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Annex 

 

  ا��ر%ــق

 

  �ر�������ن ا���ق ��ن

  وا�و���� ا�دو��� ��ط��� ا�ذر�ـــــ�

  ��ط��ق ا�!����ت

  %$ اط�ر ���ھدة �دم ا����ر ا'��&� ا��وو��

  

 طر�� �� �
�ھدة $دم ا��/�ر ا%!�.� ا��وو�� (ا��� !�د$? �� �� ���� "ا��
�ھ�دة") �ر����!��ن ��� ���ت  

�����A ���� ����دن و�و!���و ووا/���طن ���� $ &���� 5ود-���ت .���ز ا������ذ ����  �1968�وز/�و����)  1ا����� ����C ����ب ا��و

  ؛1970آذار/��رس 

  

��:�ن ا���دة ا�(��(� �ن ا��
�ھدة ��ص $�?  1ا��	رة  و��� ���ت  � ��  

  


Aد �ل دو�� �ن ا��دول ��Kر ا�.��Jزة %!��.� �وو��� ا%ط�راف ��� ا��
�ھ�دة ��Hن �	��ل ������ت �.�دد   ��"

�A�M��N ���� ا�����ق ��
���ن ا������وض $����) و$	��ده ���& ا�و������ ا�دو����� ��ط����� ا�ذر���� و�	��� ���ظ���م ا%!�!��� 

.��دة ��ن ذ��ك ا�����ق ا��.	�ق ��ن و���ء ��و���� ا�دو��� ��ط��� ا�ذر��� و�ظ��م ��������A، و���ون ا�����M ا�و

 ����ا�دو���� �����زا����ت ا����� �
��Aدت ����A ��و'��ب ھ��ذه ا��
�ھ��دة �����M ا�.��ؤول دون �.ر���ف ا!���-دام ا�ط�

ا��وو��� $�ن ا%��Kراض ا�!����� �Nوب ا%!���.� ا��وو��� أو ا%'�Aزة ا����'��رة ا��وو��� ا%-�رى. و�ط���ق 

��? ا���واد ا���Nدر�� وا���واد ا��/�ط�ر�� ا�-���N !�واء ا'راءات ا������ت ا��ط�و�� �� ھذه ا���دة، $

أ�����ت �����T أو �.���ر أو �!���-دم ���� أي �ر���ق ���ووي ر�J!��� أم �����ت �و'��ودة -���رج ذ���ك ا��ر���ق. 

 ���N�-�واد ا��/��ط�ر�� ا���در�� وا���N��واد ا���ا� &����' ?���و�ط���ق ا��������ت ا��ط�و���� ���� ھ��ذه ا�����دة $

ا�!���� ا���� ُ���َ/�ر ��� أراض دا-�ل ���ك ا�دو��� أو �.�ت و�����A، ا��!�-د�� �� '��& ا%�/ط� ا��وو�� 

  أو ���/ر �.ت !�طر��A �� أي ���ن".

  

ا�و������ ا�دو����� ��ط����� ا�ذر���� (ا����� !���د$? ���� ���� ����� "ا�و������") ��و���� ��و'��ب ا�����دة  و����� �����ت  

  ا�(��(� �ن �ظ���A ا%!�!� �Hن �
	د �(ل ھذه ا������ت؛

  

��: ��ن�ر����! ��ن  � �� ?�  وا�و���� �د ا��	�� $
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  ا�+زء ا'ول

  

  ا���,ـــد ا'���ــــ$

  

  1ا��ــــ�دة 

  

�ن ا���دة ا�(��(� �ن ا��
�ھدة �Hن �	�ل �����ت، �ط�ق و�	� %.��م  1$�; ����	رة  �ر����!��ن��
Aد   

�!�-د�� �� '��& ا%�/ط� ا��وو�� ھذا ا����ق، $�? '��& ا��واد ا��Nدر�� وا��واد ا��/ط�ر�� ا�-��N ا�

ا�!���� ا��� ُ���َ/ر دا-ل أرا���A أو �.ت و����A أو ا��� ���/ر �.ت !�طر��A �� أي ���ن، وذ�ك .Nرا �ن 

  أ'ل ا��.	ق �ن أن ھذه ا��واد � �.رف Nوب �N& أ!�.� �وو�� أو أ'Aزة ���'رة �وو�� أ-رى.

  

  �ط��ق ا�!����ت

  

  2ا��ـــ�دة 

  

���� و�ن وا'��A أن ���ل �ط��ق ا������ت، و�	� %.��م ھذا ا����ق، $�? '��& ا��واد �ن .ق ا�و  

ا��Nدر�� وا��واد ا��/ط�ر�� ا�-��N ا��!�-د�� �� '��& ا%�/ط� ا��وو�� ا�!���� ا��� ُ���َ/ر دا-ل أرا�� 

أ'ل ا��.	ق �ن أن ھذه أو �.ت و����A أو ُ���َ/ر �.ت !�طر��A �� أي ���ن، وذ�ك .Nرا �ن  �ر����!��ن

  ا��واد � �.رف Nوب �N& أ!�.� �وو�� أو أ'Aزة ���'رة �وو�� أ-رى.

  

  وا�و���� �ر�������نا����ون ��ن 

  

  3ا��ـــ�دة 

  

  وا�و���� $�? �!�Aل ����ذ ا������ت ا���Nوص $���A �� ھذا ا����ق. �ر����!��ن��
�ون   

  

  ����ذ ا�!���ـــ�ت

 

  4ا��ـــ�دة 

  

  ����ت ا���Nوص $���A �� ھذا ا����ق $�? �.و �ن /�H):���ذ ا��  

  

أو ا��
�ون ا�دو�� �� ��دان  �ر����!��نأن ����دى �
و�ق ا������ ا����Nد�� وا����و�و'�� �  (أ)  

  ا%�/ط� ا��وو�� ا�!����، ��� �� ذ�ك ا����دل ا�دو�� ���واد ا��وو��؛

  

، و-Nو�N �ر����!��نـا%�/ط� ا��وو�� ا�!���� �وأن ����دى �� � دا$� �) �ن ا��د-ل ��   (ب)  

  �� �/�Mل ا��را�ق؛
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وأن ��ون ���	� �& ���ر!�ت ا�دارة ا�.���N ا��� ��ط���A �!��ر ا%�/ط� ا��وو�� $�? �.و   (ج)  

  ا���Nدي و�H�ون.

  

  5ا��ـــ�دة 

  

�و��ت ��-ذ ا�و���� ���� ا�.���ط�ت ا�;ز�� �.���� ا%!رار ا��'�ر�� وا���N$  (أ)
�� و�Kرھ� �ن ا��

  ا�!ر�� ا��� �Nل ا�? $���A �ن -;ل ����ذ ھذا ا����ق.

  

�ت   ‘1‘  (ب)N. د��و��ت ��ون 
� ��/ر ا�و���� و� ��	ل ا�? أي دو�� أو ��ظ�� أو /-ص أي �

�و��ت �.ددة ��Nل �����ذ ھذا 
� W����A �ن -;ل ����ذ ھذا ا����ق؛ ��ن �'وز ��A أن ��$

�س �.��ظ� ا�و���� (ا�ذي !�د$? �� �� ��� "ا��'�س") وا�? �وظ�� ا�و���� ا����ق ا�'� ?

�و��ت، /ر�ط� 
�م �Aذه ا��$ ?��	� ��������ت أن ��و�وا $
ا�ذ�ن ��ط�ب ��A�Aم ا�ر!��� ا���

 �A�ز�  ���ء ا�و���� ��!ؤو�����A �� ����ذ ھذا ا����ق.إأن ��ون ذ�ك �� ا�.دود ا��� �!�

  

������ت ��و'ب �'وز �	  ‘2‘  � �
�و��ت �و'زة $ن ا��واد ا��وو�� ا�-��
رار �ن ا��'�س �/ر �

  ھذا ا����ق، اذا وا�	ت $�? ذ�ك ا�دول ا��
��� ��%�ر �Nورة ���/رة.

  

  6ا��ـــ�دة 

  

�را$� ا�و���� $�د ����ذھ� ا������ت $�; �Aذا ا����ق، ا��طورات ا����و�و'�� �� �'�ل ا������ت   (أ)

�? .ر�� �را$�ة $ ���
������ف و�ط��ق ��دأ ا�ر���� ا��� ����
�� و��ذل ��Nرى 'Aدھ� ����ن أ�(ل ����

������ت ��و'ب ھذا ا����ق، وذ�ك ��!�-دام أ'Aزة وو!�Jل �	��� أ-رى �� � �
ا��واد ا��وو�� ا�-��

.��  �	�ط ا!�را��'�� �
���، ���	در ا�ذي �!�C �) ا����و�و'�� ا�راھ�� أو ا��	�

  

������ف، �!�-دم، $�? !��ل ا��(�ل، ا�و!�Jل ا������:  (ب)� ����
  ����� %�(ل �

  

  ا�.�واء، �و�N) و!��� ��.د�د ���طق ���س ا��واد %Kراض ا�.Nر؛  ‘1‘  

  

  .��J�N وأ-ذ ا�
���ت $/وا��J ��	د�ر .ر�� ا��واد ا��وو��؛Xوا��	���ت ا  ‘2‘  

  

  ‘3‘  ��/� �� ?�ل $��) دورة ا�و�ود ا��ووي �ن �را.ل ��م ���A ا���ج أو و�ر��ز ا'راءات ا��.	ق $

 �.�
��'� أو ا!�
��ل أو -زن ا��واد ا��وو�� ا��� ���ن �� �!ر ا!�-دا��N �� �A& أ!�

�وو�� أو أ'Aزة ���'رة �وو�� أ-رى، وا��	��ل �ن ا'راءات ا��.	ق �ن ا��واد ا��وو�� 

  ��ق ا������ت ��و'ب ھذا ا����ق.ا%-رى، /ر�ط� أ� �
ر�ل ذ�ك ���م ا�و���� ��ط
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  ا��ظ�م ا�وط�$ ��را��� ا��واد ا��وو��

  

  7ا��ــ�دة 

  

������ت ��و'ب ھذا  �ر����!��ن��/�ء   (أ)� �
و��
Aّد �ظ��� �.Nر و�را��� '��& ا��واد ا��وو�� ا�-��

  ا����ق.

  

�وو�� �م �.رف $ن وھ� �!�و(ق �ن أن ا��واد ا�-�ط�ق ا�و���� ا������ت $�? �.و �����A   (ب)

�ن أن ��.	ق �ن  -ا�!�-دا��ت ا�!���� Nوب �N& أ!�.� �وو�� أو أ'Aزة ���'رة �وو�� أ-رى

. و�/�ل ھذا ا��.	ق، �� '��� أ�ور، ���!�ت و�;.ظ�ت �ر����!��نا����TJ ا��� �وNل ا���A �ظ�م 

ذا ا����ق. و$�? ا�و����، $�د �!�	�� �	وم ��A ا�و���� و�	� �;'راءات ا��.ددة �� ا�'زء ا�(��� �ن ھ

  .�ر����!��نا�ط;$A� �Aذا ا��.	ق، أن ��& �و�& ا�$���ر ا�وا'ب �دى ا��
���� ا��	��� ��ظ�م 

  

  �زو�ـد ا�و���� ������و��ت

  

  8ا��ــ�دة 

  

.��م و�	� %-��زو�د ا�و����  �ر����!��ن������ ����ذ ا������ت ��و'ب ھذا ا����ق ����ذا �
��، �	وم   (أ)

������ت ��و'ب ھذا ا����ق  -ا�'زء ا�(��� �ن ھذا ا����ق� �
�و��ت $ن ا��واد ا��وو�� ا�-��
��

�ك ا��واد.� ?��� ��ط��ق ا������ت $N ت ذات��ن !�را�ق ��  و��� �

  

�و��ت وا������ت ا�;ز�� ��ط;$�A ����!ؤو���ت   ‘1‘  (ب)
� �ط�ب ا�و���� !وى ا�.د ا%د�? �ن ا��

  ط� ��A ��و'ب ھذا ا����ق.ا���و

  

�و��ت $ن ا��را�ق $�? ا�.د ا%د�? ا�;زم ��ط��ق ا������ت $�? ا��واد ا��وو��   ‘2‘  
�	�Nر ا��

������ت ��و'ب ھذا ا����ق.� �
  ا�-��

  

��.ص  �ر����!��ن��	��م �� أي ���ن ���
� � -�ر����!��ن���ء $�? ط�ب -��ون ا�و���� �!�
دة   (ج)

�و��ت ا
ذات .!�!�� -��N. و��س �ن ا��روري �	ل ھذه  �ر����!��ن��N����� ا��� �
��رھ� ا��

 �
�و��ت �	; ��د�� ا�? ا�و����، /ر�ط� أن �ظل ���.� �!Aو�� ��و���� ���.�AN �'ددا �� ���ن ���
ا��

  .�ر����!��ن�

  

  ����ـــو ا�و����

  

  9ا��ـــ�دة 

  

  .�ر����!��ن$�? ا����/�ن ا�ذ�ن �!��Aم ا�و���� � ن�ر����!���.Nل ا�و���� $�? �وا�	�   ‘1‘  (أ)
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إ�� $�? إ(ر ا��راح �!���) أو �� أي -$�? �!��� ���ش �ر/�A� C  �ر����!��ناذا ا$�ر�ت   ‘2‘  

  ا!م ���ش آ-ر أو أ�(ر. �ر����!��ن�	�رح ا�و���� $�?  -و�ت آ-ر �
د ا��!���

  

���ت ا�����ش ا����رر ��ول �!�� �ر����!��ناذا أ!�ر ر�ض   ‘3‘  �$ ���� ���/� ا�و���� $ن $ر

'راؤھ� ��و'ب ھذا ا����ق، �.�ل ا��د�ر ا�
�م ��و���� (ا�ذي !�د$? �� �� ��� إا��� ��
�ن 

  "ا��د�ر ا�
�م") أ�ر ھذا ا�ر�ض ا�? ا��'�س ���ظر ��) ���M ا�-�ذ ا�'راء ا����!ب.

  

ن ���/� ا�و���� �ن ا��ط;ع $�? �.و �
�ل ا�-طوات ا�;ز�� ا��� ���ل ���� �ر����!��ن��-ذ   (ب)

  ���وظ�Jف ا���وط� �Aم ��و'ب ھذا ا����ق.

