط`ترم ةمهم تامدخ وأ |
=U ة�Fكسع ضارغأل مدختسُ´ nV¡لا تارئاطلا ل7غش�ب

V روسFروسلا ةموكحلا نع ة4ا7ن وأ حلاصل اFوأ ؛ة
  



ا ةموكحلل ةمهم ة7سدنه تامدخ وأ ءانب تامدخ ،ÀÁا`م >;غ وأ ÀÁا`م ل�شc ،ملع نع رفوي )ج(
  .ةFروسل

  
=U رظنلا مسقلا اذه ذ7فنت دنع س¨ئرلا fع بجA هنأ سرغنو�لا ىري -- سرغنو|لاZ يأر )3(

V معدلا 
=U ام4 )أ()2( ةرقفلا بجومV 4*املا

V ريدصتلا تانامتئا وأ تادامتعالا وأ ضورقلا >;فوت كلذ.  
  
  -- ةفوصوملا تاghقعلا )ب(
  

=U فوصوم V¬¡نجأ صخشc قلعتي ام7ف اهضرف متي nV¡لا تا©¦قعلا -- ماع ل�ش^ .1
V 

ºnآلا ÂV )أ( �Vرفلا مسقلا
V:  

  
 تا7حالصلا نوناق بجوم4 هل ةحونمملا تا7حالصلا عيمج س¨ئرلا سرامA -- تا¡لتمملا د'مجت )أ(
=U ةAداصتقالا

V الولا نوناق( ةــ7لودلا ئراوطلا ةـــلاحAامو 1701 مــسقلا ،50 مقر ةدحتملا تا A50- هــ7ل 
U.S.C. 1701 et seq( 4ةقلعتملا تالماعملا عيمج رظحو عنمل مزاللا ردقلا 

=U صصحلاو تاÄلتمملا4
V لتمملاÄنجألا صخشلا4 ةصاخلا تا¡¬V لتمملا ەذه تنا� اذإÄصصحلاو تا 

U=
V لتمملا ەذهÄةدوجوم تا U=

V الولاAأت وأ ،ةدحتملا تاºn
V الولا لخاد *إAوأ نوكت وأ ،ةدحتملا تا 

  .�FÆVمأ صخش ةرط7س وأ ةزوح نمض لخدت
  -- طو¤yملا لوخدلا وأ لوخدلا وأ تا,+شأتلا jع لوصحلل ة'ل¢ألا مدع )ب(

)i( ملا لوخدلا وأ لوخدلا وأ تا,+شأتلاy¤نجألا -- طو¡¬V فوصوملا U=
V رفلا مسقلا�V )وه )أ –   

)I( الولا *إ هلوخد لوبقم >;غAةدحتملا تا  
)II(ع لوصحلل لهؤم >;غf الولا لوخدل ىرخأ قئاثو وأ ة>;شأتAو ؛ةدحتملا تا  
)III(ملا لوخدلا وأ لوخدلل كلذ فالخ4 لهؤم >;غÁ̂الولا *إ طوAوأ ةدحتملا تا 
 مقر ةدحتملا تاAالولا نوناق( ة7سÈجلاو ةرجهلا نوناق بجوم4 ىرخأ ةعفنم يأ fع لوصحلا

   امو 1101 مسقلا ،8
A8– ه7ل U.S.C. 1101 et seq (.  
)ii( ة'لاحلا تا,+شأتلا ءاغلإ --   

)I( ^نجألا -- .ماع ل�ش¡¬V فوصوملا U=
V رفلا مسقلا�V )أ( Aقئاثو وأ ة>;شأت يأ ءاغلإل عضخ 

 لوخدلا قئاثو وأ ة>;شأتلا ه7ف تردص وأ ردصت يذلا خــــFراتلا نع رظنلا ضغ4 ىرخأ لوخد
  .ىرخألا
)II( رفلا دنبلا بجوم4 ءاغلإلا -- يروفلا ,+ثأتلا�V )I( --  

  و ،روفلا fع هلوعفم ̂ي$ )أأ(
=¾لA )ب ب(

V ا7ئاقلت
|

=U ةحلاص لوخد قئاثو وأ ة>;شأت يأ 
V نجألا ةزوح¡¬V.  

