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        الفهرستالفهرستالفهرستالفهرست

I----القانون الدولي لحقوق اإلنسان القانون الدولي لحقوق اإلنسان القانون الدولي لحقوق اإلنسان القانون الدولي لحقوق اإلنسان         

         العامة العامة العامة العامةالدولية واالتفاقياتالدولية واالتفاقياتالدولية واالتفاقياتالدولية واالتفاقياتنصوص الشرعة نصوص الشرعة نصوص الشرعة نصوص الشرعة 

  ����ق ا���نا�
	ن ا������     ----

        ا���� ا��و�� ا���ص ������ق ا����� وا�������    ----

-  ��   وا�$��#��وا!"���
��ا���� ا��و�� ا���ص ������ق ا! ���د

        االتفاقيات الخاصة بمناهضة التمييزاالتفاقيات الخاصة بمناهضة التمييزاالتفاقيات الخاصة بمناهضة التمييزاالتفاقيات الخاصة بمناهضة التمييز

  ا!�23 �� ا��و��� �/��1ء 
/. "��- أ+*�ل ا����) ا��'�&ي -

  /�6ا!�23 �� ا����5 ��'�ه�1 ا�����) #� ا��� -

�&و�3آ�ل إ:�ء �<'� ا���#�= وا����
� ا�����8ة ��8���� ا��	#�8ت ا���8 3'9:8 �7�8                 -
  .ا��ول اCD&اف #� ا!�23 �� ا����5 ��'�ه�1 ا�����) #� A<�ل ا���/�6

- ��F��  ا!�23 �� ا��و��� ��'�ه�1 ا�2�H ا��'�&ي #� ا���Dب ا�&


/���ا!�23 �� ا��و��� ���- "&��� ا�2�H ا��'�&ي وا- �I ����  

    التعذيبالتعذيبالتعذيبالتعذيباالتفاقيات الخاصة المتعلقة بردع اإلبادة ومناهضة االتفاقيات الخاصة المتعلقة بردع اإلبادة ومناهضة االتفاقيات الخاصة المتعلقة بردع اإلبادة ومناهضة االتفاقيات الخاصة المتعلقة بردع اإلبادة ومناهضة 

        واالختفاء القسريواالختفاء القسريواالختفاء القسريواالختفاء القسري
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/���: ا��J�I اDول �I وا���� ��
��� ا���دة ا�<��&" -'A �� �23ا  

 ��LاA �� �23'�ه�1   :ا��J�I ا�$�M��ت أو ا������8ت        ا�	A�88&وب ا���F 78A N&�Oو 
�� أو ا������  '�ا������ أو ا�	إ

  االتفاقيات المتعلقة بحماية الفئاتاالتفاقيات المتعلقة بحماية الفئاتاالتفاقيات المتعلقة بحماية الفئاتاالتفاقيات المتعلقة بحماية الفئات

-H2Pا�   

  ا��Q �� �23ق ا�H2P :أو!

�88��R:     �882لCD�88رة ا
ا�I&و�3آ�88ل ا!T���88ري !�88�Q �88� �23ق ا�H882P ا���88ص �88�I-  ود
��Q���ر ا��  وا��U	��6 #� ا�

����R:             �8ت
ا�I&و�3آ�ل ا!T���ري !��Q �� �23ق ا�H2P ا���ص  �W+&اك ا�82CDل ا�')ا
   �/��ا��

   ا��&أة- 

  ا�23 �� ا���1ء 
/. "��- أ+*�ل ا����) �F ا��&أة :أو!

���R:                  �8F (8����8. "��8- أ+8*�ل ا�/
ا�I&و�3آ�ل ا!T���ري ا��/�= !�23 ��8 ا���18ء 
  ا��&أة

�$��R:  ������أة�ا!�23 �� ا��و��� �:9ن ا����ق ا�&�/  

   ا����"&ون-

  ��ل ا����"&�7 وأ#&اد أ�&ه6ا!�23 �� ا��و��� ������ ��Qق "��- ا��

   ا�	"�Xن-

  ا!�23 �� ا���F�� �5- ا�	"7�X :أو!

���R: 7�X"	ا� -F�� و�3آ�ل ا���ص&Iا�  

   اD+��ص ا���� �ن-

- � �
  ا��Q �� �23ق دوي ا�

  االتفاقيات الخاصة بالرق واالتجار باألشخاصاالتفاقيات الخاصة بالرق واالتجار باألشخاصاالتفاقيات الخاصة بالرق واالتجار باألشخاصاالتفاقيات الخاصة بالرق واالتجار باألشخاص
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  ا!�23 �� ا����5 ���&ق -

  ��5 ���&ق�&و�3آ�ل ��3�H ا!�23 �� ا�� -

ا!�23 �� ا� ��#�F���8Uء ا�8&ق و3<�8رة ا�& �8= وا��8�Y��ت وا����ر��8ت ا��8:����                 -
  .�/&ق

II----القانون الدولي اإلنساني القانون الدولي اإلنساني القانون الدولي اإلنساني القانون الدولي اإلنساني         

   :اتفاقيات جنيف األربع -1
   جنيف ؛1949 غشت 12تاريخ االعتماد  -
  ؛1950 ماي 21الدخول حيز التنفيذ دوليا  -

  ؛1956وز  يولي26أودع المغرب أدوات التصديق في  -

  .1967 يناير 26الدخول حيز التنفيذ وطنيا  -
  

 

  بالقوات المـسلحة فـي الميـدان       تحسين حال الجرحى والمرضى   االتفاقية األولى خاصة ب    �
 .1949أغسطس /آب12المؤرخة في 

 القوات المسلحة في البحار لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى اتفاقية جنيف الثانية �

 لة أسرى الحرباالتفاقية الثالثة بشأن معام �

 االتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين �
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        نصوص الشرعة الدولية واالتفاقيات العامة لحقوق اإلنساننصوص الشرعة الدولية واالتفاقيات العامة لحقوق اإلنساننصوص الشرعة الدولية واالتفاقيات العامة لحقوق اإلنساننصوص الشرعة الدولية واالتفاقيات العامة لحقوق اإلنسان
  
  

  ا�
	ن ا������ ����ق ا���ن 
 

  ����������� ا������������ �������������� �����������ار ا��������������� ا�������������  ا�$����������# و!��������� � �
' ا��$&#ة �   1948د�2�34  10ا��1رخ /. ) 3-د ) أ��217(

  
�"�I�   ا��

  
لما كان اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة           
فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أسـاس الحريـة والعـدل            
ــالم،  ــي العـــــــ ــسالم فـــــــ   والـــــــ
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ولما كان تجاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلـى أعمـال            
دوا ببزوغ عالم   أثارت بربريتها الضمير اإلنساني، وكان البشر قد نا       

يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخـوف والفاقـة،           
  كأســــمى مــــا ترنــــو إليــــه نفوســــهم،    

ولما كان من األساسي أن تتمتع حقوق اإلنـسان بحمايـة النظـام              
القانوني إذا أريد للبشر أال يضطروا آخر األمر إلى الليـاذ بـالتمرد    
  علـــــــى الطغيـــــــان واالضـــــــطهاد،   

  ن الجوهري العمل على تنمية عالقات ودية بين األمـم،         ولما كان م  
ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانهـا            
بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة اإلنسان وقدره، وبتساوي الرجال        
والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم االجتماعي         

   فــي جــو مــن الحريــة أفــسح، وبتحــسين مــستويات الحيــاة
ولما كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مـع األمـم            
المتحدة على ضمان تعزيز االحترام والمراعاة العـالميين لحقـوق          
  اإلنـــــــسان وحرياتـــــــه األساســـــــية،   
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا        

   بهذا التعهد، بالغ الضرورة لتمام الوفاء
  فإن الجمعية العامة

تنشر على المأل هذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بوصفه المثـل           
األعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافـة األمـم،            
كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هـذا اإلعـالن           

ربية، إلى توطيـد    نصب أعينهم على الدوام، ومن خالل التعليم والت       
احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلـوا، بالتـدابير المطـردة           
الوطنية والدولية، االعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين         
شعوب الدول األعضاء ذاتها وفيما بين شعوب األقاليم الموضـوعة          

  . تحت واليتها على السواء
  1المادة 

وهم قـد   . ا ومتساوين في الكرامة والحقوق    يولد جميع الناس أحرار   
وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعـضهم بعـضا بـروح            

  . اإلخاء
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  2المادة 
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة فـي هـذا        
اإلعالن، دونما تمييز من أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر،           

للغة، أو الدين، أو الرأي سياسـيا وغيـر         أو اللون، أو الجنس، أو ا     
سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو           

  . أي وضــــــــــــــع آخــــــــــــــر
وفضال عن ذلك ال يجوز التمييز علي أساس الوضـع الـسياسي أو             
القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سـواء            

 الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي       أكان مستقال أو موضوعا تحت    
  . أم خاضعا ألي قيد آخر علي سيادته
 
  3المادة 

  . لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى األمان على شخصه
 
  4المادة 

ال يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق واالتجار بـالرقيق           
  . بجميع صورهما

  5المادة 
للمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو       ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال       

  . الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة
 
  6المادة 

  . لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية
 
  7المادة 

الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية           
بالحماية مـن أي    القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع         

  . تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز
 
  8المادة 
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لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختـصة إلنـصافه           
الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التـي يمنحهـا إيـاه             

  . الدستور أو القانون
  9المادة 

  . زه أو نفيه تعسفاال يجوز اعتقال أي إنسان أو حج
 
  10المادة 

لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر            
قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفـصل فـي           

  . حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
 
  11المادة 

رتكابـه لهـا   كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ا    . 1
قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميـع الـضمانات             

ــسه  ــن نفــــ ــدفاع عــــ ــة للــــ   . الالزمــــ
ال يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم . 2

يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كمـا            
رية فـي الوقـت     ال توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سا          

  . الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي
 
 
 
  12المادة 

ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون            
. أسرته أو مسكنه أو مراسالته، وال لحمالت تمس شرفه وسـمعته          

ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك             
  . الحمالت

  
  13المادة 

د حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامتـه داخـل            لكل فر . 1
ــة  ــدود الدولــــــــــــ   . حــــــــــــ
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لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العـودة              . 2
  . إلى بلده

  14المادة 
لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من . 1

  . االضطهاد
الحقة ناشئة بالفعل ال يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك م. 2

عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد األمم المتحدة 
  . ومبادئها

 
  15المادة 

  . لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 1
ال يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته وال من حقه في . 2

  . تغيير جنسيته
 
  16المادة 

التـزوج وتأسـيس    للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق        . 1
وهمـا  . أسرة، دون أي قيد بسبب العـرق أو الجنـسية أو الـدين            

  . متساويان في الحقوق لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله         
ال يعقد الزواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال          . 2

ــه  ــراه فيــــــــــــ   . ال إكــــــــــــ
، ولهـا حـق     األسرة هي الخلية الطبيعية واألساسية في المجتمع      . 3

  . التمتع بحماية المجتمع والدولة
 
  17المادة 

  . لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو باالشتراك مع غيره .1
  . ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. 2

 
  18المادة 
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حق لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا ال
لشعائر والممارسة حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة ا

  . والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حده
  
  19المادة 

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق 
حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفى التماس األنباء واألفكار 

  . حدودوتلقيها ونقلها إلى اآلخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار لل
 
  20المادة 

لكل شخص حق في حرية االشتراك في االجتماعات والجمعيات . 1
  . السلمية

  . ال يجوز إرغام أحد على االنتماء إلى جمعية ما. 2
 
  21المادة 

لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما . 1
  . مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية

بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة في لكل شخص، . 2
  . بلده

إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه اإلرادة . 3
من خالل انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم 

المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث 
  . ضمان حرية التصويت

  22لمادة ا
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان 

االجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خالل المجهود القومي 
والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي 
  . شخصيته في حرية

 
  23دة الما
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لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط . 1
  . عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة

لجميع األفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل . 2
  . المتساوي

لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته . 3
ة، وتستكمل، عند االقتضاء، بوسائل عيشة الئقة بالكرامة البشري
  . أخرى للحماية االجتماعية

لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من . 4
  . أجل حماية مصالحه

 
  24المادة 

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد 
  . معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة

 
 
  25المادة 

لكل شخص حق في مستوى معيـشة يكفـى لـضمان الـصحة             . 1
والرفاهة له وألسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن         
والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية الضرورية، وله الحـق         
في ما يأمن به الغوائل في حاالت البطالة أو المرض أو العجـز أو              

 الظروف الخارجة عن إرادته     الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من      
ــشه  ــباب عيــــ ــده أســــ ــي تفقــــ   . والتــــ

ولجميـع  . لألمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصـتين       . 2
األطفال حق التمتع بذات الحماية االجتماعية سواء ولدوا في إطـار           

  . الزواج أو خارج هذا اإلطار
 
 
 
  26المادة 

جانا، على ويجب أن يوفر التعليم م. لكل شخص حق في التعليم. 1
ويكون التعليم االبتدائي . األقل في مرحلتيه االبتدائية واألساسية
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ويكون التعليم . ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. إلزاميا
  . العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم

يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز . 2
كما يجب أن يعزز .  والحريات األساسيةاحترام حقوق اإلنسان

التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم وجميع الفئات العنصرية 
أو الدينية، وأن يؤيد األنشطة التي تضطلع بها األمم المتحدة لحفظ 

  . السالم
لآلباء، على سبيل األولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى . 3

  . ألوالدهم
 
  27المادة 

لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى . 1
االستمتاع بالفنون، واإلسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم 

  . عنه
لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة . 2

  . على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه
 
  28المادة 

تمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله لكل فرد حق ال
  . الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا اإلعالن تحققا تاما

 
  29المادة 

على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن . 1
  . تنمو شخصيته النمو الحر الكامل

قيود التي ال يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إال لل. 2
يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان االعتراف الواجب 

بحقوق وحريات اآلخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات 
  . الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي

ال يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض . 3
  . مبادئهامقاصد األمم المتحدة و
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  30المادة 
ليس في هذا اإلعالن أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه 
على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي 

نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات 
  . المنصوص عليها فيه

  
  

  ا���� ا��و�� ا���ص ������ق ا����� وا�������
 

ا�$�# و��ض ��$���; وا�$:#94 وا8!��7م ����� ��ار ا������ 
�� �  �21966د�= 16ا��1رخ /. ) 21-د( أ�) 2200 ا��$&#ة 'ا���

   49، و/�EFG �Hم ا���دة 1976 �رس �B :23رA4 �#ء ا�=?�ذ
  

         �8# =�����8اع أدوات ا��8W� 8&بU�8ي  03 �م ا��A 1979         &8��c� d8�/
 J8�Q �85دق 
 i:8O  03، ود8�Q H8T) ا�'�82ذ و�A 1979      �8# �8�'Cرس  �27در #�    ا�� 1 -78-4ر 6  

  .�A 1980ي 21 ���ر�k 3525و�5ر #� ا�<&��ة ا�&���� 
�د 1979

  
�"�I�  ا��

  
 ،#�������������������Jا ا��K�������������������اف /�������������������. ه��������������������NGإن ا��������������������#ول ا  
    ���Rأ �إذ �Bى أن ا��Vار ��� ����; أ��7ء ا�UGة ا�2 �4� T آ�ا

��2���دئ ا����=��� /��.  /���J'، و��HF T���ق $���3و4� و��$��Y�XE ��4 ،، و/  � ���H
���' ا��$&���#ة، أU����س ا�&�4���� وا�����#ل وا����3\م /���. ا�������'،     Gق ا����]�  

   ،^����/ ������RG�3ن ا���!Vا ������T آ�ا 2[���9=B ق����H&ا� _K���ن ه`���� ���HB وإذ  
� ا��$�[X، و/a� �H�\ن ��Gا X]9 ا���H&$� #�Fا�� X�23رك أن ا�#B وإذ

 و$�$��T ���&�4� ا�����. �&�Hق اV!�3ن، /. أن �E4ن ا�2 � أ�Fارا،
       ���c�JB X�2��U ���، ه�ف وا�?�������dا� T�� T4ر���&$ا��#!���� وا����U��3� و
        ،��U��3��وا� �ا��#!��� ^����H&� ;��$�$ا� T��ا�e���وف �$�T���E آ��X إ!���3ن 
   ،�������������/�H]وا� ��������������وا�8$�� �ا�8$�����������:�د4 ^�������������H&� f�K�����������وآ  

�' ا��$&�#ة،                 Gق ا��]� �7�$H�� ،ا��#ول ���� �وإذ 7B; /. ا�$�2ره� 
 �$�g���4g اF8$����ام وا���ا�����ة ا����������H&� T����ق اV!����3ن ���T اg���$�8ام

،^������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�4�Fو  
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�����^ وا�2����ت إزاء اG/����اد  � ����B�$B يK���ا�?����د، ا� �����وإذ B���#رك أن �
         g�4g�B �����c3� ا���3. إ�� ،��Jا�$. 4=$��. إ�� ��وإزاء ا���� T4�klا
 ،#����������Jا ا��K����������ه .����������/ �����������J� ق ا���$�����������ف�����������H&ة ا�������������ا�  و

� ا���اد ا�$������ mH?Bا #� :  
  ��gء اGول ا

  1ا���دة 
1 .�J3?=� ه���: �4�HB 9F ا . ����; ا� ��بKه �7$H�� �وه

 �Jp��! 9�H&$� .�3ة /. ا��Fو .U��3ه� ا�gآ� �4�HB ./ ة�F 9&ا�
./�H]. وا��ا�8$:�دي وا�8$��.  

����; ا� ��ب، ���U وراء أه#ا/�J ا�R�d�، ا�$:�ف ا�&� . 2
إk\ل �`4� ا�$gا�ت =H]2� �T �[�وا�JB و�ارده� ا����2q� دو!�� 

2#أ ا��=?�� ا��$�2د��  ��� 'p�H��7ت ا�$��ون ا�8$:�دي ا�#و�. ا�$H
T . و�T ا��H!�ن ا�#و�. ��r ن أي��F ل�F �4و8 ��4ز /. أ

�R�d^ ا� ���2ب Uأ.  
3 . ��� ;HB .$ا�#ول ا� �J�/ ��� ،#Jا ا��Kاف /. ه�NGا�#ول ا ���

���c3� إدارة  �JHB�� '����Gوا .BاKا� 'E&��� ��$�$ا�� ��s '����Gا
� �4�HB 9F 9�H&B ا��:�� وأن �� X��B ، أن�4�R���� ���� ا��

' ا��$&#ةGق ا�]�  . B&$�م هKا ا�&9، و/�EFG �Hم 
 

  ا��gء ا�[�!.
  2ا���دة 

1 .                 ��J� ق ا���$��ف��H&ام ا��$F��� #�Jا ا��K�ف /. ه�N �دو� Xآ #J�$B
&H����ق �������; اG/����اد ا��������دT4 /���. إ����J����    /����^، و�E?������ ه���K_ ا� 

��T /���. وJ$48����، دون أي g������B �����23 ا������ق، أو ا������ن، أو   kوا����#ا
 XRGأو ا ،.U��U ��s أو ��U��U أو ا��أي ،T4#أو ا� ،�t�ا��=u، أو ا�

T اUG��2ب      fذ� ��s .، أو ا�[�وة، أو ا�=�3، أو�أو ا�8$�� .�Hا�.  
Kا ا��J#، إذا آ�!B m#ا���ه� ا�$ ���4� أو J�$B# آX دو�� �Nف /. ه    . 2

��s ا�$ ���4� ا��p�H� X?EB 8 /�\ إ���ل ا�&�Hق ا���$�ف ��J /. هKا 
                   �� ،#�Jا ا��K�م ه��EFGو �ر4�$�U#ا� ��JBاءا��V ��H2N ،K�d$B ن`�� ،#Jا��

   ���4� ��B ����s أو ���4� ��B ا���#��B T��  . E4���ن v���ورK��J� �4ا اV�����ل 
  :  ه�����������Kا ا��J�$B #������������J�����������# آ�����������X دو�������������� N������������ف /������������.   . 3
�' Gي wd�r ا!$��HF m�EJ�^ أو                   ) أ(e$���`ن X�2�U ��/��B X�?EB /���ل �
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         T��� ك���J$!8ر ا#��R ���� ���$F ،#��Jا ا��K��ه .��/ ���J� ا���$���ف ^��B�4�F
،������������������������Uا�� 'J$?:���������������������� ص 4$���������������������:�/�ن�d���������������������rأ  

� ه��Kا ا�=&��� أن m��2B /��. ا�&H���ق ا�$��.   ) ب(���� '�e$�� X��E� X��?EB ن`���
�q� ����p�7� أو إدار4��� أو ��U ���Jآ�J$!ا �d$��:�، أو أ��4� 4��#� ���4� ��B 

  ����=B و���`ن ،.!�!���Hا� �م ا�#و������e! ���J��� w=��4 ى���kأ �:��$d �q���U
 ،.p�7�������������������������������������Hا� '�e$�������������������������������������ت ا����������������������������������������!�E  إ

�`ن X?EB ���م ا�3��qت ا��d$:� �}!?�ذ ا�EFGم ا��:�درة ���:��z           ) ج(
T���e$ا��.  

  
   3ا���دة 

J�$B# ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا����?E� #J� �3Bوى ا�����ل وا�=��3ء /�.              
9F ا�$�$; ����; ا�&�Hق ا��#!�� وا��U��3� ا��=:�ص ���J�� /�. ه�Kا             

#Jا��.  
   4ا���دة 

1 .    T������، وا���Gة ا����F د#��J$B .��$ا� ��p�=]$��U8ارئ ا���q8ت ا����F .��/
   9��vأ ./ ،Kd$B أن #Jا ا��Kاف /. ه�NGول ا#��J ر���U، ��4ز ����

��J2 ا��B ،;v#ا��� g$�8�� #�H$B 8ا  q$4 .$ا�&#ود ا�   ��J��� ��2B�$ت ا���
7� ه���Kا ا��q4����r ،#���J� ����#م =�/����ة ه���K_ ا�$���#ا��� �\�$gا����ت   ���$H��
                ���� ��Jpا�q!#م ا��ن ا��#و�. و�!��Hا� �7�$H�� ��J��� �2B�$ى ا���kGا
E4 g�����B���ن 2���ر_ ا���F��# ه��� ا�����ق أو ا�����ن أو ا����=u أو ا��t��� أو 

  .ا������������������������������������T4# أو اX�����������������������������������RG ا�$�8�������������������������������������.  
2 .��d 1ا�?T�B�H  (8 و 7 و ?6� �EFGم ا���اد g��4 8 هKا ا�=w أي 

  .18 و                           16 و                           15 و                           11و              ) 2و              
3 .    '���B أن #�H$#م ا��9 F m#d$Uا #Jا ا��Kف /. ه�N �دو� �أ4 ���

�' ا��$&�#ة،       ��T ا����م �G94 ا�N T� ،ى /�را�kGاف ا�NGا�#ول ا
          f�ذ� � /�.   و����EFG�� . ،��Jم ا�$. �' �J� #�H$B و���2UGب ا�$. د/�$�J إ�

����ة أk����ى      f�K���� ����J���B أن ،#����H$م ا�#���� ^����/ ����J=B يK���ا� A4ا�$����ر
^B94 ذا�qو���.  

 
 
   5ا���دة 
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1 .             ��� !&� 4?�# ا!�qاء_ ��� ^���u /. هKا ا��J# أي EF' ��4ز B`و4
G 9��Fي دو���� أو ������� أو r�2�� wd��r���ة أي !�� �ط أو ا��H���م ���`ي   

��$�ف ��J /. هKا ��J4 X#ف إ�� إه#ار أي T ا�&�Hق أو ا�&��4ت ا�
           ̂ ��/ ��J����f ا��=�:�ص �B T� ;�Uأو ��J��  .ا��J# أو إ�� /��ض ����د �

� أي ��HF T���ق اV!���3ن    . 2���� 9��7��B ض أي ����# أو أي���/ X��2H4 8
ا�U�UG� ا���$��ف أو ا�=�/�Kة /�. أي ���# H� ��H�2qB��ا!�T أو اB?�����ت أو             

ن ا�$�/^ أ!�e� أو أ��اف، �Kر�4� آ�ن هKا ا��J# 8 �4$�ف ��J أو آ�
#ى 9�vأ ./ �J�.  

  ا��gء ا�[��{
  6ا���دة 

\زم �XE إ!�3ن      . 1 9F ا       . ا�&9 /. ا�&��ةK�ه �� ا��H!�ن أن 4&���و�
����������B ^���������B��F T���������3?�    . ا�&���������9 #���������Fن أ�����������F و8 �4����������ز.  

2 . ���Hا�� _KJ� 'E&4 ام، أن#�Vا ���H� ~�B '� .$ان ا�#�8 ��4ز /. ا�2
         �H/رة و��qk 'pا����ا #rأ ���$� �4; ا�=�/�K و��m ارEB��ب         إg� 8اء �� �

=�; ���4�� ا�V��دة              ����?B8و #Jا ا��Kم ه�EFG (��dا�� ��sو �ا����4
    ��J��7�           . ا������� وا�����2�� ��$H�� 8إ ����Hا�� _K��2�9 هqB و8 �4��ز

     �:�������������$d ���������������E& T�������������� در��������������R .p��������������J! '�������������EF.  
�E4 T�Fن ا�&��ن T ا�&��ة ���4� �T ���اp' ا�V��دة ا��������،              . 3

T ا��?�Jم �#اه� أ!^ ��u /. هK_ ا���دة أي !4G g��4 w� دو��            �E4ن 
� أ4� �Rرة T أي ا�$gام �E4ن �� �J3?! �?�B أن #Jا ا��Kف /. ه�N
=���; ���4���� ا�V����دة ا����������  �������?Bم ا����EFأ �7���$H�� ����J��� ����2B�$

 ��������������������������������������������������������������������J��  .وا�����2�������������������������������������������������������������������� �
��^ ��V�#ام 9F ا�$���س ا��?�� ا�d��ص أو إ             . 4� 'EF wdr يG  ال#��

�����Hا�� .        �����H� ص أو إ���#ال���dا��?��� ا�����م أو ا��?��� ا� z=��و�4���ز 
  .اV����������������������������#ام /���������������������������. ������������������������������; ا�&����������������������������8ت   

� ����اp' ارJ2EB��� أ�d��rص دون . 5���8 �4���ز ا�&��H�� '��E��� اV���#ام �
   X�����  .ا�[�=������ ������ �ة �����T ا���������، وK������?=B 8 ه�����K_ ا����H������ ���&�ا

6 .           ��k`�$� ^�� رعK�$�4��ز ا� '�EF ا����دة أي _K�ه ./ u��   ء��tإ� ;�=أو 
#Jا ا��Kف /. ه�N �دو� �أ4 X2� T  .���H� اV�#ام 

 
 
   7ا���دة 
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����� أو ا����H���� ا�U�H����� أو    �����$�����4K و8 �� #���F�7ع أ���k8 �4����ز إ
����� و����^ ا�d���:�ص، 8 �4����ز . ا�\إ!����3!�� أو ا�&����N� ����Eا����و�

� أF# دون ر�v_ ا�&��� ����  .إ��اء أ4� ���B� �2N� أو �
 
   8ا���دة 

8 ��4ز اU$���ق أF#، و�e&4 ا��ق وا��B8ر ������9 ����; . 1
  .�Rره��

���2د4�. 2� #F�7ع أk8 ��4ز إ.  
� ا��d3ة أو ا���X اg�Vا.،) أ. (3�� #F8 ��4ز إآ�ا_ أ  
��4��J، /. ا�2�#ان ا�$. ) أ (83 ��4ز B`وX4 ا�?�Hة ) ب( �&! ���

Gا ; T�3��� 'pا���ا ��� ���trل ا� ���، g��B ;=�B ا�����2� �
،�:$d ��E& X2� T �J� م�E&ا�� �ل ا� ���trGا ���H� K�?=B  

  "ا��d3ة أو ا���X اg�Vا."�sGاض هK_ ا�?�Hة، ��2�B X� 4 8 ) ج(
�ت ��s ا��H:�دة ���?�Hة ا�?���� " 1"#dل وا����Gوا�$. ) ب(ا

� ا� wd ا���$XH !$��� ��ار �p�7. أو ��!�!.� أو B?�ض ��دة �
،�Nو� [X هKا ا��Hار Y' أ/�ج �=^ �:�رة  ^H&� ر#R يKا�  

� ذات  ;��N��E3ي، وآf�K، /. ا�2�#ان ا�$. �B$�ف " 2"#k �4أ
 ���� �#k �4، أ�4�E3ا�� �#dا� T� ف ا����7ي�E=$U89 ا&�

،�4���v T�?E=$3ا�� ��  �Jv�?4 ا��H!�ن �
"3 "�2E=ارئ أو ا��q8ت ا��F ./ ض�?B �#k �4ة أ��F د#JB .$ت ا�

،�Jأو ر/�ه ��ا����  
�ت g� XE Bءا T اg$�8ا�ت ا��#!�� ا���د4�" 4"#k ل أو���أ �أ4.  

 
   9ا���دة 

1 .^:dr ���ن �Gا �و8 ��4ز XE� . (���B /�د 9F /. ا�&�4� و/
�?3�B ^��H$�أو ا #F�2ب . أUG 84$^ إ�F T #Fن أ��F و8 ��4ز

 �H2Nن و�!�Hا� �J��� w=4^�/ ر�Hاء ا����a�.  
4$��� إ�\غ أي �2U`� ^?���B '$4 wdrب هKا ا�$���) �#ى . 2

  .و���^ آ�� 4$��� إ�\4`� ��4�U ^s� �JB� ��B^ إ��^
H4#م ا�����ف أو ا���$�J$� XH� �gا�p���4�U ،، إ�� أF# ا��7Hة أو . 3

 ^HF T�r�2ة و���p�7� (p�، و�E4ن  �!�!�� T���dا�� T�?ا���� #Fأ
���H� أو أن 4?�ج �=^أ ��Jو8 ��4ز أن �E4ن . ن 4&�آ' k\ل 
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 TEو� ،�اF$��ز ا�drGص ا��e$=4 T4Kون ا��&�آ�� ه� ا��H�#ة ا���
� ��v!�ت ���?E� �7Fره' �� 'J=� اج�/V9 ا���B gpا��� T

 ،��p�7Hاءات ا���Vا XFا� T�� أ�kى F�ا��&�آ�� /. أ4� 
  .�$�7ءو���?E� K�?=B ا�&E' �=# ا8

4 . ���F wdr XEم 4�F T$^ ���$���) أو ا8��H$ل 9F ا����ع إ�
 �`Bو ،^��H$�ا �ء /. ��!�!��qدون إ� ��E&ا�� _Kه X:?B .E� ��E&

.!�!�� ��s ل�H$�8=^ إذا آ�ن ا�اج �/V��.  
5 . ./ 9F .!�!�� ��s ل�H$�أو ا (���B ��&v آ�ن wdr XE�

�4��B ��  .ا�&:�ل �
   10ا���دة 

1. ��� إ!�!�3�B ،&$�م ا��Eا�� 'J$4�F T T���4X ���; ا��&�و 
.!�3!Vا wd ا� ./ ���RGا.  

X:?4 ا�drGص ا��$��Jن �T ا�drGص ا��#ا!�T، إ8 /. ) أ. (2
 'J!آ� ; 9?$B ة#F ��� ���� X&��وف ا�p�=]$U�، و�E4!�ن 

،T�!ا# ��s �R�drأ  
و4&���ن ����3�� ا���=E� X:?4T�t . ا��$��Jن اFG#اث �T ا���2) ب(

  .إ�� ا��7Hء ��?:X /. ��4�7ه'
�� �E4ن . 3�� T�!��3ا�� ������4 أن �4ا�� !�eم ا���3ن 

وX:?4 ا��K!�2ن . ه#/�J اU�UG. إJF\R' وإ��دة B`ه��J' ا��$�8�.
; J=U' و�آgه'  9?$B ������ن اFG#اث �T ا�T�t��2 و��4

.!�!�Hا�.  
   11ا���دة 

  .8 ��4ز T�U أي إ!�3ن ����د �� _g�T ا��/�ء ���$gام ���B#ي
 
   12ا���دة 

1 . XH=$ا� �4�F 9F �� !&� ��!�!. داXk إ���' دو�� ��XE /�د #��4 �
^$  ./�^ و4�F� اk$��ر �Eن إ��

2 ._#�� fذ� ./ ��� ،#��tدرة أي � �4�F د�/ XE�.  
�f ا�$. w=4 8 ��4ز ��HB# ا�&�Hق ا��Kآ�رة أ�\_ �`4�. 3B ��s د��� 

. أو ا�=�eم ا���م أو �Hا� TGا �&��4� �ور4�v ن�EBن، و�!�Hا� �J���
ا�:&� ا���� أو اlداب ا���� أو �HFق اT4�kl وJB�4�F'، و�EBن 
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#Jا ا��Kه ./ �J� ى ا���$�ف�kGق ا�H&ا� ; �� �$.  
4 ._#�� �9F T ا�#�kل إ� ،�?3�B ،#Fن أ��F 8 ��4ز.  

 
   ���13دة ا

8 ��4ز إ���د ا�G=2. ا���H' �:?� ��!�!�� /. إ���' دو�� �Nف /. هKا 
� �' B&$' دوا�.  ،^=�E�B #ن، و���!�H�� �H/و KdBار ا�H� اK�?=B 8إ #Jا��
 TT ��ض ا�2UGب ا��41#ة ��#م إ���د_ و ،fف ذ�\k .�Hا� TGا

 ^=��B T ��� ا�3�q� ا��d$:� أو ��أو J=��B' ��ض �$�7^ �
'J��J أو أ��^ أ]�4 T Xآ��B T  .f�K� �:�:k، و

 
   14ا���دة 

و9F T آX /�د، �#ى ا�?:X /. . ا�=�س ����� �Uاء أ�م ا��7Hء. 1
أ4� �JB� �gا�p� ��B^ إ��^ أو /. ��HF^ وا�$gا�B^ /. أ4� د��ى 
 ��E& X2� T .=�=:) و� �e! X&#!��، أن �EBن �$�7^ 

H$3 �:$dو��4ز =; ا�:&�/� . �� ��Fد4�، = `ة �&E' ا��H!�ن
 �وا����Jر �7F Tر ا��&�آ�� آ��J أو ���J7 �#وا�. اlداب ا���

�$�; د�H�4اN.، أو ��H$��7ت  ./ .�Hا� TGم ا���م أو ا�e=أو ا�
� ا�&��ة ا�R�d� �NGاف ا�#��ى، أو /. أد!� ا�&#ود ا�$. �Bاه� �F

4 T�F �4ور�v ��E&وف ا���eا� ��� ./ ��=��Eن r T`ن ا��
 ��pاg� ��7� ./ 'EF ، إ8 أن أي�ا��#ا� �&�:�� XdB أن ��p�=]$U8ا

 X:$4 �Gإ8 إذا آ�ن ا ،��=�أو د��ى #!�� ��4 أن 4:#ر �:�رة �
�&$k 'J\ف ذ�f أو آ�!m ا�#��ى B$=�ول k\/�ت : .7$HB اث#F`�

� أN?�ل�� �4�R���� 9��$B أو Tزو�� T��.  
2 . ^��� m2]4 أن �$J' ��ر�EBب ���4� أن �c4�� �2$�4 إ� X9 آF T

  .ا���م ��!�!�
� �#م . 3�$J' ����4� أن 4$�$; أY=�ء ا�=�e /. ��7$^، و� XE�

  :ا���3واة ا�$��، �����7!�ت ا�#!�� ا�$����
أن 4$' إ�\^ ��4�U و���$?:�X، و/� �t� ��2q� ،�J�J?4� ا�$�J� ) أ(

  ^ وأ�J��2U،ا����J� إ��
T ا���m وT ا��J3$\ت � V ^�?E4�#اد د/��^ ) ب( �q�4 أن

  و�\B:�ل ��&�م d4$�ر_ �=?3^،
�2ر �^،) ج( 8 ��k`B أن 4&�آ' دون  
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&�م ) د( �qUأو ��ا ^:d � ^3?! T� ;/�7ر�4 وأن 4#اF 'أن 4&�آ
 T ^� TE4 '� =^ إذا�4#ا/;  TT اk$��ر_، وأن H&� �qd4^ /. و��د 

�&� ا��#ا�� : m!آ� ���4#ا/; �=^، وأن gBود_ ا��&�E� ��EF، آ
� ذ�f إذا آ�ن 8 ��^ أ��ا ���&B =^، دون�م 4#ا/; �&�� ،f7. ذ�$HB

،��Gا اKه ;/#� ��/�Eا� Xp�Uا�� f��4  
� ) هـ(�� X:&4 وأن ،_��s X2� Tأن �Jr ���=4د ا�JB8م، �=?3^ أو 

K� .?=د ا��Jr ء��#$Uا ��� �H/ا���ا ���F ./ �H2qات ا� �وط ا��
  �Jrد ا�JB8م،

�' ا��t� ) د(E$4 8 أو 'J?4 8 ن إذا آ�ن����$� �!��أن g4ود 
،��E&ا�� ./ �#d$3ا��  

� ا8�$�اف �K!�) ز(�� ا� �Jدة v# !?3^ أو ��� _�E4 8أ.  
4 . ��Bا�/. ��F� اFG#اث، �4ا�� ��X ا��Vاءات =�2U� �J=3' و

� إ�� X�7ورة ا����'J�  .��دة B`ه�
5 . ��E& ���H!�ن، إ�� �H/ء، و����wdr XE أد�4��� T4� 9F ا�

^��� ^� 'EF يKب ا��Hا�� �� آ��� ��B# ا�=�e /. ��ار إدا!$^ و/�  .أ�
6 . 'Y ،��4��� ^=4#4 .p�J! 'EF � wdr ���E4 T�Fن �# R#ر �

� أ�Uس وا��� �#4#ة أو �ا�Xq هKا ا�&E' أو R#ر �?� �kص �=^ �
� و��ع p�7� `qk.، وا���� ;N�Hا� X��#ا� X�&B ا8آ$ �ف �4[#F �

 �H/، و�دا!Vا f�B ���$! ب�Hل �^ ا��g!ي أKا� wd �4 ا���B ���$4
��H!�ن، � �' m2]4 أ!^ X�&$4، آ��� أو ���pg، ا�����c3� �T �#م إ/ �ء �

�U�=ا�� mا��� ./ ���Jا��� �ا��ا��.  
�#دا ���&�آ�. 7 #F�4 أ��B 92 8 ��4زU ��4�� ��� أو ����Hب �

 ��p�=اءات ا����aن و��!�H�� �H/و .p�J! 'E&� �J=أن أد�J� T4 أو ��ئ 
#�� Xآ ./.  

   15ا���دة 
1 . TE4 '� X�/ T� ع�=$8 4#ان أي /�د �`4� ���4� �X�/ �23 أو ا

7$� ا��H!�ن ا��N=. أو ا�#و�.H�� ��4�� XE 4 ^��EBار mآ�� 8 . و�
H� �4ا��?��ل ��4ز /�ض أ �ر4�U m!ا�$. آ� f�B T #rن أ�EB ���

وإذا F#ث، ��# ار�EBب ا����4� . /. ا���m ا�Kي ارm2EB /�^ ا����4�
 �EB�� ���H� أk)، و�� أن $34?�# �� w=4 ر ��!�ن#R أن

(�?d$ا ا�Kه T  .ا����4� 
2 . ��� wdr أي �2�����u /. هK_ ا���دة Xd4 �r T ��&�آ�� و
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�=$� و/�H ���2دئ أي /�X أو ا�� XE 4 ^��EBار T�F آ�ن X�/ T� ع
'Gا ����� �J� ف�$�B .$ا� �  .ا��H!�ن ا���

 
   16ا���دة 

��!�!�Hا� ��:d ��� ^� ن، ا�&9 �`ن �4$�ف�E Xإ!�3ن، /. آ XE�.  
 
   17ا���دة 

1 . ،.!�!�� ��s 3?. أو�B �&! ��� ،wdr �4 أي��B 8 4&�ز
B�U^ أو ��$^ أو �اB\U^، وG 8ي �$#B��R�:k ./ Xk^ أو 1rون أ

^$��U أو ^/�r u�B ��!�!�� ��s ت\�F.  
[X هKا ا�$#Xk أو . 2 T9F T آwdr X أن 4&��^ ا��H!�ن 

  .ا���3س
   18ا���دة 

1 .T4#وا���#ان وا� �E?ا� �4�F ./ 9F إ!�3ن XE� . fذ� X� 4و
��، و4�F$^ /. ا�$=�ق أي دT4 أو  T4#� T4#4 4$^ /. أن�F #H$

 �p�� ا� �d4$�ر_، و4�F$^ /. إ��Jر د4=^ أو �$H#_ ���$�2# وإ��
� F#ة�  .وا����رU� وا�$���'، ��?�د_ أو ; �����، وأ�م ا��� أو �

2 . T4#4 4$^ /. أن�&� Xd4 أن ^!`r T8 ��4ز �4��B أV #Fآ�ا_ 
�، أو �&�4$^ /. ا�$=�ق أي دT4 أو �$d4 #H$�ر_ T4#�.  

�7kع 4�F� اV!�3ن /. إ��Jر د4=^ أو �$H#_، إ8 ����Hد 8 ��4ز إ. 3
ا�$. �Jv�?4 ا��H!�ن وا�$. �EBن �vور4� �&��4� ا�3\� ا���� أو 

 T4�klق ا�HF أو �ا�=�eم ا���م أو ا�:&� ا���� أو اlداب ا���
��U�UGا 'JB�4�Fو.  

و J�$B# ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��F�� #J$�ام 4�F� ا��lء، أ. 4
 �H/و ��H�kأو8ده' د4=�� و ����B T�`B ./ ،'=# و��ده�ء ��RوGا

�R�dا� 'JB���=H�.  
   19ا���دة 

1 .�H4�7  .�XE إ!�3ن 9F /. ا�$=�ق �راء دون 
وX� 4 هKا ا�&XE� . ./ ^$4�F 9 إ!�3ن 4�F ./ 9F� ا���2�$. 2

 T4�k� ���J إ�H!و �J�H�Bر و�E/Gت وا����) �vوب ا���$dا�$��س 
E$�ب أو �2qع أو /. ���� د XEr ��و!�� ا�$�2ر ��&#ود، �Uاء �

�� أ�kى d4$�ره��Uو �أو �`4 .=/.  
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��رU� ا�&�Hق ا��=:�ص ����J /. ا�?�Hة . 3 ;2$$3B2 _Kه T 
�R�k ت����c3� ذ�f ��4ز إ�7k��J ���2 . ا���دة وا��2ت و�و�

�EB ن وأن�!�Hا� w=� دة#&ن ا���Hد و�q4�r TE� أن �EBن 
  : �vور4�

  F8$�ام �HFق اT4�kl أو J$��U'،) أ(
. أو ا�=�eم ا���م أو ا�:&� ا���� أو اlداب ) ب(�Hا� TGا �4��&�

�  .ا���
   20ا���دة 

  .�H��� �e&B!�ن أ4� د��4� ��&�ب. 1
�� أو ا��=:�4� أو . 2�Hا� �اه��Eا� ��H��� �e&B!�ن أ4� د��ة إ�

� ا�$��� �74�&B XE B ��=4#أو ا��#اوة أو ا��=)ا� g��.  
 
   21ا���دة 

^� �/�$� .���E4 . Tن ا�&9 /. ا�$��; ا�3 ;v�4 و8 ��4ز أن
 XE Bن و�!�H�� �H2N ض�?B .$ا� f�B 8ا ا�&9 إKه �Uر�� ��ا���Hد �

. أو �Hا� TGا �!��:� ،.Nا�H�4د ;�$�B#ا��� �vور4�، /. 
 �4��F م ا���م أو�e=أو ا� �ا�:&� ا���� أو اlداب ا���� ا�3\� ا���

'JB�4�Fو T4�klق ا�HF �4��F أو.  
 
   22ا���دة 

1 . fذ� ./ ��� ،T4�k� ;�XE /�د 4�F ./ 9F� T4�EB ا������ت 
^&��: �4��F Xأ� T �Jت وا8!��7م إ�����H=9 إ! �ء ا�F.  

�f ا�$. . 2B 8ا ا�&9 إKه �Uر�� ��T ا���Hد � ;v�4 8 ��4ز أن
��� w=4 ،.Nا�H�4د ;�$��J ا��H!�ن وB XE B#ا��� �vور4�، /. 

 �4��F م ا���م أو�e=أو ا� �. أو ا�3\� ا����Hا� TGا �!��:�
'JB�4�Fو T4�klق ا�HF �4��F أو �. ا�:&� ا���� أو اlداب ا���

وB 8&�ل هK_ ا���دة دون إ�7kع أ/�اد ا��Hات ا��3�&� ور��ل 
���رU� هKا ا�&9ا� �N� ���Hد ��!�!�� � �.  

3 . ��e= ����?Bاف /. ا�NGول ا#�� g��4 'EF ا���دة أي _Kه ./ u��
 � `ن ا�&�4� ا�=���H� و4��F� 9F 1948ا���X ا�#و��� ا����Hدة ��م 

�J!`r T، أو 9�2qB ا��H!�ن  ���4� B ا���#B ذ�dBا .��H=ا� '�e=$ا�
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�J���J!`r T أن XdB �����7!�ت ا��=:�ص � �H4�q� f�B ./ 
����?B8ا.  

  23ا���دة 
1 . �Jا���$�;، و� ./ ��U�UGوا ����2qا� ���ة ا����#Fة ه. ا���UGا

  .9F ا�$�$; �&��4� ا���$�; وا�#و��
�$�ف �^ . 2 9F ،واجgا� TU غ��� T�E4ن ����X وا���أة، ا�$#اء 

  ./. ا�$gوج وu�U`B أ�Uة
3 . ;gا�� T�/�qا� �v�� 8أي زواج إ #H�=4 8 \زوا���J ر�vء آ�

  .8 إآ�ا_ /�^
Kd$B ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��J# ا�$#ا��� ا��=�2U� ���?E� �3Bوى . 4

�HFق ا�gو��T ووا���JB�2 �#ى ا�$gوج وk\ل ���م ا�gواج و�#ى 
و/� ��F� ا8!&\ل 4$��� ا�dBذ B#ا��� �E?��� ا�&��4� . ا!&\�^

  .ا��7ور4� ��و8د /. ��F� و��ده'
 

   24دة ا���
1.  u=ن أو ا�����E4ن �XE و�#، دون أي g���B ��23 ا���ق أو ا�

. أو ا�8$���. أو ا�[�وة أو �Hا� XRGأو ا T4#أو ا� �t�أو ا�
� ا�#و�� /. ا�dBذ �� ا���$�; و��� أB�U^ و��� 9F ،�3=ا�

  .B#ا��� ا�&��4� ا�$. �J�7$H4 آ�!^ ���Rا
2 . �q�4و ^Bر و8د�/ X?N Xآ X��3B ���$4^� ��4ف ��Uا.  
  .�9F X?N XE /. اآ$�3ب �=�3�. 3

  
  25ا���دة 

�اTN، دون أي و�^ T و��_ ا�$���g ا��Kآ�ر /. ا���دة  XE� ن�E4
، ا�&�Hق ا�$����، ا�$. ��4 أن B$�ح �^ /�R� ا�$�$; ��J دون ���د 2

���H� ��s :  
�r�2ة وإ� ��اqU� ) أ( �أن 4 �رك /. إدارة ا� 1ون ا����، إ

�،�4�F ./ رون�$d4 T��]  
أن �d$=4 و�d$=4، /. ا!$���dت !J4g� ��Bى دور�4 ���8$�اع ) ب(

 T�7B ،ا��3ي m4�:$و��� T�2k�=ا� T�� م ا���3واة#� ��ا���م و�
،T�2k�=إرادة ا� T� �&ا�$���2 ا�  
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�# ) ج(HB �R�/ ،_ا�U ; �� �#م ا���3واة ����أن B$�ح �^، �
_#�� ./ �  .ا����p) ا���

   ���26دة ا
$�3و  9&� g���B ن و4$�$��ن دون أي�!�Hم ا��ا�=�س ����� �Uاء أ

و/. هKا ا�:#د ��4 أن �e&4 ا��H!�ن أي g���B . /. ا�$�$; �&��$4^
T ا�$���G gي  ����/ �4��F ا��3اء ��وأن X?E4 ����; ا�drGص �

U��U أو ا��أي T4#أو ا� �t��� أو �2U، آ����ق أو ا���ن أو ا��=u أو ا�
. أو ا�8$���.، أو ا�[�وة أو ا�=�3، أو �Hا� XRGأو ا ،.U��U ��s

T ا�2UGب fذ� ��s.  
   27ا���دة 

8 ��4ز، /. ا�#ول ا�$. �J�/ #��B أ����ت اY=�� أو د4=�� أو �4�t�، أن 
���ت ا��Kآ�رة 9F T ا�$�$; �Gا �4&�م ا�drGص ا��=$�23ن إ�

J=4#' وإ��� �p��r_ أو اd$U#ام �J$/�H]� ،'J$t' ا�R�d� أو ا����ه�ة �
'J$���� ./ T4�kl�7ء ا�Gا ;  . ��r8$�اك 

 
  ا��gء ا��ا�; 

   28ا���دة 
�3� ا���=� ا���=�� �&�Hق اV!�3ن . 1B �=�� ` =B) � ./ �J4 �ر إ��

 'U�� #Jا ا��Kه T .�4"�=����Y T!�� � � "). ا� �=��وB$`�) هK_ ا�
 (pا���� ���$B�7ا و�.�4 � ./ �J��  .ا��=:�ص �

2 . T ،#Jا ا��Kاف /. ه�NGا�#ول ا ./ T�=Nا� T �=���1B) ا�
��H� ا��/��� ا�� �Jد �k8�� 'J$:�ص /. �#ان dذوى ا��=��� ا�

 ��� �J�/ ا��?�# أن 4 �ك T�ا��ة أن  ;�HFق اV!�3ن، 
��!�!�H�2ة ا�dص ذوى ا��drGا.  

3 .�� �=���d$!8ب، وه' ��4��ن /�T���B '$4 'J$?:� �J أ��7ء ا�
��:d ا�.  

   29ا���دة 
4$' ا!$�dب أ��7ء ا���=� ���8$�اع ا��3ي �p�� T� أ�drص . 1

، �EBن �# J� �/�$B28' ا��1ه\ت ا��=:�ص ����J /. ا���دة 
#Jا ا��Kاف /. ه�NGض ا�#ول ا�tا ا�KJ� 'J$&rر .  

2 .T�� T ،zr�B أن #Jا ا��Kف /. ه�N �دو� XE� ،ا�:F �J�=Nا� 
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� اGآ[��� T�:dr.  
�ة. 3 T  .4&�ز z�r�B ا� wd ذاB^ أآ[� 

 
   30ا���دة 

T �#ء !?�ذ . 1 �Jrأ �$U 8 4$��وز #����4ى ا�d$!8ب اGول /. 
#Jا ا��Kه.  

2 . ،�=����# أي ا!$�dب ��4�7� ا� T X�Gا ��� �Jrأ �أر�� X2�
tr T��4 #�H���دة /. ��F ��s� ا�d$!8ب ��Xء � �H/��4^ �34ر_ و ،

 ���Uر #Jا ا��Kاف /. ه�NGا�#ول ا �' ا��$&#ة إ���T ا���م �Gا
 ./ �=���qk� 4#��ه� /��J إ�� HB#4' أ��Uء ��J�&r ��4�7� ا�

�Jrأ �Y\Y �7نs.  
3 . ��� T�&rء ���; ا�����Uأ ��p�� ا��$&#ة '��T ا���م �G74; ا

p�2?�Gا ��B�$��� ،�&=ا ا�Kآ\ ه m&rف ا�$. ر�qا� �ذآ� ا�#و� ;. و
 �Jr X2� #Jا ا��Kاف /. ه�NGا�#ول ا �=J'، و24�~ هK_ ا��p�H� إ�

��# آX ا!$�dب T X�Gا ���.  
�d$=4 أ��7ء ا���=� /. ا�$��ع H�B#_ ا�#ول ا�NGاف /. هKا . 4

' ا��$&#ةGا �H' ا��$&#ة، /. ��T ا���م �Gا T. ا��J#، �#��ة 
�[. ا�#ول و/Y .�]�� هKا ا�8$��ع، ا�Kي X�$E4 ا�=:�ب /�^ �&�7ر 

 fcأو� �=��ا�NGاف /. هKا ا��J#، 4?�ز /. ا�d$!8ب ��4�7� ا�
 ��2�sGا ��� أآ�2 �#د T ا�RGات و����ا �:F T4Kن ا��&rا���

T���$Hوا�� T4�v�&اف ا��NGا�#ول ا .�]��H� �RGات qا��.  
 
   31ا���دة 

�اN=. أ4� دو��8 ��4. 1 T #Fوا T  .ز أن 7B' ا���=� أآ[� 
�4ا��، /. ا�d$!8ب ��4�7� ا���=�، �#ا�� ا�$�ز4; ا���tا/. . 2

��3�pا�� ��!�!�Hا� 'e=ا�&�7رات وا� (�$d X�]�Bو.  
  
   32ا���دة 

#�JB أر�; U=�ات. 1 �48�� �=��و��4ز أن . �E4ن ا!$�dب أ��7ء ا�
B #��إذا أ 'J��d$!��4د ا'J&�r� . �7ء�Gا T ��3B �48إ8 أن و

ا��=$T�2d /. ا�d$!8ب اGول �J$!�� .7H=Bء T�$=U، وB '$4&#4# ه81ء 
اG��7ء ا�$�3� /�را ا!$�Jء ا�d$!8ب اGول، �`ن �H4م رu�p ا�8$��ع 
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T ا���دة 4ا��=:�ص ���^ /. ا�?�Hة  30���H��� 'Jp��Uر أ��$k�� .  
2 .���اد ا���3?� B T$' ا���d$!8ت ا�\ز� �H/و ��7ء ا��48H!ا #=� �

#Jا ا��Kه T  . هKا ا��gء 
   33ا���دة 

  1 . T� ،T4�klا �Jp�7�ع رأى أ���{� ،�=��إذا ا!qH; ��7 /. ا�
اqv8\ع ����G ^?pي ��s �2U ا���tب ذي ا���q; ا���H4 ،m�1م 

' ا��$&#ة، /��T ا���م �Gا ��T رu�p ا���=� �}�\غ ذ�f إ�Gا T���
  .ا���م �tr Kc=�Fر �H# ذ�f ا���7

/. ��F� و/�ة أو ا��H$U� ��7 /. ا���=�، �H4م رu�p ا���=� /�را . 2
 Kc=�F ا���م T�Gا T�' ا��$&#ة، /����T ا���م �Gا ��}�\غ ذ�f إ�

�trر �H# ذ�f ا���7 ا�$#اء �B TرA4 و/�B^ أو �B TرA4 !?�ذ 
^$��H$Uا.  

  34ا���دة 
���دة . 1� �H2N � #�H، وآ�!m و48� ا���7 ا�Kي 33إذا أ���tr Tر 

�. إ�\ن �trر B .$ا� �ا�3$ �JrGل ا\k .7H=B 8 ^2#ا�$U��4 ا
' ا��$&#ة �}�\غ ذ�f إ�� ا�#ول ا�NGاف ��T ا���م �Gم ا�H4 ،_#�H
 �H/و T�&r� '4#HB ،T4�Jr ��J/. هKا ا��J#، ا�$. ��4ز �k ،�J\ل 

�29���دة �s� ا� #�Hء ا��X Xأ� T .  
2 . ��� T�&rء ���; ا�����U`� ��p�� ا��$&#ة '��T ا���م �G74; ا

هKا ا�=&�، ���$���B اp�2?�G.، و24�~ هK_ ا��p�H� إ�� ا�#ول ا�NGاف 
#Jا ا��Kه ./ . �s� ا� #�Hء ا��X�� ب ا�\زم�d$!8وإذ ذاك ��4ى ا

 f�K� �R�dم ا��EF�� �H2N#Jا ا��Kه T  .T هKا ا��gء 
���دة . 3� �H2N _ر�tr T� 33آX ��7 /. ا���=� ا!$X�� �dء �H# أ�

#ة و48� ا���7  T �H2B �� ا!�7Hء $F �J�/ �4�7م ا���J ���$4
�f ا���دةB م�EFأ �7$H�� �=���H#_ /. ا� �tr يKا�.  

  
   35ا���دة 

 �� أ��7ء ا���=�، ���ا/H� ا������ ا���v�H$4 ت�/�E' ا��$&#ة، ��
 ،�' ا��$&#ة ��� �وط ا�$. �HBره� ا������ ا���Gارد ا� T ;q$HB

; أKk أه��� 13و���ت ا���=� ���T ا8�$�2ر.  
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   36ا���دة 
 T�E�$� ت\�J3Bو T�?�� T4�gم  �' ا��$&#ة ��T ا���م �G�4/� ا

�J� �N�=ا�� (p������ ع ا�?��ل\qv8ا T �=��7$� هKا ا�H�� 
#Jا��.  

   37ا���دة 
1 . �J���$ا� #H� �' ا��$&#ة د��ة ا���=� إ���T ا���م �Gا ���$4

' ا��$&#ةGا �H  .اGول /. 
2 . �J��� w=4 .$و��ت ا�Gا ./ �=����# ا�$����J اGول، �B$�; ا�

.�kا�#ا �J�e!.  
' ا��$&#ة أو . 3Gا �HH�B �$E# ا���=� ا�$�����JB ��دة /.  ./

' ا��$&#ة ��=�)Gا.  
   38ا���دة 

 ،���Uر #J�$��� ،^2:= ^���B X2� ،�=��T أ��7ء ا� �7� Xم آ�H4
^ ���B XEد و!gاه��J�� م��H��� ،��=�� �3�� ./.  

 
   39ا���دة 

1 .T�$=U ة#�� �J2$E  .و��4ز أن ��4د ا!$�d$=B .'J��d ا���=� أ��7ء 
2 .�e! ;vو �J3?=� �=��� ا���$B ^=��7B ; TEو� ،.�kا�#ا �J

T����$ا� T��E&ا� :  
  X�$E4 ا�=:�ب �&�7ر اY=. � � ��7ا،) أ(
��2� أ�Rات أ��Jp�7 ا�&�T4�v) ب(s`� �=��  .Kd$B ��ارات ا�

 
  40ا���دة 

J�$B# ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا���HB '4#H$� #Jر �4�T ا�$#ا��� ا�$. . 1
ف ��J /�^، و�T ا�$H#م ا�JBKdB وا�$. X]�B إ���8 ��&�Hق ا���$�

fق، وذ��H&ا� _KJ� ;$�$ا��&�ز /. ا� :  
T �#ء !?�ذ هKا ا��J# إزاء ا�#ول ا�NGاف ا���=��،) أ( �=U ل\k  
�m2 ا���=� إ���J ذ�f) ب(N ���  .Y' آ
2 . �' ا��$&#ة، ا�Kي 4&���J إ���T ا���م �Gا �HB#م ���; ا�$�Hر�4 إ�

�J�/ �e=�� �=��� �# �H4م T و4 �ر و���. ا� �� إ�#Hر�4 ا���H$ا� ./ �
#Jا ا��Kم ه�EFأ K�?=B ./ �Y1B ���:  .��اX و

3 . �' ا��$&#ة، ��# ا�$ �ور ; ا���=�، أن X�&4 إ���T ا���م ���
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�f ا�$�Hر�4 �# B TT أ4� أ�gاء  �d3! ��=ا��� �::d$ا��آ�8ت ا��
�JR�:$kان ا#� ./ Xk#B.  

T ا�#ول ا�NGاف /. هKا �HBم ا���=� �#را. 4 �#Hر�4 ا���H$ا� �U
#J. ا�� �ر�4، و�`4�HB Tو����J أن �Bا/. هK_ ا�#ول ��� �7B^ ه. 

�J23=$3B �و���=� أ�74 أن �Bا/. ا����u ا�8$:�دي . \�eFت ��
 �J$H�B .$ر�4 ا��H$ا� T A3=� ���? وا��$�8�. �$�f ا��\�eFت 

T ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��#J.  
� أ4� . 5����Hت ��B �=���#ول ا�NGاف /. هKا ا��J# أن HB#م إ�� ا��

�?�Hة � �H/و m4#ن �# أ��EB ت�eF\T هK_ ا���دة4 .  
 
   41ا���دة 

7$� أ�EFم . 1H�� ،T�F أي ./ T��B أن #Jا ا��Kف /. ه�N �دو� XE�
هK_ ا���دة، أ!�B �J$�ف ��k$:�ص ا���=� /. اU$\م ودراU� ��s\ت 

B .?B 8 ى�kأ �/�N �ف �`ن دو��N �ء دو���اد ��=�qي �
#Jا ا��Kه �J��� �J2B�4 .$ت ا��و8 ��4ز اU$\م ودراU� g$�8�� .ا

� ����� هK_ ا���دة إ8 إذا R#رت �T دو�� �Nف #Hت ا���s\2ا�
�=��و8 . أR#رت إ�\!� �B$�ف /�^، /. � k�� ،�J:d4$:�ص ا�

$3�' ا���=� أي �\B ن ��4ز أن\�Vر ا#:B '� �/�N �دو� 'J4 غ
�J و/9 . ا��Kآ�ر\$Uت ا�$. 4$' ا�s\2ا� ��و92q4 ا��Vاء ا�$��. �

  : �EFGم هK_ ا���دة
�) �T ) أ(d$B ى�kأ �/�N �إن دو� #Jا ا��Kف /. ه�N �إذا رأت دو�

� !�e هK_ ا�#و�� ا��qف، ��$3B أن �J� آ�ن ،#Jا ا��Kم ه�EF9�2 أqB
�، إqk غ\� ./(�d$ا ا�Kه �� ا�#و�� ا��$3��� أن �HBم، k\ل . ��و�

��، B ،��qk?��3ا Uا��� �ا�2\غ، �}4#اع ا�#و� �J\$Uا T �Jrأ �Y\Y
 �أو ���!� T أي !�ع �zv�4 �k ا��3`�� وt2=4. أن �q=4ي، �H#ر 

� إ�rرة إ�� ا��Hا�# ا��Vا�p� و�Nق ��E=� و?�#ا، � fن ذ��E4
�' ا��&��� ا�$e$ال ا�gB 8 .$أو ا� �Jm أو ا���ري اd$U#ا#d$Uا .

،�F�$  
� آ�$� ا�#و�$�T ا�T�/�q ) ب(v�B �4�3B �/}ذا �' B=$^ ا��3`�� إ�

�2\غ � ���� ا�#و�� ا��$3H�B A4ر�B T �Jrأ �$U ل\k T�$�=ا���
 �Jإ�� ^J��B ر��r{� �=��=��J أن X�&B ا��3`�� إ�� ا� XE� ول، آ�نGا

  �kGى،وإ�� ا�#و�� ا
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8 ��4ز أن �e=B ا���=� /. ا��3`�� ا��&��� إ���J إ8 ��# اUV$�[�ق ) ج(
 �H2N ،ت#?=$Uوا �Jإ�� ��� #� �F�$ا�� ����' ا��&e$ق ا��N ;��� أن T

���� �J� ن ا�#و�. ا���$�ف�!�Hة /. . ���2دئ ا�#��Hا� _K92 هq=B 8و
$B دا# '�e$إ��اءات ا� �J�/ ق�t$3B .$وز ا�&#ود ا�&�8ت ا���

،���Hا���  
��3ت 4�U� �#ى �&[�J ا��Xp�U /. إ�Nر هK_ ا���دة،) د(� �=��  H�B# ا�
�ا��ة أ�EFم ا�?�Hة ا�?���� ) هـ( ; ،�=��� ا��، أن ��Bض )ج(�

 �� ا�#و�$�T ا�T�/�q ا���=�$��t� ،T� ا���Rل إ���3���J ا�&��#ة �
� أ�Uس اF$�ام �HFق اV!�3ن �� ��`3��وا�&��4ت XF ودي �

،#Jا ا��Kه ./ �J� ا���$�ف ��U�UGا  
&��� إ���J، أن B#�� ا�#و�$�T ا�T�/�q ) و( ��`3��=�، /. أ4� �

إ�� gBو4#ه� �`4� ) ب(ا���=�$�T ا�� �ر إ����J /. ا�?�Hة ا�?���� 
�ت ذات r`ن���.  

) ب(��#و�$�T ا�T�/�q ا���=�$�T ا�� �ر إ����J /. ا�?�Hة ا�?���� ) ز(
 9F '4#HB 9F، و�ه� /. ا��3`��e! ء�=Yأ �=����J �#ى ا�]�4 Tإ4?�د 

  أو ��qk،/ا��\�eFت r?��4 و
� ا���=� أن HB#م �4�HBا /. �7sن ا .=Y� � �Jrا �B TرA4 ) ح(��

��J�H ا��rVر ا��=:�ص ���^ /. ا�?�Hة ا�?���� B)ب :(  
; �rوط ا�?�Hة ا�?���� " 1" $4?9 XF �، )هـ(/}ذا B' ا�$�XR إ�

 'B يKا� X&�����p; و�� g��� ��ض ��:�ت ا���=� �4�HBه� �
  ا�$�XR إ��^،

; �rوط ا�?�Hة ا�?���� " 2" $4?9 XF �، )هـ(وإذا �' 4$' ا�$�XR إ�
 �����p;، وm�v إ�� g��� ��ض ��:�ت ا���=� �4�HBه� �
 T �#Hا�� ��7 ا���2!�ت ا� ?�4&ا�$�4�H ا��Kآ�ات ا��qd� و

  .�T�/�q ا���=�$�Tا�#و�$�T ا
T�$�=ا��� T�/�qا� T�$ا�#و� �3`��، إ�\غ ا�$�4�H إ� Xو��4، /. آ.  

T ا�#ول ا�NVاف /. . 2 � � m�� �$24#أ !?�ذ أ�EFم هK_ ا���دة 
و�HBم . T هK_ ا���دة) 1(هKا ا��R{� #J#ار إ�\!�ت /. إ�Nر ا�?�Hة 

T�Gت �#ى ا�!\�Vا _Kاف �}4#اع ه�NGا��$&#ة، ا�#ول ا '� ا���م �
و��#و�� ا��qف . ا�Kي �R XU�4را =�J إ�� ا�#ول ا�NGاف ا�kGى

�T ا���مGا ��^ إ�U�B ر�qk{� mأي و� ./ �J!\�3&� إB و8 . أن
 ^��U92 إرU ع �\غ�v�Xd4 هKا ا��e=��� �&3 /. أ4� �`3� �EBن 
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 Tأ4� دو�� /. إ�Nر هK_ ا���دة، و8 ��4ز اU$\م أي �\غ �#4# 
�T ا���م ا�qkVر �3&� اV�\ن، � �' TEB ا�#و�� Gا �H�B #�� ف�N

  .ا��qف ا���=�� �# أR#رت إ�\!� �#4#ا
 
   42ا���دة 

���دة ) أ. (1� �H/و �Jإ�� m��Fأ �3`� XF �=��� ا�� F\ 41إذا K�Bر �
 ��� �H23�#و�$�T ا�T�/�q ا���=�$�T ��ز ��J، ��# ا�&:�ل � ��v�

�ا �R�k 9�/�B �cه� T���B ،T�$�=ا��� T�/�qا� T�$ا�#و� �H/) 4 �ر
 'U�� .�4 � ./ �Jإ��"�c�Jف ") ا��:B m&B ا�&��#ة �J���3 ;7B

 ��� ��`3��ا�#و�$�T ا�T�/�q ا���=�$��t� T� ا�$�XR إ�� XF ودي �
،#Jا ا��Kم ه�EFام أ�$Fس ا�Uأ  

2�J' ا�#و�$�) ب(HB ص�drأ �3�k T �c�Jا� (�`$B ن�/�qن ا�
/}ذا K�Bر و�Rل ا�#و�$�T ا�T�/�q ا���=�$�k T\ل Y\Y� . ا���=�$�ن

 T �=��� T4�EB ا�c�J� آ��J أو ���d$=B ،�J7 ا��ا�Jr إ�� اB?�ق �
 '� T4Kا� �c�J�7ء ا��أ ،T�]���T أ��Jp�7 ���8$�اع ا��3ي و�`آ[�4� ا�[

'J��� 9?$4.  
2 .��:d ا� 'J$?:� �c�J�7ء ا��أ X��4 .4و T�� أ�E4 8!�ا 

�اN=. أ4� دو�� �EB 8ن  T�اN=. ا�#و�$�T ا�T�/�q ا���=�$�T أو 
�N/� /. هKا ا��J# أو �EBن �N/� /�^ و�B '� �J=E:#ر اV�\ن 

  . 41ا��=:�ص ���^ /. ا���دة 
3 .�J� ص�dا� .�kم ا�#ا�e=7; ا�Bو �J3�pر �c�Jا� �d$=B.  
4 .�H' H�B# ا�$����ت ا�c�J� ��دة /. Gا �$E' ا��$&#ة أو /. Gا 

T ا��� gp�H#ه� /. أي �Eن =��k� �U �# . ا��$&#ة ��=�) TEو�
 T�$ا�#و� ;' ا��$&#ة و��T ا���م �Gا ;��B=^ ا�c�J� ���$ �ور 

T�$�=ا��� T�/�qا�.  
�!� ا��=:�ص ����J /. ا���دة . 5Gم ا�HB36 ،�74أ ،�JB�#k ��/�$� 

7$� هK_ ا���دة���c�Jت ا����=�H�� .  
6 . ،�c�Jف ا��:B m&B �J$و��� �=����J$H ا�B .$ت ا����v�B; ا���

�� إ�. ا�#و�$�T ا�T�/�q ا���=�$�gB Tو4#ه� �`4� qB أن �J� ا�$. ��4ز
�� ������vعR ى ذات�kت أ���� .  

7 . TEو� ،�J2!ا�� (�$d T�HBم ا�c�J�، ��# اU$=?�ده� !�e ا��3`�� 
� أي �Fل ��� B 8$��وز ا .=Y� � �Jrا ��# ��ض �Jk\ل 
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 T�$ا�#و� �ا��3`�� ����4�HB '4#H$� ،�J إ�� رu�p ا���=� p�J!V^ إ�
T�$�=ا��� T�/�qا� :  

� ا�c�J� إ!��ز ا�=�e /. ا���`3� k\ل اY=. � � ) أ(�/}ذا K�Bر �
 T �J$t��� ا�$. �Fا��� �� إ�rرة ��gة إ���Jrا، �:�ت �4�HBه� �

  �=�e،هKا ا
� أ�Uس اF$�ام �HFق ) ب(�� ��`3��وإذا B' ا�$�XR إ�� XF ودي �

 ��اV!�3ن ا���$�ف ��J /. هKا ا��J#، �:�ت ا�c�J� �4�HBه� �
����p; و��&X ا�Kي B' ا�$�XR إ��^،� g��  ��ض 

، )ب(وإذا �' 4$' ا�$�XR إ�� �r ^� �/�$B XFوط ا�?�Hة ا�?���� ) ج(
�m إ���J � `ن ���; ا��m=�v Xp�3 ا�c�J� �4�HBه� ا�=$�Rا�$. و �p

 T�/�qا� T�$ا�#و� T�� �J��� (�$dا�� ��7H��� ��ا������p� ا��$:
 f�Kود�4، وآ \F ��`3ا�� XF ت��!�Eا���=�$�T، و�راءه� � `ن إ

 T�$ا�#و� T �#Hا�� �ت ا� ?�4�eF\�7 ا��&ا��Kآ�ات ا��qd� و
،T�$�=ا��� T�/�qا�  

�HBم ا�#و�$�ن ) ج( �4�HBه� /. إ�Nر ا�?�Hة إذا �#m ا�c�J�) د(
 ،�4�H$ا ا�Kه ��J\$Uا T �Jrأ �Y\Y �7نs ./ ،ن ا���=�$�ن�/�qا�

�c�J�4 ا��HB T��7  .�}�\غ رu�p ا���=� ه2HB X\ن أم 2HB 8\ن 
��=� /. ا���دة . 8��� �N�=ا���دة ����13و���ت ا�� _Kم ه�EFأ XdB 8

41.  
 ا��q/�ن ا���=�$�ن ���$�3وي U#اد ���; !?�Hت U�H$B' ا�#و�$�ن. 9

' ا��$&#ة��T ا���م �Gا �J�74 �4ات#HB س�Uأ ��� �=��  .أ��7ء ا�
�q� ا���Hم، �=# ا��gوم، �#/; !?�Hت . 10U ا��$&#ة '��T ا���م ���

�?�Hة � �H/و �J� T�$�=ا��� T�/�qا� T�$اد ا�#و�#U X2� �c�J�7ء ا��9أ 
T هK_ ا���دة.  

   43ا���دة 
 #� T4Kا� �R�dت ا�$�/�9 ا��c�7ء ه��Gو �=���E4ن G��7ء ا�

���دة � �H/زات ��442=�ن و��$، 9F ا�$�$; ����J3$\ت وا8
' ا��$&#ة ا��=:�ص �� ��J�� T�?�E�2اء ا��d�وا�&:�!�ت ا���Hرة �

' ا��$&#ة Gزات ا��$T اB?���� ا fول ذ��=$B .$ا�?�وع ا� ./ �J���
Fو�JB�!�: .  
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   44ا���دة 
92q=B ا�EFGم ا��$��H� �K�?=$ هKا ا��J# دون إk\ل ����Vاءات 

 ��3�U`$ك ا��E:ا� �7$H�� �3ن /. أو!Vق ا�HF ان#�ا���Hرة /. 
 ;=�B 8و ،�::d$ا��$&#ة وا��آ�8ت ا�� 'G�� �R�dت ا�����?B8وا

T ا����ء إ�� إ��اءات  #Jا ا��Kاف /. ه�NGا�#ول ا �ى �$4�3�kأ
�J=�� ���/ ةK/�=ا� �R�dأو ا� ��  . !gاع � B\� �H2N?���ت ا�#و��� ا����

 
   45ا���دة 

 u�' ا��$&#ة، �94�N T ا����� �HB#م ا���=� إ�� ا������ ا���
�J����أ T� �4�=U �4ا�HB ،.���$�8ا�8$:�دي وا .  

 
 u�dء ا�gا��  

   46ا���دة 
 � #Jا ا��Kم ه�EFأ ./ u�� ./ ��� ^�\k4?�# إ �&! ��� ^���4ز B`و4

T أ�EFم B&#د  �::d$ا��آ�8ت ا�� ��B�Uا��$&#ة ود 'Gق ا�]�
' ا��$&#ة وا��آ�8ت Gت ا�cه� T XE� �R�dت ا�����c3ا��

#Jا ا��Kه �Jا�$. 4$=�و� Xp�3د ا��#:� �::d$ا��.  
 
   47ا���دة 

^�� ��4ز B`و4 #Jا ا��Kم ه�EFأ T� !&� 4?�# إu�� ^�\k /. أي �� 
��X�� ،Tء �Eا�$�$; وا8!$?�ع ا� ./ X�R9 أF T��� ����; ا� ��ب 

����2qارده� ا��  . ا�&�4�، �[�وا�JB و
 

  ا��gء ا��3دس 
   48ا���دة 

' ا��$&#ة أو ��7 /. . 1G�7 /. ا� �دو� �ح �$���; أ4�$ #Jا ا��Kه
�N �دو� �وأ4 ،�::d$ا�� �JB8وآ� Tف /. ا�=�eم أ4� وآ��� 

 �ا�E&�� .U�UG� ا��#ل ا�#و���، وأ4� دو�� أ�kى د�$�J ا������ ا���
#Jا ا��Kه ./ �/�N z2:B أن �' ا��$&#ة إ���.  

2 .94#:$�� #Jا ا��K7; هd4 . T�Gك ا�$:#94 �#ى ا�ER دع�Bو
' ا��$&#ة�  .ا���م �

ر إ���J /. 4$�ح ا8!��7م إ�� هKا ا��4G #J� دو�� T ا�#ول ا�� �. 3
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T هK_ ا���دة1ا�?�Hة  .  
' ا��$&#ة. 4��T ا���م �Gا!��7م �#ى ا fR ا8!��7م �}4#اع ;H4.  
5 . #Jا ا��Kه mا��$&#ة ���; ا�#ول ا�$. و�� '��T ا���م �Gا �qd4

�ER Tك ا�$:#94 أو ا8!��7م fR Xإ��^ �}4#اع آ m�7!أو ا.  
 
   49ا���دة 

1 .#Jا ا��Kا8!��7م 24#أ !?�ذ ه fR إ4#اع A4ر�B T �Jrث أ\Y #�� 
' ا��$&#ة��T ا���م �Gى ا#� T�Y\]وا� u�dأو ا�$:#94 ا�.  

2 . 'B #� ن�E4 7' إ��^ ��# أن=B أو #Jا ا��Kق ه#:B .$ا�#ول ا� �أ
 #Jا ا��K2#أ !?�ذ ه�/ T�Y\]وا� u�dا�$:#94 أو ا8!��7م ا� fR إ4#اع

=Y #�� �J\ث أ Xإزاء آ fR أو �JH4#:B fR �J�إ4#ا A4ر�B T �Jr
�J  .ا!��7

   50ا���دة 
� ���; ا��F#ات �92q=B أ�EFم هKا ا��J#، دون أي ��# أو اU$[=�ء �

=�J ا�#ول اB8&�د4� XE $B .$ا�.  
 
   51ا���دة 

��^ �Bدع !:^ . 1� \4#�B ح�$HB أن #Jا ا��Kف /. ه�N �دو� �4G
' ا��$&#ة��T ا���م �Gا���م �}�\غ . �#ى ا T�Gم ا�H4 fذ� �Yأ ��و�

 ^ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��4`� #J� �B#4\ت F�$H��2��N ، إ���J إ�\
 f�B ./ �e=��#ول ا�NGاف �� ��B1 #H� K2&B m!إذا آ� ���

�J��� m4�:$ت وا��F�$Hا�#ول . ا�� }�Y ��B1ا�� #H� K2F ذا{/
�T ا���م �Gا _#H� X�Gا ��' ا��$&#ةا�NGاف �Gا �4��وأي . �

 ��B1ا�� ./ ���$Hة وا���v�&اف ا��NGا�#ول ا ��2�sأ _#�$�B X4#�B
' ا��$&#ة ��Vار_�� �� ا������ ا����  .��4ض �

2 . �J$�' ا��$&#ة و�2�� �� أ���JB ا������ ا���$24#أ !?�ذ ا�$�#4\ت 
��a� �H/و ،#Jا ا��Kاف /. ه�NGا�#ول ا .]�Y ��2�sأ �ر4�$U#اءات ا�

�J= Xى آ#�.  
3 . ،�J$��#ول ا�NGاف ا�$. �2� �g� z2:B أ !?�ذ ا�$�#4\ت#� �$

� �`�EFم هKا ا��J# و�`ي g���=�� XeB ا�#ول ا�NGاف ا�kGى 
^$�  .�EB 9��U X4#�Bن �# �2
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   52ا���دة 
7$� ا�?�Hة H�� '$B .$رات ا��qkVا T� �e=ا���دة �5:�ف ا� T 

48�qd4 ، ./ �Jا��$&#ة ���; ا�#ول ا�� �ر إ�� '��T ا���م �Gا 
T ا���دة ا��Kآ�رة ��� 4�.1ا�?�Hة  :  

���دة ) أ(� �H2N ��ت ا���د���7!Vت وا�H4#:$48ا�$�����ت وا�،  
7$� ا���دة ) ب(H�� #Jا ا��Kء !?�ذ ه#� A4ر�B49 �4ء !?�ذ أ#� A4ر�Bو ،

  .�B51#4\ت B$' /. إ�Nر ا���دة 
 

   53دة ا���
1.  ��!�2UG�� ^R�:! ���&�3وى /. ا�$B يKا� ،#Jا ا��K�4دع ه

 'Gت ا���?&��4g� وا��و�U� وا�:�=�� وا�?�!�3�، /. E!Vوا
  .ا��$&#ة

T هKا . 2 ��#:' ا��$&#ة �}ر�Uل �Rر ��T ا���م �Gم ا�H4
  .48ا��J# إ�� ���; ا�#ول ا�� �ر إ���J /. ا���دة 
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  ا���� ا��و�� ا���ص
  ������ق ا! ���د�� وا!"���
�� وا�$��#�� 

 
ا�$�# و��ض ��$���; وا�$:#94 وا8!��7م ����� ��ار ا������ 

' ا��$&#ة �� �  1966 د�=�2 16 ا��1رخ /. )21-د( أ�) 2200ا���
 A4ر�Bدة 1976 4=��4 3: �#ء ا�=?�ذ���� �H/27، و   

  
��8اع      W� 8&بU�8     �م ا��# =��� J8�Q �85دق 
/��8A 1979         &8��c� d8ي  03أدوات ا��8

 i:8O  03، ود8�Q H8T) ا�'�82ذ و�A 1979      �8# �8�'Cرس  27 ا���در #�    1 -78-4ر 6  
  .�A 1980ي 21 ���ر�k 3525و�5ر #� ا�<&��ة ا�&���� 
�د 1979

  
  ��24�ا�#

   
،#�������������������Jا ا��K�������������������اف /�������������������. ه��������������������NGإن ا��������������������#ول ا  

�� إذ �Bى أن ا��Vار ��� ����; أ��7ء ا�UGة    �Rأ �ا�2 �4� T آ�ا
�[�ق            ./ �=����2دئ ا���� �H/و XE 4 ،�$��Yو ��3و4$/�J'، و�HF Tق 
�����' ا��$&�����#ة، أU������س ا�&�4������ وا�������#ل وا������3\م /�����. ا���������'،       Gا  
   ،^����/ ������RG�3ن ا���!Vا ������T آ�ا 2[���9=B ق����H&ا� _K���ن ه`���� ���HB وإذ  

X]�$ا�� ���Gا X]9 ا���H&$� #�Fا�� X�23رك أن ا�#B ن وإذ\�a� �H/و ،
 T�� T4ر���&$ا�������. �&H���ق اV!���3ن، /��. أن E4���ن ا�2�� � أF���ارا و
ا��dف وا�?���، ه� c�JB X�2U� ا��eوف ا��7ور4� �T�E�$ آ�X إ!��3ن         
  ^����H&� f�K��وآ ،����/�H]وا� �����وا�8$�� �ا�8$��:�د4 ^����H&� ;��$�$ا� T��
 ،��U��3����������������������������������������������������������������وا� �ا��#!�����������������������������������������������������������������  

          �$H�� ،ا��#ول ���� ��' ا��$&�#ة،       وإذ 7B; /. ا�$�2ره� Gق ا��]� �7
���T ا�$���gام �$�g���4g اF8$����ام وا���ا�����ة ا����������H&� T����ق اV!����3ن     
،^������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�4�Fو  

�����^ وا�2����ت إزاء اG/����اد  � ����B�$B يK���ا�?����د، ا� �����وإذ B���#رك أن �
              g�4g�B ��13و��� ا���3. إ�� ،�Jا�$. 4=$�. إ�� ��وإزاء ا���� T4�klا
،#����������Jا ا��K����������ه .����������/ �����������J� ق ا���$�����������ف�����������H&ة ا�������������ا�  و

� ا���اد ا�$������ mH?Bا #� :  
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  ا��gء اGول 

  1ا���دة 
7$� هKا . 1H�� �:��ه� �=?�J3، وه �4�HB 9F ا� ��ب ;����

 �Jp��! 9�H&$� .�3ة /. ا��Fو .U��3ه� ا�gآ� �4�HB ./ ة�F 9&ا�
./�H]. وا��ا�8$:�دي وا�8$��.  

 ����; ا� ��ب، ���U وراء أه#ا/�J ا�R�d�، ا�$:�ف ا�&�. 2
 T� �H]2=�[�وا�JB و�ارده� ا����2q� دو!�� إk\ل �`4� ا�$gا�ت 

2#أ ا��=?�� ا��$�2د��  ��� 'p�H��7ت ا�$��ون ا�8$:�دي ا�#و�. ا�$H
T . و�T ا��H!�ن ا�#و�. ��r ن أي��F ل�F �4و8 ��4ز /. أ

�R�d^ ا� ���2ب Uأ.  
� ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا���J�/ ��� ،#J ا�#ول . 3�� ��� ;HB .$ا�

 '����Gوا .BاKا� 'E&��� ��$�$ا�� ��s '����Gإدارة ا ����c3 �JHB��
� �4�HB 9F 9�H&B ا��:�� وأن �� X��B أن �4�R���� ���� ا��

' ا��$&#ةGق ا�]�  . B&$�م هKا ا�&9، و/�EFG �Hم 
 

  ا��gء ا�[�!. 
  2ا���دة 

1 .�� ،Kd$B ن`� #Jا ا��Kف /. ه�N �دو� Xآ #J�$B 94�N T�ده� و�?
� ا�:��T4# ا�8$:�دي �� ���U 8و ،T#ة وا�$��ون ا�#و����ا���3

4�gم �qk Tات  � ،�F�$ارده� ا��� ^� z�3B � �وا�$H=.، و�`�:
 ،#Jا ا��Kه ./ �J� ق ا���$�ف�H&��� .�4ا�$#ر .����7ن ا�$�$; ا�?�

��� E��U� إ�� ذ�f ���; ا�X23 ا��=�2U�، وX�2U �R�:k ا�$��د B#ا
���4� B.  

2 . �Uر�� X�� T�7B ن`� #Jا ا��Kاف /. ه�NGا�#ول ا #J�$B
 �23� g���B أي T �c4�� #Jا ا��Kه ./ �J��ا�&�Hق ا��=:�ص �

ا���ق، أو ا���ن، أو ا��=u، أو ا��t�، أو ا�T4#، أو ا��أي ��U��U أو 
. أو ا�8$���.، أو ا�[�وة، أو ا�=�3، �Hا� XRGأو ا ،.U��U ��s

T ا�2UGبأو fذ� ��s .  
2�#ان ا�=��� أن �HBر، ; إ4\ء ا���ا��ة ا��ا�2� ��H&ق اV!�3ن . 3��

.، إ�� أي #ى T�7$U ا�&�Hق ا�8$:�د4� �Hو�8$:�ده� ا�
T�=Nا���ا ��t� #Jا ا��Kه ./ �J� ا���$�ف.  
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   3ا���دة 

 /. J�$B# ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��J# ���7ن �3واة ا�Kآ�ر واV!�ث
9F ا�$�$; ����; ا�&�Hق ا�8$:�د4� وا�8$����� وا�[�H/�� ا��=:�ص 

#Jا ا��Kه ./ �J���.  
   4ا���دة 

�#و�� أن 7dB; ا�$�$; � u�� ^!`� #Jا ا��Kاف /. ه�NGا�#ول ا �HB
���&�Hق ا�$. KJ� �H2N �J=�7Bا ا��J# إ8 ��&#ود ا���Hرة /. ا��H!�ن، 

��2N ; fا/9 ذ��B ار#H�� 8ن وإ�E4 أن �q4�rق، و�H&ا� _Kه �
.Nا�H�4د ;�$�  .ه#/�J ا��g4g�B #�F ا��/�_ ا���م /. 

 
   5ا���دة 

1 . ��� !&� 4?�# ا!�qاء_ ��� ^���u /. هKا ا��J# أي EF' ��4ز B`و4
أي G 9Fي دو�� أو ����� أو �r�2�� wdrة أي ! �ط أو ا���Hم �`ي 

�ت ا���$�ف ��J /. هKا /�J4 X#ف إ�� إه#ار أي T ا�&�Hق أو ا�&�4
^�/ �J���f ا��=:�ص �B T ;Uأو �J��  .ا��J# أو إ�. /�ض ���د �

� أي �HF Tق اV!�3ن . 2�� 9��7B ض أي ��# أو أي�/ X2H4 8
ا�U�UG� ا���$�ف ��J أو ا�=�/Kة /. أي ��# �H� �H�2qBا!�T أو اB?����ت 

��J أو آ�ن أو أ!�e� أو أ��اف، �Kر�4� آ�ن هKا ا��J# 8 �4$�ف 
#ي 9�vأ �J� ^/$�ا�ا .  

  ا��gء ا�[��{ 
  6ا���دة 

1 . X� 4 يKا� ،X9 /. ا���&��� #Jا ا��Kاف /. ه�NGف ا�#ول ا�$�B
9F T /. أن B$�ح �^ إ�E!�� آ�3 رز�^ ���d4 X$�ر_  wdr XE� �

2�^ �&�4�، و�HBم ���dBذ B#ا��� =�2U� �:�ن هKا ا�&9H4 أو.  
T ا�#ول ا�NGاف /. هKا ��4 أن X� B ا�$#. 2 Xه� آKd$B .$ا��� ا�

�� �KJا ا�&�B 9/�� ��ا� ا�$���^ �Eا� �Uا����ر T�`$� #Jا��
وا�$#ر�4 ا�$T��=H وا��T��=J، واKkG /. هKا ا����ل ��U��3ت وHB=��ت 

�qدة و�����  ��/�HYو ���وا�$�� �ا�$:�د4 ���=B 9�H&B �J!`r T
B وط�r X� ./ ��$=�� و�?�د ا�&��4ت ا��U��3� آ�� T�7

��U�UGا �وا�8$:�د4.  
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  7ا���دة 
 ./ 9F T wdr XE� ��� #Jا ا��Kاف /. ه�NGف ا�#ول ا�$�B

� ا�d:�ص�� X?EB ��v�  : ا�$�$; � �وط ��X ��د�� و
�E/`ة �B/� ����; ا����ل، آ&# أد!�) أ(:  
أي أ�� =:?�، و�E/`ة $�3و4� �#ى �3Bوى ���� ا���X دون " 1"

���أة �J�$�B �R�:k � �وط ���EB 8 Xن � T�74 أن ��� ،g���B
 Xأ��ا �34وى أ�� ا��� �J�v�HBو ،Xا��� �J� ;$�$4 .$ا� f�B T �أد!

 ،X�3وى ا���B ى#�  
"2 " ،#Jا ا��Kم ه�EFG �H2N 'ه�UGو 'J� ��4آ� � ��  
  ��وف ��X?EB X ا�3\� وا�:&�،) ب(
� �3Bوى ا����; /. /�ص ا�$��) ج(��2B� أ� ��J'، إ��� Xkدا ،��

�� وا�E?�ءة،#�G$�2ري ا�إ8 8 f�7ع ذ�kدون إ ،��p\  
اU8$�اF� وأو��ت ا�?�اغ، وا�$&#4# ا����Hل ��3��ت ا���X، ) د(

 ا�#ور4� ا��#/��� ا��G، وآf�K ا���E/`ة �T أ�4م ا��Xq وا��Vزات
���Uا��.  

   8ا���دة 
4�.J�$B# ا�#ول ا�NGاف /. هKا. 1 � ���?E� #Jا��  :  
9F آT4�EB ./ wdr X ا�=���Hت ��r8$�اك ; �T4�k و/� ) أ(

 ��e=# ا���ى ��ا�U #�� ��!ره�، دو�$d4 .$ا� ���H=ا� �ا8!��7م إ�
�J$4��Fو ���وا�8$�� �ا�8$:�د4 ^&��: g4g�B #:� ��. ا���=��، �

�f ا�$B ��s د��� �4G 9&ا ا�Kه �Uر��. w=4 و8 ��4ز إ�7kع 
 �!��:� ،.Nا�H�4د ;�$����J ا��H!�ن وB XE B#ا��� �vور4�، /. �

،'JB�4�Fو T4�klق ا�HF �4��&� م ا���م أو�e=أو ا� .�Hا� TGا  
��، و9F ) ب(�� ��/\F دات�&Bدات أو ا�&Bت /. إ! �ء ا���H=9 ا�F

،�Jأو ا8!��7م إ�� �دو�� ����H! ت��e= T4�EB ./ دات�&B8ا _Kه  
�f ا�$. )ج(B ��s ، دو!�� ���د�4�&� �JN� ! �Uر�� 9F ا�=���Hت /. 

 ،.Nا�H�4د ;�$����J ا��H!�ن وB XE B#ا��� �vور4�، /. � w=4
 T4�klق ا�HF �4��&� م ا���م أو�e=أو ا� .�Hا� TGا �!��:�

'JB�4�Fو.  
��رU$^ و/�H� �Hا!�T ا�2�# ا���=�) د( �q4�r ،اب�vV9 اF.  
هK_ ا���دة دون إ�7kع أ/�اد ا��Hات ا��3�&� أو ر��ل B 8&�ل . 2

 'J$Uر�� ���� ���Hد ��!�!�� ��E&دارات ا�Vا .?��ا� �N� أو 
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  .�KJ_ ا�&�Hق
3 . ��e= ����?Bاف /. ا�NGول ا#�� g��4 'EF ا���دة أي _Kه ./ u��

 � `ن ا�&�4� ا�=���H� و4��F� 9F ا�$=�e' 1948ا���X ا�#و��� ا����Hدة 
T ا �H4�q� ن�!�H9�2 ا�qB أو ،�J!`r T ���4� B ا���#B ذ�dBا .��H=�

����?B8ا f�B ./ �J��  .�J!`r، أن XdB �����7!�ت ا��=:�ص �
 
   9ا���دة 

�HB ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��J# �&9 آwdr X /. ا���7ن 
  .ا�8$���.، ��� /. ذ�f ا�$`�=�ت ا��$�8���

 
   10ا���دة 

4�.�HB ا�#ول ا�NGا ��� #Jا ا��Kف /. ه:  
1 . ����2qا� ���ة ا����#Fا�� XE B .$ة، ا��UGا z=و��ب 

T ا�&��4� وا���3�#ة،  TE�وا�U�UG� /. ا���$�;، أآ�2 �#ر 
 ����Bو #J�B �13و���� �Jv�J! ال�Nة و�UGا _Kه T4�E$� �R�:kو

'J���B T4Kو8د ا�Gا .gا�� T�/�qا� �v�� واجgا� #H�=4 و��4 أن ;
  .زوا���J ر�vء 8 إآ�ا_ /�^

2 . ;vا�� X2� ���H��Jت k\ل /$�ة �� �R�k �4��F ��/�B و��ب
�Jت ا���\ت، أY=�ء ا�?$�ة ا��Kآ�رة، ا��زة . و��#_Gا z= .t2=4و

`��رة أو ا��ز_ :&��� �����H&$Uت ��vن ا�$���. آ�/��.  
3 .� z��:� �R�k #ة��3��; اNG?�ل و��ب ا�dBذ B#ا��� 4��F� و

T ا��eوف _��s �23 ا�=�3 أو� g���B دون أي ،T�Hوا���اه . Tو
T اt$U8\ل ا�8$:�دي  T�Hل وا���اه�?NGا �4��F ا��ا��

� اd$U#اJ' /. أي . وا��$�8�.�آ�� X�� ��4 ا��H!�ن ����4 �
 'JB��F #4#JB أو 'J$&:� ار�vGأو ا 'J�\kإ/�3د أ ^!`r T X��

� ا�#ول أ�74 أن B?�ض . &�ق اGذى �=��ه' ا��qd���.��2q أو إ��و�
24��tه� /.  '� T4Kر ا��t:ام ا�#d$Uن ا�!�Hا� �e&4 T3�F#ودا د!�� �

^��`��ر و����4 � X��.  
   11ا���دة 

3$�ى . 1 ./ wdr X9 آ&� #Jا ا��Kاف /. ه�NGا�#ول ا �HB
T ا�Ktاء وا 'J$��&� .?4 � �/�4 ،^B�UGآ�ف �^ و . ����3Eء 

$�ا�e� XRو/^ ا���� �� T�3&B ./ ^H&ا�#ول . وا��`وى، و� #J�$Bو
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ا�NGاف ���dBذ ا�$#ا��� ا�\ز� V!?�ذ هKا ا�&9، �$�/� /. هKا 
� ا8ر�7Bء ا�&��� 'p�Hون ا�#و�. ا���$�� ��U�UGا �ه��G�� ا�:#د.  

2 .�HB ،ا���ع Tم وا�$�ا/� ��� �XE إ!�3ن 9F T أU�U. /. ا�$&�ر 
ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا���J��� ،#Jده� ا�?�دي و�94�N T ا�$��ون 
 ����U� وا�\ز&#دة  �� ��ا�� ��ا�#و�.، ���dBذ ا�$#ا��� ا�� $�

.�4 ���:  
�N T�3&Bق إ!$�ج وF?� و�Bز4; ا���اد ا�Ktا�p� ،�94�N T ) أ(

T ا����رف ا�$H=�� وا������، و! � ا����/� ��2 ���Eدة ا��?$U8دئ ا�
 �H4�q� ���راgا� .vراGز4; ا�B 'e! ح\Rاث أو إ#&$U، وا�4Kt$ا�

 ،�J� وا!$?�ع ����2qارد ا����  X?EB أ/X7 إ!��ء �
��B Tز4; ا���ارد ا�Ktا�p� ا������� �Bز��4 ��د�v ./ 8ء ) ب(`B

اF8$����ت، 74; /. ا�$�2ر_ ا�� �آX ا�$. �Bا��JJ ا�2�#ان ا��3$�ردة 
� ا��3اء��4Ks� وا��:#رة�� �J� .  

 
   12ا���دة 

1 . ���HB ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��J# �&9 آX إ!�3ن /. ا�$�$; �`�
^s��� TE�4 ���Hوا�� �ا����3 �ا�:& T3$�ى .  

2 . #Jا ا��Kاف /. ه�NGا�#ول ا ��� T��$4 .$ا�$#ا��� ا� X� B
�f ا�$#ا��� ا�\زB ،9&ا ا�KJ� ���Eا� �Uا����ر T�T ا�dBذه� �$` �

Xأ�:  
�#ل �B. ا���ا��# و�#ل و/��ت ا��v; ) أ( �?k .�� Xا���

،��&R ا��! X?qا� ��! T�`Bو  
  T�3&B ���; ��ا!� ا�:&� ا��c�2� وا�:=����،) ب(
�اض ) ج(Gوا ��=Jوا�� �=N�$وا�� ��pاض ا�����Gا Tا����4� 

،�J$&/�E  ا�kGى و�\��J و
�T ) د(`B �J!`r T�ت ا��2q� وا��=�4� ا��2q� c�JB� ��وف #dا�

����; /. ��F� ا���ض�.  
  13ا���دة 

1 .'��. �HB ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��J# �&9 آX /�د /. ا�$���� وا�$�
 X�Eء ا���!Vا �� و��ب ���B^ ا�$���� وا�$���' إ��� �H?$ �وه

� d:�� اV!�3!�� وا�&�E� uا$�J وإ�� �N�B# اF$�ام �HFق �
� و��ب اJ$U#اف . �&��4ت ا�U�UG�اV!�3ن وا�� f�Kآ �H?$ �وه



 41

 ;�$�T ا�JUVم �#ور !�/; /.  wdr Xآ T�E�B '��ا�$���� وا�$�
 'Gا ;��� T�� �وا�:#ا� z�F، و9�Y�B أوا�R ا�$?�ه' وا��3$

�) ا�?�cت ا�3\��� أو اYV=�� أو ا�#4=��، ود�' اq !G� ا�$. �HBم $dو
T' ا��$&#ة Gا �J�'�  . أ���R X!� ا�3

و�HB ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��J# �`ن ��vن ا����رU� ا�$�� �KJا . 2
��q$4 9&ا�:  

����;،) أ(� �!�� ^$F�Bوإ ��  ��X ا�$���' ا�8$#اp. إ�gا
�) أ!�ا�^، ��� /. ذ�f ا�$���' ا�[�!�ي ) ب($d�� ا�[�!�ي '�����B' ا�$�

E� ;����� �F�$ ^��/� ا��Xp�U ا��=�2U� و���U 8 ا�$H=. وا��J=.، و��
،'��  ��B KkG#ر���4 ����!�� ا�$�

��2 ��E?�ءة، ) ج(B ،م ا���3واة#� ��� ;����� �F�$��X ا�$���' ا����. 
،'��  ��E/� ا��Xp�U ا��=�2U� وB KkG�� ���U 8#ر���4 ����!�� ا�$�

T أ) د( ،TE��B X ��; ا�$���� ا�U�UG� أو �J?�]EB، إ�� أ��# #ى 
،��pا�8$#ا �Uا ا�#را���E$34 '� ا أو�H�$4 '� T4Kص ا��drGا  

� ���; ا��3$��4ت، ) هـ(�� ��Uر# �E2r إ!��ء ��ا���X �= �ط �
�� T�3&B اGو�vع ا���د4� Rا�وإ! �ء !�eم =z واف ����tض، و

u4ا�$#ر ./ T������.  
 أو J�$B# ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��F�� #J$�ام 4�F� ا��Gء،. 3

اGو��Rء �=# و��ده'، /. اk$��ر #ارس Gو8ده' ��s ا��#ارس 
��، q4�r� �HB# ا��#ارس ا��d$�رة ������4 ا�$���' ا�#!�� ا�$. �# �E&ا�
 �H/و ��H�kو8د د4=�� وGا fcأو� ����B T��Jv�?B أو �HBه� ا�#و��، و�$�

�R�dا� 'JB���=H�.  
4 .4 �� !&� u�� #�?4 /. أي T أ�EFم هK_ ا���دة �� ^���ز B`و4

 ،������B �3تU1U�3^ �&�4� اG/�اد وا��c�Jت /. إ! �ء وإدارة 
T هq4�r1 _K� ا�$�H# دا��p �����2دئ ا��=:�ص ����J /. ا�?�Hة  

 ^v�?B #� ��� �3تU1ا�� _Kه _�/�B يKا� '��ا���دة وره=� ��7dع ا�$�
����4 د!�� T  . ا�#و�� 

   14ا���دة 
�� �Nف /. هKا ا��TEB '� ،#J ��# وه� J�$B ^�/ �/�N z2:B# آX دو

�#ه� ذاB^ أو � ./ .pا�8$#ا '��T آ?��� إ�gا�� و��!�� ا�$� m=E�B #�
 ;v�� ،T�$=U �7نs ./ ،م��H��� ،�J$48و m&B ى�kأ����' أ ./
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 ���$=?�K ا�?��. وا�$#ر�4. ��2#أ إ�gا� ��:? X�� �qk $��د�وا
�� ^$�!��  .���;، k\ل �#د ��Hل T ا�T�=3 4&#د /. ا�qd�ا�$���' و

 
  15ا���دة 

  :�HB ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��J# �`ن 9F T آX /�د. 1
  أن 4 �رك /. ا�&��ة ا�[�H/��،) أ(
  أن 4$�$; �?�اp# ا�$H#م ا����. و�$B�H�2q^،)ب(
أن 4?�# 4��F T� ا��:��z ا���=�4� وا���د4� ا�=���� �T أي أ�Y ) ج(

.���^�=R T  . أو /=. أو أد�. 
�Bا�� ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��J#، /. ا�$#ا��� ا�$. Kd$$Uه� . 2

�f ا�$#ا��� ا�$. B X� B ا ا�&9، أنKJ� ���Eا� �Uن ا����ر��v ��t�
��J$��rوإ!��ؤه�� وإ �/�H]وا� '����R �J2!� ا��q$B.  

� J�$B# ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��F�� #J$�ام ا�&�4� ا�$.. 3=s 8 
�2&{ ا����. وا�= �ط ا�V#ا�.� �J=�.  

4 . ;�� B T �=�B .$ا� #pا�?��� #Jا ا��Kاف /. ه�NGا�#ول ا �HB
�/�H]وا� '��#ا!. ا�� ./ Tل وا�$��ون ا�#و����:B8وإ!��ء ا .  

 
  ا��gء ا��ا�; 

   16ا���دة 
J�$B# ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��J# �`ن HB#م، �EFG �H2Nم هKا . 1
�gء T ا���HB ،#Jر �4�T ا�$#ا��� ا�$. �EBن �# ا�JBKdB و�T ا�$H#م ا�

#Jا ا��Kه ./ �J� ق ا���$�ف�H&ام ا��$Fن ا��v 94�N ��  .ا��&�ز �
' ا��$&#ة، ا�Kي X�&4 ) أ. (2��T ا���م �Gا ���B^ ���; ا�$�Hر�4 إ�

EFG �H2N �J�/ �e=�=�J إ�� ا����u ا�8$:�دي وا��$�8�. � �d3! م�
،#Jا ا��Kه  

' ا��$&#ة أ�E4 T�F ،�74ن ا�$�4�H ا��ارد ) ب(��T ا���م �Gا ���
 ��`3 �4`� \:$ ،^=T دو�� �Nف /. هKا ا��J#، أو �gء أو أآ[� 

 �JE:� �H/و �::d$ى ا��آ�8ت ا��#Fص إ�:$kا ./ Xk#B
3� و�EBن ا�#و�� ا��qف ا��Kآ�رة ��7ا /. هK_ ا��آ���، أن �U`$ا�

X�&4 f�$� X:$ا�� ^pg� TT هKا ا�$�4�H أو  �d3! �ا��آ�� f�B � إ�
  .ا���`3��3F ، ا�&���
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   17ا���دة 
1 . �H2N ،XFا� ��HB#م ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا���HB #Jر�4ه� �

 T �=U �7نs ./ .���$�8ا�8$:�دي وا u��2!�� �74^ ا����
ف وا��آ�8ت �#ء !?�ذ هKا ا��J#، ��# ا�$ �ور ; ا�#ول ا�NGا

  .ا��$d::� ا���=��
2 . �J�=�B .$ا� ��وا��:� X�#و�� أن �4�HB ./ �� Bه� إ�� ا���ا�

#Jا ا��Kه ./ �J��g$�8�� Xا�ت ا��=:�ص ��E4?�ء ا�Vا T.  
3 . m�Uأن أر #Jا ا��Kف /. ه�qا� �و�#�� 92U #� ن�E4 T�F

' ا��$&#ة أو إ�. إF#ى ا��Gا ��ت ا��=�2U� إ���آ�8ت ا���
 ���F{� .?$E4ت و���ا��$::d�g� .?$=4 ،وم �EBار إ�4اد هK_ ا���

�ت ا��Kآ�رة��  .د��H� إ�� ا���
 
   18ا���دة 

 �J� #J� .$ا��13و���ت ا� �7$H�� ،.���$�8ا�8$:�دي وا u�����
 ،��U�UG�3ن وا�&��4ت ا!Vق ا�HF ان#�' ا��$&#ة /. Gق ا�]�إ��^ 

; ا��آ�8ت ا #H�4 ا/�^ أن�B �2ت آ����B�B T4�gم  � �::d$��
�T ا8$[�ل ��� �q! ./ Xk#4ق `B ./ م ا��&�ز#H$ا� T� �4ر�H$�

 T� X�R�?B �4ر�H$ا� _Kه T��7B TE�4و ،#Jا ا��Kم ه�EFأ T �J$q !أ
 _Kه ./ �:$dة ا��gJ�Gا �JB#�$�ت ا�$. ا��R�$رات وا��Hا��

  .ا��آ�8ت � `ن هKا ا8$[�ل
   19ا���دة 

�u ا�8$:�دي وا�8$���. أن X�&4 إ�� ��=� �HFق اV!�3ن ����
 T�B\ �����د��ا�#ول  T �#H�3ن وا��!Vق ا�H&� �H� 16ا�$�Hر�4 ا��$�

، �#را�J$U ووv; 18 وT ا��آ�8ت ا��$d::� ��\ �����دة 17و 
���J �=# ا�8$�7ء� �J�\NV أو �J!` � ��� ��R�B .  

 
   20ا���دة 

Gول ا#��Nاف /. هKا ا��J# و���آ�8ت ا��$d::� ا���=�� أن HB#م �
 ��� ��R�B �4أ ��إ�� ا����u ا�8$:�دي وا��$�8�. \�eFت �

7$� ا���دة H�� �3ن!Vق ا�HF �=�� �J4#2B19 �� أي إ��4ء إ�� أو �
 �H�Yو ��3ن أو /. أ4!Vق ا�HF �=��� �4�HB �4د /. أي ��� ��R�B

�Jإ�� ���Fإ T�7$B.  
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   21ا���دة 
 T�&ا� T�� ��u ا�8$:�دي وا�8$���. أن H4#م إ�� ا������ ا�������

 g��� و�� ���2N ت ذات��R�B ��� X�$ B �4ر�HB T�&وا�
�ت ا��اردة T ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��J# وT ا��آ�8ت ������
� 94�N آ?��� �ا��$::d� �Fل ا�$#ا��� ا��$Kdة وا�$H#م ا��&�ز �

 '���B#Jا ا��Kه ./ �J� ق ا���$�ف�H&ة ا���ا�.  
 
   22ا���دة 

' ا��$&#ة Gت ا�cه� �e! ء���$U. ا�ا�8$:�دي وا�8$�� u�����
ا�kGى وه��JB�c ا�?����، وا��آ�8ت ا��$d::� ا���=�� �$�/�� 

ا���3�#ة ا�$H=��، إ�� أ4�  � =B Xp�3�T ا�$�Hر�4 ا�� �ر إ���J /. هKا 
Jا ا��Kه T��ل ا��gء  ./ Xة آgJ�Gا f�B #��3B أن TE�4و #

 T� T4�EB رأى �Fل \ء� ا�dBذ B#ا��� دو��� �� ،^R�:$kا
#Jا ا��KJ� .�4ا�$#ر K�?=$ا� �����/ ��� #��3B أن �J!`r.  

 
   23ا���دة 

 ��� أن ا�$#ا��� ا�#و��� ا��ا�� #Jا ا��Kاف /. ه�NGا/9 ا�#ول ا�B
�ف ��J /. هKا ا�� X� B #J�H# إ�� آ?��� إ���ل ا�&�Hق ا���$

�3�#ة HB=��، و�H# ا�$����ت  ��/�Bت، و��R�B $��د�ت، وا����?Bا
 ;إ������ وا�$����ت �=HB� ��t� ا�$ �ور وا�#راU� r8�� 'e=B$�اك 

�ت ا���=���E&ا�.  
  24ا���دة 

 #�?4 �&! ��� ^�� ��4ز B`و4 #Jا ا��Kم ه�EFأ T 'EF أي ./ u��
' ا��$&#ة وأ�EFم د��B�U ا��آ�8ت �EF`� ^U�3م Gق ا�]�

' ا��$&#ة Gت ا�cه� (�$dا��$d::� ا�$. B&#د 13و���ت 
#Jا ا��Kه �Jا�$. 4$=�و� Xp�3د ا��#:� �::d$وا��آ�8ت ا��.  

 
   25ا���دة 

 #�?4 �&! .�� ^�� ��4ز B`و4 #Jا ا��Kم ه�EFأ T 'EF أي ./ u��
 9F Tأ4�F ./ X�R� ا�$�$; وا8!$?�ع U�3^ ��� ����; ا� ��ب 

����2qارده� ا��  . آ��� �[�وا�JB و
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 u�dء ا�gا��  
  26ا���دة 

' ا��$&#ة أو ��7 /. . 1G�7 /. ا� �دو� �ح �$���; أ4�$ #Jا ا��Kه
أ4� وآ��� T وآ��JB8 ا��$d::� وأ4� دو�� �Nف /. ا�=�eم 

�J ا������ ا���� ا�E&�� .U�UG� ا��#ل ا�#و���، وأ4� دو�� أ�kى د�$
#Jا ا��Kه ./ �/�N z2:B أن �' ا��$&#ة إ���.  

2 .94#:$�� #Jا ا��K7; هd4 . T�Gك ا�$:#94 �#ى ا�ER دع�Bو
' ا��$&#ة�  .ا���م �

3 . ./ �Jا�#ول ا�� �ر إ�� T4$�ح ا8!��7م إ�� هKا ا��4G #J� دو�� 
T هK_ ا���دة1ا�?�Hة  .  

4 .fR ا8!��7م �}4#اع ;H4ا��$&#ة '��T ا���م �Gا!��7م �#ى ا .  
5 . mن �# و���EB .$ا��$&#ة ���; ا�#ول ا� '��T ا���م �Gا �qd4

�ER Tك ا�$:#94 أو  fR Xإ��^ �}4#اع آ m�7!أو ا #Jا ا��Kه
  .ا8!��7م

  27ا���دة 
�B T��رA4 إ4�#اع f�R ا8!���7م               . 1 �Jrأ �Y\Y #�� #Jا ا��K24#أ !?�ذ ه

���' ا��$&���#ة    أو ا�$���:94# �����T ا������م �Gى ا#���� T����Y\]وا� u����dا�.  
2 .                 '�B #�� ن��E4 7' إ���^ ���# أن�=B أو #�Jا ا��K�ق ه#:�B .$ا�#ول ا� �أ

 #Jا ا��K2#أ !?�ذ ه�/ T�Y\]وا� u�dا�$:#94 أو ا8!��7م ا� fR إ4#اع
      f�R أو �JH4#:B fR �J�إ4#ا A4ر�B T �Jrأ �Y\Y #�� �J= Xإزاء آ

�J  .ا!��7
   28دة ا���

� ���; ا��F#ات �92q=B أ�EFم هKا ا��J#، دون أي ��# أو اU$[=�ء، �
=�J ا�#ول اB8&�د4� XE $B .$ا�.  

 
   29ا���دة 

���^ B��دع !�:^                      . 1� \4#��B ح��$HB أن #�Jا ا��K�ف /�. ه��N ��دو� �4G
' ا��$&#ة    ��T ا���م �Gا���م �}�\غ       . �#ى ا T�Gم ا�H4 fذ� �Yإ ��و�

 �NGا�#ول ا          ^اف /. هKا ا��4`� #J� �B#4\ت F�$H��2��N ، إ���J إ�\
     f����B .���/ ����e=�����#ول اNG����اف �� ��B1��� #���H� K���2&B m���!إذا آ� ������

����J��� m4�:���$ت وا�����F�$Hا����#ول  . ا�� }����Y ��B1���ا�� #���H� K���2F ذا{���/
��' ا��$&��#ة    Gا �4����ا�����م �� T���Gا _#��H� X���Gا ����وأي . اNG���اف �
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��2� ا�#ول     sأ _#�$�B X4#�B        ��B1�ا�� .�/ ����$Hة وا���v�&اف ا��NGا
�������' ا��$&�������#ة �V��������ار_      �� ��������� ا������������� ا�����������  .�4��������ض �

2 .         ��J$�' ا��$&�#ة و�2�� �� أ���JB ا������ ا���$24#أ !?�ذ ا�$�#4\ت 
�[. ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��J#، و/�a� ��H��اءات ا�#U�$�ر4�     Y ��2�sأ

 ������������������������������������������������J= X�����������������������������������������������ى آ#������������������������������������������������.  
� ���#أ !?���ذ ه��K_ ا�$ . 3��$���#ول اNG���اف ا�$��.   � ���g� z2:��B 4\ت#���

  #��Jا ا��K��م ه���EF`� ���g�2�$X��eB ����=�� ،���J ا���#ول اNG���اف اkG���ى �
^$�  .و�`ي �EB 9��U X4#�Bن �# �2

 
   30ا���دة 

7$� ا�?�Hة H�� '$B .$رات ا��qk8ا T� �e=ا���دة �5:�ف ا� T 
' ا��$&#ة ���; ا�#ول ا�� �ر إ26��T ا���م �Gا �qd4 ، ./ �J��

T ا���دة ا��Kآ�رة ��� 4�.1ا�?�Hة   :  
���دة ) أ(� �H2N '$B .$ت ا��  ،26ا�$�����ت وا�$:�H4#ت وا��7!8
7$� ا���دة ) ب(H�� #Jا ا��Kء !?�ذ ه#� A4ر�B27 �4ء !?�ذ أ#� A4ر�Bو ،

  .�B29#4\ت B$' /. إ�Nر ا���دة 
 
   31ا���دة 

!:��2UG�� ^R!�� �4دع هKا ا��J#، ا�Kي B$�3وى /. ا�&���  .1
 'Gت ا���?&��4g� وا��و�U� وا�:�=�� وا�?�!�3�، /. E!Vوا

  .ا��$&#ة
T هKا . 2 ��#:' ا��$&#ة �}ر�Uل �Rر ��T ا���م �Gم ا�H4

  .26ا��J# إ�� ���; ا�#ول ا�� �ر إ���J /. ا���دة 
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  ا!�23 ��ت ا����5 �������)

�/
   "��- أ+*�ل ا�����) ا��'�&ي ا!�23 �� ا��و��� �/��1ء 
 

�$���; وا�$:#94 وا8!��7م ����� ��ار � mv��$�#ت و�ا
' ا��$&#ة �� � 21 ا��1رخ /. )20-د( أ�) 2106ا������ ا���

  1965 د�=�2
Bء ا�=?�ذ#� A4دة 41969=��4  4: �ر���� �H/19، و   

  
    �8# =�����8اع أدوات ا��88W� 88&بU88&18 �8م ا��I'"�885دق  1970 د J8�Q   &88��c� �8��/


�8888�& 17، ود8888�Q H8888T) ا�'�88882ذ وC'��8888 #�8888 1969 أآ���8888& 27 ا�8888��در #�8888 68-19ر 68888 '� 
  .1970 �'� 2988و�5ر #� ا�<&��ة ا�&���� 
�د 1971

  
  إن ا��ول اCD&اف #� هNM ا!�23 ��،

  
2��#أي ا��Eا��� وا�$���3وي    .�����' ا��$&��#ة H4���م �Gق ا���]�إذ B���ي أن 

��T /. ���; ا�2 �، وأن      �RGذ      ا�dB�� ت#J�B #� �7ء�Gا�#ول ا ;���
       #��Fإدراك أ ����t� ،����e=ا�� ;��إ����اءات �������� و/�د4���، ���$����ون 
' ا��$&�#ة ا��$�[�g�4g�B .�/ X وB� ��; اF8$��ام وا���ا���ة                Gا #R�H
          g����B س �����، دون�=�� ��U�UG�3ن وا�&��4ت ا!Vق ا�H&� Tا�������

  T4#،�����������������23 ا������������������ق أو ا�����������������=u أو ا��t���������������� أو ا����������������  
وإذ B���ي أن اV���\ن ا�������. �&H���ق اV!���3ن �4���T أن ا�2�� � ��4��#ون 
       9��F إ!��3ن X�E� ق، وأن���H&وا� �������� أF��ارا و$���3وT4 /�. ا��Eا
                  ����U 8 g����B رة /��^، دون أي��Hق وا�&�4��ت ا����H&ا�$�$; �����; ا�
  ،.����������������Hا� X���������������RGن أو ا�����������������  �����������������23 ا������������������ق أو ا�

$��3و /�.            وإذ �Bي أن ����; ا�2� � $��3وون           9�F '�Jن و��!��Hم ا���أ
   ،g��������$ا� .������� �4������&B أي T����������T أي g��������B و '�����J� ^�����$4��F  

��' ا��$&��#ة ���# m2���r اU8��$���ر و�����; ��رU���ت        Gي أن ا���B وإذ
ا��gل وا�$���g ا��!�$H� ��E� ،^/� أ�J��E�r و�F[��� و��#ت، وأن إ��\ن              

2���#ان وا��� ��ب ا����3$���ة ا���:�در /��.    �!�ن  آ���14��=z اH$��U8\ل �
���# أآ��#  )) 15-د (�1514���ار ا�������� ا������   (1960د4���2�3 /اGول

  وأ����T رv �����U���ورة وJ� #��F ;��v��� ����3�� و���#ون ����# أو r���ط،    
   g�����$ل ا��E��rأ ;����� .�����' ا��$&��#ة ��H���7ء �G\ن ا���ي أن إ���B وإذ
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��ار ا������   (T4� B /  �2�/�!1963 ا�[�!.  20ا��=:�ي ا�:�در /.    
 ��� 14آ��# رv �����U���ورة ا�H���7ء ا���4�3; ����.      ))18-د (1904ا���

ا�$�����g ا��=��:�ي /��. �����; أ!&���ء ا������'، ��E/��� أ��E��r^ وe���ه�_،       
   ،������J�J/ T�����' آ�ا������ ا������ wd اV!������3!. واF$�ا`�����B ورة������vو  

�. ا�$?���� ا��=�:�4� �Kه�      � 'p�Hق ا��?$�وإ��4!� =�J �`ن أي Kه� �
���� و ��ب أد��� و���' و�qk ا�$�����، و       � �N�k    8 ��4# أي ^!`�

�$���������g ا��=������:�ي /������. أي E�������ن،    � .�������2�������ر !e�������ي أو ��  
وإذ 1Bآ��# ��T �#4��# أن ا�$�����T���� g ا�2�� � ����23 ا�����ق أو ا�����ن أو      
            '�Gا T��� ����اXRG ا XE 4 .=Y8�2H� �B$�ض ا��\��ت ا��د4� وا�3
            T��� م�p���� ل\kVا� ��ب وا T�� TGوا '�ووا��� ��E�B ^!`r T ا�3

 d��rة، أ#���Fا��ا �ا�#و���� X���kدا .���/ ���$F ����=� .���ص ��4��� �ن �=2���� إ��  
=��ف ���[�X ا������ Gي                     ��وإ��4!� =J�� ��`ن و���د F��ا�g �=�:�4� أ
�$���������������������������������������������������������������������; إ!���������������������������������������������������������������������3!.،   

����e�� 9����ه� ا�$������g ا��=���:�ي ا�$���. g���B 8ال  H4# ا�#���r وإذ 4����3وره�
 .���� ����p�Hا� �����E&ت ا��U��3���=���9N ا������'، و� ����� .��/ �����&�

ا��=�:�ي أو ا��Eاه��� ا��=�:�4� [�U��U X��ت ا�?�:X             أ�Uس ا�$?��ق    
  ا��=���������������������������������:�ي أو ا�����������������������������������gل أو ا�$?������������������������������������،

�H��7ء ا��4�3;                   � ����. اdB��ذ ����; ا�$�#ا��� ا�\ز� ��Jg� ت#�H� #و�
=��; ا����Kاه�  .������. ا�$�����g ا��=��:�ي ��E/��� أ��E��r^ وe���ه�_، و��
وا����رU���ت ا��=��:�4� و���t� ���J$&/�E� g��4g�B ا�$?���ه' ����T ا�G=���س  
        g������$ل وا�g���ل ا���E���rأ ;������ T���$&����ر  .������� ;����$�و�=����ء 
،T�4�:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=ا��  

���ل اd$�U8#ام وا��J=�� ا�$�.                  .�/ g���$���� ��H�وإذ KBآ� اB8?���� ا��$�
=�e� ا���X ا�#و��� /. ��م  �JB1958أ�� ./ g���$ا� �&/�E ����?Bوا ،

' ا��$&#ة ��$���� وا���' و        Gا ��e= �JBوا�$. أ�� '��ا�[�H/� /. ��م   ا�$�
1960،  

�' ا��$&�#ة ��H��7ء               G\ن ا��ا���2دئ ا��اردة /. إ K�?=B ./ �J= �2sور
             �����T اdB��ذ ا�$�#ا��� ا���`B ./و ،^��Erأ �/�E� ا��=:�ي g���$ا� .��

،f9 ذ��H&$� TE� mأ��ب و� ./ �  ا�\ز
.�4 � .�� mH?Bا #�:   
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  ا��gء اGول 

  1ا���دة 
1 .���?B8ا _K��2 /. ه�$� #:H4 ،�"ا��=:�ي g���$أو " ا� g���B أي

اU$[=�ء أو ��HB# أو �H4 X�:?Bم ��. أ�Uس ا���ق أو ا���ن أو ا�=�3 
 ��. أو اY8=. وJ$34#ف أو X�q�B ;2$$34 أو ����Hا� XRGأو ا

ا8�$�اف �&�Hق اV!�3ن وا�&��4ت ا�U�UG� أو ا�$�$; ��J أو 
�. �#م ا���3واة، /.� ،�J$Uر�� ا���#ان ا�U��3. أو ا�8$:�دي أو 

���دT4 ا�&��ة ا��� T �k� ان#�  .ا�8$���. أو ا�[�H/. أو /. أي 
2 . X�7?B أو #��HB ء أو�=]$Uأو ا g���B أي .�� ����?B8ا _K�3ي هB 8

�J�/ ف�N �دو� �أ4 �!�� T T�=Nا���ا ��sو T�=Nا���ا T��.  
T أ�EFم هK_ ا. 3 'EF ��3 أي?B �e&4 أي .����?B8� ��� �q=4ي �

 9��3س ���EFGم ا��H!�!�� ا��3ر4� /. ا�#ول ا�NGاف /��� �$4
 g���B أي T�� هK_ ا�EFGم k ط�r ،u=�$أو ا� �=Nأو ا���ا ��3=����

�=��  .v# أي �=�3� 
X�2� T ا�$���g ا��=:�ي أ4� B#ا��� R�k� �E4ن ا��tض . 4 �2$�B 8

 T�`B ذه��dBا T #�Fأو ا�� �ت ا���������2 ا����� ./�Eم ا�#H$ا�
اY8=�� ا��&$��� أو ���2 اG/�اد ا��&$���T إ�. ا�&��4� ا�$. �# �EBن 

�f ا������ت وه81ء اG/�اد ��J� T�7$ و�J' ا���3واة /. $� �8ز
ا�$�$; �&�Hق اV!�3ن وا�&��4ت ا�U�UG� أو ��ر�r ،�JB�Uط �#م 

�f ا�$#ا���، آ=$���B �4د`B (�$dB ��:?= �f�K، إ�. إدا� ���م �HFق 
��k$\ف ا������ت ا������، و�rط �#م اU$��اره� ��# ���غ اGه#اف 

�J�  .ا�$. اKdBت T أ�
 
  2ا���دة 

1 . XE� ،�J$=B ن`� #J�$Bا��=:�ي و g���$اف ا��NGا�#ول ا �� B
 g���$ا� .���7Hء �� �U��U ،��k`B ودون أي �2U�=ا�� Xp�Uا��

ي ��E/� أ��Er^ وg4g�B ا�$?�ه' ��T ���; ا�G=�س، و�H�H&B ا��=:�
f�K�:  

T أ���ل أو ) أ( �Uر��J�$B# آX دو�� �Nف ��#م إ��Bن أي ��X أو 
��ر�Uت ا�$���g ا��=:�ي v# ا�drGص أو �����ت ا�drGص أو 

ا���3U1ت، و���7ن B:�ف ���; ا�3��qت ا���� وا���3U1ت 
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����� وا��&�Hا� ،�  ، KJ� �H2Nا اg$�8ام،ا���
J�$B# آX دو�� �Nف ��#م B ��; أو 4��F� أو B`�4# أي g���B ) ب(

،��e=  �=:�ي 4:#ر �T أي wdr أو أ4� 
Kd$B آX دو�� �Nف B#ا��� /���� V��دة ا�=�e /. ا��U��3ت ) ج(

�� وا��&���، و�X4#�$ أو إ��tء أو إ��qل أ4� ��ا!�T أو �Hا� ���E&ا�
1د4� إ�. إ��� ا�$���g ا��=:�ي أو إ�. إدا$^ �F[�� أ!�e� �EBن 

،��p�� ن�E4  
�HBم آX دو�� �Nف، ����; ا��Xp�U ا��=�2U�، ��� /. ذ�f ) د(

 g���B ء أي�J!وإ �e&� ،وف�eا� �J$2�qB �7ة إذا$Hا�$ ���4ت ا��
،��e=  �=:�ي 4:#ر �T أي أ�drص أو أ4� ����� أو 

، �=# ا�8$�7ء، ا��=��eت J�$B# آX دو�� �Nف �`ن B �;) هـ(
 ���?Eى ا��kGا Xp�Uس وا���=�Gا��$�#دة ا ����وا�&�آ�ت ا8!#

4�HB ^!`r T� ا�3H!8م  � X�2 آ]B س، و�`ن�=�Gا T�� gا�&�ا� �زا�{�
  .ا��=:�ي

�HBم ا�#ول ا�NGاف، �=# ا�$�7ء ا��eوف ذ��dB�� ،fذ ا�$#ا��� . 2
�#ان ا�8$���. وا���#ان ا�R�d� وا�����U� ا�\ز�، /. ا��

 ./�Eا�=��ء ا� T�ا�8$:�دي وا���#ان ا�[�H/. وا����دT4 ا�kGى، �$`
 ،�Jإ�� T��$=اد ا���/�وا�&��4� ا��E/�� ���2 ا������ت ا������ أو �

�. �:# ��vن �J�$�B وJ�$�B' ا�$�م ا��$�3وي �&�Hق اV!�3ن �
��U�UGل أن 4. وا�&��4ت ا�F �4و8 ��4ز /. أ _Kه .�� �B�$

 (�$dB ��H$3ا�$#ا���، آ=$��� �f�K، إدا� أ4� �HFق $?�وB^ أو 
�J�  .��k$\ف ا������ت ا������ ��# ���غ اGه#اف ا�$. اKdBت T أ�

 
  3ا���دة 

 X:?ل ا��=:�ي وا�gا�� �R�k �?:� اف�NGا�#ول ا �� B
/ ��Yت ا�����Uا����ر Xل آ�:c$Uوا �eFو ;=�� #J�$Bا��=:�ي، و .

�J$48�� ��v�dا� '����Gا.  
  4ا���دة 

 .�� ��p�Hت ا����e=$�4ت وا���اف ���; ا�#�NGا�#ول ا �� B
�� �$?�ق أي ��ق أو أ4� ����� T ��ن أو p�H�4ت ا��e=ر أو ا��E/Gا
T أ�Erل  XEr أي g4g�B �4�2 أوB ول�&B .$أو ا� ،#Fوا .=Yا XRأ

Bا��=:�ي، و g���$وا� �ا��=:�4 �اه��Eا� �ذ ا�$#ا��� ا�?�ر4�dB�� #J�$
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 Xوآ g���$ا ا�Kه .�� �4�&B Xآ .�ا����4V� ا��ا�� إ�. ا��7Hء �
 ^H&ة ا���ا���ا ;T أ����^، وR�k #J�$B�KJ� �H�H&B ،_ ا�4�t� و X��
���2دئ ا��اردة /. اV�\ن ا�����. �&�Hق اV!�3ن و��&�Hق ا���Hرة �

T هK_ ا���?B8��R5اF� /. ا���دة  .�4 ��� ،:  
�. ا�$?�ق ا��=:�ي أو ا��Eاه�� ) أ(� ��p�Hر ا��E/�� � ! X$�2ر آ�ا

T أ���ل  X�� Xا��=:�ي وآ g���$ا� .�� �4�&B X، وآ�ا��=:�4
�. هK_ اG���ل v �EB�4# أي ��ق أو أ4� � �4�&B ا��=) أو
�3�#ة ��= ��Nت  Xآ f�Kوآ ،�k� .=Yأ XRن أو أ�� T �����

���J ا��H!�ن،ا��=:�4�، ��� � ����4 ��4�� ،�J�4��B fذ� ./  
إ�\ن �#م �r��� ا��=��eت، وآf�K ا�= ��Nت ا�#���p� ا��=�e� ) ب(

و�p�U ا�= ��Nت ا�#���p�، ا�$. �HBم ���$�و�4 ��$���g ا��=:�ي 
وا�$&��4 ���^، و�eF هK_ ا��=��eت وا�= ��Nت وا�$�2ر اr8$�اك 

!�Hا� �J��� ����4 ��4�� �J4ن،/. أ�  
�� أو ) ج(�Hا� ،�3��qت ا���� أو ا���3U1ت ا�����#م ا���3ح �

^��  .ا��&���، ���$�و�4 ��$���g ا��=:�ي أو ا�$&��4 �
 
  5ا���دة 

T هK_ ا���?B8�J�$B ،# 2إ4?�ء �\�$gا�ت ا�U�UG� ا���Hرة /. ا���دة  
^��Erأ �/�E� ^��، ا�#ول ا�NGاف �&�e ا�$���g ا��=:�ي وا��7Hء �

 XRGن أو ا��و���7ن 9F آX إ!�3ن، دون g���B ��23 ا���ق أو ا�
. أو اY8=.، /. ا���3واة أ�م ا��H!�ن، ���U 8 �:#د ا�$�$; �Hا�

  :���&�Hق ا�$����
�. �#م ا���3واة أ�م ا��&�آ' و���; ا��c�Jت ) أ(� ����ا�&9 /. 

� إ��� ا��#ل،��$B .$ى ا��kGا  
�) ب(� TG=) أو ا�&9 /. ا�أي  T. dr:^ و/. 4��F� ا�#و�� �^ 

��?�T رT���U أو �T أ4� ����� أو  T� اء�U أذى �#!.، 4:#ر
،�3U1  

ا�$�ا�� -ا�&�Hق ا��U��3�، و9F ���U 8 اr8$�اك /. ا���d$!8ت ) ج(
�&�r�Bو- 'E&م /. ا��JUVس ا�8$�اع ا���م ا��$�3وي، وا�Uأ .�� 

.�� � ���; ا��3$��4ت، و��B. ا����p) و/. إدارة ا� 1ون ا���
�. �#م ا���3واة،� �  ا���

  :ا�&�Hق ا��#!�� ا�kGى، و���U 8) د(
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� داF Xk#ود ا�#و��،" 1"��Vوا �ا�&�آ �4�F ./ 9&ا�  
"2 "،_#��#_، و/. ا���دة إ�. �� fذ� ./ ��� ،#�  ا�&9 /. �tدرة أي �
  ا�&9 /. ا��=�3�،" 3"
  ج،9F ا�$gوج واk$��ر ا�gو" 4"
"5 "،T4�k� ;  9F ا�$��f ��?�د_ أو ��r8$�اك 
  9F اVرث،" 6"
"7 "،T4#ة وا�#�Hوا�� �E?ا� �4�F ./ 9&ا�  
  ا�&4�F ./ 9� ا��أي وا���2�$،" 8"
ا�&4�F ./ 9� ا�8$��ع ا�3��. وT4�EB ا������ت ا�3���� أو " 9"

،�Jا8!$��ء إ��  
و���U 8 ا�&�Hق ا�&�Hق ا�8$:�د4� وا�8$����� وا�[�H/��، ) هـ(

  :ا�$����
"1 " X�� وط�r ./و ،Xر !�ع ا�����$kا �4�F ./و ،Xا�&9 /. ا���

 T� �3و$��د�� ��v�، و/. ا�&��4� T ا���q2�، و/. v�HB. أ�� 
،��v��E/`ة ��د��  X�! ./ا��$�3وي، و Xا���  

"2 "،�Jت وا8!$��ء إ�����H=ا� T4�EB 9F  
"3 "،TE3ا�&9 /. ا�  
�ت ا�:&� ا���� وا����4� ا��2q� وا���7ن 9F ا�$" 4"#d� ;$�

�ت ا��$�8���،#d. وا��ا�8$��  
  ا�&9 /. ا�$���' وا�$#ر�4،" 5"
"6 "،��/�H]ت ا��N� =م ا���3واة /. ا�#� .�  9F ا�JUVم �
w:d 8!$?�ع �Uاد ) و( 9/�ا�&9 /. د�kل أي �Eن أو 

'��qوا�?=�دق وا�� XH=ا� Xp�Uو X] وا���Hه. وا���3رح ا����Jر، 
�  .وا�&#ا9p ا���

  6ا���دة 
X?EB ا�#ول ا�NGاف �XE إ!�3ن داXk /. و9F �J$48 ا����ع إ�. 

�3U1ت ا�#و�� ا��d$:� �&��4$^ ور/;  Tا��&�آ' ا��N=�� و��sه� 
 g���$ل ا����أ T X�� ل �:#د أي��/ �&! .�ا�&�) �=^ �

Vق ا�HF T!�3ن وا�&��4ت ا�U�UG� ا��=:�ي �E4ن ا!$�Jآ� ��� �^ 
; هK_ اB8?����، وآ9F f�K ا����ع إ�. ا��&�آ' ا��Kآ�رة  �و$4=�/

ا�$���U �$���4 ��دل =��U أو �v�B� ��د�� =�2U� �T أي �vر 
g���$ا ا�KJ� ���$=آ ^H&�.  
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   7ا���دة 
 ./ ���U 8، و�و/��� �ا��� /�ر4#B Kd$B اف �`ن�NGا�#ول ا #J�$B

'���E/&� ا�=��ات ا��1د4� ��دT4 ا�$� ��t� م\�Vوا �/�H]وا� �وا�$��� 
 'Gا T�� �وا�:#ا� zإ�. ا�$���g ا��=:�ي وg4g�B ا�$?�ه' وا��3$
R�H# و�2دئ  � =� f�Kى، وآ�kGا ��=Y8أو ا �ت ا�������وا����

 'G\ن ا��3ن، وإ!Vق ا�H&� .ن ا�����\�Vا��$&#ة، وا 'Gق ا�]�
�  . �7Hء ��. ���; أ�Erل ا�$���g ا��=:�ي، وهK_ اB8?����ا��$&#ة �

 
  ا��gء ا�[�!. 

  8ا���دة 
و4 �ر إ��=�� ` =B) �J� �3B. ��=� ا��7Hء ��. ا�$���g ا��=:�ي . 1

 'U�� .�4 ���/"�=���!��Y T� � � ��2kا T ذوي ")ا� �?�1، �EBن 
��H� ا��/��� ا�� �Jد �J' ���$��د وا�=gاه�،dل ا��:dا�#ول ا� 'J2d$=B 

�ن �:?$J' ا� d:��، و�4ا�. /. #d4و �J�=Nا� T�� Tا�NGاف 
�T ا�$�ز4; ا���tا/. ا���دل وX�]�B ا��Gان ا�&�7ر4� `B �=��B`��) ا�

��3�pا�� ��!�!�Hا� 'e=وا� �?�$dا��.  
�d$=4 أ��7ء ا���=� ���8$�اع ا��3ي �p�� T� ���U`ء أ�drص . 2

�XE دو�� T ا�#ول ا�NGاف أن J&r�B . zr�B' ا�#ول ا�NGاف
�J�=Nا� T #Fوا �:dr.  

3 . _Kء !?�ذ ه#� A4ر�B T �Jrأ �$U #�� ولGب ا�d$!8��4ي ا
����?B8ا . X�Gا .�� �Jrأ �Y\Y X2� ،ا��$&#ة '��T ا���م �Gم ا�H4و

��# إ��اء أي ا!$�dب، �$���^ ر��U� إ�. ا�#ول ا�NGاف  T
�. HB#4' أ��Uء ��7s ./ �J�&rن Y ،T4�Jr' 74; 4#��ه� /��J إ

; ���ن  T�&rء ���; ه81ء ا�����U`� ��p�2?أ� ��p�� ا���م T�Gا
  .ا�#ول ا�NGاف ا�$. رJ$&r'، و24�~ هK_ ا��p�H� إ�. ا�#ول ا�NGاف

4 . T�d$=4 أ��7ء ا���=� /. ا�$��ع H�B#_ ا�#ول ا�NGاف �#��ة 
Gا �H�T ا���م /. Gا��$&#ةا ' . ^�/ X�$E4 يKا ا�8$��ع، ا�Kو/. ه

�[. ا�#ول ا�NGاف، 4?�ز /. ا�d$!8ب Y .�]�ا�=:�ب �&�7ر 
��4�7� ا���=�، ا���r&�ن ا�T4K 4=���ن أآ�2 �#د T ا�RGات 

 T4�v�&اف ا��NGا�#ول ا .�]��H� �RGات qا�� ��2�sGوا
T���$Hوا��.  

#�JB أر�; U=�ات، ��. أن �E4ن ا!$�dب أ��7ء ا���=� ) أ. (5 �48��
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T اG��7ء ا�?�T4gp /. ا�d$!8ب  ��3B �48و T�$=U �7ءH!�� .J$=B
اGول، و�H4م رu�p ا���=�، /�ر ا!$�Jء ا�d$!8ب اGول، ��k$��ر أ��Uء 

،���H��� ��3$�7ء ا��Gه81ء ا  
Xء ا���H�# ا�$.  �t B���HB ،�vم ا�#و�� ا��qف ا�$. ) ب( Xأ� T
�r�2ة �J$^ آ��7 /. ا���=� �$����k� ��2k T ا! T��2k ;qHه� 

T���$ا ا�KJ� �=���ا�J�=N، ره=� �}��ار ا� T�� T.  
6 .'J�J�� 'J$4د`B ء�=Yأ �=��  .X�&$B ا�#ول ا�NGاف !?�Hت أ��7ء ا�

 
  9ا���دة 

1 . '��T ا���م �Gم إ�. ا#HB اف �`ن�NGا�#ول ا TJ�$B# آX دو�� 
، �$=�e /�^ ا���=�، �4�HBا �T ا�$#ا��� ا�$ ���4� أو ا��p�7H� ا��$&#ة

أو اVدار4� أو ا�$#ا��� ا�kGى ا�$. ا�JBKdB وا�$. X]�B إ����EFG 8م 
fذ� X�?B و�`ن ،����?B8ا _Kه:  

T ��# �#ء !?�ذ اB8?���� إزاءه�، ) أ( �=U �7نs ./  
�m2 إ���J ا�) ب(N ����ة آT�$=U X، وآf�K آ 'Yfذ� �=��و���=� أن . 

�ت T ا�#ول ا�NGاف��4g#ا T ا��� ��qB.  
2 . T� ي�=U �4�HB '4#H$� ،ا���م T�G94 ا�N T� ،�=���HBم ا�

أ�����J إ�. ا������ ا����، و��4ز ��J إ�#اء ا�$�ا�Fت و��R�Bت 
�ت ا��اردة T ا�#ول ���$�Hر�4 وا���� �J$Uدا إ�. درا�=$Uا ���

' إ�\غ هK_ ا�8$�ا�Fت وا�$���Rت ا���� إ�. ا������ و4$. ا�NGاف
\�eFت �# �J4#2B ا�#ول ا�NGاف �4`� ���?  �  .ا���

 
   10ا���دة 

1 ..�kا�#ا �J�e! ;vو �=��� ا���$B.  
2 .T�$=U ة#�� �J2$E  .�d$=B ا���=� أ��7ء 
3 .�J$!�`� �=��' ا��$&#ة gBو4# ا���T ا���م �Gا ���$4.  
4 .Bا��$&#ة 'Gا �H  .�H# ا���=� ا�$�����JB ��دة /. 

 
   11ا���دة 

1 .                    _K�م ه��EF7; أ�B 8 ي��kأ ��/�N ��ف أن دو���N ��$�2ت دو��إذا ا
              f�إ��. ذ� ��=���?�e! m�� ا�B أن ��J� آ�ن ،K�?=$ا� ;v� ����?B8م  . ا��HBو
و�HBم . ا���=� ��F{� Kc=�F� ر��U� �m? ا�=�e إ�. ا�#و�� ا��qف ا���=��         
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و���� ا���X��U إ��J��� ���ا/���ة ا���=��� آ$������، /��. s���7ن Y\Y��� أ�J��r،   ا�#
���F�7���4Vت أو ا���2!����ت ا�\ز���� �����\ء ا�����3`�� ���; اrV����رة �=���#    

     ����Gارك ا#���$� �JBK���dBن ����# ا����EB ����ا��� ر��#���B ����4ا�8$����7ء إ����. أ.  
2 .      T��� �������v� �E��\ ا�T�/���q إ �4�3��B ��`3��ا�� �4�3��B رK���B #��=�

$�ح �k ،���J�\ل $�U�            94�N ا��?�و�vت ا�[=   �k� ي إ��اء`� ���p� وإ
              T�����U� اGو�.، E4��ن Gي � �Jإ�� XUا��� �ا�#و� .H�B #�� T �Jrأ
             ��Jإ�� ^��U�B ر���r{� ��=��ا�#و�$�9F T إ��F� ا��3`�� �ة أk��ي إ��. ا�

�^ إ���������������������. ا�#و���������������������� اkG���������������������ى  ��������������������U�B ���������������������آ�.  
�?H��ة           . 3� �H/و �Jإ�� ���& Xp�3�T ه�K_ ا����دة       �e=B2 ا���=� /. أ4�  

   ������' ا��&e$��ق ا����N ;����� .��ء إ����������# اUV��$�[�ق ��T أ!��^ ���# B��' ا�
ا��$�/�ة واU$=?�ده� /. ا��7H�، و/�H ��2��دئ ا�H��!�ن ا��#و�. ا���$��ف      

������ ���J� .    ���J�/ ق�t$3��4 .��$ة /��. ا�&���8ت ا�#����Hا� _K��2��9 هq=B 8و
 ���������������Hوز ا�&������������#ود ا�����������������$B دا#������������ '�e$������������إ��������������اء ا�.  

4 .����� إ���. ا���#و�$�T     �4���ز �qB أن ،���Jإ�� �����& ��`3���=���، /��. أ4��� 
������ت أk������ي ذات r�����`ن ���  .ا�T�/������q ا���=�$������gB Tو4�����#ه� �`4������ 

5 .             .�/ ��=��XE� 9&4 دو�� T ا�#و�$�T ا�T�/�q ا���=�$� ،T��e! #= ا�
أ4��� ���`3� B$=�و�J��� ه��K_ ا�����دة، إ4?���د �[��r\� ���J� X��$�اك /��. أ�����ل     

  . ا�$:��N ،m4ال /$�ة ا�=�e /. هK_ ا��3`��ا���=�، دون ا�$�$; �&9
 
   12ا���دة 

�ت ا�$. ) أ. (1���. ���; ا���� �J��:F #�� ،�=���H4م رu�p ا�
 �R�k 9�/�B �cه� T���$� ،�J$!ر�H�Bاه� 8ز� و����JH��#$� �J و

) 'U�� .�4 ���/ �J4 �ر إ��"�c�Jص ��4ز ") ا��drأ �3�k T (�`$B
وT���B '$4 أ��7ء .  ا���=� أو ��s T أ��Jp�7أن �E4!�ا T أ��7ء

ا�c�J� ���ا/H� �N/. ا�=gاع �����Vع، وB$�ح ��#و�$�T ا���=�$�T اV/�دة 
�. أ�Uس � ��`3���3���J ا�&��#ة ��t� ا���Rل إ�. XF ودي � T

،����?B8ا _Kام ه�$Fا  
�=# K�Bر و�Rل ا�#و�$�T ا�T�/�q /. ا�=gاع k\ل Y\Y� أ�Jr ) ب(

إ�. اB?�ق ��. T4�EB ا�c�J� آ��J أو ���HB ،�J7م ا���=� ��!$�dب 
T�� T أ��Jp�7 ه. ���8$�اع ا��3ي  'J��اG��7ء ��s ا��$?9 �

T�]���2� ا�[s`و�.  
X��4 أ��7ء ا�c�J� J$?:� �J�/' ا� d:��، و8 ��4ز أن �E4!�ا . 2
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�اN=. ا�#و�$�T ا�T�/�q /. ا�=gاع أو ا�#ول ��s ا�NGا Tف /. 
����?B8ا _Kه.  

3 ..�kا�#ا �J�e! ;7Bو �J3�pر �c�Jا� �d$=B.  
' ا��$&#ة، أو /. أي �Eن . 4Gا �HH�B# ا�c�J� ا�$�����JB ��دة /. 

^=��B �k� �U�=.  
T ا�#ول . 5 T�$دو� T�� اعg! أي T� �H]2=ا�� �c�J��B/� أ�74 �

�?�Hة � �H/ا���/�ة و �!�Gت ا�#k اف�NGا3ا TT هK_ ���10دة   
����?B8ا.  

U�H$B' ا�#و�$�ن ا��q/�ن /. ا�=gاع ���$�3وي U#اد ���; !?�Hت . 6
' ا��$&#ة��T ا���م �Gا �J�74 �4ات#H$� �H/و �c�J�7ء ا��أ.  

�q� ا���Hم، �=# ا��gوم، �#/; !?�Hت . 7U ا��$&#ة '��T ا���م ���
/ T�/�qا� T�$اد ا�#و�#U X2� �c�J�7ء ا��ة أ�H?�� �H/و �J� اعg=6. ا� 

T هK_ ا���دة.  
8 . �JH��#$� m���J ا���=� و��� m�:F .$ت ا����v�B; ا���

�� إ�. qB أ�74 أن �J� ا�$. ��4ز ،�c�Jف ا��:B m&B �J$!ر�Hو
�ت أ�kي ذات r`ن���  .ا�#و�$�T ا���=�$�gB Tو4#ه� �`4� 

 
   13ا���دة 

^ إ�. $. اU$=?#ت ا�c�J� ا�=�e /. ا��. 1#HB �4�HB #اد�م �}�HB ،��`3
 Xp�3ن ���; ا��` � �Jإ�� m�R�B .$ا� �p�$=ا� T�7$4 ،�=��رu�p ا�
ا������p� ا��$:�� ���=gاع ��T ا�T�/�q، و74' ا�$���Rت ا�$. �Bاه� 

\�p� �X& ا�=gاع F\ ود�4.  
2 . T�$ا�#و� T�H4م رu�p ا���=� �}ر�Uل �4�HB ا�c�J� إ�. آX دو�� 

�qاعا�g=ا� ./ T�/ . م\�{� ،�Jrأ �Y\Y �7نs ./ ،��J= Xم آ�HBو
�c�J�4 ا��HB ./ ت ا��اردة��R�$�� �J��2� #م�أو  �J��2H� �=��  .رu�p ا�

 �H42م رu�p ا���=�، ��# ا!�7Hء ا�?$�ة ا��=:�ص ����J /. ا�?�Hة . 3
T هK_ ا���دة، �}ر�Uل �4�HB ا�c�J� و���!. ا�#و�$�T ا�T�/�q ا���=� T�$

����?B8ا _Kى /. ه�kGاف ا�NGا�#ول ا �p�U .إ�.  
 
   14ا���دة 

1 . �=���T /. أي T�F أ!�B �J$�ف ��k$:�ص ا��B ف أن�N �دو� �4G
T اG/�اد أو T �����ت اG/�اد  �#Hا�� Xp�Uا�� �Uم ودرا\$Uا ./
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��T /. و48� هK_ ا�#و�� ا��qف وا�T4K 4#��ن أ!v 'J&��4 أي kا�#ا
J$!و8 ا ،����?B8ا _Kرة /. ه�Hق ا���H&ا� T 9F يG �J2!�� T�ك 

�9 �`4� دو�� �Nف �' B:#ر �$B ���Uر �م أ4\$U�2ل ا� �=����4ز �
[X هKا اV�\ن.  

 4G1� دو�� �Nف B:#ر إ�\!� ��. ا�=&� ا��=:�ص /. ا�?�Hة . 2
.!�!�Hا� �J�e! ر�Nزا /. إ�J� T��B أو � =B ا���دة أن _Kه T 

T اG/�اد  �#Hت ا���U��$�8ا �e!م و\$U�� �:$d. �E4ن �Hا�
 �4�&v 'J!ن أ��4# T4Kوا� �J$48و ./ T��kاد ا�#ا�/Gت ا��و���

ا!$�Jك Gي T ا�&�Hق ا���Hرة /. هK_ اB8?���� و�E4!�ن �# اU$=?#وا 
�' ا��&��� ا��$�/�ة ا�kGىe$ق ا��N.  

�?�Hة �HBم ا�#و�� ا��qف ا���=�� �}4. 3� �H/ن ا�:�در و\�V1#اع ا 
�?�Hة � �H/و Tز ا��= ` أو ا�����Jا�� 'Uا���دة، وا _Kه T2 _Kه T 

�T ا���م �}ر�Uل Gم ا�H4ا��$&#ة، و '��T ا���م �Gا���دة، �#ي ا
�Rر �=��J إ�. ا�#ول ا�NGاف ا�kGى، و��4ز U&� هKا اV�\ن 

�T اGإ�. ا XU�4 ر��r{� mا ا�3&� /. أي و�KJ� ن�E4 8 TEم، و����
�=��  .أي أ�Y /. ا��Xp�U ا�$. �EBن ��# !�e ا�

�?�Hة . 4� �H/و Tز ا��= ` أو ا�����J42&$?� ا�� X�3� ا���دة _Kه T 
�T ا���م، k T\ل ا�H=�ات G�4 �}4#اع ا�=U م�H4ت و�U��$�\�
JB�4�$&�. أن KB 8اع � ،X�3ا ا�KJ� ��#:�. ا��=�2U��R ،را � �

  .ا����Jر
T ا���Jز . 5 ^2�N � .��$�u، إذا �' z�=4 /. ا�&:�ل ����E4ن �

�?�Hة � �H/و Tا_ 2ا��= ` أو ا�����Er ا���دة، ا�&9 /. إ�\غ _Kه T 
�Jrأ �$U �7نs ./ �=��  .إ�. ا�

�HBم ا���=�، �Uا، ��U$#��ء !�e ا�#و�� ا��qف ا��#�. ) أ. (6
T أ�EFم ه 'EF يG �Jآ�J$!ا ،�Jإ�� mt�K_ اB8?���� إ�. أ4� �Erى أ�

إ8 أ!^ 8 ��4ز آ ) ه�4� ا�?�د ا���=. أو �����ت اG/�اد ا���=�� 
و8 ��4ز ���=� أن X2HB اU$\م أ4� . إ8 ���ا/H$^ أو �ا/�J$H ا�:�4&�

�� ا��:#ر?t Xp�Uر.  
�HBم ا�#و�� ا��$��H��7s ./ ،ن Y\Y� أ�Jr، ���ا/�ة ا���=� ) ب(

V�� ،رة�rVا ;�F�74ت أو ا���2!�ت ا�E$���� ا�\ز� ��\ء ا��3`��، 
�Gارك ا#$� �JBKdBن ا�EB #� ا���#B �4ا�8$�7ء، إ�. أ #=�.  

�ت ا���/�ة ��J ) أ. (7���e=B ا���=� /. ا���v ./ Xp�Uء ���; ا���
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u�$�T ا�#و�� ا��qف ا���=�� وT ا�� . ./ �e=B أن �=��و8 ��4ز �
�Uر �أ4 ;��� K?=$Uآ�!^ �# ا TT ا���$�u إ8 ��# اUV$�[�ق  ��

�F�$ا�� ���و92q=B 8 هK_ ا��H�#ة /. ا�&�8ت . �Nق ا����ع ا��&
���Hوز ا�&#ود ا�����$B دا# '�e$إ��اء ا� �J�/ ق�t$34 .$ا�.  

�HBم ا���=� ���ا/�ة ا�#و�� ا��qف ا���=�� وا���$�u ���8$�ا�Fت ) ب(
  .�# �Bي إ�#اءه�وا�$���Rت ا�$. 

�Bا�. ا���=� �4�HB T��7Bه� ا�3=�ي ��gا �KJ_ ا��Xp�U، و�=# . 8
T ا�#ول ا�NGاف  �#Hت وا���2!�ت ا���F�74a� اg��ا�8$�7ء، 

  .ا���=��، و�8$�ا�JB�F و�JB��R�B ه.
9 . ./ �J���r�2ة ا����p) ا��=:�ص � ./ �=��8 24#أ اk$:�ص ا�

�. هK_ ا���دة إ8 ��# ��� ����?B8ا _Kاف /. ه�NGا�#ول ا T�م � � 
�?�Hة � �H/و �T هK_ ا���دة1اR{� X�G#ار اV�\!�ت ا�\ز .  

 
   15ا���دة 

2�#ان وا� ��ب . 1���!$�eر 9�H&B أ�sاض إ�\ن =z اH$U8\ل �
 �ا��1رخ /. ) 15-د (1514ا��3$���ة ا��اردة /. ��ار ا������ ا���

، B 8?�ض أ�EFم هK_ اB8?���� أي �2�31960 د4/ آ�!�ن اGول14
HB 9&� #��HB#4' ا�U��$�8ت ا�Kي =&$^ �KJ_ ا� ��ب ا�:�Eك ا�#و��� 

�::d$ا�� �JB8ا��$&#ة ووآ� 'Gى أو ا�kGا.  
� ا���=� ا��= `ة ����� ا�?�Hة ) أ. (2H�$B1 ا���دة T 8 _Kه T 

' ا��$&#ة ا���=�� ��Gت ا�cه� T ����?B8ة ا�r�2 ����Xp�3 ا��$:
���2دئ هK_ اB8?���� وأ�sا�Jv، و��=�2U� �e! هK_ ا��c�Jت /. 

�EU Tن ا����G' ا�� ����  �Jإ�� �#Hوا�� �J��� �vت ا����و�U��$�8ا
����4�R� و��s ا��$�$�� ���&E' ا�KاB. و�p�U ا����G' ا�kGى ا�$. 

 ��f ، )15-د (�341514ي ����J ��ار ا������ ا���B ر�R
�J!` � �JB��R�Bراءه� و� �Jإ�� .J=Bت، و�U��$�8ا.  

T ا�$�Hر�4 ) ب( �d3! �:$dا��$&#ة ا�� 'Gت ا�cه� T �=��� ا�H�$B
ا��$��H� ���$#ا��� ا�$ ���4� أو ا��p�7H� أو اVدار4� أو ا�$#ا��� 

 �JH2qB .$ا� �Jvا�sوأ ����?B8ا _Kة ���2دئ ه�r�2 ��ا�kGى، ا��$:
T هK_ ) أ(ل ا��p�H� ��Vدارة /. ا����G' ا�� �ر إ���J /. ا�2=# ا�#و

�JB��R�Bت �راءه� و�c�Jا� _KJ� �=��  .ا�?�Hة، و2B#ي ا�
��gا �\�$���Uت . 3 �B#رج ا���=� /. �4�HBه� إ�. ا������ ا���
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' ا��$&#ة، وآf�K �راءه� Gت ا�cه� T �J$H�B .$ر�4 ا��H$وا�
 _Kن ه` � �JB��R�Bر�4و�H$ت وا��U��$�8ا.  

�ت . 4��' ا��$&#ة gBو4#ه� �XE ا�����T ا���م �Gا T �=���$�u ا�B
ا��$:�� �`�sاض هK_ اB8?���� وا��$�/�ة �#4^ � `ن ا����G' ا�� �ر 

T هK_ ا���دة) أ (2إ���J /. ا�?�Hة .  
 
  16ا���دة 

 92qB ا�EFGم ا��$��H� �$4�3� ا��=�ز��ت أو 3F' ا� �Eوي
وا��=:�ص ����J /. هK_ اB8?���� دون اkV\ل �`ي T ا��Vاءات 

 g���$ان ا�#�ا�kGى ا��$��H� �$4�3� ا��=�ز��ت أو 3F' ا� �Eوي /. 
 �::d$ا�� �JB8ا��$&#ة ووآ� '�� ��3�U`$ك ا��E:رة /. ا��Hوا��

 f�B ل�&B 8آ�رة، وKت ا���c�Jا� X2� Tأو /. اB8?����ت ا���$�#ة 
Gا �ي �$4�3�kاف إ�. إ��اءات أ�NGم دون ���ء ا�#ول ا�EF

�J=�� ���/ ةK/�=ا� �R�dأو ا� �  . ا��=�ز��ت و/B\� �H?���ت ا�#و��� ا���
 

  ا��gء ا�[��{ 
  17ا���دة 

' ا��$&#ة أو . 1G�7 /. ا� �أي دو� ;���$� �F�$ ����?B8ا _Kه
�� �Nف /. ��7 /. أ4� وآ��� T وآ��JB8 ا��$d::�، وأ4� دو

ا�=�eم ا�E&�� .U�UG� ا��#ل ا�#و���، وأ4� دو�� أ�kي د�$�J ا������ 
����?B8ا _Kه ./ �/�N z2:B ا��$&#ة إ�. أن '�� �  .ا���

2 .94#:$�� ����?B8ا _K7; هdB . T�Gك ا�$:#94 �#ي ا�ER دع�Bو
' ا��$&#ة�  .ا���م �

  18ا���دة 
1 .��?B8ا _K4$�ح ا8!��7م إ�. ه ./ �Jا�#ول ا�� �ر إ�� T�� 4G� دو�� 

T ا���دة 1ا�?�Hة  17����?B8ا T .  
' ا��$&#ة. 2��T ا���م �Gا!��7م �#ي ا fR ا8!��7م �}4#اع ;H4.  

