ييثبق األيى انًتحذة
صذر بًذيُت طبٌ فزاَظيظكى في يىو  26حشيزاٌ/يىَيه 1945
أوال :يذكزة تًهيذيت
ٝهغ ٓ٤ػحم جألْٓ جُٔطكذز ك 26 ٢قض٣شجٕ 1945 ٚ٤ٗٞ٣/ك ٢عحٕ كشجٗغ٤غٌ ٞك ٢خطحّ ٓإضٔش جألْٓ جُٔطكذز
جُخحص ذ٘ظحّ جُ٤ٜثس جُذ٤ُٝس ٝأطرف ٗحكزج ك 24 ٢ضشش ٖ٣جأل/ٍٝأًطٞذش ٣ٝ .1945ؼطرش جُ٘ظحّ جألعحعُٔ ٢كٌٔس
جُؼذٍ جُذ٤ُٝس ؾضءج ٓطٔٔح ُِٔ٤ػحم.
ٝهذ جػطٔذش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس كً 17 ٢حٗ ٕٞجأل/ٍٝد٣غٔرش  1963جُطؼذ٣الش جُط ٢أدخِص ػِ ٠جُٔٞجد 27 ٝ 23
 ٖٓ 61 ٝجُٔ٤ػحمٝ ،جُط ٢أطركص ٗحكزز ك 31 ٢آخ/أؿغـظ ًٔ .1965ح جػطٔذش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ك20 ٢
ًحٗ ٕٞجأل/ٍٝد٣غٔرش  1965جُطؼذ٣الش جُط ٢أدخِص ػِ ٠جُٔحدز ٝ 109أطركص ٗحكزز ك 12 ٢قض٣شجٕٚ٤ٗٞ٣/
.1968
٣ٝوؼ ٢ضؼذ َ٣جُٔحدز  23ذض٣حدز ػذد أػؼحء ٓؿِظ جألٖٓ ٖٓ أقذ ػشش ػؼٞج ئُ ٠خٔغس ػشش ػؼٞج.
ٝض٘ض جُٔحدز  27جُٔؼذُس ػِ ٠إٔ ضظذس هشجسجش ٓؿِظ جألٖٓ ك ٢جُٔغحتَ جإلؾشجت٤س ذٔٞجكوس أطٞجش ضغؼس ٖٓ
أػؼحت ( ٚعرؼس ك ٢جُغحذن)ٝ ،كً ٢حكس جُٔغحتَ جألخش ٟذٔٞجكوس أطٞجش ضغؼس ٖٓ أػؼحت ( ٚعرؼس ك ٢جُغحذن)
 ٖٓ ٌٕٞ٣ذٜ٘٤ح أطٞجش أػؼحء ٓؿِظ جألٖٓ جُذجتٔ ٖ٤جُخٔغس.
٣ٝوؼ ٢ضؼذ َ٣جُٔحدز  ،61جُز ١أطرف ٗحكزج ك 31 ٢آخ/أؿغـظ  ،1965ذض٣حدز ػذد أػؼحء جُٔؿِظ
جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٖٓ ٢غٔحٗ٤س ػشش ػؼٞج ئُ ٠عرؼس ٝػشش ٖ٣ػؼٞج٣ٝ .وؼ ٢جُطؼذ َ٣جُالقن ُِٔحدز
ٗلغٜح ،جُز ١أطرف ٗحكزج ك 24 ٢أ/ٍِٞ٣عرطٔرش  ،1973ذض٣حدز ػذد أػؼحء جُٔؿِظ ٖٓ عرؼس ٝػشش ٖ٣ئُ٠
أسذؼس ٝخٔغ ٖ٤ػؼٞج.
٣ٝوؼ ٢ضؼذ َ٣جُٔحدز  109جُٔطؼِن ذحُلوشز جأل ٖٓ ٠ُٝضِي جُٔحدز ذؿٞجص ػوذ ٓإضٔش ػحّ ألػؼحء جألْٓ جُٔطكذز
إلػحدز جُ٘ظش ك ٢جُٔ٤ػحم ك ٢جُضٓحٕ ٝجٌُٔحٕ جُِز ٖ٣ضكذدٔٛح جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ذأؿِر٤س غِػ ٢أػؼحتٜح ٝذٔٞجكوس أ١
ضغؼس ٖٓ أػؼحء ٓؿِظ جألٖٓ (عرؼس ك ٢جُغحذن) .أٓح جُلوشز جُػحُػس ٖٓ جُٔحدز  109جُط ٢ضط٘حٓ ٍٝغأُس جُ٘ظش ك٢
ئٌٓحٗ٤س جُذػٞز ئُ ٠ػوذ ٛزج جُٔإضٔش خالٍ جُذٝسز جُؼحد٣س جُؼحششز ُِؿٔؼ٤س جُؼحٓس ،كوذ ذو٤ص ك ٢ط٤ـطٜح جألطِ٤س
ٝرُي ذحُ٘غرس إلشحسضٜح ئُٞٓ " ٠جكوس عرؼس ٖٓ أػؼحء ٓؿِظ جألٖٓ" ئر عرن ُِؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٓٝؿِظ جألٖٓ إٔ
جضخزج ئؾشجء ذشإٔ ٛز ٙجُلوشز ك ٢جُذٝسز جُؼحد٣س جُؼحششز ػحّ .1955
جُذ٣رحؾس
ٗكٖ شؼٞخ جألْٓ جُٔطكذز
ٝهذ آُ٘٤ح ػِ ٠أٗلغ٘ح
إٔ ٗ٘وز جألؾ٤حٍ جُٔورِس ٖٓ ٣ٝالش جُكشخ جُط ٢ك ٢خالٍ ؾٝ َ٤جقذ ؾِرص ػِ ٠جإلٗغحٗ٤س ٓشض ٖ٤أقضجٗح ٣ؼؿض
ػٜ٘ح جُٞطق،
ٝإٔ ٗإًذ ٖٓ ؾذ٣ذ ئٔ٣حٗ٘ح ذحُكوٞم جألعحع٤س ُإلٗغحٕ ٝذٌشجٓس جُلشد ٝهذسٝ ٙذٔح ُِشؾحٍ ٝجُ٘غحء ٝجألْٓ ًر٤شٛح
ٝطـ٤شٛح ٖٓ قوٞم ٓطغح٣ٝس،
ٝإٔ ٗر ٖ٤جألقٞجٍ جُط ٌٖٔ٣ ٢ك ٢ظِٜح ضكو٤ن جُؼذجُس ٝجقطشجّ جالُطضجٓحش جُ٘حشثس ػٖ جُٔؼحٛذجش ٝؿ٤شٛح ٖٓ
ٓظحدس جُوحٗ ٕٞجُذ،٢ُٝ
ٝإٔ ٗذكغ ذحُشه ٢جالؾطٔحػ ٢هذٓحٝ ،إٔ ٗشكغ ٓغط ٟٞجُك٤حز ك ٢ؾ ٖٓ ٞجُكش٣س أكغف.
ٝك ٢عرٛ َ٤ز ٙجُـح٣حش جػطضٓ٘ح:
إٔ ٗأخز أٗلغ٘ح ذحُطغحٓفٝ ،إٔ ٗؼ٤ش ٓؼح ك ٢عالّ ٝقغٖ ؾٞجس،
ٝإٔ ٗؼْ هٞجٗح ًٗ ٢كطلظ ذحُغِْ ٝجألٖٓ جُذ،٢ُٝ
ٝإٔ ٌٗلَ ذورُ٘ٞح ٓرحدب ٓؼ٘٤س ٝسعْ جُخـؾ جُالصٓس ُٜح أال ضغطخذّ جُوٞز جُٔغِكس ك ٢ؿ٤ش جُٔظِكس جُٔشطشًس،
ٝإٔ ٗغطخذّ جألدجز جُذ٤ُٝس ك ٢ضشه٤س جُشإ ٕٝجالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ُِشؼٞخ ؾٔ٤ؼٜح،
هذ هشسٗح إٔ ٗٞقذ ؾٜٞدٗح ُطكو٤ن ٛز ٙجألؿشجع،
ُٜٝزج كإ قٌٓٞحض٘ح جُٔخطِلس ػِ٣ ٠ذ ٓ٘ذٝذٜ٤ح جُٔؿطٔؼ ٖ٤كٓ ٢ذ٘٣س عحٕ كشجٗغ٤غٌ ٞجُز ٖ٣هذٓٞج ٝغحتن جُطل٣ٞغ
جُٔغطٞك٤س ُِششجتؾ ،هذ جسضؼص ٓ٤ػحم جألْٓ جُٔطكذز ٛزجٝ ،أٗشأش ذٔوطؼح٤ٛ ٙثس د٤ُٝس ضغٔ" ٠جألْٓ جُٔطكذز".

انفصم األول :في يمبصذ انهيئت ويببدئهب
جُٔحدز 1
ٓوحطـذ جألٓـْ جُٔطكذز :٢ٛ
 .1قلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذٝ ،٢ُٝضكو٤وح ُٜز ٙجُـح٣س ضطخز جُ٤ٜثس جُطذجذ٤ش جُٔشطشًس جُلؼحُس ُٔ٘غ جألعرحخ جُط ٢ضٜذد
جُغِْ ٝإلصجُطٜحٝ ،ضؤغ أػٔحٍ جُؼذٝجٕ ٝؿ٤شٛح ٖٓ ٝؾ ٙٞجإلخالٍ ذحُغِْٝ ،ضطزسع ذحُٞعحتَ جُغِٔ٤سٝ ،كوح ُٔرحدب
جُؼذٍ ٝجُوحٗ ٕٞجُذُ ،٢ُٝكَ جُٔ٘حصػحش جُذ٤ُٝس جُط ٢هذ ضإد ١ئُ ٠جإلخالٍ ذحُغِْ أُ ٝطغ٣ٞطٜح.
 .2ئٗٔحء جُؼالهحش جُٞد٣س ذ ٖ٤جألْٓ ػِ ٠أعحط جقطشجّ جُٔرذأ جُز٣ ١وؼ ٢ذحُطغ٣ٞس ك ٢جُكوٞم ذ ٖ٤جُشؼٞخ ٝذإٔ
ٜ٘ٓ ٌَُ ٌٕٞ٣ح ضوش٣ش ٓظ٤شٛحًٝ ،زُي جضخحر جُطذجذ٤ش جألخش ٟجُٔالتٔس ُطؼض٣ض جُغِْ جُؼحّ.
 .3ضكو٤ن جُطؼح ٕٝجُذ ٢ُٝػِ ٠قَ جُٔغحتَ جُذ٤ُٝس رجش جُظرـس جالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س ٝجإلٗغحٗ٤س
ٝػِ ٠ضؼض٣ض جقطشجّ قوٞم جإلٗغحٕ ٝجُكش٣حش جألعحع٤س ُِ٘حط ؾٔ٤ؼح ٝجُطشؿ٤غ ػِ ٠رُي ئؿالهح ذال ضٔ٤٤ض ذغرد
جُؿ٘ظ أ ٝجُِـس أ ٝجُذٝ ٖ٣ال ضلش٣ن ذ ٖ٤جُشؾحٍ ٝجُ٘غحء.
 .4ؾؼَ ٛز ٙجُ٤ٜثس ٓشؾؼح ُط٘غ٤ن أػٔحٍ جألْٓ ٝضٞؾٜٜ٤ح ٗك ٞئدسجى ٛز ٙجُـح٣حش جُٔشطشًس.
جُٔحدز 2
ضؼَٔ جُ٤ٜثس ٝأػؼحؤٛح ك ٢عؼٜ٤ح ٝسجء جُٔوحطذ جُٔزًٞسز ك ٢جُٔحدز جألٝ ٠ُٝكوح ُِٔرحدب ج٥ض٤س:
 .1ضو ّٞجُ٤ٜثس ػِٓ ٠رذأ جُٔغحٝجز ك ٢جُغ٤حدز ذ ٖ٤ؾٔ٤غ أػؼحتٜح.
ٌ٣ ٢ٌُ .2لَ أػؼحء جُ٤ٜثس ألٗلغ ْٜؾٔ٤ؼح جُكوٞم ٝجُٔضج٣ح جُٔطشضرس ػِ ٠طلس جُؼؼ٣ٞس ٣و ٕٞٓٞك ٢قغٖ ٗ٤س
ذحالُطضجٓحش جُط ٢أخزٛٝح ػِ ٠أٗلغ ْٜذٜزج جُٔ٤ػحم.
٣ .3لغ ؾٔ٤غ أػؼحء جُ٤ٜثس ٓ٘حصػحض ْٜجُذ٤ُٝس ذحُٞعحتَ جُغِٔ٤س ػِٝ ٠ؾ ٚال ٣ؿؼَ جُغِْ ٝجألٖٓ ٝجُؼذٍ
جُذ ٢ُٝػشػس ُِخـش.
ٔ٣ .4ط٘غ أػؼحء جُ٤ٜثس ؾٔ٤ؼح ك ٢ػالهحض ْٜجُذ٤ُٝس ػٖ جُطٜذ٣ذ ذحعطؼٔحٍ جُوٞز أ ٝجعطخذجٜٓح ػذ عالٓس
جألسجػ ٢أ ٝجالعطوالٍ جُغ٤حع ٢أل٣س دُٝس أ ٝػِ ٠أٝ ١ؾ ٚآخش ال ٣طلن ٓٝوحطذ "جألْٓ جُٔطكذز".
٣ .5وذّ ؾٔ٤غ جألػؼحء ًَ ٓح كٝ ٢عؼ ٖٓ ْٜػ ٕٞئُ " ٠جألْٓ جُٔطكذز" ك ٢أ ١ػَٔ ضطخزٝ ٙكن ٛزج جُٔ٤ػحم،
ًٔح ٔ٣ط٘ؼ ٕٞػٖ ٓغحػذز أ٣س دُٝس ضطخز جألْٓ جُٔطكذز ئصجءٛح ػٔال ٖٓ أػٔحٍ جُٔ٘غ أ ٝجُؤغ.
 .6ضؼَٔ جُ٤ٜثس ػِ ٠إٔ ضغ٤ش جُذ ٍٝؿ٤ش جألػؼحء كٜ٤ح ػِٛ ٠ز ٙجُٔرحدب ذوذس ٓح ضوطؼ ٚ٤ػشٝسز قلظ جُغِْ
ٝجألٖٓ جُذ.٢ُٝ
٤ُ .7ظ كٛ ٢زج جُٔ٤ػحم ٓح ٣غٞؽ " ُألْٓ جُٔطكذز" إٔ ضطذخَ ك ٢جُشإ ٕٝجُط ٢ضٌ ٖٓ ٕٞطٔ ْ٤جُغِـحٕ جُذجخِ٢
ُذُٝس ٓح٤ُٝ ،ظ كٓ ٚ٤ح ٣وطؼ ٢جألػؼحء إٔ ٣ؼشػٞج ٓػَ ٛز ٙجُٔغحتَ ألٕ ضكَ ذكٌْ ٛزج جُٔ٤ػحم ،ػِ ٠إٔ ٛزج
جُٔرذأ ال ٣خَ ذطـر٤ن ضذجذ٤ش جُؤغ جُٞجسدز ك ٢جُلظَ جُغحذغ.