  
=U اهيلع صوصنملا تاءازجلا قبطُت -- تاءازجلا )2(

V مسقلاD<= يعرفلاD<= )و )ب 
=U ةAداصتقالا تا7حالصلا نوناق نم 206 مسقلا نم )ت(

V الولا نوناق( ةــ7لودلا ئراوطلا ةـــلاحAتا 
 U.S.C. 1701 et 50- هــ7لA امو 1701 مــسقلا ،50 مقر ةدحتملا

seq( عf ي صخش يأÈوأ كهت Aتي وأ كاهتنا لواحËنم رم 



=U بÌس�ي وأ كاهتنا لجأ
V اهيلع صوصنملا حئاوللا كاهتنا U=

V أ()1( ةرقفلا ذ7فنتل )ب( 7433مسقلا( 
ت nV¡لا ةجردلا سفنب

ُ
 قبط

=ºوناق >;غ لعف بكتري يذلا صخشلا fع تاءازجلا كلت اهب
V فوصوم U=

V كلذ نم )أ( 206 مسقلا 
  .نوناقلا
  

=U اهيلع صوصنملا تا©¦قعلا قبطنت ال -- تاءانث§سالا )3(
V نجألا4 قلعتي ام7ف )ب()1( ةرقفلا¡¬V اذإ 

اFرو=W ةدحتملا تاAالولا *إ V¬¡نجألل طوÁ̂ملا لوخدلا وأ لوخدلا نا�
|

 --  
 عيقوتلا مت يذلا ،ةدحتملا ممألا رقم4 قلعتملا قافتالل لاثتمالا نم ةدحتملا تاAالولا =>Dكمتل )أ(
=U ه7لع

V "س¨سكس ك7ل" U=
V 26 وينويÏ حÐFذافنلا =>;ح لخدو ،1947 ماع ،نار U=

V 21 مفون;¬Ï ´Á̂Fن 
=ºاثلا

V، ب ،1947 ،ماعD<= الولاو ةدحتملا ممألاAلالا وأ ،ةدحتملا تا;n=راسلا ىرخألا ة7لودلا تاماFوأ ؛ة  
=U نوناقلا ذافنÒب قلعتم طاشp ذ7فنتل )ب(

V الولاAةدعاسملا وأ ةدحتملا تا U=
V ەذ7فنت.  

  
  

trلا ة:روسلا قطانملاZ ةقلعتملا ة'ج'تاr+سالا .7413 مسقلا
  يyقلا حو--+لل نويندملا اهيف ضرعتي 9

  

=U س¨ئرلا موقA -- ماع ل�ش^ )أ(
V اموي 180 زواجتي ال دعوم

|
ºnآلا4 نوناقلا اذه نس خــــFرات دع4 

V --  
=U ةفوصوملا تالاجملا دAدحت )1(

V رفلا مسقلا�V )و ؛)ب  
  .ة7نعملا سرغنو�لا ناجلل )ت( يعرفلا مسقلا يف ةفوصوملا ةیجیتارتسالا میدقت )2(
  

=U ةـــفوصوملا قطانملا -- ةفوصوملا قطانملا )ب(
V رفلا مسقلا اذه�V ÂV قـــطانم U=

V روــسFا Aس¨ئرلا ررق 
--  

   -- ةرط7س تحت اهنأ )1(
  ؛ةFروسلا ةموكحلا .1

  ؛�Vورلا داحتإلا ةموكح .2
  وأ ؛ة7ناريإلا ةموكحلا .3
=U فوصوم V¬¡نجأ صخش .4

V أ( )2()أ( 7412 مسقلا()ii( و  
   -- بناج نم ̂يقلا حو==;لل نويندملا اهيف ضرعتي قطانم )2(

=U ةددحم ةموكح )أ(
V وأ ؛)1( ةرقفلا نم )ت( وأ )ب( وأ )أ( ة7عرفلا ةرقفلا  

=U فوصوم V¬¡نجأ صخش )ب)
V أ()2()أ( 7412 مسقلا()ii(.  

  
=U ةفوصوملا ة7ج7تاn;سالا -- ةفوصوملا ة'ج'تاr+سالا )ت(

V رفلا مسقلا اذه�V ÂV سا;nة7ج7تا 
=U لوخدلا مدعل بناجألا صاخشألا عدرل

V ب ةقلعتم دوقعÒرامعإلا ةداع U=
V ةفوصوملا قطانملا U=

V مسقلا 
  -- نع ة4ا7ن وأ حلاصل )ب( �Vرفلا

=U ةددحم ةموكح )1(
V ت( وأ )ب( وأ )أ( ة7عرفلا ةرقفلا( رفلا مسقلا نم�V )وأ ؛)1()ب  

  .)ii()أ()2()أ( 7412 مسقلا يف فوصوم يبنجأ صخش )2(
  



 فنصم >;غ ل�شc )2()أ( ةرقفلا بجوم4 بولطملا ة7ج7تاn;سالا مAدقت متي -- ة'ج'تاr+سالا ل�ش )ث(
اقحلم نمضتت نأ زوجA ن�لو

|
افنصم 

|.  
  