 
  19ا���دة 

1 . �H�Yإ4#اع و A4ا�$��. �$�ر T�Y\]ا���م ا� ./ ����?B824#أ !?�ذ ا
#� T4� وا�� �ا�$:#94 أو ا8!��7م ا����3 '��T ا���م �Gي ا

  .ا��$&#ة
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2 . 'B #� ن�E4 أن #�� �J7' إ��=B أو ����?B8ا _Kق ه#:B .$ا�#ول ا� �أ
 _K2#أ !?�ذ ه�/ T4� وا�� �ا�$:#94 أو ا8!��7م ا����3 �H�Yإ4#اع و

 fR إ4#اع A4ا�$��. �$�ر T�Y\]ا���م ا� ./ �J= Xإزاء آ ����?B8ا
�J  .�JH4#:B أو fR ا!��7

   20ة ا���د
�H. ا�$&?�eت ا��2#ا_ T ا�#ول . 1B ا��$&#ة '��T ا���م �Gا ���$4

 _Kه '���Bو �Jإ�� �J�. هK_ اB8?���� أو ا!��7� �JH4#:B ي#�
ا�$&?�eت ��. ���; ا�#ول ا�$. �EBن أ�Nا/� /. هK_ اB8?���� أو �# 

�J�/ �/ا�Nأ z2:B . �?&B أي .�و�HBم آX دو�� ��J4# أي ا�$�اض �
�B TرA4 ا�$���'  ��4 T��3B �7نs ./ ،ا���م T�Gغ ا\�{�

  .ا��Kآ�ر، ��#م �KJ� �J��2ا ا�$&?�
z�34 8 �`ي �E4 �?&Bن =�/�� ����vع هK_ اB8?���� وH:#ه�، . 2

 T �cه� �أ4 X�� X�q�B ^!`r Tآ�� z�34 8 �`ي �E4 �?&Bن 
�J� ت ا��= `ة�c�Jا� .�B أو ��/�=��� إذا ا�$�ض ���^ و�4$�2 ا�$&?� �q

����?B8ا _Kاف /. ه�NGا�#ول ا .]�Y T� XH4 8 �.  
�T ا���م. 3Gر ��4^ إ�. ا�qk{� mت /. أي و��e?&$ا� �&U ��4ز .

^\$Uا A4ر�B ./ ر�qkVا اKو24#أ !?�ذ ه.  
 
   21ا���دة 

 T�Gإ�. ا ^�U�B .��$ر آ��r{� ����?B8ا _Kه �H! ف�N �دو� XE�
�و24#أ !?�ذ ا�=�H ��# ��م T ورود ا��rVر إ�. . ' ا��$&#ةا���م �

�T ا���مGا.  
  22ا���دة 

/. ��F� أي !gاع T�� ` =4 دو�$�T أو أآ[� T ا�#ول ا�NGاف � `ن 
B?��3 هK_ اB8?���� أو �JH�2qB وK�$Bر 4�3B$^ ����?�وv� أو 

 ا��Vاءات ا��=:�ص ����R �JاF� /. هK_ اB8?����، 4&�ل هKا
 X:?��� أي T أ�Nا/^، إ�. &�E� ا��#ل ا�#و��� �N .�ا�=gاع �=�ء �

� �' 4$?9 ا��$=�ز��ن ��. H4�N� أ�kي �$4�3$^ ،^�/.  
 
   23ا���دة 

1 . _Kه ./ �e=دة ا���إ ��qB أن ،mف /. أي و��N �دو� �4G
' ا��$&#ة��T ا���م �Gإ�. ا �J��  .ا���?B8�K�� ،آ�ة آ$���� 
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' ا��$&#ة /. ا��qdات ا�$. �# 4�gم m2B ا��. 2�� ����� ا���
��qا ا�Kد ه#R ./ ذه��dBا.  

 
   24ا���دة 

' ا��$&#ة ���; ا�#ول ا�� �ر إ���J /. ا�?�Hة ��T ا���م �Gا ~�241 
17T ا���دة .�4 ��� ����?B8ا _Kه T :  

7$� ا���دT�B) أ(H�� '$B .$ت ا����7!Vت وا�H4#:$ا�$�����ت وا� 
  ،18 و 17

7$� ا���دة ) ب(H�� ����?B8ا _Kء !?�ذ ه#� A4ر�B19،  
7$� ا���اد ) ج(H�� ت ا��اردة�!\�Vوا Xp�U23 و 20 و 14ا��،  
7$� ا���دة ) د(H�� ا��اردة �H=رات ا���r21إ.  

 
   25ا���دة 

1.  ��!�2UG�� �JR�:! ���&�3وى /. ا�$B .$ا� ،����?B8ا _Kدع ه�B
��Uوا��و �4g��E!Vوا 'Gت ا���?& وا�:�=�� وا�?�!�3� /. 

  .ا��$&#ة
T هK_ اB8?���� إ�. . 2 ��#:�T ا���م �}ر�Uل �Rر Gم ا�H4

 ���1; ا�#ول ا��=$��� إ�. أي T ا�?�cت ا�� �ر إ���J /. ا�?�Hة 
17T ا���دة ����?B8ا T .  
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  ا���/�6 ا!�23 �� ا����5 ��*�#�� ا�����) #� A<�ل 
 

 �/�H]وا� '�' ا��$&#ة ��$���� وا��Gا ��e=�� ا���م ��B1$�#ه� ا���ا  
  ، /. دورB^ ا�&�د4� � �ة1960د�2�34 / آ�!�ن اGول14/. 

   14، و/�EFG �Hم ا���دة 1962��4 / أ�4ر�B :22رA4 �#ء ا�=?�ذ
  

 �# =�����اع أدوات ا��W� ب&U30 �م ا��i:O 1968 ======= 

  
�B1��إن ا�� ،���/�H]وا� '�����' ا��$&��#ة ��$������ وا��Gا ����e=�� ا�����م �  

 T��� u4ر����� .���/ #���H�=ا�[����!.14ا�� T4� ���B / .���آ����!�ن 15!����/��2 إ� 
   /������������. دورB������������^ ا�&�د4������������� ������������� �ة، 1960د4�������������2�3 /اGول

          g����$#م ا���2�#أ وإذ K4آ� �`ن اV�\ن ا������. �&H��ق اV!��3ن 14آ�# 
 ،'�����������������  و�4����������������T أن �X���������������E /����������������د ا�&���������������9 /���������������. ا�$�

�ي أن ا�$���g /. ا�$���' ه� ا!$�Jك ��&�Hق ا��=:�ص ����J /.           وإذ 4 
  ذ�����������������������������������������������������������������������f اV�����������������������������������������������������������������������\ن، 

   '�������' ا��$&���#ة ��$������� وا��Gا �����e=وإذ 4����ي أن ���T����� T أه���#اف 
            ���t� '�Gا T�� ا�$��ون ��[���J ا�$`3�U.، ه#ف إ�� ����� ،�/�H]وا�

 /��. د���' اF8$���ام ا�������. �$�$��; آ��X /���د �&H���ق اV!���3ن و�������3واة 
 ،'�����������������������������������������������������������������������  /����������������������������������������������������������������������ص ا�$�

 ���/�H]وا� '�����' ا��$&��#ة ��$������ وا��Gا ����e=وإذ 4��#رك أن ��T وا���� 
�$����، 8 أن B&��م            � ��=Nا�� 'e=ع ا��=$� �J�=�ء ��. ذ�f، و; اF$�ا
         .��T أ�Erل ا�$���g /. ا�$���' /&X�� ،�3 أن X���B أ�7�4 � XEr أي

    '����������������ل ا�$� .������/ ��������  ،EB�������/1 ا����������; /������. ا�?�������ص وا����
���ل                   .�/ g����$ه� ا���e (��$dF�$H��ت �� `ن  ^���� mv�� #و�

���T ����#ول أ������ل ا����#ورة،  4-1-17ا�$������'، وه���� �v����ع ا�2=���#      
                ����v�و�# ��ر /. دورB^ ا����rة أن هK_ ا����`3� t2=4�. أن EB��ن 
  B8?����������� دو���������� و�$�R���������ت ��B�������^ إ��������. ا��������#ول اG���������7ء،  

د4���2�3 /� ��T آ���!�ن اGول H4��� ه��K_ اB8?������ /��. ا�����م ا��ا���; ���      
1960.  
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   1ا���دة 
1 .      ���أي ��g أو اU�$��2د أو       " ا�$����sG"gاض هK_ ا���?B8��B ،=. آ

���. أU���س ا��=��:� أو ا�����ن أو ا����=u أو ا��t��� أو  � X�7��?B أو �:���
ا�����T4#، أو ا������أي U��U������ وU��U ������s����.، أو اX����RG ا������N=. أو      

=��^ أو 4=�� ` �=��^  ا�8$�����.، أو ا�&����� ا�8$��:�د4� أو  #:��H4 ،#��ا����
    � �R�kو ،�J� ل\kVأو ا '����ل ا�$� ./ ��إ��tء ا���3واة /. ا����

.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4:  
�ن أي wdr أو ����� T ا�drGص T ا�8$&�ق �`ي !��ع            ) أ(�F

    ،���������������������F��������������������T أ!��������������������اع ا�$����������������������' /�������������������. أي   
�:� /�ض أي wdr أو ������ �T ا�d�rGص ���. !��ع �T            ) ب(

�$3��������������  ي ���������������p���������������U T اG!���������������اع،ا�$�����������������' أد!��������������. 
�� �drGص ��=��T           ) ج(:?= ������B �3تU1إ! �ء أو إ��Hء !e' أو 

�f ا�$. g��Bه�� أEF��م ا����دة              B ��s ،ص�drGا T �=��أو ������ت 
2 ،����������������������������������������������?B8ا _K������������������������������������������ه T������������������������������������������   
/�ض أو�vع B 8$?9 وآ�ا� اV!�3ن ��. أي wdr أو ������            ) د(

��������������������������������������������������������������������T ا�d��������������������������������������������������������������������rGص .  
2 .  ،����?B8ا _Kاض ه�sG    ���إ�. ���; أ!�اع ا�$���'    " ا�$���'" B �� آ

�����^، وX� ����B /�����ص ا�8$&�����ق �������$���'، و����3$�ا_ و!���$����^،  Fا�و
�J�/ �/�4 .$وف ا��eوا�.  

   2ا���دة 
  8 ���J!{/ ،ى ا���#ول#��Fإ .��/ ���J� �F��3��� EB���ن اGوv���ع ا�$������ #��=�

�����T ه�����K_ ا��������?B8�g��������B ������2$�B1ا /�����. إN������ر �����#��ل ا��������دة   :  
���T      إ!��� ) أ( K���������' ا�$\�$� ��:���?=�ء أو إ�H����ء !e���' أو U1����3ت 

    ����c/�E$ ����R�/ z����$B �3ت���U1أو ا�� 'e=���ا� _K���ه m���!إذا آ� ،T�3���=ا��
�����T ذوي ��1ه\ت ��u��?! T ا����3$�ي      � �/���Bو ،'���\�$&���ق �����$�
    ���R�?ا� z���$Bا�����دة، و T��و2���!. و���#ات #ر���U� ���u?= ا�#ر���� 

 �$  �د������������������،�#را����������������U� u����������������?! ا��=�����������������ه� أو =�����������������ه� 
ا���Hم، �2UGب د4=��، أو �4�t�، �}! �ء أو إ�H��ء !e�' أو U1��3ت              ) ب(

������� 4$?���9 ور2s����ت ������ء ا�$\����K أو أو������ء �B م#���HB ��:���?= ���������B
 f������f ا���=e' وا�8$&���ق �$B .��/ اك�$��r8إذا آ���ن ا ،T���� ��ره' ا����أ

�^ 4$?�9 وا���3$��4ت               #HB يK�ا� '���ا�$�.  ا���3U1ت اk$��ر�4، وآ��ن ا�$�
       �����F����� '������$�� ����R�kو ،�:���$dت ا���q��HBره���� أو �HBه���� ا����3
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  ا��=��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة،
������ R�k��، إذا ��' T�E4 ا�J�#ف =J��                   ) ج(�B �3ت�U1إ! �ء أو إ�H��ء 

                f��B .�إ� �/��vV�� �������B 9�/ا� ��/�B X� ����� �4��2د أ$Uن ا��v
���f ا��U1���3ت B��#ار �����  B m��!آ� .��$ا�$��. �B/�ه��� ا���3��qت ا������، و
��^ 4$?��9 وا����3$��4ت ا�$��.     #HB يK��ا� '����4$?��9 وه��K_ ا�4�t���، وآ���ن ا�$�
       �����F����� '������$�� ����R�kو ،�:���$dت ا���q��HBره���� أو �HBه���� ا����3

  .ا��=���ة
   3ا���دة 

 _Kد /. ه�:Hا�� .=����� g���B م أي��� ;=�. إزا�� و� \��
.�4 ��� �J�/ اف�NGا�#ول ا #J�$B ،����?B8ا:  

�t. أ4�) أ(B أن �4`� Xا��� (��Bو �ت إدار4�����B أو ���4� B م�EFأ 
،'��  إ��اءات إدار4� �q=Bي ��. g���B /. ا�$�

أن T�7B، ���$ �4; �=# ا��7ورة، �#م و��د أي g���B /. ) ب(
،�����  ��2ل ا�$\��3U1���� Kت ا�$�

T ��!� ا�3��qت ) ج( T�=Nا���ا ����أz�3B 8 �`ي اk$\ف /. 
�. أ�Uس ا��#ارة أو ا�&���، /��� �$4�9 �?�ض ا���Uم ا����، إ8 �

ا��#ر�U�، أو �}��qء ا��=z ا�#را�U� أو ��sه� T أ�Erل ا����!� ا�$. 
 ����$�� ��K، أو �}R#ار ا�$�اw�k وHB#4' ا��J3$\ت ا�\ز\$�HB#م �

  ا�#راU� /. ا��dرج،
3��qت أz�3B 8، /. أي �Rرة �R Tر ا����!� ا�$. �J&=�B ا) د(�

���3U1ت ا�$������، �?�ض أ4� ���د أو إ��اء أي �E4 X�7?Bن � �ا���
،�=��  أU�U^ ا���F# ا!$��ء ا�$\�K إ�. ����� 

���!� ا��T���H /. أراu?! �J�v /�ص ا�8$&�ق ) هـ(� z�$B أن
�J�=Nا��� �J&�$B .$ا� '���$���.  

 
   4ا���دة 

 ����?B8ا _Kاف /. ه�NGا�#ول ا #J�$B- ;7B م �`ن#HB ��� \7/
 ��p\ ����U94 أ�N T� ،ف#J$3B ��=Nو �U��U 92qBر و�qBو

��eوف وا���ف ا�p�3# /. ا�2\د، د�' �EB/1 ا�?�ص وا���3واة /. �
���U8و ،'���� /. أ�ر ا�$�  :ا����

��!�� وإ��2ر�4، و��X ا�$���' ا�[�!�ي � $� ) أ( .pا�8$#ا '����X ا�$�
$�/�ا و ^��Erا����. أ '������;، و��X ا�$�� �XJU ا��=�ل �:?� ��



 65

�. أ�Uس ا�H#رات ا�?�د4�، و��vن ا�$gام ا����; � ;����� �F�$ f�Kآ
،�Uم ����#ر�e$!8ا T  ��� v�?4^ ا��H!�ن 

3$��4ت ا�$���' /. آ�/� ا���3U1ت ا�$������ ا���� ) ب( 1/�EB ن��v
 ����، و��Bدل ا��eوف ا��$:Fا��� u?! ./ م#Hا�� '�����دة ا�$�

  و!���$^،
��' ا�drGص ا�T4K �' ) ج(�B '�، �$ ��; ود�2U�=ا�� Xp�U���� م��Hا�

 �$F ��pا�8$#ا ��Fا��� ./ �Uأو �' 4$��ا ا�#را .pا�$#ا '���B ا أي�H�$4
 'JBس �#را�Uأ .�� '��� ا�$�Rا��� 'J�!�J$4�J، و�B/�� ا�?�ص أ

  ا�?�د4�،
��J�� T=� ا�$���' دو!�� �Bg���B/�� ا�$#ر�4 ���) د(t$ ا�� ;�.  

 
   5ا���دة 

1 ..�4 � .�� ����?B8ا _Kاف /. ه�NGا/9 ا�#ول ا�B:  
� d:�� اV!�3!�� ) أ(� ���Eا� �9 ا�$=���H&B '����4 أن J$34#ف ا�$�

وg4g�B اF$�ام �HFق اV!�3ن وB�4�F^ ا�U�UG�، وأن �3�4 ا�$?�ه' 
��� T�� �وا�:#ا� z' وا������ت ا��=:�4� أو ا�#4=��، وا��3$Gا ;

' ا��$&#ة /. �R X�2Uن ا�3\م،Gد ا�J� #!�34 وأن  
T ا��7وري اF$�ام 4�F� ���ء ا�$\�K أو أو���ء أ�ره' ) ب(

 f�B ��s ������B �3تU1ا� ����T، أو8، /. أن d4$�روا Jp�=�G' أ4� 
�f اB .?B ط أن� � ����3U1ت ���&# اGد!� ا�$. �J��HB ا�3��qت ا���

 ،�:$dت ا���q�T ا��3$��4ت ا�$������ ا�$. �HBره� أو �HBه� ا�3
��ا H4�q� ،'Jp�=�G� B$?9 وا��Vاءات ا���2$� /. ?E4 أن ./ ��!�Yو
 'JBا#H$��� �H/و .�\kGا�#4=. وا '��ا�#و�� �$�JB��4� B 9�2q، ا�$�

�R�dا. ا� T ������drGص ��. و8 ��4ز إ��2ر أي wdr أو 
،'JBا#H$���' د4=. 8 4$?9 و�B .H�B  

���ت ا��N=�� /. ) ج(�G�7ء ا�$�اف �&9 أ�ا��7وري ا8 T
��رU� أ! J$q' ا�$������ ا�R�d�، ��� /. ذ�f إ��� ا��#ارس 

 �U��3��� �=ره ،�R�dا� 'J$t� '���B ام أو#d$Uا T� \7/ ،�JBوإدار
  :�ا�$������ �XE دو�� و��� �وط ا�$���

"1 " 'J/ T���ت �Gا _K�7ء ه�أ ;=�B �H4�q� 9&ا ا�Kأ8 ��4رس ه
 u�B �H4�q� أو ،^$q !/. أ �ا�� �رآ T�HY/� و�t� ا���$�; آXE، أو 

،��=Nا���3دة ا��  
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أ�E4 8ن 3$�ي ا�$���' أد!. T ا��3$�ي ا���م ا�Kي �HBر_ " 2"
،�:$dت ا���q�  ا�3

  .اk$��ر�4أن �E4ن ا�8$&�ق �$�f ا��#ارس " 3"
J�$B# ا�#ول ا�NGاف /. هK_ ا���?B8� ���dBذ آ�/� ا�$#ا��� . 2

T هK_ 1ا��7ور4� ���7ن 9�2qB ا���2دئ ا��=:�ص ����H?��� �Jة  
  .ا���دة

   6ا���دة 
 ^���$� ،�JH2qB .م، وه�HB ن`� ����?B8ا _Kاف /. ه�NGا�#ول ا #J�$B

 ا����B1 ا���م ��=�e� أآ�2 �#ر T ا8ه$��م إ�. أ4� ��R�Bت �H4ه�
 Kd$B .$4# ا�$#ا��� ا�#&$� ،.�4 ���/ �/�H]وا� '�' ا��$&#ة ��$���� وا��Gا

��&/�E� �R .$rر ا�$���g /. ا�$���' و��t� آ?��� �EB/1 ا�?�ص 
'����ل ا�$� ./ ��  .وا����

   7ا���دة 
�J ا�#ول ا�NGاف /. هK_ اB8?���� إ#HB .$ا� �ر�4 ا�#ور4�H$ا� ./ .�

 A4ا�$�ار ./ �/�H]وا� '�' ا��$&#ة ��$���� وا��Gا ��e=�� ا���م ��B1ا��
�. هK_ ا�#ول أن HB#م � T��$4 ،��B1ا�$. 4&#ده� ا�� �H4�qو���

 T�و �JB#�$�ن �# ا�EB .$ا� �دار4Vوا �م ا�$ ���4�EFGا T� ت����
،����?B8ا _K9�2 هq$� �JBKdBن �# ا�EB .$ى ا��kGا�$#ا��� ا ./ ��� 

ذ�f ا�$#ا��� ا��$Kdة ��v; و�4�qB ا�U��3� ا��N=�� ا���v&� �����دة 
4 9�2qB ./ �J$J�2ت ا�$. وا�Hوا�� �J$HHF .$ا� �p�$=ا� T� f�Kوآ ،

�U��3ا� f�B.  
   8ا���دة 

 _Kاف /. ه�NGا�#ول ا Tأي k\ف T�� ` =4 أي دو�$�T أو أآ[� 
B أو ����?B8ا _K��3 ه?B ل�F ����?B84�3$^ اB '$B 8و ،�JH�2q

 #��B '� اع، وإذاg=اف ا��Nأ ��N .�����?�و�vت، 4&�ل إ�.، �=�ء �
^�/ m2��� أ�kي �$4�3$^، &�E� ا��#ل ا�#و��� ��Uو.  

 
  9ا���دة 

����?B8ا _Kه .�  .4`� z�34 8� �e?&Bت �
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  10ا���دة 
�3س ���&�Hق ا�$. �# �$4 ����?B8ا _Kه .�� �B�$4 8 ��4ز أن �J� ;$

 .$7$� اB?����ت ��Hدة ��T دو�$�T أو أآ[�، H�� ت��أ/�اد أو ���
�JFأو رو ����?B8ا _Kص ه�:! ;�f ا�&�Hق B 8$��رض B m!آ�.  

  
  11ا���دة 

 ��Uوا��و �4g��E!Vوا ��2!�UGت ا�t���� ����?B8ا _Kرت ه�F
���U!:� ر �ر��Gا�=:�ص ا T X، و�4$�2 آ�وا�?�!�3.  

 
   12ا���دة 

�$:#94 أو ا��2Hل X2� T ا�#ول اG��7ء /. . 1� ����?B8ا _K7; هdB
' ا��$&#ة ��$���� وا���' وا�[/�H���a� �H2N ،اءات Gا ��e=

�J= Xة /. آK/�=ا� �ر4�$U#ا�.  
�Bدع و9p�Y ا�$:94# ��. اB8?���� أو ��J��2 �#ي ا��#�4 ا���م . 2

 '�' ا��$&#ة ��$���� وا��Gا ��e=���/�H]وا�.  
 
   13ا���دة 

1 . ��s م ���; ا�#ول�?$��F أ ����?B8ا _Kن ��ب ا8!��7م إ�. ه�E4
' ا��$&#ة ��$���� وا���' وا�[�H/�، وا�$. �E4ن Gا ��e=اG��7ء /. 

����?B8ه� �\!��7م إ�. ا��د #� ��e=��  .ا����u ا�$=?�Kي �
!��7م �#ي ا��#�4 ا���م H4; ا8!��7م إ�. اB8?���� �}4#اع وH�Y� ا. 2

�/�H]وا� '�' ا��$&#ة ��$���� وا��Gا ��e=��.  
 
  14ا���دة 

 }��Y إ4#اع A4ر�B .�� �Jrأ �Y\Y �7ءH!ا #�� ����?B8ا _K24#أ !?�ذ ه
�. أن �E4ن هKا � ،�Jأو ا8!��7م إ�� �J��2� أو �J��� 94#:$�� �H�Yو

4#:B 9p�Yو m�ا�#ول ا�$. أود .��JH أو ��J��2 أو ا�=?�ذ ���Rا �
^�وz2:B ا���?B8� K/�!ة ���=23� 4G� . ا!��7�J /. ذ�f ا�$�رA4 أو �2

�. �BرA4 إ4#اع وH�Y� ا�$:94# � �Jrأ �Y\Y �7ءH!ي ��# ا�kأ �دو�
�f ا�#و��B �!�� T  .أو ا��2Hل أو ا8!��7م 
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   15ا���دة 
:$H4 8 �J!�4�U ن`� ����?B8ا _Kاف /. ه�NGا�#ول ا �HB .�� �

 'E&��� ��$�$ا�� ��s '����G�4$# أ�74 إ�. ���; ا X� ،�3&/ �J�vأرا
 '����Gا T��4�R� أو ا��3$���ة أو ��sه� � ��v�dا� '����Gأو ا .BاKا�

وJ�$B# . ا�$. �EBن ا�#و�� ا��qف ا���=�� 13و�� � T��JB��\ ا�#و���
�ت أو ا�3��qت�E&رة ا�� $U�� ،=# ا��7ورة�م، ��H��� �:$dا�� 

�f ا����G' �=# ا�$:94# ��. اB8?���� أو ��J��2 أو B ./ ى�kGا
 f�B .�� ����?B89�2 اqB ن��v ��t� fوذ� ،^�ا8!��7م إ���J أو �2

'����Gا . ����$�' ا��$&#ة �Gا ��e=�� ا��#�4 ا���م �qdB ن`� #J�$Bو
�� ����?B8ا �J��� 92qB .$ا� '����G�� �/�H]وا� '�. ا�=&� ا��Kآ�ر، وا��

 A4ر�B .�� �Jrأ �Y\Y �7ءH!ا ��# اK/�! ر�qkVا z2:4 أن .��
^��3B.  

   16ا���دة 
1 . T� ���RG�� �J= �&3=B أن ����?B8ا _Kف /. ه�N �دو� XE�

13و��� �\��B^ ا�#و��� ���$B '��  .!?�J3 أو !���� �T أي إ�
��$E� �Bدع �#ي ا��#. 2 �H�Yا8!3&�ب /. و ~�24 ��e=�� �4 ا���م

�/�H]وا� '�' ا��$&#ة ��$���� وا��Gا.  
3 . '�3B A4ر�B .�z2:4 ا8!3&�ب !�/Kا ��# ا!�7Hء ا .=Y� � �Jrا �

  .وH�Y� ا8!3&�ب
   17ا���دة 

' ا��$&#ة ��$���� وا���' وا�[�H/� إ�qkر Gا ��e=�� ا��#�4 ا���م ���$4
�Gا ��s وا�#ول ،��e=�7ء /. ا���Gا�#ول ا ��e=�7ء /. ا��

' ا��$&#ة، 13وا�� �ر إ���J /. ا���دة Gا ��e=، وآf�K إ�qkر 
 ./ �J���}4#اع ���; و9p�Y ا�$:#94 وا��2Hل وا8!��7م ا��=:�ص �

 T�B9 ا8!3&�ب 13 و 12ا���دp�Yرات و���qk8\_، و���أ 
 T�Bا���د ./ �J��  . أ�\_ ��. ا�$�ا�.16 و 15ا��=:�ص �

 
   18ا���دة 

' ا��$&#ة ��$���� وا���' وا�[�H/� أن �4#ل . 1Gا ��e=�� ا���م ��B1���
� إ8 ��#ول ا�$. g� X4#�$ا ا�Kه X]�. أن �E4 8ن � ،����?B8ا _Kه

  .z2:B أ�Nا/� /. اB8?���� ا���#��
2 . ���إذا أ�� ا����B1 ا���م اB?���� �#4#ة �#�� �\B?���� ا�&���� �B#4\ آ
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/ ،��pg� أو ،fذ� ��s .�?. هK_ ا�&��� و� �' w=B اB8?���� ا��#4#ة �
 �Jأو ا8!��7م إ�� �J��2� أو �ا�&��� ����?B8ا .�X?H4 ��ب ا�$:94# �

  .ا�$�2را T ا�$�رA4 ا�Kي 24#أ /�^ !?�ذ اB8?���� ا��#4#ة
 
   19ا���دة 

���دة � �H2N102� ����&ا� ����?B8ا X�3B ،ا��$&#ة 'Gق ا�]� T#ي  
 'Gا ��e=�� ا��#�4 ا���م ��N .�' ا��$&#ة �=�ء ��� ��!� ا���Gا

�/�H]وا� '�  .ا��$&#ة ��$���� وا��
T آ�!�ن اGول � � u�dا���م ا� ./ ،u4رت /. ��ر�F/ �2�34د

��$�B T&�\ن ����B. رu�p ا�#ورة ا�&�د4� 1960Rأ T�$d3! T ،
e=�� ا���م وا��#�4 ا���م ��B1��' ا��$&#ة ��$���� وا���' � �ة �Gا ��

 ،�/�H]وا� '�' ا��$&#ة ��$���� وا��Gت ا���?&وا�[�H/�، و�Bد��ن /. 
3�' �Rر 92N اXRG و�$�#ة =��J إ�. ���; ا�#ول B أن .��

 T�Bا���د ./ �Jا��$&#ة13 و 12ا�� �ر إ�� 'Gا ��e=  .، وإ�. 
���?B\� .�Uا�� w=\_ ه� ا��ا��ارد أ w=ا� ��B1ا�$. أ��ه� ا�� �

' ا��$&#ة ��$���� وا���' وا�[�H/� /. دورB^ ا�&�د4� Gا ��e=�� ا���م
�J �4م �$$kا T� آ�!�ن 15� �ة، ا��=�H#ة /. ��رu4 وا�$. أ�

  .1960د�2�34 /اGول
T آ�!�ن  � � u�dا ا���م، ا�Kه ./ �=����$� _�=�وإf�K� �B�2Y، ذ4

  .1960د�2�34 /اGول
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 J�Iط ��� ا��'��&و�3آ�ل إ:�ء �<'� �/��#�= وا����
� ا�����ة 
�� T	#�ت  � 3':9 ��7 ا��ول اCD&اف #� ا!�23 �� D ����3 7


  ا����5 ��*�#�� ا�����) #� A<�ل ا���/�6 
 

�/�H]وا� '�' ا��$&#ة ��$���� وا��Gا ��e=�� ا���م ��B1$�#_ ا���ا  
  B^ ا�[�!�� � �ة، /. دور1962 د�=�2 10/. 

� A4ر�B24: #ء ا�=?�ذ T4� B ���$م ا���دة 1968 أآ�EFG �H/24، و  
  

 �# =�����اع أدوات ا��W� ب&U30 �م ا��i:O 1968 =======  

  
      ،����/�H]وا� '�������' ا��$&���#ة ��$������� وا��Gا �����e=�� ا������م ��B1���إن ا��  

   T��� u4ر����� .���/ #���H�=ا�[����!. 9ا�� T4� ���B /  .���آ����!�ن 12!����/��2 إ� 
  ، /������������. دورB������������^ ا�[�!�������������� ������������� �ة، 1962د4�������������2�3 /لاGو

          g����$ا� ��&/�E�� ��R�dا� �����?B8ة ا� �� �ا�&�د4 ^B$�# /. دور�و�# ا
 ،'��������������������������������������������������������������������������������������������ل ا�$� .��������������������������������������������/  
     ،��������������?B8ا _K�����������2����������9 هqB X�J3����������B .����������/ ^����������= �����������2sور  

و!e���ا Gن ��T ا��K��J� ،'��J_ ا�4�t���، إ!�� �ء ��=��� ��$�/���9 وا�����3�.        
�d\/��ت ا�$�. ��# T��� ` �=B       ا�&��#ة 4=��ط �J�� ا� }�&2��B T�4�3� ود4�            � �

  ا����������#ول اNG����������اف F����������ل �2qB���������9 اB8?������������� أو B?�����������3ه�،   
T آ�!�ن اGول �rآ�ل /. ا����Bا ا��2وK1962د�2�34 /�4$�# ه،  

 
   1ا���دة 

 9�/�$�� �=�� �/�H]وا� '�' ا��$&#ة ��$���� وا��Gا ��e=B= ` �#ي 
 'U�� .�4 ���/ �J. ا�&��#ة، 4 �ر إ���ا�"وا���3�=��" �J� و4=�ط ،

��ل ود4� ��d\/�ت ا�$. �# T�� ` =B ا�#ول ا�NGاف /. F T� }&2ا�
 ���/ �Jا�� �ر إ�� ،'����ل ا�$� ./ g���$ا� �&/�E�� �R�dا� ����?B8ا

 'U�� .�4"����?B8��3ه�"ا?B أو ����?B89�2 اqB ل�F ،.  
 
   2ا���دة 

1 .�:dذوي ا� TT أF# � � ��7ا  �=����H� ا��/��� B$`�) ا�dل ا�
 'Gا ��e=�� ا���م ��B1ا�� 'J2d$=4 ،�اهg=د وا���$��� 'J� د�J ا��
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 'U�� #�� ���/ �Jا�� �ر إ�� ،�/�H]وا� '�ا����B1 "ا��$&#ة ��$���� وا��
  ".ا���م

2 .��:d ا� 'J$?:� 'J�J �=��  .�r�24 أ��7ء ا�
 
   3ا���دة 

1 .  ��r�B ص�d��rأ ����p�� T�� ���=��&K��J� 'Jا ا�t���ض d$=4��� أ����7ء ا�
ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��2و�Bآ�ل، و��. آ�X دو��� أن z�r�B أر����              

�E3!���� ��=Nا�� �J$=�� رة� $Uآ[�، ��# اGا .�و��4 أن . أ�drص �
  .�E4ن ه81ء ا�drGص T ر���4 ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��2و�Bآ�ل

2 .   ���� �J��rأ �ر����`� ���=��. �B X��2���رA4 إ����اء أي ا!$d���ب ����4�7� ا�
               ،��/�H]وا� '���' ا��$&�#ة ��$����� وا��Gا ��e=�� م ا��#�4 ا���م�H4 ،X�Gا

     'U�� #�� ���/ ^ا " ا��#�4 ا���م"ا�� �ر إ��Kاف /. ه�NGة ا�#ول ا��#�
          T�� 'J&��r�B T��ا��2و�Bآ���ل إ���. أن k X��U�B��\ل T4�J��r أU����ء 

��p�2�  �p�� #��4 '�Y�� أ�?   .  T ه�K_ ا����دة  1ا�drGص ا�� �ر إ���H?��� 'Jة     
�X�2� �J اd$!8��ب                 �U�4ا ا�=&�� وK�ه .��� T�&�rص ا����d�rGء ا��U`�
��' ا��$&��#ة    Gا ����e=�� يK���?=$ا� u������. اX���G إ���. ا���� #��Fوا �J ���

             '�U�� #��� ����/ ^�ا�� �ر إ�� ،�/�H]وا� '�" ا�����u ا�$=?��Kي   "��$���� وا��
 ������?B8اف /��. ا���NGوإ���. ا���#ول ا . ���p�Hي ا�K���?=$ا� u���� وX���&4 ا���

        �2�U�=. ا��Kآ�رة ��. ا����B1 ا���م  ?��� ���8$�ا�Fت ا�$�. �4اه�� 
وH4���م ا������B1 ا�����م ��!$d���ب أ����7ء ا���=��� �a� ���H2N���اءات ا�$��.      

  .�J�2$4 ��دة /. ا!$�dب T�:dr /`آ[�
 
   4ا���دة 

T أ4� دو��. 1 #F�7 وا� T  .8 ��4ز أن 7B' ا���=� أآ[� 
�34� ا����B1 ا���م، �=# . 2 �J�/ Xk#4 إ�. أن ،�=��ا!$�dب أ��7ء ا�

 'J� ت��:drو ،'�� �Jدا �k8�� 'J$:�ص /. ��ل ا�$� �R�drأ
و���^ أ�74 أن . �2kة ��p�7� أو ��!�!�� و���U 8 /. ا����ل ا�#و�.

�4ا�. ا�$�ز4; ا���tا/. ا���دل وr X�]�B$. أ�Erل ا�&�7رات 
��3�pا�� ��!�!�Hا� 'e=وا�.  

  5ا���دة 
�d$=4 إذا 'J��d$!دة ا��ز إ��Bات، و�=U mU ة#�� �=�� أ��7ء ا�

#4#� T#ة �4�7� أر��� T . رr&�ا  T�$=U #�� .J$=B TEو�



 72

اG��7ء ا��=$T�2d /. ا�d$!8ب اGول، آ�� J$=B. ��# أر��� U=�ات 
'J= T4�k� �7ء�أ �Y\Y �4�7� ة#وd4$�ر رu�p ا����B1 ا���م . 

H��� �7ء�Gء ه81ء ا��Uةأ�r�2  .��� ��# ا�d$!8ب اGول 
  
   6ا���دة 

/. ��F� ا��/�ة أو ا��H$U8��qd4 ، رu�p ا���=� ا��#�4 ا���م /�را . 1
�B TرF A4#وث ا��/�ة أو !?�ذ  #�Hر ا���tr ��kGا اKه T���/ ،�G��

���H$U8ا.  
2 . T� ،T4�klا �Jp�7�ع رأي أ���{� ،�=��إذا آ) أF# أ��7ء ا�

�J�r�2ة  ^��^ Gي ��s �2U ا���tب ذي ا���q; ا��m�1، أو K�Bر �
 'Y f�K� ر ا��#�4 ا���م�qk{� �=��اU8$��ار /. أدا�H4 ،�Jpم رu�p ا�

�4��tr Tر �H# ذ�f ا���7.  
3 . ����$�' ا��$&#ة �Gا ��e=�� �7ء�Gا��#�4 ا���م ا�#ول ا �qd4

�N m&2R�7ء ا�$. أ�Gا ��s وا�#ول �/�H]وا� '�/� /. هKا وا��
���دة � �H2N آ�ل�Bا�&�8ت 23ا��2و ./ #��Hر ا���t � ،^= 

 T�B�H?��� �J��T هK_ ا���دة2 و 1ا��=:�ص � .  
4 . T�B�H?��� �J��T ا�&�8ت ا��=:�ص � X2 و 1/. آ _Kه T 

 ،_#�H �tr يKا���7 ا� X& X&4 Tا���دة d4$�ر ا����B1 ا���م 
#ة  T ��H2$ة ا���$?�� f4�7$^وذ��.  

 
  7ا���دة 

�ا��ة أ�EFم ا���دة  ;6 �$F �J$4�7� ./ �=��، 34$�� ��7 ا�
^2:=�Jم  ^?�k '�3$4.  

   8ا���دة 
إذا �' 7B' ا���=� ��7ا X�&4 �=�3� دو�� ه. �Nف /. !gاع . 1

�KJ_ ا�#و�� أو 13 أو ا���دة 12��وض ����J و/�EFG �Hم ا���دة / ،
T هK_ ا�#ول، إن آ�ن ه XE� T��B ة، أن#Fوا �دو� T=�ك أآ[� 

�R�k �7ا� ^?R�� �=��  .dr:� 4 $�ك /. ��X ا�
[X هKا ا���7 ا��dص أن �Bا�. ا�:?�ت . 2 T��B .$ا� �ا�#و� .��

7$� ا���دة H�� �=������ /. أ��7ء ا�qة 2ا���H?4، وا���دة 1، ا� ،
 T�B�H?2 و 1ا� . X�&4 ��4 أن �H4�qا� _KJ� T��4 ص�k �7� Xوآ

=�3� ا�#و�� ا�$. ��B=^ أو �=�3� دو�� �Nف /. هKا ا��2و�Bآ�ل، �



 73

��:d ا� ^$?:� ^�J  .آ�� أ!^ 14دي 
3 . .�� ،#�B �J!{/ ��&� �#ة دول أ�Nاف /. !gاع :إذا اB&#ت 

�H/ #Fف وا�N ���]�� ،T�R�d�7ء ا��Gا T���B #��R . د#&Bو
�. ا��kا�#ا �=�� �ر إ��^ /. ا���دة H4�N� 9�2qB هKا ا�&�e! ./ 'Eم ا�

11.  
  9ا���دة 

���دة � �H2N ن ا���=��ن�R�d�7ؤه� ا��وأ �=��� أ��7ء ا�v�H$48 ،
�4�� �T ا�?$�ة ا�$. �s�?$4ن /�G �J���ل  �!?�Hت U?� و�#8ت إ��

 �/�H]وا� '�' ا��$&#ة ��$���� وا��Gا ��e=�ارد  T ;q$HB �=��ا�
� �وط ا�$. 4&#ده� ا����u ا�� �H/يوK�?=$.  
 
   10ا���دة 

�J$4ر�B�EU �=��  .��J4 ا��#�4 ا���م �
 
   11ا���دة 

1 .T�$=U ة�$?� �J3�pر �p�!و �J3�pر �=��و��Bز إ��دة . �d$=B ا�
��J��d$!ا.  

2 . � ^�EFأ T�v ��4 أن �4د TEو� ،.�kا�#ا �J�e! �=��7B; ا�
.�4:  

T اG��7) أ( 'J�/ T�� �7ء�Gا .]�Y Tء ا�T�R�d 4$`�) ا�=:�ب 
  إن و�#وا،

T اG��7ء ) ب( T4�v�&ات ا��Rأ ��2�s`� �=��Kd$B ��ارات ا�
واG��7ء ا�T�R�d، و�=# �3Bوي ا�RGات �E4ن �Rت ا��u�p ه� 

،zا����  
���دة ) ج(� �H2N �=���. ا�� � أو 12إذا ��mv إF#ى ا�#ول ��7� 

  :13ا���دة 
=�J و�" 1" �E ا�� �و�#��#و�� ا��Kآ�رة و��XE دو�� �Nف /. هKا /

ا��2و�Bآ�ل �EBن FG# ر���4ه� �\�� �$�f ا��7H� أن HB#م \�eFت 
،�=��E$��� إ�. ا�  

"2 " ./ X]�B ا�&9 /. أن �J= �E ا�� �و�#�و��#و�� ا��Kآ�رة و�
�4�?r ت�eF\ '4#HBو ��7Hا� ./ �e=�� �::d�3ت ا���  .ا��

3 . .�kا�#ا �J�e! $��د�ا X2� ،�=���. ا�� XU�B ة، أن�Gول 
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 _KJآ�ل، و��Bا/� /. ا��2و�Nاك أK!� ن�EB .$^ إ�. ا�#ول ا��و� 
T ا��\�eFت  �J� T�4 � �Jrأ �Y\Y ل\k م#HB ا�#ول أن

�. /. أي . وا�8$�ا�Fتkا�#ا �J�e! ./ �e=ا� #��B أن �=��و��. ا�
�m2 ذ�f إF#ى ا�#ول ا�NGاف /. ا��2و�Bآ�لN إذا T�F.  

 
   12ا���دة 

إذا رأت دو�� �Nف /. هKا ا��2و�Bآ�ل أن دو�� أ�kي �N/� ه. . 1
 ^��B أن �J� آ�ن ،����?B8م ا�EF92 أqB 8 آ�ل�Bا ا��2وKأ�74 /. ه

و��. ا�#و�� ا���XU إ���J، /. . آ$��� !�e هK_ ا�#و�� إ�. ا��3`��
3�' ا����U�، أن �Bا/. ا�#و�� ا� �آ�� B A4ر�B T �Jrأ �Y\Y ف��

�74{� T� ت�!��� �U�=وا�� TEر ا���#H��� X� B ����$ت أو ���!�ت آ�F
�' ا�$. اm�2B أو ا���ري ا�2B��J أو ا�$. �زال e$ق ا��Nاءات و��Vا

�=E� �J��2Bا.  
3�' ا�#و�� . 2B A4ر�B T �Jrأ �$U /. ��ف �ا��3`� X&B '� إذا

 94�N T� ،T�$ا�#و� .v�4 ��� ���RGا ���Uا�� �Jإ�� XUا���
T ا�#و�$�T ا� XE�/ ،��Jو��=$ ./ �k� أو أي إ��اء ��p�=]ت ا��vو�?�

�. ا���=� �$���^ إ��rر إ�. ا��#�4 ا���م وإ�. � �Jv�� ./ 9&ا�
  .ا�#و�� ا�kGى ا���=��

XdB 8 أ�EFم ا�?T�B�H ا�T�$H��3 �&9 ا�#ول ا�NGاف /. هKا . 3
� أو ا�R�d� ا��2و�Bآ�ل /. ا����ء، B\� �H2N?���ت ا�#و��� ا���

 fذ� ./ ��� ،�JB�/\k �4�3$� ى�kإ�. إ��اءات أ ،��J=�� ةK/�=ا�
&�E� ا�$&�E' ا�#ا�p� �\ه�ي .�� �J�اg! ض�� .�  .اB8?�ق �

 
   13ا���دة 

ا�$�2ر T �#ا4� ا���م ا��3دس ا�$��. �=?�ذ هKا ا��2و�Bآ�ل، TE�4 أن 
g! يG �4�3B T� }&2ا� �13و�� �=��اع �Fل B 9�2qB=�ط أ�74 ���

 m3�� �J=Eو� ����?B8اف /. ا�Nدول أ T�� ` =4 ��3ه�?B أو ����?B8ا
آ��J أو ���N �J7/� /. هKا ا��2و�Bآ�ل، إذا اmH?B ا�#ول ا��Kآ�رة 

�=���. ا� �وط . ��. ��ض ا�=gاع ��. ا�kا�#ا �=��و4&#د !�eم ا�
fذ� .�  .ا�$. ��4 أن �J� .?B ا�#ول ا��Kآ�رة �=# اB8?�ق �
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   14ا���دة 
���دة � �H2N �J��� �vو�� ��7� ./ �e=B أن �=�� أو 812 ��4ز �

T هKا ا��2و�Bآ�ل إ8 ��# ا�$`آ# T اd$U#ام واU$=?�ذ آX 13ا���دة  
 �J� ن ا�#و�. ا���$�ف�!�H�2دئ ا��� �H2N ،�F�$ا�� ���kا�#ا '�e$ق ا��N

����.  
   15ا���دة 

 �4�7� ./ �e=ا� �=������$�J، إ8 /. ا�&�8ت ا�$. 8 ��4ز � �J� 92U
  .��Bض ��� �J�/ �J��R�= �#4#ة

   16ا���دة 
 Xة /. آ#�?�ت ��� �4`� �JB�/ا�T ا�#ول ا���=��  ��qB أن �=���

�J��  .��7� ��Bض �
  17ا���دة 

�ا���ة أEF��م ا����دة        . 1 ;14             X�آ .��� �J��:�F #��� ،��=��، HB��م ا�
 �����ت ا�$��. �Bاه��� 8ز���، �$�&���w ا������p;، و�B���ض ���3���J  ا���

               .��� ��`3���ا�&��#ة ���. ا��#ول ا���=��� ��t�� ا�$�X�R إ��. X�F ودي �
  �������������������������������������������?B8ام ا����������������������������������������$Fس ا����������������������������������������Uأ.  

2 .               T��. ا���=� /. آ��F X�، و/. ��# أ��:�_ ��!��Y� �� � �J�rا �
�H. /�^ ا��#�4 ا���م ا��rVر ا�� �ر إ��^ �����دة           B يKة  12ا���م ا��H?ا� ،

2  B ة      ، أن�H?م ا��EFG �H/�4ا و�HB #�3           .�4�� إ��H$ا ا�K�ه X�U�4أد!��_، و 
24�~ إ�. ا��#�4 ا���م �= �_        'Y ��=ا�#ول ا��� .    T��� /$�ى N ���F ./و

�������دة  � �����H2N �����ا������#ل ا�#و�� ������E&18 f�K����� ������2B ������Jد ا��#�����B .  
��T ه��K_ ا�����دة،  1إذا أT��E ا�$�X��R إ���. X��F و/EFG ���H���م ا�?H���ة   . 3 

��������p; و��&��X ا���Kي B��'   ���:�ت ا�� g����=��� �4�HBه��� ����. ����ض 
وإذا ���' 4��$' ا�$�X��R إ���. ه��Kا ا�&��4�HB ;7��B ،X���ا ���T   . ا�$�X��R إ����^

 9�/�$�� ���U �J$وإذا آ��ن ا�$4�H��   . ا����p; وzv�B ا�$���Rت ا�$. �#
                 X�E� آ��ن ،��=��8 �2�4 آ��� أو � ��pg�T ا��أي ا����V�G .���7ء ا�

T أ��7ء ا���=� أ     �7�     .:d رأ4^ ا� T� g���� ^�? 4 9  . ن�/�Bو
����N T/���. ا�=���gاع   ����#Hا�� �وا���� ?�4 �������$Eت ا�����eF\�4 ا���H$������

7$� ا���دة H��11 ة�H?\_) ج (2، ا��أ.  
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   18ا���دة 
��=� أن R�B. ا����u ا�$=?�Kي، أو أن R�B. ا����B1 ا���م إذا �

دوراB^، �`ن وm�v ا�$��R� k\ل ا� T4�J ا�T�H��3 8/$$�ح إF#ى 
 ��7H� �q2B� ��!�!�� ��`3 X/. آ �ا��#ل ا�#و�� ��E& .$?$34

�=���. ا�� �vو��.  
   19ا���دة 

 T� �4ا�HB ا���م ��B1دورات ا�� THB#م ا���=� إ�. آX دورة ��د4� 
  .أ�����J 4&�ل إ��^ ��اqU� ا����u ا�$=?�Kي

 
   20ا���دة 

�'  4#�� ا��#�4 ا���م ا���=� إ�. �H# أ . 1Gا ��e= �H�� �J� ول ا�$��ع
     X�E ��B A4ر���B T�� �J��rأ ���Y\Y ل\��k ���/�H]وا� '���ا��$&��#ة ��$������ وا��

���������������������X���������������������2� T ا�������������������������B1 ا������������������������م   ����������������������=��  .ا�
2 .  f��آ���ن ذ� �����و����# ذ���H4 f���م رu���p ا���=��� ���#���JB إ���. اH�!8���د آ

و��. ا��#�4 ا���م أن X�&4 إ���^ وإ��. ����; أ���7ء ا���=��               . �vور�4
 T4����klا  اK���م ه����EFG ����H2N ����=������. ا�� ����v�4�7 ا����و���Hا� ;������

  .ا��2و�Bآ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل
��{ أ���7ء         2اU$[=�ء T أ�EFم ا�?�Hة     . 3Y 4��ي �T هK_ ا���دة، �=# 

� و/EFG ��H��م ه�Kا          ��7� w&?B أن �=��� .t2=4 ^!أ X�Gا .�� �=��ا�
        _K�J� إ��. ا�8$���ع 'J2��N .��ا��2و�Bآ�ل، 4#�� ا��u�p ا���=� �=��ء �

  .4�t�ا�
   21ا���دة 

��4g���� وا��وU����� وا�?�!����3�   E!Vوا ��2!���UG�� آ����ل�Bا ا��2وK���ر ه���F
���Uر �ر��Gا�=:�ص ا T Xو�4$�2 آ.  

 
   22ا���دة 

7d4; هKا ا��2و�Bآ�ل ��$:#94 أو ا��2Hل X2� T ا�#ول اG��7ء . 1
����?B8اف /. ا�NGا �/�H]وا� '�' ا��$&#ة ��$���� وا��Gا ��e=��.  

  . �Bدع و9p�Y ا�$:#94 أو ا��2Hل �#ي ا��#�4 ا���م.2
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   23ا���دة 
1 . ��e=�� �7ء�Gآ�ل ����; ا�#ول ا�Bا ا��2وK4$�ح ا8!��7م إ�. ه

����?B8اف /. ا�Nا�$. ه. أ ،�/�H]وا� '�' ا��$&#ة ��$���� وا��Gا.  
  .H4; ا8!��7م �}4#اع وH�Y� ا!��7م �#ي ا��#�4 ا���م. 2

 
   24ا���دة 

 �H�Yإ4#اع و A4ر�B .�� �Jrأ �Y\Y .724#أ !?�ذ هKا ا��2و�Bآ�ل ��# 
3� � �ة، ��. أن H4$:� !?�ذ_ �d�2ل أو ا8!��7م ا�Hا�$:#94 أو ا�

 fذ� ./ �J�. ا�#ول ا�$. أود�m و�JH4#:B 9p�Y أو ��J��2 أو ا!��7�
^�7. و���=23� Gي دو�� أ�kي /}!^ K/�! z2:4ا ��# . ا�$�رA4 أو �2

�J�. �BرA4 إ4#اع وH�Y� �JH4#:B أو ��J��2 أو ا!��7� �Jrأ �Y\Y.  
 
   25ا���دة 

 m�2ل أو ا8!��7م أو /. أي و�H=# ا�$:#94 أو ا��، �دو� XE� ��4ز
 XE� �23=��� X2HB �J!إ�. ا��#�4 ا���م، أ ^����qk{� ،Tر �B 9، أنF8

&�E� ا .�� !?3^، أن ��Bض �G�� مg$�B ي�kأ �، دو��ل ا�#و��#��
، آg! Xاع 17 T ا���دة B #��3&��4 ا�$�4�H ا��=:�ص ���^ ���?�Hة 

�?�Hة � �H2N �4ود ^�F .إ� XR�$4 '� آ�ل�Bا ا��2وKر إ��^ /. ه� 1 
17T ا���دة .  

   26ا���دة 
1 .^= �&3=B آ�ل أن�Bا ا��2وKف /. ه�N �دو� XE�.  
��$E� �Bد. 2 �H�Y�� ر ��8!3&�ب�qkVع �#ي ا��#�4 ا���م4$' ا.  
���p�H ا8!3&�ب T هKا ا��2و�Bآ�ل. 3B ;2$$34 ����?B8ا T  .ا8!3&�ب 
4 . '�3B A4ر�B .�z2:4 ا8!3&�ب !�/Kا ��# ا!�7Hء ا .=Y� � �Jrا �

و; ذ�XeB f ا�#و�� ا��=3&2� T ا��2و�Bآ�ل �H#ة . وH�Y� ا8!3&�ب
^ /. آX ا��4�7H ا��$��H� ��J وا�$. �EF`� X2� �=���m إ�. ا��Fأ

�� ا��=:�ص ����J /. هK_ ا�?�HةJ�7ء ا��H!ا.  
 
  27ا���دة 

                   �����$��' ا��$&�#ة �Gا ���e=�qd4 ا���#�4 ا����م ا��#ول اG���7ء /�. 
 و=�e��   23وا���' وا�[�H/� وا�#ول ��s اG��7ء ا�� �ر إ��J�� ������دة           

��� 4���دع �4#��^ ��T و9p���Y ا�$��:#94 أو ا       X��E� ا��$&��#ة '��G2���ل أو اH�
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   T�Bا������د .���/ ����J�� و��qk8����رات 23 و 22ا8!�����7م ا��=���:�ص �
 T�Bا������د .���/ ����J������. 26 و 25و��9p����Y ا8!���3&�ب ا��=���:�ص �� 

  .ا�$�ا�.
   28ا���دة 

���دة   � �H2N102               .�/ آ��ل�Bا ا��2وK�ه X�3�4 ا��$&�#ة '�Gق ا��]� T� 
���������� ا����������#�4 ا�����������م N .�����������������' ا��$&��������#ة �=���������ء �Gا ���������!�  .أ

�T آ��!�ن اGول        �Fر /. �   � � T�T   1962د4��2�3   /�رu4 /. ا�[� 
            ^�Bا���م /. دور ��B1ا�� u�pر T Xآ ;���B ن\�&B T�$��Rأ T�$d3!
   '�������' ا��$&���#ة ��$������� وا��Gا �����e=�� ة وا�����#�4 ا������م� ���� �ا�[�!����
               '���' ا��$&�#ة ��$����� وا��Gا ���e=وا�[�H/�، و�Bد��ن /. &?����ت 

  3! XU�Bو ،�/�H]وا�           ��Jا��#ول ا��� �ر إ�� ;���� ��J= �H��q ��#: A
 T�Bل   13 و ����12���د���� .��/ g�����$ا� ���&/�E�� ���R�dا� ������?B8ا T�� 

�������������������������' ا��$&�������������������������#ة  Gا ���������������������������e=و�� '���������������������������  .ا�$�
��2و�Bآ����ل ا����Kي ا�$����#_ � .����RGا w=���\_ ه���� ا�����ا�����ارد أ w=���ا�

���' ا��$&���#ة ��$������� وا������' وا�[�H/���� و/���  Gا �����e=�� ا������م ��B1���9 ا��
       T���اRG���ل /��. دورB��^ ا�[�!���� ��� �ة ا��=�H��#ة /��. ����رu4 وا�$��. أ�

J������ /�����. ا�[������!. ������ � �����T آ������!�ن اGول   �$$k1962د4������2�3 /ا.  
��T آ���!�ن        � ��� Tوإf�K��� ���B�2Y ذ4�=���_ �$�ا���=��� /��. ه��Kا ا�����م، ا�[���

  .1962د�2�34 /اGول
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�Dي #� ا&�  ��ب ا�&����F ا!�23 �� ا��و��� ��'�ه�1 ا�2�H ا��'
 

�$���; وا�$:#94 وا8!��7م ����� ��ار � mv��$�#ت و�ا
' ا��$&#ة �� �   1985 د�=�2 10  ا��1رخ /.40/64ا������ ا���

  
  �A 1993ي 28 ا���در #� 40= 88-�54دق 
/��� ���c& ر 6   

  
  إن ا��88888888888888888ول ا88888888888888888CD&اف #�88888888888888888 هNM88888888888888888 ا!�23 ��88888888888888888،  

' ا��$&#ة        Gق ا�]�ا�$. �J�/ #J�$4 ����; اG���7ء       إذ B �� إ�. أ�EFم 
���dBذ B#ا���  $�آ� و=?�دة، ���$��ون ; ا��=�e�9�H&$� ، اF8$�ام         
              ;������ �23�=��� ��JB��ا�ا�����. �&�Hق اV!��3ن وB�4�F�^ اU�UG��� و
    ،T4#�������أو ا� ��������t�  دون g����������B ���������23 ا��=�������:� أو ا���������=u أو ا�

اV!���3ن �4���T أن  وإذ K��k`B /��. ا�$�2ره��� أن اV���\ن ا�������. �&H���ق    
وأن �X�E   . ���; ا�=�س ��4#ون أ�Fارا و$�3وT4 /. ا��Eا� وا�&H��ق        

 .���/ ����J��wd���r أن 4$�$���; �������; ا�&H����ق وا�&�4����ت ا��=���:�ص �
               X�RGن أو ا���اV�\ن دون �2U ��4G g���B، وU 8���� ا��=�:� أو ا�
،.=N���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا�  

            �rأ ;���� .���Eل ا�$����g  وإذ �F\B أ!^ و/B\� �H?���� ا�#و��� ��H��7ء �
�f ا���?B8� ���k ^��ص ا�$?����            B ./ اف�NGا�#ول ا T4#B ،ا��=:�ي
ا��=���:�4� وا�?���:X ا��=���:�ي، وJ�$B���# ��=���; وeF���� وإزا����� ������; 
 ،T4ا�����������د ;���������� .�������/ ;���������qا ا�K�������ه ��������J� .�������$ت ا���������Uا����ر  

   T������' ا��$&���#ة ����# اK���dBت ����#دا �� ����وإذ F\B���� أن ا��������� ا���
   � T4#B .$ارات ا��Hا�           ���v�4ب ا������Gا��=�:�ي /�. ا X:�?ا� �Uر�

وأآ#ت B`�4#ه� ا�$�م ��s ا��� �وط ���2�#أ اGو���2�. ا��Kي H4�7. ���#م                
                   .U��3�أو ا8!$���ء ا� T4#�س ا��=�:� أو ا���Uأ .��� g����B ا���3ح ��`ي
،��v�4ا�� �q !Gاك /. ا�$r\� #�Fن ا�$?�ق ه� ا�����ر ا���E4 و�`ن  

     V$�2ره� أن ا�ا ./ Kk`B ا��=�:�ي         وإذ X:�?ا� �ن ا��#و�. ��=�ه�7\�
     .��/ ��� آ���!�ن 14/��. ا��G���ب ا��v�4���� ا���Kي ا�$�#B��^ ا�������� ا���

، 14آ���# رv ������U����ورة ا�H����7ء �����. ا�?���:X  1977د4����2�3 /اGول
��������. و��������^ ا���������3��،   � ���������v�4ب ا������������Gا��=�������:�ي /�������. ا  
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وإذ B�� �� إ���. أEF���م اB8?������ ا�#و����� ��H��; ���4��� ا�?��:X ا��=��:�ي  
��J���، وإذ B��#رك �����^ k���ص أن اr8��$�اك /��. ا�$2���د8ت    وا� ���2�����

��; /���ق d$���رة ����. أU���س ا�?��:X ا��=��:�ي 4&���ض       ����v�4ا��
           ��23�F ا��=�:�ي X:?ا� �ب ���4�EBار .�و4 �; �:�رة �r�2ة �
  ��/�������������������������m /�������������������������. اB8?����������������������������� ا���������������������������Kآ�رة،   

  ���Uر�����. ا�$����د �����; ا�$��#ا��� ا�\ز��� Vزا���� � ���:��وإذ ه��. 
:X ا��=:�ي /. ا���Gب ا���v�4� وg4g�B اB8�:�8ت ا��v�4���          ا�?

�������������. أU�������������س ا��2������������#أ اGو���2������������.، � ��������������p�Hا� �ا�#و��������������  
وإذ B#رك أن اB8:�ل ا��v�4. �`ي ��# ��4رس ا�?:X ا��=�:�ي /�.             
ا��G���ب ا�����v�4�  ����v�tB X��]�4���T ا�?��:X ا��=��:�ي ود����� ���^،       

  ����r z2:���4 f�K���، و��و����2���G2����دئ ا����� �و�� �������; ا!$�Jآ���� � \s
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ت،�E&ا�  

=K��?=B .�/ �J ا��2��دئ ا����3#ة /�. اV��\ن ا��#و�. ��=�ه�7�                   �2sور
                �����T ا�$���د B�#ا��� ��`�Bو ���v�4ب ا������Gا��=:�ي /�. ا X:?ا�
     ،����������������4�tا� f����������������B 9����������������H&$� m���������������أ�����������������ب و� .���������������/  

وا�$=��� =�J �`ن ا�$��د اB?���� دو���� ��=�ه�7� ا�?�:X ا��=�:�ي /�.           
��r T��`!^ أن 4?��7. إ���. B��#ا��� أآ[��� /������� ����.    ا��G���ب ا�� ����v�4

ا���:��T4# ا���#و�. وا�����t� .=N��� ا�H���7ء ����. ا�?��:X ا��=��:�ي /��. 
،��v�4ب ا�����Gا  

.�4 � .�� mH/وا #�:  
   1ا���دة 

 �������������������������������������������?B8ا _K���������������������������������������اض ه����������������������������������������sG:  
!�eم ��4رس /�^ ا�$?��� وا�$���g    " ا�?:X ا��=:�ي "H4:# �$���2   ) أ(

�� �q�Uة ������        ا��=:��4ن �:�رة Rا��3U1� �A�U�B #:H و 
����� �=:�4� أ�kي T ا�d�rGص           .�T ا�drGص � �4�:=�
 ��2�$� #:H4و ،��H4�/2; /. �=�ب أ$و����J �:�رة =��J�، آ�� ه� 

"    ������v�4ب ا���������Gا��=����:�ي /����. ا X:����?ت  " ا��U��3�����2����9 ا�qB
  �q !Gم /. ا�e=ا ا�Kه X] �J�J$=4 .$ت ا��Uاء   وا����ر��U ���v�4ا��

��&$�������������������������������������/�T أو ��J�������������������������������������اة،  � m������������������������������������!آ�  
أي �/��9 رv�4��.  " ا���ا/��9 ا��v�4���� ا�����=N� H4"��:# �$��2���  ) ب(

        ����EF ��4��ر m�&B _K���?=B �4��ي .�v�4ر �4�#ار T��v إN��ر ��!���
،�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=Nو  
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��.         " ا��2#أ اGو���H4" .2:# �$���2   ) ج(� g����B #م ا���3ح ��`ي�2#أ 
   ا��������������U��3.، أU��������������س ا��=�������������:� أو ا��������������T4# أو ا8!$���������������ء  

أي �H��# 24���م �$=e���' أي !�� �ط  " ا��H���د ا�����v�4�H4"��:# �$��2��� ) د(
رv�4. أو ا�$�و�4 ا�$��ري �KJا ا�= �ط أو أداp^، أو أي �HFق 3$�#ة 
      ،.��������v�4ا ا�=�������� �ط ا��K��������ه ���������#k f��������ذ� .��������/ ����������� ،^��������=  

أ4� =�e� �e=$� XE B' أ!� q�      " ا��c�Jت ا���v�4� H4":# �$���2   ) هـ(
�. ا��:   � ��v�4ر               ���=Nا�� �و����2�Gن ا������# ا���N=. ���� /�. ذ��f ا�

    ،�����=Nا�� �����v�4دارة ا��Vو������ن ا �����=Nا�� �����v�4دات ا������&B8وا  
�T ا��T���v�4 ا��=t� T���e��ض          " /�H4"94:# �$���2   ) و( ������

�������ت =�e��� أk���ي،  �3��/�=�� ����v�4ا�� �q ��!Gاك /��. ا�$��r8ا  
���T  " ا��v�4�����ن"H4���:# �$��2����  ) ز( X���آ   T4K���ث ا�����!Vآ�ر واK���ا�

            f�K�.، وآ�س /�دي أو ����Uأ .�� ��v�4ا�� �q !G4 $�آ�ن /. ا
 ���3$� ��U�Uأ 'J�J #�B T4Kا� T�?ا���� �p�Uا��#�4ون وا��#ر��ن و

  .��X ا�?�94
   2ا���دة 

 ;��� ����$3 ،#J�$Bا��=:�ي � #ة و X:?اف ا��NGا�#ول ا T4#B
!$�Jج U��U� Vزا�� ��رU� ا�?:X ا��Xp�U ا��=�2U� و��. ا�?�ر، ��

��v�4ب ا�����Gا ./ ^��Erا��=:�ي ����; أ.  
 
   3ا���دة 

 X:?��4رس ا� #�� ; .v�4ل ر�:Bاف �`ي ا�NGا�#ول ا z�3B 8
 �J��/و �JB�c�J� ن�E4 8��7ن أ� �2U�=اءات ا����Vا Kd$Bا��=:�ي و

[X هKا اB8:�ل �J��v�4ور ��v�4ا��.  
 
   4ا���دة 

d$B ل�:B8دون ا �����&�� �=Eاف ���; ا�$#ا��� ا����NGا�#ول ا K
 Xp�Uو��د و T�7Bا��=:�ي، و X:?��4رس ا� #�ا��v�4. �`ي �

  ./���� �$&9�H ا�$KJ� #�H_ ا�$#ا���
 
  5ا���دة 

�B/� ا�#ول ا�NGاف HB#4' أي �3�#ة ���� أو ��sه� T أ!�اع 
T ا���3�#ة ا�$. TE�B ا��c�Jت أو ا�?�ق ا�� �J�/ T��v�4أو ا�� ��v�4
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 ;�# ��4رس ا�?:X ا��=:�ي، أو � ./ ��v�4ر �q !اك /. أ�$r8ا
�. أ�Uس ا�?:X ا��=:�ي� T4ر�$d T��v�4ق أو ر�/.  

 
   6ا���دة 

 ��v�4ا�� �J��/و �JB�cه� #v �2U�=Kd$B آX دو�� �Nف إ��اءات 
�# ��4رس � ./ ��v�4ر �q !4 $�آ�ن /. أ T4Kا� �J��v�4ور X:?ا�

�#ا ��4رس ا�?:X ا��=:�ي، � X]�B ��v�4ق ر�/ ;ا��=:�ي أو 
.�4 �  :وT�7$B هK_ ا��Vاءات ���^ �kص 

ر/� HB#4' أ4� �3�#ة ���� أو ��sه� T أ!�اع ا���3�#ة Gي ) أ(
،T��v�4وا�� ��v�4ت وا�?�ق ا���c�Jا� _Kض، إ�. ه�s  

81ء ا��T��v�4 إ�. ��HB# د�kل هK_ ا��c�Jت وا�?�ق ا���v�4� وه) ب(
،��=Nا�� ��v�4ا���ا/9 ا��  

�#م K�?=B ���; ا���Hد ا���v�4� ا�$. T�7$B أ! q� ر�v�4� /. ) ج(
 T��v�4ق أو ر�/ ; #H�B .$ا��=:�ي، أو ا� X:?��4رس ا� #��

�. أ�Uس ا�?:X ا��=:�ي،� T4ر�$d  
T اGو�U� أو ا���اgp ) د( T��v�4ا�?�ق وه81ء ا�� _Kن ه��F
=J'،ا� �J2&Uو �v�4ان ا��#� ./ ��=N�  
ا8$=�ع ��e=B T' ا8�2H$Uت ر��U� KJ� ��4�EB_ ا�?�ق أو �81Jء ) هـ(

T��v�4ا��.  
   7ا���دة 

 ��J��=��r`B zات ا�3?� أو ا�#�kل أو آ T� اف�NGا�#ول ا ;=$�B
��ن ]�4 T4Kا� T��v�4�7ء ا�?�ق أو ا���أو أ ��v�4ت ا���c�Jا� .�]���

  .��رس ا�?:X ا��=:�ي��#ا 4
   8ا���دة 

 #�Kd$B ا�#ول ا�NGاف ���; ا��Vاءات ا��=�2U� ���7ن �Nد أي �
������Vوا �ا�#و�� ��v�4ت ا���c�Jا� T  .��4رس ا�?:X ا��=:�ي 

 
   9ا���دة 

 ��v�4ت ا���c�J=; ا��� �2U�=اف ���; ا�$#ا��� ا���NGا�#ول ا Kd$B
��sه� T ا�����Hت ��. ا��c�Jت ا�#و��� T /�ض ����Hت ���� أو 

 ����?B8ا _Kم ه�EFا��$&#ة وأ 'Gارات ا�H� �H/و ،�/�B .$ا� �ا��=$23



 83

 #�; أي � ��v�4اك /. أ���ب ر�$r8و���2.، اGوروح ا��2#أ ا
  .��4رس ا�?:X ا��=:�ي

 
  10ا���دة 

���3���J �����7ن ا�$�H��# ا��� �X ����2��#أ  . 1 ����k اف���NGل ا���#ول اK��2B
  .�2����. ا�����Kي H4����7. ������#م ا�$�������g، و�`EF�����م ه����K_ اB8?��������       اGو��

2 .        .��� �J!ا#�وKJ� �H�H&B_ ا�4�t��e&B ، ا�#ول ا�NGاف ا�#�kل إ�. �
أ���7ء ا�?��ق وا��T���v�4 ا��T4K 4� $�آ�ن أو اr�$�آ�ا /�. �2ر4��ت         

   ��H4�/ب أ�=� ./ ��v�4ر .           .��]� .��� �J!ا#��آ�� �e&B ا�#�kل إ��. �
أ��7ء ا�?�ق ا���v�4� وا��T��v�4 ا�T4K 4�#��ن       ا��c�Jت ا���v�4� و  

           .��Uر XE �� ن���]�4 T���v�4ور ���v�4ت و/���� ر��cه� 'J=����2درة 
           ̂ ���� m�&B ا��=�:�ي و4� $�آ�ن X:�?ا ��4رس ا�#�و�4��ز ���#ول    . �

���. ا�c�J���ت ا��v�4���� أو   ]� .���اNG���اف أ4���7 أن e&B��� ا���#�kل �
   ��B�4���ون ا T4K��ا� T����v�4�7ء ا�?���ق، أو ا�����أ  ;�� ����v�48ت ر�:

   X:���?ا �4����رس ا�#���������ن �]�4 T�����v�4أو ر �����v�4ت أو /����ق ر����cه�
   ̂ ��� m&B ا        . ا��=:�ي و4 $�آ�نK�ل ه�k#�ا� �eF fJ$=4 8أ .t2=4و

      X:��?ا� .���أ!�e��� اB8&���دات ا��v�4���� ا���=���� ا�$��. 41B��# ا�H���7ء �
����. اr8���$�اك /���.    � 2���9qB وأن ،�����v�4ب ا��������Gا��=���:�ي /���. ا

  .�����������������������������������������v� H/����������������������������������������اq ���������������������������������������!G� ا��4
3 .               ���v�4دات ا����&B8ا .�/ T��=N��ا� ��J��]��e&B ا��#ول اNG��اف 

������ دون      �&�� �����ا�#و����� ���`ن K��d$4وا �����; ا�qd���ات ا���E=��� وا���
اr$�اك ا��c�Jت وا�?�ق ا���v�4� وا��T��v�4 ا�� �ر إ��J' /�. ا�?H��ة           

2         ��]� 94�N T� م�HB، و�ا�#و�� ��v�4\_ /. ا���2ر�4ت ا���أ     .�/ ��J
         .�4 � 9�H&$� �=Eا�$#ا��� ا��� Xذ آ�dB�� ،�ا�#و�� ��v�4ت ا����e=ا��:  

T ���; اB8&�دات ا�$. g�B 8ال B$�$�;             ) أ( ��H4�/د �=�ب أ�N ن��v
� #�4#�B T���J$4�7 /�. أي        ��H4�/ب أ�=� ;= f�Kوآ ،�J�/ �4�7����
   ،^���������������������������=  اB&����������������������������د U���������������������������92 أن N����������������������������دت 

.  .���v�t$B����T ا�$2����د8ت   و/���. ��F���� اB8&����دات ا��N=����� ا�$���   ) ب(
             _K�ه .���# ��4رس ا�?:X ا��=:�ي، /�ض ��gاءات �� ; ��v�4ا��
              ���v�4ا�� ���e=ا�� T�اB8&�دات ا���=N�T�7$B ، �=# ا���gوم ا�q��د 
           ���v�4اك /. ا���2ر4��ت ا���$r8ا T �J��]�ا�#و��� ا���=�� واU$��2د 

  .ا�#و�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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4 .        K�م ه��EFG �kآ�ت ا��:�ر�J$!88ت ا�F ./       م ا��#ول��HB ،�����?B8ا _
� B��ا_ \dB�� ،���p��ذ ا�V��اءات ا��=�U�2� ا�$�.                 �&! .�ا�NGاف، �
T�7���$B �=���# ا�����gوم qk����ات JB���#ف إ����. اU���$��2د ه�c����ت اVدارة        
              ���v�4ا�� ��JBدا�&B، وا�ان ا���=��#��ا���v�4� ا��N=�� ا���13و�� /�. ا�2

�������T ا���2ر4��������ت ا��v�4��������� ا�#و ،�J���������v�4أو ر ،���������=Nا������������.  
9�2qB (��$4 أ�EFم هK_ ا���دة، ا��$�:��، ��:�رة &�#دة، ��=��ب          . 5

#�� 4$' إ��tء !�eم ا�?:X ا��=:�ي /. ذ�f ا�2#=� ��H4�/أ.  
  
   11ا���دة 

1 .          ���v�4ب ا�����Gا��=:�ي /. ا X:?ا� �ه7�=�� �=�� ` =B)  4� �ر
   '��U�� #���� �����/ ���Jإ��"���=�����k T��3� ��� � ����7ا ���T    ") ا� (�`��$B

?�ن ���kG\ق ا������� واg�$�8ام ���=��7ل v�# ا�?�:X ا��=�:�ي،               $4:
���; ا8ه$�����م ������^ k����ص ��r����اك أ�d���rص ذوي 2k����ة /���. إدارة    
         ;��ا��G���ب ا�����v�4�J2��d$=B ،' ا���#ول اNG���اف ��T���� T ر���4ه��� 

   ��3��pا�� ���!�!�Hا� 'e=ا� X�]�Bا/. و�t� ;4ز�B #ل�9 أ�H&$� ا8ه$��م.  
2 .      ��=������8$�اع ا���3ي ��p�� T�� أU���ء �d$=4       'J&�r�B أ���7ء ا�

       T�ا�#ول ا�NGاف، و��4ز �XE دو�� �Nف أن dr z�r�B�:� واF�#ا 
  .�������������������������������������������������������������������������T ر���4ه������������������������������������������������������������������������

3 .�Jrأ �3$� ����?B8ا _Kء !?�ذ ه#� A4ر�B #�� .و�Gب ا�d$!8��4ي ا .
�' ا��$&�#ة �$����^ رU���� إ��. ا��#ول اNG��اف                 ���T ا����م �Gم ا�H4و

   �d$!ا Xآ #�� X2�                 '4#�HB ���. اX��G 4�#��ه� /�J�� إ��� �J�rأ ��Y\]� ب
     ����p�� #اد���ا�����م �} T���Gم ا���H4 ���آ� ،T4�J��r �7ن��s .��/ �J�&��r�
   'J&���r�B '��B T4K��ص ا��d��rGء �����; ا����U`� .p����Jا� ����B�$�3 ا���F
 _K��م ه#��H4و ،'J$&��rاف ا�$��. ر���NGذآ��� ا���#ول ا ;�����. ه��Kا ا�=&���، �

  .ا��p�H���������������������������� إ����������������������������. ا����������������������������#ول اNG����������������������������اف
��T           4$' ا! . 4Gا ��اف 4�#�NGول ا#�$�dب أ��7ء ا���=� /. ا�$��ع �

              XE �$4 يK�ا ا�8$���ع، ا�Kا��$&#ة، و/. ه 'Gا �H ./ _#H� .ا���م إ�
�[. ا��#ول اNG��اف، E4��ن ا���r�&�ن             Y �4�]آ`� ^�/ .!�!�Hا�=:�ب ا�
                 ��H�qا�� ��2��sGا .����ن ��. أآ2�� ��#د �T اRG��ات و�:&4 T4Kا�

    .�]�ا�#ول ا�NGاف ا�&�T4�v وا��:�T�B ه' أ��7ء      T أ�Rات 
  .ا���=������������������������������������������������������������������ ا��=$2d������������������������������������������������������������������ن 

5 .      ��3�B �4�7�� ة#��d$=4 أ��7ء ا���=� ��#ة أر�; U=�ات، ���# أن 
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 u�pم ر�H4و ،T�$=U �4�J! ./ .7H=B ولGب ا�d$!8ا ./ T�2d$=ا�� T
ا���=��� ����# اd$!8���ب اGول r�2����ة ��!$H���ء أU����ء ه��81ء اG�����7ء       

  .�H���������������������������������������������������������������������ا�$��������������������������������������������������������������������3� ���
6 .            �4�7�� m�?��B .�$ف ا��qا� �م ا�#و��HB ،�pر�qا� �sء ا� �اXو��

�T��� T ر���4ه��، ���. أن                   ��k� wdr T���$� �=��أF# ر���4ه� /. ا�
   ����������������������������=��  .d4���������������������������7; ذ����������������������������f ���ا/H���������������������������� ا�

7 .         'J:�ر4) أ��7ء ا���=� �Nال ��� T� �13و�ا�#ول ا�NGاف 
�J�/ 'JB�2ا���.  

   12ا���دة 
1 .Gا���#ول ا #��J�$B   ،ا��$&��#ة '������T ا�����م �Gم إ���. ا#��HB اف ���`ن���N

B T#ا��� B ���4� أو ��p�7� أو إدار4�  _Kd$B ��� �4ا�HB ،�=���=�e ا�
أو B#ا��� أ�kي V���ل أEF��م ه�K_ ا����?B8� s .�/��7ن ���م �T ��#ء              

      T��� Xة آ� fو��# ذ� ����?B84�#     . !?�ذ اgا�� ���qB أن ��=��و�4��ز �
 T�������������������������������������ت ��  .ا�������������������#ول اNG�������������������اف������������������T ا���

�T ا���م، �4�HBا �T أ! �J$q إ��.   . 2G94 ا�N T� ،�4�=U �=��HB#م ا�
' ا��$&#ة، و��4ز �J�� ا�$H�#م ���$�اF��ت وR�B���ت         �� �ا������ ا���
���ت ا����اردة ��T ا���#ول     ���$H���ر�4 وا���� �J$��Uس درا���Uأ .���� �����

�$�R����ت، وX��H=B إ���. ا�������� ا������ ه��K_ ا�8$�اF���ت وا   . اNG���اف
��H����ت ا�$���. ����# B����د ���T ا����#ول اNG����اف ا���=������        �$��� ���? ���.  

�T ه�K_ ا����?B8�R�B10       ،# ا���=� ���^ �kص K�?=B أ�EFم ا����دة         . 3 
  .وHB����������#م R�B������������ت ��������������Vاءات ا�$����������. T������������$4 ا�dBذه�����������  

4 .               ���N .���T ا���م إ�. �H# ا�$��ع ��#ول ا�NGاف �=��ء �Gا ��4#
��2� ا�#ول اNG��اف   sأ               K��?=B ي �� `ن��kذ إ���اءات أ��dBا .�/ ��e=�� ،

��T ه��K_ اB8?������، و/��. ����F� F��#وث ا!$J���ك R���رخ 10أEF���م ا�����دة  
����T ا������م إ����. �H���# ا�$�����ع �����#ول  Gا ��4���# ،�������?B8ا _K���م ه����EFG

�=���� ا�N .�  .ا�NGاف �=�ء �
 
   13ا���دة 

1.      �����J/$�ا�ا m����أي و� .����/ T������B ف أن�����N �����دو� �4����G �4�����ز
�H��. و�&��{ ا��� �Eوي ا��$��H��� �&���8ت    ��k$��:�صB .��/ ���=�� ا�

T دول أ�Nاف أ��=m أ�74 هKا  �#Hوا�� ����?B8م ا�EFك أ�J$!ا
ا8�$���اف، و�4���ز ���=��� أن HB���ر ��� T����$4 اdB���ذ_ ��B T��#ا���   
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=�U����������������������2� ����������������������� `ن ه����������������������K_ ا�J$!8آ�����������������������ت  .  
2 .   ���H/ى، و�E ��ه� ا�#��v m��F T��9 ا���#ول اNG���اف ا�$��. ���#

�1�?�Hة      _Kه T         ��=���#او8ت ا� .�/ X�]� ��J� ن��E4 ا���دة، أن
�J�/ ك�$ B ا ا�:#د، وأنKJ�.  

  
   14ا���دة 

�ة واF#ة ��. اX�G آX ��م. 1 �=��  .�B$�; ا�
2 .�J� ص�dا� .�kم ا�#ا�e=ا� �=��  .�B$�# ا�
3 .�=��' ا��$&#ة ه�c� أ�!� ا���T ا���م �G�4/� ا.  
4 .' ا��$&#ةH�B# ا�$����ت ا���=� ��دة /. Gا �H.  
5 .�=���T ا���م ��H# ا�8$��ع اGو�. �Gا ��4#.  

 
  15ا���دة 

����?B8ا _KJ� ;4ا��$&#ة ه� ا��د '��T ا���م �Gا.  
 
   16ا���دة 

' ا��$&#ة أ�م . 1Gا �H?$�ح /.  ����?B8ا _Kه .���ب ا�$���; �
  .���; ا�#ول، إ�. T�F �#ء !?�ذه�

2 .����?B8ا _Kه �J� �J��2و� �J�� �v�k� �$:#94 ا�#ول ا������ �
�Jإ�� �J  .وا!��7

 
   17ا���دة 

?$�ح أ�م آX ا�#ول ����?B8ا _Kب ا8!��7م إ�. ه��.  
 
  18ا���دة 

1 . �H�Yإ4#اع و A4ر�B .�24#أ !?�ذ هK_ اB8?���� /. ا���م ا�[\T�Y ا�Kي 4
��� وا�� �T4 �#ي ا�$:#94 أو ا��2Hل أو ا���ا/H� أو ا8!��7م ا��3

  .ا��د4;
2 . �J$����J أو �2� m�#R �دو� Xإ�. آ �23=��� ،����?B8ا _K24#أ !?�ذ ه

���J أو ا!m�7 إ���J ��# �#ء !?�ذه�، /. ا���م ا�[\T�Y ا�Kي � mH/أو وا
��4�. �BرA4 إ4#اع هK_ ا�#و�� ���H�Y� ذات ا�:.  
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  19ا���دة 
B?��3 اB8?���� أو �JH�2qB أو أي !gاع T�� ` =4 ا�#ول ا�NGاف � `ن 

&�E� ا��#ل  .�K�?=Bه�، و8 �34ي �94�q ا�$?�وض، ��4ض �
 �J$H/اع و���اg=اف /. ا��NGا�#ول ا ��N .�ا�#و��� �=�ء �

�4�3$�� �k� ب��Uأ .�  .ا�� $�آ�، إ8 إذا اB?9 ا�NGاف /. ا�=gاع �
 
   20ا���دة 

 K��J� ���&�H=B_ اB8?������، �4���ز 4G��� دو���� N���ف أن HB$���ح �B��#4\ أو . 1
                     f�ذ� .���' ا��$&�#ة �=��ء ����T ا����م �Gم ا��H4إ��. ا��د4�;، و ^�/�Bو
    ����J= �����q4ح و����$Hا�� z����H=$أو ا� X4#����$��� اف����NGغ ا����#ول ا\�{����
            ��e=ض ا���t� اف��NGول ا#��� ��B1� #H� K2&B m!ر_ ��� إذا آ��qkإ

   �J��� m4�:$ت وا��F�$Hا�� ./ .     }�Y K�2&B ل�F ./اف   و��NGا�#ول ا
  m��&B ��B1��ا�� #��H� .��ا�����م إ� T���Gا ��4��# ،��B1��ا ا��K��J� X���Gا .����
��2��� ا���#ول      sأ _���HB z���H=B أو X4#���B ا��$&��#ة، و�4/��; أي '��Gا �4����ر
           '��� ��ا�NGاف ا�&��vة وا���:�B� /�. ا�����B1 إ��. ا������� ا���

 ̂ ������������������������������������������� �����������������������������������������H/ا���  .ا��$&����������������������������������������#ة �
/��Kة ا��?����ل ����# �ا/H��� ا��������  z2:��B ا�$���#4\ت أو ا�$=�H&���ت !�. 2

      ����2�s`� ������?B8ا _K��اف /��. ه���NGا���#ول ا T�� ���J��2و� ���J��� ���ا���
 ��������J= X�������E� ��������R�dا� �ر4�$�������U#اءات ا����������a� ��������H/و T��������]�  .ا�[

3 . ���g�و�=��#� z2:��B ا�$���#4\ت أو ا�$=�H&���ت !�/��Kة ا��?����ل tB��#و 
�; �H��ء ا��#ول اNG��اف              ،�J$��#ول ا�NGاف ا�$. �2�    ��g�اkG��ى 

^$�  .�`�EFم هK_ اB8?���� و�`ي X4#�B أو �J� 92U z�H=B أن �2
 
   21ا���دة 

 ^��T ا���?B8� ��qk{ر E$�ب  �&3=B ف أن�N �دو� �4G ��4ز
�B TرA4 . إ�. ا��د4; �=U #�� ا ا8!3&�بKل ه��?و24#أ �4�Uن 

  .اU$\م ا��د�qka� ;4ر
   22ا���دة 

 ����?B8ا _Kرت ه�F .ه �/. ا�&�� ��3و4$ ���Uت ر�t� m3�
��4g� وا��و�U� وا�:�=�� وا������ وا�?�!�3�E!Vوا ��2!�UGا.  
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 ���/
 �I ي وا����&�  ا!�23 �� ا��و��� ���- "&��� ا�2�H ا��'
 

 ��$���; وا�$:#94 وا8!��7م ����� ��ار ا������ ا���� mv��$�#ت و�ا  
' ا��$&#ة �  T4� B / �2�/�!1973 ا�[�!.1�30رخ /. ا�) 28-د (�3068

   15، و/�EFG �Hم ا���دة ��B / ^���41976ز�B :18رA4 �#ء ا�=?�ذ
  
  إن ا��ول اCD&اف #� هNM ا!�23 ��،

  
           X������ �7ء��Gا ;���� ��J�/ #�J�B .�$ا��$&#ة ا� 'Gق ا�]�إذ B �� إ�. أ�EFم 

م وا���ا���ة ا��������T     ����� و/�ادي، ���$���ون �; ا��=��e��H&$� ،�9 اF8$��ا           
�=��س ������ دون g����B ���23 ا����ق أو                 � ���U�UG�3ن وا�&��4ت ا!Vق ا�H&�
 ،T4#��������������������������������������������أو ا� ���������������������������������������������t�  ا����������������������������������������������=u أو ا�

وإذ T��� Kk`B ا8�$�2ر اV��\ن ا������. �&H��ق اV!��3ن ا��Kي �4��T أن ا�=��س                
��4��#ون ������� أF���ارا و$���3وT4 /��. ا��Eا��� وا�&H���ق، وأن �X��E إ!���3ن أن    

�T أي                   �$4 g����B ن، دون\��Vا اK�رة /�. ه��Hق وا�&�4��ت ا���H&ا� ;���� ;$
    ،.������Hا� X�����RGن أو ا�������  !������ع، وU 8�������� ا�$��������g �������23 ا��������ق أو ا�

2���#ان وا��� ��ب ا����3$���ة،  �وإذ T����� K��k`B ا8�$2���ر إ���\ن ��=z اH$��U8\ل �
���3ر �Fآ��� ا�$ ����Hو T��E�4 8 ^��!أ ���&���ر أو ا���Kي أ��=��m /���^ ا�������� ا���

��Eا��� اV!���3!�� وا�$H��#م وا��#ا����،    � ���#k ،���ا��ا� T���u��E و�J$J���، وأن 
        ،^����� �����!�$Hا�� g�������$ل وا�g����ا�� ��������Uر و�������; أ���$����U\� #����F ;����vو  

إذ F\B��� أن ا���#ول، آ���� HB���ل اB8?������ ا�#و����� ��H���7ء ����. �����; أ�E��rل        
�=�:�ي  ا�$���g ا��=:�ي، ?:� �� B� R�k� ا���gل ا��=�:�ي وا�?�:X ا�            

    .��/ ����kا�#ا '������Gا .��/ ����Yت ا�������Uا����ر X��آ �وإزا��� ���eFو ;��=�� #��J�$Bو
 ،����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������J$48و  

 m:��! #��� ���J��=��; ���4��� ا�V���دة ا��������� وا�����2��� � ������?Bأن ا ���F\B وإذ
  X:���?أ/�����ل ا� T��� ����J!`� �7���4أ �J?���Rو T���E�4 .���$ل ا������/Gأن ������ ا .�����
  ا��=��������������:�ي ���������������4�� XE ��������������B� �e=��������������� ا�H���������������!�ن ا���������������#و�.، 

             ��!�3�!Vا #v �2EBا��� 'pا�&�ب وا���ا 'pدم ��ا�HB م#� ����?Bأن ا �F\B وإذ
  (:B"  ا��=�:�ي X:�?ا� �U��U T� ����=ا� �ل ا�\إ!�3!���/Gا "   'pا��� ��J!`�

 ،��!�3������������������������������������������������������������������������������!Vا #������������������������������������������������������������������������������v  
��' ا��$&��#ة ���# اK��dBت ���#دا ��T ا�H���ارات      �� ���وإذ F\B��� أن ا�������� ا���

و��ر�J?���R�� ^B����U �����اU��U ����J�/ m2����r  #���v 'p����ت ا�?���:X ا��=���:�ي  
،��!�3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!Vا  
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   ^H���B ��Rا�r #� T#د ��. أن ا�?:X ا��=:�ي وGا u��وإذ �F\B أن 
    ،Tا����#و��� T���Gوا '�3����� #���4#J$وا� �����E�$ة ا������qk ر������B8���^ أ ;����U�Bو  

وا�$=��� =J�� ��`ن �r T�`ن �H�# اB?����� دو���� ��H�; ���4�� ا�?�:X ا��=�:�ي                       
.،        وا�����2� ����J أن  �Hا�#و�. وا� T�4�$3ا�� .�� X�/أ ���#B ذ�dBا T TE�4 

،�J�2EB� �2���  ��t� ��; ���4� ا�?:X ا��=:�ي و
.�4 � .�� mH?Bا #�:  

  1ا���دة 
1 . #��v ����4�� ا��=��:�ي X:��?أن ا� ������?B8ا _K��اف /��. ه���NGا���#ول ا T����B

U���ت ا�?��:X  اV!���3!��، وأن اG/����ل ا�\إ!���3!�� ا�=������ ���U��U T���ت و��ر   
 ،T�4�:��=ا�� g�����$ل وا�g��ت ا�����Uر����U��U T���ت و ���J�Y��4 ���ا��=��:�ي و
2���دئ ا�H���!�ن         f��J$=B 'pه��. ����ا ،������?B8ا T��وا����/��� /��. ا�����دة ا�[�!���� 
     '�3�����' ا��$&��#ة، وJB XE ��B#4��#ا �qk���ا �Gق ا���]�2���دئ  �����U 8ا���#و�.، و

Tا�����������������������������������������������������������������������������#و��� T����������������������������������������������������������������������������Gوا.  
����T ا����#ول اNG����اف /���. . 2�B �3ت���U1ت وا�������e=4' ا�������B �������?B8ا _K���ه

  .وا�drGص ا��2EB�4 T4Kن ���4� ا�?:X ا��=:�ي
 
   2ا���دة 

�z ه��K_ ا�����?B8�2q=B ،��9 �2���رة  q:��، ا�$��. "���4��� ا�?��:X ا��=��:�ي"/��. 
���f ا�$��.     $� �J�� ��ا�� T�4�:��=ا�� g�����$ل وا�g��ت ا�����Uر��U��U X� ��B���ت و

   Gا .�� ،.H4�/Gرس /. ا��=�ب ا��B   ض��t� ��2EBا��� ،��Blا �ل ا�\إ!�3!���/
      T�T ا�2 � ��. أ4� c/� �=:�4� أk��ي  � �4�:=� �c/ �=ه�� �إ��� وإدا

 ����������������������J=  :ا�2������������������� � وا�Jq�������������������vده� إ�4ه�������������������� ��������������������:�رة 
���ن ����7 أو أ����7ء /��. /c��� أو /c���ت �=��:�4� ��T ا�&��9 /��. ا�&����ة  ) أ(�F

 ��:������������������������������������������������������������������������d ا� �وا�&�4������������������������������������������������������������������������ :  
  =��������������:�4�X��������������$H�، أ����������������7ء ��������������c/ T��������������� أو /c���������������ت �    " 1"
�.، �`��7ء /. /c� أو /�cت �=�:�4�، أو    " 2"H� أو .!#� ،��qk ق أذى�&�{�

����� أو    �����$�����4K أو �� 'J��7���k{� أو ،'J$���$����#ي �����. J$4����F' أو آ����ا
  ،����������������  ا����H���������������� ا�U�H����������������� أو ا�\إ!����������������3!�� أو ا�&����������������N� ����Eا

  ���، �$���) أ��7ء /c� أو /�cت �=:�4� 3�B?� وJ=��U' ��:�رة 8 ��!�!            " 3"
=J��� أن  ) ب( #:��H4 �� ����إk���7ع /c��� أو /c���ت �=��:�4�، ����#ا، �e���وف 

 ،��������������pg� أو ���������������  J� .7������������?B������������� إ�������������. ا�J������������\ك ا��������������3#ي، آ
=��; /c��� أو /c���ت  ) ج( ���J� #:��H4 ،���4� ��B ����sو ���4� ��B ،ا���#��B ���4ذ أ���dBا

         ���/�H]وا� �وا�8$�:�د4 ����وا�8$�� ��U��3�/. ا�&��ة ا� �ا�� �رآ T �4�:=�
،#�2��           ��R�kت، و��c?أو ا� ��c?ا� _KJ� ل دون ا�=��ء ا�$�م�&B 9 ��وف�k #��Bو 

       ،���U�UGا ^���HF�3ن و�!V4��ت ا�F T�ن أ��7ء /c� أو /�cت �=:�4� �&�
��� /. ذ�f ا�&9 /. ا���X، وا�&���H! X�E B ./ 9ت �$��ف �J��، وا�&�9 /�.             
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    ���F .��/ 9��&وا�����دة إ����^، وا� TN���درة ا����tX ا��=���3�، ا�$�����'، وا�&��9 /��. 
�، وا�&4�F ./ 9� ا���أي وا�$��2��، وا�&�9 /�.                ��Vوا XH=$ا� �4�F ./ 9&وا�
 ،�����������������������U ا�������������������������ت X�E �������������������Bا�8$���������������������ع و �4��������������������F  

ا�dBذ أ4� B#ا���، ��� /��J ا�$#ا��� ا�$ ���4�JB ،#ف إ�. �3HB' ا���E3ن و/�9              ) د(
&$���gات و����زل ?��:��� G����7ء /c��� أو /c���ت        9���d� �4�:��=� ��4����

=:�4�، و�&�e ا�$gاوج /��� ���T ا�d�rGص ا��=$�T�23 إ��. /c��ت �=�:�4�             �
             ،��J=��E� ا���Hرات ا�����آ� �?c� أو /�cت �=:�4� أو G/��اد �?�، و!gع $d  

����X               ) هـ(� 'J��7�k{� ����U 8 ،�4�:�=� ت��c/ أو ��c/ �7ء�أ X�� ل\t$Uا
  ا�H���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3ي،

����T ا�&) و( 'J!�����H�����ق وا�&�4�����ت ا�Jq����vد ا��=�e�����ت وا�d����rGص، �&�
�?:X ا��=:�ي� 'J$vر���� ،��U�UGا.  
 
   3ا���دة 

HB; ا��13و��� ا��=��p� ا�#و���، أ�4 آ�ن ا�#ا/;، ��. اG/�اد وأ��7ء ا��=��eت 
 �EB�B .$ا� �ا�#و� '���. ا�#و��، �Uاء آ�!�ا T���H /. إ�]�وا���3U1ت و

  :/��J اG���ل أو /. إ���' دو�� أ�kي
�ر�EBب اG/��ل ا���2=� /. ا���دة ا�[�!�� T هK_ اB8?����، أو إذا ���ا �) أ(

 ،^��� 1Nأو ���$�ا ،^��  ��r8$�اك /��J، أو ���$&��4 �r�2ة �
إذا ���ا �:�رة �r�2ة ���$&��4 أو ���$ ��; ��. ار�EBب ���4� ) ب(

�J��EBة /. ار�r�2  .ا�?:X ا��=:�ي أو �زاروا 
 
   4ا���دة 

Gا�#ول ا #J�$B����?B8ا _Kاف /. ه�N:  
���dBذ ���; ا�$#ا���، ا�$ ���4� و��s ا�$ ���4�، ا�\ز� ��H; أو ردع أي ) أ(

�. ار�EBب ���4� ا�?:X ا��=:�ي وا��U��3ت ا����g� ا�kGى � ;�� B
�� أو �eه�ه�، و�����2� ا�drGص ا���KJ� T�2EB_ ا����4�،Yا����  

 وإدار4� ����Hم، و/�J$48�� �H ا��p�7H� ���dBذ B#ا��� B ���4� و��p�7�) ب(
��\HF� و&�آ�� و���2� ا�drGص ا��13و�� T�T ار�EBب اG/��ل ا����/� 
 T/. ا���دة ا�[�!�� T هK_ اB8?���� أو ا��$T��J ��ر�U ،�J��EBاء آ�ن ه81ء 

  .ر���4 هK_ ا�#و�� أو T ر���4 دو�� أ�kي أو آ�!�ا �\ �=�3�
 
  5ا���دة 

��4                     _K�ه T�ز أن 4&�آ' ا��$�J��ن ��رEB��ب اG/���ل ا����#دة /�. ا����دة ا�[�!��� 
                  T�E�4 �����?B8ف /�. ا��N �دو� �آ' أ4�& T �:$d ��E& X2� T ����?B8ا
&�E� �gا�p� دو���� EB��ن          X2� Tأن �EBن ��J و48� ��. ه81ء ا��$T��J أو 

�f ا�#ول اG��7ء $� 9��$4 ���/ ��p�7� �48ذات و�J$48و m�  .ا�$. �2
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  6ا���دة 
      '��Gق ا���]��� ���H/و ،K��?=Bو X��2HB ن`��� ������?B8ا _K��اف /��. ه���NGا���#ول ا #��J�$B
  X:���?ا� ��4����� ;���=���J� T���#ف Gا u�����ا��$&���#ة، ا�H����ارات ا�$���. K���d$4ه� 
�J�2EB���، و���`ن B��1ازر /��. K���?=B ا�H���ارات ا�$��.      ���2���ا��=��:�ي و���J��� و

��' ا��$&��#ة ����t� �H&B��9 أه��#اف ه��K��d$B      _Kه� ه�c���ت d$��:� أk���ي /��. ا    G
����?B8ا.  

  7ا���دة 
1 .        �7�$H�� ` �=م إ�. ا�?�94 ا��#HB ن`� ����?B8ا _Kاف /. ه�NGا�#ول ا #J�$B

ا���دة ا�$��U� �HBر�4 دور4� � `ن ا�$#ا��� ا�$ ���4� أو ا��p�7H� أو اVدار4� أو   
  .ل EFG����م اB8?�������ا�$���#ا��� اkG����ى ا�$���. ا�JBK���dB وا�$���. E4����ن /�J���� إ������ 

��T ا�$H���ر�4 إ���. ا���=��� ا�R�d��� ا���=���� ���?��:X ا��=��:�ي       . 2 A3��! ل���&B
' ا��$&#ة��T ا���م �Gا �qUا��.  

 
  8ا���دة 

�T ه�c��ت               �:�$d ��cه� �إ��. أ4� ���qB أن �����?B8ا _K�ف /�. ه�N �دو� �4G
�dBا��$&#ة، إ�. ا 'Gق ا�]� �7$H�� ،#��B ا��$&#ة أن 'Gاه� ا�B ذ إ��اءات

�Jا��=:�ي و��� X:?ا� �ب ���4�EBار ;=�� �&��R.  
 
  9ا���دة 

�T أ���7ء ��=���         . 1 ���Y\Y T� (�`�$4 ���H4�/ �3ن�!Vق ا��HF ���=�� u��pر T���4
             ���t� ،�����?B8ا _K�اف /�. ه��Nن ��#ول أ���]� f�K�ه�' آ T���HFق اV!��3ن، 

���T ا����#ول اNG����اف �����\ ���      ����#Hر�4 ا������H$ا� .���/ ����e=ا� �دة ا�������3�����.  
����T ���#ول       . 2]� �Jp�7���#اد أ���7' /��. ��B 8 �3ن��!Vق ا���HF ���=�� m��!إذا آ�

 #��4 ،T��T ه81ء ا���[ �Y\Y T X7' أ�B m!أو آ� ،����?B8ا _Kاف /. ه�Nأ
    ،�����?B8�7ء /. ا�Gا�#ول ا ;��� ;' ا��$&#ة، ��# ا�$ �ور ��T ا���م �Gا

�[��X �#و���� N���ف أو     T�����B .��إ�     m3���� ������?B8اف /��. ا���Nول أ#��� T����]�
�?H��ة               � ��H2N ` �=ا�?�94 ا�� X�� ./ اك�$r\� ،�3ن!Vق ا�HF �=�� ./ �7ء�أ

��. دول أN��اف /�. اB8?����� أ���7ء                    1]�T هK_ ا���دة، إ�. أن 4$' ا!$�dب  
  ./����������������������������������. ��=����������������������������������� HF�����������������������������������ق اV!�����������������������������������3ن

3 .           ���. 3�k� أ�4م، إ� #4gB 8 ?$�ة� ��ا�$�� #H�4 94 أن�?� �X�2 ا/$$��ح دورة      �
                     \��� ��#Hر�4 ا����H$ا� .�/ ��e=�� f�وذ� ،��J�$$k�3ن أو ���# ا�!Vق ا�HF �=��

  .�����دة ا����3�
  10ا���دة 

�q� ا��H��م ����      . 1U �3ن!Vق ا�HF �=�� ����?B8ا _Kاف /. ه�NGل ا�#ول ا�dB
.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4:  

���    ) أ( �d3���! ����J$��Fم، ����#ي إ����HB ا��$&���#ة أن '���Gت ا����cإ����. ه� �����qB أن T
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7$� ا���دة    H�� ت�U��$�8ل             15ا�E�rأ ;���� .��T اB8?���� ا�#و���� ��H��7ء � 
���G�� 9/����ل ا�����#دة /��.  �$B وي�E��r ���4ه��� إ���. أ�e! m��?�ا�$�����g ا��=��:�ي، �
   ،����������������������������?B8ا _K������������������������ه T������������������������  ا���������������������������دة ا�[�!�������������������������� 

��' ا��$&��#ة ا��d$��:� وا�$H���ر�4       ) ب(Gت ا���cر�4 ه����HB .��دا إ��=$��Uا ،#���B أن
�J ا�#ول ا�NGاف /. هK_ ا���?B8��p�� ،� �U`���ء ا�d�rGص           ا�#ور4� ا�$.   #HB

13و�� T�T ارEB��ب           'J!�E� T��J$ا�#ول ا�� .�]�وا��=��eت وا���3U1ت و
           m�آ�F T4Kا� fcء أو���Uأ f�Kوآ ،����?B8ا Tا���اp' ا���2=� /. ا���دة ا�[�!�� 
 ،��p�7������������� ت�������������HF\ ����������������?B8اف /������������. ا�������������Nه' دول أ#������������v  

���ت F���ل    أن B) ج(����� ���JB�/ا� �:��$dا��$&��#ة ا�� '��Gت ا���cإ���. ه� ����q
ا�$���#ا��� ا��$K���dة ���X���2� T ا����3��qت ا�����13و�� ����T إدارة ا�G������' ا����� ����   
����R��4� وا�s '������G��� ا��$�$��� �����&E' ا���KاB. و����; ا�G�����' اkG���ى ا�$��.    

 ������J���� �����ار ا��������� ا���� 2���9q=41514) آ����!�ن  14ا�����1رخ /���. ) 15-د
��13و�� T���T    1960د4���2�3 /اGول 'J!���E� ن����J$4 T4K��ص ا��d��rGإزاء ا ،

       '�J!أ #�H$�4 T4K�وا� ����?B8ا T=:�ص ����J /. ا���دة ا�[�!��  'pب ��ا�EBار
������������������������������ واVدار4��������������������������  �Vا ��������������������������J$48�� ��7ن�������������������������d4.  

2�����#ان وا����� ��ب   . 2���!$e�����ر أن H&$B����9 أه����#اف إ�����\ن ����=z اH$����U8\ل �
، B 8&�# أEF��م ه�K_    )15-د (1514ارد /. ��ار ا������ ا����     ا��3$���ة، ا�� 

   _K��J� ^��$&=��T ا�E��rGل ��HB 9��F T��#4' اU��$�8���ت ا���Kي  XE��r ي`��� ������?B8ا
         ��JB8ا��$&�#ة أو وآ� '�Gا ���e=ا� ��ب �ERك دو��� أ�kي أو =&$�J إ4��_ 

�::d$ا��.  
   11ا���دة 

�T ه�K_ اB8?����� ���ا��U��U 'p�            �B 8$�2 اG/��ل ا����#دة /�. ا����دة ا�         . 1 ���!�]
 T�3��' ا��������������������������������������������������������������������������������������������B ض���������������������������������������������t�.  

J�$B��# ا���#ول اNG���اف /��. ه��K_ ا�����?B8� ����H���م، /��. ا�&���8ت ا����Kآ�رة،      . 2
3$��' ا������JB��4� $� �H2N T و�����ه#ات ا��3ر4� ا��?��ل�.  

 
   12ا���دة 

B?������ أو آ��g��! Xاع T���� ` ��=4 دول أN���اف /��. ه��K_ اB8?������ ��� `ن B?����3 ا8     
&�E��� ا����#ل    .���JH�2qB��� أو K���?=Bه� و8 4���3ي �4�q��9 ا�$?���وض، �4���ض �
�m2 ذ�f ا�#ول اNG��اف /�. ا�=�gاع، إ8 إذا اB?�9 أN��اف ا�=�gاع                 N إذا �ا�#و��

�4�3$�� �k� ب��Uأ .�� T4آ�رKا��.  
 
   13ا���دة 

$�ح ��#ول ����� ����?B8ا _Kه ;���B .8ا _Kه ;��B '� �دو� �4Gء و#� X2� ����?B
�J7' إ��=B ذه� أن�?!.  
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   14ا���دة 
1 .94#:$�� ����?B8ا _K7; هdB . ا���م T�G9 ا�$:#94 �#ي اp�Yدع و�Bو

' ا��$&#ة��.  
' ا��$&#ة. 2��T ا���م �Gا!��7م �#ي ا �H�Y4$' ا8!��7م �}4#اع و.  

  
   15ا���دة 

1 .T�Y\]ا���م ا� ./ ����?B8ا _Kا�$:#94 24#أ !?�ذ ه �H�Yإ4#اع و A4ر�B .� ا�Kي 4
' ا��$&#ة��T ا���م �Gي ا#� T4� أو ا8!��7م ا��.  

2 . �H�Yإ4#اع و #�� �J7' إ��=B أو ����?B8ا _Kه .�أ� ا�#ول ا�$. B:#ق �
 T�Y\]إزاءه� /. ا���م ا� ����?B82#أ !?�ذ ا�/ ،T4� ا�$:#94 أو ا8!��7م ا��

  .H�Y� �JH4#:B أو وH�Y� ا!��7�Jا�Kي 4�. �BرA4 إ4#اع و
 
   16ا���دة 

�T ا���م Gإ�. ا ^J��B .qk ر��r{� ����?B8ا _Kه �H=B ف أن�N �دو� XE�
' ا��$&#ة��T ا���م ���raر. �Gا '�3B A4ر�B T �=U #�� �H=و24#أ !?�ذ ا�.  

 
   17ا���دة 

1 . ./ �e=دة ا���آ�ن، إ mأي و� ./ ،��qB ف أن�N �ي دو�G ،����?B8ا _Kه
' ا��$&#ة��T ا���م �Gإ�. ا ^J��B .qk ر��r{� fوذ�.  

' ا��$&#ة ��ارا � `ن ا��qdات ا�$. �# ���$4 . 2�� �Kd$B ا������ ا���
��qا ا�Kه X]  .ا�dBذه� � `ن 

 
   18ا���دة 

' ا��$&#ة �}�\م ���; ا�#ول ������p; ا�$������T ا���م �Gم ا�H4:  
7$� ا���دT�B ا�[��[� ا�$��) أ(H�� '$B .$ت ا�����ت وا�$:�H4#ت وا��7!8

  � �ة وا��ا��� � �ة،
3� � �ة،) ب(�dا���دة ا� �7$H�� ����?B8ا _Kء !?�ذ ه#� A4ر�B  
7$� ا���دة ا��3دU� � �ة،) ج(H�� ا��اردة �H=رات ا���rإ  
7$� ا���دة ا����3� � �ة) د(H�� '$B .$رات ا���rVا.  

 
   19ا���دة 

1.  ��!�2UG�� �JR�:! ���&�3وى /. ا�$B .$ا� ،����?B8ا _Kدع ه�B
 'Gت ا���?&��4g� وا��و�U� وا�:�=�� وا�?�!�3�، /. E!Vوا

  .ا��$&#ة
2 . _Kه T ��#:' ا��$&#ة �}ر�Uل �Rر ��T ا���م �Gم ا�H4

 .اB8?���� إ�. ���; ا�#ول
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         واالختفاء القسري واالختفاء القسري واالختفاء القسري واالختفاء القسريلتعذيبلتعذيبلتعذيبلتعذيباااااالتفاقيات الخاصة بردع اإلبادة ومناهضة االتفاقيات الخاصة بردع اإلبادة ومناهضة االتفاقيات الخاصة بردع اإلبادة ومناهضة االتفاقيات الخاصة بردع اإلبادة ومناهضة 
  
  

 ���/
 �I وا���� ��
��� ا���دة ا�<��&" -'A �� �23ا  
 

�$���; وا�$:#94 أو �\!��7م ��Hار ا������ � mv��$�#ت و�ا
' ا��$&#ة �� �  1948 د�=�2 9ا��1رخ /. ) 3-د( أ�) 260ا���

 A4ر�Bم ا���دة 1951 4=��4 12: �#ء ا�=?�ذ�EFG �H/13، و   
  

�= �م ا�����اع أدوات ا��W� ب&U��� �23!ا ./
  �# 24 &��'� 1958  

  
  ن اCD&اف ا����� �ة،إ
  

' ا��$&#ة، ��Hاره� �� �ا��1رخ ) 1-د (96إذ �Bي أن ا������ ا���
، �# أ��=m أن ا��Vدة ا������� 1946د�2�34 / آ�!�ن اGول11/. 

' ا�Gروح ا ;7$� ا��H!�ن ا�#و�.، B$��رض H�� ��4�� ة#&$�
  وأه#ا/�J و�J=4#4 ا����' ا��$�#ن،

 ،A4ر ا�$�ر�:� ;��� ./ ،mH&# أ�� ���دة ا������Vف �`ن ا�$�B وإذ
،��!�3!V�� ���3� �p�3k  

 ��q$4 �7�t2ا� �/lا _Kه X] Tوإ��4!� =�J �`ن B&��4 ا�4� 2� 
  ا�$��ون ا�#و�.،

.�4 � .�� 9?$B :  
  1ا���دة 

�. أن ا��Vدة ا�������، �Uاء ارB ./ m2EB:�دق ا�NGاف ا��$���#ة �
 #J�$Bن ا�#و�.، و�!�Hا� �7$H�� ��4�� .ء ا�&�ب، ه�=Yأو أ '�أ�4م ا�3

�J��  .��=��J وا�����2� �
  2ا���دة 

 �2EB، ا����ل ا�$�����/Gا T/. هK_ ا���?B8��B ،=. ا��Vدة ا������� أ�4 
 ���� ������ .pgأو ا�� .�Eا� ��أو اY=�� أو �=:�4� ��. �:# ا�$#

_Kه �J$?:� ،��=4أو د:  
  �$X أ��7ء T ا������،) أ(
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  إ�&�ق أذى �3#ي أو رو��qk .F �`��7ء T ا������،) ب(
��ه� ا���دي ) ج(#B �J� �4اد �� ��إ�7kع ا������، ��#ا، ��eوف 

،��pg� أو ���  آ
  /�ض B#ا��� J$3B#ف ا�&1ول دون إ!��ب اNG?�ل داXk ا������،) د(
  .!XH أN?�ل T ا������، �=�ة، إ�. ����� أ�kي) هـ(

 
  3ا���دة 

�. اG/��ل ا�$����� ����4 :  
  ا��Vدة ا�������،) أ(
�. ار�EBب ا��Vدة ا�������،) ب(� �  ا�$�
�. ار�EBب ا��Vدة ا�������، ) ج(� .=�  ا�$&��4 ا���r�2 وا��
&�و�� ار�EBب ا��Vدة ا�������،) د(  
  . /. ا��Vدة ا�������اr8$�اك) هـ(

 
  4ا���دة 

T اG/��ل ا�kGى  X�/ أو أي ���دة ا������V�2 اEB� ����4
 T�?��� دU$�رT�4 أو �EF اء آ�!�ا�U ،�]��]آ�رة /. ا���دة ا�Kا��

�T أو أ/�ادا��.  
  5ا���دة 

J�$4# ا�NGاف ا��$���#ون �`ن Kd$4وا، آU#� �H2N X$�ر_، ا�$#ا��� 
ز� ���7ن إ!?�ذ أ�EFم هK_ اB8?����، و��. و�^ ا�$ ���4� ا�\

�. ����Hت �=��p� ���!� g=Bل ���2EB. ا��Vدة � w=ص ا��:dا�
  .ا������� أو أي T اG/��ل ا�kGى ا��Kآ�رة /. ا���دة ا�[��[�

 
  6ا���دة 

4&�آ' ا�drGص ا��$��Jن ��ر�EBب ا��Vدة ا������� أو أي T اG/��ل 
&�آ' ا�kGى ا��Kآ�رة  T �:$d ��E&/. ا���دة ا�[��[� أ�م 

�. أر�Jv، أو أ�م &�E� �gا�p� دو��� � X�?ا� �EBا�$. ار �ا�#و�
�EBن ذات اk$:�ص إزاء �E4 Tن T ا�NGاف ا��$���#ة �# ا�$�ف 

�J$48��.  
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  7ا���دة 
�B 8$�2 ا��Vدة ا������� واG/��ل ا�kGى ا��Kآ�رة /. ا���دة ا�[��[� 

�T�3��' ا����B #��R .�� ��U��U 'pا�.  
 �H/و '���� ا�3$N ��2�وJ�$B# ا�NGاف ا��$���#ة /. [X هK_ ا�&�8ت �$

  .��Hا!�=�J و��ه#ا�JB ا�=�/Kة ا��?��ل
 
  8ا���دة 

���' ا��$&���#ة       Gة اg���Jإ����. أ� �����q4 اف ا��$������#ة أن����NGا T���Gي 
    �����' ا��$&��#ة، Gق ا���]��� ���H2N ،K��d$B أن �:��$dا��  T�� �2��U�= B���ا_ 

ا�$#ا��� ��=; و���; أ/���ل ا�V��دة ا�������� أو أي �T اG/���ل اkG��ى              
  .ا��Kآ�رة /. ا���دة ا�[��[�

  9ا���دة 
�� أي T ا�NGاف N .�&�E� ا��#ل ا�#و���، �=�ء � .���Bض �

ا��$=�ز��، ا�=gا��ت ا�$. T�� ` =B ا�NGاف ا��$���#ة � `ن B?��3 أو 
K�?=B 9�2 أوqB �13و���� �� هK_ اB8?����، ��� /. ذ�f ا�=gا��ت ا��$:

دو�� � �T إ��دة ������ أو �T أي T اG/��ل ا�kGى ا��Kآ�رة /. 
  .ا���دة ا�[��[�

  10ا���دة 
 ��!�2UG�� �JR�:! ���&�3وى /. ا�$B .$ا� ،����?B8ا _Kه X�&B

 A4ر�B ،��3!�?وا� �وا�:�=� ��Uوا��و �4g��E!Vآ�!�ن9وا  
  .1948د�2�34 /اGول

  11ا���دة 
 �$F ،����?B8ا _Kن ه�EB31ولG1949د�2�34 / آ�!�ن ا �F�$ ،

' ا��$&#ة وأ4� دو�� G�7ء /. ا�Gا�#ول ا T�$���; ��U' أ4� دو�� �
;���$�  .��s ��7ة �EBن ا������ ا���� �# و�mJ إ���J د��ة �

�T و�Bدع �ERك ا�$:. وهK_ اB8?���� وا�2� ا�$:94#G94 �#ي ا#
' ا��$&#ة�  .ا���م �

 TE�4 ا8!��7م 41950=��4 /و��# ا���م اGول �Jr T آ�!�ن ا�[�!.
 ��s �دو� �ا��$&#ة وأ4 'G�7 /. ا� �دو� �أ4 'U�� ����?B8ا _Kإ�. ه

�mH ا�#��ة ا�� �ر إ���J أ�\_B �7�.  
' ا��$&#ة��T ا���م �Gك ا8!��7م �#ي ا�ER دع�Bو.  
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  ��12دة ا�
 X� 4 ����?B8ا _K�2ق هq!ا X��4 أن ،T�F أي ./ ،#���$Gي �Nف 
 ���3B T� 813و���; ا����G' ا�$. �E4ن ا��qف ا��$���# ا��Kآ�ر 
 ^J��4 ر��r{� fوذ� ،'����Gا _Kه T�\���JB ا��dر���، أو X� 4 أ�4 

' ا��$&#ة��T ا���م �Gإ�. ا.  
 
  13ا���دة 

�Eن �# B' /�^ إ4#اع �ERك ا�$:#94 أو ا8!��7م /. ا���م ا�Kي 4
 ^= �d3! XU�4و f�K� �7ا&�T ا���م Gو�.، 4&�ر اGا T4� ا��

T ا�#ول ��s اG��7ء  Xا��$&#ة وإ�. آ 'G�7 /. ا� �دو� Xإ�. آ
  .11ا�� �ر إ���J /. ا���دة 

 ا�:f و24#أ !?�ذ هK_ اB8?���� /. ا���م ا�T��3$ ا�Kي 4�. �BرA4 إ4#اع
�ER Tك ا�$:#94 أو ا8!��7م T4� ا��.  

وأي B:#94 أو ا!��7م H4; ��# ا���م ا��Kآ�ر K/�! z2:4ا /. ا���م 
  .ا�T��3$ ا�Kي 4�. �BرA4 ا4#اع fR ا�$:#94 أو ا8!��7م

 
  14ا���دة 

�EBن هK_ ا���?B8� K/�!ة ا��?��ل �?$�ة � � U=�ات 2B#أ �B TرA4 �#ء 
  .!?�ذه�

fذ� #�� XeBو u�k �J= Xآ #$�B �2���$ !�/Kة ا��?��ل �?$�ات 
 X2� �J=U=�ات إزاء ا�NGاف ا��T4#���$ ا��E4 8 T4K!�ا �# ا!3&�2ا 

X�Gا .�� �Jrأ ��7ء ا�?$�ة �3$H!ا.  
' ا��$&#ة��T ا���م �G��4^ إ�. ا .qk ر��r{� ا8!3&�ب ;H4و.  

 
  15ا���دة 

�#د ا�NGاف /. هK_ اB8?���� إذا F#ث، آ=$��� �\!3&���ت، أن ه�2 
 T$U T� � �7H=4 ،. !?�ذ ?��ل هK_ اB8?���� ا�$#اء  Xإ�. أ�

  .�BرA4 �#ء !?�ذ ��k هK_ ا8!3&���ت
 
  16ا���دة 

 fوذ� ����?B8ا _Kه z�H=B ��q� T�F م /. أي#H$4 أن #���$Gي �Nف 
�T ا���مGإ�. ا ^J��4 .qk ر��r{�.  
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�� ا������ ا�����$Bذه� �:#د و�dBم، اg� ا�m2 /. ا��qdات ا�$. �# 4
��qا ا�Kه X].  

 
  17ا���دة 

' ا��$&#ة �}�\غ ���; ا�#ول اG��7ء وا�#ول ��T ا���م �Gم ا�H4
.�  :��s اG��7ء ا�� �ر إ���J /. ا���دة ا�&�د4� � �ة ��� 4

���دة ا�&�د4) أ(� �H2N _�H�� ا�$�����ت وا�$:�H4#ت وا8!��7�ت ا��$
  � �ة،

���دة ا�[�!�� � �ة،) ب(� �H2N _�H�  ا��rVرات ا��$
���دة ا�[��[� � �ة،) ج(� �H2N ����?B8ا _Kل ه��?  �BرA4 �#ء !?�ذ 
���دة ا��ا��� � �ة،) د(� �H2N _�H�  ا8!3&���ت ا��$
3� � �ة،) هـ(�dدة ا����� �H2N ����?B8ا A3/  
���دة ا��3) و(� �H2N _�H�  .دU� � �ةا��rVرات ا��$

  
  18ا���دة 

' ا��$&#ةGت ا���?& ./ ����?B8ا _Kه XR�4دع أ.  
T ا�#ول اG��7ء /.  Xإ�. آ ����?B8ا _Kه T ��#: �d3! XU�Bو
T ا�#ول ��s اG��7ء ا�� �ر إ���J /. ا���دة  Xا��$&#ة وإ�. آ 'Gا

  .ا�&�د4� � �ة
  19ا���دة 

' ا��$&#ة �3$��T ا���م �Gم ا�H4 يKا� A4ا�$�ر ./ ����?B8ا _Kه X��
  .24#أ !?�ذه� /�^
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�L وF 7A N&�O&وبM��ه�1 ا��'A �� �23ا  
�� أو ا����'� ��  ا����A/� أو ا������ ا������ أو ا�	إ

 
�$���; وا�$:#94 وا8!��7م ����� ��ار � mv��$�#ت و�ا

 �  ا������ ا���
' ا��$&#ة �   1984 د�=�2 10 ا��1رخ /. �39/46

  ) 1 (27، و/�EFG �Hم ا���دة �B :26 ��!�4 1987رA4 �#ء ا�=?�ذ
  

 �# =�����اع أدوات ا��W� ب&U21 �م ا�� ���� 1993 ���/
 J�Q �5دق 
�� 14 ا���در #� ��c�4-93 =3& ر 6 �� 1993 �# ��'Cا�'�2ذ و (�Q i/Tود ،

 د"'I& �19��ر�k  4440 و�5رت #� ا�<&��ة ا�&���� 
�د 1993 �����ز  21
1996.  

  
  إن ا��ول اCD&اف #� هNM ا!�23 ��،

  
�$:�ف، ����; � ����Hا� ��sو �ق ا��$�3و4�H&��� $�اف�ى أن ا8�B إذ

 'Gق ا�]� ./ �=����2دئ ا���� �H/ه�، و �ة ا�2 �4�UG�7ء ا�أ
  ا��$&#ة، أ�Uس ا�&�4� وا��#ل وا�3�' /. ا����'، 

3B ق�H&ا� _Kرك أن ه#B �3ن، وإذ!a� ��R`$ا�� �T ا��Eا #�$  
 �7$H�� 9 ا�#ولB�� ��� ;H4 يK$�2ره� ا��ا�� ا��7; /. اB وإذ

=^، �$�g4g اF$�ام �HFق 55ا���[�ق، و�R�d� ����� ا���دة  
3$�ى ا����'، ��� �JB��ا�  اV!�3ن وB�4�F^ ا�U�UG�، و

���دة � �J= 7 وا���دة  T اV�\ن ا�����. �&�Hق اV!�3ن5و�ا��ة 
 w=B ه���$�T ا��J# ا�#و�. ا��dص ���&�Hق ا��#!�� وا��U��3�، وآ

�� أو ا����H� ا��U�H� أو �$��4K أو ا����� #Fض أ��B م ��از#� ���
 ،�=�Jأو ا�� �ا�\إ!�3!�  

و�ا��ة =�J أV �74�\ن 4��F� ���; ا�drGص T ا�$��ض 
��Hأو ا�� ���v Tوب ا���� _��s�4 وK�$�� ا��U�H� أو ا�\إ!�3!�� �

 ./ �د�2�34 / آ�!�ن اGول9أو ا���J=�، ا�Kي ا�$�#B^ ا������ ا���
1975 ،  

�v Tوب  _��s�4 وK�$ا� #v ا�=�7ل �ز�4دة /���� ./ �J= �2sور
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،�2N�� '/. ا���� �أو ا�\إ!�3!� ��U�Hا� ���Hأو ا�� ��  ا����
.�4 � ��� mH?Bا :  

  ا��gء اGول
   1ا���دة 

1 .  #:H4 ،����?B8ا _Kاض ه�sG"�4K�$��� "   =�^ أ��' أو�4=$�  X�� أي
          #:��H� ��� wd ��� #ا����9 ��&�4 ،�����H� 4#، ���3#�4 آ���ن أم#��r ابK���
���ت أو   ��� ����� ،}����Y wd��r T��ا�&��:�ل ��T ه��Kا ا��� wd، أو 
                   ،^�2EB2�^ أو 4� $2^ /�. أ!�^ ارEBار X��� ���� ^$2���� ا�$�اف، أو ��

     ̂ ?4�dB أو }��Y wdr ه� أو     }���Y wd�r ه�� أو أي ^��sأو - أو إر 
                ���T اUG��2ب H4��م � �2U يG ابKأو ا�� '�Gا اKه X] 9&�4 �#=�
                  ^�=� mE3�4 أو ^���ا�$���g أ�4 آ��ن !���^، أو 4&��ض ����^ أو �4ا/�9 �

 ������U4$���:�ف ����:?$^ ا�� ����k� wd���r أو أي .����Uر (�����و8 . 
!�!�� أو ا��\زم T�7$4 ذ�f ا�G' أو ا��Kاب ا�=� �H/ �r� T����Hت ��

����������J� �����������v�� ������������$! ن����������E4 يK���������ت أو ا�������������Hا�� _K���������J�.  
2 .    TE�4 أو T�7$4 .=N4; و� B دو�. أو fR ا���دة �`ي _Kه XdB 8

X�r9�2 أqB ذات ��EFأ T�7$4 أن .  
 
   2ا���دة 

1 .              �����/ ��p�7�� أو �أو إدار4� ���4� B ف إ��اءات�N �دو� Xآ Kd$B
�ل ا�$�����4K /���. أي إ������' d4���7; أو أ4���� إ�����اءات أk����ى ��=���; أ�����

.p�7�����������������������������������������������������������Hا� �JR�:�����������������������������������������������������������$k8.  
2 .                 _K�ه m�!اء أآ���U ،m�!أ4�� آ� ��p�=]$�Uوف ا�� �رع �`4K$8 ��4ز ا�

            .��kدا .U��U ار�H$U#م ا�4#ا ���&�ب أو #JB ب أو�F ���F وف�eا�
      �4K���$���F T���8ت ا�q���ارئ ا������ اkG���ى آ�2���ر � �����F ���4أو أ.  

�2B� أو ��T        8 ��4ز ا�$Kرع ��Gوا� ا    . 3 ����?�T أ� T� درة�:�
�4K�$�� آ��2ر ��� �q�U .  

   3ا���دة 
1 .   _#����B أو أن wd��r د أي���qB ف أن���N ���دو� �4��G أن ("8 �4���ز

3��^ إ�� دو�� أk��ى، إذا B��ا/�ت ���J4# أU��2ب ��H�HF�                �B ("د_B أو أن
   �4K�����$�  . B����#�� إ������ ا8�H$�����د �`!����^ �E�����Uن /����. qk����� ا�$������ض �

���� إذا آ�!���m ه���K_ اUG����2ب    �Bا����� ا����3 . 2 #���4#&$� �:���$dت ا���q�
     ������F .���/ ،f���ذ� .���/ ������ ،��$����ا/�ة، ������; ا8�$2����رات ذات ا����:
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��T ا�J$!8آ���ت ا�?�دF��� أو ا���:�رk� أو      m����Y ����! 2���ق، و����دq!8ا
  . ا������� �&�Hق اV!�3ن /. ا�#و�� ا���=��

  
   4ا���دة 

����4K ����اT�7��B   'p آ��X دو���� N���ف أن EB���ن �����; أ�����ل ا�$      . 1
            ��4`� wd�r م أي���� ���� ^Bذا �G92 اq=4و ،.p�=ا�� �J!�!�� �����
��^ ���`ي �����B XE ��4 ���k� XاN��1ا ��� ����&�و���� ����رU��� ا�$����4K و�

�4K�����������������������������������������$/����������������������������������������. ا� �رآ� ����������������������������������������  .و
��H���ب ����H���ت         . 2� �2��$3�� 'pا�����ا _K��ف ه���N ���دو� X��آ X����B

=�2U� Kk`B /. ا8�$�2ر �J$��2N ا���qdة .  
 
   5ا���دة 

1 . ��p�7Hا� �J$48و ���V اءات��Vا T4�gم  �Kd$B آX دو�� �Nف 
� ا�������اp' ا������ �ر إ��J����� /����. ا�������دة     �����  : /����. ا�&�����8ت ا�$��������  4�

�=# ار�EBب هK_ ا���اp' /�. أي إ����' J$48�� ;7�d4�� ا��p�7�H� أو                ) أ(
����f ا�#و�����،         B .���/ ���3������$�p����N Tة  ������ �U ����J���?�=� أو ������  

��f ا�#و���،             �=#� �E4ن ) ب(B .=Nا�� T���EB ا����4�� ا��g���م    
��f ا�#و���، إذا ا�$2��ت                 ) ج(B .=Nا�� T� ^���� E4��ن ا���$�#ى �#=�

 �2������������������������������U�= f������������������������������ذ� �ا�#و������������������������������� f�������������������������������B.  
2 .                ��J$48و ����V اءات���Vا T�4��gم  � X]���� ف�N �دو� Xآ Kd$B

 ����EB� ����J�/ ن����E4 .���$ا�&����8ت ا� .���/ 'pا������ا _K���ه ������ ��p�7���Hا�
 ا��g��م ����دا /�. أي إ����' JB�48�� ;7�d4�� ا��p�7�H� و8                ا����4�

 إ��� أ4�� دو��� �T ا��#ول ا�$�. ورد ذآ�ه��          �HB8م �3$���^ ��\ �����دة     
����������������������T ه����������������������K_ ا�������������������������دة1/����������������������. ا�?H�����������������������ة  .  

��H!�ن . 3� �H/رس و��B ��p�=� ��p�7� �48أي و ����?B8ا _Kه �=]$3B 8
.�kا�#ا.  

   6ا���دة 
��ت ا��$��/�ة    �HBم أي دول �Nف،     . 1���#ى ا�$=���J، ��# دراU� ا���

� أ!�^     �#�4 �J�vد /. أرا��� wdr ز��$F�2ر اB وف�eن ا�`� ،�J�
 �را إ���^ /�. ا����دة           � ��F$���ز_ أو K�d$B أ4�� إ���اءات      4ا�$�ف ��

   ���J�/ _ى �����7ن و����د���kأ �اءات   . ��!�!�������Vز وا����$F8ن ا���E4و
  ����� w=��4 ����� ���H��q� أ8  ا��H!�!���� اkG���ى ������f ا�#و���� �B ن�!���� ^
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�T إ���� أي د���ى        T��E�$�� �34$�� اF$��ز ا� wd إ8 ���#ة ا�\ز
 ̂ ���  .�=��p���������������� أو ���������������T اdB����������������ذ أي إ�����������������اءات �$���������������3

2 .                 ;p������� 9���$4 ����/ �  .�HBم هK_ ا�#و��� /��را ��}��اء ا�$&�H�9 اGو��
�?H��ة         . 3� ��H/و g��$& wd�r #ة أي��3� '$B1     ����T ه�K_ ا����دة � 

�اJ�=N��، أو                 ا8 T��#و��� ا�$�. ه�� � w$�d X]�B:�ل /�را �`��ب 
  . ���[������X ا�#و�������� ا�$������. J�/ '�������H4������� ��������دة إن آ�������ن �������\ �=�������3�   

4 .                     ��qdB ،�� wd�r ز���$F�� ،ا����دة _K�J� \��� ،���#ى ����م دو��� 
� ا�?�ر ا�#ول ا�� �ر إ���J /. ا�?H��ة        �، ��F$���ز ه�Kا   5 �T ا����دة   1�

̂ ا��� wd و������eوف ا�$��.    ����H$�2���ر اB .   ى����B .��$ا� �ا�#و��� ����و�
�T ه�K_ ا����دة أن �B/�; /��را ��       2ا�$&9�H اGو�� ا�Kي �k�$B_ ا�?H��ة       

�m إ��^ T ا�=$��p إ�� ا�#ول ا��Kآ�رة �; اV/�:�ح ���� إذا آ��ن          R�B
��p�7Hا� �J$48و �Uر�� �J$�! ./ .  

 
   7ا���دة 

��' ا�       . 1�Vف ا�$. ��4# /. ا�qا� �م ا�#و��HB   ��p�7�Hا� �J$48�� ;v�d
� ارG ^��EBي T ا����اp' ا��=�:�ص ���J�� /�. ا����دة              �#4 wdr4 

��JB�q   5/��. ا�&���8ت ا�$��. �k�$Bه��� ا�����دة    ��U ����� ��7��Hض ا������ ،
   ̂ ���3����$� '����HB '����� ، إذا�آ������&��� wd ����4' ا�#����HB #:����H� �:����$dا��.  

2 .     �����F .��/ ^���2$B يK��ب ا�����UGا u?=��� ���ت ��اره�q�K��d$B ه��K_ ا���3
Bار�ا�#و� f�B ة ����� ��!�ن��qk ���2N ذات �د4�� ��4�� �ب أ4�E .

 t2=4��. أEB 8���ن 5 �T ا�����دة  2و/�� ا�&���8ت ا���� �ر إ��J�� /��. ا�?H���ة   
     X��ال أ����FGا T���v�H���ة واVدا!��� ��`ي F���ل � �����qا�� �د���G��4 ا���

�f ا�$. 92q=B /. ا�&�8ت ا�� �ر إ��J�� /�. ا�?H��ة       B T ���R1  Tا 
  .5ة ا����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������د

���� ا���د���� /��. �����; �اX��F ا�V���اءات ا����!�!�H� Gي  . 3X��?EB ا����
�f ا��Vاءات /��� �$4�9 ��`ي �T ا����اp' ا��� �ر               B _#v Kd$B wdr

  .4إ���J /. ا���دة 
   8ا���دة 

��B4       ��J�2EB$�2 ا���اp' ا�� �ر إ���J /. ا���دة       . 1 '��3�$� ����� 'pا�� 
  T�.  EB���ن �����p� ����T ا���#ول اNG���اف  /��. أ4��� ��ه��#ة �$��3��' ا������

 '��3���$� �������� 'pآ�����ا 'pا������ا _K���اف ����}دراج ه����NGا����#ول ا #���J�$Bو
  ������������J=�� 2������������مB '��3�����������B ه�����������#ة�� X�����������آ .�����������/ ������������J�2EB�.  
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��ه�#ة                . 2 ��J� ��Jq��B 8 ��دو� T '��3$�� �2�N ف�N �دو� m��3B إذا
           ����� �Nو� � '��د �3$��' ا�����T، وآ�!m ا�#و�� اGو�� X��B ا�$�3

            ��U�Uأ �����?B8ا _K$�2ر ه�ا �ا�#و� _KJ� ��4ز ،T���ه#ة �3$��' ا����
      'pا���ا _Kه X]�� w$d4 ���/ '��3$��� �وط     . ��!�!�� �� '��و7d4; ا�$�3

         ����N ���Jم إ��#��H4 .��$ا� �ن ا�#و����!���� .��/ ���J��اkG���ى ا��=��:�ص �
'��  .ا�$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

�ه�!� ����. 3 '��د ��ه#ة �B$�ف ا�#ول ا�NGاف ا�$. X��B 8 ا�3$
���� �وط     � ����H2N ����J=�� ������/ ����J�2EB� '��3���$� �������� 'pا������ا _K���ن ه`����

       '������ ا�$���3N ���Jم إ��#���H4 .��$ا� �ن ا�#و����!����� .��/ ���J��  .ا��=��:�ص �
��� ه�K_ ا����اsG ،'p��اض ا�$�3��' ���T ا��#ول اNG��اف،            . 4�� '$Bو

آ�� �� أ!�J ا�$�/m 8 /. ا���Eن ا�Kي X�� ،�3&/ ^�/ mY#F أ4��7 /�.                
�?�Hة        أر� �H2N ��p�7Hا� �J$48و ���{� �2��qا�#ول ا�� �vا���دة 1ا T 
5.  

   9ا���دة 
� آX دو�� �Nف أن HB#م إ�� ا�#ول ا�NGاف ا�kGى أآ�2 �#ر            . 1��

    T����T ا�����3�#ة /����� �$4�����V���� 9اءات ا��=��p��� ا��$K��dة ��� `ن أي 
���; اGد����  ، ����� /��. ذ���B f���/�� ��  4ا�����اp' ا���� �ر إ��J��� /��. ا�����دة   

  .ا�������������������دة /��������������. �FزJB��������������� وا�\ز��������������� ��a���������������اءات
7$� ا�?�Hة . 2H�� �JB�T هK_ ا���دة و/K?=B1 �H ا�#ول ا�NGاف ا�$gا 

��p�7H#ة ا��ه#ات �$�2دل ا���3�� T �J=�� #��4 #� ���.  
 
   10ا���دة 

1 .         �4K��$ا� ��e&� 9��T�7B آX دو�� إدراج ا�$����' واV��\م /���� �$4
 ̂ � ا�����         ،T�!ا�Hذ ا��?!{� T�?�Eا�� T�?ر�4 ا����#B �X /. ��ا�Eا� 

                  ،��qان ا�#�� .�/ T���Uاء أآ��!�ا �T ا���#!��T أو ا���T�4�E3، وا����
وا����?�T ا������T أو ��sه' ��EB #� Tن � '�J���\� ��F$���ز أي              
��T أ�E��rل ا�$�����) أو ا8�H$���ل أو ا���T�3 أو  XE��r يG ض����/���د 

̂ ��U������������������������$��اب ه������������������������Kا ا�  ������������������������$���  .?�������������������������د أو 
T�7B آX دو��� N��ف إدراج ه�Kا ا�&e�� /�. ا�H��ا!�T وا�$������ت               . 2

[���X ه���81ء         (p����ا�2����ت وو��� w$���d4 ������/ اره�#���Rا�$���. 4���$' إ
  .ا�drGص
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   11ا���دة 
 ^��B�����Bاب، و��$��U8# ا���ا�� 'e=��اض ا����$��U8# ا���� �دو��� X��آ ���H2B

   &� ����H������� وأU������2^ و��رB�����U^، وآ���f�K ا�$�2�B�����ت ا��$��������g و
�T أ�E�rل ا�$����) أو ا8�H$��ل          XEr يG ن�v��$4 T4Kص ا��drGا
      ;��= #:��H� f��وذ� ،��p�7��Hا� ���J$48�� ;7��d4 '����أو ا���T�3 /��. أي إ�

�4K�B 8ت�F وث أي#F.  
   12ا���دة 

                   ;4��U 9��H&B اء��{�� �:�$dا�� �JB�q��U ف ����م��N ��دو� X�آ T�7B
8�H$���د ���`ن ����\ ��T  و!4g��^ آ����� و���#ت أU���2ب �����H� B��#�� إ���� ا 

    ����J$48�� �����v�dا� '�������Gا T���أ������ل ا�$�����4K ����# ارEB���� /���. أي 
��p�7Hا�.  

   13ا���دة 
T�7B آX دو�� �Nف Gي /�د #4�� �`!^ ��# �B��ض ��$���4K /�. أي      
          �JB�q��U �إ���' �J$48�� ;7d4 ا��p�7H�، ا�&9 /. أن �E�r ;�/�4ى إ��

 �F .��/ ت�q�� و���^ ا����3�� ا��d$��:� و/��� أن e=B��� ه��K_ ا���3���� ^��$�
H�#م ا�� �Eى          . و�=gاه� �4��F ��7ن� �وt2=4. ا�dBذ ا��qdات ا�\ز

��� ا��c�3� أو ا�$���$! (�4�d� �� �Eا_ أو                 وا� �Jد T آ�/� أ!��اع ا����
  .Gي أد�� HB#م

   14ا���دة 
�J ا�H��!�!.، إ!�:�ف �T 4$���ض         . 1�e! ./ ،ف�N �دو� Xآ T�7B

    ̂ ��$�B�4 وK��$ل ا�����أ T X���       دل����4 ���B .�/ K��?=$�� X���� 9�&� 
              �� أآ��X و��^ �T�E، و/���� ^�و=��U ��� /. ذ�f وXp�U إ��دة B`ه�
���T أ������ل ا�$����E4 ،�4K����ن    X������ ������$! ^�������F���� و/����ة ا���$���#ى �

��d��������rص ا���������T4K آ���������ن J�����������4' ا�&��������9 /��������. ا�$�����������4    �.  
2 .   T�� _����t� أو ^����9 ����$��#ى ���F أي u���4 �������u /��. ه��K_ ا�����دة 

�drGا.=Nن ا���!�Hا� �7$H�� �4��B T  .ص /��� �# #��4 
 
   15ا���دة 

T�7B آX دو�� �Nف �#م ا�J �$U8د �`4�� أ���ال m�2]4 أ!�^ B�' اVد8ء                  
        #��v f��إ����اءات، إ8 إذا آ���ن ذ� �أ4�� .��/ X��#���4، آK���$�� �����$! ���J�

� اVد8ء �KJ_ ا��Gال�� X��#�4 آK�$ب ا��EBر�� 'J$ wdr.  
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   16ا���دة 
1 .�$B         ���J$48�� ;7��d4 '����J��# آ��X دو���� N���ف ���`ن �B=��;، /��. أي إ�

  ������Hأو ا�� �����ا��p�7���H� F���#وث أي أ������ل أk����ى ���T أ������ل ا����
ا�U�H���� أو ا�\إ!���3!�� أو ا���J=��� ا�$��. X:��B 8 إ���� F��# ا�$����4K آ����     

. أو F1     ����k� wd���r#دB���^ ا������دة  ������ (����� ����EB�4 �#���=� ،
� ارJ��EB���، أو   4$��:�ف ���:?� رU����� ه��K_ اG�����ل أو 4   ���&���ض �

  ��J��� ^B�E3� أو ^$H/ا��� '$B �وk ^���� 9�2q=B��ص اg$�8ا��ت     . �=#
 وذ���v��$U8�� f� ��T اrV��رة     13، 12، 11، 10ا��اردة /�. ا����اد    

 ��U�Hا� ���Hأو ا�� ���v Tوب ا���� _��s �إ�� ا�$��rV�� �4Kرة إ�
����������������������������������������������������������=�Jأو ا�� �أو ا�\إ!����������������������������������������������������������3!�.  

2 ._K��م ه���EFأ X��dB 8  أو ����!�ن ���k� .��دو� f��R م أي���EF`� ������?B8ا 
���� أو ا����H��� ا�U�H���� أو ا�\إ!���3!�� أو ا���J=��� أو  وe&4 .��=N��� ا����

3$��' ا�����T أو �Nده'� X:$4 .  
 

  ا��gء ا�[�!.
   17ا���دة 

1 .   �4K���$ا� �ه��7�=�� ���=�� ` ��=B)   ���=��) 4�� �ر إ��U�� #���� �����/ ���J��' ا�
   J���; �����Jم ا��=:�ص �q7Bة       . � /��� ��#  و� �� T� ��=��وB$`�) ا�

3$�ى أk\�. ��ل و �Jد �E��� 'J?�ءة /. �#ان �HFق            ���2kاء �
     ��:d ا� 'J$?:� �=��وHB��م ا��#ول اNG��اف     . اV!�3ن، ��4��ن /. ا�

�ا���ة ا�$�ز4�; ا���tا/�. ا����دل و/�p�#ة اr�$�اك ����                  ;� 'J��d$!��
   �����������������������!�!�H2����������������������ة ا�dذوى ا� T���������������������  .ا�d���������������������rGص 

=$�d أ��7ء ا���=� �94�q ا�8$�اع ا���3ي ���p�� T� ��d�r`ص             4. 2
و�X�E دو��� N��ف أن dr z�r�B�:� واF�#ا            . J&r�B' ا�#ول اNG��اف   

����J�=Nا� T��� . z����r�B ة#���p�/ ����$�2ره�اف /���. ا����NG7; ا����#ول ا���Bو
أ�d��rص �E4!���ن أ4���7 أ����7ء /��. ا���=��� ا���=���� �&H���ق اV!���3ن       

7� ا��J��# ا���#و�. ا�d���ص     ��$H�� ا��=�� `ة   ��U��3��وا� �ق ا��#!����H&�����
�4K���������$ا� �ه��������7�= ���������=�� .��������/ X�����������  .و���������J4#' اU8��������$�#اد �

��4ى ا!$�dب أ��7ء ا���=�� /�. ا�$�����ت ا��#ول اNG��اف ا�$�.               . 3
�' ا��$&�#ة              ���T ا����م �Gا T�$=�U Xة آ���f    . 4#�� إ�� �H#ه� B �و/�

�[��. ا���#ول    Y T�� .!�!���Hا� �J��:��! ن���E$4 أن .��t2=4 .��$ت ا�����ا�8$�� 
ا�NGاف وE4��ن ا�d�rGص ا��=$2d��ن ���4�7� ا���=�� ه�' ا�&��gpون           
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               .��]���H� RG��ات qا�� ��2��sGا ���� أآ�2 �#د T ا�RGات و���
 T�B�:��������������������ا�� T4���������������������v�&اف ا����������������������NGا���������������������#ول ا.  

4 .                   A4ر��B T� �J�rأ �$�U 8 4$���وز #�����4ى اd$!8��ب اGول /�. 
������?B8ا _K��ا. !?���ذ ه '������T ا�����م �Gم ا���H4و X��آ #���� X��2� ،ة#��&$��

� اX��G، �$����^ رU���� إ��� ا��#ول اNG��اف                 ��� �Jrأ �ب �`ر���d$!ا
    �Jrأ �Y\Y �7نs ./ �JB�&�r�B '4#HB ��T . 4#��ه� /��J إ�Gم ا�H4و

     ��2�B�B �2B�� هKا ا�=&� �� T�&rء ���; ا�����U`� ��p�� #اد�ا���م �}
         ،'J$&�rاف ا�$. ر�NGن ا�#ول ا��� ;وH4�#م ه�K_ ا��p�H�� إ���       أ���4#، 

  .ا�������������������������������������������������������������������#ول اNG�������������������������������������������������������������������اف  
5 .              T���d$=4 أ��7ء ا���=� �?$�ة �#�JB أر��; U�=�ات، و�E4!��ن �1ه

��ة أk��ى            'J&��r�B ����F .�/ 'J��d$!دة ا��V .       �4�7�� ة#��s�� أن 
   #���� .��J$=B ���T اG����7ء ا���T4K 4��$' ا!$J����d' /��. ا�����ة اGو��� �3���k

     ̂ �T ه�K_ ا����دة       3 /�. ا�?H��ة      T�$=U، و�H4م رu�p ا�8$��ع ا�� �ر إ�� 
          �3��d�7ء ا���Gء ه�81ء ا���Uر أ���$k�� ،ة��r�2��# اd$!8��ب اGول 

�����������������������������������������������������������������������H4��������������������������������������������������������������������9 ا��q�.  
6 .  �2��U يG _g���� أو ^$��H$��Uأو ا ���=��/��. ��F��� و/���ة أF��# أ����7ء ا�

              ^$&�rف ا�$�. ر��qا� �م ا�#و��HB ،�=����� �H�^ ا��$��J� �k�T أداء 
 �J�=Nا� T �k� ��2k T���$�    ة#� T� ���H2$ة ا���$?�� �=�����X /. ا�� 

  �2$�Bاف، و�NGا�#ول ا ��2�sأ �H/ا� ���q4�r ^$4�7� ا�&:�ل �
� �' TEB إ����� !�:) ��#د ا��#ول اNG��اف أو أآ[��            m�B #� �H/ا���ا
��T ا����م                    Gم ا���� #��� ;����Uأ �$�U �7ن�s .�/ f�وذ� .?=���� f�ذ� ���

���������������' ا��$&���������������#ة �}�\T���$������������������ ����������������Js ا    �  .��H$�����������������ح�
7 .    ���H�J' ا��$����J�� '��Jpء أدا���=Yأ ���=��X���&$B ا���#ول !?H���ت أ����7ء ا�

�=�����.  
   18ا���دة 

1 .          T�$=�U ة#��� ��J2$E  .و�4��ز إ���دة ا!$�d$=B .     'J���d ا���=�� أ���7ء 
2 .              �� ����� أ�ر ��� ./ ،w=4 أن ��� .�kا�#ا �J�e! �=��7B; ا�

.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4:  
   أ�����������7ء،X����������$E4 ا�=���������:�ب ا�H����������!�!. �&����������7ر U���������$�  ) أ(
��2���� أR����ات اG�����7ء ا�&�T4����v ) ب(s`� ����=��H����رات ا� K���d$B.  
3 .          T�?����ا�� T��4���gم  �����' ا��$&��#ة �$���/�� ����T ا�����م �Gم ا���H4

� !&� /���ل           �� ����?B8ا _Kه �7$H�� �J�J �=��  .وا��J3$\ت Gداء ا�
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��' ا��$&��#ة �����#��ة إ���� �H��# ا�8$����ع اGول . 4����T ا�����م �Gم ا���H4 
�=��� .          w=4 .$# ا���ا���ا ./ �=��و��# �H# ا�$����J اGول، �B$�; ا�

 .�kا�����������������������������������������#ا �����������������������������������������J�e! �����������������������������������������J���.  
5 .            9��H?! T��ت /���� �$4 ^��&B '$4 ��� �13و��EBن ا�#ول ا�NGاف 

             ���H# ا�$����ت ا�#ول ا�NGاف وا���=� ��� /�. ذ��f رد أي !?H��ت إ��
     \�J3$وا� T�?ا���� �?�EB X]' ا��$&#ة Gا��$&#ة    ا 'Gن ا�EB .$ت ا�

�?�Hة � �H/و �J$��&B #�3ا���دة _Kه T .  
  
   19ا���دة 

1 . '��T ا���م �G94 ا�N T� ،�=��HB#م ا�#ول ا�NGاف إ�� ا�
 _Kه �7$H�� �JBا#J�$� اK�?=B �JBKdBا�$#ا��� ا�$. ا T� �4ر�HB ،ا��$&#ة

هK_ اB8?���� اB8?����، وذ��7s ./ fن U=� واF#ة ��# �#ء !?�ذ 
وHB#م ا�#ول ا�NGاف ��# ذ��HB fر�4 . ���=23� ��#و�� ا��qف ا���=��

 ��sذه�، و�dBا 'B ا��� �#4#ة#B �4أ T� ات�=U ;أر� Xة آ� �����EB
�=����J2 ا�qB #� .$ر�4 ا��H$ا� T fذ�.  

' ا��$&#ة ا�$�Hر�4 إ�� ���; ا�#ول ا�NGاف. 2��T ا���م �Gا X�&4.  
3 .�e=B .$ا� � ا���=� /. آ�4�HB X، و��J أن 2B#ى آ�/� ا�$����Hت ا���

��J إ�� ا�#و�� ا��qف ا���=��U�B وأن �2U�=و��#و�� . �# �Bاه� 
\�eFت T ^�cB�B ��� �=��� ا��  .ا��qف أن �Bد �

و���=� أن �HBر، آ�� 4$�اءى ��J، أن B#رج /. �4�HBه� ا�3=�ي . 4
���دة � �H/و _#�B يKة  أ24ا��H?�� �H/و �JB#ن �# أ��EB ت�eF\ �43 

T ا�#و�� ا��qف  �Jت ا��اردة إ���eF\ا�� �!�� �T هK_ ا���دة، إ�
و���=� أ�74 أن �R 9/�Bرة T . ا���=�� � `ن هK_ ا��\�eFت
�m2 ذ�f ا�#و�� 1ا�$�4�H ا��H#م ����� ا�?�Hة N ا���دة، إذا _Kه T 

  .ا��qف ا���=��
   20ا���دة 

�ت ��J� ���Y 24#و ��J أ!T�7$B �J دJ� X�p8��              إذ. 1��� �=���mH ا�B ا
                    ��vأرا .�/ 'e=� ��&! ���أ�Uس ���ى B� �� إ��� أن �24K��B �4��رس �
           �Uا�$��ون /. درا �دو�� �Nف، B#�� ا���=� ا�#و�� ا��qف ا���=�� إ�
  f���B ت ���:#د���eF\ '4#��HB ����ت، وK��J� ���H�H&B_ ا�4�t��� إ�����ه��K_ ا���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ت��  .ا���
2 .   �J$و���=��� ����# أن K��k`B /��. ا�$�2ره��� أ4��� \eF���ت EB���ن ���# ���#
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                 ،T���B أن ،��J� ��F�$ ���R ت ذات�����ا�#و�� ا��qف ا���=�� وأ4�� 
� �24ر ذ�f، ��7ا أو أآ[� T أ���V �Jp�7اء              f��=إذا ��رت أن ه

����$3��  .U 9���H&B���ى وK��J� ���4�HB '4#��HBا ا��� `ن إ���� ا���=��� ���:�رة 
3 . ���F �7� ا�?H��ة          و/�$H�� 9��H&B 2 إ���اء         u�$��B ،ا����دة _K�ه T� 

و��# X� �4 ا�$&B8�� ،9��H?��ق �;          . ا���=� ��Bون ا�#و�� ا��qف ا���=���     
� ا�#و��������� ا���=���������    �������v4��������رة أراg� م���������Hف، ا���������qا� �ا�#و��������.  

� ا���=���، ����# /&��w ا�=$����p ا�$��. X��R�$4 إ��J��� ����7ه� أو      . 4���و�
�?H���ة  � ���H/و �Jp�7���ا����� 2أ _K��ه T��دة أن X���&B إ���� ا�#و���� ا�q���ف   

                   �23�� ���p\��H��ت وا�$�اF��ت ��# 2B�#و �B أي ;� �p��$=ا� _Kه �ا���=�
 'p�����������������������������������������������������������������������Hا� ;����������������������������������������������������������������������vا��.  

�T   4 إ���    �EB1ن ���; إ��اءات ا���=� ا�� �ر إ���J /�. ا�?H��ات           . 5 
�اX�F ا�V��اءات 4��$��B u��ون ا�#و���                ;���� �هK_ ا���دة 4�U�، و/

$��Eل ه��K_ ا�V���اءات ا��$��H��� ���`ي  و�4���ز ���=��� و����# اU�� . ا�q���ف
�?H���ة  � ���H/9 4��$' و���H&B2   ���ا�#و� ;��، أن HB���ر ����# إ����اء �� �ورات 

ا�q���ف ا���=���� إدراج ������ن �����p���$=� g ا�V����اءات /��. �4�HBه����      
���دة � �H/24ا�3=�ي ا���# و.  

   21ا���دة 
1 .                   ������ ،m�أي و� .�/ ،T���B أن �����?B8ا _K�ف /�. ه�N �دو� �4G

  _Kأن           ه #�?B ت�s\� '�3$B أن ./ �=��ا���دة، أ!�B �J$�ف ��k$:�ص ا�
        _K�ه ������ �JB�دو�� B �/�N#�. أن دو�� �Nف أ�kى g$��� .?B 8ا

���f ا�s\2���ت    B .��/ ���e=B أن .��/ ������?B8ت   . ا���s\2ا� '�3��B و8 �4���ز
            �J�4#HB ���F ./ 8ا���دة، إ _K/. ه �اءات ا���2=��a� �H/و �J�/ �e=وا�

 T��     ���J� 9����$4 �����/ ���=��دو���� N���ف أ��=��m ا�$�ا/k�� ���J$��:�ص ا�
�J3?! . ا���دة، أي �\غ إذا آ�ن _Kول، ����� ه�=$B أن �=��و8 ��4ز �

وB '$��4=���ول  . �$4���9 �#و���� N���ف ���' R{� '��HB��#ار [��X ه��Kا اV���\ن       
  :ا�s\2����ت ا������اردة �������� ه����K_ ا�������دة، و/�a� ����H�����اءات ا�$��������   

�Nف، إذا رأت أن دو�� �N/� أ�kى �HB 8م �$=?�K ��4ز Gي دو�� ) أ(
 ���Gا اK��J� ف���qا� �ا�#و��� f���B ���e! m��?�B ، أن�ا�&����� ������?B8م ا���EFأ
  �3�' ا��U����� أن HB��#م إ�����$B .��$ف ا����qا� �ا�#و��� ����������U� �qk��� و�
                  A4ر��B T� �J�rأ ��Y\Y �7ن�s .�/ �J� �Jإ�� m]�� .$ف ا��qا� �ا�#و�

3���J ا����U�B ،?��3ا    B     ،T�7�$4و ��Gا ^��/ z�v�4 �qk أو أي ���ن
�H#ر � ه� �T�E و\p�'، إr��رة إ��� ا�V��اءات ووXp��U ا8!$�:�ف                 
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،�Gا اKJ� �23=��� �/�$B .$ذه� أو ا��dBا �e$=4 ت أوKdBا�$. ا ���  ا��&
� آ�\ �T ا��#و�$�T ا�T�/��q                ) ب(�v�4 ��� �Gا �4�3B م#� ���F ./

       �J�rأ �$U �7نs ./ T�$�=إ��.           ا��� ��B T��رA4 ورود ا��U���� اGو��
         ���=����� إ���� ا�Gا X���&B أن T�$ا���#و� T��ا�#و���� ا��$��3��� G 9��&4ي 
  ��اq�����U� إqk������ر J��B�����^ إ������� ا���=������ وإ������� ا�#و������� اkG������ى،     

7� ه�K_ ا����دة إ8 ���#                 ) ج(�$H�� ��Jل إ���&B ��`3B 8$=�ول ا���=� أي 
!$��:�ف ا��&�����  أن B$`آ��# ��T أ!��^ B��' ا�8$����ء إ���� �����; وXp���U ا8       

��� واU��$=?�ده�، و/H��� ��2���دئ ا�H���!�ن ا���#و�.  Gا اK��J� �23��=��� ا��$���/�ة
             9��2qB ة# ���Nإ ���F ./ ة#��Hا� _K�3ى هB 8و ،���� �J� ا���$�ف
���H� أو /. ��F� �#م اF$��ل إ!:�ف  ��s ا8!$:�ف �:�رة Xp�Uو

        ���&! ����� ������?B8ا _K��ك ه���J$!8 ��&��v ;��ي و�K��ا� wd ��ل،ا�����/  
��         ) د(#Hت ا����s\2ا� ��Uرا#� ��J��� #�=� �H�tH�B# ا���=� ا�$����ت 

  �J������������������������������� ����������������������������������� ه������������������������������K_ ا���������������������������������دة،
�ا����ة أEF���م ا�?H���ة ا�?������     ) ه��ـ( ;�����3���J   )ج( ���=��، z���$B ا�

               ��`3���ا�&��#ة ��#ول ا�NGاف ا���=�� �J�#ف ا�$�X�R إ��� X�F ودي �
  ���J��� أU���س اF$���ام اg$�8ا���ت ا��=��:�ص ����� ������?B8ا _K��ه .��/  .

