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 عليها والوعاقبت العنصري الفصل جريوت لقوع الدوليت االحفاقيت
 

 العاهت الجوعيت قرار بوىجب واالنضوام والخصديق للخىقيع وعرضج اعخودث

 1973 نىفوبر/الثاني حشرين 30 في الوؤرخ (28-د) 3068 الوخحدة لألهن

 15 الوادة ألحكام وفقا ،1976 يىليه/حوىز 18: النفاذ بدء حاريد
 

 االرفبل١خ، ٘ظٖ فٟ األطغاف اٌضٚي إْ

 ٚفغاصٞ، جّبػخ ثبٌؼًّ األػعبء ج١ّغ ف١ٙب رؼٙض اٌزٟ اٌّزذضح األُِ ١ِثبق أدىبَ إٌٟ رش١غ إط

 األؿبؿ١خ ٚاٌذغ٠بد اإلٔـبْ ٌذمٛق اٌؼب١١ٌّٓ ٚاٌّغاػبح االدزغاَ ٌزذم١ك إٌّظّخ، ِغ ثبٌزؼبْٚ

 اٌض٠ٓ، أٚ اٌٍغخ أٚ اٌجٕؾ أٚ اٌؼغق ثـجت ر١١ّؼ صْٚ ج١ّؼب ٌٍٕبؽ

 ج١ّؼب ٠ٌٛضْٚ إٌبؽ أْ ٠ؼٍٓ اٌظٞ اإلٔـبْ ٌذمٛق اٌؼبٌّٟ اإلػالْ االػزجبع ثؼ١ٓ رأسظ ٚإط

 ٚاٌذغ٠بد اٌذمٛق ثج١ّغ ٠زّزغ أْ إٔـبْ ٌىً ٚأْ ٚاٌذمٛق، اٌىغاِخ فٟ ِٚزـب٠ٚٓ أدغاعا

 أٚ اٌٍْٛ أٚ اٌؼغق ثـجت اٌز١١ّؼ ؿ١ّب ٚال ٔٛع، أٞ ِٓ ر١١ّؼ صْٚ اإلػالْ، ٘ظا فٟ اٌّمغعح

 اٌمِٟٛ، األصً

 ف١ٗ أػٍٕذ اٌظٞ اٌّـزؼّغح، ٚاٌشؼٛة ٌٍجٍضاْ االؿزمالي ِٕخ إػالْ االػزجبع ثؼ١ٓ رأسظ ٚإط

 اٌٛاجت، ِٓ ٚأْ ٚجٙزٙب، ػىؾ أٚ اٌزذغع دغوخ ِـبع ِمبِٚخ ٠ّىٓ ال أٔٗ اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ

 ٚاٌز١١ّؼ اٌؼؼي أؿب١ٌت ٚج١ّغ ٌالؿزؼّبع دض ٚظغ ٚاٌؼضاٌخ، ٚاٌزمضَ اإلٔـب١ٔخ ٌٍىغاِخ سضِخ

 ثٗ، اٌّمزغٔخ

 اٌؼٕصغٞ، اٌز١١ّؼ أشىبي ج١ّغ ػٍٟ ٌٍمعبء اٌض١ٌٚخ االرفبل١خ رمٛي وّب اٌضٚي، أْ رالدظ إط

 وً ٚإػاٌخ ٚدظغ ثّٕغ ٚرزؼٙض اٌؼٕصغٞ ٚاٌفصً اٌؼٕصغٞ اٌؼؼي سبصخ ثصفخ رشجت

 ٚال٠زٙب، فٟ اٌضاسٍخ األلب١ٌُ فٟ اٌّّبثٍخ اٌّّبعؿبد

 ثؼط أْ ػٍٟ ٔصذ لض ػ١ٍٙب ٚاٌّؼبلجخ اٌجّبػ١خ اإلثبصح جغ٠ّخ ِٕغ ارفبل١خ أْ رالدظ ٚإط

 اٌمبْٔٛ ثٕظغ جغ٠ّخ رشىً اٌؼٕصغٞ اٌفصً أفؼبي ِٓ ثأٔٙب أ٠عب ٚصفٙب ٠ّىٓ اٌزٟ األفؼبي