=U -- ة'نعملا سرغنو|لا ناجل ف:�عت )ج(

V عت "ة7نعملا سرغنو�لا ناجل" ةرا`ع نإف ،مسقلا اذه¡=V --  
  و ؛باونلا سلجم4 ة7جراخلا نوؤشلا ةنجل .1
  خ¦يشلا سلجم4 ة7جراخلا تاقالعلا ةنجل .2

  

  ا:روس بعش ةدعاسم – ب O9رفلا ناونعلا
  
  سرغنو|لا يأر .7421 مسقلا
  
=U رارمتسالا ةدحتملا تاAالولا ةحلصم نم هنأ سرغنو�لا ىري

V دقتAروس بعشل ةدعاسملا مFلجأ نم ا 
=U ام4 ،ة7منتلاو رارقتسالاو مالسلا زÐFعت

V فارطألا ةددعتم تامظنملا لالخ نم كلذ.  
  
  
-8 ة:راجلا ةدعاسملا جمارب م'يقتو دصر نع ةطاحإ .7422 مسقلا

  يروسلا بعشللو ا:روس 9
  

=U ،ة7لودلا ة7منتلل ة7ك�Fمألا ةلا�ولا ريدمو ة7جراخلا رFزو موقA -- ماع ل�ش^ )أ(
V 180 زواجتي ال دعوم 

اموي
|

 تاقالعلا ةنجلو باونلا سلجم4 ة7جراخلا نوؤشلا ةنجل ةطاحÒب ،نوناقلا اذه نس خــــFرات دع4 
=U ةFراجلا ةدعاسملا جمارب م7يقتو دصر نأشc خ¦يشلا سلجم4 ة7جراخلا

V روسFام4 ،يروسلا بعشللو ا U=
V 

  .فارطألا ةددعتم تامظنملا لالخ نم ةمدقملا ةدعاسملا كلذ
  
trلا لئاسملا )ب(

افصو )أ( �Vرفلا مسقلا بجوم4 بولطملا زاجAإلا نمضتي -- اهجاردإ -,7عتي 9
|

  :AfV امل 
 امیف ءادألا سییاقمو سایقلل ةلباقلا فادھألا كلذ يف امب ،عورشملا مییقتو دصرل ةددحملا دوھجلا )1(
  ؛ایروس يف ةدعاسملاب قلعتی
 نوش�فملاو ة7لودلا ة7منتلل ة7ك�Fمألا ةلاكولاو ةیجراخلا ةرازو اھتمربأ يتلا مھافتلا تاركذم )2(
 ة7ك�Fمألا تادعاسملا مAدقت اهلالخ نم متØس nV¡لا فارطألا ةددعتم تامظنملاو امهنم لÄل نوماعلا

=Ùضت nV¡لاو
V سرلا عباطلاrV عf ب تامولعملا لدا`ت تا`لطتمD<= ءارجإل تانا�7لا ەذه 

  ؛تام7يقتلاو تاق7قحتلاو قيقدتلا تا7لمع
=U ةحضوملا جما¬;لا م7يقتو دصرل ة7س¨ئرلا تاAدحتلا )3(

V رفلا مسقلا�V )أ(.  
  
  -,7يندملا ة2امح ز:�عتل ةلمتحملا ب'لاسألا م'يقت .7423 مسقلا
  
=U س¨ئرلا علطAُ -- ماع ل�ش^ )أ(

V اموي 90 زواجتي ال دعوم
|

 ناجل نوناقلا اذه نس خــــFرات دع4 
 >;غو ة�Fكسعلا لئاسولل ةلمتحملا ة7ل7غش�لا تا`لطتملاو رطاخملاو ة7لاعفلا fع ة7نعملا سرغنو�لا
=U نيدوجوملا =>Dيندملا ام7س الو ،اFروس لخاد =>Dيندملا ةAامح زÐFعتل ة�Fكسعلا

V احم قطانمWوأ ة 
ا7لخاد =>Dحزانلا وأ دودحلا دنع نWFاحملا

|.  
  



 ة7جراخلا ةرازو عم رواش�لا fع )أ( �Vرفلا مسقلا بجوم4 بولطملا زاجAإلا دن�س$ -- رواش§لا )ب)
 ةلماعلا ة7لحملاو ة7لودلا ة7ناسpإلا تادعاسملا تامظنمو عافدلا ةرازوو ة7لودلا ة7منتلل ة7ك�Fمألا ةلا�ولاو
U=
V روسFا.   
  