انفصم انثبَي :فـي انؼضىيت
جُٔحدز 3
جألػؼحء جألطُِ ٕٞ٤ألْٓ جُٔطكذز ٛـْ جُذ ٍٝجُط ٢جشطشًص كٓ ٢إضٔش جألْٓ جُٔطكذز ُٞػغ ٗظحّ جُ٤ٜثس جُذ٤ُٝس
جُٔ٘ؼوذ ك ٢عحٕ كشجٗغ٤غٌٝ ،ٞجُط ٢ضٞهغ ٛزج جُٔ٤ػحم ٝضظذم ػِ ٚ٤ؿروح ُِٔحدز ًٝ ،110زُي جُذ ٍٝجُطٝ ٢هؼص
ٖٓ هرَ ضظش٣ف جألْٓ جُٔطكذز جُظحدس ك ٢أً ٍٝحٗ ٕٞجُػحٗ٘٣/٢ح٣ش ع٘س ٝ ،1942ضٞهغ ٛزج جُٔ٤ػحم ٝضظذم ػِ.ٚ٤
جُٔحدز 4
 .1جُؼؼ٣ٞس ك" ٢جألْٓ جُٔطكذز" ٓرحقس ُؿٔ٤غ جُذ ٍٝجألخش ٟجُٔكرس ُِغالّٝ ،جُط ٢ضأخز ٗلغٜح ذحالُطضجٓحش جُط٢
٣طؼٜٔ٘ح ٛزج جُٔ٤ػحمٝ ،جُط ٢ضش ٟجُ٤ٜثس أٜٗح هحدسز ػِ ٠ض٘ل٤ز ٛز ٙجالُطضجٓحش ٝسجؿرس ك. ٚ٤
 .2هر ٍٞأ٣س دُٝس ٖٓ ٛز ٙجُذ ٍٝك ٢ػؼ٣ٞس " جألْٓ جُٔطكذز" ٣طْ ذوشجس ٖٓ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ذ٘حء ػِ ٠ضٞط٤س
ٓؿِظ جألٖٓ .
جُٔحدز 5

٣ؿٞص ُِؿٔؼ٤س جُؼحٓس إٔ ضٞهق أ ١ػؼ ٞجضخز ٓؿِظ جألٖٓ هرِ ٚػٔال ٖٓ أػٔحٍ جُٔ٘غ أ ٝجُؤغ ،ػٖ ٓرحششز
قوٞم جُؼؼ٣ٞس ٓٝضج٣حٛح ٌٕٞ٣ٝ ،رُي ذ٘حء ػِ ٠ضٞط٤س ٓؿِظ جألُٖٓٔٝ ،ؿِظ جألٖٓ إٔ ٣شد ُٜزج جُؼؼٞ
ٓرحششز ضِي جُكوٞم ٝجُٔضج٣ح.
جُٔحدز 6
ئرج أٓؼٖ ػؼ ٖٓ ٞأػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" ك ٢جٗطٜحى ٓرحدب جُٔ٤ػحم ؾحص ُِؿٔؼ٤س جُؼحٓس إٔ ضلظِ ٖٓ ٚجُ٤ٜثس
ذ٘حء ػِ ٠ضٞط٤س ٓؿِظ جألٖٓ
انفصم انثبنث :في فزوع انهيئت
جُٔحدز 7
 .1ض٘شأ جُ٤ٜثحش ج٥ض٤س كشٝػح ست٤غ٤س ُألْٓ جُٔطكذز:
 ؾٔؼ٤ـس ػـحٓس، ٓؿِـظ أٓـٖ، ٓؿِـظ جهطظـحدٝ ١جؾطٔـحػ،٢ ٓؿِـظ ٝطـح٣س، ٓكٌٔـس ػـذٍ د٤ُٝـس، أٓـحٗس.٣ .2ؿٞص إٔ ٘٣شأ ٝكوح ألقٌحّ ٛزج جُٔ٤ػحم ٓح ٣ش ٟػشٝسز ئٗشحت ٖٓ ٚكشٝع غحٗ٣ٞس أخش. ٟ
جُٔحدز 8
ال ضلشع " جألْٓ جُٔطكذز" هٞ٤دج ضكذ ذٜح ؾٞجص جخط٤حس جُشؾحٍ ٝجُ٘غحء ُالشطشجى ذأ٣س طلس ٝػِٝ ٠ؾ ٚجُٔغحٝجز
ك ٢كشٝػٜح جُشت٤غ٤س ٝجُػحٗ٣ٞس.
انفصم انزابغ :في انجًؼيـت انؼـبيت
تأنيفهـب
جُٔحدز 9
 .1ضطأُق جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٖٓ ؾٔ٤غ أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز".
 .2ال ٣ؿٞص إٔ ُِ ٌٕٞ٣ؼؼ ٞجُٞجقذ أًػش ٖٓ خٔغس ٓ٘ذٝذ ٖ٤ك ٢جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس.
كٝ ٢ظحتق جُؿٔؼ٤س ٝعِـحضٜح
جُٔحدز 10
ُِؿٔؼ٤س جُؼحٓس إٔ ض٘حهش أ٣س ٓغأُس أ ٝأٓش ٣ذخَ كٗ ٢ـحم ٛزج جُٔ٤ػحم أ٣ ٝطظَ ذغِـحش كشع ٖٓ جُلشٝع
جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٚ٤أٝ ٝظحتلًٔ .ٚح إٔ ُٜح كٓ ٢ح ػذج ٓح ٗض ػِ ٚ٤ك ٢جُٔحدز  12إٔ ضٞط ٢أػؼحء جُ٤ٜثس أٝ
ٓؿِظ جألٖٓ أٜٔ٤ًِ ٝح ذٔح ضشج ٙك ٢ضِي جُٔغحتَ ٝجألٓٞس.
جُٔحدز 11
ُِ .1ؿٔؼ٤س جُؼحٓس إٔ ض٘ظش ك ٢جُٔرحدب جُؼحٓس ُِطؼح ٕٝك ٢قلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ٣ٝ ٢ُٝذخَ ك ٢رُي جُٔرحدب
جُٔطؼِوس ذ٘ضع جُغالـ ٝض٘ظ ْ٤جُطغِ٤فًٔ ،ح إٔ ُٜح إٔ ضوذّ ضٞط٤حضٜح ذظذد ٛز ٙجُٔرحدب ئُ ٠جألػؼحء أ ٝئُ٠
ٓؿِظ جألٖٓ أ ٝئُٜٔ٤ًِ ٠ح.
ُِ .2ؿٔؼ٤س جُؼحٓس إٔ ض٘حهش أ٣س ٓغأُس ُٜ ٌٕٞ٣ح طِس ذكلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ٣ ٢ُٝشكؼٜح ئُٜ٤ح أ ١ػؼٖٓ ٞ
أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز" ٓٝؿِظ جألٖٓ أ ٝدُٝس ُ٤غص ٖٓ أػؼحتٜح ٝكوح ألقٌحّ جُلوشز جُػحٗ٤س ٖٓ جُٔحدز ُٜٝ ،35ح
كٔ٤ح ػذج ٓح ض٘ض ػِ ٚ٤جُٔحدز جُػحٗ٤س ػششز -إٔ ضوذّ ضٞط٤حضٜح ذظذد ٛز ٙجُٔغحتَ ُِذُٝس أ ٝجُذ ٍٝطحقرسجُشإٔ أُٔ ٝؿِظ جألٖٓ أٜٔ٤ٌُِ ٝح ٓؼحٓ ًَٝ .غأُس ٓٔح ضوذّ رًش ٖٓ ٌٕٞ٣ ٙجُؼشٝس ١كٜ٤ح جُو٤حّ ذؼَٔ ٓح،
٘٣رـ ٢إٔ ضكِٜ٤ح جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ػِٓ ٠ؿِظ جألٖٓ هرَ ذكػٜح أ ٝذؼذ.ٙ
ُِ .3ؿٔؼ٤س جُؼحٓس إٔ ضغطشػٗ ٢ظش ٓؿِظ جألٖٓ ئُ ٠جألقٞجٍ جُط٣ ٢كطَٔ إٔ ضؼشع جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ٢ُٝ
ُِخـش.
 .4ال ضكذ عِـحش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس جُٔر٘٤س كٛ ٢ز ٙجُٔحدز ٖٓ ػٔٓ ّٞذ ٟجُٔحدز جُؼحششز.
جُٔحدز 12

 .1ػ٘ذٓح ٣رحشش ٓؿِظ جألٖٓ ،ذظذد ٗضجع أٞٓ ٝهق ٓح ،جُٞظحتق جُط ٢سعٔص ك ٢جُٔ٤ػحم ،كِ٤ظ ُِؿٔؼ٤س
جُؼحٓس إٔ ضوذّ أ٣س ضٞط٤س ك ٢شإٔ ٛزج جُ٘ضجع أ ٝجُٔٞهق ئال ئرج ؿِد رُي ٜٓ٘ح ٓؿِظ جألٖٓ.
٣ .2خـش جألٓ ٖ٤جُؼحّ  -ذٔٞجكوس ٓؿِظ جألٖٓ -جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ك ًَ ٢دٝس ٖٓ أدٝجس جٗؼوحدٛح ذٌَ جُٔغحتَ
جُٔطظِس ذكلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ ٢ُٝجُط ٢ضٌٓ ٕٞكَ ٗظش ٓؿِظ جألًٖٓ ،زُي ٣خـشٛح أ٣ ٝخـش أػؼحء "جألْٓ
جُٔطكذز" ئرج ُْ ضٌٖ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ك ٢دٝس جٗؼوحدٛح ،ذلشجؽ ٓؿِظ جألٖٓ ٖٓ ٗظش ضِي جُٔغحتَ ٝرُي ذٔؿشد
جٗطٜحتٜ٘ٓ ٚح.
جُٔحدز 13
 .1ضؼذ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس دسجعحش ٝضش٤ش ذطٞط٤حش ذوظذ:
أ  -ئٗٔحء جُطؼح ٕٝجُذ ٢ُٝك ٢جُٔ٤ذجٕ جُغ٤حعٝ ٢ضشؿ٤غ جُطوذّ جُٔـشد ُِوحٗ ٕٞجُذٝ ٢ُٝضذ،ٚ٘٣ٝ
خ  -ئٗٔحء جُطؼح ٕٝجُذ ٢ُٝك ٢جُٔ٤حد ٖ٣جالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س ٝجُطؼِ٤ٔ٤س ٝجُظك٤سٝ ،جإلػحٗس ػِ٠
ضكو٤ن قوٞم جإلٗغحٕ ٝجُكش٣حش جألعحع٤س ُِ٘حط ًحكس ذال ضٔ٤٤ض ذ ْٜ٘٤ك ٢جُؿ٘ظ أ ٝجُِـس أ ٝجُذٝ ٖ٣ال ضلش٣ن ذٖ٤
جُشؾحٍ ٝجُ٘غحء.
 .2ضرؼحش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٝٝظحتلٜح ٝعِـحضٜح جألخش ٟكٔ٤ح ٣خطض ذحُٔغحتَ جُٞجسدز ك ٢جُلوشز جُغحذوس (خ) ٓر٘٤س
ك ٢جُلظِ ٖ٤جُطحعغ ٝجُؼحشش ٖٓ ٛزج جُٔ٤ػحم.
جُٔحدز 14
ٓغ ٓشجػحز أقٌحّ جُٔحدز جُػحٗ٤س ػششزُِ ،ؿٔؼ٤س جُؼحٓس إٔ ضٞط ٢ذحضخحر جُطذجذ٤ش ُطغ٣ٞس أٞٓ ١هقٜٔٓ ،ح ٌٖ٣
ٓ٘شإ ،ٙضغ٣ٞس عِٔ٤س ٓط ٠سأش إٔ ٛزج جُٔٞهق هذ ٣ؼش ذحُشكح٤ٛس جُؼحٓس أ٣ ٝؼٌش طل ٞجُؼالهحش جُٞد٣س ذٖ٤
جألْٓ٣ٝ ،ذخَ ك ٢رُي جُٔٞجهق جُ٘حشثس ػٖ جٗطٜحى أقٌحّ ٛزج جُٔ٤ػحم جُٔٞػكس ُٔوحطذ جألْٓ جُٔطكذز ٓٝرحدتٜح.
جُٔحدز 15
 .1ضطِو ٠جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ضوحس٣ش ع٘٣ٞس ٝأخش ٟخحطس ٖٓ ٓؿِظ جألٖٓ ٝض٘ظش كٜ٤حٝ ،ضطؼٖٔ ٛز ٙجُطوحس٣ش ذ٤حٗح
ػٖ جُطذجذ٤ش جُطٓ ٌٕٞ٣ ٢ؿِظ جألٖٓ هذ هشسٛح أ ٝجضخزٛح ُكلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ.٢ُٝ
 .2ضطِو ٠جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ضوحس٣ش ٖٓ جُلشٝع جألخشُ ٟألْٓ جُٔطكذز ٝض٘ظش كٜ٤ح.
جُٔحدز 16
ضرحشش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس جُٞظحتق جُط ٢سعٔص ُٜح ذٔوطؼ ٠جُلظِ ٖ٤جُػحٗ ٢ػشش ٝجُػحُع ػشش كٓ ٢ح ٣طؼِن ذ٘ظحّ
جُٞطح٣س جُذ٤ُٝس٣ٝ ،ذخَ ك ٢رُي جُٔظحدهس ػِ ٠جضلحهحش جُٞطح٣س ذشإٔ جُٔٞجهغ جُط ٢ضؼطرش أٜٗح ٓٞجهغ
جعطشجض٤ؿ٤س.
جُٔحدز 17
 .1ض٘ظش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ك٤ٓ ٢ضجٗ٤س جُ٤ٜثس ٝضظذم ػِٜ٤ح.
٣ .2طكَٔ جألػؼحء ٗلوحش جُ٤ٜثس قغد جألٗظرس جُط ٢ضوشسٛح جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس.
 .3ض٘ظش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ك ٢أ٣س ضشض٤رحش ٓحُ٤س أٓ ٝطؼِوس ذحُٔ٤ضجٗ٤س ٓغ جًُٞحالش جُٔطخظظس جُٔشحس ئُٜ٤ح ك٢
جُٔحدز ٝ .57ضظذم ػِٜ٤ح ٝضذسط جُٔ٤ضجٗ٤حش جإلدجس٣س ُطِي جًُٞحالش ٌُ ٢ضوذّ ُٜح ضٞط٤حضٜح.
جُطظـ٣ٞص
جُٔحدز 18
 ٌَُ ٌٕٞ٣ .1ػؼ ٞك" ٢جألْٓ جُٔطكذز" طٞش ٝجقذ ك ٢جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس.
 .2ضظذس جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس هشجسجضٜح ك ٢جُٔغحتَ جُؼحٓس ذأؿِر٤س غِػ ٢جألػؼحء جُكحػش ٖ٣جُٔشطشً ٖ٤ك٢
جُطظ٣ٞصٝ .ضشَٔ ٛز ٙجُٔغحتَ :جُطٞط٤حش جُخحطس ذكلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذٝ ،٢ُٝجٗطخحخ أػؼحء ٓؿِظ جألٖٓ
ؿ٤ش جُذجتٔٝ ،ٖ٤جٗطخحخ أػؼحء جُٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػٝ ،٢جٗطخحخ أػؼحء ٓؿِظ جُٞطح٣س ٝكوح ُكٌْ
جُلوشز جأل ( ٠ُٝؼ) ٖٓ جُٔحدز ٝ ،86هر ٍٞأػؼحء ؾذد ك " ٢جألْٓ جُٔطكذز" ٝٝهق جألػؼحء ػٖ ٓرحششز قوٞم
جُؼؼ٣ٞس ٝجُطٔطغ ذٔضج٣حٛحٝ ،كظَ جألػؼحءٝ ،جُٔغحتَ جُٔطؼِوس ذغ٤ش ٗظحّ جُٞطح٣سٝ ،جُٔغحتَ جُخحطس
ذحُٔ٤ضجٗ٤س.
 .3جُوشجسجش ك ٢جُٔغحتَ جألخش٣ٝ - ٟذخَ ك ٢رُي ضكذ٣ذ ؿٞجتق جُٔغحتَ جإلػحك٤س جُط ٢ضطـِد ك ٢ئهشجسٛح
أؿِر٤س جُػِػ -ٖ٤ضظذس ذأؿِر٤س جألػؼحء جُكحػش ٖ٣جُٔشطشً ٖ٤ك ٢جُطظ٣ٞص.