 اٌضٌٟٚ،

 األفؼبي "رصف اإلٔـب١ٔخ ظض اٌّغرىجخ ٚاٌجغائُ اٌذغة جغائُ رمبصَ ػضَ ارفبل١خ أْ رالدظ ٚإط

 اإلٔـب١ٔخ، ظض جغائُ ثأٔٙب" اٌؼٕصغٞ اٌفصً ؿ١بؿخ ػٓ إٌبجّخ اٌالإٔـب١ٔخ

 ؿ١بؿبد ف١ٙب شججذ اٌمغاعاد ِٓ ػضصا ارشظد لض اٌّزذضح ٌألُِ اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ أْ رالدظ ٚإط

 اإلٔـب١ٔخ، ظض جغائُ ثٛصفٙب ِّٚبعؿبرٗ اٌؼٕصغٞ اٌفصً

 ِجبالرٗ ٚرٛؿ١غ رؼ١ّمٗ ِٚٛاصٍخ اٌؼٕصغٞ اٌفصً أْ ػٍٟ شضص لض األِٓ ِجٍؾ أْ رالدظ ٚإط

 اٌض١١ٌٚٓ، ٚاألِٓ ٌٍـٍُ ٚاٌزٙض٠ض اٌزؼى١غ سط١غح أِٛع

 أْ ػ١ٍٙب ٚاٌّؼبلجخ اٌؼٕصغٞ اٌفصً جغ٠ّخ ٌمّغ ص١ٌٚخ ارفبل١خ ػمض شأْ ِٓ ثأْ ِٕٙب ٚالزٕبػب

 اٌؼٕصغٞ اٌفصً جغ٠ّخ لّغ ثغ١خ ٚاٌمِٟٛ، اٌضٌٟٚ اٌّـز١٠ٛٓ ػٍٟ أفؼً رضث١غ ارشبط ِٓ ٠ّىٓ

 ِغرىج١ٙب، ِٚؼبلجخ

 :٠ٍٟ ِب ػٍٟ ارفمذ لض

 

 

 



http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b011.html 

 
 

 

 1 الوادة

 ٚأْ اإلٔـب١ٔخ، ظض جغ٠ّخ اٌؼٕصغٞ اٌفصً أْ االرفبل١خ ٘ظٖ فٟ األطغاف اٌضٚي رؼٍٓ. 1

 ؿ١بؿبد ِٓ ٠ّبثٍٙب ِٚب اٌؼٕصغٞ اٌفصً ِّٚبعؿبد ؿ١بؿبد ػٓ إٌبجّخ اٌالإٔـب١ٔخ األفؼبي

 جغائُ ٟ٘ االرفبل١خ، ِٓ اٌثب١ٔخ اٌّبصح فٟ ٚاٌّؼغفخ اٌؼٕصغ١٠ٓ، ٚاٌز١١ّؼ اٌؼؼي ِّٚبعؿبد

 ٌٍـٍُ سط١غا رٙض٠ضا ٚرشىً اٌّزذضح، األُِ ١ِثبق ِجبصا ؿ١ّب ٚال اٌضٌٟٚ، اٌمبْٔٛ ِجبصا رٕزٙه

 .اٌض١١ٌٚٓ ٚاألِٓ

 اٌظ٠ٓ ٚاألششبص ٚاٌّؤؿـبد إٌّظّبد رجغ٠ُ االرفبل١خ ٘ظٖ فٟ األطغاف اٌضٚي رؼٍٓ. 2

 .اٌؼٕصغٞ اٌفصً جغ٠ّخ ٠غرىجْٛ

 

  2 الوادة

 ؿ١بؿبد رشًّ اٌزٟ ،"اٌؼٕصغٞ اٌفصً جغ٠ّخ "ػجبعح رٕطجك االرفبل١خ، ٘ظٖ ِصطٍخ فٟ

 ػٍٟ األفغ٠مٟ، اٌجٕٛة فٟ رّبعؽ اٌزٟ ٌزٍه اٌّشبثٙخ اٌؼٕصغ١٠ٓ ٚاٌز١١ّؼ اٌؼؼي ِّٚبعؿبد

