مجموعت انمبادئ انمتعهقت بحمايت جميع األشخاص
انذيه يتعزضون ألي شكم مه أشكال االحتجاس أو انسجه
اعتمذث ووشزث عهي انمأل بموجب قزار انجمعيت انعامت نألمم انمتحذة
 173/43انمؤرخ في  9كاوون األول/ديسمبز 1988
ٗطحم ٓدٔٞػس جُٔرحدب
ضطرن ٛز ٙجُٔرحدب ُسٔح٣س خٔ٤غ جألشخحص جُز٣ ٖ٣طؼشػ ٕٞأل ١شٌَ ٖٓ أشٌحٍ جالزطدحص أ ٝجُغدٖ.
جُٔظطِسحش جُٔغطخذٓس
كٓ ٢دٔٞػس جُٔرحدب
(أ) ٣ؼ٘" ٠جُورغ" جػطوحٍ شخض ذذػ ٟٞجسضٌحذُ ٚدشٔ٣س أ ٝذاخشجء ٖٓ عِطس ٓح،
(خ) ٣ؼ٘" ٠جُشخض جُٔسطدض" أ ١شخض ٓسش ٖٓ ّٝجُسش٣س جُشخظ٤س ٓح ُْ  ٌٖ٣رُي إلدجٗط ٚك ٢خشٔ٣س،
(ج) ٣ؼ٘" ٠جُشخض جُٔغد "ٕٞأ ١شخض ٓسش ٖٓ ّٝجُسش٣س جُشخظ٤س إلدجٗط ٚك ٢خشٔ٣س،
(د) ٣ؼ٘" ٠جالزطدحص" زحُس جألشخحص جُٔسطدض ٖ٣زغد ضؼش٣ل ْٜجُٞجسد أػال،ٙ
(ٛـ) ٣ؼ٘" ٠جُغدٖ" زحُس جألشخحص جُٔغد ٖ٤ٗٞزغد ضؼش٣ل ْٜجُٞجسد أػال،ٙ
(٣ )ٝوظذ ذؼرحسز " عِطس هؼحت٤س أ ٝعِطس أخش "ٟأ ١عِطس هؼحت٤س أ ٝعِطس أخش٣ ٟسذدٛح جُوحٗٞ٣ٝ ٕٞكش
ٓشًضٛح ٝكطشز ٝال٣طٜح أه ٟٞجُؼٔحٗحش جٌُٔٔ٘س ٌُِلحءز ٝجُ٘ضجٛس ٝجالعطوالٍ.
جُٔرذأ 1
٣ؼحَٓ خٔ٤غ جألشخحص جُز٣ ٖ٣طؼشػ ٕٞأل ١شٌَ ٖٓ أشٌحٍ جالزطدحص أ ٝجُغدٖ ٓؼحِٓس ئٗغحٗ٤س ٝذحزطشجّ
ٌُشجٓس جُشخض جإلٗغحٗ ٢جألطِ٤س.
جُٔرذأ 2
ال ٣دٞص ئُوحء جُورغ أ ٝجالزطدحص أ ٝجُغدٖ ئال ٓغ جُطو٤ذ جُظحسّ ذأزٌحّ جُوحٗٝ ٕٞػِ٣ ٠ذ ٓٞظلٓ ٖ٤خطظ ٖ٤أٝ
أشخحص ٓشخض ُ ْٜذزُي.
جُٔرذأ 3
ال ٣دٞص ضو٤٤ذ أ ٝجٗطوحص أ ١زن ٖٓ زوٞم جإلٗغحٕ جُط٣ ٢طٔطغ ذٜح جألشخحص جُز٣ ٖ٣طؼشػ ٕٞأل ١شٌَ ٖٓ
أشٌحٍ جالزطدحص أ ٝجُغدٖٝ ،جُط ٢ضٌٓ ٕٞؼطشكح ذٜح أٞٓ ٝخٞدز ك ٢أ٣س دُٝس ذٔٞخد جُوحٗ ٕٞأ ٝجالضلحه٤حش أٝ
جُِٞجتر أ ٝجألػشجف ،ذسدس إٔ ٓدٔٞػس جُٔرحدب ٛز ٙال ضؼطشف ذٜز ٙجُسوٞم أ ٝضؼطشف ذٜح ذذسخس أهَ.
جُٔرذأ 4
ال ٣طْ أ ١شٌَ ٖٓ أشٌحٍ جالزطدحص أ ٝجُغدٖ ٝال ٣طخز أ ١ضذذ٤ش ٔ٣ظ زوٞم جإلٗغحٕ جُط٣ ٢طٔطغ ذٜح أ ١شخض
٣طؼشع أل ١شٌَ ٖٓ أشٌحٍ جالزطدحص أ ٝجُغدٖ ئال ئرج ًحٕ رُي ذأٓش ٖٓ عِطس هؼحت٤س أ ٝعِطس أخش ٟأٝ
ًحٕ خحػؼح ُشهحذطٜح جُلؼِ٤س.