وK��J� ���H�H&Bا ا�t���ض، �4���ز ���=��� أن B=�� �، �=��# ا�8$���7ء، ��=���      
،9�����������������������������������������������������������������/�$�� �:����������������������������������������������������������������:d  

��� إ��� ا��#ول اNG��اف ا���=���، ا��� �ر إ��J��                 ) و(qB أن �=����4ز �
�� /��. أ4���  ) ب(/��. ا�?H���ة ا�?������ ��R ت ذات������أن gBوده��� �`4��� 

7� ه��������������K_ ا�����������������دة، ��������������$H�� ���������������Jإ�� �����������������& ���3��������������  
4&��9 ����#ول اNG���اف ا���=����، ا���� �ر إ��J��� /��. ا�?H���ة ا�?������     )ز( 
�� أY=�ء !e�� ا���=�� /�. ا���3`�� وأن HB�#م �Kآ�ات                  )ب(]�، أن �EBن 

  ،��������������������������������������J��  r������������������������������������?�4� أو آ$���������������������������������������� أو آ
HB��#م ا���=��� 4�HB���ا، k��\ل ا .��=Y��� � �J��rا ��B T���رA4 اU��$\م      ) ح(

  ،)ب(اqkV����������ر ا��=���������:�ص ������������^ /���������. ا�?H����������ة ا�?������������� 
/��. ��F��� ا�$�X��R إ���� X��F /��. إN���ر أEF���م واردة /��. ا�?H���ة          " 1"

� ����ن ���p������� g; وا�&�X              )هـ(ا�?����  ��، HB:� ا���=� �4�HBه� �
  .ا��������������������������������Kي B�������������������������������' ا�$�X�������������������������������R إ���������������������������������^

/��. ��F��� ���#م ا�$�X��R إ���� X��F /��. إN���ر أEF���م ا�?H���ة ا�?������  " 2"
� أن �B/�9 ��       )ج(�� ;p������ g��� ���ن �^ ، HB:� ا���=� �4�HBه� �

ا����Kآ�ات ا��qd��� و&���7ا ������Kآ�ات ا��� ?�4� ا�$��. أ���#�JB ا���#ول    
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  .اNG������������������������������������������������������������������اف ا���=�������������������������������������������������������������������
����3`�� إ������ ا�����#ول اNG�����اف ا���=������         X����4����� /����. آ�H$ا� ~�����  .و24

�T ا��#ول             . 2 u�k رت#Rة ا��?��ل إذا أK/�! ا���دة _Kم ه�EFأ z2:B
�T ه�K_ ا����دة   1ا�NGاف /. ه�K_ اB8?����� إ�\!��ت ������ ا�?H��ة           .

' ا��$&�#ة،          ��T ا���م �Gت �#ى ا�!\�Vا _Kاف ه�NGدع ا�#ول ا�Bو
=�J إ��� ا��#ول اNG��اف اkG��ى       �d3! XU��U يKا� .   �&�U و�4��ز

��T ا����م               Gا �وX�d4 8 ه�Kا     . أي إ�\ن /. أي و��qk{� m��ر ��4�^ إ��
                  �7�$H�� ^�$��Fإ mH2�U ع ��\غ��v� XE �B ���3�ا�e=� �&3�� أ4�� 

7� ه�K_               هK_ ا���دة، و8    �$H�� ف��N ��دو� �أ4� T3�' أي �\غ B ��4ز
�T ا���م إ�qkر U&� اV�\ن � �' TEB ا�#و��        Gا '�ا���دة ��# أن 3$4

  .ا��qف ا���=�� �# أR#رت إ�\!� �#4#ا
 
   22ا���دة 

1 .            ��J!أ m�أي و� .�/ T���B أن �����?B8ا _K�ف /�. ه�N �دو� �4G ��4ز
7� ه���K_ ا������دة ��k$���:�ص ���$H�� ف����$�B ����Uودرا '�3���B .���/ ����=��ا�

             ���!�!�Hا� ��J$48�� ��7نd4 أ/�اد T� ����! أ/�اد أو T�\�sت واردة 
    ����?B8م ا�EFف /. أ�N �ك دو��J$!8 �4�&v 'J!ن أ��و8 ��4ز . و4#

  '��� ������?B8ف /��. ا���N ���و�#� X:��$4 أي ���\غ إذا آ���ن '�3��$B أن ���=���
  .B�����������������������������:#ر [�����������������������������X ه�����������������������������Kا اV������������������������������\ن

2H��ل إذا آ��ن               �B$�2 ا���=� أي �   . 2 ���s ا����دة _K�م ������ ه#H\غ 
                  X�] '4#�HB 9�F ل���$�U8 ءة��Uإ XE 4 ^!ا�$���; أو إذا رأت أ T \?s

       ����������?B8ا _K������م ه�������EFأ ;������  .ه������K_ ا�s\2�������ت أو أ!������^ 9������?$4 8 
�ا��ة !:�ص ا�?�Hة  . 3 ;، ��B^ ا���=� !�e ا�#و��� ا�q��ف /�.    2

 و4�#��  1!�� ������ ا�?H��ة    هK_ اB8?����� ا�$�. EB��ن ��# أR�#رت إ�\       
   ���J��� ���vو���`!f��J$=B ���J أ4��� ��T أEF���م اB8?������ إ���� أ��4� �s\���ت 

7$� هK_ ا���دة  H�� .         �3$�' �?m ا�=�e ا�� �ر إ��^ إ�B .$ا� �م ا�#و�#HBو
                ��Gا z�v�B �����$��3ات أو ���!��ت آ�?B �Jrأ �$U �7نs ./ �=��ا�

�������f ا�#و��������  B �JBK������dBا8!$������:�ف ا�$������. ا Xp�������Uإن و�������#توو ،.  
3$���J ����� هK_ ا���دة /. �vء           . 4B .$ت ا��s\2ا� ./ �=���e=B ا�

              T�H#م ا�2\غ أو T 4=�ب �=�^ و T �J4#� ت ا��$�/�ة������; ا���
  .ا�#و������������������������������������������ ا�q�����������������������������������������ف ا���=������������������������������������������

�e=B 8 ا���=� /. أ4� ��s\ت H$4#م ��J أي /�د ������ ه�K_ ا����دة              . 5
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T���������������������������������� 9����������������������������������H&$B '����������������������������������� �����������������������������������:  
� !?��J]&� ����4 '��� �J3���، و8 �4���ى �&[J��� ������� أي       أن ا����3`�) أ(

  إ������������اء ����������T إ������������اءات ا�$&�H����������9 أو ا�$����������4�3� ا�#و�������������،  
أن ا�?�د �# اU$=?# ����; وXp��U ا8!$�:�ف ا��&���� ا��$�F��، و8               ) ب(

#ة 9�2qB وXp�U ا8!$:�ف �:�رة     ���Nإ ���F ./ ة#��Hا� _K�3ى هB
���H� أو /. ��F� �#م اF$��ل إ!:�ف  ��s ��&v ;ي و�Kا� wd ا�

� !&��������������� /����������������ل     ���������������� ������������������?B8ا _K��������������ك ه���������������J$!8.  
6 .           ��#Hت ا����s\2ا� ��Uرا#� ��J��� #�=� ��H�tH�B# ا���=� ا�$�����ت 

  .�J������������������������������� ����������������������������������� ه������������������������������K_ ا���������������������������������دة 
�2B{ ا���=� ����Jت !�eه� إ�� ا�#و�� ا�q��ف ا���=��� وإ��. H�#م           . 7

  .ا�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2\غ
�T ا��#ول       z2:B أ�EFم هK_ ا���دة !�/Kة ا��?��ل إذا      . 8 u�k رت#Rأ 

�T ه�K_ ا����دة   1ا�NGاف /. ه�K_ اB8?����� إ�\!��ت ������ ا�?H��ة           .
' ا��$&�#ة،          ��T ا���م �Gت �#ى ا�!\�Vا _Kاف ه�NGدع ا�#ول ا�Bو

=�J إ��� ا��#ول اNG��اف اkG��ى       �d3! XU��U يKا� .   �&�U و�4��ز
��T ا����م، و        Gا �X�d4 8 ه�Kا   أي إ�\ن /. أي و��qk{� m��ر ��4�^ إ��

                  �7�$H�� ^�$��Fإ mH2�U ع ��\غ��v� XE �B ��`3�ا�e=� �&3�� أ4�� 
                  _K�ه �7�$H�� ف��N ��دو� �أ4� T3�' أي �\غ B ا���دة، و8 ��4ز _Kه
�T ا���م إ�qkر U&� اV�\ن � �' TEB ا�#و��        Gا '�ا���دة ��# أن 3$4

  .ا��qف ا���=�� أR#رت إ�\!� �#4#ا
 
   23ا���دة 

��=���� وG�����7ء ������ن ا�$�/����9 ا��d:���:�، ا����G 9���&4  T4K�����7ء ا�
7� ا�?H�����ة ا�?��������  ����$H�� ا�������دة ) ه����ـ (��41=�����ن T���� ا�$�$����; 21

����J3$\ت وا8$��زات وا�&:�!�ت ا�$. �J� ;$�$4 ا�2d��اء ا���/�#ون         
' ا��$&#ة آ�� ه� =:�ص ���^ /�. ا�?��وع ذات       G�� �H��$�Jم  ./

' اGزات ا��$T اB?���� ا ��  .��$&#ة و�JB�!�:Fا�:
 
   24ا���دة 

��' ا��$&��#ة   �� ���HB��#م ا���=��� إ���� ا���#ول اNG���اف وإ���� ا�������� ا���
����?B8ا _Kه ����� �J� ;�q7ا�� �J$q !أ T� �4�=U �4ا�HB .  
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  ا��gء ا�[��{
   25ا���دة 

� هK_ اB8?���� ����; ا�#ول. 1�  .z$?4 ��ب ا�$���; �
و�Bدع �ERك ا�$:#94 . ا�$:7dB94#; هK_ ا���?B8� ��Vاء . 2

' ا��$&#ة��T ا���م �Gى ا#�.  
 
   26ا���دة 

وz2:4 ا8!��7م . z$?4 ��ب ا8!��7م إ�� هK_ اB8?���� ����; ا�#ول
 '��T ا���م �Gا8!��7م �#ى ا fR =# إ4#اع�ري ا��?��ل �U

  .ا��$&#ة
   27ا���دة 

1 .    ��Y\]ا�����م ا� .��/ ������?B8ا _K��24��#أ !?���ذ ه   f��R إ4��#اع A4ر���B #���� T�
���' ا��$&���#ة   �����T ا������م �Gى ا#���� T4� ���ا�$���:#94 أو ا8!�����7م ا��.  

2 .                #��� ��J7' إ���=B أو ��J��24#أ !?�ذ ا���?B8� ���23=� �XE دو�� B:#ق �
           A4ر�B #�� T�Y\]ا���م ا� ./ T4� ا�$:#94 أو ا8!��7م ا�� fR إ4#اع

  .��7م ا�R�d� �����Jم ا�#و�� �}4#اع وH�Y� ا�$:#94 أو ا8!
 
   28ا���دة 

� ه��K_ اB8?������ أو       . 1���G T��E�4ي دو���� و���m ا�$�����; أو ا�$��:94# �
�T أ!�B 8 �J$�ف ��k$�:�ص ا���=�� ا��=�:�ص            �B أن ،�Jا8!��7م إ��

��������������������������������������������^ /������������������������������������������. ا���������������������������������������������دة   �20.  
�?�Hة           . 2� �H/و �e?&B ن �# أ�#ت�EB ف�N �ي دو�G TE�41   ا���دة T 

��T             أن 3B&� هKا ا�$&?�، /.    Gا � أي و�B m� �ء، �}رU��ل إqk��ر إ��
' ا��$&#ة�  .ا���م �

   29ا���دة 
1 .    X4#���B ل���kح إد���$HB أن ������?B8ا _K��ف /��. ه���N ���ي دو�G 4&���ز

' ا��$&#ة     ��T ا���م �Gا �^ إ�#HB وأن �J���T ا���م �=�ء . �Gم ا�H4و
 fذ� ��� .        � ���N ;�}qk��ر_  �}�\غ ا�#ول ا�NGاف ���X4#�$ ا��H$��ح 

                      .�/ ��e=���#ول اNG��اف �� ��B1� #�H� K�2&B ا��#ول _K�ه m�!إذا آ� ���
  ̂ ��� m4�:$ا�8$�اح وا� .              �����{ ا��#ول اNG��اف �Y #��4`B ����F �و/�

            ،��B1ا ا��Kه #H�� ،~���B TرA4 هKا ا�2$ �Jrأ ��7ن أر��s ./ X�Gا
�' ا��$&�#ة          Gا �4���ر m�&B _#�H� ��T ا���م إ��Gا ��4# .  �Gم ا#�H4و T�
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 ��B1ة /. ا���v�&اف ا��NGا�#ول ا T ��2�sأ _#�$�B X4#�B ا���م أي
    ̂ �������������2H� اف������������NGا������������#ول ا ;�������������� �  .وا�������������:�B� إ������������

�?H��ة             . 2� ��H/$���د_ و�4�$' ا X4#�B 241#أ !?�ذ أي        ��T ه�K_ ا����دة �=�# 
�' ا��$&�#ة              ��T ا����م �Gا ����?B8ا _Kاف /. ه�NGا�#ول ا �]�Y �qd4

=J��2H� ��������J�������� ا�$�������� X�������E� �4ر�$�������U#اءات ا����������a� ��������H2N X4#.  
���#ول اNG���اف ا�$��.       . 3� ���g�EB���ن ا�$���#4\ت، �=��# ���#ء !?�ذه���، 

�J$�� �`�EFم هK_ اB8?���� و�`4�  2� .g�� ا�#ول ا�NGاف ا�kGى H2Bو
�J$�  .�B#4\ت �EBن �# �2

   30ا���دة 
1 .           9�� �$?���3 ه�K_     أي !gاع T�� ` =4 دو�$�T أو أآ[� T ا�#ول /��� �$4

اB8?������ أو K���?=Bه� و ^$4�3��B T��E�4 8���4�N T��9 ا�$?���وض، q4���ح       
�� إF#ى ه�K_ ا��#ول        N ��/�}ذا ��' TE�$�B اNG��اف /�.        . ��$&�E' �=�ء �

                   '��e=B ���� ��H/ا���ا T� ،'��E&$ا� ���N A4ر��B T� �Jrأ �$U �7نs
     ����E& ����f اNG���اف أن X���&4 ا�=��gاع إ���B T��ا�$&E���'، �4���ز Gي 

�=e����م اK���J� .���U�UG_ ا��&�E����      ا�����#ل ا� ����H/و �����N '4#���H$� ����و��#�.  
��T /�. و�����B m�; ه�K_ اB8?����� أو ا�$�:94#            . 2�B أن �دو� XE� ��4ز

�� ����?�Hة              g� �J3�?! �2$�B 8 �J!أ ،�Jأو ا8!��7م إ�� �J���1     _K�ه T� 
�� ����?�Hة            . ا���دةg��T ه�K_   1و��EB T��ن ا��#ول اNG��اف اkG��ى  

  .2� Gي دو������ N�����ف EB�����ن �����# أ�����#ت ه����Kا ا�����$&?�     ا�������دة ���=����3 
�?H��ة                . 3� ��H/و ��e?&B ف أ��#ت�N �ي دو�G m��42ز /. أي و�   T� 

             '���T ا���م �Gا �هK_ ا���دة أن 3B&� هKا ا�$&?� �}ر�Uل إ�qkر إ�
  .ا��$&#ة

   31ا���دة 
� ارK��J� ���JN�2B_ ا�����?B8� �qk{���ر    . 1��J=B ف أن���N ���ي دو�G 4&���ز

 �U�B .��$ا��$&�#ة     آ '��T ا���م �Gا �وz2:�4 اJ!V��ء !�/�Kا ���#     . ^ إ�
������T ا��������م ه�����Kا اqkV������ر    Gا '�3�����B A4ر������B �������� �=�����U ور������.  

���T 4��1دى ه��Kا اJ!V���ء إ���� إ�?���ء ا�#و���� ا�q���ف ��T اg$�8ا���ت       . 2
�$4���9 ���`ي ����X أو إs?���ل       �����/ ������?B8ا _K��ه ������� ���J��ا��ا����� �

    z2:4 يKا� A4ا�$�ر X2� ا 4&#ثK/�! ء�J!Vء ��`ي     .  /�^ ا��J!Vا X�d4 T�و�
                 X��?��� ��ه�e! .�/ ���v� ��=��U�� XEr$��ار !�e أي �`3� �EBن ا�

  .�X�����������2 ا�$������������رA4 ا������������Kي z2:�����������4 /������������^ اJ!V������������ء !�/�����������Kا   
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3 .    ������?B8�� ف���N ���2���ط دو�Bء ار���J!إ ^���/ z2:��4 يK��ا� A4ا�$���ر #����
 9��$B #4#ة� �3`��f ا�#و��!�/Kا، 2B 8#أ ا���=� ا�=�e /. أ4� $�.  

 
   32ا���دة 

��' ا��$&��#ة و�����;   G�7ء ا���ا��$&��#ة �����; أ '������T ا�����م �Gا '����4
  :ا���#ول ا�$��. و����m ه��K_ اB8?������ أو ا!��m�7 إ��X���R�?$��� ���J ا�$������     

ا�$�������ت وا�$��:�H4#ت وا8!����7�ت ا�$��. B��$' ������� ا�����دT�B    ) أ(
25                                                                                                                                                      ،26،  

، وآ�B f�KرA4 ��#ء     ���27 ا���دة   �BرA4 �#ء !?�ذ هK_ اB8?���� ��     ) ب(
��J��������� ������������� ا�����������دة      � Xk#��������B 4\ت#���������B ���������429!?���������ذ أ،  

7$� ا���دة ) ج(H�� ء�J!V8ت ا�F31.  
 
   33ا���دة 

1.         �4g��E!Vوا ��2!�UGا �JR�:! �3وى$B .$ا� ،����?B8ا _Kدع ه�B
            T��G#ى ا�� �/�. ا�&��� �وا�?�!�3 �وا����� �وا�:�=� ��Uوا��و

�������������������������������������' ا �  .��$&�������������������������������������#ةا����������������������������������������م �
2 .        _K��ه T�� ��#:�� �d3��! ا��$&��#ة '������T ا�����م �Gا X��U�4

  .اB8?���� إ�� ���; ا�#ول
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        االتفاقيات الخاصة بحماية الفئاتاالتفاقيات الخاصة بحماية الفئاتاالتفاقيات الخاصة بحماية الفئاتاالتفاقيات الخاصة بحماية الفئات
  

  !�23 ��ت ا����/�� ���H2Pا-
  

  ا��Q �� �23ق ا�H2P : أو!
  

�$���; وا�$:#94 وا8!��7م ����� ��ار � mv��$�#ت و�ا
' ا��$&#ة ا������ ا����� �  1989 !�/��2 20 ا��1رخ /. 44/25

���دة �21990 د�= �B :2رA4 �#ء ا�=?�ذ� �H/49، و   
  

   �88# =�����88اع أدوات ا��88W� 88&بU�88 21 �88م ا����� 1993  �88��/
 J88�Q �885دق 
��8   14 ا���در ��c�4-93 =4     �8#& ر 6   �� 1993      �8# �8�'C8) ا�'�82ذ و�Q i8/Tود ،

��88ة ا�&����88 
�88د   و�885رت #�88 ا1993 �����88ز  21&>�4440 k�د"'88I& 19 ���88ر
1996  

  
��I"�ا��  

  
  إن ا��ول اCD&اف #� هNM ا!�23 ��،

  
 XE ���4 ،ا��$&���#ة '���Gق ا����]� .���/ ����=���2����دئ ا���� ����H/ى أ!���^ و����B إذ
    'J���H&و� �ة ا�2� �4�UG�7ء ا�أ ;���� ��R`$ا�� �ا8�$�اف ����Eا

�$��:�ف، أU���س ا�&�4�� � ������Hا� ����sو �ا��$��3و4 .��/ '�� وا��#ا���� وا���3
  ا�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'،

            .�/ #�4#� T�' ا��$&#ة �# أآ#ت Gب ا��r $�2ره� أن�7; /. اB وإذا
ا���[����ق إ�H&������ ����J!��4ق ا����U�UG� �a!����3ن و��Eا���� ا�?����د و����#ر_، 
��3$�ى    ;��/�Bو �� ا�$�8����. ���#������� ;/#��B أن ����و�H��#ت ا����gم �
     ،z3����������������/أ �ا�&�4���������������� T����������������  ا�&������������������ة /����������������. ������������������ 

Gرك أن ا#��B ق   وإذا���H&� .�����ن ا��\���Vا .��/ ،m��=���' ا��$&��#ة ���# أ�
اV!�3ن و/� ا��T4#J ا�#و���T ا��H&� T�R�dق اV!�3ن، أن �XE إ!�3ن    
��f ا��:�Eك، دون                 B .�/ ق وا�&�4��ت ا���اردة��H&9 ا�$�$; �����; ا�F
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                 u=�ن أو ا�����أي !�ع T أ!�اع ا�$���g آ���$���g ���23 ا��=�:� أو ا�
. أو   أو ا��t��� أو ا���T4# أو ا����  ����Hا� X��RGأو ا _�����s أو .U��3��أي ا��

                  ،f�ذ� ���� m�H?Bوا ،��k� ;�v. أو ا�[��وة أو ا�����# أو أي و�ا�8$��  
' ا��$&�#ة ��# أ��=�m /�. اV��\ن ا������. �&H��ق              Gأن ا �وإذ B �� إ�
 ،T�$������R�k #ة��3������  اV!�������3ن أن ��q?��������� ا�&������9 /������. ر��4������� و

���$��; وا�c�2��    وا�$=��� =�J �`ن ا�UGة، ���$�2ره�� ا��F�#ة     � ���U�UGا
       ���B أن .t2=4 ،ل�?NGا �R�d; أ/�اده� و���� �=�� ور/�ه�� ����2qا�
 X������Eع ا�\q�����v8ا T����� TE�$�����$� T������$ا�&��4������ وا��������3�#ة ا�\ز
  �������������������������������������13و����JB داX�����������������������������������k ا���$������������������������������������;،   

                 ،�H�U�=$وإذ �HB �`ن ا�X�?q، آ�. B$����ع �B ^$�:�dr����� آ��\ و
         ���p�� ��c�� .�/ ` �=4 أن .t2=4            ،'وا�$?��ه �ا����3دة وا��&2� T� ��� .�/ �  

وإذ B���ى أ!��^ t2=4��. إ���#اد ا�X��?q إ���#ادا آ���\ ��&���� �F���ة /�د4��� /��.    
�' ا��$&�#ة،                   Gق ا��]� .�/ ��=�ا���$�; و���B$�^ ���وح ا��[�X ا������ ا���
و�R�:���k ������وح ا����3�' وا��Eا����� وا�$����3z وا�&�4����� وا�������3واة    
  واkV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ء،

�X�?q ��#        وإذ 7B; /�. ا�$�2ره�� أن ا�&�   � ��R�k ��4��ر ��/��B ���� إ��
 و/�� إ��\ن HF��ق       1924ذآ�ت /. إ�\ن �=�) �&�Hق ا�X�?q ����م          
     .��/ ���!���/�T4� ��B / �2 ا�[���!. 20ا�X��?q ا���Kي ا�$�#B��^ ا�������� ا���

1959                #�Jا�� � وا���$�ف �^ /�. اV��\ن ا������. �&H��ق اV!��3ن و/�
      ��U��3وا� �ق ا��#!��H&��� ص�dا�#و�. ا�)���U8و     T�Bو  23 /. ا����د 

و/���� ا��J���# ا����#و�. ا�d����ص ������&�Hق ا�8$���:�د4� وا��$�8������  ) 24
  ��/�H]ا���دة   (وا� ./ ���U 8ك ذات  ) 10و�E:�وا� ��U�UGا 'e=ا� �و/

        ،X�?qا� ���d� ���=ا��� �ت ا�#و�����e=وا�� �::d$آ�8ت ا����� ��  ا�:
��.،  أن ا�X?q، ��23 �#م !��7^ ا�2�#!. و        "وإذ 7B; /. ا�$�2ره�     Hا��

                ���!�!�� ��4��F f�ذ� .�/ ���� ،�R�k �4��ور �إ��اءات و��4 �4&$�ج إ�
=�2U�X2� ، ا��8دة و��#ه�    "            ،X�?qق ا���HF \ن��آ��� ���ء /�. إ fوذ�  

 ����!�!�Hوا� �����9 ����2���دئ ا�8$�����وإذ B�� �� إ���� أEF���م اV���\ن ا��$�
��; ا8ه$����م ا�d���ص ���&���7!   ،'J$4����ل ور���?NGا �4����&� ��� ا��$��:

��' ا��$&��#ة G# ا���ا�� �� ا���:��T4# ا����N=. وا���#و�.، وإ������وا�2$=��. �
، وإ���� )��ا���# �T���E (ا���#!�� ا�=��ذ����� Vدارة �c��rن ����7ء اFG��#اث    

اV���\ن ��� `ن 4��F��� ا�=���3ء واNG?���ل أY=���ء ا�q���ارئ وا��=�ز����ت      
،�&�  ا��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
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��#ان ا�����'، أN?��8 ��4� �ن /�. ���وف                   � ;���� ./ ،��Y ن`� '�3B وإذ
      ،���R�k ة����ا� ��4�t���، و���`ن ه��81ء اNG?���ل 4&$�����ن إ���� �2���R  

    ����/�H]و�����^ ا� ����r X��آ #�����HB ���$2���ر ا��ا���� أه���ا8 .��/ K��k`B وإذ
    ،�H���������������U�=$ �������������������B ^������������������Bو X��������������?qا� �4����������������&�  

وإذا B#رك أه��� ا�$��ون ا��#و�. �$&�T�3 ���وف ��� � اNG?��ل /�.                 
،���#، و���U 8 /. ا�2�#ان ا�=�� Xآ  

#�.�4 � ��� mH?Bا  :  
  ا��gء اGول

  1ا���دة 
        ���=� ا�X��?q آ��X إ!���3ن ���' 4$����وز ا�[���=�4 ،������?B8ا _K��اض ه���sG

^��� 92q=ن ا���!�Hا� ����� fذ� X2� #rا�� TU ~�24 '� �  .� �ة، 
 
  2ا���دة 

1 . �J=�7Bو ����?B8ا _Kه ./ �&vق ا����H&اف ا��NGم ا�#ول ا�$&B
  J$48�� ;7d4 X?N XE�   ��e=ا� ��t� ،g���$أ!�اع ا� T� دون أي !�ع 

����^ أو ����!J' أو       � .!�!���Hا� .��Rأو وا�#4��^ أو ا�� X��?qا� �:��=� T���
               .��Hا� 'J��Rأو أ _��s أو .U��3ا� 'J4أو رأ 'J=4أو د 'J$t� أو 'J3=�
أو اYV=��. أو ا�8$�����.، أو Y���وJB'، أو ����gه'، أو ����#ه'، أو أي     

��������������������������������������������������������������������������k� ;�������������������������������������������������������������������������vو.  
�X�?q ا�&���4�       Kd$B ا�#ول اNG��ا   . 2� X�?E$� �2�U�=ف ����; ا�$�#ا��� ا��

� أU���س �آ��g وا���#ي ���� ����p�Hب ا����Hأو ا�� g�����$ل ا��E��rأ ;����� T��
��^ أو أ���7ء اUG��ة، أو أ!� J$q' أو               � T��!�!�Hء ا���RوGأو ا X?qا�

'JBا#H$�  .�راJp' ا��� �2��J= أو 
 
  3ا���دة 

1 .    ���U ،ل����?NG�� 9�����$B .���$اءات ا������Vا ;������ .���/  ����J� m����اء ��
U1�����3ت ا����4����� ا�8$��������� ا�������� أو ا�R�d�����، أو ا��&�����آ' أو  
         z��:��� ولG$2��ر ا�، ��4. ا8�ت ا�$ ���4�c�Jأو ا� �دار4Vت ا�q�ا�3

 ��  .ا�X��������������������������������������������������������������������?q ا�?��������������������������������������������������������������������7
�X���?q ا�&��4���� وا����4�����        . 2� T�7���B اف ����`ن����NGا����#ول ا #���J�$B

p�����R^ أو ا�\ز$����T ��/�ه���^، �ا������ HF����ق ووا�2����ت وا�#4���^ أو أو
��sه' T اG/�اد ا��13و��T ��!�!� �=^، وK�J� �H�H&B ،Kd$Bا ا�t��ض،        
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 ����������������p\ا�� �دار4��������������Vوا �ا�$��������������#ا��� ا�$�������������� ���4 ;�����������������.  
X���?EB ا����#ول اNG����اف أن �H$B���# ا��U1����3ت واVدارات وا���ا/���9  . 3

      �J$����vل �����������4 ا�$���. و����?NGا �4�����F أو �4�����ر T���� �ا�����13و�
    �U 8و ،�:$dت ا���q�����. ا��3\� وا��:&� و/�� ��#د             ا�3 .�/ ���

�F�! T� آ?�ءة ا�rVاف f�Kوآ ،X���� 'J$�F\Rو �J�?��.  
  
  4ا���دة 

    T��K��d$B ا���#ول اNG���اف آ��X ا�$��#ا��� ا�$�� ���4� واVدار4��� و��sه��� 
           �����?B8ا _K�ه .�/ �J� ق ا���$�ف�H&ل ا����V ��p\و/����  . ا�$#ا��� ا��

ا�8$����� وا�[�/�H�Kd$B ، ا�#ول ا�NGاف �$4��H&��� 9ق ا�8$:�د4� و
4�gم، /. إN��ر             ��]�Fو ،�F�$ارده� ا���هK_ ا�$#ا��� إ�� أ�:� F#ود 

  .ا�$��ون ا�#و�.
  5ا���دة 

B&$�م ا�#ول ا�NGاف 13و���ت وHF��ق ووا�2��ت ا��ا��T4# أو، �=�#             
      ^����� w=��4 ��23��F ����أو ا���� ����Uة ا������UG�7ء ا���ا�8$���7ء، أ

���.، أو اGوR����ء أو �s���ه' ��T ا�d��rGص ا����13و��T     ا�����ف ا�&�
          X��?qرات ا�#��� ;�� 9��?$B ���H4�q� أن 4���/�وا .��/ ،X��?qا� T��� ���!�!��
��رU��� ا�X��?q ا�&H���ق    #��=� T����p\د ا�����rرVرة، ا�$�����^ وا���q$ا��

����?B8ا _Kه ./ �J� ا���$�ف.  
  6ا���دة 

  .��ة�B$�ف ا�#ول ا�NGاف �`ن ��HF X?N XE أ�R\ /. ا�&. 1
��H� TEء ا�X?q و!��_. 2 #F �  .X?EB ا�#ول ا�NGاف إ�� أ�:

 
  7ا���دة 

1 .                   '�Uا .�/ ^�Bو8د K�=X�34 ا�X?q ��# و8دB^ /�را وE4��ن ��^ ا�&�9 
                   ��/��E��ن، ا�&�9 /�. Vن ��^ ��#ر ا��E4، و�وا�&9 /. اآ$�3ب �=��3

 �����������������������������������������J$4��ر ����������������������������������������H�Bوا�#4���������������������������������������^ و.  
/J!�!�H� ���H��� ا����X��?EB  .=N ا���#ول اNG���اف إ�����ل ه��K_ ا�&H���ق و   . 2

 �����U8ا ا�����#ان، وK��J� ��وا�$gا�JB��� ������� ا���:�Eك ا�#و����� ا��$��:
f�K� م��H#م ا��ل �F ./ ��3=4' ا��#� X?q�4$�2 ا� ��]�F.  
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  8ا���دة 

� ه�$4^ ��� . 1�J�$B# ا�#ول ا�NGاف ��F$�ام 9F ا�X?q /. ا�&?�ظ �
    ����� ،�����pا��� ^B\��Rو ،^���U�3$^، وا��=� f��ذ� .��/  _���H4 يK��ا�=&��� ا� 

  .������������������r ������������������s Xk#����������������B دون f����������������ن، وذ��!�����������������Hا�.  
2 .  ���R�=� X��أو آ ����� T�� ������r ����s ���H4�q� X��?N م أي���F إذا

 X��أ� T�� T�$2��U�=ا�� �#ة وا�&��4���اف ا�����3���NGم ا���#ول ا#��HB ،^��$4ه�
  .ا�UVاع �}��دة إ�2Yت ه�$4^

 
  9ا���دة 

� آ���    . 1���_ T�7��B ا���#ول اNG���اف ���#م /��:X ا� X��?q���T وا�4#��^ �
   ���e! دة����ره=��� ���}��اء إ ،�:�$dت ا���q�=�J��، إ8 �=��#� HB���ر ا���3
   X:���?ا ا�K���أن ه ،����J� اءات ا��������ل�����Vوا T�!ا����H�� ����H/و ،��p�7����

    ��و�# 4�gم [X ه�Kا ا�H��ار /�.         . �vوري �:�ن :��z ا�X?q ا�?7
��� ا�X�?q أو إه����J�� ��^، أو                  �� T4#�ءة ا��ا���Uإ ���F X] �=�� ���F

 ����4 �#�=� �����T وT����$4 اdB���ذ ����ار ��� `ن &��X إ��:��?=� ا��ا���#ان 
X������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?qا�.  

��T ه��K_ ا�����دة، B$���ح ������;  1/��. أ4��� د����وى HB���م ����\ �����?�Hة   . 2 
   T���� ح�:���/Vى وا��اك /���. ا����#�$���r\� ����R�?ا� �اف ا���=��������NGا

  .و�J��������������������������������������������������������������������ت !�eه�������������������������������������������������������������������� 
3 .      T��� وا�#4��^ أو T��� X:��?=ا�� X��?q9 ا���F اف���NGم ا���#ول ا���$&B

F$?���ظ ���:�رة =$�e��� ��\����ت dr��:�� واB��:�8ت    أF��#ه�� /��. ا8 
                  ���:��z ا�X�?q ا�?�7 ;� f�رض ذ����B وا�#4�^، إ8 إذا \�E� ة�r�2.  

/. ا�&�8ت ا�$. �J�/ ` =4 ه�Kا ا�?�: X��T أي إ���اء اBKdB�^ دو���                  . 4
  X��?qأو ا� ����J����T ا���#ول اNG���اف، [���B X����4 أF��# ا��ا���T4# أو آ

���� /�. ذ��f ا��/��ة     ( ا�$�X��F أو ا��/��ة    �\F$��ز أو ا�&u2 أو ا�=?. أو     
        wd �ا� �ز ا�#و�����$Fء ا�=Y�2 أU يG ث#&B .$)ا�    �ا�#و�� f��B م#�HB ،

              ��k� �7��� ،=# ا�8$��7ء�أو  ،X?qأو ا� T4#ا���� ،��q=# ا��ف �qا�
�ت اU�UG��� ا��R�d� ��X�& و���د ���7 اUG��ة              ��T ا�UGة، ا���

  �p�tا�)     T�2p��tة ا���UG�7ء ا�ت          إ8) أو أ���� إذا آ��ن HB�#4' ه�K_ ا���
  X?qا� z��:� u�� .             ���� ��B�$B 8 أن f�K�اف آ��NGا��#ول ا T�7Bو
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               ����، /�. F�# ذاB�^، أي !$��v �p��رة ��� wd ا���=�qا ا�Kه X] '4#HB
)T��=ص ا����drGأو ا.(  

  10ا���دة 
� ا���#ول اNG���اف ������� ا�?H���ة     . 1�����T 1و/g��$�\� ���Hام ا��ا���; � 

�J ا�X��?q أو    ، e=B��� 9ا�����دة #��H4 .��$2���ت ا��qاف /��. ا����NGا���#ول ا
وا���#ا_ ���#�kل دو���� N���ف أو �tدرX���r ;���� #:��H� ���JB اUG���ة،         

 ��4���Uو �وإ!���3!� �إ����4�� ���H4�q� .  8أ f�K��اف آ���NGا���#ول ا X��?EBو
      ���qا� .#�H ���T هKا ا�v �p�$! X�2H��رة � ��N '4#HB ��� �B�$B

� أ/�������������������������������������������اد أU�������������������������������������������ه'�������������������������������������������  .و�
�?$���T ا�&��9 /��. اF8$?���ظ     ��X��?q ا���Kي 4 . 2$d T���$وا���#ا_ /��. دو� '���H

�:�رة =$�e� ��\��ت dr:�� واB�:�8ت r�2��ة �E�\ وا�#4�^، إ8             
  ��p�=]$Uاف       . /. ��وف ا�NGام ا�#ول اg$�8 �H/وو �4�tا� _KJ� �H�H&Bو

��T ا�����دة  ����2��� ا�?H���ة   9    X��?q9 ا���F اف���NGم ا���#ول ا���$&B ،
    ،#���#ه' ه�'، و/�� دk��ل ���#ه'               ووا�4#^ /. �tدرة أي �� f�ذ� .�/ ���  .

��J�� ا�H��!�ن         � w=�4 .$د ا���H�و7d4 8; ا�&9 /. �tدرة أي ��# إ8 �
���T ا�����N=.، أو ا�=e����م ا������م، أو  Gا �&��4���� �ور4����v ن����EB .���$وا�
ا�:&� ا����، أو اlداب ا����� أو HF��ق اT4��kl وJB��4�F' وEB��ن              

; ا�&�Hق ا�kGى ا���$�ف � �H?$����?B8ا _Kه ./ �J.  
 
  11ا���دة 

Kd$B ا�#ول ا�NGاف B#ا��� ��&/�E� XH! اNG?�ل إ�� ا��dرج و�#م . 1
 �و�� ��s رة�:� 'JBد��.  

وKJ� �H�H&Bا ا��tض، B �; ا�#ول ا�NGاف �H# اB?���ت �p�=Y� أو . 2
��p�� ت���?Bا �$�#دة ا�NGاف أو ا8!��7م إ�.  

 
  12ا���دة 

� X��?EB  T4���EB ا���#ول. 1����X��?q ا�H���در �� ������?B8ا _K��اف /��. ه���NGا 
 Xp�3��/��. �����; ا�� �راء �&�4��lا f���B T��� ����2�$9 ا���F ���R�dا� ^��pرا�
        X�?qا� T3�� �H/$�2ر ا��ا�� و�ا8 X?qراء ا�� ���Bو ،X?qا� u�B .$ا�

  .و!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7^
و�KJا ا��tض، B$�ح ���k ^��� ،X?qص، /�R� اU8$��ع إ���^ /�.            . 2

  �p�7� ل          أي إ��اءات\�k T�r�2��ة، أو  ��� وإدار�4� u��B ا�X�?q، إ
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�H���!�ن       � ����pا��V# ا���ا�Hا� ;�� 9��?$B ���H4�q� ،����p\ ���cأو ه� X��]�
.=Nا��.  

  13ا���دة 
1.   ���4�F 9��&ا ا�K��ه X� ��4ا�$��2���، و �4���F .��/ 9��&ا� X��?q�E4���ن �

��J�H وإذا�$�J، دون أي         Bر و�E/Gت وا����� ���; أ!�اع ا���N
�����Hل أو ا�E$���� أو ا��2q���، أو ا�?�T، أو           ا�$�2ر ��&#ود، U��اء     

X����������������?qره����������������� ا��$d4 ى�����������������kأ �������������������Uو �4����������������`�.  
�4���ز إk���7ع ��رU��� ه��Kا ا�&��9 �����2 ا��H���د، ��� �ط أن . 2

       .�����4 ����� T�`����$� �����  :w=����4 ا�H�����!�ن ���J����� وأن EB�����ن 8ز
  اF$�����������������ام HF�����������������ق ا��t����������������� أو J$������������������U'، أو، ) أ(
T ا���N=. أو ا�=e��م ا����م، أو ا��:&         ) ب(Gا �4��F  أو ��� ا���

�  .اlداب ا���
  14ا���دة 

1 .T4#وا���#ان وا� �E?ا� �4�F ./ X?q9 ا�F اف�NGم ا�#ول ا�$&B.  
2 . �����2B ،f�K���وآ T4#���ق ووا�2����ت ا��ا�����HF اف����NGم ا����#ول ا����$&B

                 ^�HF ��Uر�� .�/ X�?qا� ^����B .�/ ،^���� T��!�!�Hء ا���RوGا ،���&��
������������; �������������#رات ا�X������������?q ا��$q�������������رة  '�3������������=B �������������H4�q�.  

8 �4���ز أن d4��7; اJ�V���ر �����T4# أو ا���$H��#ات إ8 ���H���د ا�$��.      . 3
��J���� ا�H����!�ن وا�\ز���� �&��4���� ا����3\� ا������� أو ا�=e����م أو � w=���4

T4�k�� ��U�UGق وا�&��4ت ا�H&أو ا� �  .ا�:&� أو اlداب ا���
 
  15ا���دة 

�B$�ف ا�#ول ا�NGاف �&H��ق ا��4�F .�/ X�?q� T4��EB ا�������ت               . 1
  .��  .و/��������������������������� 4�F��������������������������� ا�8$����������������������������ع ا���������������������������3

2 .     ��vد ا��?�و���Hا� ��s د��� �ق �`4�H&ا� _Kه �Uر�� #��HB 8 ��4ز
                �!��:�� .�Nا�H�4د ;��$���H!�ن وا�$�. �J�7�$HB ا���7ورة /�. � �H2N
��T ا����N=. أو ا���3\� ا������ أو ا�=e���م ا�����م، أو �&��4��� ا���:&�    Gا

  .��t وJB�4�F'ا���� أو اlداب ا���� أو �&��4� �HFق ا�
 
  16ا���دة 

1 .   .��/ X��?q�� .!�!���� ����s 3?. أو���B ض����B 8 �4���ز أن �4���ى أي
  ����s �3س��B��F��^ ا�R�d��� أو أB���U^ أو =�g��^ أو �اB\��U^، و8 أي 



 122

 ̂ $����������������������������������������U أو ^/� ��������������������������������������� .!�!����������������������������������������.  
[X هKا ا�$��ض أو ا���3س. 2 T�9F X?q /. أن 4&��^ ا��H!�ن �.  

  17ا���دة 
�� ا�$��. 1BدJ4�� و�p���U اV���\م   �B$��ف ا���#ول اNG��اف �  �Jا� ���?�����

       �$��r T�����ت وا�����اد ��� ا������� X��?qل ا��:��F ����!�EوT�7��B إ
�f ا�$. J$3B#ف g4g�B ر/�ه�$�^       B �R�d، و��وا�#و�� ��=Nا��:�در ا��
   ���H�H&Bو ،�����Hوا�� �ا����3#4 ^$&��Rو �وا���=�4�� ����Fوا��و �����ا�8$��

4������������.�K�����������J_ ا������������4�t�HB ،������������م ا������������#ول اNG������������اف �������������� :  
��ت وا����اد ذات ا��=?���          ) أ(��� !� � ا�����B ��; و�p��U اV��\م �

�X���������?q وو/H���������� �����������وح ا������������دة  � �����������/�H]وا� ������������29ا�8$��،  
���ت   ) ب(��B�� ��; ا�$����ون ا���#و�. /��. إ!$���ج و2B���دل و!�� � ه��K_ ا���

� ا���������:�در ا�[�H/��������� وا��N=��������� وا�#و����������،$�������r T�������  وا����������اد 
  !��������������� �ه�،B��������������� ��; إ!$����������������ج آ$���������������� اNG?����������������ل و  ) ج(
� إ4\ء �=�4� R�k� �F\$����ت ا��4�t��   ) د(�B ��; و�p�U اV�\م �

���ت أو إ��� ا���E3ن    �Gت ا����� T ����� ��X?q ا�Kي 4=$�. إ��
،T������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������RGا  

��ت           ) هـ(���T ا��� X?qا� �4���� ��p\ ��J���B �2دئ ;vو ;�� B
                T�Bم ا����د��EFأ ;�vو ;� ،^&��:�� �7�B .�$18  و 13وا���اد ا�   .�/ 

  .ا8�$�2ر
  18ا���دة 

K��2Bل ا���#ول اNG���اف ���:�رى �J��#ه� �����7ن ا8�$���اف ����2��#أ    . 1
                 X�?qا� �����B T�� �آ�$ �ا�Xp�H إن آ\ ا��ا��T4# 4�$&�\ن �13و���ت 

�. ��9B ا��ا�T4# أو اGو��Rء ا��3F ،T��!�!�H ا�&���،         . و!��_� ;HBو
��:��z ا�X��?q  وEB���ن. ا����13و��� اGو���. ������B T��� ا�X��?q و!����_      

  .����������������������U�UGا 'J�v����������������������; اه$������������������������ ��  .ا�?����������������������7
2 .   ����� ،������?B8ا _K��/��. ه �ق ا���2=�����H&ا� g��4g�Bن و����v X�2��U .��/

                  T4#�ا���� ���p\#ة ا���م ا����3#�HB أن �����?B8ا _K�اف /�. ه��NGا�#ول ا
          ��J��و��و��Rء ا�T��!�!�H /�. اq�v8\ع �������c3ت ���B�� ا�X�?q و�

U1�����3ت و�ا   �4�����qB X����?EB ل   أن�����?NGا �4������ت ر�#����k9 و����/.  
3 .            T4#�ل ا��ا���?NG T�7�$� ��p\ا�$#ا��� ا�� Xاف آ�NGا�#ول ا Kd$B

�ت و�ا/9 ر��4� ا�X�?q ا�$�. ه�' 1ه���ن              #d� 9 ا8!$?�عF T��ا���
�J�.  



 123

 
 
  19ا���دة 

K�����d$B ا������#ول اNG������اف ��������; ا�$�����#ا��� ا�$����� ���4� واVدار4������ . 1
��p\ا�� �����T آ�/� أ�Erل ا��=) أو وا�8$����� وا�$� X?qا� �4��&� 

    ���4�q=ا�� ��������� واVه����ل أو ا����Hأو ا�� �ءة ا�2#!������UVا����7ر أو ا
����� أو اt$���U8\ل، ������ /���. ذ����f اUV����ءة � إه�����ل، وإU����ءة ا���������

أو ا��R���. ا�H����!�!.  ) ا��ا����T4#(ا��=����3�، وه���� /���. ر��4���� ا��ا����#     
) T��!�!�Hء ا���RوGا (   r أو أي ،^���      ̂ �$4���� X�?qا� #J�$4 �k� wd.  
t2=4��. أن X� ��B ه��K_ ا�$��#ا��� ا�������p�F ،���3 ا�8$���7ء، إ����اءات . 2

           T4K�ا� fcو�Gو X?q�/���� ��v; ��ا� ا�$����� �$�/�� ا�#�' ا�\زم �
��E���rل اkG����ى ���T ا����4����،    � f�K���وآ ،'J$4������� X���?qون ا�#���J�$4

      F آ�رةKا�� X?qا� ����� اlن وا�V\غ �=J��     و�$&8�F #4#ت إ�Uءة $
        Xk#��$� f�K��وآ ���J$���$وا����FV� ��� �J!` وا�$&J�/ 9���H��� و����$J��� و

  .ا��7Hء �3F ا�8$�7ء
  
  20ا���دة 

���� أو ا��Kي 8                  . 1pا��� ^�$c�� T� ���pأو دا ��1$��X?q ا��&�وم �:?� �
��f ا�c�2��، ا�&�9          B .�/ ء��H2��� ،.��:��&� ا�?�: ���� ���?F ،^� z�34

 3�����������  .��#ة �B T�$�����������R�k/�ه������������� ا�#و������������� /�����������. 4��F������������ و
2 .               X�]�� ���T�7B ا�#ول ا�NGاف، و/�H� ��Hا!�=J�� ا��N=���، ر���4� �4#

 X�������������������������������������������������������������������������?qا ا�K�������������������������������������������������������������������������ه.  
3 .                ����?E، أو ا��ر، ا�&��7!��TE�4 أن X� B هK_ ا����4�، /�. ����� أ

                 ����V=�# ا���7ورة، ا�أو ا�$2=�.، أو،  ،.\�UVن ا�!��Hا��اردة /�. ا�
و�=�# ا�=e�� /�. ا�&���ل، NG .          .�t2=4?�ل/. �3U1ت =�2U� ����4� ا    

 X���?qا� �������B .���/ �4ار��$���U8اب ا�:���$U8 ����$2����ر ا��ا��إ4���\ء ا8
�4�t��?�� ا�X?q اYV=�� وا�#4=�� وا�[�H/�� وا�dو�.  

 
  21ا���دة 

أو e! g����B���م ا�$2=��. إ4��\ء ��:��z ا�T�7��B/   X��?q ا���#ول ا�$��. HB��� و 
  .������������������ ا8�$2�����������������ر اGول وا��H�����������������م ������������������� 4�  :ا�?����������������7

T�7B أB 8:�ح �$2=. ا�X�?q إ8 ا��3��qت ا��d$�:� ا�$�. B&�#د،               ) أ(
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���ت  ��� أU���س آ��X ا�������H���ا!�T وا�V���اءات ا�������ل �J��� و�� ���H/و
            9���$4 ����/ X�?qا� �ا �&���e! gp�� .=2$أن ا� ،�J� ق�Yا��� ��ذات ا�:
 #=� ،T��=ص ا����drGوأن ا T��!�!�Hء ا���RوGرب وا��Gوا T4#ا�����

� أU����س   ا�8����� ا�2$=���. ������ 'J$H/ا���� '����� T���� ا����q��7ء، ����# أ���$
4�������������gم ������������T ا�������������� �رة، #������������� ������������� ��������������� 'J��:������������F  

4#��� ����4��               ) ب(� ����U$2��ر_ و�ا TE�4 �k� #��B$�ف �`ن ا�2$=. /. �
ا�X��?q، إذا K���Bرت إ����� ا�X��?q ���#ي أU���ة v�F��=� أو $2=����، أو إذا     
 ،^��������=Nو .��������/ ����������p\ ���������H4�N ^ ���������`ي��������� �رت ا��=�4��������K���������B  

�v T���!�ت             ) ج( X?qأن 34$?�# ا� ،�k� #�� ./ .=2$�� �23=��� ،T�7B
  ،.=N�������9 ���������$2=. ا���������$4 ���������/ ��������p�Hا� f�������B دل��������B ��4��������  و

2$=. /. ��# ��k، ) د(�� �23=��� ،T�7B .آ �2U�=ا�$#ا��� ا�� ;��� Kd$B
                 ���s .��� �3�E� ��J�/ Tا��� �رآ� fcأو� ��أن ����� ا���B 8 .=2$د �
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �وع،  

 g�Bز، �=# ا�8$�7ء، أه#اف هK_ ا���دة ��2�B�B #�H��ت أو اB?����ت              )هـ(
�3�، /��. ه��Kا اNV���ر، إ���� v����ن أن  ��Bاف، و���NGدة ا#���$�p�=Y��� أو 

�:$dت ا���c�Jت أو ا��q�k T\ل ا�3 �k� #�� ./ X?qا� �=2B ن�E4.  
  
  22ا���دة 

1 .E$� ��p\ا�$#ا��� ا�� ����?B8ا _Kاف /. ه�NGا�#ول ا Kd$B X?q�� X?
 �H/و �c�8 �2$�4 يK��8، أو ا� gآ� ���&:�ل �� �ا�Kي �34

��Hا!�T وا��Vاءات ا�#و��� أو ا��&��� ا�����ل ��U ،�Jاء R&2^ أو �
 ��!�3!V#ة ا�وا���3 �ا�&��4 �H�B ،�k� wdr 4:&2^ وا�#ا_ أو أي '�

���?B8ا _Kه ./ �&vا��� �H2q=ق ا���H&��� ;$�$ا� ./ T�$2U�=ا�� �� و/
��sه� T ا�:�Eك ا�#و��� اV!�3!�� أو ا��$��H� ��H&ق اV!�3ن ا�$. 

�J�/ �/ا�Nآ�رة أKن ا�#ول ا���EB.  
2 . ،�2U�=� �Bا_  �3F ،اف�NGا�#ول ا �/�B ،ض�tا ا�KJو�

' ا��$&#ة و��sه� T ا��=��eت Gا �J�K2B د�J� ا�$��ون /. أي
�� ا�#و��� ا��d$:� أو ا��=��eت �E&ا� ;�� ا��$��و!� �E&ا� ��s

 X?N وا�#ي T� }&2�' ا��$&#ة، �&��4� X?N آKJا و�3�B#^، و�Gا
 Xأ� T ،^B�Uأ T T4�k� أي أ/�اد T� أو #F��8 8 4:&2^ أ

�ت ا�\ز� ���; X�r أB�U^، و/� ا�&�8ت ��� ا����ا�&:�ل �
G T4�klاد ا�/Gأو ا T4#ا��ا� ��z=�4 ،^B�U ا�$. K�$4ر /��J ا��[�ر �
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&�وم �:?� دا�p� أو  �k� X?N يG �F�=ا��� �ذات ا�&��4 X?qا�
����?B8ا _Kه ./ zv���� Gي �2U، آ�� ه� pا��� ^$c�� T ^$�1.  

  23ا���دة 
��� أو . 1H� ا����ق X?qا� ;$�B اف ����ب�NGف ا�#ول ا�$�B

�� وآ��4�، /. ��وف X?EB �^ آ�ا$^ وg�Bز ا�$��د_ �3#�4 �&��ة آ�
 �رآ$^ ا�?���� /. ا���$�; �3�Bو u?=ا� ���.  

�B$�ف ا�#ول ا�NGاف �&9 ا�X?q ا����ق /. ا�$�$; ����4� . 2
�X?q ا��1هf�K� X و���13و�� T�T ر��$4^، � X?EBو ;� Bو �R�k

��، وا�$. B$\ءم N �J=� م#H4 .$#ة ا��4' ا���3#HB ،ره=� �$�/� ا���ارد
; ��F� ا�X?q و��وف وا�^!���4 T�  .#4^ أو ��sه�� 

3 . �#H#ة ا���ا���3 �/�B ،ا����ق X?q�� �R�dت ا�����$F\� إدراآ�
�?�Hة � �H/ة ا���ارد 2و��ا� ; ،fذ� TET هK_ ا���دة ��!� آ��� أ 

�ن ����4� ا�X?q، وt2=4. أن �H4 T�ا������ ���ا�T4# أو ��sه�� 
� ا�$���' JB#ف إ�� ��vن إ�!�E� F:�ل ا�X?q ا�����ق /�\ �

 ،Xدة ا�$`ه���ت إ�#k، و�ا�:&� �4��ت ا���#kوا�$#ر�4، و
��H^ ذ�f �:�رة 1Bدى Bو ��J�/�$وا�?�ص ا� ،X�� �Uاد ����ر#�Vوا
 _��! fو!��_ ا�?�دي، ��� /. ذ� X?q�إ�� 9�H&B ا8!#�ج ا��$�8�. �

TE�� أآ�X و�^ �� ،.Fوا��و ./�H]ا�.  
� ا�#ول ا�NGا. 4�ف أن B �;، ��وح ا�$��ون ا�#و�.، �2Bدل �

 .2qوا��\ج ا� ��pا���� �ا�:&� �4��ان ا��#� ./ �2U�=ت ا�����ا���
�ت ��وا�=?3. وا����?. ��N?�ل ا������T، ��� /. ذ�f ! � ا���
�ت ا��J=�� وإ�E!�� ا���Rل #dوا� Xدة ا�$`ه���ه� إ�=�� �H�ا��$�

ا�NGاف T�3&B T �#را�JB و�Jرا�JB إ���J، وذ��t� f� T�E�B ا�#ول 
و�Bا�� �:?� R�k�، /. هKا . و�JB�2k ;�U�B /. هK_ ا����8ت
��  .ا�:#د، اF$����ت ا�2�#ان ا�=�

 
  24ا���دة 

1 . .&R 3$�ى ���B$�ف ا�#ول ا�NGاف �&9 ا�X?q /. ا�$�$; �`�
�اض وإ��دة ا�$`ه�X ا�:&.G\ج ا�ا/9 � ./ ^H&و� ^s��� TE�4 .

T و X?N أ8 4&�م أي T�7$� ه�#J� اف �:�رى�NGل ا�#ول اK2B
_Kه �ا�:&� �4��ت ا���#k ��  .HF^ /. ا�&:�ل �

B$��; ا�#ول ا�NGاف إ���ل هKا ا�&9 آ�\ و�k ^��� ،Kd$Bص، . 2
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Xأ� T �2U�=ا�$#ا��� ا��:  
  k?� و/��ت ا��v; واNG?�ل،) أ(
� ا�:&�� ا�\ز$�T ����; آ?��� �B/�� ا���3�#ة ا��2q� وا����4) ب(

� �4�qB ا����4� ا�:&�� اGو���،�  اNG?�ل ; ا�$ #4# �
� /. إ�Nر ا����4� ا�:&�� ) ج($F �4Kt$ء ا��Uاض و�Gا �&/�E

 T�و ���J3� �F�$ا�� ������=E$9�2 ا�qB �J=اGو���، �94�N T أ�ر 
 ،��H=ا� �ب ا� _���Kkة /. �B 94�N/�� ا4KsG� ا��4Kt� ا��E/�� و

،_�N�d��ث ا�c�2� وB ر�qk$�2ره� أ�ا  
�Jت �X2 ا��8ة و��#ه�،) د(�� �2U�=ا�� �ا�:&� �4��ا�� �آ?��  
آ?��� gBو�q� ;��� #4��ت ا���$�;، و���U 8 ا��ا�T4# وا�X?q، ) هـ(

 ���vا�4 ا��g�ت ا�U�UG� ا��$��H� �:&� ا�X?q و4KtB$^، و�������
:&� واRV&�ح ا�c�2.، وا����4� T ا����2q�، و�2دئ F?� ا�

��' /. هK_ ا����8ت �B ��ا�&�ادث، وF:�ل هK_ ا��qH��ت �
�ت،��  و�3��JB# /. اU8$?�دة T هK_ ا���

�4�qB ا����4� ا�:&�� ا�����p� واVر�rد ا��H#م ���ا�T4#، وا�$���' ) و(
�ت ا��$��H� ��e=$' ا�UGة#dوا�.  

 ا�$#ا��� ا�?���� وا��\�p� ��t� إ��tء Kd$B ا�#ول ا�NGاف ���;. 3
��#4� ا�$. �7B �:&� اNG?�لH$ت ا��Uا����ر.  

4 . Xأ� TJ�$B# ا�#ول ا�NGاف �$�g4g وB ��; ا�$��ون ا�#و�. 
 _K9 ا���$�ف �^ /. ه&�� X�Eل ا����Vا �ا�$�B XE � XR#ر�4. إ�

  .Kا ا�:#دو�Bا�� �:?� R�k� اF$����ت ا�2�#ان ا�=��� /. ه. ا���دة
 
  25ا���دة 

 �:$dت ا���q��B$�ف ا�#ول ا�NGاف �&9 ا�X?q ا�Kي �Bد�^ ا�3
 ./ ���Hأو ا�� �ا�2#!� ^$&R \ج�أو  �أو ا�&��4 �4��ض ا���sG

�ا��� دور4� ���\ج ا��H#م ��X?q و����; ا��eوف ا�kGى ذات 
  .ا�:�� �}4#ا�^

  26ا���دة 
1 .&��� X?N XE� اف�NGف ا�#ول ا�$�B ا���7ن T9 /. ا8!$?�ع 

 �ا�8$���.، ��� /. ذ�f ا�$`�T ا�8$���.، وKd$B ا�$#ا��� ا�\ز
.=Nا�� �J!�!�H� �H/ا ا�&9 وKJ� X�Eل ا����V9 ا�H&$�.  

�ا��ة �ارد و��وف . 2 ;=z اV��!�ت، �=# ا�8$�7ء،  .t2=4
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�2ر ا�X?q وا�drGص ا��13و�� T�T إ���� ا� \7/ ،X?q�T أي ا�$
 ���� H4#م T ��!� ا�X?q أو !���� �=^ ��&:�ل �q� ��R ذي �k�

  .إ��!�ت
  27ا���دة 

1 . 'p\ . ��3$�ى  ./ X?N Xاف �&9 آ�NGف ا�#ول ا�$�B
�. وا��وF. وا���=�ي وا��$�8�.Hا�2#!. وا�� _��=�.  

2 . T� ون ا��13و��ن�klص ا�drGه�� أو ا#Fا��ا�#ان أو أ X�&$4
13و��� ا�U�UG� �T ا���Hم، /. F#ود إJB��!�E' ا������ ا�X?q، ا��

X?qا� ��=� ��T ��وف ا���� � ا�\ز`$� ،'JBو�#را.  
3 . ،�JB��!�EKd$B ا�#ول ا�NGاف، و/�e� �Hو/�J ا��N=�� و/� F#ود إ

�3�#ة ا��ا�T4# و��sه�� T ا�drGص  Xأ� T ��p\ا�$#ا��� ا��
�. إ��� ،X?qا� T� T=# ا��7ورة ا��13و���م #HBا ا�&9 وKل ه�

�$4�4Kt$��� 9� وا��3Eء  ���/ ���U 8'، و�ا�# �ا���3�#ة ا���د4� و��ا
  .وا�EUVن

4 . X?qا� �H?! X�:&B ���?E� �2U�=ا�$#ا��� ا�� Xاف آ�NGا�#ول ا Kd$B
 ،X?qا� T� ���� Tا��13و�� T4�klص ا�drGا TT ا��ا�T4# أو 

�qا� �ا�#و� Xkاء دا�Uرج�d���4 . ف أو /. ا� �و���^ �kص، �=#
ا� wd ا��13ول ���� �T ا�X?q /. دو�� أ�kى ��s ا�#و�� ا�$. 

�J�/ ���4 ا�B ،X?q �; ا�#ول ا�NGاف ا8!��7م إ�� اB?���ت دو��� 
�2U�=  .أو إ��ام اB?���ت T هKا ا�X�2H، وآf�K ا�dBذ �2�B�Bت أ�kى 

 
  28ا���دة 

ف �&�9 ا�X�?q /�. ا�$����'، وa� ��H�H&B����ل             �B$�ف ا��#ول اNG��ا    . 1
� أU���س EB���/1 ا�?���ص، HB���م �����^     �����K��J� Xا ا�&��B 9��#ر���4 و��Eا�

.�����������������������������������������������  :k�����������������������������������������������ص ������������������������������������������������� 4
����������;،     ) أ(� �������!�� �������F�$  ��������X ا�$���������' ا�8$������#اp. إ�gا�������� و
� أ�Erل ا�$���' ا�[�!�ي، �Uاء ا���م أو ا��J=�.،      ) ب($r �4�qB ;�� B

[�X إدk��ل   و�B/��ه� وإ�J$F�B ����; ا   �2U�=ذ ا�$#ا��� ا���dBل، وا�?NG
     ،������Jإ�� �=�����# ا�&�������� �#ة ا�����������4' ا��������3#�����HBو '���������!������� ا�$�  

�                ) ج(��� ;������ ��F�$ ،�2�U�=ا�� Xp��Uا�� ���X ا�$���' ا�����.، �� $
  أU��������������������������������������������������������������������س ا�H�������������������������������������������������������������������#رات، 

$���/�ة     ) د( ����=Jوا�� �ا�$���4�� �د4���rرVت وا��2���دئ ا���������X ا���
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$=���������������������������و�J'،������������������������������; اNG?���������������������������ل و/�������������������������� �  
�T              ) هـ( X���H$ا���#ارس وا� .�/ 'e$�=ا��� �$ ��; ا�&��7ر ا��#B ذ�dBا

�����������������������������������������Uك ا�#را�����������������������������������������B 8ت#�����������������������������������������.  
Kd$B ا�#ول ا�NGاف آ�/� ا�$#ا��� ا��=�2U� ���7ن إدارة ا�=�eم /�.           . 2

              _K�ه ;�; آ�ا� ا�X?q اV!�3!�� و4$�ا/�9  � �$4 �&! ��ا��#ارس �
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?B8ا.  

 /��. ه��K_ ا�����?B8� �g��4g�$ وB�� ��; ا�$����ون    HB���م ا���#ول اNG���اف . 3
��'، و�R�d� �J#ف ا�JUVم /. ا��7Hء     �$��� �H��ر ا��$�Gا�#و�. /. ا
          ����� /��. �����; أ!&���ء ا������' و�B����3 ا��R���ل إ���Gوا X��Jا�� �����

و�Bا��� ���:?�  . ا����/�� ا������� وا�$H=��� وإ��� وXp��U ا�$����' ا�&4#[��       
�  .� /. هKا ا�:#دR�k� اF$����ت ا�2�#ان ا�=�

 
   29ا���دة 

1 .�&! �J�� X?qا� '���B ن�E4 أن ��  :�Bا/9 ا�#ول ا�NGاف �
��� وا�2#!�� إ�� أ�:� ) أ(Hا�� ^Bاه2^ و�#را���=B� dr:�� ا�X?q و

،�JB�!�E  إ
B=��� اF$�ام �HFق اV!�3ن وا�&��4ت ا�U�UG� وا���2دئ ) ب(

' ا��$&#ة،Gق ا�]� ./ �U�Eا��  
��� اF$�ام ذوى ا�X?q وه�4$^ ا�[�H/�� و�t$^ و���� ا�R�d�B ،=) ج(

2�# ا�Kي ���4 /�^ ا�X?q وا�2�# ا�Kي ! ` /�^ /. �� ��=Nا�� '�Hوا�
،^B�7رF T� �?�$dوا�&�7رات ا�� XRGا  

إ�#اد ا�X?q �&��ة 3B$ �� ا��13و��� /. �$�; �F، ��وح T ) د(
��=T�3 وا�:#ا�� ��T ���; ا�$?�ه' وا�3�' وا��3$z وا���3واة ��T ا

 T4Kص ا��drGوا �وا�#4=� ��=Nوا�� ��=YVت ا��ا� ��ب وا����
،T���RGن ا�E3ا� �  4=$��ن إ�

  .B=��� اF$�ام ا�c�2� ا����2q�) هـ(
� أ!^ w! ./ u��28 ./ Xk#B هK_ ا���دة أو ا���دة . 2�� �3?4 � 

����� وإدار�JB، ره=� 4�F� اG/�اد وا��c�Jت /. إ! �ء ا���3U1ت ا�$�
� ا�#وام ���ا��ة ا���2دئ ا��=:�ص ����J /. ا�?�Hة ��1 _Kه T 

 ��4����ا���دة و��r$�اط H��q� ا�$���' ا�Kي �B/�_ هK_ ا���3U1ت �
  .ا�#!�� ا�$. �# �J�7B ا�#و��
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  30ا���دة 

 T/. ا�#ول ا�$. �J�/ #��B أ����ت إY=�� أو د4=�� أو �4�t� أو أ�drص 
���ت أو ا��E3ن ا�Gا f�$� ��ن ا�X?q ا��=$��F 8 ��4ز ،T���RG

Gو�fc ا��E3ن T ا�&9 /. أن $�$4;، ; ��H� أ/�اد ا�������، 
^$t� ل���$Uأو ا ،_�p��r �Uر��  .�[�H/$^، أو ا�J�8ر �#4=^ و

 
  31ا���دة 

�B$�ف ا�#ول ا�NGاف �&9 ا�X?q /. ا��اF� وو�m ا�?�اغ، . 1
أ! q� اU8$���م ا��=�2U� �3=^ وا�� �رآ� �&�4� وgاو�� ا���Gب و

  ./. ا�&��ة ا�[�H/�� و/� ا�?=�ن
2 . ./ ���Eا� �ا�� �رآ ./ X?q9 ا�F زg�Bاف و�NGم ا�#ول ا�$&B

� �B/�� /�ص \�p� و$�3و4� �� ;� Bو �وا�?=� ��/�H]ا�&��ة ا�
. وأ! q� أو��ت ا�?�اغ���$U8وا�?=. وا ./�H]ط ا�� =��.  

 
  ��32دة ا�

T اt$U8\ل . 1 ^$4��F ./ X?qاف �&9 ا��NGف ا�#ول ا�$�B
ا�8$:�دي وT أداء أي ��z��4 X أن �E4ن ��qkا أو أن X]�4 إ���� 

��' ا�X?q، أو أن �E4ن �vرا �:&� ا�X?q أو �=��_ ا�2#!.، أو �$�
�.، أو ا��وF.، أو ا���=�ي، أو ا��$�8�.Hا��.  

$#ا��� ا�$ ���4� واVدار4� وا��$�8��� Kd$B ا�#ول ا�NGاف ا�. 2
�ا��ة . وا�$���4� ا�$. K�?=B X?EB هK_ ا���دة ;و�KJا ا��tض، و

أ�EFم ا�:�Eك ا�#و��� ا�kGى ذات ا�:��، �HBم ا�#ول ا�NGاف 
.�  :���^ �kص ��� 4

  B&#4# ��� أد!� أو أ���ر د!�� �\�$&�ق ���X،) أ(
   و��و/^،و�e! ;vم =��U ��3��ت ا���X) ب(
/�ض ����Hت أو �gاءات أ�kى =�2U� ���7ن ��t� إ!?�ذ هK_ ) ج(

  .ا���دة �?�����
  33ا���دة 

Kd$B ا�#ول ا�NGاف ���; ا�$#ا��� ا��=�2U�، ��� /. ذ�f ا�$#ا��� 
 Tا�$ ���4� واVدار4� وا�8$����� وا�$���4�، ����4� اNG?�ل 

� ا��XH، اd$U8#ام ��s ا�� �وع ����اد ا��d#رة وا����اد ا���Y1ة �
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وB ��23F&#دت /. ا����ه#ات ا�#و��� ذات ا�:��، و��=; اd$U#ام 
�J� ر��B8وا ��و�  ��s �H4�q� ا���اد _Kه X]  اNG?�ل /. إ!$�ج 

 
  34ا���دة 

T ���; أ�Erل اt$U8\ل  X?qا� �اف �&��4�NGا�#ول ا #J�$B
Kd ا�#ول ا�NGاف، و�KJ_ ا�sGاض B$. ا��=3. وا�J$!8ك ا��=3.

���^ �kص، ���; ا�$#ا��� ا��\�p� ا��N=�� وا�[=��p� وا��$�#دة 
  :ا�NGاف ��=;

 �وع،) أ( ��s .3=� أي ! �ط �N��B ��� X?qأو إآ�ا_ ا� X�F  
�N?�ل /. ا�#��رة أو ��sه� T ) ب(� .�\t$U8ام ا#d$U8ا

  ا����ر�Uت ا��=�3� ��s ا�� �و��،
�N?�ل /. ا���وض وا���اد ا�#ا��ةاd$U8#ام اU8) ج(� .�\t$.  

 
  35ا���دة 

Kd$B ا�#ول ا�NGاف ���; ا�$#ا��� ا��\�p� ا��N=�� وا�[=��p� وا��$�#دة 
ا�NGاف ��=; ا�q$kف اNG?�ل أو ���J' أو ا��B8ر �G 'Jي �sض 

T ا�ErGل XEr اض أو �`ي�sGا T.  
 
  36ا���دة 

 T X?qاف ا��NGا�#ول ا .�&B ل ا��7رة �`ي\t$U8ل ا�Erأ �p�U
X?qا!� ر/�ة ا��� T �!��.  

 
  37ا���دة 

  :X?EB ا�#ول ا�NGاف
�� أو ) أ(�v Tوب ا���� _��t� �4 أوK�$�� X?N أ8 ��4ض أي

�=�Jأو ا�� �أو ا�\إ!�3!� ��U�Hا� ���Hام أو . ا��#�Vا ���H� ض�?B 8و
#ي ا�&��ة ��23 ��ا�J2EB�4 'p أ�drص T�3ا� T� 'ره���أ XHB 

،'J=� اج�/a� ��!�E  ��Y!. � �ة U=� دون و��د إ
4�F T$^ �:�رة ��s ��!�!�� أو 3�B?��) ب( X?N أ8 4&�م أي .

��H!�ن و8 � �H/و ^=�U ز_ أو��$Fأو ا X?qل ا��H$�و��4 أن ��4ى ا
،�2U�= ��=  ��4ز ��رU$^ إ8 آ���` أ��k و�G:� /$�ة ز

&�) ج( X?N Xآ X��4 �وم 4�F T$^ �}!�3!�� واF$�ام ���Eا
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 T4Kص ا��drGت ا����$Fا ��� /. اV!�3ن، و�H4�q� �Bا�R`$ا��
^=U ا�t�� . T� ^$4�F T&�وم  X?N Xآ X:?4 ،ص�k ^و���

�&� ا�k .7$HB X?q\ف ذ�f، و�E4ن �^ :� �' �4$�2 أن  ،T�t��2ا�
� اB:�ل ; أ ^B�U�94�N T ا���ا�U\ت ا�&9 /. ا��H2ء �

،��p�=]$U8وف ا�e�4رات، إ8 /. ا�gوا�  
� ) د(�&�وم 4�F T$^ ا�&9 /. ا�&:�ل ��3�� � X?N XE� ن�E4

�3�#ة ��!�!�� و��sه� T ا���3�#ة ا��=�2U� \7/ ،�T ا�&9 /. 
 �:$d �q�U أو ��E&T ا�&�4� أ�م  ^!��F ����r ./ T�qا�

� m2أن ��4ى ا� ��� و&�4#ة أ�kى، و/H$3 T�3�� /. أي إ��اء 
X�2Hا ا�Kه.  

  38ا���دة 
J�$B# ا�#ول ا�NGاف �`ن B&$�م ��ا�# ا��H!�ن اV!�3!. ا�#و�. . 1

 T�7B وأن X?q��� �����J /. ا��=�ز��ت ا��3�&� وذات ا�:� �H2q=ا��
  .اF$�ام هK_ ا��Hا�#

��� �T�7B .E أ8 . 2�� �=Eاف ���; ا�$#ا��� ا����NGا�#ول ا Kd$B
24�~ u�k 'J=U � �ة U=� اr$�اآ� �r�2ا 4 $�ك '� T4Kص ا��drGا 

  ./. ا�&�ب
3 . u�k ^=U ~�2B '� wdr أي #�=�B T� اف�NGا�#ول ا ;=$�B

�&�و�=# ا�$�=�# T�� T ا�drGص ا�T4K . � �ة U=� /. ��ا�JB ا��3
 ��4 ،�=U ة� � .!��Y ~�2B '� �J=Eو� �=U ة� � u�k 'J=U mt��

�NGا�#ول ا ����=U �2ه' أآ T�� �4و��Gء ا�q�V .�3B اف أن.  
4 . .!�3!Vن ا�!�Hا� �7$H�� �JB�Kd$B ا�#ول ا�NGاف، و/g$�8 �Hا

ا�#و�. �&��4� ا��E3ن ا��#!��T /. ا��=�ز��ت ا��3�&�، ���; ا�$#ا��� 
��� �4��F T�7B .E� ور��4� اNG?�ل ا��$`g=� T4�Yاع �� �=Eا���

z�3.  
  39ا���دة 

�#ول ا�NGاف آX ا�$#ا��� ا��=�2U� �$ ��; ا�$`ه�X ا�Kd$B .!#2 ا
 XEr أي ��&v ;H4 يKا� X?q�وا�=?3. وإ��دة ا8!#�ج ا��$�8�. �
 XEr �4 أو أيK�$ءة، أو ا��UVل أو ا\t$U8ه��ل أو اVل ا�Erأ T

�� أو ا����H� ا��U�H� أو ا�\إ!�3!�� أو ا���J=�، أو T أ�Erل ا���� �k�
و��4ى هKا ا�$`ه�X وإ��دة ا8!#�ج هc�� ./ _K� . ز��ت ا��3�&�ا��=�

^$  .g�Bز R&� ا�X?q، واF$�ا^ �KاB^، وآ�ا
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   40ا���دة 
�B$�ف ا�#ول ا�NGاف �&9 آX?N X 4#�. أ!^ ا!$fJ ��!�ن . 1

 ; 9?$B �H4�q� X��^ ذ�f /. أن ��4� m2]4 أو f�K� 'J$4 ت أو���Hا��
E� X?q�3س ا�Fإ �ر/; در� ��� X?qام ا��$Fز اg�Bو�#ر_، و ^$�ا

 X?qا� TU .�ا�Bو ��U�UG�3ن وا�&��4ت ا!Vق ا�HF T T4�k��
  .واU$:�اب B ��; إ��دة ا!#�ج ا�X?q و���^ �#ور �=�ء /. ا���$�;

2 . ،���ا��ة أ�EFم ا�:�Eك ا�#و��� ذات ا�: ;وf�K� �H�H&B، و
.�4 �  :X?EB ا�#ول ا�NGاف، ���^ �kص، 

^ �f�K أو إ�2Yت ) أ(�JBت أو ا���Hن ا���!�H� X?qك ا��J$!ء ا��م إد#�
&�eرة ����� ا��H!�ن  TEB '� �23 أ/��ل أو أو�^ �:�ر� ^��� fذ�

،�J��EB=# ار�أو ا�#و�.  .=Nا��  
�E4ن �X?N XE 4#�. �`!^ ا!$fJ ��!�ن ا�����Hت أو f�K� 'J$4 ) ب(

X�Gا ��  :ا���7!�ت ا�$���� �
��H!�ن،ا/$�ا" 1"� �H/إدا!$^ و m2]B أن �  ض ��اءB^ إ�
إ�qkر_ /�را و�r�2ة ���$J' ا����J� إ��^، �94�N T وا�#4^ أو " 2"

�3�#ة  ����^ �=# ا�8$�7ء، وا�&:�ل �� T��!�!�Hء ا���RوGا
  ��!�!�� أو ��sه� T ا���3�#ة ا��\�p� V�#اد وHB#4' د/��^،

"3 "�:$d ��p�7� �cأو ه� �q�U م��� ./ X:?��� �J4g!و ��H$3 و
��H!�ن، �&�7ر 3$ �ر � �H/و �د��� �آ��& ./ ��k`B ا_ دون��د

��!�!. أو ���3�#ة =�2U� أ�kى و�&�7ر وا�#4^ أو اGو��Rء 
 ،���&� ا�X?q ا�?7: ��s ./ f�4$�2 أن ذ� '� � ،^��� T��!�!�Hا�

،^$��F أو ^=U ا�&�23ن ./ Kkإذا أ ���U 8و  
� اVد8ء � �Jدة أو ا8�$�اف ���K!�، واU$��اب �#م إآ" 4"��اه^ �

�T اU$��اب ا� �Jد ا��=�هT�7 وآ?��� اr$�اك واU$��اب `B أو
  ا� �Jد �:��&^ /. �X ��وف T ا���3واة،

d$:� أو " 5" �q�U م��� T�`B ،ت���Hن ا���!�� fJ$!$�2 أ!^ ا�إذا ا
��H!�ن� �H/و ���� و!J4g� أ�H$3 ��p�7� �cا ه�Kه ./ �e=دة ا���{� 

،f�K� ��2B �vو�?  ا��Hار و/� أ4� B#ا��� 
"6 " X?qا� ���3�#ة $��' r?�ي ��!� إذا K�Bر � ��ا�&:�ل �

،�J� 9q=أو ا� ��  /J' ا��t� ا����$3
� أY=�ء ���; �اXF ا�#��ى" 7"��B �R�dا� ^B��F ام�$Fا T�`B.  
3 . T�!ا�� ��3� ا�#ول ا�NGاف �$��4g إ��B ت�q�Uوإ��اءات و
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� أ!J' ا!$�EJا �#4 T4Kل ا��?NGا ��� �:�:k �H2q=و�3U1ت 
��J' ذ�f، وR�k� ا���Hم ��� � m2]4 أو f�K� ن��J$4 ت أو���Hن ا���!��

.�4:  
TU #4#&B د!�� 4?$�ض دو!�J أن اNG?�ل ��J4#� u' اGه��� �J$!8ك ) أ(

  ��!�ن ا�����Hت،
�� ه81ء اNG?�ل دون اU$:�اب ا�dBذ B#ا��� �=# ) ب(ا�8$�7ء ����

ا����ء إ�� إ��اءات ��p�7�q4�r ،� أن B&$�م �HFق اV!�3ن 
\  .وا���7!�ت ا��H!�!�� اF$�ام آ�

[X أوا� ا����4� واVر�rد وا�rVاف، . 4 ،�?�$dB$�ح �2�B�Bت 
 .=Jوا�$#ر�4 ا�� '��وا�� �رة، واk8$�2ر، وا�&�7!�، و��ا� ا�$�

T�� اNG?�ل �H4�q� و��sه� �� �#اXp ا����4� ا���3U1�، ���7ن 
� ا��3اء�� 'J; ��و/J' و�� �U�=$Bو 'Jر/�ه 'p\B.  

 
  41ا���دة 

� u�4 أي أ�EFم �EBن أ�Uع إ/�7ء إ�� إ���ل  ����?B8ا _Kه ./ u��
  :�HFق ا�X?q وا�$. �# �Bد /.

  ��!�ن دو�� �Nف، أو،) أ(
�f ا�#و��ا��H!�ن ا�#و�. ا��3ري �) ب(B �� .  

 
  ا��gء ا�[�!. 

  42ا���دة 
� !�qق �� �J�EFوأ ����?B8�2دئ ا � =B اف �`ن�NGا�#ول ا #J�$B

� ا��3اء�  .واXp�U���� ;U ا��\�p� وا�?����، ��T ا��2Eر واNG?�ل �
 
  43ا���دة 

�t� ` =Bض دراU� ا�$H#م ا�Kي أ�FزB^ ا�#ول ا�NGاف /. اU$�?�ء . 1
�=�� �&�Hق K�?=B اg$�8ا �=�� ����?B8ا _Kه ./ �J� ت#J�B .$ت ا��

.�4 ���/ �J���; ������p) ا��=:�ص �q7B X?qا�.  
��H� ا��/��� . 2dا� �!�Eذوى ا�� TT � �ة �2kاء  �=��B$`�) ا�

����?B8ا _Kه ^�qtB يKا���#ان ا� ./ �J� ءة ا���$�ف�?Eوا� . �d$=Bو
�� T �=��T ر���4ه� وX��4 ه81ء اG��7ء ا�#ول ا�NGاف أ��7ء ا�

 f�Kا/. ا���دل وآ�tز4; ا���$��:?$J' ا� d:��، و��4� ا8�$�2ر �
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��3�pا�� ��!�!�Hا� 'e=��.  
3 . 'J&r�B ص�drأ ��p�� T�d$=4 أ��7ء ا���=� ���8$�اع ا��3ي 

 T�� Tا�#ول ا�NGاف، و�XE دو�� �Nف أن dr zr�B:� واF#ا 
  .ر���4ه�

4 .�d$!8آ[� ��4ى اGا ��� �Jrأ �$U #�� �=��ب اGول ��4�7� ا�
T�$=U Xة آ� fو��# ذ� ����?B8ا _Kء !?�ذ ه#� A4ر�B Tو��4^ . 

 Xآ A4ر�B T X�Gا ��� �Jrأ �أر�� X2� ا��$&#ة '��T ا���م �Gا
 �JB�&�r�B '4#HB �ا!$�dب ر��U� إ�� ا�#ول ا�NGاف 4#��ه� /��J إ�

T4�Jr �7نs ./ . #�4 'Y ��p�2?�2 أ��B�B �2B� ��p�� ا���م T�Gا
� هKا ا�=&� �2=� ا�#ول ا�NGاف ا�$. �� T�&rص ا����drGا ;����

����?B8ا _Kاف /. ه�NGا�#ول ا �  .رJ$&r'، و24��Jt إ�
�T ا���م . 5Gا ��اف 4#�NGول ا#���Bى ا���d$!8ت /. ا�$����ت �

' ا��$&#ةGا �H_ ا�8$����ت، ا�$. XE 4 و/� هK. إ�. �H#ه� /. 
�[. ا�#ول ا�NGاف /��E4 ،�J� ��!�!�� ���:! �Jن ا�drGص Y �7رF

 T� أآ�2 �#د ���ن �:&4 T4Kه' ا� �=��ا��=$�2dن ��4�7� ا�
�. ا�#ول ا�NGاف ]��H� �RGات qا�� ��2�sGا ��ا�RGات و�

T�B�:ا�� T4�v�&ا�.  
و��4ز إ��دة ا!$J��d' إذا . �d$=4 أ��7ء ا���=� ��#ة أر�; U=�ات. 6

#4#� T 'J&�r�B �7ء . ��ى�Gا T �3�k �48ة و#��s أن 
ا��=$T�2d /. ا�d$!8ب اGول �7H!�� .7H=Bء T�$=U، و��# ا�d$!8ب 

اGول �r�2ة �H4م رu�p ا�8$��ع ��k$��ر أ��Uء ه81ء اG��7ء 
���H��� �3�dا�.  

� أF# أ��7ء ا���=� أو ا�H$Uل. 7/�B أ!^ إذا �k� �2U يG T� أو أ�
 m� B`د4� �Jم ا���=�، T��B ا�#و�� ا��qف ا�$. �����s ��در �

 T ��H2$ا��#ة ا�� X�E�� �4ه���ر T�� T �k� ��2اk �7ا�� z�r�$�
�=��  .ا��48�، ره=� ���ا/H� ا�

8 ..�kا�#ا �J�e! �=��  .7B; ا�
9 .T�$=U ة�$?� �J2$E  .�d$=B ا���=� أ��7ء 

10 .H�B ا��$&#ة أو /. أي آ�ن 'Gا �H# ا�$����ت ا���=� ��دة /. 
�=��و�B$�; ا���=� ��دة �ة /. ا�3=� وB&#د . =�B �k� �U&#د_ ا�

�، /. ا�$��ع Gا �#ة ا�$����ت ا���=�، و��4د ا�=�J�/ �e، إذا ا�7$
��#ول ا�NGاف /. هK_ اB8?����، ره=� ���ا/H� ا������ ا����.  
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��?�T و�ا/9 �4/� ا. 11 T4�gم  �' ا��$&#ة ��T ا���م �G
����?B8ا _Kه ����� �J?p���� ����/ رة�:� �=��  .qv8\ع ا�

12 . �H/ا��� ،����?B8ا _Kا��= `ة ����� ه �=��X:&4 أ��7ء ا�
 #� ��� �H/ا��$&#ة، و 'Gارد ا� T�E/�ت  ��� ،�ا������ ا���

�r T �  .وط وأ�EFم�HBر_ ا������ ا���
 
  44ا���دة 

�T ا���م . 1G94 ا�N T� ،�=��J�$B# ا�#ول ا�NGاف �`ن HB#م إ�� ا�
' ا��$&#ة، �HBر �4�T ا�$#ا��� ا�$. ا�$�#V �JB!?�ذ ا�&�Hق ��

 f�ا���$�ف ��J /. هK_ اB8?���� و�T ا�$H#م ا��&�ز /. ا�$�$; �$
  :ا�&�Hق

T �#ء !?�ذ هK_ ا8) أ( T�$=U �7نs ./ ف�qا� �و�#�� �23=��� ����?B
  ا���=��،

�ة آU u�k X=�ات) ب( fو��# ذ�.  
zv�B ا�$�Hر�4 ا���#ة ����� هK_ ا���دة ا���اX وا�:��ب ا�$. . 2

 ����?B8ا _Kه ����� �J� #J�$ت ا���� در�� ا��/�ء ��g$�8ا�� �Y1B
و��4 أن X�$ B ا�$�Hر�4 أ�74 . إن و�#ت [X هK_ ا���اX وا�:��ب

 #�\ �$=?�K اB8?���� /. ا�2�r ��J/ �=��� �/�B ��/ت آ����� ���
�  .ا���=

\ إ�. ا���=� أن �EBر، . 3�r �4ا أو����HB m��F 8� �#و�� �Nف �#
�?�Hة � �H/و �HF8 �4ر�HB T ^#HB �T هK_ ا���دة، ) ب (1/. 
�J�4#HB �J� 92U .$ا� ��U�UGت ا���  .ا���

�ت إ�v/�� ذات ��4ز ���=� أ. 4���T ا�#ول ا�NGاف  ��qB ن
����?B8ا K�?=$� ��R.  

5 . u�HB#م ا���=� إ�� ا������ ا���� آ ،T�$=U X�94�N T ا���
�J$q !أ T� �4ر�HB ،.���$�8ا�8$:�دي وا.  

����Jر /. . 6� ;Uق وا�q! ��z�$B ا�#ول ا�NGاف �HBر�4ه� �
�J!ا#��.  

   45ا���دة 
B8ا K�?=B '�#� ا�$��ون ا�#و�. /. ا���#ان ;�� Bل و��/ �&! .�� ����?

����?B8ا ^�qtB يKا�:  
' ا��$&#ة ��q?��� ) أ(Gا ��e=�E4ن 9F T ا��آ�8ت ا��$d::� و
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 � K�?=B ./ �e=ى ا�#� ��]�' ا��$&#ة أن �EBن Gة اgJأ� Tو��sه� 
����?B8ا _Kم ه�EFأ T �J$48ق و�q! ./ Xk#4 .أن �=�� B#�� و�

' ا��$&#ة ��q?��� وا��c�Jت Gا ��e=ا��آ�8ت ا��$d::� و
 �رة �2kا�Jp � `ن  '4#H$� ،��p\ا��d$:� ا�kGى، �B ��23Fا_ 

�J= Xآ �ق و48�q! ./ Xk#B .$ا����8ت ا� ./ ����?B8ا K�?=B . �=��و�
' ا��$&#ة ��q?��� و��sه� Gا ��e=أن B#�� ا��آ�8ت ا��$d::� و

 T' ا��$&#ة �$�HB '4#Hر �4�K�?=B T اB8?���� /. ا����8ت Gة اgJأ�
،�J$q !ق أ�q! ./ Xk#B .$ا�  

X�&B ا���=�، �B ��23Fا_ \��p، إ�� ا��آ�8ت ا��$d::� ) ب(
' ا��$&#ة ��q?��� وا��c�Jت ا��d$:� ا�kGى أ4� �HBر�4 Gا ��e=و

�2 ��� �رة أو ا���N T�7$B اف�NGا�#ول ا T�3�#ة ا�$T�$�=H، أو 
 ���&:B �� إ�� X]�� �J$��F هK_ ا�� �رة أو ا���3�#ة، 

��2ت أو ا�rVرات، إن qا� _Kد ه#:� �JB�Fوا�$�ا �=����\�eFت ا�
  و�#ت [X هK_ ا��\�eFت وا�8$�ا�Fت،

�T ا���م ) ج(Gا ��� ا������ ا���� إ�qB ن`� .R�B أن �=����4ز �
&#دة �H&� X:$Bق ا�X?q،إ��اء درا�Uت ���=����  �4�7� T� �J=�  

�ت ) د(��� ���4ز ���=� أن HB#م ا�$�ا�Fت و��R�Bت ��� 3B$=# إ�
 T�Bد����� \�� �J$H�B44 ،45����?B8ا _Kه T  . _Kه X]وB&�ل 

 ~�2Bو ،��=�ا�8$�ا�Fت وا�$���Rت ا���� إ�� أ4� دو�� �Nف 
���Hت ا�#ول�$� ���&: �  . إن و�#ت.  ا�NGاف������� ا���

 
  ا��gء ا�[��{

   46ا���دة 
� هK_ اB8?���� ����; ا�#ول�  .z$?4 ��ب ا�$���; �

 
  47ا���دة 

94#:$�� ����?B8ا _K7; هdB . T�Gك ا�$:#94 �#ى ا�ER دع�Bو
' ا��$&#ة�  .ا���م �

 
  48ا���دة 

?$��F ����; ا�#ول ����?B8ا _Kه �و�Bدع . Xe4 ��ب ا8!��7م إ�
Rا��$&#ة '��T ا���م �Gك ا8!��7م �#ى ا�E.  
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  49ا���دة 
1 . fR إ4#اع A4ر�B .�24#أ !?�ذ هK_ اB8?���� /. ا���م ا�[\T�Y ا�Kي 4

' ا��$&#ةGا���م ا T�Gي ا#� T4� ا�$:#94 أو ا8!��7م ا��.  
2 . fR إ4#اع #�� �J7' إ��=B أو ����?B8ا _Kه .�ا�#ول ا�$. B:#ق �

أو ا8!��7م ا�� �T4، 24#أ !?�ذ اB8?���� إزاءه� /. ا���م ا�$:94# 
�J  .ا�[\T�Y ا�Kي 4�. �BرA4 إ4#اع هK_ ا�#و�� �JH4#:B fR أو ا!��7

 
  50ا���دة 

1 . T�Gا �^ إ�#HB وأن X4#�B ل�kح إد�$HB ف أن�N �ي دو�G ��4ز
' ا��$&#ة��T ا���م �=#Kp �}�\غ ا�#ول ا. ا���م �Gم ا�H4اف و�NG

 #H� K2&B ا�#ول _Kه m!ر_ ��� إذا آ��qk{� ��N ;���X4#�$ ا��H$�ح 
�J��� m4�:$ت وا��Fا�8$�ا ./ �e=��#ول ا�NGاف �� ��B1 . �و/

 T �Jrأ ��7ن أر��s ./ ،X�Gا ���{ ا�#ول ا�NGاف �Y #�4`B ���F
 _#H� ��T ا���م إ�Gا ��4# ،��B1ا ا��Kه #H� ،~���B m&BرA4 هKا ا�2$

' ا��$&#ةGا �4��اف . ر�NGا�#ول ا T ��2�sأ _#�$�B X4#�B م أي#H4و
  .ا�&��vة وا��:�B� /. ا����B1 إ�� ا������ ا���� ��Vار_

�?�Hة . 2� �H/$��د_ و�4$' ا X4#�B 241#أ !?�ذ أي �T هK_ ا���دة �=# 
_Kاف /. ه�NGا�#ول ا ^�2HBا��$&#ة و '�� � �HB_ ا������ ا���

T�]���2� ا�[s`� ����?B8ا.  
3 . �J$��#ول ا�NGاف ا�$. �2� �g��EBن ا�$�#4\ت، �=# �#ء !?�ذه�، 

� �`�EFم هK_ اB8?���� و�`4� g�� ا�#ول ا�NGاف ا�kGى H2Bو
�J$�  .�B#4\ت H��U� �EBن �# �2

 
  51ا���دة 

' ا��$&#ة !w ا�$&?�eت ا�$. �J4#2B ا�#ول . 1�� T�Gا �H�$4 mو�
� ���; ا�#ول�� �J����$� م�H4ا�$:#94 أو ا8!��7م، و.  

2 .�Jv�sو ����?B8ا _Kف ه#J� ��/�=  .8 ��4ز إ�#اء أي �E4 �?&Bن 
3 . ���4ز U&� ا�$&?�eت /. أي و�m �$���^ إ��rر �KJا ا���=� إ�

' ا��$&#ة، ا�Kي �H4م �=#Kp �}�\غ ���; ا�#ول �^��T ا���م �Gا .
X2� T وz2:4 هKا  ^�H�B A4ر�B Tا��rVر !�/K ا��?��ل ا�$�2را 
�T ا���مGا.  
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  52ا���دة 
 �qk ر��r{� ����?B8ا _Kه T �&3=B ف أن�N �ي دو�G ��4ز

' ا��$&#ة��T ا���م �Gا ��^ إ�U�B . #�� اK/�! ا8!3&�ب z2:4و
�T ا���م هKا ا��rVرGا '�3B A4ر�B ��� �=U ور�.  

 
  53ا���دة 

4����?B8ا _KJ� ��4ا��$&#ة ود '��T ا���م �Gا T��.  
  
  54ا���دة 

 ��!�2UG�� �JR�:! ���&�3وى /. ا�$B .$ا� ����?B8ا _Kه XR�4دع أ
�T ا���م G، �#ى ا�وا�?�!�3 �وا����� �وا�:�=� ��Uوا��و �4g���!Vوا

' ا��$&#ة��.  
dن ا������ن أد!�_، ا���v�?م ا���� ،f�K� �B�2Yل وإ�RG�3 اF ن���
����?B8ا _Kه ��� ;���$��� ،'JB��EF �!�� T.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 139

  
ا�I&و�3آ�ل ا!T���ري !��Q �� �23ق ا�H2P �:9ن ��- ا�2CDل 

 ��Q��!ء و#� ا���اد ا�UI�2ل #� ا�CDل ا	U�وا�*  

  
ا�$�# و��ض ��$���; وا�$:#94 وا8!��7م ����� ��ار ا������ 

�� � 25ا��� وا��3�dن ا��1رخ /.  ا�#ورة ا��263' ا��$&#ة ا���
 �4�2000  

  2002 4=��4 18دg�F Xk ا�=?�ذ /. 
  

،  و�85رت  2003 د"'8I&  4 ا�8��در #�8   1= 01-�5254دق 
/��� �8��c& ر 68    
   �A 2004رس 1 ���ر�k 5191#� ا�<&��ة ا�&���� 
�د 

  
  إن ا��ول اCD&اف #� هMا ا�I&و�3آ�ل،

  
9H&$B .E)1 ( ،�J أ�sاض ا���?B� �HFق ا�X?qإذ �Bى أ!^ ��EFأ K?=Bو

، �4����#ر أن 36 و35 و34 و33 و32 و21 و11 و1وU 8������� ا�������اد 
             X�?qا� �4���F ���?E� ه�Kd$B اف أن�NGول ا#�� .t2=4 .$ا�$#ا��� ا� '�ّHB
  ،����F��Vء و/��. ا�����اد ا���t2ل /��. ا����?NGل ا\t$��Uل وا���?NGا ;���� T��  

3�' �&9 ا�X?q /. ا�&��4� �T   وإذ �Bى أ74ً� أن     B X?qق ا��HF ����?Bا
اt$��U8\ل ا�8$��:�دي و��T أداء أي ����X���$&4 X أن E4���ن �qk���ًا أو 
��. أو    Hا�2#!. أو ا�� ^p��=� أو X?qا� �أو �74 �:& X?qا� '���B X���4
�H������������������������������. أو ا�$�8��������������������������������.،  dأو ا� .������������������������������Fا��و  

��9 إزاء ا�B8��ر ا��#و�. ��NG?��ل            Hق    وإذ �34وره� ����~ ا���q=ا� ;�Uا��ا 
وا��$gا4# وذ��t� fض ��; اNG?�ل واJ�\t$U' /�. ا�t2��ء و/�. ا����اد              
،���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F��Vا  

          ����� ا��$�[Rا��=$ �ة وا��$�ا �U9 إزاء ا����ر�H9 ا����وإذ �34وره� 
/��. ا���F��3� ا��=���3� ا�$��. 4$����ض �J��� اNG?���ل ��� k XE���ص، !e���ًا   

       NGا ;�� ����رU� B �; �:�رة �r�2ة � �J!G      .�/ 'J�\t$�Uل وا��?
  ،�����������������������������F��Vء و/���������������������������. ا������������������������������اد ا����������������������������t2ا�  

    ����J�/ ������ ،(�7���4#ة ا�#���r ت�����ا����� T���وإذ �B$����ف ����`ن ����#دًا 
ا�q?\ت، �Bا�^ �qkًا آ��2ًا ��ا^ اt$U8\ل ا��=3.، وأن ا�q?�ـ\ت          
    ،�ً�3��=� Xt$3��4ُ T�� #����R ����� ���U�=$ 8 XE ��� ��ّt$3�� ���c/ T�]���4  
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�9 إزاء �Bا/� ا     Hوإذ �34وره� ا�         �E2�r ���$gا4�# � XE � ��F��Vاد ا���
   ��B1��ا�� �اm��!�$!V و��sه��� ��T ا�$E=��������ت ا�=�c��r�، وإذ B�� �� إ���
� E2r���ـ�     ����� ����F��Vل /��. ا������اد ا����?NGل ا\t$��Uا ����&/�E�� .ا���#و�

  m!�$!Vة           ) 1999/��=�،  (ا���د T� ��B1ا ا��Kإ��^ ه �J$!ا � ���U 8و
{ واU��$��اد ا�����اد ا�F��V���   إ���� �B���4' إ!$���ج و�Bز4��; وB��:#�4 و���     

� أه�����       ��ا��$���H� ��NG?��ل و��FزJB��� ���#ًا وا�$��وJ� �4��� وإذ B� #د �
    .���/ ���������ت وا����:=��� ا��$�[�E&ا� T����� �9 وا���� �اآ���YوGا�$�����ون ا
 ،m����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�$!Vا  

� ����; اNG?���ل واt$��U\ل اNG?���ل /��. ا�t2���ء  ���وإذ H$�B��# أن ا�H���7ء �
   ����$��� �3���$�U ����F��Vو/��. ا�����اد ا   X��;، 4$��:#ى ����ا���� ���J! د

��) وا�?H�� وا�$?��وت /�. �3$��4ت        d$ا� X� �B .$وا� f/. ذ� �ا���3ه�
ا���#Xk وا���Jآ��X ا�8$������� ا�8$��:�د4� ا������pة وX��q�B ا���#ور ا���Kي    
1Bد4��^ اUG��� واH$/8���ر إ���� ا�$������ وا��J���ة ��T اGر4���ف إ���� ا����#ن   

� !���ع ا����=u وا���3��ك ا��=��3.  ��� ا�\��13ول ��T وا�$�����g ا��2=��. �
      �&���#4���� ا�����7رة وا�=gا�����ت ا�����3H$ت ا�����U2����ر وا����رEا� ����!��
  وا�B8����������������������������������������������������������������ر ��NG?����������������������������������������������������������������ل، 

           T�وا�$�Hدًا =�J أ!^ 4�gم �Kل ��Jد ��/�; �3$�ى ا����. ا����م ���&�# 
� ��; اNG?��ل واt$�U\ل اNG?��ل /�. ا�t2��ء و/�.             �� T�E�J$3ا�� ��N

   B ��ه��G �J=�g�4g ا�� �اآ� ا�������� ���T آ�/��      ا���اد ا�F��V� وإدراآً� 
           ،.=N��ا��:��# ا� ���� T�!ا��H3$�ى إ!?��ذ ا�� T�3&Bو ��  ا���Jت ا�?��

وإذ F\B���� أEF����م ا����:�Eك ا��H!�!����� ا�#و������ ذات ا��\����� �&��4����      
اNG?�ل ��� /��J اB?���� 8ه�ي � `ن 4��F� اNG?�ل وا�$��ون /. ���ل            

  8 ������?Bا���:��# ا���#و�.، وا ����ه���ي ��� `ن ا���ا!��� ا��#!����   ا�2$=��. �
  �����!�!�Hا� �8ه����ي ���� `ن ا��48��� �������?Bل وا����?N��\q$k����ف ا����#و�. �
وا��H!�ن ا��=2q�9 وا8�$��اف وا�$=?��K وا�$���ون /�. ���ل ا���13و���               
=�e��� ا�����X ا�#و����� ر���'     ������?Bل وا���?NGا �وا�$��#ا��� �&��4�� �4����Gا

182           ��?NGا X��� ل�E�rأ أ��Uأ ��e&� �H�ل واdB��ذ B�#ا��� /�ر4��        ا��$�
 ،����������������������������������������������������������������������J���H����������������������������������������������������������������������7ء ��  

 ���Je4 ��� ،X��?qق ا����HF ������?Bا ^��$�H� يK��ا� �����tا�$`�4��# ا� �J�� ��4 وإذ
      ،X��������?qق ا����������HF ���������4��Fو g��������4g�$� ;p���������r امg��������$و����������د ا�  

وا�$�ا/��ً� =J��� �`ه����� K���?=B أEF���م ��!���� ا�����X ��=��; ����; اNG?���ل       
      ��F��Vء و/. ا���اد ا�t2ل /. ا��?NGل ا\t$U2(وا(    � واV�\ن و��!��
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ا�����X ا���$���T4# /��. ا������B1 ا�������. ���E/&��� اt$��U8\ل ا��=��3.        
      T� 31 إ���� 27ا�$���ري ��N?���ل ا��Kي ُ�H��# /�. ا��JE$��U' /�. ا�?$���ة 

 و�p�U ا��Hارات وا�$���Rت ذات ا��\�� �K�Jا        )3( 1996أuq3s  /�ب
 ،�:���������$dا�� �ت ا�#و���������������������c�Jا� T���������� ع ا����������:�درة����������vا���  

�T أ��X             وإذ 7B; /. ا    ���r X�E� ��/�H]ا� '�Hوا� #���H$ا� ��2ره� أه��$�
  9������������������U�=$ XE ������������������� ^������������������p��!و X������������������?qا� �4��������������������F.  

.�4 � ��� mH?Bا #�:  
   1ا���دة 

�e&B ا�#ول ا�NGاف ��; اNG?�ل واt$U\ل اNG?�ل /. ا��t2ء و/. 
  .ا���اد ا�F��V� آ�� ه� =:�ص ���^ /. هKا ا��2و�Bآ�ل

 
   2ا���دة 

  :و�Bآ�ل��tض هKا ا��2
T ) أ( X?N XH! _�7$H�� '$4 X��B أو X�/ ل أي�?NG�2; ا� #:H4ُ

T ا�drGص إ�� �H� �k� wdrء  �������!� أي wdr أو 
T أ�Erل ا���ض؛ �k� XEr ة أو أي`/�E  

t$U�� #:H4ُ\ل اNG?�ل /. ا��t2ء اd$U#ام �t� X?Nض أ! q� ) ب(
�Erأ T �k� XEr ة أو أي`/�E  ل ا���ض؛�=�3� ��Hء 

t$U�� #:H4ُ\ل اNG?�ل /. ا���اد ا�F��V� B:��4 أي X?N، �`ي ) ج(
 ��3=� �q !أو ����&�آ�ة أ ��H�HF �Uر���� آ�!m، ��4رس �Uو
 �2s�2ع ا��rV X?q��4 ����7ء ا��=�3� ��:B أو أي �4&�R

�U�Uأ �ا��=�3.  
   3ا���دة 

 واq !G�  X?EB آX دو�� �Nف أن qtB.، آ&# أد!�، اG/��ل- 1
 �J�/ ت���Hأو ��!�ن ا�� .p�=ا�� �J!�!�� ����� ��ا�$���� �qtB� آ�

 ��� �EB�B m!أو دو��ً� أو آ� �ً��& �EB�B 'pا���ا _Kه m!اء أآ��U
'e=  :أ�Uس /�دي أو 

  :�U ./2ــــ�ق ��; اNG?�ل آ�� ه� ���ف /. ا���دة ) أ(
'1 'm!آ� �H4�N ي`� X?N أو ��2ل '��3B ض أو�� T ��tض 

  :ا�sGاض ا�$����
  اt$U8\ل ا��=3. ��X?q؛) أ(
���z؛) ب(� �ً�k�B X?q�7ء ا��أ XH!  
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  ��d3B ا�X��� X?q ��3ي؛) ج(
'2 ' ��� fوذ� X?N .=2B إ��ار ��� 9p\ا� ��s g?&��� ،��Uم، آ���Hا�

�:�Eك ا��H!�!�� ا��ا�2� ا�$9�2q � `ن � �ً��k XE 4 يKا�=&� ا�
  ا�$2=.؛

�ـT أو B#��ـ� أو �t� X?N '4#HBض اt$U\�^ /ــ. ��ض ) ب(`B أو
� ا�=&� ا�����ف /. ا���دة �  ؛2ا��t2ء �

وإ!$�ج أو �Bز4; أو ! � أو اU$��اد أو B:#�4 أو ��ض أو ��; ) ج(
� ا�=&� ا�����ف /. ا���دة �� X?q��� �H��$ ��Fاد إ���  .2أو ��Fزة 

�#و�- 2� .=Nن ا���!�Hم ا��EF`� �ً=92 ا� .ء !?3^  رهq=4 ،ف�qا� �
. إ�� ار�EBب أي T هK_ اG/��ل أو ا�$�ا1N أو �B �و��&� أي ��

�J=  .ا�� �رآ� /. أي 
3 - 'pا���ا _Kه X��B .$ا� � Kd$B آX دو�� �Nف ا�$#ا��� ا�\ز

�J���N رة�qk $�2ر�7; /. ا8B .$وا� �2U�=ت ا�����H��� �2��.  
4 - X=# ا�8$�7ء، آ�م، �HB  �J!�!�� م�EF`� �ً=ف، ره�N �دو�

13و��� ا�drGص  #4#&B �ا���dB�� ،.=Nذ ا��Vاءات ا��ا�� إ�
وره=ً� .  T هK_ ا���دة1ا8�$�2ر T�4�T ا���اp' ا��&#دة /. ا�?�Hة 

�f ا�#و�� ا��qف �# �EBن 13و��� ا�drGص $� ��!�!�H�2دئ ا�����
  .�ا8�$�2رT�4 ه�p�=� _K� أو #!�� أو إدار4

5 - ��p\ا�� �دار4Vوا ��!�!�Hاءات ا���Vا �اف آ�/�NGا�#ول ا Kd$B 
 X?N .=2B ����� ./ Tص ا�� �رآ��drGف ���; ا�:B X?EB .$ا�

9�2q$ا� �ا��ا�2 �ا�#و�� ��!�!�Hك ا��E:ا� ; � �$4 �ً/�:B.  
 
   4ا���دة 

� و$48- 1��V ا�$#ا��� TKd$B  �J آX دو�� �Nف � �Bا_ �vور4ً� 
� ا���اp' ا�� �ر إ���J /. ا�?�Hة �� ��p�7Hا���دة 1ا� T 3 �#=� 

 ./ ���3$U T?�=� أو �p�Nة  ���EB�B هK_ ا���اp' /. إ�����J أو �
�f ا�#و��B.  

T ا�$#ا��� � �Bا_ �vور4ً� - 2 Kd$B ف أن�N �دو� XE� ��4ز 
�ـ� ا���اp' ا�� ـ�ر إ��Jـ� /. ا�?�Hة� �J$48و �ـــ��V 1 ا���دة T 3 

  :/. ا�&�8ت ا�$��. ذآ�ه�
�f ا�#و�� أو ) أ(B .=Nا� T �ً=Nا� 'J$ن ا����م ا���E4 �#=�

  �H4 �ً:dr' ��دة /. إ�����J؛
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�f ا�#و��) ب(B .=Nا� T �ً=Nا�� �EBن ا�7&�� #=�.  
3 - �J$48و ���V ا�$#ا��� T Kd$B آX دو�� �Nف � �Bا_ �vور4ً� 

�� ��p�7Hا� 'J$ن ا����م ا���E4 �� ا���اp' اl!) ذآ�ه� �=#
3����J إ�� دو�� �Nف أ�kى B أو ^������دًا /. إ�����J و�HB 8م �3$

�J�=Nا� T TNا� �J2EBار �س أن ا����4�Uأ ���.  
4 - �ًH/رس و��B ��p�=� ��p�7� �48آ�ل أي و�Bا ا��2وK8 34$�2# ه 

��H!�ن ا�#و�.�.  
   5ا���دة 

1 -$�B    ة���H?ـ� /��ـ. ا���Jا���� ـ�ر إ�� 'pا�����دة 21��� ا�����ا T��#ر���� 3  
3��ـ' �J�2EB���� /���. أي ��ه���#ة �$���3��ـ'   ���B 3$��ـ����B 'pا����� �J?���R��
    'pا����� �J?���R�� رج#���Bـ�اف و���NGا����ـ#ول ا Tـ����� �ـ����p�� Tـ����ا����
 m�2م /. و�B T���ه#ة �3$��' ا���� Xآ ./ �J�2EB� '��3B ���$3B

��� �وط ا��=��:�ص ���J��� /��. ه��T���� �����/ 9��F8   _K ه��K_ ا���# � �ً��H/ول و
  .ا����ه�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#ات

�� �وNً� ������د        - 2 T�3��' ا��������B X����B ف���N ���دو� m��H�B إذا 
     ���J� ���Jq��B 8 ـ�ى��kـ�ف أ��N �دو���ـ T����ـ��م  '��3��$� �ً��2�N ه��#ة��
��ه#ة �$�3��' ا������T �4��ز �J�� أن �B$2�� ه�Kا ا��2و�Bآ��ل ��!�!��ً�                  

   $� 9���3��' ا������م /����� �$4��$� 'pا�����ا f��� .   '��و�4��� أن d4��7; ا�$��3
     ������q�� ������H������ �وط ا��=����:�ص ���J����� /����. ������!�ن ا�#و������ ا��$�.  

3 -      �ًNو� �� T�3��' ا��������B X����B 8 .��$اف ا����NGا���#ول ا ����� 
            '��3�B ���$3�B 'pا��� �J?�R�� 'pا����ا _K�ه X���B ه�#ة أن������د 

        .�/ ��J�� ���!�ن  ��J7�2� �J�2EB ا���2 ره=�ً� ���� �وط ا��=�:�ص �
  ������������������������������������������q�� ������������������������������������������H�  .ا�#و������������������������������������������ ا��$

4 -  T�������3��' ا���#ول اNG���اف ���B اض���sG ،'pا�����ا _K��ه X����B 
                    X�� ^��/ mY#�F يK�ن ا���E8 /�. ا�� m�2EBار �J!��2، آ�� �� أ� �J7��

����دة                    � �ً�H/و ��p�7�Hا� ��J$48و �����ب =J�� إ��q4/. أ�����' ا��#ول ا��.  
��م /��� 4      - 5 '��3$� ��N م#�ُ �T ا���اp' ا��ارد  إذا  �9 ����4��$

�T ا����دة      1ذآ�ه� /. ا�?�Hة     3           ���H� وإذا �� آ�!�m ا�#و��� ا�q��ف ا��$
3�' ا�����م، اU��$=�دًا إ��� �=���3� ا�����م �4���      ��B T�� أو '�3��B 8 ���q��
� ا��3��qت         ���f ا�#و�� أن Kd$B ا�$#ا��� ا��\�p� ���ض ا�&��� �B ���

  .ا��:$d� �t� �J�/ض ا���v�Hة
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   6دة ا���
1 -             �J7��� � �HBم ا�#ول ا�NGاف �$H#4' أ��:� ��#ر �T ا����3�#ة إ��

9 ������ت ا�$&9�H أو ا��Vاءات ا��=��p� أو إ��اءات    �ا��$4 ���/ ��2
3��' ا����م /��� X:$4 ������اp' ا��&�#دة /�. ا�?H��ة             B1      ا����دة T� 3 ،

           ��JBز�F ./ � ���T  ��� /. ذ�HB f#4' ا���3�#ة /. ��ل ا�&:�ل �
  .أد����������������������������� 8ز���������������������������� �K���������������������������J_ ا�V����������������������������اءات

T هK_ ا���دة ��� B 1?. ا�#ول ا�NGاف ���$gا��JB ����� ا�?�Hة - 2 
   '4#��H$� ى���k2���ت أ�B�B ه��#ات أو�� T�� ���J=�� #����4 #��� ��� ;�� � ���$4

 ��p�7��H#ة ا��ا����ه��#ات أو       . ا�����3 _K��ه X��]و/��. ��F��� ���#م و����د 
�J7 ا����2 و/J!�!�H� �ً�H��       ا�$��2�Bت HB#م ا�#ول ا�NGاف ا���3�#ة ��2     

.�  .ا��&
   7ا���دة 

.�4 ��� .=Nا�� �J!�!�� م�EFأ ;  :�HBم ا�#ول ا�NGاف، ��� 9?$4 
� ) أ(�� إ��اء ا�&�g وا��:�درة �=3$4 .E� ��p\ذ ا�$#ا��� ا���dBا

.�4 ��� 'p\ا�=&� ا��:  
T ا���#ات ا�$. ' 1' fذ� ��sا���اد وا�����دات و X]ا���$��Eت 

$3B X�J3$� آ�ل أو�Bا ا��2وKه ./ �Jا�� �ر إ�� 'pب ا���ا�EBم 8ر#d
  ار�J��EB؛

T هK_ ا���اp'؛' 2' ��B`$ا�� #pا���ا  
��2ت ا��اردة T دو�� �Nف أ�kى � `ن g�F أو ) ب(qا� K�?=B

  ؛'1') أ(:�درة ا���اد أو ا���اp# ا�� �ر إ���J /. ا�?�Hة ا�?���� 
� /. ا�dBذ ا�$#ا��� ا�\ز� ا) ج(#d$3ق ا���2!. ا��\sف إ#J$3B .$�

��p�J! أو ��1$  .ار�EBب هK_ ا���اp' �:�رة 
 
   8ا���دة 

1 - z��: Kd$B ا�#ول ا�NGاف ا�$#ا��� ا��=�2U� �4��&� �HFق و
اNG?�ل v&��4 ا����ر�Uت ا��&�eرة ����� هKا ا��2و�Bآ�ل /. 

���U 8و ،��p�=ا�� ��p�7Hاءات ا���Vا XFا� ;��� � 94�N T� 
.�4:  

ا8�$�اف ��7) اNG?�ل ا�7&��4 و��EB) ا��Vاءات �����J ) أ(
  �B$�ف ��JB����$F' ا�R�d�، ��� /. ذ�f اJB����$F' ا�R�d� آ �Jد؛

إ�\م اNG?�ل ا�J��H&� �4�&7' ودوره' و�=�qق ا��Vاءات ) ب(
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�J و���m2 /. ��4�7ه'؛#HBو �J$���Bو  
�J' ا���3ح ���ض �راء اNG) ج(sا�rو 'JB����$Fل ا�7&��4 وا�?

 �H4�q� ��:d ا� 'J&��: u�B .$وى ا���ء ا�#�=Yأ �J�/ �e=وا�
��H!�ن ا��N=.؛� ��pا��V# ا�ا�Hا� ; � �$B  

�� ��U ) د(�N �4�&7ل ا��?N�� ��p\ت ا���3!#ة ا���#k ��/�B
  ا��Vاءات ا��H!�!��؛

ا�dBذ ا�$#ا��� 4��F� ��R�:kت وه�4� اNG?�ل ا�7&��4 و(  ه(
 ��ت TE�4 أن B?7. إ���� � ! �=�$� .=Nن ا���!�H�� �ًH/و �ا�\ز

� ه81ء اNG?�ل ا�7&��4؛�  ا�$��ف �
� اNG?�ل ا�7&��4 ) و(\U �4��F ���?E� ،�2U�=م، /. ا�&�8ت ا����Hا�

T ا�$��ض �aره�ب  'J&��:� ون#J 4 T4Kد ا��J ه' وا��Uوأ
  وا�H$!8م؛

ا�$`��k ا�Kي g� 8وم �^ /. ا�m2 /. ا��4�7H وK�?=B اGوا� B?�دي ) ز(
  .أو ا��Hارات ا�$. �74��B z=�Bت ��N?�ل ا�7&��4

T ��� ا�7&�� - 2 THّ�$#م ا��اف أ8 4&�ل �NGا�#ول ا X?EB 
 �ا�&H�H. دون �#ء ا�$&�H�Hت ا��=��p�، ��� /. ذ�f ا�$&�H�Hت ا��ا�� إ�

  .B&#4# ��� ا�7&��
3 -EB  ل�?N�� .p�=ا�� .p�7Hم ا��e=ا� X?X ا�#ول ا�NGاف أن ��4

 �&�ا�T4K ه' v&��4 ا���اp' ا��ارد ذآ�ه� /. هKا ا��2و�Bآ�ل ا��:
.3�p$�2ر ا���ا8 �J?R�� X?q�� ��  .ا�?7

4 - ،'p\ا�$#ر�4 ا�� X?EB .$ا� � Kd$B ا�#ول ا�NGاف ا�$#ا��� ا�\ز
��4��ن ; وR�k� ا�$#ر�4 ا��H!�!. وا�=?3.،  T4Kص ا��dr��

  .v&��4 ا���اp' ا��&�eرة ����� هKا ا��2و�Bآ�ل
5 - � وKd$B ا�#ول ا�NGاف، /. ا�&�8ت ا��\�p�، ا�$#ا��� ا��ا�� إ�

� ه81ء ا�drGص و\Uو T��4��F/ ./ T� أأو ا���3U1ت ا���
��ل و��4� و/'pا���ا _K�4 ه�&v Xه�`Bو �4��F أو.  

� !&� �H&� �74ق ا��$r 8  'J.ء /. ه- 6�Kا ا��2و�Bآ�ل �3?4 �
&�آ�� ��د�� و!J4g� أو 8 4$��رض ; هK_ ا�&�Hق ./.  

 
   9ا���دة 

 �B$�# ا�#ول ا�NGاف أو g�Bز وK?=B وB= � ا��Hا!�T وا�$#ا��� - 1
اVدار4� وا��U��3ت وا��2ا� ا�8$����� ا�$. �B=; ا���اp' ا�� �ر 
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وt2=4. إ4\ء اه$��م �kص �&��4� اNG?�ل . إ���J /. هKا ا��2و�Bآ�ل
  .ا�T4K ه' ��v� ����k ^ص �KJ_ ا����ر�Uت

2 - ./ ��� ،� �HBم ا�#ول ا�NGاف �$�g4g ا���. �#ى ا����Jر ��
 94�N T�، و�2U�=ا�� Xp�Uم ����; ا��\�V94 ا�N T� ،ل�?NGا fذ�

�7رة ا�=���� ا�$[�H) وا�$#ر�4 ا��$:X ���$#ا��� ا�����p� وا�Ylر ا�
و�HBم ا�#ول، /. و/� . �Jp�T ا���اp' ا�� �ر إ���J /. هKا ا��2و�Bآ�ل

���$gا��JB ����� هK_ ا���دة، �$ ��;  �رآ� ا���$�; ا��&�.، و8 
�f، ��� /. ذ�f ا�� �رآ� B (�H]$م وا�\�Vا ����U اNG?�ل، /. ��ا

� ا�:��# ا�#و�.��.  
�Kd$B  T ا�#ول ا�NGاف ���; ا- 3`B ��$#ا��� ا���E=�، ا�$. JB#ف إ�

 fذ� ./ ��� ،'pا���ا _K�4 ه�&v �HB#4' آX ا���3�#ات ا��=�2U� إ�
X �#!�ً� و!?�3ً��Eا� 'Jp�?r 9�H&Bا���$�; و ./ X�Eا� 'J��  .إ��دة إد

4 - �/�Rا��� 'p�4 ا���ا�&v ل�?NGاف ����; ا�NGا�#ول ا X?EB 
�Vا �F�Bآ�ل إ�Bا ا��2وKل، /. ه�:&��اءات ا��=�2U� /. ا��3. �

T ا�drGص  'J� mH&� .$ار ا��vGا T� �4��B ��� ،g���B دون
fذ� T� �ً!�!�� Tا��13و��.  

 Kd$B ا�#ول ا�NGاف ا�$#ا��� ا��\�p� ا��Jد/� إ�� ا�&�e ا�?��ل - 5
  .V!$�ج و! � ا���اد ا�$. �Bوج ����اp' ا����R/� /. هKا ا��2و�Bآ�ل

 
   10ا���دة 

 Kd$B ا�#ول ا�NGاف آX ا��qdات ا�\ز� �$4�H� ا�$��ون ا�#و�. - 1
 ;=�� ������Vاف وا�NGوا��$�#دة ا ��p�=]�2ت ا��B�$94 ا��N T�

وآ ) وB&�ي و�v�Hة و���2� ا���Jت ا��13و�� �T أ/��ل �q=Bي 
 �F��3وا� ��F��Vء و/. ا���اد ا�t2ا� ./ 'J�\t$Uل وا�?NGا ;�� ���

آ�� g�Bز ا�#ول ا�NGاف ا�$��ون وا�$=9�3 ا�#و���T�� T . ��ا��=3
�� ا��N=�� وا�#و��� وا��=��eت �E&ا� ��s ت��e=وا�� �JB�q�U

  .ا�#و���
 �HBم ا�#ول ا�NGاف �$�g4g ا�$��ون ا�#و�. ���3�#ة اNG?�ل - 2

� ا� ?�ء ا�2#!. وا�=?3. وإ��دة إد��J' /. ا���$�; �ا��4�&7 �
� أوJ!�N'وإ��دJB' إ�.  

� g4g�B ا�$��ون ا�#و�. ��t� ا�$:#ي - 3� B �; ا�#ول ا�NGاف �
�) ا�$. J3B' /. اJ$U#اف اNG?�ل d$وا� �H?ا� X]��2Uب ا��Kر4� �
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��2; واJ�\t$U' /. ا��t2ء و/. ا���اد ا�F��V� و/. ا�F��3� ا��=�3��.  
4 - ،f�K� �J� z�34 gآ��$�HB  '4#Hم ا�#ول ا�NGاف ا�$. ه. /. 

 �ا���3�#ة ا������ وا�?=�� و��sه� T ا���3�#ة �94�N T ا��2ا
������ أو ا�[=��p� أو ��sه� T ا��2ا�Vاف أو ا�NGا��$�#دة ا ��p�Hا�.  

 
   11ا���دة 

 �&! ��r 8.ء /. هKا ا��2و�Bآ�ل u�4 �`ي T ا�EFGم ا��?�7� �
�J=�7$4 أن TEوا��� X?qق ا��HF ل���إ �  :أ/X7 إ�

  ��!�ن ا�#و�� ا��qف؛ ) أ(
  .ا��H!�ن ا�#و�. ا��3ري ���=23� �$�f ا�#و��) ب(

 
   12ا���دة 

T �#ء !?�ذ ا��2و�Bآ�ل - 1 T�$=U �7نs ./ ،ف�N �دو� Xم آ�HB 
�f ا�#و�� ا��qف، �$�4�HB '4#H إ�� ��=� �HFق ا�H4 X?q#م $� �23=���

�� �Fل ا�$#ا��� ا�$. اK�?=$� �JBKdB أ�r ت�����EFم هKا 
  .ا��2و�Bآ�ل

2 - T��7$� ف�N �دو� Xم آ�HB ،X� إHB �Y#4' هKا ا�$�4�H ا� �� و�
���دة � �ًH/و ،X?qق ا��HF �=�� �T ا�$�Hر�4 إ� ^#HB �44 T 

�ت إ�/�v� K�?=B wd4 ���/ ا��2و�Bآ�ل���و�HBم . اB8?����، أ4� 
 �4�HB '4#H$� آ�ل�Bى /. ا��2و�kGاف ا�NGا�#ول ا u�k Xة آ�

  .U=�ات
�ت - 3����� إ�� ا�#ول ا�NGاف qB أن X?qق ا��HF �=�� ��4ز �

  .إ�v/�� ذات �\�� �$=?�K هKا ا��2و�Bآ�ل
 
   13ا���دة 

� هKا ا��2و�Bآ�ل أ�م أي دو�� ه. �Nف /. - 1� z$?4 ��ب ا�$���; �
�J��� mأو و�� ����?B8ا.  

��^ و- 2� 94#:$��E4ن ?$�Fً� ��ب  7d4; هKا ا��2و�Bآ�ل �
ا8!��7م إ��^ Gي دو�� T ا�#ول ا�NGاف /. اB8?���� أو ا������ 

�J��� . '��T ا���م �Gك ا�$:#94 أو ا8!��7م �#ى ا�ER دع�Bو
  .ا��$&#ة
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   14ا���دة 
T إ4#اع fR ا�$:94# - 1 �Jrأ �Y\Y #�� آ�ل�Bا ا��2وK24#أ !?�ذ ه 

�rأو ا8!��7م ا���.  
!?�ذ هKا ا��2و�Bآ�ل، ���=23� �XE دو�� B:#ق ���^ أو B=7'  24#أ - 2

 �JH4#:B fR �J�إ4#ا A4ر�B T �Jr #�� ،ا�=?�ذ g�F ^��kإ��^ ��# د
�J  .أو ا!��7

  
)1(  _________________________  

' ا��$&#ة * Gا �H�YوA/RES/54/263.  
  .، ا���/44/259ا��Hار ) 1(
�u ا$�8:�) 2(���� ���U9 ا��p�Y.، ا���9 ر�' 1992دي وا�8$��&� 2، ا��

))E/1992/22 ار�Hا�[�!.، ا�?�ع أ�)، ا� X:?ا���/1992/749، ا� ،.  
)3 (A/51/3859/ا��� ،.  

�$��R:  &اك�9ن ا+:� H2Pق ا���Q �� �23! ري���T!و�3آ�ل ا&Iا�
  *ا�2CDل #� ا��'�ز
�ت ا���/��

  
ر ا������ ا�$�# و��ض ��$���; وا�$:#94 وا8!��7م ����� ��ا

' ا��$&#ة �� � 25ا��� وا��3�dن ا��1رخ /.  ا�#ورة ا��263ا���
 �4�2000  

   2002 /�2ا�4 23دg�F Xk ا�=?�ذ /. 
 

���/
،  و�5رت #� 2003 د"'I& 4 ا���در #� ��c� 253-01 =1& ر 6  ا��U&ب�5دق 
   �A 2004رس 1 ���ر�k 5191ا�<&��ة ا�&���� 
�د 

  
  Mا ا�I&و�3آ�ل،إن ا��ول اCD&اف #� ه

  
      X?qق ا��HF ����?B8 9F�3ا�$`�4# ا� �J�� 4 ام    )1(إذg$�8ا ���� 4#ل � 

 ،���������J$4��Fو X��������?qق ا����������HF g��������4g�B ����������� X������������� ;��������Uا��ا  
        .�#$3�Bو ،��R�k ��4��F ���q$B ل�?NGق ا�HF 4# أن#� Tوإذ 1Bآ# 
   'J$c ��=B T��� \ً7��/ ،g�����B ل دون���?NGا �����F T�3��&B .��/ ار��$��U8ا

J$����������������������Bو  ،T�������������������Gوا '�  ' /�������������������. آ=�������������������) ا��������������������3
     ���� �?$��v ��Y`B Tر و �&�وإذ g���� �� Bع ��� ���=�ز��ت ا��3
          �� اU�$#ا��� X�4�qا� X��Gا��� /�. ا�� T� ;vا ا��KJ� �اNG?�ل و
����������������������������������������T وا�$=�������������������������������������������، Gوا '�  ا�����������������������������������������3
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وإذ T4#B اJ$U#اف اNG?�ل /. F��8ت ا��=�ز���ت ا���3�&� وا���J��ت            
     ��� ����&� أه�#اف ���� ا�H��!�ن ا��#و�.، ���� /�J�� أ��آT       ا���r�2ة �

���ً� �$�ا����# آ�2���� ��N?����ل [���X ا�����#ارس وا��3$��� ?��ت،    ���3' ���$B  
��&�E� ا��=��p� ا�#و����        � .U�UGم ا�e=$��د ا��ا �F\B 2(وإذ(   ��R�kو 

3� � �ة          �dا� TU ل دون�?N�� .��qأو ا� .إدرا��J ا�$�=�# اg�Vا
 ����Gاك ا�=�� � /��. ا�$��r\� 'J�ل ا�&������ ��R��?^ ���4���  أو اd$��U#ا

� ا����3اء،      ���  F���ب /��. ا��=�ز����ت ا����3�&� ا�#و����� و�s��� ا�#و����� �
    .��/ ���J� ق ا���$���ف���H&ل ا������إ g��4g�B ����Rا�وإذ f�K��� ���2$�B أن 
���� ز4���دة 4��F��� اNG?���ل ��T اr8��$�اك /��.    q$4 X��?qق ا����HF ������?Bا
 ،�&�  ا��=�ز���������������������������������������������������������������ت ا����������������������������������������������������������������3

 ا�B X��?q&��#د أن ا��H��:�د    ��T ا�����?B� HF���ق  1وإذ F\B��� أن ا�����دة  
           T�� _���� XH4 إ!�3ن Xه� آ ،����?B8ا f�B اض�sG ،X?q���18  �=�U 

         ،X?qا� ��� 92q=ن ا���!�Hا� ����� fذ� X2� #rا�� TU ~�� TE4 '� �  
          T�E�4 .�$ا� T3��4/�; ا� �����?B\� �ً�4ر��$kآ��8ً ا�Bن ��و`� �J=وا�$=��ً� 

 �&�واr��$�اآJ' /��. اG�����ل �=��#ه� �B=���# ا�d��rGص /��. ا�H���ات ا����3
��3ه�� /����� /�. K��?=B ا��2�#أ ا��Kي H4�7. ��`ن EB��ن                  'J3�U ����&ا�
                9���$B .�$اءات ا����V$�2رًا أو���ً� /�. ����; ا�ا ��:��z ا�X?q ا�?7
  ��NG?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل،

      ����FGا ���:���� T4� ��ا���#و�. ا����3دس وا�� ��B1��أن ا�� ���F\B وإذ
� /��.  �2�1995 د4�3 /وا�J�\ل ا�FG�� ا���H��د /�. آ��!�ن اGول     �Rأو 

�� أ�ر �`ن Kd$B أ�Nاف ا�=gاع آX ا��qdات ا���E=� ���7ن �#م           ��
  اr���$�اك اNG?����ل دون T���U ا�[�=���� ���� �ة /���. اG������ل ا�&�������،       

=�e� ا����X ا�#و���� ر��'        ����?Bد ا��$��� �F�B 182وإذ   ��eF ن` �� 
       ،����J��أU����أ أ�E���rل �����X اNG?����ل وا�V����اءات ا�?�ر4���� ��H����7ء �

�V��  �4انgF ./ �41999!�^  /��ع        T��v ،��e&B .$ا� ����?B8وه. ا ،
     .��/ 'J���� أ���ر، ا�$�=���# ا�H���3ي أو ا2�V���ري ��N?���ل d$��U8#ا��
 ،�&�  ا��=�ز���������������������������������������������������������������ت ا����������������������������������������������������������������3

��B 9=�# اNG?�ل وB�#رJ24' واd$�U#اJ' داX�k و�2��               H��2~ ا�� T4#B وإذ
               �&� ا�&#ود ا��N=�� /�. اG����ل ا�&����� �T ��!�� ا��������ت ا���3

  T��p���Hا� �ف ����13و�����$�B ، وإذ�و���#�� �&�ا��$����gة ���T ا�H���ات ا����3
  �$�=��������# اNG?��������ل وB�������#رJ24' واd$�������U#اJ' /�������. ه�������Kا ا��������:#د، 

3�EF`� #��H$��� z��م ا�H��!�ن                   �وإذ KBآ� ���$gام آN X��ف /�. أي !�gاع 
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  اV!�������������������������������������������������������������������3!. ا�������������������������������������������������������������������#و�.، 
� أن هKا ا��2و�Bآ�ل R�H���� X�d4 8�# وا��2��دئ ا���ار              �دة وإذ B #د �

�' ا��$&�#ة ���� /�J�� ا����دة             Gق ا�]� ./51        .�/ �� وا�������4 ذات ا��:
  ،.!�3�����������������������������������������������������������������!Vن ا�!������������������������������������������������������������������Hا�  

U8�� T$=�د إ��� اF8$��ام             Gوا '�وإذ 7B; /. ا�$�2ره� أن أو�vع ا�3
ا�$���م ���R�H��# وا��2���دئ ا����اردة /��. ا���[���ق وا�$�E:��� #���Hك HF���ق      

       &� ��J=� ��=s 8 ع��v�2�9 أوq$ا� ��3ن ا��ا�2!Vا    �4���F ل��?NGا �4���
      ،.����2=�Gل ا\$����F8وا �&������ وU 8������� أY=�����ء ا��=�ز������ت ا������3�B  

وإذ �B$�ف ��F8$����ت ا��R�d� �J�81ء اNG?��ل ا����T��v ��:�رة          
�$�=����# أو اd$���U8#ام /���. اG������ل ا�&������� ������ d4�����) ه���Kا � ����R�k

'J3=�� ًا�e! . أو�ا�8$:�دي أو ا�8$�� 'J�v�� ًا�e! آ�ل�Bا��2و،  
وإذ  ���t4 8���v ���J��� T���ورة �ا���ة اUG���2ب ا��Kر4��� ا�8$��:�د4�   
 ،�&�  وا�8$�������� وا�����U��3� r8���$�اك اNG?����ل /���. ا�=gا�����ت ا�����3

� K�����?=B ه����Kا   �����وا�$=������ً� =J����� ������7ورة 4�HB����� ا�$������ون ا�����#و�. �
ا��2و�Bآ�ل / \ً7��T إ���دة ا�$`ه��X ا�2�#!. وا�=?�3. وإ���دة اVد��ج                

�  N?������������ل v�����������&��4 ا��=�ز�������������ت ا�������������3�&�،   ا�$�8�������������. �
� اr$�اك ا���$�;، وR�k�� اr�$�اك اNG?��ل وا��7&��4             �� ;� B وإذ
    K���?=$� ���H����ت وا�2���ا� ا�$�������� ا��$�����T اNG?���ل، /��. !�� � ا���
  ا��2و�Bآ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل،

.�4 � ��� mH?Bا #�:  
  1ا���دة 

$r#م ا���7ن � �ً���� �=Eاف ���; ا�$#ا��� ا����NGا�#ول ا Kd$B اك�
24��tا ا�[�=� � �ة T ا���� اr$�اآً�  '� T4Kا� �&�أ/�اد ��ا�JB ا��3

�r�2ًا /. اG���ل ا�&����.  
  2ا���دة 

 �=24��tا ا�[� '� T4Kص ا��drG�7ع اk #م�اف �NGا�#ول ا X?EB
�&�  .� �ة T ا���� ��$�=�# ا�2�Vري /. ��ا�JB ا��3

 
  3ا���دة 

 اGد!� ��qB T3ع ا�drGص /. ��ا�B  �JB/; ا�#ول ا�NGاف ا�&#- 1
T ا���دة 3ا��3�&� ا���=N� �T ا�T3 ا��&#دة /. ا�?�Hة  38 T 

�f ا���دة، B ./ $�2ر ا���2دئ ا��اردة�ة /. ا8Kk� ،X?qق ا��HF ����?Bا
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 �R�k �4��F ./ ة� � �=و�$�/� �&9 ا�drGص دون TU ا�[�
����?B8ا �����.  

� هKا  �Bدع آX دو�� �Nف إ- 2�ً� ��# ا�$:94# �g� �ً!\�
 z�3B يKا� T3�� �ا��2و�Bآ�ل أو ا8!��7م إ��^ T�7$4 ا�&# اGد!

���7!�ت ا�$. � �ً?Rوو ��=Nا�� �&��=#_ ���$�qع /. ��ا�JB ا��3
  .ا�$�#�JB ��=; /�ض هKا ا�$�qع ��2ًا أو ��3ًا

3 -�&�  �HBم ا�#ول ا�NGاف ا�$. �q$��� z�3Bع /. ��ا�JB ا��3
4�. آ&#  � ���?E� ��7!�ت��� f3�$��� ة� � �=ا��N=�� دون TU ا�[�

�  :أد!
  أن �E4ن هKا ا�$�=�# �qB��H�HF �ًً�؛) أ(
3$=��ة T ا��lء أو ) ب( �H/ا��� .��qا ا�$�=�# ا�Kأن 4$' ه

��drص؛� T��!�!�Hء ا���RوGا  
�� �T ا��ا) ج(�Eت ا����� ا������2ت أن X:&4 ه81ء ا�drGص �

� ا��4�E3�؛#dا� _Kه �J��  ا�$. �q=Bي �
أن H4#م ه81ء ا�drGص د��ً\ � ^� �ً��Y�J��2� X2� 'J=U T' /. ) د(

��=Nا�� �4�E3ا�� �#dا�.  
 �XE دو�� �Nف أن g�Bز إ�\!�J /. أي و��qk{� mر �KJا - 4

' ا��$&#ة ا�Kي �H4م �}�\غ ���; ��T ا���م �Gا �ا��tض ��4^ إ�
وXk#4 هKا ا�qkVر g�F ا�$=?�K /. ا�$�رA4 ا�Kي . ول ا�NGافا�#

�T ا���مGا ^�/ _�H�$4.  
T هK_ ا���دة 92q=4 8 1 اr$�اط ر/; ا�T3 ا��Kآ�ر /. ا�?�Hة - 5 

 ;HB اف أو�NGا�#ول ا ./ �&�� ا��#ارس ا�$. B#�4ه� ا��Hات ا��3��
 T�Bا���د ; �ً� �B �JB�q�U m&B2829 و���?Bا T X?qق ا��HF �.  

  4ا���دة 
 8 ��4ز أن �HBم ا�������ت ا��3�&� ا��$��gة �T ا��Hات - 1

ا��3�&� Gي دو�� /. أي ��ف T ا��eوف �$�=�# أو اd$U#ام 
  .ا�drGص دون TU ا�[�=� � �ة /. اG���ل ا�&����

��ً� ��=; هKا ا�$�=�# - 2�� �=Eاف ���; ا�$#ا��� ا����NGا�#ول ا Kd$B 
d$U#ام، ��� /. ذ�f ا�$��د ا�$#ا��� ا��H!�!�� ا�\ز� �&�e وا8

  .و4��B' هK_ ا����ر�Uت
3 - gا���آ �� 9�2qB �Y14 8 هK_ ا���دة ����� هKا ا��2و�Bآ�ل �

z�3  .ا�G .!�!�Hي �Nف /. أي !gاع 
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  5ا���دة 
��u /. هKا ا��2و�Bآ�ل � ��4ز B?��3_ �`!^ 34$�2# ا�EFGم ا��اردة 

ن دو�� �Nف أو /. ا�:�Eك ا�#و��� وا��H!�ن اV!�3!. ا�#و�. /. ��!�
X?qق ا��HF ل���إ �  .وا�$. H� .7?B#ر أآ�2 إ�

 
  6ا���دة 

 Kd$B آX دو�� �Nف ���; ا�$#ا��� ا�\ز� ا��H!�!�� واVدار4� - 1
و��sه� T ا�$#ا��� ���?E� ����/� K�?=B وإ���ل أ�EFم ا��2و�Bآ�ل /. 

�J$48ق و�q!.  
2 - �� J�$B# ا�#ول ا�NGاف �= � �2دئ وأ�EFم هKا ا��2و�Bآ�ل �

 ��!�qق واU; وX23��� _g4g�B ا��\�p� ��T ا�T�t��2 واNG?�ل �
  .ا��3اء

3 - z4�3B ���?E� �ً���� �=Eاف ���; ا�$#ا��� ا����NGا�#ول ا Kd$B 
�T /. اG���ل ا�&���� /. !�qق #d$3أو ا�� T4#=ص ا����drGا

�J$48و T �k� �&! ��� 'Jp�?�آ�ل، أو إ�Bا ا��2وKه ; ���=$4 ��� 
�#dا� . ��p\#ة ا���ا���3 Xوم آg�و�B/� ا�#ول ا�NGاف �=# ا�

  .�81Jء ا�drGص � ?�Jp' �3#4ً� و!?�3ً� وV��دة إد��J' ا�$����ً�
 
  7ا���دة 

1 -  f��آ���ل، ����� /��. ذ��Bا ا��2وK��ه K���?=B .��/ اف���NGون ا���#ول ا����$B 
����ون /��. =��; أي !�� �ط 4=����� ا��2و�Bآ���ل و/��. إ����دة ا�$`ه���X        ا�$

وإ����دة اVد����ج ا�$�8�����. ���d���rص ا����H4 T4K����ن v���&��4 أ/�����ل   
    .���=H$ل ا�$�����ون ا�\���k T��� f���آ����ل، ������ /���. ذ��Bا ا��2وK���ه ������=B

و4���$' اq���v8\ع �K���J_ ا������3�#ة و�K���Jا ا�$�����ون . وا������3�#ة ا���������
  .���=��� وا��=�e��ت ا�#و���� ذات ا��:��    ���$ �ور ; ا��#ول اNG��اف ا     

2 -            T� �J�4#H$� #ة�ا���3 _K4' ه#HB ;�q$3B .$اف ا��NGم ا�#ول ا�HB 
k\ل ا��2ا� ا��p�H� ا��$�#دة ا�NGاف أو ا�[=��p� أو ا�2��ا� اkG��ى         
أو ��k T��\ل أ���ر أk���ى =J��� إ!�� �ء R��=#وق �2B����ت و/�H� �ً��Hا���#   

�  .ا������ ا���
  8ا���دة 

 HB���#م آ���X دو����� N����ف، /���. s����7ن T�$=���U �����# دk����ل ه���Kا          - 1
   ،X��?qق ا����HF ���=�� �ا��2و�Bآ��ل g���F ا�$=?���23��=��� K� �4�HB ،���J��ًا إ���
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�� ���T ا�$��#ا��� ا�$��. اK���?=$� �JBK��dB أEF���م        ���r ت������ ^���/ �/���Bو
 ����H�ا��2و�Bآ����ل، ������ /���. ذ����f ا�$���#ا��� ا��$K���dة �$=?����K اEFG����م ا��$�

  .��r8��������������������������������������������������������������$�اك وا�$�=���������������������������������������������������������������# 
 ��# HB#4' ا�$�4�H ا� �B X#رج آ�X دو��� N��ف /�. ا�$H��ر�4 ا�$�.                   - 2

������دة � �ً���H/و ،X���?qق ا�����HF ����=�� ��J إ����#���HB44 ����4أ ،�������?B8ا T��� 
���ت إ�/���v� R .��/��#د K���?=B ا��2و�Bآ���ل ���وHB��#م ا���#ول اkG���ى . 

  .اNG��������اف /�������. ا��2و�Bآ��������ل 4�HB��������ًا آ�������U u��������k X�������=�ات    
4g#        ��4ز ���=� �HFق ا�X?q أ     - 3 '4#HB اف�NGا�#ول ا T ��qB ن

�ت ا��$:�� �$=?�K هKا ا��2و�Bآ�ل��T ا���.  
 
  9ا���دة 

� هKا ا��2و�Bآ�ل أ�م أي دو�� �Nف /. - 1� z$?4 ��ب ا�$���; �
�J��� ����  .اB8?���� أو 

.  7d4; هKا ا��2و�Bآ�ل ��$:#94 أو 4$�ح ا8!��7م إ��^ Gي دو��- 2
' ا��$&#ةو�Bدع �ERك ا�$:4#��T ا���م �G9 أو ا8!��7م �#ى ا.  

�T ا���م �:?$^ ا��دB\� ;4?���� وا��2و�Bآ�ل �}�\غ - 3Gم ا�H4 
 mاف ا�$. و���NGو���; ا�#ول ا ����?B8اف /. ا�NGا�#ول ا ;���

�ER Tك اV�\ن ��ً\ �����دة  fR X4#اع آ{� �J���3 .  
 
  10ا���دة 

T إ4#اع ا�:f ا����r  24#أ !?�ذ هKا ا�- 1 �Jrأ �Y\Y #�� آ�ل�B�2و
�ER Tك ا�$:#94 أو ا8!��7م.  

� هKا ا��2و�Bآ�ل، أو B=7' إ��^ ��# - 2� ���=23� �XE دو�� B:#ق �
 A4ر�B T #Fوا �Jr #�� آ�ل�Bا ا��2وKا�=?�ذ، 24#أ !?�ذ ه g�F ^��kد

  .إ4#ا�fR �J ا�$:#94 أو ا8!��7م
 
  11ا���دة 

1 -G آ�ل /. أي  ��4ز�Bا ا��2وKه T �&3=B ف أن�N �ي دو�
' ا��$&#ة ا�Kي ��T ا���م �Gا �و�m ����� إ�qkر آ$��. ��4^ إ�
�H4م ��#ه� �}�\م ا�#ول ا�NGاف ا�kGى /. اB8?���� و���; ا�#ول 

����?B8ا ��� mا�$. و�� . A4ر�B T �=U #�� ًاK/�! ا8!3&�ب z2:4و
�T ا���م �Gم ا\$Uرا�qka� ا��$&#ة '�و�TE إذا آ�!m ا�#و�� . 
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�f ا�3=�، 8 24#أ B �7ءH!ا #=� �ً&�3ا��qف ا��=2&3� �dBض !gا�ً� 
z�  .!?�ذ ا8!3&�ب �X2 ا!$�Jء ا�=gاع ا��3

2 - �JB�� هKا ا8!3&�ب إ�?�ء ا�#و�� ا��qف T ا�$gا�� �B�$4 8 
�رA4 ا�Kي z2:4 ����� هKا ا��2و�Bآ�ل /. R#د أي /�X2� ;H4 X ا�$

وXd4 8 هKا ا8!3&�ب �`ي �Fل ��U$��ار ا�=�e . /�^ ا8!3&�ب !�/Kًا
/. أي �`3� �EBن ���?�X ��# ا�=�e أ�م ا���=� �X2 ا�$�رA4 ا�Kي 

  .z2:4 /�^ ا8!3&�ب !�/Kًا
  12ا���دة 

1 - '��T ا���م �G^ �#ى ا�د�B \ً4#�B ح�$HB ف أن�N �ي دو�G 
� . ا��$&#ة��T ا���م �}�\غ ا�#ول ا�NGاف و�Gم ا�H4 fذ� �Yإ

 ��B1 #H� K2&B m!إذا آ� ��� ^���X4#�$ ا��H$�ح، 2��Nً� إ���J إ�\
�J��� m4�:$ت وا��F�$Hا�� ./ �e=��#ول ا�NGاف �� . }�Y K2F ذا{/

� ا�7s ./ ،X�Gن أر��� �Jrر �B TرA4 هKا �ا�#ول ا�NGاف �
��B1ا ا��Kه #H� ،غ\�Vا��$&#ةا 'Gا �4��ا���م �� T�Gا _#H� ، .

 �B�:ة وا���v�&اف ا��NGا�#ول ا ��2�sأ _#�$�B X4#�B و��4ض أي
� ا������ ا���� ��Vار_�� ��B1ا�� ./.  

�?�Hة - 2� �ًH/ا���$�# و X4#�$1 24#أ !?�ذ ا� ^Bأ�� �$T هK_ ا���دة  
]�Y ��2�sأ ^$�' ا��$&#ة و�2�� �  .. ا�#ول ا�NGافا������ ا���

3 - ،^$��#ول ا�NGاف ا�$. �2� �ًg� z2:4 ،X4#�$أ !?�ذ ا�#� �$ 
� �`�EFم هKا ا��2و�Bآ�ل g���=�� XeB ا�#ول ا�NGاف ا�kGى 

�J$�  .و�`ي �B#4\ت H��U� �EBن �# �2
 
   13ا���دة 

1 - ��!�2UGا ^R�:! �3وى$B يKآ�ل، ا��Bا ا��2وK�4دع ه 
��4g� وا��E!Vوا ./ �J$��F ./ ��3!�?وا� �وا����� �وا�:�=� ��Uو

' ا��$&#ةGت ا���?&.  
T هKا ا��2و�Bآ�ل - 2 ��#: �ًd3! ا��$&#ة '��T ا���م �Gا XU�4 

�J��  .إ�� ���; ا�#ول ا�NGاف /. اB8?���� و���; ا�#ول ا������ �
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   ا!�23 ��ت ا����5 ����&أة-

  
   "��- أ+*�ل ا�����) �F ا��&أة ا�23 �� ا���1ء 
/. :أو8

 
�$���; وا�$:#94 وا8!��7م ����� ��ار � mv��$�#ت و�ا

ا������ �� �   1979د�2�34 18 ا��1رخ /. 34/180 ا��$&#ة 'ا���
  ) 1 (27، و/�EFG �Hم ا���دة �B :3  �2�$2U1981رA4 �#ء ا�=?�ذ

  
   �88# =�����88اع أدوات ا��88W� 88&بU�88 21 �88م ا����� 199388�Q   �88��/
J �885دق 

��8   14 ا���در ��c�4-93 =2     �8#& ر 6   �� 1993      �8# �8�'C8) ا�'�82ذ و�Q i8/Tود ،
  2001 �'� 4866 و�5رت #� ا�<&��ة ا�&���� 
�د 1993 �����ز  21

  
  إن ا��ول اCD&اف #� هNM ا!�23 ��، 

  
' ا��$&#ة 14آ# T �#4# ا��4Vن �&H��ق اV!��3ن              Gق ا�]��&� أن B إذ

  ��Eا� ا�?�د و�#ر_، و�$�3وي ا���X وا���أة /. ا�&�Hق،        ا�U�UG�، و 
�&��� أن اV���\ن ا�������. �&H���ق اV!���3ن 14آ��# 2��#أ ���#م ����از   B وإذ
               ��ا�$���g، و�4�T أن ���; ا�=�س ��4#ون أF��ارا و$��3وT4 /�. ا��Eا
وا�&�Hق، وأن �XE إ!�3ن 9F ا�$�$; ����; ا�&�Hق وا�&��4ت ا���اردة           

  Kن ا��\�Vا ./                ���� 'p��Hا� g����$ا� f�ذ� .�/ ���� ،g����B آ�ر، دون أي 
 ،u=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا��  
       T���R�dا� Tا���#و��� T4#��Jاف /��. ا�����NGا���#ول ا �����&��� أن �B وإذ
�&�Hق اV!��3ن وا��� v���ن ��3واة ا����X وا����أة /�. F�9 ا�$�$�;                  
            ،��U��3�وا� �وا��#!�� ���/�H]وا� ����وا�8$�� �ق ا�8$�:�د4�H&ا� ;����  

���'  وإذ T������ K���k`B ا8Gا �4�����دة ������Hا��� �ت ا�#و������������?B82����ر ا$�
�3واة ا���X وا���أة /�.         ;� B .$ا� ،�::d$ا��$&#ة وا��آ�8ت ا��
  ا�&H���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ق، 
            '�Gا �JB#��$�ت ا�$. ا��R�$ت وا��!\�Vارات وا�Hأ�74 ا� �&�B وإذ
�=�Jض ����3واة ا����X وا����أة /�.            � ،�::d$ا��$&#ة وا��آ�8ت ا��
  ا�&H���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ق، 

��f                  وإذ  B T� 's��ا� ���; ذ�g�4 8 ^!G ،fال ه=��ك، � ،9�H�34وره� ا�
�?��������، g����������B واU�������; ا�=q��������ق v�������# ا����������أة،       $dك ا���E:�������ا�  
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وإذ B �� إ�� أن ا�$���v g# ا���أة XE 4 ا!$�Jآ�� ��2�#أي ا����3واة /�.                
            ���ا�&�Hق واF$�ام آ�ا� اV!�3ن، و #�4�2H� أ�م  �رآ� ا����أة، �

�F .���/ ،X����ة �����#ه�� ا�����U��3� وا�8$��������   ����#م ا������3واة ���; ا������ 
           T� #�4g4ة، و�UGء ا���$�; وا�kو��4ق !�� ر ،��/�H]وا� �وا�8$:�د4
���#ه� وا�2�� �4�،      � ���#k .��/ ت ا�����أة���!�EV �����Eا� �ا�$=���� ������R  
�T إ8  =��8 4 ،���H?8ت ا����F .��/ ،ى ا�=���3ء���B ����9، وه��Hوإذ 4���3وره� ا�

��T ا�K��tاء وا���:&�   ��:��! �وا�$�����' وا�$��#ر�4 و/���ص ا��������  أد!��
  وا�&�����������������������������������������������������������������ت اkG���������������������������������������������������������������ى،  
         ����� 'p���Hم ا�8$��:�دي ا���#و�. ا��#4��#، ا����e=ا� ���1T ���`ن إ����B وإذ
   T���� ض �������3واة���J=رزا /��. ا����� ��J��Uإ 'J3���U ،ف وا����#ل�:��!Vا
  ا�����������������������������������������������������������������������X وا�����������������������������������������������������������������������أة، 
T اc$U:�ل r`/� ا�?�:X ا��=�:�ي و����; أ�E�rل                #�8 ^!`� _�=B وإذ

وا�$���g ا��=:�ي واU8$���ر واU8$���ر ا��#4# وا��#وان     ا��=:�4�  
 �����kا��� 1ون ا�#ا .��/ Xk#��$وا� ��2��=�Gة ا�q�3��2��. وا�=�Gل ا\$��F8وا
   ،\����#ول إذا أر4���# ��������ل وا�=����3ء أن 4$�$�����ا �&�B 'J�����H$����� آ�����  
��T ا���#و���T، وF (���?dB��#ة  Gوا '�وإذ g���Bم ���`ن ��r T��`ن g��4g�B ا���3

و�2Bدل ا�$��ون /��� ��T ����; ا��#ول �t�� ا�= ��e��T              ا�$��B ا�#و�.،   
!J�e��� ا�8$������� وا�8$��:�د4�، و!��gع ا���3\ح ا�����م وg��! �����U 8ع     
2���دئ   m���2]B، و�و/����� �ا���3\ح ا�=���وي /��. ���X ر������ دو����� R���ر
ا��#ل وا���3واة وا��=?��� ا��$�2د��� /�. ا��\���ت ���T ا�2��#ان، وإ����ل                

   m&B �9 ا� ��ب ا��ا��F         ل\$�F8وا �ر4���$�U8وا ��2�=�Gة ا�q�3�ا� 
r T`ن اF$�ام ا���3دة           f�Kل، وآ\H$U8�4 ا��:�� وا�HB ./ .2=�Gا
��������، ا�=J����ض ���$H���#م ا�8$������. وا�$=������، �Vا �ا��N=����� وا����3\
��� ���T ا����X وا����أة،              �E9 ا���3واة ا��H&B ./ f�K� ���$! ،م�JUVوا  

�� Gي ��#، ور/�ه�� ا����'، و��7� وإ��4!� =�J �`ن ا�$=�Eوا� ���� ا�$�
 ،X��ا��� ;��� ���#م ا�����3واة ����� �رآ� ا�����أة، � ������� ����q$B ،'�ا���3
      ،T4ا����������������د ;��������������� .������������/ �������������=E������������� �رآ�  �  أ�������������:
        ����=B �وإذ  �:! ;7B���J�= دور ا���أة ا���e' /�. ر/��_ اUG��ة و/�

� !&��� آ�    ���� اlن ���$F ^��� ي ���' �4$���فK��ا���$���;، ا�  �ه����Gوا ،X��
       �c ��=B ���� و���#ور ا��ا���T4# آ���J��� /��. اUG���ة و/����ا��$�8����� �
  اNG?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل،

                g����$�� ��U�Uن أ��E4 ب 8 ��4ز أن��!Vرك أن دور ا���أة /. ا#B وإذ
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                X�ا��� T��� �ا���13و�� '�U�HB fذ� T 8#� ��q$B ل�?NGا �c =B إن X�
 ،X���������������������������������������Eوا������������������������������������������أة وا���$����������������������������������������; آ  

�� إF�#اث    وإذ B#رك أن 9�H&B ا��3    q$4 وا���أة Xا��� T�� ���Eواة ا��
����#ي ������X وآ��f�K /��. دور ا�����أة /��. ا���$���;  H$ا���#ور ا� .��/ �����tB
  واUG�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة، 
                 ���� K��?=B ا��2��دئ ا���اردة /�. إ��\ن ا�H��7ء ���و�# �H�#ت ا���gم �
      ��J2�q$4 .$ض، ا�$#ا��� ا��tا ا�KJ� ،Kd$B أن ��ا�$���v g# ا���أة، و�

� هKا�   ا�$���g ����; أ��Er^ و�eه�_، ا��7Hء �
.�4 � ��� mH?Bا #� :  

  ا��gء اGول
  1ا���دة 
 z�q: �=�4 ����?B8ا _Kاض ه�sG"ا���أة #v g���$ا� " ���?B أي

� أ�Uس ا��=u و�E4ن �Y� Tر_ أو �� '$4 #��HB ��2د أو$Uأو ا
أ�sا�B ،^vه�T أو إ�2Fط ا8�$�اف ����أة �&�Hق اV!�3ن وا�&��4ت 

�U�UG� /. ا����دT4 ا��U��3� وا�8$:�د4� وا�8$����� وا�[�H/�� ا
وا��#!�� أو /. أي �#ان ��k، أو �Bه�T أو إ�2Fط KJ� �J�$�B_ ا�&�Hق 

� أ�Uس �أو ��ر�J� �J$U، �:�ف ا�= �e��J$��F T ا�gو��� و�
Xا��� Tو�� �J=�� ا���3واة.  