 ػٍٟ اٌجشغ ِٓ ِب ػٕصغ٠خ فئخ ١ّٕ٘خ ٚإصاِخ إلبِخ ٌغغض اٌّغرىجخ ا٢ر١خ، اٌالإٔـب١ٔخ األفؼبي

 :ِٕٙج١خ ثصٛعح إ٠ب٘ب ٚاظطٙبص٘ب اٌجشغ ِٓ أسغٞ ػٕصغ٠خ فئخ أ٠خ

 : اٌششص١خ ٚاٌذغ٠خ اٌذ١بح فٟ اٌذك ِٓ ػٕصغ٠خ فئبد أٚ فئخ فٟ أػعبء أٚ ػعٛ دغِبْ (أ)

 ػٕصغ٠خ، فئبد أٚ فئخ ِٓ أػعبء ثمزً" 1"

 ػٍٟ ثبٌزؼضٞ أٚ ػٕصغ٠خ، فئبد أٚ فئخ فٟ ثأػعبء ػمٍٟ، أٚ ثضٟٔ سط١غ، أطٜ ثئٌذبق" 2"

 أٚ اٌالإٔـب١ٔخ أٚ اٌمبؿ١خ اٌؼمٛثخ أٚ ٌٍّؼبٍِخ أٚ ٌٍزؼظ٠ت ثئسعبػُٙ أٚ وغاِزُٙ، أٚ دغ٠زُٙ

  ثبٌىغاِخ، اٌذبطخ

 لب١ٔٛٔخ، ال ثصٛعح ٚؿجُٕٙ رؼـفب ػٕصغ٠خ فئبد أٚ فئخ أػعبء ثزٛل١ف" 3"

 إٌٟ ثٙب رفعٟ أْ ِٕٙب ٠مصض ِؼ١ش١خ ٌظغٚف ػّضا، ػٕصغ٠خ، فئبد أٚ فئخ إسعبع (ة)

 جؼئ١ب، أٚ و١ٍب اٌجـضٞ، اٌٙالن

 ِٓ ػٕصغ٠خ فئبد أٚ فئخ ِٕغ ثٙب ٠مصض رشغ٠ؼ١خ، ٚغ١غ رشغ٠ؼ١خ رضاث١غ، أ٠خ ارشبط (ج)

 رذٛي ظغٚف سٍك ٚرؼّض ٌٍجٍض، ٚاٌثمبف١خ ٚااللزصبص٠خ ٚاالجزّبػ١خ اٌـ١بؿ١خ اٌذ١بح فٟ اٌّشبعوخ

 دغ٠بد ِٓ ػٕصغ٠خ فئبد أٚ فئخ أػعبء ثذغِبْ ٚسبصخ اٌفئبد، أٚ اٌفئخ ٌٙظٖ اٌزبَ إٌّبء صْٚ

 ثٙب، ِؼزغف ٔمبثبد رشى١ً فٟ ٚاٌذك اٌؼًّ، فٟ اٌذك طٌه فٟ ثّب األؿبؿ١خ، ٚدمٛلٗ اإلٔـبْ

 فٟ ٚاٌذك اٌجٕـ١خ، دًّ فٟ ٚاٌذك إ١ٌٗ، ٚاٌؼٛصح اٌٛطٓ ِغبصعح فٟ ٚاٌذك اٌزؼ١ٍُ، فٟ ٚاٌذك

 ٚرشى١ً االجزّبع دغ٠خ فٟ ٚاٌذك ٚاٌزؼج١غ، اٌغأٞ دغ٠خ فٟ ٚاٌذك ٚاإللبِخ، اٌزٕمً دغ٠خ

 ؿ١ٍّب، اٌجّؼ١بد

 ػٕصغ٠خ ِؼب١٠غ ٚفك اٌـىبْ رمـ١ُ إٌٟ رٙضف اٌزشغ٠ؼ١خ، اٌزضاث١غ ف١ٙب ثّب رضاث١غ، أ٠خ ارشبط (ص)