جُٔحدز 19

ال ُ ٌٕٞ٣ؼؼ ٞجألْٓ جُٔطكذز جُز٣ ١طأخش ػٖ ضغذ٣ذ جشطشجًحض ٚجُٔحُ٤س ك ٢جُ٤ٜثس قن جُطظ٣ٞص ك ٢جُؿٔؼ٤س
جُؼحٓس ئرج ًحٕ جُٔطأخش ػِٓ ٚ٤غح٣ٝح ُؤ٤س جالشطشجًحش جُٔغطكوس ػِ ٚ٤ك ٢جُغ٘ط ٖ٤جٌُحِٓط ٖ٤جُغحذوط ٖ٤أ ٝصجتذج
ػٜ٘حُِٝ ،ؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٓغ رُي إٔ ضغٔف ُٜزج جُؼؼ ٞذحُطظ٣ٞص ئرج جهط٘ؼص ذإٔ ػذّ جُذكغ ٗحشة ػٖ أعرحخ ال
هرَ ُِؼؼ ٞذٜح.
جإلؾـشجءجش
جُٔحدز 20
ضؿطٔغ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ك ٢أدٝجس جٗؼوحد ػحد٣س ٝك ٢أدٝجس جٗؼوحد ع٘٣ٞس خحطس ذكغد ٓح ضذػ ٞئُ ٚ٤جُكحؾس٣ٝ .وّٞ
ذحُذػٞز ئُ ٠أدٝجس جالٗؼوحد جُخحطس جألٓ ٖ٤جُؼحّ ذ٘حء ػِ ٠ؿِد ٓؿِظ جألٖٓ أ ٝأؿِر٤س أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز".
جُٔحدز 21
ضؼغ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس التكس ئؾشجءجضٜحٝ ،ض٘طخد ست٤غٜح ٌَُ دٝس جٗؼوحد.
جُٔحدز 22
ُِؿٔؼ٤س جُؼحٓس إٔ ض٘شة ٖٓ جُلشٝع جُػحٗ٣ٞس ٓح ضشج ٙػشٝس٣ح ُِو٤حّ ذٞظحتلٜح.
انفصم انخبيض :في يجهـض األيـٍ
تأنيفـه
جُٔحدز 23
٣ .1طأُق ٓؿِظ جألٖٓ ٖٓ خٔغس ػشش ػؼٞج ٖٓ جألْٓ جُٔطكذزٝ ،ضٌ ٕٞؾٜٔٞس٣س جُظٝ ،ٖ٤كشٗغحٝ ،جضكحد
جُؿٜٔٞس٣حش جالشطشجً٤س جُغٞك٤حض٤سٝ ،جٌُِٔٔس جُٔطكذز ُرش٣ـحٗ٤ح جُؼظٔٝ ٠أ٣شُ٘ذج جُشٔحُ٤سٝ ،جُٞال٣حش جُٔطكذز
جألٓش٤ٌ٣س أػؼحء دجتٔ ٖ٤كٝ .ٚ٤ض٘طخد جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ػششز أػؼحء آخش ٖٓ ٖ٣جألْٓ جُٔطكذز ٌُٞٗٞ٤ج أػؼحء
ؿ٤ش دجتٔ ٖ٤ك ٢جُٔؿِظ٣ٝ .شجػ ٠ك ٢رُي ذٞؾ ٚخحص ٝهرَ ًَ ش٢ء ٓغحٔٛس أػؼحء جألْٓ جُٔطكذز ك ٢قلظ
جُغِْ ٝجألٖٓ جُذٝ ٢ُٝكٓ ٢وحطذ جُ٤ٜثس جألخشًٔ ،ٟح ٣شجػ ٠أ٣ؼح جُطٞص٣غ جُؿـشجك ٢جُؼحدٍ.
٘٣ .2طخد أػؼحء ٓؿِظ جألٖٓ ؿ٤ش جُذجتُٔٔ ٖ٤ذز ع٘ط ،ٖ٤ػِ ٠أٗ ٚك ٢أ ٍٝجٗطخحخ ُألػؼحء ؿ٤ش جُذجتٔ ٖ٤ذؼذ
ص٣حدز ػذد أػؼحء ٓؿِظ جألٖٓ ٖٓ أقذ ػشش ػؼٞج ئُ ٠خٔغس ػشش ػؼٞج٣ ،خطحس جغ٘حٕ ٖٓ جألػؼحء
جألسذؼس جإلػحكُٔ ٖ٤٤ذز ع٘س ٝجقذز ٝجُؼؼ ٞجُز ١جٗطٜص ٓذض ٚال ٣ؿٞص ئػحدز جٗطخحذ ٚػِ ٠جُلٞس.
 ٌَُ ٌٕٞ٣ .3ػؼ ٞكٓ ٢ؿِظ جألٖٓ ٓ٘ذٝخ ٝجقذ.
جُٞظحتق ٝجُغِــحش
جُٔحدز 24
 .1سؿرس ك ٢إٔ  ٌٕٞ٣جُؼَٔ جُز ١ضو ّٞذ " ٚجألْٓ جُٔطكذز" عش٣ؼح كؼحال٣ ،ؼٜذ أػؼحء ضِي جُ٤ٜثس ئُٓ ٠ؿِظ
جألٖٓ ذحُطرؼحش جُشت٤غ٤س ك ٢أٓش قلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذٞ٣ٝ ٢ُٝجكو ٕٞػِ ٠إٔ ٛزج جُٔؿِظ ٣ؼَٔ ٗحترح ػ٘ ْٜك٢
ه٤حٓ ٚذٞجؾرحض ٚجُط ٢ضلشػٜح ػِٛ ٚ٤ز ٙجُطرؼحش.
٣ .2ؼَٔ ٓؿِظ جألٖٓ ،ك ٢أدجء ٛز ٙجُٞجؾرحش ٝكوح ُٔوحطذ "جألْٓ جُٔطكذز" ٓٝرحدتٜح ٝجُغِـحش جُخحطس جُٔخُٞس
ُٔؿِظ جألٖٓ ُطٌٔ ٖٓ ٚ٘٤جُو٤حّ ذٜز ٙجُٞجؾرحش ٓر٘٤س ك ٢جُلظ ٍٞجُغحدط ٝجُغحذغ ٝجُػحٖٓ ٝجُػحٗ ٢ػشش.
٣ .3شكغ ٓؿِظ جألٖٓ ضوحس٣ش ع٘٣ٞسٝ ،أخش ٟخحطس ،ئرج جهطؼص جُكحٍ ئُ ٠جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُط٘ظش كٜ٤ح.
جُٔحدز 25
٣طؼٜذ أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز" ذور ٍٞهشجسجش ٓؿِظ جألٖٓ ٝض٘ل٤زٛح ٝكن ٛزج جُٔ٤ػحم.
جُٔحدز 26
سؿرس ك ٢ئهحٓس جُغِْ ٝجألٖٓ جُذٝ ٢ُٝضٞؿ٤ذٔٛح ذأهَ ضكُٞٔ َ٣ٞجسد جُؼحُْ جإلٗغحٗ٤س ٝجالهطظحد٣س ئُٗ ٠حق٤س
جُطغِ٤فٓ ٌٕٞ٣ ،ؿِظ جألٖٓ ٓغإٝال ذٔغحػذز ُؿ٘س أسًحٕ جُكشخ جُٔشحس ئُٜ٤ح ك ٢جُٔحدز  47ػٖ ٝػغ خـؾ
ضؼشع ػِ ٠أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز" ُٞػغ ٜٓ٘حؼ ُط٘ظ ْ٤جُطغِ٤ف.
ك ٢جُطظ٣ٞص
جُٔحدز 27
 ٌَُ ٌٕٞ٣ .1ػؼ ٖٓ ٞأػؼحء ٓؿِظ جألٖٓ طٞش ٝجقذ.
 .2ضظذس هشجسجش ٓؿِظ جألٖٓ ك ٢جُٔغحتَ جإلؾشجت٤س ذٔٞجكوس ضغؼس ٖٓ أػؼحت.ٚ

 .3ضظذس هشجسجش ٓؿِظ جألٖٓ ك ٢جُٔغحتَ جألخشً ٟحكس ذٔٞجكوس أطٞجش ضغؼس ٖٓ أػؼحت ٖٓ ٌٕٞ٣ ٚذٜ٘٤ح
أطٞجش جألػؼحء جُذجتٔٓ ٖ٤طلوس ،ذششؽ أٗ ٚك ٢جُوشجسجش جُٔطخزز ضـر٤وح ألقٌحّ جُلظَ جُغحدط ٝجُلوشز ٖٓ 3
جُٔحدز ٔ٣ 52ط٘غ ٖٓ ًحٕ ؿشكح ك ٢جُ٘ضجع ػٖ جُطظ٣ٞص.
ك ٢جإلؾـشجءجش
جُٔحدز 28
٘٣ .1ظْ ٓؿِظ جألٖٓ ػِٝ ٠ؾ٣ ٚغطـ٤غ ٓؼ ٚجُؼَٔ ذحعطٔشجسُٜٝ ،زج جُـشع ٔ٣ػَ ًَ ػؼ ٖٓ ٞأػؼحتٚ
ضٔػ٤ال دجتٔح كٓ ٢وش جُ٤ٜثس.
٣ .2ؼوذ ٓؿِظ جألٖٓ جؾطٔحػحش دٝس٣س ٔ٣ػَ كٜ٤ح ًَ ػؼ ٖٓ ٞأػؼحت- ٚئرج شحء رُي -ذأقذ سؾحٍ قٌٓٞط ٚأٝ
ذٔ٘ذٝخ آخش ٣غُٜٔ ٚ٤زج جُـشع خحطس.
ُٔ .3ؿِظ جألٖٓ إٔ ٣ؼوذ جؾطٔحػحش ك ٢ؿ٤ش ٓوش جُ٤ٜثس ئرج سأ ٟإٔ رُي أدٗ ٠ئُ ٠ضغ َ٤ٜأػٔحُ.ٚ
جُٔحدز 29
ُٔؿِظ جألٖٓ إٔ ٘٣شة ٖٓ جُلشٝع جُػحٗ٣ٞس ٓح ٣ش ُٚ ٟػشٝسز ألدجء ٝظحتل.ٚ
جُٔحدز 30
٣ؼغ ٓؿِظ جألٖٓ التكس ئؾشجءجض٣ٝ ٚذخَ كٜ٤ح ؿش٣وس جخط٤حس ست٤غ.ٚ
جُٔحدز 31
ٌَُ ػؼ ٖٓ ٞأػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" ٖٓ ؿ٤ش أػؼحء ٓؿِظ جألٖٓ إٔ ٣شطشى ذذ ٕٝضظ٣ٞص ك٘ٓ ٢حهشس أ٣س
ٓغأُس ضؼشع ػِٓ ٠ؿِظ جألٖٓ ئرج سأ ٟجُٔؿِظ إٔ ٓظحُف ٛزج جُؼؼ ٞضطأغش ذٜح ذٞؾ ٚخحص.
جُٔحدز 32
ًَ ػؼ ٖٓ ٞأػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز" ُ٤ظ ذؼؼ ٞكٓ ٢ؿِظ جألٖٓٝ ،أ٣س دُٝس ُ٤غص ػؼٞج ك" ٢جألْٓ جُٔطكذز"
ئرج ًحٕ أٜٔ٣ح ؿشكح كٗ ٢ضجع ٓؼشٝع ػِٓ ٠ؿِظ جألٖٓ ُركػ٣ ٚذػ ٠ئُ ٠جالشطشجى ك ٢جُٔ٘حهشحش جُٔطؼِوس ذٜزج
جُ٘ضجع د ٕٝإٔ  ُٚ ٌٕٞ٣قن ك ٢جُطظ٣ٞص٣ٝ ،ؼغ ٓؿِظ جألٖٓ جُششٝؽ جُط٣ ٢شجٛح ػحدُس الشطشجى جُذُٝس جُط٢
ُ٤غص ٖٓ أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز".
انفصم انظبدص :في حم انًُبسػبث حال طهًيب
جُٔحدز 33
٣ .1ؿد ػِ ٠أؿشجف أٗ ١ضجع ٖٓ شإٔ جعطٔشجس ٙإٔ ٣ؼشع قلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذُِ ٢ُٝخـش إٔ ِ٣طٔغٞج قِٚ
ذحدب ر ١ذذء ذـش٣ن جُٔلحٝػس ٝجُطكو٤ن ٝجُٞعحؿس ٝجُطٞك٤ن ٝجُطكٌٝ ْ٤جُطغ٣ٞس جُوؼحت٤س ،أ ٝإٔ ِ٣ؿأٝج ئُ٠
جًُٞحالش ٝجُط٘ظٔ٤حش جإلهِ٤ٔ٤س أ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٞعحتَ جُغِٔ٤س جُط٣ ٢وغ ػِٜ٤ح جخط٤حسٛح.
٣ٝ .2ذػٓ ٞؿِظ جألٖٓ أؿشجف جُ٘ضجع ئُ ٠إٔ ٣غٝٞج ٓح ذ ٖٓ ْٜ٘٤جُ٘ضجع ذطِي جُـشم ئرج سأ ٟػشٝسز رُي.
جُٔحدز 34
ُٔؿِظ جألٖٓ إٔ ٣لكض أٗ ١ضجع أ ٝأٞٓ ١هق هذ ٣إد ١ئُ ٠جقطٌحى د ٢ُٝأ ٝهذ ٣ػ٤ش ٗضجػح ٌُ٣ ٢وشس ٓح ئرج
ًحٕ جعطٔشجس ٛزج جُ٘ضجع أ ٝجُٔٞهق ٖٓ شأٗ ٚإٔ ٣ؼشع ُِخـش قلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ.٢ُٝ
جُٔحدز 35
 ٌَُ .1ػؼ " ٖٓ ٞجألْٓ جُٔطكذز" إٔ ٘٣رٓ ٚؿِظ جألٖٓ أ ٝجُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ئُ ٠أٗ ١ضجع أٞٓ ٝهق ٖٓ جُ٘ٞع
جُٔشحس ئُ ٚ٤ك ٢جُٔحدز جُشجذؼس ٝجُػالغ.ٖ٤
 ٌَُ .2دُٝس ُ٤غص ػؼٞج ك" ٢جألْٓ جُٔطكذز" إٔ ض٘رٓ ٚؿِظ جألٖٓ أ ٝجُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ئُ ٠أٗ ١ضجع ضٌ ٕٞؿشكح
ك ٚ٤ئرج ًحٗص ضورَ ٓوذٓح ك ٢خظٞص ٛزج جُ٘ضجع جُطضجٓحش جُكَ جُغِٔ ٢جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح كٛ ٢زج جُٔ٤ػحم.
 .3ضؿش ٟأقٌحّ جُٔحدض 12 ٝ 11 ٖ٤ػِ ٠جُـش٣وس جُط ٢ضؼحُؽ ذٜح جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس جُٔغحتَ جُط ٢ض٘ر ٚئُٜ٤ح ٝكوح ُٜزٙ
جُٔحدز.
جُٔحدز 36
ُٔ .1ؿِظ جألٖٓ ك ٢أ٣س ٓشقِس ٖٓ ٓشجقَ ٗضجع ٖٓ جُ٘ٞع جُٔشحس ئُ ٚ٤ك ٢جُٔحدز  33أٞٓ ٝهق شر ٚ٤ذ ٚإٔ
ٞ٣ط ٢ذٔح ٣شجٓ ٙالتٔح ٖٓ جإلؾشجءجش ٝؿشم جُطغ٣ٞس.
 .2ػِٓ ٠ؿِظ جألٖٓ إٔ ٣شجػٓ ٢ح جضخز ٙجُٔط٘حصػ ٖٓ ٕٞئؾشجءجش عحذوس ُكَ جُ٘ضجع جُوحتْ ذ.ْٜ٘٤

 .3ػِٓ ٠ؿِظ جألٖٓ ٣ ٞٛٝوذّ ضٞط٤حضٝ ٚكوح ُٜز ٙجُٔحدز إٔ ٣شجػ ٢أ٣ؼح إٔ جُٔ٘حصػحش جُوحٗ٤ٗٞس ٣ؿد ػِ٠
أؿشجف جُ٘ضجع  -ذظلس ػحٓس -إٔ ٣ؼشػٛٞح ػِٓ ٠كٌٔس جُؼذٍ جُذ٤ُٝس ٝكوح ألقٌحّ جُ٘ظحّ جألعحعُٜ ٢زٙ
جُٔكٌٔس.