=U -- ة'نعملا سرغنو|لا ناجل ف:�عت )ت(

V عت "ة7نعملا سرغنو�لا ناجل" ةرا`ع نإف ،مسقلا اذه¡=V --  
  و ؛باونلا سلجم4 ةحلسملا تامدخلا ةنجلو ة7جراخلا نوؤشلا ةنجل .1
  .خ¦يشلا سلجم4 ةحلسملا تامدخلا ةنجلو ة7جراخلا تاقالعلا ةنجل .2

  
trلا تاهجلا معدل ةدعاسملا میدقت .7424 مسقلا

-8 قيقحتلل ةلدألا عمجZ ةقلعتم تاءارجإ ذختت 9
9 

-8 ة'ناس�إلا دض مئارجلا وأ برحلا مئارج
  2011 راذآ �سرام ذنم ا:روس 9

  
 ریزو عم رواشتلا دعبو ، ةیجراخلا ریزو نإف ،)ب( يعرفلا مسقلا يف درو ام ءانثتساب -- ماع لكشب )أ(
 ةدعاسملا میدقتب ،ةیموقلا ةحلصملا عم قفتی امب ،لّوخم ،ىرخألا ةینعملا ةیلاردیفلا تالاكولا ءاسؤرو لدعلا
 ظفاحتو ةلدألا عمجت وأ ،ةیئاضقلا تاقحالملا معدت وأ ،ةیئانج تاقیقحت يرجت يتلا تانایكلا معدل

 مئارج وأ برح مئارج اوبكترا نیذلا دض دعب امیف ةیئاضقلا ةقحالملا لجأ نم ةلدألا هذھل ةدُھعلا لسلست ىلع
 ةیبنجألا تاموكحلا لبِق نم اھمعدو مئارجلا هذھ يف ةدعاسملا كلذ يف امب ،ایروس يف ةیناسنإلا دض
  .2011 راذآ /سرام ذنم ةیروسلا ةموكحلل ةمعادلا تامظنملاو

  
 يف دسألا راشب سیئرلا ءاقب ءانثأ )أ( يعرفلا مسقلا بجومب ةدعاسملا میدقت زوجی ال -- دویقلا )ب(
  -- لجأ نم ةطلسلا

  
  وأ ؛ةیروسلا ةموكحلل ةیئاضقلا وأ ةیقیقحتلا تاردقلا ءانب )1(

  .ایروس يف ةیلحملا مكاحملا يف ةیئاضقلا تاقحالملا معد )2(
      

 ةنجلل ةطاحإ نوناقلا اذھ نس خیرات دعب ةنسلا زواجتت ال ةرتف لالخ ةیجراخلا ریزو مدقی – ةطاحإلا )ت(
 اھمیدقت متی يتلا ةدعاسملا لوح خویشلا سلجمب ةیجراخلا تاقالعلا ةنجلو باونلا سلجمب ةیجراخلا نوؤشلا
  .)أ( يعرفلا مسقلا بجومب

  
  ة'موكحلا ,+غ تامظنملا ةطش�أZ ص'خr+لا معدل ةنيعم تامدخ نینقت .7425 مسقلا

  
 نوناق نم ،31 ناونعلا نم 542.516 مسقلا نإف ،)ب( يعرفلا مسقلا يف درو ام ءانثتساب -- ماع لكشب )أ(
 ناك امك ،)ةیموكحلا ریغ تامظنملا ةطشنأب صیخرتلا معدل ةنیعم تامدخب قلعتی يذلا( ةیلاردیفلا حئاوللا

  -- نوناقلا اذھ نس خیراتل قباسلا مویلا يف ایراس

  
  و ؛هدعبو نوناقلا نس خیرات يف لوعفملا يراس ىقبی .1
 ایروسل تامدخلا ریدصت ةداعإ وأ ریدصتب اھل صخرم ةیموكح ریغ ةمظنم دوجو ةلاح يف .2
 يف ةمظنملا هذھ ىلع قبطنی مسقلا اذھ نإف ،نوناقلا اذھ نس خیراتل قباسلا خیراتلا يف مسقلا اذھ بجومب
 ةمظنملا هذھ ىلع مسقلا اذھ اھب قبطنی ناك يتلا ةقیرطلا سفنبو ھسفن دحلا ىلإ هدعبو نوناقلا نس خیرات
  .نوناقلا اذھ نس خیراتل قباسلا خیراتلا يف



