
  
  
  


	 ا��������  ا������ ���ن و�� ا����ص 

 	�
�ه� �
' م�#��6 د� إ�	 4�3 ا�
�$2 ا�1��0دي ١٩٥٤س)�
)' / أ�$#ل٢٨ا� م8
	 �4'ار3 �
  ١٩٥٤أ�'�C / ن���ن٢٦ا�
8رخ �	 ) ١٧-د( أ�> ٥٢٦وا1ج�
   ٣٩، و��NI� �4م ا�
�دة ١٩٦٠�#ن�HI / J�'ان٦: ��ر�F ��ء ا����ذ

  ا���)�ج�
  ا�S'اف ا���م�6 ا�
���Q��6،إن 


	 �4W#ق اUن��ن ا�Tي أ�'�J ا��
��Q ا��Qم� ��Qن ا�XUة وا�W�
إذ �]Q#ن �	 ا�)�رهY أن م��Zق ا�مY ا�

��H، ١٩٤٨د��
)' / آ�ن#ن ا�ول�١٠\مY ا�
�W�ة، �#م �
�� ج
�� ا�)�'، دون �، �� أآ�ا م)�أ وج#ب 

  ���4W#ق وا�W'��ت ا�س�س��،
Q[� ا�)��` ������ص وإذ �aم�
�ة م��س)�ت $	 اه� 	� bة �� �'ه��W�

� ا�مY ا�cأن م� Yره�(�#ن �	 ا


	 ا������ أوس� م
�رس� م
3Ta� ��N ا�4W#ق وا�W'��ت ��Q� 6
[�
	 ا������ و�Iو�b جa�ه� أن ��
  ا�س�س��،


#ز٢٨�#م وإذ �]Q#ن �	 ا�)�رهY أن ا1������ ا���ص� �#�� ا�Xج6�d، ا�
4Q#دة � / J��#�١٩٥١ C
�� 1 ،

	 ا������ 1 ��
	 ا������ إ1 أو�hd ا�T�6 هY 1جd#ن �	 ا�#�b ن��J، وأن ه��ك آ�Z'�6 م6 ��م6 

،�������$h ا1 Ya�$ i(j��  
���ق دو�	،�� J���W�
	 ا������ و����Y�c و��  6�W��
  وإذ �'ون أن م6 ا�

  : و�� ا��4#ا $	 ا��NIم ا������
  أ�NIم �م�: ��C0 ا�ولا

  ١ا�
�دة 
 k$j0م <�'Q���Y ا������" "  

١ . k$j0م 	�Q� ،������
	 ا������"�o'اض ه3T ا1��" �a�� ��Sدو�� م#ا ��3 أ'(�Q�، ا���p ا�Tي 1 
�aQ�'�� q[�4
�.  

٢ .��������i(j ه3T ا1 1:  
�'ه" ١"#�
��� أو م���ة W� ����I ن#Q�
�� 6�Tا����ص ا� 	$� �Ya ه��d م6 ه��dت ا�مY ا�
�W�ة أو 

�ة ��

��� أو ا�W��� ن#Q�
وآ��� م6 وآ�1��o �a' م�#��� ا�مY ا�
�W�ة ��8ون ا�Xج6�d، م� اس�
'وا ��
  ا�
Tآ#رة،

�	 ا�)$� ا�Tي ا��Tو3 م�Nن� ��Uم�Ya أن �Ya م6 ا�4W#ق " ٢" �0��
�Q�)' ا��$�jت ا� 6�Tا����ص ا� 	$

C ا������ ذ�h ا�)$�،و$�Ya م6 ا�#I زمX� اج)�ت م�  

٣ .Ya�4د ��ن�X� ���دواع ج '�#�� 6�Tا����ص ا� 	$:  
ار�N)#ا ج'�
� �� ا��Xم أو ج'�
� I'ب أو ج'�
� �� اUن��ن��، ���
�Q	 ا�Tي �04�3 ا�N0#ك ا��و��� ) أ(

،Y3 ا��'ائTم ���ن ه�NIأ 	$ p�$� �#�#
  ا�
��J،ار�N)#ا ج'�
� ج��
� o) ب( Ya�#(� C(� Ya�س��س�� خ�رج �$� إ��م '�  
  .ار�N)#ا أ�1�Q م]�دة �
�4ص� وم)�دئ ا�مY ا�
�W�ة) ج(

  ٢ا�
�دة 
  ا��Hام�ت �م�

��Y ا������، إزاء ا�)$� ا�Tي �#ج� ��J، واج)�ت ��'ض $�J �#جJ خ�ص أن ���0ع  p�� Cآ 	$
� J��
�J وأن ���4� �����ا��' ا�
��Tة cوأن Jم�4#ان���Qم ا��c��0ن� ا��.  

