جضفحلٛس الْح٘ نكًحٚس جنًًطهكحش جنػمحفٛس ف ٙقحنس َُجع يٓهف
14أٚحٌ/يح1954 ٕٚ
ئٌ جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز؛
الػطٍجفٓح أٌ جنًًطهكحش جنػمحفٛس لى يُٛص ذأػٍجٌ ؾًٓٛس نالل جنُُجػحش جنًٓهكس جألنٍٛز،
ٔأٌ جألنطحٌ جنط ٙضطؼٍع نٓح ضهك جنًًطهكحش ف ٙجَوٚحو يطٍو َطٛؿس نطمىو ضمُٛس جنكٍخ؛
ٔالػطمحوْح أٌ جألػٍجٌ جنط ٙضهكك ذًًطهكحش غمحفٛس ًٚهكٓح أ٘ شؼد كحٌ ضًّ جنطٍجظ
جنػمحف ٙجنً٘ ضًهكّ جإلَٓحَٛس ؾًؼحء ،فكم شؼد ٓٚحْى ذُظٛرّ ف ٙجنػمحفس جنؼحنًٛس؛
ٔالػطرحٌْح أٌ ف ٙجنًكحفظس ػهٗ جنطٍجظ جنػمحف ٙفحتىز ػظًٗ نؿًٛغ شؼٕخ جنؼحنى ٔأَّ
ُٚرغ ٙأٌ ٚكفم نًٓج جنطٍجظ قًحٚس ؤنٛس؛
ٔػهٗ ْىٖ جنًرحوب جنهحطس ذكًحٚس جنًًطهكحش جنػمحفٛس ف ٙقحنس َُجع يٓهف جنًمٌٍز فٙ
جضفحلٛط ٙالْح٘ ػحو ٔ 1899ػحو ٔ 1907يٛػحق ٔجشُطٍ جنًإٌل َٓٛ 15حٌ/أذٍٚم 1935؛
ٔالػطرحٌْح أَّ ُٚرغ ،ٙقطٗ ضكٌٕ ًِْ جنكًحٚس يؿىٚس ،ضُظًٓٛح يًُ ٔلص جنٓهى ذحضهحي
جنطىجذ ٍٛجنالَيسْٕ ،جء أكحَص ٔؽُٛس أو ؤنٛس؛
ٔالػطُجيٓح جضهحي كم جنطىجذ ٍٛجنًًكُس نكًحٚس جنًًطهكحش جنػمحفٛس؛
لى جضفمص ػهٗ يح ٚأض:ٙ
جنرحخ جألٔل  -أقكحو ػحيس ذشأٌ جنكًحٚس
جنًحوز  :1ضؼٍٚف جنًًطهكحش جنػمحفٛس
ٚمظى يٍ جنًًطهكحش جنػمحفٛس ،ذًٕؾد ًِْ جالضفحلٛس ،يًٓح كحٌ أطهٓح أٔ يحنكٓح يح ٚأض: ٙ
(أ) جنًًطهكحش جنًُمٕنس أٔ جنػحذطس يجش جألًْٛس جنكرٍٖ نطٍجظ جنشؼٕخ جنػمحف ٙكحنًرحَٙ
جنًؼًحٌٚس أٔ جنفُٛس يُٓح أٔ جنطحٌٚهٛس ،جنى ُٙٚيُٓح أٔ جنىَٔ ،ٕ٘ٛجأليحكٍ جألغٍٚس،
ٔيؿًٕػحش جنًرحَ ٙجنط ٙضكطٓد ذطؿًؼٓح لًٛس ضحٌٚهٛس أٔ فُٛسٔ ،جنطكف جنفُٛس
ٔجنًهطٕؽحش ٔجنكطد ٔجألشٛحء جألنٍٖ يجش جنمًٛس جنفُٛس جنطحٌٚهٛس ٔجألغٍٚسٔ ،كًنك
جنًؿًٕػحش جنؼهًٛس ٔيؿًٕػحش جنكطد جنٓحيس ٔ جنًكفٕظحش ٔيُٕٓنحش جنًًطهكحش جنٓحذك
يكٍْح؛
(خ) جنًرحَ ٙجنًهظظس ذظفس ٌتٛٓٛس ٔفؼهٛس نكًحٚس ٔػٍع جنًًطهكحش جنػمحفٛس جنًُمٕنس
جنًرُٛس ف ٙجنفمٍز "أ" ،كحنًطحقف ٔؤٌ جنكطد جنكرٍٖ ٔيهحٌَ جنًكفٕظحش ٔكًنك
جنًهحذة جنًؼىز نٕلحٚس جنًًطهكحش جنػمحفٛس جنًُمٕنس جنًرُٛس ف ٙجنفمٍز (أ) ف ٙقحنس َُجع
يٓهف؛
(ؼ) جنًٍجكُ جنط ٙضكطٕ٘ يؿًٕػس كرٍٛز يٍ جنًًطهكحش جنػمحفٛس جنًرُٛس ف ٙجنفمٍض( ٍٛأ)
ٔ(خ) ٔجنطٚ ٙطهك ػهٓٛح جْى "يٍجكُ جألذُٛس جنطًكحٌٚس".
جنًحوز  :2قًحٚس جنًًطهكحش جنػمحفٛس
ضشًم قًحٚس جنًًطهكحش جنػمحفٛس ،ذًٕؾد ًِْ جالضفحلٛسٔ ،لحٚس ًِْ جنًًطهكحش ٔجقطٍجيٓح .
جنًحوز ٔ :3لحٚس جنًًطهكحش جنػمحفٛس
جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ضطؼٓى ذحالْطؼىجو يًُ ٔلص جنٓهى ،نٕلحٚس جنًًطهكحش جنػمحفٛس
جنكحتُس ف ٙأٌجػٓٛح يٍ جألػٍجٌ جنط ٙلى ضُؿى ػٍ َُجع يٓهف ،ذحضهحي جنطىجذ ٍٛجنط ٙضٍجْح
يُحْرس.
جنًحوز  :4جقطٍجو جنًًطهكحش جنػمحفٛس
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1ضطؼٓى جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ذحقطٍجو جنًًطهكحش جنػمحفٛس جنكحتُس ْٕجء ف ٙأٌجػٓٛحأٔ أٌجػ ٙجألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز جألنٍٖٔ ،ينك ذحيطُحػٓح ػٍ جْطؼًحل ًِْ جنًًطهكحش
أٔ جنْٕحتم جنًهظظس نكًحٚطٓح أٔ جأليحكٍ جنًؿحٌٔز نٓح يرحشٍز ألغٍجع لى ضؼٍػٓح
نهطىي ٍٛأٔ جنطهف ف ٙقحنس َُجع يٓهفٔ ،ذحيطُحػٓح ػٍ أ٘ ػًم ػىجت ٙئَجتٓح.
2ال ٚؿَٕ جنطهه ٙػٍ جالنطُجيحش جنٕجٌوز ف ٙجنفمٍز جألٔنٗ يٍ ًِْ جنًحوز ئال ف ٙجنكحالشجنط ٙضٓطهُيٓح جنؼٌٍٔجش جنكٍذٛس جنمٍٓٚس.