  2ا���دة 
� أن B �� ا�#ول ا�NGاف ���; أ�Erل ا�$���� 9?$Bا���أة، و #v g�

XE� ،�J$=B ا��Xp�U ا��=�2U� ودون إ��qء، U��U� J$3B#ف ا��7Hء 
.�� ا�$���v g# ا���أة، و��H��� #J�$B f�K� �H�H&Bم ��� 4�� :  

إد�ج 2#أ ا���3واة ��T ا���X وا���أة /. د��B�Uه� ا��N=�� أو ) أ(
� �JB��4� B ا��=�2U� ا�kGى، إذا �' TE4 هKا ا�$F �J�/ ��2#أ �# أد

 T _��sل ا�$ �4; و\k Tاlن، وآ?��� ا�$&9�H ا����. �KJا ا��2#أ 
،�2U�=ا�� Xp�Uا��  

T ا�$#ا���، B ���4� وB ��s ���4�، ��� /. ذ�f ) ب( �U�=ذ ا���dBا
g� Tاءات، �&�e آv g���B X# ا���أة، �U�=4 �  

� �#م) ج(� ا���3واة ; ا���X، /�ض 4��F� ���!�!� ��H&ق ا���أة �
و��vن ا�&��4� ا�?���� ����أة، �94�N T ا��&�آ' ذات اk8$:�ص 

T أي ��g���B Xي، ،#�  وا���3U1ت ا���� ا�kGى /. ا�2
�r�2ة أي ��g���B Xي أو ��رU� 4g���B� v# ) د( T� ع�=$ا8
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ا���أة، وآ?��� B:�ف ا�3��qت وا���3U1ت ا���� ��� 4$?9 وهKا 
  ؛اg$�8ام

� ا�$���v g# ا���أة T ) هـ(���7Hء �� �2U�=ذ ���; ا�$#ا��� ا���dBا
،�3U1  ��!� أي wdr أو =�e� أو 

ا�dBذ ���; ا�$#ا��� ا��=�2U�، ��� /. ذ�f ا�$ ��4. =���t$� ،�J ) و(
T ا��Hا!�T وا�e!G� واG��اف وا����ر�Uت ا�$.  'p�Hل ا��qأو إ�

  g���B XE Bا v# ا���أة،
��tء ���; ا�EFGم ا��gا�p� ا��N=�� ا�$. g���B XE Bا v# إ) ي(

  .ا���أة
  3ا���دة 

 ��U��3ا� T4ا����د ���U 8و ،T4اف /. ���; ا����د�NGا�#ول ا Kd$B
 f، ��� /. ذ��2U�=ا�$#ا��� ا�� Xآ ،��/�H]وا� �وا�8$:�د4 ���وا�8$��

T���Eا� �J#HBر ا���أة و�qB ���?E� ،�J=وذ��J� T�7$� f . ا�$ ��4. 
� أ�Uس �� �J� ;$�$وا� ��U�UG�3ن وا�&��4ت ا!Vق ا�HF �Uر��

Xا��� ;  .ا���3واة 
   4ا���دة 

$�1� J$3B#ف . 1 �R�k ا���#B اف�NGذ ا�#ول ا�dB8 �4$�2 ا
 Kk`B يKا� �ا�$���X �����3واة ا�?���� ��T ا���X وا���أة g���Bا �����=

��4 ^=Eو� ،����?B8ا _Kه ^� ��� أي !&�، ا�H�Vء �� أ2$$34 8;، �
��، آ�� ��4 و�) ا���KJ� X_ ا�$#ا��� :?=$c/�E� أو  ��s ��4��

��� mHH&B أه#اف ا�$�E/1 /. ا�?�ص وا����$.  
2 . �4��F ف#J$3B �R�k ا���#B اف�NGذ ا�#ول ا�dB8 �4$�2 ا

���?B8ا _Kا�$#ا��� ا��اردة /. ه f�B fذ� ./ ��� ،��Gإ��اء ا ،�
�4g���B.  

   5ا���دة 
.�4 � 9�H&$� �2U�=اف ���; ا�$#ا��� ا���NGا�#ول ا Kd$B:  

3��ك ا���X وا���أة، �J#ف ) أ(� ��/�H]وا� ���ط ا�8$����!Gا ���tB
� ا�$&�gات وا���دات ا���/�� وآX ا����ر�Uت �9�H&B ا��7Hء �

� ا8��H$د ��Eن أي T ا��=T�3 أد�� ��p�Hى ا��kGا T ��� أو أ�!
���X وا���أة،� ��q�! أدوار ��  ا�kl، أو �

� ���J?R و��?� ) ب(��� ����U ��J/ ���pا��� �ا�$��� T��7B ���?آ
13و���  $�آ�  'J$���Bل و�?NGا �c =B ن�E� $�اف�، ا8���ا�$��
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�&� اNG?�ل ه. ا8�$�2ر :� أن �J?� أن �E4ن �� T4��Gا T��
��� ./ .U�UGا�&�8ت ا ;  

   6ا���دة 
Kd$B ا�#ول ا�NGاف ���; ا�$#ا��� ا��=�2U�، ��� /. ذ�f ا�$ ��4. 

=�E�� ،�J/&� ���; أ�Erل ا��B8ر �����أة واt$U\ل ��tء ا���أة .  
 

  ا��gء ا�[�!.
   7ا���دة 

 #v g���$ا� ����7Hء �� �2U�=اف ���; ا�$#ا��� ا���NGا�#ول ا Kd$B
���أة، ا���أة /. ا�&��ة ا�3� X?EB ص�k ^و��� ،#�2�� ����U� وا���

� �#م ا���3واة ; ا���X، ا�&9 /.��:  
ا�$:�m4 /. ���; ا���d$!8ت واU8$?$�ءات ا����، واGه��� ) أ(

  �\!$�dب ����; ا��c�Jت ا�$. �d$=4 أ��7ؤه� ���8$�اع ا���م،
� و/� K�?=B هK_ ا�U��3) ب(�E&ا� �U��U �s��R ./ �ا�� �رآ ،�

 ;��� ��� �و/� Xtr ا����p) ا����، وB`د4� ���; ا���Jم ا���
،���E&ا��3$��4ت ا�  

�� JB$' ���&��ة ) ج(�EF ��s ت و�����ت��e=ا�� �رآ� /. أ4� 
#�2�� ��U��3وا� �  .ا���

   8ا���دة 
� �#م ����أة، �� X?E$� �2U�=اف ���; ا�$#ا��� ا���NGا�#ول ا Kd$B

Xا��� ;� ا���3واة �� �J$�EF X�]�B �R�/ ،g���B ودون أي ،
  .ا��3$�ى ا�#و�. واr8$�اك /. أ���ل ا��=��eت ا�#و���

 
   9ا���دة 

1 . ./ Xق ا����H&� �4�3و ���HF اف ا���أة�NGا�#ول ا z=�B
�J� ظ�?$F8ه� أو ا���tB أو �J$�3=� ص أ8 . اآ$�3ب�k ^��� T�7Bو

 ��� ا�gواج T أ�=2.، أو ��� �B�$4 ء�=Yوج ��=�3$^ أgا� ���tB
���p�H �=�3� ا�gو��، أو أن z2:B �\ �=�3�، أو أن B ��t$B واج، أنgا�

  .B?�ض ����J �=�3� ا�gوج
2 . 9��$4 ���/ X�3و�4 �&9 ا��� �HF اف ا���أة�NGا�#ول ا z=�B

��J��?Nأ ��3=�� .  
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  ا��gء ا�[��{

  10ا���دة 
� ا�$���Kd$B #v g ا�#ول ا�NGاف ���; ا�$#ا��� ا����7Hء �� �2U�=�

�#ان ا�$����،  ./ Xق ا����H&� �4�3و ���HF �J� X?EB .E� ا���أة
� أ�Uس ا���3واة ��T ا���X وا���أة�� ،X?EB .E� ص�k ^و���:  

�rوط $�3و4� /. ا�$���^ ا����?. وا��J=.، وا�8$&�ق ) أ(
� ا�#ر��ت ا������ /. ا���3U1ت ا������� ���#را�Uت وا�&:�ل ��$

� ا��3اء، �� اk$\ف /�JB�c، /. ا��=�9N ا��4?�� وا�&4�7� ���
�� ا�&�7!� و/� ا�$���' ا���م F� ./ ���?Eو�EBن هK_ ا���3واة 

وا�$H=. وا��J=. وا�$���' ا�$H=. ا����.، وآf�K /. ���; أ!�اع ا�$#ر�4 
،.=Jا��  

3$��4ت ا�$�3وي /. ا��=�ه� ا�#را�U�، و/� ا8$&�!�ت، و/�) ب( 
،��Uا���ا/9 وا���#ات ا�#را ����! �1ه\ت ا��#رT�U، و/  

� أي ?�Jم !� .q�T دور ا���X ودور ا���أة /. ) ج(�ا��7Hء �
 ،��$dا�� '���اXF ا�$���' ����; أ ،^��Er�B 94�N T ��; ا�$� ;���

 ���U 8ف، و#Jا ا�K9 ه�H&B ./ #��3B .$ا� '��T أ!�اع ا�$� _��sو
B 94�N T� ����Uأ (��EBو ��Uا��#ر �=z�H آ$� ا�#راU� وا��2ا

،'��  ا�$�
� ا��=z واV��!�ت ا�#را�U� ) د(�ا�$�3وي /. /�ص ا�&:�ل �

  ا�kGى،
�� ا�$���'، ��� /. ذ�f ) هـ(Rا� �ا�$�3وي /. /�ص اV/�دة T ��ا

�� ا����?.، و���U 8 ا��2ا� ا�$. JB#ف Gا �&��' ا��2Eر و�B ���ا
 ��Eن �$9��7 أي /��ة /. ا�$���' ���p� ��T ا���X إ�Vر ا#H� X���$ا�

  وا���أة،
�?$��ت ) و(� ��#8ت �Bك ا��2��qت ا�#راU�، و�e=B' ��ا �?k

� �BآT ا��#رU� �X2 اGوان،p\وا�=�3ء ا�  
ا�$�3وي /. /�ص ا�� �رآ� ا�= q� /. ا���Gب ا���v�4� ) ز(

  وا�$���� ا�#2!��،
� آ?��� إ�E!�� ا) ح(�� #��3B دة#& �4���B ت���� ���&:�ل �

�ت واVر�rدات ا�$. B$=�ول ��R&� ا�UG ور/�ه�J، ��� /. ذ�f ا���
  .�e=B' ا�UGة
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   11ا���دة 

1 . g���$ا� ����7Hء �� �2U�=اف ���; ا�$#ا��� ا���NGا�#ول ا Kd$B
� أ�Uس ا���3واة�� ،�J� X?EB .E� Xان ا���#� ��v T# ا���أة /. 

���U 8ق و�H&ا� u?! ،وا���أة Xا���:  
  ا�&9 /. ا�����Y �HF ^?R�� X$� ����; ا�2 �،) أ(
����4 ) ب( 9�2qB f، ��� /. ذ��ص ا������/ u?=� ;$�$ا�&9 /. ا�

  اk$��ر واF#ة /. 1rون اd$U8#ام،
ا�&4�F ./ 9� اk$��ر ا��J=� و!�ع ا���X، وا�&9 /. ا�$���� ) ج(

� ا����� TGوا �H�B ./ 9&وا� ،�#dوط ا��rا�4 وg ;��� �X و/
ا�$#ر�4 وإ��دة ا�$#ر�4 ا��J=.، ��� /. ذ�f ا�$��Kة ا�&�/�� وا�$#ر�4 

  ا��J=. ا��$H#م وا�$#ر�4 ا��$�Eر،
ا�&9 /. ا���3واة /. ا��G، ��� /. ذ�f ا���H&$U8ت، وا�&9 /. ) د(

��Hذي ا� X����� 9��$4 ���/ ��� ا���3و4�، وآf�K ا���3واة /. ا����
،Xا��� ����! '��HB ./ ��  ا���3واة /. ا����

ا�&9 /. ا���7ن ا�8$���.، و8�F ./ ���U 8ت ا�$�H�# ) هـ(
8�F Tت �#م  fذ� ��sو �k�d� وا� gوا���ض وا��� ���q2وا�

،��Gا ���/#���X، وآf�K ا�&9 /. إ��زة � ���  اGه
� ) و(\Uو �ا�:&� �ا�&9 /. ا����4 fذ� ./ ��� ،Xوف ا�����

  .4��F� و��?� اV!��ب
2 . �!��v ،��Gواج أو اgا���أة ��23 ا� #v g���$ا� ;=�� ��k�B

�2U�=اف ا�$#ا��� ا���NGا�#ول ا Kd$B ،Xا��� ./ .�  :�&�JH ا�?�
� وا�$���g ) أ(�Gأو إ��زة ا X�&�23 ا�� �#dا� T X:?ا� �e&�

� أ�Uس �� Xا��� T X:?اءات /. ا�g� ض�/ ;ا�&��� ا�gو���، 
،T�?��dا�� ���  

� ا��#/��� ا��G أو ا�� ?��� ��gا�4 ) ب(�Gم إ��زة ا�e! ل�kدV
�� أو ���\وات #���� دون /H#ان ����X ا�9��3 أو �Y��ا�$����� 

  ا��$�8���،
�ت ا�8$����� ا���3!#ة ا�\ز� �$�T�E ) ج(#dا� ��/�B ;�� $�

 T T4#ا��ا� X13و���ت ا��� Tو�� ���pت ا����ا���; ��T اg$�8ا
 ���=Bإ! �ء و ;�� B 94�N T� ���U 8و ،�وا�� �رآ� /. ا�&��ة ا���

�ا/9 ر��4� اNG?�ل، T �E2r  
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���أة أY=�ء /$�ة ا�&�X /. اG���ل ا�$. m2]4 ) د(� �R�k �4��F ��/�$�
�J� �41ذ �J!أ.  

���p� ا��$:�� ����Xp�3 ا�� ���� ��4 أن 3B$��ض ا�$ ���4ت ا��. 3
 ،������=E$وا� �����KJ_ ا���دة اU$��ا�v دور�v ./ �4ء ا����/� ا��

  .وأن �J&�H=B '$4 أو إ��tؤه� أو �3F �J��q! ;�U�B ا�8$�7ء
 
   12ا���دة 

1 . g���$ا� ����7Hء �� �2U�=اف ���; ا�$#ا��� ا���NGا�#ول ا Kd$B
� v# ا���أة /. �#ان ا����4� �� ،�J� T�7B أن Xأ� Tا�:&�� 

�ت ا����4� #k ��أ�Uس ا���3واة ��T ا���X وا���أة، ا�&:�ل �
�ت ا��$��H� ��e=$' ا�UGة#dا� f، ��� /. ذ��ا�:&�.  

T أ�EFم ا�?�Hة . 2 's����1 اف�NGا�#ول ا X?EB ا���دة _Kه T 
�/��� �$4�X�&��� 9 وا��8دة و/$�ة  �2U�=�ت #k أة��� ��# ا��8دة، �

�ت ��!�� �=# ا�8$�7ء، وآ4KtB f�K� آ�/�� أY=�ء #k �J� ة�/�
���vوا�� X�&ا�.  

   13ا���دة 
 #v g���$ا� ����7Hء �� �2U�=اف ���; ا�$#ا��� ا���NGا�#ول ا Kd$B
 X?EB .E� �����$�8وا �ة ا�8$:�د4��&�ا���أة /. ا����8ت ا�kGى �

� أ�Uس ا���3واة ���� ،�J����U8ق، و�H&ا� u?! وا���أة Xا��� T :  
���،) أ(pت ا������H&$U8ا�&9 /. ا  
� ا��Hوض ا��:�/��، وا��ه�ن ا���Hر4� ) ب(�ا�&9 /. ا�&:�ل �

T أ�Erل اp8$��ن ا����.، fذ� ��sو  
ا�&9 /. اr8$�اك /. اq !G� ا�$�و4&�� وا���Gب ا���v�4� ) ج(

��/�H]ا!� ا�&��ة ا��� ;��� �  .و/
 
  14ا���دة 

1 . �JJا��B .$ا� �R�dا� X$�2ره� ا�� �آ�اف /. ا�NG7; ا�#ول اB
� ا�$. 1Bد�B ./ �J4/�� أ�2Uب ا��H2ء �Jدوار ا�G، وا�ا���أة ا��4?�
 ��s ت ا�8$:�د���q� ./ �J��� fذ� ./ ��� ،�JB�UG �4ا�$:�د

_Kم ه�EF9�2 أqB ���?E� �2U�=ا�$#ا��� ا�� ;��� Kd$B، و�4#H=ا� ����?B8ا 
� ا���أة /. ا��=�9N ا��4?����.  

2 . g���$ا� ����7Hء �� �2U�=اف ���; ا�$#ا��� ا���NGا�#ول ا Kd$B
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 T�� س ا���3واة�Uأ ��� ،�J� X?EB .E� ��?49 ا��N�=ا���أة /. ا�� #v
 X?EBو ،�J= #�?$3Bو �ا��4?� �رك /. ا�$=��� B وا���أة، أن Xا���

���?4� ����k ^ص ا�&9 �./ :  
� ���; ) أ(�� .p��!Vا ��qd$ا� K�?=Bو ;v/. و �ا�� �رآ

  ا��3$��4ت،
ا���Rل إ�� �J3B\ت ا��=�4� ا�:&�� ا��\�p�، ��� /. ذ�f ) ب(

�ت ا��$��H� ��e=$' ا�UGة،#dوا� zp�:=ت وا����  ا���
  اU8$?�دة �:�رة �r�2ة T ��ا� ا���7ن ا�8$���.،) ج(
� ���; أ!) د(��اع ا�$#ر�4 وا�$���'، ا���U. و��s ا�&:�ل �

 f�Kا����?.، وآ ��Gا �&�� ^= X:$4 � fذ� ./ ��� ،.�Uا��
 9�H&$� f، وذ��د4�rرVوا �ت ا���$����#dا� �/�E� �R�:k ;$�$ا�

،��=H$ا� �JBز�4دة آ?�ء  
�e=B' �����ت ا���3�#ة ا�Kا�B� وا�$��و!��ت T أ�X ا�&:�ل ) هـ(

E� /�ص ا�$:�د4� ��/c� �?�ص ا��� X�94�N T ا���X �#ى �
  ا���t أو ا���TJ��3&� X ا��dص،

  ا�� �رآ� /. ���; اq !G� ا���$����،) و(
� اp8$��!�ت وا��Hوض ا�gرا���، و�J3B\ت ) ز(�/�R� ا�&:�ل �

 �ر4;  ./ ��ا�$94�3، وا�$E=������ ا��=�2U�، وا���3واة /. ا����
 �ر4; ا�$�T�N إR\ح اGراv. واRV\ح ا�gرا�. ./ f�Kوآ 

  ا��4?.،
�$4��EUV�� 9ن ) ح( ���/ ���U 8و ،��p\ �� ��ا�$�$; ��eوف 

#اد ������JEء وا���ء، وا�=XH، وا���اR\تVوا �وا���ا/9 ا�:&� .  
 

  ا��gء ا��ا�;
   15ا���دة 

  .�B$�ف ا�#ول ا�NGاف ����أة �����3واة ; ا���X أ�م ا��H!�ن. 1
#ول ا�NGاف ا���أة، /. ا� �cن ا��#!��، أه��� ��!�!�� z=�B ا�. 2

 f�B �Uر���� Gه��� ا���X، و�3Bوى ��=�J و��=^ /. /�ص Y��
����3و4� ��H&ق ا���X /. . اGه ���HF ،ص�k ^��� ،أة���� X?EBو

� �#م ا���3واة /. ���; �� ��J���Bت، و�E�إ��ام ا���Hد وإدارة ا���$
�اXF ا��Vاءات ا���p�7H.  

� ا�$�2ر ���; ا���Hد و�p�U أ!�اع . 3�B$?9 ا�#ول ا�NGاف �
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 ���ا�:�Eك ا�R�d� ا�$. �E4ن ��J أJ$34 .!�!�� �Y#ف ا�&# T اGه
��s8و ��N�� أة���� ��!�!�Hا�.  

4 . 9�z=�B ا�#ول ا�NGاف ا���X وا���أة !?u ا�&�Hق /��� �$4
�$kا �4�Fص و�drGا �آ�&� X:$ه' ���$ �4; ا���=EU X&�ر 

'J$  .وإ��
   16ا���دة 

1 . g���$ا� ����7Hء �� �2U�=اف ���; ا�$#ا��� ا���NGا�#ول ا Kd$B
���، و���^ pواج وا��\��ت ا���g��� �H��ر ا��$�Gا �ا���أة /. آ�/ #v

� أ�Uس ا���3واة ��T ا���X وا���أة�� ،T�7B ص�k:  
  !?u ا�& ./ 9�H# ا�gواج،) أ(
. 4�F� اk$��ر ا�gوج، و/� �#م �H# ا�gواج إu?! 8 ا�&9 /) ب(

،X�Eه� ا�&� ا��v��  
  !?u ا�&�Hق وا��13و���ت أY=�ء ا�gواج و�=# /d3^،) ج(
!?u ا�&�Hق وا��13و���ت ����J?R أ���t� ،T4 ا�= �e�T ) ح(

�ر ا��$��H� ���J��?N` و/� ���; ا�FGال، G، /. ا�و��gا� ��J$��F
  �$�2ر اGول،�E4ن ��:�&� اNG?�ل ا8

!?u ا�&�Hق /. أن �HBر، �&�4� و�}دراك ��=$��p، �#د أ�J��?N ) هـ(
�ت ��� ا����وا�?�T�� XR ا�X?q وا�Kي 4��^، و/� ا�&:�ل �

��رU� هK_ ا�&�Hق، T �J=�E�$� ���?Eا� Xp�Uوا�� (�H]$وا�  
!?u ا�&�Hق وا��13و���ت /��� �$4�9 ����48� وا��Hا� وا��4�R� ) د(

�� _Kه #��B T�F ،اف��Gا T fذ� ^��r �� اNG?�ل وJ�=2B'، أو 
 �&�ا��?�ه�' /. ا�$ �4; ا��N=.، و/� ���; ا�FGال �E4ن ��:

  اNG?�ل ا8�$�2ر اGول،
�gوج وا�gو��، ��� /. ذ�f ا�&9 /. ) ز(� ��:d ق ا��H&ا� u?!

،Xو!�ع ا��� �=Jة وا���UGا 'Uر إ��$kا  
9 ����E� و��Fزة ا���$��Eت !?u ا�&�Hق �E\ ا) ح(��$4 ���/ Tو��g�

 X��Hوا�rVاف ����J وإدار�JB وا�$�$; ��J وا�$:�ف /��U ،�Jاء �\ 
  .أو X��H ��ض

2 . ;��� Kd$Bو ،.!�!�� �Yأو زوا�^ أي ا X?qا� ���qd� ن�E4 8
 �ا��Vاءات ا��7ور4�، ��� /. ذ�f ا�$ ��4. =TU #4#&$� ،�J أد!

3B Xواج و���g����  . ��X ا�gواج /. X�U ر�U. أ�ا إ�gا
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u�dء ا�gا��  
  17ا���دة 

1 . �=�� ` =B ،����?B8ا _Kه _K�?=B ./ م ا��&�ز#H$ا� �Uدرا Xأ� T
� ا�$���v g# ا���أة ���7Hء ��)�=��4�. ��U' ا� ���/ �J4 �ر إ�� (

 94#:B #��2ا و��k � � ��!��Y T ،����?B8ء !?�ذ ا#� #=� ،(�`$B
Y\Y T� ا�#و� �Jإ�� �J���J أو ا!��7� T�Y\]وا� �3�dف ا��qا� �

��H� ا��/��� وا�E?�ءة ا������ /. dا� �!�Eذوى ا�� Tو� ���2k T4ا 
 T��^ هK_ ا���?B8�J2d$=B ،' ا�#ول ا�NGاف � 92q=B يKا���#ان ا�
; إ4\ء ا8�$�2ر ��2#أ  ،��:d ا� 'J$?:� ن���ا�J�=N و��4 T��

�) ا�ErGل ا�&�7ر4� وآf�K ا�$�ز4; $d X�]�$ا/. ا���دل و��tا��
��3�pا�� ��!�!�Hا� 'e=ا�.  

2 . 'J&r�B ص�drأ ��p�� T�d$=4 أ��7ء ا���=� ���8$�اع ا��3ي 
 T�� Tا�#ول ا�NGاف و�XE دو�� �Nف أن dr zr�B:� واF#ا 

�J�=Nا�.  
�B TرA4 �#ء !?�ذ. 3 �Jrأ �$U #�� ولGب ا�d$!8��4ى ا _Kه 

�B TرA4 آX ا!$�dب، ��4^  X�Gا ��� �Jrأ �Y\Y X2و� ،����?B8ا
 �' ا��$&#ة ر��U� إ�� ا�#ول ا�NGاف 4#��ه� /��J إ���T ا���م �Gا

T4�Jr �7نs ./ �JB�&�r�B '4#HB . ��p�2?أ� ��p�� ا���م T�Gو�4# ا
� هKا ا�=&�، ; ذآ� ا�#و�� ا��qف �� T�&rص ا����drGا ;����

  .ا�$. رm&r آ\ =J'، و24��Jt إ�� ا�#ول ا�NGاف
��Bى ا!$���dت أ��7ء ا���=� /. ا�$��ع ��#ول ا�NGاف #4�� . 4

' ا��$&#ةGا �H�T ا���م /. Gإ��^ ا . XE 4 يKا�8$��ع، ا� fذ� �و/
�[. ا�#ول ا�NGاف /�^ !:��� ��!�!�� �^، �E4ن ا�drGص Y اك�$rا

��� أآ�2 ا��=$�2dن ��4�7� ا����ن �:&4 T4Kن ا��&rه' ا��� �=
�. ا�#ول ]�T أ�Rات  �H�q� أآ[�4� ��#د T ا�RGات و�

T�B�:وا�� T4�v�&اف ا��NGا.  
��s أن /$�ة �3B� �d$=4 . أ��7ء ا���=� �?$�ة #�JB أر�; U=�ات. 5

T اG��7ء ا��=$T�2d /. ا�d$!8ب اGول 4�J! ./ .7H=B� /$�ة 
pم ر�H4و ،T�$=U ء��Uر أ��$k�� ،ول /�راGب ا�d$!8ا #�� ،�=���u ا�

���H��� ��3$�7ء ا��Gه81ء ا.  
��4ى ا!$�dب أ��7ء ا���=� اT��/�vV ا�3�d� و/�EFG �Hم . 6

u 4 و 3 و 2ا�?�Hات �dا���دة ��# ا�$:#94 أو ا8!��7م ا� _Kه T 
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T�Y\]ا��=$. وا� T��/�vV�7ء ا�Gا T T�=Yا �و48 .J$=Bو _KJ� T�2d
T�$=U /$�ة �4�J! ./ �2U�=ا�� . X2� T ���H��� ��J��Uر ا��$kو4$' ا

�=��  .رu�p ا�
7 . T� ��2ه�k (ف ا�$. آ�qا� �م ا�#و��HB ،�pر�qا� �sء ا� �اX��

�ا�J�=N،، ره=�  T�� T �k� ��2k T���$� �=��ا���X آ��7 /. ا�
�=��  .���ا/H� ا�

8 . �H/ا��� ،�=��� أ��7ء ا�H�$4 T ;/#B ت�/�E ،�ا������ ا���
' ا��$&#ة ���EFGم وا� �وط ا�$. B&#ده� ا������، ; إ4\ء Gارد ا�

�=����� �N�=ا��13و���ت ا�� �ه��G $�2ر�ا8 .  
��?�T و�ا/9 . 9 T �=��4�gم ا� �' ا��$&#ة ��T ا���م �G�4/� ا

���� �J� �N�=ا�� (p������ ����/ ع �:�رة\qv\�����?B8ا _Kه �.  
 
   18ا���دة 

' ا��$&#ة، . 1��T ا���م �Gا �J�$B# ا�#ول ا�NGاف �`ن HB#م إ�
 TB T#ا��� B ���4� و��p�7� وإدار4� و��sه�  ^BKdBا ����4ا �HB

أ�X إ!?�ذ أ�EFم هK_ اB8?���� و�T ا�$H#م ا��&�ز /. هKا ا�:#د، آ��� 
f�4 وذ��H$ا ا�Kه ./ �=��  : �e=B ا�

  /. �7sن U=� واF#ة T �#ء ا�=?�ذ ���=23� ��#و�� ا���=��،) أ(
�m2 ا���=� ) ب(N ���� اX�G، وآf�K آ�و��# ذ�f آX أر�; U=�ات �

،fذ�  
#ى . 2 ��� �Y1B .$وا�:��ب ا� X��4ز أن T�2B ا�$�Hر�4 ا���ا

����?B8ا _Kرة /. ه�Hت ا���  .ا��/�ء ��g$�8ا
 
   19ا���دة 

1 .=���. ا��dص ��B�J$�# ا�kم ا�#ا�e=ا� �.  
2 .T�$=U ة�$?� �J2$E  .�d$=B ا���=� أ��7ء 

 
  20ا���دة 

1 . �e=�� �4�=U T���2Uأ ��� #4gB 8 ى /$�ة#�B$�; ا���=�، ��دة، 
���دة � �H/و �#Hر�4 ا���H$18/. ا�����?B8ا _Kه T .  

' ا��$&#ة أو /. أي. 2Gا �H�Eن H�B# ا�$����ت ا���=� ��دة /.  
�=��=�B �k� �U&#د_ ا�.  
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  21ا���دة 
1 . '�� �HB#م ا���=� �4�HBا  �4�=U�T أ�����J إ�� ا������ ا���

ا��$&#ة ��اqU� ا����u ا�8$:�دي وا�8$���.، و��J أن HB#م 
�ت ��� دراU� ا�$�Hر�4 وا����� ��=2 ��F�$Hت و��R�Bت ��

�f ا�. ا��اردة T ا�#ول ا�NGافB رج#Bو ���F�$Hت وا�$���Rت ا���
���Hت ا�#ول ا�NGاف، إن و�#ت�$� ���?  �=��  ./. �4�HB ا�

�آg ا���أة، ��tض . 2 �=�� ��T ا���م �HBر�4 ا���=� إ�Gا X�&4
�J  .إ�\

  22ا���دة 
 � K�?=B ./ �e=ى ا�#� �J�]�4 T #/�B أن �::d$آ�8ت ا����� 9&4

_Kم ه�EFأ T �J����ق أ�q! ./ ;H4����?B8ا  . ��#B أن �=��و�
ا��آ�8ت ا��$d::� إ�� �HB '4#HBر �4�K�?=B T اB8?���� /. ا����8ت 

�J����ق أ�q! ./ ;HB .$ا� .  
  ا��gء ا��3دس

  23ا���دة 
 9�H&$� ة�Bا�� u�4 أ4� أ�EFم �EBن أآ[�  ����?B8ا _Kه ./ u��

  :ا���3واة ��T ا���X وا���أة �EBن واردة
  �ت دو�� �Nف �،/. B ��4) أ(
�f ا�#و��) ب(B إزاء K/�! .ق دو��?Bه#ة أو ا��  .أو /. أ4� اB?���� أو 

 
   24ا���دة 

� ا�:��# �4�gم B T#ا��� � �J�$B# ا�#ول ا�NGاف ���dBذ ���; 
 _Kه ./ �J� ق ا���$�ف�H&�� X�Eل ا����V9 ا�H&B ف#J$3B .=Nا��

،����?B8ا  
   25ا���دة 

$��F ����; ا�#ول�E4ن ا�$���; . 1 ����?B8ا _Kه ���.  
2 .����?B8ا _KJ� ��4ا��$&#ة ود '��T ا���م �Gا ��34.  
3 .94#:$�� ����?B8ا _K7; هdB . T�Gك ا�$:#94 �#ى ا�ER دع�Bو

' ا��$&#ة�  .ا���م �
$��F ����; ا�#ول. 4 ����?B8ا _Kه �و�E4 . ;H4ن ا8!��7م إ�

' ا��$&#ةا8!��7م �}4#اع fR ا!��T ا���م �G��7م �#ى ا.  
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  26ا���دة 
1 . _Kه ./ �e=دة ا���إ ��qB أن ،mف، /. أي و��N �دو� �4G

 '��T ا���م �Gا �� ��4^ إ�qk ر��r94 إ�N T� fوذ� ،����?B8ا
  .ا��$&#ة

2 . #=� ،Kd$B .$ات ا��qdا��$&#ة ا� '�� ��HBر ا������ ا���
��ا��gوم، إزاء [X هKا qا�.  

  
   27ا���دة 

1 . fR إ4#اع A4ر�B .�24#أ !?�ذ هK_ اB8?���� /. ا���م ا�[\T�Y ا�Kي 4
' ا��$&#ة��T ا���م �Gى ا#� T4� ا�$:#94 أو ا8!��7م ا��.  

2 . fR إ4#اع #�� �J7' إ��=B أو ����?B8ا _Kق ه#:B .$ا�#ول ا� �أ
?B82#أ !?�ذ ا�/ T4� إزاءه� /. ا���م ا�$:#94 أو ا8!��7م ا�� ����

�J  .ا�[\T�Y ا�Kي 4�. �BرA4 إ4#اع هK_ ا�#و�� �JH4#:B fR أو ا!��7
 
  28ا���دة 

' ا��$&#ة !w ا�$&?�eت ا�$. �J4#2B ا�#ول . 1��T ا���م �Gا �H�$4
� ���; ا�#ول�� �J����$� م�H4ا�$:#94 أو ا8!��7م، و mو�.  

2 . ��/�=����vع هK_ اB8?���� 8 ��4ز إ�#اء أي �E4 �?&Bن 
�Jv�sو.  

3 . ���4ز U&� ا�$&?�eت /. أي و�m �$���^ إ��rر �KJا ا���=� إ�
' ا��$&#ة، ا�Kي �H4م �=#Kp �}�\غ ���; ا�#ول �^��T ا���م �Gا .

^�H�B A4ر�B T  .وz2:4 هKا ا��rVر !�/K ا��?��ل ا�$�2را 
 
   29ا���دة 

1 .T�$دو� T�� ف\k أي '�E&$� أو أآ[� T ا�#ول ا�NGاف ��4ض �
�Fل B?��3 أو 9�2qB هK_ اB8?���� 8 �34ى �94�N T ا��?�و�vت، 

�� واF#ة T هK_ ا�#ولN ��/}ذا �' TE�$4 ا�NGاف، . وذ�f �=�ء �
 ��T ا���Rل إ�� اB?�ق � ،'�E&$ا� ��N A4ر�B T �Jrا �$U ل\k

���Fاف إ�NGا fcأو� T ا�=gاع إ�� �e=B' أ� ا�$&�E'، ��ز Gي 
��E&��� .U�UGم ا�e=�� �H/م و#H4 ��q� �ا��#ل ا�#و�� ��E&.  

�T، �#ى ���B; هK_ اB8?���� أو �JH4#:B أو . 2�B ف أن�N �دو� �4G
� ���?�Hة g� �J3?! �2$�B 8 �J!أ ،�Jا���دة1ا8!��7م إ�� _Kه Tو8 .  



 169

�f ا�?�Hة إزاء أ$� �g�4� دو�� �Nف �EBن ا�#ول ا�NGاف ا�kGى 
X�2Hا ا�Kه T �e?&B أ�#ت .  

�?�Hة . 3� �H/و �e?&B ف أ�#ت�N �دو� �4G2 �&3B ا���دة أن _Kه T 
' ا��$&#ة��T ا���م �Gا �  .هKا ا�$&?� $. �rءت �}��rر J��B^ إ�

 
  30ا���دة 

 ��!�2UG�� �JR�:! ���&�3وى /. ا�$B .$ا� ،����?B8ا _Kدع ه�B
��4g� وا��وE!Vا���م وا T�G#ى ا� �وا�?�!�3 �وا����� �وا�:�=� ��U

' ا��$&#ة��.  
وإf�K� �B�2Y، ��م ا������ن أد!�_، ا��?��vن �3F ا�RGل، �}�7ء 

����?B8ا _Kه.  
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  ا�23 �� �:9ن ا����ق ا������� �/�&أة 
 

�$���; وا�$:#94 وا8!��7م ����� ��ار � mv��$�#ت و�ا
' ا��$&#ة ا���� �د�2�34  20ا��1رخ /. ) 7-د (���640� ا���

1952  
A4ر�Bم ا���دة 1954 ����4:  �#ء ا�=?�ذ�EFG �H/6، و   

  
  إن اCD&اف ا����� �ة،

  
=�J /. إ���ل 2#أ �3Bوي ا����ل وا�=�3ء /. ا�&�Hق ا��ارد  �2sر

' ا��$&#ة،Gق ا�]� ./  
�رآ� /. إدارة ا� 1ون ا���� وا�$�ا/� =�J �`ن �9F wdr XE ا�� 

 ،�4�F ./ رون�$d4 T��]� �qUة أو ��ا�r�22�#_، �Uاء �:�رة �
 �R�=ا�� #�HB �R�/ _ا�U ;وا�&9 /. أن B$�ح �^ ��. �#م ا���3واة 

=X�� ./ �J ا����ل وا�=�3ء 4$�3وون /.  �2sور ،_#�� ./ �ا���
FG �H2N ،�J$Uر��' ا�$�$; ���&�Hق ا��U��3� و/. Gق ا�]��Eم 

  ا��$&#ة واV�\ن ا�����. �&�Hق اV!�3ن،
،#:Hا ا�Kه .�� ����?Bا #H� و�# ��رت  

�. ا�EFGم ا�$����� mH?Bو�# ا:  
  1ا���دة 

 Tو�� TJ=�� �3ويB ت، � �وط���d$!8ا ;��� ./ m4�:$9 ا�F �3ء=��
g���B ا����ل، دون أي.  

  2ا���دة 
���� T2d$=4 أن ./ ���; ا��c�Jت ا��=$2d� ���8$�اع ا���م، ��=�3ء اGه

7$� ا�$ �4; ا��N=.، � �وط �3Bوي ��=TJ و��T ا����ل H�� ا��= `ة
g���B دون أي.  

  3ا���دة 
 ��# ا��=��R ا���� و��رU� ���; ا����p) ا���HB ����=�3ء أه�

7$� ا�$ �4; ا��N=.، � �وط �3Bوي ��=TJ و��T ا����ل، H�� ا��= `ة
g���B دون أي.  
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  4ا���دة 

1 . 'G�7 /. ا�أي  T� ����=��� ����?B8ا _Kه ;���B ب�� z$?4
 �ا��$&#ة، وآ���=��� f�K� �T أ4� دو�� أ�kي و�mJ إ���J ا������ ا���

' ا��$&#ة د��ة /. هKا ا� `ن��.  
2 .94#:$�� ����?B8ا _K7; هdB . T�Gك ا�$:#94 �#ي ا�ER دع�Bو

' ا��$&#ة�  .ا���م �
  ��5دة ا�

4$�ح ا8!��7م إ�. هK_ اB8?���� ����; ا�#ول ا�� �ر إ���J /. ا�?�Hة . 1
T ا���دة ا��ا���1 .  
' ا��$&#ة. 2��T ا���م �Gا!��7م �#ي ا fR ا8!��7م �}4#اع ;H4.  

 
  6ا���دة 

1 . fR إ4#اع .�24#أ !?�ذ هK_ اB8?���� /. ا���م ا�T��3$ ا�Kي 4
  .��3دسا�$:#94 أو ا8!��7م ا

2 . fR إ4#اع #�� �J7' إ��=B أو ����?B8ق ا#:B .$ا�#ول ا� �أ
ا�$:#94 أو ا8!��7م ا��3دس /�2#أ !?�ذ اB8?���� إزاءه� /. ا���م 

  .ا�T��3$ ا�Kي 4�. إ4#ا�fR �J ا�$:#94 أو ا8!��7م
 
  7ا���دة 

�اد هK_ اB8?���� �#ي  T�. أي � �e?&B �دو� �أ4 mإذا F#ث أن �#
�B ا���م T�Gم ا�H4 ،�Jإ�� �J����J اB8?���� أو �JH4#:B إ�4ه� أو ا!��7

 z2:B أن �J� ن أو ��4ز�EB .$ا�$&?� إ�. ���; ا�#ول ا� w! غ\�{�
����?B8ا _Kا/� /. ه�Nم . أ�HB ا�$&?� أن .�و4G� دو�� �B$�ض �

�B TرA4 ا�8\غ ا��Kآ�ر  ��4 T��3B ل\k)يKا���م ا� �Yأ .� أو �
����?B8ا ./ �/�N ^�/ z2:B ( اKه X2HB 8 �J!`� ا���م T�Gا �� B أن

و/. هK_ ا�&���، 8 24#أ !?�ذ ا���?B8� T�� ���/ هK_ ا�#و�� . ا�$&?�
  .وا�#و�� ا�$. وm�v ا�$&?�

   8ا���دة 
T هK_ ا���?B8� ���r{ر J��B .qk^ إ�. . 1 �&3=B أن �دو� �4G

' ا��$&#��T ا���م �G�7ء . ةاH!ا ا8!3&�ب �#ي اKل ه��?و24#أ 
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�T ا���م ���raر ا��Kآ�رGا .H�B A4ر�B .�� �=U.  
Xq24 !?�ذ هK_ اB8?���� ا�$�2را T ا�$�رA4 ا�Kي 24#أ /�^ ?��ل . 2

�$U T Xإ�. أ� �J�/ اف�NG�2 ��#د اJ4 يKا8!3&�ب ا�.  
  
  9ا���دة 

$���#T�B أو أآ T�$دو� T�� ` =4 اعg! أي ����?B8ا _K��3 ه?B ل�F �]
 ��N .�أو Y ،�JH�2qB' 8 �34ي �94�N T ا��?�و�vت، 4&�ل �=�ء �

 9?$B '� � ،^�/ m2�أي �Nف /. ا�=gاع إ�. &�E� ا��#ل ا�#و��� �
�4�3$�  .ا�NGاف ��. H4�N� أ�kي �
 
  10ا���دة 

' ا��$&#ة،G�7ء ا�ر ���; أ��r{� ا��$&#ة '��T ا���م �Gم ا�H4 
T ا���دة ا��ا��� 1و���; ا�#ول ��s اG��7ء ا�� �ر إ���J /. ا�?�Hة  

.�4 ��� ،����?B8ا _Kه T:  
���دة ا��ا���،) أ(� �H/ك ا�$:#94 ا��اردة و�ERو ��R�&ا�$�����ت ا�  
3�،) ب(�dدة ا����� �H/ك ا8!��7م ا��اردة و�ER  
���دة ا��3دU�،ا�$�رA4 ا�Kي 24#أ /�^ !?�ذ هK_ اB8?���� و/�H) ج(�   
���دة ا����3�،) د(� �H/رات ا��اردة و��rVت وا�t��  ا�2$
�?�Hة ) هـ(� �H/رات ا8!3&�ب ا��اردة و��r1إ،�=T ا���دة ا�[�   
�?�Hة ) و(� �H/و ����?B8ن ا\q�2�=T ا���دة ا�[� .  

 
  11ا���دة 

1.  ��!�2UG�� �JR�:! ���&�3وى /. ا�$B .$ا� ،�H�Yا�� _Kدع ه�B
 'Gت ا���?&��4g� وا��و�U� وا�:�=�� وا�?�!�3�، /. E!Vوا

  .ا��$&#ة
' ا��$&#ة �Rرة :#�� إ�. ���; . 2��T ا���م �Gا XU�4

 ./ �J�7ء ا�� �ر إ���Gا ��s ا��$&#ة وإ�. ا�#ول 'G�7ء ا�أ
T ا���دة ا��ا���1ا�?�Hة  . 
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-7��� ا����"&��Q  

� � ��Qق "��- ا����ل ا����"&�7 وأ#&اد أ�&ه6ا!�23 �� ا��و��� ����

 � 45/158ا�$�#ت ��Hار ا������ ا���

   1990د�23�4 /  آ�!�ن اGول 18ا��1رخ /. 

  
       �# =�����اع أدوات ا��W� ب&U21 �م ا��   ���� 1993       &8��c� �8��/
 J�Q �5دق 

�� 14 ا���در #� 5= 93-4ر 6 �� 1993،  

 �"�I�  ا��

  K_ اB8?����، إن ا�#ول ا�NGاف /. ه

إذ K��k`B /��. ا�$�2ره��� ا��2���دئ ا��=��:�ص ���J��� /��. ا���:�Eك  
   ����R�k�3ن، و���!Vق ا����H&� ����H����' ا��$&���#ة ا��$��� �����U�UGا
اV����\ن ا��������. �&H����ق اV!����3ن، وا��J���# ا����#و�. ا�d����ص     
������&�Hق ا�8$���:�د4� وا�8$�������� وا�[�H/�����، وا��J���# ا����#و�.   

    U��3�وا� �ق ا��#!���H&���� ص�d�7ء    ا��H���، واB8?����� ا�#و���� �
      ����� �����; أ�E��rل ا�$�����g ا��=��:�ي، واB?������ ا�H���7ء �����

X?qق ا��HF ����?Bا���أة، وا #v g���$ل ا��Erأ ;��� .  

وإذ K��k`B /��. ا�$�2ره��� أ4���7 ا��2���دئ وا��������4 ا����اردة /��.        
     X���ا��� �����e=ا����:�Eك ذات ا����:�� ا���v������ /���. إN����ر 

  �?B8ا �R�k، و�ا�#و��       Xا��� Xأ� Tر��'  (��� ا��$��H� �����Jة 
97(              ;�� �Bو �3?���B ة /�. ���وف��J���� ��H�، واB8?���� ا��$�

   T4�����Jا������ل ا�� ������ر���' (EB���/1 ا�?���ص وا�����3واة /��. 
143 ( X���ا��� X���أ� T���، )86ر����' (وا�$�R����� ���� `ن ا��J����ة 

  T4������Jن ا�������ل ا��` ���� �����R�$151ر����' (وا�( �������?B8وا ،
�واB8?�������  , )39ر����' (���H� �������d3ة أو ا������X ا�H����3ي    ا��$�

  , )105ر�' (ا��$��H� ��t�{ء ا��d3ة 
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=�ه�7�            �����?Bا��2��دئ ا���اردة /�. ا �4�# أه���#� T�وإذ 1Bآ# 
��' ا��$&��#ة Gا ����e= T��� ا���:�درة ،'�������#ان ا�$� .��/ g�����$ا�

 ،�/�H]وا� '��$���� وا���  

   K���$ا� �ه��7�= ������?Bا ���v T���وب   وإذ B�� �� إ��� _����s�4 و
�� أو ا����H� ا��U�H� أو ا�\إ!��3!�� أو ا���J=��، واV��\ن            ا����
           �����' ا��$&#ة ا��ا�; ��=; ا����4�� وGا ��B1 T� ا�:�در
�?����T �}!?����ذ  Eا�� T�?�����ك ا�������U #����ا�� �و!���#ا��������T، و

�� ����قH�$ت ا������?B8وا ،T�!ا�Hا� .  

      =�e�� ا����X ا�#و����،  آ��� ورد /�.            وإذ B �� إ�� أF# أه�#اف 
��#ان               � .�/ 'J�:��z ا�����ل �=�# اd$�U#ا �4��F ره�، ه��$Uد

 'J!ا#�� ��s .        ��e=ا�� f�B ����B�2ة وk $�2ره��7; /. اB وإذا
  . /. ا��Xp�3 ا��$:�� ������ل ا��T4���J وأ/�اد أ�Uه'

  T4������Jد ا�������ل ا��#:���� g����=ا�� X���ا��� �ف �`ه��������$�B وإذ
 Uوأ/�اد أ          .�/ �R�kا��$&#ة، و 'Gا ./ �?�$d�ه' /. أ�gJة 

     ����e=��=��� HF���ق اV!���3ن و��=��� ا�$=����� ا�8$�������، و/��. 
         �����$�' ا��$&#ة �Gا ��e=' ا��$&#ة ��4Ks� وا�gرا��، وGا
=�e��ت              .�/ f�K�، وآ�ا������� �ا��:& ��e=وا���' وا�[�H/�، و

  , دو��� أ�kى

�    وإذ �B$���ف أH$���  �7��4��#م ا  ������Kي أ�FزB��^ ����� ا���#ول، �
         T4����Jق ا�����ل ا����HF �4��F ب�R ،.p�=Y أو .���أ�Uس إ�
وأ/���اد أU���ه'، /�� \7���T ا�$�ا/J��� �`ه����� و/�p��#ة اB8?�����ت     

  . ا�[=��p� وا��$�#دة ا�NGاف /. هKا ا����ل

       T���4\ X� ��B .��$ة ا�����Jه�ة ا����� '���Fو �رك  أه����#��B وإذ
  . #ول /. ا���$�; ا�#و�.ا�=�س وu�B �#دا آ��2ا T ا�

� ا��#ول             ��� T4����Jت ا�����ل ا����� 9/#B �YG �J=وإدراآ� 
     'J3�B أن TE�4 #�ء ��ا�Uإر ./ �J= �2s، ور�وا� ��ب ا���=�
                ���U�U2��دئ أ�ا�) ا��#ول ��4�N T�9 �2��ل  T�� 9�/�$ا� ./

�� ا����ل ا��T4���J وأ/�اد أ�Uه'، ���� 9��$B  
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��F� ا��7) ا�$. آ[��ا � �4�# ا�����ل       وإذ 7B; /. ا�$�2ره�       
ا�����Jون وأ/�اد أ�Uه' أ!?�J�/ 'J3 ���23 أ��ر =J�� ���#ه'             
               �c�r�=ا� ،'J/د�:�B أن T�E�4 .�$ا��=� ` وا��:����ت ا� �دو� T�

 ،Xا��� �و��ده' /. دو� T�  

وإذ ه. H$=��  �`ن �HFق ا����ل ا��T4���J وأ/��اد أU��ه' ��'              
       Xر آ�ف /. آ#H� �J� �4$�ف        �4���F f�K�� ���q$B ��J!`ن، و��E

�2U�=  , دو��� 

��� EB���ن ا����23 /��.      ���2��s ة����J$2���ر  أن ا��ا8 .��/ K��k`B وإذ
     f�K��وآ T4�����Jا������ل ا�� ���Uاد أ���/G ة����qk Xآ� ��!�� �ء 

����ل أ!?J3'، وR�k� �m$ B �23 ا�UGة، �  

    �J��وإذ 7B; /. ا�$�2ره�  أن ا�� �آX اV!�3!�� ا�$. �q=Bي �
����، وإذ ه��.  ا��J���ة �e=ا� ����s ة����Jا� �����F .��/ '3��ن أ����EB

    ;��= ����t� ����p\اءات ا������Vا ;�� ��B �7ورة��� f�K��� ����=$H
            ،��J��ا�$=H\ت ا�4�3� وا�B8��ر �������ل ا��T4����J وا�H��7ء �
���HF T����ق اV!����3ن  '���J� ���� ����4��F T�`���B ^3���?! m���و/���. ا���

��U�UGا .  

       p�Y��� T4gp�&ا� ��s ى  أن ا����ل�B ه�'      وإذ T4Kأو ا� �9 ا�\ز
�ن، /�. أ�F��ن آ[���ة، �� �وط                 #d$3�4 .��e! ���s ;�vو ./
�ا�Bة �r Tوط ��X ا����ل اT4�kl، وأن ���� أر���ب             Xأ�
�  }&2��� 'J4�t4�T هKا ا�=�ع �T ا���#              f�4#ون /. ذ� Xا���

�� ��t� �=. /�اp# ا��=�/3� ��s ا���د��،   ا���

         T�� .�=]4 ��J ا�����ء إ��� اd$�U#ام ا�����ل         وإذ �Bى أ�74  أن 
. أن 4�$' ا8�$��اف                  ��e! ���s ;�vه�' /�. و T4K�ا� T4���Jا��
��HF T���ق          T4�����Jا������ل ا�� ;������ ����� ;��Uق أو���q! �����
    T����� ��/����vVق ا����H&ا� ������ z=���اV!����3ن اU�UG�����، وأن 
T ا����ل ا��T4����J وأ/��اد أU��ه'          .�e! ;vن /. و�!�E4

� اF$��ام ا�H��ا!��U     T �; ���; ا��T4����J وأر��   ��� X�ب ا����
 ،�J� ل�]$� ا8�  وا��Vاءات ا�$. أ���JB ا�#ول ا���=�� و�
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وا�$=��� =f�K�  �J ���&��� إ��� �H&B�9 ا�&��4�� ا�#و���� �&H��ق              
             ������; ا����ل ا��T4���J وأ/�اد أU��ه'، �; إ���دة ا�$`آ��# �
   9��2qB أن T��E�4 �����r ������?Bا .��/ �J���vوو ����U�UG# ا���ا�Hا� 

� ا��3$�ى ا�����.، ��  

 .�4 � ��� mH?Bا #� :  

  ا��gء اGول

  ا�=�qق وا�$��ر4)

  1ا���دة 

1-         ����/ f�K�� �/\k ^��� w=4 � 92q=B هK_ ا���?B8�U�� ،$[=�ء 
 g�����B ه' دون���Uوأ/���اد أ T4�����Jا������ل ا�� ;����� ����� ،#����
T أي !�ع [X ا�$����g ���23 ا���=u، أو ا��=�:�، أو ا����ن،                

 ا��t���، أو ا���T4# أو ا���$H��#، أو ا����أي ا���U��3. أو �s���_، أو  أو
. أو ا����. أو ا�8$���.، أو ا��=��3�، أو ا�����،            �Hا� XGا
أو ا��v����; ا�8$����:�دي، أو ا����E�����، أو ا�&������� ا�gو�������، أو  

  . ا����#، أو أي ��F� أ�kى

������ ه�����ة ا�������ل     -2�� X��� 2q=B���9 ه���K_ ا������?B8� k���\ل آ�
4������Jا�$&�����7     ا�� ������T وأ/����اد أU����ه'، وX� ���B ه���K_ ا���

�J��، وgاو���            �E� ����Vدرة، وا��2��ر، و/$��ة ا�tة، وا����J��
! �ط X��H أ�� /. دو�� ا���X وآf�K ا���دة إ��� دو��� ا��=� `              

� ا���د4���Vا �أو دو�  .  

  2ا���دة 

����?B8ا _Kاض ه�sG :  

1-  z�q:��� �� ���4 " ������Jا�� X���wd ا����Kي إ����� ا����  " ا���

X��H أ�� /�. دو���               �N� ! اولg4 ح�� �g�Uاول أو g4اول أو 

T ر���4ه� u�� .  
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�z  ) أ (-2q:����X ا�&��#ود " 4�� �� �� "  �����Jا�� X��إ���� ا���
ا�Kي X&�� �?$&4 أ��$�^ ا���$��د /�. دو��� ���ورة و�4��د إ���^                 

�ة واF#ة /. ا�2UGع،  X�Gا ��  ��دة آX �4م أو �

�z   ) ب(q:�X ا���U��.     ا" 4 �� ��� "      ����Jا�� X�إ��� ا���
� ا�e���وف ا���U�����، و8      ���� ،^��$��2q� ،^���ا���Kي ��$4��) ��

  14دي إ8ّ أY=�ء �gء T ا�3=�، 

�z   ) ج(q:، ا�Kي c/ '74� p�R#ي ا��UGك،      "ا��\ح"4 �� 
 u�� �دو� ./ ���3 �=�?U ��� X��4 يKا� ���Jا�� Xإ�� ا���

T ر���4ه�،   

�z    ) د(q:�=� `ة �&��4�          4" ��  ���� X�إ��� ا����X   "   ا���
            u��� ��دو� �7; ��48dB �4�&� ة` = ��� X��4 يKا� ���Jا��

T ر���4ه�،   

�z   ) ه�ـ (q:�إ��� ا����X ا��J�����   " ا����X ا��$���ل   " 4� �� 
ا�Kي �E4ن &X إ��$^ ا���$�د /. دو��� ��، �q7�4 إ��� ا��3?�            

J=$^، إ�. دو�� أو دول أ�kى �?$�ات و��gة !�eا � ���2q  

�z ) و(q:��إ���� ا�����X " ا�����X ا������2B ���� �وع  " 4�� �� 
             .�/ ��H/ X��4 .E� دة#&ا�����J ا�Kي X2H4 �#و�� ا���X �?$�ة 

 ،^��f ا�#و�� X2� T رب ��B ./ _K�?=B ��4ي T�� �وع   

�z  ) ز(q:����X اd$��U8#ام ا��&��#د   "4�� �� �� "   X��إ���� ا���
���Jا�� :  

�^ رب  " 1"�Uي أرK�ا�       �&�#ودة و��=�� إ�� ���= ا����X �?$��ة ز
&#دة أو وا�� &#د، أو  ��J�� ع\qv\� ،Xا��� �دو�  

J��رة      " 2" ��q$4 X��� �=��&#ودة و ��=ا�Kي �H4م �?$�ة ز
J=����� أو ��Bر4���� أو HB=����� أو ��sه���� ���T ا��J����رات ا���������      

  ا�$w:d، أو 

���� رب ا�����X /��. دو����   " 3"N ����ا�����X، ا���Kي H4���م، �=���ء �
m��1 أو ��:��          X��� �=��&#ودة و ��=��qv8\ع �?$�ة ز
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��^ أن �t4در دو�� ا���X إ� �=# ا!$J��ء           � T��$4 يK��2$^، وا�q�
              f��$� ;�q74 #�4 '� إذا آ�ن �J�� ا��`ذون �^ ��J أو �2��Vة ا�$/

 ،Xا��� f�K� Xt$ 4 ا��&#دة أو ا��ا�� ا��&#د أو ��Jا��  

�z  ) ح(q:��إ���� ا�����X  " ا�����X �&����3^ ا�d���ص   " 4�� �� 
X����H أ���� k��\ف ا�=�� �ط ا���Kي     �N� ��! اولg��4 يK��ا� �����Jا��
g��4ُاول ������� �H��# اd$��U#ام، و ^��B�� �3��E4���4�N T��9 ه��Kا     
  T��ا�=�� �ط ا���Kي g4او���^ ����دة ��?���د_ أو ��r8��$�اك ��; أ/���اد 
k� �����J��� �4$���ف ���^ /��. ا�$�� �4;  X��أB���U^، أو إ���� أي ��

� ا�����X أو /��. اB8?�����ت ا�[=��p��� أو ا��$���#دة   ا��=2q��9 /��. دو��� 
\ �&��3^ ا��dص�� ^?R�� اف�NGا  .  

  3ا���دة 

��� ����?B8ا _K92 هq=B 8 :  

=��eت ووآ��8ت دو����         -أ 'J�t B أو 'J�U�B T4Kص ا��drGا 
 ���J����J' دو���� ��� k���رج إ�t ��B أو 'J���U�B T4K��ص ا��d��rGأو ا

  ���Uم ر�J�J' و�آgه' ا��H!�ن ا�#و�. ا���م  وG , �2� 'e=4داء 
  . أو اB?���ت أو اB?����ت دو��� &#دة

 ا�drGص ا��HB T4Kم دو�� �� أو �T 4=��ب �=J�� �}رJ���U'       -ب
��k 'Jرج إ����J��، وا��T4K 4� $�آ�ن /�. ���ا� ا�$=����               �t B أو
               ;�و��ا� ا�$���ون اkG��ى، وJ���2� 'e=�4' و�آ�gه' ��B?��ق 

ون، ��������� ذ�����f اB8?�����ق، �������8   دو������ ا�������X و8 2$�4����� 
T4���J .  

��) ��T دو��� =� Jc'          -ج$dB ��ن /. دو����H4 T4Kص ا��drGا 
3$[��ون 'J?R�� .  

� ذ��f ا2q!8��ق               -د��� w=�4 '� �  ا�\�T�c و�#�4. ا��=�3�، 
�#و���� ا�q���ف ا���=���� أو /��.  � ��/��. ا�$�� �4; ا����N=. ذي ا���:

 �J� �23=��� �4ا��3ر �ك ا�#و���E:ا�  

_- ،Tب وا��$#ر��\qا�   
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� ا��= �ت ا�2&�4� ا�J� z�3�4 '� T4K�'             -و� ا��\T�F وا����ل �
Xا��� �أ�� /. دو� X��H� وgاو�� ! �ط ��V�� ,  

  4ا���دة 

  z�q:�� �� ��4 ،������?B8ا _K��اض ه���sG" ة���UGأ/���اد ا " �إ���
         'J� 'Jq��B T4Kأو ا� T4���JT ���ل  Tو��g$ص ا���drGا

    ` �=B ��\�        ،واجg��� ��c/�E�H��!�ن ا��=Y� ،9�2q��ر � ��H/و ،��J=�
             T4K�ا� T4��ص ا����d�rGا T�وآf�K أJ��?N' ا������T و�s��ه' 
�$ �4; ا��=92q أو اB8?���ت � �H/ة و�UGأ/�ادا /. ا 'J� �4$�ف
ا��=H2q���� ا�[=��p���� أو ا��$����#دة اNG����اف ا���2���� �����T ا����#ول    

  .  ا���=��

  5ا���دة 

?B8ا _Kاض ه�sG'ه�Uوأ/�اد أ T4���Jن ا����ل ا��{/ ،���� :  

. إذا ُأذن -أ�e! ;vأو /. و ���9p�Y ا�\ز� T4gp�F �4$�2ون 
           X�ا��� �أ�� /. دو�� X��H� وgاو�� ! �ط ��Vل وا�k#��� 'J�
  f���B ن���EB ���ت دو�������?Bو������� ا �ا�#و��� f���B ن�!���� �������

�J�/ �/�N �ا�#و� .  

��  -ب� T4gp��F ����s �4$2��ون   ����s ;��vأو /�. و ���9p���Y ا�\ز
. إذا ���' $�4[����ا ���� �وط ا��=��:�ص ���J��� /��. ا�?H���ة        ���e!

T هK_ ا���دة) أ(ا�?����  .  

  6ا���دة 

 ����?B8ا _Kاض ه�sG  

�z  -أq:�� #:H4  "  ` �=ا�� �دو� "     wd �ن ا���E4 .�$ا� �ا�#و��
  . ا���=. T ر���4ه�

�z  -بq:����� #:���H4  " X���ا��� �دو���� "���U .���$ا� �اول ا�#و����g�
   X����H �N� ��! أو زاول ،������F اولg��4 أو ،���J�/ �����Jا�� X��ا���

  أ��، �EB ��23Fن ا�&�ل، 



 180

�z    -جq:�� #:H4  " ا���2ر �دو� "     wd �ا� ��J�/ ��4 �دو� �أ4
�� إ�� دو�� ا���X أو T دو�� ا���X إ�� دو�� Fر �ا���=. /. أ4

� ا���$�دة��Vا �ا��= ` أو دو� .  

  ا��gء ا�[�!.

  ��g /. ا�&�Hق�#م ا�$�

  7ا���دة 

��:�Eك ا�#و���� ا��$���H� �H&��ق            � ��H/اف، و��NGا��#ول ا #J�$B
  ������?B8ا _K��ه .��/ ���J��اV!���3ن، ����F$�ام ا�&H���ق ا��=��:�ص �
        ./ T4ه' ا�����د�Uوأ/�اد أ T4���Jا����ل ا�� ;���� �J=�`Bو
       X��]��T أي !���ع،  g�����B دون ���J$48�� T����v�dأو ا� ���J���إ�

 3� g���$ا�            T4#�أو ا� ،��t��2 ا��=u، أو ا��=:�، أو ا���ن، أو ا�
.، أو               ��Hا� X�RGأو ا ،_���s أو .U��3�أو ا��أي ا� ،#H$أو ا���

ا��=�����3�، أو ا��������، أو ا��v����;  , ا��������.، أو ا�8$�������.، أ
ا�8$��:�دي، أو ا����E���، أو ا�&����� ا�gو�����، أو ا������#، أو أي    

  . ��F� أ�kى

  ا��gء ا�[��{

�3!Vق ا�HF'ه�Uوأ/�اد أ T4���Jن ����; ا����ل ا�  

  8ا���دة 
 4$�$; ا����ل ا�����Jون وأ/�اد أ�Uه' ���&�4� /�. t��درة           -1

       'Jc �=وd4 8�7; ه�Kا ا�&�4G 9��         . أي دو��، ��� /. ذ�f دو�� 

          ��4��F �J�7�$HBن و�!��Hا� ��J��� w=�4 .�$د ا���Hء ا��=]$U�� د���

��T ا����N=.، أو ا�=e���م ا�����م، أو ا���:&  Gداب اlأو ا ،���� ا���
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        ;��� �� ���$ا������ أو HF���ق ا��t��� وJB���4�F'، وا�$��. EB���ن 

����?B8ا T  . ا�&�Hق ا�kGى ا���$�ف ��J /. هKا ا��gء 

2-     .��/ m��ه' ا�&��9 /��. أي و����Uوأ/���اد أ T4�����Jل ا��������� 
�J�/ ء�H2وا� 'Jc =  .  د�kل دو�� 

  9ا���دة 

���Jل ا������  .  T4 وأ/�اد أ�Uه'4&�. ا��H!�ن 9F ا�&��ة �

  10ا���دة 

�$����4K أو    � ^B���Uأ T��8 4ّ����ض ا�����X ا��J����� أو أي /���د 
�=�Jأو ا�� �أو ا�\إ!�3!� ��U�Hا� ���Hأو ا�� ��  .  ا����

  11ا���دة 
 8 4ّ��ض ا���X ا�����J أو أي /�د T أU\� ^B��U�$���ق             -1

  . أو اU8$��2د

T أ�d�U X������ ^B�Uة        8 4�gم ا���X ا�����J أو أي /�د       -2 
  . أو ��3ا

��T ه��K_ ا�����دة �B=��;، /��. ا���#ول ا�$��.  3 8 �4$2��� أن ا�?H���ة -3 
              ���� ����Hآ� �ل ا�� ���t�rGا ;� T�3�أن 4?��ض ا� �J�/ ��4ز
              ����Hا�� _K�J� .7�H4 '�E&� �H2N ��� ل ا��trGأداء ا ،� ��4��

�:$d ��E& T� در�R .  

4-         q:� X� �4 8 ،ا����دة _Kاض ه�sG   z�ا�����d�U Xة أو     " 
  ". ��3ا 

 �ر إ����J /�. ا�?H��ة    -أ ��s �#k �4أو أ X�� 3 أي   _K�ه T� 
                 .!�!��� ��G ����$! g��$& wd�r T��� ���دة q4 ��ا���دة 
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wdr T /. أY=�ء /$��ة اV/��اج     ��q4 أو ،��E& T� در�R
  . ا�� �وط T هKا اF8$��ز

2��$3� F .�/��8ت ا�q��ارئ أو ا      -ب �#k �4ارث ا�$�.    أ��E�
  JB#د ��Fة ا���$�; أو ر/�ه�$^، 

��� g��� XE ��Bءا ��T اg$�8ا���ت ا��#!���� -ج#k ���4أو أ X���� أي 
� ر���4 ا�#و�� ا���=���?�وv� أ�74 � m  . ا���د4� � دا

  12ا���دة 

1-       ���E?ا� �4���F .��/ 9��&ه' ا����Uوأ/���اد أ T4�����Jل ا��������� 
 T4#وا����7 وا� .    ��E4 أن �4��F 9&ا ا�Kه X� 4أو   و T�4د '�J� ن

       ���4�Fو ،#��H$أو ا��� T4#��ا ا�K��ا ه���H=$�4 رو!��^ أو أن�$d4 #��H$�
=?��دT4 أو �; ������ و��=��، أو             �إ��Jر دJ=4' أو �$H#ه'، إ

�����Bو �Uر��� ���p، و� ���ة، ��2دة وإ��k .  

2-         wH$�=4 _آ��اV 'ه��Uون وأ/�اد أ���J8 4ّ��ض ا����ل ا�� 
T أو �$d4 #��H$�رو!��^، أو أن ��J$4���F T' /��. أن E4���ن �J��' د4��  

 ،#H$أو ا��� T4#ا ا�Kا ه�H=$�4  

 4�F ;7dB 8� إ��Jر ا�?�د �#4=^ أو �$H�#_ إ8ّ ���H��د ا�$�.             -3
�H4ره��� ا�H���!�ن و4��F �J�7��$HB��� ا���3\� ا������، أو ا�=e���م       
     �����tق ا�����HF أو ����ا������م، أو ا����:&� ا�������، أو اlداب ا���

��U�UGا 'JB�4�Fو .  

4-�$B   ����4�F ام�$F����� �������?B8ا _K���اف /���. ه����NGا����#ول ا #���J
���T ا�������ل    X����Gا ������ �����J= #���Fن وا����E4 T4K����اT4�����G، ا�
              '����T ا�$�`�B .�/ ،إن و��#وا ،T��!�!��Hو����ء ا�Gوا ،T4���Jا��

�R�dا� 'JBا#H$��� �H/و8ده' وG .�\kGا�#4=. وا .  

  13ا���دة 

1- 9F 'ه�Uوأ/�اد أ T4���Jل ا������ا�$=�ق اlراء دون أي  �
Xk#B .  
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����ل ا��T4����J وأ/��اد أU��ه' ا�&�4�F .�/ 9�� ا��2�$��،                -2� 
�ت وا�E/Gر ��وX� 4 هKا ا�&4�F 9� ا�$��س ���; أ!�اع ا���
�J���، ���:�ف ا�= ���e���T ا�&��#ود، U���اء ������Hل أو     H!و ���J�H�Bو
�� أk����ى  ����Uو �أو �`4��� .���=/ XE���r .���/ ، أو������2qأو ا� ������$Eا�

�J!رو�$d4.   

��رU� ا�&9 ا��=:�ص ���^ /. ا�?�Hة         -3 ;2$$3B 3    _K�ه T 
  ���R�k 13و���ت��و���f�K �4���ز أن dB��7;   . ا�����دة وا�2���ت و

���J ا��H!�ن وأن �EBن 8ز�،���2 ا���Hد، q4�r� أن 4=� w   

   F8$�ام �HFق ا���t أو J$��U' -أ

���#ول ا���=���� أو ا�=e���م ا�����م، أو       -ب� .���Hا� T��Gا �4����&� 
  � أو اlداب ا���� ا�:&

   ��tض =; أ4� د��4� ��&�ب -ج

��� أو ا��=�:�4� أو              -د�Hا� �اه���Eا� � ��tض =; أ4� د��ة إ�
� ا�$���g أو ا��#اء أو ا��=)�� �74�&B XE B ��=4#ا�  .  

  14ا���دة 

       Xk#���$�� ^B����Uأ T���8 �4����ض ا������X ا��J������ أو أي /����د 
   ��R�dا� ^��B��F .��/ ا���� �وع ����s 1ون  ا�$���3?. أو��r .��/ أو �

أB�U^ أو ��$^ أو �اB\U^ أو اB8�:B^ ا�kGى أو �\�$�#اءات       
 ̂ $����Uو ^/���r ����� ����!�!�Hا� ����s .  �����J X���� X��E� 9��&4و

و�XE /�د T أB�U^ ا�$�$; �&��4�� ا�H��!�ن v�# ه�Kا ا�$�#Xk أو                
  . هK_ ا8�$#اءات

  15ا���دة 

  ��� �?3����B ^B����Uأ T���T 8 4&����م ا������X ا��J������ أو أي /����د 
  ;����E��� /�د4��� أو ��r8��$�اك ��آ��� � m��!اء أآ����U ،^�B�E�$�

����tأو . ا� �����J X���E���ت ��$� ����pg� أو �����وإذا R���درت آ
7� ا�$�� �4; ا�=�/��K /��. دو����       ��$H�� ،^B���Uأ T���E���ت /���د $�
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� 4��B���7 ����د8        ��H�4&��9 ���� wd ا���=��. أن $4 ^��!{/ ،X��ا���
  . وآ�/��

  16ا���دة 

����ل ا��T4���J وأ   -1�        �/�اد أ�Uه' ا�&9 /. ا�&�4� وا��3\
��:d ا� .  

4&9 �����ل ا��T4���J وأ/�اد أU��ه' ا�&�:�ل �T ا�#و���             -2 
� ا�&��4���� ا�?������ ���T ا�$����ض ���=���) واRV����� ا�#2!�����     ����
� 4�# ا�����?�T ا�������T أو              ��وا�$J#4#ات وا�$U ،(�4�d��اء �

� 4# ا�drGص ا���دT�4 أو ا������ت أو ا���3U1ت�� .  

T ه�4� ا����ل ا��T4���J أو أ/�اد أ�Uه'     -3 9H&B ��� أي ��
    ��H/ي و���B ��4 أن T�!ا�Hن �}!?�ذ ا��?�Eا�� T�?ا���� �J� م�H4

  . ��Vاءات 4&#ده� ا��H!�ن

 8 4ّ�����ض ا�������ل ا��J������ون وأ/����اد أU����ه'، /�د4���� أو    -4
  T������J' أو اF$����زه' �B��3?�، و8 4&����ن � �2��H�� ،��������

 'J$4�Fن�!�Hاءات 4&#ده� ا���V �H/�2ب ووUG 8ّإ .  

5-      �2��H�2ب ا���U`� 'ه���Uون أو أ/���اد أ�����Jا������ل ا�� ~���ّ24 
    ���J!��J?4 ���t�E���ن �Vر ا#��H�2، و���Hء ا����Hإ� #��=� 'J����آ���� . �

'Jا����^ إ�� 'J$��� �J!��J?4 �t�� و�^ ا��3�� ����tن �ّ24 .  

� و����^ ا�����3�� ا�������ل ا��J������ون أو -6����أ/����اد  �7���&4 �
أ�Uه' ا���2Hض ���J' أو ا��&$�gون �$�J� ��p�=�، أ�م ��ض 
  ،��p�7��� �q���U ���Uذون ���^ ��!�!��� ����ر`�� ���k� 13ول�أو أي 
وE4���ن �J��' ا�&��9 /��. ا��&�آ���� /��. s���7ن /$���ة ���H��� أو      

 'J=��� اج���/Vا .     .��/ ����N��$Fا 'J3��2F ���و8 �4���ز آ�H���#ة ��
        Vن ا��E4 �4��ز أن TE، و��ر ا��&�آ��e$!ه�!��      ا� 'J=�� اج��/

  T������ أk���ى F���&�آ����، /��. أي � 'J����] �����?E� ��7!�ت���
  . ا��Vاءات ا��p�7H�، و���?E� K�?=B ا�&E' �=# ا�8$�7ء
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7-                ^B��Uأ T�J���� أو /��د  X��� ��� �2Hء ا��Hإ� ���F ./ 
�4#�^ ���&�آ���               HB '$�4 ���]4ر ���N��$F32^ اF أو T�3^ ا��أو إ4#ا

H4�N ز_ �`ي��$Fىأو ا�kأ � :  

�U���� �#و���� =�� c� أو     -أ����� أو ا�24#:��=Hت ا��q� qdB��� ا���3
                f�ذ� ���N ء، إذا��qدون إ� �ا�#و�� f��B z��: X]�B .$ا� �ا�#و�

f�2ب ذ�U`ز_ و���$Fأو ا ^��� �2Hء ا��H�{� ,  

 E4����ن ����� wd ا���=���. ا�&���9 /���. اB8���:�ل ������3��qت      -ب
T ا�� wd ا���=�. إ���      . ا��Kآ�رة ���Uر �ل أ4�&Bت  و�q� ا��3

� دون إ��qء H�ا��Kآ�رة دون إ�#اء، آ�� �E4ن �^ ا�&9 /. أن $4
T ا�3��qت ا��Kآ�رة �Jا���� Xp�Uا�� .  

 4ُ&�����ط ا����� wd ا���=����. ��������، دون إ�q�����ء �K����Jا ا�&����9   -ج
و�����&�Hق ا�����3$�#ة ���T ا����ه���#ات ذات ا����:��، إن و����#ت،  

����. ا��=���Hq� �����T ا����#ول ا���=�����، /���. ا�$�اX���U واH$�8����ء ���  ]
��!�!�� ^��]�$� 'J�  . ا�3��qت ا��Kآ�رة وا�dBذ ا�$��2�Bت 

8-         'J$4�F T4&��ن  T4Kه' ا��Uوأ/�اد أ T4���Jل ا������� 
�����J' أو اF$�����زه' ا�&���9 /���. إ������ د�����ى أ����م      � �2H������
����f ا��&�E���� دون إ�q����ء /���. ��!�!�����      B m���2B .���E� ،�����E&ا��

      F8إن آ�ن ا 'J=� اج�/V�� �`Bزه' و��$Fا    .!�!��� ���s ز��$ .
     '����$ T��و '��J� �/���B�F #��=���7ره' ه��K_ ا���#��ى ���3�#ة 
����EB 'J?���^، إذا آ����!�ا   �����&B ودون ����Gا �r���?�ي، ����� ا�$���7

�J� أو ا�$&#ث �#d$3ا�� �t�  . ��� T4g�J/ T' ا�

9-          �2�H�� �4�&v و���ا T�����ل ا��T4���J وأ/�اد أ�Uه' � 
F ��!�!�� ��s زه' �:�رة��$Fأو ا 'J��  . K/�! 9 /. ا��4��$�
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  17ا���دة 
1-           T�4&���ن  T4Kه' ا��Uون وأ/�اد أ���Jا����ل ا�� X��4 

�� �a!���3ن     ��R`$ا�� ������� إ!���3!�� ��; اF$���ام ا��Eا�� 'J$���F

��/�H]ا� 'J$4وه� .  

2-                T�� 'ه��Uوأ/��اد أ T4����Jا�����ل ا�� T� g�4ل ا��$�J��ن 
���    ا�drGص ا���#ا!�T، إ8ّ /�. ���وف ا�p�=]$�U�، و          ��4�H��ن 
      T�!ا# ��s ص�dr`آ 'J�vو ; �U�=$B �?�$dأ� اFG#اث . 

ا��$��Jن /����gن �T ا��اT4#r، و4&���ن إ�� ا�H��7ء �`U��ع         
TE�4 � .  

3-                   .�/ g��$&4 ^B��Uأ T�J���� أو أي /��د  X� v�4; أي ��
دو�� ا���2ر أو /. دو�� ا�����d� X^ اEFG��م ا��$���H� ������Jة         

 drGا T� لg���    T�ره T4g��$&ص ا���d�rGأو ا T�!ص ا��#ا�
����� �=E� fآ�ن ذ� ���  . ا��&�آ��، آ

4-           ^B�Uأ/�اد أ #Fأو أ ���Jا�� X�� ا����� T �E4ن ا�J#ف 
         ����E& T��� در���R '��E&� اK���?=B ���J�/ T�3��4 /$���ة �ل أ4��\��k

وg����4ل اFG���#اث  . �����p�7� ه���� إF\���R^ وB`ه�����^ ا�$��������    
�����9 �������ه'   ا��d�����?�ن ����T ا��اT4#���r و�4���   B ���������ن �

.!�!�Hا� 'J�vو�� .  

 4$�$; ا����ل ا�����Jون وأ/��اد أU��ه' k�\ل اF8$���ز أو             -5
  . ا��HF u?=� T�3ق ا���اT�=N /. أن g4وره' أ/�اد أ�Uه'

6-     �:�$dت ا���q�2B ،^$4�F T�#ي ا��3 ���J X إذا �Fم ��
        G ` =B #� .$ا� Xآ� ���� �/��اد أB��U^،    /. ا�#و�� ا���=�� اه$��

�:ّHا� ^��?Nو�^ وأg� �R�:k .  

 4$�$; ا����ل ا�����Jون وأ/�اد أ�Uه' ��v��$4 Tن Gي -7
�H���ا!�T ا�=�/��Kة /��.  � ���H/و T�3��ز أو ا�����$F8ل ا�E��rأ T�� XE��r
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��f ا�#و���             B ��4��ق ر��HF u?=�� ا��2��ر �أو /�. دو�� Xا��� �دو�
 ;vا�� u?! ./ T4ا�����د  

8-   ����J X�� g�$F9       إذا ا�H&$ا� #:�H� ^B��Uأ/��اد أ #�Fأو أ
�EF��م ا��$���H� ������Jة، X��&$4 8 أ�4� H?!��ت                � ��?��dT أ4�� 

fذ� ��� �B�$B .  

  18ا���دة 

1-      ;��������ل ا��T4�����J وأ/���اد أU���ه' ا�&��9 /��. ا�����3واة � 
  ���J�م ا��&���آ' �`!�ا���و�=��# إ2Y���ت أ4���  . ر��4��� ا�#و���� ا���=���� أ

F #��4#&B ه'، أو#��v ����p�=� ����JB ى����د .��/ 'JB���J����H' وا�$gا
                 ���=���p�7�E4 ،��ن �U '�JHF T���ع أ���ا�H4�q� 'J�� ��د��� و�

��H!�ن� �H/و #H�B �J4g!و ��H$3d$:� و ��E&  . أ�م 

2-    ����JB 'J���إ� ^���ّ�B T4K��ه' ا����Uوأ/���اد أ T4�����Jل ا��������� 
     ���H/و 'J$��!إدا m��2]B أن ��=��p��� ا�&��9 /��. ا/$���اض ����اءJB' إ���

��H!�ن� .  

3-  ��p�=� ��JB �4�2ت أY=# إ�ه'، �Uوأ/�اد أ T4���Jل ا�������
�� ا���7!�ت ا�$���� آ&# أد!�  : v#ه'، ا�&9 /. ا�&:�ل �

����t� ��2q� ����J!��J?4���� ا�$�J����     -أ� X�:���?$را و�������/ '���Js\إ� 
�J22Uو 'Jإ�� �Jا���� .  

�T ا����m وا�$��J3\ت �V '�J��#اد د/���J'               -ب .�?E4 �� �F�Bإ 
T اk$��ره'واB8:�ل ��&� T� .  

&�آ�$J' دون إ��qء 8 دا�. �^-ج  ,  

&�آ�$�7F 'Jر�4، و���J' ���#/�ع ��T أ!?�J3�?!`� 'J3' أو         -د 
                �/��$B '�� ا ا�&�9 إذاK�J� '�Js\وإ� ،��J!رو�$d4 ���!�!�� #ة��3��
���3�#ة ��!�!���� �J��' /��. أ4���    w�:��dB، و�#ة ��!�!�����3�� '��J�

�&� ا��#ا�� ذ�f و      : �J�/ .7$HB ���F    .�/ �c��r دون أن 4#/��ا
            T��Y ;/#�� ���/ارد آ��� 'J4#�� T�EB '� إذا X�2Hا ا�Kه T ���F �4أ

  . هK_ ا���3�#ة
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������ اU����$��اب ا����� �Jد v����#ه' -ه����ـN اب أو��$����U�� 'J�������
واU$&���7ر واU��$��اب �J��rد د/���_ ���=u?=��� 'J ا��� �وط ا�$��.  

� ا� �Jد v#ه'�� 92q=B .  

���3�#ة $����' r��?�ي      -و ����� ���!��إذا آ���!�ا 8  ا�&��:�ل 
��E&ا�� ./ �#d$3ا�� �t����ن ا�E$4 ن أو��J?4 .  

� ا8�$��اف                 -ز��� ا�� �Jدة v�# أ!?�J3' أو ��� �#م إ�2��ره' �
K!�2ن 'J!`� .  

4-               K�k`4 ��&! ��� /. ��F� اFG#اث، �EBن إ��اءات ا��#��ى �
'J�� B`ه��� Xاب ا����:$Uره' وا���$�2ر أ�ا8 ./ .  

�������ل ا��T4������J وأ/����اد -5�   T��� �����4��� T�!ه' ا�����#ا����Uأ 
ا���اp' ا�&9 /. أن ��4د ا�=�e /. إدا!$J' و/�. ا�&E�' ا��:�در              

��H!�ن� �H/و �در� ��&�E� أ� X2� T fه' وذ�#v .  

6-      T��J����� أو /���د  X�� T���F 4��:#ر p���J! '��EF. �}دا!��� ��
أX�?� ^B�U إ��ا. و�Hّ=4ُ T�F /. و�9F8 m ا�&E�' �}دا!$�^            

� أU��س أن وا���� �#4�#ة أو ? �$E� F�#4[�         أو 4$' ا��?� �=^ �    ��
� !&� ��N; أ!^ mY#F إ�Uءة /. 9�2qB أ�EFم ا��#ا��،           �� m$2Yأ
         ����$! ����Hا�� ^���� m�ي أو��K�ا� wd �ن ا��!�H�� �H/�4ّ�ض و
           T�� �U�=ا�� mا��� ./ ( E#م ا��أن  m2]4 '� ��KJ_ اVدا!�، 

  . wdا��ا��� ا�����J� ��4; آ��� أو ��pg إ�� ذ�f ا� 

��&�آ���              -7� ^B��Uأ T� 8 4$��ض ا���X ا�����J أو أي /�د 
                  ^�=أو ����Hب ��ة أk��ى ��T ���م U�92 أن ُأدT�4 ��^ أو ُ���ئ 
�H���!�ن و��a���اءات ا��=��p��� ا��$�2��� /��. ا�#و����        � ���H/و ����p�J!

  . ا���=��

  19ا���دة 

�K!�2 /�. أي            -1 ^B��Uأ T 8 �4$�2 ا���X ا�����J أو أي /�د 
�ا. ��23 أي /�X أو أ/��ل �' XEّ 4 TE4 و�m ارX�/ ^��EB إ�

/�\ إ��ا�� ������ ا�H��!�ن ا���N=. أو ا��#و�.، آ��� g�=B 8ل                
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       ̂ ���EBار m�و� ��H2q m�!ا�$�. آ� f�B T #rأ ���H� .  z��U وإذا
              ،(�kأ ����H� ض��t� ب ا����م�EBر ��# ار#R ن�!�� ./ w!

w=ا ا�Kه T  . و�� أن $34?�# 

� /���X إ��ا��. ار�B   ^��2EBا���.، �=��# /���-2���� �����H� ���4ض أ
      ��!�3���!V$2����رات ا�ا8 ،^B����Uأ/����اد أ #���Fأو أ ������J X�����
�� أو                  ��Vا .�/ ^�H&� ��J= 9���$4 �� ��R�kو ،^��v�� ��ا��$:

Xا��� .  

  20ا���دة 

 8 ��4ز T�U ا���X ا�����J أو أي /�د T أB�U^ �����د             -1
  . �#م و/�g$��� ^pام ���B#ي

�ن   -2�F 8 ��4ز           T� ^B��Uأ T� ا���X ا��J���� أو أي /��د 
� أو z4�:B ا���X أو �Nد_ ����د �#م و/�g$��� ^pام         ��Vإذن ا
       XE ��4 امg��$�8ا f�K��� إ8ّ إذا آ���ن ا��/���ء X���� #��H� T��� ���r�!

z4�:$ذن أو ا�Vا f�K� �N�r .  

  21ا���دة 

 �����Uر ���?�� T��E4 '��� ��� ،wd��r يG ���!�!�� gp���ا�� T�� u����
  G�3 اF 8�dR��ل ������ ا�H��!�ن، أن 4�:�در أو �4�#م أو             

          �4&�ول إ�#ام و9p�Y ا�4�J�، أو ا��9p��Y ا�$�. dB�ّ�ل ا��#�kل إ��
��� أو ا�H$��U8ار /�J���، أو     ��Vء أو ا���H2أو ا� ����=Nا�� .��vراGا

 X���ا��� z4ر�:���B .    9 ����:�رةp����Yا�� _K���درة ه�:���و8 �4����ز 
         f�K�� X:�?و8 �4��ز، �`4��     . ��J� wk دون إ��qء إ4�:�ل 

           �?U از��� �د��� �H�Yأو و �?U #ام ��از�ال، إ�FGا T�Fل 
^B�Uأ/�اد أ #Fأو أ ���J X�� .  

  22ا���دة 

 8 �4����ز أن 4$�����ض ا�������ل ا��J������ون وأ/����اد أU����ه'  -1
وe=4�� وmّ�24ُ /�. آ��7�� X� N��د            . ��Vاءات ا��qد ا������.   

� F#ة�� .  
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��T إ�����'  8 �4���ز N���د ا������ل ا��T4�����J وأ/���اد أU���ه'  -2
    ����H/و �:���$dا�� �q�دو����� N����ف إ 8ّ�����H� \����ار K���d$B_ ا����3

��H!�ن� .  

3-     �J!��J?4 �t��J2' و�F[�� 8      .  4$' إ�qkره' ����Hار �N ��و4$' �=�ء �
�E4ن ذ�f إ�gا�� إ�qkره' ����Hار آ$����، وإqk��ره' آ�UG�� f�K��2ب             

T ا�$. اU$=# إ���J ا��Hار، �#ا /. ا�FGال ا�p�=]$U8� ا�$Gا �J�7$H4 .
.=Nق. ا���H&ا� _KJ� ص ا���=��ن�drGا ~�و24  

� اGآ[� و�R m#ور_ �  . �R X2#ور ا��Hار أو �

4-       T� .p��J! ور ��ار#R ���F ./ #ا�ا���=.،  wd �� 9&4 
ه�c� ��p�7�، أن H$4#م ��UG��2ب ا��2��رة ���#م N��د_ وأن HB��م       

ات ا���3�q� ا��d$��:� ���ا����� ���$�7^، ��� ���' v ���HB���ور      
   fذ� ��t� .=Nا�� TGا .         wd ��ورB ��J4�$' ا���ا����، 9�&4 �

�� و�) ��ار ا��qدN .=ا��� .  

4&9 �� wd ا���=.، إذا أ�t. /. و�9F8 m ��ار ����qد           -5 
�H��!�ن و8 �4��ز             � ��H/4��7 و��B ���q4 أن ،X��?��� K?! #� ن�E4

  . اd$U#ام ا��Hار ا�9��3 ��=�^ T ا���دة إ�� ا�#و�� ا���=��

6-                X�2� ����H� ��R�/ .�=ا��� wd �ا� z=��4 ،د�qا� ���F ./ 
            T��H� ����Gر و��sه�� �$ ���qا��X�F أو ��#_ �$4�3� أ4� 

�H�ّ�  . ا���H&$3ت ا��ا�2� اGداء �^، و�$4�3� أ4� 13و���ت 

�X ا��J���� أو       -7��� دون ا���3س �$=?�K ��ار ����qد، �4��ز �
��#�kل        Gي /�د T أ/�اد أKJ� ;7d4 ^B�Uا      � � ا�H��ار أن �3�4

�c =  . إ�� دو�� أ�kى ��s دو�� 

8-                X��&$4 8 ،^B��Uأ/��اد أ #�Fأو أ ���J X /. ��F� �Nد ��
�T ا�� wd ا���=�.         . أي =���EB 'J) ا��qد    ���q4 و��4ز أن

_�?U (���EB ;/د .  

 u���4 8 ا�q���د ��T دو���� ا�����F .��/ ،X��# ذاB��^، أ��4� HF���ق     -9
X ا�����J أو أF# أ/�    ���اد أEB ^B��U��ن E$�23� و/H� ��H��!�ن           �
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            T�� ا��Gر و��sه� ��f ا�#و��، ��� /. ذ�9F f ا�&:�ل �B
  . ا���H&$3ت ا��ا�2� �^

  23ا���دة 

            �4$�$; ا����ل ا�����Jون وأ/�اد أ�Uه' ���&9 /�. ا�����ء، إ��
��U� �#و���         ����� أو ا�24#:=Hت ا��q�ا�&��4� وا���3�#ة T ا�3

���f ا�#و����، آ����� F��#ث    =�� Jc' أو ��#و���� ا� B z��:�� X��]�B .��$
     ����?B8ا _Kه ./ �J� ق ا���$�ف�H&��� �3س .   ،��R�k �?:�و�

�qd4 ا� wd ا���=. /. ��F� ا�q��د �K�Jا ا�&�9 دون إ�q��ء،              
��qت ا�#و�� ا��p�H� ����qد ��رU� هKا ا�&9U �3�ّBو .  

  24ا���دة 

���J و�XE /�د /. أB��U^ ا�&�9 /�. ا8�$��اف             X�� XE�  ^��
�Eن ��dr ^?R:� أ�م ا��H!�ن Xآ ./ .  

  25ا���دة 

1- ���ا��ة �T ا���� XHB 8 �� 4$�$; ا����ل ا�����Jون ����
               }��F T��F T�{ ا�G�� و Xا��� ��4 دو���ر ��� 92q=B .$ا�

.�4 � :  

 �rوط ا����X اkG��ى، أي أ��� ا����X اvV��/.، وU����ت               -أ
���� ا��#/����� ا�G���،   ا�����X، وا��اF��� اUG���2���، وأ4���م ا   q��

             T� f�ذ� ���sام، و#d$�U8ا �\���ء ��J!، وإ�وا��:& ،�وا�3\
�z �������� ا�H����!�ن q:���ا ا��K���ه ����J�qt4 .���$ا� X���وط ا�������r

��=Nا�� �Uوا����ر .=Nا�� .  

 r���وط اd$��U8#ام اkG���ى، أي ا���T3 ا���#!�� �\d$��U#ام،      -ب 
  ��`3���� ا������X /���. ا��=���gل، وأ4���� ����� ����vات ا��?�و#����H$وا�
           T� �N��r ���=Nا�� �Uوا����ر .=Nن ا���!�Hى، �4$�2ه� ا��kأ

  . �rوط اd$U8#ام
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2-                T� ��R�dا� X�د ا�����H� .�/ ص�H$!8ا�� �وع  ا T u�� 
���� ا���� �رة إ����^ /��. ا�?H���ة  12��#أ ا�����3واة /��. ا���� _K��ه T�� 

  . ا���دة

 K��d$B ا���#ول اNG���اف �����; ا�$��#ا��� ا��=�U��2� �����7ن أ8ّ     -3
�ل ا��J�����ون ��T أ��4� HF���ق  ` ��=B���T ه��Kا ا��2��#أ   4&���م ا�����

    'J� و����^  . �����23 أ4���� ��d?���� /���. إ�����$J' أو اd$���U#ا����و�
�T أ4�� ا�$gا��ت ��!�!��� أو                X�أر��ب ا��� �ا�d:�ص، �4 8?
�T ه�Kا               ��?��d���B#4� وHB 8ّ�# ا�$gا�JB' �`ي XE�r ���23 أي 

X�2Hا� .  

  26ا���دة 

�����ل ا��T4�����J وأ/���اد    �B$���ف ا���#ول اNG���اف �&��9 ا�   -1
  : أ�Uه' /. 

 ا�� �رآ� /. ا�$����ت وأ! q� ���H!ت ا����ل وأي �����ت    -أ
�:��&J' ا�8$�:�د4�              ��4��F #:�H� ،ن�!��H�� �H/ة و` =أ�kى 
             ��H/ �7ع�dا� ;�وا�8$����� وا�[�H/��� و�:��&J' اkG��ى، 

��اzp ا��=�e� ا���=��� .  

���ل وإ��� أ4�� ������ �T           ا8!��7م �&�4� إ��� ا�4� ��H!�� �         -ب
             ���e=ا�� zpا���� ��H/ �7ع�dا� ;�X�2 ا������ت H��U� ا�Kآ�، 

  . ا���=��

 ا�$��س ا���ن وا���3�#ة T أ4� ��H!� ���ل وT أ4� �����      -ج
X�2� T ا������ت H��U� ا�Kآ� .  

��رU��� ه��K_ ا�&H���ق ���#ا       -2 ���� 8 �4���ز وv��; أي �����د �
��J��� ا�H���!�ن    � w=��4 .��$د ا�����H/��.   ا� �ور4���v ن���EB .��$وا� 

           ��4��F م ا���م أو�e=وا� .=Nا�� TGا z��:� .Nا�H�4د ;�$�
'JB�4�Fو ��tق ا��HF  .  
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  27ا���دة 

�$4��9 ������7ن ا�8$����.، 4$�$�; ا�����ل ا��J����ون        -1 ���/ 
 ���J� X������ ا�$��. ��4وأ/���اد أU���ه' /��. دو���� ا�����u?=��� X ا����

    � �� 'Jp�?�$Uر ا#H� ��4 ا�#و���ا�$� �4;         ر ��J��� w=�4 .�$وط ا�
�f ا�#و�� وا����ه#ات ا�[=��p� وا��$�#دة اNG��اف         B ./ 92q=ا��

���J�/ ���H2q=ا��=�� `   . ا�� �دو��� .��/ �:��$dت ا���q�و�q$3��B; ا���3
     ���ودو���� ا�����X ا��H���م، /��. أي و���v�� ،m��; ا�$�2�B���ت ا�\ز

  . �$&#4# و9�2qB Xp�U هK_ ا��H�#ة

2-  �/ z�3��4 8 .��$ل    /��. ا�&���8ت ا�������� 9��2q=ا�$�� �4; ا�� ���J
ا��T4�����J وأ/���اد أU���ه' �����$�$; ���H&$��Uق ���، HB���م ا���#ول      
H�#ار                 T���=ص ا����d�r�ا���=. ����=�e /�. إ�E!��� أن 4�#/; �
              ����$4��K�J� 9ا ا�H&$�U8ق، � ����/ �J� ا��JUاآ�ت ا�$. أ�$r8ا
���� ا�$��. ��4��J� X��� ا����4��� ا���T4K ��4��#ون /��.         أU���س ا����

������وف Y  .  

  28ا���دة 

             ���2N ��4�=� �4أ .H�B ./ 9&ه' ا��Uوأ/�اد أ T4���Jل ا�������
���� �:�رة ����� �&?�� JB���F' أو �$\/�. v��ر 8               q�EBن 
� أU���س ا�����3واة /��.    ���� f��وذ� 'J$&:��� 9��&�4 ^���\� T��E�4

��; ر��4��� ا�#و���� ا���=����   ����و8 4&���م ه��81ء ��T ه��K_  . ا����
    �pر�qا� ��2qا� �أو           ا��=�4 ����V�� 9���$4 ����/ ��?��d��23 أ4�� 

  .  اd$U8#ام

  29ا���دة 

                  ����T أN?��ل ا����X ا��J���� ا�&�9 /�. ا�&�:�ل � X?N XE�
��3=� ��  . أU' و/. X��3B و8دB^، و/. ا�&:�ل �

  30ا���دة 

    .���/ .���U�UGا�&���9 ا ������Jا�� X������T أN?����ل ا��� X���?N X���E�
� أU���س ا�����3واة /��.    ���� '����� ا�$������;  ا�&��:�ل � ����ا����
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و8 ��4ز ر/� أو ��HB# إ�E!�� ا�8$&��ق   . ر���4 ا�#و�� ا���=��  
��' �X2 ا��#رU. أو �����#ارس ���23          �$�� ���E&�3ت ا�U1����
 T����� أو اd$��U8#ام Gي ��Vا }���F T�� .���e=ا� ����s ;��vا��
��8�� ا�X�?q /�. دو���              .�e=ا� ��s ;vأو ��23 ا�� ،T4��Gا

Xا��� .  

  31ا���دة 

�������ل     -1� �����/�H]ا� �4����Jام ا�����$Fاف ا����NGا����#ول ا T�7���B 
 'J�p���r�� ظ���?$F8ا T�� 'J�=���B 8ه' و���Uوأ/���اد أ T4�����Jا��

'Jc =; دو��  ��/�H]ا� .  

2-     ������#ول اNG���اف أن K��d$B ا�$��#ا��� ا��=�U��2� ا�\ز� T��E�4 
    .���3�#ة وB ��; ا���Jد ا��K2و�� /. هKا ا�:#د

  32ا���دة 
4&9 �����ل              .�/ 'J$ ا��T4���J وأ/�اد أU��ه'، ��#ى ا!$J��ء إ���

             '�J�دو�� ا���X، أن 4&���ا دJ���k' و�#�kاJB'، وأن 4&����ا 
��:d ا� 'JB�E�$��$ �4; /. ا�#ول ا���=��، أ$�$J' و� �H/و .  

  33ا���دة 

�Jt' دو�� ا��= `        -1ّ2B ه' أن�Uوأ/�اد أ T4���Jل ا������� 9&4 
  : ���2ر، �EB ��23Fن ا�&�ل، ��� 4�.أو دو�� ا���X أو دو�� ا

   J��HF' ا�=���� �T هK_ اB8?���� -أ

7$�    -بH�� 'JB� �rوط ا���3ح ��k#��� 'Jل، وJ��HF' وا�$gا
ا��H!�ن وا����رU� /�. ا�#و��� ا���=���، وا���Xp�3 اkG��ى ا�$�.           
   T��������T اg����$�8ام ��������Vاءات اVدار4����� أو ��sه�����  'J=����E�B

�f ا�#و�B ./ ت���Uا��� .  

2-           � �=� ��p\ Kd$B ا�#ول ا�NGاف ���; ا�$#ا��� ا�$. �Bاه� 
X2� T أر��ب ا����X أو            �J�4#HB ن��v آ�رة أوKت ا�����ا���
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!��H���ت ا������ل أو ا�c�J���ت أو ا��U1���3ت ا��d$��:� اkG���ى،      
  . وB$��ون ; ا�#ول ا�kGى ا���=��، �3F ا�8$�7ء

3-   #���=� ،�����/�Eت ا�����������f ا���B م#���HB   ا�������ل ������، إ����qا�
      �����t�E�����ن، �Vو�����#ر ا ،�����!��ا��T4�������J وأ/�����اد أU�����ه' 

�J�J/ ن���q$34 .  

  34ا���دة 

� �E4ن T أ�Y_ إ�?��ء ا�����ل               ����?B8ا T��u /. هKا ا��gء 
      T�!ا���H� #���H$��� امg��$�8ا T��ا��T4�����J وأ/���اد أU���ه' U���اء 

�$���gام وأ!�e��� آ���X دو���� ���T دول ا��2����ر ودو���� ا������X أو ا8   
�f ا�#ولB ن�E3� ��/�H]ا� �4�Jام ا��$F�� .  

  35ا���دة 

    ������� q=4 ^��!`� �3��?4���ي � ������?B8ا T������u /��. ه��Kا ا����gء 
4�3B� وv; ا����ل ا��T4����J أو أ/��اد أU��ه' ا���E4 T4K!��ن          
. أو أي         ��e! ���s ;�vأو /�. و ����9p��Y ا�\ز� T4gp��F ��s

        ��/ uو�� ،'J�v�� �4�3$ا� _Kه X] ./ 9F       ا�$�#ا��� u��4 �� ^
���Jة ا�#و���  � �?:=���� وU ع�vأو �c�JB ن��v �ا��ا�� إ�
   _K���ه T���� ا�=&���� ا��=���:�ص ������^ /���. ا�����gء ا�����3دس �����

����?B8ا  .  

  ا��gء ا��ا�;

  �HFق أ�kى �����ل ا��T4���J وأ/�اد أ�Uه'

.�e! ;vه' /. و T4Kأو ا� ���9p�Y ا�\ز� T4gp�&ا�  

  36ا���دة 

�����ل ا��J������ون وأ/����اد أU����ه' ا�&����gpون ���9p����Y  4$�$���; ا��
. /�. دو��� ا�����H&���� Xق               �e! ;vه' /. و T4Kأو ا� �ا�\ز
    �ا��=��:�ص ���J��� /��. ه��Kا ا����gء ��T ا�����?B8� ��vV���/� إ���

  . ا�&�Hق ا��=:�ص ����J /. ا��gء ا�[��{
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  37ا���دة 

 T�� 'Jو����k X��2� ،'ه���Uوأ/���اد أ T4�����J9 ا������ل ا����F T��
� اGآ[�، و�m دJ��k' إ��� دو��� ا����X، أن           دو��� ا��= ` أو، �

         \2���t آ�B ،�3 ا�8$�7ءF ،Xا��� �ا��= ` أو دو� �دو� 'Jt�2B
� دJ��k'، و���^ k��ص ���� �وط          �� �H2q=ا� �وط ا�� ;����
X��H أ��،          �J$او�g 'J� ا�$. ��4ز �q !Gوا 'J$��{� �H�ا��$�

�2���ت ا�$��. �4��� �   q$ا�� T��� \7��/   ���ؤه� /��. دو��t�$��Uا 'J����
ا�����X، وا���3�q� ا�$��. �4��� �����J' اB8��:�ل �V ���Jدk���ل أي       

�f ا� �وطB ��� X4#�B .  

  38ا���دة 

K���2Bل دول ا������X آ���a���� #���J� Xذن ��������ل ا��T4������J وأ/����اد 
                '�J� ذنVا ���� ��Y`�B f�K�� ن��E4 �1$� دون أنأ�Uه' �����tب 

���� أو ا������EB ��23���F ،X����ن ������^ ا�&������V. دول . ل������ا�Bو
�����ل ا��T4����J وأ/��اد             � ��R�dت ا������$F8ا f�ذ� .�/ Xا���

'Jc =  . أ�Uه' وا�$gا�R�k 'JB� /. دول 

E4���ن �������ل ا��T4�����J وأ/���اد أU���ه' ا�&��gB .��/ 9و4��#ه'        
�ت وا/�� �T ا� �وط ا�$. H�� '$�4$��7ه� اVذن �&��8ت            �����

_Kه m�1ب ا����tا� .  

  39ا���دة 

1-������ل ا��T4�����J وأ/���اد أU���ه' ا�&����4�F .��/ 9�       E4���ن �
�J� 'J$  . ا�H$!8ل /. إ���' دو�� ا���X و4�F� اk$��ر &X إ��

T هK_ ا����دة �4G�   7dB 8 1; ا�&�Hق ا��Kآ�رة /. ا�?�Hة        -2 
          ��4��F �J�7�$HBن و�!��Hا� ��J��� w=�4 .�$د ا���Hء ا��=]$U�� د���

T ا��N=. أو ا�=�eم ا���م أو ا�:&� اGا �� أو اlداب ا������
��; ا�&H���ق      �� ���$أو HF���ق ا��t��� وJB���4�F'، وا�$��. EB���ن 

����?B8ا _Kه ./ �J� ى ا���$�ف�kGا .  
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  40ا���دة 

      T4����EB .���/ 9���&ه' ا�����Uوأ/����اد أ T4������Jل ا���������E4����ن �
  ����4��Fو g���4g�$� X���ا��� �ت ا�������ل /���. دو����������H!ا���������ت و

  . �[�H/�� و��sه� T ا��:��J��HFz' ا�8$:�د4� وا�8$����� وا

��رU� هKا ا�&9 �#ا ا���Hد ا�$�.              ��8 ��4ز وv; أي ���د �
   ;�����$���J����� ا�H�����!�ن وا�$����. EB�����ن v�����ور4� /����. � w=����4
���T ا�����N=. وا�=e����م ا������م، أو �&��4����  Gا z��:���� �����Nا�H�4د

'JB�4�Fو ��tق ا��HF .  

  41ا���دة 

4�� �رآ�ا /��.   4&��9 �������ل ا��T4�����J وأ/���اد أU���ه'، أن     -1
ا���� 1ون ا������� /���. دو����� =��� Jc'، وأن 4���#��ا �`R����اJB' وأن 
     ����H/، و�ا�#و���� f����B .���/ ى�����Bُ .���$ت ا�������d$!82����ا /���. اd$=4ُ

�J�4� $� .  

2- ��3�$� ،�J�4� $� �H/�3 ا�8$�7ء ووF ،��=م ا�#ول ا����HB 
��رU� هK_ ا�&�Hق .  

  42ا���دة 

ءات أو إ!�� �ء  e=B��� ا���#ول اNG���اف /��. أ��� وv��; إ����ا--1
�3U1ت  TE�4��JH4�N T أن �Bُا��، �Uاء /. دول ا��= ` أو 
�����ل          � ��R�dت ا����!. واg$�8اGت وا����$F8ا ،Xدول ا���
            ���!�E�، F��3 ا�8$��7ء، إk��$Bه'، و�Uوأ/�اد أ T4���Jا��
  f������B .�����/ ،'ه������Uوأ/������اد أ T4��������Jل ا������������ z2:�����4 أن

��ن 4$' اk$��ره' �]�  . &�4�ا���3U1ت، 

 �3�B دول ا���X، و/�J�4� �$� ��H ا���N=.، اU$� �رة ا�����ل              -2
ا��T4�����J وأ/���اد أU���ه' أو �� �رآ$J' /��. اdB���ذ ا�H���ارات      

�JBوإدار ���  . ا��$��H� �&��ة ا���$���ت ا��&
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3-   .��/ ��U��3��ق ا��H&����� ون�����J�4���ز أن 4$�$��; ا������ل ا�� 
���H&ا� _K��ه �ا�#و��� f���B 'J$��&=ق /��. ��ر�J$��U دو���� ا�����X إذا 

�JB��3د� .  

  43ا���دة 

�; ر��4��                -1 ��� 4$�$; ا�����ل ا��J����ون ������3واة /�. ا����
.�4 ��� 9��$4 ���/ Xا��� �دو� :  

��;    -أ ،��������ت ا�$�#��d�3ت وا���U1ا�� � إ�E!���� ا��R���ل إ���
�2�����ت ا�2H�����ل و��sه����� ����T أ!�e����� ا��U1�����3ت   q$�ا������ة 

�ت ا���=��#dوا� .  

�ت ا�$���^ وا�$���) ا��T��=J إ�E!�� ا-ب#k �  . ���Rل إ�

�ا/��9 وU1���3ت ا�$��#ر�4 وإ����دة    -ج � إ�E!���� ا��R���ل إ���
T��=Jا�$#ر�4 ا�� ,  

� �ر4; ا�E�UVن             -د f�ذ� ./ ��� ،TE3 �� إ�E!�� ا�&:�ل �
  ا�8$���.، وا�&��4� T اt$U8\ل /��� �$4���4V�� 9ر، 

�ت ا8  -_#���dا� ������$�������� وا����:&��،   إ�E!����� ا�&���:�ل �
�ت، #dا� _Kه ���2ت اr8$�اك /. ��اq$�� ا��/�ء �q4�r  

 إ�E!��� ا��R��ل إ��� ا�$��و!���ت وا��U1��3ت ا���#ارة ذا�B��        -و
�ا���ة         ;�دون أن �4=. ذ���tB f��ا /�. وJ��v' آ�T4����J و

  ��ا�# وأ!�e� ا��c�Jت ا���=��، 

  . اك /��J إ�E!�� ا���Rل إ�� ا�&��ة ا�[�H/�� واr8$�-ز

2- ./ ��� ��JB ا�#ول ا�NGاف ا�FGال ا�$. X?EB ا���3واة ا�?�
T ا�$�$; ���&�Hق ا��Kآ�رة         T4���Jا����ل ا�� T�E�$� ��ا����

T هK_ ا���دة آ��� و/�r mوط إ���$J'، آ��� B�`ذن             1/. ا�?�Hة    
�2U�=�2ت ا���q$���� ،Xا��� �دو� �J� .  
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�T إ!� �ء      �B 8=; دول ا����X رب ���X ا�       -3 T4����Jل ا������
      'J� ��/�HY أو ���أو ا�$�� ��=EU 9/ا��ا��ة ا����دة     .  ; 70و

 _K���إ!��� �ء ه X�����B أن X���ا��� ��4����ز �#و���� ،�������?B8ا _K���ه T���
�� �K�Jا ا�d�:�ص /�.               ��� ��H2qوط ا��� ��� ���v�k 9/ا���ا

�f ا�#و��B .  

  44ا���دة 

 ه�. ا��F�#ة      �HBم ا�#ول ا�NGاف، ا�$�ا/� =�J ��`ن اUG��ة         -1
ا��������� ا����2q��� واU�UG���� /��. ا���$���; و���`ن ��JHF T��� أن  
J� �/���$B��� ا�&��4��� ��X��2� T ا���$���; وا�#و����، ��dB���ذ ا�$��#ا���     

T4���Jا����ل ا�� �Uة أ#Fو �4��F ��7ن� �2U�=ا�� .  

 �HBم ا�#ول ا�NGاف ���dBذ � �Bا_ =��2U وq! ./ Xk#4��ق      -2
  ��������B T���#ا��� را �JR�:���$kا�������ل   ا X����r '���� ��3����B �إ����

   ����\� '��J� 'Jq����B T4K�ص ا��d��rG�� أو 'Jزوا�`��� T4����Jا��
               f�K�واج، وآg��� ��c/�E�H��!�ن ا��=Y� ،9�2q��ر � �H/و ،�J=� ` =B

Tو��g$ا�� ��s �:ّHا� Tو8ده' ا������`� .  

3- z= ./ (qا�� T��� ،��!�3!$�2رات إ�دول ا����ل، 8 �e=B 
� ا   �$�3و4�، � �����T   �2=&� ا��=:�ص ����^ /�. ا�?H��ة          

T4���Jا����ل ا�� �Uأ T T4�klاد ا�/�  . هK_ ا���دة، �

  45ا���دة 

1-    ،X���ا��� �دو���� .���/ ،T4������Jا�������ل ا�� ����U4$�$���; أ/����اد أ 
                 9���$4 ����/ f�، وذ��ا�#و�� f��B ��4��ر ;� �������3واة /. ا����

.�4 ��� :  

�  -أ#��d�3ت وا���U1ا�� ���;   إ�E!���� ا��R���ل إ��� ،�������ت ا�$�
�2�����ت ا�2H�����ل و��sه����� ����T أ!�e����� ا��U1�����3ت   q$�ا������ة 

�ت ا���=��#dوا� .  

�ت ا�$���^ وا�$�#ر�4         -ب#k�3ت وU1 � إ�E!�� ا���Rل إ�
�J�/ اك�$r8�2ت ا�q$�� ا��/�ء �q4�r ،T��=Jا�� .  
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�ت ا�8$�������� وا����:&��،  -ج#���dا� ����� إ�E!����� ا�&���:�ل �
��2ت اq$�� ا��/�ء �q4�rت�#dا� _Kه �  . r8$�اك /. ��ا

  .  إ�E!�� ا���Rل إ�� ا�&��ة ا�[�H/�� وا�� �رآ� /��J-د

 �J$=B دول ا���X، ���$���ون �; دول ا��=� ` �=�# ا�8$��7ء،             -2
��U��U� J$3��B#ف �B����3 إد���ج أو8د ا������ل ا��T4�����J ا�=e���م   
     ���t�9 �$������J' ا�����$4 �����/ ���R�k �?:��و� ،.���ا��#رU��. ا��&

�  . ��ا��&

3-              T�$���RGا ��/�H]وا� ��t����' ا��B ��3�B ��3� دول ا���X إ�B 
Gو8د ا����ل ا��T4���J، و/�. ه�Kا ا��:#د، B$���ون �J�� دول              

�2U�= fآ�ن ذ� ��]�F ` =ا�� .  

4-                ����RGا ��t���� ��R�k �������B � �#ول ا���X أن B��/� ���ا
=����# Gو8د ا��������ل ا��T4�������J، ���$������ون ����; دول ا��ِ=���� ` �  

  . ا�8$�7ء

  46ا���دة 

4$�$���; ا�������ل ا��J������ون وأ/����اد أU����ه'، ره=���� ���$��� �4;       
          ��92 ��#ول ا���=��، / \7�T اB8?���ت ا�#و��� ذات ا��:q=ا��
وا�$gا��ت ا���#ول ا���=��� ا�=�c��r� ��T اr��$�اآ�J /�. اB8&���دات     
           �J2pا��vاد وا�$�:#�4 و��$�U8م ا��Uر Tا����آ��، ��V�?�ء 

 9���$�$��^ ا� d��:�� وا��=����g�  \7��/���T ا�����#ات     /����� �$4`� 
     '��J� z���Uأ���� و ^��=� ���v�H$4ُ يK��ا�=�� �ط ا� �او���g�� ���ا�\ز

fاو�$^، وذ�g�� Xا��� �ل دو��k#� :  

� ا���$�دة، -أ��Vا �ا��= ` أو دو� �درة دو��t   �#ى 

� �#�kل دو�� ا���X، -بGدئ ا�� ./ 'J� ى ا���3ح#�   

  ���p�J! X، �#ى �tدرة دو�� ا��-ج 

� ا���$�دة-د��Vا �ا��= ` أو دو� �دو� �  .  �#ى ا���دة !��p�J إ�
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  47ا���دة 

1-    ،'JBا�k#��������ل ا��T4�����J ا�&��X��4�&B .��/ 9 دJ����k' و� 
           ��ال ا�\ز� V���� أ�Uه'، T دو�� ا���X إ��Gا �R�:kو

وB�$' ه�K_ ا�$&��4\ت و/H��        . دو�� = Jc' أو إ�� أ4� دو�� أk��ى       
��a�            ��H/وو �ا���=�� �و��#�� 9�2q=اءات ا�$. 4&#ده� ا�$ �4; ا��

�H2q=ا�� �ت ا�#و�����?B\� .  

  .  Kd$B ا�#ول ا���=�� ا�$#ا��� ا��=�2U� �$���3 هK_ ا�$&�4\ت-2

  48ا���دة 

 دون ا�������3س ��B8?�������ت ا��=H2q����� ا��$��H����� ������8زدواج     -1
�$4���9 ا���24�7.، /��}ن ا������ل ا��T4�����J وأ/���اد أU���ه'، /����  �

Xا��� �دو� ./ �J��  : ���#�kل ا�$. 4&:��ن �

 8 ��4ز إ�gاv ;/#�� 'J��ا�p أو E��س أو رU��م أ4�� آ��ن                  -أ
        ����وEB �J?��R���ن أآ2��� H��#ارا أو أr��# إره����� ���� 4?���ض �

 ،��Y��  ا�����4 /. ��وف 

 �E4ن �J' ا�&9 /. ا�q$�8��ت أو اV�?�ءات T ا��7ا�p -ب
� ا����4��        أ�4 آ�ن و�J?R أو /�. أ4�       ��� 9�2qB ��24��v ا8ت#�� �

        ���H�����، و��J=�� T��� ا�2��#ا8ت ا����24�7� ا��$�Y��/��. ����وف 
T أ/�اد أ�Uه' T�������� .  

�3� ا���#ول اNG���اف إ���� ا�$����د B��#ا��� \�p��� �$?���دي     -2��B 
 T4�����Jات ا������ل ا���k#��� دk���ل و���ا8زدواج ا���24�7. �

  . وأ/�اد أ�Uه'

  49ا���دة 

1-����q$4 �����]�F    ������a� T��:���?= T����!إذ .=N����ا�$��� �4; ا� �
�������ل ا��T4������J إذ!����  � X���ر دول ا���#:���B ،X���ا��� �او����gو

#ة اVذن ��gاو�� ! �ط X��H أ�� T� ^B# XHB 8 ���V�� .  
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2-                ��4�&� X�ا��� �دو�� .�/ '�J� z�3�4 T4K�ون ا����Jا����ل ا�� 
 وv�;  اk$��ر ا�= �ط ا�Kي g4او��!^ X��H أ��� 8 �4$2��ون /�.          

�، ����د إ!�Jء ا�=� �ط      ��V�� 'J� ذنVون ا#H?4 8و .�e! ��s
�J�' أو اGذون            �� z4ر�:�B ء�J$!ا X2� أ�� X��Hا�Kي g4او��!^ 

��Yا���� .  

T هV 2 _K��qء ا����ل ا��T4���J ا�� �ر إ��J' /. ا�?�Hة     -3 
X���H أ���، 8                  ��J!او��g4 ���4#� �q �!�4��د أV ���/ا���دة و�$�� آ�

��� �?$���ة  X��HB 8���T ا�?$���ة ا�$��. ���# �H&$3��4ن  4��3��Vإذن ا �&
���q� ت���H&$Uا �J�\k .  

  50ا���دة 

 /. ��F�� و/��ة ا����X ا��J���� أو ا!?�:�م را�q�� ا�gو����،                 -1
              X�=z أ/�اد أU��ة ذ��f ا��� ./ (qا�� T��� Xا��� �دو� �e=B

� أ�Uس �ّ' X�r اUG��ة، إذ!�� ���   �� �J�/ T���Hا�� ���Jء،  ا����H2
  f���B .��/ ���J�\k ا�و�Bا���. دو���� ا�����N X���ل ا�?$���ة ا�$��. أ����

  . ا�#و��

2-          ����H� B$�ح G/�اد ا�UGة ا�T4K 8 �4=&�ن ه�Kا اVذن /$��ة 
4�3B T� 1rو!J' /�. دو���             'J=�E�$� ،درة�tا�� X2� ،mا��� T

Xا��� .  

3-        T�B��H?م ا���EF��3 أ?B ا����دة �&��{     2 و1 8 ��4ز _K�ه T� 
 � �7B          ،ة ه�81ء��UGاد ا��/G ^&=�B Xوا��� ���V9 /. اF ي`

��8 هK_ ا�EFGم، B ���4ت دو�� ا���X أو ا����ه#ات ا�[=��p� أو 
�f ا�#و��B ��� �H2q=اف ا���NGا��$�#دة ا .  

  51ا���دة 

 ���4�&� X��ا��� �دو��� .��/ '��J� z�3��4 8 T4K��ون ا������Jا������ل ا��
��� 8 �4$2��ون /�. وv�;       اk$��ر ا�= �ط ا�Kي g4او��!^ X��H أ     

� ����د إ!�Jء ا�=� �ط      ��V�� 'J� ذنVون ا#H?4 8و ،.�e! ��s
�J��'، إ8ّ إذا  �� z4ر�:��B ء���J$!ا X��2� ���أ� X����Hا���Kي g4او��!��^ 
� ا�=� �ط ا��&�#د ا���gاول         ��� �Fا��R (���$4 ����Vآ�ن إذن ا
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       ̂ ��وE4��ن �J�81ء   . X��H أ�� وا��Kي �k#���� '�J� z��Uُل �T أ�
��T4���J ا�&9 /�. ا�$���س ���X4#�� X وا��� �رآ� /�.              ا����ل ا 

               T� ���H2$ء ا�?$��ة ا����=Yدة ا�$�#ر�4 أ���وإ � �ر4; ا���X ا���
   .��/ ���J��إذن ���J��'، ره=��� ����� �وط وا�$��H��#ات ا��=��:�ص �

Xإذن ا��� .  

  52ا���دة 

 E4����ن ��������ل ا��T4������J /���. دو����� ا������X ا�&���9 /���. أن    -1
X��H أ�� ره=� ������Hد       d4$�روا �&�4� اq !G� ا�$.    �J!او��g4 

  : أو ا� �وط ا�$����

2-���J X�$4�9 �`ي �� ���/ ،Xا��� ���4ز �#و�  :  

 أن HB:� إ�E!�� ا���Rل إ�� /�cت &#ودة �T اG����ل أو    -أ
               ��J�/ ن��E4 .�$ا�&��8ت ا� .�/ �q !Gت أو ا�#dأو ا� (pا����

      ̂ ��� �R�:= /. ا�$� �4;    ذ��v fورz��:�� �4 هK_ ا�#و�� و
.=Nا�� .  

 أن 4�F #����HB���� اk$�����ر ا�=��� �ط ا�����gاول X�����H أ����� و/H���� -ب
�$�� ��JB��4 ا��$��H��� ����8�$�اف ������1ه\ت ا��J=���� ا�$��. 4��$'       

   �J���و; ذ�X��B ،f ا�#ول اNG��اف      . ا�&:�ل ����k �Jرج إ�
� ا�dBذ ا�$��2�Bت ا�\ز� �\�$�اف �KJ_ ا��1ه\ت�  . ا���=�� �

��������ل ا��T4�������J  �4�����ز أ-2� �23����=��� ،X����ا��� �4�����7 �#و�����
Tgودة ا�#& X�� z4ر�:$� T4gp�&ا� :  

X���H             -أ ��J!او��g4 .�$ا� �q �!� أن 9F X��B اk8$���ر ا�&�� �
       �أ��  �و�N �`ن �E4ن ا���X ا�����J �# أ��م /. إ�����J إ��
    m��ا��� T���� �و�� �t���ض gاو���� !�� �ط X����H أ���� �?$���ة 

4� B دة ف#&T�$=U وز��$B أن .t2=4 8 .=Nا�� �J� .  

 أن �HB# إ�E!�� وR��ل ا����X ا��J���� إ��� اq �!G� ا�$�.          -ب
��=z اGو��4��� �����4ه��� أو       �U��3��� \���� ،���أ� X����Hg��Bاول 
��!K��J� 'J_ اsG���اض ������� B�� �4; أو Y����4 T4K��ص ا��d��r��
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���. اB?�����ت �p�=Y��� أو $���#دة اNG���اف� #���Hا ا�K��2��9 هq=4 8و �
�� �و�� �t���ض   ���ا�����X ا��J����� ا���Kي أ����م /��. إ����J��� إ��
             �J�4� �B .�/ دة#�& m�ا��� T�gاو�� ! �ط X���H أ��� �?$��ة 

  . ا��t2=4 8 .=N. أن B$��وز U u�k=�ات

4-      X������� ����J2���� ا���� �وط ا�$���. 4���1ذن X���د دول ا���#���&B 
               ^��3�&� X���� م��H4 أن ،X����ا�����J، ا�Kي �k#���� ^� z�Uل �

و�Bا���� ا����#ة ا�$��. ����7ه� ا�����X���?��� X ���:�رة      . d���صا�
Xا��� �/. دو� ��و�  .  

  53ا���دة 

 G z�3��4/���اد أU���ة ا�����X ا��J����� ا���E4 T4K���ن ���J4#' ه��'  -1
   X������ أو �����=&���#ود ز �����s ل�k#���أو ا� ������V�� إذن 'J3���?!أ
���p�H ��`ن d4$��روا �&�4�� !� �ط g4او��!�^ X���H أ���،             B #4#�$��

����دة           �=?u ا � ��H/و ���Jا�� X� هKا ا����� 92q=B .$وط ا�� �
52����?B8ا _Kه T  .  

2-                '�J� ا�����3ح ���s ����Jا�� X��$4�9 �`/�اد أU��ة ا��� ���/ 
���`ن d4$���روا �&���4� g4 �N� ��!او��!��^ X����H أ����، e=B��� ا���#ول 
 T4�kGا����ل ا ��=&J' اGو��4� � ./ (qا�� T��� اف�NGا

4�$����3ن  T4K��إذن ا� �������# ا�����X /��. ا�&��:�ل �� �ا���#�kل إ���
��gاو���� !�� �ط X����H أ����، ره=��� ��B8?�����ت ا�[=��p��� وا��$���#دة   

�H2q=اف ا���NGا .  

  54ا���دة 

1-       'J$ 4$�$; ا����ل ا�����Jون، دون ا���3س �`�EFم أذون إ��
           T�Bا����د .�/ �J���J' وا�&�Hق ا��=:�ص ��� z4ر�:B 35أو 

�; ر��4�� دو���          T ه�K_ اB8?��    37و ������، ������3واة /�. ا����
}�F T Xا��� :  

   ا�&��4� T ا�?:X، -أ

   ا���H&$Uت ا���q2� -ب
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�E/&��         -ج �J= #:H4 .$ا� �� �ر4; ا���X ا��� T اU8$?�دة 
 ،���q2ا�  

� ������F .�/ X4#�� X� H/�#ان ا����X أو                   -د�� إ�E!�� ا�&�:�ل �
     �k� X��H53، ره=�� ������دة   إ!�Jء ا�= �ط ا�kl ا�Kي g4او��!^ 

����?B8ا _Kه T .  

2-                 #�H� وط��r f�J$!ا #�� ^�����J أن رب �� X�� � إذا اد�
�^، 4&9 �^ أن �4/; ��7$^ إ�� ا�3��qت ا��d$:� /. دو���            ��

T ا���دة   1ا���X، وذ�f ��� �وط ا��=:�ص ����J /. ا�?�Hة         
18 ����?B8ا _Kه T  .    

  55ا���دة 

=&��ا g�� �&4�:�Bاو��� !� �ط            4&9 ������ل ا�    T4K�ا� ،T4����J�
X����H أ����، ره=��� ����� �وط ا���/��H� ���f�K ا�$��:�z4، ا�$�$��;       
��رU�� ه�Kا                 .�/ X�ا��� �4�� دو����ر ;� ��������3واة /�. ا����

  . ا�= �ط X��H أ��

  56ا���دة 

1-     'Jه' ا�� �ر إ���Uوأ/�اد أ T4���Jد ا����ل ا���N 8 ��4ز 
T دو�� ا���X إ8ّ ��U��2ب ا��&�#دة    /. هKا ا��gء T ا8     ����?B

�f ا�#و�� وره=� ������7!�ت ا��H��رة /�.            $� .=Nا�$ �4; ا�� ./
  . ا��gء ا�[��{

J���� أو /��د              -2 X�ن أي ���&� ���Uد آ��qا� �8 4��` إ� 
        ������V�� ذنVا T���� �c���r�=ق ا�����H&ا� T��� ^B����Uأ/����اد أ T���

Xا��� z4�:Bو .  

���J أو /��د �T أ/��اد أB��U^،            �=# ا�=�N ./ �eد      -3 X��
�ا�����ة ا8�$2���رات اV!����3!�� وN����ل ا����#ة ا�$���. أ�����م     .��t2=4

Xا��� �دو� ./ �J�\k .=ا��� wd ا� .  
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u�dء ا�gا��  

T �R�k ت�c/ ��� �H2q=م ا���EFGا  

  ا����ل ا��T4���J وأ/�اد أ�Uه'

  57ا���دة 

��T ا������ل ا��T4�����J و     ���R�dت ا����c?ا� ;��$�$B  'ه���Uأ/���اد أ
      9p���Y��� T4gp���&ا� ،������?B8ا _K��ه T��ا��&��#دة /��. ه��Kا ا����gء 
.، �����&�Hق ا��=��:�ص   ���e! ;��vه��' /��. و T4K��أو ا� ���ا�\ز
���J /. ا��gء ا�[��{، و���&�Hق ا��=:�ص ����J /�. ا���gء    �

�ا��ة ا���#ل =�J أد!�_ ;    .ا��ا�; 

  58ا���دة 

�T  ) أ (3 /�. ا�?H��ة       4&9 �����ل ا�&�#ود، آ��� ه�' ��ّ/��ن           -1
T هK_ اB8?����، ا�$�$; ���&�Hق ا��=:�ص ����J /.         2ا���دة   

            '�J���J' ���23 و���ده' و��� �JH�2qB TE�4 .$ء ا��ا�; ا�gا��
    8 '��J!$2���ر أ�ا8 .��/ K��k14 أن ����� ،X��ا��� �دو��� .��vأرا .��/

�f ا�#و��B ./ $��د�و�^ ا8 ��  . ���H4ن �

2-     (qا�� T��� Xدول ا��� �e=B           9�&ل ا�&�#ود ا����� z=� ./ 
/��. أن d4$���روا �&�4��� ا�=�� �ط ا���Kي g4او��!��^ X����H أ���� ����#  

&��#دة   ����=�آ��gه'     . /$���ة ز ������=z ه��Kا ا�&��9 � �Y1��4 8و
  .آ���ل F#ود

  59ا���دة 

) ب (2 4&9 �����ل ا���T���U، آ�� ه' �ً�/��ن /�. ا�?H��ة             -1
T هK_ اB8?����، ا�$�$; ���&�Hق ا�      2T ا���دة      �J���=:�ص �

����J' ����23 و����ده'      � ���JH�2qB T��E�4 .��$ء ا��ا���; ا�g��ا�� .��/
  f���B .��/ 'هg��آ�و���J��' /��. إ�����' دو���� ا�����X، وا�$��. B$?��9 و
   f���B .��/ دون����� '��J!ة أ����ا� ;�� ،T�����U�ا�#و���� آ�����ل 

T ا�3=� /&�3 �q � �ا�#و� .  
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�ا���ة ا�?H��ة          -2 ; ،Xا��� �دو� �e=B 1     .�/ ،ا����دة _K�ه T� 
�� ����=����ا /��. أرا�J���v /$���ة ز�� T4K��ا� T�����Uا������ل ا��� z=

                'Jp��q�إ ;�gاو��� أ!� q� أk��ى X���H أ���،  ��!�E4�� إ�N
�f ا�#و��، B ل�kد �� ��sه' T ا����ل ا��3��T إ��اGو��4� �

  . ره=� ��B8?���ت ا��=H2q� ا�[=��p� وا��$�#دة ا�NGاف

  60ا���دة 

�T  ) _ (3ه�' ��/��ن /�. ا�?H��ة         4&9 �����ل ا��$�����T، آ���       
T هK_ اB8?����، ا�$�$; ���&�Hق ا��=:�ص ����J /.         3ا���دة   

              .�/ '�J�=&J� �J' ��23 و���ده' و�� TE�4 .$ء ا��ا�; ا�gا��
      f�B ./ T����$إ���' دو�� ا���X، وا�$. B$?9 و�آgه' آ���ل 

    . ا�#و��

  61ا���دة 

آ���� ه��' ً��/���ن /��.   4&��9 �������ل ا�����T�q2B ���� �وع،  - -1
��T ه��K_ اB8?������، وأ/���اد أU���ه'،   3��T ا�����دة ) و (3ا�?H���ة  

ا�$�$��; �����&�Hق ا��=��:�ص ���J��� /��. ا����gء ا��ا���;، ��U��$[=�ء 
   T�B�H?م ا��EFا����دة    ) ج(و) ب (1أ T�T  ) د (1، وا�?H��ة    43

���F T��{ ا�J��:��B ���� �ر4; ا�E��UVن ا�8$�����.،     43ا�����دة  
   55 إ�� 53، وا���اد 45ا���دة T ( ب (1وا�?�Hة 

2-      f��J$!أ #�� ^�� إذا اد��� ا����X ا�����2B ���� �وع أن رّب ��
�^، /}!�^ 4&�9 ��^ أن �4/�; ���7$^ إ��� ا��3��qت                  �� #H� وط�r
       fذاك، وذ� Xرّب ا��� ��ا��d$:� /. ا�#و�� ا�$. ��J ا��48� �

T ا����دة     ���1 �وط ا��=:�ص ����J /. ا�?�Hة       18     _K�ه T� 
?B8ا���� .  

 ره=� ��B8?���ت  ا�[=��p� أو ا��$�#دة ا�NGاف ا�=�/Kة ���=�23�      -3
        T��E�B ��3� هK_ ا�#ول ا�NGاف إ��B ،��=اف ا����NGول ا#��
              T�� آ��ف XE �� T����&ا����ل ا���T�q2B �� �ر4; T ا�H2��ء 
               'J$e! 94�N' ا����7ن ا�8$����. �#و��� =� Jc' أو دو��� إ���

 ���J�وK���d$B ا����#ول اNG����اف  . ' ������� �وعا���$����دة، k���\ل ��
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�ن T ا�&�Hق أو          �F أي �=�B ف#J� �2U�=ا�$#ا��� ا�� �ا���=�
  . �EBار ��#/; /. هKا ا� `ن

T هK_ اB8?���� و��B8?����ت      47 دون ا���3س �`�EFم ا���دة      -4 
ا�[=��p����� أو ا��$�����#دة اNG�����اف ذات ا�����:��، z�3����B ا�����#ول      

23��E4 ���^ ا������ل ا���q2B���ن ���� �ر4; اNG���اف ا���=���� ���#/; 
    . إ��J' /. دو�� = Jc' أو دو�� إ��$J' ا���$�دة

  62ا���دة 

 3آ�� ه' ��/�ن /�. ا�?H��ة        ,  4&9 ����ل اd$U8#ام ا��&#د    -1
T هK_ اB8?����، ا�$�$�; ����&�Hق ا��=�:�ص          3T ا���دة   ) ز( 

            T�B��H?م ا���EFء أ�=]$�U�� ،;�ء ا��ا�gا�� ./ �J��) ج(و) ب (1�
43�T ا����دة     ) د (1، وا�?�Hة   43T ا���دة          �J��:�Bا }��F T� 

��T ( د (1 وا�?H���ة ��53�� �ر4; ا�E��UVن ا�8$�����.، وا�����دة  
  , 54ا���دة 

 G 9��&4/���اد أU��� �����ل اd$��U8#ام ا��&��#د ا�$�$��; �����&�Hق  -2
  .��/ ���J��ا��$��H��� ���`/�اد أU��� ا������ل ا��T4�����J ا��=��:�ص �

  . ���?B853�U�� ،$[=�ء أ�EFم ا���دة ا��gء ا��ا�; T هK_ ا

  63ا���دة 

��J��3&� T' ا��dص، آ�� ه�' �ً�/��ن /�. ا�?H��ة             -1���� 9&4 
����T ه����K_ اB8?��������، ا�$�$����; �������&�Hق     3����T ا�������دة  ) ح (3 

ا��=��:�ص ���J��� /��. ا����gء ا��ا���; /����� ���#ا ا�&H���ق ا�$��. 8  
X�� #H�� T4gp�&ا����ل ا� ��  . 92q=B إ8ّ �

2- ;��   T�Bل �������د\��kV#م ا���8  79 و 53 ������?B8ا _K��ه T�� 
          #�F ./ ص�dا� 'J��3&� T������4=. إ!�Jء ا�= �ط ا�8$:�دي �
ذاU ^���B���&� اVذن ا���=����ح �J���' أو G/����اد أU����ه' ���H2����ء أو    
       ���Vإ8ّ إذا آ�ن إذن ا ،Xا��� �أ�� /. دو� X��Hgاو�� ! �ط 

� ا�= �ط ا��&#د ا��     �� �Fا�R (��$4       يK�أ��� وا� X���Hgاول 
^�    . �k#��� 'J� z�Uل T أ�
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  ا��gء ا��3دس

  g4g�B ا��eوف ا�3���� وا���د�� واV!�3!�� وا�� �و���

�$4���J��� 9ة ا�#و��� �����ل وأ/�اد أ�Uه' ���/  

  64ا���دة 

 B$ �ور ا�#ول ا�NGاف ا���=�� وB$��ون، F��3 ا�8$��7ء،          -1
���T ه���K_ ا 79دون ا������3س ��������دة      g���4g�B ف#���J� ،�������?B8

/��� �$4���J��� 9ة ا�#و���         ��3!�!Vوا �وا���د� ����ا��eوف ا�3
����ل وأ/�اد أ�Uه'� .  

2-        ���H/ u���� ���$2���ر ا��ا��ا ا���:#د إ4��\ء ا8K��ه .��/ .��t2=4 
���� ���X أF\� �7��4$������ت     �\F$������ت وا�����ارد ��T ا����# ا���

  ������ل ا��T4�����J ا�8$������� وا�8$��:�د4� وا�[�H/���� و��sه��� �
         ����وأ/���اد أU���ه' ا���=���� \7��/ ،T���Y� T���ر ه��K_ ا��J���ة �

  . ا���$���ت ا���=��

  65ا���دة 

1-       Xp�3�ا�� �������� �2�U�=ت ا���#d��� اف�NGا�#ول ا �?$&B 
وX� ����B . ا��$������H� ���������Jة ا�#و������� ���������ل وأ/�����اد أU�����ه' 

.�4 ��� أ�ر، �� ./ ،�JB�R�:$kا :  

  ��Uت ا��$��H� �KJ_ ا���Jة،  وv; وK�?=B ا��3-أ

�ت وا�$ �ور وا�$��ون ; ا�3��qت ا��d$:�     -ب�� �2Bدل ا���
  . /. ا�#ول ا�NGاف ا�kGى ا���=�� �KJ_ ا���Jة

����ت ا��=�U���2�، وG �R�:���kر�����ب ا������X     -ج�� B����/�� ا���
      �����e!Gوا T�!ا����Hت وا��U��3���ن ا�` ���� ،'JB�����e=وا�������ل و

; دول ا��$:�� �����Jة واd$U8#ا �م، و� `ن اB8?���ت ا���2
 ،��  أ�kى � `ن ا���Jة، و� `ن ا��Xp�3 ا�kGى ذات ا�:
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���������ل   -د� �2�����U�=#ة ا���4' ا��������3#�����HBت و�������� B������/�� ا���
 ���Uاءات ا����Vوا z4ه' � `ن ا�$:�ر�Uوأ/�اد أ T4���Jا��
وا�$��2�Bت ا�\ز� ا��$��H� �81Jء �F T{ ا���tدرة، وا�3?�،  

�، واq !G� ا��gاو�� X��H أ��، وا�d��وج        وا����Vل، وا�R
 X����وف ا��������e� �����H������ت ا��$���وا�������دة، /���� \7�����T ا���
         ،���وا���� � /. دو�� ا���X و�H��ا!�T وأ!�e�� ا�����رك، وا���

��  . وا��7ا�p، وا��Hا!�T وا�e!G� ا�kGى ذات ا�:

2-           .�?E4 � ��/�B ،�3 ا�8$�7ءF ،اف�NG�3 ا�#ول ا�B   T�
     �������2�$� �������ت اkG������ى ا�\ز#�����dوا� ���:�����=Hت ا��#�����dا�
اF8$����ت ا�8$����� وا�[�H/��� واF8$�����ت اkG��ى ������ل          

    .ا��T4���J وأ/�اد أ�Uه'

  66ا���دة 

��T ه��K_ ا�����دة، H4$��:� ا�&��9 /��.     3 ره=��� �`EF���م ا�?H���ة   -1 
اq��v8\ع ��������ت �J��#ف اd$��U#ام ا������ل ������X /��. دو����       

�� ا���Jت ا�$����أ�kى � :  

 ا�#وا�p أو ا��c�Jت ا���� ا�$���� ��#و�� ا�$. �B��ي /�J�� ه�K_              -أ
  . ا������ت

� أU��س              -ب��� ،X�ا��� �#و��� �ا�$��� � ا�#وا�p أو ا��c�Jت ا���
T�$�=ا��� T�$ا�#و�� T�� ق�?Bا .  

= `ة !$��� B8?�ق p�=Y. أو $�#د ا�NGاف-ج �cه�  .  

��#ول اNG��اف            ره=� �`ي إذن 4:#ر    -2� �� ��T ا��3��qت ا���
  ������� _#��4#&B ��23 ���# �4���ى��F �J/ا���rوإ ���J$H/ا�ا���=���� و
��f ا��#ول، �4��ز أ4��7           $� ���=Nا�� ��Uوا����ر .=N��ا�$ �4; ا�
     T4K����ص ا��d����rGأو ا T��������آ�����8ت وأر������ب ا�������X ا��&$��

  . 4$:�/�ن ���=���� �=J' اqv8\ع ��������ت ا��Kآ�رة
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  67ا���دة 

B$�����ون ا����#ول اNG����اف ا���=�����، F����3 ا�8$����7ء، /���.    -1
�����ل ا��T4����J وأ/��اد            � ���e=9 �����دة ا����$B ا���#B $��د�ا
أU���ه' إ���� دو���� ا��=�� ` �=��#� H4���رون ا�����دة أو J$=4��. إذن    
               ;�vو .�/ X�ا��� �ن /�. دو����!�E4 �إ��$J' أو ���J'، أو �=#

.�e! ��s .  

2-   ��J9 �������ل ا�����T4 وأ/��اد أU��ه' ا��T4K ه�' /�.       /��� �$4
    �3����F ،������=اف ا��������NGون ا�����#ول ا������$B ،.�����e! ;����vو
     ����� X��ا��� ����t� ،ا���#ول f���B ���J��� 9��?$B ا�8$���7ء، ��� �وط
      ����إ�4���د أF���ال ا�$��:�د4� =�2��U� �H$��U8اره' ��T �#4��# و�
X�J3��B إ����دة إد����J' إد����� ا�$������� و�HY/���� دا�p��� /��. دو����  

  .  ا��= `

  68ا���دة 

 B$����ون ا���#ول اNG���اف، ����� /��. ذ���f دول ا��2���ر، �J��#ف  -1
=; وو�) �����ت ا�$=XH واd$�U8#ام �s�� ا��H!�!��� أو ا��4�3�             

   .���e! ����s ;��vه��' /��. و T4K��ا� T4�����Jل ا��������� . X� ��Bو
         X�آ �ر و48���N، /. إ�4�tا� _K9 ه�H&$� ذه��dBا�$#ا��� ا��ا�� ا

.�4 �  : دو�� T ا�#ول ا���=��، 

�� ا��$:�� �����Jة -أ��ت ا��7�� B#ا��� \�p� ��=; ! � ا���
8�kو�� ود�k .  

 B#ا��� �� ( E�T ا�$=H\ت ��s ا��H!�!�� أو ا�4�3� ������ل           -ب
ا��T4�����J وأ/���اد أU���ه' و��H���7ء ���J���، و/���ض ���gاءات    
� ا�d�rGص أو ا�������ت أو ا���E!��ت ا���e=4 T4K��ن              �� ����/

  _K���ه X���]ا�$���=H\ت أو 4����3�#ون /���. J��e=B���� أو   أو 4���#�4ون 
�JBإدار .  

� ا�d�rGص أو ا�������ت           -ج� B#ا��� ��tض �gاءات /���� �
        #�v (�4�d$4# أو ا�#J$ن ا��=) أو ا��#d$34 T4Kت ا��!��Eأو ا�
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    ����s ;��vه��' /��. و T4K��ه' ا����Uأو أ/���اد أ T4�����Jا������ل ا��
.�e! .  

ا�?����� ا�$�. Kd$B       X�?EB دول ا���X ���; ا�$�#ا��� ا��\�p�� و         -2
/��. أرا�J���v و���) اd$��U#ام ا������ل ا��T4�����J ا���T4K ه��' /��.     
.، ��� /. ذ��f ا��H��م، �=�# ا�8$��7ء، �t��ض               �e! ��s ;vو

�ن [�X ه�81ء ا�����ل          #d$3�4 T4Kا� ��وu��B 8  . ا��gاءات �
�HF T��ق                  '�J�� رب ����� T4����Jل ا�������� ��هK_ ا�$#ا��� 

'J  . !�cr� �T اd$U#ا

  69دة ا���

، T����F ��4���# /���. أرا�J����v ������ل  اNG����اف K���d$B ا����#ول -1
           ���p\.، B�#ا��� ��e! ��s ;vه' /. و�Uون وأ/�اد أ���J

  . ���7ن �#م اU$��ار هK_ ا�&���

2- ;vو �4�3B ��!�E آ��� !�eت ا�#ول ا�NGاف ا���=�� /. إ
�$�� �4; ا����N=. ا��=2q��9 و�\B?�����ت     � ���H/ص و�d��rGه��81ء ا

 ��p�=]وف ا��� 'p\$�2ر ا���ا8 ./ Kk1B ،اف�NGأو ا��$�#دة ا
دJ���k'، و��#ة إ���$J' /��. دو���� ا����X، وا8�$2���رات اkG���ى    

�4�UGا 'J$��&� ��  . ذات ا�:��، و���U 8 ا8�$�2رات ا��$:

  70ا���دة 

�اB���ة ���T ا�$��#ا��� ا�$��.     X��HB 8 ا���#��B اف���NGا���#ول ا K��d$B
� ر���4ه��� �����7ن أن���� 9��2q=B � ���� EB���ن ����وف ����X و

  .���e! ;��vه��' /��. و T4K��ه' ا����Uوأ/���اد أ T4�����Jا������ل ا��
����4 ا��\�p�� ا��:&�� وا��3\� وا��:&� و2��دئ              ; �H?$

��!�3!Vا �    .ا��Eا

  71ا���دة 

1-    X�J3��$� ،ا����7ورة m7��$ا� ����]�F ،اف���NGم ا���#ول ا���HB 
  Kه' ا��Uأو أ/�اد أ T4���Jدة �[{ ا����ل ا����إ �T4 4$�/�ن إ�

  . دو�� ا��= `
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J���� أو           -2 X�$4�Xp�3�� 9 ا�$���4 ا��$:�� ��/�ة �� ���/ 
أF��# أ/���اد أHB ،^B���U��#م ا���#ول اNG���اف، F���3 ا�8$���7ء،        
          ���� Xp�3ا�� _Kه �4�3B ��t� T��=ص ا����drGا �ا���3�#ة إ�

� أU���س ا�H���!�ن ا����N=.   . ا�?���ر���� Xp�3��ا�� _K��ه �4�3��B '$��Bو
/�EFG �Hم هK_ اB8?���� وأ4� اB?���ت �p�=Y�� أو $��#دة           ا��=92q و 

�� ������vعR اف ذات�NGا .  

  ا��gء ا���3;

����?B89�2 اqB  

  72ا���دة 

�=���             ) أ (-1 ��=�� ` �=B ،�����?B8ا _K�9�2 هqB ار��$Uض ا�t�
و4�� �ر إ����4��&�) ���J� HF���ق ا������ل ا��T4�����J وأ/���اد أU���ه' 

 'U�� .�4 ���/"�=��  . ")ا�

��T ��� �ة    ) ب( ���=���=��# ���#ء U����4ن ه��K_ ا�����?B8�B ،$��`�) ا�
�#و����� ا�q����ف ا�&�د4����   � �23���=��� �������?B82����اء، و�����# !?����ذ اk
          ����\kGا ��!�E�2اء ذوي ا��dا� TT أر��� � �  ،Tر���Gوا
                 ^�� �B يK�ا����#ان ا� .�/ ��J� د�J �ءة ا����?Eوا�&��#ة وا� �H�/ا��

����?B8ا .  

#ول ا�NGاف أ��7ء ا���=� ����8$�اع ا���3ي       �d$=B ا� ) أ (-2
�p�� T� ���U`ء أ�drص J&r�B' ا��#ول اNG��اف، �; إ4�\ء             
           T� Xآ fا/. ا���دل، ��� /. ذ��tز4; ا���$�ا8�$�2ر ا��ا�� �

 ��3����pا�� �����!�!�Hا� 'e=���ا� X����]�$و� ،X���دول ا��=��� ` ودول ا��� .
F�#ا  و��4ز �XE دو�� T ا��#ول اNG��اف أن dr z�r�B�:� وا             

T�� T ر���4ه� .  

  . �d$=4 اG��7ء و��4��ن �:?$J' ا� d:��) ب(

3-       T�� �J��rأ �$��U 8 4$����وز #���� �4���ي أول ا!$d���ب /��. 
           T�$=�U X�آ �ت ا�$��������d$!8ي ا���Bو �����?B8ا _K�ذ ه�?! A4ر�B .

                X��Gا ���� �J�rأ �أر��� X�2� ،ا��$&�#ة '��T ا���م �Gم ا�H4و
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��# إ���اء آ�X ا!$d��ب،        T �$����^ رU���� إ��� ����; ا��#ول      
ا�NGاف 4#��ه� /�J�� إ��� HB�#4' أU���ء �s .�/ �J�&�r��7ن                

T4�Jr .              ;���� ء���U`� ��4#أ�� ���p�� #اد��ا����م �} T��Gم ا�H4و
� هKا ا�=&�    �� T�&rص ا����drGاف    , ا��NGن ا��#ول ا��� ;

         #��� X2� اف�NGا�#ول ا �ا�$. رJ$&r'، وH4#م هK_ ا��p�H� إ�
��; U���� ا�d��rGص      إ����اء X���Gا ����� �J ��� ب���d$!8ا f��ذ� 

T�&rا��� .  

 �4����ي ا!$d����ب أ�����7ء ا���=���� /���. ا�$�����ع �HB���#_ ا����#ول  -4
�' ا��$&�#ة               Gا ��H��T ا����م /�. Gا Tو/�.  . ا�NGاف �#��ة 

�[���. ا����#ول       Y �7ر���&� ^��:���! X����$E4 يK���ا�8$�����ع، ا� f���ذ�
      �&r�2ن ه' ا���d$=ا�� �=��ن ا��T4K   ا�NGاف، �E4ن أ��7ء ا�

            ��H�qا�� ��2��sGا ���� أآ�2 �#د T ا�RGات و����ن �:&4
�B�:ة وا���v�&اف ا��NGات ا�#ول ا�Rأ T .  

=�J2�R' ���#ة أر��; U�=�ات          ) أ (-5 �=����$4� أ��7ء ا� .  ���s
��T اG����7ء ا��=$T���2d /��. اd$!8���ب   �3���k �4�7��� ة#��أن 

r�2����ة اGول H!�� .���J$=B����7ء T�$=���U، و�����# اd$!8����ب اGول 
d4$��ر رu��p ا�$���ع ا���#ول اNG��اف أU���ء ه�81ء اG����7ء       

���H��� �3�dا� .  

�4���ى ا!$d���ب اG����7ء اT��/���vV اGر����� /��. ا���=���    ) ب(
T هK_ ا����دة ���# !?��ذ اB8?�����           4 و 3 و 2و/�EFG �Hم ا�?�Hات     

    Tر���Gوا �ف ا�&�د4�qا� �و�#��#ة ��4�7�      23=��� .� � .�J$=Bو
�T ا   T4�7��     �2��U�=ا�� _K�ه .�/ T��2d$=ا�� T��/���vV�7ء ا��G

            .��Uاف ا��NGا�$���ع ا��#ول ا u��pر ر�$d4و ،T�$=U �7ءH!��
���H��� T4�7ا�� T4Kه .  

  . 4&9 إ��دة ا!$�dب أ��7ء ا���=� إذا أ��# J&�r�B') ج(

��T أ����7ء ا���=��� أو ا�H$��Uل أو أ����T أ!��^، -6 �7��� ./���B إذ 
اء وا�2���ت ا���=���، HB���م  Gي k� �2��U���، أ�q$3��4 8 z2��R; أد  

    T��� ����k� ����2k T������$� �����2dا� m&��rف ا�$���. ر����qا� �ا�#و���
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     ̂ #ة �$4�7 T ��H2$ة ا���$?�و�E4ن ا�$���T ا��#4�#    . ر���4ه� �
�=��  . ��v�k ���ا/H� ا�

��?�T و�J3B\ت -7 T4�gم  �' ا��$&#ة Gم ا�� T� �4/� أ
�����?� �J�J��=� آ. 1Bدي � .  

��'       X:��&4 أ��� - -8Gارد ا��� T���E/���ت  ����� ���=���7ء ا�
�� �وط وا�EFGم ا�$. �# �HBره� ا������ ا���� �H/ا��$&#ة و .  

 G 9�����&4�������7ء ا���=������ ا�$�$�����; ���$������J3\ت وا��gا4������      -9
      '����وا�&���:�!�ت ا��H����رة ��2d����اء  ا���/���T4# /���. ��[����ت �
              ��� ا�=&� ا��=�:�ص ����^ /�. اg��Gاء ذات ا��:�ا��$&#ة، �

?Bا T�JB�!�:Fا��$&#ة و 'Gزات ا��$  . ���� ا

  73ا���دة 

1-        '������T ا�����م �Gا � J�$B��# ا���#ول اNG���اف ���`ن HB��#م إ���
ا��$&���#ة 4�HB����ا �$=e���� /����^ ا���=���� ����T ا�$���#ا��� ا�$��� ���4�       
وا��p�7H� واVدار4� و��sه�� �T ا�$�#ا��� ا��$K�dة �$=?��K أEF��م            

fوذ� ����?B8ا _Kه :  

�#و��� ا�q��ف      /. �7sن U=� �    -أ� �23�=��� ����?B8ء !?�ذ ا#� #�
  ا���=��، 

�m2 ا���=� ذ�f-بN ����ة آU u�k X=�ات وآ 'Y  .  

2-       X����� ������� ه��K_ ا�����دة ا���ا#Hر�4 ا�����H$أ4���7 ا� T���2B 
      ،�������?B8ا K����?=B ������ �Y1���B .���$وا����:����ت، إن و����#ت، ا�
�����ت ا��J���ة ا�$��.   ;/#��B wp�:��k T��� ت������ T�7��$Bو

�$B��=ف ا����qا� �ا�#و� �J� ض� .  

� /&��ى           -3��� 9�2q=B ى��kأ ���J���B 2��دئ �HBر ا���=� أ4�� 
  . ا�$�Hر�4

4-  ����� �J!ا#��� B���/� ا���#ول اNG���اف �HBر�4ه��� ����J���ر /��. �
;Uق وا�q! .  
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  74ا���دة 

1-               X��&Bف، و��N ��دو� X�آ T� �#Hر�4 ا���H$ا� �=�� B#رس ا�
       �T ا�$����Hت إ� �2U�=و�4��ز  . ا�#و�� ا��qف ا���=��  � �Bا_ 

\eF���ت ���T أ4���          ���=���K��J_ ا�#و���� ا�q���ف أن HB��#م إ���� ا�
��H���ت �J4#��2B ا���=��� و/K��J� ���H_ ا�����دة     �B .   #��=� ،���=��و�4���ز �

���T ا����#ول اNG����اف        �����qB ر�4، أن����H$ا� _K���ه���� /���. ه�e!
�����EB ت���� .  

2-    ��$E�� ا��#�4 ا����م �' ا��$&#ة إ�Gم ا�� T� ا����X�&4   X أ
  ،���=��=�X��2� ���U ا/$$���ح آ��X دورة ��د4��� � #����ا���#و�.، /��. 
����T ا�����#ول اNG�����اف ا���=������  �����#Hر�4 ا�������H$ا� T���� �d3����!
               TE�$�4 ��$F ،�4ر��H$ا� _K�ه .�/ �e=���� ���ت ذات ا�:��وا���
               ����/ ��$Eا�� �J#�H4 #�� .�$�2ة ا�d��� �=���3�#ة ا� T �$Eا��

 _K���ه ����Jو��=$B .���$ر ا��G����� 9���������ل �$4 .���/ ;���HBو �������?B8ا 
وe=B���� ا���=���� /���. أY=����ء   . اk$���:�ص =�e���� ا������X ا�#و������ 

�$Eا�� �J#H4 #� اد����Hت أو �B �4أ ./ �JB8او# .  

3-       ;����' ا��$&��#ة، ����# ا�$�� �ور ����T ا�����م �� آ���� �4���ز �
            T�� \7�/ ى��kGا �::d$ا��آ�8ت ا�� �ا���=�، أن X�&4 إ�

�� ا�#و  �E&ت ا���e=ر�4 ا�$�.           ا����H$ا� _K�اء هg�أ� T �d3! ���
�JR�:$kق ا�q! ./ Xk#B #� .  

4-    T�� �4���ز ���=��� أن B��#�� ا��آ���8ت ا��$d:��:� و��sه��� 
���� ا�#و�����  �E&ت ا�����e=ا�� T��� \7��/ ،ا��$&��#ة '��Gة اg��Jأ�
   T��� ����qk ت������ '4#��HB �و��sه��� ��T ا�c�J���ت ا���=����، إ���

   ������?B8ا _K��ه ���Jو��=$B .��$ر ا����Gا   ،�J$q ��!ق أ���q! .��/ ;��HBو
�=��  . �$=�J�/ �e ا�

5- T������]� T�������B �E$����� ا�������X ا�����#و�. إ����� �����=�� B����#�� ا�
�=��  . �\r$�اك، �:?� اU$ �ر4�، /. ا�$����ت ا�

�. ا��آ�8ت ا��$d::� ا�kGى و��sه� -6]� ��#B أن �=���
  ������E&ت ا������e=ا�� T���� \7���/ ،ا��$&���#ة '���Gة اg���Jأ� T���
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  F ��7ر ���JB�3 واVد8ء ���راJp' آ���� !e��ت /�.           ا�#و���، إ�
�f ا���JتB ص�:$kان ا#� ./ ;HB ر�  . أ

�' ا��$&�#ة        -7�� �� HB#م ا���=� �4�HBا U�=��4 إ��� ا������� ا���
          ����K�?=B T هK_ ا���?B8� T�7$4 �راءه� و�JB��R�B و$3�4=#، �
���T ا����#ول     ����#Hر�4 ا������H$ا� ����Uدرا �و����^ ا�d���:�ص، إ����

\�eFتا�NGاف و T ^#HB � .  

8-  ���' ا��$&��#ة ا�$H���ر�4 ا���3=�4� ���=��� إ���Gم ا���� T��� X���&4 أ
ا����#ول اNG����اف /���. ه���K_ اB8?�������، وا�������u ا�8$���:�دي       
���' ا��$&���#ة،  �وا�8$������.، و��=���� HF����ق اV!����3ن ا�$������� �
وا����#�4 ا�����م ��E$��� ا�����X ا���#و�.، وإ���� ا��=�e���ت اkG���ى 

��  .  ذات ا�:

  75دة ا���

1- ،.�kا�#ا �J�e! �=��   �B$�# ا�

2- ،T�$=U ة#�� �J2$E   �d$=B ا���=� أ��7ء 

�ة آU X=� /. ا���$�د، -3 �=��   �B$�; ا�

' ا��$&#ة-4Gا �H  .  H�B# ا���=� ا�$�����JB ��دة /. 

  76ا���دة 

1-       m��أي و� .��/ T����B أن ������?B8ا _K��ف /��. ه���N ���ي دو�G 
  ��J!ا�����دة أ _K��ه �������   .��H�B .��/ ���=��� �B$���ف ��k$��:�ص ا�

ودراU� ر#B Xp�U��J�/ . دو�� �Nف أن دو�� �N/�� أk��ى 8             
      �����?B8ا _K�ه ����� �JB��H�. ا��g$��� .?B .       Xp��UاB و8 �4��ز

ا����J��� ������� ه��K_ ا�����دة وا�=J�/ ���e��� إ8ّ إذا ���#$�J دو����    
         �=���Nف �EBن �# أR#رت إ�\!�ن �B$�ف /�^ ��k$:�ص ا�

���/    �J3�?! �9 ���#و���$4  .       m�!إذا آ� ����Uر �أ4� ��=��� ا��H�$B 8و
���9 �#و���� N���ف ���' B��:#ر ه��Kا ا8���\ن   �$B . Xp���Uا�� ������Bو

  : ا��اردة ����� هK_ ا���دة و/��a� �Hاء ا�$��.
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 إذا رأت دو�� �Nف /. اB8?���� أن دو�� �N/� أ�kى B 8?.    -أ
      ��J� ز���� ،�����?B8ا _K�ه ������ ��JB����g$���   fاB ��e! ^���B أن

       ����$E ����U�� fذ� �و��#و��� ا�q��ف أ4��7      . ا�#و�� ا��qف إ�
�' ا���=� ������vع   �B أن .        �� ا��U���� إ��H�$B .$ا� �م ا�#و�#HBو

          �F�74إ ،�J�H�B T �Jrأ �Y\Y �7نs ./ ،�J$�Uا�$. أر �ا�#و�
            �� أن T�7$4، إ��أو أي ���ن ��k آ$��� zv�B /�^ ا��3`��، �

�� �����v���ع ا�&��# ا�����R ن ذا���E4 ���إr���رة إ���� , T��E و�H��#ر 
ا�V��اءات وX2��U ا8!$��:�ف ا��H!�!���� ا��&����� ا�$��. اK��dBت أو  

��`3��� �23=��� �F�$ذه� أو ا���dBا �e$=4 .  

