
 

الخاص بحماية الممتلكات  4591البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام 

 الثقافية في حالة نزاع مسلح

 1999قشس ك٢ ٓذ٣٘س الٛح١ ك٢ جُغحدط ٝجُؼشش٣ٖ ٖٓ شٜش ٓحسط/أرجس 

 ع٤ش جُؼ٤ِٔحش جُؼذجت٤س

 ئٕ جألؽشجف ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ،

ضذسى جُكحؾس ئ٠ُ ضكغ٤ٖ قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف، ٝئ٠ُ ئهحٓس  ئر 

 .ٗظحّ ٓؼضص ُكٔح٣س ٓٔطٌِحش غوحك٤س ٓؼ٤٘س ػ٠ِ ٝؾٚ جُطكذ٣ذ

ٝضإًذ ٖٓ ؾذ٣ذ ػ٠ِ أ٤ٔٛس جألقٌحّ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جضلحه٤س قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س  

، ٝضشذد ػ٠ِ 1954ٓح٣ٞ/أ٣حس  ١14 ٣ّٞ ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف، جُظحدسز ك٢ ٓذ٣٘س الٛح

 .ػشٝسز جعطٌٔحٍ ضِي جألقٌحّ ذطذجذ٤ش ضغطٜذف ضؼض٣ض ض٘ل٤زٛح

ٝضشؿد ك٢ ضض٣ٝذ جألؽشجف جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز ك٢ ئؽحس ٛزٙ جالضلحه٤س ذٞع٤ِس ضٌٜٔ٘ح ٖٓ  

جُٔشحسًس ذظٞسز أٝغن ك٢ قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف ػٖ ؽش٣ن ئٗشحء 

 .ءجش ٓالتٔس ُٜزٙ جُـح٣سئؾشج

ٝضؼغ ك٢ جػطرحسٛح إٔ جُوٞجػذ جُ٘حظٔس ُكٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف  

 .٣٘رـ٢ إٔ ضؿحس١ ٓح ٣ؿذ ٖٓ ضطٞسجش ك٢ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ

ٝضإًذ إٔ هٞجػذ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؼشك٢ عطٞجطَ ض٘ظ٤ْ جُٔغحتَ جُط٢ ال ض٘ظٜٔح أقٌحّ ٛزج 

 .جُرشٝضًٍٞٞ

 : لوص ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣هذ جض

 جُلظَ جألٍٝ

 ٓوذٓس

 جُٔــحدز جأل٠ُٝ

 ضؼحس٣ق

 : ألؿشجع ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ

 .٣وظذ ذـ )جُطشف( جُذُٝس جُطشف ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ أ (



 .( ٖٓ جالضلحه٤س٣1وظذ ذـ )جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س( جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ًٔح ػشكص ك٢ جُٔحدز ) خ(

قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف، جُظحدسز ك٢ ٣وظذ ذـ )جالضلحه٤س( جضلحه٤س  ؼ(

 .1954ٓح٣ٞ/ أ٣حس  14الٛح١ ٣ّٞ 

 .٣وظذ ذـ )جُطشف جُغح٢ٓ جُٔطؼحهذ( جُذُٝس جُطشف ك٢ جالضلحه٤س د(

 ٣10وظذ ذـ )جُكٔح٣س جُٔؼضصز( ٗظحّ جُكٔح٣س جُٔؼضصز جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدض٤ٖ  ٛـ(

 .ٖٓ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ 11ٝ

ذ ذـ )جُٜذف جُؼغٌش١( ئقذٟ جألػ٤حٕ جُط٢ ضغْٜ، ذكٌْ ؽر٤ؼطٜح أٝ ٓٞهؼٜح أٝ ٣وظ ٝ(

جُـشع ٜٓ٘ح أٝ جعطخذجٜٓح، ئعٜحٓحً كؼحالً ك٢ جُؼَٔ جُؼغٌش١، ٝجُط٢ ٣كون ضذ٤ٓشٛح جُطحّ 

أٝ جُؿضت٢ أٝ جالعط٤الء ػ٤ِٜح أٝ ضؼط٤ِٜح ك٢ جُظشٝف جُغحتذز ك٢ رُي جُٞهص، ٤ٓضز 

 .ػغٌش٣س أ٤ًذز

)ؿ٤ش جُٔششٝع( ٓح ٣طْ ذحإلًشجٙ أٝ ذـ٤ش رُي ٖٓ ٝعحتَ جٗطٜحى جُوٞجػذ ٝجؾرس ٣وظذ ذـ  ص(

 .جُططر٤ن ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُذجخ٢ِ ُألسجػ٢ جُٔكطِس أٝ ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ

٣وظذ ذـ )جُوحتٔس( جُذ٤ُٝس ُِٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُٔشُٔٞس ذحُكٔح٣س جُٔؼضصز جُٔ٘ظٞص  ـ(

 .27جُٔحدز ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشز جُلشػ٤س )خ( ٖٓ 

 .٣وظذ ذـ )جُٔذ٣ش جُؼحّ( جُٔذ٣ش جُؼحّ ٤ُِٞٗغٌٞ ؽ(

 .٣وظذ ذـ )ج٤ُٞٗغٌٞ( ٓ٘ظٔس جألْٓ جُٔطكذز ُِطشذ٤س ٝجُؼِّٞ ٝجُػوحكس ١(

٣وظذ ذـ )جُرشٝضًٍٞٞ جألٍٝ( ذشٝضًٍٞٞ قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف،  ى(

 .1954ٓح٣ٞ/أ٣حس  14جُظحدس ك٢ الٛح١ ٣ّٞ 

 دز جُػح٤ٗسجُٔــح

 جُؼالهس ذحالضلحه٤س

 .٣ٌَٔ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ جالضلحه٤س ك٤ٔح ٣خض جُؼالهحش ذ٤ٖ جألؽشجف ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ 

 جُٔــحدز جُػحُػس

 ٗطحم جُططر٤ن

ذحإلػحكس ئ٠ُ جألقٌحّ جُط٢ ض٘طرن ك٢ ٝهص جُغِْ، ٣٘طرن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ك٢ جألٝػحع  -1

 1جُٔشحس ئ٤ُٜح ك٢ جُلوشض٤ٖ 



 .22ٖٓ جُٔحدز  1ٖٓ جالضلحه٤س، ٝك٢ جُلوشز  18جُٔحدز  ٖٓ 2ٝ

ػ٘ذٓح ٣ٌٕٞ أقذ أؽشجف جُ٘ضجع جُٔغِف ؿ٤ش ٓشضرؾ ذٜزج جُرشٝضًٍٞٞ، ٣ظَ جألؽشجف ك٢  -2

ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٓشضرط٤ٖ ذٚ ك٢ ػالهطْٜ ذذُٝس ؽشف ك٢ جُ٘ضجع ٤ُٝغص ٓشضرطس 

 .ٓص ضطرن ضِي جألقٌحّذحُرشٝضًٍٞٞ ئرج هرِص ضِي جُذُٝس أقٌحّ جُرشٝضًٍٞٞ ٝٓحدج

 جُٔــحدز جُشجذؼس

 جُؼالهس ذ٤ٖ جُلظَ جُػحُع ٝأقٌحّ أخشٟ ٖٓ جالضلحه٤س ٝذ٤ٖ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ

 : ضطرن أقٌحّ جُلظَ جُػحُع ٖٓ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ دٕٝ ئخالٍ

 .ذططر٤ن أقٌحّ جُلظَ جألٍٝ ٖٓ جالضلحه٤س أٝ أقٌحّ جُلظَ جُػح٢ٗ ٖٓ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ أ (

أقٌحّ جُلظَ جُػح٢ٗ ٖٓ جالضلحه٤س ذحعطػ٘حء أٗٚ، ك٤ٔح ٣خض جُؼالهس ذ٤ٖ جألؽشجف ذططر٤ن  خ(

ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، أٝ ك٤ٔح ٣خض جُؼالهس ذ٤ٖ دُٝس ؽشف ك٤ٚ ٝدُٝس أخشٟ ضورَ ٛزج 

، ق٤ع ضٌٕٞ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س هذ ٓ٘كص 3ٖٓ جُٔحدز  2جُرشٝضًٍٞٞ ٝضطروٚ ٝكوحً ُِلوشز 

 .ًِط٤ٜٔح، ال ضطرن ئال أقٌحّ جُكٔح٣س جُٔؼضصز قٔح٣س خحطس ٝقٔح٣س ٓؼضصز

 جُلظَ جُػح٢ٗ

 أقٌحّ ػحٓس ذشإٔ جُكٔح٣س

 جُٔــحدز جُخحٓغس

 طٕٞ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س

ضشَٔ جُطذجذ٤ش جُطكؼ٤ش٣س جُط٢ ضطخز ك٢ ٝهص جُغِْ ُظٕٞ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٖٓ ج٥غحس 

قغد جالهطؼحء ٓح ٢ِ٣ : ئػذجد  ٖٓ جالضلحه٤س، 3ؿ٤ش جُٔطٞهؼس ُ٘ضجع ٓغِف ػٔالً ذحُٔحدز 

هٞجتْ قظش، ٝجُطخط٤ؾ ُطذجذ٤ش جُطٞجسب ُِكٔح٣س ٖٓ جُكشجتن أٝ ٖٓ ج٤ٜٗحس جُٔرح٢ٗ، 

ٝجالعطؼذجد ُ٘وَ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُٔ٘وُٞس أٝ ضٞك٤ش جُكٔح٣س ُطِي جُٔٔطٌِحش ك٢ ٓٞهؼٜح، 

 .ٝضؼ٤٤ٖ جُغِطحش جُٔخطظس جُٔغثُٞس ػٖ طٕٞ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س

 ـحدز جُغحدعسجُٔـ

 جقطشجّ جُٔٔطٌِحش ج ُػوحك٤س

 : ٖٓ جالضلحه٤س 4ذٜذف ًلحُس جقطشجّ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٝكوحً ُِٔحدز 



 2ال ٣ؿٞص جُطزسع ذحُؼشٝسجش جُؼغٌش٣س جُوٜش٣س ُِطخ٢ِ ػٖ جالُطضجٓحش ػٔالً ذحُلوشز  ( أ

ئال ئرج ًحٗص، ٝٓح ٖٓ جالضلحه٤س ٖٓ أؾَ ضٞؾ٤ٚ ػَٔ ػذجت٢ ػذ ٓٔطٌِحش غوحك٤س  4ٖٓ جُٔحدز 

 : دجٓص

 .ضِي جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س هذ قُٞص ٖٓ ق٤ع ٝظ٤لطٜح، ئ٠ُ ٛذف ػغٌش١ -1

ُْٝ ٣ٞؾذ ذذ٣َ ػ٢ِٔ ُطكو٤ن ٤ٓضز ػغٌش٣س ٓٔحغِس ٤ُِٔضز جُط٢ ٣ط٤كٜح ضٞؾ٤ٚ ػَٔ  -2

 .ػذجت٢ ػذ رُي جُٜذف

 2 ذحُلوشز ال ٣ؿٞص جُطزسع ذحُؼشٝسجش جُؼغٌش٣س جُوٜش٣س ُِطخ٢ِ ػٖ جالُطضجٓحش ػٔالً  خ(

ٖٓ جالضلحه٤س ٖٓ أؾَ جعطخذجّ ٓٔطٌِحش غوحك٤س ألؿشجع ٣شؾف إٔ ضؼشػٜح  4ٖٓ جُٔحدز 

ُطذ٤ٓش أٝ ػشس ئال ئرج ُْ ٣ٞؾذ، ٝٓحدجّ ُْ ٣ٞؾذ، خ٤حس ٌٖٓٔ ذ٤ٖ رُي جالعطخذجّ ُِٔٔطٌِحش 

 .جُػوحك٤س ٝذ٤ٖ أعِٞخ آخش ٣ٌٖٔ جضرحػٚ ُطكو٤ن ٤ٓضز ػغٌش٣س ٓٔحغِس

ُطزسع ذحُؼشٝسجش جُؼغٌش٣س جُوٜش٣س ئال هحتذ هٞز ػغٌش٣س ضؼحدٍ ك٢ ال ٣طخز هشجس ج ؼ (

 .قؿٜٔح أٝ ضلٞم قؿْ ًط٤رس، أٝ هٞز أطـش ئرج ُْ ضغٔف جُظشٝف ذـ٤ش رُي

ك٢ قحُس ٛؿّٞ ٣وّٞ ذ٘حًء ػ٠ِ هشجس ٣طخز ٝكوحً ُِلوشز جُلشػ٤س )أ(، ٣ؼط٠ ئٗزجس ٓغرن  د (

 .كؼ٢ِ ق٤ػٔح عٔكص جُظشٝف ذزُي

 سجُٔــحدز جُغحذؼ

 جالقط٤حؽحش أغ٘حء جُٜؿّٞ

دٕٝ ئخالٍ ذحقط٤حؽحش أخشٟ ٣وطؼ٢ جُوحٕٗٞ جإلٗغح٢ٗ جُذ٢ُٝ جضخحرٛح ك٢ ض٘ل٤ز جُؼ٤ِٔحش  

 : جُؼغٌش٣س، ٣ؼٔذ ًَ ؽشف ك٢ جُ٘ضجع ئ٠ُ

ذزٍ ًَ ٓح ك٢ ٝعؼٚ ػ٤ِٔحً ُِطكون ٖٓ إٔ جألٛذجف جُٔضٓغ ٜٓحؾٔطٜح ٤ُغص ٓٔطٌِحش  ( أ

 .جالضلحه٤سٖٓ  4غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جُٔحدز 

جضخحر ؾ٤ٔغ جالقط٤حؽحش جُٔغططحػس ػ٘ذ ضخ٤ش ٝعحتَ ٝأعح٤ُد جُٜؿّٞ ذٜذف ضؿ٘د  خ(

ٖٓ جالضلحه٤س، ٝػ٠ِ أ١ جألقٞجٍ  4جإلػشجس جُؼشػ٢ ذٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جُٔحدز 

 .قظش رُي ك٢ أػ٤ن ٗطحم ٌٖٓٔ

م أػشجس ػشػ٤س جالٓط٘حع ػٖ جضخحر هشجس ذشٖ أ١ ٛؿّٞ هذ ٣طٞهغ ضغررٚ ك٢ ئُكح ؼ (

ٖٓ جالضلحه٤س، ضطؿحٝص ٓح ٣طٞهغ إٔ ٣كووٚ  4ٓلشؽس ذٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جُٔحدز 

 .رُي جٍ ٛؿّٞ ٖٓ ٤ٓضز ػغٌش٣س ِٓٔٞعس ٝٓرحششز

 : ئُـحء أٝ ضؼ٤ِن أ١ ٛؿّٞ ئرج جضؼف د (



 .ٖٓ جالضلحه٤س 4إٔ جُٜذف ٣طٔػَ ك٢ ٓٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جُٔحدز  -1

جُٜؿّٞ هذ ٣طٞهغ ضغررٚ ك٢ ئُكحم أػشجس ػشػ٤س ٓلشؽس ذٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس إٔ  -2

ٖٓ جالضلحه٤س، ضطؿحٝص ٓح ٣طٞهغ إٔ ٣كووٚ رُي جُٜؿّٞ ٖٓ ٤ٓضز ػغٌش٣س  4ذٔٞؾد جُٔحدز 

 .ِٓٔٞعس ٝٓرحششز

 جُٔــحدز جُػحٓ٘س

 جالقط٤حؽحش ٖٓ آغحس جألػٔحٍ جُؼذجت٤س

 : ، ذٔح ٢ِ٣ضوّٞ أؽشجف جُ٘ضجع ئ٠ُ أهظ٠ قذ ٓغططحع

ئذؼحد جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُٔ٘وُٞس ػٖ ؾٞجس جألٛذجف جُؼغٌش٣س أٝ ضٞك٤ش قٔح٣س ًحك٤س ُٜح  ( أ

 .ك٢ ٓٞهؼٜح

 .ضؿ٘د ئهحٓس أٛذجف ػغٌش٣س ػ٠ِ ٓوشذس ٖٓ ٓٔطٌِحش غوحك٤س خ(

 جُٔــحدز جُطحعؼس

 قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ جألسجػ٢ جُٔكطِس

ٖٓ جالضلحه٤س، ٣كشّ ٣ٝٔ٘غ ؽشف ٣كطَ أسجػ٢ أٝ  5ٝ 4 دٕٝ ئخالٍ ذأقٌحّ جُٔحدض٤ٖ -1

 : ؾضءجً ٖٓ أسجػ٢ ؽشف آخش، ك٤ٔح ٣طؼِن ذحألسجػ٢ جُٔكطِس

أ١ ضظذ٣ش ؿ٤ش ٓششٝع ُٔٔطٌِحش غوحك٤س ٝأ١ ٗوَ ؿ٤ش ٓششٝع ُطِي جُٔٔطٌِحش أٝ ٗوَ  ( أ

 ٤ٌُِٔطٜح

طٕٞ جُٔٔطٌِحش أ١ أػٔحٍ ض٘و٤د ػٖ ج٥غحس، ذحعطػ٘حء جُكحالش جُط٢ ٣كطْ ك٤ٜح رُي  خ(

 .جُػوحك٤س أٝ ضغؿ٤ِٜح أٝ جُكلحظ ػ٤ِٜح

ئؾشجء أ١ ضـ٤٤ش ك٢ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س أٝ ك٢ أٝؾٚ جعطخذجٜٓح ٣وظذ ذٚ ئخلحء أٝ  ؼ (

 .ضذ٤ٓش أ١ شٞجٛذ غوحك٤س أٝ ضحس٣خ٤س أٝ ػ٤ِٔس

ضؿشٟ أ١ ػ٤ِٔحش ض٘و٤د ػٖ ٓٔطٌِحش غوحك٤س أٝ ئدخحٍ ضـ٤٤شجش ػ٤ِٜح أٝ ػ٠ِ أٝؾٚ  -2

ٜٓح ك٢ ضؼحٕٝ ٝغ٤ن ٖٓ جُغِطحش جُٞؽ٤٘س جُٔخطظس ُألسجػ٢ جُٔكطِس، ٓح ُْ ضكَ جعطخذج

 .جُظشٝف دٕٝ رُي

 جُلظَ جُػحُع

 جُكٔح٣س جُٔؼضصز



 جُٔــحدز جُؼحششز

 جُكٔح٣س جُٔؼضصز

٣ؿٞص ٝػغ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٢ ز ضكص جُكٔح٣س جُٔؼضصز شش٣طس إٔ ضطٞجكش ك٤ٜح جُششٝؽ 

 : جُػالغس جُطح٤ُس

 .ضشجغحً غوحك٤حً ػ٠ِ أًرش ؾحٗد ٖٓ جأل٤ٔٛس ذحُ٘غرس ئ٠ُ جُرشش٣س إٔ ضٌٕٞ ( أ

إٔ ضٌٕٞ ٓك٤ٔس ذطذجذ٤ش هح٤ٗٞٗس ٝئدجس٣س ٓ٘حعرس ػ٠ِ جُظؼ٤ذ جُٞؽ٢٘ ضؼطشف ُٜح  خ(

 .ذو٤ٔطٜح جُػوحك٤س ٝجُطحس٣خ٤س جالعطػ٘حت٤س ٝضٌلَ ُٜح أػ٠ِ ٓغطٟٞ ٖٓ جُكٔح٣س

ٓٞجهغ ػغٌش٣س، إٔ ٣ظذس جُطشف  إٔ ال ضغطخذّ ألؿشجع ػغٌش٣س أٝ ًذسع ُٞهح٣س ؼ (

 .جُز١ ٣ط٠ُٞ أٓش ٓشجهرطٜح ئػالٗحً ٣إًذ ػ٠ِ أٜٗح ُٖ ضغطخذّ ػ٠ِ ٛزج جُ٘كٞ

 جُٔــحدز جُكحد٣س ػششز

 ٓ٘ف جُكٔح٣س جُٔؼضصز

٣٘رـ٢ ٌَُ ؽشف إٔ ٣وذّ ئ٠ُ جُِؿ٘س هحتٔس ذحُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُط٢ ٣غطِضّ ؽِد ٓ٘كٜح  -1

 قٔح٣س ٓؼضصز

ُِطشف جُز١ ُٚ جخطظحص أٝ قن ٓشجهرس جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س إٔ ٣طِد ئدسجؾٜح ػ٠ِ  -2

. ٣ٝطؼٖٔ ٛزج جُطِد 27)خ( ٖٓ جُٔحدز  1جُوحتٔس جُٔضٓغ ئٗشحؤٛح ٝكوحً ُِلوشز جُلشػ٤س 

. ُِٝؿ٘س إٔ ضذػٞ 10ؾ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش جُؼشٝس٣س رجش جُظِس ذحُٔؼح٤٣ش جُٞجسدز ك٢ جُٔحدز 

 .دسجؼ ٓٔطٌِحش غوحك٤س ػ٠ِ جُوحتٔسأقذ جألؽشجف ئ٠ُ ؽِد ئ

ألؽشجف أخشٟ، ُِٝؿ٘س جُذ٤ُٝس ُِذسع جألصسم ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُك٤ٌٓٞس رجش  -3

جُخرشز جُٔطخظظس ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ، إٔ ضض٢ً ُِؿ٘س ٓٔطٌِحش غوحك٤س ٓؼ٤٘س، ٝك٢ قحالش 

 .٤س ػ٠ِ جُوحتٔسًٜزٙ، ُِؿ٘س إٔ ضذػٞ أقذ جألؽشجف ئ٠ُ ؽِد ئدسجؼ ضِي جُٔٔطٌِحش جُػوحك

ال ٣خَ ؽِد ئدسجؼ ٓٔطٌِحش غوحك٤س ٝجهؼس ك٢ أسجع ضذػ٢ أًػش ٖٓ دُٝس ع٤حدضٜح أٝ  -4

 .ٝال٣طٜح ػ٤ِٜح، ٝال ئدسجؼ ضِي جُٔٔطٌِحش، ذكحٍ ٖٓ جألقٞجٍ، ذكوٞم أؽشجف جُ٘ضجع

قحٍ ضِو٢ جُِؿ٘س ؽِد ئدسجؼ ػ٠ِ جُوحتٔس، ضرِؾ جُِؿ٘س ؾ٤ٔغ جألؽشجف ذزُي جُطِد،  -5

ُٝألؽشجف إٔ ضوذّ ئ٠ُ جُِؿ٘س، ك٢ ؿؼٕٞ عط٤ٖ ٣ٞٓحً، جقطؿحؾحش ذشإٔ ؽِد ًٜزج، ٝال ضؼذ 

، ٝضٌٕٞ ٓكذدز ٝرجش طِس 10ٛزٙ جالقطؿحؾحش ئال ذحالعط٘حد ئ٠ُ جُٔؼح٤٣ش جُٞجسدز ك٢ جُٔحدز 

ٝض٘ظش جُِؿ٘س ك٢ جالقطؿحؾحش ضحسًس ُِطشف جُطحُد ُإلدجسؼ كشطس ٓؼوُٞس ذٞهحتغ ٓؼ٤٘س. 

