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وا"و��"�) ا"دو"��) "�ط�0�) ا"ذر��) "%ط���ق ا"-����ت ���  ا"�و+�و���ن *�(ور��)  �رد ص ا&%$�ق ا"�! �ود -١

�� ھذه ا"و�5 ) "�� �ط�3 ���4 *��3 ا
�-��ء.  ً�9��*��س  و���نإط�ر �!�ھدة �دم ا%;�ر ا
��:) ا"وو�) ��%
 �٢٣�) ا"�و+�و، ��� وُوD0�3 ا&%$��ق ��� �رازا���ل، *�(ور. ٢٠٠٩أ��ول/���%��ر  ٨ا&%$��ق ��� 0د أ0ّر ا"�:��ظ�ن 
�� ـD و50م ،  ٢٠١٠آذار/��رس  ،����، ا"��� ��٢٠١٠���ن/أ�ر�ل  3١٣ .  

  
���  ٢٤و0د �دأ $�ذ ا&%$�ق، ��Jْ ��"���دة  -٢ ،4�، أي ��� ا"%��ر�L ا"�ذي ٢٠١١ %;�ر�ن ا
ول/أ�%�و�ر �٢٨

�ت ا"�%ط����ت ا" �و��) وا"د��%ور�) ا��%و ا"�و+�وإ9ط�راً 9ط���ً �$��د ��Mن  ا"�و+و%� ت ��4 ا"و��") �ن *�(ور�) 
�� ا"%�ر�L ذا4% ،4� (�   ."�دء $�ذه. و�دأ $�ذ ا"�رو%و�ول، ��Jً ��"��دة ا"�5
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INFCIRC/831 

 ا"�ر�ق

  ا�%و�$وا����ود ��ن ��#ور��  ا"�!�ق

  وا�و%��� ا�دو��� �)ط�&� ا�ذر�� ��ط��ق ا�*����ت

  ,+ إط�ر ���ھدة �دم ا����ر ا.�)-� ا��وو��

�� �� ��� " ا"�و+و*�(ور�)  "�� ��ت   Oو(ا"%� �%د�+�� �!�ھدة �دم ا%;�ر ا
��:)  طر��ً ") ا"�و
��� ��� ���� "ا"�!�ھ�دة") O%د��� ��وو�) (ا"%�دن و�و���و ووا;�طن ���  ا"" ���ا"%�� ��%S ���ب ا"%و�0�3 ���(�� 

  ؛١٩٧٠آذار/��رس  ٥ود�9ت :�ز ا"$�ذ ��  ١٩٦٨%�وز/�و"�4  ١

  �ن ا"��دة ا"�5"5) �ن ا"�!�ھدة %ص ��O �� ���: ١ا"$ رة  و"�� ��ت  

وو�) ا
طراف �� ا"�!�ھ�دة ��Mن % ��ل -����ت %:�دد    (:��
"%%!(د �ل دو") �ن ا"دول �Zر ا":�Yزة 
�� ا%$�ق �%!�ن ا"%$�وض ���4 و� �ده ��3 ا"و��"�) ا"دو"��) "�ط�0�) ا"ذر��)  �)%+�� ً�� �ظ��م ا
�����  و�"

) "�ط�0) ا"ذر�) وظ�م -���%(�، و%�ون ا"+��) ا"و:�دة �ن ذ"ك ا&%$��ق ا"%: �ق ��ن و���ء "�و��") ا"دو"�
ا"دو") ��&"%زا��ت ا"%� %!(دت �(�� ��و*�ب ھ�ذه ا"�!�ھ�دة �+��) ا":�ؤول دون %:ر��ف ا��%9دام ا"ط�0�) 

و%ط��ق ا"وو�) �ن ا
Zراض ا"����) �وب ا
��:) ا"وو�) أو ا
*(�زة ا"�%$*�رة ا"وو��) ا
9�رى. 
ات ا"-�����ت ا"�ط�و���) ���� ھ��ذه ا"����دة، ����O ا"���واد ا"����در�) وا"���واد ا&;��ط�ر�) ا"��9��) إ*��راء

���واء أ����ت %��%` أو %:-��ر أو %���%9دم ���� أي �ر���ق ��ووي ر��Y��� أم ����ت �و*��ودة 9���رج ذ"��ك 
;�ط�ر�) ا"�ر�ق. و%ط�ق ا"-���ت ا"�ط�و�) �� ھذه ا"���دة ���O *���3 ا"��واد ا"���در�) وا"��واد ا&

ا"��9) ا"��%9د�) �� *��3 ا
;ط) ا"وو�) ا"����) ا"%� ُ%��َ;ر �� أراض دا9ل %�ك ا"دو") أو %:�ت 
  و&�%(�، أو %��;ر %:ت ��طر%(� �� أي ���ن".

��� ��� ���� "ا"و��"�)") �$و-�) ��و*�ب ا"���دة  و"�� ��ت   O%د��� ��) (ا"%�ا"و��") ا"دو"�) "�ط�0) ا"ذر�

  ���� �Mن %! د �5ل ھذه ا&%$��0ت؛ا"�5"5) �ن ظ��(� ا

  �bو ن+  وا"و��") 0د ا%$ %� ��O �� ���: ا"�و

  
  
  
  
  
  



٢ 

 

  ا��زء ا.ول

  ا���#ـــد ا.���ــــ+

  ١ا��ــــ�دة 


:��م ھذا  و� �ً �ن ا"��دة ا"�5"5) �ن ا"�!�ھدة �Mن % �ل -���ت، %ط�ق  ��١"$ رة  ��Jً  ا"�و+و%%!(د   
ا"��در�) وا"�واد ا&;ط�ر�) ا"��9) ا"��%9د�) �� *��3 ا
;ط) ا"وو�)  ا&%$�ق، ��O *��3 ا"�واد

:�راً ر %:ت ��طر%(� �� أي ���ن، وذ"ك ��;َ ��َ;ر دا9ل أرا-�(� أو %:ت و&�%(� أو ا"%� %ُ ـُ ا"����) ا"%� %
  .�ن أ*ل ا"%: ق �ن أن ھذه ا"�واد & %:رف �وب �3 أ��:) وو�) أو أ*(زة �%$*رة وو�) أ9رى

  �ط��ق ا�*����ت

  ٢ا��ـــ�دة 


:���م ھ�ذا ا&%$��ق، ���O *���3 ا"��واد  و� ��ً �ن :ق ا"و��") و�ن وا*�(� أن %�$ل %ط���ق ا"-����ت،   
��َ;ر دا9��ل ـُ ا"����در�) وا"���واد ا&;��ط�ر�) ا"��9��) ا"����%9د�) ���� *����3 ا
;��ط) ا"وو���) ا"������) ا"%��� %��

��ن أ*�ل ا"%: �ق ��ن أن :��راً ر %:ت ��طر%(� �� أي ���ن، وذ"ك ��;َ ـُ أو %:ت و&�%(� أو % ا"�و+وأرا-� 
  ھذه ا"�واد & %:رف �وب �3 أ��:) وو�) أو أ*(زة �%$*رة وو�) أ9رى.

  وا�و%��� ا�%و�$وا����ون ��ن 

  ٣ا��ـــ�دة 

  وا"و��") ��O %�(�ل %$�ذ ا"-���ت ا"��وص ���(� �� ھذا ا&%$�ق. ا"�و+و%%!�ون   

  �ـــ�ت��!�ذ ا�*��

  ٤ا��ـــ�دة 

  :4M; و �ن: O�� ھذا ا&%$�ق ��$ذ ا"-���ت ا"��وص ���(� %  

أو ا"%!���ون ا"��دو"� ���� ����دان  "��و+��وا"%����) ا&0%����د�) وا"%�و"و*���)  إ��0��) �%$���دىأن   (أ)  
  ا
;ط) ا"وو�) ا"����)، ��� �� ذ"ك ا"%��دل ا"دو"� "��واد ا"وو�)؛

��� %;�+�ل  ، و�9و���ً "��و+�و��� ا
;�ط) ا"وو��) ا"�����)  ل ��J ���ررا"%�د9 �%$�دىوأن   (ب)  
  ا"�را�ق؛

:�و �3 ���ر��ت اc وأن ��ون �%$ �ً   (ج)   O�� (وو�دارة ا":��$) ا"%� �%ط��(� %���ر ا
;ط) ا"
  ا0%��دي و��Mون.



٣ 

 

  ٥ا��ـــ�دة 

) وا"������) و�Zرھ��� ���ن %%9��ذ ا"و��"��) �����) ا&:%��ط���ت ا"Jز���) ":�����) ا
���رار ا"%*�ر���  (أ)  
  ���(� �ن J9ل %$�ذ ھذا ا&%$�ق.إ"O ا"�!�و��ت ا"�ر�) ا"%� %�ل 

;ر ا"و��") و& % �ل   ‘١’  (ب)  % & O�"د إ�ون 0�ت %���9ص أي �!�و��) أو ;�ظ�أي دو"�) أو �
:��ت ���(� �ن J9ل %$�ذ ھ�ذا ا&%$��ق؛ "��ن �*�وز "(�� أن %���f �!�و���ت �:�ددة 

���� ���� ����� إ"��O &%$���ق %%���ل �%$���ذ ھ��ذا ا Oد����ذي ���) (ا"��ظ� ا"و��"��*���س �:���
�وظ$� ا"و��") ا"ذ�ن %%ط�ب �(���(م ا"ر����) ا"�%!� �) ��"-����ت إ"O "ا"�*�س") و

أن ��و���وا �����O �����م �(���ذه ا"�!�و�����ت، ;���ر�ط) أن �����ون ذ"���ك ����� ا":���دود ا"%���� 
$�ذ ھذا ا&%$�ق.��ؤو"��%(� �ا"و��")  و��ء��%�ز�(� % ��  

�*��وز � ��رار ���ن ا"�*���س ;��ر �!�و����ت ���و*زة ���ن ا"���واد ا"وو���) ا"�9-��!)   ‘٢’    

�ر ���ورة  إذا"�-���ت ��و*ب ھ�ذا ا&%$��ق، ��� (��وا� �ت ���O ذ"�ك ا"�دول ا"�!

  ���;رة.

  ٦ا��ـــ�دة 

�(�ذا ا&%$��ق، ا"%ط�ورات ا"%�و"و*��) ��� �*��ل  ���Jً %را�� ا"و��") �د %$��ذھ� ا"-����ت   (أ)  
�را���ة �����) و%��ذل �0��رى *(�دھ� "%-��ن أ�5�ل �!�"��) "�%���"�ف و%ط���ق ���دأ  ا"-���ت

ا"ر��0��) ا"$!�"��) ����O :ر���) ا"���واد ا"وو���) ا"�9-��!) "�-�����ت ��و*��ب ھ��ذا ا&%$���ق، وذ"��ك 
 4��� S����% ذي��در ا"�� "�� ،(�� ���ط ا���%را%�*�) �!� ���������%9دام أ*(��زة وو����Yل % ���) أ9��رى 

  � ��).ا"%�و"و*�� ا"راھ) أو ا"

  ، %�%9دم، ��O ���ل ا"��5ل، ا"و��Yل ا"%�"�):"�%��$)�!�"�)  �ن أ*ل -��ن أO�0  (ب)  

  ا&:%واء، �و�$4 و���) "%:د�د ��طق ��0س ا"�واد 
Zراض ا":�ر؛  ‘١’    

  "% د�ر :ر�) ا"�واد ا"وو�)؛ :���Y) وأ9ذ ا"!��ت �;واc ً��Yوا"% ��ت ا  ‘٢’    

ق ��O �� %;�%�ل ����4 دورة ا"و0�ود ا"�ووي ��ن �را:�ل ��%م ات ا"%: إ*راءو%ر��ز   ‘٣’    
 ���)��أو �!�"*��) أو ا���%!��ل أو 9��زن ا"���واد ا"وو���) ا"%��� �����ن ���� ����ر  إ%���ج

3 أ����:) وو���) أو أ*(��زة �%$*��رة وو���) أ9��رى، وا"% ����ل ���ن ��� ����ا���%9دا�(� 
م ا"و��"��) ات ا"%: �ق ���ن ا"��واد ا"وو��) ا
9��رى، ;�ر�ط) أ& �!ر0�ل ذ"��ك �0��إ*�راء

  �%ط��ق ا"-���ت ��و*ب ھذا ا&%$�ق.

  ا��ظ�م ا�وط�+ ��را&�� ا��واد ا��وو��

  ٧ا��ــ�دة 

;��  (أ)  %g و��+":���ر و�را�0��) *����3 ا"���واد ا"وو���) ا"�9-��!) "�-�����ت  ظ�����ً و%%!ّ(��د  ا"�و
  ��و*ب ھذا ا&%$�ق.



٤ 

 

:�و ���(��   (ب)   O�� ت�ا"��واد ا"وو��) "�م %:�رف وھ�� %��%و5ق ��ن أن  –%ط�ق ا"و��") ا"-��
�ن أن  – �ن ا&�%9دا��ت ا"����) �وب �3 أ��:) وو�) أو أ*(زة �%$*رة وو�) أ9رى

و�;���ل ھ��ذا ا"%: ��ق، ���� *����) أ���ور،  ا"�و+��و� ظ���م إ"�(��%%: ��ق ���ن ا"%���Y` ا"%��� %و���ل 
� ��ن ات ا"�:�ددة ��� ا"*�زء ا"5��*�راء"i و� ��ً ����0ت و�J:ظ�ت ��% �) % �وم �(�� ا"و��"�) 

ھذا ا&%$�ق. و��O ا"و��")، �د ا-ط�J(� �(�ذا ا"%: �ق، أن %-�3 �و-�3 ا&�%���ر ا"وا*�ب 
ظ�م " (�  .ا"�و+و�دى ا"$!�"�) ا"% 

  �زو�ـد ا�و%��� �����)و��ت

  ٨ا��ــ�دة 

$��ذاً "�$�") %$�ذ ا"-���ت ��و*ب ھذا ا&%$��ق   (أ)  %  ً&��!� و� ��ً  –�%زو��د ا"و��"�)  ا"�و+�و، % �وم 
��!�و���ت ��ن ا"��واد ا"وو��) ا"�9-�!) "�-����ت  – 
:��م ا"*�زء ا"5��� ��ن ھ�ذا ا&%$��ق

  ��و*ب ھذا ا&%$�ق و��� "��را�ق �ن ���ت ذات ��) �%ط��ق ا"-���ت ��O %�ك ا"�واد.

& %ط�ب ا"و��"�) ��وى ا":�د ا
د�O ��ن ا"�!�و���ت وا"�����ت ا"Jز��) &-�ط�J(�   ‘١’  (ب)  
وط) �(� ��و*ب ھذا ا&%$�ق.��"��ؤو"��ت ا�"  

    ’٢‘   O���� ت�% %���ر ا"�!�و����ت ���ن ا"�را���ق ����O ا":��د ا
د��O ا"��Jزم "%ط����ق ا"-����
  ا"�واد ا"وو�) ا"�9-!) "�-���ت ��و*ب ھذا ا&%$�ق.

�$:�ص  "��و+�و%��!�)  ����نٍ "� ���م ��� أي  – ا"�و+و��O ط�ب  ��ءً  –%�ون ا"و��") ��%!دة   (ج)  
ذات :����) ��9�). و"��س ��ن ا"-�روري  �ل  ا"�و+وا"%�����) ا"%� %!%�رھ� ا"�!�و��ت 

ا"و��")، ;ر�ط) أن %ظل �%�:) ��(و") "�و��") "%$:�(� �*�ددا إ"O  ��د��ً   Jً ھذه ا"�!�و��ت 
 ��  ."��و+و%��!)  ���نٍ 

  �!��ـــو ا�و%���

  ٩ا��ـــ�دة 

  ."��و+و�$%;�ن ا"ذ�ن %���(م ا"و��") ��O ا" ا"�و+و%:�ل ا"و��") ��O �وا� )   ‘١’  (أ)  

إ�� ��O إ5ر ا0%راح %����%4 أو  –��O %���) �$%ش �ر;S "(�  ا"�و+وا�%ر-ت  إذا  ‘٢’    
���� أي و0��ت آ9��ر �!��د ا"%�����) –  O���� (��"رح ا"و����و% %��+ا���م �$��%ش آ9��ر أو  ا"�و

  أ�5ر.