  ٣ا�
�دة 
H��
�م ا��  


��H مw�I 6 ا�0�Q' أو ا���6 أو �$� �
	 ا������ دون �� 	$ �������i(j ا��ول ا�
���Q�ة أ�NIم ه3T ا1
���
  .ا�



  ٤ا�
�دة 
  ا���6

�$	 ا��C ذات ا�' Ya� '�#�
	 ا������ ا�
#ج#د�6 داخC أرا���a م�Qم$� ��
�k ا��ول ا�
���Q�ة � ��
Yو1ده� ����'��� ا���ا� '��#� ��'Iو ����ا�� Yئ'ه�Q� رس��
$	 صI ��Q'�� م �a��Sا#
� �I#�

  .ا�

  ٥ا�
�دة 
������
HQل 6 ه3T ا1� �I#�

  ا�4W#ق ا�

 6
	 ا������ �
HQل ��Q� ة���Q�دو�� م �aW�
��	 ه3T ا1������ م��� X�� 4I#ق أو مHا��  YNI أي '(�Q� 1
���  .���ه3T ا1

  ٦ا�
�دة 
�	 ن�2 ا�c'وف")�رة "  

)�رة  	�Q� ،�������	 ن�2 ا�c'وف"�o'اض ه3T ا1 " iW� ��

	 ا������ م6 أجC ا���� 	$
��، أن �
 iWا ا�Ta� ��
�4$ �
�ة أو (م�، أن ���#�	 آ��� ا�
�j$)�ت ا��	 �4�]	 م6 ا��'د ا��Qدي �$�Q�
�$h ا� �
و1 س�

��Y ا������، ��س���Zء �$h ا��	 �W#ل Q�(S��a دون اس����ء ��Y ) �'وط ا�
N#ث وا��Uم� 6N� Y� #�
�a� ا������.  

  ٧ا�
�دة 
CZ
��ء م6 ا�
�Qم$� ���Uا  

١ . �a�$م�Qة م���Q�
��Qم$Ya ا��و�� ا� ،C[�
	 ا������ م�Qم$� أ��$	 م�Qم$�  ��������p ه3T ا1 1 �
Z�I
�م� zج�ن\�.  

٢ .	
�� ��
��ء، $	 أرض ا��ول ا�
���Q�ة، ��
�� جU�� ،Ya�إ��م 	$ ا������، �Q� م'ور ثXث س�#ات 
CZ
��� ��Q�'��م$� ا��Q
  .م6 �'ط ا�

٣ . '�#��XQ، م� �م  �a� 6�$آ�ن#ا م8ه 	�ا� ��اH

	 ا������ ا�4W#ق وا��� kة م����Q�دو�� م Cآ Cاص#�
 ������  .إزاء ا��و�� ا�
Tآ#رةم�Qم$� ���
CZ، ���ر�F ��ء ن��ذ ه3T ا1

٤ . ��#4I ،CZ
�' م�Qم$� ���#�
	 ا������، م� �م �� kن�� م��Nإم 	� <jQ6 ا��Q� ة���Q�
��c' ا��ول ا�
�� إ�	 �$h ا��	 �8ه$�a� Ya ا��4'��ن ��U�� ��اH٣ و ٢وم CZ
��ء م6 ا�
�Qم$� ���Uا CQن�� ج�Nإم 	� h�Tوآ ،


	 ا������ 1 �����
C أ���ص� ��6 ���	 ا��4' �a�$  |٣ و ٢#�#ن ا��'وط ا�
�0#ص 
٥ . 6�� و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٣ $	 ا�4W#ق وا�
Hا�� ا�
Tآ#رة �	 ا�
#اد ٣ و ٢��i(j ج
�� أ�NIم ا��4'

٢٢������$��a ه3T ا1 p��$	 ا�4W#ق وا�
Hا�� ا��	 1  i(j�� �
  . م6 ه3T ا1������ آ
  ٨ا�
�دة 

��ء م6 ا���ا��' ا1س�Uئ��ا��Z  
 6�I��i$Q ا�م' �����ا��' ا1س���Zئ�� ا��	 �
6N أن ���T �� أ���ص أو م
�$�Nت أو مk��0 م#ا�S	 دو�� 

��Y ا������  p�� أي 	$�i�(j ه3T ا���ا��'  6
��� ا��و�� ا�
���Q�ة �أج�)�� م6����I ،���Q أو س��6�4، 

C س���4 ه3T ا������I �� Jد آ#ن'�
� .
�i�(j ا�
)�أ و$	 ا��ول ا� �aQ�'�� q[�4
� ��j������Q�ة ا��	 1 

�	 ه3T ا�
�دة أن �4#م، �	 ا�1�Wت ا�
��س)�، �
�k إ��ءات �
CZ ه18ء ا����ص  J�$ا��Qم ا�
�0#ص 

	 ا��������.  

  ٩ا�
�دة 
 ���8
  ا���ا��' ا�

و �	 �o'3 م6 ا�c'وف ا���j'ة ��2 �	 أي م6 أ�NIم ه3T ا1������ م� �
�� دو�� م���Q�ة، �	 زم6 ا�W'ب أ
 b(Z� �
Z�، ر	ا�4#م �a3 أس�س�� �م�'(�Q�وا1س���Zئ��، م6 أن ���T م�8�� م6 ا���ا��'، �p�� iW م6�Q، م� 

 J���I 	��$h ا���ا��' �'وري  	$��Y ا������ ����CQ وأن ا�4�Uء  pا ا���Tة أن ه���Q�
��$h ا��و�� ا�
  .�k��0 أم��a ا�4#م	

  ١٠ا�
�دة 
  اس�
'ار�� ا��Uم�


�� ا��Zن�� ونC4 إ�	 أرض دو�� م���Q�ة، . ١��Qب ا�'Wل ا�Xا خ'�� �Qا������ �� أ� Y�� p�� ن#N� 6�I
�	 أرض ه3T ا��و�� ��3 �
���Z إ��م� �'Tا��4'ي ه Jث#Nة م'�� '(�Q� ،�a�� �
  .و�N#ن م�4

��Y ا������ �� أ�Q� ��'ا أث��ء ا�W'ب ا. ٢ p�� ن#N� 6�I د� Yة، ث���Q�6 أرض دو�� م
�� ا��Zن�� ��Q�
�� إ��م�J ا�����4 وا�Ta� �4IXا ا�Q�Uد ا��4'ي، م6 '�� '(�Q� ،�a��إ��C(� �a ��ء ن��ذ ه3T ا1������ ����T م�4م� 