ُِشد هرَ إٔ ضطخز هشجسجً ذشأٜٗح. ٝػ٘ذٓح ضؼشع ضِي جالقطؿحؾحش ػ٠ِ جُِؿ٘س، ضطخز هشجسجش 



، ذأؿِر٤س أسذؼس أخٔحط أػؼحتٜح 26جإلدسجؼ ػ٠ِ جُوحتٔس، ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جُٔحدز 

 .جُكحػش٣ٖ ٝجُٔظٞض٤ٖ

، ػ٘ذ جُرص ك٢ ؽِد ٓح، إٔ ضِطٔظ جُٔشٞسز ُذٟ جُٔ٘ظٔحش جُك٤ٌٓٞس ٝؿ٤ش ٣٘رـ٢ ُِؿ٘س -6

 .جُك٤ٌٓٞس، ًٝزُي ُذٟ خرشجء أكشجد

ال ٣ؿٞص إٔ ٣طخز هشجس ذٔ٘ف جُكٔح٣س جُٔؼضصز أٝ ذٔ٘ؼٜح ئال ذحالعط٘حد ئ٠ُ جُٔؼح٤٣ش جُٞجسدز  -7

 .10ك٢ جُٔحدز 

إٔ جُطشف جُطحُد إلدسجؼ ك٢ قحالش جعطػ٘حت٤س، ػ٘ذٓح ضٌٕٞ جُِؿ٘س هذ خِظص ئ٠ُ  -8

، 10ٓٔطٌِحش غوحك٤س ػ٠ِ جُوحتٔس ال ٣غطط٤غ جُٞكحء ذٔؼح٤٣ش جُلوشز جُلشػ٤س )خ( ٖٓ جُٔحدز 

٣ؿٞص ُِؿ٘س إٔ ضوشس ٓ٘ف قٔح٣س ٓؼضصز شش٣طس إٔ ٣وذّ جُطشف جُطحُد ؽِرحً ذحُٔغحػذز 

 .32جُذ٤ُٝس ذٔٞؾد جُٔحدز 

، ذحالعط٘حد ئ٠ُ قحُس جُطٞجسب، قٔح٣س قحٍ ٗشٞخ جُوطحٍ، ألقذ أؽشجف جُ٘ضجع إٔ ٣طِد -9

ٓؼضصز ُٔٔطٌِحش غوحك٤س ضخؼغ ُٞال٣طٚ أٝ ٓشجهرطٚ، ذاذالؽ ٛزج جُطِد ئ٠ُ جُِؿ٘س، ٝضشعَ 

جُِؿ٘س ٛزج جُطِد ػ٠ِ جُلٞس ئ٠ُ ؾ٤ٔغ أؽشجف جُ٘ضجع. ٝك٢ ضِي جُكحالش، ض٘ظش جُِؿ٘س 

هشجس ٓ٘ف قٔح٣س ٓؼضصز ذظلس ٓغطؼؿِس ك٤ٔح ضوذٓٚ جألؽشجف جُٔؼ٤٘س ٖٓ جقطؿحؾحش، ٣ٝطخز 

ذأؿِر٤س أسذؼس أخٔحط ٖٓ  -26ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جُٔحدز -ٓإهطس ذأعشع ٓح ٣ٌٖٔ، ًٝزُي 

جألػؼحء جُكحػش٣ٖ ٝجُٔظٞض٤ٖ. ٣ٝؿٞص إٔ ضٔ٘ف جُِؿ٘س قٔح٣س ٓؼضصز ٓإهطس س٣ػٔح ضظٜش 

ط٤ٖ ٗطحتؽ جإلؾشجءجش جُ٘ظح٤ٓس ُٔ٘ف جُكٔح٣س جُٔؼضصز، شش٣طس جُٞكحء ذأقٌحّ جُلوشض٤ٖ جُلشػ٤

 .10) أ ( ٝ) ؼ ( ٖٓ جُٔحدز 

 .ضٔ٘ف جُِؿ٘س جُكٔح٣س جُٔؼضصز ُِٔٔطٌِحش جُػوحك٤س قحٍ ئدسجؾٜح ػ٠ِ جُوحتٔس -10

٣شعَ جُٔذ٣ش جُؼحّ دٕٝ ئذطحء ئ٠ُ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكذز ٝئ٠ُ ؾ٤ٔغ جألؽشجف،  -11

 .ئشؼحسجً ذأ١ هشجس ضطخزٙ جُِؿ٘س ذادسجؼ ٓٔطٌِحش غوحك٤س ػ٠ِ جُوحتٔس

 ٔــحدز جُػح٤ٗس ػششزجُ

 قظحٗس جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُٔشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز

ضٌلَ أؽشجف جُ٘ضجع قظحٗس جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُٔشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز ذحالٓط٘حع ػٖ  

جعطٜذجف ضِي جُٔٔطٌِحش ذحُٜؿّٞ أٝ ػٖ أ١ جعطخذجّ ُٔٔطٌِحش غوحك٤س أٝ ؾٞجسٛح جُٔرحشش 

 .ك٢ دػْ جُؼَٔ جُؼغٌش١

 ز جُػحُػس ػششزجُٔــحد

 كوذجٕ جُكٔح٣س جُٔؼضصز



 : ال ضلوذ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُٔشُٔٞس ذحُكٔح٣س جُٔؼضصز ضِي جُكٔح٣س ئال -1

 ، أ14ٝئرج ػِوص أٝ أُـ٤ص ضِي جُكٔح٣س ٝكوحً ُِٔحدز  ( أ

 .ئرج أطركص ضِي جُٔٔطٌِحش، ذكٌْ جعطخذجٓٚ ج، ٛذكحً ػغٌش٣حً، ٝٓحدجٓص ػ٠ِ ضِي جُكحٍ ( خ

جُظشٝف جُٞجسدز ذحُلوشز جُلشػ٤س )خ( ال ٣ؿٞص إٔ ضطخز ضِي جُٔٔطٌِحش ٛذكحً ُٜؿّٞ ك٢  -2

 : ئال

ئرج ًحٕ جُٜؿّٞ ٛٞ جُٞع٤ِس جُٔغططحػس جُٞق٤ذز إلٜٗحء جعطخذجّ جُٔٔطٌِحش ػ٠ِ جُ٘كٞ  ( أ

 .()خ 1جُٔشحس ئ٤ُٚ ك٢ جُلوشز جُلشػ٤س 

تَ جُٜؿّٞ ٝأعح٤ُرٚ ذٜذف ئرج جضخزش ؾ٤ٔغ جالقط٤حؽحش جُٔغططحػس ك٢ جخط٤حس ٝعح ( خ

ئٜٗحء رُي جالعطخذجّ ٝضؿ٘د جإلػشجس ذحُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س أٝ، ػ٠ِ أ١ جألقٞجٍ، قظشٙ ك٢ 

 .أػ٤ن ٗطحم ٌٖٓٔ

 : ٓح ُْ ضكَ جُظشٝف دٕٝ رُي ذغرد ٓوطؼ٤حش جُذكحع جُلٞس١ ػ٠ِ جُ٘لظ ؼ (

 .٣ظذس جألٓش ذحُٜؿّٞ ػ٠ِ أػ٠ِ جُٔغط٣ٞحش جُط٘ل٤ز٣س ُِو٤حدز -1

س ئٗزجس ٓغرن كؼ٢ِ ئ٠ُ جُوٞجش جُٔؿحذٜس ذطِد ئٜٗحء جالعطخذجّ جُٔشحس ئ٤ُٚ ك٢ ٣ظذ -2

 )خ(، ٝ 1جُلوشز جُلشػ٤س 

 .ضطحـ ُوٞز جُٔؿحذٜس كطشز ٓؼوُٞس ٖٓ جُٞهص ضٌٜٔ٘ح ٖٓ ضظك٤ف جُٞػغ -3

 جُٔــحدز جُشجذؼس ػششز

 ضؼ٤ِن جُكٔح٣س جُٔؼضصز ٝئُـحؤٛح

ٖٓ  10حء ذأ١ ٖٓ جُٔؼح٤٣ش جُٞجسدز ك٢ جُٔحدز ػ٘ذٓح ضٌق جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ػٖ جُٞك -1

ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ُِؿ٘س إٔ ضؼِن شُٜٔٞح ذحُكٔح٣س جُٔؼضصز أٝ ضِـ٤ٚ ذكزف ضِي جُٔٔطٌِحش 

 .جُػوحك٤س ٖٓ جُوحتٔس

ذٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز  ك٤ٔح ٣طؼِن 12ك٢ قحُس جٗطٜحى خط٤ش ُِٔحدز  -2

جُؼغٌش١، ُِؿ٘س إٔ ضؼِن شُٜٔٞح ذحُكٔح٣س جُٔؼضصز، ٝك٢ ٗط٤ؿس العطخذجٜٓح ك٢ دػْ جُؼَٔ 

قحُس جعطٔشجس ضِي جالٗطٜحًحش، ُِؿ٘س إٔ ضؼٔذ ذظلس جعطػ٘حت٤س ئ٠ُ ئُـحء شٍٔٞ ضِي 

 .جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ذحُكٔح٣س جُٔؼضصز ذكزكٜح ٖٓ جُوحتٔس

جألؽشجف ك٢ ٣شعَ جُٔذ٣ش جُؼحّ دٕٝ ئذطحء ئ٠ُ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكذز ٝئ٠ُ ؾ٤ٔغ  -3

 .ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ئشؼحسجً ذأ١ هشجس ضطخزٙ جُِؿ٘س ذطؼ٤ِن جُكٔح٣س جُٔؼضصز أٝ ذاُـحتٜح



 .ضط٤ف جُِؿ٘س، هرَ إٔ ضطخز هشجسجً ًٜزج، ُألؽشجف كشطس إلذذجء ٝؾٜحش ٗظشْٛ -4

 

 

 جُلظَ جُشجذغ

 جُٔغث٤ُٞس جُؿ٘حت٤س ٝجُٞال٣س جُوؼحت٤س

 جُٔــحدز جُخحٓغس ػششز

 جُخط٤شز ُٜزج جُرشٝضًٍٞٞ جالٗطٜح ًحش

٣ٌٕٞ أ١ شخض ٓشضٌرحً ُؿش٣ٔس ذحُٔؼ٠٘ جُٔوظٞد ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ئرج جهطشف رُي  -1

 : جُشخض ػٔذجً، ٝجٗطٜحًحً ُالضلحه٤س أٝ ُٜزج جُرشٝضًٍٞٞ، أ٣حً ٖٓ جألكؼحٍ جُطح٤ُس

 .جعطٜذجف ٓٔطٌِحش غوحك٤س ٓشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز، ذحُٜؿّٞ ( أ

حش غوحك٤س ٓشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز، أٝ جعطخذجّ ؾٞجسٛح جُٔرحشش، ك٢ دػْ جعطخذجّ ٓٔطٌِ ( خ

 .جُؼَٔ جُؼغٌش١

ئُكحم دٓحس ٝجعغ جُ٘طحم ذٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جالضلحه٤س ٝٛزج جُرشٝضًٍٞٞ،  ؼ (

 .أٝ جالعط٤الء ػ٤ِٜح

 .جعطٜذجف ٓٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جالضلحه٤س ٝٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ذحُٜؿّٞ د (

 .ٛـ( جسضٌحخ عشهس أٝ ٜٗد أٝ جخطالط أٝ ضخش٣د ُٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جالضلحه٤س

٣ؼطٔذ ًَ ؽشف ٖٓ جُطذجذ٤ش ٓح ٣ِضّ الػطرحس جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ٛزٙ جُٔحدز  -2

ٝضِطضّ جألؽشجف  .ؾشجتْ ذٔٞؾد هحٗٞٗٚ جُذجخ٢ِ، ُٝلشع ػوٞذحش ٓ٘حعرس ػ٠ِ ٓشضٌر٤ٜح

دب جُوحٕٗٞ جُؼحٓس ٝٓرحدب جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ، ذٔح ك٢ رُي جُوٞجػذ ٢ٛٝ ذظذد رُي ذٔرح

جُوحػ٤س ذٔذ ٗطحم جُٔغث٤ُٞس جُؿ٘حت٤س جُلشد٣س ئ٠ُ أشخحص ؿ٤ش أُٝثي جُز٣ٖ جسضٌرٞج جُلؼَ 

 .جُؿ٘حت٢ ذشٌَ ٓرحشش

 جُٔــحدز جُغحدعس ػششز

 جُٞال٣س جُوؼحت٤س

ُطشش٣ؼ٤س جُالصٓس إلٗشحء ٝال٣طٜح ، ضطخز ًَ دُٝس ؽشف جُطذجذ٤ش ج2دٕٝ جإلخالٍ ذحُلوشز  -1

 : ك٢ جُكحالش جُطح٤ُس 15جُوؼحت٤س ػ٠ِ جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 



 .ػ٘ذٓح ضشضٌد ؾش٣ٔس ًٜزٙ ػ٠ِ أسجػ٢ ضِي جُذُٝس ( أ

 .ػ٘ذٓح ٣ٌٕٞ جُٔؿشّ جُٔضػّٞ ٓٞجؽ٘حً ُطِي جُذُٝس ( خ

( ٝ)خ( ٝ)ؼ( ٖٓ جُٔحدز ك٢ قحُس جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س )أ ؼ (

 .، ػ٘ذٓح ٣ٌٕٞ جُٔؿشّ جُٔضػّٞ ٓٞؾٞدجً ػ٠ِ أسجػ٤ٜح15

 : ٖٓ جالضلحه٤س 28ك٤ٔح ٣طؼِن ذٔٔحسعس جُٞال٣س جُوؼحت٤س، ٝدٕٝ جإلخالٍ ذحُٔحدز  -2

ال ٣غطرؼذ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ضكَٔ جُٔغث٤ُٞس جُؿ٘حت٤س جُلشد٣س أٝ ٓٔحسعس جُٞال٣س  ( أ

ٞؽ٢٘ أٝ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جٌُٖٔٔ جُططر٤ن، ًٔح ال ٣٘حٍ ٖٓ جُوؼحت٤س ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُ

 .ٓٔحسعس جُٞال٣س جُوؼحت٤س ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ ج ُؼشك٢

ذحعطػ٘حء جُكحُس جُط٢ ٣ٌٖٔ ك٤ٜح إٔ ضورَ دُٝس ٤ُغص ؽشكحً ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ أقٌحٓٚ  خ(

ؽ٢٘ دُٝس ٤ُغص ؽشكحً ، كإ أكشجد جُوٞجش جُٔغِكس ٝٓٞج3ٖٓ جُٔحدز  2ٝضطروٜح ٝكوحً ُِلوشز 

ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ذحعطػ٘حء ٓٞجؽ٤ٜ٘ح جُز٣ٖ ٣خذٕٓٞ ك٢ هٞجش ٓغِكس ُذُٝس ؽشف ك٢ 

ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ال ٣طكِٕٔٞ ٓغث٤ُٞس ؾ٘حت٤س كشد٣س ذٔٞؾد ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ًٔح ال 

٣لشع ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ جُطضجٓحً ذاٗشحء ٝال٣س هؼحت٤س ػ٠ِ أٓػحٍ ٛإالء جألشخحص ٝال 

 .ْٜٔذطغ٤ِ

 جُٔــحدز جُغحذؼس ػششز

 جُٔوحػحز

٣ؼٔذ جُطشف جُز١ ٣ٞؾذ ػ٠ِ أسجػ٤ٚ جُشخض جُز١ ٣ذػ٠ جسضٌحذٚ ؾش٣ٔس ٓ٘ظٞطحً  -1

، ئرج ُْ ٣غِْ رُي جُشخض، 15) أ ( ٝ)خ( ٝ) ؼ( ٖٓ جُٔحدز  1ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س 

ضٚ جُٔخطظس ئ٠ُ ػشع جُوؼ٤س، دٕٝ أ١ جعطػ٘حء ًحٕ ٝدٕٝ ضأخ٤ش ال ٓرشس ُٚ، ػ٠ِ عِطح

ُـشع جُٔوحػحز ٝكن ئؾشجءجش ذٔٞؾد هحٗٞٗٚ جُذجخ٢ِ أٝ، ك٢ قحُس جٗطرحهٜح، ٝكوحً ُِوٞجػذ 

 .رجش جُظِس ٖٓ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ

دٕٝ ئخالٍ ذحُوٞجػذ رجش جُظِس ٖٓ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ، ك٢ قحُس جٗطرحهٜح، ضٌلَ أل١  -2

رشٝضًٍٞٞ، ٓؼحِٓس ٓ٘ظلس شخض ضطخز ذشأٗٚ ئؾشجءجش ك٤ٔح ٣طؼِن ذحالضلحه٤س أٝ ذٜزج جُ

ٝٓكحًٔس ػحدُس ٝكوحً ُِوحٕٗٞ جُذجخ٢ِ ُِٝوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ ك٢ ًحكس ٓشجقَ جإلؾشجءجش، ٝال 

ضٌٕٞ جُؼٔحٗحش جٌُٔلُٞس ُزُي جُشخض، ذأ١ قحٍ ٖٓ جألقٞجٍ، أد٠ٗ ٖٓ جُؼٔحٗحش جُط٢ 

 .٣٘ض ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ

 جُٔــحدز جُػحٓ٘س ػششز

 ضغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ



) أ ( ٝ) خ ( ٝ) ؼ ( ٖٓ جُٔحدز  1ضؼطرش جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س  -1

ٓ٘ذسؾس ك٢ ػذجد جُؿشجتْ جُط٢ ٣غِْ ٓشضٌرٞٛح ك٢ أ١ ٓؼحٛذز ُطغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ أذشٓص  15

ذ٤ٖ أ١ ٖٓ جألؽشجف هرَ دخٍٞ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ق٤ض جُ٘لحر ٣ٝطؼٜذ جألؽشجف ذادسجؼ ضِي 

 .ذز ُطغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ ضرشّ ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ك٢ ٝهص القنجُؿشجتْ ك٢ ًَ ٓؼحٛ

ػ٘ذٓح ٣طِو٠ ؽشف ٣ؿؼَ ضغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ ٓششٝؽحً ذٞؾٞد ٓؼحٛذز، ؽِرحً ذطغ٤ِْ ٓؿشّ  -2

ٓٞؾٜحً ٖٓ ؽشف آخش ُْ ٣رشّ ٓؼٚ ٓؼحٛذز ُطغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ، كِِطشف جُٔطِٞخ ٓ٘ٚ، ئٕ 

ٓشضٌر٢ جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح شحء، إٔ ٣ؼطرش ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ جألعحط جُوح٢ٗٞٗ ُطغ٤ِْ 

 .15) أ ( ٝ)خ( ٝ) ؼ( ٖٓ جُٔحدز  1ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س 

ضؼطرش جألؽشجف جُط٢ ال ضؿؼَ ضغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ ٓششٝؽحً ذٞؾٞد ٓؼحٛذز، جُؿشجتْ  -3

ؾشجتْ ٣غِْ  15) أ ( ٝ)خ( ٝ) ؼ( ٖٓ جُٔحدز  1جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س 

ؽشجف، ٓغ ػذّ جإلخالٍ ذحُششٝؽ جُط٢ ض٘ض ػ٤ِٜح هٞج٤ٖٗ ٓشضٌرٞٛح ك٤ٔح ذ٤ٖ ٛزٙ جأل

 .جُطشف جُٔطِٞخ ٓ٘ٚ

(، )خ( ٝ)ؼ  ) أ 1ػ٘ذ جُؼشٝسز، ضؼحَٓ جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س  -4

ًٔح ُٞ ًحٗص هذ جسضٌرص  -ألؿشجع ضغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ ك٤ٔح ذ٤ٖ جألؽشجف- 15( ٖٓ جُٔحدز 