ن �ر�0��) �������ت ر �0��ول %�����) �$%;��� ا"و��"��) ���ا"�%���رD  ا"�و+��وأ���$ر ر���ض  إذا  ‘٣’    
*راؤھ� ��و*�ب ھ�ذا ا&%$��ق، �:��ل ا"��د�ر ا"!��م "�و��"�) (ا"�ذي إا"%$%�ش ا"%� �%!�ن 

��� ��� ���� "ا"��د�ر ا"!��م") أ��ر ھ�ذا ا"�ر�ض  Oد��� O�") إ�4 �+����ا"�*��س "�ظ�ر 
cب. *راءا%�9ذ ا��  ا"�



٥ 

 

:�و ا"9طوات ا"Jز��) ا"%�� %�$�ل %����ن �$%;�� ا"و��"�) ��ن ا ا"�و+و%%9ذ   (ب)   O��� عJط�-&
�!�ل ��"وظ�Yف ا"�وط) �(م ��و*ب ھذا ا&%$�ق.  

4:  (ج)  M; و �ن: O�� ط%(م;  %ر%ب ز��رات �$%;� ا"و��") وأ

;��ط) ا"وو���)  "��و+��ور����ك cز����ج واcأد��O :��د ا:%����&ت اإ"��O أن �9$��ض   ‘١’    n"و
  ا"����) �:ل ا"%$%�ش؛

����م إ"��O أي �!�و����ت ���ر�) أ9��رى %���ل  وأن ��$��ل :�����) ا
���رار ا"������) أو  ‘٢’    
  ا"�$%;�ن.

  ا"����زات وا�-;���ت

  ١٠ا��ـــ�دة 

   Sو��") (��� �� ذ"ك ��%���%(� وأ�وا"(� وأ�و"(�) و�$%;�(� و�Zرھم ��ن �وظ$�(�� ا"�ذ�ن ا" ا"�و+و%�
ا%$��ق  ������) ا
:���م ذات ا"ا&�%���زات وا":����ت $��(� ا"�واردة ��� �ؤدون وظ�Yف ��و*ب ھذا ا&%$�ق، 

  ا�%��زات و:���ت ا"و��") ا"دو"�) "�ط�0) ا"ذر�).

  ر,� ا�*���ــــــ�ت

  ١١ا��ـــ�دة 

  ا�%(Jك ا"�واد ا"وو�) أو $�$9%(�

%ر�3 ا"-���ت �ن ا"�واد ا"وو�) �%O 0ررت ا"و��") أن ھذه ا"�واد 0د ا�%(��ت، أو ��+ت در*�) ��ن   
��Z�ر  ������ً � أي ;�ط ووي ھ�م ��ن زاو��) ا"-����ت، أو أ���:ت ا"%9$�ف "م %!د �!(� ��":) "�J%!��ل 

  J9%�J" (���0ص.

  ١٢ا��ـــ�دة 

 ل ا"�واد ا"وو�)  O"و�9رج إ+  ا"�و

ا"و��"�) � �د��ً ���%زا�(��  �ل ��واد وو��) �9-�!) "�-����ت ��و*�ب ھ�ذا ا&%$��ق إ"�O  ا"�و+�وf ـّ %��  
ا"�طّ� ��) ا"*��زء ا"5���� ���ن ھ��ذا ا&%$���ق. و%ر���3 ا"و��"��) ا"-�����ت ، ط� ���ً "n:����م ا"��واردة ���� ا"�و+��و9���رج 


:��م %�ك ا"�واد��ؤو"�) ا"دو") ا"�%� �)  �%O %و"ّت��O ا"�واد ا"وو�)  ��و*ب ھذا ا&%$�ق ً� �ا"*�زء ا"5���  و
ق ا"-����ت ��ن �ن ھذا ا&%$�ق. و%:%$ظ ا"و��") ��*Jت %��Dن �ل ����)  ل و%;�ر، �د ا&0%-�ء، إ"O %ط���

  *د�د ��O ا"�واد ا"وو�) ا"� و").
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  ١٣ا��ـــ�دة 

  أ:��م �;Mن ا"�واد ا"وو�) ا"%� �ز�3 ا�%9دا�(� �� أ;ط) �Zر وو�)

�� :�") و*ود �واد وو�) �9-!) "�-���ت ��و*ب ھذا ا&%$�ق و�ز��3 ا��%9دا�(� ��� أ;�ط) �Z�ر   
 – �0ل ا�%9دام %�ك ا"�واد �� ھ�ذه ا
;�ط) –�3 ا"و��")  ا"�و+و ا"���Yك أو ا"9ز���ت، %%$ق إ%�جوو�)، �5ل 

  ��O ا"ظروف ا"%� ���ن ��(� ر�3 ا"-���ت �ن %�ك ا"�واد.

  �دم �ط��ق ا�*����ت �)= ا��واد ا��وو�� ا��+ �ز��
  ,+ أ��ط� <�ر �)��� ا���دا�#�

  ١٤ا��ـــ�دة 

�ت ��و*�ب ھ�ذا إو��) ���زم ���ر��) : (�� ��� ا��%9دام ��واد و ا"�و+وا�%ز�ت  إذا  ���(� "�-���9-
cط�ق ا;�ط ووي & ��%�زم ھذا ا&%$�ق %ط��ق -���ت ���4، % ��  ات ا"%�"�):*راءا&%$�ق 

  ا"و��") �(ذا ا";�ط، �3 %و-�J�b� :Sغ ا"�و+و% وم   (أ)  

;��ط ����ري �Z�ر �:�رم "�ن �%!��رض ��3 أي   ‘١’     ���أن ا�%9دام ھذه ا"�واد ا"وو�) 
ا"%ز���ت ���4 و%ط���ق ����دده -�����ت ا"و��"��)، ���Mن ا"���واد  ا"�و+��و(��د 0��د %���ون %!

;�ط ووي ����؛:�راً �%�%9دم  ��  

وأن ھ��ذه ا"���واد ا"وو���) "��ن %���%9دم، 9��Jل �%��رة ���دم %ط����ق ا"-�����ت، ���ن أ*��ل   ‘٢’    
  أ��:) وو�) أو أ*(زة �%$*رة وو�) أ9رى؛ إ%�ج

� -� �!دم %ط��ق ا"-���ت ا"��وص ���(� �� ھذا ا&%$��ق  ���ً وا"و��") %ر% ا"�و+وو%! د   (ب)  
;�ط �ن ھ�ذا ا" ���ل. و�:�دد ا"%ر%��ب، � �در ا"���%ط�ع،  ���� دا�ت ا"�واد ا"وو�) ��%9د�) 
ا"���دة أو ا"ظ��روف ا"%��� "��ن %ط���ق J9"(��� ا"-�����ت. و���� *����3 ا
:��وال %ط���ق ا"-�����ت 

ا�%9دام ھ�ذه ا"��واد ا"وو��) ��� إ"O ��*رد ا"!ودة  ا"��وص ���(� �� ھذا ا&%$�ق �ن *د�د
دا��Y ��"���) ا&*��"�) و�%ر��ب �� ھو �و*ود دا9�ل  ����ً ;�ط ووي ����. و%:�ط ا"و��") 

�ن ھذه ا"�واد �Zر ا"�9-!) "�-����ت، و��Mي ������ت %��د�ر %;��ل ھ�ذه  ا"�و+وأرا-� 
  ا"�واد؛

�وا� �) ا"و��"�). و%��دي ا"و��"�) �وا� %(�� ��0M�O ��ر�) و�! د �ل %ر%�ب �ن ھذه ا"%ر%����ت �  (ج)  
��)، و%*!�(��� ��0��رة ����O ا
:����م ذات ا"����) ����"$%رات واc*��راءات و�%ر%�����ت % ��د�م ���

ذ"ك، و"�ن دون أن %طوي ا"�وا� ) ��O أي إ0�رار "�;��ط ا"!���ري أو أي إ"O ا"% �ر�ر و�� 
، و& ��O و*4 ا�%9دام ا"��واد ا"وو��) اطJع ��O �!�و��ت �ر�) �ن ھذا ا";�ط ا"!��ري

.4��  
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  ا��ـــــؤون ا�����ـــــــ�

  ١٥ا��ـــ�دة 

����  ا"�و+��و%%:���ل ���ل ���ن    ����)� ًJ��� ص��%9 ���ت ا"%��� $����ؤو"��%4 ��و*��ب ھ��ذا � و��Y��4وا"و��"��) ا"
%� ا"�و+�وا&%$��ق. "��ن إذا %:����ت  (�Y�$ ���ت ا��5% (��د *��) "ط��ب �:��دّ أو أ;���9ص �9-�!ون "و&�%(��� ا" �و

ا"و��") ھذه ا"$ �ت ;ر�ط) أن %�ون 0د وا� ت ��O ذ"ك ��� �ً. و�� *��3 ا
:�وال %%:��ل  %�ّدد�%4 ا"و��")، 0دّ 
 ا"و��") %��$) أي �����ت ��0س أو أ9ذ ���ت إ-���) 0د �ط��(� ا"�$%;ون.

  ا���ؤو��ـــــ� ا��د��� �ن ا.*رار ا��وو��

  ١٦ا��ـــ�دة 

$��س ا" ��در ���ن ا":�����) ا"%��� �%�%��3 �(���  – ���د %$���ذ ھ��ذا ا&%$���ق –"�و��"��) و�وظ$�(���  ا"�و+��و%�$��ل   
(� وأظ�%(� ���� �%!�ق ��"��ؤو"�) ا"�د��) ��ن ا
-�رار ا"وو��)، ���� ��� ذ"�ك  ا"�و+و�واطو ��� %-O 0وا

�ت أو -���ت ��"�) أ9رى.��M% أي  

  ا���ؤو��ــــ� ا�دو��ـــ�

  ١٧ا��ـــ�دة 

����O ا"و��"��) أو % ��(��� ا"و��"��) ����O  ا"�و+��و"� ���ون ا"��دو"� أي د���وى %!��و�ض % ��(���  و� ���ً  %���وى  
��دد أي -رر ��*م ��ن %$��ذ ا"-����ت ��و*�ب ھ�ذا ا&%$��ق، ����5%�ء أي -�رر ��*م ��ن :�د5�)  ا"�و+و
وو�).  

  �دا��ر ��Aن ا��-�ق �ن �دم ا��-ر�ف

  ١٨ا��ـــ�دة 

�ءً 0رر ا"�*�س  إذا  � O��  ذ�ن %%9M�� ��- % (�:) و���) *وھر��ك :�*��% ر��ر ��ن ا"��د�ر ا"!��م، أن ھ
� ���S ��"%: ق �ن �دم %:ر�ف �واد وو�) �9-!) "�-���ت ��و*ب ھذا ا&%$�ق ��وب  إ*راء ا"�و+و�!�

3 أ��:) وو��) أو أ*(�زة �%$*�رة وو��) أ9�رى، *��ز "��*��س أن ��د�و � ��ا%9��ذ إ"�O  ا"�و+�وا�%9دا�(� 
cظر ��� إا"�ط�وب دون  راء*ا"����دة  و� ��ً ات "%��و�) ا"��ز���ت إ*�راء��ت 0د ا%9ذت  إذا�ط�ء، ��رف ا"

  �ن ھذا ا&%$�ق. ٢٢

  ١٩ا��ـــ�دة 

و*د ا"�*�س، �!د درا�) ا"�!�و��ت ذات ا"��) ا"%� أ��+4 �(� ا"�د�ر ا"!�م، أن ا"و��"�) �Z�ر 0��درة  إذا  
9-��(� "�-���ت "م %:رف ��وب ��3 أ���:) b"%� � -� ھذا ا&%$�ق ���O ا"%: ق �ن أن ا"�واد ا"وو�) ا

وو�) أو أ*(زة �%$*رة وو��) أ9�رى، *��ز "��*��س أن ��%�ب ا"% ��ر�ر ا"���وص ���(�� ��� ا"$ �رة *��م ��ن 
�� �� ��� "ا"ظ�م ا
����")، و*�ز "4  Oو��") (ا"ذي ��د��" ����
ن أ أ�-��ً ا"��دة ا"�5�) �;رة �ن ا"ظ�م ا

�%9��ذ، ���د ا&0%-���ء، ا"%��دا��ر ا
9��رى ا"����وص ���(��� ���� %���ك ا"$ ��رة. و����O ا"�*���س، وھ��و �%9��ذ ھ��ذا 
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c، وأن *راءا��م %ط�� (�% ��ت ا"%���ن ا"%�� %��ون 0�د و�ر%(�� %�دا��ر ا"-���Y4 در*) ا&ط����: ��، أن �-3 
  �ل ا"$رص ا"�! و") "%زو�ده �Mي %��Mدات -رور�). "��و+و�!ط� 

�B و��و�� ا����ز��ت�!��ر ��  ا"�!�ق و�ط

  ٢٠ا��ـــ�دة 

�ءً  –وا"و��")  ا"�و+و% وم   � ��);�M ���دد %$���ر ھ�ذا  – ��O ط�ب أي �% ("M��� ول أي�ور :�;%"��
  ا&%$�ق أو %ط�� 4.

  ٢١ا��ـــ�دة 

;M ��دد %$��ر ھذا ا&%$�ق أو %ط�� 4. "��و+و�:ق   % ("M�� أي ��و���O  أن %ط�ب أن �ظر ا"�*�س 
�0;) أي ��M") �ن ھذا ا" ��ل.إ"O  ا"�و+وا"�*�س أن �د�و � ��  ا&;%راك 

  ٢٢ا��ـــ�دة 

   M;5%�ء ا"زا��ت ا"%� %;M ��دد %�*) �9ص إ"�(��  – 4 %ط��أو  ھذا ا&%$�ق %$��ر �نأي زاع ����
5م & ُ�َ�ّوى ��"%$�وض أو �طر� �)  –أو ��دد إ*راء ا%9ذه ا"�*�س ��Jً �(ذه ا"%�*)  ١٩ا"�*�س ��Jً ��"��دة 

(��، إ"O �:���) %:���وا"و��")، �ُ  ا"�و+وأ9رى %%$ق ���(� � pط�ب أي O�� ًء�ل ���O ا"و*�4 ـq َ;��ـُ % ��):�ل، �
�ن ��O ھذا ا":و َ:َ����ً  ا"�و+وا"%�"�: %��� q�!�"9ب ا":���ن ا%َ:َ���ً وا:داً و%��� ا"و��") َ:َ���ً وا:داً، و�

أو ا"و��"�)  ا"�و+�ور�Yس ا"�:���). ��bذا ا -�5J5 O�ون �و���ً ���O ط��ب ا"%:���م دون أن %!��ن ھو "�5ً ��ون �5
أو "�و��"��) أن %ر*��و ���ن رY���س �:����) ا"!��دل ا"دو"���) أن �!���ن :�����ً. و���%م %ط����ق ھ��ذا  "��و+��و:�����ً، *���ز 

- َ:َ����ن دون أن ���ون 0�د %�م ا%9��ب ا"َ:َ��م 5J5ون �و��ً ���O %����) أو %!���ن 5��� ا" تاc*راء $�4 إذا ا
ذ *���3 ا" �رارات ��وا� �) َ:َ����ن ا5��ن. ـَ 9�ـq %ـُ ، و%��)�:���) ا"%:���ا"و��%�ل ا"���ب ����ZM�) أ�-��ء . ا"�5"ث

  وا"و��"). "��و+وھ� ا"%� %:دد إ*راءات ا"%:��م. و%�ون 0رارات ا"�:��) ُ��ِز�)  ا"%:����) وا"�:��)

 ــــــــــــ�ق��د�ـــل ا"�!

 ٢٣ا��ــــ�دة 

(��  –وا"و��")  ا"�و+و%%;�ور   (أ)  � pط�ب أي O�� ًء� �;Mن أي %!د�ل "(ذا ا&%$�ق. –�

 وا"و��"). ا"�و+و%�%�زم *��3 ا"%!د�Jت �وا� )   (ب)  

$��ق ���O ھ�ذا ا&%$��ق ���دأ $�ذھ�� ��";�روط ذا%(�� ا"%�� ��دأ �(�� $��ذ ا&% %�د9لا"%!د�Jت ا"%��   (ج)  
 ذا4%.