�Qj4م� '�o ة�Iة وا'�� ���Z
� ،�Qj4م� '�o إ��م� z$j��  .أجC أ�� أo'اض 



  ١١ا�
�دة 

# ا��������  ا�)�Wرة 

� 'c��$Y دو�� م���Q�ة،  ��'�
� آ�]�ء �	 Y��S س���� c�ن �0#رة م�#$
Q� 6�Tا������ ا� 	
�� ���I 	
 iث�ئ#� Yه��وH�
	 ا������ ه18ء ��1س�4'ار �	 أر��a و��Q� ح�
�	 إم�Nن�� ا�� <jQ6 ا��Q� 3 ا��و��Tه

$	 ا��0#ص، 1س�4'اره ،X�a�� �aأر� 	$�	 �$� ~خ'س�'، أو �	 �)#�Ya م�8��  Y .  
  ا�#�� ا��4ن#ن	 : ا��C0 ا��Zن	

   ١٢ا�
�دة 
  ا�I#ال ا�����0 

١ .6S#م J� 6N� Y� إذا J�أو ��4ن#ن �$� إ��م ،J�S#ا������ ��4ن#ن �$� م Y��Q� ��0ال ا���#Iا� �[��.  
6 أI#ا�J ا�����0، و1 س. ٢ �

� ا�4W#ق �W�'م ا��و�� ا�
���Q�ة 4I#ق ��Y ا������ ا�
N��)� وا���ج�

 h$��	 �#ان�6  �a�$
�ل ا��N$��ت ا�
�0#ص N�]�ء 1س�ا�1 �� h]� ذ���أن  	$�)H��� �jواج، '
ا�
��'�� ا��و�� ا�
Tآ#رة  �a� ف'�Qآ�ن س� 	�4#ق ا�Wم6 ا� �Iوا 	�Q
ا��و��، و�'� 6N��j أن �N#ن ا�iW ا�

��Y ا������ �0�� J(Iص� k(0� Y� #�.  
  ١٣ا�
�دة 

  #ال ا�
�4#�� و�o' ا�
�4#��م$��N ا�م
 ،�I#�

�N#ن �	 أي �Iل أدن	 ر��� م6 �$h ا� 1 ،��N

�k ا��و�� ا�
���Q�ة ��Y ا������ أ�]C م�Qم$� م�

�م�، �	 م� ��I�� i$Q���ز ا�م#ال ا�
�4#�� و�o' ا�
�4#�� وا�4W#ق ا�خ'ى  zوف، �\ج�ن'cن�2 ا� 	�
�)�a� �j، و��U���ر و�o'3 م6 ا'
�$0 �
$��N ا�م#ال ا�
�4#�� و�o' ا�
�4#��ا��
  .�4Q#د ا�

  ١٤ا�
�دة 
 ��  ا�4W#ق ا����� وا�
$��N ا���0


��� ا�
$��N ا���0��، آ�1خ�'ا�ت وا���0م�Y أو ا��
�ذج وا�XQم�ت ا�
��$� وا�س
�ء ا����ر��، I م��ل 	�
��
$Qل ا�د��� وا����� وا��

��� ا�4W#ق $	 ا�I م��ل 	���Y ا������ �	 �$� إ��م�J ا�
Q��دة و k�
� ،

 ���
Wة ا�خ'ى ن�2 ا����Q�
�	 إ�$�Y أي م6 ا��ول ا� k�

#ا�S	 ذ�h ا�)$�، و�� �I#�


��� ا�Wن�2 ا�

#ا�S	 �$� إ��م�J ا�
Q��دة� Y�$�Uا hذ� 	� �I#�

  .ا�

  ١٥ا�
�دة 
  iI ا1ن�
�ء �$�
��Qت


	 ا�������
�k ا��ول ا�
���Q�ة ��4
�6 �0#رة ن�cم�� �	 إ�$�
�a، �0�د ا��
��Qت �o' ا����س�� 
� ا�
�	 ن�2 ا�c'وف، �
#ا�S	 �$� أج�)	 ،k�
� ��N
�� ا�'�k وا�����4ت ا�
���a، أ�]C م�Qم$� م�a��
  .و�o' ا�

  ١٦ا�
�دة 
Yآ�W
  iI ا����4	 أم�م ا�

��Y ا������، $	 أرا�	 ج
�� ا��ول ا�
���Q�ة،. ١ p�� CN� ن#N�Yآ�W
  . iI ا����4	 ا�W' أم�م ا�
٢ . �a� ��
��Y ا������، �	 ا��و�� ا�
���Q�ة مCW إ��م�J ا�
Q��دة، ���2 ا�
�Qم$� ا��	 �� p�� Cآ ��
��

��ء م6 �
�ن أداء Uة ا�4]�ئ�� وا���
�	 ذ�h ا� �
� ،Yآ�W
ا�
#ا6S مiI w�I 6 ا����4	 أم�م ا�
J� م#NW
  .ا�

��Y ا������، �	 �o' �$� إ��م�J ا�
Q��دة م6 �$�ان ٢ ا��	 ����و��a ا��4'ة �	 م� ��i$Q ���م#ر. ٣ k�
� ،