٤ُظ ككغد ك٢ جٌُٔحٕ جُز١ ٝهؼص ك٤ٚ ذَ أ٣ؼحً ك٢ أسجػ٢ جألؽشجف جُط٢ أٗشأش ٝال٣س 

 .16ٖٓ جُٔحدز  1هؼحت٤س ٝكوحً ُِلوشز 

 جُٔــحدز جُطحعؼس ػششز

 جُٔغحػذز جُوح٤ٗٞٗس جُٔطرحدُس

ضطرحدٍ جألؽشجف أًرش هذس ٖٓ جُٔغحػذز ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُطكو٤وحش أٝ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س أٝ  -1

، ذٔح ك٢ 15ئؾشجءجش ضغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ جُٔطخزز ذشإٔ جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 

 .رُي جُٔغحػذز ك٢ جُكظٍٞ ػ٠ِ ٓح ٣ٞؾذ ُذ٣ٜح ٖٓ شٞجٛذ الصٓس ُإلؾشجءجش

ذٔح ٣طلن ٝأ١ ٓؼحٛذجش أٝ ضشض٤رحش أخشٟ  1ح ذٔٞؾد جُلوشز ضؼطِغ جألؽشجف ذحُطضجٓحضٜ -2

ذشإٔ جُٔغحػذز جُوح٤ٗٞٗس جُٔطرحدُس ضٌٕٞ ٓرشٓس ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ٔح. ٝك٢ قحُس ػذّ ٝؾٞد ٓػَ ٛزٙ 

 .جُٔؼحٛذجش أٝ جُطشض٤رحش، ضطرحدٍ جألؽشجف جُٔغحػذز ٝكوحً ُوحٜٗٞٗح جُذجخ٢ِ

 جُٔــحدز جُؼششٕٝ

 دٝجػ٢ جُشكغ

) أ  1ُٔؿش٤ٖٓ ك٢ قحُس جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س ألؿشجع ضغ٤ِْ ج -1

، ٝألؿشجع جُٔغحػذز جُوح٤ٗٞٗس جُٔطرحدُس ك٢ قحُس جُؿشجتْ 15( ٝ)خ( ٝ) ؼ( ٖٓ جُٔحدز 



، ال ضؼطرش جُؿشجتْ ؾشجتْ ع٤حع٤س أٝ ؾشجتْ ٓشضرطس ذؿشجتْ 15جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 

ع ع٤حع٤س. ٝذ٘حًء ػ٠ِ رُي ال ٣ؿٞص سكغ ؽِرحش ضغ٤ِْ ع٤حع٤س، أٝ ؾشجتْ دكؼص ئ٤ُٜح ذٞجػ

جُٔؿش٤ٖٓ أٝ ؽِرحش جُٔغحػذز جُٔطرحدُس جُٔغط٘ذز ئ٠ُ ٓػَ ٛزٙ جُؿشجتْ ُٔؿشد إٔ جألٓش 

٣طؼِن ذؿش٣ٔس ع٤حع٤س أٝ ذؿش٣ٔس ٓشضرطس ذؿش٣ٔس ع٤حع٤س أٝ ذؿش٣ٔس دكؼص ئ٤ُٜح ذٞجػع 

 .ع٤حع٤س

طضجّ ذطغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ أٝ ذطوذ٣ْ جُٔغحػذز ٤ُظ ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٓح ٣لغش ذأٗٚ جُ -2

جُوح٤ٗٞٗس جُٔطرحدُس ئرج ًحٕ ُذٟ جُطشف جُٔطِٞخ ٓ٘ٚ أعرحخ ؾٞٛش٣س ضذػٞٙ ئ٠ُ جالػطوحد 

) أ (  1ذإٔ ؽِد ضغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ ك٢ قحُس جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س 

طرحدُس ك٢ قحُس جُؿشجتْ أٝ ؽِد جُٔغحػذز جُوح٤ٗٞٗس جُٔ 15ٝ)خ ( ٝ) ؼ( ٖٓ جُٔحدز 

، هذ هذّ ُـشع ٓكحًٔس أٝ ػوحخ شخض ذغرد ػ٘ظش رُي 15جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 

جُشخض أٝ د٣٘ٚ أٝ ؾ٘غ٤طٚ أٝ أطِٚ جإلغ٢٘ أٝ سأ٣ٚ جُغ٤حع٢، أٝ ذإٔ جالٓطػحٍ ُِطِد 

 .عٞف ٣طشضد ػ٤ِٚ ئؾكحف ذٔشًض ٛزج جُشخض أل١ عرد ٖٓ ضِي جألعرحخ

 ششٕٝجُٔــحدز جُكحد٣س ٝجُؼ

 جُطذجذ٤ش جُٔطؼِوس ذحٗطٜحًحش أخشٟ

ٖٓ جالضلحه٤س، ٣ؼطٔذ ًَ ؽشف ًَ ٓح ٣ِضّ ٖٓ ضذجذ٤ش ضشش٣ؼ٤س أٝ  28دٕٝ ئخالٍ ذحُٔحدز  

 : ئدجس٣س أٝ ضأد٣ر٤س ُؤغ جألكؼحٍ جُطح٤ُس ػ٘ذٓح ضشضٌد ػٔذجً 

 .ًٍٞٞأ١ جعطخذجّ ُِٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ جٗطٜحى ُالضلحه٤س أٝ ُٜزج جُرشٝض  أ ( )

أ١ ضظذ٣ش أٝ ٗوَ ؿ٤ش ٓششٝع ُٔٔطٌِحش غوحك٤س ٖٓ أسجع ٓكطِس جٗطٜحًحً ُالضلحه٤س أٝ  خ()

 .ُٜزج جُرشٝضًٍٞٞ

 جُلظَ جُخحٓظ

 قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس جُ٘ضجػحش جُٔغِكس

 ؿ٤ش جُٔطغٔس ذطحذغ د٢ُٝ

 جُٔــحدز جُػح٤ٗس ٝجُؼششٕٝ

 جُ٘ضجػحش جُٔغِكس ؿ٤ش جُٔطغٔس ذطحذغ د٢ُٝ

٣٘طرن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف ال ٣طغْ ذطحذغ د٢ُٝ ٣وغ دجخَ أسجػ٢ أقذ  -1

 .جألؽشجف



ال ٣٘طرن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ػ٠ِ أٝػحع جالػطشجذحش ٝجُطٞضشجش جُذجخ٤ِس، ٓػَ أقذجظ  -2

 .جُشـد ٝأػٔحٍ جُؼ٘ق جُٔ٘ؼضُس ٝجُٔطلشهس ٝؿ٤شٛح ٖٓ جألػٔحٍ جُٔٔحغِس

ٍٞ ٓح ٣طزسع ذٚ ُـشع ج٤َُ٘ ٖٓ ع٤حدز دُٝس ٓح أٝ ٖٓ ٓغث٤ُٞس ٤ُظ ك٢ ٛزج جُرشٝضًٞ -3

جُكٌٞٓس ػٖ جُو٤حّ ذٌَ جُٞعحتَ جُٔششٝػس ذكلع أٝ ئػحدز ع٤حدز جُوحٕٗٞ ٝجُ٘ظحّ ك٢ 

 .جُذُٝس، أٝ جُذكحع ػٖ جُٞقذز جُٞؽ٤٘س ُِذُٝس ٝعالٓس أسجػ٤ٜح

ُطشف ٣ذٝس ػ٠ِ أسجػ٤ٚ ٤ُظ ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٓح ٣خَ ذحُٞال٣س جُوؼحت٤س جألعحع٤س  -4

 .15ٗضجع ٓغِف ال ٣طغْ ذطحذغ د٢ُٝ قٍٞ جالٗطٜحًحش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 

٤ُظ ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٓح ٣طزسع ذٚ ًٔرشس ُِطذخَ، ػ٠ِ ٗكٞ ٓرحشش أٝ ؿ٤ش ٓرحشش  -5

ٝأل١ عرد ٖٓ جألعرحخ، ك٢ جُ٘ضجع جُٔغِف أٝ ك٢ جُشثٕٞ جُذجخ٤ِس أٝ جُخحسؾ٤س ُِطشف 

 .ٝس جُ٘ضجع ػ٠ِ أسجػ٤ٚجُز١ ٣ذ

، ػ٠ِ جُٞػغ 1ال ٣إغش ضطر٤ن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ػَ ٟ جُٞػغ جُٔشحس ئ٤ُٚ ك٢ جُلوشز  -6

 .جُوح٢ٗٞٗ ألؽشجف جُ٘ضجع

 .ُٔ٘ظٔس ج٤ُٞٗغٌٞ إٔ ضؼشع خذٓحضٜح ػ٠ِ أؽشجف جُ٘ضجع -7

 جُلظَ جُغحدط

 جُٔغحتَ جُٔإعغ٤س

 جُٔــحدز جُػحُػس ٝجُؼششٕٝ

 جُطوحء جألؽشجف

جألؽشجف ئ٠ُ جالؾطٔحع ك٢ ٗلظ جُٞهص جُز١ ٣٘ؼوذ ك٤ٚ جُٔإضٔش جُؼحّ ٤ُِٞٗغٌٞ ٣ذػ٠  -1

ٝذحُط٘غ٤ن ٓغ جؾطٔحع جألؽشجف جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز ئرج ًحٕ جُٔذ٣ش جُؼحّ ٛٞ جُذجػ٢ ئ٠ُ رُي 

 .جالؾطٔحع

 .٣ؼطٔذ جؾطٔحع جألؽشجف ٗظحٓٚ جُذجخ٢ِ -2

 : ٣ؼطِغ جؾطٔحع جألؽشجف ذحُٜٔحّ جُطح٤ُس -3

 .24ٖٓ جُٔحدز  1حخ أػؼحء جُِؿ٘س ٝكوحً ُِلوشز جٗطخ ( أ

) أ ( ٖٓ  1جُطظذ٣ن ػ٠ِ جُٔرحدب جُطٞؾ٤ٜ٤س جُط٢ ضؼذٛح جُِؿ٘س ٝكوحً ُِلوشز جُلشػ٤س  ( خ

 .27جُٔحدز 



ئػذجد ٓرحدب ضٞؾ٤ٜ٤س ضغطششذ ذٜح جُِؿ٘س ك٢ جعطخذجّ أٓٞجٍ جُظ٘ذٝم ٝجإلششجف ػ٠ِ  ؼ (

 .رُي جالعطخذجّ

 .27)د( ٖٓ جُٔحدز  1جُز١ ضوذٓٚ جُِؿ٘س ٝكوحً ُِلوشز جُلشػ٤س جُ٘ظش ك٢ جُطوش٣ش  د (

ٛـ( ٓ٘حهشس أ١ ٓشٌالش ض٘شأ ذظذد ضطر٤ن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٝئطذجس ضٞط٤حش ذشأٜٗح قغد 

 .جالهطؼحء

٣ذػٞ جُٔذ٣ش جُؼحّ ئ٠ُ جٗؼوحد جؾطٔحع جعطػ٘حت٢ ُألؽشجف ذ٘حًء ػ٠ِ ؽِد ُخٔظ ػذد  -4

 .جألؽشجف ػ٠ِ جألهَ

 جذؼس ٝجُؼششٕٝجُٔــحدز جُش

 ُؿ٘س ق٤ٔس جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف

ض٘شأ ذٔٞؾد ٛزج ُؿ٘س ُكٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف، ضطأُق ٖٓ جغ٠٘  -1

 .ػشش ؽشكحً ٣٘طخرْٜ جؾطٔحع جألؽشجف

 ضؿطٔغ جُِؿ٘س ك٢ دٝسز ػحد٣س ٓشز ك٢ جُغ٘س ٝك٢ دٝسجش جعطػ٘حت٤س ًِٔح جسضأش ػشٝسز -2

 .رُي

ػ٘ذ جُرص ك٢ ػؼ٣ٞس جُِؿ٘س، ٣غؼ٠ جألؽشجف ئ٠ُ ػٔحٕ ضٔػ٤َ ػحدٍ ُٔخطِق جُٔ٘حؽن  -3

 .ٝجُػوحكحش ك٢ جُؼحُْ

ضخطحس جألؽشجف جألػؼحء ك٢ جُِؿ٘س ٓٔػ٤ِٜح ٖٓ ذ٤ٖ أشخحص ٓإ٤ِٖٛ ك٢ ٤ٓحد٣ٖ جُطشجظ  -4

إٔ جُِؿ٘س ك٢  جُػوحك٢ أٝ جُذكحع أٝ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ ٝضغؼ٠، ذحُطشحٝس ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح، ئ٠ُ ػٔحٕ

 .ٓؿٔٞػٜح ضؼْ هذسجً ًحك٤ح ً ٖٓ جُخرشز جُٔطخظظس ك٢ ًَ ٛزٙ ج٤ُٔحد٣ٖ

 جُٔــحدز جُخحٓغس ٝجُؼششٕٝ

 ٓذز جُؼؼ٣ٞس

ض٘طخد جُذُٝس جُطشف ػؼٞجً ك٢ جُِؿ٘س ُٔذز أسذغ ع٘ٞجش ٝضٌٕٞ ٓإِٛس إلػحدز جٗطخحذٜح  -1

 .ٓرحششز ٓشز ٝجقذز ُلطشز أخشٟ

، ض٘ط٢ٜ ػؼ٣ٞس ٗظق جألػؼحء جُٔخطحس٣ٖ ك٢ أٍٝ 1 ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ أقٌحّ جُلوشز -2

جٗطخحخ ك٢ ٜٗح٣س أٍٝ دٝسز ػحد٣س الؾطٔحع جألؽشجف ض٢ِ جُذٝسز جُط٢ جٗطخرٞج ك٤ٜح، ٣ٝخطحس 

 .ست٤ظ جالؾطٔحع ٛإالء جألػؼحء ذحُوشػس ذؼذ أٍٝ ػ٤ِٔس جٗطخحخ

 



 جُٔــحدز جُغحدعس ٝجُؼششٕٝ

 جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ

 .خ٢ِضؼطٔذ جُِؿ٘س ٗظحٜٓح جُذج -1

٣طٌٕٞ جُ٘ظحخ جُوح٢ٗٞٗ ٖٓ أؿِر٤س جألػؼحء، ٝضطخز هشجسجش جُِؿ٘س ذأؿِر٤س غِػ٢  -2

 .أػؼحتٜح جُٔظٞض٤ٖ

ال ٣شحسى جألػؼحء ك٢ جُطظ٣ٞص ػ٠ِ أ١ هشجسجش ضطؼِن ذٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓطؼشسز ٖٓ  -3

 .ٗضجع ٓغِف ْٛ أؽشجف ك٤ٚ

 جُٔــحدز جُغحذؼس ٝجُؼششٕٝ

 جُٜٔــحّ

 : ذحُٜٔحّ جُطح٤ُسضؼطِغ جُِؿ٘س  -1

 .ئػذجد ٓرحدب ضٞؾ٤ٜ٤س ُط٘ل٤ز ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ( أ

ٓ٘ف جُكٔح٣س جُٔؼضصز ُِٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٝضؼ٤ِوٜح أٝ ئُـحؤٛح ٝئٗشحء هحتٔس ذحُٔٔطٌِحش  ( خ

 .جُػوحك٤س جُٔشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز، ٝضؼٜذ ضِي جُوحتٔس ٝئرجػطٜح

ٚ ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ضكذ٣ذ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٓشجهرس ض٘ل٤ز ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٝجإلششجف ػ٤ِ ؼ (

 .جُٔشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز

جُ٘ظش ك٢ جُطوحس٣ش جُط٢ ٣وذٜٓح جألؽشجف ٝجُطؼ٤ِن ػ٤ِٜح ٝجُطٔحط جإل٣ؼحقحش قغد  د (

جالهطؼحء، ٝئػذجد ضوش٣شٛح ذشإٔ ض٘ل٤ز ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٖٓ أؾَ ضوذ٣ٔٚ ئ٠ُ جؾطٔحع 

 .جألؽشجف

 .ٝجُ٘ظش ك٢ ضِي جُطِرحش 32س جُٔوذٓس ذٔٞؾد جُٔحدز ضِو٢ ؽِرحش جُٔغحػذز جُذ٤ُٝ  ٛـ(

 .جُرص ك٢ أٝؾٚ جعطخذجّ أٓٞجٍ جُظ٘ذٝم ٝ (

 .جُو٤حّ ذأ١ ٜٓحّ أخشٟ ٣ؼٜذ ذٜح ئ٤ُٜح جؾطٔحع جألؽشجف ص (

 .ضإد١ جُِؿ٘س ٜٓحٜٓح ذحُطؼحٕٝ ٓغ جُٔذ٣ش جُؼحّ -2

ضطؼحٕٝ جُِؿ٘س ٓغ جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس ٝجُٞؽ٤٘س، جُك٤ٌٓٞس ٝؿ٤ش ج ُك٤ٌٓٞس، جُط٢ ضٔحغَ  -3

أٛذجكٜح أٛذجف جالضلحه٤س ٝذشٝضًُٜٞٞح جألٍٝ ٝٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ُِٝؿ٘س إٔ ضذػٞ ئ٠ُ 

جؾطٔحػحضٜح ٖٓ أؾَ ٓغحػذضٜح ذظلس جعطشحس٣س ك٢ أدجء ٜٓحٜٓح، ٓ٘ظٔحش ٤ٜ٘ٓس ٓشٓٞهس 



ذح٤ُٞٗغٌٞ ػالهحش سع٤ٔس، ذٔح ك٢ رُي جُِؿ٘س جُذ٤ُٝس ُِذسع  ًحُٔ٘ظٔحش جُط٢ ضشذطٜح

جألصسم ٝج٤ُٜثحش جُذجخ٤ِس ك٤ٜح، ًٔح ٣ؿٞص دػٞز ٓٔػ٤ِٖ ُِٔشًض جُذ٢ُٝ ُذسجعس طٕٞ 

جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٝضش٤ٜٓٔح ) ئ٣ٌشّٝ ( ) ٓشًض سٝٓح ( ُِٝؿ٘س جُذ٤ُٝس ُِظ٤ِد جألقٔش، 

 .ُكؼٞس جؾطٔحػحضٜح ذظلس جعطشحس٣س

 

 دز جُػحٓ٘س ٝجُؼششٕٝجُٔــح

 جألٓـــحٗس

ضطِو٠ جُِؿ٘س جُٔغحػذز ٖٓ أٓحٗس ج٤ُٞٗغٌٞ جُط٢ ضؼذ ٝغحتن جُِؿ٘س ٝؾذجٍٝ أػٔحٍ 

 .جؾطٔحػحضٜح ٝضط٠ُٞ جُٔغث٤ُٞس ػٖ ض٘ل٤ز هشجسجضٜح

 جُٔــحدز جُطحعؼس ٝجُؼششٕٝ

 ط٘ذٝم قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف

 : شجع جُطح٤ُس٣٘شأ ذٔٞؾد ٛزج ط٘ذٝم ُألؿ -1

ضوذ٣ْ ٓغحػذز ٓح٤ُس أٝ ؿ٤ش ٓح٤ُس ُذػْ جُطذجذ٤ش جُطكؼ٤ش٣س ٝجُطذجذ٤ش جألخشٟ جُط٢ ضطخز  ( أ

، 10، ٝجُلوشز جُلشػ٤س )خ( ٖٓ جُٔحدز 5ك٢ ٝهص جُغِْ ٝكوحً ألقٌحّ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح أقٌحّ جُٔحدز 

 30ٝجُٔحدز 

ُطذجذ٤ش جُٔإهطس أٝ ؿ٤شٛح خ( ضوذ٣ْ ٓغحػذز ٓح٤ُس أٝ ؿ٤ش ٓح٤ُس ذظذد ضذجذ٤ش جُطٞجسب أٝ ج

 ٖٓ جُطذجذ٤ش جُط٢ ضطخز ٖٓ

أؾَ قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س أغ٘حء كطشجش جُ٘ضجع جُٔغِف أٝ كطشجش جُؼٞدز ئ٠ُ جُك٤حز 

 جُطر٤ؼ٤س كٞس جٗطٜحء

 .8جُؼ٤ِٔحش جُكشذ٤س ٝكوحً ألقٌحّ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح أقٌحّ جُلوشز جُلشػ٤س ) أ ( ٓـٖ جُٔحدز 

 .ٓٞجٍ جُٞدجتغ ٝكوحً ألقٌحّ جُ٘ظحّ جُٔح٢ُ ٤ُِٞٗغ٣ٌٞ٘شة جُظ٘ذٝم قغحذحً أل -2

ال ضغطخذّ جُٔرحُؾ جُٔذكٞػس ٖٓ جُظ٘ذٝم ئال ُألؿشجع جُط٢ ضوشٛح جُِؿ٘س ٝكوحً ُِٔرحدب  -3