3ضطؼٓى جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز أٚؼح ً ذطكٍٚى أ٘ ٍْلس أٔ َٓد أٔ ضرىٚى نهًًطهكحشجنػمحفٛس ٔٔلحٚطٓح يٍ ًِْ جألػًحل ٔٔلفٓح ػُى جنهُٔو يًٓح كحَص أْحنٛرٓحٔ ،ذحنًػم ضكٍٚى
أ٘ ػًم ضهٍٚر ٙيٕؾّ ػى ًِْ جنًًطهكحش .كًح ضطؼٓى ذؼىو جالْطٛالء ػهٗ يًطهكحش غمحفٛس
يُمٕنس كحتُس ف ٙأٌجػ ٙأ٘ ؽٍف ْحو يطؼحلى آنٍ.
4ضطؼٓى جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ذحاليطُحع ػٍ أٚس ضىجذ ٍٛجَطمحيٛس ضًّ جنًًطهكحشجنػمحفٛس.
5ال ٚؿَٕ ألقى جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز أٌ ٚطكهم يٍ جالنطُجيحش جنٕجٌوز ف ًِْ ٙجنًحوزذحنُٓرس نطٍف يطؼحلى آنٍ ذكؿس أٌ ًْج جألن ٍٛنى ٚطهً جنطىجذ ٍٛجنٕلحتٛس جنًُظٕص ػهٓٛح
ف ٙجنًحوز جنػحنػس.
جنًحوز  :5جالقطالل
1ػهٗ جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز جنط ٙضكطم كالً أٔ ؾُءجً يٍ أٌجػ ٙأقى جألؽٍجفجنٓحيٛس جنًطؼحلىز جألنٍٖ ضؼؼٛى ؾٕٓو جنٓهطحش جنٕؽُٛس جنًهطظس ف ٙجنًُحؽك جنٕجلؼس
ضكص جالقطالل ذمىٌ جْططحػطٓح فْ ٙرٛم ٔلحٚس يًطهكحضٓح جنػمحفٛس ٔجنًكحفظس ػهٓٛح.
2ئيج جلطؼص جنظٍٔف جضهحي ضىجذ ٍٛػحؾهس نهًكحفظس ػهٗ يًطهكحش غمحفٛس يٕؾٕوز ػهٗأٌجع يكطهس يُٛص ذأػٍجٌ َطٛؿس نؼًهٛحش قٍذٛس ٔضؼًٌ ػهٗ جنٓهطحش جنٕؽُٛس جنًهطظس
جضهحي يػم ًِْ جنطىجذ ،ٍٛفؼهٗ جنىٔنس جنًكطهس أٌ ضطهً ذمىٌ جْططحػطٓح جإلؾٍجءجش جنٕلحتٛس
جنًهكسٔ ،ينك ذحنطؼحٌٔ جنٕغٛك يغ ًِْ جنٓهطحش.
3ػهٗ كم ؽٍف يٍ جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ٚؼطٍف ذككٕيطّ أػؼحء قٍكس جنًمحٔيسكككٕيطٓى جنشٍػٛس ،أٌ ٚهفص ذمىٌ جنًٓططحع َظٍ ْإالء جألػؼحء َكٕ ٔؾٕخ يٍجػحز
أقكحو جالضفحلٛس جنهحطس ذحقطٍجو جنًًطهكحش جنػمحفٛس.
جنًحوز ٔ :6ػغ شؼحٌ يً ُٛػهٗ جنًًطهكحش جنػمحفٛس
ٚؿَٕٔ ،فمح ً ألقكحو جنًحوز ٔ ،16ػغ شؼحٌ يً ُٛػهٗ جنًًطهكحش جنػمحفٛس نطٓٓٛم جنطؼٍف
ػهٓٛح.
جنًحوز  :7ضىجذ ٍٛػٓكٍٚس
1ضطؼٓى جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ذأٌ ضىٌؼ ،يًُ ٔلص جنٓهى ،ف ٙجنهٕجتف ٔجنطؼهًٛحشجنهحطس ذمٕجضٓح جنؼٓكٍٚس أقكحيح ً ضكفم ضطرٛك ًِْ جالضفحلٛسٔ ،أٌ ضؼًم يًُ ٔلص جنٓهى ػهٗ
أٌ ضغٍِ ف ٙأػؼحء لٕجضٓح جنًٓهكس ٌٔـ جالقطٍجو جنٕجؾد ئَجء جنػمحفحش ٔجنًًطهكحش
جنػمحفٛس نؿًٛغ جنشؼٕخ.
2ضطؼٓى جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ذأٌ ضمٕو ،يًُ ٔلص جنٓهى ،ذاػىجو ألٓحو أٔ أنظحتٍٛٛأٔ ذانكحلٓى ف ٙطفٕف لٕجضٓح جنًٓهكسٔ ،ضكٌٕ يًٓطٓى جنٍٓٓ ػهٗ جقطٍجو جنًًطهكحش
جنػمحفٛس ٔيؼحَٔس جنٓهطحش جنًىَٛس جنًٓإٔنس ػٍ قًحٚس ًِْ جنًًطهكحش.
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جنرحخ جنػحَ - ٙف ٙجنكًحٚس جنهحطس
جنًحوز  :8يُف جنكًحٚس جنهحطس
ٚ1ؿَٕ أٌ ٕٚػغ ضكص جنكًحٚس جنهحطس ػىو يكىٔو يٍ جنًهحذة جنًهظظس نكًحٚسجنًًطهكحش جنػمحفٛس جنًُمٕنسٔ ،يٍجكُ جألذُٛس جنطًكحٌٚسٔ ،جنًًطهكحش جنػمحفٛس جنػحذطس جألنٍٖ
يجش جألًْٛس جنكرٍٖ ذشٍؽ:
(أ) أٌ ضكٌٕ ػهٗ يٓحفس كحفٛس يٍ أ٘ يٍكُ طُحػ ٙكر ٍٛأٔ أ٘ يٍيٗ ػٓكٍ٘ ْحو ٚؼطرٍ
َمطس قٕٚٛس ،كًطحٌ يػالً أٔ يكطس ئيجػس أٔ يظُغ ٚؼًم نهىفحع جنٕؽُ ٙأٔ يُٛحء أٔ يكطس
نهٓكك جنكىٚىٚس يجش أًْٛس أٔ ؽٍٚك يٕجطالش ْحو.
(خ) أال ضٓطؼًم ألغٍجع قٍذٛس .
ٚ2ؿَٕ أٚؼح ً ٔػغ يهرأ نهًًطهكحش جنػمحفٛس ضكص َظحو جنكًحٚس جنهحطس يًٓح كحٌ يٕلؼّئيج ضى ذُحؤِ ذشكم ال ٚؿؼم يٍ جنًكطًم أٌ ضًّٓ جنمُحذم.
3ئيج جْطهىو يٍكُ أذُٛس ضًكحٌٚس ف ٙضُمالش لٕجش أٔ يٕجو قٍذٛس قطٗ نًؿٍو جنًٌٍٔجػطرٍ ينك جْطؼًحالً ألغٍجع قٍذٛسٚٔ ،كٌٕ ًْج جنًٍكُ لى جْطهىو نهغٍع َفّٓ ئيج ضًص
ذّ أػًحل نٓح طهس يرحشٍز ذحنؼًهٛحش جنكٍذٛس أٔ ذالحيس لٕجش قٍذٛس أٔ ذظُحػس يٕجو
قٍذٛس.