جُٔحدز 37
 .1ئرج أخلوص جُذ ٍٝجُط٣ ٢و ّٞذٜ٘٤ح ٗضجع ٖٓ جُ٘ٞع جُٔشحس ئُ ٚ٤ك ٢جُٔحدز  33ك ٢قِ ٚذحُٞعحتَ جُٔر٘٤س ك ٢ضِي
جُٔحدز ٝؾد ػِٜ٤ح إٔ ضؼشػ ٚػِٓ ٠ؿِظ جألٖٓ.
 .2ئرج سأٓ ٟؿِظ جألٖٓ إٔ جعطٔشجس ٛزج جُ٘ضجع ٖٓ شأٗ ٚك ٢جُٞجهغ ،إٔ ٣ؼشع ُِخـش قلظ جُغِْ ٝجألٖٓ
جُذ ٢ُٝهشس ٓح ئرج ًحٕ ٣و ّٞذؼَٔ ٝكوح ُِٔحدز  36أٞ٣ ٝط ٢ذٔح ٣شجٓ ٙالتٔح ٖٓ ششٝؽ قَ جُ٘ضجع.
جُٔحدز 38
ُٔؿِظ جألٖٓ  -ئرج ؿِد ئُ ٚ٤ؾٔ٤غ جُٔط٘حصػ ٖ٤رُي -إٔ ٣وذّ ئُ ْٜ٤ضٞط٤حض ٚذوظذ قَ جُ٘ضجع قال عِٔ٤حٝ ،رُي
ذذ ٕٝئخالٍ ذأقٌحّ جُٔٞجد ٖٓ  33ئُ.37 ٠
انفصم انظببغ :فيًب يتخذ يٍ األػًبل في حبالث
تهذيذ انظهى واإلخالل به وولىع انؼذواٌ
جُٔحدز 39
٣وشس ٓؿِظ جألٖٓ ٓح ئرج ًحٕ هذ ٝهغ ضٜذ٣ذ ُِغِْ أ ٝئخالٍ ذ ٚأً ٝحٕ ٓح ٝهغ ػٔال ٖٓ أػٔحٍ جُؼذٝجٕ٣ٝ ،وذّ
ك ٢رُي ضٞط٤حض ٚأ٣ ٝوشس ٓح ٣ؿد جضخحر ٖٓ ٙجُطذجذ٤ش ؿروح ألقٌحّ جُٔحدضُ 42 ٝ 41 ٖ٤كلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ٢ُٝ
أ ٝئػحدض ٚئُٗ ٠ظحذ.ٚ
جُٔحدز 40
ٓ٘ؼح ُطلحهْ جُٔٞهقُٔ ،ؿِظ جألٖٓ ،هرَ إٔ ٣وذّ ضٞط٤حض ٚأ٣ ٝطخز جُطذجذ٤ش جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُٔحدز  ،39إٔ
٣ذػ ٞجُٔط٘حصػُ ٖ٤ألخز ذٔح ٣شج ٙػشٝس٣ح أٓ ٝغطكغ٘ح ٖٓ ضذجذ٤ش ٓإهطسٝ ،ال ضخَ ٛز ٙجُطذجذ٤ش جُٔإهطس ذكوٞم
جُٔط٘حصػٓٝ ٖ٤ـحُر ْٜأ ٝذٔشًضٝ ،ْٛػِٓ ٠ؿِظ جألٖٓ إٔ ٣كغد ُؼذّ أخز جُٔط٘حصػ ٖ٤ذٜز ٙجُطذجذ٤ش جُٔإهطس
قغحذ.ٚ
جُٔحدز 41
ُٔؿِظ جألٖٓ إٔ ٣وشس ٓح ٣ؿد جضخحر ٖٓ ٙجُطذجذ٤ش جُط ٢ال ضطـِد جعطخذجّ جُوٞجش جُٔغِكس ُط٘ل٤ز هشجسجضُٚٝ ،ٚ
إٔ ٣ـِد ئُ ٠أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز" ضـر٤ن ٛز ٙجُطذجذ٤ش٣ٝ ،ؿٞص إٔ  ٖٓ ٌٕٞ٣ذٜ٘٤ح ٝهق جُظالش جالهطظحد٣س
ٝجُٔٞجطالش جُكذ٣ذ٣س ٝجُركش٣س ٝجُؿ٣ٞس ٝجُرش٣ذ٣س ٝجُرشه٤س ٝجُالعٌِ٤س ٝؿ٤شٛح ٖٓ ٝعحتَ جُٔٞجطالش ٝهلح
ؾضت٤ح أ٤ًِ ٝح ٝهـغ جُؼالهحش جُذذِٓٞحع٤س.
جُٔحدز 42
ئرج سأٓ ٟؿِظ جألٖٓ إٔ جُطذجذ٤ش جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُٔحدز  41ال ضل ٢ذحُـشع أ ٝغرص أٜٗح ُْ ضق ذ ،ٚؾحص
ُ ٚإٔ ٣طخز ذـش٣ن جُوٞجش جُؿ٣ٞس ٝجُركش٣س ٝجُرش٣س ٖٓ جألػٔحٍ ٓح ِ٣ضّ ُكلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ ٢ُٝأ ٝإلػحدضٚ
ئُٗ ٠ظحذ٣ٝ .ٚؿٞص إٔ ضط٘حٛ ٍٝز ٙجألػٔحٍ جُٔظحٛشجش ٝجُكظش ٝجُؼِٔ٤حش جألخش ٟذـش٣ن جُوٞجش جُؿ٣ٞس أٝ
جُركش٣س أ ٝجُرش٣س جُطحذؼس ألػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز".
جُٔحدز 43
٣ .1طؼٜذ ؾٔ٤غ أػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" ك ٢عر َ٤جُٔغحٔٛس ك ٢قلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ ،٢ُٝإٔ ٣ؼؼٞج ضكص
ضظشف ٓؿِظ جألٖٓ ذ٘حء ػِ ٠ؿِرٝ ٚؿروح الضلحم أ ٝجضلحهحش خحطس ٓح ِ٣ضّ ٖٓ جُوٞجش جُٔغِكس ٝجُٔغحػذجش
ٝجُطغ٤ٜالش جُؼشٝس٣س ُكلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ ٖٓٝ ٢ُٝرُي قن جُٔشٝس.
٣ .2ؿد إٔ ٣كذد رُي جالضلحم أ ٝضِي جالضلحهحش ػذد ٛز ٙجُوٞجش ٝأٗٞجػٜح ٓٝذ ٟجعطؼذجدٛح ٝأٓحًٜ٘ح ػٔٓٞح
ٞٗٝع جُطغ٤ٜالش ٝجُٔغحػذجش جُط ٢ضوذّ.
 .3ضؿش ٟجُٔلحٝػس ك ٢جالضلحم أ ٝجالضلحهحش جُٔزًٞسز ذأعشع ٓح  ٌٖٔ٣ذ٘حء ػِ ٠ؿِد ٓؿِظ جألٖٓٝ ،ضرشّ ذٖ٤
ٓؿِظ جألٖٓ ٝذ ٖ٤أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز" أ ٝذٝ ٚ٘٤ذٓ ٖ٤ؿٔٞػحش ٖٓ أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز"ٝ ،ضظذم ػِٜ٤ح
جُذ ٍٝجُٔٞهؼس ٝكن ٓوطؼ٤حش أٝػحػٜح جُذعطٞس٣س.
جُٔحدز 44

ئرج هشس ٓؿِظ جألٖٓ جعطخذجّ جُوٞز ،كاٗ ٚهرَ إٔ ٣ـِد ٖٓ ػؼ ٞؿ٤ش ٓٔػَ ك ٚ٤ضوذ ْ٣جُوٞجش جُٔغِكس ٝكحء
ذحالُطضجٓحش جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُٔحدز ٘٣ ،43رـ ُٚ ٢إٔ ٣ذػٛ ٞزج جُؼؼ ٞئُ ٠إٔ ٣شطشى ئرج شحء ك ٢جُوشجسجش
جُط٣ ٢ظذسٛح كٔ٤ح ٣خطض ذحعطخذجّ ٝقذجش ٖٓ هٞجش ٛزج جُؼؼ ٞجُٔغِكس.
جُٔحدز 45
سؿرس ك ٢ضٌٔ ٖ٤جألْٓ جُٔطكذز ٖٓ جضخحر جُطذجذ٤ش جُكشذ٤س جُؼحؾِس ُ ٌٕٞ٣ذ ٟجألػؼحء ٝقذجش ؾ٣ٞس أ٤ِٛس ٌٖٔ٣
جعطخذجٜٓح كٞسج ألػٔحٍ جُؤغ جُذ٤ُٝس جُٔشطشًس٣ٝ .كذد ٓؿِظ جألٖٓ هٛ ٟٞز ٙجُٞقذجش ٓٝذ ٟجعطؼذجدٛح
ٝجُخـؾ ألػٔحُٜح جُٔشطشًسٝ ،رُي ذٔغحػذز ُؿ٘س أسًحٕ جُكشخ ٝك ٢جُكذٝد جُٞجسدز ك ٢جالضلحم أ ٝجالضلحهحش
جُخحطس جُٔشحس ئُٜ٤ح ك ٢جُٔحدز .43
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جُخـؾ جُالصٓس العطخذجّ جُوٞز جُٔغِكس ٣ؼؼٜح ٓؿِظ جألٖٓ ذٔغحػذز ُؿ٘س أسًحٕ جُكشخ.
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 .1ضشٌَ ُؿ٘س ٖٓ أسًحٕ جُكشخ ضٌٜٔٓ ٕٞطٜح إٔ ضغذ ١جُٔشٞسز ٝجُٔؼٗٞس ئُٓ ٠ؿِظ جألٖٓ ٝضؼح ٚٗٝك ٢ؾٔ٤غ
جُٔغحتَ جُٔطظِس ذٔح ِ٣ضٓ ٖٓ ٚقحؾحش قشذ٤س ُكلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذٝ ٢ُٝالعطخذجّ جُوٞجش جُٔٞػٞػس ضكص
ضظشكٝ ٚه٤حدضٜح ُٝط٘ظ ْ٤جُطغِ٤ف ٗٝضع جُغالـ ذحُوذس جُٔغطـحع.
 .2ضشٌَ ُؿ٘س أسًحٕ جُكشخ ٖٓ سؤعحء أسًحٕ قشخ جألػؼحء جُذجتٔ ٖ٤كٓ ٢ؿِظ جألٖٓ أ٣ ٖٓ ٝوٓ ّٞوحٓ،ْٜ
ٝػِ ٠جُِؿ٘س إٔ ضذػ ٞأ ١ػؼ ٞك " ٢جألْٓ جُٔطكذز" ٖٓ جألػؼحء ؿ٤ش جُٔٔػِ ٖ٤كٜ٤ح ذظلس دجتٔس ُالشطشجى ك٢
ػِٜٔح ئرج جهطؼ ٠قغٖ ه٤حّ جُِؿ٘س ذٔغإ٤ُٝحضٜح إٔ ٣غحٛ ْٛزج جُؼؼ ٞك ٢ػِٜٔح.
ُ .3ؿ٘س أسًحٕ جُكشخ ٓغإُٝس ضكص ئششجف ٓؿِظ جألٖٓ ػٖ جُطٞؾ ٚ٤جالعطشجض٤ؿ ٢أل٣س هٞجش ٓغِكس
ٓٞػٞػس ضكص ضظشف جُٔؿِظ .أٓح جُٔغحتَ جُٔشضرـس ذو٤حدز ٛز ٙجُوٞجش كغطركع كٔ٤ح ذؼذ.
ُِ .4ؿ٘س أسًحٕ جُكشخ إٔ ض٘شة ُؿحٗح كشػ٤س ئهِ٤ٔ٤س ئرج خُٜٞح رُي ٓؿِظ جألٖٓ ٝذؼذ جُطشحٝس ٓغ جًُٞحالش
جإلهِ٤ٔ٤س طحقرس جُشإٔ.
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 .1جألػٔحٍ جُالصٓس ُط٘ل٤ز هشجسجش ٓؿِظ جألٖٓ ُكلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ٣ ٢ُٝو ّٞذٜح ؾٔ٤غ أػؼحء " جألْٓ
جُٔطكذز" أ ٝذؼغ ٛإالء جألػؼحء ٝرُي قغرٔح ٣وشس ٙجُٔؿِظ.
٣ .2و ّٞأػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" ذط٘ل٤ز جُوشجسجش جُٔطوذٓس ٓرحششز ٝذـش٣ن جُؼَٔ ك ٢جًُٞحالش جُذ٤ُٝس
جُٔطخظظس جُط ٌٕٞٗٞ٣ ٢أػؼحء كٜ٤ح.
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٣طؼحكش أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز" ػِ ٠ضوذ ْ٣جُٔؼٗٞس جُٔطرحدُس ُط٘ل٤ز جُطذجذ٤ش جُط ٢هشسٛح ٓؿِظ جألٖٓ.
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ئرج جضخز ٓؿِظ جألٖٓ ػذ أ٣س دُٝس ضذجذ٤ش ٓ٘غ أ ٝهٔغ كإ ٌَُ دُٝس أخش - ٟعٞجء أًحٗص ٖٓ أػؼحء " جألْٓ
جُٔطكذز" أّ ُْ ضٌٖ -ضٞجؾٓ ٚشحًَ جهطظحد٣س خحطس ض٘شأ ػٖ ض٘ل٤ز ٛز ٙجُطذجذ٤ش ،جُكن ك ٢إٔ ضطزجًش ٓغ ٓؿِظ
جألٖٓ ذظذد قَ ٛز ٙجُٔشحًَ.
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ُ٤ظ كٛ ٢زج جُٔ٤ػحم ٓح ٣ؼؼق أ٘٣ ٝطوض جُكن جُـر٤ؼُِ ٢ذ ،ٍٝكشجد ٟأ ٝؾٔحػحش ،ك ٢جُذكحع ػٖ أٗلغ ْٜئرج
جػطذش هٞز ٓغِكس ػِ ٠أقذ أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز" ٝرُي ئُ ٠إٔ ٣طخز ٓؿِظ جألٖٓ جُطذجذ٤ش جُالصٓس ُكلظ جُغِْ
ٝجألٖٓ جُذٝ ،٢ُٝجُطذجذ٤ش جُط ٢جضخزٛح جألػؼحء جعطؼٔحال ُكن جُذكحع ػٖ جُ٘لظ ضرِؾ ئُ ٠جُٔؿِظ كٞسجٝ ،ال ضإغش
ضِي جُطذجذ٤ش ذأ ١قحٍ كٔ٤ح ُِٔؿِظ  -ذٔوطؼ ٠عِـطٓٝ ٚغإ٤ُٝحض ٚجُٔغطٔذز ٖٓ أقٌحّ ٛزج جُٔ٤ػحم ٖٓ -جُكن ك٢
إٔ ٣طخز ك ٢أٝ ١هص ٓح ٣ش ٟػشٝسز الضخحر ٖٓ ٙجألػٔحٍ ُكلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ ٢ُٝأ ٝئػحدض ٚئُٗ ٠ظحذ.ٚ
انفصم انثبيـٍ :في انتُظيًبث اإللهيًيت
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٤ُ .1ظ كٛ ٢زج جُٔ٤ػحم ٓح ٣ك ٍٞد ٕٝه٤حّ ض٘ظٔ٤حش أًٝ ٝحالش ئهِ٤ٔ٤س ضؼحُؽ ٖٓ جألٓٞس جُٔطؼِوس ذكلظ جُغِْ
ٝجألٖٓ جُذٓ ٢ُٝح  ٌٕٞ٣جُؼَٔ جإلهِ ٢ٔ٤طحُكح كٜ٤ح ٘ٓٝحعرح ٓح دجٓص ٛز ٙجُط٘ظٔ٤حش أ ٝجًُٞحالش جإلهِ٤ٔ٤س
ٗٝشحؿٜح ٓطالتٔس ٓغ ٓوحطذ "جألْٓ جُٔطكذز" ٓٝرحدتٜح.