  
  -- ءانثتسالا )ب(

          
 ھنینقت مت امك ،ةیلاردیفلا حئاوللا نوناق نم ،31 ناونعلا نم 542.516 مسقلا قبطنی ال -- ماع لكشب )1(
 نم 219 مسقلا بجومب ةیبنجأ ةیباھرإ ةمظنمك ھجاردإ مت يبنجأ صخش ىلع ،)أ( يعرفلا مسقلا يف
 فالخب وأ ،)U.S.C. 1189 8 - 1189 مسقلا ،8 مقر ةدحتملا تایالولا نوناق( ةیسنجلاو ةرجھلا نوناق
 وأ لدعلا ریزو نم بلطب وأ عم رواشتلا دعب ةیجراخلا ریزو لبِق نم ةیباھرإ ةمظنمك ھجاردإ مت دق كلذ
  .ينطولا نمألا ریزو

  
 صخشلا كلذ جاردإ خیرات يف يبنجألا صخشلاب قلعتی امیف )1( ةرقفلا قَّبُطت -- نایرسلا خیرات )2(
         .خیراتلا كلذ دعب وأ يلاردیفلا لجسلا يف ةیباھرإ ةمظنمك

  
  ة'ناس�إلا تادعاسملا ,+س�ت ة'ج'تاr+سا نع ةطاحإ .7426 مسقلا

  
 ناجل ةطاحإب نوناقلا اذھ نس خیرات دعب اموی 180 زواجتی ال دعوم يف سیئرلا موقی – ماع لكشب .1
 ىلإ لوصولا يف ةیناسنإلا تامظنملا ةردق ریسیت يف ةدعاسملل سیئرلا ةیجیتارتسا لوح ةینعملا سرغنوكلا
 يفو نمآ لكشب ایروس يف ةجاتحملا تاعمتجملل تادعاسملا لیصوت ریسیت يف ةدعاسملل ةیلاملا تامدخلا
  .بسانملا تقولا

  
 اھبلطتی يتلا ةیجیتارتسالا دادعإ دنع -- ىرخأ ةموكح ریغ تامظنمو نادلب نم تانایبلا يف رظنلا .2
 تامظنمو نادلب لبِق نم لعفلاب اھیلع لوصحلا مت يتلا ةقوثوملا تانایبلا يف سیئرلا رظنی ،)أ( يعرفلا مسقلا

   .ایروس يف ةلماعلا تامظنملا كلذ يف امب ،ىرخأ ةیموكح ریغ
  

  -- "ةینعملا سرغنوكلا ناجل" ةرابع ينعت ،مسقلا اذھ يف -- ةینعملا سرغنوكلا ناجل فیرعت .3
  

  و ؛باونلا سلجمب ةیلاملا تامدخلا ةنجلو ةیجراخلا نوؤشلا ةنجل .1
  .خویشلا سلجمب ةF=8حلا نوؤشلاو نا�سإلاو كونبلا ةنجلو ةیجراخلا تاقالعلا ةنجل .2

      
  ةماع ماكحا - - ت يعرفلا ناونعلا

  
  تابوقعلا قیلعت .7431 مسقلا

  
 ضرف وأ نوناقلا اذھ اھبلطتی يتلا تابوقعلا ضرف ایئزج وأ ایلك قلعی نأ سیئرلل زوجی -- ماع لكشب .1
 سیئرلا ررق اذإ اموی 180 زواجتت ال دیدجتلل ةلباق تارتفل ناونعلا اذھ ھلخُدی لیدعت يأ اھبلطتی يتلا تابوقعلا
  :ایروس يف تیفوتسا دق ةیلاتلا رییاعملا نأ

  
 فادھتسال ایروس قوف يوجلا لاجملا نامدختست يسورلا داحتالا ةموكح وأ ةیروسلا ةموكحلا دعت مل .1
 ةحلسألاو ةرجفتملا لیماربلا كلذ يف امب ،ةقراحلا ةزھجألا مادختسا لالخ نم نییندملا ناكسلا
  .)اوج اھقالطإ متی يتلا تارجفتملاو خیراوصلا اھیف امب( ةیدیلقتلا ةحلسالاو ةیئایمیكلا



  
 وأ ناریإ ةموكح وأ يسورلا داحتالا ةموكح وأ ةیروسلا ةموكحلا لبِق نم ةرصاحملا قطانملا دعت مل .2
 اھنكمیو ةیلودلا تادعاسملا نع ةلوزعم )ii( )أ( )2( )أ( 7412 مسقلا يف فوصوم يبنجأ صخش يأ
   .ةیحصلا ةیاعرلاو ،لقنتلا ةیرحو ،ةیناسنإلا تادعاسملا ىلإ ماظتناب لوصولا