جُٔرذأ 5
 .1ضطرن ٛز ٙجُٔرحدب ػِ ٠خٔ٤غ جألشخحص دجخَ أسع أ٣س دُٝس ٓؼ٘٤س ،د ٕٝضٔ٤٤ض ٖٓ أٞٗ ١عً ،حُطٔ٤٤ض ػِ٠
أعحط جُؼ٘ظش ،أ ٝجُِ ،ٕٞأ ٝجُد٘ظ ،أ ٝجُِـس ،أ ٝجُذ ٖ٣أ ٝجُٔؼطوذ جُذ ،٢٘٣أ ٝجُشأ ١جُغ٤حع ٢أ ٝؿ٤ش جُغ٤حع،٢
أ ٝجألطَ جُٞط٘ ٢أ ٝجُؼشه ٢أ ٝجالخطٔحػ ،٢أ ٝجٌُِٔ٤س ،أ ٝجُُٔٞذ ،أ ٝأٓ ١شًض آخش.
 .2ال ضؼطرش ٖٓ هر َ٤جُطٔ٤٤ض جُطذجذ٤ش جُط ٢ضطرن ذسٌْ جُوحٗٝ ٕٞجُط ٢ال ضغطٜذف ع ٟٞزٔح٣س جُسوٞم ٝجألٝػحع
جُخحطس ُِ٘غحءٝ ،ال عٔ٤ح جُسٞجَٓ ٝجألٜٓحش ٝجُٔشػؼحش ،أ ٝجألطلحٍ ٝجألزذجظ ،أ ٝجُٔغ٘ ٖ٤أ ٝجُٔشػ ٠أٝ
جُٔؼٞهٝ .ٖ٤ضٌ ٕٞػشٝسز ٛز ٙجُطذجذ٤ش ٝضطر٤وٜح خحػؼ ٖ٤دجتٔـح ُِٔشجخؼس ٖٓ خحٗد عِطس هؼحت٤س أ ٝعِطس
أخش.ٟ
جُٔرذأ 6
ال ٣دٞص ئخؼحع أ ١شخض ٣طؼشع أل ١شٌَ ٖٓ أشٌحٍ جالزطدحص أ ٝجُغدٖ ُِطؼز٣د أ ٝؿ٤ش ٖٓ ٙػشٝخ
جُٔؼحِٓس أ ٝجُؼوٞذس جُوحع٤س أ ٝجُالئٗغحٗ٤س أ ٝجُٔ٤ٜ٘سٝ .ال ٣دٞص جالزطدحج ذأ ١ظشف ًحٕ ًٔرشس ُِطؼز٣د أٝ
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ؿ٤ش ٖٓ ٙػشٝخ جُٔؼحِٓس أ ٝجُؼوٞذس جُوحع٤س أ ٝجُالئٗغحٗ٤س أ ٝجُٔ٤ٜ٘س.
جُٔرذأ 7
٘٣ .1رـُِ ٢ذ ٍٝإٔ ضسظش هحٗٗٞح أ ١كؼَ ٣ط٘حكٓ ٢غ جُسوٞم ٝجُٞجخرحش جُٞجسدز كٛ ٢ز ٙجُٔرحدبٝ ،إٔ ضخؼغ
جسضٌحخ أ ١كؼَ ٖٓ ٛز ٙجألكؼحٍ ُدضجءجش ٓ٘حعرسٝ ،إٔ ضدش ٟضسو٤وحش ٓسح٣ذز ػ٘ذ ٝسٝد أ٣س شٌح.ٟٝ
 .2ػِ ٠جُٔٞظل ،ٖ٤جُزُ ٌٕٞ٣ ٖ٣ذ ْٜ٣عرد ُالػطوحد ذإٔ جٗطٜحًح ُٜز ٙجُٔدٔٞػس ٖٓ جُٔرحدب هذ زذظ أ ٝػِ٠
ٝشي إٔ ٣سذظ ،ئذالؽ جألٓش ئُ ٠جُغِطحش جُؼِ٤ح جُط٣ ٢طرؼٜٗٞح ٝئذالؿ ،ٚػ٘ذ جالهطؼحء ،ئُ ٠جُغِطحش أ ٝجألخٜضز
جُٔ٘حعرس جألخش ٟجُٔخُٞس عِطس جُٔشجخؼس أ ٝجإلٗظحف.
 .3أل ١شخض آخش ُذ ٚ٣عرد ُالػطوحد ذإٔ جٗطٜحًح ُٔدٔٞػس جُٔرحدب هذ زذظ أ ٝػِٝ ٠شي إٔ ٣سذظ جُسن ك٢
إٔ ٣رِؾ جألٓش ئُ ٠سؤعحء جُٔٞظل ٖ٤جُٔؼ٘ٝ ٖ٤٤ئُ ٠جُغِطحش أ ٝجألخٜضز جُٔ٘حعرس جألخش ٟجُٔخُٞس عِطس
جُٔشجخؼس أ ٝجإلٗظحف.
جُٔرذأ 8
٣ؼحَٓ جألشخحص جُٔسطدضٓ ٕٝؼحِٓس ضط٘حعد ٓغ ٝػؼً ْٜأشخحص ؿ٤ش ٓذجٗٝ .ٖ٤ػِٛ ٠زج٣ ،طؼ ٖ٤جُلظَ ذْٜ٘٤
ٝذ ٖ٤جُغد٘حءًِٔ ،ح أٌٖٓ رُي.