4ال ٚؼطرٍ ٔؾٕو قٍجِ يٓهكٔ ٍٛػؼٕج نظٛظح ً نكٍجْس ئقىٖ جنًًطهكحش جنػمحفٛس جنطٙؾحء يكٍْح ف ٙجنفمٍز جألٔنٗ جْطؼًحالً ألغٍجع قٍذٛسُٚٔ ،طرك ًْج أٚؼح ً ػهٗ ٔؾٕو لٕجش
نهشٍؽس يًٓطٓح جنطرٛؼٛس طٛحَس جأليٍ جنؼحو.
ٚ5ؿَٕ ذحنٍغى يٍ ٔلٕع أقى جنًًطهكحش جنػمحفٛس يٍ جنًُظٕص ػهٓٛح ف ٙجنفمٍز جألٔنٗيٍ ًِْ جنًحوز ذؿٕجٌ جنٓىف ػٓكٍ٘ ْحو ذحنًؼُٗ جنًمظٕو ذّ ف ًِْ ٙجنفمٍز ٔػغ ًْج
جنًًطهك ضكص َظحو جنكًحٚس جنهحطس ئيج يح ضؼٓى جنطٍف جنٓحي ٙجنًطؼحلى ذؼىو جْطؼًحل
جنٓىف جنًًكٌٕ ف ٙقحنس َشٕخ َُجع يٓهفٔ ،ال ًْٛح ئيج كحٌ جنٓىف يُٛحء أٔ يكطس ْكس
قىٚى أٔ يطحٌجًٔ ،ذطكٕٚم كم قٍكس جنًٌٍٔ يُّٚٔ .ؿد ف ًِْ ٙجنكحنس ضُظٛى ضكٕٚم قٍكس
جنًٌٍٔ يُّ يًُ ٔلص جنٓهى.
6ضًُف جنكًحٚس جنهحطس نهًًطهكحش جنػمحفٛس ذمٛىْح ف" ٙجنٓؿم جنىٔن ٙنهًًطهكحش جنػمحفٛسجنًٕػٕػس ضكص َظحو جنكًحٚس جنهحطس"ٔ .ال ٚطى ًْج جنطٓؿٛم ئال ٔفمح ً ألقكحو ًِْ جالضفحلٛس
ٔذحنشٍٔؽ جنًُظٕص ػهٓٛح ف ٙجنالتكس جنطُفًٚٛس.
جنًحوز  :9قظحَس جنًًطهكحش جنػمحفٛس جنًٕػٕػس ضكص َظحو جنكًحٚس جنهحطس
ضطؼٓى جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ذأٌ ضكفم قظحَس جنًًطهكحش جنػمحفٛس جنًٕػٕػس ضكص
َظحو جنكًحٚس جنهحطس ذحيطُحػٓح ػٍ أ٘ ػًم ػىجتَ ٙكٕ ًِْ جنًًطهكحش ذًؿٍو لٛىْح فٙ
"جنٓؿم جنىٔنٔ "ٙػٍ جْطؼًحنٓح أٔ جْطؼًحل جأليحكٍ جنًؿحٌٔز نٓح يرحشٍزً ألغٍجع
قٍذٛس ئال ف ٙجنكحالش جنًُظٕص ػهٓٛح ف ٙجنفمٍز جنهحيٓس يٍ جنًحوز جنػحيُس.
جنًحوز  :10جنشؼحٌ جنًً ٔ ُٛجنٍلحذس
ٚؿد أغُحء لٛحو َُجع يٓهف ٔػغ جنشؼحٌ جنًً ُٛجنًٕػف شكهّ ف ٙجنًحوز  16ػهٗ
جنًًطهكحش جنػمحفٛس جنًٕػٕػس ضكص َظحو جنكًحٚس جنهحطسٔ ،جنًٓحـ ذؿؼهٓح ضكص ٌلحذس
يجش ؽحذغ ؤن ،ٙؽرمح ً ألقكحو جنالتكس جنطُفًٚٛس .
جنًحوز ٌ :11فغ جنكظحَس
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1ئيج نحنف أقى جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز جالنطُجيحش جنًُظٕص ػهٓٛح ف ٙجنًحوزجنطحْؼس َكٕ يًطهك غمحف ٙيٕػٕع ضكص َظحو جنكًحٚس جنهحطس أطرف جنطٍف جنًؼحو٘ غٍٛ
يمٛى ذحنطُجيّ ذكظحَس جنًًطهكحش جنًًكٌٕز ؽحنًح جْطًٍش ًِْ جنًهحنفس .غ ٍٛأٌ نهطٍف
جألن ،ٍٛكهًح جْططحع ،أٌ  ًٌُٚيٓرمح ً جنطٍف جنًهحنف ذٕػغ قى نًِٓ جنًهحنفس ف ٙأؾم
يؼمٕل.
2ال ٚؿَٕ فًٛح ػىج جنكحنس جنًٕػكس ف ٙجنفمٍز جألٔنٗ يٍ ًِْ جنًحوز ٌفغ جنكظحَس ػٍيًطهك غمحف ٙيٕػٕع ضكص َظحو جنكًحٚس جنهحطس ئال ف ٙقحالش جْطػُحتٛس نًمطؼٛحش قٍذٛس
لٍٓٚس ؽحنًح وجيص ًِْ جنظٍٔفٔ .ال ٚمٌٍ ٔؾٕو ًِْ جنظٍٔف ئال ٌتْٛ ّٛثس قٍذٛس ضؼحول
ف ٙجألًْٛس أٔ ضفٕق فٍلس ػٓكٍٚسٚٔ ،رهغ لٍجٌ ٌفغ جنكظحَس ،كهًح أيكٍ ئنٗ جنطٍف
جنًؼحو٘ لرم ضُف ًِٛذًىز كحفٛس.
3ػهٗ جنطٍف جنً٘ ٍٚفغ جنكظحَس أٌ ٚؼهٍ جنًشٍف جنؼحو ػهٗ جنًًطهكحش جنػمحفٛس جنًشحٌئن ّٛف ٙجنالتكس جنطُفًٚٛس ذمٍجٌِ كطحذس ٔف ٙألٍخ ٔلص يًكٍ ،يغ ذٛحٌ جألْرحخ جنط ٙأوش
ئنٗ ٌفغ جنكظحَس.
جنرحخ جنػحنع  -فَ ٙمم جنًًطهكحش جنػمحفٛس
جنًحوز َ :12ظحو جنُمم ضكص جنكًحٚس جنهحطس
1ئيج ضى َمم لحطٍ ػهٗ يًطهكحش غمحفٛسْٕ ،جء ف ٙوجنم ئلهٛى أٔ ئنٗ ئلهٛى آنٍ ،فٛؿَٕ،ذُح ًء ػهٗ ؽهد جنطٍف جنًطؼحلى طحقد جنشأٌ ،أٌ ٕٚػغ ضكص قًحٚس نحطس ٔفمح ً نهشٍٔؽ
جنًُظٕص ػهٓٛح ف ٙجنالتكس جنطُفًٚٛس.