#ا�S	 �$� إ��م�J ا�
Q��دة� �a�� �I#�

  . ا��ول ا�
���Q�ة، ن�2 ا�
�Qم$� ا�

w��Zا� C0ا�� :z�Nل ا��
  أ
  ١٧ا�
�دة 


C ا�
�ج#رQا�  
�4
�6 �0#رة. ١

	 ا������ ا���
�k ا��ول ا�
���Q�ة � 	��N#ن  1 ،��N
 ن�cم�� �	 إ�$�
�a أ�]C م�Qم$� م

 C
�	 ن�2 ا�c'وف، �	 م� ��iW� i$Q م
�رس�  zدة �\ج�ن� k�
�أ�� �Iل أدن	 م#ا��ة م6 �$h ا��	 
  .م�ج#ر


	 ا������ . ٢���	 أم' ا���ذ ��ا��' �
��واة 4I#ق ج
�� ا����ص  <jQ6 ا��Q� ة���Q�
��c' ا��ول ا�
a��S4#ق م#اW� �a6 دخ$#ا أرا���Tا������ ا� Y��
C ا�
�ج#ر، و$	 وجJ ا��0#ص 4I#ق Qا� w�I 6م �


4�q[ �'ام� ��$z ا��� ا��Qم$� أو خ�j 1س�4�ام م�aج'�6�.  
  ١٨ا�
�دة 

'Wا� C
Qا�  



�N#ن �	 أي  1 ،��N
�4
�6 �0#رة ن�cم�� �	 إ�$�
�a أ�]C م�Qم$� م

	 ا������ ا���
�k ا��ول ا�
���Q�ة �
 C
�	 م
�رس�  iW��� i$Q�� م� 	��م� �	 ن�2 ا�c'وف،  zج�ن\� �I#�

�Iل أ�C ر��� م6 �$h ا�

�	 إن��ء �'آ�ت ���ر��  h�Tرة، وآ���وا� ��ف ا���و'Wوا� ��Ya���W ا���ص �	 ا�Hرا� وا���0
��  .وص��

  ١٩ا�
�دة 
  ا�
6a ا�W'ة

�4
�6 �0#ر

	 ا������ ا���
�k ا��ول ا�
���Q�ة � ��'�Qدات م�a� ن#$
W� إذا آ�ن#ا ،�a
ة ن�cم�� �	 إ�$�
$	 أ1  ،��N
�	 ا��و�� و�'o)#ن �	 م
�رس� مI ��a'ة، أ�]C م�Qم$� م �0��
��a مC(� 6 ا��$�jت ا�

�م� �	 ن�2 ا�c'وف zج�ن\� �I#�

�N#ن �	 أي �Iل أ�C ر��� م6 �$h ا� .  
  ا�'���: ا��C0 ا�'��
  ٢٠ا�
�دة 


  6�4ا��#ز�� ا�
�'ة ���4�ر #�

#م	 �$
����ت �o' ا�Qا� ��#ز�ا� J� �[��ن و�Nم ا��#
 	$ i(j�� 6��4�
� وج� ن�cم Z�I

6��Sا#

# ا������ م�Qم$� ا��� Cم�Q� ،	��Nا�.  
  ٢١ا�
�دة 

  اUس�Nن
j$اف ا��'�U �Qأو خ�� �
c4#ان�6 أو ا�ن$� �Qع خ��#�#

� ��p اUس�Nن، و�4�ر م� �N#ن هTا ا��� �

 	$ ،��N
�4
�6 �0#رة ن�cم�� �	 إ�$�
�a أ�]C م�Qم$� م

	 ا������ ا���
�k ا��ول ا�
���Q�ة �ا��Qم�، 
�م� �	 ن�2 ا�c'وف zج�ن\� �I#�

  .أ1 �N#ن �	 أي �Iل أ�C م6 �$h ا�

  ٢٢ا�
�دة 
 	
  ا��Y�$Q ا�'س

١ .
� �I#�


	 ا������ ن�2 ا�
�Qم$� ا���
�k ا��ول ا�
���Q�ة ��	 م� ��p ا��Y�$Q ا�و�	 �a��Sا#.  
٢ . Cال أ�#Iل م6 ا��I أي 	�$	 أ1 �N#ن  ،��N

	 ا������ أ�]C م�Qم$� م��
�k ا��ول ا�
���Q�ة �

�'وع ا���o Y�$Q' ا�و�	، وخ�ص�  p�� م� 	��م� �	 ن�2 ا�c'وف،  zج�ن\� �I#�

ر��� م6 �$h ا�
$	 ص�Q� م����Q ا��راس�، وا1�'اف � 	� �I#�


�� ا�$Qرس�� وا��رج�ت ا��

0���ت وا���aدات ا���

��ء م6 ا�'س#م وا�����N>، و��4�Y ا�
�k ا��راس��Uا���رج، وا.  
  ٢٣ا�
�دة 

  ا�oUث� ا��Qم�
�	 م��ل  �a��Sا#
� �a�$م�Qم �a
�4
�6 �0#رة ن�cم�� �	 إ�$�

	 ا������ ا�����QمC ا��ول ا�
���Q�ة 

�ة��
  . ا��Qم�ا�oUث� وا�
  ٢٤ا�
�دة 

	�

C وا�]
�ن ا1ج�Qا� ��'��  
١ . p�� م� 	� �a��Sا#
� �a�$م�Qم �a
�4
�6 �0#رة ن�cم�� �	 إ�$�

	 ا������ ا�����QمC ا��ول ا�
���Q�ة 

  :ا��8ون ا������

� أو �U'اف ا��$�jت اUدار��) أ(c4#ان�6 وا�ن$� �Q3 ا��8ون خ��Tود آ#ن ه�I 	� :� �
�J ا�ج' �


C، وا��Qت ا����CN جHءا م6 ا�ج'، وس� bئ$�� إذا آ�ن�Qن�ت ا��Uا ،�����Uا C
Qت ا����)�ت ا���ص� ���'
 z�ر��ة وا�T

C، وا��$Q6 ا��� qا�دن �Wل، وا�H�
�	 ا� C
Qا� 	$� ا�ج'، وا��4#د #��
وا1ج�زات ا�

،���

C ا��Q4#د ا��'ه� #�
C ا����ء وا�I�اث، وا1س���دة م6 ا�
Hا�� ا��	   ا�
�a	، و
	 ) ب(�

C وا�م'اض ا�
���a وا�م#م� وا�
'ض ا��NIم ا��4ن#ن(ا�]
�ن ا1ج�Qا���ص� ��ص���ت ا� ��

 	$ �
cا�4#ان�6 وا�ن p��وا�H�Q وا����#خ� وا�#��ة وا�)���j وا�)�ء ا��Qئ$��، وأ�� S#ارئ أخ'ي 
	�
  :، ره�� ����4#د ا��	 �� ��'��a)ج�a$Q م�
#�� ���cم ا�]
�ن ا1ج�

�a�ف �$��Wظ $	 ا�" ١" �
��)�ت مXئ'�  4W#ق ا�
N��)� أو ا��	 ه	 ��� ا1آ���ب،
�ن� ا�NW#م�� ا�N$�� أو ا��Hئ�� " ٢"Uم� خ�ص� ���ن ا�NIض أ'��
� خ�ص� �)$� ا��Uم� �� cان�6 أو أن#�

�#ن �'وط #��� 6 1�Tص ا����\� �#��
�ن�ت ا�Uم�، و���ن ا�Qم6 ا�م#ال ا� �a$م�N� �#��
ا�
� z��4�ي �ديا�
��ه
� ا�
�'و�� �
�k را.  


C أو م'ض م�a	 1 ���ث' �#�#ع م�Nن . ٢��Y ا������ ������ إص���  p�� ة��6 و ��#Q�ا� iI إن
  .إ��م� ا�
��iW خ�رج إ�$�Y ا��و�� ا�
���Q�ة

��a أو ا��	 �
6N أن �4Q�ه�، وا���ص� �����Wظ . ٣�46 ا1�����ت ا��	  �
��CQ ا��ول ا�
���Q�ة ا�
Hا�� ا���ج




	 ا������، دون $	 ا��Q� �$م�� ،	�
�4W#ق ا�
N��)� أو ا��	 ه	 ��� ا1آ���ب $	 ص�Q� ا�]
�ن ا1ج�
���Q
$	 ا1�����ت ا� �Q�#
  .أن �'�6a ذ�h إ1 ��س����ء ��Y ا������ �$�'وط ا�
j$#�� م6 م#ا�S	 ا��ول ا�

�	 إم�Nن�� جCQ ا1�����ت ا�. ٤ <jQ6 ا��Q� ة���Q�
��c' ا��ول ا� k(0�
�ث$�، ا����Tة ا�
�Q#ل أو ا��	 �� 


	 ا��������Q� �$ن، ��م�NمUة، �4�ر ا���Q�م '�o ة ودول���Q�
  . ن��Tة ا�
�Q#ل ��6 ه3T ا��ول ا�

  ا���ا��' اUدار��: ا��C0 ا���م2
   ٢٥ا�
�دة 

�ة اUدار����
  ا�
�دة . ١ z$j����م� �N#ن م6 ��ن م
�رس� ��Y ا������ J� �4I أن  J�$م���ة س$�jت �$� أج�)	 ��TQر 

 C(� 6ة م���
��م�6 ه3T ا� 	$ �aأرا�� 	$��Y ا������  Y�4� 	�ة ا����Q�

C ا��ول ا�Q� ،�aا�'ج#ع إ��
�a���a ذا�j$س.  


	 ا������، أو ���0�ر �Ya ���'ا��a، ا�#ث�ئi أو ١�0�ر ا��$�j أو ا��$�jت ا�
Tآ#رة �	 ا��4'ة . ٢��Q� 
�J ا�#���S أو �#اسj��aا���aدات �j$س C(� 6دة، م�  .ا��	 ��'ي إص�اره� �\ج�)	، 

٣ . C(� 6م zج�ن\� Y$���4#م ا�#ث�ئi أو ا���aدات ا��0درة $	 هTا ا��W# م�4م ا�N0#ك ا�'س
�� ا��	 
�a�Wم ص� b(Z� Y� ة م��
�Qم Cc��Ya ا�#���S أو �#اسj��a، و�j$س.  

���a ا�
Q#زون، ��#ز اس����ء رس#م ��4ء ا���م�ت ا�
Tآ#رة �	 ه3T ره�� ���1�Wت ا��	 �
6N أن . ٤ 	�Z���
��d م� م� ��'ض $	 ا�
#ا6��S م6 رس#م ��4ء �N�وم ����Q3 ا�'س#م مTن ه#N��	 أن (�� 6Nدة، و��
ا�


�ث$�
  .ا���م�ت ا�
٥ . 6��
2 أ�NIم ه3T ا�
�دة ���
�د�  .٢٨ و 1٢٧ 

  ٢٦ا�
�دة 
 C4��ا� ��'I  

 Cآ k�
� C4��وا� Ya�إ��م CWر م���اخ iI �a
�4
�6 �0#رة ن�cم�� �	 إ�$�

	 ا������ ا���ا��ول ا�
���Q�ة 
�م� �	 ن�2 ا�c'وف zا�ج�ن 	$ i(j�� �
cأن ��ره�� �� hن ذ�#N� أن 	$ ،�a6 أرا��
� 'Wا�.  