 9�ُِطر ا"�د�ر ا"!�م �وراً *��3 ا"دول ا
�-�ء �� ا"و��") �Mي %!د�ل "(ذا ا&%$�ق.  (د)  
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Bد�ـــــــ�ــدء ا��!ــ�ذ و� 

 ٢٤ا��ــــ�دة 

���4 ا"و��"�) ��ن    O� �%% ذي�ا" Lر���ا"% �� ا"�و+�و�$��د ��Mن  9ط���ً إ9ط��راً  ا"�و+�و��دأ $�ذ ھذا ا&%$�ق 
. و�9طر ا"�د�ر ا"!�م �وراً *��3 ا"دول ا
�-��ء ��� ا"و��"�) ه$�ذ"�دء  �و�) وا"د�%ور�) ا�%و�ت ا"�%ط���ت ا"
 ��دء $�ذ ھذا ا&%$�ق.

 ٢٥ا��ــــ�دة 

�ذا �� دا�ت   ��� ا"�!�ھدة. ا"�و+و�ظل ھذا ا&%$�ق  ً��  طر

+��Cا��ــــزء ا�  

�د�ــــــــ��  

  ٢٦ا��ـــ�دة 

ات ا"%� %ط�ق �د %$�ذ أ:��م ا"-���ت ا"�واردة *راءھو %:د�د اcا"+رض �ن ھذا ا"*زء �ن ا&%$�ق   
.4�� ا"*زء ا
ول �  

  ا�$رض �ن ا�*���ـــــ�ت

  ٢٧ا��ـــ�دة 

ات ا"-���ت ا"واردة ��� ھ�ذا ا"*�زء ��ن ا&%$��ق ھ�و ا"�;�ف ا"����ر ��ن %:ر��ف إ*راءا"+رض �ن   
��) ��وب ��3 أ���:) وو��) أو أ*(�زة �%$*�رة ����ت �!و�) �ن ا"��واد ا"وو��) ��ن ا
;�ط) ا"وو��) ا"���

وو�) أ9رى، أو �وب ���Zت �*(و")، وا"ردع �ن �5ل ھذا ا"%:ر�ف 9;�) ا"�;ف ا"���ر.  

  ٢٨ا��ـــ�دة 

   ً�Zا"��دة  ��و ��، ��%9دم :�ر ا"�واد �و�$4 %د��ر -����ت ذا أھ���) أ�����)، ٢٧"�+رض ا"�ذ�ور 
 ً�  ھ�� %د��ر�ن %������ن �(��ن.��&:%واء وا"�را�0) ���%��ر � رو

  ٢٩ا��ـــ�دة 

ا&�%%�ج ا"% � ا"ذي ��%�9ص ��ن أ;�ط) ا"%: �ق ا"%�� %-�ط�3 �(�� ا"و��"�) ���ون ���O ھ�Y�) ;�(�دة   
 S�-)، و%و�وو��� �ل �ط ) �ن ��طق �0��س ا"��واد ا" ،(%و-S ���) ا"�واد �Zر ا"�:�ورة J9ل �دة �!�

  ��ت ا"�ذ�ورة �� ا";(�دة.:دود ا"د0) ا"�%و�9ة �� :��ب ا"��
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  ا��ظ�م ا�وط�+ �-;ر و�را&�� ا��واد ا��وو��

  ٣٠ا��ـــ�دة 

   ًJ��  م ��٧"��دة��ظ� (����� ( ا"�و+�و، %�%!�ن ا"و��")، �� �� %-ط�3 ��4 ��ن أ;�ط) ا"%: �ق، ا��%!�
زدواج & -�رورة ":�ر و�را�0) *��3 ا"�واد ا"وو�) ا"�9-!) "�-���ت ��و*ب ھذا ا&%$�ق، و%%$��دى أي ا

  �ن أ;ط) ا":�ر وا"�را�0). ا"�و+و"4 "�� ��0ت �4 

  ٣١ا��ـــ�دة 

":�ر و�را�0) *��3 ا"�واد ا"وو�) ا"�9-!) "�-���ت ��و*ب ھ�ذا ا&%$��ق ���O  ا"�و+و� وم ظ�م   
�*�و���) ���ن ����طق �0���س ا"���واد، و���ص ����O و-��3 ا"%��دا��ر ا"%�"���) و���� ����5(��� �و-��3 ا"%ط����ق :���ب 

  "�� �:دد �� ا"%ر%���ت ا"$ر��): و� �ً ا&0%-�ء و

ظ�م ��0س �ن أ*ل %:د�د ����ت ا"�واد ا"وو�) ا"�%� �ة أو ا"�%*�) أو ا"�;�:و) أو ا"�$ �ودة،   (أ)  
:و آ9ر �ن ا"�9زون، و����ت ا"�9زون؛ O�� (أو ا"��:و�  

  س �ن �واطن ر��)؛و% ��م د0) �����ت ا" ��س و�:%(� و% د�ر �� �طوي ���4 ا" ��  (ب)  

  ات &�%;�ف و�:ص و% ��م ا"$روق ��ن ����0ت ا";�:ن و����0ت ا"��%�م؛إ*راءو  (ج)  

  ات "� ��م �*رد ��دي "��9زون؛إ*راءو  (د)  

  ات "% ��م %را���ت ا"�9زون �Zر ا"� �س وا"�$ ودات �Zر ا"� ��)؛إ*راءو  (ھـ)  

ط ��) " ����س ا"���واد، �9��زون ا"���واد و�*�و���) ���ن ا"���*Jت وا"% ���ر�ر %����ن، ����دد ���ل �  (و)  
ط �) �0��س إ"O ا"وو�) وا"%+�رات ا"ط�رO�� (Y ھذا ا"�9زون، ��� �� ذ"ك ا"����ت ا"واردة �

  ا"�واد وا"����ت ا"� و") �9ر*(�؛

  ات و%ر%���ت ا":�ر %ط�� � �:�:�؛إ*راء-��ن %ط��ق إ"O وأ:��م %(دف   (ز)  

  .٦٨-٥٨"��واد  � �ً وات "%زو�د ا"و��") �% �ر�ر إ*راءو  (ح)  

�ط� ا��دء ,+ �ط��ق ا�*����ت�  

  ٣٢ا��ـــ�دة 

ط�ق ا"-���ت ا"��وص ���(� �� ھذا ا&%$�ق ���O ا"��واد ا"دا�9�) ��� أ;�ط) %!�د�ن و�!�"*�)   % &
  ا"���9ت.
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  ٣٣ا��ـــ�دة 

م "�م �����ت %�د�ر ���;رة أو �Zر ���;رة 
ي ��واد :�و��) "�ورا��وم أو 5ور��و إ*راء�د   (أ)  
�� ا"$ رة (ج)،  (�دو") �Zر :�Yزة 
���:) إ"O ���+� �!د �ر:�) دورة ا"و0ود ا"ووي ا"�و�و

ا"و��"�) �� �دار ھ�ذه ا"��واد و%ر���(�� وو*(%(��، ��� "�م %��ن %���ك  ��J�bغ ا"�و+�ووو��)، % �وم 
  ا"�واد ��درة ����9 
Zراض �Zر وو�)؛

5ور��وم "�م ���+�� �!�د �ر:��) دورة ا"و0�ود ا"�ووي  و�د ا�%�راد أي �واد :�و�) "�ورا��وم أو  (ب)  
�� ا"$ �رة (ج)، % �وم  (�ا"و��"�) �� �دار ھ�ذه ا"��واد و%ر���(��، ��� "�م  ��J�bغ ا"�و+�وا"�و�و

  %�ن ھذه ا"�واد ��%وردة ����9 
Zراض �Zر وو�)؛

3 و0��ود أو "i  (ج)  ���" ����)!� S����% ء���  5��راءو���د 9��روج أي ���واد وو���)؛ ذات %ر����ب و
 ا"�و+�و(�� ��(��، أو :��ن %��%ورد إ%�*ا"ظ�ري، �ن ا"��3 أو �ن �ر:�) ا"�!�"*) ا"%� %م 

�واد وو�) ����5) أو أي �واد وو�) أ9رى أ%*ت �� �ر:�) &: ) �ن �را:ل دورة ا"و0�ود 
c (!�-�9 (�وو�ات ا"-����ت ا
9�رى ا"�:�ددة ��� ھ�ذا *�راءا"ووي، %��S %��ك ا"��واد ا"

  ا&%$�ق.

  �ت� ا�*���ر,

  ٣٤ا��ـــ�دة 

%��و�رت  إذا%ر���3 ا"-�����ت ���ن ا"���واد ا"وو���) ا"�9-��!) "�-�����ت ��و*��ب ھ��ذا ا&%$���ق   (أ)  
أن  ا"�و+���وورأت  ١١"���م %%���و�ر ;���روط ا"�����دة  إذا. أ����� ١١ا";���روط ا"�:���ددة ����� ا"�����دة 

����  أو ��%���و��ً  �������ً ا���J9%ص ا"���واد ا"وو���) ا"�9-��!) "�-�����ت ���ن ا"��9$���ت "���س 
  وا"و��") �;Mن %دا��ر ا"-���ت ا"����) ا"%� �*ب %ط�� (�. ا"�و+وا"و0ت ا"راھن، %%;�ور 

%��و�رت  إذا%ر���3 ا"-�����ت ���ن ا"���واد ا"وو���) ا"�9-��!) "�-�����ت ��و*��ب ھ��ذا ا&%$���ق   (ب)  
) وا"و��") ���O أن ھ�ذه ا"��واد ا"وو�� ا"�و+و;ر�ط) أن %%$ق  ١٣ا";روط ا"واردة �� ا"��دة 

  .�����ً "��ت J9%�J" (���0ص 

Eــــــ�ت-�"ت ا���ن ا�*�ء �!�  

  ٣٥ا��ـــ�دة 

  %!$� ا"و��") ا"�واد ا"وو�) ا"%�"�) �ن ا"-���ت: ا"�و+و��O ط�ب  ��ءً   

أو أ0��ل �و���$(�  وا:��داً  *را����ً ا"���واد ا&;��ط�ر�) ا"��9��)، :���ن %���%9دم �������ت %����وي   (أ)  
��ر ا�%;!�ر �� أ*(زة؛�  

��ت ھ��ذه ا"���واد  إذا، ١٣"�����دة  و� ���ً وا"���واد ا"وو���) :���ن %���%9دم ���� أ;��ط) �Z��ر وو���)   (ب)  ��
  ا"وو�) J9%�J" (���0ص؛



١٢ 

 

�٨٠��) %ر��ز %%*�وز  ٢٣٨-وا"��و%و�وم ا"ذي �:%وي ��O ا"ظ�ر ��و%و�وم  (ج)  .%  

  ٣٦ا��ـــ�دة 

د ا"وو��) ا"%�� ���ت �%9-�3 "(�� "�و& ھ�ذا %!$� ا"و��") ��ن ا"-����ت ا"��وا ا"�و+و��O ط�ب  ��ءً   
cا ����� %-�O ھ��ذه ا"���دة، ���� أي  ا"�و+��و�$��ء، ;��ر�ط) أ& �%*��وز �*���وع �����ت ا"���واد ا"وو��) ا"�!$���ة 

  :�ن:

�� �*�و�4 ���و*رام وا:د �ن ا"�واد ا&;ط�ر�) ا"��9) ا"%� 0د %%�M"ف ��ن ���دة وا:�دة أو   (أ)  
  أ�5ر �ن ا"�واد ا"%�"�):

  ا"��و%و�وم؛  ‘١’    

���� ٢٠( 5٠٫٢��راؤه �����وي إ����ن  إذاوا"�ورا���وم   ‘٢’     4��%) أو أ�5��ر، �!��د -��رب وز
  5را4Y؛إ

 5�راء5را4Y أ��O �ن ��) اcإ%) و"�ن ��) ٢٠( ٠٫٢وا"�ورا�وم ا"�5رى �0Mل �ن   ‘٣’    
�� ��9) أ��5ل �ر�3  4  5را4Y؛إ�� ا"�ورا�وم ا"ط��!�، �!د -رب وز

����ن  إذا4 �;��رة أط���ن �%ر���) ���ن ا"�ورا���وم ا"ط��!��� وا"�ورا���وم ا"����%$د و���� �*�و���  (ب)  
c؛٠٫٥( �٠٫٠٠٥$وق  5راءا(%  

%) أو ٠٫٥( ��٠٫٠٠٥���وي  5��راء����ن اc إذا���ن ا"�ورا���وم ا"����%$د  �%ر����ً  ط���ً و�;��ر�ن   (ج)  
  أ0ل؛

  �ن ا"5ور�وم؛ �%ر��ً  ط�ً و�;ر�ن   (د)  

  "%و:�د أ��"�ب ا"%ط��ق.أو أي � �د�ر أ��ر �:ددھ� ا"�*�س 

  ٣٧ا��ـــ�دة 

  cة *راء%%9ذ ا��) ا"�!$�وو��ت ھ�ذه ا"��واد ��%!�"`  إذاات "%ط��ق ا"-���ت �ن *د�د ��O ا"��واد ا"��
  أو %9زن �3 �واد وو�) �9-!) "�-���ت ��و*ب ھذا ا&%$�ق.

  ا��ر����ت ا�!ر���

  ٣٨ا��ـــ�دة 

د، ��"%$���ل ا"�Jزم "%����ن ا"و��"�) ��ن ا" ���م ����ؤو"��%(� وا"و��") %ر%���ت �ر���) %:�د ا"�و+و%-3   
cق ا�) %ط���ق، ��$���ذا ا&%$�ب ھ�ءة ��و*��راء�$!�"�) و�$�وز *�ق. و�*��ذا ا&%$�ھ ��ص ���( "��و+�وات ا"%�� ��
 D�+% (�� دون :�*) وا"و��") أن %�ددا ا"!�ل ��"%ر%���ت ا"$ر��) أو أن  $�ق.%!د�ل ھذا ا&%إ"O راھ� ��&%$�ق ��



١٣ 

 

  ٣٩ا��ـــ�دة 

$��ذ ھ�ذا ا&%$��ق أو ��� أ0�رب �و��د ����ن �!�ده.    4�����دأ $�ذ ا"%ر%���ت ا"$ر��) �� ا"و0ت ا"�ذي ���دأ 
�ذة �0ل ا -�ء %��!�ن  ا"�و+وو%�ذل ����O ��دء $��ذ ھ�ذا  �و���ً وا"و��") ��0رى *(دھ�� "*!ل ھذه ا"%ر%���ت 

 (�� �%زو���د ا"و��"��) إ"��O أن %����رع  ا"�و+��ووا"و��"��). و����O  ا"�و+��وا&%$���ق، و�%ط���ب %�د���د ھ��ذه ا"�(���) �وا
��"�!�و��ت ا"%�� �%ط��(�� ا��%���ل ا"%ر%����ت ا"$ر���). و�:�ق "�و��"�)، ��*�رد ��دء $��ذ ھ�ذا ا&%$��ق، أن %ط��ق 

cدة *راءا��ا"� ���ات ا"��وص ���(� ��4 ��دد ا"�واد ا"وو�) ا"واردة �� �;ف ا"�9�زون ا"���وص ����4 
  ن "م ��ن 0د �دأ $�ذ ا"%ر%���ت ا"$ر��).إ:%O و ٤٠

  %�ف ا���زون

  ٤٠ا��ـــ�دة 

���  �و:داً ، %-3 ا"و��") �;ف �9زون ٦١�� ا"��دة  إ"�4ا"% ر�ر ا"�د�Y ا"�;�ر إ"O  ا�%�داً    ��� 3��*�
د ھذا ا"�و+و Dو%*د ،�)Y;ا"�;�ف  �ن �واد وو�) �9-!) "�-���ت ��و*ب ھذا ا&%$�ق، ��رف ا"ظر �ن �

��L ��ن ھ�ذا ا"�;�ف  "��و+�و:�ب ا"% �ر�ر ا"J: ) و:�ب %�Y` أ;�ط) ا"%: �ق ا"%�� ا-�ط�!ت �(��. و%%��ح 
�%رات ُ�%$ق ���(�. O��  

  ا���)و�ـ�ت ا��;����ـــــــ�

  أ:��م ���ــــــــ)

  ٤١ا��ـــ�دة 

   ًJ��  د ا"و��") ��٨"��دة q) –، %زو�ت ا"$ر����) ا"%ر%���0;����ت %������) ��ن ا"�را��ق ��!�و – أ5��ء �
ا"راھ). و%:دد �� ا"%ر%���ت ا"$ر��) ا"�(�ل ا"ز���) "% �د�م ا"�!�و���ت ا"%������) ��ن ا"�را��ق ا"*د��دة، و% �دم 

  د�9ل أي �واد وو�) �� أي �ر�ق *د�د.إھذه ا"�!�و��ت �� أ0رب و0ت ���ن �0ل 

  ٤٢ا��ـــ�دة 

  ")، �;Mن �ل �ر�ق، �د ا&0%-�ء:%;�ل ا"�!�و��ت ا"%�����) ا"%� %زود �(� ا"و��  

"(و��) ا"�ر��ق، ��ذ�ر ط��!�4 ا"!��م، وأZرا-�4، و0در%�4 ا&����)، و�و0!�4 ا"*+را���،  %:د�داً   (أ)  
  �راد ا&�م وا"!وان ا"�ذ�ن ��%!�Jن 
Zراض ا"%!��Jت ا"رو%��)؛إو

و���)، و�و0!(���، ;���ل ا"���واد ا"وإ"��O "�%ر%���ب ا"!���م "��ر���ق �;���ر � ��در ا"����%ط�ع  و���$�ً و  (ب)  
ا";���ل ا"!���م "���� �%-���4 ��ن �!��دات �(���) %���%9دم أو %��%` أو %!���"` ���واد إ"��O و:ر�%(��، و

وو�)؛  

  "�� "��ر�ق �ن ���ت %%�ل �:�ر ا"�واد و��&:%واء وا"�را�0)؛ و�$�ً و  (ج)  



١٤ 

 

 ات �Y�0) أو �!%ز�) %%��ل �:��ر و�را�0�) ا"��واد ا"وو��)إ*راء"�� �� ا"�ر�ق �ن  و�$�ً و  (د)  
�;���ل ����O و*��4 ا"�9��وص ا"����طق ا"%��� :��ددھ� ا"�;��+ل " ����س ا"���واد، و�������ت �0���س 

  ات *رد ا"�9زون ا"��دي.إ*راء:ر�) ا"�واد و

  ٤٣ا��ـــ�دة 

د ا"و��"��) ُ%��   qت زو���ن ا"�!�و���ك ���ر ذ"��4 �+���و* O��ق، و�����ا"�%����) �%ط����ق ا"-�����ت ����دد ���ل �ر
�%زو���د ا"و��"��)  ا"�و+��و�:��ر و�را�0��) ا"���واد. و% ��وم ا"�9�وص ����دد ھ����ل %وز���3 ا"����ؤو"��ت ا"�%����) 

ات ا"��:) وا
���ن ا"%�� �*�ب أن %% ��د �(�� ا"و��"�) وأن ��%�زم �(�� ا"�$%;�ون ��� إ*راء�ن  إ-���)��!�و��ت 
  ا"�ر�ق.

  ٤٤ا��ـــ�دة 

د ا"و��") ��!�و��ت %�����) �ن أي %!د�ل "ZM� (�� 4راض ا"-���ت، ���� %ظر ��(�، و%%ُ    qط زو��:
ات إ*�راء، �� و0�ت ����ر ����S �%!�د�ل �٤٣ ��و*ب ا"��دة إ"�(�Mي %+��ر �� ا"�!�و��ت ا"� د�)  ����ً ا"و��") 

  ا"-���ت :�ب ا&0%-�ء.

  ٤٥ا��ـــ�دة 

  أZراض �:ص ا"�!�و��ت ا"%�����)

د �(� ا"و��") �ن أ*ل ا
Zراض ا"%�"�):%ُ    q9دم ا"�!�و��ت ا"%�����) ا"%� %زو%�  

ف ��O ���ت ا"�را�ق وا"��واد ا"وو��) ذات ا
ھ���) ��ن :��ث %ط���ق ا"-����ت ���O رّ ا"%!  (أ)  
  ا"�واد ا"وو�)، �طر� ) �$��) %��S �%���ر ����) ا"%: ق؛

و%:د�د ��طق ��0س ا"�واد ا"%� �%�%9دم 
Zراض ا":��ر ا"�ذي % �وم ��4 ا"و��"�)، وا9%���ر   (ب)  

ر��Y��) و%��%9دم "%:د��د :ر��) و�9�زون ا"��واد ا" �ط ا&�%را%�*�) ا"%�� %;��ل  ��ط �0��س 

ا"وو���). و����O ا"و��"��)، ���� %:د���دھ� "����طق �0���س ا"���واد، أن %%����� 3��O و*��4 ا"�9��وص 

  ا"�!���ر ا"%�"�):

  �در*) ا"د0) ا"%� ���ن �(� ��0س ا"�واد؛ ��ون :*م �ط ) ��0س ا"�واد �ر%�ط�ً   ‘١’    

ا"�واد �ل �ر�) &�%9دام ا&:%�واء وا"�را�0�) ��ن م �� %:د�د ��طق ��0س ـَ ـَ %ـ+ـُ و%  ‘٢’    

أ*ل ا"����دة ��O �$�") ا�%��ل ����0ت :ر�) ا"�واد ا"وو�) و�ن 5م %����ط %ط���ق 

 �ط ا" ��س ا"ر���Y)؛ O�� ت، و%ر��ز �����ت ا" ��س�  ا"-��

 �) و�*وز ا"*�3 ��ن �دة ��طق " ��س ا"�واد �� ا"�ر�ق ا"وا:�د أو ��� �وا0�3 ���%  ‘٣’    

 إذاوا�%��رھ� �ط ) وا:�دة " ���س ا"��واد 
Z�راض ا":��ر ا"�ذي % �وم ��4 ا"و��"�)، 

  0ررت ا"و��") أن ھذا ا"*�3 �%$ق �3 �%ط���ت ا"%: ق؛



١٥ 

 

�ت ھ��ك  إذا%:د�د �ط ) ا�5%��Y) " ��س ا"��واد  ا"�و+و��O ط�ب  ��ءً و�*وز،   ‘٤’    ��

طوي ��O �!�و��ت :���) %*�ر��ً % �� (����.  

ات *��رد ا"�9��زون ا"����دي "����واد ا"وو���) 
Z��راض ا":���ر إ*��راءو%:د���د �وا����د ا�����) و  ج)(  

  ا"ذي % وم �4 ا"و��")؛

  ات % ��م ا"�*Jت؛إ*راءو%:د�د ا"�%ط���ت �ن ا"�*Jت وا"% �ر�ر، و  (د)  

  ات ا"%: ق �ن ���) و���ن ا"�واد ا"وو�)؛إ*راءو%:د�د �%ط���ت و  (ھـ)  

������) ����ن أ�����"�ب و% �����ت ا&:%���واء وا"�را�0���)، و%:د����د ا" ����ط  وا9%�����ر �*�و�����ت  (و)  �
  ا&�%را%�*�) ا"%� �%ط�ق ��(�؛

�:ص ا"�!�و��ت ا"%�����). `Y�%  و%درج �� ا"%ر%���ت ا"$ر��) 

  ٤٦ا��ـــ�دة 

  ��دة �:ص ا"�!�و��ت ا"%�����)إ

ا"%;��+�ل، أو ����O  �!���د �:��ص ا"�!�و����ت ا"%�������) ����O -��وء ا"%+���رات ا"%��� %ط��رأ ����O ظ��روف  
و"و*���ت ا"-����ت، أو ���O -�وء ا"�9�رة ا"��%���) ��� �*��ل %ط���ق �% ���-وء ��� ���%*د ��ن %ط�ورات 

  .��٤٥"��دة  ��Jً ات ا"%� ا%9ذ%(� ا"و��") *راءات ا"%: ق، وذ"ك �+رض %���ف اcإ*راء

  ٤٧ا��ـــ�دة 

  ا"%: ق �ن ا"�!�و��ت ا"%�����ــــــ)

ا"�را����ق "�%: ���ق ����ن ا"�!�و�����ت إ"���O أن %و����د �$%;����ن  – ا"�و+���و�ون ����3 ��"%!��� –�*���وز "�و��"���)   
  .٤٥"Znراض ا"�ذ�ورة �� ا"��دة  %: � �ً  ٤٤ – ��٤١"�واد  ��Jً ا"و��") إ"O ا"%�����) ا"%� 0د�ت 

����واد ا��وو�� ا��و�ودة ��رج ا��را,ق ��  ا���)و��ت ا����)

  ٤٨ا��ـــ�دة 

9دم ��دة �9رج ا"�را�ق، �%م %زو�د ا"و��") :��ب ا":�"�) ��"�!�و���ت :�ن %�ون ھ�ك �واد وو�) %�%  
  ا"%�"�):

و���ف ����م "�J��%9دام ا"��ذي %9-��3 "��4 ھ��ذه ا"���واد ا"وو���)، و"�و0!(��� ا"*+را����، وا���م   (أ)  
  ��%!��(� و�وا4 ا"��%9دم �� ا
�ور ا"رو%��)؛

:���ر و�را�0��) ھ��ذه ا"���واد  ات ا"راھ��) أو ا"�!%��زم ا%�9ذھ��� ���ن أ*��ل*��راءوو���ف ����م "i  (ب)  
  ا"وو�)، و& ���� "(��ل %وز�3 ا"��ؤو"��ت ا"%ظ���) �ن ا":�ر وا"�را�0).



١٦ 

 

  �(ذه ا"��دة. ��Jً � إ"�(�ط�ء �Mي %+��ر �طرأ ��O ا"�!�و��ت ا"%� 0د�ت إ�Jغ ا"و��") دون إو�%م 

  ٤٩ا��ـــ�دة 

���� :��دود ا
Z��راض ا"���ذ�ورة ����  ٤٨دة ��"���� ����Jً ا"و��"��) إ"��O �*��وز ا���%9دام ا"�!�و����ت ا"� د���)   
  .٤٥(و) �ن ا"��دة إ"O ا"$ رات ا"$ر��) �ن (ب) 

  �ظــــ�م ا���ـــــــــ�ت

  أ:�ــ�م ���ــــــــــ)

  ٥٠ا��ـــ�دة 

ظ��(� ا"�9�%ص ��را�0�) ا"��واد ا"وو��) وا"�;��ر إ"دى  ا"�و+و% وم    �)Y�;، ��%9��ذ ٧��� ا"���دة  إ"��4
  "�ل �ط ) �ن ��طق ��0س ا"�واد. و�رد و�ف ھذه ا"�*Jت �� ا"%ر%���ت ا"$ر��). %دا��ر %�$ل و-3 �*ل

  ٥١ا��ـــ�دة 

ت ھذه ا"��*Jت  إذا �ن ا"%ر%���ت �� ���ر ��O ا"�$%;�ن �:ص ا"�*Jت، �9و��ً  ا"�و+و%%9ذ   ��
�) أو ���
  أو ا"رو��) أو ا"$ر��).��ز�) �&ا�و-و�) ��+) �Zر ا

  ٥٢ا��ـــ�دة 

  �%م ا&:%$�ظ ��"�*Jت "�دة �9س �وات ��O ا
0ل.  

  ٥٣ا��ـــ�دة 

  %%M"ف ا"�*Jت، :�ب ا":�")، �ن:  

  �*Jت :�ر "*��3 ا"�واد ا"وو�) ا"�9-!) "�-���ت ��و*ب ھذا ا&%$�ق؛  (أ)  

  و�*Jت %;+�ل "��را�ق ا":�و�) "(ذه ا"�واد ا"وو�).  (ب)  

  ٥٤ا��ـــ�دة 


:��دث  �ط�� ���ً ���� إ���داد ا"% ���ر�ر، إا"���*Jت ا"����%9د�) ����  إ"���4ذي %���%د ����ون ظ���م ا" ������ت، ا"��  
و��%4 "(ذه ا"�!���ر. �!�د&ً ا"�!���ر ا"دو"�) أو  ��  

  �*Jت ا":�ـــــــر

  ٥٥ا��ـــ�دة 

  %��ن �*Jت ا":�ر �� ��� ��دد �ل �ط ) " ��س ا"�واد:  



١٧ 

 

  ا"د�%ري �� أي :�ن؛ *��3 %+�رات ا"�9زون، ��� ���S �%:د�د ا"�9زون  (أ)  

  و*��3 %�Y` ا" ��س ا"��%9د�) "%:د�د ا"�9زون ا"��دي؛  (ب)  

و*����3 ا"%!��د�Jت وا"%���و���ت ا"%��� أد�9��ت ����دد %+���رات ا"�9��زون و����دد ا"�9زو���ت   (ج)  
  ا"د�%ر�) وا"�9زو�ت ا"��د�).

  ٥٦ا��ـــ�دة 

ا"��د�)، �� �� �9ص ��ل د�!�) ��ن ن ا"�*Jت، ��دد *��3 %+�رات ا"�9زون و*��3 ا"�9زو�ت ��ّ %ُ   
"�����ت ا"�ورا��وم :�راً ا"�واد ا"وو�): ھو�) ا"�واد، و����ت ا"د�!)، وا"����ت ا
����). و%%-�ن ا"�*Jت 

وا"5ور�وم وا"��و%و�وم، �ل ��O :دة، �� �ل د�!) �ن ا"�واد ا"وو�). و�;�ر، ���دد ��ل %+��ر ��� ا"�9�زون، 
 O�"ر، و�إ��ذا ا"%+��ھ Lر���ء، %��د ا&0%-��ط ��) �0��س ا"��واد ا"%��!��) "��ر��ل و�ط �) �0���س إ"�O ;��ر ��ذ"ك، ��

  ا"�واد ا"%��!) "���%�م أو ا"�%� �.

  ٥٧ا��ـــ�دة 

  �*Jت ا"%;+�ــــــــــل

  %��ن �*Jت ا"%;+�ل ��دد �ل �ط ) " ��س ا"�واد :�ب ا&0%-�ء:  

  ط�رO�� (Y ����ت و%ر��ب ا"�واد ا"وو�)؛����ت ا"%;+�ل ا"��%9د�) �� %:د�د ا"%+�رات ا"  (أ)  

ا"%:�"���ل،  إ*��راءوا"������ت ا"%��� %��رد ���ن �!����رة ا"���(�ر�` وا
*(��زة و���ن أ9��ذ ا"!����ت و  (ب)  
ات �را�0��) *��ودة ا" ������ت، وا" ���م ا"% د�ر���) ا"�;��% ) "9nط���ء ا"!;��وا�Y) وا
9ط���ء إ*��راءو

  ا"�ط�)؛

%:-��ر و%$��ذ *�رد ا"�9�زون ا"���دي، �+��) -���ن ات ا"�%�!�) ��� *�راء"�����) اc و�$�ً و  (ج)  
  د0%4 و���"4؛

ات ا"�%9�ذة ��ن أ*�ل ا&��%��5ق ��ن ���ب وأ�!��د أي � �دان 0�د �:�دث، ��واء *راء"i و�$�ً و  (د)  
  أ��ن ا"$ دان ��ر-� أم �Zر � �س.

  �ظـ�م ا����ر�ـــــــــــــر

  أ:�ــ�م ���ــــــــــ)

  ٥٨ا��ـــ�دة 

�����دد ا"����واد ا"وو����)  ٦٨ – ٥٩) ��"% ����ر�ر ا"����ذ�ورة ��"%$�����ل ����� ا"����واد ا"و��"��� ا"�و+���و%���زود   
  ا"�9-!) "�-���ت ��و*ب ھذا ا&%$�ق.
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  ٥٩ا��ـــ�دة 

�) أو   �����
أو ا"رو����) أو ا"$ر����) ���� "��م ���ص ����9 O��Jف ذ"��ك ���� ��ز���) �&ا%�%��ب ا"% ���ر�ر ��
  ا"%ر%���ت ا"$ر��).

  ٦٠ا��ـــ�دة 

�د %�%ب ا"% �ر�ر ��  %��& O�"و�) إ�ت ا"�و-J*��"ا ً�� �، و%:%�وي :��ب ا&0%-��ء ٥٧ – ٥٠"���واد  و
  ��O % �ر�ر :�ر و% �ر�ر ��9).

  % �ر�ـر ا":�ــــــر

  ٦١ا��ـــ�دة 

�%زو�د ا"و��") �% ر�ر �د�Y �ن *��3 ا"�واد ا"وو�) ا"%� 3-9% "�-����ت ��و*�ب ھ�ذا  ا"�و+و% وم   
ا
�9�ر ��ن ا";�(ر ا"و��") �� Z-ون ا
��م ا"�5J5ن ا"%� %�� ا"��وم إ"O �ر ا"�د�Y ا"% ر ا"�و+و لر�ِ و%ُ  .ا&%$�ق

$�ذ ھذا ا&%$�ق، و��وّ  4��  ر ھذا ا"% ر�ر ا":�") ��� ��ت �� ا"�وم ا
�9ر �ن ذ"ك ا";(ر.ا";��� ا"ذي ��دأ 

  ٦٢ا��ـــ�دة 

  �%زو�د ا"و��")، ��دد �ل �ط ) " ��س ا"�واد، �% �ر�ر ا":�ر ا"%�"�): ا"�و+و% وم   

% �ر�ر �ن %+�رات ا"�9زون، %��ن *��3 ا"%+�رات ا"%� طرأت ��O �9زون ا"��واد ا"وو��).   (أ)  
�!�د (���)  �و���ً و%ر�ل ھذه ا"% �ر�ر �� أ��ر و0ت ���ن و��O أي :��ل ��� Z-�ون 5J5��ن 

   ررت ��4 ا"%+�رات؛ا";(ر ا"ذي :د5ت ��4 أو %

*��رد "��9��زون ا"����دي "����واد إ"��O و% ���ر�ر ���ن ر����د ا"���واد %����ن ر����د ا"���واد ��&���%�د   (ب)  
ط �) �0��س ا"��واد. و%ر��ل ھ�ذه ا"% ��ر�ر ��� أ���ر و0�ت ����ن  �!�Jً ا"وو�) ا"�و*ودة � ���

  �!د *رد ا"�9زون ا"��دي. �و��ً و��O أي :�ل �� Z-ون �5J5ن 

��داد ا"% ��ر�ر ذا%(��، و�*�وز %��و��(� ��� إ�ر�ر ���O أ���س ا"�!�و���ت ا"�%�و�رة ��� %��ر�L و%و-3 ھ�ذه ا"% �
  %�ر�L &:ق :�ب ا&0%-�ء.

  ٦٣ا��ـــ�دة 

   ،(�!�%:دد % �ر�ر %+�رات ا"�9زون، ��دد �ل د�!) �ن ا"��واد ا"وو��)، ھو��) ھ�ذه ا"��واد و�����ت ا"د
ط �) �0��س ا"��واد ا"%��!�) "��ر��ل و�ط �) �0��س ا"��واد و%�ر�L %+�ر ا"�9�زون، ���� %:�دد :��ب ا&0%-��ء �

  ا"%��!) "���%�م أو ا"�%� �. و%ر�ق ھذه ا"% �ر�ر �%!�� �ت د�0 ):

%;رح %+�رات ا"�9�زون، ���O أ���س �����ت ا"%;�+�ل ا"�واردة ��� ��*Jت ا"%;�+�ل ا"� د��)   (أ)  
  ؛��٥٧و*ب ا"$ رة (أ) �ن ا"��دة 

ا"%ر%�����ت ا"$ر����)، �ر����` ا"%;��+�ل ا"�%و0��3، و& ������ *��رد "���� *���ء ����  و� ���ً و%���ف،   (ب)  
  ا"�9زون ا"��دي.
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  ٦٤ا��ـــ�دة 

��� �Y�0�)  دور���ً ��� إ�Jغ �ن �ل %+�ر �� ا"�9زون، و�ل %!د�ل ��4 أو %�و�ب "��c ،4 ا"�و+و% وم   
�د�!�). و�*�وزإ*��!)، و (�!�"��� *��ء ���  و� ��ً ، �� �ل واO�� (!0 :دة. و�%م ا&��Jغ ��ن %+��رات ا"�9�زون د

ا"%ر%�����ت ا"$ر����)، أن %*���3 ا"%+���رات ا"ط$�$��) ا"%��� %ط��رأ ����O �9��زون ا"���واد ا"وو���)، �%���ك ا"�*���) ���ن 
cوا:دة وا (!��� ا"�9زون. وا:داً  �Jغ �(� �و�$(� %+�راً �����ت  ل ا"!��ت ا"%:����)، �� د  

  ٦٥ا��ـــ�دة 

ط ��) ���ن ����طق �0���س ا"���واد، ��;��وف ���ف ���و�) ����دد ���ل  ا"�و+��و% ��وم ا"و��"��) �%زو���د   �
ا"% ��ر�ر ا"%�� إ"�O "��9زون ا"د�%ري "��واد ا"وو�) ا"�9-!) "�-���ت ��و*ب ھذا ا&%$��ق، %-�!(� ��&��%�د 

  %� %(� �ن ا"%+�رات ا"%� طرأت ��O ا"�9زون J9ل ا"$%رة ا"%� ��ب ���(� �ل �ن ا"�;وف ا"�ذ�ورة.

  ٦٦ا��ـــ�دة 

  وا"و��") ��J9 Oف ذ"ك: ا"�و+و% �ر�ر ��0س ا"�واد ��O ا"�ود ا"%�"�) �� "م %%$ق  %:%وي  

  ا"*رد ا"��دي ا"�د�Y؛  (أ)  

  :�&ت ا" ��ن)؛إ"O و%+�رات ا"�9زون (�3 ا"�دء �:�&ت ا"ز��دة، 5م ا&% �ل   (ب)  

  وا"�9زون ا"د�%ري ا"(��Y؛  (ج)  

  ا"��%�م؛ وا"$وارق ��ن ����0ت ا";�:ن و����0ت  (د)  

  وا"*رد ا"د�%ري ا"(��Y ا"�!دل؛  (ھـ)  

  وا"*رد ا"��دي ا"(��Y؛  (و)  

  وا"�واد �Zر ا"�:�ورة.  (ز)  

���O :�دة و�:�دد ھو��)  ��Jً و�ر�ق ��ل % ر�ر �ن ��0س ا"�واد �;�ف ���"�9زون ا"���دي ��ورد *���3 ا"�د�!�ت 
 (!�  ��O :دة. �Jً ا"�واد و����ت ا"د

  ٦٧ا��ـــ�دة 

  "��9ــــــــ)ا"% �ر�ــر ا

  �ط�ء:إ% �ر�ر ��9) دون  ا"�و+و% دم   

%!% د أن ھ�ك �واد وو��) 0�د  ا"�و+و*!ل إ"O ذا أدت أي :�د5) أو أي ظروف �Zر �M"و�) إ  (أ)  
 ���� دت أو �:%�ل أن %�ون 0د � دت �����ت %%*�وز ا":دود ا"��وص ���(� "(�ذا ا"+�رض 

  ا"%ر%���ت ا"$ر��)؛
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�Z��ر ا"و-��3 ا"����وص �����4 ���� إ"��O %+���ر و-��3 و�����) ا&:%��واء �*��Mة :��دث أن  إذاأو   (ب)  
  در*) أ��S �ن ا"���ن �!(� �:ب �واد وو�) �Zر �Mذون ��:�(�.إ"O ا"%ر%���ت ا"$ر��)، 

  ٦٨ا��ـــ�دة 

  �-�:�ت �;ـMن ا"% �ر�ــــــرc%و��ـر ا"%$���ل وا

�-���:�ت �;��Mن أي % ر���ر ���� :��دود ���� إ ا"و��"��) ���� %ط����4 ا"و��"��) ���ن %$�����ل أوإ"��O  ا"�و+��و% ��دم   
  �%�ل �ZMراض ا"-���ت.

  ��)�ــ�ت ا��!��ــــــــش

  ٦٩ا��ـــ�دة 

  أ:�ــ�م ���ـــــــــــ)

٨١ – ٧٠
:��م ا"�واد  و� �ً �:ق "�و��") ا" ��م �!����ت %$%�ش   .  

  أZـراض ا"%$%�ــــــــش

  ٧٠ا��ـــ�دة 

  ة ا
Zراض �ن أ*ل:�*وز "�و��") ا" ��م �!����ت %$%�ش �:دد  

ا"%: ��ق ���ن ا"�!�و����ت ا"��واردة ���� ا"% ر���ر ا"���د�Y ���ن ا"���واد ا"وو���) ا"�9-��!) "�-�����ت   (أ)  
  ��و*ب ھذا ا&%$�ق؛

  و%:د�د ا"%+�رات ا"%� طرأت ��O ا"و-3 �ذ %�ر�L ا"% ر�ر ا"�د�Y، وا"%: ق �(�؛  (ب)  

، �0�ل ٩٥و ٩٢"����د%�ن  و� ��ً أ���ن،  إذا(�� و%:د�د ا"�واد ا"وو�)، وا"%: ق �ن ���%(�� و%ر���  (ج)  
 �)�  O"و�9رج إ+  دا�9(�.إ"O أو �د  �(�  ا"�و

  ٧١ا��ـــ�دة 

  �*وز "�و��") أن % وم �!����ت %$%�ش رو%��) �ن أ*ل:  

  ا"%: ق �ن أن ا"% �ر�ر �ط�� ) "��*Jت؛  (أ)  

و*��ب ھ��ذا ا&%$���ق، و���ن وا"%: ��ق ���ن �����ن *����3 ا"���واد ا"وو���) ا"�9-��!) "�-�����ت ��  (ب)  
  ھو�%(� و���%(� و%ر���(�؛

وا"%: ق �ن ا"�!�و���ت ا"�%!� �) ��
����ب ا"�:%���) "و*�ود ��واد �Z�ر �:��ورة، وا"$�وارق   (ج)  
  ��ن ����0ت ا";�:ن و����0ت ا"��%�م، و�واطن ا"ر��) �� ا"�9زون ا"د�%ري.
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  ٧٢ا��ـــ�دة 

  أن % وم �!����ت %$%�ش ا�5%��Y): – ٧٦ا"��دة  *راءات ا"واردة ����c رھ�ً  –�*وز "�و��")   

  إ�� "�%: ق �ن ا"�!�و��ت ا"واردة �� ا"% �ر�ر ا"��9)؛  (أ)  

��� ذ"�ك ا"%!���Jت ا"%�� ا"�و+�و��ھ�� إا�%�رت ا"و��") أن ا"�!�و��ت ا"%� أ��+%(��  إذاأو   (ب)   ���� ،
"%$%��ش ا"رو%���)، �Z�ر 0د�%(� "(�� وا"�!�و���ت ا"%�� %�م ا":��ول ���(�� ��ن 9�Jل ������ت ا

  وا��) "%���ن ا"و��") �ن ا" ��م ���ؤو"��%(� ��و*ب ھذا ا&%$�ق.

 (�واد ـ�ـ�����ت ا"%$%�ش ا"رو%���) ا"���وص ���(�� ��� ا"�إ"O و%!%�ر ����) ا"%$%�ش ا�5%��Y) :�ن %%م ��&-�
٨١ – ٧٧ (��) �!�و���ت أو أ����ن ��&-����!� O��� %�ل�أو :�ن %; ، O�"ق ا"�إ�: ����) ا"���وص ����4 ��!

  �;Mن �����ت ا"%$%�ش ا"�:ددة ا"+رض أو �����ت ا"%$%�ش ا"رو%��) أو ��%�(��. ٧٥ا"��دة 

ط�ق �����ت ا"%$%�ش  

  ٧٣ا��ـــ�دة 

  �*وز "�و��"): ٧٢ – ٧٠"Znراض ا"�ذ�ورة �� ا"�واد  %: � �ً   

  ؛٥٧ - ��٥٠"�واد  ��Jً أن %$:ص ا"�*Jت ا"�و-و�)   (أ)  

  أن % وم � ����ت ��% �) "*��3 ا"�واد ا"وو�) ا"�9-!) "�-���ت ��و*ب ھذا ا&%$�ق؛و  (ب)  

  وأن %%: ق �ن %;+�ل و�!��رة ا
*(زة و�Zرھ� �ن �!دات ا" ��س وا"�را�0)؛  (ج)  

  وأن %ط�ق %دا��ر ا"�را�0) وا&:%واء و%�%9د�(�؛  (د)  

  �5%ت *دواھ� ا"% �). وأن %�%9دم �Zر ذ"ك �ن ا
��"�ب ا"�و-و��) ا"%�  (ھـ)  

  ٧٤ا��ـــ�دة 

  ��ون �� � دور ا"و��"): �٧٣د %$�ذ أ:��م ا"��دة   

 �ط ا" ���س ا"ر��Y��) ��ن أ*�ل :��ر ا"��واد �*�ري   (أ)   �� و� ��ً أن %�%و5ق �ن أن أ9ذ ا"!��ت 
cراء��ل *��، وأن %:����ت و%:���(���ات %���$ر ���ن �����ت �وذ*���)، وأن %را0��ب �!�"*��) ا"!�

� L� Oت؛���  ن ھذه ا"!�

 �ط ا" ��س ا"ر��Y��) ��ن أ*�ل :��ر   (ب)   ��وأن %�%و5ق �ن أن ����0ت ا"�واد ا"وو�) ا"%� %%م 
  ا"�واد ھ� ����0ت �وذ*�)، و%را0ب �!��رة ا
*(زة وا"�!دات ا"��%9د�) �� ذ"ك؛

د ا"-رورة: ا"�و+ووأن %%9ذ �3   (ج)  � S�%% أن �)M; ر%���ت �ن%  

  "�� %�%9د�(� ا"و��")؛ إ-���)، وأ9ذ ���ت إ-���)����ت ��0س ا" ��م �!  ‘١’    
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  و%:��ل ا"!��ت ا"%� ���ر%(� ا"و��") 
Zراض ا"%:��ل؛  ‘٢’    

  وا�%9دام �!���ر �ط� ) ��YJ) �ن أ*ل �!��رة ا
*(زة و�Zرھ� �ن ا"�!دات؛  ‘٣’    

  وا&-طJع �!����ت �!��رة أ9رى؛  ‘٤’    

9دام �!دا%(� ھ�� �+��) ا" ���م �!�����ت �0��س و�را�0�) ���% �)، و��ذ"ك وأن %%9ذ %ر%���ت &�%  (د)  
  ا%$ق ��O ذ"ك و�ت ���4 ا"%ر%���ت ا"$ر��)؛ إذا"%ر��ب ھذه ا"�!دات 

وأن %-���� 3��O و����Yل ا&:%��واء أ9%��(��� و�Z��ر ذ"��ك ���ن أ*(��زة ا"�ط�� ��) وا&���%د&ل ����O   (ھـ)  
  �ت ا"$ر��)؛ا%$ق ��O ذ"ك و�ت ���4 ا"%ر%�� إذاا"!�ث �(�، 

  �ن أ*ل ;:ن ا"!��ت ا"�9Mوذة "�� %�%9د�(� ا"و��"). ا"�و+ووأن %%9ذ %ر%���ت �3   (و)  

  :ق ا"�!��) �+رض ا"%$%�ش

  ٧٥ا��ـــ�دة 

، ور��5��� %:��دد ا" ���ط ٧٠"Zn��راض ا"����وص ���(��� ���� ا"$ ��ر%�ن (أ) و (ب) ���ن ا"����دة  %: � ���ً   (أ)
�:�ق "�$%;�� ا"و��"�) �!���) أي ����ن �;��ر ا"% ر��ر ا"��د�Y، أو  ا&�%را%�*�) ��� ا"%ر%����ت ا"$ر���)،

  أن ��4 �واد وو�)؛إ"O %;�ر أي �����ت %$%�ش *رت ��دده، 

�:�ق "��$%;��ن �!���) أي ����ن %�م  ٧٠"Znراض ا"��وص ���(� �� ا"$ رة (ج) �ن ا"���دة  %: � �ً و  (ب)
‘ ٣’"�$ �رة ا"$ر���)  و� ��ً ، أو ٩١ا"$ �رة (د) ��ن ا"���دة ��ن ‘ ٣’"�$ رة ا"$ر��)  و� �ً �Jغ ا"و��") �4 إ�� إ

  ؛�٩٤ن ا"$ رة (د) �ن ا"��دة 

�) ا" ��ط ا&��%را%�*�) إ، & �:�ق "��$%;��ن ٧١"Znراض ا"��وص ���(� ��� ا"���دة  %: � �ً و  (ج)��!� &
  ؛٥٧ - ��٥٠"�واد  ��Jً ا"�:ددة �� ا"%ر%���ت ا"$ر��) و�!��) ا"�*Jت ا"�و*ودة 

��رض �0�ود ���O  ا"�و+و:دث أن ا�%�رت  إذاو  )(د ���أن ھ�ك أي ظروف �Zر �M"و��) %%ط��ب ا"%و��3 
�$��ء cو-3 %ر%���ت �(دف %����ن ا"و��"�) ��ن اإ"O وا"و��")  ا"�و+و:ق ا"و��") �� ا"�!��)، %��رع 

ل %ر%��ب ��ن ھ�ذا ا"�*��س ��� ��J�bغ���ؤو"��%(� ا"ر���0) �3 �را���ة ھ�ذه ا" ��ود. و� �وم ا"��د�ر ا"!��م 
  ا" ��ل.

  ٧٦ا��ـــ�دة 

;��Mت ظ��روف �����ن أن %%ط���ب �������ت %$%���ش ا���5%��Y)  إذا ���وراً وا"و��"��)  ا"�و+��و%%;���ور    ً��� � :% 
  . و%�*) "(ذه ا"�;�ورات �*وز "�و��"):٧٢"Znراض ا"��وص ���(� �� ا"��دة 

�) أن % وم �!����ت %$%�ش ��c  (أ)  �- O"واد �����ت ا"%$%�ش ا"رإ�ا"� ���و%��) ا"���وص ���(�� 
  ؛٨١ - ٧٧
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�) �!�و��ت أو أ���ن ��c – ا"�و+و��&%$�ق �3  –وأن %!��ن   (ب)  �- O"إ ��وص ���(��%��ك ا"�
) إ"O . و%%م %�و�) أي زاع :ول ا":�*) ٧٥�� ا"��دة ��!�(��؛ ٢٢و ٢١"����د%�ن  ط� �ً  إ-�

*وھر����) و��*����) �*���ب أن %%9���ذھ�  اتإ*���راء�����ت ھ����ك  إذا ��١٨���O أن %ط����ق ا"�����دة 
  .ا"�و+و

�)%�  %وا%ر �����ت ا"%$%�ش ا"رو%��) و��5

  ٧٧ا��ـــ�دة 

$��ذ   % (��"�!�% �ر ا"و��") �دد �����ت ا"%$%�ش ا"رو%��) و��5�%(� و�د%(� ��O ا":د ا
دO ا"�%$�ق ��3 
���(� أن %%(` أ�-ل ا
���"�ب ات ا"-���ت ا"��وص ���(� �� ھذا ا&%$�ق، �را��) أ�-ل %و�0ت، وإ*راء

�� ا�%9دام �وارد ا"%$%�ش ا"�%�:) "(�. ا0%��داً وأ�5رھ�   

  ٧٨ا��ـــ�دة 

���� :�"��) ا"�را���ق و����طق �0���س ا"���واد  ���و��ً �*��وز "�و��"��) أن % ��وم �!�����) %$%���ش رو%����) وا:��دة   
��9�)  -أ�(��� أ���ر-��واد ا"وو��) ا"�و*ودة �9رج ا"�را�ق، ا"%� & �%*�وز �:%واھ�� أو 9ر*(�� ا"��وي ��ن ا"

.("�!�  ���و*را��ت 

  ٧٩ا��ـــ�دة 

�:دد �دد �����ت ا"%$%�ش ا"رو%��) و��5�%(� و�د%(� و%و�0%(� وأ��و�(�، �� :�") ا"�را�ق ا"%� �%*��وز   
��� �:%واھ� أو 9ر*(� ا"�وي �ن ا"�واد ا"وو�) ��9) ���و*را��ت �!�")، ��O أ��س ظ�م %$%�;�� & ���ون 
ا":�") ا" �وى أو ا":د�) أ�5ر ��5��) ���� ھ�و -�روري و���ف "*!�ل ا"و��"�) ���O ���م ���%�ر �:ر��) ا"��واد 

�� ھذه ا"�را�ق ��O ا":و ا"%�"�: O�0
  ا"وو�) و�9زو(�، و�:دد ا"*(د ا"%$%�;� ا"رو%�� ا

�� :�") ا"�$��Jت وا"��9زن ا"�9%و�)، �:دد ا"�*��وع ا
�0�O "!�����ت ا"%$  (أ)   (��%��ش ا"رو%�
�� :دود �دس �) ��ل %$%�;� �;Mن �ل �ن ھذه ا"�را�ق؛ (�� ا"�  

و�� :�") ا"�را�ق ا
9رى، �Zر ا"�$��Jت وا"��9زن ا"�9%و�)، ا"%�� �ط�وي ;��ط(� ���O   (ب)  
%، �:��دد ا"�*���وع ا
�0��O ٥ا���%9دام ا"��و%و���وم أو ا"�ورا���وم ا"�5��رى �����) أ�5��ر ���ن 

�� ا"�)، �ن أ*ل �ل �ر�ق �ن ھذه ا"$Y)، ��� �د%�4 "!����ت ا"%$%�ش ا" (�ا"*�ذر ×  ٣٠رو%�
ا"%ر��!� "ـ "ف" �وم ��ل %$%�;� �� ا"�)، ��O ا�%���ر أن "ف" ��5�ل ا"�9�زون أو ا"9�رج 

��"���و*را���ت ا"$!�"�)، ا& أن ا":��د  �:���و��ً  – أ�(��� أ���ر –ا"��وي ��ن ا"��واد ا"وو�ــــ��ـ) 
) ��ل %$%�;�؛ ١٫٥:د �ن ھذه ا"�را�ق "ن ��ون أدO �ن ا
O�0 ا"� رر 
ي وا�  

و���� :�"��) ا"�را���ق ا"%��� & %;����(� ا"$ ر%���ن (أ) أو (ب)، �:��دد ا"�*���وع ا
�0��O ا"���وي   (ج)  
"!����ت ا"%$%�ش ا"رو%��)، �ن أ*ل �ل �ر�ق �ن ھذه ا"$Y)، ��� �د%4 �5�ث ��) ���ل %$%�;�� 

���� ا"���)، ����O ا�%����ر أن "ف" ��5��ل ا"�9��زون أو ف ���ن أ����م ا"%$%���ش × ٠٫٤ إ"���4%-���ف 
  ��"���و*را��ت ا"$!�"). �:�و��ً  – أ�(�� أ��ر –ا"9رج ا"�وي �ن ا"�واد ا"وو�) 
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وا"و��") ��O %!د�ل ا
ر�0م ا"�:ددة "�*(د ا"%$%�;� ا
O�0 ا"��وص ����4 ��� ھ�ذه  ا"�و+وو�*وز أن %%$ق 
  �! ول. ا"��دة �%O 0رر ا"�*�س أن ھذا ا"%!د�ل

  ٨٠ا��ـــ�دة 

   ً���، %;���ل ا"�!�����ر ا"%��� %���%9دم "%:د���د ا"!��دد ا"$!���� "!������ت ا"%$%���ش ٧٩ – M�٧٧:����م ا"���واد  رھ
�� أي �ر�ق و��5�) ھذه ا"!����ت و�د%(� و%و�0%(� وأ��و�(� �� ���: (�  ا"رو%�

��ن ا"�$�ردات  ، و��O و*4 ا"�9وص ھل ھ� ���Y) أم �:%�واة ��� ��دد;�ل ا"�واد ا"وو�)  (أ)  
��� :�"�) ا"�ورا��وم –ا"�$��)، و�� ھو %ر���(� ا"�������Y، وھ�ل ھ��  – c!�$) ا�راء-�أم  5

c؛إ، و5راء;د�دة ا�)%��!� (����  

ظ�م   (ب)   (�"�!�، و& ���� �دى ا��% Jل �;�+�� ا"�را��ق ��ن ا"�:��) "�:�ر وا"�را�0) ا"�و+وو
$��ذ ا"%�دا��ر  ا"�و+وأي �دى ذھ�ت إ"O �0)، و"�:�ر وا"�را ا"�و+وا"وظ�$�) �ن ظ�م % ���
ا"و��"�)؛ و��دى ا%���ق ھ�ذه إ"�O ؛ وا"�ر�) ا"%� ��%م �(�� % �د�م ا"% ��ر�ر ٣١ا"�:ددة �� ا"��دة 

ا"% ���ر�ر ���3 �������ت ا"%: ��ق ا"����% �) ا"%��� % ��وم �(��� ا"و��"��)؛ و� ��دار ود0��) ا"���واد �Z��ر 
  ا"�:�ورة :���� %:  ت �4 ا"و��")؛

و& ����� ��دد وأ�واع ا"�را��ق ا"%��  ا"�و+�و ��Yص دورة ا"و0ود ا"ووي ا"%� %�%9د�(�و9  (ج)  
%:%���وي �����O ����واد وو����) �9-���!) "�-������ت، و����� "(���ذه ا"�را����ق ����ن �9����Yص %%!����ق 

ر %���م ھذه ا"�را�ق ا"%: �ق ��ن إ"O در*) ا&:%واء؛ و ��"-���ت، و�9و��ً  D��� أي �دى
أي �دى ���ن أن % �م �0J) %را�ط ���� ��ن ا"�!�و���ت إ"O و :ر�) و�9زون ا"�واد ا"وو�)؛

  ا"واردة �ن �9%�ف ��طق ��0س ا"�واد؛

دول إ"�O ، و& ���� 0در ا"�واد ا"وو�) ا"���%��) ��ن دول أ9�رى أو ا"�ر���) وا"%را�ط ا"دو"�  (د)  
و��دى  أ9رى 
Zراض ا&�%9دام أو ا"�!�"*)؛ وأي أ;ط) %: ق ���ددھ� %��ر��(� ا"و��"�)؛

  وا
;ط) ا"وو�) "+�رھ� �ن ا"دول؛ "��و+وا"%را�ط ��ن ا
;ط) ا"وو�) 

���� �*���ل ا"-�����ت  (ھـ)   (������� ذ"��ك ا���%9دام ا"% ����ت اوا"%ط��ورات ا"%  ����� ،c ذ��وأ9 (�Y����:
 ً��Yت �;وا�  "% ��م :ر�) ا"�واد ا"وو�). ��

  ٨١ا��ـــ�دة 

 أن *(د ا"%$%�ش �ر�ز �دون ��رر ��O �را�ق �!�). وا"�و+رأت  إذاوا"و��")  ا"�و+و%%;�ور   

c9ط�ر �!����ت ا"%$%�شا  

  ٨٢ا��ـــ�دة 

���طق �0��س ا"���واد إ"�O ا"�را��ق أو إ"��O �0��ل و��ول ا"�$%;��ن  ���� �ً  ا"�و+�و9ط���ر b% �وم ا"و��"�) �  �
  ا"�و*ودة �9رج ا"�را�ق، وذ"ك ��O ا":و ا"%�"�:
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: ٧٠ة ا
Zراض ا"��وص ���(� �� ا"$ �رة (ج) ��ن ا"���دة �ن أ*ل �����ت ا"%$%�ش ا"�:دد  (أ)  
�����) ����O ا
0��ل؛ و���ن أ*��ل �������ت ا"%$%���ش ا"����وص ���(��� ���� ا"$ ��ر%�ن (أ)  �0٢٤��ل 

: �0��ل أ����وع ����O ٤٧و���ذ"ك ا
;��ط) ا"����وص ���(��� ���� ا"����دة  ٧٠و(ب) ���ن ا"����دة 
  ا
0ل؛

�� أ�رع و0�ت ����ن ���٧٢(� �� ا"��دة  و�ن أ*ل �����ت ا"%$%�ش ا&�5%��Y) ا"��وص  (ب)   :
، ��O أن ��ون �$(و�� أن ا&9ط�ر � �دوم ��٧٦"��دة  ��Jً وا"و��")  ا"�و+و��� ا"%;�ور ��ن 

  �ن ا"�;�ورات؛ *زءاً ا"�$%;�ن �;�ل �� ا"!�دة 

����) ���O  ٢٤: �0�ل ٧١و�ن أ*�ل ������ت ا"%$%��ش ا"رو%���) ا"���وص ���(�� ��� ا"���دة   (ج)  
و���ذ"ك ا"�9���زن  �٧٩ ���� ا"$ ��رة (ب) ���ن ا"����دة إ"�(������ ���� �9��ص ا"�را���ق ا"�;���ر  ا
0��ل

%؛ و�0�ل أ���وع ٥ا"�9%و�) ا":�و�) ��O ��و%و�وم أو ��O �ورا�وم �5رى ����) أ�5�ر ��ن 
  ��O ا
0ل �� *��3 ا":�&ت ا
9رى.

c%و�*ب أن �%-�ن ا��� ��دد ��ن وأن �:��ء ا"�$%;���ش أ���ت ا"%$%��طق 9ط�ر �!�����م %$%�;�4 ��ن ا"�را��ق و�
��ن ا"�$%;ون ��M%ون ��ن ����ن  إذا��0س ا"�واد ا"�و*ودة �9رج ا"�را�ق، وا"�دد ا"%� ��%م ��(� ھذا ا"%$%�ش. و

  .ا"�و+وإ"O 9ط�ر ����ن و�و�د و�و"(م ��c ��� �ً % وم ا"و��")  ا"�و+و�9رج أرا-� 

  ٨٣ا��ـــ�دة 

*وز "�و��")، �%د��ر %�����، أن % وم دون إ9ط�ر ����ق �*�زء ، ���٨٢رف ا"ظر �ن أ:��م ا"��دة   
 . و"�دى ���0(��"���دأ أ9�ذ ا"!���ت �;�وا��Yً  و� ��ً  �٧٩ن �����ت ا"%$%�ش ا"رو%��) ا"���وص ���(�� ��� ا"���دة 

���"$ رة  ���Jً 0د�%�4 "(��  ا"�و+�و�Mي %$%�ش �$�*g، %-3 ا"و��") ��� ����ل :����(� أي �ر���` %;�+�ل %��ون 
 دور���ً  ا"�و+�و. و% وم ��وق ذ"�ك، 0�در ا"���%ط�ع، و���O أ���س �ر���` ا"%;�+�ل، �9bط��ر ٦٣ب) �ن ا"��دة (

��ر��*(� ا"%$%�;� ا"!�م و��� �ط�وي ����4 ��ن ������ت %$%��ش �!��) أو �$�*Y�)، ��3 %:د��د ا"��دد ا"!���) ا"%�� 
)���0�� ��Mي %$%��ش �$��*g، ��ل ��� ���!(�  �%و30 أن %*ري ��(� �����ت ا"%$%�ش ا"�ذ�ورة. و%�ذل ا"و��"�)، "�دى

و�;�+�� ا"�را��ق، وا-�!) ���  ا"�و+�وأدO :د ���ن �ن أي ����ب ����) 0د %وا*4 إ"O �ن *(د "�%9$�ف 
�ل �� ��!(� ��ن *(�د "%����ر  ا"�و+و. ��� %�ذل ٨٨و ٤٣ا�%��رھ� ا
:��م ذات ا"��) ا"واردة �� ا"��د%�ــــن 

  �(�) ا"�$%;�ن.

  $%;�ـــــن%���ـ) ا"�

  ٨٤ا��ـــ�دة 

  cط�ق ا  ات ا"%�"�) ��O %���) ا"�$%;�ن:*راء%

���م �ل �وظف �� ا"و��") � %�رح %����%4 �$%;�� "�دى  9ط��ً  ا"�و+و �J�bغ� وم ا"�د�ر ا"!�م   (أ)  
  و��ؤھJ%4 و*��%4 ور%�%4، و�Mي %$���ل �$�دة أ9رى %%!�ق �4؛ ا"�و+و

ا"�د�ر ا"!�م ����  �J�bغ��م ا"�5J5ن ا"%� %�� %� �(� ھذا ا&0%راح، �� Z-ون ا
 ا"�و+وو% وم   (ب)  
ت % �ل ھذا ا&0%راح؛ إذا��  
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��� ��داد ا"�$%;��ن ا"���9��ن "(��.  ا"�و+�وو�*وز "��د�ر ا"!�م أن ���� �ل �وظف ��0%4   (ج)  
  �(ذه ا"%����ت؛ ا"�و+و �J�bغو� وم 

��وراً  ا"�و+�و�Jغ bأو ����درة ;��9) �4، � ا"�و+ون و� وم ا"�د�ر ا"!�م، ا�%*��) "ط�ب �  (د)   
�b.�)ء %���) أي �وظف ��ن 0د ���ه �$%;� "د��+"  

و"� ����م �!������ت  ٤٧أ���� ������ �%!���ق ��"�$%;���ن ا"Jز����ن "J-��طJع ��
;��ط) ا"����وص ���(��� ���� ا"����دة 
�%����%��ل ٧٠و (ب) ����ن ا"�����دة ا"%$%����ش ا"�:���ددة ا"+���رض ا"�����وص ���(���� ����� ا"$ ���ر%�ن ا"$���ر��%�ن (أ)  ،

ظ(��ر أن ���ن  bذا�����ن، 9��Jل ا
����م ا"5J5���ن ا"%��� %���� ���دء $���ذ ھ��ذا ا&%$���ق. ���ات ا"%�����)، :���ب اcإ*��راء
  ا"��%:�ل ا" ��م �(ذه ا"%���) J9ل ھذه ا"�(�) %%م %���) �$%;�ن "(ذه ا"�(�م ��ورة �ؤ%0).

  ٨٥ا��ـــ�دة 

   S��) %M;���رات ا"��د9ول ا"Jز���) "���ل �$��%ش %���ت %�����%4 أو %*��دد ��0M��O ���ر ا"�و+��و%������ (�
  ."��و+و

  ��وك ا"�$%;�ن وز��را%(م

  ٨٦ا��ـــ�دة 

، ��(���(م ٧٤ – ٧٠وا"��واد  �٤٧ وم ا"�$%;ون، �د ���ر�%(م وظ�Y$(م ا"��وص ���(� �� ا"���دة   
:و �%$�دون �!4  Oق أو إ����(��. إو %;�+��(�، أو ��دادھ� "�%;�+�ل أإ��0) أو %�9Mر %;���د ا"�را��M� ذى
":��ق ا

و����O و*��4 ا"�9��وص، & � و���ون ھ��م أ$���(م �%;��+�ل أي �ر���ق و& ����Mرون ���وظ$� أي �ر���ق ��" ����م ���Mي 
�0��م ا"�;�+ل �!�����ت �!��) إ"�O %�د�و  ٧٤و ٧٣ا�%�ر ا"�$%;ون أن ھ�ك :�*) �� %-O ا"��د%�ن  إذا����). و

  (ذا ا"�9وص.�� �ر�ق �� �!��(م أن � د�وا ط��� �

  ٨٧ا��ـــ�دة 

ا��%!��ل �!�ض ا"�!�دات ���دد إ"�O  ، و�9و���ً ا"�و+�و9د��ت �%و�رة ��� إ"O ا:%�ج ا"�$%;ون  إذا  
  �%�(�ل % د�م %�ك ا"9د��ت وا�%!��ل ا"�$%;�ن "(ذه ا"�!دات. ا"�و+و�����ت ا"%$%�ش ا"%� � و�ون �(�، % وم 

  ٨٨ا��ـــ�دة 

را� �ون ا"�$%;��ن أ5��ء ������ت ا"%$%��ش ا"%�� � و��ون �(��، �;�رط أ& أن %*!ل ����5(� � "��و+و�:ق   
:و آ9ر �ن ���ر�) وظ�Y$(م.إ��$ر ذ"ك �ن %�9Mر ��ل ا"�$%;�ن أو  O�� 0%(م��  

  ا��#�دات ا���;� ���Aط� ا��-�ـــــق

  ا��+ �*ط)� �#� ا�و%���

  ٨٩ا��ـــ�دة 

  ��� ���: ����ً  ا"�و+و%:�ط ا"و��")   



٢٧ 

 

�%رات %:دد �� ا"%ر%���ت ا"$ر��)؛%�Y` �  (أ)   O�� ت ا"%$%�ش، وذ"ك����  

وذ"��ك  ا"�و+��و� ���ن أ;��ط) ا"%: ��ق ا"%��� ��0��ت �(��� ���� إ"�(��وا&���%%�*�ت ا"%��� ��9��ت   (ب)  
��O ;��ل ;�(�دات ���دد ��ل �ط �) ��ن ���طق �0��س ا"��واد، %:�رر ��� أ��رع  �9و��ً 

%����م �0���س إ: ��ق ���ن ھ��ذا ا"*��رد وو0��ت �����ن �!��د �0���م ا"و��"��) �*��رد ����دي "��9��زون وا"%
  ا"�واد.

  ��)��ت ا���ل ا�دو��ــــــ�

  ٩٠ا��ـــ�دة 

  أ:��م ���ــــــ)

�ت ��و*�ب ھ�ذا ا&%$��ق إا"�واد ا"وو�) ا"%� %��ون �9-�!) "�-����ت أو ا"�ط��وب   ���(� "�-���9-
  .ا"�و+وو%�ون �و-3  ل دو"�، %!%�ر 
Zراض ھذا ا&%$�ق %:ت ��ؤو"�) 

��(��� ھ��ذه ا"����ؤو"�) ��"����)  ا"�و+��ودا9��ل إ"��O :�"��) ا&���%�راد  ����  (أ)   ���)%��ذ ا"�:ظ��) ا"%��� %�
ا"*(�) ا"�ر���) إ"�O "�دو") ا"��درة، و�� �و�د & �%9Mر �ن ا"�:ظ) ا"%� %�ل ��(�� ا"��واد 

  �؛إ"�(

��(��� ا"دو"��) ا"�%� ���) %��� ا"�و+��و9���رج إ"��O و���� :�"��) ا"%���د�ر   (ب)   O"و��%% ���) ا"%��ا"�:ظ O��%: ك
ا"*(�) ا"�ر���) إ"�O ا"وو�) ا"��ؤو"�) و�� �و�د & �%9Mر �ن ا"�:ظ) ا"%� %�ل ��(� ا"�واد 

  �.إ"�(

و% وم ا"دول ا"�!��) �و-�3 %ر%����ت ��YJ�) "%:د��د ا" ط�) ا"%�� ��%م ��دھ� ا% ��ل ا"���ؤو"�). و"�ن %!%��ر ھ�ذه 
 O���� (��!0) وا��وو�أ9��رى "�*��رد أن ا"���واد ا"وو���) %!���ر أو ����O أي دو"��)  ا"�و+��وا"����ؤو"�) ���ن ا"���واد ا"

) %ر�3 ���(� أو �� أأرا-�(� أو �$� O�� ل   :دى ط�Yرا%(�.إ*واءھ�، أو %

  ا"�و+و�9رج إ"O �����ت ا" ل 

  ٩١ا��ـــ�دة 

"���واد وو���) �9-��!)  ا"�و+��و9���رج إ"��O ا"و��"��) ���Mي ������)  ��ل �!%ز���)  ا"�و+��و%9ط��ر   (أ)  
���ن ��ن  إذاأو  وا:�داً  �!��&ً  *را��ً ��ن وز(� �%*�وز ���و إذا "�-���ت ��و*ب ھذا ا&%$�ق،

دو"�) وا:�دة �!�(�� إ"�O ر��ل ;:�ت �%$ر0) �و*() bا"�!%زم ا" ��م �� Z-ون 5J5) أ;(ر �
�� �*�و�(� %%*�وزه. �)(� أ0ل �ن ���و*رام �!�ل وا:د و"�� (  %زن �ل ;:

�����) ا" �ل، و����م إ"�O "%ر%����ت ا"%!�0د��) ا"�$-��) ا"و��") �!د � �د اإ"O ���م ھذا ا&9ط�ر   (ب)  
�� ا":�&ت ا"!�د�) �0ل أ��و��ن ��O ا
0ل �ن %:-�ر ا"�واد ا"وو�) "�;:ن.  

  ات ��دد ا9cط�ر ا"���ق.*راءوا"و��") ���Z Oر ھذه اc ا"�و+و�*وز أن %%$ق   (ج)  

  �:دد ھذا ا9cط�ر:  (د)  



٢٨ 

 

������ن: ���%(���� و%ر���(����  �(����، و����ذ"ك :����ب اc ھو����) ا"����واد ا"وو����) ا"�!%���زم  ‘١’    
  ا"�%و0!�ن، و�ط ) ��0س ا"�واد ا"%� �%ؤ9ذ �(�؛

  � ا"�واد ا"وو�)؛إ"�(وا"دو") ا"%� %و*4   ‘٢’    

  وا"%وار�L وا
���ن ا"%� ��%م ��(� %:-�ر ا"�واد ا"وو�) "�;:ن؛  ‘٣’    

  و"(�؛ر��ل ا"�واد ا"وو�) و"و�cوا"%وار�L ا"% ر���)   ‘٤’    

و ط��) ا" ��ل ا"%��� �%-��ط�3 ���دھ� ا"دو"��) ا"�%� ���) ��"����ؤو"�) ���ن ا"���واد ا"وو���)،   ‘٥’    

Zراض ھذا ا&%$�ق، وا"%�ر�L ا"�:%�ل "��وغ ھذه ا" ط).  

  ٩٢ا��ـــ�دة 

:��و �%���S "�و��"��) ا" ����م ���د ا"-��رورة �!�����)  ��٩١�ون ا9cط���ر ا"����وص �����4 ���� ا"����دة    O����
���ن �ن ���%(� و%ر���(�� �0�ل أن ��%م  �(�� "+رض "%:د�د ھو�) ا"�واد ا"وو�) وا"%: ق :�ب اc%$%�ش �:ددة ا

 O��"رج إ���و9��+و-��3 أ9%���م ����O ا"���واد  – ا"�و+��و:���ب ر)%�Z��� أو :���ب ط���ب  –، ����� �%���S "�و��"��( ا"�و
 إ*�راء"وو��) ����ب أي ا"وو�) �%O %م %:-�رھ� "�;:ن. ا& أ4 & �*وز أن �%9Mر ��O أي و*4  �ل ا"��واد ا

  �(ذا ا9cط�ر. ��Jً %%9ذه ا"و��") أو %ظر ا"و��") �� ا%�9ذه 

  ٩٣ا��ــ�دة 

��%9��ذ ��� ���زم  ا"�و+�و��ت ا"�واد ا"وو�) "ن 3-9% "-���ت ا"و��") ��� ا"دو"�) ا"�%� ��)، % �وم  إذا  
�:�دوث ا" �ل ��� Z-�ون 5J5�) أ;�(ر �ن %ر%���ت "%���ن ا"و��") �ن أن %:�ل �ن ا"دو") ا"�%� �) ����M% O�د 

  �.إ"�( ا"�و+و�ن �0ول ا"دو") ا"�%� �) ��% �ل ا"��ؤو"�) �ن ا"�واد ا"وو�) �ن 

  ا"�و+ودا9ل إ"O �����ت ا" ل 

  ٩٤ا��ـــ�دة 

9-����(� إدا�9(�� "���واد وو��) �ط���وب إ"��O ا"و��"�) ���Mي �����)  ��ل �%و0!�)  ا"�و+��و%9ط�ر   (أ)  
�ت  إذا، أو وا:�داً  �!��&ً  *را���ً ���ن وز(�� �%*��وز ���و إذا&%$�ق، "�-���ت ��و*ب ھذا ا��

�� Z-ون 5J5) أ;(ر �دة ;:�ت �%$ر0) �0د�) �ن دو") وا:دة �!�(�� %�زن  O �%% و30 أن%%
�� �*�و�(� %%*�وزه. �)(� أ0ل �ن ���و*رام �!�ل وا:د و"�� (  �ل ;:

�����ن ا"�و���د ا"�%و0��3 "و���ول ا"���واد ق � ��در ا���c��f ھ��ذا ا9cط���ر "�و��"��) ���� �و���د �����  (ب)  
 4��� S���% ذي�ا" Lأي :�ل �ن ا"%�ر� ��ھ�� ا"���ؤو")  ا"�و+�وا"وو�)، ��O أ& �%9Mر ذ"ك 

  �ن %�ك ا"�واد ا"وو�).

  ات ��دد ا9cط�ر ا"���ق.*راءوا"و��") ���Z Oر ھذه اc ا"�و+و�*وز أن %%$ق   (ج)  

  �:دد ھذا ا9cط�ر:  (د)  

  ���ن: ���%(�، و%ر���(� ا"�%و0!�ن؛و�) ا"�واد ا"وو�)، و�ذ"ك :�ب اcھ  ‘١’    



٢٩ 

 

��"��ؤو"�) �ن ا"�واد ا"وو��)، 
Z�راض  ا"�و+وو ط) ا" ل ا"%� �%-ط�3 �دھ�   ‘٢’    
  ھذا ا&%$�ق، وا"%�ر�L ا"�:%�ل "��وغ ھذه ا" ط)؛

" ���م ��(��� �$�%S ���وات و%�ر�L ا"و�ول ا"�%و30، وا"����ن وا"%��ر�L ا"��ذ�ن �!%�زم ا  ‘٣’    
  ا"�واد ا"وو�).

  ٩٥ا��ـــ�دة 

:��و �%���S "�و��"��) ا" ����م ���د ا"-��رورة �!�����)  ��٩٤�ون ا9cط���ر ا"����وص �����4 ���� ا"����دة    O����
cوو�) وا"%: ق :�ب ا���ن "�دى ��%S ا"!��وات ��ن ����) و%ر���ب %$%�ش �:ددة ا"+رض "%:د�د ھو�) ا"�واد ا"

& 4 ���Jً %%9ذه ا"و��") أو %ظر ا"و��") ��� ا%9��ذه  إ*راء �*وز %�9Mر �%S ا"!�وات ���ب أي %�ك ا"�واد. ا& أ
  �(ذا ا9cط�ر.

  ٩٦ا��ـــ�دة 

  ا"% �ر�ـــر ا"��9ــــ)

 ا"�و+�و*!�ل إ"O أدت أي :�د5) أو ظروف �Zر �M"و�)  إذا ٦٧"���دة  و� �ً  ���9ً  % ر�راً  ا"�و+و% دم   
  0د � دت أو �:%�ل أن %�ون 0د � دت، أو أ4 :دث %�9Mر ���ر أ5�ء ا" ل ا"دو"�.%!% د أن ھ�ك �واد وو�) 

  ���ر�ــــــــــــف

  ٩٧ا��ـــ�دة 


Zراض ھذا ا&%$�ق:    

�) إد9���ل إ ا"%!��د�ل�!���   -أ"ف���- O��"ر إ���ر �;��ر أو % ر���ل :�*��� O��":ن إ���ت ا";���ن ���0���رق ����و*��ود 
  و����0ت ا"��%�م أو و*ود �واد �Zر �:�ورة.

ا"��وارد%�ن أ���Jه، � ��دار ا"���واد ا"وو���) ا"� و"��)  ٧٩و ٧٨، 
Z��راض ا"����د%�ن ا"9��رج ا"���وي�!���   -��ء
و��ً �  O"ق �!�ل ��!) ا���).إ�  �9رج �ر

 ط�) �0��س ر��Y��)،  *زءاً  ا"د�!ـــ)%!�   -*�م ����ن ا"�واد ا"وو�) �!�"` �و�$4 و:دة 
Zراض ا":�ر 
وا:دة �ن ا"�وا�$�ت أو ا"� ���س. و���ن أن %�ون ا"��واد ا"وو��) ���O ;��ل و�:دد %ر���4 و���%4 ��*�و�) 

.(��$  ��Yب أو �:%واة �� �دد �ن ا"�$ردات ا"�

�   -دال!%(!��ت ا"د���  ��ا"وزن ا"���� "��ل ��ن ����ر ا"��واد ا"وو��) و����ن، :��ب ا&0%-��ء، أن %!
  %�ون ا"و:دات ا":����) ��� ���:ا"%ر��ب ا"ظ�ري �� :�") ا"��و%و�وم وا"�ورا�وم، و

  ا"*رام �ن ا"��و%و�وم ا"�:%وى؛  (أ)  

���  ٢٣٣-وا"�ورا��وم ٢٣٥-وا"*رام �ن �*�وع ا"�ورا�وم، وا"*رام �ن �*�وع ا"�ورا��وم  (ب)  
  :�") ا"�ورا�وم ا"�5رى �(ذ�ن ا"ظ�ر�ن؛



٣٠ 

 

$د.وا"���و*رام �ن ا"5ور�وم وا"�ورا�وم ا"ط��!� وا"�ورا�وم ا"��  (ج)  %  

  ا"و:دة ا
0رب.إ"O �داد ا"% �ر�ر %*�3 أوزان �9%�ف �$ردات ا"د�!) �0ل % ر��(� إو
Zراض 

ط �) ��ن ���طق �0��س ا"��واد ا"�*��وع ا"*��ري "��9�زون ا"���دي ا"�:�دد  ا"�9زون ا"د�%ري�!�   -ھ�ء�"
 ��  ذ"ك ا"*رد. إ*راءذ *��3 %+�رات ا"�9زون ا"%� طرأت � إ"�O��4 أ��س أ:دث *رد "%�ك ا"�ط )، �-�

�) إ ا"%�و�ب�!�   -واو�- O"س أدق إ��ن �0�ر ��4 أو "�%!����*ل :�ر أو % ر�ر "%�:�S 9ط�M %�م ا�%;��

�) ا"%� %%!�ق ��c.4رادھ� �� ا"�*ل أو ا"% ر�ر. و�*ب أن �:دد �ل %�و�ب اإ"���) ��ق �-  

����O ا"���واد ا"وو���). و%:���ب  و:��دة ��9��) %���%9دم ���� %ط����ق ا"-�����ت ا"�����و*رام ا"$!���ل�!���   -زاي

  ا"���و*را��ت ا"$!�") �Mن �ؤ9ذ:

�� :�") ا"��و%و�وم: وز4 ��"���و*را��ت؛  (أ)    

����%` -���رب وز���4 ١( ٠٫٠١و����� :�"���) ا"�ورا����وم ا"�5���رى ������ �!����دل أو �$���وق   (ب)   :(%

  5را4Y؛إ��"���و*را��ت �� �ر�3 

��%` ٠٫٥( ٠٫٠٠٥%) و"�ن �5�Mر �ن ١( ٠٫٠١و�� :�") ا"�ورا�وم ا"�5رى �0Mل �ن   (ج)   :(%

 ��  ؛٠٫٠٠٠١-رب وز4 ��"���و*را��ت 

%) أو أ0�ل، و:�"�) ا"5ور��وم: ٠٫٥( 5٠٫٠٠٥�راؤه إو�� :�") ا"�ورا�وم ا"��%$د ا"ذي ��ون   (د)  

 ��٠٫٠٠٠٠٥�%` -رب ا"وزن ��"���و*را��ت .  