 ث١ٓ ف١ّب اٌزؼاٚج ٚثذظغ ػٕصغ٠خ، فئبد أٚ فئخ ألػعبء ِفصٌٛخ ِٚؼبػي ِذزجؼاد ثشٍك

 فئبد أٚ ٌفئخ اٌٍّّٛوخ اٌؼمبعاد ٍِى١خ ٚٔؼع ِشزٍفخ، ػٕصغ٠خ فئبد إٌٟ إٌّزـج١ٓ األششبص

 ِٕٙب، ألفغاص أٚ ػٕصغ٠خ

 اٌمـغٞ، ٌٍؼًّ ثئسعبػُٙ ؿ١ّب ال ػٕصغ٠خ، فئبد أٚ فئخ أػعبء ػًّ اؿزغالي (٘ـ)

 ٌّؼبعظزُٙ األؿبؿ١خ، ٚاٌذغ٠بد اٌذمٛق ِٓ ثذغِبُٔٙ ٚاألششبص، إٌّظّبد اظطٙبص (ٚ)

 .اٌؼٕصغٞ ٌٍفصً
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  3 الوادة

 ٚاٌّؤؿـبد إٌّظّبد ٚأػعبء األفغاص ػٍٟ اٌضافغ، وبْ أ٠ب اٌض١ٌٚخ، اٌجٕبئ١خ اٌّـؤ١ٌٚخ رمغ

 صٌٚخ إل١ٍُ فٟ أٚ األػّبي ف١ٙب رغرىت اٌزٟ اٌضٌٚخ إل١ٍُ فٟ ِم١ّ١ٓ وبٔٛا ؿٛاء اٌضٌٚخ، ِّٚثٍٟ

 :أسغٞ

 أٚ ف١ٙب، ثبالشزغان أٚ االرفبل١خ، ٘ظٖ ِٓ اٌثب١ٔخ اٌّبصح فٟ اٌّج١ٕخ األفؼبي ثبعرىبة لبِٛا إطا (أ)

  ػ١ٍٗ، ثبٌزٛاطؤ أٚ ػ١ٍٗ، ِجبشغح ثبٌزذغ٠ط

 أٚ اٌؼٕصغٞ اٌفصً جغ٠ّخ اعرىبة ػٍٟ ثبٌزشج١غ أٚ ثبٌزذغ٠ط ِجبشغح ثصٛعح لبِٛا إطا (ة)

 .اعرىبثٙب فٟ ِجبشغح آػاعٚا

 

  4 الوادة

 :االرفبل١خ ٘ظٖ فٟ األطغاف اٌضٚي رزؼٙض

 ػٍٟ رشج١غ أٞ عصع أٚ ٌمّغ اٌالػِخ اٌزشغ٠ؼ١خ، ٚغ١غ اٌزشغ٠ؼ١خ اٌزضاث١غ، ج١ّغ ثبرشبط (أ)

 ٌّٚؼبلجخ ِظب٘غ٘ب، أٚ اٌّّبثٍخ األسغٜ اٌؼؼ١ٌخ ٚاٌـ١بؿبد اٌؼٕصغٞ اٌفصً جغ٠ّخ اعرىبة

 اٌجغ٠ّخ، ٌٙظٖ اٌّغرىج١ٓ األششبص

 ِٚذبوّخ ثّالدمخ اٌمعبئ١خ ٌٛال٠زٙب ٚفمب ٌٍم١بَ، ٚإصاع٠خ ٚلعبئ١خ رشغ٠ؼ١خ رضاث١غ ثبرشبط (ة)

 أٚ االرفبل١خ ٘ظٖ ِٓ اٌثب١ٔخ اٌّبصح فٟ اٌّؼغفخ األفؼبي اعرىبة ػٓ اٌّـؤ١ٌٚٓ األششبص ِٚؼبلجخ

 ثال وبٔٛا أٚ أسغٞ صٌٚخ عػب٠ب ِٓ أٚ اٌضٌٚخ ٘ظٖ عػب٠ب ِٓ ٘ؤالء وبْ ؿٛاء ثبعرىبثٙب، اٌّز١ّٙٓ