  

  �ر�ب ز��رات ���/� ا�و���� وأ�/ط�Aم $�? �.و �ن /�H):  (ج)

  

و�\�/ط� ا��وو�� ا�!����  �ر����!��نر��ك �Xز$�ج واXأن �-�ض ا�? أد�? .د ا.����ت ا  ‘1‘  

  �.ل ا�����ش؛

  

�و��ت !ر�� أ-رى �Nل ا�? $�م ا����/�ن.وأن ���ل .  ‘2‘  
  ���� ا%!رار ا���N$�� أو أي �

  

  ا�����زات وا�&.���ت

  

  10ا��ـــ�دة 

  

   C��!��ن�����ر�  �Aوظ���ن �رھم �Kو �A�/���و (�A�وNوأ �A�وا�وأ �A����ا�و���� (��� �� ذ�ك ���

�� �� ا�ذ�ن �ؤدون وظ�Jف ��و'ب ھذا ا����ق، ا�����زات وا�.���Nت �N�م ذات ا��ا�واردة �� ا%. �A!�

  ا���ق ا����زات و.���Nت ا�و���� ا�دو��� ��ط��� ا�ذر��.

 

  ر%/ ا�!���ــــــ�ت

  

  11ا��ـــ�دة 

  

�A���-� واد ا��وو�� أو�ك ا�;A�!ا  

  

��ت، أو ��Mت در'� �ن   A�!د ا��ر�& ا������ت $ن ا��واد ا��وو�� ��? �ررت ا�و���� أن ھذه ا��واد 


��ل �� أي �/�ط �ووي ھ�م �ن زاو�� ا������ت، أو أ�N.ت $���� �Kر ا���!;� �.��N �A
-��ف �م �
د �

�� �;!�-;ص.���  
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  12ا��ـــ�دة 
  

  �ر����!��ن�	ل ا��واد ا��وو�� ا�? -�رج 
  

   Wّ�������ت ��و'ب ھذا ا����ق ا� �ر����!��ن��� �
? ا�و���� �	د�� ��$�زا��A �	ل �واد �وو�� -��
، ط�	� �\.��م ا�واردة �� ا�'زء ا�(��� �ن ھذا ا����ق. و�ر�& ا�و���� ا������ت ا��ط�	� �ر����!��ن-�رج 

��و'ب ھذا ا����ق $�? ا��واد ا��وو�� ��? �و�ت ا�دو�� ا����	�� �!ؤو��� ��ك ا��واد و�	� %.��م ا�'زء ا�(��� 
��� �	ل و�/�ر، $�د ا�����ء، ا�? �ط��ق ا������ت �ن �ن ھذا ا����ق، و�.��ظ ا�و���� �!';ت ���ن �ل $�

  'د�د $�? ا��واد ا��وو�� ا���	و��.
  

  13ا��ـــ�دة 
  

  أ.��م �/Hن ا��واد ا��وو�� ا��� �ز�& ا!�-دا��A �� أ�/ط� �Kر �وو��
  

������ت ��و'ب ھذا ا����ق و�ز�& ا!�-دا��A �� أ�/ط� �Kر   � �
�� .��� و'ود �واد �وو�� -��
��ل ا!�-دام ��ك ا��واد �� ھذه ا%�/ط�-�& ا�و����  �ر����!��نو��، �(ل ا���ج ا�!��Jك أو ا�-ز���ت، ���ق �و- 

�? ا�ظروف ا��� ���ن ���A ر�& ا������ت $ن ��ك ا��واد.$  
  

  �دم �ط��ق ا�!����ت ��1 ا��واد ا��وو�� ا��$ �ز�/ ا��0دا�,�
  %$ أ��ط� �2ر �����

  
  14ا��ـــ�دة 

  
������ت ��و'ب ھذا  �ر����!��ن$�ز�ت اذا ا  � �A$��-زم ا����ر!� .	�A �� ا!�-دام �واد �وو�� �

  ا����ق �� �/�ط �ووي � �!��زم ھذا ا����ق �ط��ق �����ت $��)، ��ط�ق ا�'راءات ا������:
  

  ���;غ ا�و���� �Aذا ا��/�ط، �& �و��C: �ر����!��ن�	وم   (أ)
  

ا��وو�� �� �/�ط $!�ري �Kر �.رم �ن ��
�رض �& أي �
Aد �د ��ون  أن ا!�-دام ھذه ا��واد  ‘1‘  
ا��ز�ت �) و��ط�ق �Nدده �����ت ا�و����، �Hن ا��واد !�!�-دم .Nرا �� �/�ط  �ر����!��ن

  �ووي !���؛

 

  ‘2‘   �.�وأن ھذه ا��واد ا��وو�� �ن �!�-دم، -;ل ��رة $دم �ط��ق ا������ت، �ن أ'ل ا���ج أ!

  ة ���'رة �وو�� أ-رى؛�وو�� أو أ'Aز

  

وا�و���� �ر���� �	�� �
دم �ط��ق ا������ت ا���Nوص $���A �� ھذا ا����ق ��  �ر����!��نو�
	د   (ب)

دا�ت ا��واد ا��وو�� �!�-د�� �� �/�ط �ن ھذا ا�	��ل. و�.دد ا��ر��ب، �	در ا��!�ط�ع، ا��دة أو 

وال �ط�ق ا������ت ا���Nوص $���A �� ا�ظروف ا��� �ن �ط�ق -;��A ا������ت. و�� '��& ا%.

ھذا ا����ق �ن 'د�د ��'رد ا�
ودة ا�? ا!�-دام ھذه ا��واد ا��وو�� �� �/�ط �ووي !���. و�.�ط 

�ن ھذه ا��واد  �ر����!��نا�و���� $��� داJ�� ������� ا�'����� و��ر��ب �� ھو �و'ود دا-ل أرا�� 

������ت، و�Hي $����ت �Nد�ر� �
  �/�ل ھذه ا��واد؛ �Kر ا�-��
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�N? !ر$� �����،   (ج)H� �A�	وا�� ����. و��دي ا�و����ا�و �	وا��ن ھذه ا��ر����ت ��ل �ر��ب �د 	
و�

�� �����رات واX'راءات و��ر����ت �	د�م ا��	�ر�ر و�� ا�? ذ�ك، و��ن N�م ذات ا��ا%. ?���Nرة $ �A�
و�'

�و��ت !ر�� $ن ھذا ا��/�ط دون أن ��طوي ا��وا�	� $�? أي إ�رار ���/�ط ا�
� ?�
!�ري أو أي اط;ع $

  ا�
!�ري، و� $�? و') ا!�-دام ا��واد ا��وو�� ��).

  

  ا��ـــــؤون ا�����ـــــــ�

  

  15ا��ـــ�دة 

 

 C�N� !��نإ�? أن����، �!ّدد  �ر����!��ندو�� $�واً �� ا�و����ر�  ��A��و���� ���ل ��	��ت ا�������ت ا���� ��.��

دو��� $��واً ��� ا�و����� ��.��ل ��ل  �ر����!��ن'ب ھذا ا����ق. وا$���راً �ن ا���ر�^ ا�ذي �C�N ��) ا�و���� ��و

وا�و���� ا���	�ت ا��� �-ّص �;ً ��A�� �� إ���J) ��!ؤو����) ��و'ب ھ�ذا ا�����ق. ���د أ��)، ��� أي  �ر����!��ن�ن 

��A ا�	��و���� ��	��ت ا!��(����J ���'�� �ط��ب �.�ّدد أو أ/�-�ص -���
ون �و��� �ر����!��ن�ن ا�.����ن، إذا �.��ت 

�ّد��) ا�و����، ���ن $��? ا�و����� أن �!�دد ھ�ذه ا���	��ت /�ر�ط� أن ���ون ��د وا�	�ت $��? ذ��ك �!��	�ً. و��� '���& 

  ا%.وال، ��.�ل ا�و���� ����� أي $����ت ���س أو أ-ذ $�ـّ��ت إ����� �د �ط���A ا����/ون. 

  

  �ن ا'!رار ا��وو�� ا���ؤو��ـــــ� ا��د���

  

  16ا��ـــ�دة 

  

��س ا�	در �ن ا�.���� ا��� ����& ��A  -$�د ����ذ ھذا ا����ق-��و���� و�وظ���A  �ر����!��ن���ل   

�ق ����!ؤو��� ا��د��� $ن ا%�رار ا��وو��، ��� �� ذ�ك  �ر����!��ن�واط�و 
�� ���� �A��وأ�ظ �Aوا���� ?��	��

  ��� أ-رى.أي �H����ت أو �����ت ��

  

  ا���ؤو��ــــ� ا�دو��ـــ�

  

  17ا��ـــ�دة 

  

   �A��	� و�ض
�? ا�و���� أو �	���A ا�و���� $�?  �ر����!��ن�!وى و�	� ��	��ون ا�دو�� أي د$وى �$

�Nدد أي �رر ��'م $ن ����ذ ا������ت ��و'ب ھذا ا����ق، ��!�(��ء أي �رر ��'م $ن .�د(�  �ر����!��ن

  �وو��.

  

  ن ا��&�ق �ن �دم ا��&ر�ف�دا��ر ��5

  

  18ا��ـــ�دة 

  

اذا �رر ا��'�س ���ء $�? �	ر�ر �ن ا��د�ر ا�
�م، أن ھ��ك .�'� 'وھر�� و��.� �	�� �Hن ��-ذ   

������ت ��و'ب ھذا ا����ق  �ر����!��ن� �
ا'راء �
��� �!�C ����.	ق �ن $دم �.ر�ف �واد �وو�� -��
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�س أن �د$و Nوب ا!�-دا��N �� �A& أ!�.� �وو�� أو '��ا�?  �ر����!��نأ'Aزة ���'رة �وو�� أ-رى، '�ز �

�ط�ء، �Nرف ا��ظر $�� اذا ���ت �د ا�-ذت ا'راءات ��!و�� ا����ز$�ت و�	� إا�-�ذ ا�'راء ا��ط�وب دون 

  �ن ھذا ا����ق. 22����دة 

  

  19ا��ـــ�دة 

  

  A� (M��� ا��� أ�N�ت ذات ا��و�
� ا��د�ر ا�
�م، أن ا�و���� �Kر ��درة اذا و'د ا��'�س، �
د درا!� ا��

�? ا��.	ق �ن أن ا��واد ا��وو�� ا��� �	�� ھذا ا����ق �$_ �.�������ت �م �.رف Nوب �N& أ!� �A$��-

�س أن ���ب ا��	�ر�ر ا���Nوص $���A �� ا��	رة '�م �ن ا���دة '���وو�� أو أ'Aزة ���'رة �وو�� أ-رى، '�ز �

�و���� (ا�ذي !�د$? �� �� ��� "ا��ظ�م ا%!�!�")، و'�ز �) أ��� أن ��-ذ، ا�(���� $/رة �ن ا��ظ�م ا%� �!�!

�ك ا��	رة. و$�? ا��'�س، وھو ��-ذ ھذا ا�'راء، أن � �� �A��$�د ا�����ء، ا��دا��ر ا%-رى ا���Nوص $

 ،�A	ت ا��� �م �ط������دا��ر ا��� �Aد و�ر��وأن �
ط� ��& �� .!���) در'� ا�ط���Jن ا��� ��ون 

  �ل ا��رص ا��
	و�� ��زو�ده �Hي �H��دات �رور��. �ر����!��ن�

 

  ����ر ا����ق و�ط���7 و��و�� ا����ز��ت

  

  20ا��ـــ�دة 

  

����/�ور .ول أي �!N� H/�� ��Hدد ��!�ر ھذا  -���ء $�? ط�ب أي ��A��-وا�و����  �ر����!��ن�	وم   

  ا����ق أو �ط��	).

  

  21ا��ـــ�دة 

  

أن �ط�ب أن ��ظر ا��'�س �� أي �!N� H/�� ��Hدد ��!�ر ھذا ا����ق أو �ط��	).  ����!��ن�ر�.ق �  

  ا�? ا�/�راك �� ����/� أي �!H�� �ن ھذا ا�	��ل. �ر����!��نو$�? ا��'�س أن �د$و 

  

  22ا��ـــ�دة 

  

�ص ا���A ��!�(��ء ا��زا$�ت ا��� ��/N� Hدد �-أي �زاع ��/H �ن ��!�ر ھذا ا����ق أو �ط��	)   - �'��

(م � �!وى ������وض أو �طر�	�  -أو �Nدد ا'راء ا�-ذه ا��'�س $�; �Aذه ا����'� 19ا��'�س $�; �����دة 

 �A��وا�و����، �.�ل، ���ء $�? ط�ب أي ��A��، ا�? �.��� �.����� �/�ل $�? ا�و')  �ر����!��نأ-رى ���ق $

و���� .��� وا.دا، و���-ب ھذان ا�.���ن .��� (��(� ��ون ھو .��� وا.دا و�!�� ا� �ر����!��نا�����: �!�� 

أو ا�و���� .���، '�ز  �ر����!��نر�Jس ا��.���. ��ذا ا�	�? (;(ون �و�� $�? ط�ب ا��.��م دون أن �
�ن 

أو ��و���� أن �ر'و �ن ر�Jس �.��� ا�
دل ا�دو��� أن �
�ن .���. و��م �ط��ق ھذا ا�'راء ��!)  �ر����!��ن�

ذا ا�	�ت (;(ون �و�� $�? �!��� أو �
��ن (��� ا�.���ن دون أن ��ون �د �م ا��-�ب ا�.�م ا�(��ث. و����ل ا
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ا���Nب �H�(ر�� أ$��ء ا��.��� ا��.�����، و��-ذ '��& ا�	رارات ��وا�	� .���ن ا(��ن. وا��.��� ا��.����� 

  وا�و����. �ر����!��ن�ھ� ا��� �.دد ا'راءات ا��.��م. و��ون �رارات ا��.��� ��ز�� 

  

  ��د�ـــل ا���ــــــــــــ�ق

  

  23ا��ــــ�دة 

  

  �/Hن أي �
د�ل �Aذا ا����ق. -���ء $�? ط�ب أي ��A��-وا�و����  �ر����!��ن��/�ور   (أ)

 

  وا�و����. �ر����!��ن�!��زم '��& ا��
د�;ت �وا�	�   (ب)

  

  ھ� ���/روط ذا��A ا��� �دأ ��A ���ذ ا����ق ذا�).ا��
د�;ت ا��� �د-ل $�? ھذا ا����ق ��دأ ���ذ  (ج)

  

  �-طر ا��د�ر ا�
�م �ورا '��& ا�دول ا%$��ء �� ا�و���� �Hي �
د�ل �Aذا ا����ق.  (د)

  

  

  �ــدء ا���ــ�ذ و�د�ـــــــ7

  

  24ا��ـــ�دة 

  

 �ر����!��ن�� �Hن ا-ط�را -ط �ر����!��ن��دأ ���ذ ھذا ا����ق �� ا���ر�^ ا�ذي ���	? ��) ا�و���� �ن   

و�-طر ا��د�ر ا�
�م �ورا '��& ا�دول ا%$��ء �� ا�و����  ا!�و�ت ا���ط���ت ا�	��و��� وا�د!�ور�� ��دء ���ذه.