جُٔرذأ 9
ال ٣دٞص ُِغِطحش جُط ٢ضِو ٠جُورغ ػِ ٠شخض أ ٝضسطدض ٙأ ٝضسون ك ٢جُوؼ٤س إٔ ضٔحسط طالز٤حش ؿ٤ش
جُظالز٤حش جُٔٔ٘ٞزس ُٜح ذٔٞخد جُوحٗ٣ٝ ،ٕٞدٞص جُطظِْ ٖٓ ٓٔحسعس ضِي جُظالز٤حش أٓحّ عِطس هؼحت٤س أٝ
عِطس أخش.ٟ
جُٔرذأ 10
٣رِؾ أ ١شخض ٣ورغ ػِٝ ،ٚ٤هص ئُوحء جُورغ ،ذغرد رُي٣ٝ ،رِؾ ػِٝ ٠خ ٚجُغشػس ذأ٣س ض ْٜضٌٞٓ ٕٞخٜس
ئُ.ٚ٤
جُٔرذأ 11
 .1ال ٣دٞص جعطروحء شخض ٓسطدضج د ٕٝإٔ ضطحذ ُ ٚكشطس زو٤وس ُإلدالء ذأهٞجُ ٚك ٢أهشخ ٝهص أٓحّ عِطس
هؼحت٤س أ ٝعِطس أخشُِ ٌٕٞ٣ٝ .ٟشخض جُٔسطدض جُسن ك ٢إٔ ٣ذجكغ ػٖ ٗلغ ٚأ ٝإٔ ٣سظَ ػِٓ ٠غحػذز ٓسحّ
ذحُطش٣وس جُط٣ ٢سذدٛح جُوحٗ.ٕٞ
 .2ضؼط ٠ػِٝ ٠خ ٚجُغشػس ُِشخض جُٔسطدض ٓٝسحٓ ،ٚ٤ئٕ ًحٕ ُٓ ٚسحّٓ ،ؼِٓٞحش ًحِٓس ػٖ أ ١أٓش
ذحالزطدحص ٝػٖ أعرحذ.ٚ
 .3ضٌُ ٕٞغِطس هؼحت٤س أ ٝعِطس أخش ٟطالز٤س ئػحدز جُ٘ظش زغد جالهطؼحء ك ٢جعطٔشجس جالزطدحص.
جُٔرذأ 12
 .1ضغدَ زغد جألط:ٍٞ
(أ) أعرحخ جُورغ،
(خ) ٝهص جُورغ ٝٝهص جهط٤حد جُشخض جُٔورٞع ػِ ٚ٤ئٌُٓ ٠حٕ جُسدض ًٝزُي ٝهص ٓث ُٚٞألٓ ٍٝشز أٓحّ
عِطس هؼحت٤س أ ٝعِطس أخش،ٟ
(ج) ٣ٞٛس ٓٞظل ٢ئٗلحر جُوٞجٗ ٖ٤جُٔؼ٘،ٖ٤٤
(د) جُٔؼِٓٞحش جُذه٤وس جُٔطؼِوس ذٌٔحٕ جُسدض.
 .2ضرِؾ ٛز ٙجُٔؼِٓٞحش ئُ ٠جُشخض جُٔسطدض أٓ ٝسحٓ٤س ،ئٕ ٝخذ ،ذحُشٌَ جُز٣ ١وشس ٙجُوحٗ.ٕٞ
جُٔرذأ 13
ضو ّٞجُغِطس جُٔغإُٝس ػٖ ئُوحء جُورغ أ ٝجالزطدحص أ ٝجُغدٖ ػِ ٠جُطٞجُ ،٢ذطض٣ٝذ جُشخض ُسظس جُورغ ػِٚ٤
ٝػ٘ذ ذذء جالزطدحص أ ٝجُغدٖ أ ٝذؼذٔٛح ٓرحششز ،ذٔؼِٓٞحش ػٖ زوٞهٝ ٚذطلغ٤ش ُٜز ٙجُسوٞم ٤ًٝل٤س جعطؼٔحُٜح.
جُٔرذأ 14
ٌَُ شخض ال ٣ل ْٜأ٣ ٝطٌِْ ػِٗ ٠سً ٞحف جُِـس جُط ٢ضغطخذٜٓح جُغِطحش جُٔغإُٝس ػٖ جُورغ ػِ ٚ٤أٝ
جزطدحص ٙأ ٝعد٘ ٚجُسن ك ٢إٔ ٣رِؾ ،ػِٝ ٠خ ٚجُغشػس ٝذِـس ٣لٜٜٔح ،جُٔؼِٓٞحش جُٔشحس ئُٜ٤ح ك ٢جُٔرذأ 10
ٝجُلوشز  ٖٓ 2جُٔرذأ ٝ 11جُلوشز  ٖٓ 1جُٔرذأ ٝ 12جُٔرذأ ٝ 13ك ٠إٔ ٣سظَ دٓ ٕٝوحذَ ػ٘ذ جُؼشٝسز ػِ٠
ٓغحػذز ٓطشخْ شل ١ٞكٔ٤ح ٣طظَ ذحإلخشجءجش جُوحٗ٤ٗٞس جُط ٢ضِ ٢جُورغ ػِ.ٚ٤
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جُٔرذأ 15
ذظشف جُ٘ظش ػٖ جالعطث٘حءجش جُٞجسدز ك ٢جُلوشز  ٖٓ 4جُٔرذأ ٝ 16جُلوشز  ٖٓ 3جُٔرذأ  18ال ٣دٞص زشٓحٕ
جُشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٖٓ ٕٞجالضظحٍ ذحُؼحُْ جُخحسخٝ ،٢خحطس ذأعشض ٚأٓ ٝسحٓ٤سُ ،لطشز ضض٣ذ ػٖ أ٣حّ.