 .جٕـ١خ

 

 5 الوادة

 لجً ِٓ االرفبل١خ ٘ظٖ ِٓ اٌثب١ٔخ اٌّبصح فٟ اٌّؼضصح األفؼبي ثبعرىبة اٌّزّْٙٛ ٠ذبوُ أْ ٠جٛػ

 ٘ؤالء ػٍٟ ٚال٠خ ٌٙب رىْٛ أْ ٠ّىٓ االرفبل١خ فٟ طغف صٌٚخ أ٠خ ِذبوُ ِٓ ِشزصخ ِذىّخ

 اٌضٚي ثزٍه ٠زؼٍك ف١ّب لعبئ١خ ٚال٠خ طاد رىْٛ ص١ٌٚخ جؼائ١خ ِذىّخ لجً ِٓ أٚ اٌّز١ّٙٓ

 .ٚال٠زٙب لجٍذ اٌزٟ األػعبء

 

 6 الوادة

 اٌزٟ اٌمغاعاد اٌّزذضح، األُِ ١ٌّثبق ٚفمب ٚرٕفظ، رمجً ثأْ االرفبل١خ ٘ظٖ فٟ األطغاف اٌضٚي رزؼٙض

 رؤاػع ٚثأْ ِغرىج١ٙب، ِٚؼبلجخ ٚلّؼٙب اٌؼٕصغٞ اٌفصً جغ٠ّخ ِٕغ ثٙضف األِٓ ِجٍؾ ٠زشظ٘ب

 ٘ظٖ أ٘ضاف رذم١ك ثغ١خ اٌّزذضح األُِ فٟ أسغٞ ِشزصخ ١٘ئبد رزشظ٘ب اٌزٟ اٌمغاعاد رٕف١ظ فٟ

 .االرفبل١خ

 

 7 الوادة

 اٌزبؿؼخ اٌّبصح ثّمزعٝ إٌّشأ اٌفغ٠ك إٌٟ رمضَ ثأْ االرفبل١خ ٘ظٖ فٟ األطغاف اٌضٚي رزؼٙض. 1

 ارشظرٙب اٌزٟ األسغٜ اٌزضاث١غ أٚ اإلصاع٠خ أٚ اٌمعبئ١خ أٚ اٌزشغ٠ؼ١خ اٌزضاث١غ ثشأْ صٚع٠خ رمبع٠غ

 .االرفبل١خ ألدىبَ إػّبي ف١ٙب ٠ىْٛ ٚاٌزٟ
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 اٌؼبَ األ١ِٓ ثٛاؿطخ اٌؼٕصغٞ ثبٌفصً اٌّؼ١ٕخ اٌشبصخ اٌٍجٕخ إٌٟ اٌزمبع٠غ ِٓ ٔـز رذبي. 2

 .اٌّزذضح ٌألُِ

 

 8 الوادة

 أْ اٌّزذضح األُِ ١٘ئبد ِٓ ِشزصخ ١٘ئخ أ٠خ إٌٟ رطٍت أْ االرفبل١خ ٘ظٖ فٟ طغف صٌٚخ أل٠خ

 جغ٠ّخ اعرىبة ٌّٕغ صبٌذخ رغا٘ب إجغاءاد ارشبط إٌٟ اٌّزذضح، األُِ ١ِثبق ثّمزعٝ رؼّض،

 .ٚلّؼٙب اٌؼٕصغٞ اٌفصً

 

 9 الوادة

 ِّٓ اإلٔـبْ، دمٛق ٌجٕخ أػعبء ِٓ ثالثخ ِٓ ٠زأٌف فغ٠مب اإلٔـبْ دمٛق ٌجٕخ عئ١ؾ ٠ؼ١ٓ. 1

 اٌضٚي ِٓ اٌّمضِخ اٌزمبع٠غ فٟ إٌظغ ثغ١خ االرفبل١خ، ٘ظٖ فٟ أطغاف ٌضٚي ِّثٍْٛ وظٌه ُ٘