 إذا �' �3B ا���`3� ���� v�4�. ا��#و�$�T ا�T�/��q ا���=�$��T               -ب
           ���U���� اGو��� ���H��H. ا�#و�� ا��$B T �Jrأ �$U �7نs ./ ،

 �qUا�� �=��آ�ن Gي T ا�#و�$�T ا�&9 /. إ��F� ا��3`�� إ�� ا�
  إ�qkر ��^ إ�� ا���=� وإ�� ا�#و�� ا�kGى، 

��m إ��J�� إ8ّ ���# أن B$`آ�# �T أن                  -ج�Fأ �3`� �=�� B 8$=�ول ا�
        m#d$��Uا #��� ���F�$ا�� �����آ��X2��U X ا8!$��:�ف ا��H!�!���� ا��&

     �H�2دئ ا��� �H2N ��`3ت /. ا��#?=$Uوا     ��J� ن ا�#و�. ا���$��ف�!
���� .                  9��2qB ة إذ رأت أن#���Hا� _K�2�; ه$B T�� ��=���s�� أن ا�

���H� ��s ل �:�رة�q ��!�!�Hإ��اءات ا8!$:�ف ا� .  

T هK_ ا�?H��ة، z��$B ا���=��        ) ج( ره=� �`�EFم ا�?�Hة ا�?����      -د
           ��3���J ا�&��#ة ��#و�$�T ا�T�/�q ا���=�$��t� T�� ا�$�X�R إ��

� أ�Uس اF$�ام اg$�8ا�ت ا��اردة /. هXF      _K ودّ �� ��`3��ي �
����?B8ا ,  

�H�� �=�# ا�=e�� /�. ا��Xp��U ������                -هـt��3ت � �=�� H�B# ا�
  . هK_ ا���دة

�?�Hة ا�?���� -و� �H/و �Jإ�� ���& ��`3T ) ب( ���=�، /. أ4� 
�� إ��� ا��#و�$�T ا�T�/��q ا���=�$��T، ا��� �ر              qB ة، أن�H?ا� _Kه

���ت ذات   )ب(��J��� /��. ا�?H���ة ا�?������   إ����، gBو4��#ه� �`4��� 
��R .  
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 �E4ن ���#و�$�T ا�T�/��q ا���=�$��T ا��� �ر إ���J�� /�. ا�?H��ة                -ز
�            ) ب(ا�?����  #�=� T��$�]� ��!�EB ة، ا�&9 /. أن�H?ا� _Kه T

� ���!�ت r?��4 و#HB وأن �ا��3`� ./ �=��  أو آ$���، /�e=B ا�

�HB              .�H#م ا���=�، /�. s�7      -حB A4ر��B T��ن ا .�=Y�� � �J�rا 
��T ه��K_ ا�?H���ة 4�HB���ا  ) ب(اqkV���ر ������� ا�?H���ة ا�?������  

� ا�=&� ا�$��. �� :  

) د(/. ��F� ا�$�XR إ�� XF و/EFG ��H��م ا�?H��ة ا�?�����              " 1"
            ;p������� g���� ���ن �T هK_ ا�?�Hة، HB:� ا���=� �4�HBه� �

  , وا�&X ا�Kي B' ا�$�XR إ��^

"2 " F ./     �����?ة ا���H?م ا���EFG �H/و XF ���� �#م ا�$�XR إ�
، HB#م ا���=� /. �4�HBه�� ا�����p; ذات ا��:�� �� `ن ا�H��7�               )د(

T�$�=ا��� T�/�qا� T�$ا�#و� T�� ��p�H�4 ا���2!�ت . ا��H$��� 9/�Bُو
J� m��� ا���#و�$�ن      #��HB .��$ا� ��7 ا���2!���ت ا��� ?�4��&ا�E$������ و

�7 أن X���U�B إ����� ا����#و�$�T   ا��q/����ن ا���=�$����ن، و���=���� أ4���   
   ��7��H��� ����R اه��� ذات�B #��� راء� �أ4�� ���H/ T���$�=ا��� T�/���qا�

��J=�� ��p�Hا� .  

T�$�=ا��� T�/�qا� T�$ا�#و� ��`3�XU�4ُ ، ا�$�4�H إ� Xو/. آ .  

 24��#أ !?���ذ أEF���م ه��K_ ا�����دة �=��#� B��:#ر ��� � ��T ا���#ول    -2
��T ه��K_ 1 اNG���اف /��. ه��K_ اB8?������ إ�\!��� ������� ا�?H���ة    

��T ا����م          . ا���دةGت �#ى ا�!\�Vا _Kاف ه�NGدع ا�#ول ا�Bو
=J��� إ���� ا���#ول اNG���اف         �d3��! X��U�4 يK��ا��$&��#ة ا� '����

و��4ز U&� اV�\ن /. أي و���r{� mر XU�4 إ��         . ا�kGى
�T ا���م Gن               . ا��EB ��`3�وXd4 8 هKا ا���e=���� �&3 /�. أ4�� 

    � X�?��� m��Fأ ���Uع ر�v�     .�H�B '$�4 8ا����دة، و _Kه ����
أ4� رU���� أk��ى �T أ4�� دو��� N��ف ������ ه�K_ ا����دة ���#                     
��T ا����م �ra���ر ��3&� اV��\ن، �� ��' T�EB ا�#و���                   Gا .H�B

  . ا��qف ا���=�� �# أR#رت إ�\!� �#4#ا
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  77ا���دة 

���T /��. أي    -1�B أن ������?B8ا _K��ف /��. ه���N ���دو� �4��G �4���ز 
�H.       و�m ����� هK_ ا�   B ./ �=����دة أ!�B �J$�ف ��k$:�ص ا�

ودراU� ا��Xp�U ا��اردة T أ/�اد أو !���� �T أ/�اد d4���7ن           
         _Kم ه�EFرة ����� أ�Hا�� �ا�?�د4 'J��HF ن أن��و4ّ# �J$48��

��f ا�#و��� ا�q��ف         B X�2� T�و8 . ا���?B8� �J$!8 m�v��B #��ك 
           ��N ��و�#� X:�$B m!إذا آ� ���Uر �أ4 �=��� ا�H�$B     ر#:�B '�� ف

  . هKا ا8�\ن

2-            ����2H ���s ا����دة _K�م ����� ه#HB ���Uر �أ4 �=�� �B$�2 ا�
����T ا�$�������; أو إذا رأت إ!XE ����B �����J إU�����ءة    \����?s m����!إذا آ�
  _K��م ه���EFأ ;�� 9��?$B ���J!أو أ �����Uا�� _K��4' ه#��HB 9��F ل���$��U8

����?B8ا .  

3- K��د ������� ه���/ ���J� م#��H$4 Xp���Uر �أ4�� .��/ ���=��_  e=B 8��� ا�
T 9H&$B '� �  : ا���دة 

 أن ا���`3� 2Bُ '�� �J3?!&�{ و8 �4��ي �&[J�� ������ إ���اء             -أ
T إ��اءات ا�$&9�H أو ا�$4�3� ا�#و��� �k� .  

 وأن ا�?�د �# اX2U ;��� #?=$U ا8!$:�ف ا��&��� ا��$�F��،            -ب
      X2�U 9��2qB ��J�/ ن�E4 .$ال ا��FGة /. ا#��Hا� _K�3ي هB 8و

  e! ./ ،ا8!$:�ف      T���H�، أو  ��s �H4�q� 8�q ،�=��� ا�
  . ��s ا��&$�X أن 4=:) هKا ا�?�د � XE /��ل

�T ه�K_ ا����دة، ��B�^ ا���=��           3 ره=� ���ا��ة أEF��م ا�?H��ة        -4 
!e��� ا�#و���� ا�q���ف /��. ه��K_ اB8?������ ا�$��. EB���ن ���# أR��#رت  

 و4ُ���#�� أ!f���J$=B ����J أ4���� ���T أEF����م  1إ�\!���� �������� ا�?H����ة 
����?B8ا����دة              ا _K�ه ������ ��Jإ�� ��#H Xp��Uر �أ4 �وHB�#م  .  إ�

ا�#و�� ا��$��H�� إ��� ا���=�� /�. s��7ن U�$� أB �J�r?���3ات أو                  
               T� ^�BKdB# ا�� �ا�#و�� f�B ن�EB �� وGا zv�B ����$ت آ�!���

  . إ��اءات ��\�^، إن و�#ت
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��Hه� ����� ه�K_ ا����دة /�.     -5$B .$ا� Xp�Uا�� ./ �=�� �e=B ا�
T ا�?��د أو �T 4=��ب �=�^              �vء ���  �J� �F�$ت ا�����; ا���

  . وT ا�#و�� ا��qف ا���=��

6- ���#Hا�� Xp���Uا�� ���Uدرا #��=� ���H�t H�B��# ا���=��� ا�$������ت 
  . إ���J ����� هK_ ا���دة

  .  X�&B ا���=� �راءه� إ�� ا�#و�� ا��qف ا���=�� وإ�. ا�?�د-7

�T ا��#ول        z2:B أ�EFم هK_ ا����دة !�/�Kة إذا أR�#رت          -8 � �� 
�T ه�K_     1ا�NGاف /. ه�K_ اB8?����� إ�\!��ت ������ ا�?H��ة              

��T ا����م    Gت �#ى ا�!\�Vا _Kاف ه�NGدع ا�#ول ا�Bا���دة، و
=J��� إ���� ا���#ول اNG���اف         �d3��! X��U�4 يK��ا��$&��#ة ا� '����

و��4ز U&� اV�\ن /. أي و���r{� mر XU�4 إ��         . ا�kGى
�T ا���م Gا .  Kه Xd4 8ن             و��EB ��`3�ا ا���e=���� �&3 /�. أ4�� 

         .�H�B '$�4 8ا����دة، و _Kه ����� X�?��� m��Fأ ���Uع ر�v�
        _K�=�^، ������ ه�4=��ب  T��أ4� ر��U� أ�kى T أي /��د أو 
           TEB '� ��T ا���م ���raر �3&� اV�\ن، Gا .H�B #�� ا���دة

  .  ا�#و�� ا��qف �# أR#رت إ�\!� �#4#ا

  78ا���دة 

���T ه���K_ اB8?������� دون ����3س �`���4�  EF76����م ا������دة 2qB���9 أ 
إ��اءات �$4�3� ا��=�ز��ت أو 3F' ا� �Eوى /. ا�����ل ا��Kي         
        '��� ��3�U`$9 ا�p�Yا�� ./ �J��=:�ص � ����?B8ا _Kه ^�� B
ا��$&#ة وا��آ�8ت ا��$d::� أو /. اB8?����ت ا�$�. �B$��#ه�،         

    Gم دون �����ء ا���#ول ا���EFGا f���B ل���&B 8و   �أ4�� �N���اف إ���
إ��اءات �$4�3� ا��=�ز��ت و/B\� ��H?����ت ا�#و���� ا�=�/�Kة /����             

�J=��  .  
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T  ا��gء ا�[�

 �  أ�EFم ��

  79ا���دة 

� 9F u�4 آX دو�� N��ف /�. أن B&�#د             ����?B8ا _Kه ./ u��
. ا��������4 ا��=���e� ����k#ل ا������ل ا��T4�����J وأ/���اد أU���ه'     

 ����kGا Xp�3������� 9����ى ا��$���:�� ��J����v' ا�H����!�!.  و/������ �$4
    ;7��dB ،'ه���Uوأ/���اد أ T4�����Jا������ل ا�� ������ 'J$�����و

����?B8ا _K/. ه �د ا���2=��H�  . ا�#ول ا�NGاف �

  80ا���دة 

          '�Gق ا��]�� أ!^ �EF`� Xd4م �� �3?4 � ����?B8ا _Kه ./ u��
ا��$&���#ة وأEF����م د��B����U ا��آ����8ت ا��$d:���:� ا�$���. B&���#د     

13و���ت        �::d$ا��$&#ة وا��آ�8ت ا�� 'Gت ا�cه� (�$d
����?B8ا _Kه �Jو��=$B .$ا� Xp�3���� 9�� F#ة /��� �$4�� Xآ  .  

  81ا���دة 

�=HF z��ق أو 4�F��ت أآ[��                   -1 u��4 �� �����?B8ا _Kه ./ u�� 
����ل ا��T4���J وأ/�اد أ�Uه' ����� � �\ء :  

  . ا�#ول ا�NGاف ا��H!�ن أو ا����رU� ا��$�2� /. إF#ى -أ

 أو أي ��ه#ة �p�=Y� أو $�#دة ا�NGاف �EBن !�/Kة ���=�23�      -ب
�#و�� ا��qف ا���=��� .  

� أ!��^ v .��q�4���=� أي  -2���� �3��?4 ��� ������?B8ا _K��ه .��/ u���� 
دو�� أو ����� أو wdr أي 9F /. اr8$�اك /. أي !� �ط             
���r T���`!^ اkV���\ل ����`ي ���T ا�&H����ق أو    X����� م ����`ي�����Hأو ا�

  . &��4ت ا���2=� /. هK_ اB8?����ا�
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  82ا���دة 

8 ��4ز ا�$=��زل ��HF T��ق ا�����ل ا��T4����J وأ/��اد أU��ه'                
   ������?B8ا _K��ه .��/ ���J��وz�3��4 8 ����رU��� أي  . ا��=��:�ص �

� ا����ل ا��T4����J وأ/��اد أU��ه'            �� �t7ل ا��Erأ T XEr
��J' أو B=�ز� 'J�T أي T ا�&�Hق ا��Kآ�رةdB ��t� .8و ،TE�4 

      _K��ه .��/ ���J� ق ا���$���ف���H&ا� T��7� �H��#، اH$!8���ص ��$H��
����?B8ام         . ا��$Fا ����?E� �2U�=اف ا�$#ا��� ا���NGا�#ول ا Kd$Bو

  .  هK_ ا���2دئ

  83ا���دة 

J�$B# آX دو�� T ا�#ول ا�NGاف /. ه�K_ ا����?B8� ����H��م ����               
.�4 :  

�T وXp�U ا8!$:�ف ا�?���ل Gي أ�d�rص Bُ=         -أ`B     'J���HF f�J$
     ���EBار ���� ���$F ،������?B8ا _K��ه .��/ ���J� ا���$���ف 'JB���4�F أو

���Uا�� 'J$?:� 4$:�/�ن wdrك أ�J$!8ا .  

�T �����م ا���3��qت ا��p�7��H� أو ا Vدار4��� أو ا�$�� ���4�      -ب`��B 
d$��:� أk���ى �H4ره��� !e���م ا�#و����     �q���U ���4أو أ ،�:��$dا��

 �$�����3ن ا�H����!�!.، �}�����دة ا�=e���� /���. د�����وى، أي أ�d���rص 4
           T�� ت �\!$�:�ف���!�E�� �\!$:�ف وا��J�/ m2، وإ�4��د إ�Uو

  . 94�N ا��7Hء

�     -ج�$ ��vن ���م ا�3��qت ا��d$:� �}���ل X2U ا8!$:�ف 
m&=  .  

  84ا���دة 

4��gم �T ا�$�#ا��� ا�$� ���4�                    ��J�$B# آ�X دو��� N��ف ���$���د 
����?B8ا _Kم ه�EFأ K�?=$� ه���sو .  
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;U�$ء ا�gا��  

EFأ ���$k م�  

  85 ا���دة

����?B8ا _KJ� ��4ا��$&#ة ود '��T ا���م �Gا T��4  .  

  86ا���دة 

� ه��K_ اB8?������ ������; ا���#ول وه��.       -1��� z$��?4 ����ب ا�$�����; �
94#:$�� ��v�k .  

  .  z$?4 ��ب ا8!��7م إ�� هK_ ا���?B8� Gي دو��-2

��T ا����             -3G9 ا�$�:#94 أو ا8!���7م ��#ى اp�Yدع و�B    '��م �
  . ا��$&#ة

  87ا���دة 

1-             .�� 24#أ !?�ذ ه�K_ اB8?����� /�. ا����م اGول �T ا�� �J ا��Kي 4
        T� T4� �ا�� ��H�Yإ4#اع ا�� A4ر�B ��� �Jrأ �Y\Y �7ء /$�ةH!ا

  . و9p�Y ا�$:#94 أو ا8!��7م

2-      ���� 24��#أ !?���ذ ه��K_ اB8?������ ���=��23� إ���� آ��X دول B��:#ق �
  #���� ���J7' إ����=B أو ������?B8ا    T�� ���#ء !?�ذه���، /��. ا�����م اGول 

             f��B إ4�#اع A4ر�B ��� �Jrأ �Y\Y �7ء /$�ةH!ا .�ا� �J ا�Kي 4
�J  .  ا�#و�� ��H�Y� �JH4#:B أو ا!��7

  88ا���دة 

           ��Jإ�� ��7�=� ه�K_ اB8?����� أو ��� ��#ً:�8 ��4ز Gي دو��� 
�T ا�$�2q�9، أو B�3$[=.، دون         �����?B8ا Tأن 3B$[=. أي �gء 

\��kV3ل �������دة ا  T�� ،T4�����Jا������ل ا�� T�� ���=�� ���c/ أي ،
�JH�2qB .  
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  89ا���دة 

�T ه�K_ اB8?�����، ���# /$��ة 8         -1 �&3�=B ف أن��N �دو� �4G 
 XHB�U u�k T=�ات T �#ء !?��ذ اB8?����� ���=�23� إ��� ا�#و���              
    '������T ا�����م �Gا �ا���=����، ��اq��U� إr����ر آ$����. ��4��^ إ���

  . ا��$&#ة

z هKا ا8!3&�ب !�/Kا /�. ا����م اGول �T ا�� �J ا��Kي                2:4 -2
�T ا����م            Gا .H�B A4ر�B ��4�. ا!�7Hء /$�ة ا .=Y� � �Jrا �

' ا��$&#ة ���raر�� .  

3-          T�� ���T 4��1دي ه��Kا ا8!��3&�ب إ���� إ�?���ء ا�#و���� ا�q���ف 
�$4��9 ��`ي               ����/ �����?B8ا _K�ه ����� �J��اg$�8ا�ت ا��ا��� �

���X���/ T 4&��#ث �X��2 ا�$���رA4 ا���Kي X���/    ^���/ z2:��4 أو ا$=���ع 
و�Xd4 T ا8!3&�ب �`ي U�� XEr$��ار ا�=e��        . ا8!3&�ب !�/Kا 

           A4ا�$�ر X2� X�?��� ه��e! ./ ��v� �=��/. أي �`3� �EBن ا�
  . ا�Kي z2:4 /�^ ا8!3&�ب !�/Kا

4-  T��� �����# ا�$����رA4 ا����Kي z2:���4 /����^ ا!���3&�ب دو����� N����ف 
��9              ا���?B8� K/�!ا، 2B 8#أ     �$B #4�#ة� �3`��ا���=�� ا�=e�� /�. أ4�� 

�f ا�#و��$� .  

  90ا���دة 

 ��# U u�k=�ات T �#ء !?�ذ هK_ اB8?����، ��4ز 4G� دو�� -1
          �q�Uا�� �����?B8ا _K�ه z��H=$� ��2�N m�م /�. أي و�#�HB ف أن��N

' ا��$&#ة       ��T ا���م �Gا ��T . إ��rر آ$��. ��4^ إ�Gم ا�H4و
   \�{� fذ� �Yاف           ا���م إ��NGا��#ول ا �غ أ4� �B#4\ت F�$H�� إ��

����#ول     � ��B1��� #���H� K���2&B m���!ر_ ������ إذا آ������rإ ����J2���� إ����N
��J�� أم 8      � m4�:$ت وا��F�$Hا�� ./ �e=ض ا��t� اف�NGا .

       .��/ ،X���Gا �������{ ا���#ول اNG���اف �Y K��2F إذا ��� �����F .��/و
               ،��B1�ا ا��K�ه #�H� ،~����B TرA4 ذ��f ا�2$ �Jrأ ��7ن أر��s

#��4       '��Gا �4����ر m��&B د���H�!8ا ����T ا�����م ا������B1 إ���Gا ��
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��2����� ا�����#ول اNG�����اف . ا��$&����#ةsأ _#�����$�B X4#�����B م أي#����H4و
^��� �H/ا���� �  . ا�&��vة وا��:�B� إ�� ا������ ا���

2-           '��� ����J�� ا������� ا���� m�H/وا ��$ 24#أ !?�ذ ا�$�#4\ت 
 ���NGا���#ول ا .��]�Y ����2�sأ ���J$�اف و/�a� ���H���اءات ا��$&��#ة و�2

�J= XE� �4ر�$U#ا� .  

��#ول اNG��اف ا�$�.               -3� ��g� z2:�B أ !?�ذ ا�$�#4\ت#� �$ 
                _K�م ه��EF`� ��g�2�$X�eB ��=�� ،�J ا��#ول اNG��اف اkG��ى �

^$�  . اB8?���� و�`ي �EB 9��U X4#�Bن �# �2

  91ا���دة 

' ا��$&#ة !w ا�$&?e��ت ا�$�.         -1��T ا���م �Gا �H�$4   �J4#�2B
ا�#ول ا�NGاف �#ى ا�$����; أو ا�$�:#94 أو ا8!���7م و���4�^             

� ���; ا�#ول�� .  

2-����?B8ا _Kه #:H; ه#ف و �/�=$4 �?ُ&B أي X2H4 8  .  

 T�E�4 /�. أي و��U m��&� ا�$&?e��ت، وذ��f �$����^ إr����ر       -3
              ^�=�F .�/ ^�t�' ا��$&#ة ا�Kي 24��T ا���م �Gا ��KJا ا���=� إ�

;��� ���H^.  ا�#ولإ�B A4ر�B T  .  و�34ي هKا ا��rVر ا�$�2را 

  92ا���دة 

7; ��$&E���' أي !��gاع ����T دو�$���T أو أآ[��� ��T ا���#ول       -1��d4 
   T��� 8 4���3ى ���JH�2qB أو ������?B8ا _K����3 ه��?B ل���F اف���NGا

�� واF�#ة �T ه�K_ ا��#ول        N ��/�}ذا  . 94�N ا��?�و�vت، �=�ء �
       T� �Jrأ �$U ل\k ،اف�NGا TE�$4 '�     ،'��E&$ا� ���N A4ر��B 

�f ا�NGاف           B T� �e=B' أ� ا�$&�E'، ��ز Gي �T اB8?�ق �
�=e��م              � ��H/م و#�H4 ��q� ��ا���#ل ا�#و�� ���E& �إ��F� ا�=�gاع إ��

��E&��� .U�UGا .  

2- _Kه ���T، و�m ا�$���; أو ا�$:94# ��B ف أن�N دول XE� 
      �J3?! �2$�B 8 �J!أ ،�Jأو ا8!��7م إ�� ����?B8ة  ا�H?���� �g� 1 
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T هK_ ا���دة   .        f��$� ��g�و�EB 8ن ا�#ول اNG��اف اkG��ى 
X�2Hا ا�Kه T  . ا�?�Hة إزاء أ4� دو�� �Nف أR#رت إ�\!� 

�?H���ة     -3� ���H/\!��� و�رت إ#��Rف أ���N ���ي دو�G 3  _K��ه T�� 
                 �ا���دة أن 3B&� هKا اV��\ن /�. أي و��r{� m���ر J��B�^ إ��

' ا��$&#��T ا���م �Gةا .  

  93ا���دة 

1-    ��!�2���UVا �JR�:���! �3وى���$B .���$ا� ،�������?B8ا _K���دع ه����B 
��4g����� وا��وU������ وا�����:�=�� وا���������� وا�?�!�����3� /����.   E!Vوا

' ا��$&#ة��T ا���م �G، �#ى ا�ا�&�� .  

2-       _K��ه T�� ��#:�� �d3��! ا��$&��#ة '������T ا�����م �Gا X���&4 
  . اB8?���� إ�� ���; ا�#ول

     ،f�K� �B�2Y�3  وإF ن���dن ا������ن أد!�_، ا���v�?م ا����
����?B8ا _Kه ��� ;���$��� ،'JB��EF �!�� T .ا�RGل 
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  ا�	"�Xن-
 

  ا!�23 �� ا���F�� �5- ا�	"7�X  :أو!
 

' ا��$&#ة ���?���B / ^���41951 T�vز28ا�$�#ه� �4م Gا ��B1 
' � `ن ا�\�T�c و�#�4. ا��=�3�، ا�Kي �� �د�$^ ا������ ا���

7$� ��اره� ر�' H�� د�H�!85-د( 429ا��$&#ة إ�. ا (  
  1950د�2�34  14ا��1رخ /. 

   43، و/�EFG �Hم ا���دة 1954أ���B :22  X4رA4 �#ء ا�=?�ذ
  
  

   �88# =�����88اع أدوات ا��88W� 88&بU17 �88م ا�� &I�88 1956  �88��/
 J88�Q �885دق 
، ود�Q i/T) ا�'�2ذ وi:O1957      �# ��'C   26 ا���در #�    ��c�1-57- 271& ر 6   

7  &I�  1957 �'� 2341 و�5رت #� ا�<&��ة ا�&���� 
�د 1956 
  

�"�I�  ا��
  

،7�  إن اCD&اف ا���7�A ا����� �
  

��' ا��$&��#ة، واV���\ن ا�������.   Gق ا���]�إذ 4����7ن /��. ا�$2���ره' أن 
 ./ �د�2�34 / آ�!�ن اGول�H&�10ق اV!�3ن ا�Kي أ��B^ ا������ ا���

، �# أآ#ا 2#أ �B$; ����; ا�2� � دون �H&���� g����Bق وا�&�4��ت                1948
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������U�UGا.  

          9��� T�� ،#4�#ة��2ت �U�= .�/ ،m=ا��$&#ة �# ��ه 'Gوإذ �4ون أن ا
              T�E� ;�$�B ;�Uأو '�J� X?EB أن .�اه$��T�c�\��� �J و���m ��ه#ة �
  ،�������������������������U�UGق وا�&�4������������������������ت ا������������������������H&ا� _K�����������������������J�  

   �sا��� T��ب /��^ إ���دة ا�=e�� /�. اB8?����ت ا�#و����       وإذ �4$2��ون أن 
ا���H��3� F���ل وv��; ا�\�T���c، ود��� ه��K_ اB8?�����ت وq! ;���U�B���ق        
  ا!J��2q������� وا�&��4������� ا�$������. �B/�ه������� ������k T������\ل اB?�������ق �4#������#،    

            9B��� .��� ��e2��ء ��ه�أ .�H�4 #� `��وإذ �4$�2ون أن =z ا�&9 /. ا��
         B دون ،TEا��� ��s T X��4 fوأن ذ� ،�=����ون دو�.، إ�4��د   ��#ان 

��' ا��$&��#ة �#و����� أ���ده���  Gا m��/�$�ا�$��. ا ��E ��ا�� _K��J� ض��� X��F
،�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������J$��2Nو  
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                     ;���q�� ��J=�X /�. أن K�2Bل ����; ا��#ول، إدراآ�� Gا T�� وإذ ����4ن
�&1ول دون          � �J�Uو ./ � Xآ ،T�c�\ا� ��E �� .!�3!V. وا�ا�8$��

�22 ��$��T��� �B ا��#ول،              �U ��E �ا�� _Kه z2:B أن      ���Jوإذ 4�&e��ن أن 
ا��?�ض ا��3. � 1ون ا�\�T�c ه. ا�rVاف ��. 9�2qB اB8?�����ت         
ا�#و��� ا�$. 4��F X?EB� ا�\�T��c، و4�#رآ�ن أن /������ B=�9�3 ا�$�#ا���            
�� �E$���Uن �ه�!���� �����1ازرة ا����#ول  E ���ا�� _K���ه ���������� K���d$B .���$ا�

.�4 � .���?�ض ا��3.، �# ا�H?Bا �� :  
 
  �EFم ��� أ:ا�?:X اGول

   1ا���دة 
 �e?� (4��B"��8"  

�������.-أ�������)� ��������8 �������e?� 9������2q=B ،����������?B8ا _K������اض ه�������sG :  
7� 2�B�B��ت           . 1�$H�� ��c�8 ��2$�ا wdr X�4   / أ4��ر  12آ�� و  1926

7� ا4gF / ^�������!�41928  .$���������?B�������ان30������$H�� 28، أو T4� ������B 
 14 و��و�Bآ�����ل �2/1938اr / �����4�����2ط10، و 1933أآ$������� /اGول
7� دU��$�ر ا��=�e��� ا�#و����� �\�U �2�$1939 T���c��2/أ4����ل��$H�� أو ،.  

H��رات        T �J$48ء و�=Yأ T�c�\� �ا�#و�� ��e=ا�� ^BKdBا �و8 4&�ل 
          'J���/ �/���$B T���� �?:��ا� _K��ه z=������#م اGه����� ���:?� ا�\���� دون 

������T ه������Kا ا�?�������ع،2ا������� �وط ا��=������:�ص ���J������� /������. ا�?H�������ة    
4=���4  / آ��!�ن ا�[��!.    X�2� m1    آwdr X ��4#، �=$���� أF�#اث و���        . 2

، و���k �23���ف ���^ ��� 24���ر_ ��T ا�$����ض �\�Jq��vد ����23     1951
 ^��pأو �را ���=�������^ أو د4=��^ أو �=���3$^ أو ا!$��p��^ إ���. /c��� ا�$������� 
  f���أو 8 4�4���# �����23 ذ� ،;�q$3���4 8�3$^، و���=� #����ا�����U��3�k ،����رج �

 f����4 8 wd��r X��أو آ ،#����=���3� ا�d���ف، أن Xe$3��4 �&��4��� ذ���f ا�2
��f اFG�#اث و8            B X�]و�k #��4رج ��# إ��$�^ ا���$��دة ا��9��3 �=$���� 

  #����  .�q$3���4;، أو 8 4�4���# �����23 ذ����f ا�d����ف، أن �4����د إ����. ذ����f ا�2
̂   "/}ذا آ�ن ا� X��&4 wd أآ[�� ��3�=� T��B ،=�. �2��رة                 $�3�=� #��� "

      �J$�3�=� X�&4 .$ان ا�#���#           . آ\ T ا�2� �4���F T� ��و8 2$�4�� &�و
�2Hل 34$=# إ�. �kف �^ � 24��ر_، ��'          �=�3 �2U إذا آ�ن، دون أي ^$

   �J$�3���=� X����&4 .���$ان ا�#�������T ا�2 #���Fوا �ل �&��4���\e$���U8ا �����q4.  
أF�#اث و���sG"    m��اض ه�K_ اB8?�����، �4�� أن J?B�' �2��رة              . 1 -��ء

  X2�1  .!�]ا����دة   " أ�)"، ا��اردة /. ا�?�ع     "41951=��4  / آ�!�ن ا� T
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1 ��=�B ���J!أ .��� آ���!�ن 1أF��#ا�Y و����m /��. أورو���� �X��2  "إ��� ) أ: (.، �
أF#ا�Y و��m /. أورو��� أو ��sه�� �X�2         ) "ب(، أو   "41951=��4  /ا�[�!.

��T، وه�.      "41951=��4  / آ�!�ن ا�[�!.  1�B ة أن#����$، و��. آX دو��� 
                    T���=ا��� T4K�ه T���B; هK_ اB8?����� أو �J�#:�B أو B=�7' إ��J��، ��`ي 

����. R�����# ا$�8  � Kk`$���U     �������?B8ا _K���ه ����J��� ����J�H�B .���$ت ا�����  .gا
2 .    �t�:��رت ا����$kة ا#�����$، /��. أي و���m، أن U�B��;   )أ(Gي دو���� 

    �t�:ر ا���$k�� �JB���T ا����م         )ب(ا�$gاGإ�. ا ^J��B ر��r{� fوذ� ،
����������������������������������������������������������������������' ا��$&����������������������������������������������������������������������#ة��.  

���^ ا�?��ع       -��'� 2�9q=4 wd�r أي .��� ����?B8ا _K�2ق هq!7. اH=4 
  :ة������������������������������T ه������������������������������K_ ا���������������������������������د  " أ�������������������������������)"
1 .    ،^$�3�������=� #��������  إذا اk�� (!`$�������U$���������ر_ اe$�������U8\ل �&��4�������� �
  إذا اU����������$��د ��k$������������ر_ �=����������H/ #������������ ^$�3#ا!����������^ �J�����������، أو  . 2
إذا اآ$�3 �=�3� �#4#ة وأz2R 4$�$; �&��4� هK_ ا��=�3� ا��#4#ة،          . 3
  أو
4 .    ����H X�� يKدر_ أو ا��s يKا� #�� /. ا�2��Vر_ إ�. ا��$k�� د��إذا 

   T������������������������ �������������������������/�k ^������������������������ر��kد، أو�Jq������������������������v8ا  
إذا أz2R، ��23 زوال ا�2UGب ا�$. أدت إ�. ا8�$��اف ��^ ��:?�               . 5

      ،^$�3�=� #��� ر/� اe$U8\ل �&��4� �Rا� .�  ا�\��، ��s ��در �
           ^���� 9�2q=4 ���8 أي .��� 9�2q=B 8 ة�H?ا� _Kم ه�EFن أ`� ���� fوذ�

����  ) 1(ا�?���ع أ���) N ���/أن 4&��$�، /��. ر ;�q$3��4ا�����دة و _K��ه T��
e$��U\ل �&��4��� ����# �=��U`� ،^$�3���2ب ����ه�ة !������ ���T ا�Jq��vد      ا8

9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������U.  
8 �4�f �=�3� وأz2R، ���23 زوال اUG��2ب ا�$�.              . 6 wdr إذا آ�ن

       ^$أدت إ�. ا8�$�اف �^ �:?� ا�\��، ��درا ��. أن ��4د إ�. ��# إ��
  ا���$��������������������������������������������������������������������دة ا��������������������������������������������������������������������9��3، 

��. أي �8��         � 2�9q=B 8 ة�H?ا� _Kم ه�EFن أ`� ���� fوذ�   ^���� 9�2q=4
T هK_ ا���دة و�q$34; أن 4&$�، /. ر/� ا���دة إ�. ) 1(ا�?�ع أ�) 

                9���U د�Jq�vا T�� �����! �2ب ���ه�ة�U`� ،9��3�ا���$��دة ا� ^$�# إ���.  
����. ا�d���rGص ا����T4K 4$�$�����ن ���F����  -دال� �������?B8ا _K���2���9 هq=B 8 

      ����s ا��$&��#ة '���� ������B ت أو وآ���8ت���cه� T�� �&��4��� أو ���3�#ة 
    T����������������c�\ا��$&���������������#ة ���������������� 1ون ا� '���������������Gا �����������������v�?.  

                   ��:�/}ذا m�?��B ه�K_ ا�&��4�� أو ا����3�#ة Gي U��2 دون أن E4��ن 
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�T ا�H��ارات                 �G��� X:�$4 ���� �H2N ��p�J! ي�U #� ص�drGه81ء ا
�' ا��$&�#ة z2:�4 ه�81ء ا�d�rGص،              �� �ا�$. ا�$�#�JB ا������ ا���

 K���������ا4���������� هg�� ;���������$�$�� T�����������1ه ،f���������اء ذ��������������������������?B8ا _.  
��. أي wd�r ا�B�2$�^ ا��3��qت                -ه�ء� �����?B8ا _Kم ه�EF92 أq=B 8 

   ^������&H����ق و�� ����E�� ^���� �����H ^����/ K���dBي اK���ا� #����ا��d$���:� /���. ا�2
    #�����������������  .اg$�8ا�����������������ت ا���q2B����������������� ��=�����������������3� ه����������������Kا ا�2

�. أي B wdr$��/� أU��2ب �#4��              -واو� ����?B8ا _Kم ه�EF92 أq=B 8 
 ̂   :�\�$H�����������������������������������������������������������������������د �`!����������������������������������������������������������������������

� ������4� v���# ا����3\م أو ������4� F����ب أو ������4� v���#      ارEB���) أ(
اV!����3!��، ��������=. ا�����d$3#م �K���J_ ا������اp' /���. ا����:�Eك ا�#و������       
،�J!` ����������������� �����������������J�EFأ .������������������ w=������������������ �������������������vا���  

ار�4�� �EB� ���3� ��U��U ���s� k��رج ���# ا�����ء �X�2 ���2�^                 ) ب(
  ،�������������������������8 �?:������������������������ #�����������������������  /����������������������. ه�����������������������Kا ا�2

' ا) ج(Gه#اف اG �7دة  .��$&#ة و�2د�Jpار�EB أ/��8 
 
  2ا���دة 

�  ا�$gا�ت ��
  ،^���������. آ���X �8���� إزاء ا�2����# ا����Kي ��4���# /����^ وا�2����ت B?����ض ��
�R�:k، أن 4=:�ع ��Hا!�=^ وأ!�e$^، وأن �H$4# ���$#ا��� ا��$Kdة /��^           

�. ا�=�eم ا���م� �e/�&���.  
  3ا���دة 

g���$م ا�#�  
���. ا  � ������?B8ا _K��م ه���EF2��9 ا���#ول ا��$�����#ة أqB g�����B دون T���c�\�

  .��23 ا���ق أو ا�T4# أو ��# ا��= `
 
  4ا���دة 
T4#ا�  

                   .��� '�J� �/��B ����� �J��vأرا X�kدا T��c�\ا��#ول ا��$����#ة ا� z=�B
     ���Uر�� ���4�F #����R .���� ���J�=Nا��� ���F�=ا��� �4����ذات ا�� X���Gا

  .�p��rه' ا�#4=�� و4�F� �B/�� ا�$���� ا��=4#� Gو8ده'
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  5ا���دة 
  �&�Hق ا���=�F� ���gل �T هK_ اB8?����ا

 ���J&=�B ���4اg��4`� \��d� HF���ق أو  ������?B8ا _K��ه .��/ '��EF 8 �4$2��� أي
����?B8ا _Kه T� لg��� T�c�\� ة#���$  .دو�� 

  
  6ا���دة 

  "/. !?u ا��eوف"��2رة 
، �v=�، أن "/. !?u ا��eوف"�sGاض هK_ ا���?B8��B ،=. ��2رة 

Xأ� T��2ت ا�$. ��. ا�\��، q$ا�� �أن 34$�/. آ�/ ،� ا�$�$; �&9 
T ا�?�د ا���دي ��$�$; �KJا ا�&9  .7$HB) ة#�� �H��f ا��$�B ���U 8و

���Vث وا�Eوط ا���r ل ) أو�&B .$ا� f�B ء�=]$U�� ،�c�8 TE4 '� ��
�J� ��\ء ا��?�$Uدون ا �J$��2N.  

  7ا���دة 
X]���� ��  اV�?�ء T ا����

1 .8 ����]�F      ،X7��/أ ������ T���c�\ا� z=�� .���� ������?B8ا _K��ه w=��B 
 ������������� �����������!���� �����������J$����J' ا�#و������������ ا��$�������������#ة ������������B.  

2 . ،'J$����ور Y���\ث U���=�ات �����. إ����� #����� ،T����c�\4$�$���; ������; ا�
���� ا�$�� ���4�  ��V�?���ء، ����. أرض ا���#ول ا��$�����#ة، ��r T���ط ا����

X������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������]����.  
�T�c ا�&H��ق وا��gا4�� ا�$�. آ��!�ا         �BاXR آX دو�� $���#ة =z ا�\     . 3

                      _K�ء !?��ذ ه#�� A4ر��$� ،X�]���� ����� �/��B م#�� ;� ،\��/ ��J� T��1ه
  .اB8?������������������������������������� إزاء ا�#و����������������������������������� ا�����������������������������������Kآ�رة  

4 .                  ;� ،T��c�\ا� z=� ���!�E�e=B ا�#ول ا��$����#ة ����T ا��q�) /�. إ
             J���f ا�$�. B�1هB .إ� �/�vV�� �4اg�� ����[���HF ،X و�� �/�B م#� '

����      3 و J�2��� ا�?B�H���ن  ، وآ��f�K /��. إ���!�E� ����X اV�?���ء ��T ا����
    .���/ ����J������[���T����c�8 X� ���4 X 8 4���3$�/�ن ا���� �وط ا��=���:�ص �

  T�B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H?3 و2ا�.  
5 .  T�B���H?م ا����EF2�9 أq=B2 آ�رة /��. 3 وK��ا4��� ا��gق وا�����H&ا� .���� 

��.        22 و   21 و   19 و   18 و   13ا���اد  � 2�9q=B ��آ� �����?B8ا _K�ه T 
���J هK_ اB8?����ا� w=B 8 .$ا�4 ا�gق وا���H&�.  
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  8ا���دة 
��p�=]$U8ا�$#ا��� ا T  اV�?�ء 

� ���$#ا��� ا�p�=]$U8� ا�$. TE�4 أن v Kd$B# أ�d�rص            G9 ا��$4 T�F
����اN=. دو����� أ�=�2���� ��=����، �B$=���; ا����#ول     z��:����E����ت أو $�أو 

 X��&4 رU���� �=��3�       ا��$���#ة �9�2qB T ه�K_ ا�$�#ا��� ���. أي �8��           
�f ا�#و�� ����د آ�!^ X�&4 هK_ ا��=�3�  B .   .�$ا�#ول ا��$����#ة ا� .�و�

                .�/ ^���7$� �2qB �J�4� B�9 ا��2�#أ ا����م ا��=�:�ص �H�� ;�q$3B 8
هK_ ا���دة أن �HBم، /. ا�&��8ت ا��=�2�U�z=��� ، إ�?��ءات ��[�X ه�81ء                 

T�c�\ا�.  
  9ا���دة 

  ا�$#ا��� ا��$�1� 
�� �4=�; دو��� $����#ة، /�. ز�u���           T /�. أي    �����?B8ا _K�م ه��EFأ T�

                 K�d$B أن T� ،��p�=]$�U8ة وا���qdوف ا���eا� T� _��s ./ ا�&�ب أو
 ،.�Hا� �J=G ��U�U�2_ أ$�B � ،T�� wdr 9&� ،ا�$#ا��� T �$�1
���f ا�#و���� ا��$�����#ة أن ه��Kا ا��� X���?��� ����8 wd وأن   $� m��2]4 ����]4ر

�f اB .�.ا�H�Vء ��Hا� �J=  .�$#ا��� �vوري /. z��:� ^$��F أ
 
  10ا���دة 

���Vا XRا�B  
1 .       X�H!و �ا�[�!�� �ل ا�&��ب ا�������\k ن ا�\�� �# أ��# ��3ا�E4 T�F

إ�. ارض دو�� $���#ة، و�E4ن �B ،�J�/ ���H$�2 /$�ة Y�E�^ ا�H��3ي             
  .ه���������K_ ��[������������ إ������������ r������������� /���������. أرض ه���������K_ ا�#و�����������    

� ��# أ���# ���3ا أY=��ء ا�&��ب ا�������� ا�[�!��� ���E4 T�F                 Tن ا�\��   . 2
           ���H K�d$�� �����?B8ا _Kء !?�ذ ه#� X2� �Jد إ���� 'Y ،ة#���$أرض دو�� 
            X�أ� T/��B�$/ �2$�B ،�J إ��$^ ا�H��3� وا�\HF� �KJا ا���Vد ا��3Hي، 
 �����s ة#���Fة وا����$/ ������]�� ،�����qH= �����s ��������� إ��q$B اض����sأ �أ4���

��qH=.  
  11ة ا���د

  ا�2&�رة ا�\��cن
  '����N .��/ �7ء���آ` ����e$=��4����ن ���:�رة  T4K��ا� T���c�\ا� �����F .��/
       .��/ (��qا�� T����� ���ا�#و� _K��ه ���e=B ،ة#�����$���' دو���� � ;��/�B �=�?��U
إ�E!���� ا�����3ح �J��81ء ا�\��H$��U8�� T���cار ����. أر�J��v وgBو4��#ه'   
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   .������ ،\�J3����B �J����vأر .������ �����$�1 'J������2� .����/ أو ،�?����U 9p�����Y��
dا��k� #�  . :�ص، �H$U8اره' /. �

 
  ا��v; ا��H!�!. : ا�?:X ا�[�!.

   12ا���دة 
��:d ال ا��FGا  

1 .                 #���N=�^، أو �H��!�ن � #��7dB; أ�Fال ا�\��� ا� �:�d� �H��!�ن �
 TN����������������������� ^����������������������� T����������������������E4 '����������������������� إذا ^����������������������$  .إ��

B&$�م ا�#و�� ا��$���#ة �HFق ا�\�� ا��E$23� وا�=���� �T أ�Fا��^          . 2
  �U 8و ،��:d ا�         f�7; ذ��d4 أن .���� ا�&H��ق ا����q2B� ����gواج، �

  f���B T�!ا���� .��/ ���J�����ت ا��=��:�ص �E ��ل ا���E$��U8 ا�8$���7ء #��=�
T ا�&�Hق ا�$. آ�ن      #Fن ا�&9 ا���=. وا�E4 أن �q4�r TE، و��ا�#و�

�c�8 ^2F�R z2:4 '� �� آ�رةKا�� �4; ا�#و�� B �J� ف�$��U.  
 
  13ا���دة 

���H=ال ا���Gا ��E����H=ا�� ��sو   
��=E�EB 8 ،��ن /�. أي                 ����� X7�/�8�� أ Xا�#ول ا��$���#ة آ z=�B
 ،��� �!����f ا���=�F�u?! ./ ، ا��eوف، �B T�Fل أد!. ر��4� 
�ال ا��=��H� و��s ا��=��H� وا�&�Hق اkG��ى            Gز ا��$F�� 9��$4 � ./

 E��� ����T ا��H���د ا��$��: _����s�4���ر وVو�� ،���J� ���q2Bال ا������Gا ����
���H=ا�� ��sو ���H=ا��.  

 
  14ا���دة 

  ا�&�Hق ا�?=�� وا����E� ا�:=���� 
��ل 4��F� ا����E� ا�:=����، آ�k8$�ا��ت وا�$:��' أو ا�=��ذج  ./
         .�وا��\�ت ا���3�� وا��UGء ا�$��ر4�، و/. ��ل 4��F� ا�&�Hق �

��# إ��$�^ ا���$��دة      اG���ل اGد��� وا�?=�� وا�������، z=��4 ا�\��� /�.            �
    T��!?��u ا�&��4��� ا���=�F��� �����اN=. ذ���f ا�2���#، وz=���4 /��. إ�����' أي 
     '������Vا f���ذ� .���/ ����F�=ا��� �ا�&��4��� u���?! ى����kGا����#ول ا��$������#ة ا

�# إ��$^ ا���$�دة� .=Nا���.  
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  15ا���دة 
  9F ا8!$��ء �������ت 

 .��/ �����e! رة�:��� T�����Hا�� T���c�\ا���#ول ا��$�����#ة ا� z=���B ،���J��� إ�
������z وا�=��H����ت  � �/#J$3���ا�� �����sو ��U��3���ا� �����s د ا���������ت#:����
                   #��� .=Nوف ����ا��eا� u�?! .�/ ،z=��B ��=E� ����� X7�/أ ،��=Jا��

  .أ�=2.
  16ا���دة 

  9F ا�$v�H. أ�م ا��&�آ'
1 .          .v�H$9 ا�F ،ا�#ول ا��$���#ة ;��� .vأرا .�� ،��8 XE� ن�E4

  .ا�&�������������������������������������������� أ��������������������������������������������م ا��&��������������������������������������������آ'
2 .;��$�$4 u?=��� ،ا���$���دة ^��$ آ��X �8���، /��. ا�#و���� ا��$�����#ة &��X إ��

F }�F T�9 ا�$v�H�. أ��م ا��&��آ'،            TNا���ا �J� ;$�$4 .$ا� ��ا����
              ̂   .��� /. ذ�f ا���3�#ة ا��p�7H�، واV�?�ء v T���ن أداء ا��&E��م ��

�ر ا�$�. B$=�و�J�� ا�?H��ة             . 3G��� 9���$4 � ./2        .�/ ،���8 X�آ z=��4 ،
  #���� ����s        �������#ان ا���#ول ا��$�����#ة، !?��u ا����� T��إ��$��^ ا���$���دة 

�# إ��$^ ا���$�دة� .=Nا��� �J�/ �F�=ا��� .  
 

  أ���ل ا��3E: ا�?:X ا�[��{
  17ا���دة 

  ا���X ا��`��ر 
1 .              ��J������ /�. إ��e! رة�:�� T����Hا�� T�c�\ا�#ول ا��$���#ة ا� z=�B

�=E� u?! ./ ،z=�B ا��eوف،      ���� X7/أ�=2�. /�.    أ #��� .=Nا���
��������������`��ر      X���������������� ���������������Uر�� 9��������������&� 9����������������$4 ���������������.  

2 .  ���vا��?�و �4��#��H$ا�\���� ا�$��#ا��� ا� .���� 9��2qB 8 ،ل���F و/��. أي
      X��ق ا�����U ���4��F X�أ� T�� ��!��Gام ا#d$��Uا .����. ا��G!��� أو ��
ا��N=�� إذا آ��ن ��# أ�?�. =B X�2� ��J��رA4 ��#ء !?��ذ ه�K_ اB8?����� إزاء                       

  :ا���=�����، أو إذا آ����ن ���3$�/�� أF���# ا���� �وط ا�$������� ا�#و����� ا��$������#ة 
����� /����. ا�2�����#،    ) أ(��Vا T����  أن E4�����ن �����# اY X�E$����U����\ث U����=�ات 
̂    ) ب( ��$���# إ��� ��3��=� X���&4 ن ���^ زوج���E4 أن ا�\���� 8  . أن .����

����^ إذا آ���ن ���# ه���� زو���^، � '��E&ا ا�K��2���ق هq!�� رعK��$4 أن ;�q$3��4  
̂ أن E4�������ن �������^ و�������# أو أآ[������� X�������&4 �=������3   ) ج( ������$�������# إ��� ��.  
e=B��� ا���#ول ا��$�����#ة �����T ا��q��) /��. أ��� اdB���ذ B��#ا��� �����3واة . 3
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���F T��{ ا�����X ا����`��ر،        ���J�=Nا�HF���ق �����; ا�\�H&� T���c���ق 
   �J���vا أرا����kي دK��ا� T���c�\ا� f��cق أو����HF ص�:��dو���^ ا� .���و�

T4���J�� أو H$U8 �qk#ام �� ا��# ا����� �7$� ��اH��.  
 
  18ا���دة 

  ا���X ا�&�
     ���J������� /��. إ��e! رة�:��� T�����Hا�� T���c�\ا���#ول ا��$�����#ة ا� z=���B
                  f��B T��E=�، و��. أ�EB 8ن /. أي F��ل أ��X ر��4��  ���� X7/أ
         'J$�U9 ����ر���$4 ��� /�. !?�u ا�e��وف، /�. �� �!���� �F�=ا���
�����\ �&���J��3' ا�d����ص /���. ا�gرا����� وا����:=��� وا�&����ف ا��#و4����    

  . وآf�K /. إ! �ء �rآ�ت ��Bر4� وR=����وا�$��رة،
 
  19ا���دة 

  ا��TJ ا�&�ة
1 .     ،��J������ /�. إ��e! رة�:� T���Hا�� T�c�\ا�#ول ا��$���#ة ا� z=�B

             .�/ �:�$dت ا���q��X�2� T ا��3 ��J� ��/�$�إذا آ�!�ا 4&���ن �Jrدات 
�. أ8           � ،�=E� ���� X7/ة، أ�F �=J �Uر��ا�#و�� و�2s�4ن /. 

� /. !?��EB          uن  �� �!���� �F�=ا��� f�B T/. أي �Fل أ�X ر��4� 
  .ا�e������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وف

K��2Bل ا���#ول ا��$�����#ة ���:�رى �J��#ه�، و/�H� ���Hا!�=J��� ود��B���Uه�،   . 2
                 T��T ا�q�$Uن [X ه�81ء ا�\��s .�/ T��c�� إ����J�� ا��$�و����. `$�

� هK_ ا�#ول ا��13و��� � T��JB��\ ا�#و�����$B .$ا� '����Gا .  
 

  ا����4�X: : ا��ا�;ا�?
  20ا���دة 

 T=Hا�$�ز4; ا��  
��. ����م ا���E3ن وd4�7; ��^ ا�$�ز4�;                  � 92q=4 T�=HB م�e! #و� ��]�F
��4��X ا�\���1ون         ،./���Eر ا�#��H��� ا��$���/�ة ����s ت����$=��� .ا������

T�=Nا���ا ����.  
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  21ا���دة 
  ا�EUVن

         H�� ��v�k ع�vا ا���Kن ه�E4 ��ا!�T أو  /��� wd4 ا�EUVن، و�H#ر 
ا�e!G��� أو rV ����v�k���اف ا���3��qت ا������، z=���B ا���#ول ا��$�����#ة   
   ،���=E� ������ X7��/أ ���J������� /��. إ��e! رة�:��� T�����Hا�� T���c�\ا�
         ���� ��!���� �F�=ا��� f�B T�. أ�EB 8ن /. أي �Fل أ�X ر��4� �

  ./. !?u ا��eوف
  22ا���دة 

.�Uا�� '��  ا�$�
�� ا���=�F� ���اz=�B    ./ �J�=N ا�#ول ا��$���#ة  . 1 ا�\�u?! T�c ا����

������������������������������ w�����������������������������d4 ا�$��������������������������������' اGو������������������������������. .  
��. أEB 8��ن             . 2� ،��=E� ���� X7/أ T�c�\ا�#ول ا��$���#ة ا� z=�B

      u��?! .��/ ����� ���!���� ���F�=ا��� f���B T��/��. أي F���ل أ���X ر��4��� 
      #��R .�� �R�kو�.، وGا ��s '��ا��eوف، /. � wd4 /�وع ا�$�

$�������� ا�    ������Uدات ا��#ر�J ����$�����اف ��������:#��ت وا��وا8 ،�����Uرا#
وا����#ر��ت ا��������� ا���=�F���� /���. ا�d����رج، واV�?����ء ���T ا��U����م      

��Uا�#را z=4' ا��#HBو ،(���E$وا�.  
  
  23ا���دة 

 �  اY�sV� ا���
           u?! �J����� /. إ��e! رة�:� T���Hا�� T�c�\ا�#ول ا��$���#ة ا� z=�B

J�=Nا��� �F�=ا��� ����ل اY�sV� وا���3�#ة ا����ا���� ./ �.  
 
  24ا���دة 

  B �4; ا���X وا���7ن ا��$�8�.
1 .              ��J������ /�. إ��e! رة�:�� T����Hا�� T�c�\ا�#ول ا��$���#ة ا� z=�B

�����ر ا�$�������� Gا w����d4 �������/ T�=Nا�������� �����F�=ا��� ������  :!?����u ا����
��Hا!�T وا�e!G�� أو V     ) أ(� ��v�k ا� 1ون _Kود آ�ن ه#F ./  اف��r

����� إذا آ�!��XE ��B m    : ا���3��qت اVدار4���pت ا������!��Vا ^���/ ����� ����Gا
          X�ت ا������3�� ��R�d�2ت ا��B�$وا� ،Xت ا������Uو ،��Gا T�gءا 
ا�vV/��، وا��Gزات ا��#/��� ا��G، وا���Hد ��. ا���X /. ا��=gل، 
وا�&��# اGد!��� ���T3 ا�����X، وا�$����Kة وا�$��#ر�4 ا��J=��.، و����X ا�=���3ء   
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  واFG#اث، واU8$?�دة T ا��gا�4 ا�$�. �B/�ه�� �H��د ا����X ا��������،           
اEFG���م ا��H!�!���� ا���R�d� �R{�����ت ا�����X (ا�����7ن ا�8$�����. ) ب(

��� وا�����ض وا�����g وا��� �k�d� وا��/���ة   �Gوا ����=Jاض ا�����Gوا
        T�!ا����Hا� w=���B ي����kارئ أ����N ����4وأ ،������p2����ء ا����Gوا ������q2وا�

  �� .�� ��e!G.    وا�م ا���7ن ا�8$���e=� ����  �J�، ره=� �����Hد   )
  �J��������������������������������������������v�?B #��������������������������������������������� .��������������������������������������������$ا�:  

�2�B�Bت \�p� JB#ف ��&?�ظ ��. ا�&�Hق ا��E$�23� أو ا�$�. ه�.             " 1"
  �����������������������������������������������������������������������# ا8آ$����������������������������������������������������������������������3ب، 

� R�k� � `ن " 2"�EFض أ�?B #� ���Vا #�2� �R�k ��e!أو أ T�!ا��
      ���J��E� �����/#ا�� �����pgأو ا�� �����Eا� �����E&ا� ���!��Vال  ا����Gا T��

ا����، و� `ن اV��!�ت ا��#/��� ���drص ا�T4K 8 34$�/�ن �rوط         
  . ا�������������3ه�� ا��?�و����������v� ������������z= را�HB �����������B�����������#ي ������������دي  

إن F��9 ا�$���� �4���T و/���ة �8��� �=$����� إ����R� ����X أو ���ض     . 2
�Y`$4 8 .=J ����ع �Eن إ��� ا���k 9&$3رج إ���' ا�#و�� ا��$����#ة        .  

��#ة ا��gا�4 ا�=���� ��T اB8?����ت ا�$�. ��JB#�H أو            X��B ا�#ول ا��$�  . 3
ا�$. TE�4 أن H�B#ه�، وا�R�d� ���&?�ظ ��. ا�&�Hق ا��E$23� أو ا�$�.         
  ،T���c�\� �����r ،.�����$�8ا�����7ن ا #����R .���ه��. ����# ا8آ$���3ب �
    .=Nا�� T� ����qوط ا��� �دون أن TJB�4 ذ�f إU�� 8$�?�ء ا�\�� �

  .B?��������������������ت ا���=�������������������ا������������������#ول ا����������������������� �������������������. ا8 
e=B��� ا���#ول ا��$�����#ة �����T ا��q��) /��. إ���!�E� ����X اB8?�����ت        . 4

��، ا�=�/Kة ا��?��ل أو ا�$. �# K/�! z2:Bة ا��?��ل ��T هK_ ا��#ول         Yا����
T�c�\� ���r ،ن�EVر ا#H� ،ة#���$ ��s ا��$���#ة ودول .  

 
u�dا� X:?: ا� �دار4Vا�$#ا��� ا  

  25ا���دة 
   اVدار4� ا���3�#ة

���� ����دة         . 1q$B أن ^��� ���HF ����\ا� ���Uر��� E4���ن ��r T��`ن #��=�
��qت ����# أ�=K���$4 .��2ر �����^ ا������ع إ��X����B ،���J ا���#ول     ��U #ة��3��
           ���T ه�K_ ا����3�#ة إ`�B .�� �J�vأرا .�ا��$���#ة ا�$. �H4' ا�\�� �

�q� دو������������������ ���������������U �q���������������Uأو ��ا �JB�q����������������U �q���������������Uا��.  
��Kآ�رة /. ا�?�Hة اGو��. �\�T��c، أو        B:#ر ا�3�q� أو ا�3��qت ا    . 2

3B$��:#ر �r{� '��J���ا/�J، ا��9p���Y أو ا��� �Jدات ا�$��. �4���ي إR��#اره�     
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      �J$q������Uأو ��ا ��������=Nا�� ^B�q�������U X������2� T��������=2������.، ��������دة، �.  
�HBم ا��9p�Y أو ا�� �Jدات ا��:�درة ���. ه�Kا ا�=&�� H��م ا��:�Eك                  . 3

����=Nا�� 'JB�q���U X��2� T�� ���!���� '�3��B .��$ا� �����Uا�� ،�J$q��Uأو ��ا 
  �J$&�������������R م#�������������� m�������������2]4 ة إ��������������. أن#��������������$� X�������������eBو.  

ره=� ���&�8ت ا�$. TE�4 أن �J�/ .=]$34 ا����زون، ��4ز اU�$�?�ء           . 4
  _Kن ه�EB أن .t2=4 TEا���دة، و� _Kآ�رة /. هKت ا���#dء ا��H� م�Uر
�T رU��م �H��ء                T�=Nا����ا .�� 4?�ض � ; �c/�E$ا���Uم �$#�� و

 �������������������������������������������������������������������Yت ا�����#�����������������������������������������������������������������dا�.  
5 . T�Bا���دة �����د _Kم ه�EFأ u�B 827 28 و.  

 
  26ا���دة 

XH=$ا� �4�F  
   .��/ �����e! رة�:��� T�����Hا�� T���c�\ا���#ول ا��$�����#ة ا� T�� X��آ z=���B
��. أن       � ،�J��vأرا T�v �&ا� XH=$وا� 'J$إ����9F �J اk$��ر &X إ��
           u��?! .��/ ����� ���!��Gا .���� 9��2q=B ����e!أ �ره=��� �`4�� f��ن ذ����E4

  .ا��eوف
  27ا���دة 

�4�Jت ا����q�  
�����د /��.     ����8 X��E� ��:��dr ���4ه� �����q� ر ا���#ول ا��$�����#ة#:��B

�&��R �?U �H�Yو f��4 8 �J���  .إ�
  
  28ا���دة 

  و9p�Y ا�3?�
1 .         ��J������ /�. إ��e! رة�:� T���Hا�� T�c�\� ر ا�#ول ا��$���#ة#:B

 ��� ،'�����Vا اK��رج ه���k .��ا���3?� إ� T�� 'J=���E�$� �?��U 9p���Yو ����q$B '���
T ا��N=. أو ا�=�eم ا���مG�� X:$B �2ب ��ه�ةUأ fف ذ�\k . 92q=Bو

�&�9 ه��K_ اB8?����� ��:#د ا��9p���Y ا���Kآ�رة     و���#ول ا��$�����#ة  . أEF��م 
         �J�/ �k� ��8 XE� ا ا�=�عKه T �?U �H�Yار و#Rإ .  �R�:k �J��و�

             4 T��� ا ا�=�عKه T �?U �H�Yار و#Rإ�. إ (qا�� T��� �e=B ر  أنK��$
                T��c�\ا� T� ����e=ا� 'J$��# إ���� T �?U �H�Yو .���J' ا�&:�ل ��

�����������������������������������������J���  .ا���������������������������������������������دT4 /����������������������������������������. إ�
�B$����ف ا����#ول ا��$������#ة ��9p����Y ا����3?� ا�$���. أR���#ره� أN����اف      . 2
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         m�!آ��� ��� آ� ��J���Bت، و���?B8ا _Kه X� ./ �H��3ا� �ت ا�#و�����?B8ا
7$� أ�EFم هK_ ا���دةH�� رت#R #�.  
 
  29ا���دة 

  اG��2ء ا��24�7�
�B$=��; ا���#ول ا��$�����#ة ���X����&B T ا�\�T���c أ4��� أ�2���ء أو رU���م أو . 1

��f ا���3$�/�ة أو ا�$�. ��#                B ق��?B �4 أو��tB ،�J$��3�B m�!أ�4 آ� ،�pا�v
  ����������������Y��  .4��������������:�ر إ���������������. ا�Jp�?�$��������������U /��������������. أF���������������ال 

2 .              T��c�\ا� .��� 92qB 4&�ل دون أن � �H��3ة ا��H?م ا��EFأ ./ u��
  T�!ا�H،        ا��دار4�V9 اp�Yار ا��#R{� ��وا�e!G� ا��$��H� �����Uم ا��$:

�4�Jت ا����q� �J�/ ���.  
  30ا���دة 

  !XH ا�����دات
1 .  ��� X��H=� ،���J$�e!وأ ���J=�!ا�H� ���H/و ،T���c�\� ا���#ول ا��$�����#ة z�3��B

���دات إ��. ���# �H$!8�� '�J� z��U ��k��ل إ���^             T �Jvإ�. أر _���F
 ̂   .�H�����������������������������������������:# ا�H$�����������������������������������������U8ار /������������������������������������������

2 .    �J#���H4 .���$2����ت ا��qإ����. ا� (���qا�� T������ ا����#ول ا��$������#ة ����e=B
ا�\���1ون ������3ح �X��H=� '��J أي �����دات أk���ي �J��'، أ4=���� و���#ت،   

  .4&$���ن إ���H$U\� �Jار /. ��# ��H$!8�� 'J� z�U �kل إ��^
  
  31ا���دة 

`�� �و�� /. ��# ا�� ��s ا�\�1ون ا�����دون �:�رة  
��#ة �T /�ض ����Hت �gا�p�، ��23 دJ���k' أو       �B$=; ا�#ول ا��$�  . 1

��ن إ�����J أو ��4#ون          k#4 T4Kا� T�c�\ا� .�� ،.!�!�Hا� ��s 'و��ده
    'J$4���F أو 'JB����F ^���/ m��!آ� '����r�2���ة ��T إ� T�/���^ دون إذن، ����د

�ا أ!?��J3' إ���. 1J��#دة �������=. ا��H��:�د /��. ا�����دة #��H4 أن �q4���r ،
ه=����ا �����. و��ه���� أU����2ب دJ�����k' أو  ا����3��qت دون إ�q����ء وأن �24

  .!�!����������������������������������������Hا� �����������������������������������������s 'و�����������������������������������������ده.  
2 .                  .���B$=; ا�#ول ا��$����#ة ��T /��ض �s�� ا���7وري �T ا��H��د �

             'J��vد إ8 ر4[�� 4��3ي و��Hا� _K92 هqB 8و ،T�c�\ت ه81ء ا�\H=B
           ��k� #��2���ن /�. �H4 ���]4ا���\ذ أو ر #�و���. ا��#ول ا��$����#ة أن    . /. �
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���H����، وآ���f�K آ���X ا�$����J3\ت      z=����B ا�\�T����c ا�  �����J T4آ�رK����
  .ا��7ور4� ��&:��ا ��. ��2ل ��# �J��k#� �k' إ��^

 
  32ا���دة 

  ا��qد
1 .             ،����e! رة�:�� ��J������دا /. إ� �c�8 ا��$���#ة �د ا�#و��qB 8

T ا������������N=. أو ا�=e�����������م ا�������������مG������������ 9������������$B �2ب����������UG 8إ.  
2 .     2qB 8ا ا�\��� إK�ه X�]�R��ل      �N K?=4 8د � ��H/و K�d$�H� ��H��ار 

��J��� ا�H���!�ن  � w=��4 .��$ا� ����pا��Vا .    '��� ��� ����\� z�3��4 و�4��� أن
T ا��N=.، �`ن H4#م ��=��ت            G�� X:$B �2ب ��ه�ةUأ fف ذ�\k ��q$B
�^ �K�Jا             ]�4 Xن �^ وآ��E4ف و�=c$U89 اF و�`ن ��4رس ،^B�2ت ��اءYV

     �d$�:� أو أ��م wd�r أو أآ[��  �q�U م��=��k T:��:�   ا��tض أ
 �:����������������������������$dا�� �q�����������������������������X����������������������������2� T ا�����������������������������3.  

3 .             ��J�\k u�$���� ����H� ���Jz=�B ا�#و�� ا��$���#ة [X ه�Kا ا�\��� 
�k� #�وB&$?� ا�#و�� ا��$���#ة �&�JH /. أن . ���2^ �:�رة ��!�!�� /. �

���kا�$#ا��� ا�#ا T� �Bا_ �vور�4  ،��Jا�� _Kل ه\k ،92qB.  
  
  33ا���دة 

  �eF ا��qد أو ا��د
1 .                 T�8 ��4ز 4G� دو�� $���#ة أن �qBد c�8�� أو B��د_ �`�4� R��رة 

   ���J�/ T�Bد#��J ^��$4�F أو ^��B��F ن���EB .��$ا� '������Gود ا#��F .��ا���:�ر إ�
��23 ���^ أو د4=�^ أو �=��3$^ أو ا!$��p�^ إ��. /c�� ا�$������ ��=�� أو                     

  ��U��3����������������������������������������ا� ^����������������������������������������p�23 �را�����������������������������������������.  
B ����8$���/� دواع  ����. أ!��^ F8�� z�3��4 8$����ج �K��Jا ا�&��G 9ي     . 2

  ،X]�4 _$�2ر�ي ��4# /�^ أو 8Kا� #����H� 8�$�2ر_ �qkا ��. أT ا�2
� اp�=]$U. ا��qdرة،          �� ^��EB8ر ^��� .p�J! 'EF ور#R 923� ا�e!

#��$�; ذ�f ا�2 .�  .�qkا �
  34ا���دة 

u=�$ا�  
       'J&=���XJ3���B ا����#ول ا��$������#ة �H���#ر ا8E����ن اU���$���ب ا�\�T����c و

�� /�. وX����$� �J��U إ���اءات                �=�J$�3، و  X�ص آ�:�dا� .�K2Bل �
TE� #F .!اءات إ�. أد��Vا _Kم ه�U�2ء ور�أ ��?dBو u=�$ا� .  
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  أ�EFم 4K�?=B� وا!$���H� : ا�?:X ا��3دس
  35ا���دة 

' ا��$&#ة Gا ; ��=Nت ا���q�  ��Bون ا�3
�' ا��$&�#ة �� 1و               . 1Gا ���v�? ;�ن J�$B# ا�#ول ا��$����#ة ���$���ون 

    .��/ ،���J?�dB #��� ا��$&��#ة '���� ������B ي���kأ �3��U1ا�\�T���c، أو أ4��� 
   .��/ ���J$�J X�J3��$� ص�:��dو���^ ا� .���� #��J�$Bو ،���J?pو�� ���Uر��

     ����������������?B8ا _K������������م ه�������������EF�2������������9 أqB .�������������  .اrV�������������اف �
�' ا��$&�#ة             . 2�� ����B ي�kأ �3U1T أ�X�� X ا��?��v�، أو أ4� 

�?J���، ����درة ����. HB '4#��HB���ر�4 إ��� dB #��� '��Gا .��/ �:��$dت ا�����c�Jا� .
 �����U�=ا�� XE ����ا� .�����ا��$&����#ة، J�$B����# ا�����#ول ا��$�������#ة �$gو4����#ه� �

��������������� ������������ `ن   qا�� ��p�:�����������FVت وا���2!������������ت ا�������������������:  
  وv���������������������������������������������������������������; ا�\�T����������������������������������������������������������������c،) أ(
�v����������������; ا�$=?�����������������K، ) ب( ��������������������?B8ا _K����������������ه ;����������������vو  
ا�H���ا!�T وا�e!G��� وا���اU���' ا�=�/��Kة أو ا�$��. ���# z2:��B ����# اlن   ) ج(

  � `ن ا�\�K/�!،T�cة 
  36ا���دة 

.=Nا�$ �4; ا�� T� ت���2��~ ا���B  
           _#�$�B #� �' ا��$&#ة �=:�ص ��T ا���م �Gا/. ا�#ول ا��$���#ة ا�B

����?B8ا _K9�2 هqB T�`$� ��e!وأ T�!ا�� T.  
  
  37ا���دة 

�H��3ت ا�����?B8�� ����?B8ا ��\�  
T ه�K_ ا����?B8�X�&B ،     28دة   T ا���  2; �#م ا���3س �`�EFم ا�?�Hة       

&�2�B�B X��ت          �J�/ اف�NGا T�� ����?B8ا _Kز 5ه���B /  ^����41922 و 
4gF / ^����!�4����ان30 و 1926�����4 / أ4����ر12 و 1924�����4 / أ4����ر31

أآ$����� / T4� ��B اGول28، وا�B / ^�����41935 .$�����?B���ز30 و 1928
�U �2���2$/ أ4�����ل14، و��و�Bآ����ل �2/1938اr / ����4����2ط10 و 1933
  . 1946أآ$��� / T4� B اGول15، واB?�ق 1939
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�� : ا�?:X ا���3;�$k م�EFأ  
  38ا���دة 

  4�3B� ا��=�ز��ت 
        ،��JH�2qB ��3ه� أو�?B ل��F �����?B8ا _Kاف /. ه�Nأ T�� ` =4 اعg! Xآ
                .���^ �H4�q� أ�kي، 4&�ل إ�. &�E�� ا���#ل ا�#و���� �=��ء �F رK�$4و

�� أي T ا�NGاف /. ا�=gاNع.  
 
  39ا���دة 

  ا�$���; وا�$:#94 وا8!��7م
1 .           .�/ (��=� .�/ ;���$�� ����?B8ا _Kض ه��B28  ز���B /   ^����41951 

�' ا��$&�#ة     ��T ا����م �Gي ا#� fدع ��# ذ��Bو .    ;����$�وه�. �B��ض �
  T������ ا��$&����#ة '����� ���431����^ و / �B�����ز28/����. ا��E$����� اGور�����. �

�'       ��B 'Yض �#دا ��$���; /     1951أuq3s  /�ب�� .3��pا�� �Hا�� .
 T����� ل17ا��$&���#ة�����د4����2�3 / آ����!�ن اGول31 و U1951���2$��2 / أ4

1952.  
�' ا��$&�#ة             . 2G�7ء /�. ا��Gا��#ول ا ;����� �����?B8ا _K�ه ;����B 4$�ح

      ;��vل و���F T���v�?ا�� ��B1��وآ��4G f�K��� دو���� أk���ي د����m إ���. 
   ����د�����ة ا�\�T����c و����#�4. ا��=����3� أو و�m���J إ��J���� ا��������� ا���

���J����$� .   94#:��$ك ا��E��R دع���B94، و#:��$�� ������?B8ا _K��7; ه��dBو
��������������������' ا��$&��������������������#ة ����������������������T ا�����������������������م �Gي ا#���������������������.  

$�F� 8!��7م ا�#ول ا��� �ر إ��J�� /�. ا�?H��ة               . 3 ����?B8ا _Kن ه�EB2 
   TوH4; ا8!���7م �}4�#اع   . ��B / ^���41951ز28T هK_ ا���دة ا�$#اء 

��T ا���م �Gا!��7م �#ي ا fRا��$&#ة '.  
  
  40ا���دة 

.����V�2ق اq!8ا #=�  
1 .                  _K�أن ه T���B =�# ا�$����; أو ا�$�:#94 أو ا8!���7م، أن�، �دو� �4G

            #�Fا�:��# ا�#و�. أو وا .�� �J�]�B .$ا� '����Gا ;��� X� $U ����?B8ا
  �J=و24#أ �4�Uن ?��ل هKا اV�\ن /. �BرA4 ��#ء !?��ذ ه�K_             . أو أآ[� 

  .زاء ا�#و������������������������������������� ا���=������������������������������������� اB8?��������������������������������������� إ
2 .             �����?B8ا _K�ل ه���r ق��q! ;��U�B '$�4 f�ذ� #��� ��k� m�و/. أي و�

�' ا��$&�#ة وU z2:�4��ري ا��?���ل          ���T ا����م �Gر ��4^ إ��. ا��r{�
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' ا��$&#ة هKا            ��T ا���م �Gم ا\$Uا .�ا�$#اء T ا���م ا�T��3$ ا�Kي 4
         �����?B8ا _K�ء !?�ذ ه#� A4ر�B T إزاء ا�#و��� ا���=��� أ�J4��     ا��rVر، أو 

���������������������������������������������������������������������������HF8 ء����������������������������������������������������������������������������.  
3 .                  \��r ^����� ،�����?B8ق ا��q! ;�U�4 8 .�$ا� '�����G�� 9��$4 �و/. 

                     .�/ ���=���J، �=# ا�$����; أو ا�$�:#94 أو ا8!���7م، e=B�� آ�X دو��� 
             ��J� \��r �����?B8ا _K�2��ق هq!ا X���� �إ�E!�� ا�dBذ ا��qdات ا�\ز

�ا/H����  �����# ا�&���:�ل، �=���# ا�$����7ء  .���� ذ����UG f����2ب دU���$�ر4�، �
�JB��EF.  

  41ا���دة 
  �=# ا�#و�� اB8&�د4� 

�آ���4g�2qB ،���9 اEFG����م ا�$�������  �����sو �د4����&Bا �ن ا�#و��������EB T����F:  
�$4�9 ���اد هK_ اB8?����� ا�$�. T��v ;�HB ا��48�� ا�$� ���4�                ) أ( � ./

       �&B8ا ���E&ت ا��3�q� ا�$ ���4� اB8&�د4��EB ،ن ا�$gا��    T��v ��4د
  هKا ا�=q��ق !?�u ا�$gا��ت ا��#ول اNG��اف ا�$�. ���m3 دو8 اB&�د4��،         

�$4����9 ������اد ه���K_ اB8?������� ا�$���. T����v ;���HB ا��48����     ) ب( ����و/���. 
���) ا���#ول أو ا��48���ت أو ا���N�H���ت ا����!�E� �B\&���د  $d�� ���4� ��$ا�
�=e��م ا�#U�$�ري �K�Jا اB8&��د، ��dB��ذ إ���اءات                 � ��H/و ،��g�و��s ا��
  _K��ه �����F{� T��E� m��/��. ا����ب و� �د4���&B8ا ����E&م ا����HB ،���4� ��B
ا���اد، �; R�B��� إ����4�� إ��. ا��3��qت ا��d$�:� /�. ه�K_ ا��#ول أو                  
  ا��48�����������������������������������������������������������ت أو ا���N�H�����������������������������������������������������������ت،

gBود ا�#و�� اB8&�د4� ا�q��ف /�. ه�K_ اB8?����� أ4�� دو��� $����#ة                 ) ج(
��' ا��$&��  ����T ا�����م �G4��9 ا�N T��� f��ذ� ����qB ي���kأ T��� ة ��2���ن#

اEFG���م ا��H!�!���� وا����رU���ت ا�������ل �J��� /��. اB8&���د وا��F��#ات        
�#ي ا��?���ل                     ��=�2 �����?B8ا _K�م ه��EFأ T� 'EF ن أي` � ^� �!�Eا��

�k� �4. أو �}��اء� B اء��{� ^� .q�ي أKا�.  
 
  42ا���دة 

  ا�$&?�eت
ء �e?&Bت 4G� دو��، �=# ا�$���; أو ا�$:#94 أو ا8!��7م، 9F إ�#ا. 1

 33و ) 1 (16 و 4 و 3 و �1�� `ن أ4��� ���اد /��. ا�����?B8� �s��� ا�����اد   
�� ا�����������دة ا�kG���������ة ا����������Kآ�رة   46 إ���������. 36وا�����������اد ���������r .  
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�?H���ة     . 2� ���H/و ���e?&B أ���#ت �ي دو���G1    �&3��B ا�����دة أن _K��ه T�� 
' ا��$&#ة��T ا���م �Gإ�. ا �J�� ���U�� T�F أي ./ �Je?&B.  

 
  43ا���دة 

  ا�=?�ذ�#ء 
1 .               f�R إ4�#اع A4ر��B .�24#أ !?�ذ هK_ اB8?���� /. ا���م ا�T��3$ ا�Kي 4

  .ا�$���������������������������������:#94 أو ا8!�����������������������������������7م ا�����������������������������������3دس
2 .         f��R إ4��#اع #���� ���J7' إ����=B أو ������?B8ق ا#:��B .��$ا� �ا�#و��� ���أ

ا�$��:#94 أو ا8!����7م ا����3دس /�2��#أ !?���ذ اB8?������ إزاءه��� /��. ا�����م      
  . هK_ ا�#و�� �JH4#:B fR أو ا!��7�Jا�T��3$ ا�Kي 4�. �BرA4 إ4#اع

 
  44ا���دة 

  ا8!3&�ب
T ه�K_ اB8?����� /�. أي r{� T��F���ر            . 1 �&3=B ة أن#���$Gي دو�� 

��������������' ا��$&��������������#ة    ����������������T ا�����������������م �Gإ���������������. ا ^����������������.  
24#أ �4�Uن ?��ل ه�Kا ا8!�3&�ب إزاء ا�#و��� ا��$����#ة ���# ��ور                . 2

    Vا�����م ا T���Gم ا\$��Uا A4ر���B .���r����ر ا���Kي 4���د /���^ ����ار     ����م �
  .ا8!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3&�ب

���دة        . 3� �H/را و��r\!� أو إ�رت إ#Rأ �دو� �4G40   أي .�/ T���B أن 
          T��� (��$$�U �����?B8ا _K�ا����م، أن ه T��Gإ��. ا ^���r{� ،T��F���ر 

�T ا���م �KJا ا��rVرGم ا\$Uا A4ر�B T �=U #�� � '��  .��rل إ�
  
  45ا���دة 

�e=دة ا���إ  
1 . X��E�     _K��ه .��/ ���e=دة ا�����إ ����qB أن ،T���F ة، /��. أي#�����$دو���� 

�����' ا��$&�����#ة       �������T ا��������م �Gإ������. ا ^�������  .ا��������?B8�r{� ،�������ر 
�' ا��$&�#ة �����qdات ا��ا��� ا�dBذه��،              . 2�� ��R�B. ا������ ا���

��qا ا�Kا�8$�7ء، إزاء ه #=�.  
  46ا���دة 

' ا��$&#��T ا���م �Gرات ا�$. 4:#ره� ا��rVةا  
              '�G�7ء /�. ا��G\م ���; ا�#ول ا�ا��$&#ة �} '��T ا���م �Gم ا�H4

  :39ا��$&������#ة وا�������#ول �s������� اG��������7ء ا��������Kآ�رة /������. ا���������دة     
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1�T ا����دة     " ���ء "��V�\!�ت واrV���رات ا���Kآ�رة /�. ا�?��ع          ) أ(،  
���$�������ت و�E��Rك ا�$��:#94 وا8!����7م ا����Kآ�رة /��. ا�����دة     ) ب(

39،  
  ،�40ت واrV�����������رات ا�����������Kآ�رة /���������. ا������������دة  ��V�\!���������) ج(
  ،e?&$���42���ت ورU Xp���U��&� ا�$&?e���ت ا����Kآ�رة /��. ا�����دة      ) د(
������دة   ) ه���ـ(� ����H/و �������?B8ا _K���2#أ /����^ !?����ذ ه����U يK���ا� A4���43$����ر،  
  ،8��44!��������3&���ت واrV����������رات ا����������Kآ�رة /��������. ا�����������دة     ) و(
�2����������ت إ�����������دة ا�=e���������� ا�����������Kآ�رة /���������. ا������������دة     ) ز(q�45.  

HB ����� ���B�2Y��#م، ذ4���^ ا��������ن أد!���_، ا��?�v���ن F���3 اRG���ل         وإ
 'Jا���������������������������$� 'JB�������������������������EF '�����������������������U�� ;���$��������������������������.  

��B T��ز                T4� �وا�� T���4�^ ���م    /�Fر /. �=�)، /. ه�Kا ا����م ا�[��
�. !d3� و�F#ة 4$�3وى /�. ا�&����         � ،T�3�kو #Fووا �p���3Bأ�) و

    'Gت ا���?&��gي وا�?�!�B ،.3دع /. E!Vا �J:!  .�q�Bا��$&#ة و 
�' ا��$&�#ة و���#ول           G�7ء /�. ا��Gا��#ول ا ;����� ��J=� ��#:�Rر 

  .��s39 اG��7ء ا��Kآ�رة /. ا���دة 
  

���R:  7�X"	ا� -F�� و�3آ�ل ا���ص&Iا�  
 

; ا��Vار /. ا��Hار  ^� ���أ�Fط ا����u ا�8$:�دي وا��$�8�. �
�mN ا������ ، آ�� أ1966F!�/��2  18ا��1رخ /. ) 41-د (1186

��� �^ /. ��اره� � � آ�!�ن 16ا��1رخ /. ) 21-د (2198ا���
�1966Tد�2�34 /اGولGا ^�/ mي ر�Kوا�  w! X�&4 ا���م أن 

�ا��2و�Bآ�ل إ� T �J=�E�$� �3�dا� ^Bد� ا�#ول ا��Kآ�رة /. 
  ا8!��7م إ�. هKا ا��2و�Bآ�ل 

  8 ا���دة ، و/�EFG �Hم1971أآ$���  �B :4رA4 �#ء ا�=?�ذ
  

       �# =�����اع أدوات ا��W� ب&U20 �م ا��    H8� J8�Q �85دق 
/��8��c� �8&      1971 أ�&
�����ز   27 ا���در #�    108 -70-1ر 6   �8 �8#           1970�'C8) ا�'�82ذ و�Q i8/T20، ود 

  H�  1973 �'� 3145 و�5رت #� ا�<&��ة ا�&���� 
�د 1971أ�&

  
  إن ا��ول اCD&اف #� هMا ا�I&و�3آ�ل،

  
  T��� Kk`B وإذ           �ا������ ،T��c�\ا� ;�v�� �R�dا� ����?B8$�2ر أن ا�ا8 
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وا���� �ر إ��U�� #���� �����/ ���J��'   (�B / ^�����41951���ز28/��. �=���) /��. 
�������?B8ا (  ������$! T����c�8 2&�ا���Rأ T4K���ص ا��d���rGي ا����U X� ���B 8

  ،FG/ �4����������=41951���������#اث و�����������X���������2� m أول آ����������!�ن ا�[����������!. 
 ���# �J���ت =��K أن   وإذ T����� K��k`B ا8�$2���ر أن F���8ت �����ء �#4��#ة     

ا�$����#ت اB8?�������، و���$�����. T���E�4 أq! �����&4 8����ق ا������?B8� �J���81ء  
،T�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������c�\ا�  

                 T��c�\ا� ;���� ;�vب /�^ أن 4$��3وى /�. ا���sا��� Tوإذ �Bي أن 
���J' ا�$��4�) ا���ارد /�. اB8?����� دون ��HB�#_ �&�# أول                   � 2�9q=4 T4Kا�

  .41951=��������������������������������������4  /آ�������������������������������������!�ن ا�[�������������������������������������!. 
4 � .�� mH?Bو�# ا.�:  

  1ا���دة 
  EF' ��م 

 34 إ�.   J�$B2# ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��2و�Bآ�ل �$9�2q ا���اد         . 1
     .�����4 ����� .����/ 'J?4������B 4�����د T4K����ا� T�����c�\ا� .������ ��������?B8ا T����.  

2 .        ��e?� .�=�B آ�ل�Bا ا��2وKض ه�t�" ���8 "      9��2qB ����F ء�=]$�U��
���^ ا�4��$�)           � 2�9q=4 wd�r X�ا����دة، آ _Kه T ا���ارد  ا�?�Hة ا�[��[� 

�T ا�?��ع أ��)    ) 2( T اB8?���� آ�� �� ��' B��د /�. ا�?H��ة       1/. ا���دة   
���ت   Eا� �J=" 41951=��4 /!$��� أF#اث و��X2� m أول آ�!�ن ا�[�!."

[�����������������X ه�����������������K_ اFG�����������������#اث   "وآ��������������������ت  ��������������������$=�."  
2qB��9 ا���#ول اNG���اف ه��Kا ا��2و�Bآ���ل دون أي �t� �:��Fا/��.    . 3

�T ا�#ول ا�$. ه. ���?�X أN��اف /�.       ��U$[=�ء أن اV�\!�ت ا�:�درة     
�?�Hة ا�?���� � �H/وو ����?B8ا���دة ) أ) (1(ا T1 .H2B ����?B8ا T ��ء 

         ��H/و ��J��q! ;Uو #� TE4 '� ��Uر4� ا��?��ل /. �X هKا ا��2و�Bآ�ل 
  . ��ء T اB8?���� ا��Kآ�رة1T ا���دة ) 2(��?�Hة 

 
  2ا���دة 

; ا ��=Nت ا���q�' ا��$&#ة��Bون ا�3G  
1 .                 ���v�? ;�J�$B# ا��#ول اNG��اف /�. ه�Kا ا��2و�Bآ��ل ���$���ون 

                    '��� �����B ي��kأ �3�U1' ا��$&�#ة �� 1ون ا�\�T��c أو �; أ4�� Gا
�. و��^ ا�d�:�ص             � #J�$Bو ،�J?pو�� �Uر�� ./ ،�J?�dB #� ا��$&#ة

J$�J��� /��. اrV���اف ����. �2qB��9 أEF���م ه��Kا ا��2و�Bآ���ل       X�J3��$�.  
2 .�' ا��$&�#ة             �� ����B ي�kأ �3U1T أ�X�� X ا��?��v�، أو أ4� 
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  '��Gا .��/ �:��$dت ا�����c�Jر�4 إ���. ا����HB '4#��HB .����?J���، ����درة �dB #���
    .���ا��$&��#ة، J�$B��# ا���#ول اNG���اف /��. ه��Kا ا��2و�Bآ���ل �$gو4��#ه� �

������� ���� `نqا�� ��p�:���FVت وا���2!����ت ا����������� ����U�=ا�� XE ���ا�:  
  T���������������������������������������������������������������c،أF���������������������������������������������������������������ال ا�\�) أ(
  وv��������������; ه��������������Kا ا��2و�Bآ���������������ل �v��������������; ا�$=?���������������K،  ) ب(
ا�H���ا!�T وا�e!G��� وا���اU���' ا�=�/��Kة أو ا�$��. ���# z2:��B ����# اlن   ) ج(

T�c�\ة � `ن ا�K/�!.  
  3ا���دة 

 ��=Nا�$ ���4ت ا�� T� ت���2��~ ا���B  
�' ا��$&�#ة              ���T ا����م �Gآ�ل ا�Bا ا��2وKاف /. ه�NGا/. ا�#ول ا�B

   ����$�B #���� ������2qB T���9 ه���Kا     �=���:�ص `���$� �����e!وأ T�!ا����� T��� _#
  .ا��2و�Bآ�ل

  4ا���دة 
  4�3B� ا��=�ز��ت 

آ��g��! Xاع T���� ` ��=4 اNG���اف /��. ه��Kا ا��2و�Bآ���ل F���ل B?����3_ أو      
��^ �H4�q�� أk��ي، 4&��ل إ��. &�E�� ا���#ل ا�#و����              F رK��$4و ،^H�2qB

�� أي T ا�NGاف /. ا�=gاعN .�  .�=�ء �
 
  5ا���دة 

  ا8!��7م
Kا ا��2و�Bآ���ل $�F��� 8!����7م ا���#ول اNG���اف /��. ا�����?B8�  E4���ن ه��

' ا��$&#ة أو ��7 /. أي T ا��آ�8ت G�7 /. ا�ي �kأ �دو� �وأ4
��' ا��$&��#ة    �� ���ا��$d:��:� أو أ4��� دو���� و�m��J إ��J��� ا�������� ا���

��T ا����م           . د��ة �\!��7م Gا!��7م ��#ي ا fR ا8!��7م �}4#اع ;H4و
' ا��$&#ة��.  

  ���6دة ا
  �=# ا�#و�� اB8&�د4�

�آ��4g�2qB ،��9 اEFG���م ا�$������        ����s أو �د4���&Bا �ن ا�#و������EB T���F:  
�?�Hة          ) أ(� �H/و �JH�2qB ا��ا�� ����?B89 ���اد ا��$4 �T ا���دة   1/.  

            �q�3��اGو�. T هKا ا��2و�Bآ�ل وا�$. T�v ;HB ا��48� ا�$� ���4� �
��� اB8&�د��4� T���v ه��Kا   ا�$�� ���4� اB8&�د��4�EB ،���ن ا�$gا �E&ت ا����

  ا�=q����ق !?���u ا�$gا����ت ا����#ول اNG����اف ا�$���. �����m3 دو8 اB&�د4����، 
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�?H��ة               ) ب(� ��H/و ��JH�2qB ��ا��ا� �����?B89 ����اد ا���$4 ��T  1و/.  
ا���دة اGو�. T هKا ا��2و�Bآ��ل وا�$�. T��v ;�HB ا��48�� ا�$� ���4�                

����) ا����#ول أو ا��48����ت أو ا���N�H����ت ا  $d��   �����sد و����&B\� ����!�E��
             ،���4� �B ذ إ���اءات��dB�� د��&B8ا اKJ� ري�$U#م ا��e=�� �H/و �g�ا��
                   ;����F{� T�E�� ه�K_ ا����اد،  m�/�. أ���ب و� �د4�&B8ا ��E&م ا��HB
�R�B� إ����4�، إ�. ا�3��qت ا��d$:� /�. ه�K_ ا��#ول أو ا��48��ت أو               
  ا���N�H�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ت،

 ه��Kا ا��2و�Bآ���ل أ4��� دو����    g��Bود ا�#و���� اB8&�د4��� ا�q���ف /��.    ) ج(
�' ا��$&�#ة ��2��ن                ���T ا����م �G94 ا�N T� fذ� ��qB ي�kة أ#���$
�T ا�EFGم ا��H!�!�� وا����ر�Uت ا�����ل �J�� /�. اB8&��د وا��F�#ات             
�?�Hة � �H/و �JH�2qB ا��ا�� ����?B8م ا�EFأ T 'EF ن أي` � ^� �!�Eا��

��#ي ا��?����ل ا���Kي  ��T ا�����دة اGو���. ��T ه��Kا ا��2و�Bآ��� 1 ���=�2ل، 
�k� �4. أو �}��اء� B اء��{� ^� .q�أ.  

 
  7ا���دة 

  ا�$&?�eت واV�\!�ت 
4G� دو��، �=# ا8!��7م، F�9 إ��#اء e?&B��ت �� `ن ا����دة ا��ا����                 . 1

������دة اGو����. ���T ه���Kا       � ����H/م، و�����Hآ����ل و���� `ن ا��Bا ا��2وK���ه T���
��f ا��=�:�ص      ا��2و�Bآ�ل �$9�2q أ4� أ�EFم T أ�EFم ا8      B ��s ����?B

���. أن X� ��B 8 33و ) 1 (16 و 4 و 3 و 1���J��� /��. ا�����اد � ،���J= 
7$� هK_ ا���دة H�� ����?B8ف /. ا�qا� �ره� ا�#و�#:B .$ت ا��e?&$ا�

  ���������������������?B8ا 'J�������������������  .ا�\�T������������������c ا������������������Kي B������������������3ي �
����دة               . 2� ��H/و �����?B8اف /�. ا��NGا�#ول ا �J$=�إن ا�$&?�eت ا�$. أ�

42����. ا�$gا�JB���� ا�=�c���r� ����T ه���Kا    � ،�&3���B '���� ���� ،9���2q=B ����J=
  .ا��2و�Bآ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل

�?H���ة     . 3� ���H/و ���e?&B أ���#ت �ي دو���G1    �&3��B ا�����دة أن _K��ه T�� 
��' ا��$&��#ة����T ا�����م �Gإ���. ا ���J�� �����U�� T���F أي .��/ ���Je?&B.  

4 .         T�B��H?ا� �7�$H�� ت ا��:�درة�!\�V�2 ا$�B1   ا����دة      2 و T� 40 
?B8ا T��7' ���2و�Bآ���ل ا�&����. U���ر4�   ��=B ���J�/ ف���N ���دو� T��� ������

����:#د ه���Kا ا��2و�Bآ����ل ���� ����' ��B���^ ا�#و����� ا�q����ف ا���=����� ����#ي    
�' ا��$&�#ة            ���T ا����م �Gإ�. ا fف ذ�\d� را��rإ �Jو�B$2��  . ا!��7
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�Uر4� ��. هKا ا��2و�Bآ��ل، �; ا�$��X4# ا��Kي H4$��7^ ا�&��ل، أEF��م                 
 T�B�H?ا���3 و 2ا� TT ا���دة 3 وا�?�Hة 40دة   44����?B8ا T .  

  
  8ا���دة 

  �#ء ا�=?�ذ
  .24���#أ !?����ذ ه���Kا ا��2و�Bآ����ل 4����م إ4���#اع f���R ا8!�����7م ا�����3دس  . 1
أ��� ا�#و���� ا�$��. B=��7' إ���. ا��2و�Bآ���ل ����# إ4��#اع f��R ا8!����7م  . 2

        f��R ���ا�#و� _K��آ���ل إزاءه��� 4���م إ4��#اع ه�Bا����3دس /�2��#أ !?���ذ ا��2و
�J  .ا!��7

  �9دة ا��
  ا8!3&�ب

1 .                   T��F أي .�/ ^�= �&3�=B آ��ل أن�Bا ا��2وK�ف /�. ه�N �ي دو�G
����������' ا��$&����������#ة������������T ا�������������م �Gإ�����������. ا ^������������  .�}r������������ر 

24#أ �4�Uن ?��ل ه�Kا ا8!�3&�ب إزاء ا�#و��� ا�q��ف ا���=��� ���#                . 2
' ا��$&#ة��T ا���م �Gا X2� T ^\$Uا .��ور ��م �.  

 
  10ا���دة 

' ا��$&#ة ا��rVرات ��T ا���م �Gا�$. 4:#ره� ا  
             �3��dا����دة ا� ./ �Jا��$&#ة ا�#ول ا�� �ر إ�� '��T ا���م �G4 �� ا
أ�\_ �$�رA4 �#ء !?�ذ هKا ا��2و�Bآ�ل و����p; ا8!���7م إ���^ وا��$&?�             
وU���&� ا����$&?� ������^ وا8!���3&�ب =���^، و��V�\!����ت واrV�����رات    

^� ��  .ا��$:
  11ا���دة 

Vا��$&#ةا 'Gت ا���?&  4#اع /. 
�T ه�Kا ا��2و�Bآ��ل،              �d3�! ا��$&�#ة '�Gا ��!��Bدع /�. &?����ت أ
  ����Uوا��و �4��g��E!Vوا ��2!���UG�� ^R�:��! �����&�3وى /��. ا���$B يK��ا�
��T ا����م                Gوا ���T رu��p ا������� ا��� �����وا�:�=�� وا�?�!�3�، 

��' ا��$&��#ة �� .   ���R ل���Uا�����م �}ر T���Gم ا���H4ا   وK��ه T�� ��#:��ر 
��' ا��$&��#ة وا���#ول         G�7ء /��. ا���Gآ���ل إ���. �����; ا���#ول ا�Bا��2و

3� أ�\_�dا���دة ا� ./ �Jى ا�� �ر إ���kGا.  
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   اD+��ص ا���� �ن-

� �
  ا��Q �� �23ق اD+��ص ذوي ا�
  

�$���; وا�$:#94 وا8!��7م ����� � m&$/و �� ا���ا�$�#ت و! �ت �
' ا��$&#ة ر�' �� � آ�!�ن 13، ا��1رخ /. ��61/611ار ا������ ا���

 2006د�2�34 
 

�"�I�  ا��
   
  إن ا��ول اCD&اف #� هNM ا!�23 ��،

  
' ا��$&#ة ا�$.           ) أ(Gق ا�]� ./ �J��إذ B �� إ�� ا���2دئ ا��=:�ص �

��$�B     ����R`$��T آ�ا��� و����'  ��!�3��!Vة ا���UGف ����� ������; أ/���اد ا�
�$:�ف آ`U��س ��&�4�� وا��#ا��� وا��3\م             � ����� ��s �4�3و$و�HFق 
  /��������������������������������������������������������������������������. ا������������������������������������������������������������������������������'،  

��' ا��$&��#ة ���# أ��=��m ، /��. اV���\ن ا�������.  ) ب(Gف ���`ن ا���$�B وإذ
�&H���ق اV!���3ن و/��. ا��T4#��J ا���#و���T ا�H&� T���R�d���ق اV!���3ن، أن 

 X��E�     ق���H&أي !���ع، ا�&��9 /��. ا�$�$��; ������; ا� T�� g�����B د، دون���/
  ،f��ذ� ����� m��H/ك، ووا�E:��ا� f���B .��/ ���J��  وا�&�4���ت ا��=��:�ص �

وإذ 1Bآ# T �#4# ا���q; ا�����. ����; �HFق اV!�3ن وا�&��4ت ) ج(
�$�pg� و�Bا��Jq وv��B#ه� و�vورة v���ن         � �J$��ا�U�UG� و�#م ���

     ����Vص ذوي ا�d�rGا ;$�B           ،g����B ودون X�  � �K�J_ ا�&H��ق �� XE آ�
وإذ B���� �� إ������ ا��J����# ا�����#و�. ا�d�����ص �������&�Hق ا�8$�����:�د4�       ) د(

وا�8$��������� وا�[�H/������، وا��J����# ا�����#و�. ا�d�����ص �������&�Hق ا��#!������  
      g������$ل ا��E���rأ ;������ �����وا�����U��3�، واB8?������� ا�#و������ ��H����7ء �

� �����; أ�E��rل ا�$�����   ���v g��# ا�����أة، ا��=��:�ي، واB?������ ا�H���7ء �
       �����Hأو ا�� ������v T���وب ا���� _����s�4 وK���$ا� �ه��7�= ������?Bوا
   �������?B8وا ،X���?qق ا�����HF ������?Bوا ،����=�Jأو ا�� �أو ا�\إ!����3!� ����U�Hا�
  ا�#و������ �&�����4� HF����ق ������; ا�������ل ا��T4������J وأ/����اد أU����ه'،       

��� g��4 8ال ����# ا�$q���ر وأن        ) ه��ـ (�J? X E ��B ������Vرك أن ا#��B وإذ
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اV�������� B&����#ث ������23 ا�$?������T������ X ا�d����rGص ا������:���T ���ه�����  
               'J$رآ� �وا�&�ا�g /. ا���ا��) وا�c�2��ت ا��&�q�� ا�$�. B&��ل دون 
    ،T4���klا ;��� ���#م ا�����3واة ���� 'J��$��� .��/ ������/ ������ �رآ� آ�  

وإذ �B$������ف �`ه�������� ا��2������دئ، وا��2������دئ ا�$����J������ ا��$��H������  ) و(
    � ا����X ا������. ا��$���T��������� 9 و/�.           ����U��3ت ا��اردة /. ��!��

      ����Vص ذوي ا�dr�ا��Hا�# ا���F#ة ا��$��H� ��EB 9�H&$/1 ا�?�ص �
/. g4g�B وs���R� و�HB��' ا���U��3ت وا�qd�� وا�2��ا� وا�V��اءات              
����. وا��#و�. �4g��دة EB��/1 ا�?��ص          �Vوا .=N��ا�:��# ا� T Xآ ���
 ،������������������������������������������������������������Vص ذوي ا�d��������������������������������������������������������r��  

أه����� إد���ج ����4�7 ا�d��rGص ذوي اV������ آ���gء 8   وإذ 1Bآ��# ) ز(
،��  g���������$4أ ��������T اU��������$�ا����Bت ا�$=����������� ا����������3$#ا� ذات ا���������:

� أU��س اV�����              ) ح(��� wdr أي #v g���$ف أ�74 �`ن ا��$�B وإذ
�?�����������د،     � T�$�����������R`$ا�� �������������Hوا� �����������  X����������]�4 ا!$�Jآ����������� ���Eا

  وإذ �B$����������ف آ���������f�K �$=����������ع ا�d���������rGص ذوي اV�������������، ) ط(
H���� ���&������ إ����� g���4g�B و���4��F� HF����ق اV!����3ن �������;      وإذ B) ي(

ا�d�rGص ذوي اV�����J��/ T���� ،' أو�f�c ا���T4K 4&$����ن د���� أآ[���       
  �Bآ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������gا،

���T    ) ك( 's������� ،�������Vص ذوي ا�d���rGن اG 9����Hوإذ 4����3وره� ا�
���) ه��K_ ا���:�Eك وا��J���د، g4 8ا����ن �4ا�J���ن /��. �����; أ!&���ء $d

   J$رآ� ��� ���#م     ا������' F���ا��B g$���ض ���' آ`����7ء /��. ا���$���; �
      ،'���J� ������?E�3ن ا�����!Vق ا����H&� آ����ت�J$!وا T4����klا ;���  ا������3واة 

وإذ HB��� �`ه����� ا�$����ون ا���#و�. /��. T�3��&B ا�e���وف ا������ ��       ) ل(
          ،�����drص ذوي اV���� /�. آ�X ا�2��#ان، و�R�d�� /�. ا�2��#ان ا�=��  

��d��rص ذوي وإذ �B$���ف �������3ه�� ا���H��� ا�&������ وا��&$�����   ) م(�
        ;�� ��B و���`ن ،������ ���J��=Bو 'JB�����$�اV������ �H&B .��/��9 ر/���_ 
           'J$رآ� ��� �&�Hق اV!�3ن وا�&�4��ت اU�UG��� وJ�$�B' �:�رة آ�
���� �U?��7. إ���� ز4���دة ا��� ��ر ��8!$����ء وHB 9���H&B��#م آ�2��� /��.    �Eا�

       H?ا� ��  �،ا�$=��� ا�2 �4� وا�8$����� وا�8$:�د4� ����$�; وا��7Hء �
وإذ �B$�ف �`ه��� �B$; ا�drGص ذوي اV���� ��J�\H$U' ا��KاB.          ) ن(

           ،'J3�?!`� 'JBرا���k #�4#&B ��4�F f�ذ� .�/ ���� ،'J3�?!أ ���  وا�$��ده' �
وإذ B����ى أ!���^ t2=4���. أن B$����ح ���d���rص ذوي اV������� R�/����  ) س(

ا������ �رآ� �?��������� /����. ���������ت اdB�����ذ ا�H�����ارات ����� `ن ا������U��3ت 
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 .��������/ ����������� ،�r�2���������ة، وا�2���������ا '��������J�JB .��������$ا� f���������B f��������ذ�   
�9 إزاء ا��eوف ا�:�2� ا�$. �4ا��JJ ا�drGص ) ع(Hوإذ �34وره� ا�

        ��� g���$ا� Tذوو اV���� ا��v��$4 T4Kن �ErGل $�#دة أو  #دة 
          .U��3�أو ا���أي ا� T4#�أو ا� ��t�أ�Uس ا����ق أو ا����ن أو ا���=u أو ا�

���T اlراء أو اX���RG ا�����N=. أو ا��   _�����s. أو  و�أو ا�8$����� .�����
،���������������k� g��������������آ�  ا����E��������������� أو ا������������������# أو ا���������������T3 أو أي 

�� 4��ا�TJ                 ) ف( ��2��s �����Vف �`ن ا�=��3ء وا�?$���ت ذوات ا�$�B وإذ
�qkا أآ2�� /�. ا�$���ض، U��اء داX�k ا��=�ـgل أو �kر��^، ���=�) أو                   
 ���� ��s ا�\Hp�، و�Uء ا����ا��RV� أو ا8�$#اء، واVه��ل أو ا����

  t$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������U8\ل،أو ا
وإذ �B$�ف �`!^ t2=4. أن 4$�$; اNG?�ل ذوو اV���� �B$�� آ�\ ) ص(

 ;���� ����#م ا������3واة ����� �����U�UG�3ن وا�&�4����ت ا���!Vق ا����HF ;�������
اNG?���ل اT4���kl، وإذ B�� �� إ���� اg$�8ا���ت ا�$��. J�B��#ت �J��� ا���#ول    
     ،�������4�tا� f�������$� �������H�H&B X������?qق ا��������HF ����������?Bاف /������. ا�������NGا  

# ا�&����� إ���� إد���ج =e���ر �=���3!. /��. �����; ا��J���د    وإذ 1Bآ��) ق(
���H&� X����ق    �Eا� �������Vص ذوي ا�d���rGا ;���$�B ;�� ���B �ا��ا����� إ����
  ،������������������������������������U�UG�3ن وا�&�4�����������������������������������ت ا����������������������������������!Vا  

وإذ �2Bز أن أآ[�4� ا�drGص ذوي اV����� ��4� �ن /�. ���وف              ) ر(
             �� (��?dB ��34ده� ا�?�H، وإذ HB�� /�. ه�Kا ا��:#د ���&���� ا���&�� إ��

��������H?��     ،�����������Vص ذوي ا�d�������rGا ���������� .2��������U ��Y`�������B T�������   
�T                 ) ش(Gع 4��3ده� ا��3\م وا��vأو �/��B $�2ره�� أن�7; /�. اB وإذ

     .��/ ���J��� أU���س اF8$���ام ا�$���م ���R�H��# وا��2���دئ ا��=��:�ص �����
         T����' ا��$&��#ة واF$���ام �E��Rك HF���ق اV!���3ن ا����3ر4� Gق ا���]�

    Eا� �ا�&��4��� ��/���$� ���J=� ����=s 8 .��$ر ا����Gص ذوي  ا�d���r�� �����
 ،.���2=�Gل ا\$���F8وا z�  اV�������، وF .���/ ������U 8����8ت ا�=���gاع ا�����3

�E!�� ا���Rل إ��� ا�c�2�� ا���د4�� وا�8$������              ) ت(V ��� ف�$�B وإذ
 T�ت ا�:&� وا�$���' واV�\م واB8:�ل #kو ��/�H]وا� �وا�8$:�د4

          X��Eا�$�$�; ا� T� ����Vص ذوي ا�drGا T�E�$� �ق    أه����HF ;����� 
  ،������������������������������������U�UG�3ن وا�&�4�����������������������������������ت ا����������������������������������!Vا  

وإذ B#رك أن ا�?��د، ا��Kي X��&$4 وا�2��ت �B��_ اG/��اد اT4��kl                 ) ث(
                   X�أ� T��13و��� ا���3.  ^�HB�� ���� ;�HB ،^�ي 4=$�. إ��Kوا���$�; ا�
g4g�B ا�&H��ق ا��U�E�� /�. ا�� ��� ا�#و���� �&H��ق اV!��3ن وإ����ل                 
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������������������������������������������������������������������������f ا�&H������������������������������������������������������������������������ق، B  
���$��;        وا�$=��� =�J �`ن    ) خ(� ���U�UGوا ����2qة ا�#Fة ه. ا���UGا

وأ!3B �J$&9 ا�&��4� T ��!� ا���$�; وا�#و��، وأن ا�d�rGص ذوي           
� ا�&��4��� وا�����3�#ة        ���اV������ وأ/���اد أU���ه' t2=4��. أن 4&��:��ا �
� ���#م       ���� X���E/��. ا�$�$��; ا� �ا�����3ه� T�� ���UGا T���E�$� T���$ا�\ز

   ��Vص ذوي ا�d������������������rGق ا�������������������H&� ا���������������������3واة ،��������������������  
���� �&��4��� وg��4g�B    ) ذ(�E$�� و���r ���دو�� ������?Bن ا`��� ���J=وا�$=����� 

�HFق ا�drGص ذوي اV���� وآ��ا$H$�U 'J#م ��3ه�� ��ه�4�� /�.              
             ;� �$Uو ،�����Vص ذوي ا�d�r�B#ارك ا�&���ن ا�8$����. ا�2���~ �
�� �رآ$J' /��. ا������8ت ا��#!���� وا����U��3� وا�8$��:�د4� وا��$�8����� 

�/�H]ان              وا�#��� أ�Uس �EB/1 ا�?�ص، �Uاء /. ا�2��#ان ا�=���� أو ا�2�� �
���������������������������������������������������������������������� ا�=�����������������������������������������������������������������������،#H$ا��  

.�4 � ��� mH?Bا #�:  
  ا��tض : 1ا���دة 

   ;������ ;���$�B ������?وآ �4�����Fو g���4g�B ����ه �������?B8ا _K���ه T���ا�t����ض 
   T4���klا ;��� ���#م ا�����3واة ���� \ا�d��rGص ذوي اV������ �B$���� آ���

 اU�UG����، وg��4g�B اF$���ام آ���ا$HF ;������ 'J���ق اV!���3ن وا�&�4���ت
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������R`$ا��.  

   z�q: X� 4و”����Vص ذوي ا�drGه��ت  “ ا�� TT ��4!�ن  Xآ
               X���� أو ذه=�� أو �3F�J�=�B #� ،' ��#ى ا�$��H� أو ��!#� X�Gا ��4�N
��� و/����� /�. ا���$��;         �T ا��� �رآ� ��:�رة آ� gا�&�ا� (�$d ;

T4�klا ;� �#م ا���3واة ��.  
  

  ا�$��ر4) : ���2دة ا
 �������������������������������������������?B8ا _K���������������������������������������اض ه����������������������������������������sG:  

X� ����4 ا��t�����ت و������ض ا�=����:�ص، وH4�N����� ��اX����4، “ اB8����:�ل”
    �p���U�2���ة، وا��Eا� �����2qوف ا����Fو ،u����واB8��:�ل ���4�N T��9 ا�
ا��$���#دة ا������3رة اU8��$���ل، /�� \7���T أU������ ووXp���U وأ�E��rل      

��q3���2� اB8���:�ل ا������gزة وا�4#2�����، ا��qd���� وا�������3�، و����t���� ا     
��ت واB8�:�ل              ��وا��Hاءة ��اqU� ا�2 �، ��� /�. ذ��EB f=������� ا���
  ا�����������������������������������������������������������������3رة اU8�������������������������������������������������������������$���ل؛

”�t�t� X� B� ا�E\م و�t� ا�rVرة و��sه� T أ�Erل ا��t��ت �s��            “ ا�
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������؛\Eا�  
”   ����Vس ا�Uأ ��� g���$ا� “            ���� #���HB ��2د أو$�Uأو ا g����B �4=. أي

�Y_ إ��vف أو إ�2Fط ا8�$�اف ��E/� أ�Uس اV���� �E4ن v�s^ أو أ    
 ����� ،�J$��Uر��HF���ق اV!���3ن وا�&�4���ت اU�UG���� أو ا�$�$��; �J��� أو 
���#م ا�����3واة ��; اT4���kl، /��. ا������دT4 ا����U��3� أو ا�8$��:�د4� أو       

�k� ان#�وX� 4 ���; أ�Erل . ا�8$����� أو ا�[�H/�� أو ا��#!�� أو أي 
 �������H�����؛ا�$�������g، ������� /����. ذ�����f ا�&������ن  �4��3�����B 2�����ت�B�B T  

”�����Hا��� �2���ت ا�$���4��3�B�$ا� “  ����B=��. ا�$���#4\ت وا�$�2�B���ت ا�\ز
$=�U�� أو v ���s��وري، وا�$�.              ���s �c2� ض�?B 8 .$ا� �2U�=وا��
&�#دة، ����?E� �B$�; ا�d�rGص ذوي                    ����F .�/ ��Jإ�� ����F ن ه=�ك�EB

 ����HF ;������� T4����klا ;���� أU����س ا������3واة ����� �������V�3ن ا���!Vق ا
  وا�&�4���������������������������������ت اU�UG���������������������������������� و��ر�J$��������������������������������U؛

�ت     “ ا�$:��' ا���م ”#�dوا� �B .=�4:��' ا��=$���ت وا�c�2��ت وا�2��ا
��$34��J ���; ا�=�س، �`آ�2 �#ر �TE، دون ��F� إ�� ��EB) أو             .E�

 w:d$ '��:B .   #�2$34 8ت   “ ا�$:��' ا���م ”و��c?� ��=ة ا����gJ�Gا
 ����Vص ذوي ا�drGا T �=���Jإ�� ���F ن ه=�ك�EB ��]�F .  

 
�2دئ ��� : 3ا���دة   

  �������������������������?B8ا _K���������������������2����������������������دئ ه .����������������������4 ������������������������/:  
�� واJ�\H$�U' ا��KاB. ���� /�. ذ��f               ) أ(�R`$ص ا���drGا �اF$�ام آ�ا

  ��������������4�F� �k ���������������4�HB���������������راJ3��������������?!`� 'JB' واJ$��\H$��������������U'؛
  ������������������������������������������������������������������#م ا�$��������������������������������������������������������������������g؛) ب(
���� آ?����� �� �رآ� وإr���اك ا�d��rGص ذوي اV������ ���:�رة آ�   ) ج(

  و/���������������������������������������������� /������������������������������������������. ا���$�������������������������������������������;؛ 
اF$�ام ا�?�ارق و��2ل ا�d�rGص ذوي اV����� آ��gء �T ا�$=��ع              ) د(

  ا�2������������������������������������ �ي وا���2q������������������������������������� ا�2������������������������������������ �4�؛  
  EB�������������������������������������������/1 ا�?�������������������������������������������ص؛) ه������������������������������������������ـ(
  إ�E!�������������������������������������������������������������� ا��R�������������������������������������������������������������ل؛ ) و(
  ا��������������������������3واة �������������������������T ا��������������������������X وا��������������������������أة؛   ) ز(
اF$�ام ا�H#رات ا��$�qرة ��N?�ل ذوي اV���� واF$�ام JHF' /.         ) ح(

� ه�4�  .$J'ا�&?�ظ �
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  اg$�8ا�ت ا���� : 4ا���دة 
 J�$B# ا�#ول اNG��اف �E?���� وg�4g�B إ����ل آ�/�� HF��ق اV!��3ن         - 1

� ����; ا�drGص ذوي اV���� دون أي �B 8���إ ��U�UGوا�&��4ت ا
����Vس ا�Uأ ��T أي !�ع � g���B . ا�#ول #J�$B ،�4�tا� _KJ� �H�H&Bو

  .��������������������������������������������  :اNG��������������������������������������������اف ���������������������������������������������� 4
���; ا�$��#ا��� ا��\�p���، ا�$�� ���4� واVدار4��� و��sه��� ��T    اdB���ذ ��) أ(

  ا�$������#ا���، V!?�������ذ ا�&H�������ق ا���$�������ف �J������� /������. ه������K_ اB8?����������؛  
ا�dBذ ���; ا�$#ا��� ا��\�p��J�/ ��� ، ا�$ �X4#�$� ،;4 أو إ��tء �  ) ب(

  #���v اg������B XE ���B ت����Uر�����T �����ا!�T و�����اzp وأ�����اف و #�����4
  ا�d���������������������������������������������������������rGص ذوي اV�������������������������������������������������������������؛

) ج(          .�/ ����Vص ذوي ا�dr��ا��ة 4��F� و�HF g4g�Bق اV!�3ن �
  ���������������������������������������; ا��������������������������������������U��3ت وا�2�������������������������������������ا�؛  

ا8$=�ع �T ا��H��م ��`ي ���X أو ��ر�U� B$���رض وه�K_ اB8?�����                 ) د(
�J�����؛    $4?����9 ������� �����  وآ?������� B����:�ف ا�����3��qت وا��U1�����3ت ا���

� أU���س     ) ه��ـ(���� g�����$ا� �����H���7ء �� �2��U�=ا�$��#ا��� ا�� �ذ آ�/�����dBا
�����T ��!������ أي wd�����r أو =�e������ أو 3�����U1� R�k������؛  ���������Vا  

�ت وا�����#ات     ) و(#��dوا� ;�3���� �4���q$ا�2&���ث وا� g��4g�B إ����اء أو
����، آ����� B&���#ده� ا������دة �� ����:���B ���:���2وا���ا/���9 ا�� _K���ه T��� 

 �����T ا���اء T��E� #��F �اB8?������، وا�$��. 4?$���ض أن B&$���ج إ���� أد!��
    ��$F8ا ��2�$� (���E$ا� Xأ� ���ت ا��&#دة ���d�rص ذوي اV�����،     وإ�

    ;���vا�$���:��' ا������م ����#ى و g���4g�Bو ،�J����$���Uه���� وا��/�B ;�� ���Bو
  ا����������������������������������������4 وا��2�����������������������������������دئ ا�$����J�����������������������������������؛  

�4 ��$E=������ت ا��#4#ة، وg4g�B        ) ز(�q$ا�2&�ث وا� g4g�B إ��اء أو
��ت واB8�:�ل،              ���B/��ه� وا�J����$U، ���� /�. ذ��EB f=�������ت ا���

 Gوا Xp���Uوا�� �ت ا����=������������=E$وا� ،X���H=$ا� ������g���Jة ا������3�#ة �
��; إ4��\ء اGو��4��� ��$E=��������ت       ،������Vص ذوي ا�d��r�� ����p\ا��
  ا��$����������������������������������������F� �U`�����������������������������������������ر ���H����������������������������������������؛

�� ا��=����ل ���d���rص ذوي اV������� ���� `ن     ) ح(J���U ت������� ��/����B
� ا�$=X�H، وا�$E=�������ت ا����=��، ����             ��ا��Xp�U واgJ�Gة ا����3�#ة �

ذ�f ا�$E=�������ت ا��#4�#ة، /� \7��T أ�E�rل ا����3�#ة اkG��ى،               /.  
�ت و�ا/��������������������������������������9 ا���������������������������������������#�'؛ #��������������������������������������kو  

��; ا�d��rGص    ) ط( T��B ;�� ��B��#ر�4 اT��p�:��kG وا������?�T ا�����
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               T�3�&$� �����?B8ا _K�ه .�/ �J� ق ا���$�ف�H&ل ا��� ./ ����Vذوي ا
��������f ا�&H��������ق      B ��������J�?EB .�������$ت ا��#�������d#ة وا��ا����������3 ��/��������B.  

2 -  4 ���/              X�آ #�J�$B ،���/�H]وا� ����وا�8$�� �ق ا�8$�:�د4�H&���� 9��$
     ^��&�$B ��� �:���`� ���دو���� ��T ا���#ول اNG���اف ��dB���ذ ا�$��#ا��� ا�\ز
4���gم، /��. إNـ��ـ�ر ا�$����ون ا���#و�.،       ����]�Fو ،�J4#��� ا�����ارد ا��$���ا/�ة
���، دون اkV��\ل   �B 8�����ق إ���H&ا� _K��ل ه�����إ ��$�B X��R��#ر���4 إ����

�اردة /��. ه��K_ اB8?������ وا��ا�2��� ا�$�2q��9 /���را، و/g$�8��    ���Hا���ت ا��� 
�H���������������������������������������������������������������������!�ن ا���������������������������������������������������������������������#و�. �.  

3 -        ،�����Vص ذوي ا�drGا ; �H�Yورا و� B اف�NGور ا�#ول ا� $B 
�J'، �� `ن            ]�B .$ت ا���e=ل ا��\k T ،����Vل ذوو ا�?NGا 'J�/ T��

 ������?B8ا _K��ه K���?=B �، وv��; وK���?=B ا�$�� ���4ت وا����U��3ت ا��ا���� إ���
         9�����$B .���$ا� Xp�3���ى ���� `ن ا������kGار ا����Hا� ;=���R ت������و/���. ��

 f���������ذ� .���������/ �������������/ 'Jاآ����������rوإ ،�������������Vص ذوي ا�d���������rG��.  
� !&� أو/�� إ����ل                - 4�� z�$4 'EF أي u�4 � ����?B8ا _Kه ./ u�� 

HF���ق ا�d��rGص ذوي اV������ ���# 4���د /��. ����!�ن دو���� N���ف أو /��.  
�f ا�#و      B ./ ^� ن ا�#و�. ا�����ل�!�Hا��أو    . � #��HB و8 ��4ز /�ض أي

             ��J� ا���$��ف ���U�UG�3ن وا�&��4ت ا!Vق ا�HF T 9F يG ص�H$!ا
             �����?Bن أو ا�!��H� \��� ،�����?B8ا _Kف /. ه�N �أي دو� ./ ��p�Hأو ا�
أو p8&��� أو ����ف �&���� أن ه��K_ ا�����?B8� �B 8$���ف �K��J_ ا�&H����ق        

   9�������������vق أ�������������q! .������������/ �������������J� ف�������������$�B وا�&�4�������������ت أو.  
�$# �4�Uن أ�EFم هK_ اB8?���� إ��� ����; أ��gاء ا��#ول اB8&�د4��                4 - 5

  .دون أي ���د أو اU$[=�ءات
  

  ا���3واة و�#م ا�$���g : 5ا���دة 
 �HB ا�#ول اNG��اف ��`ن ����; ا�d�rGص $��3وون أ��م ا�H��!�ن               - 1

� ���#م ا�����3واة /��. ا�&��4���  ���و��H$���7_ و�J��' ا�&��9 دون أي g�����B و�
��������������������������$�  .T �4/�ه��������������������������� ا�H��������������������������!�نوا�?�p�������������������������#ة ا�

2 -   X���?EBو �������Vس ا����Uأ ������ g������B اف أي����NGا����#ول ا ����e&B 
         g���$ا� T��drص ذوي اV���� ا�&��4� ا��H!�!�� ا��$�3و4� وا�?���� �

� أي أU���������������������������������������������������������������������س����������������������������������������������������������������������.  
3 -    ����� K���d$B ا����#ول اNG����اف، g���4g�$� ������U ا������3واة وا�H����7ء �

ا�$�2�B���ت ا�$���4��3�  ا�$�����g، �����; ا�qd���ات ا��=�2��U� �����?E� B���ا/�    
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�����������������������������������Vص ذوي ا�d�������������������������������r�� ����������������������������������Hا���.  
4 -      ����� �B 8$2��� ا�$��#ا��� ا��&��#دة ا����7ور4� ��$�����X �������3واة ا�?�

����?B8ا _Kم ه�EFأ �7$H�� اg���B �JH�H&B أو ����Vص ذوي ا�dr��.  
  

  ا�=�3ء ذوات اV���� : 6ا���دة 
وات اV����� �HB    T�v��$4 ا�#ول اNG��اف ��`ن ا�=��3ء وا�?$���ت ذ       - 1

 ��ErGل $�#دة T ا�$���g، وأ!Kd$$U �J /. هKا ا�:#د ا�$#ا��� ا�\ز
� �#م ا���3واة ����; HF��ق اV!��3ن     ����7ن �B$ــ��B TJ$�� آ�\ و�

����������������������������������������������������������������U�UGوا�&�4���������������������������������������������������������������ت ا.  
2 -            X��Eر ا���q$ا� ���?E� ��p\اف ���; ا�$#ا��� ا���NGا�#ول ا Kd$B 

 �� T���E�$م وا�#��H$�3ن      وا���!Vق ا���HF �J$��Uر������أة، �t���ض v����ن 
�J� ;$�$وا� ����?B8ا _K/. ه �ا���2= ��U�UGوا�&��4ت ا.  

 
  اNG?�ل ذوو اV���� : 7ا���دة 

 Kd$B ا�#ول ا�NGاف ���; ا�$#ا��� ا��7ور4� ���?E� �B$; اNG?�ل - 1
                ،���U�UG�3ن وا�&�4��ت ا�!Vق ا��HF ;����� \ذوي اV���� �B$��� آ��

� ���������#م ا�����������3واة ��������; �s���������ه' ��������T اNG?���������لوذ���������� f��������� .  
2 -     ���H��X��?q، /��. �����; ا�$��#ا��� ا��$�� �&�:�� X7��/أ .k���B ن���E4 

 ����������������������U�U$2���������������������را أ�ا ،������������������������Vل ذوي ا���������������������?NG��.  
 X?EB ا�#ول ا�NGاف �B$; اNG?�ل ذوي اV���� ���&9 /. ا��2�$��        - 3

��; إ4��\ء ا  'J3���B .��$ا� Xp�3��ا�� ;����� .��/ '��Jpرا� T��� ���4�&� 8ه$����م
� ����#م    ����� f���وذ� ،'J�7��! ى#���ا��ا���� lراJp���' ه���K_ و/J=3���� ���H' و
                 f�ذ� ��Uر�� ���ا���3واة ; ��sه' �T اNG?��ل وB��/�� ا����3�#ة �

'J=Uو 'J$���إ ; �U�=$4 ��� ،9&ا�.  
  

  إذآ�ء ا���. : 8ا���دة 
1 -                  T� ���p\ J�$B# ا��#ول اNG��اف ���$���د B�#ا��� /�ر4�� و/����� و

X����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������أ�:  
آ�ء ا���. /. ا���$�; �`�U_ � `ن ا�drGص ذوي اV����، ����           إذ) أ(

3$�ى اUG��ة، وg�4g�B اF$��ام HF��ق ا�d�rGص ذوي                ��� fذ� ./
  اV�������������������������������������������������������������������� وآ�����������������������������������������������������������������ا$J'؛ 

�E/&��� ا��Hا���� ا�=��q��� وأ�E��rل ا�$&���g وا����رU���ت ا����7رة     ) ب(
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   u=��ا�� ����� ����p�Hا� f���B ���J�/ ����� ،������Vص ذوي ا�d��rG�� ���H�ا��$�
���������������������8ت ا�&���������������������ة؛ وا��������������������3 ;���������������������� .�������������������/ ،T  

�ت ا�d����rGص ذوي اV�������� ) ج(�J����Uرات وإ#����H� .������ا� g����4g�B.  
2 -.��������4 �������� f�������9 ذ���������H&B �  : وX� �������B ا�$�������#ا��� ا��ا��������� إ��������
  :����#ء و$������� �F '����e=B���\ت /������� ��$������� ا������� JB���#ف إ�����   ) أ(
  HF X������������2HB g������������4g�B�������������ق ا�d������������rGص ذوي اV����������������؛‘ 1’
’2 ‘ Gا T���� ��������4رات إ�:���B � ���!  .����وو ،�������Vص ذوي ا�d���r

  ا�$��������������������������������������������. أ�������������������������������������������J� 9�����������������������������������������'؛  
B�� ��; ا8�$���اف ��J���رات وآ?���ءات و���#رات ا�d��rGص ذوي     ‘ 3’

E��������ن ا����������X وU��������ق ا����������X؛       .�������/ 'JB��J�������Uوإ ،�����������Vا  
��) F��� '3�$4$�ام HF��ق ا�d�rGص ذوي اV�����               ) ب( .=2B g4g�B

               ��?NGى ����; ا#�� f�ذ� .�/ ���� ،'���3$��4ت !�eم ا�$� ;��� ./  K�=ل 
  F#ا�����������������������������������������������������������������������Y� J=�����������������������������������������������������������������������U'؛ 

� ������ض R�����رة  ) ج(�����B���� ��; �������; أ�g����Jة وXp�����U اV�����\م �
��d�����rص ذوي اV��������� B$?�����9 وا�t������ض �����T ه�����K_ اB8?���������؛     �  

e=B ;�� ��B���' ����ا� B#ر�24��� ��$������ ���d��rGص ذوي اV������       ) د(
'J��HFو.  

  إ�E!�� ا���Rل : 9ا���دة 
1 -$Uا���� /. ا T ����Vص ذوي ا�drGا T�E�$�  �وا�� �رآ ���\H

��� XE آ���X /��. �����; ��ا!��� ا�&����ة، K��d$B ا���#ول اNG���اف ا�$��#ا���  
� ��#م           ��� ،�����Vص ذوي ا�d�rGل ا��Rو ��!�Eا��=�2U� ا�$. X?EB إ
      X���H=ا� Xp����Uوو ����q�&ا�� �ا���د4��� ����c�2ا� �ا������3واة ���; �s����ه'، إ����
��ت             ���ت واB8:�8ت، ���� /�. ذ��EB f=�������ت و!e�' ا����� وا���

��� ا���J���ر أو   ��� ���F�$ى ا�����kGت ا�#��dل، وا���ا/��9 وا��:��B8وا
� ا�����3اء  ������� إ�����^، /���. ا��=����9N ا�&��4�7� وا��4?����� �#Hا�� . _K���وه

 ����!�Eا�$��#ا���، ا�$��. �4��� أن B X� ��B&#4��# ا��2H���ت وا��������ت أ���م إ
 .�������4 ������� ��������  :ا��R�������ل وإزا�$k ^��������� ،9������2q=B ،�������J�������ص، �

ا�=X��H وا���ا/��9 اkG���ى داX��k ا��2���ت   ا��2���!. وا�q���ق ووXp���U  ) أ(
       Tآ���و�kر�J��، ���� /��. ذ��f ا���#ارس وا�����3آT وا���ا/�9 ا��2q�� وأ
  ا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������X؛

�ت   ) ب(#��dا� ���J�/ ����� ،ى���kGت ا�#��d8ت وا��:��B8ت وا�����ا���
�ت ا�q���������������������������������ارئ   #��������������������������������kو �و!����������������������������������$E�Vا.  
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2 -�  : K����d$B ا�����#ول اNG�����اف أ4�����7 ا�$����#ا��� ا��=�U����2� ا��ا������ إ�����
) أ( ;��vو   �������4 د!���� و2���دئ ���J���B� �c�J$��� إ�E!���� ا��R���ل إ���

           _K�إ���^، و!� � ه ��#Hر أو ا���Jا��� ���� �F�$ت ا���#dا���ا/9 وا�
  ا�����������������������������4 وا��2������������������������دئ ورK������������������������?=B #�����������������������Rه�؛  

�ت            ) ب(#�kا/�9 و�آ?��� أن �Bا�. ا���E!��ت ا�R�d�� ا�$�. �B��ض 
    �E��� إ����^ �����; ��ا!��� إ#H��� ا���J���ر أو ��� ���F�$!���� وR���ل  

  ا�d����������������������������������rGص ذوي اV�������������������������������������� إ��J�����������������������������������؛
�E!����   ) ج({� ���H�B���/�� ا�$��#ر�4 ���J���ت ا���=���� ��� `ن ا����Xp�3 ا��$�

  ا��R��������������ل ا�$�������������. �Bا��������������^ ا�d�������������rGص ذوي اV�����������������؛ 
B���/�� 8/$���ت �H4�q��� ��اX��4 و�`�E��rل XJ3��4 ��اءJB��� و/J�J��� /��.  ) د(

������ ا���J������ر؛     ��� ������F�$ى ا��������kGوا���ا/�����9 ا ������  ا��2������!. ا���
B����/�� أ�E���rل ���T ا������3�#ة ا�2��� �4� وا���q���Uء، �����J����/ T'      ) ـه���(

ا���r��#ون وا�H���اء وا��p�:��kGن ا��?���3ون ��t��� اrV���رة، �$�����3       
        ������� ����F�$ى ا������kGا��2����!. وا���ا/���9 ا �إ�E!����� ا��R����ل إ����
  ا���J������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر؛

B ��; أ�Erل ا����3�#ة وا��#�' اkG��ى ���d�rص ذوي اV�����             ) و(
� ا������������������������� 'J��:�����������������������F ت؛��������������������������7ن�����������������������������  

B ��; إ�E!��� وR��ل ا�d�rGص ذوي اV����� إ��� EB=�������ت        ) ز(
�����ت واB8���:�ل ا��#4����#ة، ������ /�E2���r �����J� اm����!�$!V؛    ��  و!e���' ا���

B ;�� ���B���:��' وqB������4 وإ!$����ج و�BزEB ;����4=���������ت و!e����'     ) ح(
          .�/ ،�Jل إ���Rا�� ����Vص ذوي ا�dr�� TE�4 8ت�:Bت وا����

    ��EB .ة، آ�E2 ��F�        X��`� ا��$=��ول .�/ 'e=�ت وا��������=E$ا� _K�ن ه
�?�EB.  

  ا�&9 /. ا�&��ة : 10ا���دة 
1Bآ# ا�#ول ا�NGاف T �#4# أن �XE إ!�3ن ا�&9 اX�RG /. ا�&��ة 
 ����Vص ذوي ا�drGا ;$�B ��7ن� �ا�$#ا��� ا��7ور4 ;��� Kd$Bو

T4�klا ;� �#م ا���3واة ���� �KJا ا�&9 ��/.  
 

  8�Fت ا��qd وا��qارئ اV!�3!�� : 11ا���دة 
7$� ا��H!�ن ا�#و�.، ��� H�� �JB�J�$B# ا�#ول ا�NGاف، و/g$�8 �Hا
/��J ا��H!�ن اV!�3!. ا�#و�. وا��H!�ن ا�#و�. �&�Hق اV!�3ن، ���dBذ 
 ����Vص ذوي ا�drGا �\Uو �4��F ��7ن� �آ�/� ا�$#ا��� ا�\ز
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d��� '3$B 8ت�F ./ ��4#ون T4Kاع ا�g8ت ا�=ـ�F fرة، ��� /. ذ��q
����2qارث ا��Eوا� ��3!�!Vارئ ا�qوا� z�  .ا��3

 
� �#م ا���3واة ; : 12ا���دة �� ����Vص ذوي ا�drG�� $ـ�اف�ا8

  �T4�k أ�م ا��H!�ن 
1 -                  .�/ �����Vص ذوي ا�d�rG9 ا�F #�4#� T� 1Bآ# ا��#ول اNG��اف 

       �������Hم ا��������E�������ن آ`�d������rص أ X������آ .������/ '������J� $�������اف�نا8�!.  
2 -             ���!�!�� ���� �HB ا�#ول ا�NGاف �$�$�; ا�d�rGص ذوي اV����� �`ه

=������F. ا�&�������ة         ;�������� .�����/ T4������k� ;������ ������#م ا��������3واة �������.  
 K��d$B ا���#ول اNG���اف ا�$��#ا��� ا��=�U��2� �$���/�� إ���!�E� F��:�ل      - 3

  ���Uر����2!��^ أY=���ء q$4 #��� يK��' ا��ا���# ����� ������Vص ذوي ا�d��rGا
 ��������������������������������������������������������������������!�!�Hا� 'J$��������������������������������������������������������������������  .أه

4 -                 ��Uر���� ��q2Bا�$�#ا��� ا��� ;���� �/��B اف أن��NGا��#ول ا X?EB 
              _K�ل ه���$�Uءة ا��U=�; إ�� �وا�?���� �2U�=ا���7!�ت ا�� ��!�!�Hا� ���اGه

��H!�ن ا�#و�. �&�Hق اV!��3ن      � �H/ا����7!�ت أن       . ا�$#ا��� و _K�ه X�?EBو
    wd ��ق ا����HF ����!�!�Hا� ����� B&$���م ا�$��#ا��� ا���q2B��� ����رU��� اGه

     z��:���7رب ا���B T��ا���=�. وإرادB��^ وأ/�7���B^، وأن EB���ن ���دة 
��; ����وف       ����r��$و��T ا�$`�Yـــ��ـ� ا���Kي 8 ���3غ ���^، و$=�U��2� و
          T ��e$=ا� wd، و�3Bي /. أ�:� #ة �E=�، و7dB; ���ا��� 

   ��p�7��� ���cه� ���!�� T���� و&�4��#ة أو H$3��d$��:� و �q���U ���!�� .
 �2��U�=$��; ا�H��#ر ا���Kي �Y1��B ���^ ا�$��#ا��� /��.   وEB���ن ه��K_ ا�����7!�ت  

  ̂ &��:������������������������������������  .HF�������������������������������������ق ا������������������������������������� wd و
 ره=��� �`EF���م ه��K_ ا�����دة، K��d$B ا���#ول اNG���اف �����; ا�$��#ا���         - 5

� أU���س    ���� ،������Vص ذوي ا�d��rG9 ا��F ��7ن��� �وا�?����� �2��U�=ا��
 ��!�E��E� أو وراY� ا���$��Eت وإدارة 1rو!J' ا������ وإا���3واة، /. 

�3واة  ،'J��:F       ه���sوا��ه�ن و �وض ا��:�/��Hا� �� ���tه'، �
���ن ا�d��rGص ذوي        �F م#��� T�7��Bن ا������.، و����$p8ل ا�E��rأ T��

'JB�E�$� T .?3�B XE � ����Vا.  
 

  إ�E!�� ا����ء إ�� ا��7Hء : 13ا���دة 
����ء                 - 1� �����Vص ذوي ا�d�r�� �����/ \2�U اف��NGا��#ول ا X?EB 

� ���#م ا�����3وا�����k T��\ل  إ���� ا�H���7ء � f��ذ� .��/ ����� ،T4���klا ;��ة 
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              ��3��B ض��t� ،'ره����أ ;� ��U�=$B .$ا� ��pا��Vا�$���3ات ا ��/�B
    f��ة، ����� /��. ذ����r�2ا�� ����sة و���r�2ا�� �دوره��' ا�?����ل /��. ا���� �رآ
 X���Fا� ����J�/ ������ ،�����!�!�Hاءات ا������Vدا، /���. ������; ا�J���r 'J$?:����

  .ا�$&�H���������������������9 وا���اX���������������������F ا�$��J#4���������������������� اkG����������������������ى 
2 -����?E�    ،������ إ�E!���� �����ء ا�d��rGص ذوي اV������ إ���� ا�H���7ء /�

       �������ل إ�� .��/ T�������� ���U�=اف ا�$��#ر�4 ا�����NGا���#ول ا ;� ��B
  .ا��#ل، وJ=�v T' ا� �N� و��?� ا���3ن

  
  4�F� ا� wd وأ=^ : 14ا���دة 

� ��#م ا����3واة                - 1��� �����Vص ذوي ا�d�r� X?EB ا�#ول اNG��اف �
T4������������������������������������������������������������������������klا ;�����������������������������������������������������������������������:  

�����T ا� d�����:.؛     ) أ(Gوا ��:�����d ا� �ا�$�$�����; ��������&9 /�����. ا�&�4�����  
��s XE � 'J$4�F T ��!�!. أو � 3�B XE?. وأن      ) ب( 'J!��F م#�

��; ا�H���!�ن، وأE4 8���ن و����د         �H3��$���ن ��T ا�&�4��� �F ن أي���E4
����ن ���T ا�&�4����      �F يG ال����FGا T���2����را ����`ي F����ل  �������Vا.  

2 -       Gن ا��F ���F ./ اف�NGا�#ول ا X?EB     T ����Vص ذوي ا�dr
    ;��� ���#م ا�����3واة ���� ،'��J� ل���d4 إ����اءات، أن �أ4�� �����$! ،'J$4���F
 �H/ا و����H!�ن ا�#و�. �&�Hق اV!�3ن، وأن ��4� �H/ت و�!��v ،'ه��s
Gه#اف و�2دئ هK_ اB8?����، ���� /�. ذ��B f��/�� ا�$�2�B��ت ا�$��4��3�               

'J� ���Hا���.  
 

�� أو ا����H� ا��U�H� أو �#م ا�$��ض ��$�4K: 15ا���دة � أو ا����
 �=�Jأو ا�� �ا�\إ!�3!�  

���� أو ا����H��� ا�U�H���� أو   - 1�$����4K أو ا����� wd��r 8 �4���ض أي 
 ���=�Jأو ا�� �اء   . ا�\إ!���3!�����V wd��r ص 8 �4���ض أي���k XE ��و�

    ̂ �����$4�F X������E� ^�����$H/ا��������^ دون � ���������  .ا�$�������رب ا��2q������ وا��
�; ا�$#ا��� ا�$ ���4� واVدار4� وا��p�7H�  Kd$B ا�#ول ا�NGاف ��- 2

 ��� ،����Vص ذوي ا�drG�7ع اk=; إ�� �ا�$#ا��� ا�?��� Tو��sه� 
���� أو ا����H��� ا�U�H���� أو �$����4K أو ا����� ،T4���klا ;�����#م ا�����3واة 

�=�Jأو ا�� �ا�\إ!�3!�.  
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  �#م ا�$��ض �\t$U\ل وا��=) وا8�$#اء : 16ا���دة 
1 -K����d$B      �����4دارVوا �اف �������; ا�$����#ا��� ا�$���� ���4�����NGا�����#ول ا 

وا�8$����� وا�$������ و��sه� T ا�$#ا��� ا��=�2U� �&��4� ا�drGص        
� ا���3اء، �T ����; أ�E�rل               ��� �Jر��kو 'Jز��= Xkدا ،����Vذوي ا
� !��ع                   ��� ���p�Hا� ��J2!ا�� f�$�#اء، ���� /�. ذ��ل وا��=�) وا8\t$U8ا

u=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا��.  
#ول اNG���اف أ4���7 �����; ا�$��#ا��� ا��=�2��U� ��K��d$B     ;����� ;��= ا��� - 2

أ�E��rل اt$��U8\ل وا��=��) وا8�$��#اء �E?����� أ���ر =B ���J���/�� أ�E��rل   
         .#�HT ا���3�#ة وا�#�' ���drص ذوي اV���� وأU��ه' و �2U�=
             .�/ ���� ،'J=Uو ����Vص ذوي ا�drGا u=� . !�ع�ا�B 'J� �4��ا��

     ����ت وا�$[�H�) �� `ن آ�?��� F ��=�B��8ت            ذ� f�B 94�N T��/�� ا���
 ���J=� غ\���Vوا ���J��وX��?EB . اt$��U8\ل وا��=��) وا8�$��#اء وا�$����ف �

�ت ا�&���4� T�U ا�d�rGص              #�k ��/��B .�/ �ا�#ول ا�NGاف أن �4ا��
   'J$������������������������وإ 'J3���������������������=� و!����������������������ع �������������������������Vذوي ا.  

�� ��R�# ����; ا���ا/�9                  - 3H$3���qت �U اف ����م��NGا��#ول ا X?EB 
�����           وا��2ا� ا �&��� ا�d�rGص ذوي اV����� رR�#ا /���8 �#d� ة#���

  .دون F�������#وث ����������; أ�E�������rل اt$�������U8\ل وا��=�������) وا8�$�������#اء  
 K��d$B ا���#ول اNG���اف �����; ا�$��#ا��� ا��=�U��2� �$�� ��; اU��$��دة        - 4

ا�d��rGص ذوي اV������ ����J$�/' ا�2#!���� واVدراآ���� وا�=?���3�، وإ����دة 
�B           T`ه��J'، وإ��دة إد��J' /. ا���     XE�r يG ن��v��$4 �#�=� ;��$

      ��/��B 9�4�N T�� f�$#اء، ��� /. ذ��ل أو ا��=) أو ا8\t$U8ل ا�Erأ
   '�J� �4��&ت ا��#k .              ��c�� .�/ ج��وH&$B�9 اU�$��دة ا���/��� وإ���دة اVد

      .BاK�ا� ^�\H$�Uوا ^$g�Bز R&� ا�?�د ور/�ه�$^ واF$�ا^ �=?3^ وآ�ا
����T !������ع     X����E� ������R�dت ا���������$F8. ا�����ا�Bو T3�����وا� u=����ا�� .  

5 -       �J=���v T�� B��7; ا���#ول اNG���اف B�� ���4ت وU��U���ت /������، 
       ���� ا�=��3ء واNG?��ل، �E?���� ا�$���ف ��� gآ�B ت�U��U��4ت و� B
8�Fت اt$U8\ل وا��=) وا8�$#اء ا�$. 4$���ض �J�� ا�d�rGص ذوو            

�J��  .اV���� وا�$&�J�/ 9�H، و�=# ا�8$�7ء، ا���v�Hة �
 

  �4� ا�3\� ا� �:d� �F: 17ا���دة 
 ��� ���Hوا�� ��:d ا� ^$\U ام�$Fا�&9 /. ا ����ذي إ wdr XE�

T4�klا ;  .�#م ا���3واة 



 264

  4�F� ا�$=XH وا��=�3� : 18ا���دة 
 �HB ا�#ول ا�NGاف �&9 ا�drGص ذوي اV���� /. ا�$�$; �&�4� - 1

� ا��=�3�،         �� ��#م    ا�$=XH، و4�F� اk$��ر �Eن إ��$J' وا�&:�ل ����
  ����Vص ذوي ا�drGا ;$�B ن��v fذ� ./ ��� ،T4�klا ;ا���3واة 

.������������������������������������������������������������������������������4 ��������������������������������������������������������������������������������:  
��T      ) أ( 'J!����F #م���ه��� و���tBو �ا��=���3 ����ا�&��9 /��. ا�&��:�ل �

� أU�����������������س اV��������������������؛    �����������������  �=�����������������B 'J$�3����������������3?� أو �
��T إ���!�E� �F���زة وا��$\ك    ) ب( ������Vس ا���Uأ ����� 'J!����F م#���

9p�Y أ�kى �2YVت ا�4�J� أو ا����ء إ�� واU$���ل وJB��3=� 9p�Y' أو و
[X إ��اءات ا���Jة، ��# #$3�B���J ا���7ورة           ،�2U�=���ت أ�kى ��
��رU��������������� ا�&��������������4�F .��������������/ 9��������������� ا�$=X��������������H؛  ��3���������������$�  

��������#ه'؛      ) ج(� f�������ذ� .�������/ ���������� ،#��������  ا�&�������9 /�������. t��������درة أي �
�F T�9 دk��ل ���#ه'              ) د( �����Vس ا��Uأ ���!3�B 'J?� أو ��F م#�.  
=K�pK ا�&�X�34                9 اNG?�ل ذ   - 2 '�J� ن��E4و '�JBر و8د��/ �����Vوو ا

�Eن        Vر ا#H� 9&وا� �وا�&9 /. اآ$�3ب ا��=�3 'Uا ��/. ا�&:�ل �
'J$4���� وأن 4$�$��ا 'J4#أن ��4/�ا وا� ./.  

 
  ا���� ا��XH$3 واVد�ج /. ا���$�; : 19ا���دة 

HB��� ا���#ول اNG���اف /��. ه��K_ اB8?������ �&��9 �����; ا�d��rGص ذوي        
��Vا  ��3و4�����3واة ��t���ه'، /��. ا������ /��. ا���$���;، ��d���رات  ،����

���dرات اT4�kl، وB Kd$B#ا��� /���� و=�2U� ��B ��3�$$; ا�d�rGص          
   .��/ ������JH&� X��' وإد����J' و�� �رآ$J' ���:�رة آ��Eا� ������Vذوي ا

4����������������.   . ا���$����������������; ����������������  :وX� ���������������4 ذ����������������f آ?������������������ 
��d���rص ذوي اV������� /���. أن d4  ) أ(� ����R�?ا� ����F�Bن  إ����E$����روا 

� ���#م         ���� '��J�إ����$J' و&��E��U X=�ه' وا�d��rGص ا���T4K ��4�� �ن 
     ����B�B ر���Nا������ /��. إ ����ا�����3واة ��; اT4���kl و���#م إ�2���ره' �
���������������������������������������������������������������������� . k���������������������������������������������������������������������ص؛   

�ت              ) ب(#�k T� ��?p�N ���� �����Vص ذوي ا�drGل ا�:F ��!�Eإ
�ت       #���dا� T������� و��sه���� ��Vا X���&ا�����1ازرة /���. ا��=���ـgل و/���. 

�� /. ذ�f ا���3�#ة ا� d:�� ا���7ور4� � ��3��$��� J'           ا���$����، � 
���T اg����!8ال أو ا8!?���:�ل �=���^؛ 'J$4����ا���$����;، وو� .���/ 'J�����  وإد

� ��#م ا����3واة �; اT4��kl،            ) ج(�� ،����Vص ذوي ا�drGدة ا�?$Uا
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���� ا�=����س، وv�����ن   ��� ����F�$ا�� �ت وا���ا/���9 ا���$�������#���dا� T���
B����$F8 ت�#dا� _Kه ����$Uا'J.  

 
  ا�$=XH ا� d:. : 20ا���دة 

            ��4�F �����Vص ذوي ا�d�r�� X?EB ����/ ا���#B اف�NGا�#ول ا Kd$B
       .����4 ���� f���ذ� .���/ ������ ،���\H$���U8ا T��� T���E�  :ا�$=X���H ����`آ�2 ����#ر 

��4�F ��3���B� X��H=B ا�d��rGص ذوي اV������ ���H4�q��� و/��. ا�����m   ) أ(
$=�����������������و�J'؛  .����������������/ �����������������?�E$و� ������������������J!رو�$d4 T4K�����������������  ا�

� 4$�3' ������دة ��3�B             T) ب( ��� ����Vص ذوي ا�drGل ا�:F �
� ا�$=XH وا�$E=������ت ا����=� وأ�Erل �ا��Xp�U واgJ�Gة ا���3�#ة �
              T� 'Jو���=$ .�/ ��J��� f�ء، ���� /�. ذ��qUوا�� �#ة ا�2 �4�ا���3 T
�?������������������������������������������������������������������������؛E$ا� }������������������������������������������������������������������������F  

��T ) ج(B���/�� ا�$��#ر�4 ���d��rص ذوي اV������ وا��$T�:��:d ا�����
 ������������������������������ '���������������������������J�J����������������������������رات ا�$=X����������������������������H؛  �  

B�� ��; ا���E!���ت ا�R�d��� ا�$��. B=��$� ا��Xp���U واg��J�Gة ا�����3�#ة   ) د(
�ا�����ة ������;    ������ ا�$=X���H واg���J�Gة وا�$E=���������ت ا����=���� ������

����Vص ذوي ا�drGا XH=$� �H�  .ا���ا!� ا��$�
 

�ت : 21ا���دة ��� ��  4�F� ا�$���2 وا��أي وا�&:�ل �
��ر���U� K���d$B ا����#ول اNG����اف ������ X���?EB .���$ا� �2���U�=ا�$���#ا��� ا�� ;

        f�ا�$��2�� وا���أي، ���� /�. ذ� �4��F ./ 'JH&� ����Vص ذوي ا�drGا
� ��#م                 ��� ،��J=� ح�:�/Vوا ،��J�H�Bر، و��E/ت وأ����� ��N ./ 9&ا�
ا������3واة ���; اT4����kl، و����4�N T���9 ������; وXp����U اB8���:�ل ا�$���.   

� ا�=&� ا����ف /. ا���د      �� ،'J3?!`� �J!رو�$d4  2ة      ،�����?B8ا _K�ه T 
.���������������������������4 ��������������������������� f��������������������������ذ� .��������������������������/ �����������������������������:  

��� ا�=���س ) أ(��� ���Jت ا�������������� ������Vص ذوي ا�d��rGو4��# اgB
     (���$d�� ����p\ا��=���ل وا�� ��J3��ت ا���������=E$ل وا��E��rGل ا���$��U��
 ����Vص ذوي ا�drGا X��&B ودون �U�=ا�� mا��� ./ ����Vأ!�اع ا
�?����������������������������������������������������������������������� إv�����������������������������������������������������������������������/��؛EB  

�$J' ا��U����      ��2ل و��3�B  ) ب(��� .�/ �����Vص ذوي ا�d�rGم ا���
             �����U$���ل �t� ا�rVرة وH4�N� ��اX4 و�Nق اB8�:�ل ا����gزة ا�4#2
�� ا��=���ل ا�$��.     J��U ى���kGل ا�:��B8ل ا�E��rق وأ���Nو Xp���Uو�����; و
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  d4$�رو!J3���������������������������������������������������������������?!`� ����������������������������������������������������������������J'؛ 
�� ا�=��س، ���� /�.               ) ج(�� ��ت إ�#k م#HB .$ا� �R�dت ا��!��Eا� }F

 9���4�N T���� f���ت   ذ��#���kت و������� '4#���HB ������ ،m���!�$!Vا �E2���r 
�� ا��=�������ل واU8������$���ل؛  J������U ل�E������r`� ����������Vص ذوي ا�d������r��  

��ت          ) د(��� ا���#�H f�م ا����ه��ي، ��� /�. ذ�\�Vا �p�Uو ;�� B
$=��ول ا�d�rGص                .�/ �JB�#�k X��� ��� ،m!�$!Vا �E2r 94�N T�
  ذوي اV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������؛

  .�; اd$U#ا�Jا8�$�اف ���tت ا�rVرة وB �) هـ(
 

  اF$�ام ا��R�:d� : 22ا���دة 
E��ن              - 1 T�� ��e=، �:�ف ا�����ذي إ wdr �4 أي��B 8 ��4ز 

    .����/ .!�!������ ������s 3?. أو�����B Xk#����$� ،^$ ������إ��$����^ أو 2�B�B�����ت 
               T� ��k� أو أي !�ع ^B\Uا�B��R�:k^ أو 1rون أB�U^ أو ��$^ أو 

      ���s '�J$��� r��/^    وXp�U اB8:�ل ا�$. ��$34��J، و8 ���ا��� �وع �
^$��Uو .             '�J� ن�!��Hا� �4���F .�/ 9&ا� ����Vص ذوي ا�drGو����; ا

     X���������������2Hا ا�K��������������ه T�������������� '���������������JB أو Xk#��������������B أي T��������������.  
2 -    ����H�����ت ا��$��� HB����م ا����#ول اNG����اف �&�����4� �R�:���k� ا���

          'J���drص ذوي اV���� و��:&$J' وإ���دة B�`ه�� ��:d 1ون ا� ���
T4�klا ;� �#م ا���3واة ��.  

 
  اF$�ام ا�m�2 وا�UGة : 23ا���دة 

1 -      g�����$ا� ����H���7ء �� �2�U�= K�d$B ا��#ول اNG���اف B�#ا��� /������ و
v��# ا�d��rGص ذوي اV������ /��. �����; ا����Xp�3 ذات ا���:�� �����gواج  
             f�وذ� ،T4��klا ;�� �#م ا����3واة �وا�UGة وا��ا�#4� وا��\��ت، و�

    .�������������������������4 �������������������������������������������������T أ�������������������������X آ?��������������������������� :  
�ص ذوي اV������ ا���T4K ه��' /��. T��U ا���gواج /��. F��9 �����; اd��rG) أ(

� 8 إآ��ا_ /��^؛          �B �vواج رgا� .gـ$� �v�� ة�Uأ u�U`Bوج وg$ا�  
ا8�$���اف �&H���ق ا�d��rGص ذوي اV������ /��. اdB���ذ ����ار F���   ) ب(

               'J=��� #���2$و/$��ة ا� 'J����!4��دون إ T4Kل ا��?NG#د ا�13ول � `ن و
        (��H]$ت وا������ ا��������. ا��:&� اV!������        و/. ا�&:�ل � .�/

��; J=��U'، وB���/�� ا��Xp���U ا����7ور4�        ���U�=$4 ����� ة���UGا '���e=Bو
��رU������������������� ه������������������K_ ا�&H�������������������ق؛     T������������������ 'J=�������������������E�$�  
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�             ) ج(��9F ا�drGص ذوي اV����J�/ T�� ،' اNG?�ل، /�. ا�&?��ظ �
     T4�������������klا ;������������� �������������#م ا���������������3واة �������������� 'J$��:������������k.  

2 -       ��Vص ذوي ا�drGق ا�HF اف�NGا�#ول ا X?EB    'JB13و������ و
           'J�=2B أو 'J��� �4�Rأو ا�� 'J$��?ل أو آ�?NGا ��� ��$4��H��� 9ا ���/
��، �B ��]�Fد هK_ ا��?�ه�' /�. ا�$� ���4ت ا��N=���؛     Y��أو أ4� أ��اف 

  �����:��z ا�X���?q ا�?���7 z�����B م ا����#ول . و/���. ������; ا�&����8ت#���HBو
 E�$� ������Vص ذوي ا�d��r�� �2��U�=#ات ا���اف ا�����3���NGا T�� 'J=���

  .اq��������������v8\ع ����������������13و���c ��������������=B .��������������/ 'JB� اNG?���������������ل  
$���3و4� /����� - 3 �����HF ������Vل ذوي ا���?N� X��?EB ا���#ول اNG���اف �

  �4�UG9 ���&��ة ا�و��t� إ���ل ه�K_ ا�&H��ق و=�; إk?��ء اNG?��ل            . �$4
ذوي اV���� وه��ه' وإه����J' و��J�$B ،'J�g�# ا��#ول اNG��اف ��`ن               

�E2ة،  ��F� ./ ،�/�B ل�?N�� ���r #ات��3�ت و#kت و����
  .ذوي اV�������������������������������������������������������������� وUG�����������������������������������������������������������ه' 

4 -               ،���J=� ���sأ��4�^ ر T� X?N أي X:/ #م�اف �NGا�#ول ا X?EB 
            T�!ا��H�� ��H/وو ،��p�7� �ره=� ���ا�� ،�:$d��qت U إ8 إذا ��رت
       X�?qا� �&�وا��Vاءات ا��3ر4� ����، أن هKا ا�?:�v Xوري ���:

��&�ل T ا�FGال أن X:?4 ا� X?q�T أ��4^ ��23         و8 ��4ز �  . ا�?7
    ������������������J��  .إ�������������������� ��X����������������?q أو أF����������������# اT4������������������G أو آ

5 -          X�?q� ة��r�2ة ا����UGم ��#رة ا#�� ����F .�/ اف�NGا�#ول ا #J�$B 
                ���� ر��4$^ �`ن K2Bل ��:�رى ��Jده�� �$��/�� ر���4� �4#�ذي إ���� �

 ا��&�. و/. �^ داXk أB�U^ ا��2Eى، وإن �' 4$��3 ذ�f /#اXk ا���$�;
  .�� أ�Uي

  ا�$���' : 24ا���دة 
1 -   '����3�' ا���#ول اNG���اف �&��9 ا�d��rGص ذوي اV������ /��. ا�$���B  .