. ُِٝؿ٘س إٔ ضورَ ٓغحٛٔحش 23) ؼ ( ٖٓ جُٔحدز  3جُطٞؾ٤ٜ٤س ًٔح ضكذدٛح جُلوشز جُلشػ٤س 

شش٣طس إٔ ضٌٕٞ جُِؿ٘س هذ هشسش ض٘ل٤ز  ٣وظش جعطخذجٜٓح ػ٠ِ ذشٗحٓؽ أٝ ٓششٝع ٓؼ٤ٖ

 .رُي جُرشٗحٓؽ أٝ جُٔششٝع

 : ضطٌٕٞ ٓٞجسد جُظ٘ذٝم ٓٔح ٢ِ٣ -4



 .ٓغحٛٔحش ؽٞػ٤س ٣وذٜٓح جألؽشجف ( أ

 : خ( ٓغحٛٔحش أٝ ٛرحش أٝ ٝطح٣ح ضوذٜٓح

 .دٍٝ أخشٟ - 1

 .ج٤ُٞٗغٌٞ أٝ ٓ٘ظٔحش أخشٟ ضحذؼس ُألْٓ جُٔطكذز -2

 .أٝ ؿ٤ش ق٤ٌٓٞسٓ٘ظٔحش أخشٟ د٤ُٝس ق٤ٌٓٞس  -3

 .٤ٛثحش ػحٓس أٝ خحطس أٝ أكشجد (4

 .أ١ كٞجتذ ضذسٛح أٓٞجٍ جُظ٘ذٝم ؼ (

جألٓٞجٍ جُٔكظِس ٖٓ ػ٤ِٔحش ؾٔغ جألٓٞجٍ ٝئ٣شجدجش جألقذجظ جُط٢ ض٘ظْ ُظحُف  د (

 .جُظ٘ذٝم

 .ٛـ( عحتش جُٔٞجسد جُط٢ ضشخض ذٜح جُٔرحدب جُطٞؾ٤ٜ٤س جُٔطروس ػ٠ِ جُظ٘ذٝم

 جُلظَ جُغحذغ

 ٗشش جُٔؼِٞٓحش ٝجُٔغحػذز جُذ٤ُٝس

 جُٔــحدز جُػالغٕٞ

 ٗشش جُٔؼِٞٓحش

ضغؼ٠ جألؽشجف ذحُٞعحتَ جُٔالتٔس، ٝالع٤ٔح ػٖ ؽش٣ن جُرشجٓؽ جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجإلػال٤ٓس،  -1

 .ئ٠ُ دػْ ضوذ٣ش ؾ٤ٔغ عٌحٜٗح ُِٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٝجقطشجْٜٓ ُٜح

٢ ٝهص جُغِْ ٝك٢ ٝهص جُكشخ ضز٣غ جألؽشجف ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ػ٠ِ أٝعغ ٗطحم ٌٖٓٔ ك -2

 ػ٠ِ جُغٞجء

ضٌٕٞ أ١ عِطس ػغٌش٣س أٝ ٓذ٤ٗس ضؼطِغ ٝهص ٝهٞع ٗضجع ٓغِف ذٔغث٤ُٞحش ضطؼِن  -3

ذططر٤ن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ػ٠ِ ػِْ ضحّ ذ٘ض ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ. ُٜٝزٙ جُـح٣س ضوّٞ جألؽشجف 

 : ذٔح ٢ِ٣ قغد جالهطؼحء

 .س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ ُٞجتكٜح جُؼغٌش٣سئدسجؼ ٓرحدب ضٞؾ٤ٜ٤س ٝضؼ٤ِٔحش ذشإٔ قٔح٣ ( أ

ئػذجد ٝض٘ل٤ز ذشجٓؽ ضذس٣ر٤س ٝضؼ٤ٔ٤ِس ك٢ أٝهحش جُغِْ، ذحُطؼحٕٝ ٓغ ج٤ُٞٗغٌٞ  ( خ

 .ٝجُٔ٘ظٔحش جُك٤ٌٓٞس ٝؿ٤ش جُك٤ٌٓٞس جُٔؼ٤٘س



ئذالؽ ًَ ؽشف عحتش جألؽشجف، ٖٓ خالٍ جُٔذ٣ش جُؼحّ، ذٔؼِٞٓحش ػٖ جُوٞج٤ٖٗ  ؼ (

 .( طذجذ٤ش جُٔطخزز ذٔٞؾد جُلوشض٤ٖ جُلشػ٤ط٤ٖ ) أ ( ٝ) خٝجألقٌحّ جإلدجس٣س ٝجُ

ئذالؽ ًَ ؽشف عحتش جألؽشجف ذأعشع ٝهص ٌٖٓٔ، ٖٓ خالٍ جُٔذ٣ش جُؼحّ، ذحُوٞج٤ٖٗ   د (

 .ٝجألقٌحّ جإلدجس٣س جُط٢ هذ ضؼطٔذٛح ُؼٔحٕ ضطر٤ن جُرشٝضًٍٞٞ

 جُٔــحدز جُكحد٣س ٝجُػالغٕٞ

 جُطؼحٕٝ جُذ٢ُٝ

ؾٔحػس ػٖ -خط٤شز ُٜزج جُرشٝضًٍٞٞ، ضطؼٜذ جألؽشجف ذإٔ ضؼَٔ ك٢ قحالش قذٝظ جٗطٜحًحش 

ك٢ ضؼحٕٝ ٓغ ج٤ُٞٗغٌٞ ٝجألْٓ جُٔطكذز، ٝذٔح ٣طلن ٓغ ٤ٓػحم جألْٓ  -ؽش٣ن جُِؿ٘س أٝ كشجدٟ

 .جُٔطكذز

 جُٔــحدز جُػح٤ٗس ٝجُػالغٕٞ

 جُٔغحػذز جُذ٤ُٝس

ػوحك٤س جُٔشُٔٞس ٣ؿٞص ُطشف إٔ ٣طِد ٖٓ جُِؿ٘س ٓغحػذز د٤ُٝس ٖٓ أؾَ جُٔٔطٌِحش جُ -1

ذكٔح٣س ٓؼضصز، ًٝزُي ك٤ٔح ٣طؼِن ذاػذجد أٝ ضط٣ٞش أٝ ض٘ل٤ز جُوٞج٤ٖٗ ٝجألقٌحّ جإلدجس٣س 

 .10ٝجُطذجذ٤ش جُٔشحس ئ٤ُٜح ك٢ جُٔحدز 

٣ؿٞص ُطشف ك٢ جُ٘ضجع ٤ُظ ؽشكحً ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٌُٝ٘ٚ ٣ورَ ٣ٝطرن أقٌحٓٚ ٝكوحً  -2

 .٤ُس ٓ٘حعرس ٖٓ جُِؿ٘س، إٔ ٣طِد ٓغحػذز د2ٖٝٓ جُٔحدز  3ُِلوشز 

ضؼطٔذ جُِؿ٘س هٞجػذ ُطوذ٣ْ ؽِرحش جُٔغحػذز جُذ٤ُٝس ٝضكذد جألشٌحٍ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ  -3

 .ضطخزٛح جُٔغحػذز جُذ٤ُٝس

ضشؿغ جألؽشجف ػ٠ِ إٔ ضوذّ ػٖ ؽش٣ن جُِؿ٘س ًَ أشٌحٍ جُٔغحػذز جُطو٤٘س ئ٠ُ ٖٓ  -4

 .٣طِرٜح ٖٓ جألؽشجف ك٢ جُرشٝضًٍٞٞ أٝ ٖٓ أؽشجف جُ٘ضجع

 جُٔــحدز جُػحُػس ٝجُػالغٕٞ

 ٓغحػذز ج٤ُٞٗغٌٞ

٣ؿٞص ُطشف إٔ ٣طِد ٖٓ ج٤ُٞٗغٌٞ ضض٣ٝذٙ ذٔغحػذز ضو٤٘س ُط٘ظ٤ْ قٔح٣س ٓٔطٌِحضٚ  -1

جُػوحك٤س ك٤ٔح ٣طؼِن ذأٓٞس ٓػَ جألػٔحٍ جُطكؼ٤ش٣س ُظٕٞ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س، أٝ جُطذجذ٤ش 

جد هٞجتْ جُكظش جُٞؽ٤٘س ُِٔٔطٌِحش جُٞهحت٤س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُالصٓس ك٢ قحالش جُطٞجسب، أٝ ئػذ

جُػوحك٤س، أٝ ذظذد أ١ ٓشٌِس أخشٟ ٗحؾٔس ػٖ ضطر٤ن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ. ٝضوذّ ج٤ُٞٗغٌٞ 

 .ضِي جُٔغحػذز ك٢ قذٝد ٓح ٣ط٤كٚ ُٜح ذشٗحٓؿٜح ٝٓٞجسدٛح



 .ضشؿغ جُذٍٝ ػ٠ِ ضوذ٣ْ ٓغحػذجش ضو٤٘س ػ٠ِ طؼ٤ذ غ٘حت٢ أٝ ٓطؼذد جألؽشجف -2

 .ضوذّ، ذٔرحدسز ٜٓ٘ح، جهطشجقحش ذٜزج جُشإٔ ئ٠ُ جألؽشجف٣شخض ٤ُِٞٗغٌٞ ذإٔ  -3

 جُلظَ جُػحٖٓ

 ض٘ل٤ز ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ

 جُٔــحدز جُشجذؼس ٝجُػالغٕٞ

 جُذٍٝ جُكح٤ٓس

 .٣طرن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ذٔؼحٝٗس جُذٍٝ جُكح٤ٓس جٌُِٔلس ذشػح٣س ٓظحُف أؽشجف جُ٘ضجع

 جُٔــحدز جُخحٓغس ٝجُػالغٕٞ

 ئؾشجءجش جُطٞك٤ن

جُذٍٝ جُكح٤ٓس ٓغحػ٤ٜح جُك٤ٔذز ك٢ ؾ٤ٔغ جُكحالش جُط٢ ضشجٛح ك٢ طحُف جُٔٔطٌِحش ضوذّ  -1

جُػوحك٤س، ٝال ع٤ٔح ك٢ قحُس ه٤حّ خالف ذ٤ٖ أؽشجف جُ٘ضجع ك٤ٔح ٣طؼِن ذططر٤ن أقٌحّ ٛزج 

 .جُرشٝضًٍٞٞ أٝ ضلغ٤شٛح

جُٔذ٣ش  ُٜٝزج جُـشع، ٣ؿٞص ٌَُ ٖٓ جُذٍٝ جُكح٤ٓس، ئٓح ذ٘حًء ػ٠ِ دػٞز أقذ جألؽشجف أٝ -2

جُؼحّ أٝ ذٔرحدسز ٜٓ٘ح، إٔ ضوطشـ ػ٠ِ أؽشجف جُ٘ضجع ض٘ظ٤ْ جؾطٔحع ُٔٔػ٤ِٜح، ٝذظلس خحطس 

ُِغِطحش جُٔغثُٞس ػٖ قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س، ئرج جسضث٢ رُي ٓ٘حعرحً، ػ٠ِ أسجػ٢ دُٝس 

وذ ٤ُغص ؽشكحً ك٢ جُ٘ضجع، ٝضٌٕٞ أؽشجف جُ٘ضجع ِٓضٓس ذط٘ل٤ز جالهطشجقحش جُٔٞؾٜس ئ٤ُٜح ُؼ

جالؾطٔحع، ٝضوطشـ جُذٍٝ جُكح٤ٓس ػ٠ِ أؽشجف جُ٘ضجع، هظذ جُكظٍٞ ػ٠ِ ٓٞجكوطٜح، شخظحً 

٣٘ط٢ٔ ئ٠ُ دُٝس ٤ُغص ؽشكحً ك٢ جُ٘ضجع، أٝ شخظحً ٣وطشقٚ جُٔذ٣ش جُؼحّ، ٣ٝذػ٠ ٛزج 

 .جُشخض ئ٠ُ جُٔشحسًس ك٢ جالؾطٔحع ذٞطلٚ ست٤غحً ُٚ

 جُٔــحدز جُغحدعس ٝجُػالغٕٞ

 دٍٝ قح٤ٓس جُطٞك٤ن ػ٘ذٓح ال ضٞؾذ

ك٢ قحُس ٗضجع ُْ ضؼ٤ٖ ُٚ دٍٝ قح٤ٓس، ُِٔذ٣ش جُؼحّ إٔ ٣وذّ ٓغحػ٤ٚ جُك٤ٔذز أٝ إٔ ٣وّٞ  -1

 .ذأ١ شٌَ آخش ٖٓ أشٌحٍ جُطٞك٤ن أٝ جُٞعحؽس ذٜذف ضغ٣ٞس جُخالف

ذ٘حًء ػ٠ِ دػٞز ٖٓ أقذ جألؽشجف أٝ ٖٓ جُٔذ٣ش جُؼحّ، ُشت٤ظ جُِؿ٘س إٔ ٣وطشـ ػ٠ِ  -2

ٔحع ُٔٔػ٤ِٜح، ٝذظلس خحطس ُِغِطحش جُٔغثُٞس ػٖ قٔح٣س أؽشجف جُ٘ضجع ض٘ظ٤ْ جؾط

 .جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س، ئرج جػطرش رُي ٓالتٔحً، ػ٠ِ أسجػ٢ دُٝس ٤ُغص ؽشكحً ك٢ جُ٘ضجع



 جُٔــحدز جُغحذؼس ٝجُػالغٕٞ

 جُطشؾٔس ٝجُطوحس٣ش

ضط٠ُٞ جألؽشجف ضشؾٔس ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ئ٠ُ ُـحضٜح جُشع٤ٔس ٝضرِؾ ٛزٙ جُطشؾٔحش  -1

 .٤ٔس ئ٠ُ جُٔذ٣ش جُؼحّجُشع

 .ضوذّ جألؽشجف ئ٠ُ جُِؿ٘س ًَ أسذغ ع٘ٞجش ضوش٣شجً ػٖ ض٘ل٤ز ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ -2

 جُٔــحدز جُػحٓ٘س ٝجُػالغٕٞ

 ٓغث٤ُٞس جُذٍٝ

ال ٣إغش أ١ قٌْ ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٣طؼِن ذحُٔغث٤ُٞس جُؿ٘حت٤س جُلشد٣س ك٢ ٓغث٤ُٞس جُذٍٝ  

 .ٝجؾد ضوذ٣ْ ضؼ٣ٞؼحشذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ، ذٔح ك٢ رُي 

 جُلظَ جُطحعغ

 أقٌحّ خطح٤ٓس

 جُٔــحدز جُطحعؼس ٝجُػالغٕٞ

 جُِـحش

قشس ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ذحُِـحش جألعرح٤ٗس ٝجإلٗؿ٤ِض٣س ٝجُشٝع٤س ٝجُظ٤٘٤س ٝجُؼشذ٤س 

 .ٝجُلشٗغ٤س، ٝجُ٘ظٞص جُغطس ٓطغح٣ٝس ك٢ قؿ٤طٜح

 جُٔــحدز جألسذؼٕٞ

 جُطٞه٤ــغ

٣ٝلطف ذحخ جُطٞه٤غ ػ٤ِٚ أٓحّ ؾ٤ٔغ  1999ٓح٣ٞ/أ٣حس  ٣26كَٔ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ضحس٣خ 

د٣غٔرش/ًحٕٗٞ  31قط٠  1999ٓح٣ٞ / أ٣حس  17جألؽشجف جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز، ك٢ الٛح١، ٖٓ 

 .1999جألٍٝ 

 جُٔــحدز جُكحد٣س ٝجألسذؼٕٞ

 جُطظذ٣ن أٝ جُورٍٞ أٝ جُٔٞجكوس

ٝهؼص ػ٠ِ جُرشٝضًٍٞٞ ٣ؼشع ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ػ٠ِ جألؽشجف جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز جُط٢  -1

 .ُِطظذ٣ن ػ٤ِٚ أٝ هرُٞٚ أٝ جُٔٞجكوس ػ٤ِٚ ٝكوحً ُإلؾشجءجش جُٔوشسز ك٢ دعطٞس ًَ ٜٓ٘ح



 .ضٞدع ُذٟ جُٔذ٣ش جُؼحّ طٌٞى جُطظذ٣ن أٝ جُورٍٞ أٝ جُٔٞجكوس -2

 جُٔــحدز جُػح٤ٗس ٝجألسذؼٕٞ

 جالٗؼٔحّ

جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز جػطرحسجً ٣لطف ذحخ جالٗؼٔحّ ئ٠ُ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ أٓحّ عحتش جألؽشجف  -1

 ٣2000٘ح٣ش/ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ  1ٖٓ 

 .٣طْ ج الٗؼٔحّ ذا٣ذجع طي جٗؼٔحّ ُذٟ جُٔذ٣ش جُؼحّ -2

 جُٔــحدز جُػحُػس ٝجألسذؼٕٞ

 دخٍٞ جُرشٝضًٍٞٞ ق٤ض جُط٘ل٤ز

٣ذخَ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ق٤ض جُط٘ل٤ز ذؼذ جٗوؼحء غالغس أشٜش ػ٠ِ ئ٣ذجع ػشش٣ٖ طي  -1

 .ٓٞجكوس أٝ جٗؼٔحّضظذ٣ن أٝ هرٍٞ أٝ 

ٝذؼذتز، ٣ذخَ جُرشٝضًٍٞٞ ق٤ض جُط٘ل٤ز ذحُ٘غرس ٌَُ ؽشف ذؼذ جٗوؼحء غالغس أشٜش ػ٠ِ  -2

 .ئ٣ذجػٚ طي جُطظذ٣ن أٝ جُورٍٞ أٝ جُٔٞجكوس أٝ جالٗؼٔحّ

 جُٔــحدز جُشجذؼس ٝجألسذؼٕٞ

 دخٍٞ جُرشٝضًٍٞٞ ق٤ض جُط٘ل٤ز ك٢ قحالش جُ٘ضجع جُٔغِف

ٖٓ جالضلحه٤س ضظرف طٌٞى جُطظذ٣ن ػ٠ِ  19ٝ ٢18 جُٔحدض٤ٖ ك٢ جُكحالش جُٔشحس ئ٤ُٜح ك 

ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ أٝ هرُٞٚ أٝ جُٔٞجكوس ػ٤ِٚ أٝ جالٗؼٔحّ ئ٤ُٚ جُط٢ ضٞدػٜح أؽشجف جُ٘ضجع 

عٞجء هرَ جُؼ٤ِٔحش جُؼغٌش٣س أٝ جالقطالٍ أٝ ذؼذٛٔح، ٗحكزز جُٔلؼٍٞ كٞسجً، ٝك٢ ٛزٙ جُكحالش 

ٖٓ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ذأعشع  46س ئ٤ُٜح ك٢ جُٔحدز ٣شعَ جُٔذ٣ش جُؼحّ جإلخطحسجش جُٔشح

 .ٝع٤ِس ٌٓٔ٘س

 جُٔــحدز جُخحٓغس ٝجألسذؼٕٞ

 ئٜٗحء جالسضرحؽ ذحُرشٝضًٍٞٞ

 .ٌَُ ؽشف إٔ ٣ؼِٖ ئٜٗحء جسضرحؽٚ ذٜزج جُرشٝضًٍٞٞ -1

 .٣ٌٕٞ جإلخطحس ذحإلٜٗحء ًطحذسً ك٢ طي ٣ٞدع ُذٟ جُٔذ٣ش جُؼحّ -2

ذؼذ جٗوؼحء ع٘س ٝجقذز ػ٠ِ ضحس٣خ جعطالّ طي جإلٜٗحء ٣ظرف ٛزج جإلٜٗحء ٗحكز جُٔلؼٍٞ  -3

ؿ٤ش أٗٚ ئرج قذظ ٝهص جٗوؼحء ضِي جُلطشز، ئٕ ًحٕ جُطشف جُز١ أ٠ٜٗ جسضرحؽٚ ٓشطرٌحً ك٢ 



ٗضجع ٓغِف، ظَ جإلٜٗحء ؿ٤ش ٗحكز جُٔلؼٍٞ قط٠ جٗطٜحء جُؼ٤ِٔحش جُؼغٌش٣س أٝ ئ٠ُ إٔ ضطْ 

 .ط٢ِ، أ٣ٜٔح جعطـشم كطشز أؽٍٞػ٤ِٔحش ئػحدز جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ئ٠ُ ٝؽٜ٘ح جأل

 جُٔــحدز جُغحدعس ٝجألسذؼٕٞ

 جإلخطحسجش

٣خطش جُٔذ٣ش جُؼحّ ؾ٤ٔغ جألؽشجف جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز ٝجألْٓ جُٔطكذز ذا٣ذجع ؾ٤ٔغ طٌٞى  

ًٝزُي  42ٝ 41جُطظذ٣ن أٝ جُورٍٞ أٝ جُٔٞجكوس أٝ جالٗؼٔحّ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدض٤ٖ 

 .45ئٜٗحء جالسضرحؽ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز  ذاخطحسجش

 جُٔــحدز جُغحذؼس ٝجألسذؼٕٞ

 جُطغؿ٤َ ُذٟ جألْٓ جُٔطكذز

ٖٓ ٤ٓػحم جألْٓ جُٔطكذز، ٣غؿَ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ك٢ أٓحٗس جألْٓ  102ػٔالً خ جُٔحدز 

 .جُٔطكذز ذ٘حًء ػ٠ِ ؽِد جُٔذ٣ش جُؼحّ

 .ٞهؼٕٞ أدٗحٙ جُٔلٞػٕٞ سع٤ٔحً ٝئغرحضحً ُٔح ضوذّ ٝهغ ػ٠ِ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ جُٔ 

، ك٢ 1999قشس ك٢ ٓذ٣٘س الٛح١ ك٢ ٛزج ج٤ُّٞ جُغحدط ٝجُؼشش٣ٖ ٖٓ شٜش ٓحسط/أرجس  

ٗغخس ٝجقذز عطٞدع ك٢ ٓكلٞظحش ٓ٘ظٔس جألْٓ جُٔطكذز ُِطشذ٤س ٝجُؼِْ ٝجُػوحكس، ٝضغِْ 

 .ٓ٘ٚ طٞس سع٤ٔس ؽرن جألطَ ُؿ٤ٔغ جألؽشجف جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز

 

 

الخاص بحماية الممتلكات  4591البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام 