ٚ2طى جنُمم جنًٕػٕع ضكص جنكًحٚس جنهحطس ضكص جإلشٍجف ي٘ جنطحذغ جنىٔن ٙجنًُظٕصػه ّٛف ٙجنالتكس جنطُفًٚٛسٕٚٔ ،ػغ جنشؼحٌ جنًٕػف ف ٙجنًحوز .16
3ضطؼٓى جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ذحاليطُحع ػٍ أ٘ ػًم ػىجتَ ٙكٕ أ٘ َمم ٚطى ضكصَظحو جنكًحٚس جنهحطس.
جنًحوز  :13جنُمم ف ٙجنكحالش جنؼحؾهس
1ئيج ٌأٖ أقى جألؽٍجف جنًطؼحلىز جنٓحيٛس أٌ ْاليس ذؼغ جنًًطهكحش جنػمحفٛس ضططهد َمهٓحػهٗ ػؿم ذكٛع ٓٚطكٛم جالنطؿحء ئنٗ جإلؾٍجءجش جنًُظٕص ػهٓٛح ف ٙجنًحوز  ،13كًح لى
ضكٌٕ جنكحل نىٖ َشٕخ َُجع يٓهف ،فٛؿَٕ أٌ ٓٚطؼًم ف ٙجنُمم جنشؼحٌ جنًٕػف شكهّ فٙ
جنًحوز  ،16ئال ئيج ؽهرص جنكظحَس جنًُظٕص ػهٓٛح ف ٙجنًحوز ٌٔ 13فغ ًْج جنطهد.
ٔٚؿد ،ذمىٌ جنًٓططحع ،ئنطحٌ جنطٍف جنًؼحو٘ ذًٓج جنُممٔ .ال ٚؿَٕ ذكحل يٍ جألقٕجل
ٔػغ جنشؼحٌ ػهٗ َمم يطؿّ ئنٗ ذهى آنٍ ئٌ نى ضًُف جنكظحَس طٍجقس.
2ضطؼٓى جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ،ذمىٌ جْططحػطٓح ،ذحضهحي جالقطٛحؽحش جنالَيس نكًحٚسػًهٛحش جنُمم جنًرُٛس ف ٙجنفمٍز جألٔنٗ يٍ ًِْ جنًحوزٔ ،جنط ٙضكًم جنشؼحٌ ،يٍ أٚس
ػًهٛحش ػىجتٛس يٕؾٓس ػىْح.
جنًحوز  :14جنكظحَس ػى جنكؿُ ٔجالْطٛالء ٔجنغًُٛس
ٚ1طًطغ ذحنكظحَس ػى جنكؿُ ٔجالْطٛالء ٔجنغًُٛس يح ٚأض:ٙ(أ) جنًًطهكحش جنػمحفٛس جنط ٙضطًطغ ذحنكًحٚس جنًُظٕص ػهٓٛح ف ٙجنًحوز  12أٔ ف ٙجنًحوز
13؛
(خ) ْٔحتم جنُمم جنًهظظس نُمم ًِْ جنًًطهكحش ؤٌ غٍْٛح؛
2ال ضكى ًِْ جنًحوز ذأ٘ شكم يٍ جألشكحل يٍ قك جنُٚحٌز ٔجنطفطٛش.4

جنرحخ جنٍجذغ  -جنًٕظفٌٕ
جنًحوز  :15جنًٕظفٌٕ
ٚؿد ،نظحنف جنًًطهكحش جنػمحفٛس ٔف ٙقىٔو يمطؼٛحش جأليٍ جنؼحو ،جقطٍجو جنًٕظفٍٛ
جنًكهف ٍٛذكًحٚس ًِْ جنًًطهكحش ٔجنًٓحـ نًٍ ٚمغ يٍ ْإالء فٚ ٙى جنطٍف جنًؼحو٘
ذحالْطًٍجٌ ف ٙضأوٚس ٔجؾرّ ئيج يح ٔلؼص أٚؼح ً جنًًطهكحش جنًكهف ذكًحٚطٓح فٚ ٙى جنطٍف
جنًؼحو٘.
جنرحخ جنهحيّ :جنشؼحٌ جنًًُٛ
جنًحوز  :16شؼحٌ جالضفحلٛس
1شؼحٌ جالضفحلٛس ػرحٌز ػٍ وٌع يىذد يٍ أْفم يكٌٕ يٍ لطحػحش يُفظهس يجش نٌٕأٌَق ٔأذٛغًْٔ( .ج جنىٌع يكٌٕ يٍ يٍذغ أٌَق جنهٌٕ ٚكطم ئقىٖ َٔجٚحِ جنمٓى جنًىذد
جألْفم ٔٚمغ فٕق ًْج جنًٍذغ يػهع أٌَق جنهٌٕٔ ،كالًْح ٚكىو يػهػح ً أذٛؼح ً يٍ كم ؾحَد).
ٚ2ؿَٕٔ ،فمح ً نشٍٔؽ جنًحوز  ،17جْطؼًحل جنشؼحٌ ذًفٍوِ أٔ يكٌٍجً غالظ يٍجش ػهٗ شكميػهع( .ػهٗ أٌ ٚكٌٕ شؼحٌجً ٔجقىجً يٕؾٓح ً ئنٗ أْفم).
جنًحوز  :17جْطؼًحل جنشؼحٌ
1ال ٚؿَٕ جْطؼًحل جنشؼحٌ يكٌٍجً غالظ يٍجش ئال ف ٙجنكحالش جٜضٛس:(أ) نهًًطهكحش جنػمحفٛس جنػحذطس جنًٕػٕػس ضكص َظحو جنكًحٚس جنهحطس؛
(خ) نُمم جنًًطهكحش جنػمحفٛس ٔفمح ً نهشٍٔؽ جنٕجٌوز ف ٙجنًحوض13ٔ 12 ٍٛ؛
(ؼ) نهًهحذة جنًٍضؿهسٔ ،فمح ً نهشٍٔؽ جنًُظٕص ػهٓٛح ف ٙجنالتكس جنطُفًٚٛس .
2ال ٚؿَٕ جْطؼًحل جنشؼحٌ ذًفٍوِ ئال ف ٙجنكحالش جٜضٛس:(أ) نهًًطهكحش جنػمحفٛس جنط ٙنى ضٕػغ ضكص َظحو جنكًحٚس جنهحطس؛
(خ) نألشهحص جنًكهف ٍٛذأػًحل جنٍلحذس ٔفمح ً ألقكحو جنالتكس جنطُفًٚٛس؛
(ؼ) نهًٕظف ٍٛجنًكهف ٍٛذكًحٚس يًطهكحش غمحفٛس؛
(و) نرطحلحش ضكمٛك جنشهظٛس جنٕجٌو يكٍْح ف ٙجنالتكس جنطُفًٚٛس.
3ال ٚؿَٕ ف ٙقحنس َُجع يٓهف جْطؼًحل جنشؼحٌ ف ٙقحالش نى ضىٌؼ ف ٙجنفمٍضٍٛجنٓحذمط ٍٛنًِٓ جنًحوز ،كًح ال ٚؿَٕ جْطؼًحل شؼحٌ يشحذّ نهشؼحٌ جنًً ُٛأل٘ غٍع كحٌ.