  ��دء ���ذ ھذا ا����ق.

  

  25ا��ـــ�دة 

  

  طر�� �� ا��
�ھدة. �ر����!��ن�ظل ھذا ا����ق ���ذا �� دا�ت   

  

  

  

  ا�+ــــزء ا��8�$

  

  ��د�ــــــــ�

  

  26ا��ـــ�دة 

  

ا�Mرض �ن ھذا ا�'زء �ن ا����ق ھو �.د�د ا�'راءات ا��� �ط�ق $�د ����ذ أ.��م ا������ت ا�واردة   

  �� ا�'زء ا%ول ��).
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  ا�:رض �ن ا�!���ـــــ�ت

  

  27ا��ـــ�دة 

  

ا�Mرض �ن ا'راءات ا������ت ا�واردة �� ھذا ا�'زء �ن ا����ق ھو ا��/ف ا����ر $ن �.ر�ف   


�و�� �ن ا��واد ا��وو�� $ن ا%�/ط� ا��وو�� ا�!���� Nوب �N& أ!�.� �وو�� أو أ'Aزة ���'رة �وو�� ����ت �

  أ-رى، أو Nوب ���Kت �'Aو��، وا�ردع $ن �(ل ھذا ا��.ر�ف -/�� ا��/ف ا����ر.

  

  28ا��ـــ�دة 

  

�Mرض ا��ذ�ور �� ا���دة  � �Kو�أھ��� أ!�!��، ، �!�-دم .Nر ا��واد �و�N) �د��ر �����ت ذا 27 �

  �	رو�� ���.�واء وا��را��� ��$���رھ�� �د��ر�ن �������ن �A��ن.

  

  29ا��ـــ�دة 

  

ا�!����ج ا��	�� ا�ذي �!�-�ص �ن أ�/ط� ا��.	ق ا��� ��ط�& ��A ا�و���� ��ون $�? ھ��A/ �Jدة   

اد ا��وو��، و�و�C �و�C ���� ا��واد �Kر ا��.Nورة -;ل �دة �
���، �� �ل ��ط	� �ن ���طق ���س ا��و

  .دود ا�د�� ا���و-�ة �� .!�ب ا�����ت ا��ذ�ورة �� ا�/�Aدة.

  

  ا��ظ�م ا�وط�$ �&.ر و�را��� ا��واد ا��وو��

  

  30ا��ـــ�دة 

  

�� ��ظ�م 7$�; �����دة   ��� ���
 �ر����!��ن، �!�
�ن ا�و����، �� �� ��ط�& �) �ن أ�/ط� ا��.	ق، ا!�

������ت ��و'ب ھذا ا����ق، و����دى أي ازدواج � �رورة �) �.Nر و�را��� '��& ا��واد ا�� �
�وو�� ا�-��

  �ن أ�/ط� ا�.Nر وا��را���. �ر����!��ن��� ���ت �) 

  

  31ا��ـــ�دة 

  

������ت ��و'ب ھذا ا����ق  �ر����!��ن�	وم �ظ�م   � �
�.Nر و�را��� '��& ا��واد ا��وو�� ا�-��

د، و��ص $�? و�& ا��دا��ر ا������ و�� ���(��A �و�& ا��ط��ق .!ب $�? �'�و$� �ن ���طق ���س ا��وا

  ا�����ء وو�	� ��� �.دد �� ا��ر����ت ا��ر$��:

  

�ظ�م ���س �ن أ'ل �.د�د ����ت ا��واد ا��وو�� ا����	�ة أو ا����'� أو ا��/.و�� أو ا���	ودة، أو   (أ)  

  ا��!.و�� $�? �.و آ-ر �ن ا��-زون، و����ت ا��-زون؛

  

���ت ا�	��س و�A�.N و�	د�ر �� ��طوي $��) ا�	��س �ن �واطن ر���؛  (ب)  �$ ��  و�	��م د



11 

  وا'راءات ���/�ف و�.ص و�	��م ا��روق ��ن ���!�ت ا�/�.ن و���!�ت ا��!��م؛  (ج)  

  

  وا'راءات ��	��م �'رد ��دي ���-زون؛  (د)  

  

  ات �Kر ا��	�!�؛وا'راءات ��	��م �را���ت ا��-زون �Kر ا��	�س وا���	ود  (ھـ)  

  

و�'�و$� �ن ا�!';ت وا��	�ر�ر ���ن، �Nدد �ل ��ط	� �	��س ا��واد، �-زون ا��واد ا��وو��   (و)  

�? ھذا ا��-زون، ��� �� ذ�ك ا�����ت ا�واردة ا�? ��ط	� ���س ا��واد $ �Jرات ا�ط�ر�M��وا

  وا�����ت ا���	و�� -�ر'�A؛

  

  و�ر����ت ا�.Nر �ط��	� N.�.�؛ وأ.��م �Aدف ا�? ���ن �ط��ق ا'راءات  (ز)  

  

  .68 - 58وا'راءات ��زو�د ا�و���� ��	�ر�ر و�	� ���واد   (ح)  

  

  ��ط� ا��دء %$ �ط��ق ا�!����ت

  

  32ا��ـــ�دة 

  

   �'��
� ��ط�ق ا������ت ا���Nوص $���A �� ھذا ا����ق $�? ا��واد ا�دا-�� �� أ�/ط� �
د�ن و�

  ا�-���ت.

  

  33ا��ـــ�دة 

  


د $�د   (أ)� �M�ا'راء $����ت �Nد�ر ���/رة أو �Kر ���/رة %ي �واد .�و�� ��ورا��وم أو (ور�وم �م ��

�ر.�� دورة ا�و�ود ا��ووي ا��وNو�� �� ا��	رة (ج)، ا�? دو�� �Kر .�Jزة %!�.� �وو��، �	وم 

د �Nدرة -�N�N ���;غ ا�و���� ��	دار ھذه ا��واد و�ر����A وو'�A�A، �� �م ��ن ��ك ا��وا �ر����!��ن

  %Kراض �Kر �وو��؛

  


د �ر.�� دورة ا�و�ود ا��ووي ا��وNو��   (ب)� �M�و$�د ا!��راد أي �واد .�و�� ��ورا��وم أو (ور�وم �م ��

���;غ ا�و���� ��	دار ھذه ا��واد و�ر����A، �� �م ��ن ھذه ا��واد  �ر����!��ن�� ا��	رة (ج)، �	وم 

  ؛�!�وردة -K% �N�Nراض �Kر �وو��

  


A�� ��N& و�ود أو �;(راء ا��ظ�ري، �ن   (ج)� C�N� ء�	ب و���واد �وو��؛ ذات �ر�و$�د -روج أي 

�واد �وو�� ���(�� أو  �ر����!��نا���N& أو �ن �ر.�� ا��
��'� ا��� �م ا���'�A�� �A، أو .�ن �!�ورد 

�ك ا��واد  أي �واد �وو�� أ-رى أ��'ت �� �ر.�� �.	� �ن �را.ل دورة ا�و�ود ا��ووي،� C�N�

  ا��وو�� -��
� �'راءات ا������ت ا%-رى ا��.ددة �� ھذا ا����ق.
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  ر%/ ا�!���ـــــــ�ت

  

  34ا��ـــ�دة 

  

������ت ��و'ب ھذا ا����ق اذا �و�رت ا�/روط ا��.ددة   (أ)� �
�ر�& ا������ت $ن ا��واد ا��وو�� ا�-��

أن ا!�-;ص ا��واد ا��وو��  �ر����!��نورأت  11. أ�� اذا �م ��و�ر /روط ا���دة ��11 ا���دة 

������ت �ن ا��-���ت ��س $���� أو �!�Nو�� �� ا�و�ت ا�راھن، ��/�ور � �
 �ر����!��نا�-��

.�A	!�� ا��� �'ب �ط�����ت ا�����ن �دا��ر ا��H/� ����وا�و  

  

������ت ��و'ب ھذا ا���  (ب)� �
�ق اذا �و�رت ا�/روط ا�واردة �ر�& ا������ت $ن ا��واد ا��وو�� ا�-��

�� �;!�-;ص  �ر����!��ن/ر�ط� أن ���ق  ��13 ا���دة ���وا�و���� $�? أن ھذه ا��واد ا��وو�� ��!ت 

.����$  

  

  

  &��ت ا����ء �ن ا�!���ــــــ�ت

  

  35ا��ـــ�دة 

  


�� ا�و���� ا��واد ا��وو�� ا������ �ن ا������ت: �ر����!��ن���ء $�? ط�ب   �  

  

ا��واد ا��/ط�ر�� ا�-��N، .�ن �!�-دم �����ت �!�وي 'را�� وا.دا أو أ�ل �وN��$ �A�Nر   )(أ  

  ا!�/
�ر �� أ'Aزة؛

  

، اذا ���ت ھذه ا��واد ا��وو�� 13وا��واد ا��وو�� .�ن �!�-دم �� أ�/ط� �Kر �وو�� و�	� ����دة   (ب)  

�� �;!�-;ص؛���  

  

  %.��80!�� �ر��ز ��'�وز  238-��و�و��وموا���و�و��وم ا�ذي �.�وي $�? ا��ظ�ر   (ج)  

  

  36ا��ـــ�دة 

  


�� ا�و���� �ن ا������ت ا��واد ا��وو�� ا��� ���ت !�-�& ��A �و� ھذا  �ر����!��ن���ء $�? ط�ب   �

��	��? ھذه ا���دة، �� أي  �ر����!��نا�$��ء، /ر�ط� أ� ��'�وز �'�وع ����ت ا��واد ا��وو�� ا��
��ة �� 

  .�ن:

  

�� �'�و$) ���و'رام وا.د �ن ا��واد ا��/ط�ر�� ا�-��N ا��� �د ��H�ف �ن ��دة وا.دة أو   )(أ  

  أ�(ر �ن ا��واد ا������:

  

  ا���و�و��وم؛  ‘1‘    
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%) أو أ�(ر، �
د �رب وز�) �� 20( 0ر2(راؤه �!�وي إوا��ورا��وم اذا ��ن   ‘2‘    

  (راJ)؛إ

  

�ل �ن   ‘3‘    H� (رى�ن �!�� %) 20( 0ر2وا��ورا��وم ا��ن �!�� ا�(راء إو�� ?�)را(J أ$


د �رب وز�) �� -�!� أ�(�ل �ر�& � ،�
  )را(J؛إ�� ا��ورا��وم ا�ط��

  

و�� �'�و$) $/رة أط��ن ��ر�� �ن ا��ورا��وم ا�ط��
� وا��ورا��وم ا��!���د اذا ��ن ا�(راء   (ب)  

  %)؛0ر5( 0ر��005وق 

  

  %) أو أ�ل؛0ر5( 0ر�005د اذا ��ن ا�(راء �!�وي و$/ر�ن ط�� ��ر�� �ن ا��ورا��وم ا��!��  (ج)  

  

  و$/ر�ن ط�� ��ر�� �ن ا�(ور�وم؛  (د)  

  

  أو أي �	�د�ر أ��ر �.ددھ� ا��'�س ��و.�د أ!���ب ا��ط��ق.

  

  37ا��ـــ�دة 

  

��-ذ ا�'راءات ��ط��ق ا������ت �ن 'د�د $�? ا��واد ا��وو�� ا��
��ة اذا ���ت ھذه ا��واد !�
��T أو   

������ت ��و'ب ھذا ا����ق.�-زن �� �
  & �واد �وو�� -��

  

  ا��ر����ت ا��ر���

  

  38ا��ـــ�دة 

  

وا�و���� �ر����ت �ر$�� �.دد، ������Nل ا�;زم �����ن ا�و���� �ن ا�	��م ��!ؤو�����A  �ر����!��ن��&   

 �ر����!��نـ���ق. و�'وز ���
���� و���ءة ��و'ب ھذا ا����ق، ����� �ط��ق ا�'راءات ا��� ��ص $���A ھذا ا�

  وا�و���� أن ��ددا ا�
�ل ����ر����ت ا��ر$�� أو أن ��Mراھ� ������ق ���A�� دون .�'� ا�? �
د�ل ھذا ا����ق.

  

  39ا��ـــ�دة 

  

��دأ ���ذ ا��ر����ت ا��ر$�� �� ا�و�ت ا�ذي ��دأ ��) ���ذ ھذا ا����ق أو �� أ�رب �و$د ���ن �
ده.   

