لرار مه وزير انمانية مؤرخ في  24ديسمبر  2009يتعهك بضبط طرق تطبيك أحكاو انفصول مه
 143إنى  152مه مجهة انديواوة وانمتعهمة بانىظاو انعاو نسىدات اإلعفاء بكفانة.

إن وزير انمانية،

تؼذ االعالع ػهٗ يدهح انذٕٚاَح انظادسج تًٕخة انمإٌَ ػذد  34نسُح  2008انًإسش ف 2 ٙخٕاٌ ٔ 2008خاطح انفظم 153
يُٓا،
ٔػهٗ لشاس ٔصٚش انًانٛح انًإسش ف 29 ٙدٚسًثش  1955انًرؼهك ترشذٛة ششٔط ذغثٛك انُظاو انؼاو نرٕاطم انضًاَح َٔظاو انؼثٕس.
لشّس يا ٚه:ٙ
انفصم األول ـ ٚضثظ ْزا انمشاس عشق ذغثٛك انُظاو انؼاو نسُذاخ اإلػفاء تكفانح انز٘ ٚغثك ػهٗ انثضائغ انًٕضٕػح ذسد أزذ
األَظًح انذٕٚاَٛح انرٕلٛفٛح أٔ ذسد َظاو انرظذٚش انًإلد يا نى ذٕخذ أزكاو ذششٚؼٛح أٔ ذشذٛثٛح خاطح

.

انفصم :2
 )1تظشف انُظش ػٍ أزكاو االذفالٛاخ انذٔنٛح ساسٚح انًفؼٕل تخظٕص انٕثائك انذٕٚاَٛح انًؼرًذج نمثٕل أٔ نؼثٕس انثضائغ ذسد
أزذ األَظًح انذٕٚاَٛح انرٕلٛفٛح ٔػٍ أزكاو انفظم  146يٍ يدهح انذٕٚاَحٚ ،ركٌٕ سُذ اإلػفاء تكفانح يٍ انرظشٚر انذٕٚاَ ٙانًفظم
تانثضائغ،
 )2يغ يشاػاج أزكاو انفظه 145ٔ 144 ٍٛيٍ يدهح انذٕٚاَحٚ ،دة أٌ ٚسًم سُذ اإلػفاء تكفانح ػالٔج ػهٗ ئيضاء انًرؼٓذ األطهٙ
ئيضاء انكفٛم يا نى ٚرى ذأي ٍٛيثهغ انضًاٌ انًسرٕخة ػُذ ئسُاد انُظاو انرٕلٛف ٙانًؼُ.ٙ

انفصم  3ـ ػالٔج ػهٗ انرؼٓذ انًُظٕص ػه ّٛتانفظم  148يٍ يدهح انذٕٚاَحٚ ،دة أٌ ٚسرٕ٘ سُذ اإلػفاء تكفانح أٔ انٕثٛمح انرٙ
ذمٕو يمايّ ػهٗ انثٛاَاخ انرانٛح:
1ـ عثٛؼح االنرضاياخ انًكررثح يٍ لثم انًرؼٓذ األطه/ٔ ٙأٔ انكفٛم ف ٙيا ٚرؼهك تانُظاو انذٕٚاَ ٙانرٕلٛف ٙانًؼُ،ٙ
2ـ ذؼشٚف ٔسٛهح انُمم انًسرؼًهح نُمم انثضائغ ٔسلى ذسدٛهٓا،
 3ـ اٜخال انًسذدج يٍ لثم يظانر انذٕٚاَح إلسخاع سُذ اإلػفاء تكفانح ئنٗ يكرة اإلطذاس ػُذ االلرضاء،
 4ـ ذسذٚذ انًساس انٕاخة اذثاػّ ٔٔلد انخشٔج ئرا اسذأخ يظانر انذٕٚاَح رنك،

 5ـ ْٕٚح انكفٛم ٔػُٕاَّ أٔ يشاخغ ٔيمذاس ٔطم انرأي ٍٛانًٕدع نضًاٌ االنرضاياخ انًكررثح،
 6ـ َرائح ػًهٛح انفسض انر ٙذى ئخشاؤْا ،ػُذ االلرضاء ،يٍ لثم يظانر انذٕٚاَح تًكرة اإلطذاس،
 7ـ انٕسائم انًسرؼًهح نهرؼشف ػهٗ انثضاػح ٔذأي ٍٛساليح َمهٓا كًا ْٕ يث ٍّٛتانفظم  6يٍ ْزا انمشاس.