  ٢٧ا�
�دة 
��#aت ا����j�  

 Y�� p�� CN� ��0�� ��#ه ���j� ة���Q�

$h وث��4 س�' �0�ر ا��ول ا�� 1 �a
ا������ م#ج#د �	 إ�$�
�Wص��.  

  ٢٨ا�
�دة 
  وث�ئi ا���'

�4
�6 �0#رة ن�cم�� �	 إ�$�
�a وث�ئi س�' ��
Ya��N م6 ا���' إ�	 

	 ا������ ا���Q� ة���Q�
�0�ر ا��ول ا�
Qم ا��cأو ا�� 	�S#م6 ا���� C0����z$j خXف ذ�h أس)�ب ��ه'ة  Y� م� ،Y�$�Uا اTم . �مخ�رج ه�NIأ i(j��و

و�$�ول ا�
���Q�ة إص�ار وث��4 س�' م6 هTا ا��#ع �p�� CN . م$iW ه3T ا1������ �0�د ا�#ث�ئi ا�
Tآ#رة
�a��و$��a خ0#ص� أن ��6�Q� 'c ا�jQ> إ�	 اص�را وث��4 س�' م6 هTا ا��#ع �
6 . ~خ' ��Y ا������ �#ج� 

a�وث��4 س�' م6 �$� إ��م 	$
	 ا������ ا�
#ج#د�6 �	 إ�$�
�a��TQر $�Ya ا�0W#ل ��  .Y ا���cم�� م6 
  ٢٩ا�
�دة 

  ا�)�ء ا�]'�)��
١ . '���� ،�a��
�� bآ�ن ��أ ،zء أو رس#م أو �'ائ�(
	 ا������ أ�� أ�� C�
W� 6
��� ا��ول ا�
���Q�ة �

�	 أI#ال م
�ث$� �aئ����اس 	�0ر إ�� �� 	�ة أو ا���#��
  .أو ��#ق �$h ا�
٢ . 	� 2�� �4$Q�

� ا�cا������ ا�4#ان�6 وا�ن 	
�� 	$ i(j�أ�NIم ا��4'ة ا�����4 م� �W#ل دون أن 

��#aت ا����j� �a�� �
  .���'س#م ا�
�0$� ��ص�ار ا�#ث�ئi اUدار��، �
  ٣٠ا�
�دة 

  نC4 ا�
#ج#دات

$#3 إ�. ١I م� C4�� ،�a�
cوأن �a�4 �4#ان���
	 ا������، و��Q� ة���Q�

k ا��ول ا���	 أر��a م6 م#ج#دات 

J��  .إ�	 �$� ~خ' س
Ya� k ��1ن��4ل إ��J �04� ا1س�4'ار 

# ا������ �$�
�ح �C4�� Ya أي م#ج#دات . ٢�� �a4�م� 	�ت ا��($jا� 	إ� <jQ6 ا��Q� ة���Q�
��c' ا��ول ا�

J�4ل إ���1ن�� Ya� k
  .أخ'ي �Ya، أ��
� وج�ت، �W��ج#ن إ��X� �aس�4'ار �	 �$� ~خ' س
�٣١
�دة ا  

  ا�j'د



�j'د ا��و�� ا�
���Q�ة ���0 ��Y ا������ م#ج#دا �	 إ�$�
�a �0#رة ن�cم�� إ1 �س)�ب ��i$Q ���م6 . ١ 1
  .ا�#�S	 أو ا���cم ا��Qم

$��a ا��4ن#ن. ٢ p�� 	�ج'ائ�� ا�U�4 �\ص#ل ا�و�� 1 . z���S T'د مCZ هTا ا���p إ1 �j)��4 �4'ار م��T و
 Y��Q� k
��z$j خXف ذ�h أس)�ب ��ه'ة ��C0 ���م6 ا�#�S	، ��ن �4�م ����ت Uث)�ت أن �� Y� ا������، م�


Ta� J$Zا ا��'ض أم�م س$�j م���0 أو أم�م ��p أو � Cوآ� J� ن#N�ف و��d�ا1س iI رس�
�'اء�J، و��ن �
�0��
  .أآZ' م6���Q خ�0�0 مC(� 6 ا��$�j ا�

٣ .pا ا���Tه CZة م���Q�

�k ا��ول ا��
2 خJ�#(� �a�X �0#رة ن�cم�� �$�� ��#4Qم �$aا������ م Y��Qا� 
�	 أن �i(j، خXل ه3T ا�
a$�، م� �'ا3 �'ور�� م6 ا���ا��' . �	 �$� ~خ' �a4W� ة���Q�
و�W��� ا��و�� ا�

  .ا��اخ$��
  ٣٢ا�
�دة 

  ا����2 
a�ج��� YaWا������ وم� 	
���، و�)Tل $	 ا��0#ص آC م� ��Ca ا��ول ا�
���Q�ة �4�ر اUم�Nن اس���Qب 

6N
�	 وس� �aQ�C��Q إج'اءات ا����2 و����� أ)�ء ورس#م ه3T اUج'اءات إ�	 أدن	 I� م .  
  أ�NIم �م�: ا��C0 ا���دس
  ٣٣ا�
�دة 

 	�S#ا� ��'��ول ا�����  ا�
Q$#م�ت ا��	 

�3 م6 �#�Q� �� �
�4#م ا��ول ا�
���Q�ة ��Xم ا�م�6 ا��Qم �\مY ا�
�W�ة � 3Tه i�(j� ����N� �
cان�6 وأن