جُٔرذأ 16
ُِ ٌٕٞ٣ .1شخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ،ٕٞذؼذ ئُوحء جُورغ ػِٓ ٚ٤رحششز ٝذؼذ ًَ ٓشز ٘٣وَ كٜ٤ح ٖٓ ٌٓحٕ
جزطدحص أ ٖٓ ٝعدٖ ئُ ٠آخش ،جُسن ك ٢إٔ ٣خطش ،أ٣ ٝطِد ٖٓ جُغِطس جُٔخطظس إٔ ضخطش أكشجدج ٖٓ أعشضٚ
أ ٝأشخحطح ٓ٘حعر ٖ٤آخش٣ ٖ٣خطحس ،ْٛذحُورغ ػِ ٚ٤أ ٝجزطدحص ٙأ ٝعد٘ ٚأ ٝذ٘وِٝ ٚذحٌُٔحٕ جُزٓ ٞٛ ١سطدض ك.ٚ٤
 .2ئرج ًحٕ جُشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞأخ٘ر٤ـح٣ ،طْ أ٣ؼـح ضؼش٣ل ٚكٞسج ذسو ٚك ٢إٔ ٣طظَ ذحُٞعحتَ جُٔالتٔس
ذأزذ جُٔشجًض جُو٘ظِ٤س أ ٝذحُرؼثس جُذذِٓٞحع٤س ُِذُٝس جُط ٖٓ ٌٕٞ٣ ٢سػح٣حٛح أ ٝجُط٣ ٢سن ُٜح ذٞخ ٚآخش ضِوٛ ٠زج
جالضظحٍ طروـح ُِوحٗ ٕٞجُذ ،٢ُٝأ ٝذٔٔثَ جُٔ٘ظٔس جُذ٤ُٝس جُٔخطظس ،ئرج ًحٕ الخثح أً ٝحٕ ػِ ٠أٝ ١خ ٚآخش
ٓشٔٞال ذسٔح٣س ٓ٘ظٔس زٌ٤ٓٞس د٤ُٝس.
 .3ئرج ًحٕ جُشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞزذثـح أ ٝؿ٤ش هحدس ػِ ٠ك ْٜزو ،ٚضط ٠ُٞجُغِطس جُٔخطظس ٖٓ ضِوحء
رجضٜح جُو٤حّ ذحإلخطحس جُٔشحس ئُ ٚ٤كٛ ٢زج جُٔرذأ ٠ُٞ٣ٝ .جٛطٔحّ خحص إلخطحس جُٞجُذ ٖ٣أ ٝجألٝط٤حء.
٣ .4طْ أ ١ئخطحس ٓشحس ئُ ٚ٤كٛ ٢زج جُٔرذأ أ٣ ٝغٔر ذاضٔحٓ ٚد ٕٝضأخ٤ش ،ؿ٤ش أٗ٣ ٚدٞص ُِغِطس جُٔخطظس إٔ
ضشخة جإلخطحس ُلطشز ٓؼوُٞس ػ٘ذٓح ضوطؼ ٢رُي ػشٝسجش جعطث٘حت٤س ك ٢جُطسو٤ن.
جُٔرذأ 17
٣ .1سن ُِشخض جُٔسطدض إٔ ٣سظَ ػِٓ ٠غحػذز ٓسحّٝ .ضو ّٞجُغِطس جُٔخطظس ذاذالؿ ٚذسوٛ ٚزج كٞس ئُوحء
جُورغ ػِٝ ٚ٤ضٞكش ُ ٚجُطغ٤ٜالش جُٔؼوُٞس ُٔٔحسعط.ٚ
 .2ئرج ُْ ُِ ٌٖ٣شخض جُٔسطدض ٓسحّ جخطحس ٙذ٘لغ ُٚ ٌٕٞ٣ ،ٚجُسن كٓ ٢سحّ ضؼ ُٚ ٚ٘٤عِطس هؼحت٤س أ ٝعِطس
أخش ٟك ٢خٔ٤غ جُسحالش جُط ٢ضوطؼ ٢كٜ٤ح ٓظِسس جُؼذجُس رُي ٝد ٕٝإٔ ٣ذكغ ش٤ثح ئرج ًحٕ ال ِٔ٣ي ٓٞجسد ًحك٤س
ُِذكغ.
جُٔرذأ 18
٣ .1سن ُِشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞإٔ ٣طظَ ذٔسحٓٝ ٚ٤إٔ ٣طشحٝس ٓؼ.ٚ
٣ .2طحذ ُِشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞجُٞهص جٌُحكٝ ٢جُطغ٤ٜالش جٌُحك٤س ُِطشحٝس ٓغ ٓسحٓ.ٚ٤
 .3ال ٣دٞص ٝهق أ ٝضو٤٤ذ زن جُشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞك ٢إٔ ٣ضٝسٓ ٙسحٓٝ ٚ٤ك ٠إٔ ٣غطش٤ش ٓسحٓٚ٤
٣ٝطظَ ذ ،ٚد ٕٝضأخ٤ش أٓ ٝشجهرس ٝذغش٣س ًحِٓس ،ئال ك ٢ظشٝف جعطث٘حت٤س ٣سذدٛح جُوحٗ ٕٞأ ٝجُِٞجتر جُوحٗ٤ٗٞس،
ػ٘ذٓح ضؼطرش عِطس هؼحت٤س أ ٝعِطس أخش ٟرُي أٓشج ال ٓلش ُِٓ٘ٔ ٚسحكظس ػِ ٠جألٖٓ ٝزغٖ جُ٘ظحّ.