  
 ماظن يف ةوقلاب مھزاجتحا مت يذلا نییسایسلا ءانجسلا عیمج حارس قالطإب ةیروسلا ةموكحلا مایق .3
 ءارجأل نوجسلا قفارمل لماكلا لوصولاب ةیروسلا ةموكحلا حامسو ،دسألا راشب ماظنل عباتلا نوجسلا
  .ةینعملا ةیلودلا ناسنالا قوقح تامظنم لبق نم تاقیقحتلا

  
 صخش يأ وأ ناریإ ةموكح وأ يسورلا داحتالا ةموكح وأ ةیروسلا ةموكحلا تاوق دعت مل .4
 ةیبطلا قفارملل دمعتملا فادھتسالا يف نیطروتم )ii( )أ( )2( )أ( 7412 مسقلا يف فوصوم يبنجأ
 دُعی يذلاو قاوسألا كلذ يف امب ،يندملا عمجتلا نكامأو ةینكسلا قطانملاو سرادملاو
  .ةیلودلا رییاعملل اكاھتنا

  
  :يلی امب ةیروسلا ةموكحلا مایق .5

 رظح ةیقافتا بجومب ،ھنم ققحتلا نكمی لكشب ،اھتامازتلا قیقحت وحن تاوطخ ذاختا .1
 اھماربإ مت يتلا ،ةحلسألا كلت ریمدتو ةیئایمیكلا ةحلسألا لامعتساو نیزختو جاتنإو ثادحتسا
 يتلاو( 1997 ناسین /لیربأ 29 يف ذافنلا زیح تلخدو ،1992 لولیأ /ربمتبس 3 يف فینج يف
 مت يتلا ةیوونلا ةحلسألا راشتنا مدع ةدھاعمو ،)"ةیئایمیكلا ةحلسألا ةیقافتا" مساب فرُعت
 زیح تلخد يتلاو ،1968 زومت /ویلوی 1 يف وكسومو ندنلو ةمصاعلا نطنشاو يف اھماربا
  و ؛)UST 483 21( 1970 راذآ /سرام 5 يف ذافنلا

 ثادحتسا رظح ةیقافتا ىلع ةعقوملا لودلا نم حبصت يكل سوملم مدقت زارحإ  .2
 مت يتلا ،ةحلسألا كلت ریمدتو ةینیسكتلاو )ةیجولویبلا( ةیجولویرتكبلا ةحلسألا نیزختو جاتنإو
 زیح تلخدو ،1972 ،ناسین /لیربأ 10 يف ،وكسومو ندنلو ةمصاعلا نطنشاو يف اھماربإ
  .)UST 583 26( 1975 راذآ /سرام 26 يف ذافنلا

  
  .عازنلا لعفب نیحزانلا نییروسلل ةمیركلاو ةیعوطلاو ةنمآلا ةدوعلاب ةیروسلا ةموكحلا حمست نأ .6

  
 مئارج يبكترم قحب لاعف ةلءاسم ماظن ةماقإل اھنم ققحتلا نكمی تاوطخ ةیروسلا ةموكحلا ذختت نأ .7
 لالخ نم كلذ يف امب ،دسألا ماظن اھبكترا يتلا برحلا مئارج ایاحضل ةلادعلا قیقحتو ایروس يف برحلا
  .ةحلاصملاو ةقیقحلل لصوتلل ةلقتسمو ةقوثوم ةیلمع يف ةكراشملا

  
 يف هركذ دراولا رارقلا ذختی نا دعب اموی 30 زواجتی ال دعوم يف سیئرلا مدقی – ةبولطملا ةطاحإلا )ب(
 اذھ بجومب اھقیلعتو تابوقعلا ضرف رارق لوح ةینعملا سرغنوكلا ناجل ىلإ ةطاحإ )أ( ةیعرفلا ةرقفلا
  .رارقلا

  
 سیئرلا ررق اذإ ،)أ( ةیعرفلا ةرقفلا بجومب اھقیلعت متی تابوقع يأ ضرف داُعی -- تابوقعلا ضرف ةداعإ )ت(
  .ةافوتسم دعت مل يعرفلا مسقلا كلذ يف ةروكذملا رییاعملا نأ

  



 قیبطت ءاھنإ يف سیئرلا ةطلس نم دحی ھنأ ىلع هریسفت نكمی ام مسقلا اذھ يف دجوی ال -- ریسفتلا ةدعاق )ث(
 )أ( يعرفلا مسقلا يف ةروكذملا ةطشنألا يف كراشی دعی مل صخشب قلعتی امیف 7412 مسقلا بجومب تابوقعلا
  .مسقلا كلذ نم )2(
  