وا�و���� ��Nرى 'Aدھ�� �'
ل ھذه ا��ر����ت ���ذة ��ل ا�	��ء �!
�ن �و�� $�? �دء ���ذ ھذا  �ن�ر����!�و��ذل 

�� �وا�	� A��د�د ھذه ا�ب ��أن �!�رع ا�? �زو�د ا�و����  �ر����!��نوا�و����. و$�?  �ر����!��نا����ق، و��ط

�و��ت ا��� ��ط���A ا!����ل ا��ر����ت ا��ر$��. و�.ق ��و����
، ��'رد �دء ���ذ ھذا ا����ق، أن �ط�ق ����

ا�'راءات ا���Nوص $��N� (�� �Aدد ا��واد ا��وو�� ا�واردة �� �/ف ا��-زون ا���Nوص $��) �� ا���دة 

  .�? وان �م ��ن �د �دأ ���ذ ا��ر����ت ا��ر$��. 40

  



14 
 

  ��ف ا��0زون
  

  40ا��ـــ�دة 
  

، ��& ا�و���� �/ف �-زون �و.دا �'��& �� �� �61دة ا!���دا ا�? ا��	ر�ر ا��د�J ا��/�ر ا��) �� ا��  
د ھذا  �ر����!��ن ������ت ��و'ب ھذا ا����ق، �Nرف ا��ظر $ن ��/�AJ، و�'د8� �
�ن �واد �وو�� -��


ت ��A. و���ح ���!^ �ن ھذا  �ر����!��نا��/ف .!ب ا��	�ر�ر ا�;.	� و.!ب ���TJ أ�/ط� ا��.	ق ا��� ا�ط
  ��ق $���A.ا��/ف $�? ��رات �ُ 

  
  ا����و�ـ�ت ا��.����ـــــــ�

  
  أ&��م ���ــــــــ�

  
  41ا��ـــ�دة 

  
د ا�و���� 8$�; �����دة    bا��ر����ت ا��ر$��-، �زو �/��و��ت �N����� $ن ا��را�ق  -أ(��ء ���
��

�و��ت ا��N����� $ن ا��را�ق 
ا�'د�دة، و�	دم ھذه ا�راھ��. و�.دد �� ا��ر����ت ا��ر$�� ا��Aل ا�ز���� ��	د�م ا��
�و��ت �� أ�رب و�ت ���ن ��ل اد-�ل أي �واد �وو�� �� أي �ر�ق 'د�د.
  ا��

  
  42ا��ـــ�دة 

  
�و��ت ا��N����� ا��� �زود ��A ا�و����، �/Hن �ل �ر�ق، $�د ا�����ء:  
  �/�ل ا��

  

)   (أ)  �ا�'Mرا��، �.د�دا �Aو�� ا��ر�ق، �ذ�ر ط��
) ا�
�م، وأKرا�)، و�در�) ا�!���، و�و

  �راد ا�!م وا�
�وان ا��ذ�ن �!�
�;ن %Kراض ا��
��;ت ا�رو�����؛إو
  


�A،   (ب)  ���ر��ب ا�
�م ���ر�ق �/�ر �	در ا��!�ط�ع ا�? /�ل ا��واد ا��وو��، و�و� ��Nوو
  و.ر���A، وا�? ا�/�ل ا�
�م ��� �����) �ن �
دات �A�� �!�-دم أو ���T أو �
��T �واد �وو��؛

  
��ر�ق �ن !��ت ��Nل �.Nر ا��واد و���.�واء وا��را���؛وو  (ج)  � ��� ��N  

  
وو��N ��� �� ا��ر�ق �ن ا'راءات ��J�� أو �
�ز�� ��Nل �.Nر و�را��� ا��واد ا��وو��   (د)  

�/�ل $�? و') ا�-Nوص ا����طق ا��� .ددھ� ا��/Mل �	��س ا��واد، و$����ت ���س .ر�� 
  ��دي.ا��واد وا'راءات 'رد ا��-زون ا�

  
  43ا��ـــ�دة 

  
�� ��ط��ق ا������ت �Nدد �ل �ر�ق، و$�? و')   N���ت ا��و�
د ا�و���� ��Mر ذ�ك �ن ا�� bزو�

�� �.Nر و�را��� ا��واد. و�	وم N���!ؤو���ت ا�ل �وز�& ا��دد ھ�N� وصN-�!��نا����ر�  ����زو�د ا�و��
�و��ت ا����� $ن ا'راءات ا�N.� وا%��ن ا��� �'ب أن ��
	�د ��A ا�و���� وأن ���زم ��A ا����/ون �� ��

  ا��ر�ق.
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  44ا��ـــ�دة 

  

�� �KHراض ا������ت، ���� ��ظر ���A، و�.�ط   N (� د�ل
�و��ت �N����� $ن أي �
د ا�و���� �� bزو�

�و��ت ا��	د�� ا���A ��و'ب ا���دة 

د�ل ا'راءات 43ا�و���� $��� �Hي ���Mر �� ا���� C�!� ر���ت �، �� و

  ������ت .!ب ا�����ء.ا

  

  45ا��ـــ�دة 

  

�����N��ت ا��و�
  أKراض �.ص ا��

  

د ��A ا�و���� �ن أ'ل ا%Kراض ا������:   bا��� �زو �����N��ت ا��و�
  �!�-دم ا��

  

ا��
رف $�? !��ت ا��را�ق وا��واد ا��وو�� ذات ا%ھ��� �ن .�ث �ط��ق ا������ت $�?   (أ)  

��N�� �	واد ا��وو��، �طر��ق؛ ا�	ا��. ���  �!�C ���!�ر $�

  

و�.د�د ���طق ���س ا��واد ا��� !�!�-دم %Kراض ا�.Nر ا�ذي �	وم �) ا�و����، وا-���ر   (ب)  

ا��	�ط ا�!�را��'�� ا��� �/�ل �	�ط ���س ر�J!�� و�!�-دم ��.د�د .ر�� و�-زون ا��واد 

�? و') ا�-Nوص  ا��وو��. و$�? ا�و����، �� �.د�دھ� ����طق ���س ا��واد، أن ���&$

  ا��
���ر ا������:

  

���س ا��واد؛  ‘1‘     �A� ن��ا��� � ��  ��ون .'م ��ط	� ���س ا��واد �ر��ط� �در'� ا�د

  

وMْ�َُ�َ�م �� �.د�د ���طق ���س ا��واد �ل �ر�N �!�-دام ا�.�واء وا��را��� �ن أ'ل   ‘2‘    

�ن (م ��!�ط �ط��ق ا��!�$دة $�? ����� ا����ل ���!�ت .ر�� ا��واد ا��وو�� و

  ا������ت، و�ر��ز $����ت ا�	��س $�? �	�ط ا�	��س ا�ر�J!��؛

  

    ‘3‘   ��	�!� &�و�'وز ا�'�& ��ن $دة ���طق �	��س ا��واد �� ا��ر�ق ا�وا.د أو �� �وا

وا$���رھ� ��ط	� وا.دة �	��س ا��واد %Kراض ا�.Nر ا�ذي �	وم �) ا�و����، اذا 

  ���ق �& ��ط���ت ا��.	ق؛ �ررت ا�و���� أن ھذا ا�'�&

  

�.د�د ��ط	� ا!�(����J �	��س ا��واد اذا ���ت  �ر����!��نو�'وز، ���ء $�? ط�ب   ‘4‘    

�و��ت .!�!� �'�ر��.
� ?�  ھ��ك $���� �� ��طوي $

  

و�.د�د �وا$�د ا!��� وا'راءات 'رد ا��-زون ا���دي ���واد ا��وو�� %Kراض ا�.Nر ا�ذي   (ج)  

  �	وم �) ا�و����؛

  

  و�.د�د ا���ط���ت �ن ا�!';ت وا��	�ر�ر، وا'راءات �	��م ا�!';ت؛  (د)  
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  و�.د�د ��ط���ت وا'راءات ا��.	ق �ن ���� و���ن ا��واد ا��وو��؛  (ھـ)  

  

وا-���ر �'�و$�ت ���!�� �ن أ!���ب و�	���ت ا�.�واء وا��را���، و�.د�د ا��	�ط ا�!�را��'��   (و)  

  ا��� !�ط�ق ���A؛

  

�و��ت ا��N�����.و�درج 
  �� ا��ر����ت ا��ر$�� ���TJ �.ص ا��

  

  46ا��ـــ�دة 

  

�����N��ت ا��و�
  ا$�دة �.ص ا��

  

�? �وء ا���Mرات ا��� �طرأ $�? ظروف ا��/�Mل، أو $�? �وء   $ �����N��ت ا��و�

�د �.ص ا���

�'�ل �ط��ق ا'راءات  �� �!�'د �ن �طورات �� ���و�و'��ت ا������ت، أو $�? �وء ا�-�رة ا����!�� ��

  .45ا��.	ق، وذ�ك �Mرض ����ف ا�'راءات ا��� ا�-ذ��A ا�و���� $�; �����دة 

  

  

  47ا��ـــ�دة 

  

�و��ت ا��N����ــــــ�
  ا��.	ق �ن ا��

  

�و��ت ا��N�����  -�ر����!��ن����
�ون �& -�'وز ��و����   
أن �و�د ���/�ن ا�? ا��را�ق ���.	ق �ن ا��

  ..�45	�	� �K\راض ا��ذ�ورة �� ا���دة  44 -  41�و���� $�; ����واد ا��� �د�ت ا�? ا

  

  ا����و��ت ا������� ����واد ا��وو�� ا��و+ودة �0رج ا��را%ق

  

  48ا��ـــ�دة 

  

�و��ت   
.�ن ��ون ھ��ك �واد �وو�� �!�-دم $�دة -�رج ا��را�ق، ��م �زو�د ا�و���� .!ب ا�.��� ����

  ا������:

  

��A وNف $�م �;  (أ)  �

�A ا�'Mرا��، وا!م �!��!�-دام ا�ذي �-�& �) ھذه ا��واد ا��وو��، و��و

  و$�وا�) ا��!�-دم �� ا%�ور ا�رو�����؛

  

ووNف $�م �;'راءات ا�راھ�� أو ا��
�زم ا�-�ذھ� �ن أ'ل .Nر و�را��� ھذه ا��واد   (ب)  

  ��را���.ا��وو��، و� !��� ��A�ل �وز�& ا��!ؤو���ت ا���ظ���� $ن ا�.Nر وا

  

�و��ت ا��� �د�ت ا��$ �A�A� ;ذه ا���دة.إو��م ا�;غ ا�و���� دون 
  �ط�ء �Hي ���Mر �طرأ $�? ا��
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  49ا��ـــ�دة 

  

�و��ت ا��	د�� ا�? ا�و���� $�; �����دة   
�� .دود ا%Kراض ا��ذ�ورة ��  �48'وز ا!�-دام ا��

  .45ا��	رات ا��ر$�� �ن (ب) ا�? (و) �ن ا���دة 

  

  ـ�م ا��+ـــــــــ�ت�ظـــ

  

  أ.�ــ�م $��ــــــــــ�

  

  50ا��ـــ�دة 

  

، ���-�ذ �AJ�/�7 �ظ���A ا��-�ص ��را��� ا��واد ا��وو�� وا��/�ر ا��) �� ا���دة إ�دى  �ر����!��ن�	وم   

  �دا��ر ���ل و�& !'ل ��ل ��ط	� �ن ���طق ���س ا��واد. و�رد وNف ھذه ا�!';ت �� ا��ر����ت ا��ر$��.

  

  ��51ـــ�دة ا

  

�ن ا��ر����ت �� ��!ر $�? ا����/�ن �.ص ا�!';ت، -Nو�N اذا ���ت ھذه  �ر����!��ن��-ذ   

��ز�� أو ا�رو!�� أو ا��ر�!��.Xا�!';ت �و�و$� ���K �Mر ا%!����� أو ا'�  

  

  52ا��ـــ�دة 

  

  ��م ا�.���ظ ���!';ت ��دة -�س !�وات $�? ا%�ل.  

  

  53ا��ـــ�دة 

  

  !';ت، .!ب ا�.���، �ن:��H�ف ا�  

  

������ت ��و'ب ھذا ا����ق؛  (أ)� �
  !';ت .Nر �'��& ا��واد ا��وو�� ا�-��

  

  و!';ت �/�Mل ���را�ق ا�.�و�� �Aذه ا��واد ا��وو��.  (ب)

  

  54ا��ـــ�دة 

  

�� �ط��	� %.دث إ��ون �ظ�م ا�	��!�ت، ا�ذي �!��د ا��) ا�!';ت ا��!�-د�� �� ا$داد ا��	�ر�ر،   

  ا��
���ر ا�دو��� أو �
�د� �� �و$��) �Aذه ا��
���ر.
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  !';ت ا�.Nـــــــر

  

  55ا��ـــ�دة 

  

  ���ن !';ت ا�.Nر �� ��� �Nدد �ل ��ط	� �	��س ا��واد:  

  

  '��& ��Mرات ا��-زون، ��� �!�C ��.د�د ا��-زون ا�د��ري �� أي .�ن؛  (أ)  

  

  زون ا���دي؛و'��& ���TJ ا�	��س ا��!�-د�� ��.د�د ا��-  (ب)  

  

و'��& ا��
د�;ت وا��Nو���ت ا��� أد-�ت �Nدد ��Mرات ا��-زون و�Nدد ا��-زو��ت   (ج)  

  ا�د��ر�� وا��-زو��ت ا���د��.

  

  56ا��ـــ�دة 

  

���ن ا�!';ت، �Nدد '��& ��Mرات ا��-زون و'��& ا��-زو��ت ا���د��، �� �� �-ص �ل د�
� �ن   

�ت ا�د�
�، وا������ت ا%!�!��. و����ن ا�!';ت .Nرا �����ت ا��ورا��وم ا��واد ا��وو��: ھو�� ا��واد، و����

وا�(ور�وم وا���و�و��وم، �ل $�? .دة، �� �ل د�
� �ن ا��واد ا��وو��. و�/�ر، �Nدد �ل ��Mر �� ا��-زون، 

��ر!ل و��ط� �
���س ا��واد ا�? ��ر�^ ھذا ا���Mر، و�/�ر �ذ�ك، $�د ا�����ء، ا�? ��ط	� ���س ا��واد ا���� �	

.�	��م أو ا����!��� �
  ا����

  

  57ا��ـــ�دة 

  

  !';ت ا��/�Mــــــــــل

  

  ���ن !';ت ا��/�Mل �Nدد �ل ��ط	� �	��س ا��واد .!ب ا�����ء:  

  

�? ����ت و�ر��ب ا��واد ا��وو��؛  (أ)  $ �Jرات ا�ط�ر�M��.د�د ا� �� ��!�-د�ل ا��M/��ت ا�����  

  

رد $ن �
��رة ا��ANر�T وا%'Aزة و$ن أ-ذ ا�
���ت وا'راء ا��.���ل، وا������ت ا��� �  (ب)  

وا'راءات �را��� 'ودة ا�	��!�ت، وا�	�م ا��	د�ر�� ا��/�	� �\-ط�ء ا�
/وا��J وا%-ط�ء 

  ا���ط��؛

  

�� ا�'راءات ا����
� �� �.��ر و����ذ 'رد ا��-زون ا���دي، ���M ���ن د��)   (ج)  !�!� ��Nوو

  و����)؛

  

وو��N �;'راءات ا���-ذة �ن أ'ل ا�!��(�ق �ن !�ب وأ�
�د أي �	دان �د �.دث، !واء أ��ن   (د)  

  ا��	دان $�ر�� أم �Kر �	�س.
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  �ظـ�م ا����ر�ـــــــــــــر

  

  أ.�ــ�م $��ــــــــــ�

  

  58ا��ـــ�دة 

  

د ا��واد ا��وو�� �Nد 68 - 59ا�و���� ����	�ر�ر ا��ذ�ورة ������Nل �� ا��واد  �ر����!��ن�زود   

������ت ��و'ب ھذا ا����ق.� �
  ا�-��

  

  59ا��ـــ�دة 

  

��ز�� أو ا�رو!�� أو ا��ر�!�� �� �م ��ص $�? -;ف ذ�ك �� �X��ب ا��	�ر�ر ��%!����� أو ا  '�

  ا��ر����ت ا��ر$��.