������  .ا1
  ٣٤ا�
�دة 

��#�� ا�
��ز�ت   
 �
NWم 	ل إ��W� ،�4 أخ'ي�'j� J$I رTQ��و ،�a4�(j�آC نHاع ���� ��6 أS'اف ه3T ا1������ I#ل ����'ه� أو 

  .ا�Q�ل ا��و��� ���ء $	 z$S أي م6 ا�S'اف �	 ا��Hاع
  ٣٥ا�
�دة 

  ا��#��� وا���0�i وا1ن]
�م 
١ . q�I ة�W�
�	 م4' ا�مY ا� ���#�$� ������  |١٩٥٥د��
)' / آ�ن#ن ا�ول٣١�Q'ض ه3T ا1
٢ .�a�$ ��#�  :و�����j أن 
�	 ا�مY ا�
�W�ة،) أ( #[  أ�� دو�� 

	 ا������،) ب(�� ��#� 	�Q

' ا�مY ا�
�W�ة ا��]# د�W� b]#ر م8 '�o دو�� أخ'ي ��أ  
  .��Qم� �\مY ا�
�W�ة �� د��a إ�	 ا��#��� أو ا1ن]
�مأ�� دو�� �N#ن ا��
��Q ا) ج(
٣ .i��0�$� ������  .و�#دع صN#ك ا���0�i ��ي ا�م�6 ا��Qم �\مY ا�
�W�ة. ��]� ه3T ا1
�	 ا��4'ة . ٤ �aر إ����
و��4 ا1ن]
�م ����اع صh .  م6 ه3T ا�
�دة أن ��]Y إ�	 ه3T ا1�������٢$�ول ا�

Qم ��ي ا�م�6 ا��
  .�م �\مY ا�
�W�ةان]
  ٣٦ا�
�دة 

	
�$�Uق ا�(jا1ن ���  
��� دو��، �� ا��#��� أو ا���0�i أو ا1ن]
�م، أن �Q$6 أن ه3T ا1������ س��
C ج
�� ا�����Y ا��	 . ١

�aم� 'Zأو أآ �Iأو وا 	ا��و� ��Q0ا� 	$ �a$Z
� . 3Tء ن��ذ ه�� F�ر�� 	�Xن Uا اTل ه#Qن م���)�أ س'�و
����  .�� إزاء ا��و�� ا�
���Qا1

٢ . Yم �\م�Qا�م�6 ا� 	إ� J#ج�ر �Q��� �������#س�� ن�jق �
#ل ه3T ا1 Y�� hذ� �Q� 'خ~ bأي و� 	�و
ا�
�W�ة و�k(0 س�ري ا�
�Q#ل ا���اء م6 ا��#م ا���6�Q ا�Tي �$	 اس�Xم ا�م�6 ا��Qم �\مY ا�
�W�ة هTا 

��
� ج�ء �4I1ا�Q�Uر، أو م6 ��ر�F ��ء ن��ذ ه3T ا1a�أ ،���Q
  .���� إزاء ا��ول ا�
�� ا��#��� أو ا���0�i أو . ٣ ،�a� Xم�� J$Q�� ،������و�	 م� ��Y������� i$Q ا��	 1 �#س� ن�jق ا1

 �Q� �a� Xم�� �������	 إم�Nن�� ا���ذ ا��j#ات ا�Xزم� ��CQ انj)�ق ه3T ا1 ���Qدو�� م Cآ 'c��ا1ن]
�م، 
  .�]�ء ذ�h �س)�ب دس�#ر��، $	 م#ا�NI �4#م���aا�0W#ل، �� ا�

  ٣٧ا�
�دة 
  ��� ا��و�� ا1��Wد��

�i(j ا��NIم ا������ ،��Hم'آ '�o أو ��د�W��N#ن ا��و�� ا 6�I:  
�4 �
6 ا�#1�� ا���'��j$�$� ��Q ا���'���Q ا1��Wد��، �N#ن ) أ(�
#اد ه3T ا1������ ا��	 � i$Q�� م� 	�

1��Wد��، �
6 هTا ا���jق، ن�2 ا��Hام�ت ا�S'اف ا��	 ���b دو1 ا��Wد��،ا��Hام�ت ا�NW#م� ا  




��$> ا��ول أو ا�#1��ت أو ) ب(� ��Q�'��ا� ��6 ا�#1
� �4�
#اد ه3T ا1������ ا��	 � i$Q�� م� 	�و
��Wد و�o' ا�
$Hم�، و��c�$� �4م ا��س�#ري �Taا ا1��Wد، �����ذ إج'اءاتX� ن�#N
�4#م ا�
�QS�4ت ا� ،��Q�'�� 

 3Tه 	� ��$��
ا�NW#م� ا1��Wد�� �	 أ�'ب و�b م
���I�� 6N ه3T ا�
#اد، م� �#ص�� إ������، إ�	 ا��$�jت ا�
  ا��ول أو ا�#1��ت أو ا�
�QS�4ت،

'S 6�i ا�م�6 ا��Qم ) ج( hذ� z$j��Hود ا��و�� ا1��Wد�� ا�j'ف �	 ه3T ا1������ أ�� دو�� م���Q�ة أخ'ي 
�	 ا1��Wد وا�#I�ات ا�
N#ن� �J ���ن أي �\مY ا� �a� ل#
Q