 .اٌـبثؼخ ثبٌّبصح ػّال األطغاف

 ٘ظٖ فٟ أطغاف ٌضٚي ِّث١ٍٓ أػعبئٙب ػضاص فٟ رعُ ال اإلٔـبْ دمٛق ٌجٕخ وبٔذ إطا. 2

 ثؼض اٌّزذضح، ٌألُِ اٌؼبَ األ١ِٓ ٠ؼّض اٌّّث١ٍٓ، ٘ؤالء ِٓ ثالثخ ِٓ ألً رعُ وبٔذ أٚ االرفبل١خ،

 ٌضٚي ِّث١ٍٓ أٚ طغف ٌضٌٚخ ِّثً رؼ١١ٓ إٌٟ االرفبل١خ، فٟ األػعبء اٌضٚي ج١ّغ ِغ اٌزشبٚع

 إٌّشأ اٌفغ٠ك ػًّ فٟ ٌالشزغان اإلٔـبْ، دمٛق ٌجٕخ فٟ أػعبء ١ٌـذ االرفبل١خ فٟ أطغاف

 فٟ أػعبء االرفبل١خ فٟ أطغاف صٚي ِّثٍٟ أزشبة ٠زُ أْ إٌٟ اٌّبصح، ٘ظٖ ِٓ 1 ٌٍفمغح طجمب

 .اإلٔـبْ دمٛق ٌجٕخ

 دمٛق ٌجٕخ صٚعح افززبح لجً إِب أ٠بَ، سّـخ ػٍٟ رؼ٠ض ال ٌفزغح اجزّبػب ٠ؼمض أْ ٌٍفغ٠ك. 3

 .اٌـبثؼخ ثبٌّبصح ػّال اٌّمضِخ اٌزمبع٠غ فٟ ٌٍٕظغ ٚطٌه اسززبِٙب، ثؼض أٚ اإلٔـبْ

 

 10 الوادة

 :٠ٍٟ ثّب اٌم١بَ ؿٍطخ اإلٔـبْ دمٛق ٌجٕخ االرفبل١خ ٘ظٖ فٟ األطغاف اٌضٚي رشٛي. 1

 اٌّبصح ثّمزعٝ االٌزّبؿبد ِٓ ٔـشب إدبٌزٙب ٌضٞ رمَٛ، أْ اٌّزذضح األُِ ١٘ئبد إٌٟ رطٍت أْ (أ)

 أ٠خ إٌٟ ٔظغ٘ب ثٍفذ اٌؼٕصغٞ، اٌز١١ّؼ أشىبي ج١ّغ ػٍٟ ٌٍمعبء اٌض١ٌٚخ االرفبل١خ ِٓ 15

 االرفبل١خ، ٘ظٖ ِٓ اٌثب١ٔخ اٌّبصح فٟ اٌّؼضصح ثبألفؼبي رزؼٍك شىبٚٞ

 رمضِٙب اٌزٟ اٌضٚع٠خ ٚاٌزمبع٠غ اٌّشزصخ اٌّزذضح األُِ ١٘ئبد رمبع٠غ إٌٟ اؿزٕبصا رؼض، أْ (ة)

 ِّٚثٍٟ ٚاٌّؤؿـبد ٚإٌّظّبد األششبص ثأؿّبء لبئّخ االرفبل١خ، ٘ظٖ فٟ األطغاف اٌضٚي

 االرفبل١خ، ِٓ اٌثب١ٔخ اٌّبصح فٟ اٌّج١ٕخ اٌجغائُ اعرىبة ػٓ ِـؤ١ٌٚٓ ثىُٛٔٙ اٌّز١ّٙٓ اٌضٚي

 لعبئ١خ، ِالدمبد االرفبل١خ فٟ أطغاف صٚي ظضُ٘ دغوذ اٌظ٠ٓ أٌٚئه أؿّبء ٚوظٌه

 ِٓ اٌّزشظح اٌزضاث١غ دٛي ثّؼٍِٛبد ِٛافبرٙب اٌّشزصخ اٌّزذضح األُِ ١٘ئبد إٌٟ رطٍت أْ (ج)