  

  60ا��ـــ�دة 

  

، و�.�وي .!ب ا�����ء $�? 57 - �50��ب ا��	�ر�ر ���!���د ا�? ا�!';ت ا��و�و$� و�	� ���واد   

.�N�- ر�ر�	ر و�N. ر�ر�	�  

  

  �	�ر�ـر ا�.Nــــــر

  

  61ا��ـــ�دة 

  

��زو�د ا�و���� ��	ر�ر �د�J $ن '��& ا��واد ا��وو�� ا��� �-�& �������ت ��و'ب  �ر����!��ن�	وم   

�ن ا�/Aر ا�/�!� ا�ذي ��دأ  ھذا ا����ق، و�ر!�) ا�? ا�و���� �� �Kون ا%��م ا�(;(�ن ا��� ��� ا��وم ا%-�ر

  ��) ���ذ ھذا ا����ق، و�Nور ھذا ا��	ر�ر ا�.��� ��� ���ت �� ا��وم ا%-�ر �ن ذ�ك ا�/Aر.

  

  62ا��ـــ�دة 

  

  ��زو�د ا�و����، �Nدد �ل ��ط	� �	��س ا��واد، ��	�ر�ر ا�.Nر ا������: �ر����!��ن�	وم   

  

��Mرات ا��� طرأت $�? �-زون ا��واد ا��وو��. �	�ر�ر $ن ��Mرات ا��-زون، ���ن '��& ا�  (أ)  

 ���A� د
و�ر!ل ھذه ا��	�ر�ر �� أ��ر و�ت ���ن و$�? أي .�ل �� �Kون (;(�ن �و�� �

  ا�/Aر ا�ذي .د(ت ��) أو �	ررت ��) ا���Mرات؛

  

و�	�ر�ر $ن ر�Nد ا��واد ���ن ر�Nد ا��واد ���!���د ا�? 'رد ���-زون ا���دي ���واد   (ب)  

� ا��و'ودة �
; �� ��ط	� ���س ا��واد. و�ر!ل ھذه ا��	�ر�ر �� أ��ر و�ت ���ن و$�? ا��وو�

  أي .�ل �� �Kون (;(�ن �و�� �
د 'رد ا��-زون ا���دي.
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�و��ت ا���و�رة �� ��ر�^ ا$داد ا��	�ر�ر ذا��A، و�'وز �Nو���A �� ��ر�^ 
و�و�& ھذه ا��	�ر�ر $�? أ!�س ا��

  �.ق .!ب ا�����ء.

  

  63ــ�دة ا��ـ

  

   ،�
�.دد �	�ر�ر ��Mرات ا��-زون، �Nدد �ل د�
� �ن ا��واد ا��وو��، ھو�� ھذه ا��واد و�����ت ا�د�

 �
��ر!ل و��ط	� ���س ا��واد ا����� �
و��ر�^ ��Mر ا��-زون، ��� �.دد .!ب ا�����ء ��ط	� ���س ا��واد ا����

���	�ت د
�م أو ا����	�. و�ر�ق ھذه ا��	�ر�ر ���!���:�	�  

  

�/رح ��Mرات ا��-زون، $�? أ!�س �����ت ا��/�Mل ا�واردة �� !';ت ا��/�Mل ا��	د��   (أ)  

  ؛�57�و'ب ا��	رة (أ) �ن ا���دة 

  

و�Nف، و�	� ��� '�ء �� ا��ر����ت ا��ر$��، �ر���T ا��/�Mل ا���و�&، و� !��� 'رد ا��-زون   (ب)  

  ا���دي.

  64ا��ـــ�دة 

  

�� دور�� �� ��J�� إ;غ $ن �ل ��Mر �� ا��-زون، و�ل �
د�ل ��) أو �Nو�ب �)، ���X �ر����!��ن�	وم   

�? .دة. و��م ا��;غ $ن ��Mرات ا��-زون د�
� �د�
�. و�'وز، و�	� ��� '�ء �� إ'��
�، و$ �
��� �ل وا

��'�� $ن $����ت ا��ر����ت ا��ر$��، أن �'�& ا���Mرات ا�ط���� ا��� �طرأ $�? �-زون ا��واد ا��وو��، ���ك ا�

���، �� د�
� وا.دة وا��;غ $��A �و�M� �A�Nرا وا.دا �� ا��-زون.��  �	ل ا�
���ت ا��.

  

  65ا��ـــ�دة 

  

�Nدد �ل ��ط	� �ن ���طق ���س ا��واد، ��/وف �Nف !�و��  �ر����!��ن�	وم ا�و���� ��زو�د   

������ت ��و'ب ھذا ا� �
����ق، ��
�A ���!���د ا�? ا��	�ر�ر ا��� ���-زون ا�د��ري ���واد ا��وو�� ا�-��

�	��A $ن ا���Mرات ا��� طرأت $�? ا��-زون -;ل ا���رة ا��� ��Nب $���A �ل �ن ا��/وف ا��ذ�ورة.�  

  

  66ا��ـــ�دة 

  

  وا�و���� $�? -;ف ذ�ك: �ر����!��ن�.�وي �	�ر�ر ���س ا��واد $�? ا���ود ا������ �� �م ���ق   

  

  ي ا��د�J؛ا�'رد ا���د  (أ)  

  

  و��Mرات ا��-زون (�& ا��دء �.��ت ا�ز��دة، (م ا���	�ل ا�? .��ت ا��	�Nن)؛  (ب)  

  

  وا��-زون ا�د��ري ا���J�A؛  (ج)  

  

  وا��وارق ��ن ���!�ت ا�/�.ن و���!�ت ا��!��م؛  (د)  
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  وا�'رد ا�د��ري ا���J�A ا��
دل؛  (ھـ)  

  

  وا�'رد ا���دي ا���J�A؛  (و)  

  

  ا��.Nورة. وا��واد �Kر  (ز)  

  

و�ر�ق ��ل �	ر�ر $ن ���س ا��واد �/ف ����-زون ا���دي �ورد '��& ا�د�
�ت �; $�? .دة و�.دد ھو�� 

�? .دة.$ ;� �
  ا��واد و�����ت ا�د�

  

  67ا��ـــ�دة 

  

  ا��	�ر�ــر ا�-�Nــــــــ�

  

  �ط�ء:إ�	�ر�ر -��N دون  �ر����!��ن�	دم   

  


�	د أن ھ��ك �واد �وو��  �ر����!��ن�ر �H�و�� ا�? '
ل ذا أدت أي .�د(� أو أي ظروف Kإ  (أ)  �

�د �	دت أو �.��ل أن ��ون �د �	دت �����ت ��'�وز ا�.دود ا���Nوص $��A� �Aذا ا�Mرض �� 

  ا��ر����ت ا��ر$��؛

  

أو اذا .دث أن ��Mر و�& و!��� ا�.�واء �'Hة ا�? �Kر ا�و�& ا���Nوص $��) ��   (ب)  

  در'� أC�N �ن ا����ن �
�A !.ب �واد �وو�� �Kر �Hذون �!.��A. ا��ر����ت ا��ر$��، ا�?

  

  68ا��ـــ�دة 

  

  ���.�ت �/ـHن ا��	�ر�ــــــر�Xو��ـر ا�����Nل وا

  

���.�ت �/Hن أي �	ر�ر �� .دود �� إا�? ا�و���� �� �ط��) ا�و���� �ن ����Nل أو  �ر����!��ن�	دم   

  ��Nل �KHراض ا������ت.

  

  ـــــش����ــ�ت ا�����ـــ

  

  69ا��ـــ�دة 

  

  أ.�ــ�م $��ـــــــــــ�

  

���ت ����ش و�	� %.��م ا��واد   �
  .81 - �70.ق ��و���� ا�	��م �
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  أKـراض ا�����ــــــــش

  

  70ا��ـــ�دة 

  

���ت ����ش �.ددة ا%Kراض �ن أ'ل:  �
  �'وز ��و���� ا�	��م �

  

�و��ت ا�واردة �� ا��	ر�ر ا��د�J  (أ)  
������ت  ا��.	ق �ن ا��� �
$ن ا��واد ا��وو�� ا�-��

  ��و'ب ھذا ا����ق؛

  

  و�.د�د ا���Mرات ا��� طرأت $�? ا�و�& ��ذ ��ر�^ ا��	ر�ر ا��د�J، وا��.	ق ���A؛  (ب)  

  

��ل 95و  92و�.د�د ا��واد ا��وو��، وا��.	ق �ن �����A و�ر����A اذا أ��ن، و�	� ����د��ن   (ج)   ،

  أو $�د �	��A ا�? دا-��A. �ر����!��ن�	��A ا�? -�رج 

  

  71ا��ـــ�دة 

  

���ت ����ش رو����� �ن أ'ل:  �
  �'وز ��و���� أن �	وم �

  

  ا��.	ق �ن أن ا��	�ر�ر �ط��	� ��!';ت؛  (أ)  

  

������ت ��و'ب ھذا ا����ق، و�ن ھو���A   (ب)  � �
وا��.	ق �ن ���ن '��& ا��واد ا��وو�� ا�-��

  و�����A و�ر����A؛

  

�	� ��%!��ب ا��.���� �و'ود �واد �Kر �.Nورة، وا��وارق ��ن  وا��.	ق  (ج)  
�و��ت ا���
�ن ا��

���!�ت ا�/�.ن و���!�ت ا��!��م، و�واطن ا�ر��� �� ا��-زون ا�د��ري.  

  

  72ا��ـــ�دة 

  

���ت ����ش ا!�(����J: -76'راءات ا�واردة �� ا���دة Xرھ�� ��-�'وز ��و����   �
  أن �	وم �

  

�و��ت ا�واردة �� ا��	�ر�ر ا�-��N؛إ�� ���  (أ)  
  .	ق �ن ا��

  

�و��ت ا��� أ���A�M   (ب)  
��;ت ا��� �ر����!��ن��ھ� إأو اذا ا$��رت ا�و���� أن ا��
، ��� �� ذ�ك ا��

�و��ت ا��� �م ا�.Nول $���A �ن -;ل $����ت ا�����ش ا�رو�����، �Kر وا��� 
�د���A� �A وا��

  �!ؤو�����A ��و'ب ھذا ا����ق.�����ن ا�و���� �ن ا�	��م �
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واد ــو�
��ر $���� ا�����ش ا!�(����J .�ن ��م ������� ا�? $����ت ا�����ش ا�رو����� ا���Nوص $���A �� ا��

�و��ت أو أ���ن ������� ا�? .ق ا��
���� ا���Nوص $��) �� ا���دة 81 - 77
� ����
� ?�، أو .�ن �/��ل $

  ��.ددة ا�Mرض أو $����ت ا�����ش ا�رو����� أو ����A��H/�.ن $����ت ا�����ش ا 75

  

  �ط�ق $����ت ا�����ش

  

  73ا��ـــ�دة 

  

  �'وز ��و����: .�70 - 72	�	� �K\راض ا��ذ�ورة �� ا��واد   

  

  ؛57 -  50أن ��.ص ا�!';ت ا��و�و$� $�; ����واد   (أ)  

  

������ت ��و'ب ھذا ا����ق؛وأن �	وم �	��!�ت �!�	�� �'��& ا��واد ا��وو�� ا�-��
  (ب)  � �  

  

  وأن ��.	ق �ن �/�Mل و�
��رة ا%'Aزة و�Kرھ� �ن �
دات ا�	��س وا��را���؛  (ج)  

  

  وأن �ط�ق �دا��ر ا��را��� وا�.�واء و�!�-د��A؛  (د)  

  

  وأن �!�-دم �Kر ذ�ك �ن ا%!���ب ا��و�و$�� ا��� (��ت 'دواھ� ا��	���.  (ھـ)  

  

  74ا��ـــ�دة 

  

  ��ون �� �	دور ا�و����: 73أ.��م ا���دة  $�د ����ذ  

  

أن �!�و(ق �ن أن أ-ذ ا�
���ت �� �	�ط ا�	��س ا�ر�J!�� �ن أ'ل .Nر ا��واد �'ري و�	�   (أ)  

 ?���A، وأن �.Nل $���'راءات �!�ر $ن $���ت ��وذ'��، وأن �را�ب �
��'� ا�
���ت و�.