4ال ٚؿَٕ ٔػغ جنشؼحٌ ػهٗ يًطهك غمحف ٙغحذص ؤٌ أٌ ٕٚػغ ػه ّٛأٚؼح ً ضظٍٚف يإٌلٔيٕلغ ػه ّٛيٍ جنٓهطس جنًهطظس نهطٍف جنٓحي ٙجنًطؼحلى.
جنرحخ جنٓحوِ  -فَ ٙطحق ضطرٛك جالضفحلٛس
جنًحوز  :18ضطرٛك جالضفحلٛس
1فًٛح ػىج جألقكحو جنٕجؾد ضُفًْٛح يًُ ٔلص جنٓهى ضطرك ًِْ جالضفحلٛس ف ٙقحنس ئػالٌقٍخ أٔ ػُى َشٕخ أ٘ َُجع يٓهف ذ ٍٛؽٍف ٍٛأٔ أكػٍ يٍ جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ٔئٌ
نى ضؼطٍف ؤنس أٔ أكػٍ ذٕؾٕو قحنس جنكٍخ.
2ضطرك جالضفحلٛس أٚؼح ً ف ٙؾًٛغ قحالش جالقطالل جنكه ٙأٔ جنؿُت ٙألٌجػ ٙأقى جألؽٍجفجنٓحيٛس جنًطؼحلىزٔ ،ئٌ نى ٚظحوف ًْج جالقطالل أٚس يمحٔيس قٍذٛس.
3جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز يٍضرطس ذًِٓ جالضفحلٛس فًٛح ٚهطض ذؼاللحضٓح جنًطرحونس،ذحنٍغى يٍ جشطرحكٓح فَُ ٙجع يٓهف يغ ؤنس نى ضكٍ ؽٍفح ً فٓٛح ،كًح أَٓح يٍضرطس ذٓح
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ذحنُٓرس نهىٔنس جألنٍٛز ئيج يح أػهُص ًِْ جنىٔنس لرٕنٓح أقكحو ًِْ جالضفحلٛس ٔؽحنًح جْطًٍش
ف ٙضطرٛمٓح.
جنًحوز  :19جنُُجػحش جنط ٙن ّٛنٓح ؽحذغ ؤنٙ
1ف ٙقحنس َُجع يٓهف ن ّٛنّ ؽحذغ ؤنُٚ ٙشد ػهٗ أٌجػ ٙأقى جألؽٍجف جنٓحيٛسجنًطؼحلىزٚ ،ظرف ػهٗ كم ؽٍف ف ٙجنُُجع أٌ ٚطرك ػهٗ جأللم جألقكحو جنهحطس ذحقطٍجو
جنًًطهكحش جنػمحفٛس جنٕجٌوز ف ًِْ ٙجالضفحلٛس.
2ػهٗ جألؽٍجف جنًطُحَػس أٌ ضكحٔل ،ذؼمى جضفحلحش نحطس ،ضطرٛك ذحل ٙأقكحو ًِْجالضفحلٛس أٔ ؾُء يُٓح.
ٚ3ؿَٕ نًُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو ٔجنػمحفس أٌ ضؼٍع نىيحضٓح ػهٗ جألؽٍجفجنًطُحَػس.
4ال ٚإغٍ ضطرٛك جألقكحو جنٓحذمس ػهٗ جنٕػغ جنمحََٕ ٙنألؽٍجف جنًطُحَػس.جنرحخ جنٓحذغ  -ف ٙضُف ًٛجالضفحلٛس
جنًحوز  :20جنالتكس جنطُفًٚٛس
ضكىو جنالتكس جنطُفًٚٛس جنط ٙضؼطرٍ ؾُءجً ال ٚطؿُأ يٍ ًِْ جالضفحلٛس كٛفٛس ضطرٛمٓح.
جنًحوز  :21جنىٔل جنكحيٛس
ضطرك ًِْ جالضفحلٛس ٔالتكطٓح جنطُفًٚٛس ذًؼحَٔس جنىٔل جنكحيٛس جنًكهفس ذٍػحٚس يظحنف
جألؽٍجف جنًطُحَػس.
جنًحوز  :22ئؾٍجءجش جنطٕفٛك
1ضؼٍع جنىٔل جنكحيٛس ْٔحؽطٓح ف ٙكحفس جنكحالش جنط ٙضٍجْح ف ٙطحنف جنًًطهكحشجنػمحفٛسٔ ،ال ًْٛح ف ٙقحنس نالف ذ ٍٛجألؽٍجف جنًطُحَػس ف ٙضطرٛك أٔ ضفٓ ٍٛأقكحو ًِْ
جالضفحلٛس أٔ التكطٓح جنطُفًٚٛس.
ٚ2ؿَٕ ،نًٓج جنغٍع ،نكم يٍ جنىٔل جنكحيٛس ،ذُح ًء ػهٗ وػٕز أقى جألؽٍجف جنًطُحَػس أٔجنًى ٍٚجنؼحو نًُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو ٔجنػمحفس أٔ يٍ ضهمحء َفٓٓح أٌ ضمطٍـ
ػهٗ جألؽٍجف جنًطُحَػس أٌ ٚؿطًغ يًػهْٕحٔ ،ال ًْٛح جنٓهطحش جنًهطظس جنًكهفس ذكًحٚس
جنًًطهكحش جنػمحفٛسٔ ،أٌ ٚكٌٕ جؾطًحػٓح ػهٗ أٌع يكحٚىز ٔلغ جالنطٛحٌ ػهٓٛحٔ .ػهٗ
جألؽٍجف جنًطُحَػس أٌ ضطرغ جاللطٍجقحش جنًٕؾٓس ئنٓٛح يٍ جالؾطًحعٔ .ضمطٍـ جنىٔل جنكحيٛس
ػهٗ جألؽٍجف جنًطُحَػس أٌ ضٍأِ ًْج جالؾطًحع شهظٛس ضكٌٕ ضحذؼس نىٔنس يكحٚىز أٔ
ٍٚشكٓح جنًى ٍٚجنؼحو نٓٛثس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو ٔجنػمحفس.
جنًحوز  :23يؼحَٔس جنَٕٓٛكٕ
ٚ1ؿَٕ نألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ؽهد جنًؼَٕس جنطمُٛس يٍ يُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛسٔجنؼهٕو ٔجنػمحفس نطُظٛى ْٔحتم قًحٚس يًطهكحضٓح جنػمحفٛس أٔ ذشأٌ أٚس يشكهس أنٍٖ َحؾًس
ػٍ ضطرٛك ًِْ جالضفحلٛس أٔ التكطٓح جنطُفًٚٛسٔ .ضًُف جنًُظًس يؼَٕطٓح ف ٙقىٔو ذٍَحيؿٓح
ٔئيكحَٛحضٓح.
2نهًُظًس أٌ ضمىو نألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز يٍ ضهمحء َفٓٓح أٚس جلطٍجقحش فًْ ٙججنشأٌ.