� أ�Uس �EB/1 ا�?�ص، X?EB ا��#ول            �وV���ل هKا ا�&9 دون g���B و�
#ى ا�&��ة  ����Bا��3$��4ت و ;��� ��� ���� ������B ��e! اف�NGا

.��������������������������������4 �������������������������������� ��������������������������������&! T�J���������������������������������:  
=� وا�� ��ر ����Eا�� وHB�#�4      ا�$=���) أ(�Eا� ��3!�!Vت ا���q�� ���Eا� 

ا���Kات، وg��4g�B اF$���ام HF���ق اV!���3ن وا�&�4���ت اU�UG���� وا�$=���ع    
  ا�2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �ي؛

�����=B� dr���:�� ا�d���rGص ذوي اV������� و����اهJ2' وإ����#ا�J'،   ) ب(
��#ى؛    ������ وا�#2!����، ���R���ل �J��� إ���� أ���:Hا�� 'JBرا#��� T��� \7��/  
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��T ا���� �رآ� ا�?������ /��. �$���; T���E�B اd��rG) ج( ������Vص ذوي ا�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F.  

2 -               .��4 ��� آ?���� ��  : B&�ص ا�#ول ا�NGاف /. إ�����J هKا ا�&9 �
�           ) أ(��T ا�=�eم ا�$����. ا���م � ����Vص ذوي ا�drG��2د ا$Uم ا#�

 .pا�8$#ا '��T ا�$� ����Vل ذوي ا�?NG��2د ا$U#م ا�و ،����Vس ا�Uأ
� أU����������س اV�������������؛ أو ا�[����������!�ي ا������������� .���������  �����������!. واg�Vا

� ا�$���' ا�����!.          ) ب(�T ا�&:�ل � ����Vص ذوي ا�drGا T�E�B
             .�/ T4��klا ;�� �#م ا���3واة �� ،;ا�8$#اp. وا�[�!�ي، ا���# وا���
  ا���$����������������������������ت ا�$�������������������������. ��4������������������������� �ن /�J��������������������������؛   

�ا�������������ة اF8$���������������ت ا�?�د4������������ ������������:�رة ���H������������؛   ) ج(  
� ا�#�' ا�\زم /�. !q��ق !e��م         F:�ل ا�drGص ذوي اV�   ) د(�� ���

�����������' /�����������ل؛     �B ������������ 'J��:���������F ��3����������$� ا������������م '�����������  ا�$�
B ��/�B#ا��� د�' /�د4� ���/� �c�� ./ت 9�H&$� z�3B أ��:� ��#ر             ) هـ(

   X���Eج ا������; ه��#ف اVد 9��?$B.، و�آ���د�4. وا�8$����Gا�=���� ا T��.  
3 -                ��J '���B T� �����Vص ذوي ا�d�rGاف ا��NGا��#ول ا TE�B  رات

          ���Eا� 'J$رآ� �B��F� و�Jرات /. ��ل ا�$=��� ا��$�8��� ���3�$ 
� �#م ا���3واة ; �J?�R�� T4�k' أ���7ء /�. ا���$��;       �� '��. /. ا�$�
        .��4 �� X� �B �2U�=  :وKJ� �H�H&B_ ا�4�t�Kd$B ، ا�#ول ا�NGاف B#ا��� 

���' H4�N��� ��اX��4 وأ!���اع ا�E$����� ا�4#2����، وN���ق و ) أ(�B ��3���B Xp���Uو
         ��3��Bو ،XH=$رات ا�$���^ وا��Jوأ�Erل اB8:�ل ا���gزة وا�4#2��، و
  ا�������������������#�' وا�$���������������������^ �������������������4�N T������������������9 ا�G�������������������ان؛

����' �t���� اrV����رة وB��� ��; ا�4�J���� ا�����4�t� �c?���� ا����:'؛) ب(�B ��3����B  
��T�/�?E وا�:' أو ا�:' ا��T�/�?E، وR�k��          ) ج(� '��آ?��� �B/�� ا�$�

N���ق ووXp���U اB8��:�ل ���d��rص   اNG?���ل ��=J'، �`!���3 ا��t���ت و  
ا���=����T، و/��. ��c���ت �H&$� z�3��B��9 أ���:� ���#ر ��T ا�=���� اGآ���د�4.  

  .وا�$�8�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
4 -            �2�U�=اف ا�$�#ا��� ا���NGا�#ول ا Kd$B ،9&ا ا�Kل ه���V �!��vو 

#ر�Uن ذوو إ�����، H$4=��ن �t�� اrV��رة           'J�/ T�� ،T�Uر# (���$�
��T /��.   أو H4�N��� ��اX��4، و�$��#ر�4 اkG��:   /و�T��p وا������?�T ا�����

'��وX� 4 هKا ا�$#ر�4 ا�$���� ��V���� واU$���ل . ���; 3$��4ت ا�$�
�Nق ووXp�U وأ�Erل اB8�:�ل ا����gزة وا�4#2��� ا��=�U�2�، وا�$H=���ت           

   ��������������Vص ذوي ا�d����������rG#ة ا��3������������ ���������������  .وا�������������اد ا�$�
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5 -    �Vص ذوي ا�d��rGل ا�:��F ����!�E�����  X��?EB ا���#ول اNG���اف إ
�#ى                 '������' ا�2E��ر وا�$��Bو .�=Jا����. ا���م وا�$#ر�4 ا�� '��� ا�$���

          T4��k� ;�� �#م ا����3واة �وK�J� ��H�H&B_ ا�4�t��،    . ا�&��ة دون g���B و�
��d�rص               � ����Hا��� �2��ت ا�$��4��3�B�$ا� ��/��B اف��NGا��#ول ا X?EB

����Vذوي ا.  
 

  ا�:&� : 25ا���دة 
��drص ذوي اV����� ا�&�9 /�. ا�$�$�;           �B$�ف ا�#ول ا�NGاف �ـ`ن   � 

          �����Vس ا��Uأ ���� g���B دون �3$��4ت ا�:& ��وK�d$B ا��#ول    . �`�
         ����Vص ذوي ا�drGل ا�:&� ���?Eا� �2U�=ا�$#ا��� ا�� Xاف آ�NGا
�ت              #�k f�ذ� .�/ ��� ،T�3=ا�� T�� . ا�?�وق�ا�B ��&R ت�#k ���

��         وX���B ا��#ول اNG��ا     . إ��دة ا�$`ه��X ا��:&.     ���ف ����^ k��ص �
.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4:  

��d�rص               ) أ(� ��?�E$ا� ����H���!��� أو  ��&�R ��B/�� ر��4� و���ا
��f ا�$�. �B/�ه��                  B ����4ه��ذوي اV���� ��Bدل /�. !J��q�� و!���$J�� و
      ��ت ا���:&� ا��=���3� واV!������� و����ا#��k f��ذ� .��/ ����� ،T4���k��
������������������������������������������E3ن؛  � ����������������������������������������  ا����������������������������������������:&� ا���

� 4&$�ج إ��^ ا�drG    ) ب( ��/�B       'J$����4#ا ��23 إ#&B ����Vص ذوو ا
�ت �&��R�X� ��B ، ا�E�� ) ا��E2��� وا�$��#Xk �=��# ا�8$���7ء،      #��k T��
��T اV�����ت و=�; F��#وث          #�F �����X إ��� أد!�H$ا� ��ت JB�#ف إ��#�kو
� أن X� ������4 ذ�������f اNG?�������ل وآ2�������ر ا�������T3؛  �������� ،�������J= #������4gا��  

�$����JB'           ) ج( T TE��ت ا�:&�� /. أ��ب �Eن #dا� _Kه ��/�B
  ا��&��������������، �������������� /�����������. ذ������������f /�����������. ا��=������������9N ا��4?�������������؛  

gاو���. ا��T��J ا���:&�� HB��#4' ر��4��� إ���� ا�d��rGص    ) د( ����� إ���qا�
                .�/ ���� ،T4��klا ��!�J إ��#�H4 .$ا� �4��دة ا���� u?=� ����Vذوي ا
    T��� أU���س ا���ا/H��� ا�&���ة وا����3$=��ة، ���ذ���HB f��#4' ه��K_ ا����4��� �

 ا�����. �&H���ق اV!���3ن ا������?E� k��\ل ا��H���م ������� أ���ر =J��� ز4���دة
          T� 'JB�����$Fوا .BاK�ا� 'J�\H$�Uوا 'J$��drص ذوي اV���� وآ��ا�
�9 ������4� ا�:&��          �$B ���\k��4 أ��k\ل �B/�� ا�$#رJ� �4' و! � 
  /��������������������������. ا����������������������������qH��T ا�����������������������������م وا�d���������������������������ص؛  

eF��� ا�$�����v g��# ا�d��rGص ذوي اV������ B .��/���/�� ا�$��`�T      ) ه��ـ(
   T��      ا�:&.، وا�$`��� ،f�K�� .=N��ن ا��!�Hا� z�34 ��]�F ا�&��ة ���
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=�����������������������:?� و���H������������������������؛  ������������������������H4�q� أن 4�����������������������/�ا  
�ت          ) و(#�dأو ا� �ا��:&� �4��ا�� T g���$س ا��Uأ ��=; ا�&��ن �

����V�23 ا� Xpاء وا��3اKtأو ا� �ا�:&�.  
 

  ا�$`ه�X وإ��دة ا�$`ه�X : 26ا���دة 
1 -      �=2U�، ��� /. ذ� f�Kd$B    94�N T ا�#ول ا�NGاف B#ا��� /���� و

             T���غ أ�:� ��#ر � T ����Vص ذوي ا�drGا T�E�$� ،ان��G' ا�د
       ������Hوا�� �ا�2#!���� 'JB����!�E��J����، و�H&B���9 إ� ����e/�&وا�� ���\H$���U8ا
          'J$رآ� �� ا���^ اGآ�X، وآ?��� إ�rاآJ' و�� ��=Jوا�� ���وا�8$��

���f ا. ��� B XE���م /��. �����; !���اF. ا�&����ة $� ���H�H&Bم ا���#ول و���HB ،���4�t�
      X���دة ا�$`ه������وإ X���ه�`$�� ������r ��ت و�����ا#���k ��/����$� اف����NGا
  X���وا��� �8ت ا����:&����� .���/ ����R�dو� ،����J��q! ;����U�Bه��� وg4g�Bو
�ت       #����dا� _K���ه X�����4 ����&! �������ت ا��$�8������، �#���dوا� '�����وا�$�

�  :وا�2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا
$����#د   ) أ( '�����HB �E����ن، وB���3$=# إ����Vر ا#���� �����F�2B���#أ /���. أ�����ب 

� F�����#ة؛ا�$������� ^�����B�� TNا������  d:�����:�ت F8$���������ت آ�����X /������د و
B��#�' إr���اك ا�d��rGص ذوي اV������ و�� �رآ$J' /��. ا���$���;    ) ب(

            �����Vص ذوي ا�d�r�ا��&�. و/. ���; !�اF. ا���$�;، وأن B$�ح �
           ./ ��� ،������$���ت ا��&� TE�� أ�Uس �N�. و/. أ��ب �Eن ��

  .ذ������������������������������f /�����������������������������. ا��=������������������������������9N ا��4?�������������������������������
� وv���; �����ا� ا�$���#ر�4 اGو����.       B��� �; ا����#و - 2����ل اNG����اف �

�ت    #��k '4#��HB ل���� .��/ T��وا������$3 ��T��p�:��k وا������?�T ا�����
  X���������������������������������������دة ا�$`ه������������������������������������������وإ X���������������������������������������ا�$`ه�.  

 B �; ا�#ول ا�NGاف �B/� و��/� واd$�U#ام اg�J�Gة وا�$H=���ت     - 3
      X��ه�`$��� �J$���R �3��F ،������Vص ذوي ا�d��r�ا����=���، ا����:��� �

Xدة ا�$`ه���وإ.  
  ا���X وا������ : 27ا���دة 

1 -       ،X�ا��� .�/ �����Vص ذوي ا�d�rGاف �&�9 ا�NGف ا�#ول ا�$�B 
                   '�J� ��R�?ا� ��F�Bا ا�&�9 إK�ه X� �4؛ وT4��klا ;�� �#م ا���3واة ��
     �cو�� X�� ق�U ./ �4�&� ^!��2H4 رو!^ أو�$d4 X�� ./ �3 ا��زقE�

    � T�$����rو ������Vص ذوي ا�d��rGم ا���=?$&$���T أ X����  XJ3��4و '��J
 ����J�/ 'JNا���d!ا .       X��ل ا�&��9 /��. ا��������اف إ���NGا���#ول ا .���&Bو
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                  ،'�J�وg�Bز_، ��� /. ذ�F f�9 أو�f�c ا��J2�:�B T4K' اV����� k�\ل ��
          T���U f���، ������ /���. ذ��2���U�=ات ا������qdذ ا�����dB4���9 ا�N T���� f���وذ�

 .�����������4 ����������� �����������J=  :ا�$���������� ���4ت، �$&�H����������9 �����������#ة أه����������#اف 
� أU���س اV������ /�����      ) أ(���� g�����$ا� ���eF   Xp�3��ا�� ;������ w$��d4

       ،X�وا��� T���$وط ا�$���) وا��r �J=ا��$��H� ��E/� أ�Erل ا������، و
=�� وا��:&��؛           lا X�م ا����?.، و���وف ا���#H$وا� ،Xار ا�����$Uوا  

��4��F� HF���ق ا�d��rGص ذوي اV������ /��. ����وف ����X ��د����    ) ب(
� ��#م ا����3واة �; اT4��kl، ���� /�. ذ��EB f��/1 ا�               �� ،��p\?��ص  و

              X�و���وف ا��� ،����H�3وي ا��$ X��� م��Hء ا��H� �3و$وv�HB. أ�� 
             T�ا��`�!� وا�:&��، ��� /. ذ�f ا�&��4� T ا�$&��ش، وا8!$�:�ف 
  ا��e�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'؛

��رU� J���HF' ا��������           ) ج( T ����Vص ذوي ا�drGا T�E�B ���?آ
� ��������������#م ا����������������3واة �������������; اT4��������������kl؛   ��������������� �����������������H=وا�  

� T���E�B ا�d��rGص ذو) د(�����T ا�&��:�ل ���:�رة /������ � ������Vي ا
�ت ا�$����)، وا�$�#ر�4           #�kو ،.=Jوا�� .=H$ا� ^���$�� �ا��2ا� ا���
  ا��J=����������������������������������������������������������������. وا�������������������������������������������������������������������3$��؛ 

g4g�B /�ص ا���X وا�$H#م ا����?. ���d�rص ذوي اV����� /�.           ) هـ(
� إ�4��د ا����X وا�&�:�ل                  ���Uق ا��� \7�/ ،X��HB T�#4' ا����3�#ة �

��������������������^ و  � �������������������  ا���������������������دة إ��������������������^؛ ���������������������^ وا��#او
g��4g�B /���ص ا�����X ا�&���، وr�2���ة اG�����ل ا�&���ة، وT4���EB        ) و(

  ا�$��و!����������ت، وا��������� �وع /��������. اG�����������ل ا�$��ر4��������� ا�R�d���������؛  
  X�t ��������B ا�d��������rGص ذوي اV������������ /��������. ا�qH���������ع ا�����������م؛ ) ز(
B�� ��; ������� ا�d��rGص ذوي اV������ /��. ا�qH���ع ا�d���ص ��T     ) ح(

   ���U�=2�X� ���B #���� ، ا�2����ا�  k���\ل ا!$J����ج U��U����ت واdB����ذ B���#ا��� 
����������T ا�$����������#ا���؛    f����������ذ� ������������sو ،g/، وا�&�����������ا�ا�$����������:&�&�  

��d�rص ذوي اV����� /�.            ) ط(� ���H� �4��3�B �2ت�B�B ��/�B ���?آ
  أ�����������������������������������������������������������������������آT ا�������������������������������������������������������������������������X؛ 

��2dات ا���=J� �U ./ق ) ي(� ����Vص ذوي ا�drGاآ$�3ب ا ;�� B
  ا����������������������������������������������������������������������X ا��?$�F��������������������������������������������������������������������؛

�?.، واF8$?�����ظ g����4g�B ������ا� إ������دة ا�$`ه�����X ا��J=����. وا������� ) ك(
      �������Vص ذوي ا�d���rGا z��:���� X���ا��� �  .���������p)، وا������دة إ����

���ق              - 2� �����Vص ذوي ا�d�rG�7ع ا�k#م إ�اف �NGا�#ول ا X?EB 
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        X��ا��� T�� ،T4���klا ;��� ���#م ا�����3واة ���� 'J$4����F، و�أو ا���2د4��
  .ا���2ي أو ا��3Hي

 
3$�ى ا���� � ا�\9p وا�&��4� ا�8$���: 28ا���دة  ��  

 �B$�ف ا��#ول اNG��اف �&�9 ا�d�rGص ذوي اV����� /�. ا�$�$�;              - 1
�T ا�K�tاء                  'J��?E4 �� f�ه'، ��� /. ذ��UGو 'J� 9p8 . ����3$�ى 
     K��d$Bو ،'J$ ������ T�3��&B ����وف ��Rا�وا�����u2 وا����TE3، و/��. 
           ���� g����B ^ دون�����إ g�4g�Bا ا�&�9 وK�:�ن ه�� �2�U�=ات ا���qdا�

�������������������������������������������������������������������������Vس ا����������������������������������������������������������������������Uأ .  
2���HB   ����4��&ا� .���/ �������Vص ذوي ا�d���rGاف �&���9 ا����NGا����#ول ا �

  K���d$Bو ،�������V�23 ا���� g������B ا ا�&���9 دونK���J� ;���$�$، وا�������ا�8$��
ا��qdات ا��=�2U� �:�ن هKا ا�&9 وg4g�B إ����^، ��� /. ذ�B f#ا���         

���������������������������������������������������������������������������. إ����������������������������������������������������������������������������B:  
��; اT4���kl /��. /���ص     ) أ( ������Vص ذوي ا�d��rG�3واة ا��v����ن 

� ا����_ ��ت واg�J�Gة  ا�&:�ل �#dا� ��� 'J��:F ن��vو ،��H=ا� 
   �����2����T ا������3�#ات �$ f��ذ� �����sو ،������Hر ا��������UGذات ا �2��U�=ا��
  اF8$�������������������������������������ت ا������������������������������������q2B� ��V�������������������������������������؛

v������ن اU����$?�دة ا�d����rGص ذوي اV���������R�:����k ، ا�=�����3ء    ) ب(
             T�T ��ا� ا�&��4� ا�8$����� و���ا� ا�&�#  ،T3وا�?$��ت وآ�2ر ا�
  ا�?H���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������؛ 

��vن اU$?�دة ا�drGص ذوي اV���� ا�T4K ��4 �ن /. ��F� �H/ ) ج(
         ���H��J ا�#و���� �$�qt��� ا�=?H���ت ا��$�#��HB .��$#ة ا��ا�����3 T��وأU���ه' 
��V�����J�/ ��� ، ا�$#ر�4 ا��=��U وإU#اء ا�� �رة وا���3�#ة ا�������          
  وا����4������������������������������������������������������������������ ا���1$������������������������������������������������������������������؛

�T ���ا� ا     ) د( �����Vص ذوي ا�drGدة ا�?$Uن ا��v  ن ا����م؛�E�UV  
� ���#م ا�����3واة ��;  ) ه��ـ(���� ،������Vص ذوي ا�d��rGدة ا�?$��Uن ا����v

#��H$ا� �T ا���H&$Uت و��ا ،T4�klا.  
 

  ا�� �رآ� /. ا�&��ة ا��U��3� وا���� : 29ا���دة 
      ��U��3���ق ا����H&ا� ������Vص ذوي ا�d���r�T�7��B ا���#ول اNG���اف �

              �klا ;�� ��#م ا����3واة ��� ��J� ;�$�$ا� �R�/و      .��4 ���� #�J�$Bو ،T4�:  
��d�rص ذوي اV����� إ�E!��� ا��� �رآ� ��:�رة /�����               ) أ(� X?EB أن
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      ��� �#م ا���3واة �; اT4��kl، إ�� ��� /. ا�&��ة ا��U��3� وا���وآ�
���d4 T$��رو!J' �&�4��، ���� /�. ذ��f آ?����          ]� 9�4�N T� ��r�2ة وإ

��drص ذوي اV����� آ�. �B�:�4ا و4ُ     � �R�?ا�&9 وا�   f�2��ا، وذ�d$=
�����������������������������������������������J= X2����������������������������������������������U ة#������������������������������������������������:  

’1 ‘      �2���U�=آ?������ أن EB����ن إ�����اءات ا�$���:�m4 و�ا/H���^ و����اد_ 
�� ا�?J�����������������������' واU8�����������������������$���ل؛  J�����������������������U�3ة و������������������������  و

’2 ‘        9��4�N T��� m4�:��$ا� .��/ ������Vص ذوي ا�d��rG9 ا��F ���4��F
ا�8$�اع ا��3ي /. ا���d$!8ت واU8$?$�ءات ا���� دون �Bه��، و/.         

  #�H$ت وا����d$!\� zr�$ا�            ����=�R�� وأداء ����; ا��J��م ا���� .�� ا�?�
 ���������=E$ام ا�#d$���Uا X�J3���Bا�����3$��4ت، و �$���r ������ �����E&ا� .���/
������������� ذ�������������f؛    Gا �  ا����=������������� وا��#4������������#ة �F[�������������� ا�$������������7

’3 ‘              ،T�2k��=آ '�JBإراد T�� �����Vص ذوي ا�d�rG��2 ا�B �4�F ���?آ
  �������J2'، وا�����3ح �J��'، �=��# ا�8$���7ء، K��J� ���H�H&B_ ا�4�t���، و�=���ء �N

� ا�$���������������:�m4؛  ����������������  ��k$�����������������ر wd���������������r 4����������������3�#ه' �
��drص       ) ب(� �J�/ �=3$4 �c�� �c�JB Xأ� T� !&� /��ل �� X��B أن

���� /��. B�����3 ا��� 1ون     ذوي اV������ أن 4�� �رآ�ا �� �رآ� /������ وآ�
    ;� ���B وأن ،T4����klا ;���� ����#م ا������3واة ����ا�������، دون g������B و�

     f������ذ� .������/ ��������� ،������������� �رآ$J' /������. ا������� 1ون ا��� .�������4 �������:  
��� ا���=��� �&���ة             ‘ 1’�E&ا� ���s ت��qت وا��ا����e=/. ا�� �ا�� �رآ

ا�2�# ا���� وا���U��3�، ���� /�. ذ��f أ!� q� اg�FGاب ا���U��3� وإدارة                 
  r��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1و!�J؛

’2 ‘         ���$B .آ �Jوا8!��7م إ�� ����Vص ذوي ا�drGت ا��e=إ! �ء 
���. و�Vوا .=Nا�:��# ا�#و�. وا�� T Xآ ��� 'J��]�B.�  .ا��&

 
ا�� �رآ� /. ا�&��ة ا�[�H/�� وأ! q� ا�$�/�^ وا�3$��� : 30ا���دة 

 �v�4وا��  
 �HB ا��#ول اNG��اف �&�9 ا�d�rGص ذوي اV����� /�. ا��� �رآ�                 - 1

� ��#م ا����3واة �; اT4��kl، وK�d$B آ�X ا�$�#ا���              ��� ���/�H]ا�&��ة ا� ./
      .��������4 �������� �����������Vص ذوي ا�d�������r�� X�������?EB .�������E� �2�������U�=ا�� :  

   ا�$�$���������������; ��������������������اد ا�[����������������/�H� ��E���������������r`ل �����������������3ة؛   )أ(
ا�$�$; ����2ا� ا�$�?�4g!�� واG/\م وا����وض ا����F�3� و�p��U          ) ب(

  اq ������������������������!G� ا�[�������������������������/�H� ��E������������������������r`ل ��������������������������3ة؛  
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�ت ا�[�H/���،          ) ج(#�dوض أو ا������ �::dا�� Tآ�Gل ا�k#� ;$�$ا�
�ت       #���k2����ت و$Eودور ا�����3=�� وا�� (F����$ا������3رح وا�� X����2� T���

F��3���ا� �آ�ر4���K$ا�=���:� ا� �E����ن، ����R����ل إ����Vوا�$�$���;، ����#ر ا ،�
   ����������������������=Nا�� ����������������������/�H]ا� �ه����������������������Gوا���ا���������������������; ذات ا.  

��d�rص           - 2� ��R�?ا� �F�BV ��p\اف ا�$#ا��� ا���NGا�#ول ا Kـd$B 
  8 ،���4�E?وا� �وا�?=��� �����ا#�Vا 'JBام ���#را#d$��Uوا �����=$� ������Vذوي ا

�&$J' /&��������3 وإ!��������� YV��������اء ا  :������� ��������#d��7�������4أ ;��������$���.  
�H����!�ن - 3� ����H/و ،�����p\ات ا������qdاف ������; ا�����NGا����#ول ا K���d$B 

    8 ���4�E?ا� ����E�ا���#و�.، ��$`آ��# ��T أن ا�H���ا!�T ا�$��. HF .���&B���ق ا��
 XE ���B���B ����Hp���3?�� أو 4g���B���� 4&����ل دون اU���$?�دة ا�d���rGص ذوي  

������������������������������/�H]ا�������������������������������اد ا� T���������������������������� ��������������������������������Vا .  
4 -   ��� ،����Vص ذوي ا�dr��#م ا����3واة �; اT4��kl، أن     9&4 �

   ����e&4ا ��8�$�اف �J$4�J' ا�[�H/�� وا��4�t� ا�R�d� وأن 4&:��ا �
  .د�������' �J�������، ��������� /������. ذ�������t� f�������ت اrV�������رات و�HY/������� ا�������:'    

� ��#م ا����3واة               - 5���T ا��� �رآ�، � �����Vص ذوي ا�d�r�� �=�E�B 
���; �T4����k، /���. أ!��� q� ا�$�/����^ وا�$���3��� وا�����v�4�K���d$B ، ا����#ول    
 X������������������أ� T������������������ �2������������������U�=اف ا�$������������������#ا��� ا��������������������NGا:  

� �رآ� ا�d�rGص ذوي اV�����، إ��� أ��:� F�#                ) أ( g�4g�Bو ;�� B
� �������; ا������3$��4ت؛  ������ ������T����E، /����. اq ����!G� ا��v�4������ ا���  

��d��rص ذوي اV������ �e=$���' اq ��!G�   ) ب(� ���R�?ا� ���F�Bن إ����v
 /�J���، ا��v�4���� وا�$�/��J��� ا���R�d� ��V������ و�4�qBه��� وا���� �رآ�    

              '����T ا�$� ��U�=ر ا��#Hا� ��/�B ;�� B ��� �4�tا� _KJ� �H�H&B Xوا���
� ������#م ا��������3واة �����; اT4������kl؛      ������� '�����J� وا�$�����#ر�4 وا��������ارد  

���آT ا���v�4��ـ�    ) ج(Gا �v����ن دk���ل ا�d��rGص ذوي اV������ إ���ـ
  وا�$�/��J������������������������������������������������������������� وا��������������������������������������������������������������F��3�؛

���� �رآ� � ) د(� ������Vل ذوي ا���?N�� ���R�?ا� ���F�Bن إ����v م#��� ����
       ���ا�����3واة ��; اNG?���ل اT4���kl /��. أ!�� q� ا������ وا�$�/���^ وا�$��3
وا��v�4����، ������ /���. ذ����f اq ���!G� ا�$���. �B����رس /���. إN����ر ا�=e����م     
  ا��#رU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.؛

�ت  ) ه��ـ(#��dا� ����� ������Vص ذوي ا�d��rGل ا�:��F ����!�Ev����ن إ
      �����e=$� T����' أ!��� q� ا�$�/����^ وا����F��3� وا�$���3t$ ���ا�� T��� ����#Hا��

�v�4وا��.  
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  ��; اFV:�ءات وا���2!�ت : 31ا���دة 
1 -        f��، ����� /��. ذ��2��U�=ت ا������� HB���م ا���#ول اNG���اف �����; ا���

     T�� ���J=�E�$� ،ا�2&���ث .��/ �#d$3��وا���2!���ت ا�� ��p�:��FVا���2!���ت ا
    ������?B8ا _K��ذ ه���?!{� �����?Eت ا��U��3��ا� K���?=Bو ;��vو .  .��?B أن .��t2=4و

    ����������J� ظ����������?$F8ت وا������������������������ �����������; ا����� .����������4 ������������:  
ا8$[�ل ����7!�ت ا�����ل ��J�/ ��� ،�!�!�� �J ا�$ ���4ت ا��$��H�         ) أ(

�&��4��� ا���2!���ت، �E?����� ا���4�3� واF$���ام �R�:��k� ا�d��rGص ذوي   
  اV�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������؛

ا8$[�ل ���Hا�# ا����2H� دو���� �&���4� HF��ق اV!��3ن وا�&�4��ت             ) ب(
  .واd$���U#ا�JاU�UG����� وا��2����دئ اkG\������ /���. �����; اFV���:�ءات    

2 -     �3���F ،ا������دة _K���J� ����H/و ����J��� '$���4 .���$ت ا������� B���:=) ا���
 �J� ت#J�B .$ت ا��ا�8$�7ء، وd$3B#م ����3�#ة /. K�?=B '��HB اg$�8ا
ا�#ول ا�NGاف ����� هK_ اB8?����� و/�. آ� ) ا��2H��ت ا�$�. �Bا��^         
       ����� X��وا��� 'J����H&� 'J$��Uر��ا�d��rGص ذوي اV������ /��. أY=���ء 

K������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�J���.  
3 -           T�7�Bءات و�:�FVا _K! � ه �اف ��13و���NGا�#ول ا ;�q7B 

��drص ذوي اV���� و��sه'� �J$F�Bإ.  
 

  ا�$��ون ا�#و�. : 32ا���دة 
3�' ا����#ول اNG����اف �`ه������ ا�$�����ون ا����#و�. وg���4g�B_، د������ - 1���B 

��J���د ا��N=���� ا��ا���� إ���� �H&B��9 أه��#اف ه��K_ اB8?������ وH��:#ه�،   �
 B Kd$B�3 ا�8$��7ء،          و�Fو ،��J=�� ����/ ا ا��:#دKJ� ����/و �2U�=#ا��� 

������� ذات ا���:�� وا���$���;         �Vوا �ت ا�#و��������e=ا�� ;��/��. r���اآ� 
        �����Vص ذوي ا�d�rGت ا��e= ���U 8ا��#!.، و .     X� �B و�4��ز أن

.���������������������������������4 ���������������������������������  :ه��������������������������������K_ ا�$��������������������������������#ا��� 
 ��vن ��rل ا�$���ون ا��#و�. ا�d�rGص ذوي اV����� واU�$?�دJB'            ) أ(

=����������^، ������������� /����������. ذ�����������f ا�2�����������ا� ا�p��!V����������� ا�#و�������������؛        
���k T���\ل 2B����دل       ) ب( f���رات، ������ /���. ذ�#���H' �=����ء ا�����ود X�J3���B

������ت وا�2d������ات وا�2������ا� ا�$#ر�24������ وأ/�����X7 ا����رU������ت  ��ا���
  و�J�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������U�HB؛

� ا�������رف  ) ج(����X�J3���B ا�$�����ون /���. �����ل ا�2&����ث وا�&���:�ل �
  ا������������������������������������������������������������������������� وا�$H=���������������������������������������������������������������������؛ 
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=�� وا�8$:�د4��3F ، ا�8$�7ء، ���� /�. ذ���B     f/�� ا���3�#ة ا�$H  ) د(
�� ا��=���ل وا����=��� J3��ا� ��������=E$ا� ��������B 9��4�N T����3 ا�&��:�ل �

����������������������=E$ا� X����������������H! 9����������������4�N T�����������������و ،�J�����������������U�HBو.  
2 -                ��J��� �� K��?=$� ف�N �دو� Xت آ� u�B 8 أ�EFم هK_ ا���دة ا�$gا

����?B8ا _Kت ����� ه�T ا�$gا.  
 

� ا�:��# ا��N=. ا�$=?�K : 33ا���دة �� #Rوا��  
 T��B ا�#ول ا�NGاف، و/�J�J=� �H ا�$=���e�J� ،� B=9�3 واF#ة أو - 1

          .��Bو ،����?B8ا _Kه K�?=$� ��� ����Xp�3 ا��$:=�B ��E&ا� Xkأآ[� دا
     ����E&ا� X��k9�3 دا��=B ������ T�����B إ!�� �ء أو �$2���ر ا��ا���� ����3`��ا8

  (����$d .���/ ������) �$������3 اG������ل ذات ا����:$d �����ا��qH�����ت و�
  .ا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3$��4ت

 �HBم ا�#ول ا�NGاف، و/�J�e=� �H ا��H!�!��� واVدار�4�X�E �$� ، أو             - 2
         f�ف، ���� /�. ذ��qا� �ا�#و� Xkدا X�� ر�Nأو إ! �ء إ T���B أو g4g�B
      ������?B8ا _K��ه g��4g�$� ،�3 ا�8$���7ء��F ،���]ة أو أآ#��Fوا ��H$3�� ������

ل اNG��اف ����T ا8�$2��ر، �=�#         وK�k`B ا��#و   . و�J$4��F ورK��?=B #Rه�   
                  X��� ق��Nو g�آ��� ��H�T���B أو إ! �ء [X ه�K_ ا��l��، ا��2��دئ ا��$�

  .ا��U1�����3ت ا��N=������ ا���=������ �&������4� HF�����ق اV!�����3ن وg4g�Bه�����    
3 -   ���������Vص ذوو ا�d�����rGا ������R�dا���$������; ا�������#!.، و� 'J3�����4 

�� �رآ  ���J�/ و4�� �رآ�ن #��Rا�� ������� .��/ ،'��J� ����� وا��=�e���ت ا���[
��  .آ�

 
  ا���=� ا���=�� �&�Hق ا�drGص ذوي اV���� : 34ا���دة 

1 -           �����Vص ذوي ا�d�rGق ا�H&� ��=� �=�� ` =B )      ����/ ��J4� �ر إ��
 '��U�� .���4”���=���; �$=?���K ا��J���م ا��=��:�ص ���J��� أد!���_ )“ا�q7��$� ،.  

2 -     � ��� .��=Yا T�� ،������?B8ا _K��ء !?���ذ ه#��� m��و� .��/ ،���=�� E$B���ن ا�
�          . ��2kا��� ����?B8ل ا�:F #�� ،�7ء�أ �3$� �=��وgBداد �4�7� ا�

H�#ار_                 ����H4#:B T�$U أو ا!��7� إ X:�$� ،��/��v��F �J$4�7�#ا أ�
  .��Y!�������������������������������������������� ������������������������������������������� � ��������������������������������������������7ا

3 -            '�J� د�J �ا�� T X��4 أ��7ء ا���=� �:?$J' ا� d:�� و�E4!�ن 
����kG\ق ا�������� وا���$���ف �E��� '��J?���ءة وا�2d���ة /��. ا�����#ان ا���Kي      

B  ����?B8ا _Kه ^�qt .           ،�J�&�r� ���3�B #�=� ،ة��#�وا��#ول اNG��اف 
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�T ا����دة     3إ�� أن ��B. ا8�$�2ر ا��ا�� إ�� ا�&E' ا��ارد /. ا�?�Hة            
4  ����������������������������������������������?B8ا _K������������������������������������������ه T������������������������������������������ .  
�ا��ة ا�$�ز4�;    - 4 ; �d$=4 أ��7ء ا���=� ��اqU� ا�#ول ا�NGاف 

��) أ�E�rل ا�&��7رات و         $d X�]�Bا/. ا���دل، و�tا��    ���!�!�Hا� 'e=�ا�
����V�2اء ذوي اdا� �رآ�   .ا���3�p�، وا�$�[�X ا��$�ازن ���=T�3، و

 d$=4���� أ�����7ء ا���=���� ������8$�اع ا�����3ي ����p�� T���� أ�d���rص      - 5
J&r�B' ا�#ول ا�NGاف T�� T ر���4ه� /. ا�$�����ت ���B1 ا��#ول       

�[�. ا��#ول             . ا�NGافY T� �J��:�! XE �$4 .$ت، ا���ا�8$�� _Kو/. ه 
      ������ن �:��&4 T4K��ص ا��d��rGا ���=��اNG���اف، d$=4��� ����4�7� ا�
                   .��]��T أR��ات  ��H�qا�� ��2��sGا ���� ��#د �T اRG��ات و��أ�

 T�B�:�������������������وا�� T4��������������������v�&اف ا���������������������NGا��������������������#ول ا.  
�B TرA4 �#ء              - 6 �Jrأ �$U 8 4$��وز #�� ��Bى أول ا!$���dت /. 

�������?B8ا _K���ا�� . !?����ذ ه '��������T ا������م �Gا����#ول و��4���^ ا �$&���#ة إ����
���# إ���اء أي ا!$��d��ت،               T X�Gا ��� �Jrأ �أر�� X2� ،اف�NGا

 T4�J��r ل /$���ة\��k T�&��rء ا�������U4' أ#��HB �. رU����� 4��#��ه� /�J��� إ���
              T�&�rص ا����d�rGء ����; ا���U`� ��p�� fذ� �H� ا���م T�Gو�4# ا
�$��B���� ا��G���#ي، ���; z����v�B أU�����ء ا����#ول    � ����H/و ،����H4�qا� _K���J�

Gاف               ا��NGا��#ول ا ��Nاف ا�$. J&r�B'، وH4�#م ا��p�H�� ا���Kآ�رة إ��
  ������������������������������������������������?B8ا _K��������������������������������������������ه .��������������������������������������������/ .  

و��4ز أن �4��د ا!$�d$=4  .   'J���d أ��7ء ا���=� �?$�ة أر�; U=�ات    - 7
T اG��7ء ا��2d$=4 T4Kن /�.           . �ة واF#ة  �$U �4�7� أن /$�ة ��s

�f ا���d$!8ت ا���d$!8ت اGو�� J$=B. �=# ا!�7Hء /$�ة ���T؛ و��# B
�r�2ة، d4$�ر رu�p ا�8$��ع ا�� �ر إ��^ /. ا�?�Hة  �T هK_ 5اGو� 

       ��������H4�����9 ا��N T������ �$3������7ء ا�������Gء ه�����81ء ا�������Uا��������دة أ.  
 d$=4��� أ����7ء ا���=��� ا���3$� اvV���/��ن �=��# إ����اء ا��d$!8���ت     - 8

��������T ه��������K_ ا������������دة      ���EF���������م ذات ا����������:� ���������H/، و�ا���د4��������.  
 ا��H$U� أF# أ��7ء ا���=� أو إ�\ن ذ��f ا�����F ./    ،�7� و/�ة أو    - 9

� أداء وا�T��B ،^B�2 ا�#و�� ا��qف ا�$. �� ^Bم �#ر#� ،�k� �2U يG
�4���f ا����1ه\ت و4��3$�/. ا��� �وط     ���k� �2���اk �7��ا�� f��ذ� m&��rر
            �=��T هK_ ا���دة، ����X آ��7 /. ا� ��ا��اردة /. ا�EFGم ذات ا�:

�������������T /$��������������ة ذ��������������f ا�  ��������������H2B ��������������  .��������������k�7�������������\ل 
10 - ������������J� ص������������dا� .�kم ا������������#ا������������e=ا� ������������=��  . B�����������7; ا�
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��' ا��$&��#ة ا������?�T ا�\ز���T وا���ا/��9  - 11����T ا�����م �G4���/� ا 
     ،������?B8ا _K��ءة ������� ه���?E� ���J�J ���=��ا����7ور4� �B .��E��1دي ا�

   ��������������������J� د أول ا�$��������������������ع��������������������H�!ا �  .و4������������������#�� إ�������������������
12 -              �����?B8ا _K�ا��=� `ة ������ ه ��=��� أ��7ء ا�H�$4     T�أ���ره' 

        ���H/ا��$&��#ة، و '���� �����' ا��$&��#ة، ���ا/H��� ا�������� ا���Gارد ا���
������4 وا� �وط ا�$. B&�#ده� ا�������، �; وv�; أه���� �13و���ت               �

  .ا���=������������������������������������������� /������������������������������������������. ا8�$2�������������������������������������������ر  
� ا��J3$\ت وا8$���زات وا�&�:�!�ت          - 13�� �=�� X:&4 أ��7ء ا�

      ���B م�J�� ن�?�E�2اء ا��dا� �J��� X:&4 .$��23      ا��F ،ا��$&�#ة '�� �
���' ا��$&���#ة  Gزات ا�����$�����^ ا�2=����د ذات ا����:�� /���. اB?������� ا� w=���B

�JB�!�:Fو.  
  �HBر�4 ا�#ول ا�NGاف : 35ا���دة 

1 -  '������T ا�����م �G4��9 ا�N T��� ،���=�� HB��#م آ��X دو���� N���ف إ���� ا�
_Kه ����� �JB�\ �T ا�$#ا��� ا��$Kdة �$=?�K ا�$gا�r �4ا�HB ،ا��$&#ة 

              T�اB8?���� و�T ا�$H#م ا��&�ز /. ه�Kا ا��:#د، وذ��k f�\ل /$��ة ���
�#و������ ا�q�����ف ا���=������     � �23����=��� ��������?B8ا _K����ء !?�����ذ ه#����� �����H�.  

2 -             X�ة آ�� f�ذ� �H� ر�4ه��HB اف�NGم ا�#ول ا#HB 4     ��� U�=�ات �
f�����������ذ� ������������=��=J������������ ا� m�����������2�N ��������������  .اX������������G، وآ�����������f�K آ

3 -   ����B �����J���B 2����دئ�   B&���#د ا���=���� أ4���� ����� ����JH�2qB ى و�����ب
&$�4�����������������������������������������������������������������ت ا�$H�����������������������������������������������������������������ر�4.  

4 -             �� ا�#و�� ا��qف، ا�$. HB#م �4�HBه� اGول ا� �X إ���� T��$4 8 
       �HF\ر�4 ا��H$ا� ./ �J�4#HB 92U .$ت ا����. ا���=�، �EBار إدراج ا���

وا�#ول ا�NGاف �#��ة إ��� أن e=B��، �=�# إ��#اد ا�$H��ر�4 ا�$�. HB�#م            
��3`�� إ    .��/ ،���=�����#اد ه��K_ ا�$H���ر�4 ��k T��\ل ������� B$��3'       إ���� ا�

��8!?$�ح وا� ?�/�� وإ�� أن ��B. ا8�$�2ر ا��ا�� إ�� ا�&E' ا��ارد /. 
��������������T ا�����������������دة 3ا�?H���������������ة  4������������������?B8ا _K��������������ه T�������������� .  

5 -           ���� �Y1�B .�$وا��:����ت ا� X� ��4ز أن B#رج /. ا�$�Hر�4 ا���ا
����?B8ا _Kت ����� ه�  .در�� ا��/�ء ��g$�8ا

 
  ا�=�e /. ا�$�Hر�4 : 36دة ا���

��T ا�$�اF���ت    - 1 ����p\ e=B��� ا���=��� /��. آ��4�HB X��� وHB��#م ��� B���ا_ 
�J��� إ���� ا�#و���� ا�q���ف ا���=����  �&Bو ^!` ��� ���و�4���ز . وR�B����ت ��
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���ت dB$�ره���    ���� ا���=��� ���`ي ���و�4���ز . ��#و���� ا�q���ف أن B���د �
 ���R ذات ��/����vت إ������������ إ����� ا����#ول اNG����اف qB أن ����=��� ��

 ���������������������������������������������?B8ا _K������������������������������������������2�����������������������������������������9 هq$�.  
 إذا �k`Bت دو�� �Nف �k`Bا آ��2ا /. �4�HB '4#HB، ��ز ���=�� أن         - 2

               .�/ �����?B8ا _K��2�9 هqB w�&/ �7ورة� �ف ا���=��qا� �ا�#و� �� B
�ت ��Yق �B �J$�ح ���=�، إذا ��'             ��� ��f ا�#و�� ا��qف، اU$=�دا إ�B

 �J��rأ ���Y\Y �7ن��s .��/ �������B T��^ اrV����رH4��#م ا�$4�H��� ذو ا���:  .
                  w�&?ا ا�K�/�. ه �ا��� �رآ �. وB#�� ا���=�� ا�#و��� ا�q��ف ا���=��� إ��

وإذا اm���$��U ا�#و���� ا�q���ف �$H��#4' ا�$4�H��� ذي ا���:��، 2qB��9 أEF���م 
�����������������������������T ه�����������������������������K_ ا��������������������������������دة  1ا�?H������������������������������ة  .  

��' ا��$&��#ة ا�$H���ر�E� �4/��� ا���#ول اNG���اف - 3����T ا�����م �Gا z���$4  .  
�� ا���J��ر             z�$B ا�#ول اNG��اف      - 4��� ;�Uق وا��q! ����HBر�4ه�� �

          ��� ا�8$�ا�Fت وا�$���Rت ا�����#ا!�J و�3�B إ�E!�� اN8\ع �� ./
  . ا��$������������������������������������������H� �K����������������������������������������J_ ا�$H�����������������������������������������ر�4 

5 -  �:���:d$ا��آ����8ت ا�� � X����&B ا���=����، B ��23���F����ا_ \�p����، إ����
' ا��$&#ة و��ا��J و�p�U ا��c�Jت ا��d$:�، أي �HBر�4 Gد94 ا�=Rو

2��� ����� �رة أو ا�����3�#ة ا�$T���$�=H، أو ��T ا���#و�N T�7��$B اف���NGل ا
B �� إ�� X]�� �J$��F هK_ ا�� �رة أو ا���3�#ة، وeF\�� �J�? �B��ت    

��2ت أو ا�rVرات، إن و�#تqا� _Kد ه#:� �JB��R�Bو �=��  . ا�
 

  ا�$��ون ��T ا�#ول ا�NGاف وا���=� : 37ا���دة 
B����3�# أ�����7ءه� /����.    B$�����ون آ���X دو����� N����ف ���; ا���=���� و      - 1

'J$48���������������������������������������������������������������� ع\q��������������������������������������������������������������v8ا.  
��; ا���#ول اNG���اف، ا8�$2���ر ا���\زم    - 2 ���J$�\� .��/ ،���=�� B����. ا�

      .��/ ���� ،������?B8ا _K��2��9 هq$� ���=Nرات ا��#��Hا� g�4g�B Xp���Uوو X23��
  .ذ� f�94�N T ا�$��ون ا�#و�.

  
; ا��c�Jت ا�kGى : 38ا���دة  �=��  �\�� ا�

   ���?B8ا _K9�2 هqB '�#�          .�/ .ا�$���ون ا��#و� ;�� �Bل و���/ ��&! ���� �
 �����������������������?B8ا _K�������������������ه ^��������������������qtB يK�������������������ا����������������������#ان ا�:  

��'      ) أ(Gة اg��Jأ� T��E4���ن ��F T��9 ا��آ���8ت ا��$d:��:� و��sه��� 
 �J$48ق و�q! ./ Xk#4 � 9�2qB ./ �e=ى ا�#� ��]�ا��$&#ة أن �EBن 
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  �������?B8ا _K���م ه����EFأ T��� .   �:���:d$ا��آ����8ت ا�� ��#���B أن ����=��و�
�Jوا� �Jp�2اk رة�  '4#H$� ،��p\�cت ا��d$:� ا�kGى، �B ��23Fا_ 

�J= Xآ �ق و48�q! ./ Xk#B .$ا����8ت ا� ./ ����?B89�2 اqB ن` � .
   '���Gة اg���Jأ� T���و���=���� أن B���#�� ا��آ����8ت ا��$d:���:� و��sه���� 
               .�/ Xk#�B .�$ا�����8ت ا� ./ ����?B89�2 اqB T� �4ر�HB '4#H$� ا��$&#ة

 q ��������������������������������������������������������������������!ق أ���������������������������������������������������������������������q! ؛�J$  
HB�����م ا���=�����، �����#ى ا\q����v�J$48�� �J�����، ���$���� �ور، F�����3     ) ب(

ا�8$�7ء، ; ا�c�J��ت اkG��ى ذات ا��:�� ا��=� `ة ������ ��ه�#ات             
         ��J= X�4��7^ آ ��دو��� �&�Hق اV!�3ن، وذ��t� fض ��vن اB��3ق 
2���دئ ���J���B� ��a��\غ وا�$�اF���ت وR�B����ت �����، وB?���دي         T��

./ Xkوا�$#ا �ا8زدوا���J?pأداء و��  .  
 

  �4�HB ا���=� : 39ا���دة 
   u�HB#م ا���=� آ�HB T�$=U Xر �4�T أ! �J$q إ�� ا������ ا���� وا���
ا�8$��:�دي وا�8$�����.، و�4���ز �J��� أن HB��#م ا�$�اF���ت وR�B����ت      
����ت ا�����اردة ���T ا����#ول      ��� /&���w ا�$H����ر�4 وا����������� �=����ء ���

�f ا�8$�ا�Fت وا�$�R   . ا�NGافB رج#Bو      ��=����ت ا���� /. �4�HB ا�
���Hت ا�#ول ا�NGاف، إن و�#ت�B �!�� �  .إ�

 
��B1 ا�#ول ا�NGاف : 40ا���دة   

1 -  ����t� اف���NGول ا#���� ��B1�� �B$��; ا���#ول اNG���اف ��!$e���م /��. 
�������������?B8ا _K����������2���������9 هq$� 9�����������$B ��`3���������  .ا�=e���������� /���������. أي 

2 -   ��B1� #�H� �' ا��$&#ة إ���T ا���م �Gا ��اف،    4#��NGا��#ول ا 
               �����?B8ا _K�ء !?��ذ ه#�� T� �J�rأ �$U _�:أ� #�� ./ .    T��Gا ��و4�#

� ���ار                    ����ة آ�T�$=�U X أو �=��ء � ��HF\ت ا����ا�8$�� #H� �ا���م إ�
  . ����B1 ا�#ول ا�NGاف

  ا��د4; : 41ا���دة 
����?B8ا _Kا��$&#ة ود4; ه '��T ا���م �Gن ا�E4.  
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  �; ا�$��: 42ا���دة 
             X��E$ت ا����e=ا��#ول و�� ;����� �����?B8ا _K�ه ���z$?4 ���ب ا�$����; �

  T��������' ا��$&����#ة /����. !��4�����رك ا�$2�����را Gا �����H .����/ .��������V30ا 
2007�رس /�ذار.  

 
  ا��g$�8�� �vام : 43ا���دة 

    T�� .���Uار ا������aو� �94 ا���#ول ا�������#:��$� ������?B8ا _K��7; ه��dB
     .����Vا X�E$ت ا���e=وEB��ن ?$�F�� 8!���7م أي       . ا��������!� 

����?B8ا ;��B '� .����Vا X�E$�� ��e=  . دو�� أو 
 

���. : 44ا���دة �Vا X�E$ت ا���e=  
�����.’’ H4��:# ���ـ��2�$ - 1�Vا X���E$ا� ����e=��J ا���#ول ‘‘ E ��B ����e=

   �����J�/ اف�����NGا�����#ول ا �����Jإ�� X����H=Bو ،����� �����Hq=ذات ا�������3دة /����. 
�Xp�3���� 9 ا�$. �J�E&B هK_ اB8?����اk8$:�ص /��� $4 � .   f��B T���Bو

ا��=�e�����ت، /����. �E����Rك إ��اره����� ا��U�����. أو ا!������7q! ،�J�����ق    
     ������?B8ا _K��ه ���J�E&B .��$ا� Xp�3������ 9����$4 �����/ �JR�:��$kا . ~���2Bو

    �JR�:����$kق ا�����q! .����/ ه�ي������ X4#�����B ا��د4����; /������� ������# �����`ي.  
2 -            ��  ‘‘ ��#ول اNG��اف   ا’’ 92q=B ا�rVرات /�. ه�K_ اB8?����� إ�����

  �JR�:�����������������$kود ا#�����������������F .�����������������/ ت�������������������e=ا�� f������������������B .  
T ا���دة    1 و�sGاض ا�?�Hة    - 3 45   T�B�H?ا����دة     3 و   2 وا� T 47 

      .������Vا X��E$�� ����e=�T ه�K_ اB8?������، 8 �4$�# ���`ي �B f�Rد��^  .  
4 -               T��v رج#�=B .�$ر ا���Gا .�/ ،.����Vا X�E$ت ا���e= ��Bرس 

��JHF ،�JR�:��$kق ا���q!  ،اف���NGا���#ول ا ��B1�� .��/ m4�:��$ا� .��/ �
 _Kاف /. ه�N�7ء ا�$. ه. أ�Gا �J�3و ��#د دو���#د T ا�RGات 

����?B8أي       . ا m�Uر��f ا��=��eت �JHF /. ا�$:�m4 إذا B رس��B 8و
z�&R uEوا�� ،m4�:$ا� ./ �JHF �J�/ �7ء�Gا�#ول ا T  .دو�� 

 
  �#ء ا�=?�ذ : 45ا���دة 

ه��K_ اB8?������ /��. ا�����م ا�[\T���Y ا���Kي 4���. B���رA4 إ4��#اع     24��#أ !?���ذ - 1
�$��������������������:#94 أو ا8!����������������������7م � T4� ��������������������ا�� f:��������������������ا� .  

2 -          .����Vا X�E$�� ��e= 24#أ !?�ذ هK_ ا���?B8�23=��� ،� �XE دو�� أو 
� ه��K_ اB8?������ أو �HBه��� رU����� أو B=��7' إ��J��� ����# إ4��#اع    ���B��:#ق �
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�f ا�:�Eك، /�. ا���        B T T4� ا�� f:إ4�#اع         ا� A4ر��B T� T��Y\]م ا��
�JER .  

  
  ا�$&?�eت : 46ا���دة 

1 -   �������?B8ا _K���ع ه����v��� �����/�= 8 �4����ز إ����#اء أي E4 ����?&B����ن 
�J���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������v�sو .  

2 -mت /. أي و��e?&$ا� �&U ��4ز .  
 

  ا�$�#4\ت : 47ا���دة 
1 -              ^�#HB وأن �����?B8ا _K�J� \4#��B ح��$HB ف أن��N ��ي دو�G ��4ز 

���T ا� Gا ���' ا��$&��#ة  إ�������T ا�����م ���}�\غ ا���#ول     . ����م �Gم ا���H4و
            K�2&B m�!ر_ ���� إذا آ����rإ �J�2 إ����N ،�F�$Hا�NGاف �`ي �B#4\ت 

          ��J�/ m2ت وا��F�$Hا�� f�B ./ �e=��#ول ا�NGاف �� ��B1 #H� .  ذا{�/
� اs .�/ ،X��G��7ن أر����                ���{ ا�#ول ا�NGاف �Y ��B1ا�� #H� K2F

\�Vا fذ� T �Jrأ 'Gا �4��ر m&B ��B1ا�� #H�4 ا���م T�Gغ، /}ن ا
�[��� ا���#ول اNG���اف       . ا��$&��#ةY _#���$�4 X4#���B ا�����م أي T���Gم ا#��H4و

��' ا��$&��#ة    �� ���ا�&�v���ة وا����:�B� /��. ا������B1 إ���� ا�������� ا���
     ̂ ���������2H� اف��������NGا��������#ول ا �آ�/������� ����������^ Y�������' إ��������� ��������H/ا����.  

�?H��ة   24#أ !?�ذ ا�X4#�$ ا�Kي �4$�# و   - 2� �H/و �H41     .�/ ا����دة _K�ه T� 
�[�. ��#د ا��#ول               Y ���2��ل ا���دHك ا��E�R #د��غ ���� T T�Y\]ا���م ا�

   X4#�$$��د ا��ا A4ر�B ./ اف�NG. ا       �أي دو�� _���B X4#��$24�#أ !?��ذ ا� '�Y
       �J��2� fR إ4#اع T T�Y\]ف /. ا���م ا��N . �g� X4#�$ن ا��E4 8و

   �������������������������$�  . ^إ8 ���������������������������#ول اNG��������������������������اف ا�$�������������������������. �2
�?H��ة                 - 3� ��H/و ��H4ي �4$��# وK�ا� X4#��$ا����دة      1 و24#أ !?��ذ ا� _K�ه T� 

 �B�����_ آ�/����� ا�����#ول   40 و 39 و 38 و 34و�$4�����F 9����:�ا ���������اد   
             .�]�Y ���2ل ا���دHك ا��ER #د�غ ��� T T�Y\]اف /. ا���م ا��NGا
�#د ا�#ول ا�NGاف /. �BرA4 ا�$���د ا�$��X4#، إذا ���ر ���B1 ا��#ول                

�NGراءاlا/9 ا�$� fاف ذ� .  
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  !�H اB8?���� : 48ا���دة 
 ���4ز Gي دو�� �Nف أن �H=B هK_ ا���?B8� ���r{ر J��B .qk^ إ�

' ا��$&#ة   ��T ا���م �Gا .        Tوz2:4 هKا ا�=K/�! �Hا ��# U=� واF#ة 
�T ا���م ذ�f ا��rVرGا '�3B A4ر�B.  
 

  ا� XE ا���N\� �3\ع : 49ا���دة 
  . !w هK_ اB8?���� /. أ�Erل XJ34 اN8\ع ���4�J$�ح

 
  ��F� ا�=:�ص : 50ا���دة 

  ������Uوا��و �4����g��E!Vوا ��2!�����UVا�=����:�ص ا ��3وى /����. ا�&����������$B
 ������������������?B8ا _K��������������J� ��3��������������!�?وا� �وا������������������� �وا���������������:�=�.  

           '�J� ن، ا��`ذون�v�?ا������ن أد!�_ ا�� ����?B8ا _Kو�; ه ،f�K� �B�2Yوإ
� ا�=&� ا��ا����'J= Xآ ��EF T .  
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        االتفاقيات الخاصة بالرق واالتجار باألشخاصاالتفاقيات الخاصة بالرق واالتجار باألشخاصاالتفاقيات الخاصة بالرق واالتجار باألشخاصاالتفاقيات الخاصة بالرق واالتجار باألشخاص

  

  ا!�23 �� ا����5 ���&ق  -
 
��م  q�'" �# i� 25و I��I� &1926  

   27، و#�� QD*�م ا���دة �A1927رس  9: �3ر�k ��ء ا�'�2ذ
  

��رك، #� �و � 
��i هNM ا!I��� �� �23&�3آ�ل ا���&ر #� �A& ا6AD ا����� �7ة #� 
 &I���، وه� ا���م ا�Mي ��أ #�d ��1955ذ ا!�23 �� ا������ ��م ����و��أ 2. 1953د

، ��IC �/��دة ا�$��$� 1953د���I&  آ��ن 7ة #� A&#= �&�3آ�ل �2ذ ا�����	ت ا��ارد

   .7A ا�I&و�3آ�ل
  

 �# =�����اع أدوات ا��W� ب&Uي 11 �م ا���A 1959ا� (�Q i/Tود  �# ��'C11'�2ذ و 
  �A1959ي  

  
  

 1890-���1889 آ�ن ���� ا�:f ا���م ����B1 ��وآX3 ا����Hد /. 
�N#و ا��gم ��. و�B�k ;v� ��B\��ر ��Gر���ء              ����� 'J!ا أ�=��# أ�
،T��H4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/Gا  

       �����?Bا �����، ا�$�.  1919���م  "  8ي- إن -U��ن ����ن   "و��� آ��ن 
�:f ا���م ا����    � �&�H=B ه���vم و�� T���� ./ ;1885 ا���م f:وا� 

��.     1890واV�\ن ا�:�درT4 /�. ��وآ�X3 ���م       � 'Jg�� أآ�#وا #�� ،
�. ا��ق ����; �Rر_ و��. ا�B8��ر �������9    � X�E�7ء ا�Hن ا���v
  /�������������������������������. ا�2�������������������������������� و/�������������������������������. ا�2&��������������������������������،   

               '�Gا �2:�� u��� ��J=�� .$ا� �ا��ق ا���1$ ��4 ��=�HB ء�v .�و�
  ،4gF / ^���������������������!�41924���������������������ان12ا��$&��������������������#ة /��������������������.  

        f��R X7��?� ^��H�H&B '��B يK��ا���:=�; ا� ;���U�Bل و��E$��U/��. ا �2��sور
�) أ!&�ء ا����'           $d ./ .��$=?�K ا���� ���Uو .���وآX3 و/. ا��[�ر �

   ������?Bا ������ ���J=� T���"  8ي- إن -U���ن �����ن  "���2s���ت ا�$��. أ�
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���:#د �B���رة ا������9 واU8��$���ق، وا�$�ا/��� ���`ن ��T ا����7وري أن      
_KJ� �2�N ،9?$4 m��$rا�$. ا f�B T \�:?B �]�2ت أآ�B�B .�� ،�4�tا� 

  ،����������������������������������������������?B8ا f�������������������������������������������B �������������������������������������������J���  
و!�eا، ���vV/� إ�. ذ�f، إ�. �vورة =; B&��ل ���X ا���d3ة إ��.               
  ����������������������������وف X��������������������������Y��B ����������������������������وف ا����������������������������ق،  

�H���. " ا����#ول ا��������� أد!����_"�����رت q T�����]� m���=��و �������?Bا #���H�
  ) ...اUG�����������ء &Kو/���������� (ا����������:\�F� �K���������J� ����������Jا ا�t����������ض    

  :ا�H?Bا ��. ا�EFGم ا�$����
  1ا���دة 

���T ا��$?���9 ������^ أن d$3���4#م /���. ه���K_ اB8?������� ا�$��4?����ن ا�$�������ن   :  
ه��� ��F��� أو وv��; أي �B wd��r���رس �����^ ا���3��qت     " ا����ق" "1"

،�J7��������������� أو ��������������J�  ا�=����������������� ��������������F T�������������9 ا����E��������������، آ
X� ��B �����; اG/����ل ا�$��. q=4���ي ���J��� أ�B "    ���U���رة ا������9 " "2"

� أ wdr ،9إ�. ر�� ^�4�&B #:� .�� ��t�� ^=� .�d$ز_ أو ا���$Fو ا
و���; اG/��ل ا�$. �q=4ي ����J اF$��ز ر��9 � ��t� ����^ أو �2د�$�^          
                    #:�� .���.، ����� أو �2د��� ��T ر���B 9�' اF$���ز_ �d$و���; أ/��ل ا�

'J� XH! ر��ء أوG�� ر��Bأي ا ،���� ،f�K�2د�$^، وآ  .���^ أو 
 
  2ا���دة 

4              '�����Gا w�d4 �� .�/ 'J=� X�ن ا��$����#ون، آ�$�J# اNG��اف ا���3
 ،^$4���Rأو و ^!�q���U 4$��^ أو��F أو و48$��^ أو ^Bد����U m��&B �����vا���

    f�K�������� �4ا�$�������#ا��� ا���������7ور #��������� K�������d$4 '�������� ^�������!ر آ�#�������Hو�:  
  ��=���������������; ا�B8����������������ر ���������������������9 وا�����2���������������� ������������������^،   ) أ(
�. ا��7H  ) ب(� ،�=Eا��� ��ر���4 و����3#B ،X�����    ا���ق .��� ����ء آ

  .����; �Rر_
  3ا���دة 

���T اNG����اف ا�����3�T ا��$������dB�� T4#����ذ ������; ا�$���#ا���  X���آ #���J�$4
��ه�^                .�/ '�J�H!و 'Jا�g�!ر���ء وإGا T&�r ;�و�� ;�= X�أ� T �2U�=ا��

^������������� ;����������/�B .����������$ا� T?3����������ا� ;������������� .�������������������������� و��Vا.  
و��m  وJ�$4# اNG��اف ا���3�ن ا��$����#ون ��`ن 4$?�وv��ا /�. أU��ع         

��T ا�&H���ق          'J&=���B 9��رة ا��������B ن` ��� ����� ������?Bا .���� T��E�
                   ��J��� m:�! .�$ا� f��B ����2q� X�Y��4 ��T ا��ا�2��ت  'J��وB?�ض �
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 ������?B4���ان17اgF / ^���!�41925  �&���UG�� ���رة ا�#و������$��� ���H� ا��$�
��T 5 و 4 و 3 وا�?H���ات 24 و 23 و 22 و 21 و 20 و 12ا�����اد ( 

  ��. ا�=&�� ا��\زم، �����            ) T ا���/�9 ا�[��!.    ا�?�ع ا�[�!. � ��J?��EB #���
 T�����`ن ��T ا��$?���ه' �����^ أن ه��K_ اB8?������ ا������ ���T?��U X����B T أي 

    T4#���$ا�� T��� ا�:��tة ا�&���� =�J   (ا�NGاف ا��3$F (   ;�vو ./
   T4����klا T4#������$ا�� T������) ����T وT?���U ;���v اNG����اف ا�����3$d4.  

��ن، �X�2       وT ا��$?�ه' ���^ أ�74 أن    e4 T4#���$ا�� T�� ا�NGاف ا��3
�H. ا�&�4� /. أن H�4#وا           q�#ء !?�ذ اB8?���� ا���� ا��Kآ�رة أو ��#_، 
��T اB8?�����ت ا���R�d� J=���� �����/'، ره=��� ����#م ا�d���وج ����. ا��2���دئ    
             �23� ،^!`r T� �# 24#و �J' أن  ،�H��3ة ا��H?ا� ./ �J��ا��=:�ص �

  ��3���B ،���R�dا� 'J$����F      �7ء��Hإ���. ا� T��E� m��ع و����U`� ل���Rا�� 
�. ��Bرة ا����9� .p�J=ا�.  

  4ا���دة 
���Rل إ�. � �=E��3�#ة  Xن ا��$���#ون آ�4$�2دل ا�NGاف ا��3

  .ه#ف ا��7Hء ��. ا��ق و��Bرة ا����9
 
  5ا���دة 

�4$�ف ا�NGاف ا��3�ن ا��$����#ون ��`ن ا�����ء إ��. ا����X ا�H��3ي         
ن 4?��7. إ���. !$����qk �p���ة، وJ�$4��#ون، آ��X  أو ����X ا����d3ة T��E�4 أ

            ^$4��F أو و48$^ أو ^Bد��U m&B ���vا��� '����Gا wd4 � ./ 'J=
��q!^ أو وdB�� ،^$4�R��ذ ����; ا�$�#ا��� ا���7ور4� ��&�1ول دون               U أو

  .B&�ل ا���X ا��3Hي أو ��X ا��d3ة إ�. ��وف XY��B ��وف ا��ق        
    .�������������������������4 ������������������������� .�������������������������� 9������������������������?Bو�������������������������# ا:  

1 .  �EFG�� �=ة            ره��H?ا� .�/ ��J��أد!��_، 8  ) 2(�م ا���H$!8�� ا��=�:�ص �
�4���ز /���ض ا�����X ا�H���3ي أو ����X ا����d3ة إ8 ��T أ���X أs���اض     
،�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

2 .                   ��J�/ ������ ة�d3�ا� X��� �3ي أو�Hا� X�ال ا���g�4 8 .$ا� '����Gا ./
       .�����t��� اsG���اض ا������، X����4 اNG���اف ا����3�ن ا��$�����#ون �

    B �Uا����ر _KJ� #F ;vء إ�.      و���#ر���4 و����3�� ا���E=�، و��#م ا�
      .p�=]$�Uس ا��Uأ .��!�eم ا��d3ة أو ا���X ا��3Hي، � ���p�� X، إ8 �
          .��/. ���; ا�FGال، وداH� ���p��ء أ��� =�U�� ودون إ�2��ر ا�����ل �
E��������������������ن إ���������������������$J' ا���$��������������������د، T�������������������� X��������������������Fا��  



 287

3 .Gا ;��� ./ ،�:$dا�� �4gا���=. ا���آ '���Vت ا�q�U XeB ،ال�F
  .ه. ا��13و�� �T ا����ء إ�. ا���X ا��3Hي أو ��X ا��d3ة

 
  6ا���دة 

 �$F 'J�4� B الg4 8 T4Kن ا��$���#ون ا��J�$4# أو�fc ا�NGاف ا��3
      ����e!Gوا T�!ا���Hا� .?����d�� ب���Hال ا��g��!اض إ�s`��� واف ����s نlا

ز��� ا����3=�!� ��T أ���X إ!?���ذ R�H��# ه��K_ ا�����?B8� ��dB���ذ ا�$��#ا��� ا�\ 
�f ا����d?�تB .�T /�ض ����Hت r#4#ة � T�E�$��.  

  
  7ا���دة 

J�$4# ا�NGاف ا��3�ن ا��$���#ون �`ن 4$�2د��ا !:�ص أ4� ��ا!�T أو 
��ا        ��U�4 و���`ن ،������?B8ا _K��م ه���EF�2��9 أqB X��أ� T�� �J!�=3��4 ����e!أ

'Gا �ا���م ��:2 T�Gآ�رة إ�. اKا�=:�ص ا��.  
 
  8ا���دة 

�3�ن ا��$���#ون ��. أن B&�ل إ�. ا��&�E�� ا�#ا�p��          4$?9 ا�NGاف ا  �
    _K���2��9 هqB ��3 أو��?B ل���F 'J=���� ` ��=B #��� ت����اg! ���4ل ا���#و�. أ#�����

/}ذا �' . اB8?���� إذا �' TE4 /. ا���q$3ع �J$4�3B ����?�و�vت ا���r�2ة
 TEB16 إF#ى ا�#و�$��N T/. ا�=gاع، أو آ�$�ه��، �N/� /. ��و�Bآ�ل 

����#ل ا���#و�.  1920د4���2�3 /آ���!�ن اGول� ����pا�#ا ����E&���� 9��� ا��$�
              ��=�J��، إ X�#ي آ�� �ر4�$U## ا��ا�H�� �H/ره�� وو��$k�� ،اعg=4&�ل ا�
    ���H/و XE ��B ������E&B ���cل ا���#و�. أو إ���. ه�#����� ����pا�#ا ����E&إ���. ا��

 �������?B818ولGا T4� ���B / ������$1907أآ  ���� ا���=����� ���$���4�3� ا����3
  . �، أو إ�. أ4� ه�c� ���E&B� أ�kي���=�ز��ت ا�#و��

 
  9ا���دة 

Gي ��T اNG���اف ا����3�T ا��$�����T���F ،T4# ��4��; ه��K_ اB8?������ أو        
8 4�gم ��� أو  ����?B8ا _KJ� ^��2� أن T��J�#:4 أو 4=7' إ���J، أن �4
               ^!�q��U 4$�^ أو��F أو و48$�^ أو ^Bد���U m&B ���vا��� '����Gا ;���

EF��م ه�K_ اB8?����� آ�J�� أو ����J7، وE4��ن ��^ أن          أو و9�2q$� ^$4�R أ   
         '�����Gا f��B T #Fأي وا 'U�� ،��:?=4=7' /. و�9F8 m، �:�رة 

^�/ �/�N آ�رةKا�� '����Gا T #Fن أي وا�E4 8 'EF أو �:#د أي.  
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  10ا���دة 
        T��إذا F�#ث أن ا�$�gم أF�# اNG��اف ا���3��T ا��$����T4# ا8!�3&�ب 

�T ا���م هK_ اB8?����، وGإ�. ا .qk ر��r{� ا ا8!3&�بKإ�\غ ه ��
            T� XRG92 اN ��#:'، ا�Kي �H4م /�را �}ر�Uل �Rرة Gا �2:��
     ;�� ،T4���klا T4#�����$ا�� T�ه��Kا اrV����ر إ���. �����; اNG���اف ا����3

 ̂ ���������������/ ^\$��������������Uا '��������������B يK��������������ا� A4ر���������������$��� '��������������J  .إ�\
��rV�� mر �^ و8 �34ي ?��ل هKا ا8!3&�ب إ8 إزاء ا�#و�� ا�$. ��

��T ا����م ����:2�         Gر إ��. ا���rVل ا���Rو .��� �=�U �7ء�H!وإ8 ���# ا
'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Gا.  

    '������ ���:#د أي إ�:��?=و/��. وU��; ا�#و���� أن B=��3&� أ4���7 ���:�رة 
�J$4�Rأو و �J!�q�U أو �J$4��F أو �J$48أو و �JBد��U m&B ع�v�.  

 
  11ا���دة 

����م وا�$��. 4$���3وى /��. X��eB ه��K_ اB8?������، ا�$��. B X�&$��U���رA4 ه��Kا ا�
��gي، ��وv� �$���; ا��#ول اG���7ء    E!V!:�ه� ا�?�!3. وا �ا�&��

� 4������م أول !�������3ن�����$F ������J��� '�����Gا �2:������ .�����// X�����41927أ��.  
                     �����?B8ا _K�إ��. ه '�Gا �ا����م ���:2 T��G. ا�4�3$� f�ذ� ��Yأ .�و�
 !�e ا�#ول ا�$. �' �J���B، ��� /. ذ�f ا�#ول ��s اG��7ء /. �:2�            
 �������������������Jه� إ�������������������. ا8!��������������������7م إ����و4������������������# ،'������������������Gا.  

                  T��Gا �� �B أن �����?B8ا8!���7م إ��. ا .�/ ��s�B .�$ا�#ول ا� .�و�
' ����qk �J$2s وأن XU�B إ��^ fR ا8!���7م، ا��Kي      Gا �ا���م ��:2

  .4���������������������������دع /��������������������������. &?�����������������������������ت ا����������������������������:2� 
       T�� X��RG2��9 اN ��#:�����T ا�����م /���را �}رU���ل R���رة Gم ا���H4و

8!�����7م إ����. اNG����اف ا�����3�T ا��$������T4#    اrV�����ر و���f���R T ا 
^�/ ��J\$Uا 'B يKا� A4ر�$��� 'J; إ�\ ،T4�klا .  

 
  12ا���دة 

  ���$E�$��:#94، وB���دع �E��Rك ا�$��:94# /��. � ����v�k ������?B8ا _K��ه
             T�'، ا��Kي H4��م ��}�\م ����; اNG��اف ا���3Gا �ا���م ��:2 T�Gا

  .ا��$������������������������������������������K���������������������������������������J� T4#ا ا4V���������������������������������������#اع 
 4�U 24#أ       f�R �J�إ4�#ا A4ر��B T��ن ?��ل هK_ اB8?���� إزاء آX دو�� 

 �J  .�JH4#:�����������������������������������������������������������B أو ا!�������������������������������������������������������������7
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            'Jا�����$� �����?B8ا _K�ه ��F\:�ا� �H�qن ا����  .وإf�K� �B�2Y، ذX4 ا���[
T أ4��ل T4� وا�� u�dر /. �=�) /. ا���م ا��F/ (م أ���2$��2 U

       �����?&���. أX��R و�F��# 4���دع /��. � ،T4� ���و �$��Uو �p���3��Bت و
'��Gا �:2���.     �دو��� X��إ���. آ X��RGا اK��ه T�� ��#:�� �d3��! X��U�Bو

����.  
  

  
  �&�3آ�ل �����H ا!�23 �� ا����5 ���&ق -

  
  2U1929$��2 / أ4��ل25ا������ /. �=�)، �4م 

' ا��$&#ة �� �  ا�$�# و��ض ��$���; ����� ��ار ا������ ا���
  1953أآ$���  23ا��1رخ /. ) 8-د (794

� A4ر�Bم ا���دة 1953د�2�34  7: =?�ذ#ء ا��EFG �H/3، و   
  

 �# =�����اع أدوات ا��W� ب&Uي 11 �م ا���A 1959 ��'Cا�'�2ذ و (�Q i/Tود 
  �A 1959ي  �#11 

  
  

  إن ا��ول اCD&اف #� هMا ا�I&و�3آ�ل،
  

إذ 7B; /. ا�$�2ره� أن اB8?���� ا�R�d� ����ق، ا������ /. �=�) 4��م             
4��.         ( 1926د4��2�3   / أ4��ل 25 ����# أوآ��m    ") اB8?����� "وا�����3ة /�. 

 ،��������������=�� (p��������������وا�2��������������ت وو� '�������������Gا �:2��������������إ��������������.   
             (p��ا��� _K�J� ع\q�v8ا��$&�#ة ا '�Gا XRا�B ا��?�# أن Tوإذ �Bي 
  وا��ا�2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ت،

.�4 � .�� mH?Bا #�:  
  1ا���دة 

J�$B# ا�#ول ا�NGاف /. هKا ا��B�2آ�ل �`ن �J=�� ���/ ~23B، و/EFG �H��م ه�Kا                
  ������?B8ا .���� ����k#ا�$���#4\ت ا�� .���� T��ا��B�2آ���ل ����ة و!?���ذ ����!�!��T آ���

.7$Hا���^ ا�� .�� �JH2qB آ�ل، و�`ن�B�29 ا�/�  .وا��اردة /. 
 
  2ا���دة 

E4���ن ه��Kا ا��2و�Bآ���ل $�F��� �$�����; أو �2���ل �����; ا���#ول اNG���اف /��.     . 1
�' ا��$&�#ة ��             ���T ا����م �Gن ا��E4 .$ا� ،����?B8ا           اK�J� ،��J= X�إ��. آ X�Uأر #

����������������������������T ا��2و�Bآ�����������������������������ل    �d3����������������������������! ،ض�����������������������������tا�.  
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����������#ول أن z2:���������B أ�Nا/���������� /���������. ه���������Kا ا��2و�Bآ����������ل     . 2� T���������E�4:  
  �$�������������������������������^ دون B&?���������������������������� ���������������������������� `ن ���2���������������������������^،  ) أ(
�����; ا������$&?� ������ `ن �Y ،^�������2�����' ���2�����^ /�����. و������F8 m�����9،  ) ب( ^���������$�  
  .���2H�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^) ج(
3 .��T ا���م �Gي ا#� f�K� .�Uر fR �2ل �}4#اعHا��$&#ة4$' ا� '.  

 
  3ا���دة 

1 .   �$&2��Rن /���^ دو�$���ن ���# أ���EB يK��ا� A4آ���ل /��. ا�$���ر�Bا ا��2وK��24��#أ !?���ذ ه
                          ^��/ z2:�B يK�ا� A4/�. ا�$��ر �دو�� X�إزاء آ f�24#أ !?��ذ_ ���# ذ� 'Y ،^�/ T�/�N

  .�N/��������������������������������� /��������������������������������. ه��������������������������������Kا ا��2و�Bآ���������������������������������ل  
24#أ !?�ذ ا�$�#4\ت ا��اردة /. �/�9 ه�Kا ا��2و�Bآ��ل $�. أY m&2�R�\ث              . 2
و�N z2:�B f�K�� ���2B/�� /�. اB8?�����       . � �ون دو�� أ�Nا/� /�. ا��2و�Bآ��ل   و

�:��J$t ا���#�� أي دو�� أ�N m&2�R/�� /�. اB8?����� ���# ��#ء !?��ذ ا�$��#4\ت            
^��� ��k#ا��.  

  4ا���دة 
' ا��$&#ة و���=�eم اU�UG. ا��Kي  102 T ا���دة 1���H?��� \ة   Gق ا�]� T 

  �' ا��$&�#ة                 ا�$�#B^ ا������ ا������T ا����م �Gل ا��d4 ،ة��H?ا� _K��2�9 هq$� �
�J�� ا��2و�Bآ��ل                kا�$��#4\ت ا�$�. أد X��3�$آ��ل و��Bا ا��2وK�ه X��3$� م��H���
          �J$t�:�� �����?B8آ��ل وا�Bء !?�ذ_، و�= � ا��2و#� A4ر�B ./ Xآ ،����?B8ا .��

X��3$ا� #�� TE� mع و��U/. أ �ا���#�.  
 
  5ا���دة 

��2و�Bآ����ل، ا����Kي B$����3وى /���. ا�&������ !���:�UG�� ^R����2!��       4����دع ه���Kا ا 
' ا��$&�#ة         Gا �!���4g� وا��و�U� وا�:�=�� وا�?�!�3�، /. &?���ت أE!Vوا .

             9�/���� ��H/و �J�4#�B .����ن ا���F#ان �\B?���� ا��$?9 �RGو��� آ�ن ا�=:�ن ا
���gي وا�?�!�              E!Vا T�:�=ي وا�?�!�3.، /�}ن ا�g���E!V9   ه�� ا�=�:�ن ا�/���� .3

���T ا��$���3وT�4 /��. ا�&�����، ��=���� �B$2��� ا�=��:�ص      ��RGا T�:��=ن ا��!�E���U
 ������$ �R�:��! .=�:��وا� .��Uوا��و ��2!���UGا . '������T ا�����م �Gم ا�H���Uو

�T ا��2و�Bآ��ل، ���� /��^ ا���/�9،                  X�R�� ��H2N ��#:ا��$&#ة �}�#اد �Rر 
. �����; ا���#ول اkG���ى Js\�V��� إ���. ا���#ول اNG���اف /��. اB8?������ وآ��f�K إ��� 

' ا��$&#ة   G�7ء /. ا�Gدة              . ا����� ��H/ء !?��ذ ا�$��#4\ت و#�� ��Yأ .��آ��� أ!�^، �
��T ا�����?B8� ����J$t�: ا���#���� ����. ه��Kا  ��#:��ا�[��[���، �H���Uم �}���#اد R���ر 
                  '�G�7ء /�. ا��Gا ���s ا��#ول f�إ�. ����; ا��#ول، ���� /�. ذ� �Js\�V �&=ا�

  .ا��$&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#ة
    ��� f�K�� �B�2Yوإ                   X�2� T� X�ل آ��R�� ��H/و f�K�� ن��v�?م ا�������ن أد!��_، ا��

$��^، �$��X�4K ه��Kا ا��2و�Bآ���ل �}���7ءاJB'، آ��X /��. ا�$���رA4 ا����ارد إزاء     �EF
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^p�7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .إ
' ا��$&#ة /. !���4رك /. هKا ا����م ا����3; ��J�r T آ��!�ن                   Gا �H�Fر /. 

  .د�2�34 ��م أ�) وp���3B� وY\Y� وT�3�k/اGول
 

  �ل X4#�B اB8?���� ا�R�d� ����ق �/9 ��و�Bآ
   2U1926$��2 / أ4��ل25ا������ /. �=�) �4م 

  7/. ا���دة 
' ا��$&#ة"34$��ض ���2رة ��T ا���م �G�2رة " ا� T�" �2:�� ا���م T�Gا

'Gا."  
  8/. ا���دة 

���#ل      "��T �2��رة     " &�E�� ا���#ل ا�#و����     "34$��ض ��2��رة    � ���pا�#ا ���E&ا��
����T �2����رة " !e����م &�E���� ا�����#ل ا�#و������"آ����� 4���3$��ض ��2����رة ، "ا����#و�.

���#ل      1920د4��2�3   / آ��!�ن اGول   ��16و�Bآ�ل  "� ���pا�#ا ���E&���� 9�� ا��$�
  ".ا�#و�.

  10/. ا���دة 
  T�B���H?ا�����دة  2 و 1و/��. ا� T����' ا��$&��#ة "، 4��3$��ض ��2���رة  10 Gا " T���

'"��2رة Gا �2:�."  
  11/. ا���دة 

 ;N�Hف ا��K&Bا����دة         و T�4��.         11 ا�[\Y� ا�kG��ة  ���� ��J=� ��v��$U8ا ;� :  
"          ����s ا���#ول f��ا���#ول، ����� /��. ذ� ;������ ������?B8ا _K��4$���ح ا8!����7م إ���. ه

                   X�Uا��$&�#ة ��# أر '����T ا����م �Gن ا��E4 .�$ا��$&�#ة، ا� '�G�7ء /�. ا�Gا
 ����������������?B8ا T������������ X������������RG2������������9 اN ��#:������������  .إ��R �������������J�������������رة 

��' ا��$&��#ة، ا���Kي   وH4��; ا8!����7م �}4��#ا"����T ا�����م �Gي ا#��� .���Uر f��R ع
             �� �B .�$ى ا���kGو���; ا��#ول ا ����?B8اف /. ا�NGا�#ول ا ;��� ^� �qd4

  ."إ���J هK_ ا���دة، ; إ�\�Js ���$�رA4 ا�Kي B' /�^ إ4#اع fR ا8!��7م
 

  12/. ا���دة 
' ا��$&#ة"34$��ض ���2رة G�2رة " ا� T�"'Gا �2:�."  
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&اف -Dل ا�&ق و3<�رة ا�& �= وا�P�� ��/��*�ا!�23 �� ا�
  وا����ر��ت ا�:���I ���&ق 

 
?�T�v د�. �\!��Hد ��Hار  ��B1 X2� T  ا�$�#ت 

  X41956 أ�� 130رخ /. ا��) 21-د (608ا����u ا�8$:�دي وا��$�8�. 
  �F7  �2�$2U1956رت /. �=�) /. 

  13، و/�EFG �Hم ا���دة 1957 أ���B :30 X4رA4 �#ء ا�=?�ذ
  

  
 �# =�����اع أدوات ا��W� ب&Uي 11 �م ا���A 1959 ��'Cا�'�2ذ و (�Q i/Tود 

  �A 1959ي  �#11 
  

�"�I�  ا��
  
  إن ا��ول اCD&اف #� هNM ا!�23 ��،

  
                    ،_#���  ��� آ�!B m��ي أن ا�&��4� X�E� 9�F آ��Tp �� �ي، E4$�23^ ��#ي 

' ا��$    Gب ا��r رك أن#B m!آ��#   و��� آ�`B ،ة �# �#دت، /. ا���[��ق#&
  إ�E� �����������������J!��4ا����������������� ا����������������� wd ا�2���������������� �ي و�����������������#ر_،

و!�eا إ�. أن اV�\ن ا������. �&H��ق اV!��3ن، ا��Kي أ��=$�^ ا�������                
      ^�t�2B أن .�t2=4 آ��$ � .��[\ أ� ^?R�� ���Uا��$&#ة ر '�� �ا���
���. أ!��^ 8 �4���ز اU��$���ق أF��# أو � w=��4 ،'��Gا �ا��� ��ب وآ�/�� �آ�/��

  .U�����$��2د_، وe&4������ ا�������ق وا�B8������ر �����������R ;��������� 9������ره�� ا
�. 4�N�9 إ�q��ل ا���ق                � 9H&B #� م#H$ا� Tو��� آ�!B m#رك أن 4g#ا 

، "اB8?����� ا�R�d�� �����ق    "و��Bرة ا����9 =K ا���m ا�Kي �H#ت /��^         
، وا��ا���� إ���. ه��U1926 _K��2$��2 / أ4����ل25ا�������� /��. �=���) 4���م 

،��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�tا�  
=�e��    1930�$�2ره� اB?���� ا��d3ة ���م وإذ 7B; /. ا   m��Rوا �� و

ا�����X ا�#و����� ا��H���م ���^ ����. أ�Yه��� ��T إ����اءات �d3����� X:��$Bة أو   
  ا�����������������������������������������������������������������������X ا�H���������������������������������������������������������������������3ي، 

��T أن إزا���� ا����ق و�B���رة ا������9       ،f��ذ� ;�� ،���=�� .���� m��!و����� آ�
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واG��اف وا����ر�Uت ا� J�2� ����ق ��' H&$B�9 ���# /�. ����; أ!&��ء                
  ا�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'،

��T ا��ا���� اlن أن B���7ف إ���.  و���#  z2��Rأ!��^ ���# أ f�K��� ����2B رت����
��� JB#ف 1926اB?���� ��م ��EB ����?Bا ،�J���?، ا�$. 4$�ا�4�U XRن 

إ���. EB[���) ا��J���د، وN=���� ودو����� ����. ا����3اء، ��t��� إ�q���ل ا����ق      
  و�B��������رة ا�����������9 واG���������اف وا����رU��������ت ا�������� J�2� �����������ق،  

.�4 � .�� mH?Bا #�:  
 

  اG��اف وا����ر�Uت ا� J�2� ����ق : اGولا�?�ع 
  1ا���دة 

T ا�#ول ا�NGاف /. هK_ اB8?���� ���; ا�$�#ا��� ا�$� ���4�              Xآ Kd$B
�$=?���K ا�����. وا����7ور4� ���R��ل B��#ر���4     � �����Hا� �ا�$�� ���4 ���sو
و����3�� ا���E=� إ�. إ��qل اG��اف وا����ر�Uت ا�$���� أو ه��ه��،   

��J أم ���' 4�� ���F    (��4��B �J[���� اU��$�� و ���r اء���Uا����ق"��ده���، و "
T اB8?���� ا�R�d� ����ق، ا������ /. �=�) 4��م          1ا��ارد /. ا���دة     

  :U1926�������������������������������������������������������2$��2 / أ4���������������������������������������������������������ل25
إ�Uر ا�T4#، و�4اد �f�K ا�&�ل أو ا��v�; ا�=���' ��T ارJB��ن �T4#                ) أ(

               ،^���� T4#�� �!���v ^�� ;���B wdr ت�#k أو ��:d ا� ^B�#k '4#H$� 
�ت d$3�B 8#م �$�:?�� ه�Kا ا��T4# أو          #dا� _KJ� �?:=ا�� ���Hا� m!إذ آ�
&����������#دة،   �����������J$��2N ت أو�#����������dا� _K����������ة ه#���������� T����������EB '�����������  

��gم، ������ف أو          ) ب( wd�r أي ;�vل أو و��F f�K�� و4��اد ،�!�=Hا�
                 wd�r أرض .��� X���4ق، ��`ن �4��� و��?B84�9 ا�N T�� ن أو�!�Hا�

  wd ��ا ا�K��J� ���=���ت #��k م#��H4 وأن ���k�  ،ض����ض أو ���\ ����� ،
  ،^�����������������������vو �������������������������tB �����������������������4�F f�����������������������  ودون أن �4

  :أي ������������T اG��������������اف أو ا����رU�������������ت ا�$������������. z�������������$B  ) ج(
"1 "       9���F f�����B دون أن ،\����/ ����J�4وgB أة، أو����ا������# �$���gو�4 ا

��J��� أو   � .��R��ا����/�، و�H���ء ���#ل ����. أو ��=��. J4��G ;/#��4��� أو �
  �JB�����UG أو Gي k� wd����r����� أو أ4����� ��������� أ�d����rص أk�����ي، 

"2 "                  wd �� ^�$زو� T�� 9 ا�$=��زل�F ^�$�=z ا�gوج أو أB��U^ أو ��2
  ،���������������������k� ض����������������������أو  T���������������������Y ء���������������������H� ،���������������������k�  

"3 "          ،�k� wdr .إ� XH$=4 �Yإر ،�Jا���أة، �#ي و/�ة زو� X�� ن�E  إ
أي ���T اG�����اف أو ا����رU����ت ا�$���. FG z�3���B���# اT4�����G أو     ) د(
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     ��� ���=3��' X��?N أو �اه��9 دون ا�[���$� ،.��R���ة إ���. آ���J���، أو �
�H� ،�k� wdrء ��ض أو �\ ��ض، ��. ��:# اt$�U\ل ا�X�?q أو               

^�  .ا���اه9 أو اt$U\ل ��
   2ا���دة 

�����اف وا����رU���ت ا����Kآ�رة /��. ا�?H���ة  � #��F ;��vو ����t�)ج ( T��
��T ه��K_ ا�����?B8�J�$B ،��# ا���#ول اNG���اف ���`ن B?���ض، �=��#   1ا�����دة  

   Bواج، وgا� T3� �2U�=��; ا����ء إ�. إ���اءات  ا�&���، F#ودا د!�� 
                    ^�$H/ا� T�� ا��F ��ا���ن �4��ب إ`�� T���2Hا�� Tو��g�ا� T� XE� z�3B
              X��3�B ;�� �Bو ،�:�$d#!��� أو د4=���  �q��U واج �&�7رgا� .��

  .��Hد ا�gواج
  ��Bرة ا����9 : ا�?�ع ا�[�!.

  3ا���دة 
1 .                X�H=ا ا�K�ه �و���&��، أو �Uو �4`� �k� .إ� #�� TXH! XE 4 ا����9 

      _K�اف /�. ه�NGا�#ول ا T�!ا�� �e! ./ ��p�=� �أو اr8$�اك /�^، ��
اB8?������، و4$����ض ا�d��rGص ا���T4K 4��#ا!�ن �K��J_ ا������4� ����H���ت    

  .r�������������������������������������������������������������������������#4#ة ��������������������������������������������������������������������������#ا 
K��d$B ا���#ول اNG���اف �����; ا�$��#ا��� ا�?������ ��=��; �����م ا���T?3      ) أ. (2

                d�rGا �ا�����9، و�����2� X�H! T� ��J�ص وا��p�qات ا�$�. X��&B أ�\
  .ا���T4K 4��#ا!�ن �K��J_ اG/����ل أو ��d$��U#ام ا�����' ا����K��J� .=Nا ا�t���ض    

Kd$B ا��#ول اNG��اف ����; ا�$�#ا��� ا�?����� �E?���� ��#م اd$�U#ام                 ) ب(
�X������������H! .������������/ �J ا����������������9 F�������������Uو �������������JBرا�q�ا!Jc������������ و.  

���ت ��t��� آ?�����        . 3��B$2���دل ا���#ول اNG���اف /��. ه��K_ اB8?������ ا���
   Kd$B ��� .�B T#ا��� ��&/�E� �B��رة ا�����9، وHB��م آ�X            ا�$=9�3 ا��� _

=�J �}�\غ اkG��ى �`�4� ��F�� ا�B��ر �������9 و�`4�� &�و��� 8رEB��ب                  
�J��  .هK_ ا����4� X:B إ�. �

   4ا���دة 
T?U T أ4� دو��  �=�?U �4إ�. أ `���F z2:4ا �:�رة ���� أي ر��4 9

����?B8ا _Kف /. ه�N.  
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  �اف وا����ر�Uت ا� J�2� ����ق ا��ق واG�: ا�?�ع ا�[��{
  5ا���دة 

/��. أي ����# ���' X�E$3��4 /���^ ����# إ�q���ل أو ه���� ا����ق أو اG����اف أو    
T هK_ ا���?B8�XE 4 ، ��#ع أو آ�.     1ا����ر�Uت ا��Kآ�رة /. ا���دة      

           ���g=3$�7) ا�� � wdr أو ���.      -أو وTU ر��9 � ���8#�U��اء �
  ���k� �2��U يG أو ^����H�� أو ^���vآ���� -و    ،f��اك /��. ذ��$��r8ن ا���E4

� �=��e! ./ ��p ��ا!�T ا�#ول ا�NGاف /. هK_ اB8?����، و$34&9 ��
^� 'J��EBار m2]4 T  .ا�H:�ص 

 
   6ا���دة 

XE ��4 اU��$���ق k� wd��r���، أو إs���اؤ_ ���`ن 4$&���ل ه��� !?��3^ أو   . 1
            T�!ا��� ��e! .�/ ���p�=� ��T ����^ إ��. ر���9، �� �k� �:dr 4&�ل

̂        ا�#ول ا�NGاف /   � 'J��EBار m2]4 T. . هK_ اB8?����، 34$&9 ا���Hب 
��� !?����F .��/ ^3��� ا��&�و���� أو ا�$��#Xk أو اr8��$�اك /��.       G2��9 اq=4و

 #:�����������������������������Hا ا�K�����������������������������ه .�����������������������������������������������������������1ا�ة �.  
���T ه���K_ 1ره=���� �`EF����م ا�?H����ة اJ$���U8\��� ا�����اردة /���. ا������دة   . 2 

اء  �T ه�K_ ا����دة أ��F .�/ �7�4�� إs��              1ا���?B8�92q=B ، أ�EFم ا�?H��ة      
        ����g=إ���. ا�� ^������ T�� ���k� wd ��� �2 �=?��3^ أو��J4 أن .���� ����tا�
ا��3$�7?� ا�$�.  '�=�B��T أي �T اG���اف أو ا����رU��ت ا���Kآ�رة          

��� !?��F .��/ ^3���ل ا��&�و���� أو ا�$��#Xk أو       . 1/��. ا�����دة  G2��9 اq=4و
#:Hا ا�Kه .�  .اr8$�اك /. 1ا�ة �
 
  ��Bر4) : ا�?�ع ا��ا�;

  7ا���دة 
  _K���������������������������������������اض ه����������������������������������������sG�������������������������������������������?B8ا:  

�z   ) أ(q:آ�� ه� ��ف /�. اB8?����� ا�R�d�� �����ق        " ا��ق"�4=. 
 وR��?� �&���ل أو وv��; أي �B wd��r���رس �����^   1926ا���H���دة ����م 

أي E4 wd�r��ن   " ا�����9 "ا�3��qت ا�=���� �9F T ا����E��، و�4=�.    
      ،;�����������vا ا��K�����������ن /�����������. ه������������E4 أو �ا�&������������� _K�����������ه .�����������/  

�z ) ب(q:3$�7?"و�4=. ا�� ��g=�E4 �:drن /. " �wdr ذو 
�Fل أو وv; ه� !$��� أي T اG���اف أو ا����رU��ت ا���Kآ�رة /�.       

����������������������������T ه����������������������������K_ اB8?��������������������������������، 1ا�������������������������������دة    
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�z  ) ج(q:��، وX� ��4، �����; اG/����ل ا�$��.   "�B���رة ا������9 "و�4=��. 
     .���� ����t�� ^�=� .���d$ز_ أو ا����$Fأو ا ��� wd��r ��Uأ ���J��q=4��ي �

4�^ إ�. ر��9، و���; اG/��ل ا�$.�&B #:� 9ز ر����$Fا �J�� �q=4ي �
�.، ���� أو �2د��، ��T ر���9             d$�2د�$^ و���; أ/��ل ا�� ��t� ���^ أو 
���، أي ا�B���ر         ��� ،f�K���2د�$��^، وآB��' اF$����ز_ ����. ���:# �����^ أو 

�#d$3ا�� XH=ا� ���Uو m!أ�4 آ� 'J� XH! ر��ء أوG��.  
 

u�dا���: ا�?�ع ا� ~��2Bاف و�NGا�#ول ا T�� ت ا�$��ون���  
  8ا���دة 

1 . ;J�$B# ا�#ول ا�NGاف /. هK_ اB8?���� ���$��ون /��� ��=�J و
K�?=$ا� ;v�' ا��$&#ة ��t� وv; ا�EFGم ا��اردة أ�\_ Gا.  

' ا��$&#ة �Rرا . 2��T ا���م �Gا إ�. ا��U�4 اف �`ن�NGا #J�$4و
� X��B أو _Kd$B إداري ���#B م وأي�e! أي ��!�ن وأي T^ إ!?�ذا 

����?B8ا _Kم ه�EFG.  
7$� ا�?�Hة . 3H�� ه��H��ت ا�$. $4���T ا���م �}�\غ ا���Gم ا�H42 

T هK_ ا���دة إ�. ا�NGاف ا�kGى وإ�. ا����u ا�8$:�دي 
 ^� ;�q74 #� ش�H! 9 ا��?�#ة /. أيp�Yا�� Tوا�8$���. آ�gء 

ق أو ��Bرة ا�����t� u� و��R�B ;vت �#4#ة T أ�X إ��qل ا��
����?B8ا _Kع ه�v�  .ا����9 أو اG��اف وا����ر�Uت 

  
�� : ا�?�ع ا��3دس�$k م�EFأ  

   9ا���دة 
����?B8ا _Kه .�� �?&B أي X2H4 8.  

 
   10ا���دة 

أي !gاع �Fل B?��3 هK_ اB8?���� أو T�� ` =4 ،�JH�2qB دول أ�Nاف 
 ��E&ا��#ل ا�#و��� /��J و8 �34ي �94�N T ا�$?�وض، 4&�ل إ�. 

�� أي T ا�NGاف /. ا�=gاع، � �' B$?9 ا�NGاف N .��=�ء �
  .ا���=�� ��. H4�N� 4�3B� أ�kي
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   11ا���دة 
� اGول ��B �Jr Tز. 1$F ����?B8ا _Kه XeB/ ^���41957 �F�$ 

�::d$' ا��$&#ة أو /. وآ��� G�7 /. ا� �دو� �وه. . �$���; أ4
�ه�!� �$:#94 ا�#ول �J$ن �# و���EB .$ك ا�$:#94 . ا��ER دع�Bو

' ا��$&#ة، ا�Kي 24�~ �KJا ا�$:#94 ���; ا�#ول ��T ا���م �Gي ا#�
  .ا������ وا��=�7�

 4$�ح ا8!��7م �KJ_ ا���?B8� 4G� ���41957^ /و��# اGول ��B Tز. 2
' ا��$&#ة أو /. وآ��� $d::�، أو 4G� دو�� G�7 /. ا� �دو�

B ي�kإ�. ا8!��7مأ �J$�ا��$&#ة �# د '�� �و�E . ;H4ن ا������ ا���
' ا��$&#ة، ��T ا���م �Gي ا#� .�Uا!��7م ر fR ا8!��7م �}4#اع

  .ا�Kي 24�~ �KJا ا8!��7م ���; ا�#ول ا������ وا��=�7�
  
  
   12ا���دة 

1 .BاKا� 'E&��� ��$�$ا�� ��s '����Gا ;��� .�� ����?B8ا _K92 هq=B .
 ��s '����Gا T��4�R�، وا��3$���ات و��sه� � ��v�dوا�

ا��$�و����� ا�$. �EBن أ4� دو�� �Nف 13و�� � T��JB��\ ا�#و���، 
T هK_ ا���دة، أن �4�T، 2و��. ا��qف ا���=.، ره=� �`�EFم ا�?�Hة  

��' أو �Vا ،�Jإ�� ^�#ي ����B^ أو H4#:B^ هK_ اB8?���� أو ا!��7
s '����Gا �آ=$�� ��p�H�B ����?B8ا _Kه �J��� 92q=$U .$ا� �ا��$�و���� ��

  .�KJا ا�$���; أو ا�$:#94 أو ا8!��7م
�� /��J ا��Hا!�T أو ا����ر�Uت ا�#U$�ر4� ���qف . 2q$B ���F �4أ ./

��' ��s ا��$�و���.، �Vا اKJ� 923�2ل ا��Hو���. ا��$ ��s � '���V أو
� _#J� .=ف ا����qل ا�K24 .�B ا�Jr � � .=Yا ��J�&:�ل k\ل 

 ��s '���V�2ل ا� .�� ،����?B\� �ا��$�و���� �ا�#و� ;���B A4ر�B
��بq�2ل، أن . ا��$�و���. ا��Hا ا�Kه .�� X:F .$و��. ا��qف، 

f�K� ا���م T�Gا �qd4 . أو '���Vا .�� ����?B8ا _K92 هq=B وإذ ذاك
�T ا���ما����G' ا����3ة /. هKا ا�qkVر Gا ^�/ _�H�B يKا� A4ا�$�ر K=.  

� � �ة ا�� �ر إ���J /. ا�?�Hة . 3=YVا �JrGا ��J�. ا�Y ا!�7Hء �
 �p�$=� ا���م T�G}�\غ ا� �اف ا���=��NGم ا�#ول ا�HB ،�H��3ا�

ا�� �ورات ; ا��s '����G ا��$�و����� ا�$. �EBن ا�NGاف ا��Kآ�رة 
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13و�� � T��JB��\ ا�#و _K9�2 هqB m���� وا�$. �EB 8ن �# �2
����?B8ا.  

   13ا���دة 
24#أ !?�ذ هK_ اB8?���� /. ا�$�رA4 ا�Kي �EBن /�^ اY=$�ن T ا�#ول �# . 1

�J�/ T�/�N �$&2Rأ.  
و/��� ��# ذ�f 24#أ !?�ذه� إزاء آX دو�� أو إ���' /. �BرA4 إ4#اع . 2

B ./ آ�رة أوKا�� �94 ا�#و�#:B ا!��7م أو fR ر�qkVا A4ر�
��' ا��Kآ�ر�Vا .�� �J��2q!��.  

   14ا���دة 
=Y �J\ث . 1 Xآ �2���$�. /$�ات � ����?B8ا _K9�2 هqB '3H4

�?�Hة � �H2N ����?B8ء !?�ذ ا#� A4ر�B ./ �J=U1 T=�ات، و2B#أ اGو�.  
  .13ا���دة 

2 . ^J��B ر��r{� fوذ� ،����?B8ا _Kه T �&3=B ف أن�N �دو� XE�
T ا!�7Hء /$�ة ا�3=�ات  X�Gا .�� �Jrأ �$U X2� ا���م T�Gإ�. ا

�T ا���م �}�\م ���; ا�NGاف ا�kGى �`ي . ا�[\ث ا���ر4�Gم ا�H4و
^�/ ^�H�B 'B يKا� A4ا ا�=�ع و���$�رKه T  .إ��rر 

�34ي ?��ل ا8!3&���ت �#ي ا!�7Hء /$�ة ا�3=�ات ا�[\ث . 3
  .ا���ر4�

، �# 12ا�$. �EBن /��J هK_ اB8?����، و/�EFG �Hم ا���دة /. ا�&�8ت . 4
$�و���. ��qف �، �q$34; هKا  ��s '���. إ�� �H2q= m&2Rأ

��' ا���=.، ���B^ إ��rر إ�. �V�2ل اHو� fذ� #�� T�F ف، /. أي�qا�
 fذ� wd4 � ./ ��H$3�T ا���م ��8!3&�ب T اB8?���� �:�رة Gا

'���Vر و24#أ !?. ا��rVل ا�Rو .�� �=U ور��ذ ا8!3&�ب �#ي 
�T ا���م، ا�Kي �H4م �}�\م ���; ا�NGاف �`ي إ��rر Gآ�ر إ�. اKا��

^�/ ^�H�B 'B يKا� A4ا ا�=�ع و���$�رKه T.  
 
  15ا���دة 

 ��!�2UG�� �JR�:! ���&�3وى /. ا�$B .$ا� ،����?B8ا _Kدع ه�B
��4g� وا��و�U� وا�:�=�� وا�?�E!Vوا �!�&?���ت أ ./ ،��3!

' ا��$&#ةGا . XRG92 اN �J= ��#:�T ا���م �Rرة Gو�4# ا
Vر�J��U إ�. ا�#ول ا�NGاف /. هK_ اB8?���� وآf�K إ�. ���; 

' ا��$&#ة واG��7ء /. ا��آ�8ت G�7ء /. ا�Gى ا�kGا�#ول ا
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�::d$ا��.  
�K� ن�v�?م ا������ن أد!�_، ا���� ،f�K� �B�2Yل وإ�RG�3 اF f

Jp�7' /. ا�$�رA4 ا�Kي {� ����?B8ا _Kه X�4K$� ،^$�EF X2� T Xآ
'J= X�7ء آ  .�Je4 إزاء إ

' ا��$&#ة، /. �=�)، /. هKا ا���م ��Fر /. ا��E$� اGور�. �
T ا���م أ�) وp���3B� وU$� /ا���3; �Jr T أ4��ل �2�$2U

T�3�kو.  
  

  
  

II----القانون الدولي اإلنساني القانون الدولي اإلنساني القانون الدولي اإلنساني القانون الدولي اإلنساني         

        

   :اتفاقيات جنيف األربع -1          

  
   جنيف ؛1949 غشت 12تاريخ االعتماد  -
  ؛1950 ماي 21الدخول حيز التنفيذ دوليا  -

  ؛1956 يوليوز 26أودع المغرب أدوات التصديق في  -

  .1967 يناير 26الدخول حيز التنفيذ وطنيا  -
  

 

ـ   تحسين حال الجرحى والمرضى   االتفاقية األولى خاصة ب    �   سلحة فـي الميـدان    بالقوات الم
 .1949أغسطس /آب12المؤرخة في 

 القوات المسلحة في البحار لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى اتفاقية جنيف الثانية �

 االتفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب �

 االتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين �
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  تحسين حال الجرحىاألولى الخاصة باتفاقية جنيف 

  بالقوات المسلحة في الميدان رضى والم

  
في جنيف  الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود إن

بقصد مراجعة اتفاقية جنيف لتحسين حـال الجرحـى   ، 1949 أغسطس 12 أبريل إلى/ نيسان 21 من
   :قد اتفقوا على ما يلي ،  1929 يوليه/تموز 27 المؤرخة في والمرضى بالجيوش في الميدان،

  
  الفصل األول
  أحكام عامة

 )1(المــادة 

   .جميع األحوال تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه االتفاقية وتكفل احترامها في
  

 )2(المــادة           

ب المعلنة أو أي الحر عالوة على األحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه االتفاقية في حالة
المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها  اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف السامية

 .بحالة الحرب

األطراف السامية المتعاقدة،  تنطبق االتفاقية أيضاً في جميع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي إلقليم أحد
 .سلحةم حتى لو لم يواجه هذا االحتالل مقاومة

النزاع طرفاً في هذه االتفاقية، فإن دول النزاع األطراف فيها تبقى مع ذلك  وإذا لم تكن إحدى دول    
قبلت هذه األخيرة  بها في عالقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم باالتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا ملتزمة

 .أحكام االتفاقية وطبقتها

 )3(المــادة 

المتعاقدة، يلتزم كل  زاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف الساميةفي حالة قيام ن
   :طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية 

األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين -1
ن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجـاز أو ألي           ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون ع     
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سبب آخر، يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علـى العنـصر أو                  
 .اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر

باألشخاص المذكورين أعاله، وتبقى محظورة في  لقولهذا الغرض، تحظر األفعال التالية فيما يتع
 : جميـــــــــــع األوقـــــــــــات واألمـــــــــــاكن  

والتشويه، والمعاملة القاسـية،   االعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، )أ
  والتعذيب،

  الرهائن، أخذ )ب
 حاطة بالكرامة،المعاملة المهينة وال االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص )ج

العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تـشكيالً قانونيـاً،    إصدار األحكام وتنفيذ )د 
  .الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة وتكفل جميع

  :بهم يجمع الجرحى والمرضى ويعتني2- 
يب األحمر، أن تعرض خـدماتها علـى   غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصل  ويجوز لهيئة إنسانية

  .النزاع أطراف
أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل األحكام  ع وعلى أطراف النزا

في تطبيق األحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني  وليس. االتفاقية أو بعضها األخرى من هذه
   .ألطراف النزاع

 )4(المــادة 

والمرضى وأفراد الخدمات  ىالمحايدة أحكام هذه االتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحتطبق الدول 
الذين يصلون إلى أراضيها أو يحتجزون بها،  الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة ألطراف النزاع،

   .وكذلك على جثث الموتى
 )5(المــادة 

إلى أن تتم إعادتهم  ةلعدو، تنطبق هذه االتفاقيبالنسبة لألشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة ا
   .النهائية إلى أوطانهم

 )6(المــادة 

 و 31 و 28 و 23 و 15 و 10 عالوة على االتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد
السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى مـن   ويجوز لألطراف 37 و 36

 وال يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الجرحى والمرضى،. تسويتها بكيفية خاصة بالمناس

الممنوحـة لهـم    أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه االتفاقية، أو يقيـد الحقـوق  
  .بمقتضاها

ات مادامت االتفاقية والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه االتفاق  ويستمر انتفاع الجرحى
فـي   عليهم، إال إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخالف ذلك في االتفاقات سالفة الذكر أو سارية

  .أكثر مالءمة لهم اتفاقات الحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير
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 )7(المــادة 

أي حال من  لخدمات الطبية والدينية، التنازل فيال يجوز للجرحى والمرضى، وكذلك أفراد ا
أو بمقتضى االتفاقات الخاصة  األحوال جزئياً أو كليةً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه االتفاقية،

   .المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت
 )8(المــادة 

مـصالح أطـراف    ف برعايـة تطبق هذه االتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكل
موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين،  و طلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخالف. النزاع

ويخضع تعيين هؤالء المندوبين لموافقة الدولة التي  .مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة
  .لديها سيؤدون واجباتهم

 .أقـصى حـد ممكـن      مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية، إلى         هيلوعلى أطراف النزاع تس    

في أي حال من األحوال حدود مهمتهم بمقتـضى   ويجب أال يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها
وال . مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيهـا بواجبـاتهم         هذه االتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة     

استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلـك بـصفة اسـتثنائية     اال إذيجوز تقييد نشاطهم إ
   .ومؤقتة

 )9(المــادة 

 االتفاقية عقبة في سبيل األنشطة اإلنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية ال تكون أحكام هذه

والمرضى وأفراد  رحىللصليب األحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة بقصد حماية وإغاثة الج
   .المعنية الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع
 

 )10(المــادة 

فيها كل ضـمانات   لألطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر
  .الحامية الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه االتفاقية على عاتق الدول

والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم ألي سبب كان  وإذا لم ينتفع الجرحى 
دولـة   حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة األولى أعاله، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلـى  بجهود دولة

اقية بالدول الحامية التـي  االتف محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه
ــزاع  ــراف النــــــــــ ــا أطــــــــــ   .تعينهــــــــــ

الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنـة   فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى
بالمهام اإلنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه االتفاقية،  الدولية للصليب األحمر، االضطالع

  .الهيئة اً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذهرهن أو أن تقبل،
تحقيق األغراض المذكورة أعاله،  أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن  وعلى أية دولة محايدة

 عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليهـا تجـاه   أو قدمت هي
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الضمانات الكافية  مذي ينتمي إليه األشخاص المحميون بمقتضى هذه االتفاقية، وأن تقدطرف النزاع ال
   .تحيز نإلثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دو

خاص يعقد بين دول تكـون إحـداها مقيـدة     ال يجوز الخروج على األحكام المتقدمة في أي اتفاق
بسبب أحداث الحرب، ولو بـصفة مؤقتـة، وعلـى     و حلفائهاالحرية في التفاوض مع الدول األخرى أ

  .هام منها األخص في حالة احتالل كل أراضيها أو جزء
الدولة الحامية في هذه االتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة  ة وكلما ذكرت عبار

   .بالمعنى المفهوم من هذه المادة لها
 )11(المــادة 

التي ترى فيها أن  حامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخالفات في جميع الحاالتتقدم الدول ال
أطراف النزاع على تطبيق  ذلك في مصلحة األشخاص المحميين، وعلى األخص في حاالت عدم اتفاق

  .أو تفسير أحكام هذه االتفاقية
أحد األطراف أو  ى دعوة ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم ألطراف النزاع، بناء عل

الـسلطات المـسئولة عـن الجرحـى      من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى األخص ممثلي
االقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة  والمرضى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية، عند

وللدول الحاميـة أن  .  تحقيقاً لهذا الغرضالمقترحات التي تقدم لها وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ. مناسبة
ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلـى دولـة    تتقدم، إذا رأ

   .أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب األحمر لالشتراك في هذا االجتماع محايدة
 

  الفصل الثاني
  الجرحى والمرضى

 )12(المــادة 

وغيرهم من  ةوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحيجب في جميع األح
  .األشخاص المشار إليهم في المادة التالية

بهم دون أي  نىت وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يع
السياسية أو أي معايير مماثلة  ءضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو اآلرا تمييز
العنف معهم، ويجب على األخص عدم قتلهم  ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال. أخرى

خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون عالج أو رعايـة   أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب
  .أو تلوث الجروحلمخاطر العدوى باألمراض  طبية، أو خلق ظروف تعرضهم

  .وحدها  وتقرر األولوية في نظام العالج على أساس الدواعي الطبية العاجلة
  .االعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن  وتعامل النساء بكل
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معهـم،    وعلى طرف النزاع الذي يضطر إلى ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه أن يترك
الطبية لإلسهام في العناية  فراد خدماته الطبية والمهماتبقدر ما تسمح به االعتبارات الحربية، بعض أ

   .بهم
 )13(المــادة 

   :تنطبق هذه االتفاقية على الجرحى والمرضى من الفئات التالية 
أفراد القوات المسلحة التابعين ألحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة            )1

  .لمسلحةتشكل جزءاً من هذه القوات ا التي
أفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى، بمن فيهم أعضاء حركـات المقاومـة             ) 2

المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع و يعملون داخل أو خارج اإلقليم الذي ينتمون إليـه،              
أو الوحـدات   حتى لو كان هذا اإلقليم محتالً، على أن تتوفر الشروط التالية في هـذه المليـشيات                 

 :المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها 

 عن مرءوسيه، أن يقودها شخص مسئول -أ 

 يمكن تمييزها من بعد، أن تكون لها شارة مميزة محددة -ب

 أن تحمل األسلحة جهراً، - ج

   .بقوانين الحرب وعاداتها أن تلتزم في عملياتها -د 
ة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو لسلطة ال تعترف بهـا الدولـة            أفراد القوات المسلح  ) 3

 الحاجزة،

يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منهـا، كاألشـخاص    ألشخاص الذينا)  4
وأفـراد   الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، المدنيين

لديهم تـصريح مـن    ات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكونوحد
   .القوات المسلحة التي يرافقونها

أفراد األطقم المالحية، بمن فيهم القادة والمالحون ومساعدوهم في الـسفن التجاريـة وأطقـم               ) 5
لمعاملة أفـضل بمقتـضى أي أحكـام        الطائرات المدنية التابعة ألطراف النزاع، الذين ال ينتفعون         

  أخــــــــــرى مــــــــــن القــــــــــانون الــــــــــدولي
سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة              ) 6

القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظاميـة، شـريطة أن يحملـوا                 
 .لحرب وعاداتهاالسالح جهراً وأن يراعوا قوانين ا

 

  )14(المــادة 

والمرضى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في  يعتبر الجرحى، (12(مع مراعاة أحكام المادة 
   .أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب أيدي العدو، أسرى حرب، وتنطبق عليهم
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 )15(المــادة 

إبطاء جميـع   نلقتال، يتخذ أطراف النزاع دوفي جميع األوقات، وعلى األخص بعد االشتباك في ا
وسوء المعاملة، وتأمين  التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب

وكلما سمحت الظروف،يتفـق علـى    سلبها عالرعاية الالزمة لهم، وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومن
ونقل الجرحى المتروكين  تيبات محلية إلمكان جمع وتبادلتدبير عقد هدنة أو وقف إطالق النيران أو تر

الجرحى  وبالمثل، يمكن االتفاق على ترتيبات محلية بين أطراف النزاع لجمع أو تبادل .في ميدان القتال
والمهمات الطبية إلى  والمرضى في منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية والدينية

   .تلك المنطقة
 )16(ـادة المـ

التحقق مـن هويـة    على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على
ويجب أن تشمل هـذه  . الخصم الجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلى الطرف

  :أمكن ما يلي  المعلومات إذا
 

 اسم الدولة التي ينتمون إليها، )أ  

 الفرقة، أو الرقم الشخصي أو المسلسل، لجيش، أوالرقم با )ب 

 اللقب، )ج 

 األولى، االسم األول أو األسماء ) د  

  الهوية، أية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الميالد،و تاريخ )ه 
 الوفاة، تاريخ ومكان األسر أو  )ز 

  .الوفاة معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب )ح 
 

 122 المادة معلومات المذكورة أعاله بأسرع ما يمكن إلى مكتب االستعالمات المشار إليه فيال وتبلغ

وعلى هذا المكتب أن  1949 أغسطس/آب 12 بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في من اتفاقية جنيف
  .يتبعها هؤالء األشخاص وإلى الوكالة المركزية ألسرى الحرب يينقلها إلى الدولة الت

المكتب المذكور شهادات الوفاة أو قوائم بأسماء  أطراف النزاع ويرسل كل منها لآلخر عن طريقوتعد 
كما يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة . الواجب الموتى مصدقاً عليها على النحو

 أهمية بتحقيق هوية المتوفى، والوصايا األخيرة أو أي مستندات أخرى تكون ذات المزدوجة الخاصة
أو  والنقود، وعلى وجه العموم جميع األشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية ألقاربه،
ترفق بها  وترسل هذه األشياء وكذلك األشياء التي لم يعرف أصحابها في طرود مختومة. معنوية

كاملة بمحتويات وقائمة  إقرارات تتضمن جميع التفاصيل الالزمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين،
   .الطرود
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 )17(المــادة 

أن دفن الجثث أو حرقها بجري لكل حالة على حدة بقدر مـا تـسمح بـه     يتحقق أطراف النزاع من
الجثة بدقة، وفحص طبي إن أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة، والتحقق مـن   الظروف، ويسبقه فحص

إذا  ى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيـق الهويـة  ويجب أن يبق. المتوفى، والتمكن من وضع تقرير هوية
ال يجوز حرق الجثث إال ألسـباب صـحية قهريـة أو     .كانت مزدوجة أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة

وفي حالة الحرق، تبين أسبابه وظروفه بالتفصيل في شهادة الوفاة أو فـي   .ألسباب تتعلق بديانة المتوفى
  .الموتى المصدق عليها قائمة أسماء

التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر ديـنهم إذا أمكـن، وأن    وعلى أطراف النزاع
االستدالل  تحترم، وتجمع تبعاً لجنسياتهم إذا أمكن، وتصان بشكل مالئم، وتميز بكيفية تمكن من مقابرهم

اف النزاع إدارة رسمية لتسجيل أطر وطلباً لهذه الغاية، وعند نشوب األعمال العدائية، تنشئ. عليها دائماً
والتحقق من هوية الجثث أياً كان موقع المقابر، ونقل الجثـث   المقابر، لتيسير االستدالل عليها فيما بعد،

هذه األحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلـى أن   وتنطبق. إلى بلد المنشأ
  .د المنشأالتصرف فيه طبقاً لرغبات بل يتم

اإلدارات عن طريـق   وحالما تسمح الظروف، وبأقصى حد عند انتهاء األعمال العدائية، تتبادل هذه
 قوائم تبين بها بدقة مواقع المقابر وعالماتها 16 مكتب االستعالمات المذكور في الفقرة الثانية من المادة

   .المميزة، وكذلك بيانات عن الموتى المدفونين فيها
                                     

 )18(المــادة 

والمرضـى   يجوز للسلطات العسكرية أن تلتمس مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحـى 
. الحماية والتسهيالت الالزمة والعناية بهم تحت إشرافها، مع منح األشخاص الذين يستجيبون لهذا النداء

استيالئه عليها، يتعين عليه أن يمنح بالمثـل    أو إعادةوفي حالة استيالء الطرف الخصم على المنطقة
  .ذاتها هؤالء األشخاص الحماية والتسهيالت

العسكرية للسكان وجمعيات اإلغاثة، حتى في المناطق التي غزيت أو احتلت، بأن  وتسمح السلطات
احترام  المدنيينطوعاً الجرحى أو المرضى أياً كانت جنسيتهم وبأن يعتنوا بهم، وعلى السكان  يجمعوا

  .ضدهم هؤالء الجرحى والمرضى، وعلى األخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال عنف
  .عناية للجرحى أو المرضى نم يدان بسبب ما قدمه ال يعرض أي شخص لإلزعاج أو 
المادة دولة االحتالل من االلتزامات التي تقع عليها إزاء الجرحى والمرضى  ال تخلي أحكام هذه 
 .جالين الطبي والمعنويالم في
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  الفصل الثالث
  الوحدات والمنشآت الطبية

 )19(المــادة 

للخدمات الطبيـة، بـل    ال يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة
سقوطها في أيدي الطرف الخصم،  وفي حالة. تحترم وتحمى في جميع األوقات بواسطة أطراف النزاع

ال تقدم من جانبها العناية الالزمـة للجرحـى    رادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة اآلسرةيمكن ألف
  .  هذه المنشآت و الوحداتوالمرضى الموجودين في

أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعاله تقع بمنـأى   وعلى السلطات المختصة
  .ةالهجمات على األهداف الحربي عن أي خطر تسببه

  
 )20(المــادة 

اتفاقية جنيف  ال يجوز الهجوم من البر على السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى
 أغسطس/ آب 12 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في

1949.  

  
 )21(المــادة 

التابعة للخدمات الطبيـة   لطبية المتحركةال يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات ا
غير أنه ال يجـوز وقـف   . تضر بالعدو إال إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها اإلنسانية، في أعمال

جميع األحوال المناسبة مهلة زمنيـة معقولـة دون أن    الحماية عنها إال بعد توجيه إنذار لها يحدد في
  .يلتفت إليه

  
 )22(المــادة 

المكفولة لهـا بمقتـضى    الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة أو منشأة طبية من الحمايةال تعتبر 
   19 :المادة

ى كون أفراد الوحدة أو المنشأة مسلحين ويستخدمون األسلحة في الدفاع عن أنفسهم أو عن الجرح )1
  الذين يعنون بهم، والمرضى

رس مرافق، وذلك في حالة عدم كون الوحدة أو المنشأة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو ح) 2
  مسلحين، وجود ممرضين

احتواء الوحدة أو المنشأة على أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من الجرحى والمرضى ولم تسلم ) 3
  اإلدارة المختصة، بعد إلى

وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة أو المنشأة دون أن يكون هؤالء األفراد ) 4
  مات جزءاً أساسياً منها،المه أو هذه
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امتداد النشاط اإلنساني للوحدة أو المنشأة الطبية أو أفرادها ليشمل العناية بالجرحى أو المرضى ) 5
 .المدنيين

 

  )23(المــادة 

األعمال العدائيـة، أن   يجوز لألطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، وألطراف النزاع بعد نشوب
مناطق ومواقع استشفاء منظمـة بكيفيـة    األراضي المحتلة إذا دعت الحاجة،تنشئ في أراضيها، أو في 

وكذلك حماية األفراد المكلفين بتنظيم وإدارة هـذه   تسمح بحماية الجرحى والمرضى من أضرار الحرب
أن تعقد عنـد نـشوب    ويجوز لألطراف المعنية .باألشخاص المجمعين فيها ةبالعناي المناطق والمواقع و

ولها . االستشفاء التي تكون قد أنشأتها ه اتفاقات فيما بينها لالعتراف المتبادل بمناطق ومواقعنزاع وخالل
بهذه االتفاقية مع إدخال التعـديالت التـي قـد تراهـا      أن تستخدم لهذا الغرض مشروع االتفاق الملحق

الحميـدة لتـسهيل    والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب األحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها .ضرورية
 .إنشاء مناطق ومواقع االستشفاء واالعتراف بها

  
  الفصل الرابع

  الموظفــــون
 )24(المــادة 

 األحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن يجب في جميع

والموظفين المشتغلين  اض،الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من األمر
  .الملحقين بالقوات المسلحة بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية، وكذلك رجال الدين

  
 )25(المـــادة 

الذين يدربون خصيصاً الستخدامهم عند الحاجة  يجب بالمثل احترام وحماية أفراد القوات المسلحة
 في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو المرضى كممرضين أو حاملين مساعدين لنقاالت

يؤدون هذه المهام في الوقت الذي يقع فيه احتكاك مع العدو أو عندما  نقلهم أو معالجتهم، وذلك إذا كانوا
  .سلطته يقعون تحت

  
 )26(المــادة 

الوطنيـة   موظفـو الجمعيـات   24 في المادة يوضع على قدم المساواة مع الموظفين المشار إليهم
النحو الواجب من  صليب األحمر وغيرها من جمعيات اإلغاثة الطوعية المعترف بها والمرخصة علىلل

الموظفون المشار إليهم فـي تلـك    قبل حكوماتها، الذين يستخدمون في تنفيذ نفس المهام التي يقوم بها
مـن  كـل طـرف    وعلى .واللوائح العسكرية نهذه الجمعيات للقواني المادة، شريطة خضوع موظفي

يكون قد رخص لها بتقـديم   األطراف السامية المتعاقدة أن يخطر الطرف اآلخر بأسماء الجمعيات التي
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ويتم هذا اإلخطار في وقت السلم أو . المسلحة مساعدتها تحت مسئوليته للخدمات الطبية الرسمية لقواته
 .ي لهذه الجمعياتوعلى أي حال قبل بدء أي استخدام فعل عند بدء األعمال الحربية أو خاللها،

  
 )27(المــادة 

خدمات موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية إلـى   ال تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة
موافقة مسبقة من الحكومة التـي تتبعهـا الجمعيـة وعلـى      أحد أطراف النزاع إال بعد حصولها على

 وهذه الوحدات تحت إشراف طرف النزاعويوضع هؤالء الموظفون .ترخيص من طرف النزاع المعني

ويلتـزم  . المحايدة هذه الموافقة إلى الطرف الخصم للدولة التي تقبل المساعدة وتبلغ الحكومة .المذكور
 وال تعتبـر هـذه  . ه لهاماستخداالنزاع الذي يقبل هذه المساعدة بإبالغ الطرف الخصم قبل أي  طرف

األولى ببطاقـات   ين تزويد الموظفين المشار إليهم في الفقرةويتع .المساعدة بأي حال تدخالً في النزاع
  .وذلك قبل مغادرتهم البلد المحايدة الذي يتبعونه، 40 تحقيق الهوية المنصوص عنها في المادة

  
 )28(المــادة 

إذا وقعوا في قبضة الطرف الخـصم   26و 24 المادتين ال يجوز استبقاء الموظفين المشار إليهم في
 .وعــددهم تقتــضيه الحالــة الــصحية ألســرى الحــرب واحتياجــاتهم الروحيــة اإال بقــدر مــ

 ومع ذلك، فإنهم ينتفعون، علـى أقـل  . الموظفون الذين يستبقون بهذه الكيفية أسرى حرب وال يعتبر

، 1949 أغـسطس /آب 12 تقدير، بجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في

العسكرية للدولة الحـاجزة،   هم الطبية أو الروحية في إطار القوانين واللوائحويواصلون ممارسة مهام
وذلك لخدمة أسرى الحرب الذين يفـضل أن   وتحت سلطة اإلدارة المختصة فيها ووفقاً آلداب مهنتهم،

ويتمتع هؤالء الموظفون أيضاً من أجل . الموظفون المذكورون يكونوا من القوات المسلحة التي يتبعها
 :الروحية بالتسهيالت التالية  سة مهامهم الطبية أوممار

ألسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفيات  يرخص لهم بعمل زيارات دورية -أ 
 .الغرض السلطات الحاجزة تحت تصرفهم وسائل النقل الالزمة لهذا وتضع. الواقعة خارج المعسكر

أعلى رتبة موجودة هو المسئول أمـام سـلطات   طبيب في  في كل معسكر، يكون أقدم ضابط -ب
ولهذا الغرض، تتفق أطـراف  . بأنشطة الموظفين الطبيين المستبقين المعسكر الحربية عن كل ما يتعلق

 األعمال الحربية بشأن موضوع أقدمية الرتب المتقابلة لموظفيها الطبيين، بمـن فـيهم   النزاع عند بدء

ويكون لهذا الطبيب ورجال الدين حق االتصال المباشـر   .26 دةموظفو الجمعيات المشار إليهم في الما
وتقدم لهـم هـذه الـسلطات كافـة     . في جميع المسائل الخاصة بواجباتهم بسلطات المعسكر المختصة

 .بشأن المراسالت التي تتعلق بهذه المسائل التسهيالت الضرورية

 الداخلي، فإنه ال يجـوز  الموظفين المستبقين في معسكر يخضعون لنظامه على الرغم من أن  - أ
أثناء األعمـال   تتفق أطراف النزاع .أي عمل يخرج عن نطاق مهامهم الطبية أو الدينية إلزامهم بتأدية

  .إجراءاته العدائية بشأن إمكان اإلفراج عن الموظفين وتحديد
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ء األحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من االلتزامات التـي تقـع عليهـا إزا    ال يخلي أي حكم من - ب
  .المجالين الطبي والروحي أسرى الحرب في

  
 )29(المــادة 

أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو، ولكنهم يستخدمون  25 يعتبر األفراد المشار إليهم في المادة
 .مادامت هناك حاجة لذلك في أداء المهام الطبية

  
 )30(المــادة 

إلـى طـرف   ، 28  بمقتضى أحكام المـادة يعاد الموظفون الذين ال يكون استبقاؤهم أمراً ضرورياً
وإلـى حـين    .لعودتهم وتسمح بذلك الضرورات الحربيـة  النزاع الذي يتبعونه بمجرد أن يفتح طريق

تقدير، بجميع أحكـام اتفاقيـة    ومع ذلك، فانهم ينتفعون، على أقل. عودتهم، ال يعتبرون أسرى حرب
ويواصلون تأدية مهامهم تحـت  ، 1949 أغسطس/آب 12 جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة

بجرحى ومرضى طرف النزاع الـذي يتبعـه هـؤالء     إمرة الطرف الخصم، ويفضل تكليفهم بالعناية
واألدوات  ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الشخصية واألشياء ذات القيمـة  .الموظفون

   .الخاصة بهم
 )31(المــادة 

بـصرف النظـر عـن أي     30 يعادون إلى طرف النزاع بمقتضى المادةيتم اختيار الموظفين الذين 
الرأي السياسي، ويفضل أن يتم وفقاً للترتيب الزمني لوقوعهم في قبضة العدو  اعتبار للعنصر أو الدين أو

 .الــــــــــــــــــصحية ولحــــــــــــــــــالتهم

المـوظفين  أن تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء األعمال العدائية النسبة المئوية من  ويجوز ألطراف النزاع 
  .يستبقون تبعاً لعدد األسرى، وكذلك توزيع هؤالء الموظفين على المعسكرات الذين

  
 )32(المــادة 

وما لم يتفق على  .العدو إذا وقعوا في قبضة 27 األشخاص المشار إليهم في المادة ال يجوز استبقاء
م طرف النزاع الذي كانوا فـي  إلى إقلي – إذا تعذر ذلك – ذلك، يصرح لهم بالعودة إلي بلدهم أو خالف

يواصلون  وإلى حين عودتهم، .المقتضيات الحربية خدمته، بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك
النـزاع   تأدية مهامه تحت إمرة الطرف الخصم، ويفضل تخصيصهم للعناية بجرحى ومرضى طرف

هم الخاصة واألشياء ذات القيمـة،  رحيلهم متعلقاتهم ومهمات ويحملون معهم عند .الذي كانوا في خدمته
لهـؤالء   وتـوفر أطـرف النـزاع    .أمكن وسائل المواصالت التي تخصهم واألدوات واألسلحة، وإذا

التـي تعطـى    الموظفين أثناء وجودهم تحت سلطتها نفس الغذاء والمأوى والمخصصات والرواتـب 
كافياً مـن حيـث الكميـة     الويجب أن يكون الغذاء على أي ح. للموظفين المناظرين لهم في جيوشها

  .المعنيين والجودة والتنوع لتأمين توازن صحي طبيعي للموظفين
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  الفصل الخامس
  المباني والمهمــات

 )33(المــادة 

التابعة للقـوات المـسلحة مخصـصة لرعايـة      تبقى المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة
ومخـازن المنـشآت    وتظل مباني ومهمـات  .الخصم الجرحى والمرضى إذا وقعت في قبضة الطرف

ال يجوز تحويلها عن الغرض الذي  الطبية الثابتة التابعة للقوات المسلحة خاضعة لقوانين الحرب، ولكن
ومع ذلك، يجوز للقـادة فـي   . الجرحى والمرضى تستخدم من أجله مادامت هناك حاجة إليها لرعاية

عاجلة شريطة أن يكونوا قد اتخـذوا مـسبقاً التـدابير    الحربية ال الميدان استخدامها في حالة الضرورة
وال يجوز تعمد تـدمير المهمـات والمخـازن    .والجرحى الذين يعالجون فيها الالزمة لراحة المرضى

   .المادة المشار إليها في هذه
 

 )34(المــادة 

 ممتلكـات  لها االنتفاع بمزايا هـذه االتفاقيـة   تعتبر منقوالت وعقارات جمعيات اإلغاثة التي يحق
 .خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المحاربة بمقتضى قوانين الحرب وعاداتها إال في  وال يجوز ممارسة حق االستيالء المعترف به للدول
 .راحة الجرحى والمرضى حالة الضرورة الملحة، وبعد تأمين

  
  الفصل السادس
  النقل الطبــي

 )35(المــادة 

لطبية شأنها شأن الوحدات الطبية المهمات ا يجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والمرضى أو
الطرف الخصم، فإنها تخضع لقـوانين   وفي حالة وقوع هذه الوسائل أو المركبات في قبضة .المتحركة

بالعناية بالجرحى والمرضى الموجودين فيها فـي   الحرب شريطة أن يتكفل طرف النزاع الذي يأسرها
ــاالت  ــع الحــــــــــــــــــــ  .جميــــــــــــــــــــ

وسائل النقل التي يحصل عليهـا عـن طريـق     يهم، وجميعويخضع األفراد المدنيون الذين يحصل عل
  .العامة االستيالء، لقواعد القانون الدولي

  
 )36(المــادة 

المستخدمة كلية في إخالء الجرحى والمرضـى،   ال يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، أي الطائرات
نب الدول المحاربـة عنـد   والمهمات الطبية، وإنما تحترم من جا وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية
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 أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين جميع الـدول المحاربـة   طيرانها على ارتفاعات وفي

 .المعنية

السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة المنصوص عنها في  وتحمل على سطوحها
وسائل تمييز أخرى يمكن االتفاق عليها  وتزود بأية عالمات أو. إلى جانب أعالمها الوطنية 38 المادة

الطيران فوق أراضي العـدو أو   يحظر .أو في أثنائها بين الدول المحاربة عند نشوب األعمال العدائية
. الطبية ألي أمر يصدر إليها بالهبوط تمتثل الطائرات.ذلك أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على خالف

   .ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث  للطائرةوفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن
أرض يحتلها العـدو، يعتبـر الجرحـى     وفي حالة الهبوط االضطراري على أرض العدو أو على

  .بعدها وما 24 الخدمات الطبية طبقاً للمادة ويعامل أفراد. والمرضى وكذلك طاقم الطائرة أسرى حرب

  
 )37(المــادة 

يجوز للطائرات الطبية التابعة ألطراف النـزاع أن   ام الفقرة الثانية من هذه المادة،مع مراعاة أحك
تهبط على أرضها أو مائها عند الضرورة أو للتوقـف لفتـرة    تطير فوق أراضي الدول المحايدة، وأن

على المحايدة مسبقاً بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل ألي أمر بالهبوط  وعليها أن تبلغ الدول. قصيرة
وال تكون في مأمن من الهجوم عليها إال إذا طارت في مسارات وعلـى ارتفاعـات   . الماء األرض أو

 .المعنية أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة وفي

للدول المحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها  غير أنه يجوز
ما لـم يتفـق    النزاع وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة على جميع أطراف. ا عليهاهبوطه أو

الذين  خالف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى على
 القـانون  حيثما يقتـضي  يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناء على موافقة السلطات المحلية،

وتتحمل الدولة التي ينتمـون  . الحربية الدولي ذلك، بحيث ال يستطيعون االشتراك مجدداً في العمليات
   .إليها نفقات عالجهم واحتجازهم

  الفصل السابع
  الشارة المميزة

 )38(المــادة 

صليب أحمر على أرضية بيضاء، وهو  من قبيل التقدير لسويسرا، يحتفظ بالشعار المكون من
 .الطبية في القوات المسلحة تلوب العلم االتحادي، كشارة وعالمة مميزة للخدمامق

الهالل األحمر أو األسد  ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدالً من الصليب األحمر،
الشارتين أيضاً في مفهوم هذه  والشمس األحمرين على أرضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين

  .االتفاقية
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 )39(المــادة 

المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية وذلك  توضع الشارة على األعالم وعالمات الذراع وعلى جميع
  .المختصة تحت إشراف السلطة الحربية

  
 )40(المــادة 

عالمـة   على الذراع األيـسر ، 27و 26 وفي المادتين، 24 يضع الموظفون المشار إليهم في المادة
  .وتختم بخاتمها ة تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربيذراع ال

بطاقـة  ، 16 هؤالء الموظفون، باإلضافة إلى لوحة تحقيق الهوية المشار إليها فـي المـادة   ويحمل
  .خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة

باللغـة   وتحـرر .  يسمح بوضعها في الجيبوتكون هذه البطاقة من نوع ال يتأثر بالماء، وبحجم 
. ورتبته ورقم قيده الشخصي الوطنية، ويبين بها على األقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميالده

البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بـصمته   وتحمل. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه االتفاقية
تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر  وتكون بطاقة .الحربية ةوتختم بخاتم السلط. أو كليهما معاً

ويمكن ألطراف النـزاع أن  . األطراف السامية المتعاقدة االستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش
وتخطر بعضها بعضاً عند بـدء األعمـال   . االتفاقية على سبيل المثال تسترشد بالنموذج الملحق بهذه

وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية، إذا أمكن، من صورتين على األقل . الذي تستخدمه جالعدائية بالنموذ
  .هماادولة المنشأ بإحد تحتفظ

أو من  يجوز، بأي حال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعاله من شاراتهم، أو بطاقات هويتهم، وال
بديلة ويحـق لهـم    ى نسخةويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول عل. حقهم في حمل عالمة الذراع

   .استعاضة الشارة
 )41(المــادة 

بيضاء في  وذلك أثناء قيامهم بمهام طبية فقط، عالمة ذراع، 25 يضع الموظفون المبينون في المادة
  .وتختم بخاتمها وسطها العالمة المميزة ولكن بأبعاد مصغرة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية

العسكرية التي يحملها هؤالء الموظفون علـى نـوع التـدريب    مستندات تحقيق الهوية  وينص في
  .الذراع الذي حصل عليه حاملها، والطابع المؤقت لواجباته وحقه في حمل عالمة الخاص

  
 )42(المــادة 

باحترامها،  االتفاقية المميز إال فوق الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي هذه االتفاقية ال يرفع علم
المتحركة وفي المنشآت الثابتـة   ويجوز في الوحدات .الحربية  بناء على موافقة السلطةوال يتم ذلك إال

غير أن الوحدات الطبيـة  .تتبعه الوحدة أو المنشأة أن يرفع إلى جانبه العلم الوطني لطرف النزاع الذي
زمة، بقدر مـا  النزاع اإلجراءات الال تتخذ أطراف .االتفاقية التي تقع في قبضة العدو ال ترفع إال علم
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للوحدات والمنشآت الطبية ظاهرة بوضـوح لقـوات    تسمح المقتضيات الحربية، لجعل العالمة المميزة
  .الحتمال وقوع أي اعتداء عليها العدو البرية والجوية والبحرية تالفياً

  
 )43(المــادة 

قديم خدماتها إلى دولة التي يكون قد رخص لها بت يتعين على الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة،
الدولة  أن ترفع مع علم االتفاقية العلم الوطني لتلك، 27 المادة محاربة بالشروط المنصوص عنها في

ويمكنها في جميع  ..42 هذه الدولة تستخدم الصالحية التي تمنحها لها المادة المحاربة، إذا كانت
ختصة تقضي بخالف ذلك، أن ترفع علمها من السلطة الحربية الم األحوال، إذا لم تكن هناك أوامر

  .قبضة الطرف الخصم الوطني، حتى إذا وقعت في

  
 )44(المــادة 

هذه المادة، ال يجوز اسـتخدام شـارة الـصليب     باستثناء الحاالت المذكورة في الفقرات التالية من
سلم أو فـي  سواء في وقت ال" صليب جنيف"أو " األحمر الصليب"األحمر على أرضية بيضاء وعبارة 

الوحدات والمنشآت الطبية، والموظفين المحميين والمهمات المحمية  وقت الحرب، إال لتمييز أو حماية
على  وينطبق الشيء نفسه. االتفاقية واالتفاقيات الدولية األخرى التي تنظم مثل هذه األمور بمقتضى هذه

وال يجوز لجمعيـات  . للبلدان التي تستخدمهابالنسبة  38 الشارات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة
أن تستخدم الشارة المميزة التي  26 وغيرها من الجمعيات المشار إليها بالمادة الصليب األحمر الوطنية

 .المــــادة تمــــنح حمايــــة االتفاقيــــة إال فــــي إطــــار أحكــــام هــــذه

 مر أو األسد والـشمس أو الهالل األح(ذلك، يجوز للجمعيات الوطنية للصليب األحمر  وباإلضافة إلى

األحمر في أنشطتها  أن تستخدم في وقت السلم وفقاً لتشريعاتها الوطنية اسم وشارة الصليب) األحمرين
وفي حالة متابعة هذه . للصليب األحمر األخرى التي تتفق مع المبادئ التي وضعتها المؤتمرات الدولية

مكن اعتبارها مانحة للحماية التي تقتـضيها  بحيث ال ي األنشطة في وقت الحرب، يكون استخدام الشارة
أبعاد صغيرة نسبياً، وال يجوز وضعها على عالمات الـذراع أو فـوق    االتفاقية، وتكون الشارة ذات

الدولية التابعة للصليب األحمر وموظفيها المعتمدين حـسب األصـول    ويسمح لألجهزة .المباني أسطح
  .ضاء في أي وقتاألحمر على أرضية بي باستخدام شارة الصليب

وبإذن صريح من إحدى الجمعيات الوطنية للصليب  يجوز بصفة استثنائية، ووفقاً للتشريع الوطني،
، استخدام شارة االتفاقية في وقت السلم لتمييز )والشمس األحمرين دأو الهالل األحمر أو األس(األحمر 

ف المخصصة كلية لتقـديم الرعايـة   لإلسعاف ولإلشارة إلى أماكن مراكز اإلسعا المركبات المستعملة
 .للجرحى أو المرضى المجانية
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  الفصل الثامن
  تنفيذ االتفاقيــة

  
 )45(المــادة 

العظام على ضمان تنفيذ المواد  على كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خالل قادته
  .لهذه االتفاقيةعلى هدي المبادئ العامة  المتقدمة بدقة، وأن يعالج الحاالت التي لم ينص عنها

  
 )46(المــادة 

الموظفين الذين تحميهم هذه االتفاقية، أو  تحظر تدابير االقتصاص من الجرحى أو المرضى أو
  .تحميها المباني أو المهمات التي

   
 )47(المــادة 

االتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلـدانها،   تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه
بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن بـرامج التعلـيم     وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهدفي

تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميـع الـسكان، وعلـى     العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث
  .المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية والدينية األخص للقوات المقاتلة

  
 )48(المــادة 

االتحاد السويسري، ومن خالل الدول الحامية  اف السامية المتعاقدة عن طريق مجلستتبادل األطر
 لهذه االتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة أثناء األعمال العدائية، التراجم الرسمية

ــا  .تطبيقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  الفصل التاسع

  قمع إساءة االستعمال والمخالفات
  )49(المــادة 

 

السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالـة   طرافتتعهد األ
المبينة في  األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية، على

   .المادة التالية
باألمر باقترافها،  يمة أويلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجس

ذلك، وطبقاً ألحكام تشريعه، أنه يسلمهم  وله أيضاً، إذا فضل. وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم
 تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت
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لوقف جميع األفعال التي تتعارض مع أحكـام هـذه   متعاقد اتخاذ التدابير  على كل طرف .األشخاص
وينتفع المتهمـون فـي جميـع األحـوال      .المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية االتفاقية بخالف

وما بعدها  105 والدفاع الحر ال تقل مالءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة بضمانات للمحاكمة
  .1949 أغسطس/آب 12 سرى الحرب، المؤرخة فيمن اتفاقية جنيف بشأن معاملة أ

  
 )50(المــادة 

هي التي تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفـت   المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة
القتل العمد، التعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بمـا  : باالتفاقية  ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية

 الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو جاربفي ذلك الت

الحربية، وبطريقة  بالصحة، تدمير الممتلكات أو االستيالء عليها على نطاق واسع ال تبرره الضرورات
   .غير مشروعة وتعسفية

 )51(المــادة 

متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو  ال يجوز ألي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً
  .بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق

   
 )52(المــادة 

تتقرر فيما بين األطراف المعنية، تحقيـق   يجرى، بناء على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة
االتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق األطـراف   في حالة عدمو .االتفاقية بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه

  .تتبع على اختيار حكم يقرر اإلجراءات التي

  .النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن وما أن يتبين انتهاك االتفاقية، يتعين على أطراف

  
 )53(المــادة 

والخاصة على حـد   ، العامةيحظر في كل األوقات على األفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية
أو " الـصليب األحمـر  "تـسمية   سواء، من غير المخول لهم بمقتضى هذه االتفاقية، استخدام شارة أو

أياً كان الغرض من هـذا االسـتخدام،    ، أو أية عالمة أو تسمية تنطوي على تقليد لها،"صليب جنيف"
ألوان علم االتحاد السويسري تقديراً  عكوسوبسبب اعتماد م .إقراره ومهما كان التاريخ الذي يرجع إليه

الشعارات السويسرية وبين شارة االتفاقية المميـزة،   لسويسرا، وبسبب ما يمكن أن ينشأ من خلط بين
والمؤسسات التجاريـة اسـتعمال شـعارات االتحـاد      والجمعيات يحظر في كل األوقات على األفراد

المات مسجلة أو عالمات تجارية أو كجزء من هذه على تقليد لها، كع السويسري، أو عالمات تنطوي
  .السويسري يتعارض مع األمانة التجارية أو في حاالت قد تجرح الشعور الوطني العالمات أو لغرض

 27 السامية المتعاقدة التي لم تكن أطرافاً في اتفاقية جنيف المؤرخة في ومع ذلك، يجوز لألطراف

المـشار    السابقين للشارات أو التسميات أو العالمات التجاريـة أن تمنح للمستعملين 1929 يوليه/تموز
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تاريخ سريان هذه االتفاقية  إليها في الفقرة األولى مهلة إللغاء هذا االستعمال أقصاها ثالث سنوات من
  .يمنح حماية االتفاقية في وقت الحرب على أال يبدو االستعمال المذكور خالل هذه المهلة وكأنه

الشارتين والتـسميتين   المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه المادة كذلك علىوينطبق الحظر 
دون أن يؤثر ذلـك علـى أي حقـوق اكتـسبت بـسبب      ، 38 المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة

   .االستعمال السابق
 )54(المــادة 

األصل كافياً، من أجل  ها منتتخذ األطراف السامية المتعاقدة التدابير الالزمة، إذا لم يكن تشريع
  .في جميع األوقات 53 منع وقمع حاالت إساءة االستعمال المنصوص عنها بالمادة

  
  أحكام ختامية

 )55(المــادة 

وسـيقوم   .الحجية وكال النصين متساويان في   . وضعت هذه االتفاقية باللغتين اإلنكليزية والفرنسية     
  .التفاقية باللغتين الروسية واألسبانيةالسويسري بوضع تراجم رسمية ل مجلس االتحاد

  
 )56(المــادة 

باسـم الـدول   ، 1950 فبراير/شباط 12 تعرض هذه االتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية
التي لم تمثل في هذا  وباسم الدول، 1949 أبريل/نيسان 21 الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في

والمرضى بالجيوش فـي الميـدان،    في اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحىالمؤتمر ولكنها تشترك 
  .1929 أو 1906 أو 1864 المؤرخة في

  
 )57(المــادة 

 .برن تصدق هذه االتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في

صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس االتحاد السويسري صوراً موثقة  يحرر محضر بإيداع كل
  .إليها جميع الدول التي تم باسمها توقيع االتفاقية أو اإلبالغ عن االنضمام هذا المحضر إلىمن 

  
 )58(المــادة 

وبعد ذلك، يبـدأ   .األقل يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على
  .صديقهإزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك ت نفاذها

  
 )59(المــادة 

 أغـسطس /آب22 تحل هذه االتفاقية في العالقات بين األطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقيـات 

   .1929 يوليه/تموز   27و 1906 يوليه/تموز 6و، 1864
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 )60(المــادة 

 وقعت االتفاقية قد تعرض هذه االتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها النضمام جميع الدول التي لم تكن
   .باسمها

 )61(المــادة                                          

ستة شـهور مـن    يبلغ كل انضمام إلى مجلس االتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر سارياً بعد مضي
السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسـمها توقيـع    ويبلغ مجلس االتحاد .تاريخ استالمه
 .االنضمام إليها إلبالغ عناالتفاقية أو ا

  
 )62(المــادة 

للتصديقات التـي تودعهـا    النفاذ الفوري 3 و 2 يترتب على الحاالت المنصوص عنها في المادتين
ويبلغ مجلس . األعمال العدائية أو االحتالل أطراف النزاع واالنضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع

  .أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع قاتاالتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصدي

  
 )63(المــادة 

  .مــن هــذه االتفاقيــة لكــل طــرف مــن األطــراف الــسامية المتعاقــدة حــق االنــسحاب

حكومات جميع األطـراف   ويبلغ االنسحاب كتابةً إلى مجلس االتحاد السويسري الذي يتولى إبالغه إلى
  .السامية المتعاقدة

علـى أن  . إبالغه لمجلس االتحاد السويـسري   بعد مضي عام من تاريخ ويعتبر االنسحاب سارياً
المنسحبة مشتركة في نزاع، ال يعتبر سارياً إال بعد عقد  االنسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة

 انتهاء عمليات اإلفراج عن األشخاص الذين تحميهم االتفاقية وإعادتهم إلى دالصلح، وعلى أي حال بع

  .أوطانهم
وال يكون له أي أثر على االلتزامات التـي  . أثره إال بالنسبة للدولة المنسحبة وال يكون لالنسحاب

الراسخة  تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من األعراف يجب أن
  .العام بين األمم المتمدنة، ومن القوانين اإلنسانية، وما يمليه الضمير

  
 )64(المــادة 

ويخطـر مجلـس   . المتحدة يسجل مجلس االتحاد السويسري هذه االتفاقية لدى األمانة العامة لألمم
تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها  االتحاد السويسري األمانة العامة لألمم المتحدة كذلك بأي

  .االتفاقية بصدد هذه
  .االتفاقية  أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذهالموقعون أدناه، الذين م إثباتاً لذلك، قا
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اإلنكليزية والفرنـسية،   باللغتين 1949 أغسطس/اليوم الثاني عشر من آب حرر في جنيف، في هذا
االتحاد السويسري صوراً موثقة مـن   ويرسل مجلس. ويودع األصل في محفوظات االتحاد السويسري

  .الدول التي تنضم إلى االتفاقية لىاالتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إ
  

  الملحق األول
  مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع االستشفاء

  )1(المــادة 
 

من اتفاقية جنيـف   23 بصفة قطعية لألشخاص المشار إليهم في المادة تخصص مناطق االستشفاء
، 1949 غـسطس أ/آب 12 المؤرخة في لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان،

ومـع   .والمواقع وبرعاية األشخاص المجمعين فيهـا  ولألشخاص المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق
  .الحق في البقاء فيها ذلك، فاألشخاص الذين تكون إقامتهم داخل هذه المناطق مستديمة يكون لهم

  
 )2(المــادة 

عمل له اتـصال   استشفاء، أداء أيال يجوز لألشخاص الذين يقيمون، بأية صفة كانت، في منطقة 
  .المنطقة أو خارجها مباشر بالعمليات الحربية أو بإنتاج المهمات الحربية، سواء داخل هذه

  
 )3(المــادة 

أشخاص ليس لهم  تتخذ الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء جميع اإلجراءات الالزمة لمنع دخول أي
  .حق اإلقامة فيها أو دخولها

  
 )4(المــادة 

   : تستوفى في مناطق االستشفاء الشروط التالية
  ال تشغل إال قسماً صغيراً من اإلقليم الذي يخضع لسيطرة الدولة التي تنشئها،) 1
  أن تكون كثافتها السكانية منخفضة بالنسبة إلمكانات اإلقامة فيها،) 2
  جردة من أي منها،أن تكون بعيدة عن أي أهداف حربية أو منشآت صناعية أو إدارية كبيرة وم) 3
  .أال تكون واقعة في مناطق يوجد أي احتمال أن تكون لها أهمية في سير الحرب) 4
 

  )5(المــادة 

   : تخضع مناطق االستشفاء لاللتزامات التالية
ال يجوز استخدام وسائل االتصال والنقل التي قد تكون تحت تصرفها في نقل الموظفين الحـربيين                )1

   بصورة عابرة،أو المهمات الحربية ولو
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 .يحظر الدفاع عنها بالوسائل الحربية بأي حال )2

  
  )6(المــادة 

األسد والشمس  الهالل األحمر أو(يتم تمييز مناطق االستشفاء بوضع عالمات الصليب األحمر 
 .المباني على أرضية بيضاء على حدودها الخارجية وفوق) األحمرين

  .ئمةليالً بوسائل ضوئية مال ويمكن كذلك تمييزها

  
 )7(المــادة 

السلم أو عند نشوب األعمال العدائية جميع األطـراف الـسامية المتعاقـدة،     تخطر الدول في وقت
 كما تخطرها أيضاً بجميع المنـاطق . االستشفاء الموجودة في اإلقليم الخاضع لسيطرتها بقائمة مناطق

ــزاع   ــاء النــــــــ ــستجد أثنــــــــ ــي تــــــــ  .التــــــــ

غير  .قانونياً لمشار إليه أعاله، يصبح إنشاء منطقة االستشفاءالخصم اإلخطار ا وبمجرد استالم الطرف
الطرف الخصم أن شروط هذا االتفاق غير مستوفاة، جاز لـه أن يـرفض االعتـراف     أنه إذا اعتبر

 بإرسال إخطار عاجل بذلك إلى الطرف المسئول عن هذه المنطقة، أو أن يعلق اعترافه بهـا  بالمنطقة

  8. نها بالمادةعلى فرض الرقابة المنصوص ع

  
 )8(المــادة 

أنشأها الطرف الخصم، أن تطلـب فـرض    يحق لكل دولة تعترف بمنطقة أو عدة مناطق استشفاء
التحقق من استيفاء المناطق للـشروط وااللتزامـات    الرقابة عليها بواسطة لجنة خاصة أو أكثر بقصد

عضاء اللجان الخاصـة حريـة دخـول    يكون أل وطلباً لهذه الغاية، .االتفاقية المنصوص عنها في هذه
وتقـدم لهـم جميـع    . اإلقامة فيها بصفة مـستمرة  مختلف المناطق في جميع األوقات، بل يجوز لهم

   .التفتيشية التسهيالت لممارسة مهامهم
 )9(المــادة 

عليها أن تبلغها في  إذا الحظت اللجان الخاصة أية وقائع تعتبرها مخالفة ألحكام هذا االتفاق، وجب
وعليها . أقصاها خمسة أيام لتصحيح الوضع لحال إلى الدولة المسئولة عن المنطقة، وأن تحدد لها مهلةا

تمتثل الدولة المسئولة عن المنطقـة   فإذا انقضت المهلة ولم .بالمنطقة أن تبلغ بذلك الدولة التي اعترفت
 بهذا االتفـاق فيمـا يخـتص    أنه لم يعد ملتزماً للتحذير الذي وجه إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن

   .بالمنطقة المذكورة
 )10(المــادة 

واألطراف المعادية  تعين الدولة التي تنشئ منطقة أو موقعاً أو أكثر من مناطق ومواقع االستشفاء،
، 9و 8 الخاصة المذكورة في المادتين التي أبلغت بوجودها، األشخاص الذين يكونون أعضاء في اللجان

  .بتعيينهم ل المحايدةأو تعهد إلى الدو
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 )11(المــادة 

وعلى أطراف النزاع حمايتها واحترامهـا فـي        . ال يجوز بأي حال الهجوم على مناطق االستشفاء       
  .جميع األوقات

  )12(المــادة 

واستخدامها بهذه  في حالة احتالل أي إقليم، يجب أن يستمر احترام مناطق االستشفاء الموجودة فيه
 .الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفة 

االحتالل أن تعدل الغرض من هذه المناطق شريطة أن تكون قد اتخـذت جميـع    وز لدولةغير أنه يج
  .تكفل سالمة األشخاص المقيمين فيها اإلجراءات التي

  
 )13(المــادة 

  .االستشفاء مناطق ينطبق هذا االتفاق أيضاً على المواقع التي قد تستخدمها الدول لنفس أغراض
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  لثانيالملحق ا
  بطاقة تحقيق الهوية ألفراد الخدمات الطبية والدينية

 الملحقين بالقوات المسلحة

 

  لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى اتفاقية جنيف الثانية
  القوات المسلحة في البحار

 في جنيف من الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود إن

 18 بقصد مراجعة اتفاقية الهاي العاشرة، المؤرخة في،  1949 أغسطس/آب 12 أبريل إلى/ اننيس 21

على الحرب البحرية، قد  1906 بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام،  1907 أكتوبر/تشرين األول
  : اتفقوا على ما يلي

  
  الفصل األول
  أحكام عامة

 )1(المــادة 

   .األحوال دة بأن تحترم هذه االتفاقية وتكفل احترامها في جميعالسامية المتعاق تتعهد األطراف
  