٣ .2رزٍ أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز" جُذجخِ ٕٞكٓ ٢ػَ ٛز ٙجُط٘ظٔ٤حش أ ٝجُز ٖ٣ضطأُق ٓ٘ ْٜضِي جًُٞحالش ًَ ؾٜذْٛ
ُطذذ٤ش جُكَ جُغُِِٔ٘ٔ ٢حصػحش جُٔكِ٤س ػٖ ؿش٣ن ٛز ٙجُط٘ظٔ٤حش جإلهِ٤ٔ٤س أ ٝذٞجعـس ٛز ٙجًُٞحالش ٝرُي هرَ
ػشػٜح ػِٓ ٠ؿِظ جألٖٓ.
 .3ػِٓ ٠ؿِظ جألٖٓ إٔ ٣شؿغ ػِ ٠جالعطٌػحس ٖٓ جُكَ جُغُِٜٔ ٢ز ٙجُٔ٘حصػحش جُٔكِ٤س ذـش٣ن ٛز ٙجُط٘ظٔ٤حش
جإلهِ٤ٔ٤س أ ٝذٞجعـس ضِي جًُٞحالش جإلهِ٤ٔ٤س ذـِد ٖٓ جُذ ٍٝجُط٣ ٢ؼٜ٘٤ح جألٓش أ ٝذحإلقحُس ػِٜ٤ح ٖٓ ؾحٗد
ٓؿِظ جألٖٓ.
 .4ال ضؼـَ ٛز ٙجُٔحدز ذكحٍ ٖٓ جألقٞجٍ ضـر٤ن جُٔحدض.35 ٝ 34 ٖ٤
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٣ .1غطخذّ ٓؿِظ جألٖٓ ضِي جُط٘ظٔ٤حش ٝجًُٞحالش جإلهِ٤ٔ٤س ك ٢أػٔحٍ جُؤغًِٔ ،ح سأ ٟرُي ٓالتٔحٌٕٞ٣ٝ ،
ػِٜٔح ق٘٤ثز ضكص ٓشجهرطٝ ٚئششجك .ٚأٓح جُط٘ظٔ٤حش ٝجًُٞحالش ٗلغٜح كاٗ ٚال ٣ؿٞص ذٔوطؼحٛح أ ٝػِ٣ ٠ذٛح جُو٤حّ
ذأ ١ػَٔ ٖٓ أػٔحٍ جُؤغ ذـ٤ش ئرٕ جُٔؿِظ٣ٝ ،غطػ٘ٔٓ ٠ح ضوذّ جُطذجذ٤ش جُط ٢ضطخز ػذ أ٣س دُٝس ٖٓ د ٍٝجألػذجء
جُٔؼشكس ك ٢جُلوشز ٛ ٖٓ 2ز ٙجُٔحدز ٓٔح ٘ٓ ٞٛظٞص ػِ ٚ٤ك ٢جُٔحدز  107أ ٝجُطذجذ٤ش جُط ٌٕٞ٣ ٢جُٔوظٞد ذٜح
ك ٢جُط٘ظٔ٤حش جإلهِ٤ٔ٤س ٓ٘غ ضؿذد ع٤حعس جُؼذٝجٕ ٖٓ ؾحٗد دُٝس ٖٓ ضِي جُذٝ ،ٍٝرُي ئُ ٠إٔ ٣ك ٖ٤جُٞهص جُز١
هذ ٣ؼٜذ ك ٚ٤ئُ ٠جُ٤ٜثس ،ذ٘حء ػِ ٠ؿِد جُكٌٓٞحش رجش جُشإٔ ،ذحُٔغإ٤ُٝس ػٖ ٓ٘غ ًَ ػذٝجٕ آخش ٖٓ ؾحٗد أ٣س
دُٝس ٖٓ ضِي جُذ.ٍٝ
 .2ض٘ـرن ػرحسز " جُذُٝس جُٔؼحد٣س" جُٔزًٞسز ك ٢جُلوشز ٛ ٖٓ 1ز ٙجُٔحدز ػِ ٠أ٣س دُٝس ًحٗص ك ٢جُكشخ جُؼحُٔ٤س
جُػحٗ٤س ٖٓ أػذجء أ٣س دُٝس ٓٞهؼس ػِٛ ٠زج جُٔ٤ػحم.
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٣ؿد إٔ ٓ ٌٕٞ٣ؿِظ جألٖٓ ػِ ٠ػِْ ضحّ ذٔح ٣ؿش ٖٓ ١جألػٔحٍ ُكلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ ٢ُٝذٔوطؼ ٠ض٘ظٔ٤حش
أ ٝذٞجعـس ًٝحالش ئهِ٤ٔ٤س أٓ ٝح ٣ضٓغ ئؾشجؤٜ٘ٓ ٙح.
انفصم انتبطغ :في انتؼبوٌ انذوني االلتصبدي واالجتًبػي
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سؿرس ك ٢ض٤ٜثس دٝجػ ٢جالعطوشجس ٝجُشكح٤ٛس جُؼشٝسُ ٖ٤٣و٤حّ ػالهحش عِٔ٤س ٝد٣س ذ ٖ٤جألْٓ ٓإعغس ػِ٠
جقطشجّ جُٔرذأ جُز٣ ١وؼ ٢ذحُطغ٣ٞس ك ٢جُكوٞم ذ ٖ٤جُشؼٞخ ٝذإٔ ٜ٘ٓ ٌَُ ٌٕٞ٣ح ضوش٣ش ٓظ٤شٛح ،ضؼَٔ جألْٓ
جُٔطكذز ػِ:٠
(أ) ضكو٤ن ٓغط ٟٞأػُِِٔ ٠ؼ٤شس ٝضٞك٤ش أعرحخ جالعطخذجّ جُٔطظَ ٌَُ كشد ٝجُٜ٘ٞع ذؼٞجَٓ جُطـٞس ٝجُطوذّ
جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ،٢
(خ) ض٤غ٤ش جُكُِِٔ ٍٞشحًَ جُذ٤ُٝس جالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُظك٤س ٓٝح ٣طظَ ذٜحٝ ،ضؼض٣ض جُطؼح ٕٝجُذ٢ُٝ
ك ٢أٓٞس جُػوحكس ٝجُطؼِ،ْ٤
(ؼ) إٔ ٣ش٤غ ك ٢جُؼحُْ جقطشجّ قوٞم جإلٗغحٕ ٝجُكش٣حش جألعحع٤س ُِؿٔ٤غ ذال ضٔ٤٤ض ذغرد جُؿ٘ظ أ ٝجُِـس أٝ
جُذٝ ،ٖ٣ال ضلش٣ن ذ ٖ٤جُشؾحٍ ٝجُ٘غحءٓٝ ،شجػحز ضِي جُكوٞم ٝجُكش٣حش كؼال.
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٣طؼٜذ ؾٔ٤غ جألػؼحء ذإٔ ٣وٞٓٞج٘ٓ ،لشد ٖ٣أٓ ٝشطشً ،ٖ٤ذٔح ٣ؿد ػِ ٖٓ ْٜ٤ػَٔ ذحُطؼحٓ ٕٝغ جُ٤ٜثس إلدسجى
جُٔوحطذ جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُٔحدز .55
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 .1جًُٞحالش جُٔخطِلس جُط ٢ض٘شأ ذٔوطؼ ٠جضلحم ذ ٖ٤جُكٌٓٞحش ٝجُط ٢ضؼـِغ ذٔوطؼٗ ٠ظٜٔح جألعحع٤س ذطرؼحش
د٤ُٝس ٝجعؼس ك ٢جالهطظحد ٝجالؾطٔحع ٝجُػوحكس ٝجُطؼِٝ ْ٤جُظكس ٓٝح ٣طظَ ذزُي ٖٓ جُشإٞ٣ ٕٝطَ ذٜ٘٤ح ٝذٖ٤
"جألْٓ جُٔطكذز" ٝكوح ألقٌحّ جُٔحدز .63
 .2ضغٔٛ ٠ز ٙجًُٞحالش جُطٞ٣ ٢طَ ذٜ٘٤ح ٝذ" ٖ٤جألْٓ جُٔطكذز" كٔ٤ح  ٖٓ ٢ِ٣جألقٌحّ ذحًُٞحالش جُٔطخظظس.
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ضوذّ جُ٤ٜثس ضٞط٤حش ذوظذ ض٘غ٤ن ع٤حعحش جًُٞحالش جُٔطخظظس ٝٝؾٗ ٙٞشحؿٜح.
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ضذػ ٞجُ٤ٜثس ػ٘ذ جُٔ٘حعرس ئُ ٠ئؾشجء ٓلحٝػحش ذ ٖ٤جُذ ٍٝرجش جُشإٔ ذوظذ ئٗشحء أ٣س ًٝحُس ٓطخظظس ؾذ٣ذز
٣طـِرٜح ضكو٤ن جُٔوحطذ جُٔر٘٤س ك ٢جُٔحدز .55
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ٓوحطذ جُ٤ٜثس جُٔر٘٤س كٛ ٢زج جُلظَ ضوغ ٓغإ٤ُٝس ضكو٤وٜح ػِ ٠ػحضن جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ًٔح ضوغ ػِ ٠ػحضن جُٔؿِظ
جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٢ضكص ئششجف جُؿٔؼ٤س جُؼحٓسُٜ ٌٕٞ٣ٝ ،زج جُٔؿِظ ٖٓ أؾَ رُي جُغِـحش جُٔر٘٤س ك٢
جُلظَ جُؼحشش.
انفصم انؼبشز :انًجهض االلتصبدي واالجتًبػي
جُطأُ٤ق
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٣ .1طأُق جُٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٖٓ ٢أسذؼس ٝخٔغ ٖ٤ػؼٞج ٖٓ جألْٓ جُٔطكذز ض٘طخر ْٜجُؿٔؼ٤س جُؼحٓس.
ٓ .2غ ٓشجػحز أقٌحّ جُلوشز ٘٣ ،3طخد غٔحٗ٤س ػشش ػؼٞج ٖٓ أػؼحء جُٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ًَ ٢ع٘س
ُٔذز غالظ ع٘ٞجش ٣ٝكٞص إٔ ٣ؼحد جٗطخحخ جُؼؼ ٞجُز ١جٗطٜص ٓذضٓ ٚرحششز.
 .3ك ٢جالٗطخحخ جأل ٍٝذؼذ ص٣حدز ػذد أػؼحء جُٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٖٓ ٢عرؼس ٝػشش ٖ٣ئُ ٠أسذؼس
ٝخٔغ ٖ٤ػؼٞج٣ ،خطحس عرؼس ٝػشش ٕٝػؼٞج ئػحك٤ح ػالٝز ػِ ٠جألػؼحء جُٔ٘طخرٓ ٖ٤كَ جألػؼحء جُطغؼس
جُز ٖ٣ض٘طٓ ٢ٜذز ػؼ٣ٞط ْٜكٜٗ ٢ح٣س ٛزج جُؼحّٝ .ض٘ط ٢ٜػؼ٣ٞس ضغؼس ٖٓ ٛإالء جألػؼحء جُغرؼس ٝجُؼششٖ٣
جإلػحك ٖ٤٤ذؼذ جٗوؼحء ع٘س ٝجقذزٝ ،ض٘ط ٢ٜػؼ٣ٞس ضغؼس أػؼحء آخش ٖ٣ذؼذ جٗوؼحء ع٘ط٣ٝ ،ٖ٤ؿش ٟرُي ٝكوح
ُِ٘ظحّ جُز ١ضؼؼ ٚجُؿٔؼ٤س جُؼحٓس.
 ٌَُ ٌٕٞ٣ .4ػؼ ٖٓ ٞأػؼحء جُٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ٘ٓ ٢ذٝخ ٝجقذ.
جُٞظحتق ٝجُغِـحش
جُٔحدز 62
ُِٔ .1ؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٢إٔ ٣و ّٞذذسجعحش ٣ٝؼغ ضوحس٣ش ػٖ جُٔغحتَ جُذ٤ُٝس ك ٢أٓٞس جالهطظحد
ٝجالؾطٔحع ٝجُػوحكس ٝجُطؼِٝ ْ٤جُظكس ٓٝح ٣طظَ ذٜحًٔ ،ح إٔ ُ ٚإٔ ٞ٣ؾ ٚئُٓ ٠ػَ ضِي جُذسجعحش ٝئُٝ ٠ػغ ٓػَ
ضِي جُطوحس٣ش ُٚٝ .إٔ ٣وذّ ضٞط٤حض ٚك ٢أ٣س ٓغأُس ٖٓ ضِي جُٔغحتَ ئُ ٠جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٝئُ ٠أػؼحء " جألْٓ
جُٔطكذز" ٝئُ ٠جًُٞحالش جُٔطخظظس رجش جُشإٔ.
 ُٚٝ .2إٔ ٣وذّ ضٞط٤حش كٔ٤ح ٣خطض ذاشحػس جقطشجّ قوٞم جإلٗغحٕ ٝجُكش٣حش جألعحع٤س ٓٝشجػحضٜح.
 ُٚٝ .3إٔ ٣ؼذ ٓششٝػحش جضلحهحش ُطؼشع ػِ ٠جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ػٖ جُٔغحتَ جُط ٢ضذخَ ك ٢دجتشز جخطظحط.ٚ
 ُٚٝ .4إٔ ٣ذػ ٞئُ ٠ػوذ ٓإضٔشجش د٤ُٝس ُذسجعس جُٔغحتَ جُط ٢ضذخَ ك ٢دجتشز جخطظحطٝ ،ٚكوح ُِوٞجػذ جُط٢
ضؼؼٜح "جألْٓ جُٔطكذز".
جُٔحدز 63
ُِٔ .1ؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٢إٔ ٣ؼغ جضلحهحش ٓغ أًٝ ١حُس ٖٓ جًُٞحالش جُٔشحس ئُٜ٤ح ك ٢جُٔحدز 57
ضكذد جُششٝؽ جُط ٢ػِٓ ٠وطؼحٛح ٞ٣طَ ذٜ٘٤ح ٝذ" ٖ٤جألْٓ جُٔطكذز" ٝضؼشع ٛز ٙجالضلحهحش ػِ ٠جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس
ُِٔٞجكوس ػِٜ٤ح.
 ُٚٝ .2إٔ ٘٣غن ٝؾٗ ٙٞشحؽ جًُٞحالش جُٔطخظظس ذـش٣ن جُطشحٝس ٓؼٜح ٝضوذ ْ٣ضٞط٤حض ٚئُٜ٤ح ٝئُ ٠جُؿٔؼ٤س
جُؼحٓس ٝأػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز".
جُٔحدز 64
ُِٔ .1ؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٢إٔ ٣طخز جُخـٞجش جُٔ٘حعرس ُِكظ ٍٞذحٗطظحّ ػِ ٠ضوحس٣ش ٖٓ جًُٞحالش
جُٔطخظظس  ُٚٝإٔ ٣ؼغ ٓغ أػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" ٓٝغ جًُٞحالش جُٔطخظظس ٓح ِ٣ضّ ٖٓ جُطشض٤رحش ًٔ٤ح
ضٔذ ٙذطوحس٣ش ػٖ جُخـٞجش جُط ٢جضخزضٜح ُط٘ل٤ز ضٞط٤حض ٚأُ ٝط٘ل٤ز ضٞط٤حش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ك ٢شإٔ جُٔغحتَ
جُذجخِس ك ٢جخطظحط.ٚ
 ُٚٝ .2إٔ ٣رِؾ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٓالقظحض ٚػِٛ ٠ز ٙجُطوحس٣ش.
جُٔحدز 65
ُِٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٢إٔ ٔ٣ذ ٓؿِظ جألٖٓ ذٔح ِ٣ضّ ٖٓ جُٔؼِٓٞحش ٝػِ ٚ٤إٔ ٣ؼحٓ ٚٗٝط ٠ؿِد ئُٚ٤
رُي.