 ثبٌذىُ اٌّزّزؼخ غ١غ ٚاأللب١ٌُ ثبٌٛصب٠خ اٌّشٌّٛخ األلب١ٌُ إصاعح ػٓ اٌّـؤٌٚخ اٌـٍطبد لجً

 اٌّؤعر (15-ص) 1514 اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ لغاع ػ١ٍٙب ٠ٕطجك اٌزٟ األسغٜ األلب١ٌُ ٚج١ّغ اٌظارٟ

 ػٓ ِـؤ١ٌٚٓ ثىُٛٔٙ ٠زّْٙٛ اٌظ٠ٓ األششبص إػاء ،1960 ص٠ـّجغ/األٚي وبْٔٛ 14 فٟ

 ٠شعؼْٛ أُٔٙ ٠ؼزمض ٚاٌظ٠ٓ االرفبل١خ ِٓ اٌثب١ٔخ اٌّبصح فٟ ػ١ٍٙب ِٕصٛص جغائُ اعرىبة

 .ٚاإلصاع٠خ اإلل١ّ١ٍخ ٌٛال٠زٙب
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 فٟ اٌٛاعص اٌّـزؼّغح، ٚاٌشؼٛة ٌٍجٍضاْ االؿزمالي ِٕخ إػالْ أ٘ضاف رزذمك أْ ثبٔزظبع. 2

 دك ِٓ األشىبي ِٓ شىً ثأٞ االرفبل١خ ٘ظٖ أدىبَ رذض ال ،(15-ص) 1514 اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ لغاع

 األُِ ِٕظّخ إ٠بٖ ِٕذزٙب أٚ أسغٞ ص١ٌٚخ صىٛن اٌشؼٛة ٌٙظٖ ِٕذزٗ اٌظٞ االٌزّبؿبد رمض٠ُ

 .اٌّزشصصخ ٚوبالرٙب أٚ اٌّزذضح

 

  11 الوادة

 رـ١ٍُ ٌغغض ؿ١بؿ١خ جغائُ االرفبل١خ ٘ظٖ ِٓ اٌثب١ٔخ اٌّبصح فٟ اٌّؼضصح األفؼبي رؼزجغ ال. 1

 .اٌّجغ١ِٓ

 طجمب اٌّجغ١ِٓ ثزـ١ٍُ اٌّظوٛعح، اٌذبالد فٟ ثبٌم١بَ، االرفبل١خ ٘ظٖ فٟ األطغاف اٌضٚي رزؼٙض. 2

 .اٌّفؼٛي اٌـبع٠خ ٌٍّٚؼب٘ضاد ٌزشغ٠ؼبرٙب

 

  12 الوادة

 ٚال رٕف١ظ٘ب أٚ رطج١مٙب أٚ االرفبل١خ رفـ١غ ثشأْ االرفبل١خ ٘ظٖ فٟ أطغاف صٚي ث١ٓ ٠ٕشأ ٔؼاع وً

 فٟ األطغاف اٌضٚي طٌه طٍجذ إطا اٌض١ٌٚخ اٌؼضي ِذىّخ ػٍٟ ٠ؼغض اٌزفبٚض، ثطغ٠ك ٠ـٛٞ

 .ٌٍزـ٠ٛخ آسغ أؿٍٛة ػٍٟ اٌّظوٛع٠ٓ إٌؼاع أطغاف ارفك إطا إال إٌؼاع،

 

  13 الوادة

 رٕعُ أْ ٔفبط٘ب ثضء لجً االرفبل١خ ٘ظٖ رٛلغ ٌُ صٌٚخ ٚأل٠خ. ج١ّؼب ٌٍضٚي ِزبح االرفبل١خ ٘ظٖ رٛل١غ

 .إ١ٌٙب

 

  14 الوادة

 .اٌّزذضح ٌألُِ اٌؼبَ األ١ِٓ ٌضٞ اٌزصض٠ك ٚثبئك ٚرٛصع. ٌٍزصض٠ك االرفبل١خ ٘ظٖ رشعغ. 1

 .اٌّزذضح ٌألُِ اٌؼبَ األ١ِٓ ٌضٞ أعّبَ ٚث١مخ ثئ٠ضاع االٔعّبَ ٠زُ. 2

 