 )2(المــادة 

الحرب المعلنة أو أي  عالوة على األحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه االتفاقية في حالة
المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها  اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف السامية

ــرب ب ــة الحــــــــــــــــــــ  .حالــــــــــــــــــــ

األطراف السامية المتعاقدة،  تنطبق االتفاقية أيضاً في جميع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي إلقليم أحد
  .مسلحة حتى لو لم يواجه هذا االحتالل مقاومة

النزاع طرفاً في هذه االتفاقية، فإن دول النزاع األطراف فيها تبقى مع ذلك  وإذا لم تكن إحدى دول
قبلت هذه األخيـرة   كما أنها تلتزم باالتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا. ا في عالقاتها المتبادلةبه ملتزمة

   .أحكام االتفاقية وطبقتها
 )3(المــادة 

المتعاقدة، يلتزم كل  في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية
 : حكام التاليةطرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى األ

 المسلحة الذين يشتركون مباشرة في األعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات األشخاص الذين ال-1
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 عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي ألقوا

العنصر أو  ار يقوم علىسبب آخر، يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ض
 .مماثل آخر اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار

تحظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص المذكورين أعاله، وتبقى محظورة في  ولهذا الغرض،
 :األوقات واألماكن  جميع

 القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، وبخاصةاالعتداء على الحياة والسالمة البدنية،  )أ 

 والتعذيب،

 الرهائن، أخذ )ب 

 المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص )ج 

تكفل تشكيالً قانونياً، و إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة )د 
  .المتمدنة جميع الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب

  : بهمتنىويع يجمع الجرحى والمرضى والغرقى)  2
 لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب األحمر، أن تعرض خدماتها على ويجوز

 .أطراف النزاع

، على تنفيذ كل األحكام األخرى النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة وعلى أطراف
 .االتفاقية أو بعضها من هذه

   .في تطبيق األحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني ألطراف النزاع وليس    
 )4(المــادة 

تطبيق أحكام  في حالة نشوب أعمال عدائية بين قوات برية وبحرية تابعة ألطراف النزاع، يقتصر
جنيف لتحـسين   وتخضع القوات فور نزولها إلى البر ألحكام اتفاقية .ات المبحرةالقو هذه االتفاقية على

  . 1949 أغسطس/آب 12 حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في
 )5(المــادة 

والمرضى والغرقى وأفراد  تطبق الدول المحايدة أحكام هذه االتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى
النزاع، الـذين يـصلون إلـى إقليمهـا أو      مات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة ألطرافالخد

   .يحتجزون به، وكذلك على جثث الموتى
 )6(المــادة 

 39 و    38 و 31 و 18 و 10 عالوة على االتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد

 تعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مـسائل يجوز لألطراف السامية الم، 53 و 43 و 40 و

الجرحـى   وال يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع. ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة
االتفاقية، أو يقيد الحقـوق   هوالمرضى والغرقى، أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذ

مر انتفاع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينيـة  ويست .الممنوحة لهم بمقتضاها
ذلك في  االتفاقات مادامت االتفاقية سارية عليهم، إال إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخالف بهذه
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ذاك من أطراف النزاع قـد   االتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات الحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو
   .تدابير أكثر مالءمة لهماتخذ 

 )7(المــادة 

حال  التنازل في أي ال يجوز للجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية،
االتفاقية، أو بمقتـضى االتفاقـات    من األحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه

  .وجدت نالخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إ
   

 )8(المــادة 

ـ            مـصالح أطـراف    ة  تطبق هذه االتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاي
والقنـصليين،   موظفيها الدبلوماسيين  وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخالف        . النزاع

هؤالء المندوبين لموافقة الدول التي     ويخضع تعيين    .مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة       
تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصى  وعلى أطراف النزاع .لديها سيؤدون واجباتهم

  .ممكن حد
ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال مـن األحـوال حـدود مهمـتهم      ويجب أال يتجاوز

  .بواجباتهم راعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيهااالتفاقية، وعليهم بصفة خاصة م بمقتضى هذه
ويكـون ذلـك بـصفة      وال يجوز تقييد نشاطهم إال إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها،

   .استثنائية ومؤقتة
 )9(المــادة 

دولية تقوم بها اللجنة ال ال تكون أحكام هذه االتفاقية عقبة في سبيل األنشطة اإلنسانية التي يمكن أن
حماية وإغاثـة الجرحـى والمرضـى     للصليب األحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد

 .أطراف النزاع المعنية والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة

   
 )10(المــادة 

كل ضـمانات  المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها  لألطراف السامية
 .الحامية والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه االتفاقية على عاتق الدول الحيدة

والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف انتفـاعهم ألي   وإذا لم ينتفع الجرحى
تطلـب   ة أنبجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة األولى أعاله، فعلى الدول الحاجز سبب كان

االتفاقيـة بالـدول    إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه
  .الحامية التي تعينها أطراف النزاع

الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلـى هيئـة إنـسانية،     فإذا لم يمكن توفير
بمقتضى هـذه   االضطالع بالمهام اإلنسانية التي تؤديها الدول الحاميةالدولية للصليب األحمر،  كاللجنة

 .تقدمه مثل هذه الهيئة االتفاقية، أو أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي
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أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق األغراض المذكورة أعاله،  وعلى أية دولة محايدة
 ولية التي تقع عليها تجـاه ؤ للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسعرضاً أو قدمت هي

الضمانات الكافية  طرف النزاع الذي ينتمي إليه األشخاص المحميون بمقتضى هذه االتفاقية، وأن تقدم
 .تحيز إلثبات قدرتها على االضطالع بالمهام المطلوبة وأدائها دون

 المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكـون إحـداها مقيـدة    األحكام ال يجوز الخروج على
التفاوض مع الدول األخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بـصفة مؤقتـة، وعلـى     الحرية في

  .في حالة احتالل كل أراضيها أو جزء هام منها األخص
على الهيئات البديلة  ب أيضاًوكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه االتفاقية، فإن مدلولها ينسح

  . المفهوم من هذه المادةىلها بالمعن
 )11(المــادة 

التي ترى فيها أن  تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخالفات في جميع الحاالت
أطراف النزاع على تطبيق  ذلك في مصلحة األشخاص المحميين، وعلى األخص في حاالت عدم اتفاق

 .سير أحكام هذه االتفاقيةأو تف

أحد األطـراف أو   ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم ألطراف النزاع، بناء على دعوة
ولة عـن الجرحـى   ؤالسلطات المـس  من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى األخص ممثلي

ما على أرض محايدة تختار بطريقة والدينية، رب والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية
  .مناسبة

المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض، وللدول الحاميـة    وتلتزم أطراف النزاع بتنفيـــذ
ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة  أن تقدم، إذا رأت

   .األحمر لالشتراك في هذا االجتماعأو تفوضه اللجنة الدولية للصليب  محايدة
  

  الفصل الثاني
  الجرحى والمرضى والغرقى

 )12(المــادة 

البحر مـن   يجب في جميع األحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في
أن على أن يكون مفهومـاً   أفراد القوات المسلحة وغيرهم من األشخاص المشار إليهم في المادة التالية،

الهبوط االضطراري للطائرات علـى   يقصد به الغرقى بأي أسباب، بما في ذلك حاالت" الغرقى"تعبير 
 .الماء أو السقوط في البحر

بهـم دون أي   وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى
السياسية أو أي معايير مماثلة  أو اآلراءتمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين 

العنف معهم، ويجب على األخص عدم قتلهم  ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال. أخرى
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خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون عالج أو رعايـة   أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب
 .األمراض أو تلوث الجروحلمخاطر العدوى ب طبية، أو خلق ظروف تعرضهم

 .وحدها وتقرر األولوية في نظام العالج على أساس الدواعي الطبية العاجلة

  .االعتبار الواجب إزاء جنسهن وتعامل النساء بكل

  
 )13(المــادة 

   :الفئات التالية تنطبق هذه االتفاقية على الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذين ينتمون إلى
قوات المسلحة التابعين ألحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات أفراد ال) 1

  المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة،
أفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة ) 2

 أو خارج اإلقليم الذي ينتمون إليه، المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل
حتى لو كان هذا اإلقليم محتالً، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات 

 :المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار إليها 

 وسيه،ؤمر ول عنؤأن يقودها شخص مس - أ

 زها من بعد،محددة يمكن تميي أن تكون لها شارة مميزة -ب

 أن تحمل األسلحة جهراً،-ج 

   .وعاداتها أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب-د 
أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو لسلطة ال تعترف بها الدولة ) 3

  الحاجزة،
نها، كاألشخاص األشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً م) 4

المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، 
وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم 

  .تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها
لقادة والمالحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم أفراد األطقم المالحية، بمن فيهم ا) 5

الطائرات المدنية التابعة ألطراف النزاع، الذين ال ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام 
  أخرى من القانون الدولي،

سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة ) 6
الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا القوات 

 .السالح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها
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  )14(المــادة 

والغرقـى   يحق ألية بارجة حربية تابعة لطرف محارب أن تطلب تسليمها الجرحـى والمرضـى  
لجمعيـات إغاثـة أو    كرية والسفن المستشفيات التابعـة الموجودين على ظهر السفن المستشفيات العس

أياً كانت جنسياتهم، شريطة أن  ألفراد، وكذلك السفن التجارية واليخوت وغيرها من الزوارق األخرى،
البارجة الحربية التـسهيالت المناسـبة لتـأمين     تسمح حالة الجرحى والمرضى بنقلهم وأن تتوفر على

 .الرعاية الطبية الكافية لهم

  
 )15(المــادة 

محايدة،   حربية محايدة أو في طائرة حربيةفي حالة حمل جرحى أو مرضى أو غرقى على بارجة
  .في العمليات الحربية يجب، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، ضمان أال يستطيعوا االشتراك مجدداً

  
 )16(المــادة                                          

والمرضى والغرقى التابعون لدولـة محاربـة الـذين     يعتبر الجرحى ،12 أحكام المادةمع مراعاة 
. وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحـرب  يقعون في قبضة الخصم، أسرى حرب،

تبعاً للظروف، ما إذا كان من المناسب استبقاؤهم أو نقلهم إلى ميناء في بلدة  وللطرف اآلسر أن يقرر،
ألسـرى   وفي هذه الحالة األخيرة، ال يجـوز . ميناء محايد أو حتى إلى ميناء في إقليم الخصم أو إلى

  .الحرب الحرب المعادين إلى بلدهم بهذه الكيفية أن يعودوا إلى الخدمة طوال مدة

  
 )17(المــادة 

 المحايـدة  الدولـة  ما لم يتفق على خالف ذلك بين الدولة المحايدة واألطراف المحاربة، تحتجـز 
على موافقة السلطات المحلية، حيثما  الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في ميناء محايد بناء

وتتحمل الدولة .االشتراك مجدداً في العمليات الحربية يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث ال يستطيعون
   .ازهمواحتج التي يتبعها الجرحى أو المرضى أو الغرقى نفقات عالجهم

  
 )18(المــادة 

الغرقى والجرحى  يتخذ أطراف النزاع بعد كل اشتباك جميع التدابير الممكنة دون إبطاء للبحث عن
الالزمة لهم، وكذلك للبحث  والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة، وتأمين الرعاية

 .عن جثث الموتى ومنع سلبها

والمرضـى   النزاع على ترتيبات محلية إلخـالء الجرحـى  وكلما سمحت الظروف، يتفق أطراف 
والدينية والمهمات الطبية  بطريق البحر من منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات الطبية

   .إلى تلك المنطقة



 328

  
 )19(المــادة 

التحقق من هوية  على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على
ويجب أن . الطرف الخصم غرقى والجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلىال

  :تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي 
 

 اسم الدولة التي ينتمون إليها، )أ   

 الرقم بالجيش أو الفرقة، )ب 

 اللقب، )ج 

 األولى، االسم األول أو األسماء )د 

 الميالد، تاريخ )هـ

 الهوية، ية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيقأ  و 

 الوفاة، تاريخ ومكان األسر أو )ز  

 .أو سبب الوفاة معلومات عن الجروح أو المرض )ح 

  
 المذكورة أعاله بأسرع ما يمكن إلى مكتب االستعالمات المشار إليه في المادة وتبلغ المعلومات

وعلى هذا ،  1949 أغسطس/ آب 12 المؤرخة في رى الحرب،من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أس 122
 .يتبعها هؤالء األشخاص وإلى الوكالة المركزية ألسرى الحرب المكتب أن ينقلها إلى الدولة التي

الوفاة أو قـوائم   وتعد أطراف النزاع ويرسل كل منها لآلخر عن طريق المكتب المذكور شهادات
طريق المكتب نفسه أحد نصفي  كما يجمع ويقدم عن. نحو الواجببأسماء الموتى مصدقاً عليها على ال

نفسها إذا كانت مفردة، والوصايا األخيرة أو  اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى، أو اللوحة
ألقاربه، والنقود، وباإلجمال جميع األشياء التي توجد مع الموتى  أي مستندات أخرى تكون ذات أهمية

 وترسل هذه األشياء وكذلك األشياء التي لم يعرف أصحابها في طرود. فعلية أو معنوية مةوتكون لها قي

المتـوفين، وقائمـة    مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل الالزمة لتحديد هوية أصحابها
   .كاملة بمحتويات الطرود

 )20(المــادة 

بحر يجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح النزاع من أن إلقاء جثث الموتى إلى ال يتحقق أطراف
 الظروف ويسبقه فحص دقيق، وفحص طبي إذا أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من به

نصفيها مع  وفي حالة وجود لوحة مزدوجة لتحقيق الهوية، يستبقى أحد. الشخصية وإمكان وضع تقرير
 .الجثة

 بق بشأنها أحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحىحالة إنزال جثث الموتى إلى البر، تط وفي

   .1949 أغسطس/آب 12 والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في
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 )21(المــادة 

الزوارق المحايدة، لكي  يجوز ألطراف النزاع أن تلتمس مروءة قادة السفن التجارية أو اليخوت أو
  .يجمعوا جثث الموتى وا بهم، وكذلك لكييأخذوا معهم الجرحى والمرضى والغرقى ويعتن

للسفن التي تستجيب لهذا النداء بجميع أنواعها، وكذلك للسفن التي تقوم من  وتمنح حماية خاصة
 .المساعدة ذاتها بجمع الجرحى والمرضى والغرقى، وتقدم لها تسهيالت للقيام بهذه تلقاء

عرضة لألسر إذا كانت قد اقترفت انتهاكات أسرها بسبب هذا النقل، ولكنها تكون  وال يجوز بأي حال
 .ما لم تكن قد أعطيت وعداً يقضي بخالف ذلك للحياد

   
  الفصل الثالث

  السفن المستشفيات
 )22(المــادة 

 حال مهاجمة أو أسر السفن المستشفيات العسكرية، أي السفن التي أنشأتها الدول أو ال يجوز في أي

يجب   الجرحى والمرضى والغرقى، ومعالجتهم ونقلهم، بلجهزتها خصيصاً ولغرض واحد هو إغاثة
إلى أطراف  احترامها وحمايتها في جميع األوقات، شريطة أن تكون أسماؤها وأوصافها قد أبلغت

 .النزاع قبل استخدامها بعشرة أيام

الحمولة اإلجمالية المسجلة، والطول من مقدم  تتضمن األوصاف التي يجب أن تبين في اإلخطار
 .والمداخن ينة إلى مؤخرها، وعدد الصواريالسف

  
 )23(المــادة 

المنشآت الواقعة على الساحل والتي تكفل حمايتها  ال يجوز الهجوم أو إلقاء القنابل من البحر على
 12 الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال

   .1949 أغسطس/ آب
 )24(دة المــا

الوطنية للصليب األحمر أو جمعيات اإلغاثة  تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات
بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية،  المعترف بها رسمياً أو يستعملها أفراد،

سمية ومادامت تراعي إذا كان طرف النزاع الذي تتبعه قد كلفها بمهمة ر وتستثنى من األسر، وذلك
 .المتعلقة باإلخطار عنها 22 أحكام المادة

تفيد بأن هذه السفن كانت تخضع إلشرافها  ويجب أن تزود هذه السفن بوثيقة من السلطة المختصة
   .أثناء تجهيزها وعند إبحارها

 )25(المــادة 

لبلـدان محايـدة أو   الوطنية للـصليب األحمـر    تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات
رسمياً أو يستعملها أفراد منها، بنفس الحماية التي تتمتـع   جمعيات اإلغاثة التي تعترف بها هذه البلدان
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العسكرية، وتستثنى من األسر، شريطة أن تكون قد وضعت نفسها تحت إشراف  بها السفن المستشفيات
 طرف النـزاع المعنـي، ومادامـت    النزاع بموافقة سابقة من حكومة بلدها وتفويض من أحد أطراف

   .عنها بشأن اإلخطار 22 أحكام المادة تراعي
  

 )26(المــادة 

على السفن المستشفيات بجميع حموالتها وعلـى   25و 24و 22 تنطبق الحماية المذكورة في المواد
لراحة ا على أنه لضمان الحد األقصى من. النجاة الخاصة بها أينما كان الممكن الذي تعمل فيه قوارب

لمسافات طويلة وفـي   واألمن تعمل أطراف النزاع على أال تستخدم لنقل الجرحى والمرضى والغرقى
  .طن 2000 على أعالي البحار إال السفن المستشفيات التي تزيد حمولتها اإلجمالية

  
 )27(المــادة 

الدولـة أو   سـطة عمليات اإلنقاذ الساحلية بوا يجب كذلك احترام وحماية الزوارق التي تستخدم في
بالقدر الذي تسمح به مقتضيات العمليات وبنفس الـشروط   كجمعيات اإلغاثة المعترف بها رسمياً، وذل

نفسه، بقدر االستطاعة، على المنشآت الساحلية  ءالشيوينطبق  24و 22 المنصوص عنها في المادتين
 .نيةاإلنساالزوارق ألداء مهامها  الثابتة التي يقتصر استخدامها على هذه

  
 )28(المــادة 

احترام أجنحة المرضى فيها وحمايتها بقدر  في حالة وقوع اشتباك على ظهر بارجة حربية، يجب           
خاضعة لقوانين الحرب، ولكن ال يجوز تحويلها عن الغرض  االستطاعة، وتبقى هذه األجنحة ومهماتها

يجوز للقائد الذي تخضع السفينة لسلطته أن على أنه . للمرضى والجرحى المستخدمة فيه مادامت ضرورية
 أغراض أخرى في حالة الضرورات الحربية العاجلة بعد التأمين المسبق للعناية بالجرحى يستخدمها في

   .والمرضى الذين يعالجون فيها
 )29(المــادة 

   . العدو بمغادرة ذلك الميناءقبضة يصرح ألية سفينة مستشفى تكون في ميناء يسقط في
 

 )30(ــادة الم

والمساعدة للجرحى  أن تقدم اإلغاثة 27و 25و 24و 22 على السفن والزوارق المذكورة في المواد      
  .والمرضى والغرقى دون تمييز لجنسيتهم

  .حربية هذه السفن والزوارق في أي أغراض  وتتعهد األطراف السامية المتعاقدة بعدم استخدام
  .المقاتلين بأي طريقة ق تحركات ويجب أال تعوق هذه السفن والزوار

   .وليتها أثناء االشتباك وبعدهؤتعمل تحت مس  وهي
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 )31(المــادة 

ولها .  27و 25و 24و 22 المشار إليها في المواد يحق ألطراف النزاع مراقبة وتفتيش السفن والزوارق      
فرض عليها مساراً معيناً، وأن وأن تأمرها باالبتعاد، وأن ت أن ترفض المعاونة مع هذه السفن والزوارق،

الالسلكي وغيرها من وسائل االتصال الموجودة بها، بل وتحجزها لمدة أقصاها سبعة  تنظم استخدام أجهزة
  .من وقت تفتيشها إذا كانت خطورة الظروف تستدعي ذلك أيام

فيـذ  مؤقتة تنحصر مهمته فـي مراقبـة تن    ويمكنها أن تضع مندوباً لها على ظهر السفينة بصفة
  .السابقة األوامر التي تصدر بمقتضى أحكام الفقرة

تدون أطراف النزاع في يومية السفينة المستشفى األوامر التي تعطيهـا لقائـد     وبقدر المستطاع،
  .بلغة يفهمها السفينة

النزاع أن تقوم، من جانب واحد أو بمقتضى اتفاقات خاصـة، بتعيـين مـراقبين     يمكن ألطراف
 .فنها للتحقق من دقة مراعاة أحكام هذه االتفاقيةظهر س محايدين على

   
 )32(المــادة 

يتعلق  سفناً حربية فيما 27و 25و 24و 22 تعتبر السفن والزوارق المنصوص عنها في المواد ال
   .بإقامتها في ميناء محايد

 

 )33(المــادة 

 أي غرض آخر طوال مدة مستشفيات في ال يجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلى سفن         
   .العمليات الحربية

 

 )34(المــادة 

 المرضى في البوارج إال إذا استخدمت، وأجنحة يجوز وقف الحماية الواجبة للسفن المستشفيات ال        
يجوز وقف الحماية عنها إال بعد توجيه إنذار  على أنه ال. تضر بالعدو خالفاً لواجباتها اإلنسانية، في أعمال

 .األحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه يحدد في جميعلها 

شفرة سرية التصاالتها الالسلكية أو لغيرها  يجوز للسفن المستشفيات استعمال وعلى األخص، ال
   .ىمن وسائل االتصال األخر
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 )35(المــادة 

حة المرضى بالبوارج من المستشفيات أو أجن تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان السفن ال
   :الحماية الواجبة لها

أن يكون موظفو هذه السفن أو األجنحة مسلحين بقصد المحافظة على النظام أو الدفاع عن ) 1
  أنفسهم أو عن المرضى والجرحى،

  وجود أجهزة على ظهر السفينة مخصصة كلية لتسهيل المالحة أو االتصاالت،) 2
 ظهر السفينة أو في أجنحة المرضى تكون قد أخذت من وجود أسلحة صغيرة وذخيرة على) 3

  الجرحى والمرضى والغرقى ولم تسلم بعد إلى اإلدارة المختصة،
امتداد النشاط اإلنساني للسفينة المستشفى أو أجنحة المرضى بالبارجة أو موظفيها ليشمل العناية ) 4

  بالجرحى أو المرضى أو الغرقى من المدنيين،
اد بقدر يزيد على االحتياجات المعتادة للسفينة المستشفى بغرض وحيد هو أداء نقل مهمات وأفر) 5

 .مهام طبية

  الفصل الرابع
  الموظفـــون

  )36(المــادة 

وحماية أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى في الـسفن المستـشفيات    يجب احترام
أكان  ون فيه بالخدمة في سفينة مستشفى، سواءأطقمها، وال يجوز أسرهم خالل الوقت الذي يقوم وأفراد

  .أم لم يكن على ظهرها جرحى أو مرضى

  
 )37(المــادة 

المستـشفى، المعينـين للرعايـة الطبيـة أو      يجب احترام أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات
هم مواصـلة  قبضة العدو، ويمكن إذا وقعوا في، 13و 12 الروحية لألشخاص المشار إليهم في المادتين

ويجب إعادتهم فيما بعد بمجرد أن يـرى  . والمرضى أداء مهامهم مادام ذلك ضرورياً للعناية بالجرحى
 ولهم أن يأخذوا متعلقاتهم الخاصة معهـم لـدى مغـادرة   . ممكناً القائد الذي يكونون تحت سلطته ذلك

  .السفينة
اً لالحتياجـات الطبيـة أو   اتضحت ضرورة استبقاء قسم من هؤالء الموظفين نظـر   على أنه إذا

 .يمكن ألسرى الحرب، وجب اتخاذ جميع التدابير إلنزالهم إلى البر بأسرع ما الروحية

المستبقون بعد نزولهم إلى البر ألحكام اتفاقية جنيف لتحسين حـال الجرحـى    ويخضع الموظفون
  .1949 أغسطس/آب 12 بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في والمرضى
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   الخامسالفصل
  النقل الطبـــي

 )38(المــادة 

والمرضى  المخصصة لهذا الغرض بنقل المهمات المخصصة كلية لمعالجة الجرحى         يرخص للسفن 
 برحلتها إلى الدولـة  المسلحة أو للوقاية من األمراض، شريطة أن تبلغ التفاصيل الخاصة من القوات

تأسرها أو تستولي   تفتيشها ولكن ليس لها أنوللدولة الخصم حق. الخصم وأن توافق عليها هذه الدولة
  .على المهمات المحمولة عليها

بهذه السفن للتحقق من المهمـات المحمولـة    ويمكن باتفاق أطراف النزاع وضع مراقبين محايدين
   .إلى هذه المهمات ميسوراً ولهذا الغرض، يتعين أن يكون الوصول. عليها

 

 )39(المــادة 

الجرحى والمرضـى   رات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إجالءال يجوز مهاجمة الطائ
تحترم من جانب أطراف النزاع  والغرقى، وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وإنما

  .تتفق عليها أطراف النزاع المعنية أثناء طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات محددة
المنصوص عنها في  ا السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة وتحمل على سطوحه

وتزود بأية عالمات أو وسائل تمييز أخرى يمكن االتفاق عليها . الوطنية إلى جانب أعالمها 41 المادة
  .النزاع عند نشوب األعمال العدائية أو أثنائها بين أطراف

  .ذلك حتلها العدو، ما لم يتفق على خالفيحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض ي

وفي حالـة الهبـوط   . الطبية ألي أمر يصدر إليها بالهبوط على األرض أو الماء تمتثل الطائرات
وفي حالـة  .يحدث بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد المفروض

 يم العدو أو إقليم يحتلـه العـدو، يعتبـر الجرحـى    االضطراري على األرض أو الماء في إقل الهبوط

  .والمرضى والغرقى وكذلك طاقم الطائرة أسرى حرب
  . 37و 36 للمادتين  ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقاً

 

 )40(المــادة 

التابعة ألطراف النـزاع أن   مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية
مائها عند الضرورة أو للتوقـف لفتـرة    ق أراضي الدول المحايدة وأن تهبط على أرضها أوتطير فو
بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل ألي أمر بالهبوط على  وعليها أن تبلغ الدول المحايدة مسبقاً. قصيرة
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ـ   وال تكون في. األرض أو الماء ات مأمن من الهجوم عليها إال إذا طارت في مسارات وعلـى ارتفاع
 .عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة المعنية وفي أوقات محددة يتفق

الطبية فوق أراضيها  على أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات
 .جميع أطراف النزاع وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة على. أو هبوطها عليها

ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع، تحتجز الدولة المحايدة الجرحـى    خالفما لم يتفق على
المحلية،  والغرقى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناء على موافقة السلطات والمرضى

حمل وتت. العمليات الحربية حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث ال يستطيعون االشتراك مجدداً في
 .عالجهم واحتجازهم الدولة التي ينتمي إليها الجرحى والمرضى والغرقى نفقات

 

  الفصل السادس
  الشارة المميزة

 )41(المــادة 

السلطة الحربية المختصة شارة الصليب األحمر على أرضية بيضاء على األعالم  توضع بإشراف
  .ةالذراع وعلى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبي وعالمات

األحمـر أو   بالفعل، بدالً من الصليب األحمر، الهالل ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم
بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارتين أيضاً في مفهـوم   األسد والشمس األحمرين على أرضية

   .االتفاقية هذه
 

 )42(المــادة 

األيسر عالمة ذراع ال تتأثر بالماء  على الذراع  37و 36 يضع الموظفون المشار إليهم في المادتين
  .الحربية وتختم بخاتمها وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة

بطاقـة   19 المـادة   ويحمل هؤالء الموظفون، باإلضافة إلى لوحة تحقيق الهوية المشار إليها فـي 
وبحجم يسمح  قة من نوع ال يتأثر بالماء،وتكون هذه البطا. لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة خاصة

واسمه بالكامل، وتـاريخ   وتحرر باللغة الوطنية، ويبين بها على األقل لقب حاملها. بوضعها في الجيب
وتحمل البطاقة . له حماية هذه االتفاقية وتبين بها الصفة التي تخول. ميالده ورتبته ورقم قيده الشخصي
  .وتختم بخاتم السلطة الحربية. معاً و كليهماصورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أ

وبقدر االستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكـل   وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش،
ألطراف النزاع أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه االتفاقيـة   ويمكن. جيوش األطراف السامية المتعاقدة

وتستخرج . عند بدء األعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمهبعضها بعضاً  وتخطر. على سبيل المثال
  .هماابإحد الهوية، إذا أمكن، من صورتين على األقل تحتفظ دولة المنشأ بطاقات تحقيق
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حال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعاله من شاراتهم، أو بطاقات هويتهم، أو من  وال يجوز، بأي
لهـم   هم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة، ويحـق ويحق ل. في حمل عالمة الذراع حقهم

   .استعاضة الشارة
 

 )43(المــادة 

 : بالكيفية التالية  27و 25و 24و 22 تميز السفن المنصوص عنها في المواد

 تكون جميع األسطح الخارجية بيضاء اللون، -أ 

ل جانب من جوانب جسم السفينة بلون أحمر قاتم وبأكبر حجم ممكن على ك يرسم صليب أو أكثر -ب
 .األفقية بكيفية تتيح أفضل رؤية لها من الجو أو البحر وكذلك على األسطح

وترفع عالوة على ذلك . برفع علمها الوطني وعلى جميع السفن المستشفيات أن تعلن عن هويتها
ع علم أبيض عليه ويرف. إذا كانت تابعة لدولة محايدة علم طرف النزاع الذي قبلت العمل تحت إدارته

  .على أعلى ارتفاع ممكن صليب أحمر على الصاري الرئيسي

الزوارق الصغيرة  وتطلى قوارب النجاة التابعة للسفن المستشفيات وزوارق اإلنقاذ الساحلية وجميع
أحمر قاتم ترى بوضوح،  التي تستخدمها الخدمات الطبية بلون أبيض وترسم عليها صلبان بلون

 .بشأن السفن المستشفيات ورة عامة وسائل التمييز المنصوص عنها أعالهوتنطبق عليها بص

  31 المستشفيات، التي تكون محجوزة بصفة مؤقتة بواسطة العدو وفقاً للمادة يتعين على السفن
 .رتهمالذي قبلت العمل تحت إ إنزال علم طرف النزاع الذي تكون في خدمته أو

ية التي تواصل العمل من قاعدة محتلة، بناء على موافقة اإلنقاذ الساحل ويجوز الترخيص لزوارق
بعيدة عن  االحتالل، أن تواصل رفع أعالمها الوطنية بجانب علم يحمل صليباً أحمر عندما تكون دولة

  .المعنية قاعدتها، شريطة أن تبلغ ذلك مسبقاً إلى جميع أطراف النزاع
  في هذه المادة بالمثل على الشارتين األخريينالمتعلقة بشارة الصليب األحمر تنطبق جميع األحكام

  .41 المذكورتين في المادة
تعمل في جميع األوقات على التوصل إلى اتفاقات بشأن استخدام أحـدث            ن   على أطراف النزاع أ   

  .لتسهيل تمييز السفن والزوارق المشار إليها في هذه المادة الطرق المتاحة لها
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 )44(المــادة 

سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، ، 43 عالمات المميزة المشار إليها في المادةال تستخدم ال
فيها، باستثناء الحاالت التي ينص عنها في اتفاقية دولية أخرى أو  إال لتمييز أو حماية السفن المذكورة

   .جميع أطراف النزاع المعنية يتفق عليها بين
 

 )45(المــادة 

التدابير الالزمة في جميـع   تعاقدة، إذا لم يكن تشريعها كافياً من األصل،تتخذ األطراف السامية الم
  .43 المميزة المنصوص عنها في المادة  إساءة استعمال للعالماتةاألوقات من أجل منع وقمع أي

 

  الفصل السابع
  تنفيذ االتفاقية

 )46(المــادة 

لى ضمان تنفيذ المواد أطراف النزاع أن يعمل من خالل قادته العظام ع على كل طرف من
   .االتفاقية وأن يعالج الحاالت التي لم ينص عنها وفقاً للمبادئ العامة لهذه المتقدمة بدقة،

 

 )47(المــادة 

الغرقى أو الموظفين الـذين تحمـيهم هـذه     تحظر تدابير االقتصاص من الجرحى أو المرضى أو
   .تحميها االتفاقية، أو السفن أو المهمات التي

 

 )48(دة المــا

االتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلـدانها،   تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه
بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن بـرامج التعلـيم    في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد

ن، وعلـى  تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميـع الـسكا   العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث
   .المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية ورجال الدين األخص للقوات المقاتلة
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 )49(المــادة 

االتحاد السويسري، ومن خالل الدول الحامية  تتبادل األطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس
 ح التي قد تعتمدها لكفالةلهذه االتفاقية، وكذلك القوانين واللوائ أثناء األعمال العدائية، التراجم الرسمية

  .تطبيقها
  الفصل الثامن

  قمع إساءة االستعمال والمخالفات
 )50(المــادة 

إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالـة   تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي
اقية، المبينة في باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتف على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون

 .التالية المادة

 متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها، يلتزم كل طرف

تشريعه، أن يسلمهم  وله أيضاً، إذا فضل ذلك، ووفقاً ألحكام. وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم
المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء  مادامت تتوفر لدى الطرفإلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم 

 .األشخاص

جميع األفعال التي تتعارض مع أحكام هـذه   على كل طرف متعاقد أن يتخذ التدابير الالزمة لوقف
 .في المادة التالية االتفاقية بخالف المخالفات الجسيمة المبينة

مالءمة عن الضمانات  حاكمة والدفاع الحر ال تقلوينتفع المتهمون في جميع األحوال بضمانات للم
 12 الحرب، المؤرخـة  وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى 105 المنصوص عنها بالمادة

   .1949 أغسطس/آب
 

 )51(المــادة 

السابقة هي التي تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفـت   المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة
القتل العمد، التعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بمـا  : محمية باالتفاقية  ضد أشخاص محميين أو ممتلكات

البدنية أو  التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة في ذلك
الضرورات الحربية، وبطريقة  بالصحة، تدمير الممتلكات أو االستيالء عليها على نطاق واسع ال تبرره

   .غير مشروعة وتعسفية
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 )52(المــادة 

وليات التي تقع عليه أو ؤمتعاقداً آخر من المس ال يجوز ألي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً
   .بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق
                                    

 )53(المــادة 

تتقرر فيما بين األطراف المعنية، تحقيق  يجرى، بناء على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة
 .االتفاقية بصدد أي ادعاء بانتهاك هذه

االتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق األطراف على اختيار حكم يقرر اإلجراءات  وفي حالة عدم
 .تتبع التي

 .يمكن ك االتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ماانتها وما أن يتبين

  
  أحكام ختامية

 )54(المــادة 

 .الحجية وكال النصين متساويان في. وضعت هذه االتفاقية باللغتين اإلنكليزية والفرنسية

   .انيةالسويسري بوضع تراجم رسمية لالتفاقية باللغتين الروسية واألسب وسيقوم مجلس االتحاد
 

 )55(المــادة 

باسـم الـدول    1950 فبرايـر /شباط 12 تعرض هذه االتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية
وباسم الدول التي لم تمثل في هذا ، 1949 أبريل/نيسان 21 جنيف في الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في

على الحرب  1906 بادئ اتفاقية جنيف لعامولكنها تشترك في اتفاقية الهاي العاشرة لتطبيق م المؤتمر
 حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان المؤرخـة فـي   البحرية أو في اتفاقيات جنيف لتحسين

   .1929 و 1906 و 1864
 )56(المــادة 
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  .تصدق هذه االتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن

ق، ويرسل مجلس االتحاد السويسري صوراً موثقة من صكوك التصدي يحرر محضر بإيداع كل صك
   .الدول التي تم باسمها توقيع االتفاقية أو اإلبالغ عن االنضمام إليها من هذا المحضر إلى جميع

 

 )57(المــادة 

 وبعد ذلك، يبدأ .األقل يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على

  .رف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقهنفاذها إزاء أي ط
  

 )58(المــادة 

الهاي العاشرة،  تحل هذه االتفاقية في العالقات بين األطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية
على  1906 مبادئ اتفاقية جنيف لعام بشأن تطبيق، 1907 أكتوبر /تشرين األول 18 المؤرخة في

   .البحرية الحرب
 )59(لمــادة ا

االتفاقية قد وقعت  تعرض هذه االتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها النضمام جميع الدول التي لم تكن
   .باسمها

 )60(المــادة 

ستة شـهور مـن    يبلغ كل انضمام إلى مجلس االتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر سارياً بعد مضي
انضمام إلى جميع الدول التي تـم باسـمها توقيـع    السويسري كل  ويبلغ مجلس االتحاد.تاريخ استالمه

   .االنضمام إليها االتفاقية أو اإلبالغ عن
 

 )61(المــادة 

للتصديقات التـي تودعهـا    النفاذ الفوري 3و 2 يترتب على الحاالت المنصوص عنها في المادتين
ويبلغ مجلس . االحتاللاألعمال العدائية أو  أطراف النزاع واالنضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع

   .أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع االتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات
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 )62(المــادة 

 .االنسحاب من هذه االتفاقية لكل طرف من األطراف السامية المتعاقدة حق

جميـع  حكومـات   ويبلغ االنسحاب كتابة إلى مجلس االتحاد السويسري الذي يتولى إبالغه إلـى 
 .األطراف السامية المتعاقدة

علـى أن  . إبالغه لمجلس االتحاد السويـسري  ويعتبر االنسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ
المنسحبة مشتركة في نزاع، ال يعتبر سارياً إال بعد عقد  االنسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة

  األشخاص الذين تحميهم االتفاقية وإعادتهم إليانتهاء عمليات اإلفراج عن الصلح، وعلى أي حال بعد

 .أوطانهم

التـي   وال يكون له أي أثر على االلتزامات. لالنسحاب أثره إال بالنسبة للدولة المنسحبة وال يكون
من األعراف الراسخة  يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة

  .العام نة، ومن القوانين اإلنسانية، وما يمليه الضميربين األمم المتمد

  
 )63(المــادة 

ويخطر مجلس . المتحدة يسجل مجلس االتحاد السويسري هذه االتفاقية لدى األمانة العامة لألمم
تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها  االتحاد السويسري األمانة العامة لألمم المتحدة كذلك بأي

 .االتفاقية الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه إثباتاً لذلك، قام .االتفاقية هبصدد هذ

اإلنكليزية والفرنسية،  باللغتين 1949 أغسطس/اليوم الثاني عشر من آب حرر في جنيف، في هذا
 موثقة من االتحاد السويسري صوراً ويرسل مجلس. ويودع األصل في محفوظات االتحاد السويسري

 .الدول التي تنضم إلى االتفاقية االتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى
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   القانون الدولي اإلنسانيجوهر:  جنيفقانون
  

 الحـرب وتحمـي     وحشية الحد من      على دولية تتعلق بقواعد تعمل      معاهدات  القانون هذا   يتضمن
 أصبحواواألشخاص الذين ) ن واألطباء وعمال اإلغاثة كالمدنيي( ال يشاركون في القتال      الذيناألشخاص  

 مـن   كاملةوهو منظومة   ) كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى وأسرى الحرب     (عاجزين عن القتال    
 في إطار هذا القانون     ويدخل ،األدوات القانونية الواقية التي تعالج سبل خوض الحروب وحماية األفراد         

 :االتفاقيات التالية

   الميدان ؛في جنيف األولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة ةاتفاقي     -
   البحار ؛في جنيف الثانية الخاصة بتحسين حال جرحى ومرضى وغرفى القوات المسلحة اتفاقية     -
   جنيف الثالثة الخاصة بشأن أسرى الحرب ؛اتفاقية     -
  .شأن حماية المدنيين وقت الحرب جنيف الرابعة المتعلقة باتفاقية     -
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 الثالثة جنيف اتفاقية

 أسرى الحرب معاملة بشأن

  1949أغسطس /آب12 في المؤرخة
 

المؤتمر الدبلوماسي المعقود في جنيف من  فيالموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة  إن
أسرى الحرب،  بمعاملةالمتعلقة  ية، بقصد مراجعة االتفاق1949أغسطس /آب 12أبريل إلى /  نيسان21

 : يلي  ما، قد اتفقوا على 1929يوليه /  تموز27المبرمة في جنيف بتاريخ 

 

   األولالباب
   عامةأحكام

  
 )1 (المــادة

   .المتعاقدة بأن تحترم هذه االتفاقية وتكفل احترامها في جميع األحوال الساميةاألطراف  تتعهد
  
 )2 (المــادة

تسري في وقت السلم، تنطبق هذه االتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي  التيام على األحك عالوة
 أحدهاآخر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف  مسلحاشتباك 

  .بحالة الحرب
األطراف السامية أو الكلي إلقليم أحد  الجزئيهذه االتفاقية أيضاً في جميع حاالت االحتالل   تنطبق

  .مقاومة مسلحة االحتاللالمتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا 
دول النزاع األطراف فيها تبقى مع ذلك  فإنلم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه االتفاقية،  وإذا

ألخيـرة  تلتزم باالتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه ا أنهاكما . ملتزمة بها في عالقاتها المتبادلة
   .وطبقتهاأحكام االتفاقية 

 )3 (المــادة

ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل  مسلححالة قيام نزاع  في
  :بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية  النزاعطرف في 

 الذين القوات المسلحةبمن فيهم أفراد  العدائية،األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال ) 1
عن القتل بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي  العاجزونألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص 

األحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو  جميعسبب آخر، يعاملون في 
  .معيار مماثل آخرأو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي  الديناللون، أو 
المذكورين أعاله، وتبقى محظورة في  باألشخاصالغرض، تحظر األفعال التالية فيما يتعلق  ولهذا

  :جميع األوقات واألماكن 
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بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة  القتلاالعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة ) أ  (
  القاسية، والتعذيب، 

 أخذ الرهائن،)  ب(

 ،الحاطة بالكرامة المهينة و المعاملةاالعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص  )ج  (

قانونياً،  تشكيالًإصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة  )د      (
  .وتكفل جميع الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة

 :م بهىى والمرضى ويعتنالجرح يجمع )2

األحمر، أن تعرض خدماتها على  للصليبلهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية  ويجوز
  .أطراف النزاع

على تنفيذ كل األحكام األخرى من  خاصة،أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات  وعلى
  .هذه االتفاقية أو بعضها

  . ألطراف النزاع القانونيتقدمة ما يؤثر على الوضع في تطبيق األحكام الم وليس
 

 )4 (المــادة

هم األشخاص الذين ينتمون إلـي إحـدى    االتفاقيةفي هذه  المقصود بالمعنىأسرى الحرب  .:ألف
   : الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو

 التـي تـشكل     وعةالمتطأفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات          ) 1
  جزءاً من هذه القوات المسلحة،

 فيهم أعضاء حركـات المقاومـة      بمنأفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى،       ) 2
 داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كـان هـذا           ويعملونالمنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع        

 في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات  التاليةالشروط، على أن تتوفر اإلقليم محتالً
 : المذكورة المنظمةالمقاومة 

  ،ل عن مرؤوسيهؤويقودها شخص مس أن - أ
  ، أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد -ب
  جهراً،األسلحة أن تحمل - ج

   .بقوانين الحرب وعاداتها عملياتهاأن تلتزم في  - د
 النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولـة             المسلحةد القوات   أفرا) 3

  .الحاجزة
، كاألشخاص  في الواقع جزءاً منهايكونوااألشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن ) 4

ن،  والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التمويالحربية،المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات 
 بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم المختصةوأفراد وحدات العمال أو الخدمات 
  يرافقونها،تصريح من القوات المسلحة التي 
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 في السفن التجارية وأطقم ومساعدوهمأفراد األطقم المالحية، بمن فيهم القادة والمالحون ) 5
 ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام ال الطائرات المدنية التابعة ألطراف النزاع، الذين

  أخرى من القانون الدولي،
 أنفسهم عنـد اقتـراب العـدو        تلقاءسكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من         ) 6

 وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا       لتشكيللمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت         
 .وعاداتهاوا قوانين الحرب السالح جهراً وأن يراع

  : هذه االتفاقية  بمقتضىاألشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب  يعامل. بـاء
 أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة االحـتالل             يتبعوناألشخاص الذين   ) 1

 سـير راً في بادئ األمـر أثنـاء         بسبب هذا االنتماء، حتى لو كانت قد تركتهم أحرا         اعتقالهمضرورة  
 بمحاولة  األشخاصاألعمال الحربية خارج األراضي التي تحتلها، وعلى األخص في حالة قيام هؤالء             

 أو في حالة عـدم امتثـالهم        القتال،فاشلة لالنضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في          
ــال    ــصد االعتقـــــ ــيهم بقـــــ ــه إلـــــ ــذار يوجـــــ   .إلنـــــ

 المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير هذهين ينتمون إلى إحدى الفئات المبينة في     األشخاص الذ ) 2
 بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثر مالءمـة قـد   باعتقالهممحاربة في إقليمها وتلتزم   

 مـن لخامـسة   ، والفقرة ا  15، و 1، و 8 من المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد         الدولترى هذه   
 هنـاك   تكـون ، واألحكام المتعلقة بالدولة الحامية عنـدما        126، و 92، و 67-58، والمواد   30المادة  

أما في حالة وجود هذه     . المعنيةعالقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة           
 األشخاص بممارسة المهام التي      إليها هؤالء  ينتميالعالقات السياسية، فإنه يسمح ألطراف النزاع التي        

 هذه االتفاقية، دون اإلخـالل بالواجبـات طبقـاً لألعـراف            بمقتضىتقوم بها الدولة الحامية إزاءهم      
 .والقنصليةوالمعاهدات السياسية 

والدينية كما هو محدد فـي   الطبيةتؤثر هذه المادة بأي حال على وضع أفراد الخدمات  ال:. جيـم
   .تفاقية من هذه اال33المادة 

 

 )5 (المــادة

 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلـى  4على األشخاص المشار إليهم في المادة  االتفاقيةهذه  تنطبق
  .يتم اإلفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية أن

وسقطوا في يد العدو إلى إحـدى   حربيحالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل  وفي
بالحماية التي تكفلها هذه االتفاقية لحين البت  يتمتعون، فإن هؤالء األشخاص 4لمبينة في المادة الفئات ا

   .مختصةفي وضعهم بواسطة محكمة 
  
 
 
 



 345

 )6 (المــادة

، 67، 66، 65، 60، 33، 28، 23، 10المنصوص عنها صراحة في المواد  االتفاقاتعلى  عالوة
يجوز لألطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات ، 132، 122، 119، 118، 110، 109، 75 73،  72

 خـاص وال يؤثر أي اتفـاق  . أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة خاصة

لهـم   الممنوحـة تأثيراً ضاراً على وضع أسرى الحرب كما حددته هذه االتفاقية، أو يقيـد الحقـوق   
  .بمقتضاها

سارية عليهم، إال إذا كانـت هنـاك    االتفاقيةهذه االتفاقات مادامت انتفاع أسرى الحرب ب ويستمر
سالفة الذكر أو في اتفاقات الحقة لها، أو إذا كان هـذا   االتفاقاتأحكام صريحة تقضي بخالف ذلك في 

  . النزاع قد اتخذ تدابير أكثر مالءمة لهم أطرافالطرف أو ذاك من 
 

 )7 (المــادة

ل في أي حال من األحوال، جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم التناز الحربيجوز ألسرى  ال
   .االتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت بمقتضى هذه االتفاقية، أو بمقتضى

  
 )8 (المــادة

. وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع بمعاونةهذه االتفاقية  تطبق
موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين  بخالف، الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين لهذهوطلباً 

سيؤدون  التيويخضع تعيين هؤالء المندوبين لموافقة الدولة . أو رعايا دول أخرى محايدة رعاياهامن 
ــديها  ــاتهم لــــــــــــــــــــ  .واجبــــــــــــــــــــ

 .إلى أقصى حد ممكن الحامية، أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة وعلى

حال من األحوال حدود مهمتهم بمقتضى  أيأال يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في  ويجب
وال . أمن الدولة التي يقومون فيهـا بواجبـاتهم   مقتضياتهذه االتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة 

بية وحدها، ويكون ذلـك بـصفة اسـتثنائية    ذلك الضرورات الحر استدعتيجوز تقييد نشاطهم إال إذا 
  . ومؤقتة

 )9 (المــادة

عقبة في سبيل األنشطة اإلنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية  االتفاقيةتكون أحكام هذه  ال
 شـريطة األحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب،  للصليب

   .زاع المعنيةموافقة أطراف الن
 )10 (المــادة

أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضـمانات   المتعاقدةالسامية  لألطراف
  .بالمهام التي تلقيها هذه االتفاقية على عاتق الدولة الحامية والكفاءةالحيدة 
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مية أو هيئة معينة وفقاً بجهود دولة حا كانلم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم ألي سبب  وإذا
أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة مـن هـذا القبيـل أن     اآلسرةللفقرة األولى أعاله، فعلى الدولة 

  . هذه االتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع تنيطهاتضطلع بالوظائف التي 
سرة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة اآل الدوللم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى  فإذا

اإلنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه االتفاقية،  بالمهامالدولية للصليب األحمر، االضطالع 
  . تقدمه مثل هذه الهيئةالذيبأحكام هذه المادة، عرض الخدمات  رهناًأو أن تقبل، 

الشأن تحقيق األغراض المذكورة أعاله،  صاحبةلة أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدو وعلى
ولية التي تقع عليهـا تجـاه   ؤمدة قيامها بنشاطها المس طوالأو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر 

األشخاص المحميون بمقتضى هذه االتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية  إليهطرف النزاع الذي ينتمي 
  .هام المطلوبة وأدائها دون تحيزعلى تنفيذ الم قدرتهاإلثبات 
بين دول تكـون إحـداها مقيـدة     يعقديجوز الخروج على األحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص  ال

أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتـة، وعلـى    بسببالحرية في التفاوض مع الدولة األخرى أو حلفائها 
  .منها هاماألخص في حالة احتالل كل أراضيها أو جزء 

مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة  فإنكرت عبارة الدولة الحامية في هذه االتفاقية، ذ وكلما
  . لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة

  
 )11 (المــادة

الحميدة من أجل تسوية الخالفات في جميع الحاالت التي ترى فيها أن  مساعيهاالدول الحامية  تقدم
تطبيق  على ن، وعلى األخص في حاالت عدم اتفاق أطراف النزاعاألشخاص المحميي مصلحةذلك في 

 .أو تفسير أحكام هذه االتفاقية

بناء على دعوة أحد األطـراف أو   النزاع،الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم ألطراف  ولهذا
الحرب، ولة عن أسرى ؤاألخص ممثلي السلطات المس وعلىمن تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، 

وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التـي  . بطريقة مناسبة تختارعند االقتضاء على أرض محايدة 
وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقـة  . الغرض لهذاتقدم لها تحقيقاً 

 األحمـر دوليـة للـصليب   النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنـة ال  أطراف

  . لالشتراك في هذا االجتماع
   الثانيالباب

   العامة ألسرى الحربالحماية
  
 )12 (المــادة

الدولة المعادية، ال تحت سلطة األفراد أو الوحدات العسكرية التـي   سلطةأسرى الحرب تحت  يقع
 التيولة عن المعاملة ؤمسوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة ؤالمس وبخالف. أسرتهم
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ــرى  ــا األســــــــــــــــــــ  .يلقاهــــــــــــــــــــ

في االتفاقية، وبعـد أن تقتنـع الدولـة     طرفيجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إال إلى دولة  ال
وفي حالة نقل أسرى الحرب على . وقدرتها على ذلك االتفاقيةالحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق 

  .اقية على الدولة التي قبلتهم ماداموا في عهدتهااالتف تطبيقولية ؤهذا النحو، تقع مس
االتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلـى   أحكاموليتها في تنفيذ ؤأنه إذا قصرت هذه الدولة في مس غير

إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح  بمجردالدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، 
  . ويجب تلبية مثل هذه الطلبات. األسرى إليها إعادةالوضع، أو أن تطلب 

 

 )13 (المــادة

ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة . معاملة إنسانية في جميع األوقات الحربمعاملة أسرى  يجب
. غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذه االتفاقية إهمالأي فعل أو 

من أي  العلميةض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو األخص، ال يجوز تعري وعلى
  .مصلحتهنوع كان مما ال تبرره المعالجة الطبية لألسير المعني أو ال يكون في 

ضد جميع أعمال العنف أو  األخصيجب حماية أسرى الحرب في جميع األوقات، وعلى  وبالمثل
  .التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير

  .تدابير االقتصاص من أسرى الحرب ظروتح
  

 )14 (المــادة

 .أشخاصهم وشرفهم في جميع األحوال احترامالحرب حق في  ألسرى

ويجب على أي حـال أن يلقـين    .لجنسهنأن تعامل النساء األسيرات بكل االعتبار الواجب  ويجب
 .الرجالمعاملة ال تقل مالءمة عن المعاملة التي يلقاها 

وال يجوز للدولة . عند وقوعهم في األسر لهمرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت أسرى الح يحتفظ
هذه األهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إال بالقـدر الـذي    تكفلهاالحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي 

  . يقتضيه األسر
 )15 (المــادة

يم الرعاية الطبية التي تتطلبها أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقد تحتجزالدولة التي  تتكفل
  . مجاناً الصحيةحالتهم 

 )16 (المــادة

فيما يتعلق برتب األسرى وجنسهم، ورهناً بأية معاملة مميزة يمكن  االتفاقيةمراعاة أحكام هذه  مع
 أنأعمارهم أو مؤهالتهم المهنية، يتعين على الدولة الحـاجزة   أوبسبب حالتهم الصحية  لهمأن تمنح 

أو الـدين، أو   الجنسية،م جميعاً على قدم المساواة، دون أي تمييز ضار على أساس العنصر، أو تعامله
  .اآلراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخرى
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   الثالثالباب

  األســــــر
   األولالقسم
   األسرابتداء

  
 )17 (المــادة

 مـيالده،  بته العسكرية، وتـاريخ استجوابه إال باإلدالء باسمه بالكامل، ورت عنديلتزم أي أسير  ال

 .فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة .المسلسلورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو 

المزايا التي تمنح لألسرى الـذين   النتقاصأخل األسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض  وإذا
 .لهم رتبته أو وضعه

والمعرضين ألن يصبحوا أسـرى   لهألشخاص التابعين كل طرف في النزاع أن يزود جميع ا على
ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه  بالكامل،حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها 

ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضاً توقيـع  . وتاريخ ميالده مماثلة،الشخصي أو المسلسل أو معلومات 
 كليهما، وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخرى يرغب طـرف النـزاع   أو أصابعهحاملها أو بصمات 

 10 × 6.5وكلمـا أمكـن يكـون اتـساع البطاقـة      . التابعين لقواته المسلحة األشخاصإضافتها عن 
منـه   سحبهاويبرز األسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن ال يجوز . وتصدر من نسختين سنتيمترات

  .بأي حال من األحوال
أسرى الحرب الستخالص معلومات  علىرسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه يجوز مما ال

اإلجابة أو سبهم أو تعريـضهم ألي   يرفضونوال يجوز تهديد أسرى الحرب الذين . منهم من أي نوع
ــاف  ــاج أو إجحـــــــــــــــــــ   .إزعـــــــــــــــــــ

يـة إلـى   بسبب حالتهم البدنية أو العقل هويتهمأسرى الحرب العاجزون عن اإلدالء بمعلومات عن  يسلم
  .بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة األسرىوتحدد هوية هؤالء . قسم الخدمات الطبية

  . استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها يجرى
 

 )18 (المــادة

األسـلحة،   ماعـدا – األشياء واألدوات الخاصة باستعمالهم الشخـصي  بجميعأسرى الحرب  يحتفظ
المعدنية واألقنعـة الواقيـة مـن     بخوذاتهموكذلك  -الحربية والمستندات الحربية، والخيول، والمهمات

كما تبقى في حوزتهم . صرفت لهم للحماية الشخصية قدالغازات، وجميع األدوات األخرى التي تكون 
 .وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية ملبسهماألشياء واألدوات التي تستخدم في 

وعلى الدولة الحاجزة أن تزود  .هويتهميجوز في أي وقت أن يكون األسرى بدون وثائق تحقيق  ال
  .بها األسرى الذين ال يحملونها
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نياشينهم، أو األدوات التي لها قيمة  أويجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم،  ال
  .شخصية أو عاطفية

ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيـان   يصدرهحرب إال بأمر يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى ال ال
مفصالً يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص  إيصاالًصاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ 

وتحفظ لحساب األسير أي مبالغ تكون مـن  . التي يتبعها والوحدةالذي يعطي اإليصال المذكور ورتبته 
  .64لى هذه العملة بناء على طلب األسير طبقاً للمادة أو تحول إ الحاجزةنوع عملة الدولة 

وفـي  . ذات القيمة إال ألسباب أمنية األشياءيجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب  وال
  .سحب النقود حالةهذه الحالة تطبق اإلجراءات المتبعة في 

 بعمـالت مغـايرة لعملـة    من األسرى تسحبفي عهدة الدولة الحاجزة األشياء والنقود التي  تحفظ
وتسلم بشكلها األصلي إلى األسـرى عنـد انتهـاء     استبدالها،الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها 

  . أسرهم
 )19 (المــادة

بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلى معسكرات تقع في منطقة تبعـد   الحربإجالء أسرى  يتم
 .من من الخطرمنطقة القتال حتى يكونوا في مأ عنبقدر كاف 

الحرب الذين يتعرضون بـسبب   أسرىيجوز أن يستبقى في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إال  ال
  .مكانهم فيجروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عن نقلهم مما لو بقوا 

  . من منطقة قتال إجالئهمأال يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار  يجب
 

 )20 (المــادة

الحرب دائماً بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي تـوفر   أسرى إجالء أن يجرى يجب
  .في تنقالتها الحاجزةلقوات الدولة 

بكميات كافية مـن مـاء الـشرب     إجالؤهمالدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم  على
تياطات لضمان سالمتهم أثناء أن تتخذ جميع االح وعليها. والطعام وبالمالبس والرعاية الطبية الالزمة

  .بأسرى الحرب الذين يتم إجالؤهم قائمةنقلهم، وأن تعد بأسرع ما يمكن 
انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم  بمعسكراتاقتضى األمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم  فإذا

  .في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن
  

   الثانيالقسم
   أسرى الحرباعتقال

   األولالفصل
   عامةاعتبارات
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 )21 (المــادة

تفرض عليهم التزاماً بعدم تجـاوز   أنولها . للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب لالعتقال بجوز
ومع مراعاة أحكـام  . تجاوز نطاقه إذا كان مسوراً بعدمحدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو 

أديبية، ال يجوز حجز أو حبس األسـرى إال كـإجراء   الجنائية والت بالعقوباتهذه االتفاقية فيما يتعلق 
حماية صحتهم، وال يجوز أن يدوم هذا الوضع على أي حال ألكثـر ممـا تتطلبـه     تقتضيهضروري 
  .التي اقتضته الظروف
وعد أو تعهد منهم بقدر ما تـسمح   مقابلإطالق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية  يجوز

بصفة خاصة في األحوال التي يمكن أن يسهم فيها  اإلجراءويتخذ هذا . عونهابذلك قوانين الدولة التي يتب
  .يرغم أي أسير على قبول إطالق سراحه مقابل وعد أو تعهد وال. ذلك في تحسين صحة األسرى

العدائية، بالقوانين واللوائح  األعمالكل طرف في النزاع أن يخطر الطرف اآلخر، عند نشوب  على
ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلـق  . وعد أو تعهد مقابل أو تمنعهم من قبول الحرية التي تسمح لرعاياه

واللوائح المبلغة على هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الـذي   للقوانينسراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقاً 
تلتزم  لحاالت،اوفي مثل هذه . سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم دقة،أعطوه بكل 

خدمة ال تتفق مع الوعد أو التعهد  أيةالدولة التي يتبعها األسرى بأن ال تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية 
  . الذي أعطوه

 )22 (المــادة

تتوفر فيها كل ضـمانات الـصحة    األرضيجوز اعتقال أسرى الحرب إال في مبان مقامة فوق  ال
في حاالت خاصة تبررهـا مـصلحة األسـرى     إال إصالحية والسالمة، وال يجوز اعتقالهم في سجون

  .أنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسهم
صحية، أو حيث يكون المناخ ضاراً  غيربأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق  يجب

  .بهم، إلى مناخ أكثر مالئمة لهم
تهم المعسكرات تبعاً لجنسياتهم ولغـا  أقسامالدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو  تجمع

أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كـانوا   عنوعاداتهم، شريطة أن ال يفصل هؤالء األسرى 
   .بموافقتهميخدمون فيها عندما أسروا إال 

 

 )23 (المــادة

منطقة القتال،  لنيران إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها كانيجوز في أي وقت  ال
 .لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية وجودهالل أو إبقاؤه فيها، أو استغ

المحليين، مالجئ للوقاية مـن   المدنيينأن توفر ألسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان  يجب
المكلفين منهم بوقاية مآويهم من األخطار  باستثناء–  الغارات الجوية وأخطار الحرب األخرى، ويمكنهم
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أي  عليهمويطبق . يتوجهوا إلى المخابئ بأسرع ما يمكن بمجرد إعالن اإلنذار بالخطر أن – ةالمذكور
  .إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة األهالي

المفيدة عن الموقـع الجغرافـي    المعلوماتالدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع  تتبادل
  .ألسرى الحرب

  PG أو PW نهـاراً بـالحروف   الحربلحربية، تميز معسكرات أسرى سمحت االعتبارات ا كلما
  .Prisonniers de guerre أو Prisoners of war " الحـرب  أسـرى " عبارة  مناألولى  الحروف

يمكن للدول المعنية أن تتفق علـى أيـة    أنه على ،توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو التي
  . إال معسكرات أسرى الحرب الكيفية بهذه وال تميز. وسيلة أخرى لتمييزها

 

 )24 (المــادة

أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع مماثلة لألوضاع  االنتقاليةالمعسكرات  تجهز
  .عنها في هذا القسم، ويفيد األسرى فيها من نفس نظام المعسكرات األخرى المنصوص

 

   الثانيالفصل
  رب وغذاء وملبس أسرى الحمأوى

 )25 (المــادة

ظروف مالئمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمـة فـي    الحربفي مأوى أسرى  توفر
وتراعى في هذه الظروف عادات وتقاليد األسرى، ويجب أال تكون ضارة بصحتهم بأي  ذاتهاالمنطقة 

 .حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 حيث مـساحتها الكليـة   سواء من الحرب،األحكام المتقدمة على األخص علي مهاجع أسرى  وتنطبق
  .المرافق العامة والفراش، بما في ذلك األغطية حيثوالحد األدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من 

ألسرى الحرب محمية تمامـاً   الجماعيأن تكون األماكن المخصصة لالستعمال الفردي أو  ويجب
وتتخذ . الغسق وإطفاء اإلضاءةالفترة بين  فيبقدر كاف، وعلى األخص  ضاءةمن الرطوبة، ومدفأة وم

  .جميع االحتياطات لمنع أخطار الحريق
في الوقت نفسه، تخـصص لهـن    أسرىجميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع  وفي

  . مهاجع منفصلة
 )26 (المــادة

 اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظـة  األساسيةجرايات الطعام  تكون
. الحرب في حالة جيدة وال تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العـوز الغـذائي   أسرىعلى صحة 

  .النظام الغذائي الذي اعتاد عليه األسرى كذلكويراعى 
بالجرايات اإلضـافية الالزمـة    أعماالًالدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون  وعلى

  .للقيام بالعمل الذي يؤدونه
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  .  الحرب بكميات كافية من مياه الشربأسرى دويزو
  .باستعمال التبغ لهمويسمح 

الغرض يمكـن اسـتخدامهم فـي     ولهذااإلمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم،  وبقدر
  .المطابخ

من تهيئة األغذية اإلضافية التـي فـي حـوزتهم     تمكنهموعالوة على ذلك يزودون بالوسائل التي 
  .بأنفسهم

  . اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء ويحظر.ناسبة لتناول الطعامأماكن م وتعد
  
 )27 (المــادة

أسرى الحرب بكميات كافية من المالبس، والمالبـس الداخليـة واألحذيـة،     الحاجزةالدولة  تزود
 .األسرى المنطقة التي يحتجز فيها لمناخالمالئمة 

للقوات المـسلحة المعاديـة مناسـباً     عسكريةن مالبس كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة م وإذا
 .للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب

وعالوة علـى ذلـك،   . الذكر بانتظام سالفةالدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح األشياء  وعلى
  . أعماالً، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل يؤدونيجب صرف المالبس المناسبة لألسرى الذين 

 

 )28 (المــادة

في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيهـا األسـرى علـى المـواد     ) كنتينات(مقاصف  تقام
 أسـعار ويجب أال تزيد أسعارها على . والتبغ، وأدوات االستعمال اليومي العادية والصابون،الغذائية، 

ــة  ــسوق المحليــــــــــــــــــــ  .الــــــــــــــــــــ

. وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض ،األسرىاألرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح  تستخدم
  .وهذا الصندوق المقصفويكون لممثل األسرى حق االشتراك في إدارة 

إنسانية دوليـة السـتخدامه    منظمةغلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلى  وعند
 وفي حالة اإلعـادة . أموال الصندوق فيلمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية األسرى الذين أسهموا 

ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغيـر   األرباحالعامة إلى الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه 
  .ذلك

  
   الثالثالفصل

   الصحية والرعاية الطبيةالشروط
  
 )29 (المــادة
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لتأمين نظافة المعسكرات ومالءمتهـا   يةباتخاذ كافة التدابير الصحية الضرور الحاجزةالدولة  تلتزم
  .والوقاية من األوبئة ةللصح

فيها الشروط الصحية وتراعى  تستوفىأن تتوفر ألسرى الحرب، نهاراً وليالً، مرافق صحية  يجب
  .في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب للنساءوتخصص مرافق منفصلة . فيها النظافة الدائمة

ن تـزود بهـا   التـي يجـب أ  ) األدشـاش (ناحية أخرى، وإلى جانب الحمامات والمرشات  ومن
لنظافة أجسامهم وغسل مالبـسهم،   والصابونالمعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء 

  .ووقت وتسهيالتويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات 
 

 )30 (المــادة

مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما قد يحتاجون إليه من رعاية،  عيادةفي كل معسكر  توفر
وتخصص عند االقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معديـة  . الغذائي المناسب النظامك على وكذل
  .عقليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأو 

عالجاً خاصاً أو عملية جراحيـة أو   حالتهمالحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي  أسرى
 حتى إذا كان من عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، طبيةرعاية بالمستشفى، ينقلون إلى أية وحدة 

ويجب منح تسهيالت خاصة لرعاية العجـزة، والعميـان   . في وقت قريب وطنهمالمتوقع إعادتهم إلى 
  .تأهيلهم لحين إعادتهم إلى الوطن وإلعادةبوجه خاص، 

التي يتبعها األسرى، وإذا أمكن من  الدولةأن يقوم بعالج أسرى الحرب موظفون طبيون من  يفضل
  .نفس جنسيتهم

وتعطي السلطات الحاجزة  .لفحصهمز منع األسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية يجو ال
. مرضه أو إصابته، ومدة العالج ونوعـه  طبيعةألي أسير عولج شهادة رسمية، بناء على طلبه، تبين 

  .ألسرى الحرب المركزيةوترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة 
تكاليف أي أجهزة الزمة للمحافظة  ذلكج أسرى الحرب، بما في الدولة الحاجزة تكاليف عال تتحمل

االصـطناعية األخـرى والنظـارات     والتركيباتعلى صحتهم في حالة جيدة، وعلى األخص األسنان 
  . الطبية

 )31 (المــادة

ويشمل الفحص مراجعـة  . شهر كلفحوص طبية ألسرى الحرب مرة واحدة على األقل في  تجرى
مراقبة الحالة العامـة لـصحة    األخصوالغرض من هذه الفحوص هو على . وتسجيل وزن كل أسير

واألمراض ) البرداء(التدرن والمالريا  والسيمااألسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف األمراض المعدية، 
المتاحة فعالية، ومنها التـصوير الجمـوعي الـدوري     الطرائقوتستخدم لهذا الغرض أكثر . التناسلية

  . كشف التدرن في بدايته أجلالم مصغرة من باألشعة على أف
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 )32 (المــادة

أن تكلف أسرى الحرب مـن األطبـاء، والجـراحين، وأطبـاء األسـنان،       الحاجزةللدولة  يجوز
بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى  الممرضاتوالممرضين أو 

أسـرى   اعتبـارهم وفي هذه الحالة يستمر . بية في قواتهم المسلحةيكونوا ملحقين بالخدمات الط لمإذا 
الدولة الحاجزة، ويعفون  تستبقيهمحرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين 

  . 49من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 
  
  
   الرابعالفصل

   الخدمات الطبية والدينية أفراد
  لمساعدة أسرى الحرب المستبقون

 )33 (المــادة

والدينية، الذين تستبقيهم الدولة اآلسرة لمساعدة أسرى الحرب، ال يعتبـرون   الطبيةالخدمات  أفراد
كمـا   االتفاقية، ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدنى بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه. حرب أسرى

 .الرعاية الطبية والخدمات الدينية لألسرى لتقديمتمنح لهم جميع التسهيالت الالزمة 

الذين يفضل أن يكونـوا مـن    الحربمباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى  ويواصلون
وذلك في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولـة   المذكورون،التابعين للدولة التي ينتمي إليها األفراد 

وينتفعون كذلك بالتسهيالت التالية فـي  . فقاً ألصول مهنتهمالمختصة وو خدماتهاالحاجزة، تحت سلطة 
  :الروحية  والطبية أ مهامهمممارسة 

في فصائل العمل أو المستشفيات  الموجودينيصرح لهم بعمل زيارات دورية ألسرى الحرب ) أ  (
  .رفهمالحاجزة وسائل االنتقال الالزمة تحت تص الدولةولهذا الغرض، تضع . القائمة خارج المعسكر

المعسكر الحربية عن كل شـئ   سلطاتوالً أمام ؤيكون أقدم طبيب عسكري في المعسكر مس) ب(
لهذه الغاية، تتفق أطراف النزاع عنـد نـشوب    وتحقيقاً. يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين

فـراد التـابعون   المناظرة ألفراد الخدمات الطبية، بمن فـيهم األ  الرتباألعمال العدائية على موضوع 
 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بـالقوات  26عنها في المادة  المنصوصللجمعيات 

 األقـدم، ويكون لهذا الطبيب العـسكري  . 1949أغسطس /  آب12في الميدان، المؤرخة في  المسلحة

المتعلقـة   ائلالمـس وكذلك لرجال الدين، الحق في االتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جميـع  
االتصاالت المتعلقة بتلـك   إلجراءوعلى هذه السلطات أن تمنحهم جميع التسهيالت الالزمة . بواجباتهم
  .المسائل

الداخلي المستبقين فيه، فـإنهم ال   المعسكروعلى الرغم من أن هؤالء األفراد يخضعون لنظام ) ج(
  .و الدينيةالطبية أ بمهامهميرغمون على تأدية أي عمل خالف ما يتعلق 
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عن األفـراد المـستبقين وتـضع     اإلفراجأطراف النزاع أثناء األعمال العدائية على إمكان  وتتفق
  .اإلجراءات التي تتبع في ذلك

التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة  منيعفي أي حكم من األحكام المتقدمة الدولة الحاجزة  وال
  .النظر الطبية أو الروحية

   الخامسالفصل
   الدينية والذهنية والبدنيةشطةاألن

 )34 (المــادة

االجتماعـات   كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلـك حـضور   حريةألسرى الحرب  تترك
  .السلطات الحربية حددتها شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي بعقيدتهم،الدينية الخاصة 

   .دينيةأماكن مناسبة إلقامة الشعائر ال  تعد
 

 )35 (المــادة

يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة أسرى الحـرب،   الذينلرجال الدين  يسمح
 .الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين أسرى الحرب من نفس دينهم وفقـاً لعقيـدتهم   المساعدةبتقديم 

 يتبعـون القـوات ذاتهـا،    حرب أسرىعلى مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم  ويوزعون
التسهيالت الالزمة، بما فيها وسائل االنتقـال   لهموتوفر . ويتحدثون نفس لغتهم أو يعتنقون نفس العقيدة

ويتمتعون بحريـة  . أسرى الحرب الموجودين خارج معسكرهم لزيارة، 33المنصوص عنها في المادة 
 مع السلطات الدينيـة فـي بلـد االحتجـاز     التي تتعلق بواجباتهم الدينية باألموراالتصال فيما يختص 

التـي قـد    والبطاقاتوتكون الرسائل . الدينية الدولية، شريطة خضوع المراسالت للمراقبة والمنظمات
   .71يرسلونها لهذا الغرض إضافة إلى الحصة المنصوص عنها في المادة 

 

 )36 (المــادة

 معينين كرجال دين في قواتهم المسلحة، من الدينيين، دون أن يكونوا يكونونالحرب الذين  ألسرى
نفـس   يعـاملون ولهذا الغرض، . شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أياً كانت عقيدتهم يمارسواأن 

  . أي عمل آخر تأديةمعاملة رجال الدين المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة، وال يرغمون على 
 

 )37 (المــادة

ت رجل دين مستبقى أو أسير حرب من رجال دينهم، يعـين  الحرب خدما ألسرىال تتوفر  عندما
 وإذاللقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلى عقيدتهم أو إلى عقيدة مشابهة لها،  األسرىبناء على طلب 

هذا التعيين، الذي  ويتم. النظر الدينية هةلم يوجد، فأحد العلمانيين المؤهلين، إذا كان ذلك ممكناً من وج
وإذا لزم األمر بموافقة الـسلطات   المعنيين،ة الدولة الحاجزة، باالتفاق مع طائفة األسرى يخضع لموافق

الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللـوائح التـي    الشخصوعلى . الدينية المحلية من المذهب نفسه
  . واألمن العسكري النظاموضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة 
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 )38 (المــادة

الشخصية لكل أسير، تشجع الدولة الحاجزة األسرى على ممارسة األنـشطة   ضلياتاألفمراعاة  مع
 األمـاكن والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارستها، بتوفير  والتعليمية،الذهنية، 

 .المالئمة واألدوات الالزمة لهم

ك األلعاب والمسابقات والخروج في ذل بماألسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية،  وتوفر
  .المعسكرات الغرض في جميع لهذاوتخصص مساحات فضاء كافية . إلى الهواء الطلق

  
   السادسالفصل

  النظــــــــام
 )39 (المــادة

ول يتبع القـوات المـسلحة   ؤالحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مس ألسرىكل معسكر  يوضع
ا الضابط بنسخة من هذه االتفاقية، وعليه أن يتأكد من أن أحكامها ويحتفظ هذ .الحاجزةالنظامية للدولة 

 .والً عن تطبيقها تحت إشراف حكومتهؤلموظفي المعسكر والحراس، ويكون مس معروفة

ضباط الدولة الحاجزة وأن يقدموا لهم  لجميعأسرى الحرب، باستثناء الضباط، أن يؤدوا التحية  على
  .في جيوشهم الساريةللوائح مظاهر االحترام التي تقضي بها ا

غير أنـه يتعـين   . الدولة الحاجزة فييؤدي الضباط األسرى التحية إال لضباط الرتب األعلى  وال
   .رتبتهعليهم أداء التحية لقائد المعسكر أياً كانت 

 

 )40 (المــادة

   .والجنسية وكذلك األوسمة الرتببحمل شارات  يسمح
  
 )41 (المــادة

، بلغـة  6هذه االتفاقية ومالحقها وأي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة  نصفي كل معسكر  يعلن
نسخ منها لألسرى الـذين ال   وتسلم .أماكن يمكن فيها لجميع األسرى الرجوع إليها فيأسرى الحرب، 

 .المعلنة، بناء على طلبهم النسخةيستطيعون الوصول إلى 

المتعلقة بسلوك أسـرى الحـرب بلغـة     لنشراتواجميع أنواع اللوائح واألوامر واإلعالنات  تبلغ
وكل أمر أو طلب يوجـه  . نسخ منها لمندوب األسرى وتسلميفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفاً، 

  . أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها كذلكبصورة فردية ألسرى الحرب يجب 
 

 )42 (المــادة

هاربين أو الذين يحاولون الهرب وسيلة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد ال األسلحةاستخدام  يعتبر
  .أن يسبقها دائماً إنذارات مناسبة للظروف يجبأخيرة 



 357

  
   السابعالفصل

   أسرى الحربرتب
 )43 (المــادة

عند نشوب األعمال العدائية اإلبالغ عن ألقاب ورتـب جميـع األشـخاص     النزاعأطراف  تتبادل
 الرتـب مان المساواة في المعاملة بين األسرى من  من هذه االتفاقية، بغية ض4المادة  فيالمذكورين 

 .المتماثلة، وفي حالة إنشاء ألقاب ورتب فيما بعد، فإنها تبلغ بطريقة مماثلة

والتي تبلغها بها الدولة التـي ينتمـي    الحربالدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح ألسرى  وتعترف
  . إليها األسرى على النحو الواجب

 )44 (المــادة

 .الضباط ومن في حكمهم باالعتبار الواجب لرتبهم وسنهم منأسرى الحرب  لميعا

األسـرى مـن نفـس قـواتهم      الجنودخدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من  ولتأمين
رتب الضباط ومن فـي حكمهـم مـن     مراعاةالمسلحة، وبقدر اإلمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع 

  .آخرد بتأدية أي عمل األسرى، وال يكلف هؤالء الجنو
  . أنفسهم الضباطبكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة  ويجب

  
 )45 (المــادة

  .بخالف الضباط ومن في حكمهم باالعتبار الواجب لرتبهم وسنهم اآلخرونأسرى الحرب  يعامل
   .أنفسهمبكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة األسرى  ويجب

 

   الثامنالفصل
   المعسكرإلىسرى الحرب بعد وصولهم  أنقل

 )46 (المــادة

نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة األسرى أنفسهم، وذلك على  الحاجزةتقرر الدولة  عندما
  .مصاعب إعادتهم إلى الوطن زيادةاألخص لعدم 

ظروف ال تقل مالءمة عن ظـروف   وفيأن يجري نقل أسرى الحرب دائماً بكيفية إنسانية  ويجب
دائماً الظروف المناخية التي اعتـاد عليهـا    االعتبارويجب أن تؤخذ في . تقال قوات الدولة الحاجزةان

  .ضارة بصحتهم بأي حال نقلهماألسرى، ويجب أال تكون ظروف 
الشرب والطعام بكميات كافية تكفـل   بمياهالدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل  على

وتتخـذ الدولـة   . من مالبس ومسكن ورعاية طبيـة  يلزميدة، وكذلك بما المحافظة عليهم في صحة ج
في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سالمتهم أثناء النقـل،   وبخاصةالحاجزة االحتياطات المناسبة، 

  . كاملة بأسماء األسرى المرحلين قائمةوتعد قبل رحيلهم 
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 )47 (المــادة

ى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم للخطر، ما أو الجرحى من أسر المرضىأال ينقل  يجب
 .تحتم هذا النقل سالمتهملم تكن 

نقل أسرى الحرب الموجودين فيه إال  عدمكانت منطقة القتال قريبة من أحد المعسكرات وجب  وإذا
في مكانهم يعرضهم إلى مخاطر أشد مما لو نقلوا  بقاؤهمإذا جرى النقل في ظروف أمن مالئمة أو كان 

  . نهم
 )48 (المــادة

األسرى رسمياً برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا اإلخطـار   يخطرحالة النقل،  في
  .بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم وإبالغ عائالتهم الرحيلقبل 

تكون قد وصلتهم، ويمكن تحديـد   التيلهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسالت والطرود  ويسمح
يستطيع األسير نقلها بحيث ال يتجـاوز   معقولةهذه األمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية وزن 

  .كيلوغراماًالوزن المسموح به بأي حال خمسة وعشرين 
دون إبطاء، ويتخذ قائـد المعـسكر    السابقلهم المراسالت والطرود المرسلة إلى معسكرهم  وتسلم

نقل مهمات األسرى المشتركة واألمتعة التـي ال   بضمانفيلة باالتفاق مع ممثل األسرى اإلجراءات الك
  .المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة التحديديستطيعون حملها معهم بسبب 

  .الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل تتحمل
  

   الثالثالقسم
   أسرى الحربعمل

  
 )49 (المــادة

ئقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم، ورتبـتهم  تشغيل أسرى الحرب الال الحاجزةللدولة  يجوز
عليهم في صـحة جيـدة بـدنياً     المحافظة البدنية، على أن يكون القصد بصورة خاصة قدرتهموكذلك 
 .ومعنوياً

 .المراقبة بأعماليكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إال بالقيام  وال

يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمـل بقـدر    عمالًللذين ال يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا  ويمكن
ــان  .اإلمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال يرغمون علـى  . لهم بقدر اإلمكان تدبيرهطلب الضباط أو من في حكمهم عمالً مناسباً، وجب  وإذا
  . العمل بأي حال

 )50 (المــادة

ى بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته، ال يجوز إرغام أسرى الحرب عل المتعلقةاألعمال  بخالف
 : أعمال أخرى خالف الفئات المبينة أدناه تأدية
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 ،الزراعة - أ 

استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها باستخراج  أو الصناعات اإلنتاجية أو التحويلية -ب
لها طابع أو  ليسوالصناعات الميكانيكية والكيميائية، واألشغال العامة وأعمال البناء التي  المعادن

 ،غرض عسكري

 ،عسكريمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض أع ج

 ،األعمال التجارية والفنون والحرف - د

  الخدمات المنزلية، -هـ
  .عسكريخدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض  - و

  . 78حقهم في الشكوى وفقاً للمادة  بمباشرةحالة اإلخالل باألحكام المتقدمة يسمح لألسرى  وفي
المالءمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق باإلقامـة والغـذاء والملـبس     الظروفألسرى الحرب  تهيأ

أال تقل هذه الظروف مالءمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في  ويجبوالتجهيزات، 
  .مماثل، ويجب أيضاً أخذ الظروف المناخية في االعتبار عمل

التشريع الوطني المتعلق بحماية  تطبيقل أسرى الحرب أن تتأكد من الدولة الحاجزة التي تشغ على
  .المناطق التي يعمل فيها األسرى فيالعمل، وكذلك على األخص تعليمات سالمة العمال 

يزودوا بوسائل وقايـة مناسـبة    وأنأن يحصل أسرى الحرب على التدريب الالزم لعملهم،  يجب
، يجوز أن 52ومع مراعاة أحكام المادة . الحاجزة الدولةر لرعايا للعمل الذي يكلفون به ومماثلة لما يوف

  . التي يتعرض لها هؤالء العمال المدنيون العاديةيتعرض أسرى الحرب لألخطار 
  . صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبيةزيادة يجوز بأي حال ال

 

  )51 (المــادة
 .ي أو خطر ما لم يتطوع للقيام بهحرب في عمل غير صح أسيريجوز تشغيل أي  ال

 .الحاجزة الدولةعمل يمكن اعتباره مهنياً ألفراد قوات بحرب  أسير يكلف أي وال

   .الخطرة األعمالإزالة األلغام وغيرها من النبائط المماثلة من  تعتبر
 

 )52 (المــادة

ويجب أال تتجاوز . طولاليومي، بما فيها وقت الذهاب واإلياب، مفرطة ال العملأال تكون مدة  يجب
يؤدون  الذينالمسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة  المدةبأي حال 

  .العمل نفسه
اليومي، وتكون الراحة مماثلة  العملمنح أسرى الحرب راحة ال تقل عن ساعة في منتصف  ويجب

ويمنحون، عالوة على ذلـك، راحـة   . لمدة أطول الراحةلما يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه 
ويفضل أن يكون ذلك يوم األحد أو اليوم المقرر للراحة  أسبوع،مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة كل 
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عن ذلك، يمنح األسير الذي عمل لمدة سنة راحة مدتها ثمانية أيـام متـصلة    وفضالً. في دولة منشئهم
  .خاللها أجر العمل لهيدفع 

أال تترتب عليها مغاالة في زيادة مـدة   يجبحالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة، فإنه  وفي
  . العمل

 )53 (المــادة

 . من هذه االتفاقية62طبقاً ألحكام المادة  الحربأجور عمل أسرى  تحدد

يصابون بمرض أثناء العمـل   أوعمل  صاباتأن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إ يجب
أخرى، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعطـيهم   ناحية ومن. بسببه على الرعاية التي تتطلبها حالتهمأو 

الشهادة إلى  هذهطبية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم لدى الدولة التي يتبعونها، وترسل صورة من  شهادة
   .123الوكالة المركزية ألسرى الحرب على النحو الوارد في المادة 

 

 )54( المــادة

للتحقق من قدرتهم على العمل بصفة دورية، وعلى األقل مـرة   الحربفحص طبي ألسرى  يجرى
  .في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف به أسرى الحرب خاصةوتراعى بصفة . كل شهر
نفسه علـى الـسلطات الطبيـة     بعرضاعتبر أحد األسرى أنه غير قادر على العمل، سمح له  إذا

  . أنهم غير قادرين على العمل يرونباء أن يوصوا بإعفاء األسرى الذين لمعسكره، ولألط
 

 )55 (المــادة

 .مماثالً لنظام معسكرات أسرى الحرب العملنظام فصائل  يكون

وتكون السلطات . إدارياً وتتبعهكل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب  وتظل
عن مراعاة أحكام هـذه االتفاقيـة فـي     حكومتهم،شراف ولة مع قائد المعسكر، تحت إؤالعسكرية مس
  . فصائل العمل

 يحتفظ بسجل واف لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وأن يطلع عليه مندوبى            أن قائد المعسكر    وعلى
 الحـرب،  أو اللجنة الدولية للصليب األحمر أو غيرها من الوكاالت التي تساعد أسـرى  الحاميةالدولة  

 .سكرعند زيارتهم للمع

  
  )56 (المــادة

 لو كان هؤالء األشخاص تىالذين يعملون لحساب أشخاص، ح األسرىأال تقل معاملة  يجب
وحمايتهم، عن المعاملة التي تقضي بها هذه االتفاقية، وتقع على الدولة  عليهمولين عن المحافظة ؤمس

على  المحافظةية الكاملة عن ولؤوالسلطات العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه األسرى، المس الحاجزة
  .هؤالء األسرى ورعايتهم ومعاملتهم ودفع أجور عملهم

  . في المعسكرات التي يتبعونها األسرىاألسرى الحق في أن يبقوا على اتصال بممثلي  ولهؤالء
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   الرابعالقسم

   أسرى الحرب الماليةموارد
 )57 (المــادة

في هذا الـشأن مـع الدولـة     اتفاق دائية، وإلى أن يتمعند بدء األعمال الع تحددالحاجزة أن  للدولة
. المبالغ النقدية أو ما شابهها مما يمكن لألسرى أن يحتفظوا به في حوزتهم منالحامية، الحد األقصى 

مبلغ يزيد على هذا الحد كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب خاص بهم مـع أي   أيويوضع 
 .أخرى إال بموافقتهم عملة ذه المبالغ إلى أيةأخرى يودعونها، وال تحول ه مبالغ

المعسكر مقابل مدفوعات نقديـة،   خارجيسمح لألسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من  عندما
. التي تقيد المدفوعات على حساب األسير المعنـي  المعسكريكون الدفع بواسطة األسير نفسه أو إدارة 

   .بهذا الخصوصالالزمة  التعليماتوتضع الدولة الحاجزة 
  
 )58 (المــادة

 وتكون 18التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى المادة  النقديةالمبالغ  تودع
 . من هذا القسم64الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم وفقاً ألحكام المادة  عملةمن نفس 

جة من تحويـل أي مبـالغ مـن    نات الحاجزةإلى هذا الحساب أيضاً أي مبالغ بعملة الدولة  وتضاف
  . عمالت أخرى تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك

 

 )59 (المــادة

لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتهـا بتحويـل    الحاجزةالدولة  تصرف
 : إلى عملة هذه الدولة التاليةالمبالغ 

  ،سويسرية اتفرنكثمانية : أسرى الحرب دون رتبة رقيب : األولى  الفئة
اثنى عـشر فرنكـاً   : الرتب المناظرة  منالرقباء وسائر صف الضباط، أو األسرى : الثانية  الفئة

  سويسرياً،
  خمسين فرنكاً سويسرياً،: المناظرة  الرتبالضباط حتى رتبة نقيب، أو األسرى من : الثالثة  الفئة
سـتين فرنكـاً   : من الرتب المنـاظرة   رىاألسالمقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو : الرابعة  الفئة

  سويسرياً،
خمـسة وسـبعين   : من الرتب المناظرة  األسرىالقادة من رتبة عميد فما فوق، أو : الخامسة الفئة

  .فرنكاً سويسرياً
خاصة قيمة مقدمات الرواتب التي  اتفاقاتأنه يمكن ألطراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب  على

  .أعالهختلف الفئات المبينة تدفع ألسرى الحرب من م
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أعاله تتجاوز إلى حد كبير الرواتـب   األولىناحية أخرى، إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة  ومن
ألي سبب آخر ترهق الدولة الحاجزة بشدة، ففي هذه الحالة،  أوالتي تدفع ألفراد قوات الدولة الحاجزة، 

لتي ينتمي إليها األسرى لتعديل هـذه المبـالغ، فـإن    خاص مع الدولة ا اتفاقوفي انتظار التوصل إلى 
  : الحاجزةالدولة 
  أعاله إلى حسابات األسرى، األولىتلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبينة في الفقرة  - أ

تصرف من مقدمات الرواتب ألسرى  التيتستطيع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة معقولة للمبالغ  -ب
مطلقاً فيما يختص بالفئة األولى عن المبالغ التـي   المبالغأال تقل هذه الحرب لنفقاتهم الخاصة، على 

  .قواتها المسلحة ألفرادتصرفها الدولة الحاجزة 

  . أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء وتبلغ
 

 )60 (المــادة

ء األسـرى  توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها األسرى على هؤال الحاجزةالدولة  تقبل
تكون المبالغ التي تدفع لكل أسير من أسرى الفئة الواحدة متـساوية،   أنلهم، شريطة  إضافية كرواتب

األسرى التابعين لتلك الدولة في هذه الفئة، وأن تودع المبالغ فـي حـساباتهم    لجميعوأن يتم الصرف 
الحاجزة  الدولةواتب اإلضافية تعفي هذه الر وال. 64في أقرب وقت ممكن طبقاً ألحكام المادة  الخاصة

  . من أي التزام تقضي به هذه االتفاقية
 )61 (المــادة

الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن عملهم، تحدد الـسلطات   السلطاتأسرى الحرب من  يحصل
وعلى الدولـة  . يقل بأي حال عن ربع فرنك سويسري عن يوم العمل الكامل أالالمذكورة معدله، على 

وللدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية معدل األجر اليـومي الـذي    األسرى تبلغن الحاجزة أ
  .تحدده

بـصفة مـستديمة ألداء وظـائف أو     المعينينالسلطات الحاجزة كذلك أجراً ألسرى الحرب  وتدفع
 القيام أو صيانتها، وكذلك لألسرى الذين يطلب منهم ترتيبهاأعمال حرفية تتصل بإدارة المعسكرات أو 

  .زمالئهم لمصلحةبوظائف روحية أو طبية 
إن وجدوا، من الرصيد النـاتج   ومستشاروهاألجر الذي يتقاضاه ممثل األسرى ومساعدوه،  يخصم

وإذا لم . قائد المعسكر ويعتمدها، ويحدد ممثل األسرى معدل هذه األجور )الكنتين(من أرباح المقصف 
  . أجراً مناسباً لهؤالء األسرى تصرف الحاجزة يكن هناك مثل هذا الرصيد، فإن السلطات

 

 )62 (المــادة

 .المبالغ النقدية التي ترسل لهم أفراداًَ أو جماعات بتلقيألسرى الحرب  يسمح

في المادة التالية في الحـدود   عنهتحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن المنصوص  ويكون
ويسمح ألسرى الحرب أيضاً بسداد مدفوعات في  .المطلوبةغ التي تعينها الدولة الحاجزة التي تدفع المبال
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وفي هذه الحالـة، تعطـي الدولـة    . أو النقدية التي تراها ضرورية الماليةالخارج، مع مراعاة القيود 
  .خاصة للمدفوعات التي يرسلها األسرى إلى األشخاص الذين يعولونهم أولويةالحاجزة 
يتبعونهـا علـى ذلـك، أن يرسـلوا      التيوافقت الدولة أي حال، يمكن ألسرى الحرب، إذا  وعلى

الدولة الحاجزة إلى الدولة المذكورة عـن طريـق    ترسل: مدفوعات إلى بلدانهم طبقاً لإلجراء التالي 
التفاصيل الالزمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه، وكذلك قيمـة   جميعالدولة الحامية إخطاراً يتضمن 

ويوقع األسير المعني هذا اإلخطار ثم يصدق عليه قائـد  . لة الدولة الحاجزةبعم مقدراًالمبلغ الذي يدفع 
على هذا  المخصومةوتخصم الدولة الحاجزة قيمة المبلغ من حساب األسير، وتضاف المبالغ  .المعسكر

  .النحو بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها األسرى
بنموذج الالئحة الوارد فـي الملحـق    ستأنستاألحكام المتقدمة، يمكن للدولة الحاجزة أن  ولتطبيق

  . الخامس بهذه االتفاقية
 )63 (المــادة

:تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب كل أسير تسجل به البيانات التالية على األقل  
 لألسير أو التي تصرف له كمقدمات من راتبه أو أجور عمل أو بأي صفة المستحقةالمبالغ  )1(

سير بعملة الدولة الحاجزة، المبالغ التي تسحب من األسير  التي تسحب من األالمبالغأخرى، 
   بناء على طلبه إلى عملة الدولة المذكورة،وتحول

 والمبالغ التي تدفع نيابة عنه وبناء مماثل،المبالغ التي تصرف لألسير نقداً أو بأي شكل آخر  )2(
 . الثالثة من المادة السابقةللفقرةعلى طلبه، المبالغ المحولة طبقاً 

 

  )64 (المــادة
األسير يصير التوقيع عليه من قبل األسير أو ممثل األسرى الذي ينـوب   حساببند يدرج في  كل

ــه  .عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حساباتهم والحصول على صور منها،  علىألسرى الحرب في كل وقت تسهيالت معقولة لالطالع  تقدم
  .هم للمعسكرالحسابات عند زيارت منويمكن أيضاً لممثلي الدولة الحامية أن يتحققوا 

وفي حالة النقل مـن  . الشخصية حساباتهمنقل أسرى الحرب من معسكر إلى آخر، تنقل إليهم  عند
التي تكون في حوزتهم بغير عملة الدولـة الحـاجزة،    المبالغدولة حاجزة إلى دولة أخرى، تنقل إليها 

  .تكون باقية في حساباتهم أخرىوتعطى لهم شهادة بأي مبالغ 
اآلخر عن طريق الدولة الحامية  الطرف المعنية أن تتفق على أن يوافي كل منها النزاع وألطراف

  . وعلى فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب
 

 )65 (المــادة

الحاجزة بياناً موقعاً مـن   الدولة عن األسير أو إعادته إلى وطنه، تسلمه باإلفراجانتهاء األسر  عند
ومن ناحية أخرى، ترسل الدولة . ن المستحق له في نهاية أسرهالدائ الرصيدضابط مختص يوضح فيه 
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 البياناتالتي يتبعها األسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفاً توضح فيها جميع  الحكومةالحاجزة إلى 

الوفاة، أو بأي شـكل   أوعن األسرى الذين انتهى أسرهم باإلعادة إلى الوطن، أو اإلفراج، أو الهرب، 
  . ة خاصة األرصدة الدائنة في حساباتهمآخر، وتبين بصور

المعنية أن تعدل  وللدول.كل صفحة من هذه الكشوف ممثل مفوض من الدولة الحامية ىعلويصدق 
  .عنها أعاله أو جزءاً منها المنصوصبموجب اتفاق خاص كل األحكام 

لدائن المستحق بأن تسوي معه الرصيد ا االهتمامولة عن ؤالدولة التي يتبعها أسير الحرب مس تكون
  .أسرهله لدى الدولة الحاجزة في نهاية مدة 

 )66 (المــادة

كأنها مدفوعة بالنيابـة عـن    60 للمادةمقدمات الرواتب التي تصرف ألسرى الحرب طبقاً  تعتبر
وكذلك جميع المدفوعات التي قامـت تلـك الدولـة     المقدماتوتكون هذه . الدولة التي يتبعها األسرى

، موضوع ترتيبات بين الدول المعنيـة عنـد   68، والمادة 63من المادة  الثالثةالفقرة بسدادها بمقتضى 
  . العدائية األعمالانتهاء 

 )67 (المــادة

عن اإلصابة أو عن أي عجز آخر ناتج من العمل إلى الدولة التـي   للتعويضطلبات األسرى  تقدم
، تسلم الدولة الحاجزة فـي جميـع   54ادة ووفقاً ألحكام الم. طريق الدولة الحامية عنيتبعها األسرى 

 والمعلوماتألسير الحرب شهادة توضح طبيعة اإلصابة أو العجز، والظروف التي حدث فيها،  الحاالت

ول مـن  ؤضابط مس الشهادةويوقع على هذه . المتعلقة بما قدم له من رعاية طبية أو عالج بالمستشفى
  .الخدمات الطبية أطباءفيها من قبل أحد الدولة الحاجزة ويصدق على المعلومات الطبية 

الحرب أي طلبات تعويض مقدمـة مـن    أسرىالدولة الحاجزة أيضاً إلى الدولة التي يتبعها  وتحيل
القيمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه  األشياءاألسرى بشأن المهمات الشخصية أو النقود أو 

عند إعادته إلى الوطن، وكذلك أي طلبات تعويض تتعلق بفقـد  تردها إليه  ولم 18طبقاً ألحكام المادة 
 الحـاجزة إال أن الدولـة  . األسير إلى خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفيها يعزوهمتعلقات 

السـتعمال   مطلوبةتتحمل نفقات تعويض أسرى الحرب عن أي متعلقات شخصية من هذا النوع تكون 
لألسير شهادة يوقعها  الحاجزةوفي جميع الحاالت، تسلم الدولة . سرأسرى الحرب أثناء وجودهم في األ

عـدم رد المتعلقـات أو المبـالغ أو     أسبابول وتوضح بها جميع المعلومات الالزمة عن ؤضابط مس
  .األشياء القيمة إليه

إلى الدولة التي يتبعها األسير عن طريق الوكالة المركزية ألسرى  الشهادة وترسل صورة من هذه 
  . 123عنها بالمادة  المنصوصالحرب 

 

   الخامسالقسم
   أسرى الحرب مع الخارجعالقات

 )68 (المــادة
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تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبالغهم وإبالغ الدول التي يتبعونها من  أنالدولة الحاجزة  على
غ األطراف المعنية بالمثل وعليها أن تبل. تتخذ لتنفيذ أحكام هذا القسم التيبالتدابير  الحامية الدولةخالل 
   .تستجد على هذه التدابير تعديالتبأي 

 )69 (المــادة

وقوعه في األسر أو خالل مدة ال تزيد على أسبوع واحد من تاريخ  بمجردلكل أسير حرب،  يسمح
المعسكر انتقالياً، وكذلك في حالة مرض األسير، أو نقله إلى  هذا حتى لو كان المعسكر،وصوله إلى 

معسكر آخر، بأن يرسل مباشرة إلى عائلته من جهة، وإلى الوكالة المركزية ألسرى  إلىى، أو مستشف
بهذه  الملحق، من جهة أخرى، بطاقة مماثلة بقدر اإلمكان للنموذج 123المنصوص عنها بالمادة  الحرب

رع ما يمكن البطاقات بأس هذهوترسل . االتفاقية، إلبالغه بوقوعه في األسر وبعنوانه وحالته الصحية
  .الوال يجوز تأخيرها بأي ح

 )70 (المــادة

وإذا رأت الدولة الحـاجزة ضـرورة   . واستالم الرسائل والبطاقات بإرسالألسرى الحرب  يسمح
 شهر،فإنه يتعين عليها السماح على األقل بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل  المراسالت،تحديد هذه 

األسر المنصوص  بطاقاتتحتسب فيها   الملحقة بهذه االتفاقية، والوتكون مماثلة بقدر اإلمكان للنماذج
بأن ذلك في مصلحة األسـرى   الحاميةلم تقتنع الدولة  وال تفرض قيود أخرى ما. 70عنها في المادة 

الكافي من المترجمين األكفـاء للقيـام بمهمـة     العددأنفسهم بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة تدبير 
ضرورة فرض قيود على الرسائل التي ترسل إلى األسرى، فـإن   حالةوفي . دية الالزمةالمراقبة البري
وترسـل  . الدولة التي يتبعها األسرى، ربما بناء على طلب الدولة الحاجزة منيصدر إال  هذا القرار ال

 لـدواع يجوز تأخيرها أو حجزهـا   والبطاقات بأسرع طريقة متاحة للدولة الحاجزة، وال الرسائلهذه 

  .تأديبية
يمكنهم تلقي أخبار  طويلة، والذين ال مدةألسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائالتهم من  يسمح

وكذلك الذين يبعدون عن ذويهم بمسافات هائلة، بإرسال  العادي،من ذويهم أو إرسال أخبار لهم بالبريد 
. يـة التـي تحـت تـصرفهم    لدى الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقد حساباتهمبرقيات تخصم أجورها من 

وكقاعدة عامـة، تحـرر مراسـالت    . هذا اإلجراء كذلك في الحاالت العاجلة من يفيدواولألسرى أن 
  .وألطراف النزاع أن تسمح بالمراسلة بلغات أخرى. الوطنية بلغتهماألسرى 
 تبين محتوياتها بوضوح، وتكتـب  بطاقةأن تختم أكياس بريد األسرى بعناية، وتلصق عليها  يجب

  . عليها عناوين مكاتب البريد المرسلة إليها
 

 )71 (المــادة

يتلقوا بالبريد أو بأية طريقة أخرى طروداً فردية أو جماعية تحتوي على  بأنألسرى الحرب  يسمح
بما  الترفيهية،غذائية أو مالبس أو أدوية أو لوازم لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو  مواداألخص 



 366

واآلالت الموسـيقية،   االمتحانـات، كتب والمستلزمات الدينية، والمـواد العلميـة، وأوراق   في ذلك ال
  .الدراسة أو ممارسة نشاط فني مواصلةواألدوات الرياضية، والمواد التي تتيح لألسرى 

  .تقع عليها بموجب هذه االتفاقية التيتخلي هذه الطرود الدولة الحاجزة من االلتزامات  وال
تقترحها الدولة الحامية في مـصلحة   التييدة التي يمكن فرضها على هذه الطرود هي الوح والقيود

للصليب األحمر أو أي هيئـة أخـرى تعـاون     الدوليةأسرى الحرب أنفسهم، أو التي تقترحها اللجنة 
  .الضغوط االستثنائية على وسائل النقل والمواصالت بسبباألسرى فيما يتعلق بشحناتها الخاصة 

إذا اقتضى األمر، موضع اتفاقـات   الجماعية،ساليب المتعلقة بإرسال الطرود الفردية أو األ وتكون
في أي حال تأخير توزيع طرود اإلغاثة على أسرى  عليهاخاصة بين الدول المعنية ال يجوز أن يترتب 

 طرود األغذية والمالبس، وترسل المعونات الطبية عموماً فـي  ضمنوال يجوز إرسال الكتب . الحرب
  . طرود جماعية

 )72 (المــادة

خاصة بين الدول المعنية بشأن األساليب المتعلقـة باسـتالم وتوزيـع     اتفاقاتحالة عدم وجود  في
أن تقيد االتفاقات  يجوز وال.الجماعية، تطبق الئحة اإلغاثة الجماعية الملحقة بهذه االتفاقية اإلغاثةطرود 

لي األسرى في االستيالء على طرود اإلغاثة الجماعيـة  حال حق ممث بأيالخاصة المشار إليها أعاله 
  .والقيام بتوزيعها أو التصرف فيها لمصلحة األسرى الحرب،المرسلة ألسرى 

أو ممثلي اللجنة الدوليـة للـصليب    الحامية،يجوز أن تقيد هذه االتفاقات حق ممثلي الدولة  ال كما
عن نقل الطرود الجماعية، فـي اإلشـراف   ولة ؤمس وتكوناألحمر أو أي هيئة أخرى تعاون األسرى 

   .إليهمعلى توزيعها على األشخاص المرسلة 
 

 )73 (المــادة

المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم االستيراد والجمارك وسـائر   اإلغاثةجميع طرود  تعفى
حـرب أو  إلى أسرى ال المرسلةالمراسالت وطرود اإلغاثة والتحويالت النقدية  وتعفى.األخرىالرسوم 

 في المادة عنهاالمنصوص  االستعالماتبواسطتهم، بطريق البريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب 
، من جميع رسـوم البريـد،   123في المادة  عنها والوكالة المركزية ألسرى الحرب المنصوص 122

دم إمكان إرسـال  حالة ع وفي.أو في البلدان المتوسطة إليها،سواء في البلدان الصادرة منها والمرسلة 
الحرب بطريق البريد، بسبب وزنها أو ألي سـبب آخـر، تتحمـل     أسرىطرود اإلغاثة الموجهة إلى 
وتتحمل الـدول األخـرى   . في جميع األراضي التي تخضع لسيطرتها نقلهاالدولة الحاجزة مصاريف 

  .مصاريف النقل، كل في أراضيها االتفاقيةاألطراف في 
المرسل أي مصاريف تنشأ من نقـل   يتحمل خاصة بين الدول المعنية، حالة عدم وجود اتفاقات في

األطراف السامية المتعاقدة على خفـض رسـوم    تعمل.أعالههذه الطرود وال تشملها اإلعفاءات المبينة 
  . التي يرسلها أسرى الحرب أو توجه إليهم بقدر اإلمكان البرقيات
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 )74 (المــادة

وليتها إزاء تأمين نقل الطرود ؤن اضطالع الدول المعنية بمسالحربية دو العملياتتحول  عندما
اللجنة الدولية  أو، يمكن أن تتكفل الدول الحامية المعنية، 77 و72و 71و 70في المواد  إليهاالمشار 

هذه الطرود بوسائل النقل  نقلللصليب األحمر أو أي هيئة أخرى تعتمدها أطراف النزاع، بتأمين 
  ).الخ الطائرات،ديدية، أو الشاحنات، أو السفن، أو السكك الح(المناسبة 
بهذه الوسائل وتسمح بمرورها،  تزويدهاالغرض، تعمل األطراف السامية المتعاقدة على  ولهذا

  .وخصوصاً بمنحها تصاريح المرور الالزمة
  :استخدام هذه الوسائل في نقل  ويجوز

المركزية لالستعالمات المنصوص عنها في  كالةالوالمراسالت، والكشوف، والتقارير المتبادلة بين  )أ
  ،122في المادة  عنهاوالمكاتب الوطنية المنصوص 123المادة 

الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب  تتبادلهاالمراسالت والتقارير المتعلقة بأسرى الحرب التي  )ب
  . أو مع أطراف النزاعاألسرى، سواء مع مندوبيها  تعاوناألحمر وسائر الهيئات األخرى التي 

وسائل نقل أخرى إذا كان يفضل  تنظيمتقيد هذه األحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في  وال
  .التي يمكن االتفاق عليها بالشروطذلك، وفي منح تصاريح المرور لوسائل النقل هذه 

سائل تقتسم على استخدام هذه الو المترتبةحالة عدم وجود اتفاقات خاصة، فإن المصاريف  في
  . بها رعاياهابالتناسب بين أطراف النزاع التي ينتفع 

 

 )75 (المــادة

على المراسالت الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم بأسرع مـا   البريديةالمراقبة  تجرى
بواقع مرة واحدة بواسـطة كـل    المستلمةبهذه المراقبة سوى الدول المرسلة أو الدول  يقوم وال ،يمكن
 .مامنه

من المواد الغذائية  محتوياتهافحص الطرود المرسلة ألسرى الحرب في ظروف تعرض  يجرى ال
مفوض منه على النحو الواجب إال في  أوللتلف، ويجرى الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له 

 تأخير تـسليم الطـرود الفرديـة أو الجماعيـة     يجوز وال. حاالت المحررات المكتوبة أو المطبوعات
  .لألسرى بحجة صعوبات المراقبة

يكـون إال بـصفة    أو سياسية ال حربية أطراف النزاع ألسباب هحظر بشأن المرسالت تفرض أي
  . وقتية وألقصر مدة ممكنة

 )76 (المــادة

التسهيالت لنقل المستندات أو األوراق أو الوثائق الموجهة إلـى أسـرى    جميعالدول الحاجزة  تقدم
 أوهم وعلى األخص رسائل التوكيل أو الوصايا، وذلك عن طريق الدولة الحامية من المرسلةالحرب أو 

  .123الوكالة المركزية ألسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 
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هذه المستندات، وتسمح لهم علـى   إعدادجميع الحاالت، تسهل الدول الحاجزة ألسرى الحرب  وفي
  .على توقيعهم للتصديقاألخص باستشارة محام، وتتخذ التدابير الالزمة 

  
   السادسالقسم

   أسرى الحرب مع السلطاتعالقات
   األولالفصل

   نظام األسربشأن  أسرى الحربشكاوى
 )77 (المــادة

فيمـا   مطـالبهم الحرب الحق في أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها  ألسرى
  .يتعلق بأحوال األسر الذي يخضعون له

إما من خالل ممثل األسرى أو  الحامية،طلق في توجيه مطالبهم إلى ممثلي الدول أيضاً حق م ولهم
إلى النقاط التي تكون محالً لشكواهم بشأن نظـام   نظرهممباشرة إذا رأوا ضرورة لذلك، بقصد توجيه 

  .األسر
ويجـب  . 71الحصة المبينة في المادة  منيوضع حد لهذه المطالب والشكاوى وال تعتبر جزءاً  وال

  .اتضح أنها بال أساس إذاتحويلها فوراً، وال توقع عنها أية عقوبة حتى 
دورية عن الحالة فـي المعـسكرات    تقاريراألسرى أن يرسلوا إلى ممثلي الدول الحامية  ولممثلي

  .واحتياجات أسرى الحرب

   الثانيالفصل
   أسرى الحربممثلو

 )78 (المــادة

األماكن التي يوجد بها ضباط، ينتخب األسرى بحرية حرب، فيما عدا  أسرىكل مكان يوجد به  في
، ممثالً لهم يعهد إليه بتمثيلهم أمـام  شواغركل ستة شهور وكذلك في حالة حدوث  السري،وباالقتراع 

ويجـوز   .تعاونهمالعسكرية والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب األحمر وأية هيئة أخرى  السلطات
  .نإعادة انتخاب هؤالء الممثلي

يعتبر أقدم ضابط من بـين   المختلطة،معسكرات الضباط ومن في حكمهم أو في المعسكرات  وفي
واحد أو أكثر من المستـشارين الـذين    الضباطويعاونه في معسكرات . أسرى الحرب ممثالً لألسرى

اختيار المساعدين من بين األسرى غيـر الـضباط    يتميختارهم الضباط، وفي المعسكرات المختلطة، 
  .ينتخبون بواسطتهمو

الجنسية ذاتها للقيام بمهـام   منمعسكرات العمل الخاصة بأسرى الحرب، يوضع ضباط أسرى  في
يجوز انتخاب هؤالء الضباط كممثلين  أخرى،ومن ناحية . إدارة المعسكر التي تقع على عاتق األسرى
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الة، يتم اختيار مساعدي ممثل وفي هذه الح. هذه المادة منلألسرى على النحو الوارد في الفقرة األولى 
  .الضباط غيراألسرى من بين أسرى الحرب 

فإذا رفضت . له الحق في مباشرة واجباته يكونالدولة الحاجزة أي ممثل يتم انتخابه قبل أن  تعتمد
األسرى، وجب عليها إبالغ الدولة الحامية بأسـباب   زمالؤهالدولة الحاجزة اعتماد أسير حرب انتخبه 

  .هـــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــرفض
ولغة وعادات أسرى الحـرب الـذين    جنسيةجميع الحاالت، يجب أن يكون لممثل األسرى نفس  وفي

أقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنـسية أو   علىوعلى ذلك، فإن أسرى الحرب الموزعين . يمثلهم
  . ممثلهم الخاص بهم، وفقاً ألحكام الفقرات المتقدمة قسماللغة أو العادات، يكون لهم في كل 

 

 )79 (المــادة

 .أن يعملوا على تحسين حالة أسرى الحرب البدنية والمعنوية والذهنية األسرىعلى ممثلي  يتعين

المتبادلة، يتعين أن يكون التنظيم  للمساعدةاألخص، عندما يقرر األسرى وضع نظام فيما بينهم  وعلى
 إليه بمقتضى األحكام األخـرى  الخاصة المعهود بها المهاممن اختصاص ممثلي األسرى، باإلضافة إلى 

  .من هذه االتفاقية
  . المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب عنولين، لمجرد قيامهم بمهامهم، ؤيكون ممثلو األسرى مس ال

 

 )80 (المــادة

األسرى بالقيام بأي عمل آخر، إذا كان من شأن ذلك أن يزيد من صعوبة أداء  ممثلييجوز إلزام  ال
  .وظيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم

وتمـنح لهـم كـل    . حـسب حـاجتهم   األسرىممثلي األسرى أن يعينوا لهم مساعدين من بين ل يجوز
التفتيش على (بقدر ما يلزم لتأدية مهامهم  االنتقال،التسهيالت المادية، وعلى األخص بعض الحرية في 

  ).الخ اإلغاثة،فصائل العمل، استالم طرود 
الحرب الذين يحق لهم التشاور بحرية  أسرىا لممثلي األسرى بزيارة المباني التي يعتقل فيه يسمح

  .مع ممثليهم
البريدية والبرقيـة مـع الـسلطات     مراسالتهمبالمثل جميع التسهيالت لممثلي األسرى بشأن  تمنح

األحمر ومندوبيها، ومع اللجـان الطبيـة المختلطـة،     للصليبالحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية 
وتقدم لممثلي األسرى في فصائل العمل التسهيالت ذاتها . أسرى الحرب نتعاووكذلك مع الهيئات التي 

 تعتبروال يوضع حد لهذه المراسالت، وال . مع ممثل األسرى في المعسكر الرئيسي مراسالتهمبشأن 

  .71جزءاً من الحصة المبينة في المادة 
  .على سير األعمالخاللها  خليفتهيجوز نقل أي ممثل لألسرى إال بعد مهلة معقولة يطلع  ال
  .الحاميةحالة اإلعفاء من المهام، تبلغ دوافعه للدولة  في
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   الثالثالفصل
   الجنائية والتأديبيةالعقوبات
   أحكام عامة- أوالً

  
 )81 (المــادة

. بالدولـة الحـاجزة   المسلحةللقوانين واللوائح واألوامر السارية في القوات  الحرب أسرى يخضع
أسير حرب يقترف مخالفة لهذه القوانين  أيذ إجراءات قضائية أو تأديبية إزاء وللدولة الحاجزة أن تتخ

  .مالحقة قضائية أو عقوبة تخالف أحكام هذا الفصل بأيةعلى أنه ال يسمح . أو اللوائح أو األوامر
على المعاقبة عن عمل ما إذا اقترفه أسير  الحاجزةنص أي من قوانين أو لوائح أو أوامر الدولة  إذا

أحد أفراد قواتها المسلحة، وجب أال يترتب على مثل هذا العمل  اقترفهحرب بينما ال يعاقب عليه إذا ال
   .تأديبيةإال عقوبة 

 )82 (المــادة

تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء مخالفـة اقترفهـا أسـير     كانتالبت فيما إذا  عند
 السلطات المختصة تراعي في تقديرها أكبر قدر مـن  الدولة الحاجزة التأكد من أن علىحرب، يتعين 

  . وتطبق اإلجراءات التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكناً التسامح
 

 )83 (المــادة

اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تـسمح تـشريعات الدولـة     منأسير الحرب  محاكمة
د قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التـي  المدنية بمحاكمة أي من أفرا للمحاكمالحاجزة صراحة 

  .أسير الحرب قضائياً بسببها يالحق
إذا لم تتـوفر فيهـا الـضمانات     نوعهايحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أياً كان  وال

وعدم التحيز، وعلى األخص إذا لم تكن إجراءاتها  االستقاللاألساسية المتعارف عليها عموماً من حيث 
  . 105عنها في المادة  المنصوصكفل له الحقوق ووسائل الدفاع ت

 

 )84 (المــادة

يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفوها قبل  الذينأسرى الحرب  يحتفظ
  .  من أحكام هذه االتفاقية، حتى ولو حكم عليهمفادةبحق اإل األسروقوعهم في 

 

 )85 (المــادة

  .إال مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها لحربايعاقب أسير  ال
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 )86 (المــادة

أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحـاجزة بأيـة    علىيجوز أن يحكم  ال
  .المقررة عن األفعال ذاتها إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة العقوباتعقوبات خالف 

أن تراعي، إلى أبعد حد ممكن،  الحاجزةقوبة، يتعين على محاكم أو سلطات الدولة تحديد الع وعند
غير ملزم بأي واجب للوالء لها، وأنه لم يقع تحت  لذلكأن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو 

ة وللمحاكم والسلطات المذكورة الحرية في تخفيف العقوب. إرادته عنسلطتها إال نتيجة لظروف خارجة 
  .التي اتهم بها األسير، وهي لذلك ليست ملزمة بتطبيق حد أدنى لهذه العقوبة المخالفةالمقررة عن 

والحبس في مبان ال يدخلها ضـوء   البدنية،العقوبات الجماعية عن أفعال فردية، والعقوبات  تحظر
  .القسوةالنهار، وبوجه عام، أي نوع من التعذيب أو 

من رتبته أو منعه مـن حمـل    حربة الحاجزة حرمان أي أسير عن ذلك، ال يجوز للدول وفضالً
  . شاراته

 )87 (المــادة

تأديبية أو  عقوبة وضباط الصف والجنود من أسرى الحرب الذين يقضون الضباطيجوز إخضاع  ال
ة يخضع لها فيما يتعلق بالعقوبة ذاتها أفراد القوات المسلحة بالدول التيقضائية لمعاملة أشد من المعاملة 

 .المعادلة الرتبالحاجزة من 

تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما  أثناءيحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، وال يعاملن  ال
  .الالئى يتبعن القوات المسلحة بالدولة الحاجزة النساءيتعلق بالمخالفات المماثلة على 

وال يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة  شد،أيجوز في أي حال أن يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة  وال
على الرجال من أفراد القوات المسلحة بالدولة  المماثلةمعاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات 

  .الحاجزة
تأديبية أو قضائية عن معاملة األسرى  عقوباتيجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذين قضوا  ال

  .اآلخرين
  

  تأديبية العقوبات ال- ثانياً
 )88 (المــادة

   : التي تطبق على أسرى الحرب كاآلتي التأديبيةالعقوبات  تكون
 60 بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص عنهما في المادتين 50غرامة ال تتجاوز ) 1
   ثالثين يوماً،تتجاوز ال خالل مدة 62و
   االتفاقية،هبهذوقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها ) 2
  أعمال شاقة لمدة ال تزيد على ساعتين يومياً،) 3
 .الحبس) 4
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 .تطبق على الضباط  ال3أن العقوبة المبينة في البند  على

أو خطرة على صحة  وحشيةتكون العقوبات التأديبية بعيدة عن اإلنسانية أو  أن في أي حال يجوز ال
  .أسرى الحرب

 )89 (المــادة

في حالة المخالفة النظامية، تخـصم  . العقوبة الواحدة مطلقاً على ثالثين يوماً ةمديجوز أن تزيد  ال
  .الحكمالصادر أية مدة قضاها األسير في الحبس االحتياطي في انتظار المحاكمة أو صدور  الحكممن 
سأل أعاله حتى لو كانت هناك عدة أفعال ي المبينيجوز تجاوز الحد األقصى وهو مدة الثالثين يوماً  وال

  .كانت هذه األفعال مرتبطة ببعضها أم ال سواءعنها أسير الحرب وقت تقرير العقوبة، 
  .على شهر واحد وتنفيذهاتزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية  ال

يجب أن تفصل مهلة ال تقل عن ثالثة  فإنهحالة توقيع عقوبة تأديبية جديدة على أسير الحرب  وفي
  . عشرة أيام أو أكثر همااإحدعقوبتين إذا كانت مدة أيام بين تنفيذ ال

  
 )90 (المــادة

   : ناجحاً في الحاالت التالية الحربهروب أسير  يعتبر
   للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة،المسلحة إذا لحق بالقوات -1
   دولة حليفة لها،أو إذا غادر األراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة -2
 علم دولة حليفة لها في المياه اإلقليمية للدولة أو إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، -3

 . المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزةالسفينةالحاجزة، شريطة أال تكون 

في األسر مرة أخرى ال  ويقعونالحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة  أسرى
   .ية عقوبة بسبب هروبهم السابقيعرضون أل

  
 )91 (المــادة

، ال 91الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المـادة   يحاولالحرب الذي  أسير
  .اقترافه تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة إلى لعقوبةيعرض إال 

  .المختصة بأسرع ما يمكن العسكريةأسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة  يسلم
فرض نظام مراقبة خـاص علـى أسـرى     يجوز، 88لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة  واستثناء
أال يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية  شريطةعوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن  الحرب الذين

عليه إلغـاء أي ضـمانات   أسرى الحرب، وال يترتب  معسكراتتأثيراً ضاراً، وبحيث يطبق في أحد 
  .االتفاقيةممنوحة لهم بمقتضى هذه 
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 )92 (المــادة

أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً، إذا قدم األسـير   الهروبيجوز اعتبار  ال
  .عن مخالفة اقترفها أثناء هروبه أو محاولة هروبه للمحاكمة
أسرى الحرب بقصد واحد هو تـسهيل   يقترفها يلفات الت، ال تستوجب المخا83ألحكام المادة  وفقاً

األشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكيـة   ضدهروبهم، والتي ال تنطوي على استعمال أي عنف 
 أوراق أو استخدام أوراق مـزورة، أو ارتـداء   رأو تزوي اإلثراء،العامة، أو السرقة التي ال تستهدف 

  .تأديبيــــــــة عقوبــــــــةمالبــــــــس مدنيــــــــة، إال  
  . إال لعقوبة تأديبية الهربيعرض أسرى الحرب الذين عاونوا على الهرب أو محاولة  ال

 

 )93 (المــادة

هارب، وجب إبالغ ذلك إلى الدولة التي يتبعها بالكيفية المبينة في المادة  أسيرأعيد القبض على  إذا
   .قد تم اإلبالغ عن هروبه مادام، 122

 )94 (المــادة

المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبـساً احتياطيـاً فـي انتظـار      ربالحيجوز حبس أسرى  ال
 باقترافاإلجراء نفسه مطبقاً على أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة المتهمين  يكنالمحاكمة ما لم 

  .في المعسكر والربطمخالفات مماثلة أو اقتضت ذلك المصلحة العليا للمحافظة على النظام والضبط 
إلى أدنى حد وال تتجاوز أربعة  المخالفاتلحبس االحتياطي ألي أسير حرب في حالة مدة ا تخفض
  .عشر يوماً
المحبوسـين حبـساً احتياطيـاً     الحرب من هذا الفصل على أسرى 98 و97أحكام المادتين  تنطبق

  . لمخالفات نظامية
 )95 (المــادة

 .الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام فيالتحقيق فوراً  يجب

ال يجوز أن يصدر العقوبة التأديبية إال  العليا،عدم اإلخالل باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية  مع
ول يقوم مقامه أو يكـون قـد فوضـه    ؤللمعسكر، أو ضابط مس قائداًضابط له سلطات تأديبية بوصفه 

  .سلطاته التأديبية
  .باشرها أحد األسرىي أنيجوز بأي حال أن تفوض هذه السلطات ألسرى الحرب أو  وال
باالتهامات الموجهة إليه، وتعطى له الفرصة  بدقةالنطق بأي عقوبة تأديبية، يبلغ األسير المتهم  قبل

له باستدعاء شهود وباالستعانة عند االقتضاء بخدمات مترجم  ويسمح. لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه
  .المتهم ولممثل األسرى لألسيرويبلغ الحكم . مؤهل

ويخضع هذا السجل للتفتيش من قبل  الصادرة،قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية  يحتفظ
  . ممثلي الدولة الحامية
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 )96 (المــادة

لتنفيذ ) سجون، إصالحيات، ليمانات، الخ(حال إلى مؤسسات إصالحية  بأيينقل أسرى الحرب  ال
 .فيهاعقوبات تأديبية 

الصحية الواردة في  االشتراطاتالتي تنفذ فيها العقوبات التأديبية أن تستوفي جميع األماكن  يجب
 .29ألحكام المادة  طبقاًالحرب المعاقبين إمكانية المحافظة على نظافتهم  ألسرى وتوفر. 25المادة 

 .ضباط الصف والجنود فيهايحتجز الضباط ومن في حكمهم في األماكن التي يحتجز  ال

 وكلعن أماكن الرجال، وي منفصلةيقضين عقوبة تأديبية في أماكن  الالتيأسيرات الحرب  تحتجز

  . اإلشراف المباشر عليهن إلى نساء
 )97 (المــادة

لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه االتفاقية، فيما عـدا مـا    المحتجزونأسرى الحرب  يبقى
 بأحكـام رمانهم من االنتفـاع  على أنه ال يجوز بأي حال ح. متعذراً بسبب الحجز نفسه تطبيقهيكون 

 .126 و78المادتين 

  .من االمتيازات المرتبطة برتبهم تأديبيةيجوز حرمان أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات  ال
والبقاء في الهواء الطلق سـاعتين   ضبالتريألسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية  يسمح

  .على األقل يومياً
وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبهـا   اليومي،بهم بالتقدم للفحص الطبي لهم بناء على طل ويسمح

  .الحاجة، إلى مستوصف المعسكر أو إلى مستشفى دعتحالتهم الصحية، ويتم نقلهم، إذا 
أنه يجـوز عـدم تـسليمهم الطـرود      غير. لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل ويسمح

حتى ذلك الحين إلى ممثل األسرى، الـذي يـسلم    بهانتهاء العقوبة، ويعهد والحواالت المالية إال بعد ا
  . الطرود إلى عيادة المعسكر بهذهاألغذية القابلة للتلف الموجودة 

 

   اإلجراءات القضائية- ثالثاً
 )98 (المــادة

انون أي أسير حرب لفعل ال يحظره صراحةً قانون الدولة الحاجزة أو الق إدانةيجوز محاكمة أو  ال
يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على  ال .يكون سارياً في وقت اقتراف هذا الفعل الذيالدولي 

 .على االعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه لحملهأسير الحرب 

نفسه والحصول على مساعدة محام أو  عنيجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع  ال
   .مستشار مؤهل

 )99 (ــادةالم

والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة  الحربتبليغ أسرى  يجب
  .لقوانين الدولة الحاجزة طبقاًاإلعدام 

  .بموافقة الدولة التي يتبعها األسرى إاليجوز فيما بعد تقرير عقوبة اإلعدام عن أي مخالفة  وال
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توجيه نظر المحكمة بصورة خاصة  بعدد أسرى الحرب إال يجوز إصدار الحكم باإلعدام على أح ال
ملزم  غيرأن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك  إلى –87للفقرة الثانية من المادة  وفقاً–

   .إرادتهبأي واجب للوالء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إال نتيجة لظروف خارجة عن 
 

 )100 (المــادة

قبل انقضاء مهلة ال تقل عن ستة شهور  على أسير حرب، فإن الحكم ال ينفذ عدامباإلصدر حكم  إذا
 العنـوان  إلى الدولة الحامية على 107وصول اإلخطار المفصل المنصوص عنه في المادة  تاريخمن 

  . الذي تبينه
 )101 (المــادة

ـ   الصادريعتبر الحكم  ال اكم ذاتهـا وطبقـاً   على أسير الحرب نافذاً إال إذا كان صادراً مـن المح
التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة، وإال إذا روعيـت كـذلك    ذاتهالإلجراءات 

  . هذا الفصل أحكام
 )102 (المــادة

القضائية المتعلقة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح به الظروف، وبحيث يحاكم  التحقيقاتجميع  تجرى
إذا كان  إال أسير الحرب محبوساً حبساً احتياطياً في انتظار المحاكمة، وال يجوز إبقاء. ما يمكن بأسرع

المماثلة، أو اقتضت  المخالفاتاإلجراء نفسه يطبق على أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء 
  .هذا الحبس االحتياطي على ثالثة أشهر مدةوال يجوز بأي حال أن تزيد . ذلك مصلحة األمن الوطني

حكم يصدر بحبسه، ويؤخذ ذلك  أيأي مدة يقضيها أسير الحرب في الحبس االحتياطي من  تخصم
أحكـام   مـن أسرى الحرب أثناء حبسهم حبساً احتياطياً يفيدون  يظل.في االعتبار عند تقرير أي عقوبة

  .  من هذا الفصل98 و97المادتين 
 )103 (المــادة

زة اتخاذ إجراءات قضائية ضد أسير حرب، يتعين تقرر فيها الدولة الحاج التيجميع الحاالت  في
وال  .أسابيعالدولة الحامية بذلك بأسرع ما يمكن، وعلى األقل قبل فتح التحقيق بمدة ثالثة  إخطارعليها 

الحامية على العنوان الذي  الدولةتبدأ مهلة الثالثة أسابيع هذه إال من تاريخ وصول هذا اإلخطار إلى 
  .قاً للدولة الحاجزةتبينه هذه األخيرة مسب

  : أن يتضمن هذا اإلخطار المعلومات التالية  ويجب
   وتاريخ ميالده، ومهنته إذا وجدت،المسلسل ورتبته، ورقمه الشخصي أو بالكامل،اسم أسير الحرب ) 1
  مكان حجزه أو حبسه،) 2
   المطبقة،القانونيةبيان التهمة أو التهم الموجهة إليه، واألحكام ) 3
 . المحددين لبدء المحاكمةوالمكانحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاريخ اسم الم) 4

 .المعني األسرىاإلخطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل  ويبلغ

إليه أعاله إلى الدولة الحامية وأسير  المشارلم يقم عند بدء المحاكمة دليل على وصول اإلخطار  إذا
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بثالثة أسابيع على األقل، امتنع إجراء المحاكمة  المحاكمةل بدء الحرب وممثل األسرى المعني قب
  .ووجب تأجيلها

  
 )104 (المــادة

الحصول على معاونة أحد زمالئه األسرى، والدفاع عنه بواسـطة محـام    فيالحرب الحق  ألسير
 وتخطـره . شهود، واالستعانة إذا رأى ذلك ضرورياً بخدمات مترجم مؤهل واستدعاءمؤهل يختاره، 

  .بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب الحاجزةالدولة 
أن توفر له محامياً، وتعطى للدولة  الحاميةحالة عدم اختيار األسير لمحام، يتعين على الدولة  وفي

   .الغرضالحامية فرصة أسبوع على األقل لهذا 
. للقيام بالدفاع المؤهلينشخاص وبناء على طلب الدولة الحامية، تقدم الدولة الحاجزة لها قائمة باأل

يتعين على الدولة الحـاجزة أن تعـين    الحامية،وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة األسير أو الدولة 
  .محامياً مؤهالً للدفاع عن المتهم

تقل عن أسبوعين قبل بدء المحاكمة  الللمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة  تعطى
وله بصفة خاصة أن يزور المـتهم بحريـة وأن    المتهم،لالزمة إلعداد دفاعه عن وكذلك التسهيالت ا

ويفيد . مع جميع شهود التبرئة، بمن فيهم أسرى الحرب يتحدثوله أن . يتحدث معه دون حضور رقيب
  .المدة المحددة لالستئناف انتهاءمن هذه التسهيالت حتى 

يفهمها بـصحيفة االتهـام وكـذلك     وبلغةناسب أسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت م يبلغ
ويبلـغ  . السارية بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة القوانينبالمستندات التي تبلغ للمتهم عموماً بمقتضى 

  .إلى محاميه نفسهااإلخطار نفسه بالشروط 
ة البد أن تجري فـي جلـسات سـري    كانالدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إال إذا  لممثلي

الدولة الحـاجزة الدولـة الحاميـة بـذلك      تخطربصفة استثنائية لمصلحة أمن الدولة، وفي هذه الحالة 
  . اإلجراء

 )105 (المــادة

الشروط المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحـاجزة، فـي    بنفسأسير حرب الحق،  لكل
 بالكاملويتعين تعريفه . ادة النظر فيهيصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إع حكماستئناف أي 

    .االستئناف والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق في بحقوقه
 

 )106 (المــادة

أي أسير حرب فوراً إلى الدولة الحامية في شكل إخطار موجز يبين فيه  علىأي حكم يصدر  يبلغ
 هذاويبلغ .  إعادة النظر في الحكمكان لألسير حق في االستئناف أو رفع نقض أو التماس إذاأيضاً ما 

يفهمها إذا لـم   بلغةو يبلغ اإلخطار أيضاً ألسير الحرب المتهم . اإلخطار كذلك لممثل األسرى المعني
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الدولة الحامية بقرار أسـير   بإبالغكما أن الدولة الحاجزة تقوم فوراً . يكن الحكم قد صدر في حضوره
  .االستئناف في الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه

االبتدائي يقضي باإلعدام، وجب على  الحكمعلى ذلك، فإنه إذا أصبح الحكم نهائياً، أو كان  وعالوة
  : بأسرع وقت ممكن إخطاراً مفصالً يتضمن اآلتي  الحاميةالدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة 

   والحكم،للحيثياتالنص الكامل ) 1
   األخص عناصر االتهام والدفاع،على والمرافعات، يبين تقريراً مختصراً عن التحقيقات) 2
 .العقوبةبياناً، عند االقتضاء، بالمنشأة التي ستنفذ فيها ) 3

الحامية بالعنوان الذي تبلغه  الدولةاإلخطارات المنصوص عنها في البنود المتقدمة إلى  وترسل
   .مسبقاً للدولة الحاجزة

 )107 (المــادة

بها على أسرى الحرب، بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، في المنـشآت وفـي    المحكومالعقوبة  ىتقض
 هـذه وفي جميع األحوال، تكون . المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة ذاتهاالظروف 

  .الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية واإلنسانية
ن أمـاكن الرجـال، ويوكـل    ع منفصلةاألسيرات الالئى يحكم عليهن بعقوبات في أماكن  توضع

  .اإلشراف المباشر عليهن إلى نساء
سالبة للحرية منتفعـين بأحكـام    بعقوباتجميع األحوال، يظل أسرى الحرب المحكوم عليهم  وفي
ذلك، يصرح لهم باستالم وإرسال المكاتبات، وتلقـي   جانبوإلى .  من هذه االتفاقية126 و78المادتين 

 بانتظام في الهواء الطلق، وتقدم لهم الرعاية الطبيـة  والتريض شهر،طرد إغاثة واحد على األقل كل 
ويجب أن تكون العقوبـات التـي   . الصحية، والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها حالتهمالتي تتطلبها 

  . 87عليهم متفقة مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة  توقع
 

   الرابعالباب
  حالة األسرانتهاء

   األولالقسم
   األسرى إلى الوطن مباشرة ادةإع

   في بلد محايدوإيواؤهم
  
  )108 (المــادة

الفقرة الثالثة من هذه المادة، تلتزم أطراف النزاع بأن تعيد أسرى الحـرب   بأحكامعدم اإلخالل  مع
بعد  وذلكبأمراض خطيرة أو جراح خطيرة إلى أوطانهم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة،  المصابين
 .التالية المادةما يمكنهم من السفر وفقاً للفقرة األولى من  الصحية من الرعايةأن ينالوا 
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مع الدول المحايدة المعنية، مـن أجـل    بالتعاونأطراف النزاع طوال مدة األعمال العدائية،  تعمل
دان المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة التالية في بل والجرحىتنظيم إيواء أسرى الحرب المرضى 

األسرى األصحاء الذين قضوا مدة  إعادةلها، عالوة على ذلك، عقد اتفاقات ترمي إلى  ويجوز، محايدة
 .بلد محايد فيطويلة في األسر إلى أوطانهم مباشرة أو حجزهم 

أي أسير حرب جـريح أو مـريض    العدائيةيجوز أن يعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء األعمال  ال
  . المادة هذهطن بموجب الفقرة األولى من مؤهل لإلعادة إلى الو

 

 )109 (المــادة

   : المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرة يعاد
   من شفائهم، والذين يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة،وسؤالميالجرحى والمرضى ) 1
ية، وتتطلب حالتهم العالج،  الطبللتوقعاتوس من شفائهم خالل عام طبقاً ؤالجرحى والمرضى المي) 2

   بشدة،انهارتويبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد 
 العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة وبصفة حالتهمالجرحى والمرضى الذين تم شفاؤهم ولكن يبدو أن ) 3

 .مستديمة

   : إيواء المذكورين أدناه في بلد محايد ويجوز
 إذا كانت المرض،اؤهم خالل عام من تاريخ الجرح أو بداية الجرحى والمرضى الذين ينتظر شف) 1

  معالجتهم في بلد محايد تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع،
 للتوقعات الطبية، مهددة بشكل خطير طبقاًأسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية أو البدنية، ) 2

 .هديد بلد محايد هذا التفيإذا استمر أسرهم، ويمكن أن يمنع إيواؤهم 

توافرها في أسرى الحرب الذين صار  يجببموجب اتفاق يعقد بين الدول المعنية الشروط التي  تحدد
وبوجه عام، يجب أن يعاد إلى . وضعهم القانوني وكذلكإيواؤهم في بلد محايد لكي يعادوا إلى وطنهم 

  : الية في بلد محايد ويتبعون إحدى الفئات الت إيواؤهمالوطن أسرى الحرب الذين صار 
   الصحية بحيث أصبحت تستوفي شروط اإلعادة المباشرة إلى الوطن،حالتهمالذين تدهورت ) 1
 .المعالجةالذين تظل حالتهم العقلية أو البدنية متدهورة بعد ) 2

حاالت العجـز أو المـرض التـي     لتحديدلم تعقد اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع المعنية  فإذا
بلد محايد، وجبت تسوية هذه الحاالت وفقاً للمبادئ  فية إلى الوطن أو اإليواء تستوجب اإلعادة المباشر

بإعادة أسرى الحرب والجرحى والمرضى مباشـرة إلـى الـوطن     المتعلقالواردة في نموذج االتفاق 
  . وفي الالئحة المتعلقة باللجان الطبية المختلطة، الملحقين بهذه االتفاقية محايدوبإيوائهم في بلد 
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 )110 (المــادة

 أجلوالدولة التي يتبعها األسرى ودولة محايدة تتفق عليها هاتان الدولتان، من  الحاجزةالدولة  تعمل

األعمال  تنتهيعقد اتفاقات تمكن من حجز أسرى الحرب في أراضي الدولة المحايدة المذكورة إلى أن 
   .العدائية

 )111 (المــادة

عين لجان طبية مختلطة لفحص المرضى والجرحـى مـن أسـرى    ت العدائية،نشوب األعمال  عند
ويكون تعيـين هـذه اللجـان وتحديـد واجباتهـا      . المناسبة بشأنهم القراراتالحرب، والتخاذ جميع 

  .ألحكام الالئحة الملحقة بهذه االتفاقية طبقاًواختصاصاتها 
اجزة جرحى ومرضـى  الدولة الح فيأن األسرى الذين يعتبرون بحسب رأي السلطات الطبية  على

دون الحاجة إلى فحـصهم بواسـطة    أوطانهمذوي حاالت خطيرة بصورة واضحة، يمكن إعادتهم إلى 
  لجنة طبية مختلطة؟ 

 )112 (المــادة

السلطات الطبية بالدولة الحاجزة، يسمح للجرحـى والمرضـى مـن     تعينهماألسرى الذين  بخالف
لتقدم للجنة الطبية المختلطة المنصوص عنهـا بالمـادة   إلحدى الفئات التالية با التابعينأسرى الحرب 

  : لفحصهم  السابقة
 يقترحهم طبيب يباشر أعماله في المعسكر ويكون من جنسيتهم أو من الذين الجرحى والمرضى -1

   في النزاع وحليفة للدولة التي يتبعها األسرى،طرفرعايا دولة 
   الجرحى والمرضى الذين يقترحهم ممثل األسرى،-2
 أو منظمة تعترف بها الدولة المذكورة وتعاون يتبعونها الجرحى والمرضى الذين تقترحهم الدولة التي -3

 .األسرى

لجـان  لالثالث المتقدمة أن يتقـدموا   الفئاتذلك، يجوز ألسرى الحرب الذين ال يتبعون إحدى  ومع
  . الفئات المذكورةإال بعد أولئك الذين يتبعون يفحصونالطبية المختلطة لفحصهم، ولكنهم ال 

المتقدمين للجنة الطبيـة   الحرببحضور هذا الفحص للطبيب الذي يكون من جنسية أسرى  يسمح
   .المعنيالمختلطة لفحصهم، كما يسمح بذلك لممثل األسرى 
 

 )113 (المــادة

ية بحوادث أن ينتفعوا، ما لم تكن اإلصابة إرادية، بأحكام هذه االتفاق يصابونالحرب الذين  ألسرى
  . باإلعادة إلى الوطن أو اإليواء في بلد محايد يتعلقفيما 

  
 )114 (المــادة

صدرت ضده عقوبة تأديبية ويكون مؤهالً إلعادته إلى الوطن أو إيوائه  حربيجوز حجز أسير  ال
 .بدعوى أنه لم ينفذ عقوبته محايد،في بلد 
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لهم الحق في إعـادتهم إلـى    تقررويالذين تجري محاكمتهم أو تمت إدانتهم قضائياً  الحرب أسرى
التدابير قبل انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة  هذه من االستفادةوطنهم أو إيوائهم في بلد محايد، يمكنهم 

 .ذلكإذا وافقت الدولة الحاجزة على 

  . لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة احتجازهمأطراف النزاع أسماء األسرى الذين يتقرر  تتبادل
 

 )115 (المــادة

األسرى نفقات إعادتهم إلى وطنهم أو نقلهم إلى بلد محايد، ابتداء من  يتبعهاالدولة التي  تتحمل
   .الحاجزة الدولةحدود 

 )116 (المــادة

  .العاملة حرب أعيد إلى وطنه في الخدمة العسكرية أسيريجوز استخدام  ال
 

   الثانيالقسم
  هم إلى أوطانهم  عن أسرى الحرب وإعادتاإلفراج

   انتهاء األعمال العدائيةعند
 )117 (المــادة

 .إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء األعمال العدائيـة الفعليـة   ويعادونعن أسرى الحرب  يفرج

بين أطراف النزاع بشأن وضع نهايـة   معقودةحالة عدم وجود أحكام تقضي بما تقدم في أي اتفاقية  في
من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفـسها   اتفاقيةإذا لم تكن هناك لألعمال العدائية، أو 

  .األسرى إلى وطنهم تتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة إلعادةوتنفذ دون إبطاء خطة 
  .المقررةفي كلتا الحالتين إطالع أسرى الحرب على التدابير  ويجب
عادلة بين الدولـة الحـاجزة    بطريقةنهم على أي حال تكاليف إعادة أسرى الحرب إلى أوطا توزع

  :التالية في هذا التوزيع  المبادئولهذا الغرض، تراعى . والدولة التي يتبعها األسرى
يتبعها األسرى تكاليف إعادتهم إليها ابتـداء   التيإذا كانت الدولتان متجاورتين، تتحمل الدولة ) أ  

  من حدود الدولة الحاجزة،
تكاليف نقل أسرى الحرب في إقليمها  الحاجزةت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة إذا كان) ب

أما فيما يتعلـق  . ألراضي الدولة التي يتبعها األسرى فيهالغاية حدودها أو إلى أقرب ميناء إبحار 
حال أن يجوز بأي  وال. المعنية تتفق على توزيعها بالعدل فيما بينها األطرافببقية التكاليف، فإن 

  .مثل هذا االتفاق لتبرير أي تأخير في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم إبراميستخدم 
 

 )118 (المــادة

 شـاملة مـن هـذه    48 إلى 46في ظروف مماثلة لما ذكر في المواد من  الوطناإلعادة إلى  تنفذ
  .التالية وأحكام الفقرات 118أسرى الحرب، مع مراعاة أحكام المادة  نقلاالتفاقية بشأن 
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قيمة تكون قد سحبت منهم بمقتضى  ذاتاإلعادة إلى الوطن، ترد إلى أسرى الحرب أي أشياء  عند
  . إلى عملة الدولة الحاجزة تحول، وكذلك أي مبالغ بعمالت أجنبية لم 18المادة 

األشـياء ذات القيمـة والمبـالغ     122وترسل إلى مكتب االستعالمات المنصوص عنه في المادة 
  .عودتهم إلى وطنهم ألي سبب كان عندت األجنبية، التي لم ترد إلى أسرى الحرب بالعمال

مراسالت وطرود تكون قد وصلت  وأيألسرى الحرب بأن يأخذوا معهم أدواتهم الشخصية  يسمح
ظروف اإلعادة إلى الوطن، بما يمكن ألسـير   ذلكويمكن تحديد وزن هذه األشياء إذا استدعت . إليهم

جميع األحوال بأن يحمل خمسة وعشرين كيلو غراماً  في على نحو معقول، ويرخص الحرب أن يحمله
  .على األقل

عهدة الدولة الحاجزة، ويتعين علـى   فيمتعلقات أسير الحرب الشخصية األخرى، فإنها تترك  أما
 والتكاليف مع الدولة التي يتبعها األسير بشأن طرق نقلها اتفاقاًهذه الدولة أن ترسلها له بمجرد أن تعقد 

ــي يتطلبهــــــــــــــا     .النقــــــــــــــلالتــــــــــــ
بسبب جريمة جنائية إلـى أن   القضائيةحجز أسرى الحرب الذين يقعون تحت طائلة اإلجراءات  يجوز

وينطبق اإلجراء نفسه على أسرى الحـرب   .العقوبةتنتهي تلك اإلجراءات، وعند االقتضاء حتى انتهاء 
  .جنائيةالذين صدرت عليهم أحكام عن جرائم 

  .لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة احتجازهمراف النزاع أسماء األسرى الذين يتقرر أط تتبادل
وتأمين إعادتهم إلى الوطن في  المفقودينأطراف النزاع على تشكيل لجان للبحث عن األسرى  تتفق

  .أقرب وقت
   الثالثالقسم

   أسرى الحرب وفاة
 )119 (المــادة

توفي شروط صالحيتها حسب مقتضيات تشريع بلدهم الـذي  بحيث تس الحربوصايا أسرى  تدون
 وبعدوبناء على طلب أسير الحرب، . إلحاطة الدولة الحاجزة علماً بهذه الشروط الالزمةيتخذ التدابير 

طبق األصل،  موثقةوفاته على أي حال، تحول الوصية دون إبطاء إلى الدولة الحامية، وترسل صورة 
  .تعالماتإلى الوكالة المركزية لالس

، شـهادات  122وفقاً للمادة  المنشأفي أقرب وقت إلى مكتب استعالمات أسرى الحرب ببلد  ترسل
ول بأسماء جميـع أسـرى   ؤمعتمدة من ضابط مس قوائمالوفاة وفقاً للنموذج المرفق بهذه االتفاقية، أو 

 المتوفين معلومات عن في شهادات الوفاة أو قوائم أسماء تبينويجب أن . الحرب الذين توفوا في األسر
، ومكان الوفاة وتاريخها وسـبب الوفـاة،   17في الفــقرة الثالثة من المادة  الواردالهوية طبقاً للبيان 

  .الدفن وتاريخه، وكذلك جميع المعلومات الالزمة لتمييز المقابر ومكان
 مـن وضـع   الوفاة، والتمكين حالة للجثة بقصد إثبات بيأن يسبق الدفن أو الحرق فحص ط يجب

  .تقرير، وإثبات هوية المتوفى عند اللزوم
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الذين توفوا في األسـر قـد دفنـوا     الحربعلى السلطات الحاجزة أن تتأكد من أن أسرى  ويتعين
وأن مقابرهم تحترم وتصان وتميز بكيفيـة مناسـبة    دينهم،باالحترام الواجب، وإذا أمكن طبقاً لشعائر 

  .وقت أيتمكن من االستدالل عليها في 
  .وكلما أمكن، يدفن األسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد

التي تستدعي فيها ظروف قهريـة   الحاالتأسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية، باستثناء  يدفن
الحاالت التي تقتضي فيها ذلك أسباب صـحية   فييجوز حرق الجثث إال  وال. استخدام مقابر جماعية

وفي حالة حرق الجثة، يبين ذلك مع األسباب التي دعت   .رغبته، أو بناء على فىانة المتوقهرية أو دي
  .إليه في شهادة الوفاة

المعلومات المتعلقة بالدفن والمقـابر   جميعيمكن االستدالل دائماً على المقابر، يجب أن تسجل  لكي
بعها هـؤالء األسـرى قـوائم بالمقـابر     للدولة التي يت وتبلغ. في إدارة للمقابر تنشئها الدولة الحاجزة

وتتحمل الدولـة التـي   . المدفونين في المقابر أو في أماكن أخرى الحربوالمعلومات المتعلقة بأسرى 
 التحركاتولية العناية بهذه المقابر وتسجيل كافة ؤإذا كانت طرفاً في االتفاقية، مس اإلقليم،تسيطر على 

إدارة تـسجيل   تحفظـه ق هذه األحكام أيضاً على الرماد الذي وتنطب. الالحقة التي تتعرض لها الجثث
   .المنشأالمقابر إلى أن يتم التصرف النهائي فيه بناء على رغبة بلد 

 

 )120 (المــادة

تحقيقاً رسمياً عاجالً بشأن أي وفاة أو جرح خطير ألسير حرب تسبب أو  الحاجزةالدولة  تجري
 ير حرب آخر أو أي شخص آخر، وكذلك بشأن أي وفاة الفي أنه تسبب عن حارس أو أس يشتبهكان 

  .سببهايعرف 
وتؤخذ أقوال الشهود، وخصوصاً أقوال  .الحاميةإخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة  ويرسل

  .إلى الدولة الحامية األقوالأسرى الحرب، ويرسل تقرير يتضمن هذه 
 القضائية اإلجراءاتاتخاذ جميع  الحاجزةولة أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، وجب على الد إذا

  .ولينؤضد الشخص أو األشخاص المس
 

   الخامسالباب
   االستعالمات وجمعيات اإلغاثةمكتب

   بأسرى الحربالمعنية
 )121 (المــادة

مكتبـاً رسـمياً    النزاعوفي جميع حاالت االحتالل، ينشئ كل طرف من أطراف  نزاع نشوب عند
أو غير المحاربة التي تستقبل في  المحايدةحرب الذين في قبضته، وعلى الدولة لالستعالم عن أسرى ال

 أن تتخـذ اإلجـراء نفـسه إزاء هـؤالء     40في المادة  المبينةأقاليمها أشخاصاً يتبعون إحدى الفئات 
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من أن مكتب االستعالمات مزود بما يلزم من مبان ومهمات وموظفين  المعنيةوتتأكد الدولة . األشخاص
   .بكفاءةم بعمله ليقو

بتشغيل أسـرى   المتعلقولها أن تستخدم أسرى الحرب في هذا المكتب بالشروط الواردة في القسم 
  .الحرب من هذه االتفاقية

له فـي أقـرب وقـت ممكـن      التابعكل طرف في النزاع أن يقدم إلى مكتب االستعالمات  وعلى
من هذه المـادة، بـشأن جميـع     السادسةو في الفقرات الرابعة والخامسة عنهاالمعلومات المنصوص 

وعلى الـدول  .  ويقعون في قبضته4في المادة  المبينةاألشخاص المعادين الذين يتبعون إحدى الفئات 
اإلجراء نفسه إزاء األشخاص من هذه الفئات الذين تـستقبلهم فـي    تتخذالمحايدة أو غير المحاربة أن 

  .إقليمها
إلى الدول المعنية عن طريق الـدول   الممكنة بأسرع الوسائل المكتب إبالغ المعلومات فوراً وعلى

  .، من جهة أخرى123عنها في المادة  المنصوصالحامية من جهة، والوكالة المركزية 
، 17ومع مراعاة أحكام المـادة   .بسرعةأن تسمح هذه المعلومات بإخطار العائالت المعنية  ويجب

في حوزة مكتب االسـتعالمات، اسـمه    مادامترب، تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل أسير ح
، ومحل المـيالد وتاريخـه   المسلسلرقمه الشخصي أو  أوبالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة 

واسم األب واألم، واسم وعنوان الشخص الـذي يجـب إخطـاره،     يتبعها،بالكامل، واسم الدولة التي 
ــن  ــذي يمكــ ــوان الــ ــا أنوالعنــ ــه المكاتبــ ــل عليــ ــيرترســ   .ت لألســ

الخاصة بحاالت النقل واإلفـراج   المعلوماتمكتب االستعالمات من مختلف اإلدارات المختصة  ويتلقى
والوفاة، وعليه أن ينقل هذه المعلومات بالكيفيـة   المستشفىواإلعادة إلى الوطن والهروب والدخول في 

 بالحالـة  إذا أمكن، المعلومات المتعلقة وبالمثل، تبلغ بانتظام، أسبوعياً. أعاله الثالثةالمبينة في الفقرة 

  .الصحية ألسرى الحرب الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير
التي توجه إليه بخصوص أسـرى   االستفساراتمكتب االستعالمات كذلك الرد على جميع  ويتولى

معلومات ويقوم بالتحريات الالزمة للحصول على ال األسر،الحرب، بمن فيهم األسرى الذين توفوا في 
   .لديهالمطلوبة التي ال تتوفر 

  .التي يصدرها المكتب المكتوبة على جميع الرسائل خاتمالتصديق بتوقيع أو  ويجب
القيمة، بما فيها المبالغ التي بعملة  ذاتمكتب االستعالمات كذلك جمع كل األشياء الشخصية  ويتولى

 ألقارب األسير التي يتركها األسير الـذي  ذات األهمية والمستنداتتختلف عن عملة الدولة الحاجزة، 
ويرسل المكتب هذه األشياء . عنه أو توفي، ويقدم هذه األشياء للدولة المختصة أفرجأعيد إلى وطنه أو 

هـذه   بهممختومة، وترفق بهذه الطرود بيانات تحدد فيها بدقة هوية األشخاص الذين تتعلق  طرودفي 
الخاصـة بهـؤالء    األخرىوتنقل المتعلقات الشخصية . ت الطرداألشياء، وكذلك قائمة كاملة بمحتويا

   .المعنيةاألسرى تبعاً للترتيبات المتفق عليها بين أطراف النزاع 
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 )122 (المــادة

وتقترح اللجنة الدولية للصليب . بشأن أسرى الحرب لالستعالمات مركزية وكالةفي بلد محايد  تنشأ
 . ضرورة لذلك، تنظيم مثل هذه الوكالةالمعنية، إذا رأت الدولاألحمر على 

الحرب والتي يمكنها الحصول عليهـا   أسرىهذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي تهم  وتكلف
بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ األسرى أو إلى الدولة  المعلوماتبالطرق الرسمية أو الخاصة، وتنقل هذه 

  .التي يتبعونها
  .يع التسهيالت الالزمة لنقل المعلوماتأطراف النزاع جم لهاوتقدم 

رعاياها بخدمات الوكالـة المركزيـة،    ينتفعالسامية المتعاقدة، وبخاصة األطراف التي  واألطراف
وال تفسر هذه األحكام على أنها تقيد النشاط . قد تحتاج إليه الذيمدعوة إلى تزويد الوكالة بالدعم المالي 

  . 125حمر وجمعيات اإلغاثة المشار إليها في المادة للصليب األ الدوليةاإلنساني للجنة 
 

 )123 (المــادة

لالستعالمات والوكالة المركزية لالستعالمات باإلعفاء من رسـوم البريـد،    الوطنيةالمكاتب  تتمتع
أو علـى   البرقيات، وبقدر اإلمكان باإلعفاء من رسوم 74اإلعفاءات المقررة بمقتضى المادة  وبجميع

  . ضات كبيرة في هذه الرسوماألقل بتخفي
 

 )124 (المــادة

التي تراها الدول الحاجزة ضرورية لضمان أمنها أو لمواجهة أي احتياجات  اإلجراءاتمراعاة  مع
هيئات أخرى  أيةمعقولة، تقدم هذه الدول أفضل معاملة للمنظمات الدينية، وجمعيات اإلغاثة أو  أخرى

على النحـو الواجـب،    المعتمدينالت الالزمة لها ولمندوبيها وتقدم جميع التسهي. تعاون أسرى الحرب
الواردة من أي مصادر ألغـراض دينيـة أو    والموادللقيام بزيارة األسرى، وتوزيع إمدادات اإلغاثة، 

ويجوز أن تنشأ الجمعيات . أوقات فراغهم داخل المعسكرات تنظيمثقافية أو ترفيهية، أو لمعاونتهم في 
  .إقليم الدولة الحاجزة أو في بلد آخر أو أن يكون لها طابع دولي فية أو الهيئات المذكور

لمندوبيها بممارسة نشاطهم في إقليمها  يسمحالحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي  وللدولة
  .توصيل معونات فعالة وكافية لجميع أسرى الحرب التحديدوتحت إشرافها، ولكن بشرط أال يعوق هذا 

في هذا المجال واحترامه في جميع  األحمرتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب االع ويجب
  .األوقات

المبينة أعاله ألسرى الحـرب، أو فـي    لألغراضتسليم إمدادات اإلغاثة أو المواد المرسلة  بمجرد
 من ممثل هؤالء األسرى عن كل رسالة لجمعيـة  موقعةغضون مهلة قصيرة بعد ذلك، تقدم إيصاالت 

الوقت نفسه، تقدم السلطات اإلدارية التي تهتم باألسرى إيصاالت  وفي. اإلغاثة أو الهيئة التي أرسلتها
  .الرساالتعن هذه 
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   السادسالباب
   االتفاقيةتنفيذ

   األولالقسم
   عــــامةأحكـــام

 )125 (المــادة

جد بها أسرى حـرب،  الدول الحامية بالذهاب إلى جميع األماكن التي يو مندوبيلممثلي أو  يصرح
أماكن االعتقال والحجز والعمل، ويكون لهم حق الدخول فـي جميـع المرافـق التـي      األخصوعلى 

 مرورهمويصرح لهم أيضاً بالذهاب إلى أماكن رحيل األسرى الذين ينقلون وأماكن . األسرى يستعملها

 بمترجم، باالستعانة ولهم أن يتحدثوا بدون رقيب مع األسرى، وبخاصة مع ممثل األسرى. ووصولهم

  .عند الضرورة
التي يرغبون زيارتها، وال تحدد  األماكنومندوبي الدول الحامية كامل الحرية في اختيار  ولممثلي

ألسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية وال يكون  إالمدة وتواتر هذه الزيارات وال تمنع الزيارات 
  .ذلك إال بصفة استثنائية ومؤقتة

عند االقتضاء، على السماح لمواطني  تتفقا،جزة والدولة التي يتبعها أسرى الحرب أن الحا وللدولة
  .هؤالء األسرى باالشتراك في الزيارات

ويخضع تعيين هـؤالء المنـدوبين   . نفسها باالمتيازاتمندوبو اللجنة الدولية للصليب األحمر  ينتفع
  . رتهم زياةاألسرى المزمع سلطتهالموافقة الدولة التي يقع تحت 