جُٔحدز 66
٣ .1و ّٞجُٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٢ك ٢ض٘ل٤ز ضٞط٤حش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ذحُٞظحتق جُط ٢ضذخَ ك٢
جخطظحط.ٚ
 ُٚٝ .2ذؼذ ٓٞجكوس جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس إٔ ٣و ّٞذحُخذٓحش جُالصٓس ألػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" أ ٝجًُٞحالش جُٔطخظظس
ٓط ٠ؿِد ئُ ٚ٤رُي.
٣ .3و ّٞجُٔؿِظ ذحُٞظحتق جألخش ٟجُٔر٘٤س ك ٢ؿ٤ش ٛزج جُٔٞػغ ٖٓ جُٔ٤ػحم ٝذحُٞظحتق جُط ٢هذ ضؼٜذ ذٜح ئُٚ٤
جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس.
جُطظ٣ٞص
جُٔحدز 67
 ٌَُ ٌٕٞ٣ .1ػؼ ٖٓ ٞأػؼحء جُٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٢طٞش ٝجقذ.
 .2ضظذس هشجسجش جُٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٢ذأؿِر٤س أػؼحت ٚجُكحػش ٖ٣جُٔشطشً ٖ٤ك ٢جُطظ٣ٞص.
جإلؾـشجءجش
جُٔحدز 68
٘٣شة جُٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػُ ٢ؿحٗح ُِشإ ٕٝجالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ُٝطؼض٣ض قوٞم جإلٗغحًٕٔ ،ح
٘٣شة ؿ٤ش رُي ٖٓ جُِؿحٕ جُط ٢هذ ٣كطحؼ ئُٜ٤ح ُطأد٣س ٝظحتل.ٚ
جُٔحدز 69
٣ذػ ٞجُٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٢أ ١ػؼ" ٖٓ ٞجألْٓ جُٔطكذز" ُالشطشجى كٓ ٢ذجٝالض ٚػ٘ذ ذكع أ٣س ٓغأُس
ضؼ٘ٛ ٢زج جُؼؼ ٞذٞؾ ٚخحص ،ػِ ٠أال  ُٚ ٌٕٞ٣قن جُطظ٣ٞص.
جُٔحدز 70
ُِٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٢إٔ ٣ؼَٔ ػِ ٠ئششجى ٓ٘ذٝذ ٢جًُٞحالش جُٔطخظظس كٓ ٢ذجٝالض ٚأ ٝك٢
ٓذجٝالش جُِؿحٕ جُط٘٣ ٢شثٜح د ٕٝإٔ  ُْٜ ٌٕٞ٣قن جُطظ٣ٞصًٔ ،ح إٔ ُ ٚإٔ ٣ؼَٔ ػِ ٠ئششجى ٓ٘ذٝذ ٚ٤ك٢
ٓذجٝالش جًُٞحُس جُٔطخظظس.
جُٔحدز 71
ُِٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٢إٔ ٣ؿش ٟجُطشض٤رحش جُٔ٘حعرس ُِطشحٝس ٓغ جُ٤ٜثحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس جُط ٢ضؼ٘٢
ذحُٔغحتَ جُذجخِس ك ٢جخطظحطٛٝ .ٚز ٙجُطشض٤رحش هذ ٣ؿشٜ٣ح جُٔؿِظ ٓغ ٤ٛثحش د٤ُٝسًٔ ،ح أٗ ٚهذ ٣ؿشٜ٣ح ئرج سأٟ
رُي ٓالتٔح ٓغ ٤ٛثحش أ٤ِٛس ٝذؼذ جُطشحٝس ٓغ ػؼ" ٞجألْٓ جُٔطكذز" ر ١جُشإٔ.
جُٔحدز 72
٣ .1ؼغ جُٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػ ٢التكس ئؾشجءجضٜ٘ٓٝ ٚح ؿش٣وس جخط٤حس ست٤غ.ٚ
٣ .2ؿطٔغ جُٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػًِٔ ٢ح دػص جُكحؾس ئُ ٠رُي ٝكوح ُالتكس جُط٣ ٢غٜ٘ح٣ٝ .ؿد إٔ
ضطؼٖٔ ضِي جُالتكس جُ٘ض ػِ ٠دػٞضُ ٚالؾطٔحع ذ٘حء ػِ ٠ؿِد ٣وذّ ٖٓ أؿِر٤س أػؼحت.ٚ
انفصم انحبدي ػشز :تصزيح يتؼهك ببأللبنيى غيز انًتًتؼت ببنحكى انذاتي
جُٔحدز 73
٣وشس أػؼحء جألْٓ جُٔطكذز  -جُز٣ ٖ٣ؼـِؼ ٕٞك ٢جُكحٍ أ ٝك ٢جُٔغطورَ ذطرؼحش ػٖ ئدجسز أهحُ ُْ ْ٤ضَ٘ شؼٞذٜح
هغـح ًحٓال ٖٓ جُكٌْ جُزجض -٢جُٔرذأ جُوحػ ٢ذإٔ ٓظحُف أٛ َٛز ٙجألهحُُٜ ْ٤ح جُٔوحّ جأل٣ٝ ،ٍٝورِ ٕٞأٓحٗس ٓوذعس
ك ٢ػ٘و ،ْٜجالُطضجّ ذحُؼَٔ ػِ ٠ض٘ٔ٤س سكح٤ٛس أٛ َٛز ٙجألهحُ ْ٤ئُ ٠أهظ ٠قذ ٓغطـحع كٗ ٢ـحم جُغِْ ٝجألٖٓ
جُذ ٢ُٝجُز ١سعٔٛ ٚزج جُٔ٤ػحمُٜٝ .زج جُـشع:
(أ) ٌ٣لِ ٕٞضوذّ ٛز ٙجُشؼٞخ ك ٢شإ ٕٝجُغ٤حعس ٝجالهطظحد ٝجالؾطٔحع ٝجُطؼًِٔ ،ْ٤ح ٌ٣لِٓ ٕٞؼحِٓطٜح ذاٗظحف
ٝقٔح٣طٜح ٖٓ ػشٝخ جإلعحءز  ًَ -رُي ٓغ ٓشجػحز جالقطشجّ جُٞجؾد ُػوحكس ٛز ٙجُشؼٞخ،
(خ)  ٕٞٔ٘٣جُكٌْ جُزجض٣ٝ ،٢وذس ٕٝجألٓحٗ ٢جُغ٤حع٤س ُٜز ٙجُشؼٞخ هذسٛح٣ٝ ،ؼحٜٗٞٗٝح ػِ ٠ئٗٔحء ٗظٜٔح
جُغ٤حع٤س جُكشز ٗٔٞج ٓـشدجٝ ،كوح ُِظشٝف جُخحطس ٌَُ ئهِٝ ْ٤شؼٞذٓٝ ،ٚشجقَ ضوذٜٓح جُٔخطِلس،
(ؼ) ٞ٣ؿذ ٕٝجُغِْ ٝجألٖٓ جُذ،٢ُٝ

(د) ٣ؼضص ٕٝجُطذجذ٤ش جإلٗغحٗ٤س ُِشهٝ ٢جُطوذّ٣ٝ ،شؿؼ ٕٞجُركٞظ٣ٝ ،طؼح ٕٞٗٝكٔ٤ح ذُ ْٜ٘٤طكو٤ن جُٔوحطذ
جالؾطٔحػ٤س ٝجالهطظحد٣س ٝجُؼِٔ٤س جُٔلظِس كٛ ٢ز ٙجُٔحدز ضكو٤وح ػِٔ٤حًٔ ،ح ٣طؼح ٕٞٗٝأ٣ؼح ُٜزج جُـشع ٓغ
جُ٤ٜثحش جُذ٤ُٝس جُٔطخظظس ًِٔح ضشجءش ُٓ ْٜالءٓس رُي،
(ٛـ) ٣شعِ ٕٞئُ ٠جألٓ ٖ٤جُؼحّ ذحٗطظحّ ٣ك٤ـ ٚٗٞػِٔح ذحُر٤حٗحش جإلقظحت٤س ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُر٤حٗحش جُل٘٤س جُٔطؼِوس
ذأٓٞس جالهطظحد ٝجالؾطٔحع ٝجُطؼِ ْ٤ك ٢جألهحُ ْ٤جُطٓ ٌٕٞٗٞ٣ ٢غإ ٖ٤ُٝػٜ٘ح ،ػذج جألهحُ ْ٤جُط ٢ض٘ـرن ػِٜ٤ح أقٌحّ
جُلظِ ٖ٤جُػحٗ ٢ػشش ٝجُػحُع ػشش ٖٓ ٛزج جُٔ٤ػحم.
ًَ رُي ٓغ ٓشجػحز جُوٞ٤د جُط ٢هذ ضغطذػٜ٤ح جالػطرحسجش جُٔطؼِوس ذحألٖٓ ٝجالػطرحسجش جُذعطٞس٣س.
جُٔحدز 74
ٞ٣جكن أػؼحء جألْٓ جُٔطكذز أ٣ؼح ػِ ٠إٔ ع٤حعط ْٜئصجء جألهحُ ْ٤جُط٘٣ ٢ـرن ػِٜ٤ح ٛزج جُلظَ ً -غ٤حعط ْٜك٢
ذالدٗ ْٛلغٜح٣ -ؿد إٔ ضو ّٞػِٓ ٠رذأ قغٖ جُؿٞجسٝ ،إٔ ضشجػ ٢قن جُٔشجػحز ٓظحُف ذو٤س أؾضجء جُؼحُْ
ٝسكح٤ٛطٜح ك ٢جُشإ ٕٝجالؾطٔحػ٤س ٝجالهطظحد٣س ٝجُطؿحس٣س.
انفصم انثبَي ػشز :في َظبو انىصبيت انذوني
جُٔحدز 75
ض٘شة " جألْٓ جُٔطكذز" ضكص ئششجكٜح ٗظحٓح د٤ُٝح ُِٞطح٣سٝ ،رُي إلدجسز جألهحُ ْ٤جُط ٢هذ ضخؼغ ُٜزج جُ٘ظحّ
ذٔوطؼ ٠جضلحهحش كشد٣س القوس ُٝإلششجف ػِٜ٤ح٣ٝ ،ـِن ػِٛ ٠ز ٙجألهحُ ْ٤كٔ٤ح  ٖٓ ٢ِ٣جألقٌحّ جعْ جألهحُْ٤
جُٔشُٔٞس ذحُٞطح٣س.
جُٔحدز 76
جألٛذجف جألعحع٤س ُ٘ظحّ جُٞطح٣س ؿروح ُٔوحطذ "جألْٓ جُٔطكذز" جُٔر٘٤س ك ٢جُٔحدز جألٛ ٖٓ ٠ُٝزج جُٔ٤ػحم :٢ٛ
(أ) ضٞؿ٤ذ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ،٢ُٝ
(خ) جُؼَٔ ػِ ٠ضشه٤س أٛحُ ٢جألهحُ ْ٤جُٔشُٔٞس ذحُٞطح٣س ك ٢أٓٞس جُغ٤حعس ٝجالؾطٔحع ٝجالهطظحد ٝجُطؼِ،ْ٤
ٝجؿشجد ضوذٜٓح ٗك ٞجُكٌْ جُزجض ٢أ ٝجالعطوالٍ قغرٔح ٣التْ جُظشٝف جُخحطس ٌَُ ئهِٝ ْ٤شؼٞذ٣ٝ ،ٚطلن ٓغ
سؿرحش ٛز ٙجُشؼٞخ جُط ٢ضؼشخ ػٜ٘ح ذَٔء قش٣طٜح ٝؿروح ُٔح هذ ٘٣ض ػِ ٚ٤ك ٢ششٝؽ ًَ جضلحم ٖٓ جضلحهحش
جُٞطح٣س،
(ؼ) جُطشؿ٤غ ػِ ٠جقطشجّ قوٞم جإلٗغحٕ ٝجُكش٣حش جألعحع٤س ُِؿٔ٤غ ذال ضٔ٤٤ض ذغرد جُؿ٘ظ أ ٝجُِـس أ ٝجُذ،ٖ٣
ٝال ضلش٣ن ذ ٖ٤جُشؾحٍ ٝجُ٘غحءٝ ،جُطشؿ٤غ ػِ ٠ئدسجى ٓح ذ ٖ٤شؼٞخ جُؼحُْ ٖٓ ضو٤ذ ذؼؼ ْٜذحُرؼغ،
(د) ًلحُس جُٔغحٝجز ك ٢جُٔؼحِٓس ك ٢جألٓٞس جالؾطٔحػ٤س ٝجالهطظحد٣س ٝجُطؿحس٣س ُؿٔ٤غ أػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز"
ٝأٛحُٜ٤ح ٝجُٔغحٝجز ذٛ ٖ٤إالء جألٛحُ ٢أ٣ؼح كٔ٤ح ٣طؼِن ذاؾشجء جُوؼحءٝ ،رُي ٓغ ػذّ جإلخالٍ ذطكو٤ن
جألؿشجع جُٔطوذٓس ٓٝغ ٓشجػحز أقٌحّ جُٔحدز .80
جُٔحدز 77
٣ .1ـرن ٗظحّ جُٞطح٣س ػِ ٠جألهحُ ْ٤جُذجخِس ك ٢جُلثحش ج٥ض٤س ٓٔح هذ ٞ٣ػغ ضكص قٌٜٔح ذٔوطؼ ٠جضلحهحش
ٝطح٣س:
(أ) جألهحُ ْ٤جُٔشُٔٞس ج ٕ٥ذحالٗطذجخ،
(خ) جألهحُ ْ٤جُط ٢هذ ضوطـغ ٖٓ د ٍٝجألػذجء ٗط٤ؿس ُِكشخ جُؼحُٔ٤س جُػحٗ٤س،
(ؼ) جألهحُ ْ٤جُط ٢ضؼؼٜح ك ٢جُٞطح٣س ذٔكغ جخط٤حسٛح دٓ ٍٝغإُٝس ػٖ ئدجسضٜح.
 .2أٓح ضؼ ٖ٤٤أ ١جألهحُ ٖٓ ْ٤جُلثحش عحُلس جُزًش ٞ٣ػغ ضكص ٗظحّ جُٞطح٣س ٝؿروح أل ١ششٝؽ ،كزُي ٖٓ شإٔ ٓح
٣ؼوذ ذؼذ ٖٓ جضلحهحش.
جُٔحدز 78
ال ٣ـرن ٗظحّ جُٞطح٣س ػِ ٠جألهحُ ْ٤جُط ٢أطركص أػؼحء ك٤ٛ ٢ثس "جألْٓ جُٔطكذز" ئر جُؼالهحش ذ ٖ٤أػؼحء ٛزٙ
جُ٤ٜثس ٣ؿد إٔ ضو ّٞػِ ٠جقطشجّ ٓرذأ جُٔغحٝجز ك ٢جُغ٤حدز.
جُٔحدز 79
ششٝؽ جُٞطح٣س ٌَُ ئهِٞ٣ ْ٤ػغ ضكص رُي جُ٘ظحّ ًَٝ ،ضـ٤٤ش أ ٝضؼذ٣ َ٣ـشإٓ ذؼذ ػِٜ٤ح ،رُي ًِ٣ ٚطلن ػِٚ٤
ذشػح جُذ ٍٝجُط٣ ٢ؼٜ٘٤ح ٛزج جألٓش ذحُزجش ٜ٘ٓٝح جُذُٝس جُٔ٘طذذس ك ٢قحُس جألهحُ ْ٤جُٔشُٔٞس ذحٗطذجخ أقذ أػؼحء
"جألْٓ جُٔطكذز"ٛٝ .زج ٓغ ٓشجػحز أقٌحّ جُٔحدض 85 ٝ 83 ٖ٤ك ٢شإٔ جُٔظحدهس ػِ ٠ضِي جُششٝؽ ٝضؼذ٣الضٜح.