انفصم  4ـ يغ يشاػاج اٜخال انمظٕٖ انًُظٕص ػهٓٛا تًدهح انذٕٚاَح تانُسثح ئنٗ كم َظاو دٕٚاَ ٙذٕلٛف ،ٙذسذد يظانر انذٕٚاَح
آخال ذسٕٚح االنرضاياخ انًكررثح أخزا تؼ ٍٛاالػرثاس انششٔط انخاطح تكم ػًهٛح يا نى ٚرى ضثظ ْزا األخم تظفح ػايح تًمرضٗ
أزكاو لإََٛح أٔ ذشذٛثٛح.
انفصم  5ـ ذسرفظ يظانر انذٕٚاَح تًكرة ئطذاس سُذ اإلػفاء تكفانح تأطم انرظشٚر انذٕٚاَ ٙانًفظم تانثضائغ أٔ انٕثٛمح انر ٙذمٕو
يمايّ ٔرنك نكٚ ٙرى ػُذ االلرضاء ئثثاخ ٔخٕد انرضاياخ يكررثح ٔٚرى ذسهٛى َظٛش يٍ َفس انرظشٚر أٔ انٕثٛمح انر ٙذمٕو يمايّ ئنٗ
انًرؼٓذ األطه.ٙ
انفصم :6
 1ـ ًٚكٍ نًظانر انذٕٚاَح ،نضًاٌ انرؼشف ػهٗ انثضائغ ٔطسح انؼًهٛاخ ،أٌ ذخضغ ذسهٛى سُذاخ اإلػفاء تكفانح ئنٗ ٔضغ أخراو
أٔ عٕاتغ ػهٗ ٔسائم انُمم أٔ األغهفح أٔ انثضائغ َفسٓا ٔػهٗ انؼُٛاخ انر ٙذى سفؼٓا ،كًا ًٚكُٓا اػرًاد أ٘ ٔسٛهح أخشٖ ذشاْا
ضشٔسٚح نضًاٌ انرؼشف ػهٗ انثضائغ ٔذأيَ ٍٛمهٓا،
 2ـ ًٚكٍ نًظانر انذٕٚاَح أٌ ذشرشط ئطالذ األغهفح انفاسذج ٔأٌ ذخضغ انؼًهٛح انًؼُٛح ئنٗ انًشافمح انذٕٚاَٛح،
 3ـ ٚدة أٌ ذٕضغ انؼُٛاخ انًشفٕػح يٍ انثضائغ ف ٙأٔػٛح يؼرًذج نٓزا انغشع يٍ لثم يظانر انذٕٚاَح ٔٚرى ٔضغ األخراو ػهٓٛا
يٍ لثم يظانر انذٕٚاَح.
ذسًم ْزِ األٔػٛح يشاخغ انرظشٚر انذٕٚاَ ٙانز٘ ٚمٕو يماو سُذ ئػفاء تكفانح ٔاسى يكرة اإلطذاس ٔيكرة انٕخٓح،
 4ـ ػُذيا ٚرؼ ٍٛئػادج ذمذٚى انثضائغ ئنٗ ٔخٓح يؼُٛح فاٌ انؼُٛاخ انًشفٕػح عثما ألزكاو انفمشج  3يٍ ْزا انفظم ذسهى ئنٗ انًظشذ
ٔٚرؼ ٍٛفْ ٙزِ انسانح َمهٓا يغ انثضاػح ٔذمذًٓٚا نذٖ انٕخٓح انًسذدج،
5ـ ٚرى ذٕفٛش األٔػٛح يٍ لثم انًرؼٓذ ٔػهٗ َفمرّ.

انفصم  7ـ ٚدة أٌ ٚشافك سُذ اإلػفاء تكفانح أٔ انٕثٛمح انر ٙذمٕو يمايّ انثضائغ يٕضٕع انسُذ أٔ انٕثٛمح ٔأٌ ٚرى ذمذ ًّٚف ٙآٌ
ٔازذ يغ ْزِ انثضائغ ٔيغ انؼُٛاخ ،ػُذ االلرضاءٔ ،رنك ػُذ كم عهة طادس يٍ يظانر انذٕٚاَح أٔ يٍ انسهظ األخشٖ انًإْهح نٓزا
انغشع أثُاء ػًهٛح َمهٓا.
انفصم  8ـ ئرا يا اَمغؼد األخراو انذٕٚاَٛح أٔ ذهفد انٕسائم األخشٖ انًسرؼًهح نضًاٌ انرؼشف ػهٗ انثضائغ ٔانرأكذ يٍ ساليرٓا
خالل َمهٓا ذسد سُذ اإلػفاء تكفانحٚ ،دة ػهٗ انًرؼٓذ أٔ يٍ ُٕٚتّ ئػالو يظانر انذٕٚاَح فٕسا.
انفصم  9ـ ٚضغ أػٕاٌ انذٕٚاَح انًؼ ٌُٕٛنًؼاُٚح انٕلائغ أخرايا خذٚذج أٔ ٔسائم أخشٖ ذضًٍ انرؼشف ػهٗ انثضائغ ٔساليرٓا

.