 

 )126 (المــادة

المتعاقدة بأن تنشر نص هذه االتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلـدانها،   الساميةاألطراف  تتعهد
تدرج دراستها ضـمن بـرامج التعلـيم     بأن السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة وقتفي 

وفة لمجموع قواتهـا المـسلحة   أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معر إذاالعسكري، والمدني 
 .والسكان

وليات إزاء أسـرى  ؤالحرب بمس وقتعلى السلطات العسكرية أو غيرها، التي تضطلع في  ويتعين
  . أحكامها خاصةالحرب، أن تكون حائزة لنص االتفاقية، وأن تلقن بصفة 

 

 )127 (المــادة

يسري، ومن خالل الدول الحامية المتعاقدة عن طريق مجلس االتحاد السو الساميةاألطراف  تتبادل
تعتمدها لكفالـة   قدالعدائية، التراجم الرسمية لهذه االتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي  األعمالأثناء 

   .تطبيقها
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 )128 (المــادة

المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالـة   الساميةاألطراف  تتعهد
في  المبينةالذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية،  اصاألشخعلى 

  :المادة التالية
المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها،  هذهكل طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل  يلتزم

، وطبقاً ألحكام تشريعه، أن يسلمهم وله أيضاً، إذا فضل ذلك .جنسيتهموبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت 
آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء  معنيإلى طرف متعاقد 

  .األشخاص
التي تتعارض مع أحكـام هـذه    األفعالكل طرف متعاقد اتخاذ التدابير الالزمة لوقف جميع  على

  .التالية المادةينة في االتفاقية بخالف المخالفات الجسيمة المب
الحر ال تقل مالئمة عن الضمانات  والدفاعالمتهمون في جميع األحوال بضمانات للمحاكمة  وينتفع

  . االتفاقية هذه وما بعدها من 105 بالمواد عنهاالمنصوص 
 

 )129 (المــادة

التالية إذا اقترفـت  تتضمن أحد األفعال  التيالجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي  المخالفات
القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما  : باالتفاقيةضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية 

آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو  إحداثالحياة، وتعمد  بعلم الخاصةفي ذلك التجارب 
ات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في على الخدمة في القو الحرببالصحة، وإرغام أسير 

   .بصورة قانونية وبدون تحيز وفقاً للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية يحاكمأن 
 

 )130 (المــادة

وليات التي تقع عليه أو ؤأن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المس متعاقديجوز ألي طرف  ال
   .علق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقةمتعاقد آخر فيما يت طرفعلى 

 

 )131 (المــادة

المعنيـة، تحقيـق    األطراف أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين طلببناء على  يجرى،
 .االتفاقيةبصدد أي إدعاء بانتهاك هذه 

قرر اإلجـراءات  على اختيار حكم ي األطرافحالة عدم االتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق  وفي
 .التـــــــــــــــــــــــي تتبـــــــــــــــــــــــع 

  .وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن النزاعأن يتبين انتهاك االتفاقية، يتعين على أطراف  وما
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   الثانيالقسم
 

   ختاميةأحكــــام
 )132 (المــادة

 وسيقوم.وكال النصين متساويان في الحجية. والفرنسية نكليزيةاإل باللغتينهذه االتفاقية  وضعت

   .باللغتين الروسية واألسبانية لالتفاقية بوضع تراجم رسمية يحاد السويسرمجلس االت
 

 )133 (المــادة

  . 1929يوليه / تموز27العالقات بين األطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية  فيهذه االتفاقية  تحل
 

 )134 (المــادة

متعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، الهاي ال باتفاقيةللعالقات القائمة بين الدول المرتبطة  بالنسبة
، والتـي  1907أكتوبر /  تشرين األول18أو المعقودة في  1899 يوليه/  تموز 29سواء المعقودة في 

تكمل هذه االتفاقية الفصل الثاني من الالئحـة الملحقـة باتفـاقيتي الهـاي      االتفاقية،تشترك في هذه 
   .المذكورتين

 )135 (المــادة

، باسـم الـدول   1950فبراير / شباط12تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية  التيفاقية هذه االت تعرض
وباسم الدول التي لم تمثل في هذا ، 1949 أبريل/ نيسان21الذي افتتح في جنيف في  المؤتمرالممثلة في 

  .1929يوليه /  تموز 27تشترك في اتفاقية  ولكنهاالمؤتمر 
 

 )136 (المــادة

 .ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن بأسرع هذه االتفاقية تصدق

السويسري صوراً موثقة  االتحادمحضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس  يحرر
  . أو اإلبالغ عن االنضمام إليها االتفاقيةمن هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع 

 

 )137 (المــادة

 .د ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على األقلبع االتفاقيةنفاذ هذه  يبدأ

  . من تاريخ إيداع صك تصديقه شهورذلك يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة  وبعد
 

 )138 (المــادة

من تاريخ نفاذها النضمام جميع الدول التي لم تكن االتفاقية قد وقعت  ابتداءهذه االتفاقية  تعرض
   .باسمها
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 )139 (ــادةالم

االتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شـهور مـن    مجلسكل انضمام إلى  يبلغ
  تاريخ استالمه

التي تم باسمها توقيع االتفاقية أو اإلبالغ عن  الدولمجلس االتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع  ويبلغ
  . االنضمام إليها

 )140 (المــادة

الفوري للتصديقات التـي تودعهـا    النفاذ 3 و2المنصوص عنها في المادتين  الحاالت عن يترتب
ويبلغ مجلس . وقوع األعمال الحربية أو االحتالل بعدأطراف النزاع واالنضمامات التي تبلغها قبل أو 

  . تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع أياالتحاد السويسري بأسرع وسيلة 
 

 )141 (المــادة

 .المتعاقدة حق االنسحاب من هذه االتفاقية الساميةطرف من األطراف  لكل

 جميـع إلـى حكومـات    إبالغه يتولىاالنسحاب كتابة إلى مجلس االتحاد السويسري الذي  ويبلغ

 .األطراف السامية المتعاقدة

علـى أن  . االتحاد السويـسري  لمجلساالنسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبالغه  ويعتبر
مشتركة في نزاع، ال يعتبر سارياً إال بعد عقد  المنسحبةنسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة اال

عمليات اإلفراج عن األشخاص الذين تحميهم االتفاقية وإعادتهم إلى  انتهاءالصلح، وعلى أي حال بعد 
  .أوطانهم
ه أي أثر على االلتزامات التـي  يكون ل وال. يكون لالنسحاب أثره إال بالنسبة للدولة المنسحبة وال

لمبادئ القانون الدولي الناشئة من األعراف الراسخة  طبقاًيجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها 
  . اإلنسانية، وما يمليه الضمير العام القوانينبين األمم المتمدنة، ومن 

  
 )142 (المــادة

ويخطر مجلس  .المتحدةمانة العامة لألمم مجلس االتحاد السويسري هذه االتفاقية لدى األ يسجل
أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها  تصديقات االتحاد السويسري األمانة العامة لألمم المتحدة كذلك بأي

 .االتفاقيةبصدد هذه 

  .تفويضهم، بتوقيع هذه االتفاقية وثائقلذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا  إثباتاً
 

باللغتين اإلنكليزيـة والفرنـسية،    1949أغسطس /ذا اليوم الثاني عشر من آبفي جنيف، في ه حرر
مجلس االتحاد السويسري صوراً مصدقة من  ويرسل. ويودع األصل في محفوظات االتحاد السويسري

  .إلى الدول التي تنضم إلى االتفاقية وكذلكاالتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، 
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ــق    األولالملحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أن إعـــــادة أســـــرى الحـــــرب    اتفـــــاق بـــــش نمـــــوذج

  محايـــد والمرضـــى مباشـــرة إلـــى الـــوطن وإيـــوائهم فـــي بلـــد الجرحـــى
    ))110انظر المادة (( 

  بلدان محايدة فيمبادئ اإلعادة المباشرة إلى الوطن واإليواء  : أوالً

   : المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرةً يعاد:اإلعادة المباشرة إلى الوطن : ألف
 الشلل،  األطراف،فقد أحد   : لحرب المصابين بأنواع العجز التالية نتيجة جروح         جميع أسرى ا   -1

يعـادل    يد أو قدم أو مافقديقل هذا العجز عن    العجز المفصلي وسائر أنواع العجز األخرى، بحيث ال       
 : معادلة لفقد يد أو قدم التاليةاإلخالل بتفسير أكثر مالئمة، تعتبر الحاالت  ودون .فقد يد أو قدم

في إحدى اليدين، فقد إحدى القـدمين، أو   والسبابةفقد إحدى اليدين أو جميع أصابعها أو اإلبهام  - أ
  .جميع أصابعها ومشطها

الندبي الذي يمنع وظيفـة أحـد    االلتئامالقسط أو تصلب المفصل، وفقد النسيج العظمي، ضيق  -ب
  .المفاصل الكبيرة أو جميع مفاصل أصابع اليدين

  .لكاذب في العظام الطويلةالتمفصل ا -ج
عليها قصور خطير في األداء والقدرة  يترتبالتشوهات الناشئة عن كسر أو إصابة أخرى، والتي  (د

  . على حمل األثقال
 رغـم  شـفاؤهم يتوقع فيه    جميع أسرى الحرب الذين تصبح حالتهم مزمنة إلى الحد الذي ال           -2

 :االت التالية العالج، خالل عام من تاريخ اإلصابة كما في الح

حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عن الفحص الطبى من كشف  القلب،وجود تضخم في ) أ
   .خطيرة اضطراباتأي 

اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص  تتمكنوجود شظية معدنية في المخ أو الرئتين، حتى إذا لم  )ب
  .الطبي من كشف أي رد فعل موضعي أو عام

 يرجح أن ينشأ يمن تاريخ اإلصابة، والذ عام العظم والنخاع الذي ال يتوقع شفاؤه خالل التهاب) ج
  .فقد يد أو قدم يعادل عجز آخر يعنه تصلب أحد المفاصل، أو أ

  .إصابة نافذة ومتقيحة بالمفاصل الكبيرة )د
  .العظميإصابة الجمجمة، مع فقد أو تحرك جزء من نسيجها  )هـ

  .وظيفيه مع فقد أنسجة وحدوث تلف إصابة أو حرق بالوج )و
  .إصابة في النخاع الشوكي ) ز
قدم، إصابة الضفيرة العضدية أو  أوإصابة في األعصاب الطرفية، تعادل نتائجها فقد يد  )ح

وكذلك اإلصابة التي تجمع األعصاب  الوركي،الضفيرة القطنية العجزية، أو العصب المتوسط أو 
على أن اإلصابة . والعصب الظنبوبي، الخ األصليلعصب الشظوي الكعبرية والزندية أو إصابة ا
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التبرر وحدها اإلعادة إلى الوطن إال في حاالت  األصليالمفردة للعصب الكعبري أو الزندي أو 
  .العصبيةالتقفع أو خلل التغذية 

  . إصابة الجهاز البولي بحالة تعطل وظيفته )ط
 شـفاؤهم، لتهم مزمنة إلى حد ال يتوقع فيـه          جميع أسرى الحرب المرضى الذين أصبحت حا       -3

 :رغم العالج، خالل عام من تاريخ اإلصابة بالمرض، كما في الحاالت التالية 

عضو الذي يكون، طبقاً للتشخيص الطبي غير قابل للشفاء، أو للتحسن الكبير  أليالتدرن المتقدم  )أ
 .بالعالج في بلد محايد األقل،على 

 .رتشاحيااللتهاب البلوري اال )ب

االنتفاخ : على سبيل المثال  التدرن،األمراض الخطيرة في األعضاء التنفسية ألسباب غير  )ج
يجب أن يقوم قرار اللجنة الطبية المختلطة  **بدونهالرئوي الحاد، المصحوب بالتهاب الشعب أو 

سرى بها أطباء المعسكر وجراحوه من نفس جنسية أ يحتفظإلى حد كبير على السجالت التي 
، االلتهاب .به األطباء المتخصصون من الدولة الحاجزة يقومالحرب، أو على أساس الفحص الذي 

  .، الخ*ألكثر من عام أثناء األسر، تمدد الشعب الرئوي يستمرالذي * الشعبى المزمن
اإلصابات في الصمامات : المثال  سبيلاإلصابات المزمنة الخطيرة في الدورة الدموية، على  )د

الدموية أثناء األسر، حتي إذا لم تتمكن  الدورة، مما يعطي عالمات لفشل *هاب عضلة القلبوالت
من هذا القبيل في وقت الفحص، إصابات التامور  عالماتاللجنة الطبية المختلطة من كشف أي 

  .، الخ)ورم األوعية الدموية الكبيرة بيرغر،مرض (واألوعية ) غالف القلب(
قرحة المعدة : سبيل المثال  علىالخطيرة ألعضاء الجهاز الهضمي، اإلصابات المزمنة  )هـ

المعدة أثناء األسر، إلتهاب المعدة  في عشر، عواقب العمليات الجراحية التي أجريت تيواالثن
المزمن الذي يدوم ألكثر من عام واحد  القولونالمزمن، أو التهاب األمعاء المزمن أو التهاب 

  .الكبدي، التهاب المرارة، الخ التليفحالة العامة، ويؤثر بدرجة شديدة على ال
األمراض المزمنة : على سبيل المثال  البولي،اإلصابات الخطيرة المزمنة في الجهاز التناسلي  ) و

الكلية بسبب التدرن الكلوي، االلتهاب المزمن  استئصالفي الكلى مع حدوث اضطرابات نتيجة لها، 
استسقاء الكلية أو تقيح الكلية وحوضها، األمراض  المزمن،نة في حوض الكلية أو التهاب المثا

  .يمكن عالجها في بلد محايد، الخ الحمل والتوليد التي ال اضطراباتالنسائية المزمنة الخطيرة، 
جميع : والمحيطي، على سبيل المثال  يالمركزاألمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي  )ز

الواضحة، من قبيل الهوس الشديد، وااللتهاب  النفسانيةات العصبية األمراض العقلية وااللتهاب
باألسر، الخ، بعد التحقق منه على النحو الواجب بواســطة  المرتبطالعصبي النفساني الشديد 

، التصلب الشرياني المخي، *الصرع التي يتحقق منها طبيب المعسكر حاالت، جميع *أخصائي
  .ام ألكثر من عام واحد، الخالمزمن الذي د العصبيااللتهاب 

الضعف الشديد في اللياقة العقلية أو  معاألمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي الذاتي،  )ح
  .العامالبدنية، والهبوط الملحوظ في الوزن والضعف 
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الذي تقل فيه قوة إبصار العين  الوقتفقدان البصر في كلتا العينين، أو في عين واحدة في  )ط
حدة اإلبصار في الحاالت التي اليمكن  انخفاض على الرغم من استعمال نظارة، 1ية عن الثان

، أمراض العين الخطيرة األخرى، *واحدة على األقل عين في 1/2استعادتها بالنظارة إلى درجة 
  . ، الخ)التراخوما(القزحية، التهاب مشيمة العين، الخثر  التهابالغوكوما، : ومن أمثلتها 

تستطيع   من قبيل الصمم الكامل في أذن واحدة إذا كانت األذن الثانية الالسمع،ابات اضطر)  ك
  .، الخ* العادية من مسافة متر واحدالكلماتتمييز 

  . يتطلب العالج باألنسولين، الخالذيالداء السكري : األمراض األيضية الخطيرة، من قبيل )  ل
 الدرقي، نقص إفراز الغدة الدرقية، التسمم: قبيل االضطرابات الخطيرة في الغدد الصماء، من )  م

  .مرض أديسون، مرض سيموندس، التكزز، إلخ
 .االضطرابات المزمنة الخطيرة في أعضاء تكوين الدم)  ن

التسمم بالرصاص، التسمم بالزئبق، تسمم : التسمم المزمن، من قبيل  منالحاالت الخطيرة  )س
 .الخن، تسمم تعاطي الكحول، التسمم بالغاز أو اإلشعاع، تسمم تعاطي الكوكايي المورفين،تعاطي 

: وظيفية واضحة، من قبيل  اضطراباتاألمراض المزمنة في الجهاز الحركي، مع وجود  ) ع
المزمن األولي والثانوي المتقدم، الرثية  المتعددااللتهاب المفصلي التشويهي، االلتهاب المفصلي 

  . شديدة، الخ ريريةسالذى تكون له أعراض ) الروماتيزم(
  . المزمنة الخطيرة، غير القابلة للشفاءالجلديةاألمراض )  ف
 .أي أورام خبيثة)  ص

التي ) البرداء(المالريا : الخطيرة، التي تستمر ألكثر من عام، ومنها  المزمنةاألمراض المعدية  )ق
شديدة، الزهري تلف عضوي ثابت، الزحار األميبي أو العصوي مع حدوث اضطرابات  عنهاينتج 

 .األحشائي غير القابل للشفاء، الجذام، الخ الثالثي

  .الجوععوز الفيتامينات الخطير أو االنحالل الناجم عن  ) ر
  :اإليواء في بلد محايد  : بـاء

  : أدناه مؤهلون إليوائهم في بلد محايد  المذكورون
كن شفاءهم أو تحسنهم  الذين ال يرجح شفاؤهم في األسر، ولالجرحى جميع أسرى الحرب -1

  . تم إيواؤهم في بلد محايدإذابدرجة كبيرة محتمل 
 عضو، والذين يرجح أن يؤدي أي أسرى الحرب المصابون بأي نوع من أنواع التدرن في -2

 باستثناء حاالت التدرن األولي التي كبيرة،عالجهم في بلد محايد إلى الشفاء أو التحسن بدرجة 
  .شفيت قبل األسر

 ألعضاء في الجهاز التنفسي، أو الوعائي، أو عالج الحرب المصابون بأمراض تتطلب  أسرى-3
 أن يرجح أو العصبي الحسي، أو التناسلي البولي، أو الحركي أو الجلد، الخ إذا كان الهضمي،

  .تكون للعالج في بلد محايد نتائج أفضل منها في األسر
 للكلية بسبب مرض كلوي غير استئصال أسرى الحرب الذين أجريت لهم في األسر عملية -4
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يتطلب عالجاً   الكامنة، الداء السكري الذي الأوتدرني، وحاالت التهاب نخاع العظم الماثلة للشفاء 
  .باألنسولين، الخ

وتعاد إلى الوطن . األسر أسرى الحرب المصابون بمرض عصبي بسبب الحرب أو حالة -5
 في بلد محايد لمدة ثالثة اإليواء التي ال تشفى بعد حاالت األمراض العصبية الناتجة عن األسر

  . الفترةهذهتتماثل للشفاء التام بعد مرور  أشهر، أو التي ال
)  أو القلويدات أو غيرهاالمعادنبالغازات أو ( جميع أسرى الحرب المصابين بتسمم مزمن -6

  .خاصةالذين تكون توقعات شفائهم في بلد محايد أكبر بدرجة 
 .األطفاليرات الحرب الحوامل أو أمهات الرضع وصغار  جميع أس-7

  :الحاالت التالية مستوجبة لإليواء في بلد محايد  نتكو ال
  .الواجبجميع حاالت األمراض العقلية المثبتة على النحو ) 1
  .غير قابلة للشفاء تعتبرجميع األمراض العصبية العضوية أو الوظيفية التي ) 2
  .لالنتقال، باستثناء التدرن قابلة خالل الفترة التي تكون فيها جميع األمراض المعدية) 3

 مالحظات عامة : ثانياً

  . بوجه عاميمكنيجب أن تفسر الشروط المبينة وأن تطبق بأوسع ما ) 1
والنفسية الناجمة من الحرب أو حالة  العصبيةأن تحظى بهذا التفسير الواسع حاالت األمراض  يجب

ويجب أن يفحص بنفس هذه الروح أسرى . مراحله بجميعصابة بالتدرن األسر، وكذلك حاالت اإل
أي منها بمفرده اإلعادة إلى الوطن، مع إيالء االهتمام  يبررالحرب الذين أصيبوا بعدة جروح ال 

  . تنشأ من تعدد جروحهم التيالواجب للحاالت النفسية 
ـ ب(عادة المباشرة إلى الوطن  غير القابلة للجدل في إعطاء الحق في اإل    الحاالتتفحص جميع   )2 ر ث

 الخبيثـة،  العمى أو الصمم التام، التدرن الرئوي المفتوح، االضطراب العقلـي، األورام     األعضاء،
 العسكرية التي   الطبيةوتعاد إلى الوطن بأسرع ما يمكن إما بواسطة أطباء المعسكر أو اللجان             ) الخ

ــاجزة  ــدول الحـــــــــــ ــا الـــــــــــ   .تعينهـــــــــــ
 التي وقعت قبل الحرب، ولم تزد واألمراضاشرة إلى الوطن اإلصابات ال تستوجب اإلعادة المب) 3

  . االلتحاق بالخدمـة العـسكرية بعـد وقوعهـا         منحالتها سوءاً، وكذلك اإلصابات التي لم تمنع        
وتقـدم  .  البلدان األطراف في النـزاع     جميعتفسر أحكام هذا الملحق وتطبق بطريقة مماثلة في         ) 4

جان الطبية المختلطة لتمكينهـا مـن القيـام         ل لل الالزمةيع التسهيالت   الدول والسلطات المعنية جم   
ــا   .بمهمتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويجب الحكم على الحـاالت     .  مثالية حاالتأعاله سوى   ) 1(ال تشكل األمثلة المبينة تحت البند       ) 5
 من هذه االتفاقية، والمبادئ الواردة 110 أحكام المادة بروحالتي ال تنطبق عليها هذه األحكام تماماً        

 .في هذا االتفاق

  
 



 393

  الملحق الثاني
  الئحة بشان اللجان الطبية المختلطة

  )112( أنظر المادة
  )1( المـادة

 من االتفاقية من ثالث أعضاء، اثنـان   112تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة        
  .محايدينمن بلد محايد، و الثالث تعينه الدولة الحاجزة، و يرأس اللجنة أحد العضوين ال

 

  )2(المـادة 

تتولى اللجنة الدولية للصليب األحمر تعيين العضوين المحايدين، باالتفاق مع الدولة الحامية و بناء              
على طلب الدولة الحاجزة، و لهما أن يقيما في بلد منشئهم أو في بلد آخـر أو فـي أراضـي الدولـة      

  .الحاجزة
  )3(المـادة 

يين العضوين المحايدين، و تبلغ هذا التصديق للجنة الدوليـة          تصدق أطراف النزاع المعنية على تع     
  .و بهذا اإلخطار يعتبر تعيين العضوين المحايدين نافذا.للصليب األحمر و الدولة الحامية 

  )4(المـادة 

و يعين  . يعين أيضا عدد كاف من األعضاء المناوبون ليحلوا محل األعضاء القانونيين عند الحاجة            
ن في الوقت نفسه الذين يعين فيه األعضاء القانونيين أو على األقل في أقرب وقـت                األعضاء المناوبو 

  .ممكن بعد ذلك
  )5(المـادة 

إذا تعذر ألي سبب كان على اللجنة الدولية للصليب األحمر أن تعين العضوين المحايـدين، كـان                 
  .على الدولة الحامية أن تقوم بذلك

  )6(المـادة 

  .ن أحد العضوين المحايدين جراحا و األخر طبيبايجب بقدر االستطاعة أن يكو
  )7(الـمادة 

يتمتع العضوان المحايدان باستقالل تام على أطراف النزاع التـي يتعـين عليهـا تـأمين جميـع           
  .التسهيالت الالزمة لالضطالع بمهمتهما

  )8(المـادة 

تخدام المختصين، عنـد    تحدد اللجنة الدولية للصليب األمر باالتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط اس          
  .  من هذه التعليمات4 و3قيامها بالتعيينات المشار إليها في المادتين 

  )9(المـادة 

تبدأ اللجنة الطبية المختلطة عملها بأسرع ما يمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين و على أي 
  .حال في خالل مدة ثالثة شهور من تاريخ االعتماد
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  )10(الـمادة

و . من االتفاقيـة  113للجان الطبية المختلطة فحص جميع األسرى المشار إليهم في المادة           تتولى ا 
و تؤخذ  . تقترح اإلعادة على الوطن، أو االستبعاد من اإلعادة إلى الوطن او تأجيل الفحص لمرة قادمة              

  .قراراتها باألغلبية
  )11(الـمادة 

 خالل الشهر التالي للزيـارة علـى الدولـة          يبلغ قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعينها        
و تخطر اللجنة الطبية المختلطة كذلك كل       . الحاجزة و الدولة الحامية و اللجنة الدولية للصليب األحمر        

أسير حرب فحصته بالقرار المتخذ و تصدر لمن اقترحت إعادتهم إلى الوطن شهادات مشابهة للنموذج               
  .الملحق بهذه االتفاقية

  )12(المـادة                                           

تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خالل ثالث أشهر              
  .من تاريخ إبالغها بالقرار على النحو الواجب

 

  )13(الـمادة 

جنة طبية مختلطة، و إذا تعذر      إذا لم يكن هناك أي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة على نشاط ل              
ألي سبب كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة، باالتفاق مـع الدولـة                  

 1الحامية، لجنة طبية تضطلع بالمهام التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام المـواد                 
  . من هذه التعليمات8 و5 و4 و3 و2و

  )14(المـادة 

تقوم اللجان المختلطة بعملها بصفة مستمرة، و تزور كل معسكر على فتـرات ال تتجـاوز سـتة                  
 .شهور

  
   الثالثالملحق

   ألسرى الحرب بشــأن اإلغاثة الجماعيةالئحة
  ))73انظر المادة (( 

  )1 (المــادة
ميع األسرى  ولين عنها على ج   ؤ بتوزيع رساالت اإلغاثة الجماعية المس     الحرب لممثلي أسرى    يسمح

 إدارياً المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو األسرى، بمن فـيهم األسـرى الموجـودون فـي                 يتبعونالذين  
  . أو السجون أو المنشآت التأديبية األخرىالمستشفيات
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  )2 (المــادة
بها ووفقاً لخطة يضعها ممثلـو   المتبرعينتوزيع رساالت اإلغاثة الجماعية طبقاً لتعليمات  يجري

باالتفاق مع األطباء األقدمين الذين لهم أن يخالفوا هذه  الطبيةرى، غير أنه يفضل توزيع المعونات األس
هذا التوزيع بطريقة  يجري .والمستوصفات بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم المستشفياتالتعليمات في 

   رمنصفة في هذا اإلطا
 )3 (المــادة

 إلى نقط وصول رساالت إمدادات اإلغاثة القريبة من مساعديهم بالذهاب أولممثلي األسرى  يسمح
من التحقق من نوعية وكمية اإلمدادات الواردة ووضع تقارير مفصلة عن هـذا   يتمكنوامعسكرهم لكي 

  . توجه للمانحين الموضوع
 )4 (المــادة

ري في إمدادات اإلغاثة الجماعية يج توزيعلممثلي األسرى التسهيالت الالزمة للتحقق من أن  توفر
   .لتعليماتهم طبقاًجميع األقسام الفرعية وملحقات معسكرهم 

 

 )5 (المــادة

يستوفوا، وبأن يطلبوا من ممثلي األسرى في فصائل العمل أو األطباء  بأنلممثلي األسرى  يصرح
 وتتعلقوالمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين،  المستوصفاتاألقدمين في 

االسـتمارات   هـذه وترسـل  ). التوزيع، واالحتياجات، والكميـات، الـخ  (بإمدادات اإلغاثة الجماعية 
  . واالستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء

 

 )6 (المــادة

اإلغاثة الجماعية على أسرى الحرب في المعـسكر، ولمواجهـة أي    إمداداتانتظام توزيع  لضمان
تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من األسرى، يسمح لممثلـي األسـرى بتكـوين     أن يمكن احتياجات

ولهذا الغرض، توضع تحت تـصرفهم  . من إمدادات اإلغاثة الجماعية بصورة منتظمة كافيةاحتياطات 
المعـسكر   قائدمناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثل األسرى بمفاتيح أحدهما ويحتفظ  مخازن
  . ح اآلخربمفاتي

 )7 (المــادة

من المالبس، يحتفظ كل أسير حرب بطقم كامل واحد على األقل من  جماعيةتتوفر رساالت  عندما
جاز لممثـل األسـرى سـحب     المالبس،كان لدى أحد األسرى أكثر من طقم واحد من  فإذا .المالبس

المالبـس الزائـدة مـن    أو سحب بعض  المالبس،المالبس الزائدة ممن يحتفظون بأكبر عدد من أطقم 
غير أنه ال يجوز له أن يسحب الطقم الثـاني  . كفاية األقلأحدهم إذا كان ذلك ضرورياً لتزويد األسرى 

أو األحذية ما لم يكن ذلك هو السبيل الوحيد إلمداد أسرى الحـرب   الجواربمن المالبس الداخلية أو 
  . شيئاً يمتلكونالذين ال 
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 )8 (المــادة

أن تسمح بقدر اإلمكـان، ومـع    خاصة،امية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة األطراف الس على
ألغراض توزيع مواد إغاثة جماعية علـى   أراضيهامراعاة نظام تموين السكان، بمشترى أي سلع في 

االعتمادات وغيره من التدابير المالية أو الفنية أو اإلدارية  نقلوعليها بالمثل أن تسهل . أسرى الحرب
  .المشتريات بهذهتتخذ للقيام التي 

 )9 (المــادة

قبـل   الجماعيـة  عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات اإلغاثـة  المتقدمةتكون األحكام  ال
أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولـة الحاميـة، أو اللجنـة     نقلهم،وصولهم إلى أحد المعسكرات أو أثناء 

سانية أخرى تعاون األسرى وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها أو أي هيئة إن األحمرالدولية للصليب 
   .األشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة على

 

   الرابعالملحق
   بطاقة تحقيق الهويةألف

 )4انظر المادة (

  
   الرابعالملحق

  بطاقة أسر.باء
 )70انظر المادة (

   الرابعالملحق
  الة بريديةبطاقة المراسالت و رس . جيم

  
   الرابعالملحق

  بطاقة مراسالت و بطاقة بريدية . جيم
  الملحق الرابع

  إخطار وفاة. دال
  الملحق الرابع

  شهادة إعادة إلى الوطن. هاء
  الملحق الخامس

  نموذج الئحة بشان الحواالت المالية التي يرسلها أسرى الحرب إلى بلدهم األصلي
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  جنيف الرابعة  اتفاقية

 1949أغسطس /آب12وقت الحرب المؤرخة في  فيشخاص المدنيين بشأن حماية األ
 

في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف  الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة إن
، بقصد وضع اتفاقية لحماية األشخاص المدنيين في        1949أغسطس  / آب 12أبريل إلى   /  نيسان 21من  

  :  ما يلي على وقت الحرب، قد اتفقوا
   األولالباب
   عامةأحكام

 )1 (المــادة

  . بأن تحترم هذه االتفاقية وتكفل احترامها في جميع األحوال الساميةاألطراف  تتعهد
 

 )2 (المــادة

التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه االتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي  األحكامعلى  عالوة
أحدها  يعترفرفين أو أكثر من األطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم مسلح آخر ينشب بين ط اشتباك

 .بحالة الحرب

أحـد األطـراف الـسامية     إلقليمفي جميع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي  أيضاً االتفاقية تنطبق
 .مسلحةالمتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا االحتالل مقاومة 

فإن دول النزاع األطراف فيها تبقى مع ذلك  االتفاقية، هذه لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في وإذا
تلتزم باالتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه األخيـرة   أنها كما .المتبادلةملتزمة بها في عالقاتها 

   .وطبقتها االتفاقيةأحكام 
 )3 (المــادة

ف السامية المتعاقدة، يلتزم كل مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطرا نزاعحالة قيام  في
ــرف ــة    طـ ــام التاليـ ــى األحكـ ــد أدنـ ــق كحـ ــأن يطبـ ــزاع بـ ــي النـ  : فـ

الـذين  أفراد القوات المسلحة  فيهمال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية، بمن  الذين األشخاص) 1
ي بسبب المرض أو الجرح أو االحتجـاز أو أل  القتالألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن 

معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علـى العنـصر أو    األحوالسبب آخر، يعاملون في جميع 
  .المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر أواللون، أو الدين 

المذكورين أعاله، وتبقى محظورة فـي   باألشخاصالغرض، تحظر األفعال التالية فيما يتعلق  ولهذا
  :جميع األوقات واألماكن 

بجميع أشـكاله، والتـشويه، والمعاملـة     القتلاالعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة   ) أ
  القاسية، والتعذيب،

  الرهائن، أخذ ) ب
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  المهينة والحاطة بالكرامة، المعاملةاالعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص ) ج
سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيالً قانونيـاً،   محاكمةن إجراء إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دو) د 

  .في نظر الشعوب المتمدنة الالزمةوتكفل جميع الضمانات القضائية 
  . بهمىالجرحى والمرضى ويعتن يجمع )2

األحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف  للصليبلهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية  ويجوز
 .النزاع

خاصة، على تنفيذ كل األحكام األخرى  اتفاقات النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق أطراف وعلى
  .من هذه االتفاقية أو بعضها

  . ألطراف النزاع القانونيفي تطبيق األحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع  وليس
 

 )4 (المــادة

 ما وبأي شكل كان، فـي  االتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة تحميهمالذين  األشخاص
 مـن نزاع أو احتالل، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتالل ليسوا  قيامحالة 

  .رعاياها
رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي  أما. تحمي االتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها ال

 يعتبرون أشخاصاً محميين مادامت الدولة التي ينتمـون  فإنهم ال المحاربةدولة محاربة ورعايا الدولة 
  .تمثيالً دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها ممثلةإليها 

  .13تبينه المادة  التطبيق،أن ألحكام الباب الثاني نطاقاً أوسع في  على
ـ  األشخاصيعتبر من األشخاص المحميين بمفهوم هذه االتفاقية  ال يهم اتفاقيـة جنيـف   الذين تحم

، 1949أغسطس /  آب12الميدان، المؤرخة في  فيلتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة 
 12وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة فـي   ومرضىأو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى 

أغـسطس   /  آب12جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  اتفاقية، أو 1949أغسطس / آب
1949.  

 )5 (المــادة

النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه االتفاقية في أراضي هذا  أطرافاقتنع أحد  إذا
مـن   يحـرم بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص  الطرف

  .لو منحت له الدولة والتي قد تضر بأمن االنتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه االتفاقية،
أو التخريب أو لوجود شبهات  الجاسوسيةاعتقل شخص تحميه االتفاقية في أرض محتلة بتهمة  إذا

أمكن حرمان هذا الشخص فـي الحـاالت التـي     االحتالل،قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة 
  .ص عنها في هذه االتفاقيةاالتصال المنصو حقوقيقتضيها األمن الحربي حتماً من 

في الفقرتين الـسابقتين، مـع ذلـك،     إليهم مشاركل من هاتين الحالتين، يعامل األشخاص ال وفي
من حقهم في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي  يحرمون قضائياً، ال مالحقتهمبإنسانية، وفي حالة 
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اع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتـع بهـا   أيضاً أن يستعيدوا االنتف ويجب. نصت عليه هذه االتفاقية
 النزاعبمفهوم هذه االتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في  المحميالشخص 

  . أو دولة االحتالل، حسب الحالة
 )6 (المــادة

 .2بمجرد بدء أي نزاع أو احتالل وردت اإلشارة إليه في المادة  االتفاقيةهذه  تطبق

  .عام بوجه عند انتهاء العمليات الحربية النزاعطبيق هذه االتفاقية في أراضي أي طرف في ت يوقف
واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجـه   عامتطبيق هذه االتفاقية في األراضي المحتلة بعد  يوقف

، ومن 27، 12 إلى 1من : المواد التالية من هذه االتفاقية  بأحكامعام، ومع ذلك، تلتزم دولة االحتالل 
طوال مدة االحتالل  وذلك، 143 و77 إلى 61، ومن 59و، 53و، 52، و51و، 49و، 47 و34 إلى 29

 .الحكومة في األراضي المحتلة وظائفمادامت هذه الدولة تمارس 

أو يعاد توطينهم بعد هـذه التـواريخ    الوطنالمحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلى  األشخاص
   .األثناءاع باالتفاقية في هذه يستمرون في االنتف

 

 )7 (المــادة

، 108و   ،36، و17، و15، و14، و11المنصوص عنها صراحة في المواد  االتفاقاتعلى  عالوة
اتفاقات خاصة أخرى بشأن  تعقد، يجوز لألطراف السامية المتعاقدة أن 149و، 133و، 132، و109و

 أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع يؤثروال . أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة

 .الممنوحة لهم بمقتضاها الحقوقالمحميين كما نظمته هذه االتفاقية، أو يقيد  األشخاص

االتفاقية سارية عليهم، إال إذا كانت هناك  مادامتانتفاع األشخاص المحميين بهذه االتفاقات  ويستمر
سالفة الذكر أو في اتفاقات الحقة لها، أو إذا كان هـذا   قاتاالتفاأحكام صريحة تقضي بخالف ذلك في 

  .النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم أطرافالطرف أو ذاك من 
 

 )8 (المــادة

 عن الحقوق الممنوحة ةالتنازل في أي حال من األحوال جزئياً أو كلي المحميينيجوز لألشخاص  ال
  . إن وجدت السابقة،تفاقات الخاصة المشار إليها في المادة هذه االتفاقية، أو بمقتضى اال بمقتضىلهم 

 

 )9 (المــادة

. بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع االتفاقيةهذه  تطبق
 مندوبين القنصليين،لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخالف موظفيها الدبلوماسيين أو  وطلباً

لموافقة الدول التي سيؤدون  المندوبينويخضع تعيين هؤالء . من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة
  .واجباتهم لديها

  . الحامية، إلى أقصى حد ممكن الدولأطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي  وعلى
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حـدود مهمـتهم     أي حال مـن األحـوال        في أال يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها         ويجب
 . مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهممراعاةبمقتضى هذه االتفاقية، وعليهم بصفة خاصة 

 

  )10 (المــادة

 الدوليةاالتفاقية عقبة في سبيل األنشطة اإلنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة  هذهتكون أحكام  ال

وإغـاثتهم،   المدنيينير متحيزة، بقصد حماية األشخاص للصليب األحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غ
  .شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية

 )11 (المــادة

أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضـمانات   المتعاقدةالسامية  لألطراف
 .ةبالمهام التي تلقيها هذه االتفاقية على عاتق الدولة الحامي والكفاءة الحيدة

سبب كان بجهود دولة حاميـة أو هيئـة    أليلم ينتفع األشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم  وإذا
 هيئة من هـذا  إلى دولة محايدة أو إلىالحاجزة أن تطلب  الدولةمعينة وفقاً للفقرة األولى أعاله، فعلى 

  . عينها أطراف النزاعالتي تنيطها هذه االتفاقية بالدول الحامية التي ت بالوظائفالقبيل أن تضطلع 
الحاجزة أن تطلب إلـى هيئـة إنـسانية،     الدولةلم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى  فإذا

بالمهام اإلنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هـذه   االضطالعكاللجنة الدولية للصليب األحمر، 
  .الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئةتقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض  أناالتفاقية، أو 

الشأن تحقيق األغراض المذكورة أعاله،  صاحبة الدولة إليهاأية دولة محايدة أو هيئة طلبت  وعلى
ولية التي تقع عليهـا تجـاه   ؤطوال مدة قيامها بنشاطها المس تقدرأو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن 

يون بمقتضى هذه االتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية إليه األشخاص المحم ينتميطرف النزاع الذي 
  .قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز إلثبات
يعقد بين دول تكـون إحـداها مقيـدة     خاصيجوز الخروج على األحكام المتقدمة في أي اتفاق  ال

 ولو بصفة مؤقتـة، وعلـى   بسبب أحداث الحرب، حلفائهاالحرية في التفاوض مع الدولة األخرى أو 
  .أو جزء هام منها أراضيهااألخص في حالة احتالل كل 

مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة  فإنذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه االتفاقية،  وكلما
  .المادةلها بالمعنى المفهوم من هذه 

لة محايدة يكونون في أراض محتلة أي دو رعاياأحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق على حاالت  تمتد
  . تمثيل دبلوماسي عادي فيهايكون لدولتهم  أو أراضي دولة محاربة ال

 

 )12 (المــادة

 أنمساعيها الحميدة من أجل تسوية الخالفات في جميع الحاالت التي ترى فيها  الحاميةالدول  تقدم

تطبيق  علىتفاق أطراف النزاع ذلك في مصلحة األشخاص المحميين، وعلى األخص في حاالت عدم ا
  .أو تفسير أحكام هذه االتفاقية



 401

بناء على دعوة أحد األطـراف أو   النزاع،يجوز لكل دولة حامية أن تقدم ألطراف  الغرض، ولهذا
ولة عـن األشـخاص   ؤوعلى األخص ممثلي السلطات المـس  ممثليها،من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع 

وتلتزم أطـراف النـزاع بتنفيـذ    . أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة ىعلالمحميين، عند االقتضاء 
 اقتراحاًوللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، . لها تحقيقاً لهذا الغرض تقدمالمقترحات التي 

الدولية للصليب  اللجنةيخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه 
  . شتراك في هذا االجتماعاألحمر لال

  
   الثانيالباب

   العامة للسكانالحماية
  بعض عواقب الحربمن

  )13 (المــادة

مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع  الثانيأحكام الباب  تشمل
 المعانـاة  خفيـف العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو اآلراء السياسية، والمقصود بها ت إلىبشكل خاص 

   .الناجمة عن الحرب
 )14 (المــادة

وقت السلم، وألطراف النزاع بعد نشوب األعمال العدائية أن  فيالمتعاقدة  السامية لألطراف يجوز
األراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمـة   فيتنشئ في أراضيها، أو 

ى والعجزة والمسنين واألطفال دون الخامسة عشرة من العمـر،  بحماية الجرحى والمرض تسمحبكيفية 
  .وأمهات األطفال دون السابعة والحوامل

اتفاقات فيما بينها لالعتـراف المتبـادل    وخاللهلألطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع  ويجوز
 الملحـق بهـذه     ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع االتفـاق       .أنشأتهابالمناطق والمواقع التي تكون قد      

  .التي قد تراها ضرورية عليه التعديالتاالتفاقية مع إدخال 
 مساعيها الحميدة لتـسهيل إنـشاء   تقديمإلى  مدعوةالحامية واللجنة الدولية للصليب األحمر  والدول

  . بها واالعترافمناطق ومواقع االستشفاء واألمان 
 

 )15 (المــادة

ى الطرف المعادي، إما مباشرة أو عـن طريـق دول   أن يقترح عل النزاع،ألي طرف في  يجوز
إنشاء مناطق محيدة في األقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية األشخاص  إنسانية،محايدة أو هيئة 

  :أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز  المذكورين
  الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين، - أ

وال يقومون بأي عمل لـه طـابع    العدائيةين ال يشتركون في األعمال األشخاص المدنيين الذ -ب
  .عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق
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المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينهـا   للمنطقةاتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي  وبمجرد
  .دء تحييد المنطقة ومدتهويحدد االتفاق ب. أطراف النزاع ممثلوومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه 

 

 )16 (المــادة

 .وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين والمرضىالجرحى  يكون

أطراف النزاع اإلجراءات التي تتخذ  منتسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف  ما وبقدر
عرضـين لخطـر كبيـر    وغيرهم من األشخاص الم الغرقىللبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة 

  .ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة
   

 )17 (المــادة

على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحـى والمرضـى والعجـزة والمـسنين      النزاعأطراف  يعمل
 وأفـراد النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع األديان،  والنساءواألطفال 

  . ت الطبية إلى هذه المناطقالخدمات الطبية والمهما
 

 )18 (المــادة

على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحـى والمرضـى    الهجوميجوز بأي حال  ال
 .النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع األوقات والنساءوالعجزة 

شهادات تثبت أنها مستشفيات  المدنيةفي أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات  األطراف الدول على
تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرمها من الحماية  الذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها 

ــوم المـــــــــــــــــــــادة    .19بمفهـــــــــــــــــــ

 38بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة  بذلك،المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة  تميز
/  آب 12والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في  الجرحى حال من اتفاقية جنيف لتحسين

  .1949أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسطس 
التدابير الضرورية لجعل الشارات التـي   العسكرية،أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات  تتخذ

مكانيـة  لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتالفي إ بجالءتميز المستشفيات المدنية واضحة 
  .عليهاوقوع أي عمل عدواني 

لقربها من األهداف العسكرية، فإنه  نتيجةلألخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات  وبالنظر
  . هذه األهداف عنيجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن 

 

 )19 (المــادة

روجـاً علـى واجباتهـا    الواجبة للمستشفيات المدنية إال إذا اسـتخدمت، خ  الحمايةيجوز وقف  ال
لهـا   إنذارغير أنه ال يجوز وقف الحماية عنها إال بعد توجيه . القيام بأعمال تضر العدو فياإلنسانية، 

  .يحدد في جميع األحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه
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مستشفيات، تحت العالج في هذه ال مرضىيعتبر عمالً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو  ال
  . ولم تسلم بعد إلى اإلدارة المختصة العسكريينأو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤالء 
 

 )20 (المـادة

لتـشغيل وإدارة المستـشفيات    منتظمـة   بصورةةالموظفين المخصصين كلي وحمايةاحترام  يجب
ن والعجزة والنساء النفاس المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيي األشخاصالمدنية، بمن فيهم 

 .ونقلهم ومعالجتهم وجمعهم

 الهوية تبين لتحقيقالحربية ببطاقة  العملياتهؤالء الموظفون في األراضي المحتلة ومناطق  ويميز
ولة، كما يميزون أثناء العمل بعالمـة  ؤخاتم السلطة المس تحملصفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، 

وتسلم عالمة الذراع بواسطة الدولة . ر بالماء توضع على الذراع األيسريتأث الذراع مختومة من نوع 
 والمرضـى  من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحـى  38 في المادة عنهاالشارة المنصوص  وتحمل

  .1949أغسطس /آب12بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 
أو إدارة المستشفيات المدنيـة،   يللتشغاحترام وحماية جميع الموظفين اآلخرين المخصصين  يجب

وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهـم   أعالهولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور 
  .الهوية التي تصرف لهم تحقيق طة بهم في بطاقةاالمن المهاموتبين . هذه الوظائف
أوالً بأول وتكون تحت تـصرف   ةمستوفاإدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها  وتحتفظ

  . جميع األوقات فيالسلطات الوطنية أو سلطات االحتالل المختصة 
 

 )21 (المــادة

والنساء النفاس التي تجري  والعجزة عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين وحمايةاحترام  يجب
فن مخصصة لهذا النقل، المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة س قوافلفي البر بواسطة 

 ،الدولة، وتميز، بترخيص من 18قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة  علىوذلك 
الجرحى  حال من اتفاقية جنيف لتحسين 38بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 

  . 1949أغسطس /  آب12والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 
 

 )22 (المــادة

الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحـى والمرضـى المـدنيين     علىيجوز الهجوم  ال
 طيرانهاالنفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند  والنساءوالعجزة 

  .ع المعنيةعلى ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزا
من اتفاقية جنيـف لتحـسين    38 المادةتمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في  ويجوز

  .1949أغسطس /  آب12المؤرخة في  الميدان،حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في 
  .يتفق على خالف ذلك لم ماالطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو،  يحظر
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حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطـائرة   وفي.  أمر يصدر إليها بالهبوطيالطائرات ألهذه  تمتثل
  .قد يحدث تفتيشومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي 

 

 )23 (المــادة

األدويـة   رسـاالت السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مـرور جميـع    األطراف كل طرف من على
آخر المدنيين، حتى لـو   متعاقدمرسلة حصراً إلى سكان طرف والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة ال

من األغذية الـضرورية، والمالبـس،    رساالتوعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي . كان خصماً
  .من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس عشرةوالمقويات المخصصة لألطفال دون الخامسة 

المذكورة في الفقرة المتقدمـة لـشرط    الرساالتر التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرو ويخضع
  :قوية تدعوه إلى التخوف من االحتماالت التالية  أسبابتأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي 

  أن تحول الرساالت عن وجهتها األصلية، أو ) أ  (
  أن تكون الرقابة غير فعالة، أو)  ب(
 عن طريق تبديل هـذه الرسـاالت       اقتصاده،ة أو   أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربي      )  ج(

 أو عن طريق االستغناء عن مواد أو منتجـات أو           أخرى،بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة         
 . هذه السلعإلنتاجخدمات كان البد من تخصيصها 

مـنح  األولى من هذه المادة أن تـشترط ل  الفقرةالتي ترخص بمرور الرساالت المبينة في  وللدولة
  الترخيص أن

 .تحت إشراف محلي من قبل الدول الحامية المستفيدينيتم التوزيع على 

التي ترخص بحرية مرورها حق وضع  للدولةيمكن، ويكون  أن ترسل هذه الرساالت بأسرع ما يجب
   .بمقتضاهاالشروط الفنية التي يسمح بالمرور 

 

 )24 (المـادة

رورية لضمان عدم إهمال األطفال دون الخامسة عـشرة  تتخذ التدابير الض أنأطراف النزاع  على
 وتعليمهمتيتموا أو افترقوا عن عائالتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم  الذينمن العمر 

  .ذاتها الثقافيةويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد . في جميع األحوال
محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة  بلدهل إيواء هؤالء األطفال في أطراف النزاع أن تس وعلى

  .مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة األولى منالحامية، إذا وجدت، وبشرط االستيثاق 
التحقق من هوية جميع األطفال دون  إلمكانفوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير الالزمة  وعليها

  . الهوية أو بأي وسيلة أخرى لتحقيقر، عن طريق حمل لوحة الثانية عشرة من العم
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 )25 (المــادة

في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها طرف فـي النـزاع    مقيمألي شخص  يسمح
وتنقـل هـذه   . أينما كانوا األخبار ذات الطابع العائلي المحض، وبتلقي أخبـارهم  عائلتهبإبالغ أفراد 

  . ودون إبطاء ال مبرر لهبسرعة المراسالت
بواسطة البريد العادي، وجب علـى   العائليةتعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسالت  إذا

من قبيل الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة  محايد،أطراف النزاع المعنية أن تلجأ إلى وسيط 
 وجه، وعلى األخص باالستعانة بالجمعيـات  تنفيذ التزاماتها على أفضل تأمين، لتحدد معه وسائل 140

  ).أو الهالل األحمر أو األسد والشمس األحمرين(األحمر، للصليبالوطنية 
فإن لها على األكثر أن تفرض استخدام  العائلية،رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسالت  إذا

ديد عدد الطرود بواقع طرد واحد وعشرين كلمة تختار بحرية، وتح خمساًالنماذج القياسية التي تتضمن 
  . كل شهر

 )26 (المــادة

النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العـائالت المـشتتة    أطرافكل طرف من  على
وعليه أن يسهل بصورة خاصـة  . من أجل تجديد االتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم الحرببسبب 
التـي   األمنيـة يطة أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التـدابير  الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شر عمل

  .اتخذها
   الثالثالباب

   األشخاص المحميين ومعاملتهموضع
   األولالقسم

   عامة تنطبق على أراضى أطراف النزاعأحكام
   المحتلة واألراضي
 )27 (المــادة

قهم العائليـة    وشـرفهم وحقـو    ألشخاصـهم  المحميين في جميع األحوال حق االحترام        لألشخاص
 في جميع األوقات معاملة إنـسانية، وحمـايتهم         معاملتهمويجب  . وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم   

  . أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهيرالعنفبشكل خاص ضد جميع أعمال 
 والسيما ضد االغتصاب، واإلكراه     شرفهن، حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على          ويجب

  .لى الدعارة وأي هتك لحرمتهنع
 يعامل جميع األشخاص المحميـين      والجنس، مراعاة األحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن        ومع

 االعتبار دون أي تمييز ضار على أساس العنصر بنفسبواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته،       
إزاء األشخاص المحميين تدابير المراقبة  أن ألطراف النزاع أن تتخذ  على. أو الدين أو اآلراء السياسية    

  . تكون ضرورية بسبب الحربالتيأو األمن 
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  )28 (المــادة

 أو المنـاطق بمنـأى عـن        النقط يجوز استغالل أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض           ال
  .العمليات الحربية

  )29 (المــادة

لة التي يلقونهـا مـن       المعام عنول  ؤ النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مس        طرف
  . لهاالتعرضوليات الفردية التي يمكن ؤوكالئه، دون المساس بالمس

 

  )30 (المــادة

 إلى الدول الحامية وإلى اللجنة الدولية       بطلباتهم جميع التسهيالت لألشخاص المحميين ليتقدموا       تقدم
) ألسد والشمس األحمـرين   أو الهالل األحمر أو ا    ( للصليب األحمر    الوطنيةللصليب األحمر، والجمعية    

  . الذي يوجدون فيه، وكذلك إلى أي هيئة يمكنها معاونتهمللبلدالتابعة 
 من جانب السلطات، وذلك فـي نطـاق        الغرض هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيالت لهذا        وتمنح

  .األمنيةتفرضها المقتضيات العسكرية أو  الحدود التي
 األحمر، المنصوص عنهـا فـي       للصليبواللجنة الدولية    زيارات مندوبي الدول الحامية      وبخالف

 اإلمكان الزيـارات التـي يرغـب ممثلـو          بقدر، تسهل الدول الحاجزة أو دول االحتالل        143المادة  
 بهدف تقـديم معونـة روحيـة أو ماديـة لهـؤالء       المحميينالمؤسسات األخرى القيام بها لألشخاص      

  .األشخاص
  )31 (المــادة

 خصوصاً بهـدف الحـصول      المحميين،اه بدني أو معنوي إزاء األشخاص        ممارسة أي إكر   تحظر
  .على معلومات منهم أو من غيرهم

 

 )32 (المــادة

 التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنيـة أو          التدابير األطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع       تحظر
ر علـى القتـل والتعـذيب       وال يقتصر هذا الحظ   .  تحت سلطتها  الموجودينإبادة لألشخاص المحميين    

 المحمي للشخص والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي ال تقتضيها المعالجة الطبية البدنيةوالعقوبات 
  . أو وكالء عسكريونمدنيونوحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكالء 

 

  )33 (المــادة

تحظر العقوبات الجماعية .  شخصياًهوة لم يقترفها  يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفال
  .وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب

  . محظورالسلب
  .وممتلكاتهم تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين تحظر
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  )34 (المــادة

  . الرهائن محظورأخذ
   الثانيالقسم

   في أراضي أطراف النزاعاألجانب
  )35 (المــادة

مغادرة البلد في بداية النزاع أو خالله يحق له ذلك، إال إذا كان رحيله  فييرغب شخص محمي  أي
القـرار   ويـصدر ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقاً إلجراءات قانونية . الوطنية للدولة بالمصالحيضر 

 الالزم لرحلتـه وأن  بالمبلغويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة البلد أن يتزود . بأسرع ما يمكن
  .يحمل معه قدراً معقوالً من اللوازم والمتعلقات الشخصية

إعادة النظر في هذا الرفض في أقرب  طلبالذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في  ولألشخاص
  .الدولة الحاجزة لهذا الغرض تنشئهاوقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة 

أسباب رفض طلب أي شخص لمغـادرة   علىلك، الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا ذ ولممثلي
إال إذا حالـت  ، األشخاص الذين رفضت طلباتهم جميعالبلد، وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن على أسماء 

  .األشخاص المعنيون عليهدون ذلك دواعي األمن أو اعترض 
 

 )36 (المــادة

 مالئمة من حيث األمـن،  التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف المغادرةعمليات  تنفذ
 مـن ويتحمل بلد الوصول، أو الدولة التي يكون المـستفيدون  . والسالمة والتغذية الصحية،والشروط 

أراضـي الدولـة    منجميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج  حايد،رعاياها في حالة اإليواء في بلد م
طريق اتفاقات خاصة تعقـد بـين    عناجة، وتحدد الطرائق العملية لهذه االنتقاالت، عند الح. الحاجزة

  .الدول المعنية
بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعاياهـا   معقودةيخل ما تقدم باالتفاقات الخاصة التي قد تكون  وال

  . أوطانهم إلىالذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم 
 

 )37 (المــادة

االحتياطي أو يقضون عقوبة سـالبة  المحميون الذين يكونون في الحبس  األشخاصأن يعامل  يجب
 .إنسانية أثناء مدة احتجازهم معاملةللحرية 

  . للمادتين السابقتين طبقاًأن يطلبوا بمجرد اإلفراج عنهم مغادرة البلد  ولهم
 

 )38 (المــادة

 27الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه االتفاقية، والسيما منها المادتين  اإلجراءاتبعض  باستثناء
 األجانبمن حيث المبدأ تنظيم وضع األشخاص المحميين طبقاً لألحكام المتعلقة بمعاملة  يستمر ،41و

  :وتمنح لهم على أي حال الحقوق التالية . في وقت السلم
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  التي ترسل إليهم، الجماعيةلهم أن يتلقوا إمدادات اإلغاثة الفردية أو  - 1
وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية،  المستشفى، يجب أن يحصلوا على العالج الطبي والرعاية في - 2

  المعنية، الدولةوذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا 
  الروحية من رجال دينهم، المعاونةيسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على  - 3
ك ألخطار الحرب باالنتقال من تل خاصةيسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة  - 4

  المعنية، الدولةالمنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا 
وأمهات األطفال دون السابعة من  والحوامليجب أن ينتفع األطفال دون الخامسة عشرة من العمر  -5

  . الدولة المعنية رعاياالعمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها 
 

 )39 (المــادة

ون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصـة  الذين يكون المحميينلألشخاص  توفر
الغرض بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون فـي   لهذا مكسب، ويتمتعون عملإيجاد 

 .40مع مراعاة اعتبارات األمن وأحكام المادة  أراضيها،

 أن تجعله غير قادر على من شأنها مراقبةفرض أحد أطراف النزاع على شخص محمي تدابير  إذا
قادر ألسباب أمنية على إيجاد عمل مكـسب بـشروط    غيرإعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص 

  .أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات األشخاص الذين يعولهم المذكورمعقولة، وجب على طرف النزاع 
منـشئهم، أو مـن الدولـة    من بلدان  اإلعاناتالمحميين في جميع الحاالت أن يتلقوا  ولألشخاص

  . 30في المادة  إليهاالحامية، أو جمعيات اإلغاثة المشار 
 

 )40 (المــادة

المحميين على العمل إال بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النـزاع   األشخاصيجوز إرغام  ال
 .يوجدون في أراضيه الذين

خصم، إال على األعمال الالزمة عـادة  ال جنسيةيجوز إرغام األشخاص المحميين، إذا كانوا من  ال
ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها عالقة مباشرة بسير العمليات  وملبسهملتأمين تغذية البشر، وإيوائهم 

  .ربيةالح
المحميون الذين يرغمون على العمل  األشخاصالحاالت المذكورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع  في

للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق بالراتب، وساعات  تكفلة التي بنفس شروط العمل وتدابير الحماي
الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حـوادث العمـل واألمـراض     وتجهيزاتالعمل، والملبس 

  .المهنية
 في حالة انتهـاك التعليمـات   30للمادة  طبقاًلألشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى  يسمح

   .المذكورة أعاله
 
 



 409

 )41 (المــادة

يوجد األشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير المراقبة األخرى المذكورة  التيرأت الدولة  إذا
الجبريـة أو   اإلقامةاالتفاقية غير كافية، فإن أشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء إليها هو فرض  هذهفي 

  .43 و42االعتقال وفقاً ألحكام المادتين 
 محـال الذين اضطروا إلـى تـرك    األشخاص على 39م الفقرة الثانية من المادة تطبيق أحكا عند

الجبرية في مكان آخر، تسترشد الدولـة الحـاجزة    اإلقامةإقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم 
 بمعاملة المعتقلين، المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث في هـذه  المتعلقةبأكبر دقة ممكنة بالقواعد 

   .االتفاقية
 )42 (المــادة

األشخاص المحميين أو فرض اإلقامة الجبرية عليهم إال إذا اقتـضى ذلـك    باعتقاليجوز األمر  ال
 .أمن الدولة التي يوجد األشخاص المحميون تحت سلطتها مطلقةبصورة 

الحامية وكان وضعه الخـاص   الدولةطلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي  إذا
  . سلطتها تحتستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد ي

 

 )43 (المــادة

أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر في القرار المتخـذ   يعتقلشخص محمي  أي
 فإذا. أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض فيبشأنه 

 الـشخص على المحكمة أو اللجنة اإلدارية بحث حالة هـذا   وجب، عتقال أو اإلقامة الجبريةاستمر اال

كانـت الظـروف    إذابصفة دورية، وبواقع مرتين على األقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته 
 .تسمح بذلك

مكن إلـى  الدولة الحاجزة بأسرع ما ي تقدملم يعترض على ذلك األشخاص المحميون المعنيون،  ما
اعتقلوا أو فرضت عليهم اإلقامة الجبرية وأسماء الذين  الذينالدولة الحامية أسماء األشخاص المحميين 

 اللجانورهناً بالشرط نفسه، تبلغ أيضاً قرارات المحاكم أو . أو اإلقامة الجبرية االعتقالأفرج عنهم من 

   .الحاميةلى الدولة المذكورة في الفقرة األولى من هذه المادة بأسرع ما يمكن إ
 

 )44 (المــادة

المنصوص عنها في هذه االتفاقية، ال تعامل الدولة الحاجزة الالجئـين،   المراقبةتطبيق تدابير  عند
  .لدولة معادية القانونيةال يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم  الذين

 

 )45 (المــادة

  .المحميين إلى دولة ليست طرفاً في هذه االتفاقية األشخاصيجوز نقل  ال
األشخاص المحميين إلى أوطانهم أو عودتهم  إعادةيجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حالة عقبة أمام  ال

  .العدائية األعمالبلدان إقامتهم بعد انتهاء  ىإل
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تفاقية إال بعـد أن  دولة طرف في هذه اال إلىيجوز أن تنقل الدولة الحاجزة األشخاص المحميين  ال
فإذا تـم نقـل األشـخاص    . االتفاقية وقادرة على ذلك تطبيقتتأكد من أن الدولة المذكورة راغبة في 

ولية تطبيق االتفاقية تقع على الدولة التي قبلتهم طـوال المـدة   ؤمس أصبحتالمحميين على هذا النحو، 
 نقطـة ي تطبيق أحكام االتفاقية فـي أي  ومع ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة ف. إليها بهمالتي يعهد 

الحامية بذلك، تدابير  الدولةهامة، يتعين على الدولة التي نقلت األشخاص المحميين أن تتخذ، بعد إشعار 
  .ويجب تلبية هذا الطلب. إليها المحميينفعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة األشخاص 

االضطهاد بسبب آرائه السياسية أو  فيه يخشى يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد ال
  .عقائده الدينية

المتهمين بجرائم ضد القانون العـام   المحميينتشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسليم األشخاص  ال
  . مبرمة قبل نشوب األعمال العدائية تكونطبقاً لمعاهدات تسليم المجرمين التي 

 

 )46 (المــادة

التي اتخذت إزاء األشخاص المحميين بأسرع ما يمكن بعد انتهاء األعمـال   ييديةالتقالتدابير  تلغى
  .ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك العدائية،

بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليـات العدائيـة    ممتلكاتهمالتدابير التقييدية التي اتخذت إزاء  وتبطل
  .الحاجزةطبقاً لتشريع الدولة 

   الثالثالقسم
  محتلة الاألراضي

 )47 (المــادة

الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال وال بأية كيفية من االنتفاع  المحميونيحرم األشخاص  ال
المـذكور أو   اإلقليماالتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة الحتالل األراضي على مؤسسات  بهذه

أو كذلك بسبب قيام هـذه   االحتالل، ودولة حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات اإلقليم المحتل
  . الدولة بضم كل أو جزء من األراضي المحتلة

 

 )48 (المــادة

من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيها أن ينتفعوا بحق مغادرة البلد  المحميينلألشخاص  يجوز
الـذي   للنظـام ك وفقاً ، وتتخذ القرارات المتعلقة بذل35مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة  مع

  .تقرره دولة االحتالل وفقاً للمادة المذكورة
 

 )49 (المــادة

الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة إلـى   الجبريالنقل  يحظر
 .االحتالل أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه دولةأراضي 
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جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك  أو يجوز لدولة االحتالل أن تقوم بإخالء كلي ذلك، ومع
يجوز أن يترتب على عمليات اإلخالء نزوح األشـخاص   وال. أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية

 ويجـب إعـادة  . المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية الماديـة  األراضيالمحميين إال في إطار حدود 
  .هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف األعمال العدائية في هذا القطاع علىالسكان المنقولين 

هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن مـن   اإلخالءدولة االحتالل التي تقوم بعمليات النقل أو  وعلى
ظـروف  األشخاص المحميين، ومن أن االنتقاالت تجري فـي   الستقبالتوفير أماكن اإلقامة المناسبة 

  .والشروط الصحية واألمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة السالمةمرضية من وجهة 
  .حدوثها بمجردإخطار الدولة الحامية بعمليات النقل واإلخالء  ويجب

منطقة معرضة بشكل خاص ألخطـار   فييجوز لدولة االحتالل أن تحجز األشخاص المحميين  ال
  .قهرية عسكريةضى ذلك أمن السكان أو ألسباب الحرب، إال إذا اقت

  . المدنيين إلى األراضي التي تحتلها سكانهايجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءاً من  ال
 

 )50 (المادة

باالستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية  االحتالل،دولة  تكفل
 .وتعليمهم األطفال

وال يجوز لها . من هوية األطفال وتسجيل نسبهم التحققأن تتخذ جميع التدابير الالزمة لتيسير  ليهاوع
 .أو أن تلحقهم بتشكيالت أو منظمات تابعة لها الشخصيةبأي حال أن تغير حالتهم 

 أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم االحتاللكانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة  إذا
والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يـستطيع   عناألطفال الذين تيتموا أو افترقوا 

  .ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم يكونرعايتهم، على أن 
يق باتخاذ جميع التدابير الالزمة لتحق 136 المادةقسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقاً ألحكام  يكلف

ويجب دائماً أن تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو  .هويتهمهوية األطفال الذين يوجد شك حول 
  .أي أقـــــــــــــــــــــــارب لهـــــــــــــــــــــــم

فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من  تفضيليةدولة االحتالل أال تعطل تطبيق أي تدابير  على
ألطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات األطفال قبل االحتالل لفائدة ا اتخذتآثار الحرب تكون قد 

  . السابعة دون
 

 )51 (المــادة

. أن ترغم األشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة االحتالليجوز لدولة  ال
 .يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم كما

إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر،  إال يجوز لها أن ترغم األشخاص المحميين على العمل وال
 خدمـة تقتصر الخدمة على األعمال الالزمة لتوفير احتياجات جيش االحتالل أو فـي   الحالةوفي هذه 
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وال . البلـد المحتـل   لسكانالمصلحة العامة، أو لتوفير الغذاء أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة 
 عمليـات بأي عمل يترتب عليه التزامهم باالشتراك في  يـامالق يجوز إرغام األشخاص المحميين على

لتأمين أمن المنشآت  القوةوال يجوز لدولة االحتالل أن ترغم األشخاص المحميين على استعمال . حربية
 .التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري

ويبقى كل  .عنيونالم يوجد بها األشخاص التييجري تنفيذ العمل إال في داخل األراضي المحتلة  وال
أجر منصف ويكون العمل متناسباً  العملويعطى عن . شخص بقدر االستطاعة في مكان عمله المعتاد

األشخاص المحميين المكلفين باألعمال المشار إليها في  علىويطبق . مع قدرات العمال البدنية والعقلية
العمل والتدابير الوقائية، وبخاصة فيمـا  في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط  الساريهذه المادة التشريع 

العمـل   حوادثبالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب المسبق، والتعويض عن  يتصل
  .واألمراض المهنية

العمال في تنظيم ذي صبغة عـسكرية أو   تعبئةيجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلى  ال
  . شبه عسكرية

 )52 (المــادة

عقد أو اتفاق أو الئحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعاً أم ال، أينما  أييجوز أن يمس  ال
 .في أن يلجأ إلى ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة يوجد،

العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات  بطالةجميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى  تحظر
  . خدمة دولة االحتالل فيصد حملهم على العمل عملهم بق

 

 )53 (المــادة

أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات،  االحتاللعلى دولة  يحظر
الحربية  العملياتأو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت  بالدولةأو 

  . ا التدميرتقتضي حتماً هذ
 

 )54 (المــادة

أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في األراضي المحتلة أو أن توقع  االحتاللعلى دولة  يحظر
من  بدافعأو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم  عقوباتعليهم 

 .ضمائرهم

وال يؤثر على حق دولة االحتالل  .51 المادةة من أن هذا الحظر ال يعوق تطبيق الفقرة الثاني على
   .مناصبهمفي إقصاء الموظفين العموميين من 
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 )55 (المــادة

أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية  االحتاللواجب دولة  من
 األغذية والمهمات الطبية وغيرها يلزم من ما الطبية، ومن واجبها على األخص أن تستورد واإلمدادات

 .موارد األراضي المحتلة غير كافية كانتإذا 

أو مهمات طبية مما هو موجـود فـي    إمداداتيجوز لدولة االحتالل أن تستولي على أغذية أو  ال
 اإلدارة، وعليها أن تراعـي احتياجـات الـسكان    وأفراداألراضي المحتلة إال لحاجة قوات االحتالل 

تتخذ دولة االحتالل اإلجراءات التي تكفل سداد  األخرى،ومع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية  .المدنيين
  .عليه تستوليقيمة عادلة عن كل ما 

إمدادات األغذيـة واألدويـة فـي     حالةالحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من  وللدولة
  .ورات حربية قهريةضر تستدعيهااألراضي المحتلة، إال إذا فرضت قيود مؤقتة 

   
 )56 (المــادة

أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونـة الـسلطات الوطنيـة     االحتاللواجب دولة  من
 الصحيةصيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط  علىوالمحلية، 

لمكافحـة   الالزمةتطبيق التدابير الوقائية وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد و في األراضي المحتلة،
  .بكل فئاتهم بأداء مهامهم الطبيةويسمح لجميع أفراد الخدمات .انتشار األمراض المعدية واألوبئة

تعد األجهزة المختصة للدولـة المحتلـة    لمأنشئت مستشفيات جديدة في األراضي المحتلة حيث  إذا
بهذه المستشفيات عند االقتضاء علـى النحـو    تعترفتؤدي وظيفتها، وجب على سلطات االحتالل أن 

تعترف سلطات االحتالل كذلك بمـوظفي المستـشفيات    المشابهة،وفي الظروف . 18الوارد في المادة 
  .21 و20المادتين  أحكامومركبات النقل بموجب 

نويـة  دولة االحتالل االعتبارات المع تراعياعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية،  لدى
  . واألدبية لسكان األراضي المحتلة

 )57 (المــادة

أن تستولي على المستشفيات المدنية إال بصفة مؤقتة وفي حاالت الضرورة  االحتالليجوز لدولة  ال
الوقت المالئم  وفيللعناية بالجرحى والمرضى والعسكريين، وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة  العاجلة

  .المدنيين السكان الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات لرعاية وعالج األشخاص
مادامت ضرورية الحتياجات السكان  المدنيةيجوز االستيالء على مهمات ومخازن المستشفيات  ال

  . المدنيين
 )58 (المــادة

 .لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية ألفراد طوائفهم الدينية االحتاللدولة  تسمح

لتلبية االحتياجـات الدينيـة وتـسهل     الالزمةحتالل كذلك رساالت الكتب واألدوات دولة اال وتقبل
  . توزيعها في األراضي المحتلة
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 )59 (المــادة

المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة االحتالل  األراضيكان كل سكان  إذا
  .وسـائلها ا التسهيالت بقدر ما تسمح بـه  بعمليات اإلغاثة لمصلحة هؤالء السكان وتوفر له تسمحأن 

إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب  هيئةهذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو  وتتكون
  .واإلمدادات الطبية والمالبس األغذيةاألحمر، على األخص من رساالت 

  .وأن تكفل لها الحمايةبحرية  الرساالتجميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه  وعلى
إلى أراض يحتلها طرف خصم فـي   فيهاأنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رساالت  على

وخطوط سير محددة، وأن تحصل من الدولـة   لمواعيدالنزاع أن تفتش الرساالت وتنظم مرورها طبقاً 
 وأنها لن تستخدم لفائدة مخصصة إلغاثة السكان المحتاجين الرساالتالحامية على ضمان كاف بأن هذه 

  . دولة االحتالل
 )60 (المــادة

 55وليات التي تفرضها عليها المـواد  ؤبأي حال دولة االحتالل من المس اإلغاثةتخلي رساالت  ال
وال يجوز لها بأي حال أن تحول رساالت اإلغاثة عن الغرض المخصـصة لـه إال فـي     .59و 56و

  .راضي المحتلة وبموافقة الدولة الحاميةالضرورة الملحة لمصلحة سكان األ حاالت
 

 )61 (المــادة

. اإلغاثة المشار إليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافها رساالتتوزيع  يجري
أو إلى اللجنـة   محايدةأيضاً أن يعهد بهذا العمل باتفاق دولة االحتالل والدولة الحامية إلى دولة  ويجوز

  .صليب األحمر أو إلى أي هيئة إنسانية غير متحيزةالدولية لل
في األراضـي المحتلـة، إال إذا    رسومتحصل على هذه الرساالت أي مصاريف أو ضرائب أو  ال

   .اإلقليمكانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد 
  .وعلى دولة االحتالل أن تسهل توزيع هذه الرساالت بسرعة

اإلغاثة عبر أراضيها ونقلها مجاناً في  رساالتعلى السماح بمرور جميع األطراف المتعاقدة  تعمل
  . طريقها إلى األراضي المحتلة

 )62 (المــادة

الموجودين في األراضي المحتلة بتلقي طرود اإلغاثة الفردية المرسـلة   المحميينلألشخاص  يسمح
  . مراعاة اعتبارات األمن القهرية معإليهم 

 

 )63 (المــادة

 : واالستثنائية التي تفرضها االعتبارات القهرية ألمن دولة االحتالل المؤقتةالتدابير  اعاةمر مع
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المعترف ) والشمس واألسد األحمرين األحمروالهالل (يجوز للجمعيات الوطنية للصليب األحمر  - أ
لـصليب  الصليب األحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية ل مبادئبها، أن تباشر األنشطة التي تتفق مع 

  اإلغاثة األخرى من مباشرة أنشطتها اإلنسانية في ظروف مماثلة، جمعياتويجب تمكين . األحمر
موظفي أو تكوين هذه الجمعيات ممـا   فيال يجوز لدولة االحتالل أن تقتضي إجراء أي تغيير  -ب

  .قد يضر بالجهود المذكورة أعاله
التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من  ةالخاصالمبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات  وتطبق

للسكان المدنيين من خالل دعم خـدمات المنفعـة العامـة     المعيشةقبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل 
  . اإلغاثة، وتنظيم عمليات اإلنقاذ موارداألساسية، وتوزيع 

 

 )64 (المــادة

 إذا لم تلغها دولة االحتالل أو تعطلها الخاصة باألراضي المحتلة نافذة، ما الجزائيةالتشريعات  تبقى

األخير، ولضرورة  االعتبارومع مراعاة . كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه االتفاقية
عملهـا فيمـا يتعلـق بجميـع      المحتلةضمان تطبيق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم األراضي 

  .تالمخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعا
للقوانين التي تراها الزمة لتمكينها  المحتلةأنه يجوز لدولة االحتالل إخضاع سكان األراضي  على

وتأمين اإلدارة المنتظمة لإلقليم وضمان أمن دولة االحتالل  ،االتفاقيةمن الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه 
  . المواصالت التي تستخدمهاقوات أو إدارة االحتالل وكذلك المنشآت وخطوط  وممتلكاتوأمن أفراد 

 

 )65 (المــادة

 .بلغتهمالتي تفرضها دولة االحتالل نافذة إال بعد نشرها وإبالغها للسكان  الجزائيةتصبح القوانين  ال

   .وال يكون لهذه األحكام أثر رجعي
 

 )66 (المــادة

 64 الثانية من المادة الجزائية التي تصدرها دولة االحتالل وفقاً للفقرة القوانينحالة مخالفة  في

قانونياً،  تشكيالًيجوز لدولة االحتالل أن تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية والمشكلة 
  . في البلد المحتل االستئنافويفضل عقد محاكم . شريطة أن تعقد المحاكم في البلد المحتل

 )67 (المــادة

ية قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقـة للمبـادئ   القوانين التي كانت سار إالتطبق المحاكم  ال
ويجب أن تضع  .الذنبالعامة، وعلى األخص المبدأ الذي يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع  القانونية

   .في االعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة االحتالل
 

 )68 (المــادة
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الحتالل، ولكنهـا ال تنطـوي علـى    مخالفة يقصد بها اإلضرار بدولة ا محمياقترف شخص  إذا
 كبير،أفراد قوات أو إدارة االحتالل أو على سالمتهم البدنية، أو على خطر جماعي  حياةاالعتداء على 

تـستخدمها، جـاز    التي أو على اعتداء خطير على ممتلكات قوات أو إدارة االحتالل أو على المنشآت
.  االعتقال أو الحبس متناسبة مع المخالفة التي اقترفهاأن تكون مدة علىاعتقاله أو حبسه حبساً بسيطاً، 

للحرية  السالبذلك، يكون االعتقال أو الحبس في حالة هذه المخالفات هو اإلجراء الوحيد  علىوعالوة 
من هذه االتفاقية، إذا  66 المادةويجوز للمحاكم المبينة في . الذي يمكن اتخاذه ضد األشخاص المحميين

  .نفسهاللمدة  لل عقوبة السجن إلى اعتقارأت ذلك، أن تحو
 بعقوبـة  65 و64االحتالل وفقاً للمادتين  دولةيجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها  ال

التي يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة  الحاالتاإلعدام على أشخاص محميين إال في 
الل أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن لدولة االحت التابعةللمنشآت العسكرية 

قبل بدء  المحتلةاإلعدام هو عقوبة هذه الحاالت بمقتضى التشريع الذي كان سارياً في األراضي  يكون
  .االحتالل

المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتهم  نظريجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إال بعد توجيه  ال
  . بأي واجب للوالء نحوها ملزملة االحتالل، وهو لذلك غير ليس من رعايا دو

 ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف      عنقل سنه   ت يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي          ال
 .المخالفة

  )69 (المــادة

التي يقضيها شخص محمي متهم مـن أي عقوبـة    االحتياطي مدة الحبس تخصمجميع األحوال  في
   .ليهبالحبس يحكم بها ع

 

 )70 (المــادة

أن تقبض على األشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بـسبب أفعـال    االحتالليجوز لدولة  ال
قوانين  مخالفاتآراء أعربوا عنها قبل االحتالل أو أثناء انقطاع مؤقت لالحتالل، باستثناء  أواقترفوها 

  .وعــــــــــــــــــــــادات الحــــــــــــــــــــــرب
بدء النزاع إلـى األراضـي المحتلـة، أو     قبلذين لجأوا يجوز القبض على رعايا دولة االحتالل ال ال

المحتلة، إال بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء األعمـال   األراضيمحاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن 
 إلىللقانون العام اقترفوها قبل بدء األعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين  مخالفاتالعدائية، أو بسبب 

  . السلم طبقاً لقانون الدولة المحتلة أراضيهاحكومتهم في وقت 
 

 )71 (المــادة

 .التابعة لدولة االحتالل إصدار أي حكم إال إذا سبقته محاكمة قانونية المختصةيجوز للمحاكم  ال
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وبلغـة يفهمهـا بتفاصـيل االتهامـات      كتابةدون إبطاء إبالغ أي متهم تحاكمه دولة االحتالل  يتم
ويتم إبالغ الدولة الحامية بأية محاكمة تجريها دولة  .يمكني الدعوى بأسرع ما الموجهة إليه، وينظر ف

بتهم تكون عقوبتها اإلعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر، ولها في جميـع   محمييناالحتالل ألشخاص 
أن  الحاميـة وعالوة على ذلك، يحـق للدولـة   . الحصول على معلومات عن سير اإلجراءات األوقات

محاكمة أخرى تقوم بها  وبأياء على طلبها، على جميع المعلومات المتعلقة بهذه اإلجراءات تحصل، بن
  .دولة االحتالل لألشخاص المحميين

للدولة الحامية فوراً، ويجب أن يصلها على  المادةاإلخطار المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه  ويبلغ
وال تبدأ المحاكمة ما لم يقدم الـدليل عنـد بـدء    . بيعبثالثة أسا للمحكمةأي حال قبل تاريخ أول جلسة 

 التاليـة ويجب أن يتضمن اإلخطار العناصر . أن أحكام هذه المادة قد روعيت بالكامل علىالمرافعات 

  :على وجه الخصوص 
  بيانات هوية المتهم، - أ

 مكان اإلقامة أو االحتجاز، - ب

  ،)ستجري المحاكمة بمقتضاها التيية مع ذكر القوانين الجنائ(تفاصيل التهمة أو التهم  - ج
  اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى، - د

  . مكان وتاريخ انعقاد الجلسة األولى للمحاكمة -هـ
 

 )72 (المــادة

وله حق االستعانة . تقديم األدلة الالزمة لدفاعه، وعلى األخص استدعاء الشهود فيمتهم له الحق  أي
 .ته بحرية وتوفر له التسهيالت الالزمة إلعداد دفاعهمؤهل يختاره يستطيع زيار بمحام

وفي حالة مواجهة المتهم بتهمة . الحامية محامياً الدولةلم يقدم المتهم على اختيار محام، تعين له  وإذا
  .يتعين على دولة االحتالل أن تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتهم حامية،خطيرة وعدم وجود دولة 

أن يستعين بمترجم، سواء أثناء التحقيـق   الحق،ال إذا تخلى بمحض إرادته عن هذا ألي متهم، إ يحق
  . على المترجم أو يطلب تغييره يعترضوله في أي وقت أن . أو جلسات المحكمة

 

 )73 (المــادة

. حق استخدام وسائل االستئناف التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة عليهالمحكوم  للشخص
 .حقوقه في االستئناف والمهلة المقررة لممارسة هذه الحقوق بكاملويبلغ 

وفي حالة عدم . االستئناف بطريقة القياس على بهذا القسم عنهااإلجراءات الجنائية المنصوص  تطبق
إمكانية االستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق  علىالنص في التشريع الذي تطبقه المحكمة 

  . السلطة المختصة في دولة االحتالل مامأالطعن في الحكم والعقوبة 
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 )74 (المــادة

الحامية حق حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخصاً محميـاً، إال إذا جـرت    الدولةلممثلي  يكون
 الحالةاستثنائية، بطريقة سرية مراعاة ألمن دولة االحتالل التي يتعين عليها في هذه  بصفةالمحاكمة، 

  .المحاكمة بدءويرسل إلى الدولة الحامية إخطار بمكان وتاريخ . ذلكأن تخطر الدولة الحامية ب
تصدر بتطبيق عقوبة اإلعدام أو السجن لمدة  التيللدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع األحكام  تبلغ

، 71اإلخطار إشارة إلى اإلخطار المرسل بمقتضى المـادة   ويتضمنسنتين أو أكثر مع بيان حيثياتها، 
 األخرىوتحفظ األحكام . عقوبة سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة بتطبيقحكم وفي حالة ال

االستئناف فـي حالـة    مهلةال تبدأ . في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع إليها
كم إلـى الدولـة   إال بعد وصول إخطار بالح أكثرالحكم باإلعدام أو بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين أو 

  . الحامية
 )75 (المــادة

عليهم باإلعدام بأي حال من حق رفع التمـاس بـالعفو أو بإرجـاء     المحكوميحرم األشخاص  ال
ــة  .العقوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من تاريخ استالم الدولة الحامية لإلخطار  شهورال ينفذ حكم باإلعدام قبل مضي مدة ال تقل عن ستة  و
  .اإلعدام، أو بقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة وبةعقالمتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد 

عندما يترتب على وجـود ظـروف    محددة،خفض مهلة الستة شهور هذه في حاالت معينة  يجوز
المسلحة، ويجب أن تتلقى الدولـة الحاميـة    قواتهاخطيرة وحرجة تهديد منظم ألمن دولة االحتالل أو 

لها الفرصة دائماً إلرسال مالحظاتها في الوقت المناسـب بـشأن    ىوتعطدائماً إخطاراً بخفض المهلة، 
  . إلى سلطات االحتالل المختصة هذهأحكام اإلعدام 

 

 )76 (المــادة

ويفصلون . إذا أدينوا عقوبتهمالمتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه  المحميون األشخاص يحتجز
يكفل المحافظة على صحتهم وينـاظر   وصحي إذا أمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي

لهم الرعاية الطبيـة التـي تتطلبهـا حـالتهم      وتقدم،  لالمحتعلى األقل النظام المتبع في سجون البلد 
 .الصحية

 .قد يحتاجون إليها التيلهم الحق أيضاً في تلقي المعاونة الروحية  ويكون

 .عليهن إلى نساء المباشرف النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل اإلشرا تحجز

 .في االعتبار النظام الخاص الواجب للصغار يؤخذ

ومندوبو اللجنة الدولية للـصليب   الحاميةالمحميين الحق في أن يزورهم مندوبو الدولة  لألشخاص
  .143األحمر وفقاً ألحكام المادة 

  . شهرياً األقلعلى ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد على  وعالوة
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 )77 (مــادةال

الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في األراضي المحتلـة، مـع الملفـات     المحميوناألشخاص  يسلم
  .عند انتهاء االحتالل إلى سلطات األراضي المحررة بهم،المتعلقة 

 

 )78 (المــادة

ها على ألسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فل االحتاللرأت دولة  إذا
 .أن تفرض عليهم إقامة إجبارية أو تعتقلهم األكثر

قانونية تحددها دولة االحتالل وفقاً ألحكام  إلجراءاتقرارات اإلقامة الجبرية أو االعتقال طبقاً  تتخذ
ويبت بشأن هذا االستئناف . حق األشخاص المعنيين في االستئناف اإلجراءاتوتكفل هذه . هذه االتفاقية
 سـتة وفي حالة تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كـل  . ممكن وقتفي أقرب 

  .شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة
ويضطرون بسبب ذلك إلـى تـرك    الجبريةاألشخاص المحميون الذين تفرض عليهم اإلقامة  ينتفع

  . دأي قيو دون من هذه االتفاقية 39منازلهم، بأحكام المادة 
 

   الرابعالقسم
   معاملة المعتقلينقواعد

   األولالفصل
   عامةأحـــــكام

 )79 (المــادة

  . 78 و68 و43 و42 و41أشخاصاً محميين إال طبقاً للمواد  النزاعتعتقل أطراف  ال
 

 )80 (المــادة

به حالة أهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المترتبة على ذلك بقدر ما تسمح  بكاملالمدنيون  يحتفظ
   .االعتقال

 )81 (المــادة

الرعاية الطبية التي  بتوفير التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك النزاعأطراف  تلتزم
 .تتطلبها حالتهم الصحية

 .أو رواتبهم أو مستحقاتهم المعتقلينيخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات  وال

إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية  المعتقلون األشخاص الذين يعولهم الدولة الحاجزة أن تعول وعلى
   .كسبتأو كانوا غير قادرين على ال

 )82 (المــادة

وال يفـصل  . بقدر اإلمكان المعتقلين معاً تبعاً لجنسيتهم ولغـتهم وعـاداتهم   الحاجزةالدولة  تجمع
 .من رعايا البلد الواحد لمجرد اختالف لغاتهم المعتقلون
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معاً في معتقل واحد طوال مدة االعتقـال،   واألطفال،أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان  يجمع
أو تطبيق األحكام الـواردة فـي    صحيةالتي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو أسباب  الحاالت إال في

عهـم أطفـالهم   أن يطلبـوا أن يعتقـل م   وللمعتقلين. الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة
  .المتروكون دون رعاية عائلية

المبنى نفسه، ويخصص لهـم مكـان إقامـة     فيأفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن  ويجمع
  .الالزمة لهم للمعيشة في حياة عائلية التسهيالتمنفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير 

 

   الثانيالفصل
  المعتقـالت

 )83 (المــادة

 .أن تقيم المعتقالت في مناطق معرضة بشكل خاص ألخطار الحرب الحاجزةدولة يجوز لل ال

الجغرافي للمعتقالت إلى الدول المعاديـة   الموقعالدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن  تقدم
  .عن طريق الدول الحامية

 مـن عبـارة   ناألولـي بالحرفين   بذلك،معسكرات االعتقال كلما سمحت االعتبارات الحربية  تميز
Internment Camp –IC على . يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجالء في النهار من الجو اللذين

معسكر  خالفوال يميز أي مكان آخر . للدولة المعنية أن تتفق على أي وسيلة أخرى للتمييز يجوزأنه 
  . االعتقال بهذه الكيفية

 )84 (المــادة

ة واإلدارة عن أسرى الحرب وعن األشخاص المسلوبة حريتهم من جهة اإلقام المعتقلينفصل  يجب
   .آخر سببألي 

 )85 (المــادة

أن تتخذ جميع التدابير الالزمة والممكنـة لـضمان إيـواء األشـخاص      الحاجزةواجب الدولة  من
 وتكفلبدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السالمة  منذالمحميين 

الـدائم فـي    االعتقالوال يجوز بأي حال وضع أماكن . الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب
التي يعتقل فيها أشخاص  الحاالتوفي جميع . مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين

م بأسرع ما بالصحة، يتعين نقله ضاراًمحميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون مناخها 
  .المخاطر هذهتسمح به الظروف إلى معتقل ال يخشى فيه من 

التدفئة واإلضاءة، وبخاصة بين الغـسق   وكافيةأن تكون المباني محمية تماماً من الرطوبة،  ويجب
كافية االتساع والتهوية، وأن يزود المعتقلـون بـالفراش    النومويجب أن تكون أماكن . وإطفاء األنوار
  .مع مراعاة المناخ وأعمار المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية الكافية،غطية المناسب واأل

صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالـة   مرافقللمعتقلين الستعمالهم الخاص نهاراً وليالً  وتوفر
كافية الستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل مالبسهم  والصابونويزودون بكميات من الماء . نظافة دائمة
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أو ) األدشاش ( كما توفر لهم المرشات . والتسهيالت الالزمة لهذا الغرض المرافقة، وتوفر لهم الخاص
  .ويتاح لهم الوقت الالزم لالغتسال وأعمال النظافة .الحمامات

إيواء نساء معتقالت ال ينتمين إلى وحدة  والمؤقتةتقتضي الضرورة في الحاالت االستثنائية  وعندما
فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص أمـاكن نـوم منفـصلة     يعتقلسه الذي أسرية في المعتقل نف

   .لهنومرافق صحية خاصة 
 )86 (المــادة

تحت تصرف المعتقلين، أياً كانت عقيدتهم، األماكن المناسبة إلقامة شعائرهم  الحاجزةالدولة  تضع
   .الدينية

 )87 (المــادة

في كل معتقل، لتمكينهم من ) كنتينات(ة، تقام مقاصف تسهيالت أخرى مناسب للمعتقلينلم تتوفر  ما
بمـا   اليومية،بأسعار ال تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية على األغذية والمستلزمات  الحصول

  .والراحة الشخصية بالحياةفيها الصابون والتبغ، التي من شأنها أن توفر لهم شعوراً متزايداً 
معتقل ويدار لـصالح المعتقلـين    كلاص للمساعدة ينشأ في أرباح المقاصف في صندوق خ تودع

 حق اإلشراف علـى  102عنها في المادة  المنصوصوللجنة المعتقلين . الموجودين في المعتقل المعني
  .إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق

إلى صندوق المـساعدة الخـاص    للصندوقحالة تصفية أحد المعتقالت، يحول الرصيد الدائن  وفي
في حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل، إلى صندوق  أو،معتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية ب

وفـي  . المعتقلين الذين ال يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة جميعمركزي للمساعدة يدار لصالح 
 بـين  بخالف ذلك تحفظ هذه األرباح لدى الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي العام،حالة اإلفراج 

  .الدول المعنية
 )88 (المــادة

المعرضة للغارات الجوية وأخطار الحرب األخرى، مخابئ مناسبة وبعدد  المعتقالتفي جميع  تنشأ
مـا   بأسـرع وفي حاالت اإلنذار بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء إليها . الحماية الالزمة لتأمينكاف 

عليهم أيـضاً أي   وتطبق. شتركون في حماية أماكنهم من هذه األخطاريمكن، باستثناء المعتقلين الذين ي
  .إجراءات وقائية تتخذ لمصلحة السكان

  .الحريق أخطارأن تتخذ االحتياطات الكافية في المعتقالت لمنع  يجب
  

   الثالثالفصل
   والملبسالغذاء

 )89 (المــادة
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ميتها ونوعيتها وتنوعهـا بحيـث تكفـل    اليومية للمعتقلين كافية من حيث ك الغذائيةالجراية  تكون
 المعتـاد الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغـذائي   التوازن

  .للمعتقلين
أي أطعمـة إضـافية تكـون فـي      ألنفـسهم للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعـدوا   تعطى

  .التبغ باستعمالص لهم ويرخ. بكميات كافية من ماء الشرب ويزودون،حوزتهم
  .العمل الذي يؤدونه طبيعةللعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع  تصرف
إضافية تتناسب مع احتياجـات   أغذيةللحوامل والمرضعات ولألطفال دون الخامسة عشرة  تصرف

  .أجسامهم
   

 )90 (المــادة

لمالبس واألحذية وغيارات المالبـس،  القبض عليهم جميع التسهيالت للتزود با عندللمعتقلين  توفر
كافية مالئمـة   مالبسوإذا كان المعتقلون ال يملكون . فيما بعد على هذه األشياء عند الحاجة وللحصول

  .تزودهم بها مجاناً أنللمناخ وال يستطيعون الحصول عليها، وجب على الدولة الحاجزة 
والعالمات الخارجية التي يجوز لها  عتقلينللمأال تكون المالبس التي تصرفها الدولة الحاجزة  يجب

  .للسخريةوضعها على مالبسهم مخزية أو تعرضهم 
  .كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك المناسبة،للعمال زي للعمل، يشمل مالبس الوقاية  يصرف

 

   الرابعالفصل
   الصحية والرعاية الطبية الشروط

 )91 (المــادة

 عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلـون علـى مـا    مناسبة، يشرف عيادةفي كل معتقل  توفر
وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض . طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب رعايةيحتاجونه من 

  .عقلية أومعدية 
أو الذين تستدعي حالتهم عالجاً خاصاً،  خطيرةبحاالت الوالدة والمعتقلين المصابين بأمراض  يعهد

إلى أي منشأة يتوفر فيها العالج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية  بالمستشفى،جاً أو عملية جراحية أو عال
  .الرعاية التي تقدم لعامة السكان عنال تقل 

  .جنسيتهمأن يقوم على عالج المعتقلين موظفون طبيون من  ويفضل
ية وتصرف السلطات الطب. للفحص الطبيةيجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات  ال

شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته،  طلبه،بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناء على 
وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص . له قدمتومدة العالج والرعاية التي 

  .140 المــــــــــــادةعنهــــــــــــا فــــــــــــي  
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لمحافظة على صحتهم في حالـة جيـدة،   ل ضروريةمعالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة  تكون
  . والنظارات الطبية، مجانية التركيبات،وبخاصة تركيبات األسنان وغيرها من 

 

 )92 (المــادة

والغرض منها بصورة خاصة مراقبة . مرة واحدة على األقل شهرياً للمعتقلينفحوص طبية  تجرى
األمـراض المعديـة، وبخاصـة التـدرن     ية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف ووالتغذ الصحيةالحالة 

 شـخص ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كـل  ). البرداء(التناسلية والمالريا  واألمراض

  .معتقل، وفحصاً بالتصوير باألشعة مرة واحدة على األقل سنوياً
  

   الخامسالفصل
   الدينية والذهنية والبدنيةاألنشطة

 )93 (المــادة

الدينية، بما في ذلك االشـتراك فـي الـشعائر،     عقائدهم قلين في ممارسةللمعت التامةالحرية  تترك
 .مراعاة تدابير النظام السارية التي وضعتها السلطات الحاجزة شريطة

ولهـذا  . الحرية بين أفراد طـائفتهم  بكاملللمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم  يسمح
المعتقالت التي يوجد بها معتقلون  مختلف متناسباً بين متوزيعهالغرض تراعي الدولة الحاجزة أن يكون 

كانوا بأعداد غير كافية وجب على الدولة الحاجزة أن تـوفر لهـم    فإذا. يتكلمون لغتهم ويتبعون دينهم
بما في ذلك وسائل االنتقال، للتحرك من معتقل إلى آخر، ويـسمح لهـم بزيـارة     الالزمة،التسهيالت 

مع السلطات  دينهمويكون لرجال الدين حرية المراسلة بشأن مسائل . مستشفياتالموجودين بال المعتقلين
وال . الدولية المختصة بـدينهم  الدينيةالدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر اإلمكان مع المنظمات 

  .112، ولكنها تخضع ألحكام المادة 107المادة  فيتعتبر هذه المراسالت جزءاً من الحصة المذكورة 
أو عدم كفايـة   عقيدتهم،للمعتقلين من قبل رجل دين من أتباع  الدينيةحالة عدم توافر المعاونة  وفي

ذاتها أن تعين، باالتفاق مـع الدولـة    العقيدةعدد رجال الدين، فإنه يجوز للسلطات الدينية المحلية من 
 مـذهب مـشابه أو أحـد    المعتقلين، أو أحد رجال الدين من عقيدةالحاجزة أحد رجال الدين من أتباع 

 المرتبطةويتمتع هذا األخير بالتسهيالت . كان ذلك ممكناً من وجهة النظر الدينية إذاالعلمانيين المؤهلين 

جميع اللوائح التي تضعها  مراعاةوعلى األشخاص الذين يعينون بهذه الكيفية . بالمهمة التي يضطلع بها
  . الدولة الحاجزة لمصلحة النظام واألمن

 )94 (ادةالمــ

 مـع أن تشجع األنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين،  الحاجزةالدولة  على

التي تكفل ممارستها  الممكنةوتتخذ جميع التدابير . ترك الحرية لهم في االشتراك أو عدم االشتراك فيها
  .وتوفر لهم على األخص األماكن المناسبة لذلك
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ويكفـل تعلـيم   . أو عمل دراسة جديدة دراستهمميع التسهيالت الممكنة لمواصلة للمعتقلين ج وتمنح
  .سواء داخل أماكن االعتقال أو خارجها بالمدارس،األطفال والشباب، ويجوز لهم االنتظام 

في الرياضات واأللعاب في الهواء  واالشتراكتمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية  ويجب
وتخصص أمـاكن خاصـة   . في جميع المعتقالت االستعمالاكن فضاء كافية لهذا وتخصص أم. الطلق

  . أللعاب األطفال والشباب
 )95 (المــادة

: ويحظر في جميع األحوال . تشغيل المعتقلين كعمال إال بناء على رغبتهم الحاجزةيجوز للدولة  ال
االتفاقيـة،   هذه  من51 أو 40 أي شخص محمي غير معتقل إذا كان العمل يشكل مخالفة للمادة تشغيل

 .للكرامة حاطةوكذلك تشغيله في أعمال مهينة أو 

قد قضوا فيه ستة أسابيع وذلك بإخطار  كانواالحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا  للمعتقلين
  .سابق بثمانية أيام

اء وأطباء األسنان إلزام المعتقلين من األطب فيتكون هذه األحكام عقبة أمام حق الدولة الحاجزة  ال
مهنتهم لمصلحة زمالئهم المعتقلين، وفي تشغيل المعتقلين في  بممارسةوغيرهم من الموظفين الطبيين 

المعتقالت، وفي تكليف هؤالء األشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من األعمال  وصيانةأعمال إدارة 
األخـرى   األخطـار الغازات الجويـة أو  وأخيراً في تشغيلهم في أعمال وقاية المعتقلين من  المنزلية،

يعلن أحد أطباء اإلدارة  أعمالغير أنه ال يجوز إكراه أي شخص معتقل على تأدية . الناجمة من الحرب
  .أنه غير الئق لها بدنياً

 العمل، والرعاية الطبية، ودفع الرواتب، طشروولية الكاملة عن جميع ؤالدولة الحاجزة المس تتحمل
   .المهنيةث العمل واألمراض والتعويض عن حواد

الـوطني   التشريعواألمراض المهنية متفقة مع ل وتكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العم
. في طبيعته في المنطقة نفسها المماثلوالعرف السائد، وال تكون بأي حال أدنى مما يطبق على العمل 

مـع أربـاب    قتضاءوالمعتقلين، وعند االالحاجزة  الدولةوتحدد الرواتب بطريقة منصفة باالتفاق بين 
مراعاة التزام الدولة الحاجزة بإعالة المعتقلين مجاناً وتقديم الرعايـة   معالعمل بخالف الدولة الحاجزة، 

  . تقتضيها حالتهم الصحية التيالطبية 
التي تنص عليها الفقرة الثالثـة علـى    األعمالويحصل المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في 

تكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل واألمراض  الواتب مناسبة من الدولة الحاجزة، و ر
  . المماثل في المنطقة نفسها العملالمهنية أدنى مما يطبق على 

 

 )96 (المــادة

ولة للدولة الحـاجزة  ؤوتكون السلطات المس. عمل تابعة ألحد المعتقالت فصيلةأن تكون كل  يجب
ويستوفي القائد بانتظام قائمة . أحكام هذه االتفاقية في فصائل العمل تطبيق ئد المعتقل عنقا معولة ؤمس
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الدوليـة للـصليب    اللجنةالعمل التي تتبعه ويبلغ القائمة إلى مندوبي الدولة الحامية، ومندوبي  بفصائل
  .األحمر أو أي منظمات إنسانية أخرى تزور المعتقالت

 

   السادسالفصل
  اصة والموارد المالية الخالممتلكات

 )97 (المــادة

وال يجوز سـحب  . باألشياء والمتعلقات الخاصة باالستعمال الشخصي االحتفاظللمعتقلين  يرخص
 التـي والشيكات المصرفية واألوراق المالية، وما إلى ذلك، وكذلك األشـياء القديمـة    النقديةالمبالغ 

  .ها إيصال مفصلويعطى لهم عن. يحملونها إال طبقاً للنظم المقررة
، وال يجوز تحويلها 98تنص عليه المادة  لماالمبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقاً  تودع

الساري في اإلقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناء على  التشريعإلى عملة أخرى ما لم ينص على ذلك 
  .موافقته
  .عاطفية من المعتقلين أوة يجوز سحب األشياء التي لها فوق كل شئ قيمة شخصي ال
  .يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إال بواسطة امرأة ال

األرصدة النقدية المتبقيـة فـي حـساباتهم     الوطنللمعتقلين لدى اإلفراج عنهم أو إعادتهم إلى  ترد
ـ  واألوراقوكذلك جميع األشياء والمبالغ والشيكات المصرفية   98المفتوحة بموجب المادة  ا المالية وم

المقتنيات القيمة التي يتعين على الدولـة   أوإلى ذلك، التي سحبت منهم أثناء االعتقال، باستثناء األشياء 
وفي حالة حجز أشياء خاصة بأحد المعتقلين بسبب هذا  .الساريالحاجزة أن تحتفظ بها طبقاً لتشريعها 

  .شهادة مفصلة بذلك المعنيالتشريع، يعطى للشخص 
التي يحملهـا المعتقلـون إال مقابـل     الهويةدات العائلية أو مستندات إثبات يجوز سحب المستن ال
فإذا لم تكن لديهم مثل . إثبات هويتهم في أي لحظة مستنداتوال يجوز أن يبقى المعتقلون بدون . إيصال

لهم مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات  تصرفهذه المستندات، وجب أن 
  .انتهاء االعتقال لغايةوية  الهتحقيق

  .شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم أذونأن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في شكل  وللمعتقلين
 

 )98 (المــادة

بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل التبـغ، وأدوات   المعتقلينجميع  يتسلم
  .المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراءويمكن أن تأخذ هذه . إلى ذلك وماالزينة، 

الدولة التي يكونون من رعاياها، أو مـن   منعلى ذلك، يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات  وعالوة
من عائالتهم، وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقاً لتشريع الدولـة   أوالدول الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم، 

العجزة، (تخصصها دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقليناإلعانات التي  مبالغوتكون . الحاجزة
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الحاجزة علـى أسـاس    الدولة، وال يجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها )المرضى، الحوامل، الخ
  .االتفاقية من هذه 27ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 

فيه المخصصات المبينـة فـي هـذه     تودعالدولة الحاجزة حساباً منتظماً لكل شخص معتقل  وتفتح
كما تودع في حسابه أيضاً المبالغ التي . ترسل إليه التيالمادة، واألجور التي يتقاضاها، وكذلك المبالغ 

فيها طبقاً للتشريع الساري في اإلقليم الـذي يوجـد فيـه الـشخص      التصرفسحبت منه والتي يمكنه 
 إعانـات فق مع التشريع الساري في اإلقليم المعني إلرسال له جميع التسهيالت التي تت وتوفر. المعتقل

الحـساب المبـالغ    هـذا إلى عائلته وإلى األشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصادياً وله أن يسحب من 
وتوفر له فـي جميـع األوقـات     .الحاجزةالشخصية في الحدود التي تعينها الدولة  لمصاريفهالالزمة 

ويبلغ هذا الحـساب إلـى الدولـة    . منه صورةابه والحصول على تسهيالت معقولة للرجوع إلى حس
  . في حالة نقله المعتقلالحامية، بناء على طلبها، ويالزم الشخص 

 

   السابعالفصل
   والنظــــاماإلدارة

 )99 (المــادة

ول يختار من القوات المسلحة النظامية أو من ؤسلطة ضابط أو موظف مس تحتكل معتقل  يوضع
 المعتقـل ويكون لدى الضابط أو الموظف الذي يرأس . المدنية النظامية بالدولة الحاجزة رةاإلداكوادر 

ويلقـن  . عن تطبيقها والًؤمسنص هذه االتفاقية باللغة الرسمية أو بإحدى اللغات الرسمية لبلده، ويكون 
  .قهاالتي تهدف إلى تطبي والتعليماتالموظفون المختصون بمراقبة المعتقل أحكام االتفاقية 

وفقاً لالتفاقية داخل المعتقـل بلغـة    تعقدنص هذه االتفاقية ونصوص االتفاقات الخاصة التي  يعلن
  . لجنة المعتقلين لدىيفهمها المعتقلون، أو تودع هذه الصكوك 

أنواعها وتعلن داخل المعتقالت بلغة  بجميعللمعتقلين اللوائح واألوامر واإلعالنات والبالغات  وتبلغ
  .يفهمونهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  . معتقلين بلغة يفهمونها كذلك إلىجميع األوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية  وتبلغ
 

 )100 (المــادة

في المعتقالت مع مبادئ اإلنسانية، وأال يتضمن بأي حال لـوائح تفـرض   م النظاشى اأن يتمب  يج
وضـع   أويحظر الوشـم    . إجهاداً بدنياً خطيراً على صحتهم أو إزعاجاً بدنياً أو معنوياً         ن  المعتقليعلى  

  .عالمات أو إشارات بدنية للتمييز
البدنية العقابيـة، وتـداريب    والتمارينعلى وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات،   وتحظر

  .  المناورات العسكرية وخفض جرايات األغذية
 )101 (المــادة

  .بشأن نظام االعتقالتقديم التماساتهم إلى السلطة التي يخضعون لها  فيالحق  للمعتقلين
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سواء عن طريق لجنة المعتقلين أو  الحامية،حق مطلق أيضاً في أن يلجأوا إلى ممثلي الدولة  ولهم
أن تحول  ويجب .شكوى بشأنها فيما يتعلق بنظام االعتقال لهممباشرة، بغرض تنبيههم إلى النقاط التي 

  .أي تحوير دونهذه االلتماسات والشكاوى بصورة عاجلة 
  .بدون أساس أنها يجوز أن تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر ال و

دورية عن الحالة في المعتقالت وعـن   تقاريرالمعتقلين أن ترسل إلى ممثلي الدولة الحامية  وللجنة
  .احتياجات المعتقلين

 )102 (المــادة

لجنة تمثلهم لدى بحرية كل ستة شهور، باالقتراع السري أعضاء  المعتقلونكل معتقل، ينتخب  في
التـي   األخرىالحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب األحمر وجميع الهيئات  الدولةسلطات 
  .ويجوز إعادة انتخاب أعضاء هذه اللجنة. تساعدهم

ويتم إبالغ الـدول  . على انتخابهم  الحاجزةالمعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة  يباشر
  . أو اإلعفاء من المهمة الرفضعنية باألسباب في حالة الحامية الم

 

 )103 (المــادة

خاصة، في حالة ما  وبصفة ،في رعاية المعتقلين بدنياً ومعنوياً وفكرياً المعتقلينأن تسهم لجنة  يجب
المتبادلة، يكون هذا التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، إلى  للمساعدةإذا قرر المعتقلون وضع نظام 

  . الخاصة التي توكل إليها بموجب األحكام األخرى في هذه االتفاقية المهامانب ج
 

 )104 (المــادة

 .المعتقلين على تأدية عمل آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة أداء مهامهم لجنةيجبر أعضاء  ال

 جميـع  وتـوفر لهـم  . من بين المعتقلين لهمألعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين الالزمين  يجوز
زيارة فصائل العمل، استالم اإلمدادات، (لتنفيذ مهامهم  الالزمالتسهيالت، وبخاصة حرية االنتقال بالقدر 

  ).الخ
أو بالبرق مع الـسلطات الحـاجزة،    بالبريدجميع التسهيالت كذلك ألعضاء اللجان لالتصال  وتقدم

وكذلك مـع الهيئـات التـي تعـاون     األحمر ومندوبيها،  للصليبومع الدول الحامية، واللجنة الدولية 
الموجودين في الفصائل تسهيالت مماثلة لالتصال مع لجنـتهم فـي    اللجانوتوفر ألعضاء . المعتقلين
 المـادة وال يوضع حد لعدد هذه المراسالت، وال تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في  .الرئيسيالمعتقل 

107.  
الوقت المعقول الالزم إلطالع خليفتـه   له يعطى يجوز نقل أي عضو في لجنة المعتقلين دون أن ال

  .على سير األمور
   الثامنالفصل
   مع الخارجالعالقات

 )105 (المــادة
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 بإبالغهم وإبالغ الدولة التي هم مـن        محميين الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص         على
 الفصل، وتبلغهم كذلك بـأي تعـديالت         المقررة لتنفيذ أحكام هذا    بالتدابيررعاياها والدولة الحامية لهم     

  . التدابيرهذهتطرأ على 
  )106 (المــادة

بمجرد اعتقاله أو خالل أسبوع واحد على األكثر من وصوله إلى أحـد   معتقل،لكل شخص  يسمح
بأن يرسل إلى عائلته مباشـرة   مستشفى، في حالة مرضه أو نقله إلى معتقل آخر أو وكذلكالمعتقالت، 

، بطاقة اعتقال مماثلة 140أخرى إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة  ةجهمن جهة، ومن 
وترسل هـذه   .الصحيةأمكن للنموذج الملحق بهذه االتفاقية، إلخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته  إن

  . البطاقات بأسرع ما يمكن وال يجوز تعطيلها بأي حال
 

 )107 (المــادة

وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحديد . وتلقي الرسائل والبطاقات بإرسالللمعتقلين  يسمح
 وأربـع والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل، وجب أال يقل هذا العدد عن رسالتين  الرسائلعدد 

كان البد من تحديد عدد  وإذا. بطاقات شهرياً، تكون مطابقة بقدر اإلمكان للنماذج الملحقة بهذه االتفاقية
دولة المنشأ، ربما بناء على طلـب الدولـة    إالاسالت الموجهة إلى المعتقلين، وجب أال يقرر ذلك المر

في وقت معقول، وال يجوز تأخيرهـا أو حجزهـا    والبطاقاتويجب أن ترسل هذه الرسائل . الحاجزة
  .لدواع تأديبية

تعذر عليهم تلقـي أخبـار   طويلة أو الذين ي مدةللمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائالتهم من  يسمح
والذين يبعدون عن عائالتهم بمسافات شاسعة، بإرسـال   العادي،منها أو إرسال أخبارهم إليها بالطريق 

وينتفعون أيضاً بهذا اإلجراء في الحاالت التـي  . التي تحت تصرفهم المبالغبرقيات تسدد رسومها من 
  .عاجلةتعتبر 

ويجوز ألطـراف النـزاع أن تـسمح     .األصليةلغتهم عامة، تحرر مراسالت المعتقلين ب وكقاعدة
  .بالمراسالت بلغات أخرى

 )108 (المــادة

يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة أخرى، الطرود الفردية أو الرساالت الجماعية التي  أنللمعتقلين  يسمح
 اجـاتهم احتيبصفة خاصة األغذية والمالبس واألدوية وكذلك الكتب واألدوات الالزمة لتلبيـة   تحتوي

بأي حال من االلتزامات  الحاجزةوال تخلي مثل هذه الرساالت الدولة . الدينية أو الدراسية أو الترفيهية
  .التي تقع عليها بموجب هذه االتفاقية

هذه الرساالت، يلزم إبالغ ذلـك علـى    كميةالحاالت التي يتعين فيها ألسباب عسكرية تقييد  وفي
الدولية للصليب األحمر، وإلى جميع الهيئات األخرى التـي   واللجنةة، النحو الواجب إلى الدولة الحامي

  .ترسل هذه الطرود والتيتساعد المعتقلين 
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دعت الضرورة، موضع اتفاقات خاصة بين  إذاأساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية،  وتكون
ويجـب أال  . ى المعتقلـين تؤخر وصول طرود اإلغاثة إل أنالدول المعنية التي ال يجوز لها بأي حال 

  . كتب، وعموماً، ترسل إمدادات اإلغاثة الطبية في طرود جماعية أيتتضمن طرود األغذية والمالبس 
 

 )109 (المــادة

خاصة بين أطراف النزاع عن أساليب استالم وتوزيع طرود اإلغاثـة   اتفاقاتحالة عدم وجود  في
  .اثة الجماعية، الملحقة بهذه االتفاقيةالالئحة المتعلقة برساالت اإلغ تطبقالجماعية، 

حال حق لجان المعتقلين في االستيالء علـى   بأييجوز أن تقيد االتفاقات الخاصة المبينة أعاله  ال
المعتقلين، وتوزيعها والتصرف فيهـا لمـصلحة األشـخاص     إلىرساالت اإلغاثة الجماعية الموجهة 

  .الموجهة إليهم
وممثلي اللجنة الدولية للصليب األحمـر أو أي   الحامية،ممثلي الدولة ال تقيد هذه االتفاقات حق  كما

ترسل هذه الطرود الجماعية، في مراقبة توزيعها على األشـخاص   والتيهيئة أخرى تساعد المعتقلين، 
  . الموجهة إليهم

 )110 (المــادة

  .مارك وغيرهاالمرسلة إلى المعتقلين من جميع رسوم االستيراد والج اإلغاثةجميع طرود  تعفى
المالية، الواردة من بلدان أخرى،  والحواالتجميع الرساالت، بما فيها طرود اإلغاثة بالبريد  تعفى

المعتقلون بالبريد، سواء مباشـرة أو عـن طريـق مكاتـب      يرسلهاوالموجهة إلى المعتقلين أو التي 
مات المنصوص عنهـا فـي    والوكالة المركزية لالستعال136في المادة  عنهااالستعالمات المنصوص 

 .المتوسطةجميع رسوم البريد، سواء في بلدان المنشأ وبلدان الوصول، أو في البلدان  من، 140المادة 

البريدية العالمية لعام  االتفاقيةولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق اإلعفاءات المنصوص عنها في 
نيين من الجنسيات المعادية المحتجـزين فـي   المد لصالح وفي ترتيبات االتحاد البريدي العالمي 1947

المحميين اآلخرين المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه  األشخاصمعسكرات أو سجون مدنية، ليشمل 
  .نفسها الظروفالبلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح اإلعفاءات المذكورة في  وتلتزم. االتفاقية
التي ال يمكن نقلها بالبريد بسبب وزنها أو  المعتقلين،لمرسلة إلى مصاريف نقل طرود اإلغاثة ا تقع

وتتحمل الـدول  . الحاجزة في جميع األراضي التي تخضع لسلطتها الدولةألي سبب آخر، على عاتق 
  .االتفاقية مصاريف النقل في أراضي كل منها فياألخرى األطراف 

الفقرة السابقة، علـى عـاتق الجهـة     حكامألمصاريف نقل هذه الطرود، التي ال تغطى طبقاً  وتقع
ــلة   .المرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسوم التي تحصل على البرقيات التي  اإلمكاناألطراف السامية المتعاقدة على أن تخفض بقدر  تعمل
  .يرسلها المعتقلون أو توجه إليهم
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 )111 (المــادة

لتزام الذي يقع عليها من فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية لال تحولالحاالت التي  في
 الحامية، يجوز للدول 113 و108 و107 و106تأمين نقل الطرود المنصوص عنها في المواد  حيث

النزاع، تأمين نقل هذه  أطرافالمعنية، واللجنة الدولية للصليب األحمر أو أي هيئة أخرى توافق عليها 
ولهـذا  )). والطائرات، وما إلى ذلك والسفن،السكك الحديدية، والشاحنات، ((الطرود بالوسائل المناسبة 

تدبير وسائل النقل هذه والـسماح بمرورهـا، علـى     علىالغرض، تعمل األطراف السامية المتعاقدة 
  .الالزمـــــــةاألخـــــــص بمنحهـــــــا تـــــــصاريح المـــــــرور 

  :استخدام وسائل النقل هذه أيضاً في نقل ما يلي  ويجوز
المركزية لالستعالمات المنصوص عنهـا   الوكالة بين المراسالت، والقوائم والتقارير المتبادلة - أ

  ،136عنها في المادة  المنصوص والمكاتب الوطنية 140في المادة 
الدول الحاميـة، واللجنـة الدوليـة     تتبادلهاالمراسالت والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي  -ب

  .ا أو مع أطراف النزاعإما مع مندوبيه المعتقلين،للصليب األحمر أو أي هيئة أخرى تساعد 

أن ينظم، إذا فضل ذلك، وسائل نقـل   فيال تقيد هذه األحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع  و
  .االتفاق عليها يمكنأخرى وأن يعطي تصاريح مرور بالشروط التي 

بالتناسب حسب حجم الطـرود علـى    هذهالمصاريف المترتبة على استخدام وسائل النقل  وتوزع
   .الخدماتاع التي يفيد رعاياها من هذه أطراف النز

 

 )112 (المــادة

 ماالبريدية على المراسالت الموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلونها بأسرع  المراقبةإجراء  يجب

ــن  .يمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األغذيـة   مـن محتوياتهـا   تعرض ظروفأال يجرى فحص الطرود الموجهة إلى المعتقلين في  ويجب
تـأخير تـسليم    يجـوز وال . ر المرسل إليه أو زميل له مفوض منهويجرى الفحص في حضو. للتلف

 .الطرود الفردية أو الجماعية للمعتقلين بحجة صعوبات المراقبة

عسكرية أو سياسـية إال بـصورة    ألسبابيكون أي حظر للمراسالت تفرضه أطراف النزاع  وال
  . مؤقتة وألقصر مدة ممكنة

 )113 (المــادة

ع التسهيالت المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل أو أي مستندات جمي الحاجزةالدول  تقدم
 المركزيةتوجه إلى المعتقلين أو تصدر عنهم، وذلك عن طريق الدول الحامية أو الوكالة  أخرى

 . أو بأي وسائل أخرى متاحة140المنصوص عنها في المادة 

ذه المستندات والتصديق عليها بالطرق ه إصدارجميع الحاالت، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين  وفي
  .محام استشارةبالقانونية، وتسمح لهم بوجه خاص 
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 )114 (المــادة

للمعتقلين جميع التسهيالت التي تتفق مع نظام االعتقال والتشريع الساري  الحاجزةالدولة  تقدم
الحاالت  فيلمعتقل، ولهذا الغرض يجوز لها أن تصرح لهم بالخروج من ا. من إدارة أموالهم ليتمكنوا

  . العاجلة، إذا سمحت الظروف بذلك
 )115 (المــادة

يكون فيها أحد المعتقلين طرفاً في دعوى أمام أي محكمة كانت، يتعين على  التيجميع الحاالت  في
تتحقـق، فـي    أنالحاجزة بناء على طلب الشخص المعتقل أن تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها  الدولة

يلحق به أي ضـرر بـسبب    الالقانونية، من أن جميع التدابير الالزمة قد اتخذت بحيث نطاق الحدود 
  . المحكمة تصدرهاعتقاله فيما يتعلق بإعداد وسير دعواه أو بتنفيذ أي حكم 

 

 )116 (المــادة

أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر مـا   األخص باستقبال زائريه، وعلى معتقللكل شخص  يسمح
 .اترالتويمكن من 

بقدر االستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد  العاجلة،للمعتقلين بزيارة عائالتهم في الحاالت  ويسمح
  .مرضه بمرض خطير أواألقارب 

 

   التاسعالفصل
   الجنائية والتأديبيةالعقوبات

 )117 (المــادة

نـاء االعتقـال   الفصل، تظل تطبق على المعتقلين الذين يقترفون مخالفات أث هذامراعاة أحكام  مع
 .السارية في األراضي التي يوجدون بها التشريعات

على أعمال تـستوجب العقوبـة إذا اقترفهـا     تنصكانت القوانين أو اللوائح أو األوامر العامة  إذا
 هـذه  عـن أشخاص غير معتقلين ، وجب أال يترتـب   اقترفهاالمعتقلون بينما ال تستوجب عقوبة إذا 

ــات تأديب ــال إال عقوبـــــــــــ ــةاألعمـــــــــــ   .يـــــــــــ
  .التهمة الواحدة أويعاقب شخص معتقل إال مرة واحدة عن العمل الواحد  ال

 

 )118 (المــادة

من رعايا الدولـة   ليس بقدر االستطاعة عن إصدار األحكام أن المتهم السلطاتالمحاكم أو  تراعي
غرض فهي غير للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل، ولهذا ال المقدرةولها أن تخفف العقوبة . الحاجزة

 .األدنى للعقوبة الحدملزمة بتطبيق 

 .أي شكل كان من أشكال القسوة عامةالسجن في مبان ال يتخللها ضوء النهار، وبصورة  يحظر

بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكـم   عنيجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف  ال
  .عليهم بها تأديبياً أو قضائياً
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من أي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه  المعتقلمدة الحبس االحتياطي التي يقضيها الشخص  تخصم
  .بها تأديبياً أو قضائياً

التي تتخذ ضد المعتقلين الـذين تمـثلهم،    القضائيةإخطار لجان المعتقلين بجميع اإلجراءات  يتعين
  .ونتائج هذه اإلجراءات

 )119 (المــادة

 : تطبق على المعتقلين تكون كاآلتي التيالتأديبية  العقوبات

ال تزيد  فترة، وذلك خالل 95 في المادة عنه بالمائة من الراتب المنصوص 50تصل إلى  غرامة - 1
 على ثالثين يوماً

 ،بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عنها في هذه االتفاقية الممنوحة المزايا وقف - 2

 ،تين يومياً تنفذ بغرض صيانة المعتقلمرهقة لمدة ال تزيد على ساع أعمال - 3

 .الحبس - 4

. أو وحشية، أو خطرة على صحة المعتقلين اإلنسانية،تكون العقوبة التأديبية بأي حال بعيدة عن  ال
 .وجنسهم وحالتهم الصحية سنهم ويجب أن يراعى فيها

الية، حتى لو كان ثالثون يوماً متو غايتهال تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على حد أقصى  و
عن عدة مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه المخالفات  حالتهوالً عند النظر في ؤالشخص المعتقل مس

   .مترابطة أم ال
 )120 (المــادة

 عقوبةالذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إال  المعتقلينتطبق على  ال

  .ب حتى لو عاودوا ذلكتأديبية فيما يتعلق بهذا الذن
خاصة على المعتقلين الـذين عوقبـوا    مراقبة، يجوز فرض 118للفقرة الثالثة من المادة  واستثناء

لهذه المراقبة تأثير ضار على حالتهم الصحية، وأن  يكونبسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط أال 
  .منحها لهم هذه االتفاقيةيترتب عليها إلغاء أي ضمانات ت وأالتجرى في أحد المعتقالت، 

هروب إال لعقوبة تأديبية عـن هـذا    محاولةعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في تي ال
  .الفعل

 )121 (المــادة

محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً، في الحاالت التي يحاكم  أويعتبر الهروب  ال
  .ترفها أثناء الهروبالشخص المعتقل بسبب مخالفات اق فيها

تستعمل الرأفة عند تقريـر مـا إذا    المختصةعلى أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات  يتعين
أو قضائية، وعلى األخص فيما يتعلق باألفعال المرتبطة  تأديبيةيجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة 

  .الهروببالهروب أو محاولة 
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 )122 (المــادة

ويكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب أو . في األفعال التي تمثل مخالفة للنظام فوراًالتحقيق  يجري
مـا   بأسـرع الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه إلى السلطات المختصة  محاولة
  .يمكن

مـا  في حالة المخالفة التأديبية لتكون أقل  االحتياطيلجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس  وبالنسبة
وتخصم في جميع الحاالت من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم  يوماً،يمكن، وال تتجاوز أربعة عشر 

  .بها عليهم
في الحبس االحتياطي القتراف مخالفـة   يكونون على المعتقلين الذين 125 و124أحكام المادتين  تطبق
  .تأديبية

 )123 (المــادة

ات العليا، ال تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إال من قائد المحاكم والسلط باختصاصعدم المساس  مع
 .ول يفوضه سلطاته التأديبيةؤأو ضابط أو موظف مس المعتقل،

ويسمح لـه بتبريـر   . باألفعال المتهم بها ضده بيالمعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأدي يبلغ
ويعلـن  . اجة بخدمات مترجم مؤهلواالستعانة عند الح شهود،تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء 

  .أعضاء لجنة المعتقلين وأحدالحكم في حضور المتهم 
  .إلى تنفيذه على شهر واحد التأديبيأال تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم  ويجب

مهلة ال تقل عن ثالثة أيام بـين   انقضاءحكم بعقوبة تأديبية جديدة على شخص معتقل، وجب  وإذا
  .أيام أو أكثر عشرةوبتين إذا كانت مدة إحداهما تنفيذ العق

  . يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية الصادرةقائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية  ويحتفظ
 

 )124 (المــادة

، )سجون، إصالحيات، ليمانات، الـخ (بأي حال، نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصالحية  يجوز، ال
 .هالقضاء عقوبة تأديبية في

الشروط الصحية، وتكون مـزودة علـى    التأديبيةأن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات  يجب
  .إمكانية المحافظة على نظافتهم للمعتقليناألخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر 

أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل  فيالنساء المعتقالت الالئي يقضين عقوبة تأديبية  تحجز
  . شراف المباشر عليهن إلى نساءاإل

 )125 (المــادة

 وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة سـاعتين  بالتريضعليهم بعقوبات تأديبية  المحكومللمعتقلين  يسمح
  .األقل يومياً على

وتوفر لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها  اليومي،لهم، بناء على طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي  ويسمح
  .إلى عيادة المعتقل أو مستشفى االقتضاءلصحية، ويصير نقلهم عند حالتهم ا
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أنه يجـوز عـدم تـسليمهم الطـرود      غير. لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل ويسمح
بها حتى ذلك الحين إلى لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم  ويعهدوالحواالت المالية إال بعد انتهاء العقوبة، 

  .الموجودة بهذه الطرود إلى عيادة المعتقل للتلفابلة األغذية الق
 107من االنتفاع بأحكام المـادتين   تأديبيةيجوز حرمان أي شخص معتقل محكوم عليه بعقوبة  ال

  . 143و
 )126 (المــادة

 بالقياس على اإلجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين 76إلى  71المواد من  تطبق
  .الوطنية للدولة الحاجزة ياألراضفي 

   العاشرالفصل
   المعتقلـيننقل

 )127 (المــادة

وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو بوسائل . بكيفية إنسانية المعتقليننقل  يجري
 فـي األخرى وفي ظروف تعادل على األقل الظروف التي تطبق على قوات الدولـة الحـاجزة    النقل

أال يحـدث ذلـك إال إذا    وجبا كان البد من االنتقال بصفة استثنائية سيراً على األقدام، وإذ. انتقاالتها
  .زائداً إرهاقاًكانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية، وأال يفرض عليهم 

والطعام بنوعية وتنـوع وكميـات تكفـي     الشربالدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء  تزود
وعليها أن تتخـذ  . من مالبس ومالجئ ورعاية طبية يلزمفي حالة جيدة، وبما للمحافظة على صحتهم 

سالمتهم أثناء النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلـين   لتأمينجميع االحتياطات المناسبة 
  .المنقولين

 تعـرض  حاالت الوالدة مادامت الرحلة وكذلكينقل المعتقلون المرضى أو الجرحى أو العجزة  ال
  .النقلصحتهم للخطر، إال إذا كانت سالمتهم تحتم 

المعتقلون الموجودون فيه إال إذا أمكـن   ينقلاقتربت جبهة القتال من أحد المعتقالت، وجب أال  إذا
يتعرضون في حالة بقائهم لخطر أكبر مما يتعرضون له فـي   كانوانقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا 

ــل  ــة النقـــــــــــــــــــــ   .حالـــــــــــــــــــــ
مصالحهم في االعتبار، على األخص بهدف عدم  المعتقلينلحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل الدولة ا على

  . أو عودتهم إلى منازلهم الوطنزيادة صعوبات إعادتهم إلى 
 

 )128 (المــادة

 اإلخطارالمعتقلون رسمياً بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا  يخطرحالة النقل،  في

 .وقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم وإبالغ عائالتهمقبل النقل ب
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التي وصلتهم، ويجوز خفـض وزن   والطرودلهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسالتهم  ويسمح
ال يخفض بأي حال عن خمسة وعشرين كيلو غراماً  ولكنههذه األمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، 

  .لكل شخص معتقل
  .عنوان معتقلهم السابق علىراسالت والطرود المرسلة إليهم دون إبطاء الم وتحول

الالزمة لنقل مهمـات المعتقلـين المـشتركة     التدابيرقائد المعتقل باالتفاق مع لجنة المعتقلين  يتخذ
  . بسبب تحديد تم فرضه وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة معهمواألمتعة التي لم يمكنهم حملها 

 

   الحادي عشرالفصل
  اةالوفــ

 )129 (المــادة

وفي حالة وفاة أحد المعتقلين . ولة التي تكفل حفظهاؤوصاياهم للسلطات المس تسليمللمعتقلين  يجوز
 .تأخير إلى الشخص الذي يكون قد عينه دون وصيته ترسل

تبين بها أسباب الوفاة والظروف التـي   وفاةوفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة  تثبت
  .حصلت فيها

لإلجراءات المعمول بها في األراضي  طبقاًشهادة رسمية بالوفاة، تسجل على النحو الواجب  تحرر
منها إلى الدولة الحامية دون تأخير وكذلك إلى الوكالـة   موثقةالتي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة 

  . 140في المادة  عنهاالمركزية المنصوص 
 

 )130 (المــادة

 وإذان تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء االعتقال يدفنون باحترام، أ الحاجزةالسلطات  على

تمكـن مـن    بطريقـة أمكن طبقاً لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميـز  
  .االستدالل عليها دائماً

. بر جماعيـة ظروف قهرية استخدام مقا اقتضتالمعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إال إذا  يدفن
 ذلـك أو تنفيـذاً لرغبتـه    فىأو إذا اقتضى دين المتو حتميةوال يجوز حرق الجثث إال ألسباب صحية 

ذلك مع ذكر األسباب التي دعت إليه فـي شـهادة وفـاة الـشخص      يبينوفي حالة الحرق . الصريحة
  .ذلكتوفى إذا طلبوا الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلى أقارب الم السلطاتوتحتفظ . المعتقل

العدائية، تقدم الدولة الحاجزة، عـن   األعمالأن تسمح الظروف، وبحد أقصى لدى انتهاء  وبمجرد
، إلى الـدول التـي يتبعهـا المعتقلـون     136المادة  فيطريق مكاتب االستعالمات المنصوص عنها 

ع التفاصيل الالزمة للتحقق مـن  وتوضح هذه القوائم جمي. دفنوا فيها التيالمتوفون، قوائم تبين المقابر 
  . المتوفين ومواقع المقابر بدقة المعتقلينهوية 
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 )131 (المــادة

تحقيقاً عاجالً بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يـشتبه   الحاجزةالدولة  تجري
 .بهابفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة ال يعرف سب وقوعهافي 

وتؤخذ أقوال الشهود، ويحرر تقريـر   .الحاميةإخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة  ويرسل
  .الحاميةيتضمن هذه األقوال ويرسل إلى الدولة 

جميع اإلجراءات القضائية لمحاكمـة   الحاجزةأثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ الدولة  إذا
  . ولينؤول أو المسؤالمس

  ي عشر الثانالفصل
   واإلعادة إلى الوطن،اإلفراج،

   في بلد محايدواإليواء
 )132 (المــادة

  .عن أي شخص معتقل بمجرد زوال األسباب التي اقتضت اعتقاله الحاجزةالدولة  تفرج
العدائية على عقد اتفاقات لإلفراج عـن   األعمالعلى ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام  وعالوة

إلى الوطن، أو عودتهم إلى منازلهم أو إيوائهم في بلـد محايـد،    إعادتهملين أو فئات معينة من المعتق
والحوامل، وأمهات الرضع واألطفال صغار الـسن، والجرحـى والمرضـى، أو     األطفال،وبخاصة 
  . الذين قضوا في االعتقال مدة طويلة المعتقلين

 

 )133 (المــادة

 .عمال العدائيةما يمكن بعد انتهاء األ بأسرعاالعتقال  ينتهي

أطراف النزاع، الذين ينتظـر اتخـاذ    أحدأنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في أراضي  على
عقوبات تأديبية على وجه التخصيص، حتى تنتهي  تستوجبإجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات ال 

معتقلين الذين حكم عليهم ويطبق اإلجراء نفسه على ال. انتهاء العقوبة حتىالمحاكمة، أو عند االقتضاء 
  .للحريــــــــــــة ســــــــــــالبةبعقوبــــــــــــة 

لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعـد انتهـاء    المعنية،باالتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة  تشكل،
   .االحتاللاألعمال العدائية أو 

 )134 (المــادة

 عودةاالحتالل على تأمين المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء األعمال العدائية أو  الساميةاألطراف  على

   .جميع المعتقلين إلى آخر محل إقامة لهم أو تسهيل عودتهم إلى أوطانهم
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 )135 (المــادة

 فيهانفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلى األماكن التي كانوا يقيمون  الحاجزةالدولة  تتحمل

كانت قد اعتقلتهم أثناء  إذا إلى نقطة الرحيل وقت اعتقالهم، أو النفقات الالزمة إلتمام رحلتهم أو عودتهم
 .سفرهم أو في عرض البحر

عنه باإلقامة في أراضيها بعـد أن   أفرجحالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل  وفي
على أنه إذا فضل . عليها أن تتحمل نفقات عودته إلى وطنه يتعينكان مقيماً بها قبالً إقامة قانونية، فإنه 

وليته الخاصة، أو إطاعة الحكومة الدولة التي يـدين لهـا   ؤإلى بلده تحت مس العودةالمعتقل الشخص 
الدولة الحـاجزة   تلتزمفإن الدولة الحاجزة ال تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، وال  بالوالء،

  .على طلبه بناءبدفع نفقات اإلعادة إلى الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل 
التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم على حـصة   الدولة، تتفق 45حالة نقل المعتقلين وفقاً للمادة  في

  .كل منهما في النفقات
عقدها بين أطراف النزاع بـشأن تبـادل    يجوزتخل األحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي  وال

  .أوطانهم إلىرعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادتهم 
 

   الخامسالقسم
   االستعالمات والوكالة المركزيةمكاتب

  لالستعالمات
 )136 (المــادة

جميع حاالت االحتالل، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً رسـمياً   وفيبدء أي نزاع،  منذ
  .وينقل المعلومات المتعلقة باألشخاص المحميين الذين يوجدون تحت سلطته يتلقىلالستعالمات 

معلومات عن التـدابير التـي    المكتبن، ينقل كل طرف في النزاع إلى هذا أقرب وقت ممك وفي
عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر  فرضتاتخذها هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه، أو 

  .من أسبوعين
إدارته المختلفة المعنيـة بـسرعة إبـالغ المكتـب المـذكور       يكلفوعليه، عالوة على ذلك، أن 

التي تطرأ على حالة هؤالء األشخاص المحميين، من قبيـل النقـل، أو    بالتغيراتمتعلقة بالمعلومات ال
   .الوفاةأو اإلعادة للوطن، أو الهروب، أو العالج بالمستشفى، أو الوالدة، أو  اإلفراج،

 

 )137 (المــادة

ول لالستعالمات على وجه االستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طريق الـد  الوطنيالمكتب  يتولى
 من جهة أخرى، نقل المعلومات 140جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة  منالحامية 
الدولة التـي   أوباألشخاص المحميين إلى الدولة التي يكون األشخاص المذكورون من رعاياها  المتعلقة

  .كانوا يقيمون في أراضيها
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  .ه إليها بشأن األشخاص المحميينتوج التيوترد المكاتب أيضاً على جميع االستفسارات 
باستثناء الحاالت التي قد يلحـق   المحمي،مكاتب االستعالمات المعلومات المتعلقة بالشخص  وتنقل

وحتى في هذه الحالة، فإنـه ال يجـوز منـع    . بعائلته أوفيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني 
 بعد تنبيهها إلى 140ت الالزمة المبينة في المادة التي تتخذ االحتياطا المركزيةالمعلومات عن الوكالة 

  .الظروف
  . بتوقيع أو بخاتم المكتب مكتبعلى جميع االتصاالت المكتوبة الصادرة عن أي  يصدق

 

 )138 (المــادة

يتلقاها المكتب الوطني لالستعالمات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هويـة   التيالمعلومات  تكون
 .بإبالغ عائلته بسرعةالمحمي بدقة و الشخص

بالكامـل،   مـيالده  ومحل وتـاريخ  األول،لقبه واسمه : على األقل بالنسبة لكل شخص  وتتضمن
ولقب والدتـه، وتـاريخ وطبيعـة     والدهوجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعالمات المميزة له، واسم 

ان الذي يمكن توجيه مراسـالته  هذا اإلجراء، والعنو فيهاإلجراء الذي اتخذ إزاءه، والمكان الذي اتخذ 
 .الذي يتعين إبالغه المعلومات الشخصعليه، وكذلك اسم وعنوان 

عـن الحالـة الـصحية للمعتقلـين      معلوماتتنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعياً،  وبالمثل،
   .المرضى أو الجرحى من ذوى الحاالت الخطيرة

 

 )139 (المــادة

 الشخصية ذات القيمة التي يتركها      المتعلقاتت كذلك استالم جميع      المكتب الوطني لالستعالما   يتولى
، على األخص عند اإلعادة إلى الوطن، أو اإلفـراج أو           136األشخاص المحميون المبينون في المادة      

 المعلومات إلى المعنيين إما مباشرة أو، إذا لزم األمر، عن طريق الوكالة             هذه لالهروب أو الوفاة، وينق   
 توضـح   بياناتترسل هذه األشياء في طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود            و. المركزية

ويحـتفظ بـسجالت    . طردبدقة هوية األشخاص الذين تخصهم هذه األشياء وبيان كامل بمحتويات كل            
  .تفصيلية عن استالم وإرسال جميع األشياء القيمة من هذا النوع

 

  )140 (المــادة

. لة مركزية لالستعالم عن األشخاص المحميين، وبخاصة بـشأن المعتقلـين  وكا محايدفي بلد  تنشأ
 يمكناألحمر على الدول المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي  للصليب الدولية اللجنةوتقترح 

أسـرى الحـرب    معاملة من اتفاقية جنيف بشأن 123أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عنها بالمادة 
 .1949أغسطس /  آب12ي المؤرخة ف

، والتـي  136المنصوص عنه في المـادة   الطابعهذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات  وتتولى
أو الخاصة، وتنقلها بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ  الرسميةتتمكن من الحصول عليها من خالل القنوات 

 هـذا النقـل إلـى إلحـاق الـضرر      إال في الحاالت التي قد يؤدى فيها المعنيين،أو إقامة األشخاص 
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 تقدموعلى أطراف النزاع أن . تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلى اإلضرار بعائالتهم الذينباألشخاص 

  .للوكالة جميع التسهيالت المعقولة لتتمكن من القيام بنقل المعلومات
الـة المركزيـة،   رعاياها بخدمات الوك ينتفعالسامية المتعاقدة، وبخاصة األطراف التي  واألطراف

  .إليه الوكالة تحتاجمدعوة إلى تقديم الدعم المالي الذي 
اإلنساني للجنة الدولية للـصليب األحمـر    النشاطأال تفسر األحكام المتقدمة على أنها تقيد  وينبغي

  .142 المادةوجمعيات اإلغاثة المشار إليها في 
   

 )141 (المــادة

إلعفاء من الرسوم البريدية جميعهـا، وكـذلك باإلعفـاءات    لالستعالمات با الوطنيةالمكاتب  تتمتع
 كبيرة، وبقدر اإلمكان باإلعفاء من رسوم البرق أو على األقل بتخفيضات 110بالمادة  عنهاالمنصوص 

  . في هذه الرسوم
   الرابعالباب
   االتفاقيةتنفيذ

   األولالقسم
   عـامةأحكام
 )142 (المادة

دول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة معقولة التي تراها ال التدابيرمراعاة  مع
 تعاونأفضل ترحيب بالمنظمات الدينية، أو جمعيات اإلغاثة، أو أي هيئة أخرى  الدول تقدم هذه أخرى،

النحـو الواجـب،    علىاألشخاص المحميين، وتوفر جميع التسهيالت الالزمة لها ولمندوبيها المعتمدين 
من أي مصدر ألغراض تعليمية  الواردةمحميين، ولتوزيع مواد اإلغاثة واإلمدادات لزيارة األشخاص ال

ويجوز أن تنـشأ  . أوقات فراغهم داخل المعتقالت تنظيمأو ترفيهية أو دينية عليهم، أو لمساعدتهم في 
في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد آخر، وأن يكون لهـا طـابع    إليهاالجمعيات أو الهيئات المشار 

  .دولي
التي يرخص لمندوبيها بممارسة نـشاطهم   والهيئاتللدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات  ويجوز

ذلك أال يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكـاف لجميـع    معفي أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط 
  . األشخاص المحميين

ذا المجال واحترامه في جميع في ه األحمراالعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب  ويجب
  . األوقات

 )143 (المــادة

الدول الحامية بالذهاب إلى جميع األماكن التي يوجـد بهـا أشـخاص     مندوبيلممثلي أو  يصرح
  .األخص أماكن االعتقال والحجز والعمل وعلىمحميون، 
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ن يتحـدثوا  المحميون، ولهـم أ  األشخاصلهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها  ويكون
  .الضرورةمعهم بدون رقيب، باالستعانة بمترجم عند 

قهرية، وال يكـون ذلـك إال بـصفة     عسكريةال تمنع هذه الزيارات إال ألسباب تقتضيها ضرورات  و
ــة ــتثنائية ومؤقتـ ــواتر  . اسـ ــد تـ ــوز تحديـ ــدةوال يجـ ــارات ومـ ــذه الزيـ   .هـ

. علق باختيار األماكن التي يرغبون زيارتهايت فيماالحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية  تعطى
أن تتفق مع الدولة الحامية، وعند االقتضاء مع دولة منشأ األشخاص  االحتاللوللدولة الحاجزة أو دولة 

  .زيارتهم، على السماح لمواطني المعتقلين باالشتراك في الزيارات المتوخى
ويخضع تعيين هـؤالء المنـدوبين   . نفسها اتباالمتيازمندوبو اللجنة الدولية للصليب األحمر  ينتفع

  . األراضي التي يتعين عليهم ممارسة أنشطتهم فيها سلطتهالموافقة الدول التي يقع تحت 
 

 )144 (المــادة

بأن تنشر نص هذه االتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلـدانها،   المتعاقدةاألطراف السامية  تتعهد
دراستها ضـمن بـرامج التعلـيم     تدرج تتعهد بصفة خاصة بأنكما في وقت الحرب، و السلمفي وقت 

 .أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان إذاالعسكري، والمدني 

األخرى التي تـضطلع فـي وقـت     السلطاتعلى السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو  يتعين
حائزة لنص االتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصـة   نتكووليات إزاء األشخاص المحميين، أن ؤالحرب بمس

  . أحكامها
 )145 (المــادة

المتعاقدة عن طريق مجلس االتحاد السويسري، ومن خالل الدول الحامية  الساميةاألطراف  تتبادل
 تعتمدها لكفالـة  قدالعدائية، التراجم الرسمية لهذه االتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي  األعمالأثناء 

   .تطبيقها
 )146 (المــادة

المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالـة   الساميةاألطراف  تتعهد
في  المبينةالذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية،  األشخاصعلى 

 .المـــــــــــــــــــــــادة التاليـــــــــــــــــــــــة

المخالفات الجسيمة أو بـاألمر باقترافهـا،    هذهمين باقتراف مثل كل طرف متعاقد بمالحقة المته يلتزم
وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً ألحكام تشريعه، أن يسلمهم  .جنسيتهموبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت 

 هؤالءمعني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد  متعاقدإلى طرف 

  .األشخاص
األفعال التي تتعارض مع أحكـام هـذه    جميعكل طرف متعاقد اتخاذ التدابير الالزمة لوقف  على

  .في المادة التالية المبينةاالتفاقية بخالف المخالفات الجسيمة 
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الحر ال تقل مالئمة عن الضمانات  والدفاعالمتهمون في جميع األحوال بضمانات للمحاكمة  وينتفع
جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة فـي   اتفاقية وما بعدها من 105المنصوص عنها بالمواد 

  . 1949أغسطس / آب12
 )147 (المــادة

تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفـت   التيالجسيمة  المخالفات
بما  الالإنسانية،يب أو المعاملة القتل العمد، والتعذ: أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية  ضد

الخطير بالسالمة البدنية أو  اإلضرارفي ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو 
المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة  غيربالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز 

رمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيـزة  ح أوفي القوات المسلحة بالدولة المعادية، 
هذه االتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكـات علـى نحـو ال     فيللتعليمات الواردة  وفقاً

  .حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية ضروراتتبرره 
 

 )148 (المــادة

وليات التي تقع عليه أو ؤحل طرفاً متعاقداً آخر من المسأن يتحلل أو ي متعاقديجوز ألي طرف  ال
  .متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة طرفعلى 
 

 )149 (المــادة

أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين األطراف المعنية، تحقيـق   طلببناء على  يجرى،
 .فاقيةبانتهاك هذه االت إدعاءبصدد أي 

على اختيار حكم يقرر اإلجـراءات   األطرافحالة عدم االتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق  وفي
ــع  ــي تتبـــــــــــــــــــــ   .التـــــــــــــــــــــ

  .وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن النزاعأن يتبين انتهاك االتفاقية، يتعين على أطراف  وما
 

   الثانيالقسم
   ختاميةأحكــــام
 )150 (المــادة

  .وكال النصين متساويان في الحجية. لغتين اإلنكليزية والفرنسيةبال االتفاقيةهذه  وضعت
  . باللغتين الروسية واألسبانية لالتفاقية بوضع تراجم رسمية يمجلس االتحاد السويسر وسيقوم

 )151 (المــادة

، باسـم الـدول   1950فبرايـر  /  شباط12التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية  االتفاقيةهذه  تحل
   .1949أبريل /  نيسان 21افتتح في جنيف في  الذي في المؤتمر الممثلة
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 )152 (المــادة

 .بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن االتفاقيةهذه  تصدق

االتحاد السويسري صوراً موثقة  مجلسمحضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل  يحرر
  . االتفاقية أو اإلبالغ عن االنضمام إليها توقيعا من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمه

 

 )153 (المــادة

 .بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على األقل االتفاقيةنفاذ هذه  يبدأ

   .شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه ستةذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد  وبعد
 

 )154 (المــادة

بين الدول المرتبطة باتفاقية الهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية،  القائمةات للعالق بالنسبة
والتـي  ، 1907أكتوبر /  تشرين األول18 أو المعقودة في 1899يوليه /  تموز 29المعقودة في  سواء

باتفاقيتي الهاي الالئحة الملحقة  منتشترك في هذه االتفاقية، تكمل هذه االتفاقية القسمين الثاني والثالث 
  . المذكورتين

 )155 (المــادة

ابتداء من تاريخ نفاذها النضمام جميع الدول التي لم تكن االتفاقية قد وقعت  االتفاقيةهذه  تعرض
  .باسمها

 )156 (المــادة

مجلس االتحاد السويسري كتابة، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ  إلىكل انضمام  يبلغ
 .استالمه

التي تم باسمها توقيع االتفاقية أو اإلبالغ  الدولمجلس االتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع  يبلغو
   .عن االنضمام إليها

 )157 (المــادة

التـي تودعهـا    للتصديقات  النفاذ الفوري3 و2عنها في المادتين  المنصوص الحاالت على يترتب
ويبلغ مجلس .  بعد وقوع األعمال الحربية أو االحتاللتبلغها قبل أو التيأطراف النزاع واالنضمامات 

   .بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع السويسرياالتحاد 
 

 )158 (المــادة

  .السامية المتعاقدة حق االنسحاب من هذه االتفاقية األطرافطرف من  لكل
يتولى إبالغـه إلـى حكومـات جميـع      الذيي االنسحاب كتابة إلى مجلس االتحاد السويسر ويبلغ

  .األطراف السامية المتعاقدة
علـى أن  . لمجلس االتحاد السويـسري  إبالغهاالنسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ  ويعتبر

المنسحبة مشتركة في نزاع، ال يعتبر سارياً إال بعد عقد  الدولةاالنسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه 
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بعد انتهاء عمليات اإلفراج عن األشخاص الذين تحميهم االتفاقية وإعادتهم إلى  الحالصلح، وعلى أي 
  .أو إعادة توطينهم أوطانهم
وال يكون له أي أثر على االلتزامات التـي   .المنسحبةيكون لالنسحاب أثره إال بالنسبة للدولة  وال

دولي الناشئة من األعراف الراسخة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون ال ملتزمةيجب أن تبقى أطراف النزاع 
  .المتمدنة، ومن القوانين اإلنسانية، وما يمليه الضمير العام األممبين 

 

 )159 (المــادة

مجلس االتحاد  ويخطر .السويسري هذه االتفاقية لدى األمانة العامة لألمم المتحدة االتحادمجلس  يسجل
 تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه كذلك بأي المتحدةالسويسري األمانة العامة لألمم 

ــة  .االتفاقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تفويضهم، بتوقيع هذه االتفاقية وثائقلذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا  إثباتاً

 

باللغتين اإلنكليزيـة والفرنـسية،    1949 أغسطس/في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب حرر
ويرسل مجلس االتحاد السويسري صوراً مصدقة مـن  . تحاد السويسريفي محفوظات اال األصلويودع 
   .ةإلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى االتفاقي االتفاقية

 

   األولالملحق
   اتفاقمشروع

   مناطق ومواقع االستشفاء واألمان بشأن
 )1 (المــادة

 من اتفاقية 23اص المشار إليهم في المادة واألمان بصفة قطعية لألشخ االستشفاءمناطق  تخصص
أغسطس /  آب 12حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في  لتحسينجنيف 
 الـذين وكذلك لألشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع ورعاية األشخاص  1949

  .يجمعون فيها
  . داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيها فيإقامتهم مستديمة ذلك يكون لألشخاص الذين تكون  ومع

 

 )2 (المــادة

يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل  الذيناألشخاص  على
  . خارجها أومباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل هذه المنطقة  عالقةله 

 

 )3 (لمــادةا

منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول األشخاص  تنشئالدولة التي  على
   .ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها الذين
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 )4 (المــادة

 : مناطق االستشفاء واألمان في التالية الشروطأن تستوفى  يجب

 ،الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئهاتشغل إال جزءاً صغيراً من األراضي  ال ) أ 

 ،تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على االستيعاب )ب

من مثل هذه  ومجردةتكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة،  ) ج
  األهداف،

  .  سير الحربأهمية في ذاتال تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ) د 
 

 )5 (المــادة

 : واألمان لاللتزامات التالية االستشفاءمناطق  تخضع

عسكريين أو  موظفينال تستخدم طرق المواصالت ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل  ) أ 
  مهمات عسكرية ولو كان ذلك لمجرد العبور،

  . ال يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال) ب
 

 )6 (المــادة

واألمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضية بيضاء توضـع علـى    االستشفاءمناطق  تميز
 .وفوق مبانيها للمنطقةالحدود الخارجية 

الهالل األحمـر أو   أو) األحمر الصليبالمناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضى بشارة  وتميز
   .على أرضية بيضاء) األسد والشمس األحمرين

 

 )7 (المــادة

السلم أو عند بدء األعمال العدائية بإبالغ جميع األطراف السامية المتعاقدة  وقتكل دولة منذ  تقوم
منطقـة جديـدة    بأيوتبلغها . مناطق االستشفاء واألمان الكائنة في األراضي التي تسيطر عليها بقائمة

ــزاع  ــاء النــــــــــــ ــشئها أثنــــــــــــ   .تنــــــــــــ
تكتسب المنطقة التي أنـشئت الـصفة    أعاله،أن يستلم الطرف المعادي اإلخطار المشار إليه  وبمجرد

  .القانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
هذا االتفاق غير مستوفاة بشكل ظـاهر،   فيأنه إذا رأى الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة  على

ول عن المنطقة ؤرفضه بصفة عاجلة إلى الطرف المس يبلغفإن له أن يرفض االعتراف بالمنطقة وأن 
  . 8لرقابة المنصوص عنها بالمادة ا فرضأو أن يعلق اعترافه بها على 

 

 )8 (المــادة

أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة  بمنطقةدولة تعترف  كل
  .االتفاقلجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط وااللتزامات المبينة في هذا  تقومبأن 
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مطلق الحرية في دخول مختلف  األوقاتخاصة في جميع الغرض، يكون ألعضاء اللجان ال ولهذا
  . وتوفر لهم جميع التسهيالت للقيام بواجبات المراقبة .مستديمةالمناطق، بل ويمكنهم اإلقامة فيها بصفة 

 

 )9 (المــادة

 عليهافيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة ألحكام هذا االتفاق، يتعين  تتبينالحاالت التي  في

أيـام لتـصحيحها،    خمسةولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة أقصاها ؤراً تنبيه الدولة المسفو
 .وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة

جـاز للطـرف    إليها،ولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه ؤالمس الدولة انقضت المهلة ولم تستجب إذا
   .المعنية بالمنطقةا االتفاق فيما يتعلق الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزماً بهذ

 

 )10 (المــادة

منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك األطراف المعادية التي أبلغت  تنشئالدولة التي  تقوم
 8المـادتين   فيبتعيين األشخاص الذين يجوز لهم االشتراك في اللجان الخاصة المشار إليها  بإنشائها،

  . دول الحامية أو أي دول محايدة أخرى هؤالء األشخاص، أو تعين لها ال9و
 

 )11 (المــادة

لها أطـراف النـزاع    تكفل تكون مناطق االستشفاء واألمان هدفاً للهجوم، بل أنيجوز بأي حال  ال
   .األوقاتالحماية واالحترام في جميع 

 )12 (المــادة

مان الموجودة باألراضي المحتلة يستمر احترام مناطق االستشفاء واأل احتالل،حالة وقوع  في
 .نفس أغراضها فيوتستخدم 

  . سالمة األشخاص المجمعين فيها تأمينأن يجوز لدولة االحتالل أن تعدل الغرض منها بعد  عل
 

 )13 (المــادة

على المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنـشأ مـن أجلـه     أيضاًهذا االتفاق  يطبق
   .مانواأل االستشفاءمناطق 

 

   الثانيالملحق
   الئحة تتعلق باإلغاثة مشروع

   للمعتقلين المدنيين الجماعية
 )1 (المــادة
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ولة عنها على جميع المعتقلين ؤالجماعية المس اإلغاثة بتوزيع رساالت المعتقلينللجان  يصرح
 أو بالمستشفيات الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك على المعتقلين الموجودين للمعتقلالتابعين إدارياً 

   .السجون أو المنشآت التأديبية األخرى
 

 )2 (المــادة

لخطة تضعها لجان المعتقلين،  ووفقاً اإلغاثة الجماعية طبقاً لتعليمات المانحين رساالتتوزيع  يجري
 هـذه مواد اإلغاثة الطبية باالتفاق مع األطباء األقدمين، الذين يجوز لهم مخالفة  توزيعبيد أنه يفضل 

التوزيع فـي   ويجري. لتعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات مرضاهما
   .هذا اإلطار دائماً بطريقة منصفة

 )3 (المــادة

من نوعية وكمية اإلمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بـشأن هـذا    التحققالتمكن من  بغية
من  وغيرهالمعتقلين بالذهاب إلى محطات السكة الحديدية للمانحين، يصرح ألعضاء لجان ا الموضوع

  .اللجان فيهانقط وصول رساالت اإلغاثة الجماعية، القريبة من المعتقالت التي تعمل 
 

 )4 (المــادة

 وفقاًالتسهيالت الالزمة للتحقق من أن توزيع إمدادات اإلغاثة الجماعية يجري  المعتقلينللجان  توفر

   .فيها األقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقالت التي تعمل لتعليماتها في جميع
 

 )5 (المــادة

بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمـل أو   المعتقلينللجان  يصرح
في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا اسـتمارات أو اسـتبيانات توجـه إلـى      األقدميناألطباء 

هـذه   وترسـل ). التوزيع، واالحتياجات، والكميات، الخ(وتتعلق بإمدادات اإلغاثة الجماعية  المانحين،
   .إبطاءاالستمارات واالستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون 

 

 )6 (المــادة

إمدادات اإلغاثة الجماعية على المعتقلين فـي المعـتقالت، ولمواجهـة أي     توزيعانتظام  لضمان
أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجـان المعتقلـين بتكـوين     يمكناحتياجات 
تـصرفها   تحتولهذا الغرض، توضع . كافية من إمدادات اإلغاثة الجماعية بصورة منتظمة احتياطات

 المعتقـل  قائـد  ويحتفظمخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما 
  . بمفاتيح اآلخر

 )7 (المــادة

المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر اإلمكان، ومع  الساميةاألطراف  على
 علىتموين السكان، بمشترى أي سلع في أراضيها ألغراض توزيع مواد إغاثة جماعية  نظاممراعاة 
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اإلدارية التي تتخذ للقيام  أوالتدابير المالية أو الفنية وعليها بالمثل أن تسهل نقل االعتمادات و. المعتقلين
  . بهذه المشتريات

 )8 (المــادة

عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات اإلغاثة الجماعية قبل وصولهم  المتقدمةتكون األحكام  ال
اللجنة الدولية للصليب  وأأحد المعتقالت أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية،  إلى

هذه المعونات، بتوزيعها على األشخاص  نقلاألحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون المعتقلين وتتولى 
  .مناسبةالمرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها 

 

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