جُٔحدز 80
 .1كٔ٤ح ػذج ٓح هذ ٣طلن ػِ ٚ٤ك ٢جضلحهحش جُٞطح٣س جُلشد٣س جُط ٢ضرشّ ٝكن أقٌحّ جُٔٞجد 81 ٝ 79 ٝ 77
ٝذٔوطؼحٛح ضٞػغ جألهحُ ْ٤ضكص جُٞطح٣سٝ ،ئُ ٠إٔ ضؼوذ ٓػَ ٛز ٙجالضلحهحش ال ٣ؿٞص ضأٗ َ٣ٝض أ ١قٌْ ٖٓ
أقٌحّ ٛزج جُلظَ ٝال ضخش٣ؿ ٚضأ٣ٝال أ ٝضخش٣ؿح ٖٓ شأٗ ٚإٔ ٣ـ٤ش ذـش٣وس ٓح أ٣س قوٞم أل٣س د ٍٝأ ٝشؼٞخ ،أٝ
٣ـ٤ش ششٝؽ جالضلحهحش جُذ٤ُٝس جُوحتٔس جُط ٢هذ  ٌٕٞ٣أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز" أؿشجكح كٜ٤ح.
 .2ال ٣ؿٞص إٔ ضإ ٍٝجُلوشز ٛ ٖٓ 1ز ٙجُٔحدز ػِ ٠أٜٗح ض٤ٜة عررح ُطأخ٤ش أ ٝضأؾ َ٤جُٔلحٝػس ك ٢جالضلحهحش جُط٢
ضشُٓٞ ٢ػغ جألهحُ ْ٤جُٔشُٔٞس ذحالٗطذجخ أ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جألهحُ ْ٤كٗ ٢ظحّ جُٞطح٣س ؿروح ُِٔحدز  77أ ٝضأخ٤ش أٝ
ضأؾ َ٤ئذشجّ ٓػَ ضِي جالضلحهحش.
جُٔحدز 81
٣شَٔ جضلحم جُٞطح٣س ،ك ًَ ٢قحُس ،جُششٝؽ جُط٣ ٢ذجس ذٔوطؼحٛح جإلهِ ْ٤جُٔشٔ ٍٞذحُٞطح٣س٣ٝ ،ؼ ٖ٤جُغِـس جُط٢
ضرحشش ئدجسز رُي جإلهِ٣ٝ ،ْ٤ؿٞص إٔ ضٌٛ ٕٞز ٙجُغِـس جُط٣ ٢ـِن ػِٜ٤ح كٔ٤ح  ٖٓ ٢ِ٣جألقٌحّ " جُغِـس جُوحتٔس
ذحإلدجسز" دُٝس أ ٝأًػش أ٤ٛ ٝثس "جألْٓ جُٔطكذز" رجضٜح.
جُٔحدز 82
٣ؿٞص إٔ ٣كذد ك ٢أ ١جضلحم ٖٓ جضلحهحش جُٞطح٣س ٓٞهغ جعطشجض٤ؿ ٢هذ ٣شَٔ جإلهِ ْ٤جُز٘٣ ١ـرن ػِٗ ٚ٤ظحّ
جُٞطح٣س ذؼؼ ٚأٝ ،ًِٚ ٝرُي د ٕٝجإلخالٍ ذأ ١جضلحم أ ٝجضلحهحش خحطس ٓؼوٞدز ؿروح ُ٘ض جُٔحدز .43
جُٔحدز 83
٣ .1رحشش ٓؿِظ جألٖٓ ؾٔ٤غ ٝظحتق " جألْٓ جُٔطكذز" جُٔطؼِوس ذحُٔٞجهغ جالعطشجض٤ؿ٤س٣ٝ ،ذخَ ك ٢رُي جُٔٞجكوس
ػِ ٠ششٝؽ جضلحهحش جُٞطح٣س ٝضـ٤٤شٛح أ ٝضؼذِٜ٣ح.
 .2ضشجػ ٠ؾٔ٤غ جألٛذجف جألعحع٤س جُٔر٘٤س ك ٢جُٔحدز  76ذحُ٘غرس ُشؼد ًَ ٓٞهغ جعطشجض٤ؿ.٢
٣ .3غطؼٓ ٖ٤ؿِظ جألٖٓ ذٔؿِظ جُٞطح٣س ٓ -غ ٓشجػحز أقٌحّ جضلحه٤حش جُٞطح٣س ٝد ٕٝئخالٍ ذحالػطرحسجش
جُٔطظِس ذحألٖٓ -كٓ ٢رحششز ٓح ًحٕ ٖٓ ٝظحتق " جألْٓ جُٔطكذز" كٗ ٢ظحّ جُٞطح٣س خحطح ذحُشإ ٕٝجُغ٤حع٤س
ٝجالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُطؼِ٤ٔ٤س ُِٔٞجهغ جالعطشجض٤ؿ٤س.
جُٔحدز 84
ٝ ٖٓ ٌٕٞ٣جؾد جُغِـس جُوحتٔس ذحإلدجسز إٔ ضٌلَ ه٤حّ جإلهِ ْ٤جُٔشٔ ٍٞذحُٞطح٣س ذ٘ظ٤ر ٚك ٢قلظ جُغِْ ٝجألٖٓ
جُذٝ .٢ُٝضكو٤وح ُٜز ٙجُـح٣س ٣ؿٞص ُِغِـس جُوحتٔس ذحإلدجسز إٔ ضغطخذّ هٞجش ٓطـٞػس ٝضغ٤ٜالش ٓٝغحػذجش ٖٓ
جإلهِ ْ٤جُٔشٔ ٍٞذحُٞطح٣س ُِو٤حّ ذحالُطضجٓحش جُط ٢ضؼٜذش ذٜح ضِي جُغِـس ُٔؿِظ جألٖٓ كٛ ٢زج جُشإُِٔٝ ،و٤حّ
أ٣ؼح ذحُذكحع ٝذاهشجس قٌْ جُوحٗٝ ٕٞجُ٘ظحّ دجخَ جإلهِ ْ٤جُٔشٔ ٍٞذحُٞطح٣س.
جُٔحدز 85
 .1ضرحشش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٝظحتق " جألْٓ جُٔطكذز" كٔ٤ح ٣خطض ذحضلحهحش جُٞطح٣س ػِ ًَ ٠جُٔغحقحش جُطُْ ٢
٘٣ض ػِ ٠أٜٗح ٓغحقحش جعطشجض٤ؿ٤س ٣ٝذخَ ك ٢رُي ئهشجس ششٝؽ جضلحهحش جُٞطح٣س ٝضـ٤٤شٛح أ ٝضؼذِٜ٣ح.
٣ .2غحػذ ٓؿِظ جُٞطح٣س جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ك ٢جُو٤حّ ذٜز ٙجُٞظحتق ػحٓال ضكص ئششجكٜح.
انفصم انثبنث ػشز :في يجهض انىصبيت
جُطأُ٤ق
جُٔحدز 86
٣ .1طأُق ٓؿِظ جُٞطح٣س ٖٓ أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز" ج٥ض ٢ذ٤حٗ:ْٜ
(أ) جألػؼحء جُز٣ ٖ٣ط ُٕٞٞئدجسز أهحُٓ ْ٤شُٔٞس ذحُٞطح٣س،
(خ) جألػؼحء جُٔزًٞس ٕٝذحالعْ ك ٢جُٔحدز  23جُز ٖ٣ال ٣ط ُٕٞٞئدجسز أهحُٓ ْ٤شُٔٞس ذحُٞطح٣س،
(ؼ) جُؼذد جُزِ٣ ١ضّ ٖٓ جألػؼحء ج٥خشٌُ ٖ٣لحُس إٔ  ٌٕٞ٣ؾِٔس أػؼحء ٓؿِظ جُٞطح٣س كش٣وٓ ٖ٤طغح،ٖ٤٣ٝ
أقذٔٛح جألػؼحء جُز٣ ٖ٣و ٕٞٓٞذادجسز جألهحُ ْ٤جُٔشُٔٞس ذحُٞطح٣سٝ ،ج٥خش جألػؼحء جُز ٖ٣خِٞج ٖٓ ضِي جإلدجسز.
ٝض٘طخد جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٛإالء جألػؼحء ُٔذز غالظ ع٘ٞجش.
٣ .2ؼ ًَ ٖ٤ػؼ ٖٓ ٞأػؼحء ٓؿِظ جُٞطح٣س ٖٓ ٣شج ٙأٛال ذٞؾ ٚخحص ُطٔػ ِٚ٤كٛ ٢زج جُٔؿِظ.
جُٞظحتق ٝجُغِــحش
جُٔحدز 87

ٌَُ ٖٓ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٓٝؿِظ جُٞطح٣س ،ػحٓال ضكص ئششجكٜحٔٛٝ ،ح ٣وٓٞحٕ ذأدجء ٝظحتلٜٔح:
(أ) إٔ ٘٣ظش ك ٢جُطوحس٣ش جُط ٢ضشكؼٜح جُغِـس جُوحتٔس ذحإلدجسز،
(خ) إٔ ٣ورَ جُؼشجتغ ٣ٝلكظٜح ذحُطشحٝس ٓغ جُغِـس جُوحتٔس ذحإلدجسز،
(ؼ) إٔ ٘٣ظْ ص٣حسجش دٝس٣س ُألهحُ ْ٤جُٔشُٔٞس ذحُٞطح٣س ك ٢أٝهحش ٣طلن ػِٜ٤ح ٓغ جُغِـس جُوحتٔس ذحإلدجسز،
(د) إٔ ٣طخز ٛز ٙجُطذجذ٤ش ٝؿ٤شٛحٝ ،كوح ُِششٝؽ جُٔر٘٤س ك ٢جضلحهحش جُٞطح٣س.
جُٔحدز 88
٣ؼغ ٓؿِظ جُٞطح٣س ؿحتلس ٖٓ جألعثِس ػٖ ضوذّ عٌحٕ ًَ ئهِٓ ْ٤شٔ ٍٞذحُٞطح٣س ك ٢جُشإ ٕٝجُغ٤حع٤س
ٝجالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُطؼِ٤ٔ٤سٝ .ضوذّ جُغِـس جُوحتٔس ذحإلدجسز ك ًَ ٢ئهِٓ ْ٤شٔ ٍٞذحُٞطح٣س دجخَ
جخطظحص جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ضوش٣شج ع٘٣ٞح ُِؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٓٞػٞػح ػِ ٠أعحط ٛز ٙجألعثِس.
جُطظ٣ٞص
جُٔحدز 89
ُ ٌٕٞ٣ .1ي ػؼ ٞكٓ ٢ؿِظ جُٞطح٣س طٞش ٝجقذ.
 .2ضظذس هشجسجش ٓؿِظ جُٞطح٣س ذأؿِر٤س جألػؼحء جُكحػش ٖ٣جُٔشطشً ٖ٤ك ٢جُطظ٣ٞص.
جإلؾـشجءجش
جُٔحدز 90
٣ .1ؼغ ٓؿِظ جُٞطح٣س التكس ئؾشجءجضٜ٘ٓٝ ٚح ؿش٣وس جخط٤حس ست٤غ.ٚ
٣ .2ؿطٔغ ٓؿِظ جُٞطح٣س ًِٔح دػص جُكحؾس ُزُي ٝكوح ُالتكس جُط٣ ٢غٜ٘ح٣ٝ .ؿد إٔ ضطؼٖٔ ضِي جُالتكس جُ٘ض
ػِ ٠دػٞضُ ٚالؾطٔحع ذ٘حء ػِ ٠ؿِد ٣وذّ ٖٓ أؿِر٤س أػؼحت.ٚ
جُٔحدز 91
٣غطؼٓ ٖ٤ؿِظ جُٞطح٣سًِٔ ،ح ًحٕ رُي ٓ٘حعرح ،ذحُٔؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػٝ ٢ذحًُٞحالش جُٔطخظظس ك٢
ًَ ٓح ٣خطض ذٜ٘ٓ ًَ ٚح ٖٓ جُشإ.ٕٝ
انفصم انزابغ ػشز :في يحكًت انؼذل انذونيت
جُٔحدز 92
ٓكٌٔس جُؼذٍ جُذ٤ُٝس  ٢ٛجألدجز جُوؼحت٤س جُشت٤غ٤س " ُألْٓ جُٔطكذز"ٝ ،ضو ّٞذؼِٜٔح ٝكن ٗظحٜٓح جألعحع ٢جُِٔكن
ذٜزج جُٔ٤ػحم ٓ ٞٛٝر٘ ٢ػِ ٠جُ٘ظحّ جألعحعُِٔ ٢كٌٔس جُذجتٔس ُِؼذٍ جُذٝ ٢ُٝؾضء ال ٣طؿضأ ٖٓ جُٔ٤ػحم.
جُٔحدز 93
٣ .1ؼطرش ؾٔ٤غ أػؼحء "جألْٓ جُٔطكذز" ذكٌْ ػؼ٣ٞط ْٜأؿشجكح ك ٢جُ٘ظحّ جألعحعُٔ ٢كٌٔس جُؼذٍ جُذ٤ُٝس.
٣ .2ؿٞص ُذُٝس ُ٤غص ٖٓ " جألْٓ جُٔطكذز" إٔ ض٘ؼْ ئُ ٠جُ٘ظحّ جألعحعُٔ ٢كٌٔس جُؼذٍ جُذ٤ُٝس ذششٝؽ ضكذدٛح
جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٌَُ قحُس ذ٘حء ػِ ٠ضٞط٤س ٓؿِظ جألٖٓ.
جُٔحدز 94
٣ .1طؼٜذ ًَ ػؼ ٖٓ ٞأػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" إٔ ٘٣ضٍ ػِ ٠قٌْ ٓكٌٔس جُؼذٍ جُذ٤ُٝس ك ٢أ٣س هؼ٤س ٌٕٞ٣
ؿشكح كٜ٤ح.
 .2ئرج جٓط٘غ أقذ جُٔطوحػ ٖ٤ك ٢هؼ٤س ٓح ػٖ جُو٤حّ ذٔح ٣لشػ ٚػِ ٚ٤قٌْ ضظذس ٙجُٔكٌٔس ،كِِـشف ج٥خش إٔ
ِ٣ؿأ ئُٓ ٠ؿِظ جألُٖٜٓٝ ،زج جُٔؿِظ ،ئرج سأ ٟػشٝسز ُزُي إٔ ٣وذّ ضٞط٤حض ٚأ٣ ٝظذس هشجسج ذحُطذجذ٤ش جُط٢
٣ؿد جضخحرٛح ُط٘ل٤ز ٛزج جُكٌْ.
جُٔحدز 95
ُ٤ظ كٛ ٢زج جُٔ٤ػحم ٓح ٘ٔ٣غ أػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" ٖٓ إٔ ٣ؼٜذٝج ذكَ ٓح ٘٣شأ ذ ٖٓ ْٜ٘٤خالف ئُٓ ٠كحًْ
أخش ٟذٔوطؼ ٠جضلحهحش هحتٔس ٖٓ هرَ أ ٌٖٔ٣ ٝإٔ ضؼوذ ذ ْٜ٘٤ك ٢جُٔغطورَ.
جُٔحدز 96
 .1أل ٖٓ ١جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس أٓ ٝؿِظ جألٖٓ إٔ ٣ـِد ئُٓ ٠كٌٔس جُؼذٍ جُذ٤ُٝس ئكطحء ٙك ٢أ٣س ٓغأُس هحٗ٤ٗٞس.
ُٝ .2غحتش كشٝع جُ٤ٜثس ٝجًُٞحالش جُٔطخظظس جُٔشضرـس ذٜح٣ ٖٔٓ ،ؿٞص إٔ ضأرٕ ُٜح جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ذزُي ك٢
أٝ ١هص ،إٔ ضـِد أ٣ؼح ٖٓ جُٔكٌٔس ئكطحءٛح كٔ٤ح ٣ؼشع ُٜح ٖٓ جُٔغحتَ جُوحٗ٤ٗٞس جُذجخِس كٗ ٢ـحم أػٔحُٜح.

انفصم انخبيض ػشز :في األيـبَت
جُٔحدز 97
٤ُِٜ ٌٕٞ٣ثس أٓحٗس ضشَٔ أٓ٘٤ح ػحٓح  ٖٓٝضكطحؾ ْٜجُ٤ٜثس ٖٓ جُٔٞظلٝ .ٖ٤ضؼ ٖ٤جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس جألٓ ٖ٤جُؼحّ ذ٘حء
ػِ ٠ضٞط٤س ٓؿِظ جألٖٓٝ .جألٓ ٖ٤جُؼحّ  ٞٛجُٔٞظق جإلدجس ١جألًرش ك ٢جُ٤ٜثس.