  -- "ةینعملا سرغنوكلا ناجل" ةرابع ينعت ،مسقلا اذھ يف -- ةینعملا سرغنوكلا ناجل فیرعت )ج(
  

 ةینعملا ةنجللاو لئاسولاو لبسلاب ةینعملا ةنجللاو ةیلاملا تامدخلا ةنجلو ةیجراخلا نوؤشلا ةنجل .1
  و ؛باونلا سلجمب ءاضقلاب

 ةینعملا ةنجللاو ةF=8حلا نوؤشلاو نا�سإلاو كونبلا ةنجلو ةیجراخلا تاقالعلا ةنجل .2
  .خویشلا سلجمب ءاضقلاب

  
   تاءافعالاو لزانتلا .7432 مسقلا

  
 يأ وأ ناونعلا اذھ بجومب اھب حرصملا تابوقعلا نم ةیلاتلا تالماعملاو ةطشنألا ىفُعت -- تاءافعإلا )أ(
   :ناونعلا اذھ ھلخُدی لیدعت

  
 ماعل يموقلا نمألا نوناق نم سماخلا ناونعلا بجومب ریراقتلا دادعا تابلطتمل عضخی طاشن يأ .1

 وأ ،).U.S.C. 3091 et seq 50 – ھیلی امو 3091 مسقلا ،50 مقر ةدحتملا تایالولا نوناق( 1947
  .اھب حرصم ةدحتملا تایالولل ةیرابختسا ةطشنأ يأل عضخی

  
          -- بجومب ةدحتملا تایالولا تامازتلال لاثتمالل ةیرورض ةلماعم يأ .2

 /وینوی 26 يف "سیسكس كیل" يف ھیلع عیقوتلا مت يذلاو ،ةدحتملا ممألا رقمب قلعتملا قافتالا .1
 /ربمفون 21 يف ذافنلا زیح لخد يذلاو ،ةدحتملا تایالولاو ةدحتملا ممألا نیب 1947 ماع ،ناریزح
  ؛ 1947 ماع ،يناثلا نیرشت

 يتلاو ،1963 ماع ،ناسین /لیربأ 24 يف انییف يف اھماربإ مت يتلا ةیلصنقلا تاقالعلا ةیقافتا  .2
  وأ ؛1967 ماع ،راذآ /سرام 19 يف ذافنلا زیح تلخد
  .اھیف افرط ةدتحملا تایالولا نوكت ىرخأ ةیلود ةیقافتا يأ .3

     
   -- لزانتلا )ب(

  
 يأ قیبطت نع لزانتی نا ً،اموی 180 زواجتی ال امب دیدجتلل ةلباق تارتفل ،سیئرلل زوجی -- ماع لكشب )1(
 ناجلل سیئرلا َّرقأ اذإ يبنجأ صخشب قلعتی امیف )7434 مسقلا ءانثتساب( ناونعلا اذھ ماكحأ نم مكح
  .ةدحتملا تایالولل يموقلا نمألا حلاصم يف بصی لزانتلا اذھ نأب ةینعملا سرغنوكلا

  
 90 زواجتی ال دعوم يف لزانتلا بابسأب ةینعملا سرغنوكلا ناجل ةطاحإب سیئرلا موقی -- ةطاحإلا )2(
  .لزانتلا لوعفم نایرس ءانثا كلذ دعب اموی 180 لكو ،)1( ةرقفلا بجومب لزانتلا رادصا دعب اموی

  
  -- ةیناسنإ ضارغأل لزانتلا )ت(
  



 يأ قیبطت نع ،نیتنسلا زواجتی ال امب دیدجتلل ةلباق تارتفل ،لزانتی نا سیئرلل زوجی -- ماع لكشب .1
 تادعاسملا مدقت ةیموكح ریغ ةمظنمب قلعتی امیف )7434 مسقلا ءانثتساب( ناونعلا اذھ ماكحأ نم مكح
 اذھ نأب ةینعملا سرغنوكلا ناجلل سیئرلا رقأ اذإ 7425 مسقلا يف روكذملا صیخرتلا اھیطغی ال ةیناسنالا
  .ةدحتملا تایالولل ةیموقلا حلاصملا عم قفاوتی ھنأو ةیناسنإ تاجایتحا ةیبلتل مھم لزانتلا