�رس�ت ا�

�W�ة �)��ن 6 ا��NIم ا��4ن#ن�� وا�

  .YNI م6 أ�NIم ه3T ا1������، م)��� م�ي ا�
�Q#ل ا�Tي أj	 �J ��ج'اء ��'�Q	 أو ��ج'اء ~خ'
  ٣٨ا�
�دة 

  ا���c�Wت
��اء ��c�Wت ���ن أ�� م#اد �	 ا1������ �o' ا�
#اد ��� دو��، �� ا��#��� أو ا���0�i أو ا1ن]
�م، iI إ. ١
�	 ذ�h ا�
�دة ا�خ�'ة٤٢ إ�	 ٣٣و ) ١ (١٦ و ٤ و ٣ و ١ �
� .  
�	 أي 6�I �'س��� م#ج�a إ�	 �١ي دو�� أ��ت ��c�W و��4 �$�4'ة . ٢ �ac�W� zW�� م6 ه3T ا�
�دة أن 

  .ا�م�6 ا��Qم �\مY ا�
�W�ة
  ٣٩ا�
�دة 

  ��ء ا����ذ 
�	 ا��#م ا���6�Q ا�Tي �$	 ��ر�F إ��اع صh ا���0�i أو ا1ن]
�م ا���دس�). ١ ������  .�أ ن��ذ ه3T ا1
أم� ا��و�� ا��	 �0�ق ا1������ أو ��]Y إ��Q� �a� إ��اع صh ا���0�i أو ا1ن]
�م ا���دس ��)�أ ن��ذ . ٢

��0��a4 أو ان]
�م�aا1������ إزاءه� �	 ا��#م ا���6�Q ا�Tي �$	 ��ر�F إ��اع ه3T ا��و��  hص.  
  ٤٠ا�
�دة 

  ا1ن��Wب
�	 أي �Q��� 6�Iر م#جJ إ�	 ا�م�6 ا��Qم �\مY ا�
�W�ة. ١ ������  .�ي دو�� م���Q�ة أن ���zW م6 ه3T ا1
��ر�F اس�Xم ا�م�6 ا��Qم . ٢ 	$�)�أ س'��ن م�Q#ل هTا ا1ن��Wب إزاء ا��و�� ا�
���Q�ة �Q� م'ور �م 

  .د ��J �'ار ا1ن��Wبا�Q�Uر ا�Tي �'

�دة . ٣$� �4��	 أي �Q��� ،6�Iر م#جJ إ�	 ا�م�6 ا��Qم، أن �٣٦�� دو�� أص�رت أXن� أو إ��Qرا و 6$Q� أن 

6 �
#ل إ�$�Y م� �Q� س�� م6 ��ر�F اس�Xم ا�م�6 ا��Qم �Taا ا�Q�Uر  .ه3T ا1������ س��#�> 
  ٤١ا�
�دة 

'cدة ا���  إ
�	 ه3T ا1������ ����Qر م#جJ إ�	 ا�م�6 ا��Qم �\مCN� Y دو�� م���Q�ة، . ١ 'cدة ا����	 أي 6�I، أن �z$j إ

  .ا�
�W�ة
٢ .z$jا ا�T]�ء، إزاء ه�ا�1 ���#ص	 ا��
��Q ا��Qم� �\مY ا�
�W�ة ����j#ات ا�#اجz ا���ذه�، .  

  ٤٢ا�
�دة 
  ا�Q�Uرات ا��	 �0�ره� ا�م�6 ا��Qم �\مY ا�
�W�ة

��Qم �\مY ا�
�W�ة ��Xم ج
�� ا��ول ا�]�ء �	 ا�مY ا�
�W�ة وا��ول �o' ا�]�ء ا�
Tآ#رة �4#م ا�م�6 ا
٣٥�	 ا�
�دة :  

  ،���٣٥�#���Qت وصN#ك ا���0�i وا1ن]
�م ا��	 ����و��a ا�
�دة ) أ(
Xن�ت وا�Q�Uرات ا��	 ����و��a ا�
�دة ) ب(U��٣٦،  
����و��a ا�
�دة �����c�Wت ورس�ئC سzW ا���c�Wت ا��) ج( 	٣٨،  

�دة ) د($� �4�  ،���٣٩��ر�F ا�Tي �)�أ ��J ن��ذ ه3T ا1������ و
Xن�ت ا��	 ����و��a ا�
�دة ) هـ(Uب وا�Wرات ا1ن��Q���٤٠،  
  .j�٤١$)�ت إ�دة ا��c' ا��	 ����و��a ا�
�دة ) و(

�4�م، ��م آC م6 ا�
#�6�Q أدن�3، ا�
�z�I 6��# ا�ص#ل،  �
� ��  .��م]�ء ه3T ا1������ ��سNI Y#م�Jوإث)�

�ئ� وأر��Q وخ
��I/ ،6'ر �	 ن�#�#رك، �	 هTا ا��#م ا��Zم6 وا��Q'�6 م6 أ�$#لQ���م أ�> و '(
س)�

 Yت ا�م��#�Wم 	�$	 ن��� و�I�ة ����وى �	 ا����W ن0#ص�a ���س)�ن�� واUنH�$N�� وا��'ن���، �#دع 
�
�� �a�� ا��ول ا�]�ء �	 ا�مY ا�
�W�ة و�$�ول �o' ا�]�ء ا�
Tآ#رة ا�
�W�ة و�jQ	 ص#رة م0��� 

٣٥�	 ا�
�دة .  
_______________________  

� صN#ك دو���، ا�
�$� ا�ول، ا�مY ا�
�W�ة، ن�#�#رك، : 4I#ق اUن��ن* #
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