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٣ط ٠ُٞجألٓ ٖ٤جُؼحّ أػٔحُ ٚذظلطٛ ٚز ٙك ًَ ٢جؾطٔحػحش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓسٓٝ ،ؿِظ جألٖٓٝ ،جُٔؿِظ جالهطظحد١
ٝجالؾطٔحػٓٝ ،٢ؿِظ جُٞطح٣س٣ٝ ،و ّٞذحُٞظحتق جألخش ٟجُط ٢ضًِٜٞح ئُٛ ٚ٤ز ٙجُلشٝع٣ٝ .ؼذ جألٓ ٖ٤جُؼحّ ضوش٣شج
ع٘٣ٞح ُِؿٔؼ٤س جُؼحٓس ذأػٔحٍ جُ٤ٜثس.
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ُألٓ ٖ٤جُؼحّ إٔ ٘٣رٓ ٚؿِظ جألٖٓ ئُ ٠أ٣س ٓغأُس ٣ش ٟأٜٗح هذ ضٜذد قلظ جُغِْ ٝج ٖٓ٥جُذ.٢ُٝ
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٤ُ .1ظ ُألٓ ٖ٤جُؼحّ ٝال ُِٔٞظل ٖ٤إٔ ٣ـِرٞج أ ٝإٔ ٣طِوٞج ك ٢ضأد٣س ٝجؾر ْٜضؼِٔ٤حش ٖٓ أ٣س قٌٓٞس أ ٖٓ ٝأ٣س
عِـس خحسؾس ػٖ جُ٤ٜثسٝ .ػِ ْٜ٤إٔ ٔ٣ط٘ؼٞج ػٖ جُو٤حّ ذأ ١ػَٔ هذ ٣غة ئُٓ ٠شجًض ْٛذٞطلٞٓ ْٜظل ٖ٤دٖ٤٤ُٝ
ٓغإ ٖ٤ُٝأٓحّ جُ٤ٜثس ٝقذٛح.
٣ .2طؼٜذ ًَ ػؼ ٞك " ٢جألْٓ جُٔطكذز" ذحقطشجّ جُظلس جُذ٤ُٝس جُركطس ُٔغإ٤ُٝحش جألٓ ٖ٤جُؼحّ ٝجُٔٞظلٝ ٖ٤ذأال
٣غؼ ٠ئُ ٠جُطأغ٤ش ك ْٜ٤ػ٘ذ جػـالػ ْٜذٔغإ٤ُٝحض.ْٜ
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٣ .1ؼ ٖ٤جألٓ ٖ٤جُؼحّ ٓٞظل ٢جألٓحٗس ؿروح ُِٞجتف جُط ٢ضؼؼٜح جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس.
٣ .2ؼُِٔ ٖ٤ؿِظ جالهطظحدٝ ١جالؾطٔحػُٔٝ ٢ؿِظ جُٞطح٣س ٓح ٌ٣لٜٔ٤ح ٖٓ جُٔٞظل ٖ٤ػِٝ ٠ؾ ٚدجتْ ٣ٝؼٖ٤
ُـ٤شٔٛح ٖٓ كشٝع " جألْٓ جُٔطكذز" جألخشٓ ٟح  ٢ٛذكحؾس ئُٝ .ْٜ٘ٓ ٚ٤ضؼطرش ؾِٔس ٛإالء جُٔٞظل ٖ٤ؾضءج ٖٓ
جألٓحٗس.
٘٣ .3رـ ٢ك ٢جعطخذجّ جُٔٞظلٝ ٖ٤ك ٢ضكذ٣ذ ششٝؽ خذٓط ْٜإٔ ٣شجػ ٠ك ٢جٌُٔحٕ جأل ٍٝػشٝسز جُكظ ٍٞػِ٠
أػِٓ ٠غط ٖٓ ٟٞجُٔوذسز ٝجٌُلح٣س ٝجُ٘ضجٛسًٔ .ح إٔ ٖٓ جُٔ ْٜإٔ ٣شجػ ٠ك ٢جخط٤حس ْٛأًرش ٓح ٣غطـحع ٖٓ
ٓؼحٗ ٢جُطٞص٣غ جُؿـشجك٢
انفصم انظبدص ػشز :أحكـبو يتُىػـت
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ٓ ًَ .1ؼحٛذز  ًَٝجضلحم د٣ ٢ُٝؼوذ ٙأ ١ػؼ ٖٓ ٞأػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" ذؼذ جُؼَٔ ذٜزج جُٔ٤ػحم ٣ؿد إٔ
٣غؿَ ك ٢أٓحٗس جُ٤ٜثس ٝإٔ ضو ّٞذ٘شش ٙذأعشع ٓح .ٌٖٔ٣
٤ُ .2ظ أل ١ؿشف كٓ ٢ؼحٛذز أ ٝجضلحم د٣ ُْ ٢ُٝغؿَ ٝكوح ُِلوشز جألٛ ٖٓ ٠ُٝز ٙجُٔحدز إٔ ٣طٔغي ذطِي
جُٔؼحٛذز أ ٝرُي جالضلحم أٓحّ أ ١كشع ٖٓ كشٝع "جألْٓ جُٔطكذز".
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ئرج ضؼحسػص جالُطضجٓحش جُط٣ ٢شضرؾ ذٜح أػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" ٝكوح ألقٌحّ ٛزج جُٔ٤ػحم ٓغ أ ١جُطضجّ د٢ُٝ
آخش ٣شضرـ ٕٞذ ٚكحُؼرشز ذحُطضجٓحض ْٜجُٔطشضرس ػِٛ ٠زج جُٔ٤ػحم.
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ضطٔطغ جُ٤ٜثس ك ٢ذالد ًَ ػؼ ٖٓ ٞأػؼحتٜح ذحأل٤ِٛس جُوحٗ٤ٗٞس جُط٣ ٢طـِرٜح ه٤حٜٓح ذأػرحء ٝظحتلٜح ٝضكو٤ن
ٓوحطذٛح.
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 .1ضطٔطغ جُ٤ٜثس ك ٢أسع ًَ ػؼ ٖٓ ٞأػؼحتٜح ذحُٔضج٣ح ٝجإلػلحءجش جُط٣ ٢طـِرٜح ضكو٤ن ٓوحطذٛح.
ًٝ .2زُي ٣طٔطغ جُٔ٘ذٝذ ٕٞػٖ أػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" ٞٓٝظلٛ ٞز ٙجُ٤ٜثس ذحُٔضج٣ح ٝجإلػلحءجش جُط٣ ٢طـِرٜح
جعطوالُ ْٜك ٢جُو٤حّ ذٜٔحّ ٝظحتل ْٜجُٔطظِس ذحُ٤ٜثس.
ُِ .3ؿٔؼ٤س جُؼحٓس إٔ ضوذّ جُطٞط٤حش ذوظذ ضكذ٣ذ جُطلحط َ٤جُخحطس ذطـر٤ن جُلوشضٛ ٖٓ 2 ٝ 1 ٖ٤ز ٙجُٔحدز،
ُٜٝح إٔ ضوطشـ ػِ ٠أػؼحء جُ٤ٜثس ػوذ جضلحهحش ُٜزج جُـشع.

انفصم انظببغ ػشز :في تذابيز حفظ األيٍ في فتزة االَتمبل
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ئُ ٠إٔ ضظ٤ش جالضلحهحش جُخحطس جُٔشحس ئُٜ٤ح ك ٢جُٔحدز جُػحُػس ٝجألسذؼٓ ٖ٤ؼٔٞال ذٜح ػِ ٠جُٞؾ ٚجُز٣ ١شٓ ٟؼٚ
ٓؿِظ جألٖٓ أٗ ٚأطرف ٣غطـ٤غ جُرذء ك ٢جقطٔحٍ ٓغإ٤ُٝحضٝ ٚكوح ُِٔحدز  ،42ضطشحٝس جُذ ٍٝجُط ٢جشطشًص ك٢
ضظش٣ف جُذ ٍٝجألسذغ جُٔٞهغ كٞٓ ٢عٌ ٞك 30 ٢ضشش ٖ٣جأل/ٍٝأًطٞذش ع٘س ٝ ٢ٛ 1943كشٗغح ٝكوح ألقٌحّ
جُلوشز  ٖٓ 5رُي جُطظش٣فًٔ ،ح ضطشحٝس جُذ ٍٝجُخٔظ ٓغ أػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" ج٥خشًِٔ ،ٖ٣ح جهطؼص
جُكحٍُِ ،و٤حّ ٗ٤حذس ػٖ جُ٤ٜثس ذحألػٔحٍ جُٔشطشًس جُط ٢هذ ضِضّ ُكلظ جُغِْ ٝجألٖٓ جُذ.٢ُٝ
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ُ٤ظ كٛ ٢زج جُٔ٤ػحم ٓح ٣رـَ أ٘ٔ٣ ٝغ أ ١ػَٔ ئصجء دُٝس ًحٗص ك ٢أغ٘حء جُكشخ جُؼحُٔ٤س جُػحٗ٤س ٓؼحد٣س إلقذٟ
جُذ ٍٝجُٔٞهؼس ػِٛ ٠زج جُٔ٤ػحم ئرج ًحٕ ٛزج جُؼَٔ هذ جضخز أ ٝسخض ذٗ ٚط٤ؿس ُطِي جُكشخ ٖٓ هرَ جُكٌٓٞحش
جُٔغإُٝس ػٖ جُو٤حّ ذٜزج جُؼَٔ.
انفصم انثبيٍ ػشز :في تؼذيم انًيثبق
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جُطؼذ٣الش جُط ٢ضذخَ ػِٛ ٠زج جُٔ٤ػحم ضغش ١ػِ ٠ؾٔ٤غ أػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" ئرج طذسش ذٔٞجكوس غِػ٢
أػؼحء جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٝطذم ػِٜ٤ح غِػح أػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز"  ٖٓٝذ ْٜ٘٤ؾٔ٤غ أػؼحء ٓؿِظ جألٖٓ
جُذجتٔٝ ،ٖ٤كوح ُألٝػحع جُذعطٞس٣س ك ًَ ٢دُٝس.
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٣ .1ؿٞص ػوذ ٓإضٔش ػحّ ٖٓ أػؼحء " جألْٓ جُٔطكذز" إلػحدز جُ٘ظش كٛ ٢زج جُٔ٤ػحم ك ٢جُضٓحٕ ٝجٌُٔحٕ جُِزٖ٣
ضكذدٔٛح جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ذأؿِر٤س غِػ ٢أػؼحتٜح ٝذٔٞجكوس ضغؼس ٓح ٖٓ أػؼحء ٓؿِظ جألٖٓ ٌَُ ٌٕٞ٣ٝ ،ػؼٞ
ك" ٢جألْٓ جُٔطكذز" طٞش ٝجقذ ك ٢جُٔإضٔش.
 ًَ .2ضـ٤٤ش كٛ ٢زج جُٔ٤ػحم أٝط ٠ذ ٚجُٔإضٔش ذأؿِر٤س غِػ ٢أػؼحت٣ ٚغش ١ئرج طذم ػِ ٚ٤غِػح أػؼحء " جألْٓ
جُٔطكذز"  ٖٓٝذ ْٜ٘٤جألػؼحء جُذجتٔ ٕٞكٓ ٢ؿِظ جألٖٓ ٝكوح ألٝػحػ ْٜجُذعطٞس٣س.
 .3ئرج ُْ ٣ؼوذ ٛزج جُٔإضٔش هرَ جُذٝسز جُؼحد٣س جُؼحششز ُِؿٔؼ٤س جُؼحٓس ،ذؼذ جُؼَٔ ذٜزج جُٔ٤ػحمٝ ،ؾد إٔ ٣ذسؼ
ذؿذ ٍٝأػٔحٍ ضِي جُذٝسز جُؼحششز جهطشجـ ذحُذػٞز ئُ ٠ػوذٛٝ ،ٙزج جُٔإضٔش ٣ؼوذ ئرج هشسش رُي أؿِر٤س أػؼحء
جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٝعرؼس ٓح ٖٓ أػؼحء ٓؿِظ جألٖٓ
انفصم انتبطغ ػشز :في انتصذيك وانتىليغ
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 .1ضظذم ػِٛ ٠زج جُٔ٤ػحم جُذ ٍٝجُٔٞهؼس ػِٜ٘ٓ ًَ ٚ٤ح قغد أٝػحػ ٚجُذعطٞس٣س.
 .2ضٞدع جُطظذ٣وحش ُذ ٟقٌٓٞس جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س جُط ٢ضخـش جُذ ٍٝجُٔٞهؼس ػِ ٚ٤ذٌَ ئ٣ذجع ٣كظَ،
ًٔح ضخـش جألٓ ٖ٤جُؼحّ ُ٤ٜثس "جألْٓ جُٔطكذز" ذؼذ ضؼ.ٚ٘٤٤
٣ .3ظرف ٛزج جُٔ٤ػحم ٓؼٔٞال ذٓ ٚط ٠أٝدػص ضظذ٣وحضٜح ؾٜٔٞس٣س جُظٝ ٖ٤كشٗغح ٝجضكحد جُؿٜٔٞس٣حش
جالشطشجً٤س جُغٞك٤حض٤س ٝجٌُِٔٔس جُٔطكذز ُرش٣ـحٗ٤ح جُؼظٔٝ ٠أ٣شُ٘ذج جُشٔحُ٤س ٝجُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ٝأؿِر٤س
جُذ ٍٝجألخش ٟجُٔٞهؼس ػِٝ ٚ٤ضؼذ قٌٓٞس جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ذشٝضًٞٞال خحطح ذحُطظذ٣وحش جُٔٞدػس
ٝضرِؾ طٞسج ٓ٘ ٌَُ ٚجُذ ٍٝجُٔٞهؼس ػِ ٠جُٔ٤ػحم.
 .4جُذ ٍٝجُٔٞهؼس ػِٛ ٠زج جُٔ٤ػحم جُط ٢ضظذم ػِ ٚ٤ذؼذ جُؼَٔ ذ ،ٚضؼطرش ٖٓ جألػؼحء جألطِ ٖ٤٤ك " ٢جألْٓ
جُٔطكذز" ٖٓ ضحس٣خ ئ٣ذجػٜح ُطظذ٣وحضٜح.
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ٝػغ ٛزج جُٔ٤ػحم ذِـحش خٔظ  ٢ٛجُظ٤٘٤س ٝجُلشٗغ٤س ٝجُشٝع٤س ٝجإلٗؿِ٤ض٣س ٝجألعرحٗ٤سُ ٢ٛٝ ،ـحض ٚجُشعٔ٤س
ػِٝ ٠ؾ ٚجُغٞجء٣ٝ .ظَ جُٔ٤ػحم ٓٞدػح كٓ ٢كلٞظحش قٌٓٞس جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣سٝ ،ضرِؾ ٛز ٙجُكٌٓٞس
قٌٓٞحش جُذ ٍٝجألخش ٟجُٔٞهؼس ػِ ٚ٤طٞسج ٓؼطٔذز ٓ٘.ٚ
ٓٝظحدهح ُٔح ضوذّ ٝهغ ٓ٘ذٝذ ٞقٌٓٞحش "جألْٓ جُٔطكذز" ػِٛ ٠زج جُٔ٤ػحم.
طذس ذٔذ٘٣س عحٕ كشجٗغ٤غٌ ٞك ٢جُ ّٞ٤جُغحدط ٝجُؼشش ٖٓ ٖ٣شٜش قض٣شجٕ.1945 ٚ٤ٗٞ٣/
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* ٓ٤ػحم جألْٓ جُٔطكذز ٝجُ٘ظحّ جألعحعُٔ ٢كٌٔس جُؼذٍ جُذ٤ُٝس ،ئدجسز شإ ٕٝجألػالّ ،جألْٓ جُٔطكذزٞ٣ٞ٤ٗ ،سى،
 ،1999ص ؼ.