٣ .4دٞص إٔ ضٌ ٕٞجُٔوحذالش ذ ٖ٤جُشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغدٓٝ ٕٞسحٓ٤س ػِٓ ٠شأ ٖٓ ٟأزذ ٓٞظل ٢ئٗلحر
جُوٞجٗ ٌُٖٝ ،ٖ٤ال ٣دٞص إٔ ضٌ ٕٞػِٓ ٠غٔغ ٓ٘.ٚ
 .5ال ضٌ ٕٞجالضظحالش ذ ٖ٤جُشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغدٓٝ ٕٞسحٓ ٚ٤جُٔشحس ئُٜ٤ح كٛ ٢زج جُٔرذأ ٓورُٞس ًذَُ٤
ػذ جُشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغدٓ ٕٞح ُْ ضٌٖ رجش طِس ذدشٔ٣س ٓغطٔشز أ ٝذدشٔ٣س ضذذش.
جُٔرذأ 19
ُِ ٌٕٞ٣شخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞجُسن ك ٢إٔ ٣ضٝس ٙأكشجد أعشض ٚذظٞسز خحطس ٝك ٠إٔ ٣طشجعَ ٓؼ.ْٜ
ٝضطحذ ُ ٚكشطس ًحك٤س ُالضظحٍ ذحُؼحُْ جُخحسخ ،٢س٘ٛح ذٔشجػحز جُششٝؽ ٝجُوٞ٤د جُٔؼوُٞس جُط٣ ٢سذدٛح جُوحٗ ٕٞأٝ
جُِٞجتر جُوحٗ٤ٗٞس.
جُٔرذأ 20
ٞ٣ػغ جُشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ،ٕٞئرج طِد ًٝحٕ ٓطِرٌ٘ٔٓ ٚح ،كٌٓ ٢حٕ جزطدحص أ ٝعدٖ هش٣د ػِٗ ٠سٞ
ٓؼوٓ ٖٓ ٍٞسَ ئهحٓط ٚجُٔؼطحد.
جُٔرذأ 21
٣ .1سظش جعطـالٍ زحُس جُشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞجعطـالٍ ؿ٤ش التن ذـشع جٗطضجع جػطشجف ٓ٘ ٚأٝ
ئسؿحٓ ٚػِ ٠ضدشٗ ْ٣لغ ٚذأ٣س طش٣وس أخش ٟأ ٝجُشٜحدز ػذ أ ١شخض آخش.
 .2ال ٣ؼشع أ ١شخض أث٘حء جعطدٞجذُِ ٚؼ٘ق أ ٝجُطٜذ٣ذ أ ٝألعحُ٤د جعطدٞجخ ض٘حٍ ٖٓ هذسض ٚػِ ٠جضخحر
جُوشجسجش أ ٖٓ ٝزٌٔ ٚػِ ٠جألٓٞس.
جُٔرذأ 22
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ال  ٌٕٞ٣أ ١شخض ٓسطدض أٓ ٝغد ،ٕٞزط ٠ذشػح ،ٙػشػس ألٕ ضدش ٟػِ ٚ٤أ٣س ضدحسخ طر٤س أ ٝػِٔ٤س هذ
ضٌ ٕٞػحسز ذظسط.ٚ
جُٔرذأ 23
 .1ضغدَ ٝضؼطٔذ ذحُطش٣وس جُط٣ ٢سذدٛح جُوحٗٓ ٕٞذز أ ١جعطدٞجخ ُشخض ٓسطدض أٓ ٝغدٝ ٕٞجُلطشجش جُلحطِس
ذ ٖ٤جالعطدٞجذحش ًٝزُي ٣ٞٛس جُٔٞظل ٖ٤جُز٣ ٖ٣دش ٕٝجالعطدٞجذحش ٝؿ٤ش ٖٓ ْٛجُسحػش.ٖ٣
٣ .2طحذ ُِشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ،ٕٞأُٔ ٝسحٓ ٚ٤ئرج ٓح ٗض جُوحٗ ٕٞػِ ٠رُي ،جإلطالع ػِ ٠جُٔؼِٓٞحش
جُٔزًٞسز ك ٢جُلوشز ٛ ٖٓ 1زج جُٔرذأ.
جُٔرذأ 24
ضطحذ ٌَُ شخض ٓسطدض أٓ ٝغد ٕٞكشطس ئخشجء كسض طر٘ٓ ٢حعد ك ٢أهظش ٓذز ٌٓٔ٘س ػود ئدخحٌُٓ ٚحٕ
جالزطدحص أ ٝجُغدٖٝ ،ضٞكش ُ ٚذؼذ رُي جُشػح٣س جُطر٤س ٝجُؼالج ًِٔح دػص جُسحخسٝ .ضٞكش ٛز ٙجُشػح٣س ٛٝزج
جُؼالج ذحُٔدحٕ.
جُٔرذأ 25
ُِ ٌٕٞ٣شخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞأُٔ ٝسحٓ ٚ٤جُسن ك ٢إٔ ٣طِد أِ٣ ٝطٔظ ٖٓ عِطس هؼحت٤س أ ٝعِطس
أخش ٟإٔ ٞ٣هغ جُلسض جُطر ٢ػِٓ ٚ٤شز ثحٗ٤س أ ٝإٔ ٣سظَ ػِ ٠سأ ٟطر ٢ثحٕٝ ،ال ٣خؼغ رُي ئال ُششٝؽ
ٓؼوُٞس ضطؼِن ذٌلحُس جألٖٓ ٝزغٖ جُ٘ظحّ كٌٓ ٢حٕ جالزطدحص أ ٝجُغدٖ.