  �!^ �ن ھذه ا�
���ت؛

  

ا��واد ا��وو�� ا��� ��م �� �	�ط ا�	��س ا�ر�J!�� �ن أ'ل .Nر وأن �!�و(ق �ن أن ���!�ت   (ب)  

  ا��واد ھ� ���!�ت ��وذ'��، و�را�ب �
��رة ا%'Aزة وا��
دات ا��!�-د�� �� ذ�ك؛

  

  �ر����ت �ن /�A�H أن ���C $�د ا��رورة: �ر����!��نوأن ��-ذ �&   (ج)  

  

���ت ���س ا�����، وأ-ذ $���ت ا����� ��  ‘1‘    �
  � �!�-د��A ا�و����؛ا�	��م �

  

  و�.��ل ا�
���ت ا��� $��ر��A ا�و���� %Kراض ا��.��ل؛  ‘2‘    

  

  وا!�-دام �
���ر �ط�	� �;J�� �ن أ'ل �
��رة ا%'Aزة و�Kرھ� �ن ا��
دات؛  ‘3‘    
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���ت �
��رة أ-رى؛  ‘4‘    �
  وا��ط;ع �

  

���ت  (د)  �
��، و�ذ�ك  وأن ��-ذ �ر����ت �!�-دام �
دا��A ھ� ���M ا�	��م �	�!� ������س و�را

  ��ر��ب ھذه ا��
دات اذا ا��ق $�? ذ�ك و�Nت $��) ا��ر����ت ا��ر$��؛

  

وأن ��& $�? و!�Jل ا�.�واء أ-����A و�Kر ذ�ك �ن أ'Aزة ا��ط��	� وا�!�د�ل $�? ا�
�ث   (ھـ)  

  ��A، اذا ا��ق $�? ذ�ك و�Nت $��) ا��ر����ت ا��ر$��؛

  

  �ن أ'ل /.ن ا�
���ت ا��H-وذة ��� �!�-د��A ا�و����. �ر����!��ن�&  وأن ��-ذ �ر����ت  (و)  

  

  .ق ا��
���� �Mرض ا�����ش

  

  75ا��ـــ�دة 

  

، ور�(�� �.دد ا��	�ط .�70	�	� �K\راض ا���Nوص $���A �� ا��	ر��ن (أ) و (ب) �ن ا���دة   (أ)

ي ���ن �/�ر ا��	ر�ر ا��د�J، أو �/�ر ا�!�را��'�� �� ا��ر����ت ا��ر$��، �.ق ����/� ا�و���� �
���� أ

  أي $����ت ����ش 'رت �Nدده، ا�? أن ��) �واد �وو��؛

  

�.ق �����/�ن �
���� أي ���ن �م  70و�.	�	� �\Kراض ا���Nوص $���A �� ا��	رة (ج) �ن ا���دة   (ب)

�ن ‘ 3‘�	� ���	رة ا��ر$�� ، أو و91�ن ا��	رة (د) �ن ا���دة ‘ 3‘ا�;غ ا�و���� �) إ�� و�	� ���	رة ا��ر$�� 

  ؛94ا��	رة (د) �ن ا���دة 

  

، � �.ق �����/�ن ا� �
���� ا��	�ط ا�!�را��'�� 71و�.	�	� �\Kراض ا���Nوص $���A �� ا���دة   (ج)

  ؛57 - 50ا��.ددة �� ا��ر����ت ا��ر$�� و�
���� ا�!';ت ا��و'ودة $�; ����واد 

  

أن ھ��ك أي ظروف �Kر �H�و�� ��ط�ب ا��و!& �� �رض ��ود $�?  ن�ر����!��واذا .دث أن ا$��رت   (د)

وا�و���� ا�? و�& �ر����ت �Aدف ����ن ا�و���� �ن  �ر����!��ن.ق ا�و���� �� ا��
����، �!�رع 

���ء ��!ؤو�����A ا�ر����� �& �را$�ة ھذه ا�	�ود. و�	وم ا��د�ر ا�
�م ���;غ ا��'�س ��ل �ر��ب �ن ھذا Xا

  ا�	��ل.

  

  76ا��ـــ�دة 

  

وا�و���� �ورا اذا �/Hت ظروف ���ن أن ��ط�ب $����ت ����ش ا!�(����J �.	�	�  �ر����!��ن��/�ور   

  . و���'� �Aذه ا��/�ورات �'وز ��و����:K\�72راض ا���Nوص $���A �� ا���دة 

  

���ت ����ش ������� ا�? $����ت ا�����ش ا�رو����� ا���Nوص $���A  (أ)  �
�� ا��واد  أن �	وم �

  ؛81 - 77
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�و��ت أو أ���ن ������� ا�? ��ك ا���Nوص $���A  -�ر����!��ن������ق �& -وأن �
��ن   (ب)  
�

؛ 22و  21. و��م �!و�� أي �زاع .ول ا�.�'� ا�? �
���� ا����� ط�	� ����د��ن ��75 ا���دة 

أن ��-ذھ�  اذا ���ت ھ��ك ا'راءات 'وھر�� و$�'�� �'ب $18�? أن ��ط�ق ا���دة 

  .�ر����!��ن

  

�A���)�ت ا�����ش ا�رو����� و���  �وا�ر $�

  

  77ا��ـــ�دة 

  

�? ا�.د ا%د�? ا����ق �& �
���� ����ذ   $ �Aد��و �A���)�ت ا�����ش ا�رو����� و����	Nر ا�و���� $دد $�

TA أ��ل ا%!���ب ا'راءات ا������ت ا���Nوص $���A �� ھذا ا����ق، �را$�� أ��ل �و��ت، و$���A أن ���

.�A� �.����وارد ا�����ش ا�دا �� ا!�-دام �N��  وأ�(رھ� ا

  

  78ا��ـــ�دة 

  

��� ����ش رو����� وا.دة !�و�� �� .��� ا��را�ق و���طق ���س ا��واد   �
�'وز ��و���� أن �	وم �

-�!�  -أ�A�� أ��ر-ا��و'ودة -�رج ا��را�ق، ا��� � ��'�وز �.�واھ� أو -ر'�A ا�!�وي �ن ا��واد ا��وو�� 

.���
�و'را��ت ���  

  

  79ا��ـــ�دة 

  

�.دد $دد $����ت ا�����ش ا�رو����� و�(����A و�د��A و�و����A وأ!�و��A، �� .��� ا��را�ق ا��� ��'�وز   

�? أ!�س �ظ�م ����/� � ��ون �� $ ،���
�.�واھ� أو -ر'�A ا�!�وي �ن ا��واد ا��وو�� -�!� ���و'را��ت �

�م �!��ر �.ر�� ا��واد ا�.��� ا�	$ ?�Nوى أو ا�.د�� أ�(ر �(��� ��� ھو �روري و��ف �'
ل ا�و���� $

  ا��وو�� و�-زو��A، و�.دد ا�'Aد ا�����/� ا�رو���� ا%�N? �� ھذه ا��را�ق $�? ا��.و ا�����:

  

���ت ا�����ش ا�رو��  (أ)  �
� ?N���� �� �� .��� ا����$;ت وا��-�زن ا��-�و��، �.دد ا��'�وع ا%

  ا�!�� �� .دود !دس !�� $�ل ����/� �/Hن �ل �ن ھذه ا��را�ق؛

  

�?   (ب)  $ �A، ا��� ��طوي �/�ط��-�و�-�زن ا��$;ت وا����ر ا��K ،را�ق ا%-رى�و�� .��� ا�

%، �.دد ا��'�وع ا%�N? 5ا!�-دام ا���و�و��وم أو ا��ورا��وم ا��(رى ��!�� أ�(ر �ن 

���ت ا�����ش ا�رو����� ��
ا�'ذر ×   �30 ا�!��، �ن أ'ل �ل �ر�ق �ن ھذه ا���J، ��� �د�) �

ا��ر��
� �ـ "ف" �وم $�ل ����/� �� ا�!��، $�? ا$���ر أن "ف" ��(ل ا��-زون أو ا�-رج 

�.!و�� ������و'را��ت ا��
���، ا� أن ا�.د ا%�N?  -أ�A�� أ��ر-ا�!�وي �ن ا��واد ا��وو�ـــــ� 

  !�� $�ل ����/�؛ 1ر5��را�ق �ن ��ون أد�? �ن ا��	رر %ي وا.د �ن ھذه ا

  

و�� .��� ا��را�ق ا��� � �/���A ا��	ر��ن (أ) أو (ب)، �.دد ا��'�وع ا%�N? ا�!�وي   (ج)  

���ت ا�����ش ا�رو�����، �ن أ'ل �ل �ر�ق �ن ھذه ا���J، ��� �د�) (�ث !�� $�ل ����/� �
�
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�? ا$���ر أن "ف" ��(ل ا��-زون أو ف �ن أ��م ا�����ش �� ا�!��، × 0ر���4ف ا��) $

  �.!و�� ������و'را��ت ا��
���. -أ�A�� أ��ر-ا�-رج ا�!�وي �ن ا��واد ا��وو�� 

  


د�ل ا%ر��م ا��.ددة ��'Aد ا�����/� ا%�N? ا���Nوص $��) ��  �ر����!��نو�'وز أن ���ق � ?�وا�و���� $

  ھذه ا���دة ��? �رر ا��'�س أن ھذا ا��
د�ل �
	ول.

  

  80ا��ـــ�دة 

  

���ت ا�����ش ا�رو����� 79 - 77رھ�� �H.��م ا��واد   �
� ��
، �/�ل ا��
���ر ا��� �!�-دم ��.د�د ا�
دد ا��

:��� �� �Aو�����ت و�د��A و�و����A وأ!�
  �� أي �ر�ق و�(��� ھذه ا�

  

�ردات ، و$�? و') ا�-Nوص ھل ھ� !���J أم �.�واة �� $دد �ن ا��/�ل ا��واد ا��وو��  (أ)  

��، و�� ھو �ر����A ا�������J، وھل ھ� N����ا�(راء أم /د�دة  -�� .��� ا��ورا��وم-ا ���
�

  ا�(راء، وا������ �
�����A؛

  

�� ا��را�ق �ن ا���.�� ��.Nر وا��را��� �ر����!��نو�
���� �ظ�م   (ب)  M/� ;ل	دى ا!�� ��و� !� ،

�� ����ذ  �ر����!��ن�، وا�? أي �دى ذھ�ت ��.Nر وا��را�� �ر����!��نا�وظ���� $ن �ظ�م 

؛ وا�!ر$� ا��� ��م ��A �	د�م ا��	�ر�ر ا�? ا�و����؛ و�دى ا�!�ق 31ا��دا��ر ا��.ددة �� ا���دة 

ھذه ا��	�ر�ر �& $����ت ا��.	ق ا��!�	�� ا��� �	وم ��A ا�و����؛ و�	دار ود�� ا��واد �Kر 

  ا��.Nورة .!��� �.		ت ��) ا�و����؛

  

و� !��� $دد وأ�واع ا��را�ق ا���  �ر����!��ن و-J�Nص دورة ا�و�ود ا��ووي ا��� �!�-د��A  (ج)  

�ق 
������ت، و�� �Aذه ا��را�ق �ن -J�Nص ��� �
�.�وي $�? �واد �وو�� -��

ر �N��م ھذه ا��را�ق ا��.	ق �ن  ��������ت، و-Nو�N در'� ا�.�واء؛ وا�? أي �دى ��!8

�و��ت .ر�� و�-زون ا��واد ا��و
و��؛ وا�? أي �دى ���ن أن �	�م $;�� �را�ط ���� ��ن ا��

  ا�واردة �ن �-��ف ���طق ���س ا��واد؛

  

، و� !��� �در ا��واد ا��وو�� ا��!���� �ن دول أ-رى أو ا��ر!�� ا�? دول وا��را�ط ا�دو��  (د)  

����؛ و�دى أ-رى %Kراض ا�!�-دام أو ا��
��'�؛ وأي أ�/ط� �.	ق �Nددھ� ���ر!�A ا�و

  وا%�/ط� ا��وو�� ��Mرھ� �ن ا�دول؛ �ر����!��نا��را�ط ��ن ا%�/ط� ا��وو�� �

  

.��J�N وأ-ذ $���ت X، ��� �� ذ�ك ا!�-دام ا��	���ت اوا��طورات ا��	��� �� �'�ل ا������ت  (ھـ)  

  $/وا��J ��	��م .ر�� ا��واد ا��وو��.

  

  81ا��ـــ�دة 

  

  أن 'Aد ا�����ش �ر�ز �دون ��رر $�? �را�ق �
���. �ر����!��ناذا رأت وا�و����  �ر����!��ن��/�ور   
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���ت ا�����ش�
  ا�-ط�ر �

  

  82ا��ـــ�دة 

  

��ل وNول ا����/�ن ا�? ا��را�ق أو ا�? ���طق ���س ا��واد  �ر����!��ن-ط�ر _�	وم ا�و���� �   �	�!�

  ا��و'ودة -�رج ا��را�ق، وذ�ك $�? ا��.و ا�����:

  

: 70ل $����ت ا�����ش ا��.ددة ا%Kراض ا���Nوص $���A �� ا��	رة (ج) �ن ا���دة �ن أ'  (أ)  

�? ا%�ل؛ و�ن أ'ل $����ت ا�����ش ا���Nوص $���A �� ا��	ر��ن (أ) و (ب)  24��ل $ �$�!

��ل أ!�وع $�? ا%�ل؛47و�ذ�ك ا%�/ط� ا���Nوص $���A �� ا���دة  70�ن ا���دة  :  

  

: �� أ!رع و�ت ���ن ����72ش ا�!�(����J ا���Nوص $���A �� ا���دة و�ن أ'ل $����ت ا�  (ب)  

�? أن ��ون ��Aو�� أن ا�-ط�ر 76وا�و���� $�; �����دة  �ر����!��ن��� ا��/�ور ��ن $ ،

  �	دوم ا����/�ن �/�ل �� ا�
�دة 'زءا �ن ا��/�ورات؛

  

�? ا%�ل  24: ��ل 71ة و�ن أ'ل $����ت ا�����ش ا�رو����� ا���Nوص $���A �� ا���د  (ج)  $ �$�!

و�ذ�ك ا��-�زن ا��-�و��  ��79 �� �-ص ا��را�ق ا��/�ر ا���A �� ا��	رة (ب) �ن ا���دة 

�و�و��وم أو $�? �ورا��وم �(رى ��!�� أ�(ر �ن � ?�%؛ و��ل أ!�وع $�? ا%�ل 5ا�.�و�� $

  �� '��& ا�.��ت ا%-رى.

  

���ت ا�����ش أ!�
��ء ا����/�ن وأن �.دد �� !��م ����/) �ن ا��را�ق و���طق ���س و�'ب أن ����ن ا�-ط�ر �

ا��واد ا��و'ودة -�رج ا��را�ق، وا��دد ا��� !��م ���A ھذا ا�����ش. واذا ��ن ا����/ون !��Hون �ن ���ن -�رج 

  .�ر����!��ن-ط�ر ����ن و�و$د وNو�Aم ا�? �X	وم ا�و���� �!�	� �� �ر����!��نأرا�� 

  

  83ا��ـــ�دة 

  

، �'وز ��و����، ��د��ر ������، أن �	وم دون إ-ط�ر �!�ق �'زء N�82رف ا��ظر $ن أ.��م ا���دة   

و�	� ���دأ أ-ذ ا�
���ت $/وا��J. و�دى ����H� �Aي  79�ن $����ت ا�����ش ا�رو����� ا���Nوص $���A �� ا���دة 

�د��) ��A $�; ����	رة (ب)  �ر����!��ن����ش ���'e، ��& ا�و���� �� ���ل .!����A أي �ر����M/� Tل ��ون 

دور��  �ر����!��ن. و�	وم �وق ذ�ك، �در ا��!�ط�ع، و$�? أ!�س �ر���T ا��/�Mل، �_-ط�ر 63�ن ا���دة 

 &���� أو ���'�J، �& �.د�د ا��دد ا�
��� ا��� ��و
��ر���'�A ا�����/� ا�
�م و�� ��طوي $��) �ن $����ت ����ش �

���ت�$ �A�� د  أن �'ريA' ن� �A
ا�����ش ا��ذ�ورة. و��ذل ا�و����، �دى ����H� �Aي ����ش ���'e، �ل �� �!