 الثقافية في حالة نزاع مسلح

 1999قشس ك٢ ٓذ٣٘س الٛح١ ك٢ جُغحدط ٝجُؼشش٣ٖ ٖٓ شٜش ٓحسط/أرجس 

 ع٤ش جُؼ٤ِٔحش جُؼذجت٤س

 ئٕ جألؽشجف ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ،

ضذسى جُكحؾس ئ٠ُ ضكغ٤ٖ قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف، ٝئ٠ُ ئهحٓس  ئر 

 .ٗظحّ ٓؼضص ُكٔح٣س ٓٔطٌِحش غوحك٤س ٓؼ٤٘س ػ٠ِ ٝؾٚ جُطكذ٣ذ



ٝضإًذ ٖٓ ؾذ٣ذ ػ٠ِ أ٤ٔٛس جألقٌحّ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جضلحه٤س قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س  

، ٝضشذد ػ٠ِ 1954ٓح٣ٞ/أ٣حس  ١14 ٣ّٞ ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف، جُظحدسز ك٢ ٓذ٣٘س الٛح

 .ػشٝسز جعطٌٔحٍ ضِي جألقٌحّ ذطذجذ٤ش ضغطٜذف ضؼض٣ض ض٘ل٤زٛح

ٝضشؿد ك٢ ضض٣ٝذ جألؽشجف جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز ك٢ ئؽحس ٛزٙ جالضلحه٤س ذٞع٤ِس ضٌٜٔ٘ح ٖٓ  

جُٔشحسًس ذظٞسز أٝغن ك٢ قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف ػٖ ؽش٣ن ئٗشحء 

 .ءجش ٓالتٔس ُٜزٙ جُـح٣سئؾشج

ٝضؼغ ك٢ جػطرحسٛح إٔ جُوٞجػذ جُ٘حظٔس ُكٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف  

 .٣٘رـ٢ إٔ ضؿحس١ ٓح ٣ؿذ ٖٓ ضطٞسجش ك٢ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ

ٝضإًذ إٔ هٞجػذ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؼشك٢ عطٞجطَ ض٘ظ٤ْ جُٔغحتَ جُط٢ ال ض٘ظٜٔح أقٌحّ ٛزج 

 .جُرشٝضًٍٞٞ

 : لوص ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣هذ جض

 جُلظَ جألٍٝ

 ٓوذٓس

 جُٔــحدز جأل٠ُٝ

 ضؼحس٣ق

 : ألؿشجع ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ

 .٣وظذ ذـ )جُطشف( جُذُٝس جُطشف ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ أ (

 .( ٖٓ جالضلحه٤س٣1وظذ ذـ )جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س( جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ًٔح ػشكص ك٢ جُٔحدز ) خ(

قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف، جُظحدسز ك٢ ٣وظذ ذـ )جالضلحه٤س( جضلحه٤س  ؼ(

 .1954ٓح٣ٞ/ أ٣حس  14الٛح١ ٣ّٞ 

 .٣وظذ ذـ )جُطشف جُغح٢ٓ جُٔطؼحهذ( جُذُٝس جُطشف ك٢ جالضلحه٤س د(

 ٣10وظذ ذـ )جُكٔح٣س جُٔؼضصز( ٗظحّ جُكٔح٣س جُٔؼضصز جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدض٤ٖ  ٛـ(

 .ٖٓ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ 11ٝ

ذ ذـ )جُٜذف جُؼغٌش١( ئقذٟ جألػ٤حٕ جُط٢ ضغْٜ، ذكٌْ ؽر٤ؼطٜح أٝ ٓٞهؼٜح أٝ ٣وظ ٝ(

جُـشع ٜٓ٘ح أٝ جعطخذجٜٓح، ئعٜحٓحً كؼحالً ك٢ جُؼَٔ جُؼغٌش١، ٝجُط٢ ٣كون ضذ٤ٓشٛح جُطحّ 



أٝ جُؿضت٢ أٝ جالعط٤الء ػ٤ِٜح أٝ ضؼط٤ِٜح ك٢ جُظشٝف جُغحتذز ك٢ رُي جُٞهص، ٤ٓضز 

 .ػغٌش٣س أ٤ًذز

)ؿ٤ش جُٔششٝع( ٓح ٣طْ ذحإلًشجٙ أٝ ذـ٤ش رُي ٖٓ ٝعحتَ جٗطٜحى جُوٞجػذ ٝجؾرس ٣وظذ ذـ  ص(

 .جُططر٤ن ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُذجخ٢ِ ُألسجػ٢ جُٔكطِس أٝ ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ

٣وظذ ذـ )جُوحتٔس( جُذ٤ُٝس ُِٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُٔشُٔٞس ذحُكٔح٣س جُٔؼضصز جُٔ٘ظٞص  ـ(

 .27جُٔحدز ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشز جُلشػ٤س )خ( ٖٓ 

 .٣وظذ ذـ )جُٔذ٣ش جُؼحّ( جُٔذ٣ش جُؼحّ ٤ُِٞٗغٌٞ ؽ(

 .٣وظذ ذـ )ج٤ُٞٗغٌٞ( ٓ٘ظٔس جألْٓ جُٔطكذز ُِطشذ٤س ٝجُؼِّٞ ٝجُػوحكس ١(

٣وظذ ذـ )جُرشٝضًٍٞٞ جألٍٝ( ذشٝضًٍٞٞ قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف،  ى(

 .1954ٓح٣ٞ/أ٣حس  14جُظحدس ك٢ الٛح١ ٣ّٞ 

 دز جُػح٤ٗسجُٔــح

 جُؼالهس ذحالضلحه٤س

 .٣ٌَٔ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ جالضلحه٤س ك٤ٔح ٣خض جُؼالهحش ذ٤ٖ جألؽشجف ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ 

 جُٔــحدز جُػحُػس

 ٗطحم جُططر٤ن

ذحإلػحكس ئ٠ُ جألقٌحّ جُط٢ ض٘طرن ك٢ ٝهص جُغِْ، ٣٘طرن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ك٢ جألٝػحع  -1

 1جُٔشحس ئ٤ُٜح ك٢ جُلوشض٤ٖ 

 .22ٖٓ جُٔحدز  1ٖٓ جالضلحه٤س، ٝك٢ جُلوشز  18جُٔحدز  ٖٓ 2ٝ

ػ٘ذٓح ٣ٌٕٞ أقذ أؽشجف جُ٘ضجع جُٔغِف ؿ٤ش ٓشضرؾ ذٜزج جُرشٝضًٍٞٞ، ٣ظَ جألؽشجف ك٢  -2

ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٓشضرط٤ٖ ذٚ ك٢ ػالهطْٜ ذذُٝس ؽشف ك٢ جُ٘ضجع ٤ُٝغص ٓشضرطس 

 .ٓص ضطرن ضِي جألقٌحّذحُرشٝضًٍٞٞ ئرج هرِص ضِي جُذُٝس أقٌحّ جُرشٝضًٍٞٞ ٝٓحدج

 جُٔــحدز جُشجذؼس

 جُؼالهس ذ٤ٖ جُلظَ جُػحُع ٝأقٌحّ أخشٟ ٖٓ جالضلحه٤س ٝذ٤ٖ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ

 : ضطرن أقٌحّ جُلظَ جُػحُع ٖٓ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ دٕٝ ئخالٍ

 .ذططر٤ن أقٌحّ جُلظَ جألٍٝ ٖٓ جالضلحه٤س أٝ أقٌحّ جُلظَ جُػح٢ٗ ٖٓ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ أ (



أقٌحّ جُلظَ جُػح٢ٗ ٖٓ جالضلحه٤س ذحعطػ٘حء أٗٚ، ك٤ٔح ٣خض جُؼالهس ذ٤ٖ جألؽشجف ذططر٤ن  خ(

ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، أٝ ك٤ٔح ٣خض جُؼالهس ذ٤ٖ دُٝس ؽشف ك٤ٚ ٝدُٝس أخشٟ ضورَ ٛزج 

، ق٤ع ضٌٕٞ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س هذ ٓ٘كص 3ٖٓ جُٔحدز  2جُرشٝضًٍٞٞ ٝضطروٚ ٝكوحً ُِلوشز 

 .ًِط٤ٜٔح، ال ضطرن ئال أقٌحّ جُكٔح٣س جُٔؼضصز قٔح٣س خحطس ٝقٔح٣س ٓؼضصز

 جُلظَ جُػح٢ٗ

 أقٌحّ ػحٓس ذشإٔ جُكٔح٣س

 جُٔــحدز جُخحٓغس

 طٕٞ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س

ضشَٔ جُطذجذ٤ش جُطكؼ٤ش٣س جُط٢ ضطخز ك٢ ٝهص جُغِْ ُظٕٞ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٖٓ ج٥غحس 

قغد جالهطؼحء ٓح ٢ِ٣ : ئػذجد  ٖٓ جالضلحه٤س، 3ؿ٤ش جُٔطٞهؼس ُ٘ضجع ٓغِف ػٔالً ذحُٔحدز 

هٞجتْ قظش، ٝجُطخط٤ؾ ُطذجذ٤ش جُطٞجسب ُِكٔح٣س ٖٓ جُكشجتن أٝ ٖٓ ج٤ٜٗحس جُٔرح٢ٗ، 

ٝجالعطؼذجد ُ٘وَ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُٔ٘وُٞس أٝ ضٞك٤ش جُكٔح٣س ُطِي جُٔٔطٌِحش ك٢ ٓٞهؼٜح، 

 .ٝضؼ٤٤ٖ جُغِطحش جُٔخطظس جُٔغثُٞس ػٖ طٕٞ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س

 ـحدز جُغحدعسجُٔـ

 جقطشجّ جُٔٔطٌِحش ج ُػوحك٤س

 : ٖٓ جالضلحه٤س 4ذٜذف ًلحُس جقطشجّ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٝكوحً ُِٔحدز 

 2ال ٣ؿٞص جُطزسع ذحُؼشٝسجش جُؼغٌش٣س جُوٜش٣س ُِطخ٢ِ ػٖ جالُطضجٓحش ػٔالً ذحُلوشز  ( أ

ئال ئرج ًحٗص، ٝٓح ٖٓ جالضلحه٤س ٖٓ أؾَ ضٞؾ٤ٚ ػَٔ ػذجت٢ ػذ ٓٔطٌِحش غوحك٤س  4ٖٓ جُٔحدز 

 : دجٓص

 .ضِي جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س هذ قُٞص ٖٓ ق٤ع ٝظ٤لطٜح، ئ٠ُ ٛذف ػغٌش١ -1

ُْٝ ٣ٞؾذ ذذ٣َ ػ٢ِٔ ُطكو٤ن ٤ٓضز ػغٌش٣س ٓٔحغِس ٤ُِٔضز جُط٢ ٣ط٤كٜح ضٞؾ٤ٚ ػَٔ  -2

 .ػذجت٢ ػذ رُي جُٜذف

 2 ذحُلوشز ال ٣ؿٞص جُطزسع ذحُؼشٝسجش جُؼغٌش٣س جُوٜش٣س ُِطخ٢ِ ػٖ جالُطضجٓحش ػٔالً  خ(

ٖٓ جالضلحه٤س ٖٓ أؾَ جعطخذجّ ٓٔطٌِحش غوحك٤س ألؿشجع ٣شؾف إٔ ضؼشػٜح  4ٖٓ جُٔحدز 

ُطذ٤ٓش أٝ ػشس ئال ئرج ُْ ٣ٞؾذ، ٝٓحدجّ ُْ ٣ٞؾذ، خ٤حس ٌٖٓٔ ذ٤ٖ رُي جالعطخذجّ ُِٔٔطٌِحش 

 .جُػوحك٤س ٝذ٤ٖ أعِٞخ آخش ٣ٌٖٔ جضرحػٚ ُطكو٤ن ٤ٓضز ػغٌش٣س ٓٔحغِس



ُطزسع ذحُؼشٝسجش جُؼغٌش٣س جُوٜش٣س ئال هحتذ هٞز ػغٌش٣س ضؼحدٍ ك٢ ال ٣طخز هشجس ج ؼ (

 .قؿٜٔح أٝ ضلٞم قؿْ ًط٤رس، أٝ هٞز أطـش ئرج ُْ ضغٔف جُظشٝف ذـ٤ش رُي

ك٢ قحُس ٛؿّٞ ٣وّٞ ذ٘حًء ػ٠ِ هشجس ٣طخز ٝكوحً ُِلوشز جُلشػ٤س )أ(، ٣ؼط٠ ئٗزجس ٓغرن  د (

 .كؼ٢ِ ق٤ػٔح عٔكص جُظشٝف ذزُي

 سجُٔــحدز جُغحذؼ

 جالقط٤حؽحش أغ٘حء جُٜؿّٞ

دٕٝ ئخالٍ ذحقط٤حؽحش أخشٟ ٣وطؼ٢ جُوحٕٗٞ جإلٗغح٢ٗ جُذ٢ُٝ جضخحرٛح ك٢ ض٘ل٤ز جُؼ٤ِٔحش  

 : جُؼغٌش٣س، ٣ؼٔذ ًَ ؽشف ك٢ جُ٘ضجع ئ٠ُ

ذزٍ ًَ ٓح ك٢ ٝعؼٚ ػ٤ِٔحً ُِطكون ٖٓ إٔ جألٛذجف جُٔضٓغ ٜٓحؾٔطٜح ٤ُغص ٓٔطٌِحش  ( أ

 .جالضلحه٤سٖٓ  4غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جُٔحدز 

جضخحر ؾ٤ٔغ جالقط٤حؽحش جُٔغططحػس ػ٘ذ ضخ٤ش ٝعحتَ ٝأعح٤ُد جُٜؿّٞ ذٜذف ضؿ٘د  خ(

ٖٓ جالضلحه٤س، ٝػ٠ِ أ١ جألقٞجٍ  4جإلػشجس جُؼشػ٢ ذٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جُٔحدز 

 .قظش رُي ك٢ أػ٤ن ٗطحم ٌٖٓٔ

م أػشجس ػشػ٤س جالٓط٘حع ػٖ جضخحر هشجس ذشٖ أ١ ٛؿّٞ هذ ٣طٞهغ ضغررٚ ك٢ ئُكح ؼ (

ٖٓ جالضلحه٤س، ضطؿحٝص ٓح ٣طٞهغ إٔ ٣كووٚ  4ٓلشؽس ذٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جُٔحدز 

 .رُي جٍ ٛؿّٞ ٖٓ ٤ٓضز ػغٌش٣س ِٓٔٞعس ٝٓرحششز

 : ئُـحء أٝ ضؼ٤ِن أ١ ٛؿّٞ ئرج جضؼف د (

 .ٖٓ جالضلحه٤س 4إٔ جُٜذف ٣طٔػَ ك٢ ٓٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جُٔحدز  -1

جُٜؿّٞ هذ ٣طٞهغ ضغررٚ ك٢ ئُكحم أػشجس ػشػ٤س ٓلشؽس ذٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس إٔ  -2

ٖٓ جالضلحه٤س، ضطؿحٝص ٓح ٣طٞهغ إٔ ٣كووٚ رُي جُٜؿّٞ ٖٓ ٤ٓضز ػغٌش٣س  4ذٔٞؾد جُٔحدز 

 .ِٓٔٞعس ٝٓرحششز

 جُٔــحدز جُػحٓ٘س

 جالقط٤حؽحش ٖٓ آغحس جألػٔحٍ جُؼذجت٤س

 : ، ذٔح ٢ِ٣ضوّٞ أؽشجف جُ٘ضجع ئ٠ُ أهظ٠ قذ ٓغططحع

ئذؼحد جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُٔ٘وُٞس ػٖ ؾٞجس جألٛذجف جُؼغٌش٣س أٝ ضٞك٤ش قٔح٣س ًحك٤س ُٜح  ( أ

 .ك٢ ٓٞهؼٜح



 .ضؿ٘د ئهحٓس أٛذجف ػغٌش٣س ػ٠ِ ٓوشذس ٖٓ ٓٔطٌِحش غوحك٤س خ(

 جُٔــحدز جُطحعؼس

 قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ جألسجػ٢ جُٔكطِس

ٖٓ جالضلحه٤س، ٣كشّ ٣ٝٔ٘غ ؽشف ٣كطَ أسجػ٢ أٝ  5ٝ 4 دٕٝ ئخالٍ ذأقٌحّ جُٔحدض٤ٖ -1

 : ؾضءجً ٖٓ أسجػ٢ ؽشف آخش، ك٤ٔح ٣طؼِن ذحألسجػ٢ جُٔكطِس

أ١ ضظذ٣ش ؿ٤ش ٓششٝع ُٔٔطٌِحش غوحك٤س ٝأ١ ٗوَ ؿ٤ش ٓششٝع ُطِي جُٔٔطٌِحش أٝ ٗوَ  ( أ

 ٤ٌُِٔطٜح

طٕٞ جُٔٔطٌِحش أ١ أػٔحٍ ض٘و٤د ػٖ ج٥غحس، ذحعطػ٘حء جُكحالش جُط٢ ٣كطْ ك٤ٜح رُي  خ(

 .جُػوحك٤س أٝ ضغؿ٤ِٜح أٝ جُكلحظ ػ٤ِٜح

ئؾشجء أ١ ضـ٤٤ش ك٢ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س أٝ ك٢ أٝؾٚ جعطخذجٜٓح ٣وظذ ذٚ ئخلحء أٝ  ؼ (

 .ضذ٤ٓش أ١ شٞجٛذ غوحك٤س أٝ ضحس٣خ٤س أٝ ػ٤ِٔس

ضؿشٟ أ١ ػ٤ِٔحش ض٘و٤د ػٖ ٓٔطٌِحش غوحك٤س أٝ ئدخحٍ ضـ٤٤شجش ػ٤ِٜح أٝ ػ٠ِ أٝؾٚ  -2

ٜٓح ك٢ ضؼحٕٝ ٝغ٤ن ٖٓ جُغِطحش جُٞؽ٤٘س جُٔخطظس ُألسجػ٢ جُٔكطِس، ٓح ُْ ضكَ جعطخذج

 .جُظشٝف دٕٝ رُي

 جُلظَ جُػحُع

 جُكٔح٣س جُٔؼضصز

 جُٔــحدز جُؼحششز

 جُكٔح٣س جُٔؼضصز

٣ؿٞص ٝػغ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٢ ز ضكص جُكٔح٣س جُٔؼضصز شش٣طس إٔ ضطٞجكش ك٤ٜح جُششٝؽ 

 : جُػالغس جُطح٤ُس

 .ضشجغحً غوحك٤حً ػ٠ِ أًرش ؾحٗد ٖٓ جأل٤ٔٛس ذحُ٘غرس ئ٠ُ جُرشش٣س إٔ ضٌٕٞ ( أ

إٔ ضٌٕٞ ٓك٤ٔس ذطذجذ٤ش هح٤ٗٞٗس ٝئدجس٣س ٓ٘حعرس ػ٠ِ جُظؼ٤ذ جُٞؽ٢٘ ضؼطشف ُٜح  خ(

 .ذو٤ٔطٜح جُػوحك٤س ٝجُطحس٣خ٤س جالعطػ٘حت٤س ٝضٌلَ ُٜح أػ٠ِ ٓغطٟٞ ٖٓ جُكٔح٣س

ٓٞجهغ ػغٌش٣س، إٔ ٣ظذس جُطشف  إٔ ال ضغطخذّ ألؿشجع ػغٌش٣س أٝ ًذسع ُٞهح٣س ؼ (

 .جُز١ ٣ط٠ُٞ أٓش ٓشجهرطٜح ئػالٗحً ٣إًذ ػ٠ِ أٜٗح ُٖ ضغطخذّ ػ٠ِ ٛزج جُ٘كٞ



 جُٔــحدز جُكحد٣س ػششز

 ٓ٘ف جُكٔح٣س جُٔؼضصز

٣٘رـ٢ ٌَُ ؽشف إٔ ٣وذّ ئ٠ُ جُِؿ٘س هحتٔس ذحُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُط٢ ٣غطِضّ ؽِد ٓ٘كٜح  -1

 قٔح٣س ٓؼضصز

ُِطشف جُز١ ُٚ جخطظحص أٝ قن ٓشجهرس جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س إٔ ٣طِد ئدسجؾٜح ػ٠ِ  -2

. ٣ٝطؼٖٔ ٛزج جُطِد 27)خ( ٖٓ جُٔحدز  1جُوحتٔس جُٔضٓغ ئٗشحؤٛح ٝكوحً ُِلوشز جُلشػ٤س 

. ُِٝؿ٘س إٔ ضذػٞ 10ؾ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش جُؼشٝس٣س رجش جُظِس ذحُٔؼح٤٣ش جُٞجسدز ك٢ جُٔحدز 

 .دسجؼ ٓٔطٌِحش غوحك٤س ػ٠ِ جُوحتٔسأقذ جألؽشجف ئ٠ُ ؽِد ئ

ألؽشجف أخشٟ، ُِٝؿ٘س جُذ٤ُٝس ُِذسع جألصسم ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُك٤ٌٓٞس رجش  -3

جُخرشز جُٔطخظظس ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ، إٔ ضض٢ً ُِؿ٘س ٓٔطٌِحش غوحك٤س ٓؼ٤٘س، ٝك٢ قحالش 

 .٤س ػ٠ِ جُوحتٔسًٜزٙ، ُِؿ٘س إٔ ضذػٞ أقذ جألؽشجف ئ٠ُ ؽِد ئدسجؼ ضِي جُٔٔطٌِحش جُػوحك

ال ٣خَ ؽِد ئدسجؼ ٓٔطٌِحش غوحك٤س ٝجهؼس ك٢ أسجع ضذػ٢ أًػش ٖٓ دُٝس ع٤حدضٜح أٝ  -4

 .ٝال٣طٜح ػ٤ِٜح، ٝال ئدسجؼ ضِي جُٔٔطٌِحش، ذكحٍ ٖٓ جألقٞجٍ، ذكوٞم أؽشجف جُ٘ضجع

قحٍ ضِو٢ جُِؿ٘س ؽِد ئدسجؼ ػ٠ِ جُوحتٔس، ضرِؾ جُِؿ٘س ؾ٤ٔغ جألؽشجف ذزُي جُطِد،  -5

ُٝألؽشجف إٔ ضوذّ ئ٠ُ جُِؿ٘س، ك٢ ؿؼٕٞ عط٤ٖ ٣ٞٓحً، جقطؿحؾحش ذشإٔ ؽِد ًٜزج، ٝال ضؼذ 

، ٝضٌٕٞ ٓكذدز ٝرجش طِس 10ٛزٙ جالقطؿحؾحش ئال ذحالعط٘حد ئ٠ُ جُٔؼح٤٣ش جُٞجسدز ك٢ جُٔحدز 

ٝض٘ظش جُِؿ٘س ك٢ جالقطؿحؾحش ضحسًس ُِطشف جُطحُد ُإلدجسؼ كشطس ٓؼوُٞس ذٞهحتغ ٓؼ٤٘س. 