جُٔرذأ 26
ضغدَ ػِ ٠جُ٘س ٞجُٞجخد ٝجهؼس ئخشجء جُلسض جُطرُِ ٢شخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغدٝ ،ٕٞجعْ جُطر٤د ٗٝطحتح ٛزج
جُلسضٌ٣ٝ .لَ جإلطالع ػِٛ ٠ز ٙجُغدالشٝ .ضٌ ٕٞجُٞعحتَ جُٔطرؼس ك ٢رُي ٓطلوس ٓغ هٞجػذ جُوحٗ ٕٞجُٔسِ٠
رجش جُظِس.
جُٔرذأ 27
٣إخز ك ٢جالػطرحس ػذّ جُطو٤ذ ذٜز ٙجُٔرحدب ك ٢جُسظ ٍٞػِ ٠جُذُُ َ٤ذ ٟجُرص ك ٢خٞجص هر ٍٞرُي جُذُ َ٤ػذ
شخض ٓسطدض أٓ ٝغد.ٕٞ
جُٔرذأ 28
ُِ ٌٕٞ٣شخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞجُسن ك ٢جُسظ ٍٞك ٢زذٝد جُٔٞجسد جُٔطحزس ،ئرج ًحٗص ٖٓ ٓظحدس ػحٓس،
ػِ٤ًٔ ٠حش ٓؼوُٞس ٖٓ جُٔٞجسد جُطؼِ٤ٔ٤س ٝجُثوحك٤س ٝجإلػالٓ٤سٓ ،غ ٓشجػحز جُششٝؽ جُٔؼوُٞس جُٔطؼِوس ذٌلحُس
جألٖٓ ٝزغٖ جُ٘ظحّ كٌٓ ٢حٕ جالزطدحص أ ٝجُغدٖ.
جُٔرذأ 29
ُٔ .1شجهرس ٓذ ٟدهس جُطو٤ذ ذحُوٞجٗٝ ٖ٤جألٗظٔس رجش جُظِس٣ ،و ّٞذطلوذ أٓحًٖ جالزطدحص ذظلس ٓ٘طظٔس أشخحص
ٓإٓٝ ِٕٞٛطٔشع ٕٞضؼٝ ْٜ٘٤ضغأُ ْٜعِطس ٓخطظس ٓغطوِس ضٔحٓح ػٖ جُغِطس جُط ٢ضطٓ ٠ُٞرحششز ئدجسز ٌٓحٕ
جالزطدحص أ ٝجُغدٖ.
٣ .2سن ُِشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞجالضظحٍ ذسش٣س ٝك ٠عش٣س ضحٓس ذحألشخحص جُز٣ ٖ٣طلوذ ٕٝأٓحًٖ
جالزطدحص أ ٝجُغدٖ ٝكوح ُِلوشز ٓ ،1غ ٓشجػحز جُششٝؽ جُٔؼوُٞس جُٔطؼِوس ذٌلحُس جألٖٓ ٝزغٖ جُ٘ظحّ ك ٢ضِي
جألٓحًٖ.
جُٔرذأ 30
٣ .1سذد جُوحٗ ٕٞأ ٝجُِٞجتر جُوحٗ٤ٗٞس أٗٞجع عِٞى جُشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞجُط ٢ضشٌَ خشجتْ ضغطٞخد
جُطأد٣د أث٘حء جالزطدحص أ ٝجُغدٖٝٝ ،طق جُؼوٞذس جُطأد٣ر٤س جُط٣ ٢دٞص ضٞه٤ؼٜح ٓٝذضٜح ٝجُغِطحش جُٔخطظس
ذطٞه٤غ ضِي جُؼوٞذس٣ٝ ،طْ ٗشش رُي ػِ ٠جُ٘س ٞجُٞجخد.
ُِ ٌٕٞ٣ .2شخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞجُسن ك ٢إٔ ضغٔغ أهٞجُ ٚهرَ جضخحر جإلخشجء جُطأد٣ر٣ٝ .٢سن ُ ٚسكغ ٛزج
جإلخشجء ئُ ٠عِطحش أػُِٔ ٠شجخؼط.ٚ
جُٔرذأ 31
ضغؼ ٠جُغِطحش جُٔخطظس ئُ ٠إٔ ضٌلَٝ ،كوح ُِوحٗ ٕٞجُٔسِ ،٠ضوذ ْ٣جُٔغحػذز ػ٘ذ جُسحخس ئُ ٠جُٔؼحُٝ ،ٖ٤خحطس
جُوظش ٖٓ ،أكشجد أعش جألشخحص جُٔسطدض ٖ٣أ ٝجُٔغدٝ ،ٖ٤ٗٞض ٠ُٞضِي جُغِطحش هذسج خحطح ٖٓ جُؼ٘ح٣س ُطٞك٤ش
جُشػح٣س جُٔ٘حعرس ُألطلحٍ جُز ٖ٣ضشًٞج د ٕٝئششجف.