ا"��وزن ا"����� إ"��O  ٢٣٥-وا"�ورا���وم ٢٣٣-*����"� "ظ���ري ا"�ورا���وم����) ا"��وزن اc 5ـ��ـراءcا�!���   -:�ء

cوم �:ل ا�  .5راء"��ورا

  :ا"�ر�ق�!�   -ط�ء

%��ج، أو إ، أو ��3 %:و��ل، أو ���3 :ر*�ً  �ر� �ً ، أو �$��Jً   (أ)   ً�!��� c )، أو�دة ا"�!�"*���

 ً�!  "$�ل ا"ظ�Yر، أو �;Mة 9زن �$��)؛ ��

  د وو�) �����ت %ز�د ��O ���و*رام �!�ل وا:د.أو أي ���ن �ن ا"�!%�د أن %�%9دم ��4 �وا  (ب)  

�� ���) ا"�واد ا"وو��) ا"�و*�ودة ���  %+�ر ا"�9زون�!�   -��ء ،(!��د (!�ا"ز��دة أو ا" ��ن، �:�و��ن د

ط ) " ��س ا"�واد. وھذا ا"%+�ر ���ن أن �طوي ��O أ:د ا
�ر�ن ا"%�"��ن:�  

  :�&ت ا"ز��دة:  (أ)  

  ا�%�ـــــراد؛  ‘١’    



٣١ 

 

وورود ����ت �ن ��در دا��9: إ�� �ن ���طق أ9�رى " ���س ا"��واد أو ��ن ;��ط   ‘٢’    

  �Zر 3-�9 "�-���ت (�Zر ����) أو �� ":ظ) �دء %ط��ق ا"-���ت؛

;ط�ر�) ��9) �� �$��ل؛ا�واد  إ%�جووي:  إ%�جو  ‘٣’      

    ’٤‘  c3 ا���� %ط��ق ا"-����ت ���O ��واد وو��) ���ت �!$�إ"O �$�ء: ا"!ودة ور ��)�ة �

  ا"���ق ���ب و*4 ا�%9دا�(� أو ���%(�.

  :�&ت ا" �ــــ�ن:  (ب)  

  %�د�ـــــر؛  ‘١’    

��طق أ9�رى " ���س ا"��واد؛ أو ;�:�ت ��ن أ*�ل إ"�O ا"�دا9ل: ;�:�ت إ"O و;:ن   ‘٢’    �

;�ط �Zر 3-�9 "�-���ت (�Zر ����)؛  

آ9�ر (أو أ�5�ر) أو ظ��ر ���ر إ"�O و� دان ووي: � دان �واد وو�) 
(�� %:و"�ت   ‘٣’    

  آ9ر (أو أ�5ر) �$!ل %$��Jت وو�)؛

و�-�&ت � ��): �واد وو�) ��0ت، أو 0درت ��O أ���س ���0��ت، 5�م %�م ا"�%�9ص   ‘٤’    

(� �:�ث "م %!د %���J" S%9دام ا"ووي؛�  

    ’٥‘   ����و$�����ت ����%� �ة: ���واد وو���) %و"��دت ����O إ5��ر ا"�!�"*��) أو ����O إ5��ر :���دث 

  وا�%�رت �Zر J9%�J" (���0ص �ؤ0%� و"�ن 9زت؛ ا"%;+�ل،

  �$�ء �واد وو�) �ن ا"-���ت ���ب و*4 ا�%9دا�(� أو ���%(�؛إ�$�ء: إو  ‘٦’    

وو*وه � دان أ9رى: ��"$ دان ا"!�رض (أي � دان �واد وو�) �ن �Z�ر ���د، و"��ن   ‘٧’    

:و & ���ل �!4  O�� O"دث %;+���) أو ا"إ�: (*�%  �ر0).ا�%ر*��(�، 

�   -��ف!%(����Yس ا"ر��) ا" ��ط   ً��:�و �*!�(�� ���0�) "� ���س ��ن أ*�ل  ��� O��� (�وو�%ظ(�ر ���4 ا"��واد ا"

�ن  ��ط ا" ���س ا"ر��Y��) %;��ل ا"�د9ل وا"9�رج (���� ��� ذ"�ك b%:د�د :ر�) ا"�واد أو �9زون ا"�واد. و��"%�"� 

�طق ��0س ا"�و� ��  اد، و"�(� & % %�ر ���(�.ا"$-�&ت ا"� ��)) وا"��9زن ا"�و*ودة 

��وم ���ل %$%�;��، ���%���ر أن ��وم ا"!��ل ھ�و  ٣٠٠، ٧٩، 
Z�راض ا"���دة �) ا"!�ل ا"%$%�;��%!�   -&م

�� أي :�ن "�دة أ��0ھ� ��5� ����ت. �ر� �ً �وم �:ق ��4 "�$%ش �رد أن �!��ن  ��  

ط ) دا9ل �ر�ق �� أو �9ر*4 �:�ث: �ط ) ��0س ا"�واد%!�   -��م�  

  �9ر*(�؛إ"O دا9ل �ل �ط ) " ��س ا"�واد أو إ"O ���ن %:د�د ���) ا"�واد ا"وو�) ا"� و")   (أ)  



٣٢ 

 

ات �:ددة، %!��ن ا"�9زون ا"��دي �ن ا"�واد ا"وو�) ��� ��ل *راءc و� �ً و���ن �د ا"�زوم،   (ب)  

ط ) " ��س ا"�واد،�  

  وذ"ك "�� ���ن %:د�د ر��د ا"�واد 
Zراض -���ت ا"و��").

ون-   �  ا"$رق ��ن ا"�9زون ا"د�%ري وا"�9زون ا"��دي. ا"�واد �Zر ا"�:�ورة%!

;��ط�ر�) ��9��) ���ن ا"��وع ا"�:��دد ���� ا"����دة اأي ���واد ����در�) أو أي ���واد  ا"���واد ا"وو���)%!���   -��ن

4 �ط��ق ���O ا"ر����ز أو ا"!;ر�ن �ن ا"ظ�م ا
����. و& �*وز %$��ر ��ط�S "ا"�واد ا"���در�)" ��!�O أ

:دث، �!د �دء $�ذ ھذا ا&%$��ق، أن ا%9�ذ ا"�*��س أي 0�رار �� %-�O ا"���دة ا"!;�ر�ن ��ن  إذا��9$�ت ا"ر��ز. و

;�ط�ر�) ��9�)"، ��اا"��واد ا"%�� %!%��ر "��در�ــ�ـ)" أو "إ"�O  *د�داً ا"ظ�م ا
���� �-�ف b & رار�ذا ا" �ن ھ

�ذ ا"�$!ول ��و*ب ھذا ا&%$�ق �  .ا"�و+ود ��0%4 & �!د أن %�ون 0إ��ون 

�*�وع �ل ����ت د�!�ت ا"��واد ا"وو��)، ��واء ا"� ���) أو ا"� �درة ��&;�% �ق  ا"�9زون ا"��دي�!�   -��ن

 ً� �  ات �:ددة، ا"�%�:) �� و0ت �!�ن �� دا9ل �ط ) " ��س ا"�واد.*راءc و

��ء-   �وو��) "د�!�) ��� ���� :�ددت ا"$رق ��ن ���) ا"�واد ا ا"$رق ��ن ����0ت ا";�:ن و����0ت ا"��%�م�!"

ط ) ��0س ا"�واد ا"%��!) "���%�م.� ��ط ) ��0س ا"�واد ا"%��!) "�;�:ن و��ن ھذه ا"���) ��� ��0ت � ��  

���   -��د!%(������
�!�و����ت ����*�) أ5���ء �������ت ا" ����س أو ا"�!����رة، أو �!�و����ت ����%9د�)  ا"������ت ا

S �%:د�د ھو�) ا"�واد ا"وو�) و%و��ر �����ت ��9�) ��"د�!�). وھ�ذا &;% �ق �0J) %*ر���)، وھ� �!�و��ت %��

��� أن "ا"������ت ا
������)" 0��د %;���ل !� ًJ5�����وزن ا"�ر� : qد وزن ـ��%9د�) "%:د���ل ا"����ل ا"%:و���ت، و�وا���

ا"!���ر، وا"%0�5���ل ا"��و��، و�����) %ر����ز ا"!����ر، وا"�!��د&ت ا"ظ�ر����)، وا"!0J��) �����ن �ؤ;��رات ا":*���م 

  دة.ـq ا"-+ط، وا"!0J) ��ن ا"��و%و�وم ا"�%` وا"ط�0) ا"�و" و�ؤ;رات

أ5���ء �:��ص ا"�!�و����ت ا"%�������) ���%م ����4 ا":���ول ����O،  �9%���راً  ������ً  ا" ط��) ا&���%را%�*�)%!���   -�0ف

�� ا"ظروف ا"!�د��) و��د ر�ط(�� ��"�!�و���ت ا"�واردة ��ن ���Yر ا" ��ط  –وا"%: ق �ن، ا"�!�و��ت ا"%� %;�ل 

$���ذ %��دا��ر ا"-�����ت. و�����ن أن %���ون "ا" ط��)  – %را%�*�) �*%�!��)ا&���%" (����ا"�!�و����ت ا"-��رور�) وا"��

 4�������0���ت أ������) %%���ل �:���ر ا"���واد و%$��ذ ����4 %��دا��ر "J:%��واء  إ*��راءا&���%را%�*�)" أي �����ن ���%م 

  وا"�را�0).

  

 



٣٣ 

 

  .Mن ا"��ن �%��و��ن �� ا":*�)، ����ً ���ز�)�ا&ا"$ر��) وا"�+) ) �ن �9%�ن ��"�+ ر�-رّ 

  
  
  

   ا�و%��� ا�دو��� �)ط�&� ا�ذر��:�ن             :ا�%و�$و��#ور��  �ن

  
  
  

  (%و3�0)                    (%و3�0)
  %و��(�رو %��+و;�                ��ز�ل إ��و���

�Yب ا"�د�ر ا"!�م              وز�ر ا";ؤون ا"�9ر*�)  
  

�                  ا"���ن: �رازا��ل ���  ا"���ن: 
  

 :L٢٠١٠آذار/��رس  ٢٣ا"%�ر�             :Lن/أ�ر�ل  ١٣ا"%�ر����٢٠١٠  
  



 

 

�رو�و%ـــــــــــــول  

  

��� ��� ���� "(ا"%�� ��%ُ  *�(ور�) ا"�و+�و ا%$ ت  Oود��+") وا"و��"�) ا"دو"��) "�ط�0�) ا"ذر��) ا"�و
:��� �� O�� ("("ا"و��" ��� �� �� Oا"%� �%د�) 

  
� ا"*زء ا"�5� �ن ا&%$�ق، ���5%�ء ا"�واد �ن %$�ذ ا
:��م ا"��وص ���(� � �!طل )١( - أو&ً 

٣٢  O"٦٧وا"��د%�ن  ٦١وا"��دة  ٥٩وا"��دة  ٤٩وا"��دة  ٤٨وا"��دة  ٤٠وا"��دة  ٣٨إ 
 ٩٠إ"��O  ٨٤وا"���واد ���ن  ٨٢وا"����دة  ٧٦إ"��O  ٧٢وا"���واد ���ن  ٧٠وا"����دة  ٦٨و 

 : ا"�و+و، إ"O أن %�ون ٩٥و  ٩٤ %�نوا"��د

 

وو�) ����) دا9ل أرا-�(� أو %:�ت و&�%(�� ا" �و��) أو  -�ن أ;ط) %��ك،  (أ)  
%:ت ��طر%(� �� أي ���ن، �واد وو�) �����ت %%*�وز ا":دود ا"�و-و�)، 

�� ا"��دة  ،(�وا"و��"�)  ا"�و+�و��ن ا&%$��ق ا"�! �ود ���ن  ٣٦"وع ا"��دة ا"�!
ي ��د�O "%ط��ق ا"-���ت �� إط�ر �!�ھدة �دم ا%;�ر ا
��:) ا"وو�) (ا"ذ

���� ��� "ا&%$�ق")، 

 

ا%9ذت 0راراً �%;��د �ر�ق ��� أو ��"%��ر�S �%;���ده، ���� ورد %:د��د ذ"�ك  أو (ب)  
�� ��دة ا"%!�ر�ف، 

 

 ٣٣(ب) ��ن ا"���دة  %*��3 ا"�!�و��ت ا"%� �*ب إ�ZJ(�� ���Jً ���"$ ر%�ن (أ) و �*وز )٢( 
م % ر���ر ���وي، :���ب ���ن ا&%$���ق و% ��د��(� ���� % ر���ر ���وي وا:��د؛ و��"�5��ل � qد�� 

�� ا"$ رة (ج) �ن ا"��دة  ( .٣٣ا&0%-�ء، �ن ا�%�راد و%�د�ر ا"�واد ا"وو�) ا"���

 

 )٣( O%:  دة��ا"� ���(� ا"%ر%���ت ا"$ر��) ا"��وص ���(�� �: ����ن  �٣٨%�O أن ُ%! د 
 ��� ���: ا"�و+وا&%$�ق، % وم 

 

���� ����ون "�د�(� ��ن ��واد وو��) -��ن  �J�bغ ا"و��"�ً) ���� �ً �و0�ت ���فٍ  إ��  (أ)   
أ;ط) وو�) ����) دا9ل أرا-�(� أو %:ت و&�%(� ا" �و�) أو %:�ت ���طر%(� 
�� أي ���ن، �����ت %%*�وز ا":دود ا"�;�ر إ"�(� �� ا"*زء ا
ول �ن ا&%$�ق،   

 

 ده،�J�bغ ا"و��") ��*رد ا%�9ذ 0رار �%;��د �ر�ق �� أو ��"%�ر�S �%;�� أو (ب)  

 

 .أ��ق أ�(��  

 

 ً���5 -  D0�3و  J5�� ھذا ا"�رو%و�ول Oو��+$�ذ  ا"�و 4��$س ا"%�ر�L ا"ذي ��دأ  ��وا"و��")، و��دأ $�ذه 
 ا&%$�ق.

 



٢ 

 

  ، ����ً �Mن ا"��ن �%��و��ن �� ا":*�).��ز�)�ا&ا"$ر��) وا"�+) ) �ن �9%�ن ��"�+ ر�-رّ 

  
  
  

   و%��� ا�دو��� �)ط�&� ا�ذر��:ا��ن             :��#ور�� ا�%و�$و �ن

  
  
  

  (%و3�0)                    (%و3�0)
  %و��(�رو %��+و;�                ��ز�ل إ��و���

�Yب ا"�د�ر ا"!�م              وز�ر ا";ؤون ا"�9ر*�)  
  

�                  ا"���ن: �رازا��ل ���  ا"���ن: 
  

 :L٢٠١٠آذار/��رس  ٢٣ا"%�ر�             :Lن/أ�ر�ل  ١٣ا"%�ر����٢٠١٠  

  
  

  