ُِشد هرَ إٔ ضطخز هشجسجً ذشأٜٗح. ٝػ٘ذٓح ضؼشع ضِي جالقطؿحؾحش ػ٠ِ جُِؿ٘س، ضطخز هشجسجش 

، ذأؿِر٤س أسذؼس أخٔحط أػؼحتٜح 26جإلدسجؼ ػ٠ِ جُوحتٔس، ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جُٔحدز 

 .جُكحػش٣ٖ ٝجُٔظٞض٤ٖ

، ػ٘ذ جُرص ك٢ ؽِد ٓح، إٔ ضِطٔظ جُٔشٞسز ُذٟ جُٔ٘ظٔحش جُك٤ٌٓٞس ٝؿ٤ش ٣٘رـ٢ ُِؿ٘س -6

 .جُك٤ٌٓٞس، ًٝزُي ُذٟ خرشجء أكشجد

ال ٣ؿٞص إٔ ٣طخز هشجس ذٔ٘ف جُكٔح٣س جُٔؼضصز أٝ ذٔ٘ؼٜح ئال ذحالعط٘حد ئ٠ُ جُٔؼح٤٣ش جُٞجسدز  -7

 .10ك٢ جُٔحدز 

إٔ جُطشف جُطحُد إلدسجؼ ك٢ قحالش جعطػ٘حت٤س، ػ٘ذٓح ضٌٕٞ جُِؿ٘س هذ خِظص ئ٠ُ  -8

، 10ٓٔطٌِحش غوحك٤س ػ٠ِ جُوحتٔس ال ٣غطط٤غ جُٞكحء ذٔؼح٤٣ش جُلوشز جُلشػ٤س )خ( ٖٓ جُٔحدز 

٣ؿٞص ُِؿ٘س إٔ ضوشس ٓ٘ف قٔح٣س ٓؼضصز شش٣طس إٔ ٣وذّ جُطشف جُطحُد ؽِرحً ذحُٔغحػذز 

 .32جُذ٤ُٝس ذٔٞؾد جُٔحدز 



، ذحالعط٘حد ئ٠ُ قحُس جُطٞجسب، قٔح٣س قحٍ ٗشٞخ جُوطحٍ، ألقذ أؽشجف جُ٘ضجع إٔ ٣طِد -9

ٓؼضصز ُٔٔطٌِحش غوحك٤س ضخؼغ ُٞال٣طٚ أٝ ٓشجهرطٚ، ذاذالؽ ٛزج جُطِد ئ٠ُ جُِؿ٘س، ٝضشعَ 

جُِؿ٘س ٛزج جُطِد ػ٠ِ جُلٞس ئ٠ُ ؾ٤ٔغ أؽشجف جُ٘ضجع. ٝك٢ ضِي جُكحالش، ض٘ظش جُِؿ٘س 

هشجس ٓ٘ف قٔح٣س ٓؼضصز ذظلس ٓغطؼؿِس ك٤ٔح ضوذٓٚ جألؽشجف جُٔؼ٤٘س ٖٓ جقطؿحؾحش، ٣ٝطخز 

ذأؿِر٤س أسذؼس أخٔحط ٖٓ  -26ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جُٔحدز -ٓإهطس ذأعشع ٓح ٣ٌٖٔ، ًٝزُي 

جألػؼحء جُكحػش٣ٖ ٝجُٔظٞض٤ٖ. ٣ٝؿٞص إٔ ضٔ٘ف جُِؿ٘س قٔح٣س ٓؼضصز ٓإهطس س٣ػٔح ضظٜش 

ط٤ٖ ٗطحتؽ جإلؾشجءجش جُ٘ظح٤ٓس ُٔ٘ف جُكٔح٣س جُٔؼضصز، شش٣طس جُٞكحء ذأقٌحّ جُلوشض٤ٖ جُلشػ٤

 .10) أ ( ٝ) ؼ ( ٖٓ جُٔحدز 

 .ضٔ٘ف جُِؿ٘س جُكٔح٣س جُٔؼضصز ُِٔٔطٌِحش جُػوحك٤س قحٍ ئدسجؾٜح ػ٠ِ جُوحتٔس -10

٣شعَ جُٔذ٣ش جُؼحّ دٕٝ ئذطحء ئ٠ُ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكذز ٝئ٠ُ ؾ٤ٔغ جألؽشجف،  -11

 .ئشؼحسجً ذأ١ هشجس ضطخزٙ جُِؿ٘س ذادسجؼ ٓٔطٌِحش غوحك٤س ػ٠ِ جُوحتٔس

 ٔــحدز جُػح٤ٗس ػششزجُ

 قظحٗس جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُٔشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز

ضٌلَ أؽشجف جُ٘ضجع قظحٗس جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُٔشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز ذحالٓط٘حع ػٖ  

جعطٜذجف ضِي جُٔٔطٌِحش ذحُٜؿّٞ أٝ ػٖ أ١ جعطخذجّ ُٔٔطٌِحش غوحك٤س أٝ ؾٞجسٛح جُٔرحشش 

 .ك٢ دػْ جُؼَٔ جُؼغٌش١

 ز جُػحُػس ػششزجُٔــحد

 كوذجٕ جُكٔح٣س جُٔؼضصز

 : ال ضلوذ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س جُٔشُٔٞس ذحُكٔح٣س جُٔؼضصز ضِي جُكٔح٣س ئال -1

 ، أ14ٝئرج ػِوص أٝ أُـ٤ص ضِي جُكٔح٣س ٝكوحً ُِٔحدز  ( أ

 .ئرج أطركص ضِي جُٔٔطٌِحش، ذكٌْ جعطخذجٓٚ ج، ٛذكحً ػغٌش٣حً، ٝٓحدجٓص ػ٠ِ ضِي جُكحٍ ( خ

جُظشٝف جُٞجسدز ذحُلوشز جُلشػ٤س )خ( ال ٣ؿٞص إٔ ضطخز ضِي جُٔٔطٌِحش ٛذكحً ُٜؿّٞ ك٢  -2

 : ئال

ئرج ًحٕ جُٜؿّٞ ٛٞ جُٞع٤ِس جُٔغططحػس جُٞق٤ذز إلٜٗحء جعطخذجّ جُٔٔطٌِحش ػ٠ِ جُ٘كٞ  ( أ

 .()خ 1جُٔشحس ئ٤ُٚ ك٢ جُلوشز جُلشػ٤س 



تَ جُٜؿّٞ ٝأعح٤ُرٚ ذٜذف ئرج جضخزش ؾ٤ٔغ جالقط٤حؽحش جُٔغططحػس ك٢ جخط٤حس ٝعح ( خ

ئٜٗحء رُي جالعطخذجّ ٝضؿ٘د جإلػشجس ذحُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س أٝ، ػ٠ِ أ١ جألقٞجٍ، قظشٙ ك٢ 

 .أػ٤ن ٗطحم ٌٖٓٔ

 : ٓح ُْ ضكَ جُظشٝف دٕٝ رُي ذغرد ٓوطؼ٤حش جُذكحع جُلٞس١ ػ٠ِ جُ٘لظ ؼ (

 .٣ظذس جألٓش ذحُٜؿّٞ ػ٠ِ أػ٠ِ جُٔغط٣ٞحش جُط٘ل٤ز٣س ُِو٤حدز -1

س ئٗزجس ٓغرن كؼ٢ِ ئ٠ُ جُوٞجش جُٔؿحذٜس ذطِد ئٜٗحء جالعطخذجّ جُٔشحس ئ٤ُٚ ك٢ ٣ظذ -2

 )خ(، ٝ 1جُلوشز جُلشػ٤س 

 .ضطحـ ُوٞز جُٔؿحذٜس كطشز ٓؼوُٞس ٖٓ جُٞهص ضٌٜٔ٘ح ٖٓ ضظك٤ف جُٞػغ -3

 جُٔــحدز جُشجذؼس ػششز

 ضؼ٤ِن جُكٔح٣س جُٔؼضصز ٝئُـحؤٛح

ٖٓ  10حء ذأ١ ٖٓ جُٔؼح٤٣ش جُٞجسدز ك٢ جُٔحدز ػ٘ذٓح ضٌق جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ػٖ جُٞك -1

ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ُِؿ٘س إٔ ضؼِن شُٜٔٞح ذحُكٔح٣س جُٔؼضصز أٝ ضِـ٤ٚ ذكزف ضِي جُٔٔطٌِحش 

 .جُػوحك٤س ٖٓ جُوحتٔس

ذٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز  ك٤ٔح ٣طؼِن 12ك٢ قحُس جٗطٜحى خط٤ش ُِٔحدز  -2

جُؼغٌش١، ُِؿ٘س إٔ ضؼِن شُٜٔٞح ذحُكٔح٣س جُٔؼضصز، ٝك٢ ٗط٤ؿس العطخذجٜٓح ك٢ دػْ جُؼَٔ 

قحُس جعطٔشجس ضِي جالٗطٜحًحش، ُِؿ٘س إٔ ضؼٔذ ذظلس جعطػ٘حت٤س ئ٠ُ ئُـحء شٍٔٞ ضِي 

 .جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ذحُكٔح٣س جُٔؼضصز ذكزكٜح ٖٓ جُوحتٔس

جألؽشجف ك٢ ٣شعَ جُٔذ٣ش جُؼحّ دٕٝ ئذطحء ئ٠ُ جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكذز ٝئ٠ُ ؾ٤ٔغ  -3

 .ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ئشؼحسجً ذأ١ هشجس ضطخزٙ جُِؿ٘س ذطؼ٤ِن جُكٔح٣س جُٔؼضصز أٝ ذاُـحتٜح

 .ضط٤ف جُِؿ٘س، هرَ إٔ ضطخز هشجسجً ًٜزج، ُألؽشجف كشطس إلذذجء ٝؾٜحش ٗظشْٛ -4

 

 

 جُلظَ جُشجذغ

 جُٔغث٤ُٞس جُؿ٘حت٤س ٝجُٞال٣س جُوؼحت٤س

 جُٔــحدز جُخحٓغس ػششز



 جُخط٤شز ُٜزج جُرشٝضًٍٞٞ جالٗطٜح ًحش

٣ٌٕٞ أ١ شخض ٓشضٌرحً ُؿش٣ٔس ذحُٔؼ٠٘ جُٔوظٞد ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ئرج جهطشف رُي  -1

 : جُشخض ػٔذجً، ٝجٗطٜحًحً ُالضلحه٤س أٝ ُٜزج جُرشٝضًٍٞٞ، أ٣حً ٖٓ جألكؼحٍ جُطح٤ُس

 .جعطٜذجف ٓٔطٌِحش غوحك٤س ٓشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز، ذحُٜؿّٞ ( أ

حش غوحك٤س ٓشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز، أٝ جعطخذجّ ؾٞجسٛح جُٔرحشش، ك٢ دػْ جعطخذجّ ٓٔطٌِ ( خ

 .جُؼَٔ جُؼغٌش١

ئُكحم دٓحس ٝجعغ جُ٘طحم ذٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جالضلحه٤س ٝٛزج جُرشٝضًٍٞٞ،  ؼ (

 .أٝ جالعط٤الء ػ٤ِٜح

 .جعطٜذجف ٓٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جالضلحه٤س ٝٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ذحُٜؿّٞ د (

 .ٛـ( جسضٌحخ عشهس أٝ ٜٗد أٝ جخطالط أٝ ضخش٣د ُٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓك٤ٔس ذٔٞؾد جالضلحه٤س

٣ؼطٔذ ًَ ؽشف ٖٓ جُطذجذ٤ش ٓح ٣ِضّ الػطرحس جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ٛزٙ جُٔحدز  -2

ٝضِطضّ جألؽشجف  .ؾشجتْ ذٔٞؾد هحٗٞٗٚ جُذجخ٢ِ، ُٝلشع ػوٞذحش ٓ٘حعرس ػ٠ِ ٓشضٌر٤ٜح

دب جُوحٕٗٞ جُؼحٓس ٝٓرحدب جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ، ذٔح ك٢ رُي جُوٞجػذ ٢ٛٝ ذظذد رُي ذٔرح

جُوحػ٤س ذٔذ ٗطحم جُٔغث٤ُٞس جُؿ٘حت٤س جُلشد٣س ئ٠ُ أشخحص ؿ٤ش أُٝثي جُز٣ٖ جسضٌرٞج جُلؼَ 

 .جُؿ٘حت٢ ذشٌَ ٓرحشش

 جُٔــحدز جُغحدعس ػششز

 جُٞال٣س جُوؼحت٤س

ُطشش٣ؼ٤س جُالصٓس إلٗشحء ٝال٣طٜح ، ضطخز ًَ دُٝس ؽشف جُطذجذ٤ش ج2دٕٝ جإلخالٍ ذحُلوشز  -1

 : ك٢ جُكحالش جُطح٤ُس 15جُوؼحت٤س ػ٠ِ جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 

 .ػ٘ذٓح ضشضٌد ؾش٣ٔس ًٜزٙ ػ٠ِ أسجػ٢ ضِي جُذُٝس ( أ

 .ػ٘ذٓح ٣ٌٕٞ جُٔؿشّ جُٔضػّٞ ٓٞجؽ٘حً ُطِي جُذُٝس ( خ

( ٝ)خ( ٝ)ؼ( ٖٓ جُٔحدز ك٢ قحُس جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س )أ ؼ (

 .، ػ٘ذٓح ٣ٌٕٞ جُٔؿشّ جُٔضػّٞ ٓٞؾٞدجً ػ٠ِ أسجػ٤ٜح15

 : ٖٓ جالضلحه٤س 28ك٤ٔح ٣طؼِن ذٔٔحسعس جُٞال٣س جُوؼحت٤س، ٝدٕٝ جإلخالٍ ذحُٔحدز  -2



ال ٣غطرؼذ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ضكَٔ جُٔغث٤ُٞس جُؿ٘حت٤س جُلشد٣س أٝ ٓٔحسعس جُٞال٣س  ( أ

ٞؽ٢٘ أٝ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جٌُٖٔٔ جُططر٤ن، ًٔح ال ٣٘حٍ ٖٓ جُوؼحت٤س ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُ

 .ٓٔحسعس جُٞال٣س جُوؼحت٤س ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ ج ُؼشك٢

ذحعطػ٘حء جُكحُس جُط٢ ٣ٌٖٔ ك٤ٜح إٔ ضورَ دُٝس ٤ُغص ؽشكحً ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ أقٌحٓٚ  خ(

ؽ٢٘ دُٝس ٤ُغص ؽشكحً ، كإ أكشجد جُوٞجش جُٔغِكس ٝٓٞج3ٖٓ جُٔحدز  2ٝضطروٜح ٝكوحً ُِلوشز 

ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ذحعطػ٘حء ٓٞجؽ٤ٜ٘ح جُز٣ٖ ٣خذٕٓٞ ك٢ هٞجش ٓغِكس ُذُٝس ؽشف ك٢ 

ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ال ٣طكِٕٔٞ ٓغث٤ُٞس ؾ٘حت٤س كشد٣س ذٔٞؾد ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ًٔح ال 

٣لشع ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ جُطضجٓحً ذاٗشحء ٝال٣س هؼحت٤س ػ٠ِ أٓػحٍ ٛإالء جألشخحص ٝال 

 .ْٜٔذطغ٤ِ

 جُٔــحدز جُغحذؼس ػششز

 جُٔوحػحز

٣ؼٔذ جُطشف جُز١ ٣ٞؾذ ػ٠ِ أسجػ٤ٚ جُشخض جُز١ ٣ذػ٠ جسضٌحذٚ ؾش٣ٔس ٓ٘ظٞطحً  -1

، ئرج ُْ ٣غِْ رُي جُشخض، 15) أ ( ٝ)خ( ٝ) ؼ( ٖٓ جُٔحدز  1ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س 

ضٚ جُٔخطظس ئ٠ُ ػشع جُوؼ٤س، دٕٝ أ١ جعطػ٘حء ًحٕ ٝدٕٝ ضأخ٤ش ال ٓرشس ُٚ، ػ٠ِ عِطح

ُـشع جُٔوحػحز ٝكن ئؾشجءجش ذٔٞؾد هحٗٞٗٚ جُذجخ٢ِ أٝ، ك٢ قحُس جٗطرحهٜح، ٝكوحً ُِوٞجػذ 

 .رجش جُظِس ٖٓ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ

دٕٝ ئخالٍ ذحُوٞجػذ رجش جُظِس ٖٓ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ، ك٢ قحُس جٗطرحهٜح، ضٌلَ أل١  -2

رشٝضًٍٞٞ، ٓؼحِٓس ٓ٘ظلس شخض ضطخز ذشأٗٚ ئؾشجءجش ك٤ٔح ٣طؼِن ذحالضلحه٤س أٝ ذٜزج جُ

ٝٓكحًٔس ػحدُس ٝكوحً ُِوحٕٗٞ جُذجخ٢ِ ُِٝوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ ك٢ ًحكس ٓشجقَ جإلؾشجءجش، ٝال 

ضٌٕٞ جُؼٔحٗحش جٌُٔلُٞس ُزُي جُشخض، ذأ١ قحٍ ٖٓ جألقٞجٍ، أد٠ٗ ٖٓ جُؼٔحٗحش جُط٢ 

 .٣٘ض ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ

 جُٔــحدز جُػحٓ٘س ػششز

 ضغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ

) أ ( ٝ) خ ( ٝ) ؼ ( ٖٓ جُٔحدز  1ضؼطرش جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س  -1

ٓ٘ذسؾس ك٢ ػذجد جُؿشجتْ جُط٢ ٣غِْ ٓشضٌرٞٛح ك٢ أ١ ٓؼحٛذز ُطغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ أذشٓص  15

ذ٤ٖ أ١ ٖٓ جألؽشجف هرَ دخٍٞ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ق٤ض جُ٘لحر ٣ٝطؼٜذ جألؽشجف ذادسجؼ ضِي 

 .ذز ُطغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ ضرشّ ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ك٢ ٝهص القنجُؿشجتْ ك٢ ًَ ٓؼحٛ



ػ٘ذٓح ٣طِو٠ ؽشف ٣ؿؼَ ضغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ ٓششٝؽحً ذٞؾٞد ٓؼحٛذز، ؽِرحً ذطغ٤ِْ ٓؿشّ  -2

ٓٞؾٜحً ٖٓ ؽشف آخش ُْ ٣رشّ ٓؼٚ ٓؼحٛذز ُطغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ، كِِطشف جُٔطِٞخ ٓ٘ٚ، ئٕ 

ٓشضٌر٢ جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح شحء، إٔ ٣ؼطرش ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ جألعحط جُوح٢ٗٞٗ ُطغ٤ِْ 

 .15) أ ( ٝ)خ( ٝ) ؼ( ٖٓ جُٔحدز  1ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س 

ضؼطرش جألؽشجف جُط٢ ال ضؿؼَ ضغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ ٓششٝؽحً ذٞؾٞد ٓؼحٛذز، جُؿشجتْ  -3

ؾشجتْ ٣غِْ  15) أ ( ٝ)خ( ٝ) ؼ( ٖٓ جُٔحدز  1جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س 

ؽشجف، ٓغ ػذّ جإلخالٍ ذحُششٝؽ جُط٢ ض٘ض ػ٤ِٜح هٞج٤ٖٗ ٓشضٌرٞٛح ك٤ٔح ذ٤ٖ ٛزٙ جأل

 .جُطشف جُٔطِٞخ ٓ٘ٚ

(، )خ( ٝ)ؼ  ) أ 1ػ٘ذ جُؼشٝسز، ضؼحَٓ جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س  -4

ًٔح ُٞ ًحٗص هذ جسضٌرص  -ألؿشجع ضغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ ك٤ٔح ذ٤ٖ جألؽشجف- 15( ٖٓ جُٔحدز 

٤ُظ ككغد ك٢ جٌُٔحٕ جُز١ ٝهؼص ك٤ٚ ذَ أ٣ؼحً ك٢ أسجػ٢ جألؽشجف جُط٢ أٗشأش ٝال٣س 

 .16ٖٓ جُٔحدز  1هؼحت٤س ٝكوحً ُِلوشز 

 جُٔــحدز جُطحعؼس ػششز

 جُٔغحػذز جُوح٤ٗٞٗس جُٔطرحدُس

ضطرحدٍ جألؽشجف أًرش هذس ٖٓ جُٔغحػذز ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُطكو٤وحش أٝ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س أٝ  -1