جُٔرذأ 32
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٣ .1سن ُِشخض جُٔسطدض أٓ ٝسحٓ ٚ٤ك ٢أٝ ١هص إٔ ٣وٝ ْ٤كوح ُِوحٗ ٕٞجُٔسِ ٠دػ ٟٞأٓحّ عِطس هؼحت٤س أٝ
عِطس أخشُِ ٟطؼٖ ك ٢هحٗ٤ٗٞس جزطدحص ٙذـ٤س جُسظ ٍٞػِ ٠أٓش ذاطالم عشجز ٚد ٕٝضأخ٤ش ،ئرج ًحٕ جزطدحصٙ
ؿ٤ش هحٗ.٢ٗٞ
 .2ضٌ ٕٞجُذػ ٟٞجُٔشحس ئُٜ٤ح ك ٢جُلوشز  1ذغ٤طس ٝػحخِس ٝد ٕٝضٌحُ٤ق ذحُ٘غرس ُألشخحص جُٔسطدض ٖ٣جُز ٖ٣ال
 ٌِٕٞٔ٣ئٌٓحٗ٤حش ًحك٤سٝ .ػِ ٠جُغِطس جُط ٢ضسطدض جُشخض ئزؼحس ٙد ٕٝضأخ٤ش ال ٓرشس ُ ٚأٓحّ جُغِطس جُط٢
ضط ٠ُٞجُٔشجخؼس.
جُٔرذأ 33
٣ .1سن ُِشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞأُٔ ٝسحٓ ٚ٤ضوذ ْ٣طِد أ ٝشٌ ٟٞذشإٔ ٓؼحِٓطٝ ،ٚال عٔ٤ح ك ٢زحُس
جُطؼز٣د أ ٝؿ٤ش ٖٓ ٙػشٝخ جُٔؼحِٓس جُوحع٤س أ ٝجُالئٗغحٗ٤س أ ٝجُٔ٘٤ٜس .ئُ ٠جُغِطحش جُٔغإُٝس ػٖ ئدجسز ٌٓحٕ
جالزطدحص ٝئُ ٠جُغِطحش جألػِٝ ،٠ػ٘ذ جالهطؼحء ئُ ٠جُغِطحش جُٔ٘حعرس جُٔ٘ٞطس ذٜح طالز٤حش جُٔشجخؼس أٝ
جإلٗظحف.
 .2ك ٢جُسحالش جُط ٢ال  ٌٕٞ٣كٜ٤ح جُشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞأٓ ٝسحٓ ٚ٤هحدسج ػِٔٓ ٠حسعس زوٞه ٚجُٔوشسز
ك ٢جُلوشز ٣ ،1دٞص ألزذ أكشجد أعشز جُشخض جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞأ ٝأل ١شخض آخش ػِٓ ٠ؼشكس ذحُوؼ٤س
إٔ ٔ٣حسط ٛز ٙجُسوٞم.
٣ .3سطلظ ذغش٣س جُطِد أ ٝجُشٌ ٟٞئرج طِد جُشحً ٢رُي.
٣ .4رص ػِٝ ٠خ ٚجُغشػس ك ًَ ٢طِد أ ٝشٌ٣ٝ ٟٞشد ػِ ٚ٤أ ٝػِٜ٤ح د ٕٝضأخ٤ش ال ٓرشس ُٝ .ٚك ٠زحُس سكغ
جُطِد أ ٝجُشٌ ٟٞأٝ ٝهٞع ضأخ٤ش ٓلشؽ٣ ،سن ُِشحً ٢ػشع رُي ػِ ٠عِطس هؼحت٤س أ ٝعِطس أخشٝ .ٟال
٣طؼشع جُٔسطدض أ ٝجُٔغد ٕٞأ ٝأ ١شحى ذٔٞخد جُلوشز ُِ 1ؼشس ٗط٤دس ُطوذ ٚٔ٣طِرح أ ٝشٌ.ٟٞ
جُٔرذأ 34
ئرج ضٞك ٠شخض ٓسطدض أٓ ٝغد ٕٞأ ٝجخطل ٠أث٘حء جزطدحص ٙأ ٝعد٘ ،ٚضو ّٞعِطس هؼحت٤س أ ٝعِطس أخشٟ
ذحُطسو٤ن ك ٢عرد جُٞكحز أ ٝجالخطلحء ،عٞجء ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح أ ٝذ٘حء ػِ ٠طِد ٖٓ أزذ أكشجد أعشز رُي جُشخض
أ ٖٓ ٝأ ١شخض ػِٓ ٢ؼشكس ذحُوؼ٤س٣ٝ .دشٛ ٟزج جُطسو٤ن ،ئرج جهطؼص جُظشٝف ،ػِٗ ٠لظ جألعحط
جإلخشجت ٢ئرج زذثص جُٞكحز أٝ ٝزذظ جالخطلحء ػود جٗطٜحء جالزطدحص أ ٝجُغدٖ ذلطشز ٝخ٤ضزٝ .ضطحذ ػ٘ذ جُطِد
ٗطحتح ٛزج جُطسو٤ن أ ٝضوش٣ش ػ٘ٓ ٚح ُْ ٣ؼشع رُي ُِخطش ضسو٤وح خ٘حت٤ح خحس٣ح.
جُٔرذأ 35
٣ .1ؼٞعٝ ،كوح ُِوٞجػذ جُٔطروس ذشإٔ جُٔغإ٤ُٝس ٝجُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُوحٗ ٕٞجُٔسِ ،٠ػٖ جُؼشس جُ٘حضح ػٖ
أكؼحٍ ُٔٞظق ػحّ ضط٘حكٓ ٠غ جُسوٞم جُٞجسدز كٛ ٢ز ٙجُٔرحدب أ ٝػٖ جٓط٘حػ ٚػٖ أكؼحٍ ٣ط٘حك ٠جٓط٘حػ ٚػٜ٘ح ٓغ
ٛز ٙجُسوٞم.