�د �وا')  ����� ا��را�ق، وا�
� ��  �ر����!��ن���-��ف ا�? أد�? .د ���ن �ن أي ��N$ب $�M/�و

�� ا�واردة �� ا���د��ــــن N�م ذات ا��ذل 88و  43ا$���رھ� ا%.�� ���!��ن. ����ر� � ��ل �د A' ن� �A
!

  ���!�ر �A�� ا����/�ن.
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  �!��ـ� ا����/�ـــــن

  

  84ا��ـــ�دة 

  

  ��ط�ق ا�'راءات ا������ $�? �!��� ا����/�ن:  

  

-ط�� ��!م �ل �وظف �� ا�و���� �	�رح �!���) ���/�  �ر����!��ن�	وم ا��د�ر ا�
�م ���;غ   (أ)  

�ق �)؛و��ؤھ;�) و'�!��) ور���)، و�Hي ���N �ر����!��ن�دى 
  �ل ���دة أ-رى ��

  

�	��A ھذا ا���راح، ���;غ ا��د�ر ا�
�م  �ر����!��نو�	وم   (ب)  � ���� �Kون ا%��م ا�(;(�ن ا��� �

  ��� اذا ���ت �	�ل ھذا ا���راح؛

  

��)   (ج)  ���� $داد ا����/�ن ا��-�NNن ��A.  �ر����!��نو�'وز ���د�ر ا�
�م أن �!�� �ل �وظف 

  �Aذه ا��!���ت؛ ر����!��ن�و�	وم ���;غ 

  

 �ر����!��ن�;غ _أو ����درة /-��N ��)، � �ر����!��نو�	وم ا��د�ر ا�
�م، ا!�'��� �ط�ب �ن   (د)  

  ��Mء �!��� أي �وظف ��ن �د !��ه ���/� �د��A._�ورا �

  

�ق ������/�ن ا�;ز��ن �;�ط;ع ��%�/ط� ا���Nوص $���A �� ا���دة 
���ت ا�����ش  و��	��م 47أ�� ���� ���
�

، ��!���ل ا'راءات ا��!���، 70ا��.ددة ا�Mرض ا���Nوص $���A �� ا��	ر��ن ا��ر$���ن (أ) و (ب) �ن ا���دة 

.!ب ا����ن، -;ل ا%��م ا�(;(�ن ا��� ��� �دء ���ذ ھذا ا����ق. ��ذا ظAر أن �ن ا��!�.�ل ا�	��م �Aذه ا��!��� 

�� ��م �!��� ���/�A��ل ھذه ا;-.���  ن �Aذه ا���Aم �Nورة �ؤ

  

  85ا��ـــ�دة 

  

   C��!��ن�����)  �ر���ت �!�ش ����ل �� ��رات ا�د-ول ا�;ز�/H� ����� �$ر! ?N�H� أو �'دد

  .�ر����!��ن�

  

�وك ا����/�ن وز��را�Aم!  

  

  86ا��ـــ�دة 

  

، ���A�Aم 74 - 70وا��واد  �47	وم ا����/ون، $�د ���ر!�Aم وظ�A�Jم ا���Nوص $���A �� ا���دة   

 (
��A، أو إ$��� أو �H-�ر �/��د ا��را�ق أو إ$�? �.و ����دون ��M/� ل أو�M/���.�ق ا%ذى �H����A. إ$دادھ� �

 .���و$�? و') ا�-Nوص، � �	و�ون ھم أ��!Aم ��/�Mل أي �ر�ق و� �H�رون �وظ�� أي �ر�ق ���	��م �Hي $�

���ت �
��� �� �ر�ق  74و  �73د��ن واذا ا$��ر ا����/ون أن ھ��ك .�'� ��	��? ا���
�د$و ا�? ���م ا��/Mل �

��Aم أن �	د�وا ط��� �Aذا ا�-Nوص.
� ��  
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  87ا��ـــ�دة 

  

، و-Nو�N ا�? ا!�
��ل �
ض ا��
دات �Nدد �ر����!��ناذا ا.��ج ا����/ون ا�? -د��ت ��و�رة ��   

  �م ��ك ا�-د��ت وا!�
��ل ا����/�ن �Aذه ا��
دات.��!�Aل �	د �ر����!��ن$����ت ا�����ش ا��� �	و�ون ��A، �	وم 

  

  88ا��ـــ�دة 

  

أن �'
ل ��(���A �را�	ون ا����/�ن أ(��ء $����ت ا�����ش ا��� �	و�ون ��A، �/رط أ�  �ر����!��ن�.ق �  

��Aم $�? �.و آ-ر $ن ���ر!� وظ�A�Jم.إ�!�ر ذ�ك $ن �H-�ر $�ل ا����/�ن أو �$  

  

  ا��&�ـــــقا��,�دات ا��0.� �5��ط� 

  ا��$ �!ط�/ �,� ا�و����

  

  89ا��ـــ�دة 

  

��: �ر����!��ن�.�ط ا�و����   � ��� ���$  

  

���ت ا�����ش، وذ�ك $�? ��رات �.دد �� ا��ر����ت ا��ر$��؛  (أ)  �$ TJ���  

  

وذ�ك  �ر����!��نوا�!����'�ت ا��� -�Nت ا���A �ن أ�/ط� ا��.	ق ا��� ���ت ��A ��   (ب)  

�? /�ل$ �NوN-  ت�/�Aدات �Nدد �ل ��ط	� �ن ���طق ���س ا��واد، �.رر �� أ!رع و

  ���م ���س ا��واد.إ���ن �
د ���م ا�و���� �'رد ��دي ���-زون وا��.	ق �ن ھذا ا�'رد و

  

  �����ت ا���ل ا�دو��ــــــ�

  

  90ا��ـــ�دة 

  

  أ.��م $��ــــــ�

  

������ت أو ا��ط�وب ا  � �
������ت ��و'ب ھذا ا����ق ا��واد ا��وو�� ا��� ��ون -��� �A$��-

  :�ر����!��نو��ون �و�& �	ل دو��، �
��ر %Kراض ھذا ا����ق �.ت �!ؤو��� 

  

: ��ذ ا��.ظ� ا��� ����A�� �A ھذه ا��!ؤو��� ����!�� �ر����!��ن�� .��� ا�!��راد ا�? دا-ل   (أ)  

 �A�� لN� ���ظ� ا.��دو�� ا��Nدرة، و�� �و$د � ��H-ر $ن ا�� ��ا��واد ا�? ا�'�A ا��ر!

  ا���A؛

  

�ك �ر����!��نو�� .��� ا��Nد�ر ا�? -�رج   (ب)  � ��	�: .�? ا��.ظ� ا��� ��و�? ���A ا�دو�� ا���

.�A��ا ��  ا��!ؤو��� و�� �و$د � ��H-ر $ن ا��.ظ� ا��� �Nل ���A ا��واد ا�? ا�'�A ا��ر!
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��	ط� ا��� ��م $�دھ� ا��	�ل ا��!ؤو���. و�ن �
��ر ھذه و�	وم ا�دول ا��
��� �و�& �ر����ت �;J�� ��.د�د ا
 ?�$ �
�أو $�? أي دو�� أ-رى ��'رد أن ا��واد ا��وو�� �
�ر  �ر����!��نا��!ؤو��� $ن ا��واد ا��وو�� وا

  'واءھ�، أو ��	ل $�? !���� �ر�& $���A أو �� ا.دى ط�Jرا��A.أأرا���A أو 
  

  �ر����!��ن$����ت ا��	ل ا�? -�رج 
  

  91ا��ـــ�دة 
  

��واد �وو�� -��
�  �ر����!��نا�و���� �Hي $���� �	ل �
�ز�� ا�? -�رج  �ر����!��ن�-طر   (أ)
������ت ��و'ب ھذا ا����ق، اذا ��ن وز��A ��'�وز ���و'را�� �
�� وا.دا أو اذا ��ن �ن ا��
�زم �

ا.دة �
���A �زن �ل /.�� ���A ر!�ل /.��ت ���ر�� �و'�A ا�? دو�� و_ا�	��م �� �Kون (;(� أ/Aر �
  أ�ل �ن ���و'رام �
�ل وا.د و����A �� �'�و$�A ��'�وزه.

  
�د�� ا������ ا�? $���� ا��	ل، و�!�م �� ا�.��ت   (ب)�
�م ھذا ا�-ط�ر ا�? ا�و���� �
د $	د ا��ر����ت ا��!�

  ا�
�د�� ��ل أ!�و$�ن $�? ا%�ل �ن �.��ر ا��واد ا��وو�� ��/.ن.
  

  وا�و���� $�? �Kر ھذه ا�'راءات �Nدد اX-ط�ر ا��!�ق. �ر����!��نأن ���ق  �'وز  (ج)
  

  �.دد ھذا اX-ط�ر:  (د)
  


�ن، و��ط	�   ‘1‘  �ھو�� ا��واد ا��وو�� ا��
�زم �	��A، و�ذ�ك .!ب ا����ن: �����A و�ر����A ا���و
���س ا��واد ا��� !�ؤ-ذ ���A؛  

  
  ��وو��؛وا�دو�� ا��� �و') ا���A ا��واد ا  ‘2‘  

  
  وا��وار�^ وا%���ن ا��� !��م ���A �.��ر ا��واد ا��وو�� ��/.ن؛  ‘3‘  

  
  ر!�ل ا��واد ا��وو�� و�وNو��A؛Xوا��وار�^ ا��	ر����   ‘4‘  

  
و�	ط� ا��	ل ا��� !��ط�& $�دھ� ا�دو�� ا����	�� ����!ؤو��� $ن ا��واد ا��وو��، %Kراض ھذا   ‘5‘  

�  وغ ھذه ا��	ط�.ا����ق، وا���ر�^ ا��.��ل ��
  

  92ا��ـــ�دة 
  

��� ����ش  �91�ون اX-ط�ر ا���Nوص $��) �� ا���دة   �
�و���� ا�	��م $�د ا��رورة �� C��� و.� ?�$
��ل أن ��م �	��A ا�?  �A���و�ر �A���� ن�ن ���ق .!ب ا�	واد ا��وو�� وا��.�رض ��.د�د ھو�� ا�M�ددة ا.�

�و���� �ر����!��ن-�رج � C��� ��� ،- ب�و�& أ-��م $�? ا��واد ا��وو��  -�ر����!��ن.!ب ر�A��K أو .!ب ط
��? �م �.��رھ� ��/.ن. ا� أ�) � �'وز أن ��H-ر $�? أي و') �	ل ا��واد ا��وو�� �!�ب أي ا'راء ��-ذه 

  ا�و���� أو ��ظر ا�و���� �� ا�-�ذه $�; �Aذا اX-ط�ر.
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  93ا��ــ�دة 

  

���-�ذ �� ��زم  �ر����!��ن�-�& ������ت ا�و���� �� ا�دو�� ا����	��، �	وم اذا ���ت ا��واد ا��وو�� �ن   

�? �H��د �.دوث ا��	ل �� �Kون (;(� أ/Aر �ن $ ��	��ن �ر����ت �����ن ا�و���� �ن أن �.Nل �ن ا�دو�� ا���

  ا���A. �ر����!��ن��ول ا�دو�� ا����	�� ����	�ل ا��!ؤو��� $ن ا��واد ا��وو�� �ن 

  

���  �ر����!��نت ا��	ل ا�? دا-ل $�

  

  94ا��ـــ�دة 

  

������ت  �ر����!��ن�-طر   (أ)� �A$��-وب ا�
� ا�? دا-��A ��واد �وو�� �ط�ا�و���� �Hي $���� �	ل ��و

 �� ?	���و'ب ھذا ا����ق، اذا ��ن وز��A ��'�وز ���و'را�� �
�� وا.دا، أو اذا ���ت ��و�& أن ��

��د�� �ن دو�� وا.دة �
���A �زن �ل /.�� ���A أ�ل �ن  �Kون (;(� أ/Aر $دة /.��ت �����ر

�و'رام �
�ل وا.د و����A �� �'�و$�A ��'�وزه.��  

  

�W ھذا اX-ط�ر ��و���� �� �و$د �!�ق �	در ا����ن ا��و$د ا���و�& �وNول ا��واد ا��وو��، $�? أ�   (ب)��

 (�� C�N� ر ذ�ك �� أي .�ل $ن ا���ر�^ ا�ذي-H�����واد ا��وو��. �!��ن�ر�ك ا��  ھ� ا��!ؤو�� $ن �

  

  وا�و���� $�? �Kر ھذه ا�'راءات �Nدد اX-ط�ر ا��!�ق. �ر����!��ن�'وز أن ���ق   (ج)

  

  �.دد ھذا اX-ط�ر:  (د)

  


�ن؛  ‘1‘  �  ھو�� ا��واد ا��وو��، و�ذ�ك .!ب ا����ن: �����A، و�ر����A ا���و

  

����!ؤو��� $ن ا��واد ا��وو��، %Kراض ھذا  ر����!��ن�و�	ط� ا��	ل ا��� !��ط�& $�دھ�   ‘2‘  

  ا����ق، وا���ر�^ ا��.��ل ���وغ ھذه ا��	ط�؛

  

و��ر�^ ا�وNول ا���و�&، وا����ن وا���ر�^ ا��ذ�ن �
�زم ا�	��م ��A�� ���C $�وات ا��واد   ‘3‘  

  ا��وو��.