جنًحوز  :24جالضفحلحش جنهحطس
1نألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز أٌ ضؼمى جضفحلحش نحطس ضطؼهك ذأٚس يٓأنس ضٍٖ يٍ جألَٓدضٕٓٚطٓح ػهٗ قىز.
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2ال ٚؿَٕ ػمى جضفحق نحص يٍ شأَّ جنكى يٍ جنكًحٚس جنط ٙضكفهٓح ًِْ جالضفحلٛسنهًًطهكحش جنػمحفٛس نهًٕظف ٍٛجنًكهف ٍٛذكًحٚطٓح.
جنًحوز َ :25شٍ جالضفحلٛس
ضطؼٓى جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ذُشٍ َض ًِْ جالضفحلٛس ٔالتكطٓح جنطُفًٚٛس ػهٗ أْٔغ
َطحق يًكٍ ف ٙأٌجػٓٛحْٕ ،جء فٔ ٙلص جنٓهى أٔ ف ٙقحنس َُجع يٓهفٔ .ضطؼٓى ذظفس
نحطس ذاوٌجؼ وٌجْطٓح ف ٙذٍجيؽ جنطؼهٛى جنؼٓكٍ٘ ٔجنًىَ ٙئٌ أيكٍ ،قطٗ ٚكٌٕ ؾًٛغ
ْكحٌ جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ػهٗ ػهى ذًرحوتٓحٔ ،ال ًْٛح أفٍجو جنمٕجش جنًٓهكس
ٔجنًٕظفٌٕ جنًكهفٌٕ ذكًحٚس جنًًطهكحش جنػمحفٛس.
جنًحوز  :26جنطٍؾًس ٔ جنطمحٌٍٚ
1ضطرحول جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز جنطٍؾًحش جنًٍْٛس نًِٓ جالضفحلٛس ٔالتكطٓح جنطُفًٚٛسػٍ ؽٍٚك جنًى ٍٚجنؼحو نًُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو ٔجنػمحفس.
ٔ2فؼالً ػٍ ينك ،ضمىو جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ئنٗ جنًى ٍٚجنؼحو ،يٍز ػهٗ جأللم كمأٌذؼس أػٕجو ،ضمٍٍٚجً ٚشًم جنًؼهٕيحش جنط ٙضٍجْح التمس ػٍ جإلؾٍجءجش جنط ٙجضهًضٓح أٔ جنطٙ
أػىضٓح أٔ جنط ٙضُٕ٘ جضهحيْح جنًظحنف جإلوجٌٚس نكم يُٓح ،ضطرٛمح ً نًِٓ جالضفحلٛس ٔالتكطٓح
جنطُفًٚٛس.
جنًحوز  :27جالؾطًحػحش
1نهًى ٍٚجنؼحو نًُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو ٔجنػمحفس ،أٌ ٚىػٕ ذًٕجفمس جنًؿهّجنطُف ً٘ٛئنٗ ػمى جؾطًحع جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىزٔ ،ػه ّٛأٌ ٚىػٕ ئنٗ جالؾطًحع ئيج لىو
ُنًّ جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ؽهرح ً ذًنك.
2ضكٌٕ يًٓس جالؾطًحع ،يغ ػىو جنًٓحِ ذؿًٛغ جالنطظحطحش جألنٍٖ جنطَ ٙظص ػهٓٛحًِْ جالضفحلٛس أٔ التكطٓح جنطُفًٚٛس ،ذكع جنًشحكم جنًطؼهمس ذططرٛك جالضفحلٛس ٔالتكطٓح
جنطُفًٚٛسٔ ،ضمىٚى ضٕطٛحش ذًٓج جنشأٌ.
ٚ3ؿَٕ نالؾطًحع ضؼىٚم جالضفحلٛس أٔ التكطٓح جنطُفًٚٛس ،ذشٍؽ أٌ ضكٌٕ أغهرٛس جألؽٍجفجنٓحيٛس جنًطؼحلىز يًػهس فٔ ّٛؽرمح ً ألقكحو جنًحوز .39
جنًحوز  : 28جنؿُجءجش
ضطؼٓى جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ذأٌ ضطهً  -فَ ٙطحق ضشٍٚؼحضٓح جنؿُحتٛس  -كحفس
جإلؾٍجءجش جنط ٙضكفم يكحكًس جألشهحص جنًٚ ٍٚهحنفٌٕ أقكحو ًِْ جالضفحلٛس أٔ جنًٍٚ
ٚأئٌٍ ذًح ٚهحنفٓحٔ ،ضٕلٛغ ؾُجءجش ؾُحتٛس أٔ ضأوٚرٛس ػهٓٛى يًٓح كحَص ؾُٓٛحضٓى.
أقكحو نطحيٛس
جنًحوز  :29جنهغحش
ٔ1ػؼص ًِْ جالضفحلٛس ذحنهغحش جإلَؿهُٚٛس ٔجإلْرحَٛس ٔجنفٍَٓٛس ٔجنٍْٔٛسٔ ،جنُظٕصجألٌذؼس يطٓحٔٚس ف ٙجنكؿٛس.
ْ2طمٕو يُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو ٔجنػمحفس ذأوجء ضٍؾًحش ئنٗ نغحش يإضًٍْحجنؼحو جنًٍْٛس جألنٍٖ.
جنًحوز  :30جنطٕلٛغ
ضكًم ًِْ جالضفحلٛس ضحٌٚم  14أٚحٌ/يحْٔ 1954 ٕٚطظم يفطٕقس نهطٕلٛغ قطٗ  31كحٌَٕ
جألٔل/وًٓٚرٍ  1954يٍ ؽٍف ؾًٛغ جنىٔل جنطٔ ٙؾٓص ئنٓٛح جنىػٕز جنكؼٌٕ جنًإضًٍ
جنً٘ ػمى ف ٙيىُٚس الْح٘ يٍ َٓٛ 21حٌ/أذٍٚم  1954ئنٗ  14أٚحٌ/يح.1954 ٕٚ
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جنًحوز  :31جنطظىٚك
ٚ1ظىق ػهٗ ًِْ جالضفحلٛس ٔفمح ً نألٔػحع جنىْطٌٕٚس جنًٍػٛس ف ٙكم يٍ جنىٔل جنًٕلؼسػهٓٛح.
2ضٕوع ٔغحتك جنطظىٚك نىٖ جنًى ٍٚجنؼحو نًُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو ٔجنػمحفس.جنًحوز  :32جالَؼًحو
جذطىج ًء يٍ ضحٌٚم ونٕل جالضفحلٛس ق ُٛجنطُفٚ ،ًٛؿَٕ أٌ ضُؼى ئنٓٛح كم جنىٔل جنًشحٌ ئنٓٛح
ف ٙجنًحوز ٔ 30جنط ٙنى ضٕلغ ػهٗ جالضفحلٛسٔ ،كًنك كم ؤنس أنٍٖ ضٕؾّ ئنٓٛح جنىػٕز
نالَؼًحو ئنٓٛح يٍ جنًؿهّ جنطُف ً٘ٛنًُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو ٔجنػمحفسٚٔ .طى
جالَؼًحو ذاٚىجع ٔغحتك جالَؼًحو نىٖ جنًى ٍٚجنؼحو نًُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو
ٔجنػمحفس.
جنًحوز  – 33ونٕل جالضفحلٛس ق ُٛجنطُفًٛ
1ضظرف ًِْ جالضفحلٛس َحفًز ذؼى جَمؼحء غالغس شٌٕٓ يٍ ضحٌٚم ئٚىجع ٔغحتك جنطظىٚك يٍنًّ ؤل.
ٔ2ضظرف ذؼىت ًٍ َحفًز ذحنُٓرس نكم ؽٍف ْحو يطؼحلى ذؼى جَمؼحء غالغس أشٍٓ يٍ ئٚىجػّٔغحتك جنطظىٚك أٔ جالَؼًحو.
3ف ٙجنكحالش جنًشحٌ ئنٓٛح ف ٙجنًحوضٚ 19ٔ 18 ٍٛظرف نهطظىٚك أٔ نالَؼًحو جنً٘ ضٕوعٔغحتمّ جألؽٍجف جنًطُحَػس ْٕ -جء لرم أٔ ذؼى جنؼًهٛحش جنكٍذٛس أٔ جالقطالل  -أغٍِ فٌٕجً.
ٔػهٗ جنًى ٍٚجنؼحو ،ف ًِْ ٙجنكحالش ،أٌ ٚمٕو ذاٌْحل جإلشؼحٌجش جنًشحٌ ئنٓٛح ف ٙجنًحوز
 38ذأٍْع ْٔٛهس يًكُس.
جنًحوز  :34جنططرٛك جنفؼه ٙنالضفحلٛس
1ضطهً كم ؤنس أطركص ؽٍفح ً ف ٙجالضفحلٛس ػُى ضحٌٚم ونٕنٓح ق ُٛجنُفحي كحفس جإلؾٍجءجشجنالَيس نططرٛك ًِْ جالضفحلٛس ضطرٛمح ً فؼهٛح ً ف ٙيىٖ ْطس أشٍٓ.
 ٍ٘ٓٚٔ2يىٖ جنٓطس أشٍٓ جػطرحٌجً يٍ ضحٌٚم ئٚىجع ٔغحتك جالَؼًحو أٔ جنطظىٚك ذحنُٓرسنهىٔل جنط ٙضٕوع ٔغحتك جالَؼًحو أٔ جنطظىٚك ذؼى ضحٌٚم ونٕل جالضفحلٛس ق ُٛجنطُف.ًٛ
جنًحوز  :35جضٓحع جالضفحلٛس جإللهًٙٛ
نكم يٍ جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ،ػُى ضظىٚمٓح ػهٗ ًِْ جالضفحلٛس ٔجالَؼًحو ئنٓٛح أٔ فٙ
أ٘ ٔلص ذؼى ينك أٌ ضؼهٍ ف ٙئشؼحٌ ضٍْهّ ئنٗ جنًى ٍٚجنؼحو نًُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس
ٔجنؼهٕو ٔجنػمحفس أٌ ًِْ جالضفحلٛس ضٍٓ٘ ػهٗ ؾًٛغ جأللحنٛى جنط ٙضطٕنٗ ًِْ جنىٔنس شإٌٔ
ػاللحضٓح جنىٔنٛس أٔ ػهٗ ذؼغ ًِْ جأللحنٛىٚٔ .ظرف ًْج جإلشؼحٌ َحفًجً ذؼى غالغس أشٍٓ يٍ
ضحٌٚم جْطاليّ.
جنًحوز  :36ػاللس جالضفحلٛس ذحالضفحلٛحش جنٓحذمس
1فَ ٙطحق جنؼاللحش ذ ٍٛجنىٔل جنًٍضرطس يٍ َحقٛس ذحضفحلٛس الْح٘ ٌلى  4جنهحطس ذمٕجٍَٛٔػحوجش جنكٍخ جنرٍٚسٔ ،جالضفحلٛس ٌلى  9جنًطؼهمس ذحنؼٍخ ذحنمُحذم يٍ جنركٍ أغُحء جنكٍخ
(ْٕجء كحَص جضفحلٛس  29ضًَٕٕٚ/ن 1899 ّٛأٔ جضفحلٛس  18ضشٍ ٍٚجألٔل/أكطٕذٍ )1907
ٔجنًٍضرطس ذحالضفحلٛس جنكحنٛس يٍ َحقٛس أنٍٖ ،ضؼطرٍ ًِْ جألنٍٛز يكًهس نالضفحلٛس ٌلى 9
جنًشحٌ ئنٓٛح ٔنالتكس جنًٍفمس ذحالضفحلٛس ٌلى  4جنًشحٌ ئنٓٛح أٚؼحً .كًح ْٛكم جنشؼحٌ
جنًشحٌ ئن ّٛف ٙجنًحوز  16يٍ جالضفحلٛس جنكحنٛس يكم جنشؼحٌ جنًشحٌ ئن ّٛف ٙجنًحوز جنهحيٓس
يٍ جالضفحلٛس ٌلى ٔ ،9ينك ف ٙؾًٛغ جنكحالش جنط ٙضُض ػهٓٛح جالضفحلٛس جنكحنٛس ٔالتكطٓح
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جنطُفًٚٛس ػهٗ جْطؼًحل ًْج جنشؼحٌ.
2فَ ٙطحق جنؼاللحش ذ ٍٛجنىٔل جنًٍضرطس يٍ َحقٛس ذًٛػحق ٔجشُطٍ جنًإٌل ف15 َٙٓٛحٌ/أذٍٚم ٔ 1953جنهحص ذكًحٚس جنًإْٓحش جنفُٛس ٔجنؼهًٛس ٔجنًرحَ ٙجنطحٌٚهٛس
(ٔجنًؼٍٔف ذحْى يٛػحق ٌٔٚم)ٔ ، Roerichجنًٍضرطس ذحالضفحلٛس جنكحنٛس يٍ َحقٛس أنٍٖ،
ضؼطرٍ ًِْ جألنٍٛز يكًهس نًٛػحق ٌٌٔٚم كًح ْٛكم جنشؼحٌ جنًشحٌ ئن ّٛف ٙجنًحوز  16يٍ
ًِْ جالضفحلٛس يكم جنٍجٚس جنهحطس جنًشحٌ ئنٓٛح ف ٙجنًحوز جنػحنػس يٍ جنًٛػحق ف ٙجنكحالش
جنط ٙضُض فٓٛح ًِْ جالضفحلٛس ٔالتكطٓح جنطُفًٚٛس ػهٗ جْطؼًحل ًْج جنشؼحٌ.
جنًحوز  :37ئَٓحء جالضفحلٛس
1نكم ؽٍف ْحو يطؼحلى أٌ ٚؼهٍ ئَٓحء جٌضرحؽّ ذًِٓ جالضفحلٛس ذحألطحنس ػٍ َفّٓ أٔ ذحْىأ٘ ئلهٛى يٍ جأللحنٛى جنطٚ ٙطٕنٗ شإٌٔ ػاللحضّ جنىٔنٛس.
ٚ2ؼهٍ ًْج جإلَٓحء فٔ ٙغٛمس يكطٕذس ضٕوع نىٖ جنًى ٍٚجنؼحو نًُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛسٔجنؼهٕو ٔجنػمحفس.