، ذٔح ك٢ 15ئؾشجءجش ضغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ جُٔطخزز ذشإٔ جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 

 .رُي جُٔغحػذز ك٢ جُكظٍٞ ػ٠ِ ٓح ٣ٞؾذ ُذ٣ٜح ٖٓ شٞجٛذ الصٓس ُإلؾشجءجش

ذٔح ٣طلن ٝأ١ ٓؼحٛذجش أٝ ضشض٤رحش أخشٟ  1ح ذٔٞؾد جُلوشز ضؼطِغ جألؽشجف ذحُطضجٓحضٜ -2

ذشإٔ جُٔغحػذز جُوح٤ٗٞٗس جُٔطرحدُس ضٌٕٞ ٓرشٓس ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ٔح. ٝك٢ قحُس ػذّ ٝؾٞد ٓػَ ٛزٙ 

 .جُٔؼحٛذجش أٝ جُطشض٤رحش، ضطرحدٍ جألؽشجف جُٔغحػذز ٝكوحً ُوحٜٗٞٗح جُذجخ٢ِ

 جُٔــحدز جُؼششٕٝ

 دٝجػ٢ جُشكغ

) أ  1ُٔؿش٤ٖٓ ك٢ قحُس جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س ألؿشجع ضغ٤ِْ ج -1

، ٝألؿشجع جُٔغحػذز جُوح٤ٗٞٗس جُٔطرحدُس ك٢ قحُس جُؿشجتْ 15( ٝ)خ( ٝ) ؼ( ٖٓ جُٔحدز 

، ال ضؼطرش جُؿشجتْ ؾشجتْ ع٤حع٤س أٝ ؾشجتْ ٓشضرطس ذؿشجتْ 15جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 

ع ع٤حع٤س. ٝذ٘حًء ػ٠ِ رُي ال ٣ؿٞص سكغ ؽِرحش ضغ٤ِْ ع٤حع٤س، أٝ ؾشجتْ دكؼص ئ٤ُٜح ذٞجػ

جُٔؿش٤ٖٓ أٝ ؽِرحش جُٔغحػذز جُٔطرحدُس جُٔغط٘ذز ئ٠ُ ٓػَ ٛزٙ جُؿشجتْ ُٔؿشد إٔ جألٓش 



٣طؼِن ذؿش٣ٔس ع٤حع٤س أٝ ذؿش٣ٔس ٓشضرطس ذؿش٣ٔس ع٤حع٤س أٝ ذؿش٣ٔس دكؼص ئ٤ُٜح ذٞجػع 

 .ع٤حع٤س

طضجّ ذطغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ أٝ ذطوذ٣ْ جُٔغحػذز ٤ُظ ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٓح ٣لغش ذأٗٚ جُ -2

جُوح٤ٗٞٗس جُٔطرحدُس ئرج ًحٕ ُذٟ جُطشف جُٔطِٞخ ٓ٘ٚ أعرحخ ؾٞٛش٣س ضذػٞٙ ئ٠ُ جالػطوحد 

) أ (  1ذإٔ ؽِد ضغ٤ِْ جُٔؿش٤ٖٓ ك٢ قحُس جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش جُلشػ٤س 

طرحدُس ك٢ قحُس جُؿشجتْ أٝ ؽِد جُٔغحػذز جُوح٤ٗٞٗس جُٔ 15ٝ)خ ( ٝ) ؼ( ٖٓ جُٔحدز 

، هذ هذّ ُـشع ٓكحًٔس أٝ ػوحخ شخض ذغرد ػ٘ظش رُي 15جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 

جُشخض أٝ د٣٘ٚ أٝ ؾ٘غ٤طٚ أٝ أطِٚ جإلغ٢٘ أٝ سأ٣ٚ جُغ٤حع٢، أٝ ذإٔ جالٓطػحٍ ُِطِد 

 .عٞف ٣طشضد ػ٤ِٚ ئؾكحف ذٔشًض ٛزج جُشخض أل١ عرد ٖٓ ضِي جألعرحخ

 ششٕٝجُٔــحدز جُكحد٣س ٝجُؼ

 جُطذجذ٤ش جُٔطؼِوس ذحٗطٜحًحش أخشٟ

ٖٓ جالضلحه٤س، ٣ؼطٔذ ًَ ؽشف ًَ ٓح ٣ِضّ ٖٓ ضذجذ٤ش ضشش٣ؼ٤س أٝ  28دٕٝ ئخالٍ ذحُٔحدز  

 : ئدجس٣س أٝ ضأد٣ر٤س ُؤغ جألكؼحٍ جُطح٤ُس ػ٘ذٓح ضشضٌد ػٔذجً 

 .ًٍٞٞأ١ جعطخذجّ ُِٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ جٗطٜحى ُالضلحه٤س أٝ ُٜزج جُرشٝض  أ ( )

أ١ ضظذ٣ش أٝ ٗوَ ؿ٤ش ٓششٝع ُٔٔطٌِحش غوحك٤س ٖٓ أسجع ٓكطِس جٗطٜحًحً ُالضلحه٤س أٝ  خ()

 .ُٜزج جُرشٝضًٍٞٞ

 جُلظَ جُخحٓظ

 قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس جُ٘ضجػحش جُٔغِكس

 ؿ٤ش جُٔطغٔس ذطحذغ د٢ُٝ

 جُٔــحدز جُػح٤ٗس ٝجُؼششٕٝ

 جُ٘ضجػحش جُٔغِكس ؿ٤ش جُٔطغٔس ذطحذغ د٢ُٝ

٣٘طرن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف ال ٣طغْ ذطحذغ د٢ُٝ ٣وغ دجخَ أسجػ٢ أقذ  -1

 .جألؽشجف

ال ٣٘طرن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ػ٠ِ أٝػحع جالػطشجذحش ٝجُطٞضشجش جُذجخ٤ِس، ٓػَ أقذجظ  -2

 .جُشـد ٝأػٔحٍ جُؼ٘ق جُٔ٘ؼضُس ٝجُٔطلشهس ٝؿ٤شٛح ٖٓ جألػٔحٍ جُٔٔحغِس



ٍٞ ٓح ٣طزسع ذٚ ُـشع ج٤َُ٘ ٖٓ ع٤حدز دُٝس ٓح أٝ ٖٓ ٓغث٤ُٞس ٤ُظ ك٢ ٛزج جُرشٝضًٞ -3

جُكٌٞٓس ػٖ جُو٤حّ ذٌَ جُٞعحتَ جُٔششٝػس ذكلع أٝ ئػحدز ع٤حدز جُوحٕٗٞ ٝجُ٘ظحّ ك٢ 

 .جُذُٝس، أٝ جُذكحع ػٖ جُٞقذز جُٞؽ٤٘س ُِذُٝس ٝعالٓس أسجػ٤ٜح

ُطشف ٣ذٝس ػ٠ِ أسجػ٤ٚ ٤ُظ ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٓح ٣خَ ذحُٞال٣س جُوؼحت٤س جألعحع٤س  -4

 .15ٗضجع ٓغِف ال ٣طغْ ذطحذغ د٢ُٝ قٍٞ جالٗطٜحًحش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 

٤ُظ ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٓح ٣طزسع ذٚ ًٔرشس ُِطذخَ، ػ٠ِ ٗكٞ ٓرحشش أٝ ؿ٤ش ٓرحشش  -5

ٝأل١ عرد ٖٓ جألعرحخ، ك٢ جُ٘ضجع جُٔغِف أٝ ك٢ جُشثٕٞ جُذجخ٤ِس أٝ جُخحسؾ٤س ُِطشف 

 .ٝس جُ٘ضجع ػ٠ِ أسجػ٤ٚجُز١ ٣ذ

، ػ٠ِ جُٞػغ 1ال ٣إغش ضطر٤ن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ػَ ٟ جُٞػغ جُٔشحس ئ٤ُٚ ك٢ جُلوشز  -6

 .جُوح٢ٗٞٗ ألؽشجف جُ٘ضجع

 .ُٔ٘ظٔس ج٤ُٞٗغٌٞ إٔ ضؼشع خذٓحضٜح ػ٠ِ أؽشجف جُ٘ضجع -7

 جُلظَ جُغحدط

 جُٔغحتَ جُٔإعغ٤س

 جُٔــحدز جُػحُػس ٝجُؼششٕٝ

 جُطوحء جألؽشجف

جألؽشجف ئ٠ُ جالؾطٔحع ك٢ ٗلظ جُٞهص جُز١ ٣٘ؼوذ ك٤ٚ جُٔإضٔش جُؼحّ ٤ُِٞٗغٌٞ ٣ذػ٠  -1

ٝذحُط٘غ٤ن ٓغ جؾطٔحع جألؽشجف جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز ئرج ًحٕ جُٔذ٣ش جُؼحّ ٛٞ جُذجػ٢ ئ٠ُ رُي 

 .جالؾطٔحع

 .٣ؼطٔذ جؾطٔحع جألؽشجف ٗظحٓٚ جُذجخ٢ِ -2

 : ٣ؼطِغ جؾطٔحع جألؽشجف ذحُٜٔحّ جُطح٤ُس -3

 .24ٖٓ جُٔحدز  1حخ أػؼحء جُِؿ٘س ٝكوحً ُِلوشز جٗطخ ( أ

) أ ( ٖٓ  1جُطظذ٣ن ػ٠ِ جُٔرحدب جُطٞؾ٤ٜ٤س جُط٢ ضؼذٛح جُِؿ٘س ٝكوحً ُِلوشز جُلشػ٤س  ( خ

 .27جُٔحدز 

ئػذجد ٓرحدب ضٞؾ٤ٜ٤س ضغطششذ ذٜح جُِؿ٘س ك٢ جعطخذجّ أٓٞجٍ جُظ٘ذٝم ٝجإلششجف ػ٠ِ  ؼ (

 .رُي جالعطخذجّ

 .27)د( ٖٓ جُٔحدز  1جُز١ ضوذٓٚ جُِؿ٘س ٝكوحً ُِلوشز جُلشػ٤س جُ٘ظش ك٢ جُطوش٣ش  د (



ٛـ( ٓ٘حهشس أ١ ٓشٌالش ض٘شأ ذظذد ضطر٤ن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٝئطذجس ضٞط٤حش ذشأٜٗح قغد 

 .جالهطؼحء

٣ذػٞ جُٔذ٣ش جُؼحّ ئ٠ُ جٗؼوحد جؾطٔحع جعطػ٘حت٢ ُألؽشجف ذ٘حًء ػ٠ِ ؽِد ُخٔظ ػذد  -4

 .جألؽشجف ػ٠ِ جألهَ

 جذؼس ٝجُؼششٕٝجُٔــحدز جُش

 ُؿ٘س ق٤ٔس جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف

ض٘شأ ذٔٞؾد ٛزج ُؿ٘س ُكٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف، ضطأُق ٖٓ جغ٠٘  -1

 .ػشش ؽشكحً ٣٘طخرْٜ جؾطٔحع جألؽشجف

 ضؿطٔغ جُِؿ٘س ك٢ دٝسز ػحد٣س ٓشز ك٢ جُغ٘س ٝك٢ دٝسجش جعطػ٘حت٤س ًِٔح جسضأش ػشٝسز -2

 .رُي

ػ٘ذ جُرص ك٢ ػؼ٣ٞس جُِؿ٘س، ٣غؼ٠ جألؽشجف ئ٠ُ ػٔحٕ ضٔػ٤َ ػحدٍ ُٔخطِق جُٔ٘حؽن  -3

 .ٝجُػوحكحش ك٢ جُؼحُْ

ضخطحس جألؽشجف جألػؼحء ك٢ جُِؿ٘س ٓٔػ٤ِٜح ٖٓ ذ٤ٖ أشخحص ٓإ٤ِٖٛ ك٢ ٤ٓحد٣ٖ جُطشجظ  -4

إٔ جُِؿ٘س ك٢  جُػوحك٢ أٝ جُذكحع أٝ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ ٝضغؼ٠، ذحُطشحٝس ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح، ئ٠ُ ػٔحٕ

 .ٓؿٔٞػٜح ضؼْ هذسجً ًحك٤ح ً ٖٓ جُخرشز جُٔطخظظس ك٢ ًَ ٛزٙ ج٤ُٔحد٣ٖ

 جُٔــحدز جُخحٓغس ٝجُؼششٕٝ

 ٓذز جُؼؼ٣ٞس

ض٘طخد جُذُٝس جُطشف ػؼٞجً ك٢ جُِؿ٘س ُٔذز أسذغ ع٘ٞجش ٝضٌٕٞ ٓإِٛس إلػحدز جٗطخحذٜح  -1

 .ٓرحششز ٓشز ٝجقذز ُلطشز أخشٟ

، ض٘ط٢ٜ ػؼ٣ٞس ٗظق جألػؼحء جُٔخطحس٣ٖ ك٢ أٍٝ 1 ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ أقٌحّ جُلوشز -2

جٗطخحخ ك٢ ٜٗح٣س أٍٝ دٝسز ػحد٣س الؾطٔحع جألؽشجف ض٢ِ جُذٝسز جُط٢ جٗطخرٞج ك٤ٜح، ٣ٝخطحس 

 .ست٤ظ جالؾطٔحع ٛإالء جألػؼحء ذحُوشػس ذؼذ أٍٝ ػ٤ِٔس جٗطخحخ

 

 جُٔــحدز جُغحدعس ٝجُؼششٕٝ

 جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ

 .خ٢ِضؼطٔذ جُِؿ٘س ٗظحٜٓح جُذج -1



٣طٌٕٞ جُ٘ظحخ جُوح٢ٗٞٗ ٖٓ أؿِر٤س جألػؼحء، ٝضطخز هشجسجش جُِؿ٘س ذأؿِر٤س غِػ٢  -2

 .أػؼحتٜح جُٔظٞض٤ٖ

ال ٣شحسى جألػؼحء ك٢ جُطظ٣ٞص ػ٠ِ أ١ هشجسجش ضطؼِن ذٔٔطٌِحش غوحك٤س ٓطؼشسز ٖٓ  -3

 .ٗضجع ٓغِف ْٛ أؽشجف ك٤ٚ

 جُٔــحدز جُغحذؼس ٝجُؼششٕٝ

 جُٜٔــحّ

 : ذحُٜٔحّ جُطح٤ُسضؼطِغ جُِؿ٘س  -1

 .ئػذجد ٓرحدب ضٞؾ٤ٜ٤س ُط٘ل٤ز ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ( أ

ٓ٘ف جُكٔح٣س جُٔؼضصز ُِٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٝضؼ٤ِوٜح أٝ ئُـحؤٛح ٝئٗشحء هحتٔس ذحُٔٔطٌِحش  ( خ

 .جُػوحك٤س جُٔشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز، ٝضؼٜذ ضِي جُوحتٔس ٝئرجػطٜح

ٚ ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ضكذ٣ذ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٓشجهرس ض٘ل٤ز ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٝجإلششجف ػ٤ِ ؼ (

 .جُٔشُٔٞس ذكٔح٣س ٓؼضصز

جُ٘ظش ك٢ جُطوحس٣ش جُط٢ ٣وذٜٓح جألؽشجف ٝجُطؼ٤ِن ػ٤ِٜح ٝجُطٔحط جإل٣ؼحقحش قغد  د (

جالهطؼحء، ٝئػذجد ضوش٣شٛح ذشإٔ ض٘ل٤ز ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٖٓ أؾَ ضوذ٣ٔٚ ئ٠ُ جؾطٔحع 

 .جألؽشجف

 .ٝجُ٘ظش ك٢ ضِي جُطِرحش 32س جُٔوذٓس ذٔٞؾد جُٔحدز ضِو٢ ؽِرحش جُٔغحػذز جُذ٤ُٝ  ٛـ(

 .جُرص ك٢ أٝؾٚ جعطخذجّ أٓٞجٍ جُظ٘ذٝم ٝ (

 .جُو٤حّ ذأ١ ٜٓحّ أخشٟ ٣ؼٜذ ذٜح ئ٤ُٜح جؾطٔحع جألؽشجف ص (

 .ضإد١ جُِؿ٘س ٜٓحٜٓح ذحُطؼحٕٝ ٓغ جُٔذ٣ش جُؼحّ -2

ضطؼحٕٝ جُِؿ٘س ٓغ جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس ٝجُٞؽ٤٘س، جُك٤ٌٓٞس ٝؿ٤ش ج ُك٤ٌٓٞس، جُط٢ ضٔحغَ  -3

أٛذجكٜح أٛذجف جالضلحه٤س ٝذشٝضًُٜٞٞح جألٍٝ ٝٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ُِٝؿ٘س إٔ ضذػٞ ئ٠ُ 

جؾطٔحػحضٜح ٖٓ أؾَ ٓغحػذضٜح ذظلس جعطشحس٣س ك٢ أدجء ٜٓحٜٓح، ٓ٘ظٔحش ٤ٜ٘ٓس ٓشٓٞهس 

ذح٤ُٞٗغٌٞ ػالهحش سع٤ٔس، ذٔح ك٢ رُي جُِؿ٘س جُذ٤ُٝس ُِذسع  ًحُٔ٘ظٔحش جُط٢ ضشذطٜح

جألصسم ٝج٤ُٜثحش جُذجخ٤ِس ك٤ٜح، ًٔح ٣ؿٞص دػٞز ٓٔػ٤ِٖ ُِٔشًض جُذ٢ُٝ ُذسجعس طٕٞ 

جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٝضش٤ٜٓٔح ) ئ٣ٌشّٝ ( ) ٓشًض سٝٓح ( ُِٝؿ٘س جُذ٤ُٝس ُِظ٤ِد جألقٔش، 

 .ُكؼٞس جؾطٔحػحضٜح ذظلس جعطشحس٣س



 

 دز جُػحٓ٘س ٝجُؼششٕٝجُٔــح

 جألٓـــحٗس

ضطِو٠ جُِؿ٘س جُٔغحػذز ٖٓ أٓحٗس ج٤ُٞٗغٌٞ جُط٢ ضؼذ ٝغحتن جُِؿ٘س ٝؾذجٍٝ أػٔحٍ 

 .جؾطٔحػحضٜح ٝضط٠ُٞ جُٔغث٤ُٞس ػٖ ض٘ل٤ز هشجسجضٜح

 جُٔــحدز جُطحعؼس ٝجُؼششٕٝ

 ط٘ذٝم قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف

 : شجع جُطح٤ُس٣٘شأ ذٔٞؾد ٛزج ط٘ذٝم ُألؿ -1

ضوذ٣ْ ٓغحػذز ٓح٤ُس أٝ ؿ٤ش ٓح٤ُس ُذػْ جُطذجذ٤ش جُطكؼ٤ش٣س ٝجُطذجذ٤ش جألخشٟ جُط٢ ضطخز  ( أ

، 10، ٝجُلوشز جُلشػ٤س )خ( ٖٓ جُٔحدز 5ك٢ ٝهص جُغِْ ٝكوحً ألقٌحّ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح أقٌحّ جُٔحدز 

 30ٝجُٔحدز 

ُطذجذ٤ش جُٔإهطس أٝ ؿ٤شٛح خ( ضوذ٣ْ ٓغحػذز ٓح٤ُس أٝ ؿ٤ش ٓح٤ُس ذظذد ضذجذ٤ش جُطٞجسب أٝ ج

 ٖٓ جُطذجذ٤ش جُط٢ ضطخز ٖٓ

أؾَ قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س أغ٘حء كطشجش جُ٘ضجع جُٔغِف أٝ كطشجش جُؼٞدز ئ٠ُ جُك٤حز 

 جُطر٤ؼ٤س كٞس جٗطٜحء

 .8جُؼ٤ِٔحش جُكشذ٤س ٝكوحً ألقٌحّ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح أقٌحّ جُلوشز جُلشػ٤س ) أ ( ٓـٖ جُٔحدز 

 .ٓٞجٍ جُٞدجتغ ٝكوحً ألقٌحّ جُ٘ظحّ جُٔح٢ُ ٤ُِٞٗغ٣ٌٞ٘شة جُظ٘ذٝم قغحذحً أل -2

ال ضغطخذّ جُٔرحُؾ جُٔذكٞػس ٖٓ جُظ٘ذٝم ئال ُألؿشجع جُط٢ ضوشٛح جُِؿ٘س ٝكوحً ُِٔرحدب  -3

. ُِٝؿ٘س إٔ ضورَ ٓغحٛٔحش 23) ؼ ( ٖٓ جُٔحدز  3جُطٞؾ٤ٜ٤س ًٔح ضكذدٛح جُلوشز جُلشػ٤س 

شش٣طس إٔ ضٌٕٞ جُِؿ٘س هذ هشسش ض٘ل٤ز  ٣وظش جعطخذجٜٓح ػ٠ِ ذشٗحٓؽ أٝ ٓششٝع ٓؼ٤ٖ

 .رُي جُرشٗحٓؽ أٝ جُٔششٝع

 : ضطٌٕٞ ٓٞجسد جُظ٘ذٝم ٓٔح ٢ِ٣ -4

 .ٓغحٛٔحش ؽٞػ٤س ٣وذٜٓح جألؽشجف ( أ

 : خ( ٓغحٛٔحش أٝ ٛرحش أٝ ٝطح٣ح ضوذٜٓح

 .دٍٝ أخشٟ - 1



 .ج٤ُٞٗغٌٞ أٝ ٓ٘ظٔحش أخشٟ ضحذؼس ُألْٓ جُٔطكذز -2

 .أٝ ؿ٤ش ق٤ٌٓٞسٓ٘ظٔحش أخشٟ د٤ُٝس ق٤ٌٓٞس  -3

 .٤ٛثحش ػحٓس أٝ خحطس أٝ أكشجد (4

 .أ١ كٞجتذ ضذسٛح أٓٞجٍ جُظ٘ذٝم ؼ (

جألٓٞجٍ جُٔكظِس ٖٓ ػ٤ِٔحش ؾٔغ جألٓٞجٍ ٝئ٣شجدجش جألقذجظ جُط٢ ض٘ظْ ُظحُف  د (

 .جُظ٘ذٝم

 .ٛـ( عحتش جُٔٞجسد جُط٢ ضشخض ذٜح جُٔرحدب جُطٞؾ٤ٜ٤س جُٔطروس ػ٠ِ جُظ٘ذٝم

 جُلظَ جُغحذغ

 ٗشش جُٔؼِٞٓحش ٝجُٔغحػذز جُذ٤ُٝس

 جُٔــحدز جُػالغٕٞ

 ٗشش جُٔؼِٞٓحش

ضغؼ٠ جألؽشجف ذحُٞعحتَ جُٔالتٔس، ٝالع٤ٔح ػٖ ؽش٣ن جُرشجٓؽ جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجإلػال٤ٓس،  -1

 .ئ٠ُ دػْ ضوذ٣ش ؾ٤ٔغ عٌحٜٗح ُِٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ٝجقطشجْٜٓ ُٜح

٢ ٝهص جُغِْ ٝك٢ ٝهص جُكشخ ضز٣غ جألؽشجف ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ػ٠ِ أٝعغ ٗطحم ٌٖٓٔ ك -2

 ػ٠ِ جُغٞجء

ضٌٕٞ أ١ عِطس ػغٌش٣س أٝ ٓذ٤ٗس ضؼطِغ ٝهص ٝهٞع ٗضجع ٓغِف ذٔغث٤ُٞحش ضطؼِن  -3

ذططر٤ن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ، ػ٠ِ ػِْ ضحّ ذ٘ض ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ. ُٜٝزٙ جُـح٣س ضوّٞ جألؽشجف 

 : ذٔح ٢ِ٣ قغد جالهطؼحء

 .س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ك٢ ُٞجتكٜح جُؼغٌش٣سئدسجؼ ٓرحدب ضٞؾ٤ٜ٤س ٝضؼ٤ِٔحش ذشإٔ قٔح٣ ( أ

ئػذجد ٝض٘ل٤ز ذشجٓؽ ضذس٣ر٤س ٝضؼ٤ٔ٤ِس ك٢ أٝهحش جُغِْ، ذحُطؼحٕٝ ٓغ ج٤ُٞٗغٌٞ  ( خ

 .ٝجُٔ٘ظٔحش جُك٤ٌٓٞس ٝؿ٤ش جُك٤ٌٓٞس جُٔؼ٤٘س

ئذالؽ ًَ ؽشف عحتش جألؽشجف، ٖٓ خالٍ جُٔذ٣ش جُؼحّ، ذٔؼِٞٓحش ػٖ جُوٞج٤ٖٗ  ؼ (

 .( طذجذ٤ش جُٔطخزز ذٔٞؾد جُلوشض٤ٖ جُلشػ٤ط٤ٖ ) أ ( ٝ) خٝجألقٌحّ جإلدجس٣س ٝجُ

ئذالؽ ًَ ؽشف عحتش جألؽشجف ذأعشع ٝهص ٌٖٓٔ، ٖٓ خالٍ جُٔذ٣ش جُؼحّ، ذحُوٞج٤ٖٗ   د (

 .ٝجألقٌحّ جإلدجس٣س جُط٢ هذ ضؼطٔذٛح ُؼٔحٕ ضطر٤ن جُرشٝضًٍٞٞ



 جُٔــحدز جُكحد٣س ٝجُػالغٕٞ

 جُطؼحٕٝ جُذ٢ُٝ

ؾٔحػس ػٖ -خط٤شز ُٜزج جُرشٝضًٍٞٞ، ضطؼٜذ جألؽشجف ذإٔ ضؼَٔ ك٢ قحالش قذٝظ جٗطٜحًحش 

ك٢ ضؼحٕٝ ٓغ ج٤ُٞٗغٌٞ ٝجألْٓ جُٔطكذز، ٝذٔح ٣طلن ٓغ ٤ٓػحم جألْٓ  -ؽش٣ن جُِؿ٘س أٝ كشجدٟ

 .جُٔطكذز

 جُٔــحدز جُػح٤ٗس ٝجُػالغٕٞ

 جُٔغحػذز جُذ٤ُٝس

ػوحك٤س جُٔشُٔٞس ٣ؿٞص ُطشف إٔ ٣طِد ٖٓ جُِؿ٘س ٓغحػذز د٤ُٝس ٖٓ أؾَ جُٔٔطٌِحش جُ -1

ذكٔح٣س ٓؼضصز، ًٝزُي ك٤ٔح ٣طؼِن ذاػذجد أٝ ضط٣ٞش أٝ ض٘ل٤ز جُوٞج٤ٖٗ ٝجألقٌحّ جإلدجس٣س 

 .10ٝجُطذجذ٤ش جُٔشحس ئ٤ُٜح ك٢ جُٔحدز 

٣ؿٞص ُطشف ك٢ جُ٘ضجع ٤ُظ ؽشكحً ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٌُٝ٘ٚ ٣ورَ ٣ٝطرن أقٌحٓٚ ٝكوحً  -2

 .٤ُس ٓ٘حعرس ٖٓ جُِؿ٘س، إٔ ٣طِد ٓغحػذز د2ٖٝٓ جُٔحدز  3ُِلوشز 

ضؼطٔذ جُِؿ٘س هٞجػذ ُطوذ٣ْ ؽِرحش جُٔغحػذز جُذ٤ُٝس ٝضكذد جألشٌحٍ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ  -3

 .ضطخزٛح جُٔغحػذز جُذ٤ُٝس

ضشؿغ جألؽشجف ػ٠ِ إٔ ضوذّ ػٖ ؽش٣ن جُِؿ٘س ًَ أشٌحٍ جُٔغحػذز جُطو٤٘س ئ٠ُ ٖٓ  -4

 .٣طِرٜح ٖٓ جألؽشجف ك٢ جُرشٝضًٍٞٞ أٝ ٖٓ أؽشجف جُ٘ضجع

 جُٔــحدز جُػحُػس ٝجُػالغٕٞ

 ٓغحػذز ج٤ُٞٗغٌٞ

٣ؿٞص ُطشف إٔ ٣طِد ٖٓ ج٤ُٞٗغٌٞ ضض٣ٝذٙ ذٔغحػذز ضو٤٘س ُط٘ظ٤ْ قٔح٣س ٓٔطٌِحضٚ  -1

جُػوحك٤س ك٤ٔح ٣طؼِن ذأٓٞس ٓػَ جألػٔحٍ جُطكؼ٤ش٣س ُظٕٞ جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س، أٝ جُطذجذ٤ش 

جد هٞجتْ جُكظش جُٞؽ٤٘س ُِٔٔطٌِحش جُٞهحت٤س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُالصٓس ك٢ قحالش جُطٞجسب، أٝ ئػذ

جُػوحك٤س، أٝ ذظذد أ١ ٓشٌِس أخشٟ ٗحؾٔس ػٖ ضطر٤ن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ. ٝضوذّ ج٤ُٞٗغٌٞ 

 .ضِي جُٔغحػذز ك٢ قذٝد ٓح ٣ط٤كٚ ُٜح ذشٗحٓؿٜح ٝٓٞجسدٛح

 .ضشؿغ جُذٍٝ ػ٠ِ ضوذ٣ْ ٓغحػذجش ضو٤٘س ػ٠ِ طؼ٤ذ غ٘حت٢ أٝ ٓطؼذد جألؽشجف -2

 .ضوذّ، ذٔرحدسز ٜٓ٘ح، جهطشجقحش ذٜزج جُشإٔ ئ٠ُ جألؽشجف٣شخض ٤ُِٞٗغٌٞ ذإٔ  -3

 جُلظَ جُػحٖٓ



 ض٘ل٤ز ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ

 جُٔــحدز جُشجذؼس ٝجُػالغٕٞ

 جُذٍٝ جُكح٤ٓس

 .٣طرن ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ذٔؼحٝٗس جُذٍٝ جُكح٤ٓس جٌُِٔلس ذشػح٣س ٓظحُف أؽشجف جُ٘ضجع

 جُٔــحدز جُخحٓغس ٝجُػالغٕٞ

 ئؾشجءجش جُطٞك٤ن

جُذٍٝ جُكح٤ٓس ٓغحػ٤ٜح جُك٤ٔذز ك٢ ؾ٤ٔغ جُكحالش جُط٢ ضشجٛح ك٢ طحُف جُٔٔطٌِحش ضوذّ  -1

جُػوحك٤س، ٝال ع٤ٔح ك٢ قحُس ه٤حّ خالف ذ٤ٖ أؽشجف جُ٘ضجع ك٤ٔح ٣طؼِن ذططر٤ن أقٌحّ ٛزج 

 .جُرشٝضًٍٞٞ أٝ ضلغ٤شٛح

جُٔذ٣ش  ُٜٝزج جُـشع، ٣ؿٞص ٌَُ ٖٓ جُذٍٝ جُكح٤ٓس، ئٓح ذ٘حًء ػ٠ِ دػٞز أقذ جألؽشجف أٝ -2

جُؼحّ أٝ ذٔرحدسز ٜٓ٘ح، إٔ ضوطشـ ػ٠ِ أؽشجف جُ٘ضجع ض٘ظ٤ْ جؾطٔحع ُٔٔػ٤ِٜح، ٝذظلس خحطس 

ُِغِطحش جُٔغثُٞس ػٖ قٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س، ئرج جسضث٢ رُي ٓ٘حعرحً، ػ٠ِ أسجػ٢ دُٝس 

وذ ٤ُغص ؽشكحً ك٢ جُ٘ضجع، ٝضٌٕٞ أؽشجف جُ٘ضجع ِٓضٓس ذط٘ل٤ز جالهطشجقحش جُٔٞؾٜس ئ٤ُٜح ُؼ

جالؾطٔحع، ٝضوطشـ جُذٍٝ جُكح٤ٓس ػ٠ِ أؽشجف جُ٘ضجع، هظذ جُكظٍٞ ػ٠ِ ٓٞجكوطٜح، شخظحً 

٣٘ط٢ٔ ئ٠ُ دُٝس ٤ُغص ؽشكحً ك٢ جُ٘ضجع، أٝ شخظحً ٣وطشقٚ جُٔذ٣ش جُؼحّ، ٣ٝذػ٠ ٛزج 

 .جُشخض ئ٠ُ جُٔشحسًس ك٢ جالؾطٔحع ذٞطلٚ ست٤غحً ُٚ

 جُٔــحدز جُغحدعس ٝجُػالغٕٞ

 دٍٝ قح٤ٓس جُطٞك٤ن ػ٘ذٓح ال ضٞؾذ

ك٢ قحُس ٗضجع ُْ ضؼ٤ٖ ُٚ دٍٝ قح٤ٓس، ُِٔذ٣ش جُؼحّ إٔ ٣وذّ ٓغحػ٤ٚ جُك٤ٔذز أٝ إٔ ٣وّٞ  -1

 .ذأ١ شٌَ آخش ٖٓ أشٌحٍ جُطٞك٤ن أٝ جُٞعحؽس ذٜذف ضغ٣ٞس جُخالف

ذ٘حًء ػ٠ِ دػٞز ٖٓ أقذ جألؽشجف أٝ ٖٓ جُٔذ٣ش جُؼحّ، ُشت٤ظ جُِؿ٘س إٔ ٣وطشـ ػ٠ِ  -2

ٔحع ُٔٔػ٤ِٜح، ٝذظلس خحطس ُِغِطحش جُٔغثُٞس ػٖ قٔح٣س أؽشجف جُ٘ضجع ض٘ظ٤ْ جؾط

 .جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س، ئرج جػطرش رُي ٓالتٔحً، ػ٠ِ أسجػ٢ دُٝس ٤ُغص ؽشكحً ك٢ جُ٘ضجع

 جُٔــحدز جُغحذؼس ٝجُػالغٕٞ

 جُطشؾٔس ٝجُطوحس٣ش



ضط٠ُٞ جألؽشجف ضشؾٔس ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ئ٠ُ ُـحضٜح جُشع٤ٔس ٝضرِؾ ٛزٙ جُطشؾٔحش  -1

 .٤ٔس ئ٠ُ جُٔذ٣ش جُؼحّجُشع

 .ضوذّ جألؽشجف ئ٠ُ جُِؿ٘س ًَ أسذغ ع٘ٞجش ضوش٣شجً ػٖ ض٘ل٤ز ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ -2

 جُٔــحدز جُػحٓ٘س ٝجُػالغٕٞ

 ٓغث٤ُٞس جُذٍٝ

ال ٣إغش أ١ قٌْ ك٢ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ٣طؼِن ذحُٔغث٤ُٞس جُؿ٘حت٤س جُلشد٣س ك٢ ٓغث٤ُٞس جُذٍٝ  

 .ٝجؾد ضوذ٣ْ ضؼ٣ٞؼحشذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ، ذٔح ك٢ رُي 

 جُلظَ جُطحعغ

 أقٌحّ خطح٤ٓس

 جُٔــحدز جُطحعؼس ٝجُػالغٕٞ

 جُِـحش

قشس ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ذحُِـحش جألعرح٤ٗس ٝجإلٗؿ٤ِض٣س ٝجُشٝع٤س ٝجُظ٤٘٤س ٝجُؼشذ٤س 

 .ٝجُلشٗغ٤س، ٝجُ٘ظٞص جُغطس ٓطغح٣ٝس ك٢ قؿ٤طٜح

 جُٔــحدز جألسذؼٕٞ

 جُطٞه٤ــغ

٣ٝلطف ذحخ جُطٞه٤غ ػ٤ِٚ أٓحّ ؾ٤ٔغ  1999ٓح٣ٞ/أ٣حس  ٣26كَٔ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ضحس٣خ 

د٣غٔرش/ًحٕٗٞ  31قط٠  1999ٓح٣ٞ / أ٣حس  17جألؽشجف جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز، ك٢ الٛح١، ٖٓ 

 .1999جألٍٝ 

 جُٔــحدز جُكحد٣س ٝجألسذؼٕٞ

 جُطظذ٣ن أٝ جُورٍٞ أٝ جُٔٞجكوس

ٝهؼص ػ٠ِ جُرشٝضًٍٞٞ ٣ؼشع ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ػ٠ِ جألؽشجف جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز جُط٢  -1

 .ُِطظذ٣ن ػ٤ِٚ أٝ هرُٞٚ أٝ جُٔٞجكوس ػ٤ِٚ ٝكوحً ُإلؾشجءجش جُٔوشسز ك٢ دعطٞس ًَ ٜٓ٘ح

 .ضٞدع ُذٟ جُٔذ٣ش جُؼحّ طٌٞى جُطظذ٣ن أٝ جُورٍٞ أٝ جُٔٞجكوس -2

 جُٔــحدز جُػح٤ٗس ٝجألسذؼٕٞ



 جالٗؼٔحّ

جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز جػطرحسجً ٣لطف ذحخ جالٗؼٔحّ ئ٠ُ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ أٓحّ عحتش جألؽشجف  -1

 ٣2000٘ح٣ش/ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ  1ٖٓ 

 .٣طْ ج الٗؼٔحّ ذا٣ذجع طي جٗؼٔحّ ُذٟ جُٔذ٣ش جُؼحّ -2

 جُٔــحدز جُػحُػس ٝجألسذؼٕٞ

 دخٍٞ جُرشٝضًٍٞٞ ق٤ض جُط٘ل٤ز

٣ذخَ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ق٤ض جُط٘ل٤ز ذؼذ جٗوؼحء غالغس أشٜش ػ٠ِ ئ٣ذجع ػشش٣ٖ طي  -1

 .ٓٞجكوس أٝ جٗؼٔحّضظذ٣ن أٝ هرٍٞ أٝ 

ٝذؼذتز، ٣ذخَ جُرشٝضًٍٞٞ ق٤ض جُط٘ل٤ز ذحُ٘غرس ٌَُ ؽشف ذؼذ جٗوؼحء غالغس أشٜش ػ٠ِ  -2

 .ئ٣ذجػٚ طي جُطظذ٣ن أٝ جُورٍٞ أٝ جُٔٞجكوس أٝ جالٗؼٔحّ

 جُٔــحدز جُشجذؼس ٝجألسذؼٕٞ

 دخٍٞ جُرشٝضًٍٞٞ ق٤ض جُط٘ل٤ز ك٢ قحالش جُ٘ضجع جُٔغِف

ٖٓ جالضلحه٤س ضظرف طٌٞى جُطظذ٣ن ػ٠ِ  19ٝ ٢18 جُٔحدض٤ٖ ك٢ جُكحالش جُٔشحس ئ٤ُٜح ك 

ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ أٝ هرُٞٚ أٝ جُٔٞجكوس ػ٤ِٚ أٝ جالٗؼٔحّ ئ٤ُٚ جُط٢ ضٞدػٜح أؽشجف جُ٘ضجع 

عٞجء هرَ جُؼ٤ِٔحش جُؼغٌش٣س أٝ جالقطالٍ أٝ ذؼذٛٔح، ٗحكزز جُٔلؼٍٞ كٞسجً، ٝك٢ ٛزٙ جُكحالش 

ٖٓ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ذأعشع  46س ئ٤ُٜح ك٢ جُٔحدز ٣شعَ جُٔذ٣ش جُؼحّ جإلخطحسجش جُٔشح

 .ٝع٤ِس ٌٓٔ٘س

 جُٔــحدز جُخحٓغس ٝجألسذؼٕٞ

 ئٜٗحء جالسضرحؽ ذحُرشٝضًٍٞٞ

 .ٌَُ ؽشف إٔ ٣ؼِٖ ئٜٗحء جسضرحؽٚ ذٜزج جُرشٝضًٍٞٞ -1

 .٣ٌٕٞ جإلخطحس ذحإلٜٗحء ًطحذسً ك٢ طي ٣ٞدع ُذٟ جُٔذ٣ش جُؼحّ -2

ذؼذ جٗوؼحء ع٘س ٝجقذز ػ٠ِ ضحس٣خ جعطالّ طي جإلٜٗحء ٣ظرف ٛزج جإلٜٗحء ٗحكز جُٔلؼٍٞ  -3

ؿ٤ش أٗٚ ئرج قذظ ٝهص جٗوؼحء ضِي جُلطشز، ئٕ ًحٕ جُطشف جُز١ أ٠ٜٗ جسضرحؽٚ ٓشطرٌحً ك٢ 

ٗضجع ٓغِف، ظَ جإلٜٗحء ؿ٤ش ٗحكز جُٔلؼٍٞ قط٠ جٗطٜحء جُؼ٤ِٔحش جُؼغٌش٣س أٝ ئ٠ُ إٔ ضطْ 

 .ط٢ِ، أ٣ٜٔح جعطـشم كطشز أؽٍٞػ٤ِٔحش ئػحدز جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ئ٠ُ ٝؽٜ٘ح جأل

 جُٔــحدز جُغحدعس ٝجألسذؼٕٞ



 جإلخطحسجش

٣خطش جُٔذ٣ش جُؼحّ ؾ٤ٔغ جألؽشجف جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز ٝجألْٓ جُٔطكذز ذا٣ذجع ؾ٤ٔغ طٌٞى  

ًٝزُي  42ٝ 41جُطظذ٣ن أٝ جُورٍٞ أٝ جُٔٞجكوس أٝ جالٗؼٔحّ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدض٤ٖ 

 .45ئٜٗحء جالسضرحؽ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز  ذاخطحسجش

 جُٔــحدز جُغحذؼس ٝجألسذؼٕٞ

 جُطغؿ٤َ ُذٟ جألْٓ جُٔطكذز

ٖٓ ٤ٓػحم جألْٓ جُٔطكذز، ٣غؿَ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ ك٢ أٓحٗس جألْٓ  102ػٔالً خ جُٔحدز 

 .جُٔطكذز ذ٘حًء ػ٠ِ ؽِد جُٔذ٣ش جُؼحّ

 .ٞهؼٕٞ أدٗحٙ جُٔلٞػٕٞ سع٤ٔحً ٝئغرحضحً ُٔح ضوذّ ٝهغ ػ٠ِ ٛزج جُرشٝضًٍٞٞ جُٔ 

، ك٢ 1999قشس ك٢ ٓذ٣٘س الٛح١ ك٢ ٛزج ج٤ُّٞ جُغحدط ٝجُؼشش٣ٖ ٖٓ شٜش ٓحسط/أرجس  

ٗغخس ٝجقذز عطٞدع ك٢ ٓكلٞظحش ٓ٘ظٔس جألْٓ جُٔطكذز ُِطشذ٤س ٝجُؼِْ ٝجُػوحكس، ٝضغِْ 

 .ٓ٘ٚ طٞس سع٤ٔس ؽرن جألطَ ُؿ٤ٔغ جألؽشجف جُغح٤ٓس جُٔطؼحهذز

 

 