  15 الوادة

 االٔعّبَ أٚ اٌزصض٠ك ٚث١مخ إ٠ضاع ربع٠ز ٠ٍٟ اٌظٞ اٌثالث١ٓ ا١ٌَٛ فٟ االرفبل١خ ٘ظٖ ٔفبط ٠جضأ. 1

 .اٌّزذضح ٌألُِ اٌؼبَ األ١ِٓ ٌضٞ اٌؼشغ٠ٓ

 االٔعّبَ أٚ اٌزصض٠ك ٚث١مخ إ٠ضاع ثؼض إ١ٌٙب رٕعُ أٚ االرفبل١خ ٘ظٖ ػٍٟ رصضق اٌزٟ اٌضٚي أِب. 2

 أٚ رصض٠مٙب ٚث١مخ إ٠ضاع ربع٠ز ٠ٍٟ اٌظٞ اٌثالث١ٓ ا١ٌَٛ فٟ إػاء٘ب االرفبل١خ ٔفبط ف١جضأ اٌؼشغ٠ٓ،

 .أعّبِٙب ٚث١مخ

 

  16 الوادة

. اٌّزذضح ٌألُِ اٌؼبَ األ١ِٓ إٌٟ رٛجٙٗ سطٟ ثئشؼبع االرفبل١خ ٘ظٖ رٕمط أْ طغف صٌٚخ ٌىً

 .ٌإلشؼبع اٌؼبَ األ١ِٓ رـٍُ ربع٠ز ِٓ ؿٕخ ثؼض إٌمط ٔفبط ٠ٚجضأ
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  17 الوادة

 ثئشؼبع ٚطٌه االرفبل١خ، ٘ظٖ فٟ إٌظغ إػبصح وبْ، ٚلذ أٞ فٟ رطٍت، أْ طغف صٌٚخ ألٞ. 1

 .اٌّزذضح ٌألُِ اٌؼبَ األ١ِٓ إٌٟ رٛجٙٗ سطٟ

 ِثً ثشأْ ارشبط٘ب ٠زٛجت لض اٌزٟ اٌشطٛاد ثشأْ لغاعا اٌّزذضح ٌألُِ اٌؼبِخ اٌجّؼ١خ رزشظ. 2

 .اٌطٍت ٘ظا

 

  18 الوادة

 :اٌزب١ٌخ ثبٌٛلبئغ اٌضٚي ج١ّغ ثئػالَ اٌّزذضح ٌألُِ اٌؼبَ األ١ِٓ ٠مَٛ

 ٚاٌغاثؼخ ػشغح اٌثبٌثخ اٌّبصر١ٓ ثّمزعٝ رزُ اٌزٟ ٚاالٔعّبِبد ٚاٌزصض٠مبد اٌزٛل١ؼبد (أ)

 ػشغح،

 ػشغح، اٌشبِـخ اٌّبصح ثّمزعٝ االرفبل١خ ٘ظٖ ٔفبط ثضء ربع٠ز (ة)

 ػشغح، اٌـبصؿخ اٌّبصح ثّمزعٝ اٌٛاعصح إٌمط إشؼبعاد (ج)

 .ػشغح اٌـبثؼخ اٌّبصح ثّمزعٝ رزُ اٌزٟ اإلشؼبعاد (ص)

 

  19 الوادة

 ٚاٌغٚؿ١خ ٚاإلٔى١ٍؼ٠خ ثبألؿجب١ٔخ ٔصٛصٙب اٌذج١خ فٟ رزـبٜٚ اٌزٟ االرفبل١خ، ٘ظٖ رٛصع. 1

 .اٌّزذضح األُِ ِذفٛظبد فٟ ٚاٌفغٔـ١خ، ٚاٌص١ٕ١خ

 .اٌضٚي ج١ّغ إٌٟ االرفبل١خ ٘ظٖ ِٓ ِصضلخ صٛع ثئعؿبي اٌّزذضح ٌألُِ اٌؼبَ األ١ِٓ ٠مَٛ. 2