ٚ3ظرف ًْج جإلَٓحء َحفًجً ذؼى جَمؼحء ػحو يٍ ضحٌٚم جْطالو ٔغٛمس جإلَٓحء .ػهٗ أَّ ئيجقىظ  -نىٖ جَمؼحء ًْج جنؼحو  -أٌ كحَص جنىٔنس جنط ٙأوجَص ئَٓحء ًِْ جالضفحلٛس يشطركس فٙ
َُجع يٓهفٚ ،ظم َفحي ئػالٌ ئَٓحء ًِْ جالضفحلٛس يؼهمح ً قطٗ جَطٓحء جنؼًهٛحش جنكٍذٛس ٔؽحنًح
نى ضطى ػًهٛحش ئػحوز جنًًطهكحش جنػمحفٛس ئنٗ ٔؽُٓح جألطه.ٙ
جنًحوز  :38جإلنطحٌجش
ػهٗ جنًى ٍٚجنؼحو نًُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو ٔجنػمحفس أٌ ٚهطٍ جنىٔل جنًشحٌ
ئنٓٛح ف ٙجنًحوضْٛٔ 32ٔ 30 ٍٛثس جأليى جنًطكىز ذًح أٔوع نى ّٚيٍ ٔغحتك جنطظىٚك
ٔجالَؼًحو أٔ جنمرٕل جنًُظٕص ػهٓٛح ف ٙجنًٕجو ٔ ،39ٔ 32ٔ 31كًنك جإلنطحٌجش
ٔئػالَحش جإلَٓحء جنًُظٕص ػهٓٛح ف ٙجنًٕجو . 39ٔ 37ٔ 35
جنًحوز  :39ضؼىٚم جالضفحلٛس ٔالتكطٓح جنطُفًٚٛس
1نكم ؽٍف ْحو يطؼحلى أٌ ٚمطٍـ ئونحل ضؼىٚالش ػهٗ ًِْ جالضفحلٛس ٔالتكطٓح جنطُفًٚٛس،ٔٚمىو كم جلطٍجـ نطؼىٚم جالضفحلٛس ئنٗ جنًى ٍٚجنؼحو نًُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو
ٔجنػمحفس جنً٘ ٚمٕو ذطرهٛغ َض جاللطٍجـ ئنٗ كحفس جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىزٔ .ػهٗ جنًىٍٚ
جنؼحو أٌ ٚطهد يُٓح ف ٙجنٕلص َفّٓ يٕجفحضّ ف ٙظٍف أٌذؼس أشٍٓ:
(أ) ذٍغرطٓح ف ٙوػٕز يإضًٍ نالَؼمحو نركع جنطؼىٚم جنًمطٍـ؛
(خ) أٔ ذًٕجفمطٓح ػهٗ لرٕل جنطؼىٚم جنًمطٍـ ؤٌ ػمى يإضًٍ؛
(ؼ) أٔ ذٍفؼٓح جنطؼىٚم جنًمطٍـ ؤٌ وػٕز يإضًٍ .
2ػهٗ جنًى ٍٚجنؼحو أٌ ٚهطٍ كحفس جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ذحإلؾحذحش جنط ٙضظهّ ضطرٛمح ًنهفمٍز جألٔنٗ يٍ ًِْ جنًحوز.
3ػهٗ يى ٍٚػحو يُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو ٔجنػمحفس  -ف ٙقحنس يٕجفمس كحفسجألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ف ٙجنًىز جنًمٌٍز نًنك ٔؽرمح ً نهرُى (خ) يٍ جنفمٍز جألٔنٗ يٍ
ًِْ جنًحوز ػهٗ ئونحل ضؼىٚم ػهٗ جالضفحلٛس ؤٌ ػمى يإضًٍ  -أٌ ٍْٚم ئنطحٌجً ذًنك ؽرمح ً
نهًحوز ٚٔ .38ظرف جنطؼىٚم َحفًجً ذحنُٓرس نكحفس جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ذؼى جَمؼحء
ضٓؼٕٚ ٍٛيح ً يٍ ضحٌٚم ًْج جإلنطحٌ.
4ػهٗ جنًى ٍٚجنؼحو أٌ ٚىػٕ جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز نؼمى يإضًٍ نركع جنطؼىٚمجنًمطٍـ ئيج لىو نّ غهع جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ؽهرح ً ذًنك.
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5نٍ ضظرف جنطؼىٚالش جنط ٙأونهص ػهٗ جالضفحلٛس أٔ ػهٗ التكطٓح جنطُفًٚٛس قٓدجإلؾٍجءجش جنًرُٛس ف ٙجنفمٍز جنٓحذمس َحفًز ئال ذؼى أٌ ضطى جنًٕجفمس ػهٓٛح ذحإلؾًحع يٍ
جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز جنًًػهس ف ٙجنًإضًٍ ٔذؼى لرٕنٓح يٍ كم ؽٍف يٍ جألؽٍجف
جنٓحيٛس جنًطؼحلىز.
6ضؼرٍ جألؽٍجف جنٓحيٛس جنًطؼحلىز ػٍ لرٕنٓح نهطؼىٚالش جنط ٙأونهص ػهٗ جالضفحلٛس أٔالتكطٓح جنطُفًٚٛس جنط ٙألٍْح جنًإضًٍ ٔفمح ً ألقكحو جنفمٍض 5ٔ 4 ٍٛذاٚىجع ٔغٛمس ًٌْٛس نىٖ
جنًى ٍٚجنؼحو نًُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو ٔجنػمحفس.
7ال ٚؿَٕ جنطظىٚك أٔ جالَؼًحو  -ذؼى َفحي جنطؼىٚالش جنط ٙأونهص ْٕجء ػهٗ جالضفحلٛس أٔالتكطٓح جنطُفًٚٛس  -ئال ػهٗ جنُض جنًؼىل نًِٓ جالضفحلٛس أٔ التكطٓح جنطُفًٚٛس.
جنًحوز  – 40جنطٓؿٛم
ٔفمح ً نهًحوز  102يٍ يٛػحق ْٛثس جأليى جنًطكىز ،ضٓؿم ًِْ جالضفحلٛس نىٖ جأليحَس جنؼحيس
نٓٛثس جأليى جنًطكىز ذُح ًء ػهٗ ؽهد ٚمىيّ جنًى ٍٚجنؼحو نًُظًس جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو
ٔجنػمحفس.
ٔئغرحضح ً نًح ضمىو ٔلغ ػهٗ ًِْ جالضفحلٛس جنًٕلؼٌٕ أوَحِ جنًفٕػٌٕ ًٌْٛح ً يٍ قكٕيطّ.
قٌٍ ف ٙيىُٚس الْح٘ ف 14 ٙأٚحٌ/يح 1954 ٕٚفَٓ ٙهس ٔجقىز ضٕوع ف ٙيكفٕظحش يُظًس
جأليى جنًطكىز نهطٍذٛس ٔجنؼهٕو ٔجنػمحفسٔ ،ضٓهى طٌٕز ًٌْٛس يُٓح نكم ؤنس يٍ جنىٔل
جنًشحٌ ئنٓٛح ف ٙجنًحوضٔ 32ٔ 30 ٍٛنٓٛثس جأليى جنًطكىز.
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