  
 90 زواجتی ال دعوم يف لزانتلا بابسأب ةینعملا سرغنوكلا ناجل ةطاحإب سیئرلا موقی -- ةطاحإلا .2
   .لزانتلا لوعفم نایرس ءانثأ كلذ دعب اموی 180 لكو ،)1( ةرقفلا بجومب لزانتلا رادصا دعب اموی

   
  -- "ةینعملا سرغنوكلا ناجل" ةرابع ينعت ،مسقلا اذھ يف -- ةینعملا سرغنوكلا ناجل فیرعت )ث(
  

 لبسلاب ةینعملا ةنجللاو ةیلامل تامدخلا ةنجلو ةیجراخلا نوؤشلا ةنجل .1
  و ؛باونلا سلجمب ءاضقلاب ةینعملا ةنجللاو لئاسولاو
 ةنجللاو ةF=8حلا نوؤشلاو نا�سإلاو كونبلا ةنجلو ةیجراخلا تاقالعلا ةنجل .2
  .خویشلا سلجمب ءاضقلاب ةینعملا

  
  ةیمیظنتلاو ةیذیفنتلا ناتطلسلا .7433 مسقلا

  
 203 نامسقلا سیئرلل اھرفوی يتلا تایحالصلا عیمج سرامی نأ سیئرلل زوجی -- ةیذیفنتلا ةطلسلا .1
 مقر ةدحتملا تایالولا نوناق( ةیلودلا ئراوطلا ةلاح يف ةیداصتقالا تایحالصلا نوناق نم 205و

 تالیدعتلاو ناونعلا اذھ ذیفنت ضارغأل )U.S.C. 1702 and 1704 50 – 1704 و 1702 نامسقلا ،50
  .ناونعلا اذھ اھلخدی يتلا

 ،نوناقلا اذھ نس خیرات دعب اموی 180 زواجتی ال دعوم يف ،سیئرلا موقی -- ةیمیظنتلا ةطلسلا .2
   .ناونعلا اذھ اھلخدی يتلا تالیدعتلاو ناونعلا اذھ ذیفنتل ةیرورضلا حئاوللا رادصإب

  
  علسلا داریتساب قلعتملا ءانثتسالا .7434 مسقلا

  
 وأ ناونعلا اذھ اھب حرصی يتلا تابوقعلا ضرف تابلطتمو تایحالص لمشت ال -- ماع لكشب .1
  .علسلا داریتسا ىلع تابوقع ضرف تابلطتُم وأ ةیحالص ناونعلا اذھ اھلخُدی يتلا تالیدعتلا

 عنص نم وأ ةیعیبط ةدام وأ ،ةعاضب يأ مسقلا اذھ يف "ةعلس" ةرابع ينعت -- ةعلسلا فیرعت  .2
 تانایبلا ءانثتسابو ،رابتخالاو شیتفتلا تادعم كلذ يف امب ،ھعینصت مت جتنم وأ ،تادادما وأ ،مزاول وأ ،ناسنالا
  .ةینفلا

      
  ةفلكتلا دودح .7435 مسقلا

  
 .ناونعلا اذھ اھلخُدی يتلا تالیدعتلاو ناونعلا اذھ تابلطتم ذیفنتل ةیفاضإ لاومأ صیصختب حیرصتلا متی ال
  .اھصیصختب حیرصتلا مت غلابم مادختساب تابلطتملا هذھ ذیفنت متیو

  
  ریسفتلا ةدعاق .7436 مسقلا

  



 نم دحی ھنأ ىلع ناونعلا اذھ يف ءيش يأ ریسفت متی ال ،علسلا داریتساب قلعتی يذلا 7434 مسقلا ءانثتساب
 مقر ةدحتملا تایالولا نوناق( ةیلودلا ئراوطلا ةلاح يف ةیداصتقالا تایحالصلا نوناق بجومب سیئرلا ةطلس

  .نوناقلا ماكحأ نم مكح يأ وأ ،).U.S.C. 1701 et seq 50 – ھیلی امو 1701 مسقلا ،50
  
  ة:�كسعلا ةوقلا مادختساZ حــــ:)ت اهنأ jع ناونعلا اذهب ما�حألا ,+سفت رظح .7437 مسقلا

      
   .ةیركسعلا ةوقلا مادختساب حیرصت ھنا ىلع ناونعلا اذھ يف ءيش يأ ریسفت زوجی ال

  
  ءاضقنالا .7438 مسقلا

  
  .نوناقلا اذھ نس خیرات دعب تاونس سمخ رورم قفاوی يذلا خیراتلا يف ناونعلا اذھ نایرس يھتنی

  
  

 