ٔٚرؼ ٍٛػهٓٛى ذضً ٍٛانؼًهٛاخ انر ٙلايٕا تٓا ف ٙيسضش يؼاُٚح ٚرى انرُظٛض ف ّٛػهٗ يشاخغ انرظشٚر انذٕٚاَ ٙأٔ انٕثٛمح انرٙ
ذمٕو يمايّ ٔانًسرؼًم كسُذ ئػفاء تكفانح.
انفصم :10
 1ـ ئرا يا ذى اكرراب سُذ اإلػفاء تكفانح نضًاٌ ٔطٕل تضائغ يٕخٓح ئنٗ يكرة دٕٚاَح فاَّ ٚدة ذمذٚى سُذ اإلػفاء تكفانح ئنٗ يكرة
انٕخٓح فَ ٙفس انٕلد يغ انثضائغ انرٚ ٙشًهٓا ،يظسٕتا ،ػُذ االلرضاء ،تانؼُٛاخ ٔتًسضش انًؼاُٚح انًُظٕص ػه ّٛتانفظم 9
يٍ ْزا انمشاس،
 2ـ ًٚكٍ نًظانر انذٕٚاَح تًكرة انٕخٓح أٌ ذمٕو تكم ػًهٛاخ انًشالثح انر ٙذشاْا طانسح نررأكذ يٍ أٌ االنرضاياخ انًكررثح لذ ذى
انٕفاء تٓا.

ٚرى انرُظٛض ػهٗ َرائح انًشالثح ػهٗ انٕثٛمح انر ٙذمٕو يماو سُذ اإلػفاء تكفانح ٔانرٚ ٙرى ئسخاػٓا ئنٗ انًظشذ

.

انفصم  11ـ ئرا ذى اكرراب سُذ اإلػفاء تكفانح نضًاٌ ٔطٕل تضائغ يٕخٓح ئنٗ ٔخٓح أخشٖ غٛش يكرة دٕٚاَح أٔ ػُذيا ٚرؼزس ػهٗ
يظانر انذٕٚاَح يؼاُٚح انٕفاء تاالنرضاياخ انًكررثح فٛدة ػهٗ انسهغح أٔ انشخض انًخٕل نّ رنك أٌ ٚثثد يؼاُٚاذّ تشٓادج يالئًح.
انفصم :12
 1ـ ٚشخغ سُذ اإلػفاء تكفانح يظسٕتا ػُذ االلرضاء تًسضش انًؼاُٚح ٔتانشٓادج انًشاس ئنًٓٛا ػهٗ انرٕان ٙتانفظه 11ٔ 9 ٍٛيٍ ْزا
انمشاس يٍ لثم انًرؼٓذ ئنٗ يكرة انذٕٚاَح انز٘ أطذسِ ٔانز٘ ٚرٕنٗ تذٔسِ ذظفٛرّ ئرا يا ذث ٍٛأٌ االنرضاياخ انًكررثح لذ ذى انٕفاء تٓا،
2ـ ف ٙانسانح انًُظٕص ػهٓٛا تانفظم  10يٍ ْزا انمشاسًٚ ،كٍ نًظانر انذٕٚاَح تًكرة انٕخٓح أٌ ذركفم تاسخاع سُذ اإلػفاء
تكفانح ئنٗ يكرة اإلطذاس.
انفصم  13ـ ٚهغٗ لشاس ٔصٚش انًانٛح انًإسش ف 29 ٙدٚسًثش ٔ 1955انًرؼهك ترشذٛة ششٔط ذغثٛك انُظاو انؼاو نرٕاطم انضًاَح
َٔظاو انؼثٕس انًشاس ئن ّٛأػالِ.
انفصم  14ـ ُٚشش ْزا انمشاس تانشائذ انشسً ٙنهدًٕٓسٚح انرَٕسٛح.

تووس في  24ديسمبر .2009