 .2ضطحذ جُر٤حٗحش جُٔطِٞخ ضغدِٜ٤ح ذٔٞخد ٛز ٙجُٔرحدب ٝكوح ُإلخشجءجش جُط٘٣ ٢ض جُوحٗ ٕٞجُٔسِ ٠ػِ ٠ئضرحػٜح
ػ٘ذ جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ ذٔٞخد ٛزج جُٔرذأ.
جُٔرذأ 36
٣ .1ؼطرش جُشخض جُٔسطدض جُٔشطر ٚك ٢جسضٌحذ ٚخشٔ٣س خ٘حت٤س أ ٝجُٔط ْٜذزُي ذش٣ثح ٣ٝؼحَٓ ػِٛ ٠زج جألعحط ئُ٠
إٔ ضثرص ئدجٗطٝ ٚكوح ُِوحٗ ٕٞكٓ ٢سحًٔس ػِ٘٤س ضطٞجكش كٜ٤ح خٔ٤غ جُؼٔحٗحش جُؼشٝس٣س ُِذكحع ػ٘.ٚ
 .2ال ٣دٞص جُورغ ػِٛ ٠زج جُشخض أ ٝجزطدحص ٙػِ ٠رٓس جُطسو٤ن ٝجُٔسحًٔس ئال ألؿشجع ئهحٓس جُؼذٍ ٝكوح
ُألعظ ٝجُششٝؽ ٝجإلخشجءجش جُط٘٣ ٢ض ػِٜ٤ح جُوحٗ٣ٝ .ٕٞسظش كشع هٞ٤د ػِٛ ٠زج جُشخض ال ضوطؼٜ٤ح
ٓطِوح أؿشجع جالزطدحص أ ٝدٝجػ٘ٓ ٢غ ػشهِ ٚػِٔ٤س جُطسو٤ن أ ٝئهحٓس جُؼذٍ أ ٝزلظ جألٖٓ ٝزغٖ جُ٘ظحّ ك٢
ٌٓحٕ جالزطدحص.
جُٔرذأ 37
٣سؼش جُشخض جُٔسطدض جُٔط ْٜذطٜٔس خ٘حت٤س أٓحّ عِطس هؼحت٤س أ ٝعِطس أخش٘٣ ،ٟض ػِٜ٤ح جُوحٗٝ ،ٕٞرُي
ػِٝ ٠خ ٚجُغشػس ػود جُورغ ػِٝ .ٚ٤ضرص ٛز ٙجُغِطس د ٕٝضأخ٤ش ك ٢هحٗ٤ٗٞس ٝػشٝسز جالزطدحصٝ ،ال ٣دٞص
ئذوحء أ ١شخض ٓسطدضج ػِ ٠رٓس جُطسو٤ن أ ٝجُٔسحًٔس ئال ذ٘حء ػِ ٠أٓش ٌٓطٞخ ٖٓ ٛز ٙجُغِطسٌٕٞ٣ٝ .
ُِشخض جُٔسطدض جُسن ،ػ٘ذ ٓث ُٚٞأٓحّ ٛز ٙجُغِطس ،ك ٢جإلدالء ذأهٞجٍ ذشإٔ جُٔؼحِٓس جُطُ ٢وٜ٤ح أث٘حء جزطدحص.ٙ
جُٔرذأ 38
ُِ ٌٕٞ٣شخض جُٔسطدض ذطٜٔس خ٘حت٤س جُسن ك ٢إٔ ٣سحًْ خالٍ ٓذز ٓؼوُٞس أ ٝإٔ ٣لشج ػ٘ ٚسٓ ٖٛسحًٔط.ٚ
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جُٔرذأ 39
ذحعطث٘حء جُسحالش جُخحطس جُط٘٣ ٢ض ػِٜ٤ح جُوحٗ٣ ،ٕٞسن ُِشخض جُٔسطدض ذطٜٔس خ٘حت٤سٓ ،ح ُْ ضوشس خالف رُي
عِطس هؼحت٤س أ ٝعِطس أخشُ ٟظحُر ئهحٓس جُؼذٍ ،إٔ ٣طِن عشجز ٚئُ ٠زٓ ٖ٤سحًٔط ٚس٘ٛح ذحُششٝؽ جُط٢
٣دٞص كشػٜح ٝكوح ُِوحٗٝ .ٕٞضظَ ػشٝسز ٛزج جالزطدحص ٓسَ ٓشجخؼس ٖٓ خحٗد ٛز ٙجُغِطس.
زٌْ ػحّ
ُ٤ظ كٓ ٢دٔٞػس جُٔرحدب ٛزٓ ٙح ٣لغش ػِ ٠أٗ ٚضو٤٤ذ أ ٝزذ ٖٓ أ ١زن ٖٓ جُسوٞم جُط ٢زذدٛح جُؼٜذ جُذ٢ُٝ
جُخحص ذحُسوٞم جُٔذٗ٤س ٝجُغ٤حع٤س.
_______________________
* زوٞم جإلٗغحٕٓ :دٔٞػس طٌٞى د٤ُٝس ،جُٔدِذ جأل ،ٍٝجألْٓ جُٔطسذزٞ٣ٞ٤ٗ ،سى ،1993 ،سهْ
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