  

  95ا��ـــ�دة 

  

��� ����ش  $�? �.و �94�ون اX-ط�ر ا���Nوص $��) �� ا���دة   �
�و���� ا�	��م $�د ا��رورة �� C���

�.ددة ا�Mرض ��.د�د ھو�� ا��واد ا��وو�� وا��.	ق .!ب ا����ن �دى ��C ا�
�وات �ن ���� و�ر��ب ��ك 

ا��واد. ا� أ�) � �'وز �H-�ر ��C ا�
�وات �!�ب أي ا'راء ��-ذه ا�و���� أو ��ظر ا�و���� �� ا�-�ذه $�; �Aذا 

  اX-ط�ر.
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  96ا��ـــ�دة 

  

  ا��	�ر�ـــر ا�-�Nــــ�

  

اذا أدت أي .�د(� أو ظروف �Kر �H�و�� ا�? '
ل  �67	ر�را -��N و�	� ����دة  �ر����!��ن�	دم   


�	د أن ھ��ك �واد �وو�� �د �	دت أو �.��ل أن ��ون �د �	دت، أو أ�) .دث �H-�ر ���ر أ(��ء ا��	ل  �ر����!��ن�

  ا�دو��.

  

  ف���ر�ــــــــــــ

  

  97ا��ـــ�دة 

  

  %Kراض ھذا ا����ق:  

  

اد-�ل ا���� ا�? !'ل .Nر أو �	ر�ر �/�ر ا�? و'ود �رق ��ن ���!�ت ا�/�.ن  ا��
د�ل�
��   -أ�ف

  و���!�ت ا��!��م أو و'ود �واد �Kر �.Nورة.

  

��	و�� ا�وارد��ن أ$;ه، �	دار ا��واد ا��وو�� ا� 79و  K% ،78راض ا���د��ن ا�-رج ا�!�وي�
��   -��ء

  !�و�� ا�? -�رج �ر�ق �
�ل �!
� ا!���.

  

'زءا �ن ا��واد ا��وو�� �
��T �و�N) و.دة %Kراض ا�.Nر �� �	ط� ���س ر�J!��،  ا�د�
ـــ��
��   -'�م

و�.دد �ر���) و����) ��'�و$� وا.دة �ن ا��وا��Nت أو ا��	���س. و���ن أن ��ون ا��واد ا��وو�� $�? /�ل 

��.!�Jب أو �.�واة �� $دN����ردات ا��ن ا��د   

  


��   -دال��
ا�وزن ا���� ��ل �ن $��Nر ا��واد ا��وو�� و���ن، .!ب ا�����ء، أن �
��  �����ت ا�د�

:��  ا��ر��ب ا��ظ�ري �� .��� ا���و�و��وم وا��ورا��وم، و��ون ا�و.دات ا�.!���� ��� �

  

  ا�'رام �ن ا���و�و��وم ا��.�وى؛  (أ)  

  

��  233-وا��ورا��وم 235-وع ا��ورا��وم، وا�'رام �ن �'�وع ا��ورا��وموا�'رام �ن �'�  (ب)  

  .��� ا��ورا��وم ا��(رى �Aذ�ن ا��ظ�ر�ن؛

  

  وا����و'رام �ن ا�(ور�وم وا��ورا��وم ا�ط��
� وا��ورا��وم ا��!���د.  (ج)  

  

��ل �	ر���A ا�? ا�و.دة ا �
�رب.و%Kراض ا$داد ا��	�ر�ر �'�& أوزان �-��ف ��ردات ا�د�%  

  

���ط	� �ن ���طق ���س ا��واد ا��'�وع ا�'�ري ���-زون ا���دي ا��.دد $�?  ا��-زون ا�د��ري�
��   -ھ�ء

  أ!�س أ.دث 'رد ���ك ا���ط	�، ����� ا��) '��& ��Mرات ا��-زون ا��� طرأت ��ذ ا'راء ذ�ك ا�'رد.
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��ر $ن ���س أدق ا���� ا�? !'ل .Nر أو �	ر�ر ��C�.N -طH �م ا�� ا��Nو�ب�
��   -واو��/��) أو �

�ق �).�Xرادھ� �� ا�!'ل أو ا��	ر�ر. و�'ب أن �.دد �ل �Nو�ب اإ����� !�ق 
  ���� ا��� ��

  

و.دة -��N �!�-دم �� �ط��ق ا������ت $�? ا��واد ا��وو��. و�.!ب  ا����و'رام ا��
�ل�
��   -زاي

  ا����و'را��ت ا��
��� �Hن �ؤ-ذ:

  

  وم: وز�) ������و'را��ت؛�� .��� ا���و�و��  (أ)  

  

%): ���T �رب وز�) 1( 0ر01و�� .��� ا��ورا��وم ا��(رى ��� �
�دل أو ��وق   (ب)  

�و'را��ت �� �ر�& ا(راJ)؛�����  

  

�ل �ن   (ج)  H� (رى�ن 1( 0ر01و�� .��� ا��ورا��وم ا��ر )�H� ن�0ر5ر (005%) و� T��� :(%

  ؛0ر�0001رب وز�) ������و'را��ت �� 

  

%) أو أ�ل، و.��� ا�(ور�وم: 0ر5( 0ر005(راؤه إ.��� ا��ورا��وم ا��!���د ا�ذي ��ون  و��  (د)  

  .0رT���00005 �رب ا�وزن ������و'را��ت �� 

  

ا�? ا�وزن ا����  235-وا��ورا��وم 233-�!�� ا�وزن ا�'���� ��ظ�ري ا��ورا��وم (ــراءXا�
��   - .�ء

��ورا��وم �.ل ا�(راء.�  

  

  :قا��ر��
��   -ط�ء

  


� �$�دة ا��
��'�، أو إ���$;، أو �ر�	� .ر'�، أو ��N& �.و�ل، أو ��N&   (أ)  �N� ج، أو���

��؛N��� ة -زنH/�� ر، أوJل ا��ظ�N�� �
�N�  

  

�و'رام �
�ل وا.د.  (ب)  �� ?�  أو أي ���ن �ن ا��
��د أن �!�-دم ��) �واد �وو�� �����ت �ز�د $

  

ا��	�Nن، �.!و��ن د�
� �د�
�، �� ���� ا��واد ا��وو�� ا��و'ودة �� ا�ز��دة أو  ��Mر ا��-زون�
��   -��ء

  ��ط	� �	��س ا��واد. وھذا ا���Mر ���ن أن ��طوي $�? أ.د ا%�ر�ن ا������ن:

  

  .��ت ا�ز��دة:  (أ)  

  

  ا!��ـــــراد؛  ‘1‘    

  

وورود ����ت �ن �Nدر دا-��: إ�� �ن ���طق أ-رى �	��س ا��واد أو �ن �/�ط   ‘2‘    

�Kت؛����أو �� �.ظ� �دء �ط��ق ا�� (���  ر -��& �������ت (�Kر !

  

  �/ط�ر�� -��N �� ���$ل؛إوا���ج �ووي: ا���ج �واد   ‘3‘    
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    ‘4‘   �� �A�� ة��
ور�& ا�$��ء: ا�
ودة ا�? �ط��ق ا������ت $�? �واد �وو�� ���ت �

.�A���� أو �A�ا�!��ق �!�ب و') ا!�-دا  

  

  .��ت ا��	Nــــ�ن:  (ب)  

  

  �Nد�ـــــر؛  ‘1‘    

  

و/.ن ا�? ا�دا-ل: /.��ت ا�? ���طق أ-رى �	��س ا��واد؛ أو /.��ت �ن أ'ل �/�ط   ‘2‘    

  �Kر -��& �������ت (�Kر !���)؛

  

و�	دان �ووي: �	دان �واد �وو�� %��A �.و�ت ا�? $�Nر آ-ر (أو أ�(ر) أو �ظ�ر آ-ر   ‘3‘    

  (أو أ�(ر) ��
ل ���$;ت �وو��؛

  

ت �	�!�: �واد �وو�� ��!ت، أو �درت $�? أ!�س ���!�ت، (م �م ا��-�ص و����  ‘4‘    

�C �;!�-دام ا��ووي؛N� د
  ���A �.�ث �م �

  

و�����ت �!��	�ة: �واد �وو�� �و�دت $�? إ(ر ا��
��'� أو $�? إ(ر .�دث �� ا��/�Mل،   ‘5‘    

�� �;!�-;ص �ؤ��� و��ن -ز�ت؛���  وا$��رت �Kر 

  

  �واد �وو�� �ن ا������ت �!�ب و') ا!�-دا��A أو �����A؛$��ء إ$��ء: إو  ‘6‘    

  

وو'وه �	دان أ-رى: ����	دان ا�
�رض (أي �	دان �واد �وو�� $ن �Kر $�د، و��ن   ‘7‘    

.����) أو ا�!ر�M/� دث�. �'��� ،�A$�'ا�? ا!�ر (
�? �.و � !��ل �$  

  


��   - ��ف���!�Jس ا�ر��	ط� ا�	واد ا��وو ��ر ��) ا�Aظ� �����ن أ'ل �.د�د �س ��	�� ����� �A�
�? �.و �'$ ��

.ر�� ا��واد أو �-زون ا��واد. و������� ��ن �	�ط ا�	��س ا�ر�J!�� �/�ل ا�د-ل وا�-رج (��� �� ذ�ك ا�����ت 

.�A��  ا��	�!�) وا��-�زن ا��و'ودة �� ���طق ���س ا��واد، و���� � �A	�Nر $

  

�وم $�ل ����/�، ��$���ر أن �وم ا�
�ل ھو �وم  300، 79ا���دة ، %Kراض !�� ا�
�ل ا�����/��
��   -�م

  �.ق ��) ����ش �رد أن �
��ن �ر�	� �� �� أي .�ن ��دة أ��Nھ� (���� !�$�ت.

  

  ��ط	� دا-ل �ر�ق �� أو -�ر') �.�ث: ��ط	� ���س ا��واد�
��   -��م

  

  �	��س ا��واد أو ا�? -�ر'�A؛ ���ن �.د�د ���� ا��واد ا��وو�� ا���	و�� ا�? دا-ل �ل ��ط	�  (أ)  

  

و���ن $�د ا��زوم، و�	� �'راءات �.ددة، �
��ن ا��-زون ا���دي �ن ا��واد ا��وو�� �� �ل   (ب)  

  ��ط	� �	��س ا��واد،
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  وذ�ك ��� ���ن �.د�د ر�Nد ا��واد %Kراض �����ت ا�و����.
  

  -زون ا���دي.ا��رق ��ن ا��-زون ا�د��ري وا�� ا��واد �Kر ا��.Nورة�
��   -�ون
  

�/ط�ر�� -��N �ن ا��وع ا��.دد �� ا���دة إأي �واد �Nدر�� أو أي �واد  ا��واد ا��وو���
��   -!�ن
ا�
/ر�ن �ن ا��ظ�م ا%!�!�. و� �'وز ��!�ر �Nط�C "ا��واد ا��Nدر��" ��
�? أ�) ��ط�ق $�? ا�ر��ز أو 

�-ذ ا��'�س أي �رار ��	��? ا���دة ا�
/ر�ن �ن �-���ت ا�ر��ز. واذا .دث، �
د �دء ���ذ ھذا ا����ق، أن ا
�/ط�ر�� -��N"، ��ن ھذا ا�	رار � إا��ظ�م ا%!�!� ���ف 'د�دا ا�? ا��واد ا��� �
��ر "�Nدر�ـــ�" أو "

 (����  .�ر����!��ن��ون ���ذ ا���
ول ��و'ب ھذا ا����ق ا� �
د أن ��ون �د 
  

د�
�ت ا��واد ا��وو��، !واء ا��	�!� أو ا��	درة ���/�	�ق �'�وع �ل ����ت  ا��-زون ا���دي�
��   -$�ن
  و�	� �'راءات �.ددة، ا����.� �� و�ت �
�ن �� دا-ل ��ط	� �	��س ا��واد ا��وو��.

  

ا��رق ��ن ���� ا��واد ا��وو�� �د�
� �� ��� .ددت ��  ا��رق ��ن ���!�ت ا�/�.ن و���!�ت ا��!��م�
��   -��ء

�م.��ط	� ���س ا��واد ا���!��� �
�/�.ن و��ن ھذه ا����� ��� ��!ت �� ��ط	� ���س ا��واد ا����� �
��  

  

�و��ت �!�-د��  ا������ت ا%!�!���
��   - �Nد
�و��ت �!'�� أ(��ء $����ت ا�	��س أو ا��
��رة، أو �
�

 �N�- واد ا��وو�� و�و��ر �����ت�د�د ھو�� ا�.�� C�!� ت��و�
���د�
�. وھذا �/�	�ق $;�� �'ر����، وھ� �

��ت، و$وا�ل ا��.و�ل ا��!�-د�� ��.د�د وزن ا�
�Nر،  b�ر�(;: وزن ا��ل �د �/�
�� أن "ا������ت ا%!�!��" �

�� ��ن �ؤ/رات ا�.'م و�ؤ/رات ا��Mط، ;
وا��(��ل ا��و$�، و�!�� �ر��ز ا�
�Nر، وا��
د�ت ا��ظ�ر��، وا�

�� ��ن ا���و�و��وم ا����T وا�ط��� ا�;
  �و�bدة.وا�

  

��ف-   ��
�و��ت ا��N����� ��م ��) ا�.Nول $�?،  ا��	ط� ا�!�را��'���
����� �-��را أ(��ء �.ص ا��

�و��ت ا��� �/�ل 
�و��ت ا�واردة �ن !�Jر ا��	�ط -وا��.	ق �ن، ا��
���� �Aد�� و$�د ر�ط�
�� ا�ظروف ا�

�
�و��ت ا��رور�� وا������ �����ذ � -ا�!�را��'�� �'��
دا��ر ا������ت. و���ن أن ��ون "ا��	ط� ا��

.���  ا�!�را��'��" أي ���ن ��م ��) ا'راء ���!�ت أ!�!�� ��Nل �.Nر ا��واد و���ذ ��) �دا��ر �;.�واء وا��را

  

  
����ً رو!���ا��'��ز��� وا���ن ��ن �!�-��ن �����M 2005ا��وم ا�!��& $/ر �ن أ��ر/����و ����� �� � � �&رر $ ،

  !�و��ن �� ا�.'��.�Hن ا���Nن ��
 

    ا�و���� ا�دو��� ��ط��� ا�ذر��:$ن                   :�ر�������ن $ن

  

  

(&��  (�و��&)                    (�و
  

  �.�د ا��راد$�                  ر/�د ��ر�دوف

  ا��د�ر ا�
�م                  وز�ر ا�-�ر'��




