
  ا������ ا����ء ��� ���� أ���ل ا�����
 	� ا���أة

  ا����ت و��	+ ���"��� وا��*�ی) وا&%���م #�"�! ��ار ا������ ا���م�
   ١٩٧٩دی<�=� / آ�%"ن ا:ول١٨ ا��9رخ 67 �٣٤/١٨٠/م. ا���-�ة 

   )١ (٢٧، و��7 :ح��م ا���دة ١٩٨١س=��=� / أی�"ل٣: ��ریD #�ء ا���Cذ
   67 هOP ا&������، إن ا��ول ا:�Mاف

 ،O، و#��ام� ا���د و��ر��ن ا:س�س�>%Rی��ن #-�"ق اRی� ا�� Tق ا:م. ا���-�ة ی9آ� م�U�أن م V-��إذ 
  و#�<�وي ا���W وا���أة 67 ا�-�"ق، 

وإذ ��-V أن ا�R]ن ا�����6 �-�"ق اR%<�ن ی9آ� م=�أ ��م �"از ا�����
، وی��T أن ���� ا��Cس ی"��ون 
م�<�ویT 67 ا���ام� وا�-�"ق، وأن ��W إ%<�ن ح) ا����� #���� ا�-�"ق وا�-�ی�ت ا�"اردة 67 أح�ارا و

 ،\C�ا���[. ��� ا� 

، #�� 67 ذ�^ ا���������  ا�R]ن ا��Pآ"ر، دون أي 
 Wن م<�واة ا�����	ن وا�! �>%Rق ا"�-# T�ا�`�ص T��ا��و� Tی�a�وإذ ��-V أن ��� ا��ول ا:�Mاف 67 ا�

   67 ح) ا����� #���� ا�-�"ق ا&��*�دی� وا&������� وا�7��U�� وا���%�� وا�<��س��، وا���أة
 ��b���T ا&��=�ر ا&������ت ا��و��� ا����"دة #���ی� ا:م. ا���-�ة وا�"آ�&ت ا���`**�، ا��6 # Pخd�وإذ 

  م<�واة ا���W وا���أة 67 ا�-�"ق، 
��ت ا��6 ا������a ا:م. ا���-�ة وا�"آ�&ت ا���`**�، ��aC"ض وإذ ��-V أی�� ا���ارات وا�R]%�ت وا��"ص

  #�<�واة ا���W وا���أة 67 ا�-�"ق، 

 واس� ا��fCق 	� ������^ ا�*�"ك ا��`����،  Tم .hك، ��� ا���Cال ه
وإذ ی<�وره� ا���)، م� ذ�^، :%i & ی

  ا���أة، 
 ا��<�واة 67 ا�-�"ق واح��ام آ�ام� اR%<�ن، وی�� وإذ �b�� إ�� أن ا�����
 	� ا���أة یW�b ا%��aآ� ��=�أي

��=� أم�م م�bرآ� ا���أة، ��� ��م ا��<�واة م� ا���W، 67 ح��ة #��ه�� ا�<��س�� وا&������� وا&��*�دی� 
وا�7��U��، وی�"ق %�" رخ�ء ا������ وا:س�ة، وی
ی� مT ص�"#� ا���C�� ا���م�� Rم��%�ت ا���أة 67 خ�م� 

  �bی�، #��ه� وا�=
 .���وإذ ی<�وره� ا���)، وه� ��ى ا�C<�ء، 67 ح�&ت ا����، & یT�C إ& أد%� %*�! مT ا�Pjاء وا�*-� وا��

  وا���ری! و�7ص ا������ وا�-���ت ا:خ�ى، 
وإذ �9مd# Tن إ��م� ا��mCم ا&��*�دي ا��و�6 ا���ی�، ا���[. ��� اR%*�ف وا���ل، س�<a. إس�aم� #�رزا 67 

  �<�واة #�T ا���W وا���أة، ا�aC"ض #��
وإذ �i%d# O"C &#� مT اس�n*�ل ��7d ا��*W ا��C*�ي و���� أ���ل ا��C*�ی� وا�����
 ا��C*�ي وا&س����ر 
وا&س����ر ا���ی� وا���وان وا&ح�]ل ا:�C=6 وا�<��fة ا:�C=�� وا���خW 67 ا�9bون ا��اخ��� ���ول إذا أری� 

�� آ�م]، �����ل وا�C<�ء أن ی����"ا ��� .a�"�-#  
 T�# ���7 ون��
ی
 ا�<�. وا:مT ا��و���T، و�`��o ح�ة ا��"�� ا��و�6، و�=�دل ا����
م #dن مd� Tن ��وإذ 

���� ا��ول #rj ا��a�m% T� �mC ا&������� وا&��*�دی�، و%
ع ا�<]ح ا���م و& س��� %
ع ا�<]ح ا�C"وي 
=U��� ا���=�د�� 67 ا��]��ت #�Ws 67 T ر��#� دو��� ص�رم� و7����، و�Cل وا��<�واة وا�����+ م=�دئ ا�

���ی�  6 67=C�:ری� وا&ح�]ل ا����-+ ا�<��fة ا:�C=�� وا&س� ���"ب ا�"ا�bا�=��ان، وإ���ل ح) ا�
ا��*�� وا&س��]ل، وآ�P^ مd� Tن اح��ام ا�<��دة ا�"CM�� وا�<]م� ا��R����، ا�aC"ض #�����م ا&�����6 

�-��) ا��<�واة ا���م�� #�T ا���W وا���أة، و 67 ^�P� ����% ،م�aسRوا ،���C�ا�  
�� م�bرآ� ا���أة، ��� !�f��وإی��%� مd# �aCن ا���C�� ا���م� وا���م�� :ي #��، ور�7ه�� ا����.، و���� ا�<�.، 

 ،Tدی��ا�� ��67 �� �Cرآ� م���bأ�*� م ،Wم ا��<�واة م� ا����� ���  
*% ���! ��C��a دور ا���أة ا��m�. 67 رO�7 ا:س�ة و�7 ��C�� ا������، ا�Pي �. ی���ف #i ح�� اvن وإذ 

  ��� %-" آ�مW، وا:ه��� ا&������� �/م"م� و��ور ا�"ا��یT آ����a 67 ا:س�ة و�7 ��nbC ا:��Mل،
 �nbC�ا:��Mل ���f! #�& مT ذ�^ وإذ ��رك أن دور ا���أة 67 اR%��ب & ی�"ز أن ی�"ن أس�س� ������
 #W إن 

 ،Wآ� ����وا���أة وا�� Wا��� T�# ��س. ا��<9و����  
 ^�Pوآ W���� ي��67 ا��ور ا���� ���j�وإذ ��رك أن �-��) ا��<�واة ا���م�� #�T ا���W وا���أة ی��f! إح�اث 

  67 دور ا���أة 67 ا������ وا:س�ة، 

م ��� ��C�P ا��=�دئ ا�"اردة 67 إ��]ن ا����ء ��� ا�����
 	� ا���أة، و��� أن ��`Pa� ،Pا و�� ���ت ا�

 ،Oه��mوم iأ���� ����# 
  ا��jض، ا���ا#�� ا��6 ی��a=�f ا����ء ��� هPا ا�����
  : �� ا���+ ��� م� ی�6

  ا��
ء ا:ول
  ١ا���دة 



 x�f*م �C� ��� أس�س أي ����� أو اس�=��د أو ����� ی�." ا�����
 	� ا���أة":�hاض هOP ا&������ ی
�"ه�T أو إح=�ط ا&���اف ����أة #-�"ق اR%<�ن وا�-�ی�ت ا:س�س�� 67  ،i	ا�hأو أ Oث�ر| Tوی�"ن م \C�ا�

ا����دیT ا�<��س�� وا&��*�دی� وا&������� وا�7��U�� وا���%�� أو 67 أي م��ان |خ�، أو �"ه�T أو إح=�ط 
T� �mCف ا��*# ،�a� �a�ا�-�"ق أو م��رس OPa# �a���� T�#و �aC�# و��� أس�س ا��<�واة ��و�
 ح����a ا�

Wا���.  
  ٢ا���دة 

�b�! ا��ول ا:�Mاف ���� أ���ل ا�����
 	� ا���أة، و���) ��� أن �W�# ،~a�C ا�"س�[W ا���Cس=� ودون 
��a #�����م #�� ی�6�� ^�P� ����-�  : إ#�fء، س��س� �<��aف ا����ء ��� ا�����
 	� ا���أة، و

��a ا���Cس=� ا:خ�ى، إذا �. ی�T إدم�ج م=) أ(���أ ا��<�واة #�T ا���W وا���أة 67 دس����ه� ا�"CM�� أو ��bی
 W]ا�"س� Tم O��hی� و�b�خ]ل ا� Tا ا��=�أ مPa� 6���هPا ا��=�أ �� أدم~ 7��a ح�� اvن، وآ���� ا��-��) ا�

  ا���Cس=�،
��bی���، #) ب( ��hو ���
 ا�`�ذ ا���Cس! مT ا���ا#��، ��bی���� Wآ �m-� ،اءات
� Tس! م�C67 ذ�^ م� ی ��

  	� ا���أة،
�7ض ح��ی� ��%"%�� �-�"ق ا���أة ��� ��م ا��<�واة م� ا���W، و	��ن ا�-��ی� ا������ ����أة، �T ) ج(


ي،���� W�� أي Tم� ا:خ�ى 67 ا�=��، م��  �Mی) ا��-�آ. ذات ا&خ�*�ص وا��9س<�ت ا�

ی� 	� ا���أة، وآ���� �*�ف ا�<��fت ا&م��Cع �T م=���ة أي ��) د(����
ي أو م��رس� ���� W

  وا��9س<�ت ا���م� #�� ی��) وهPا ا&��
ام؛
  ا�`�ذ ���� ا���ا#�� ا���Cس=� �����ء ��� ا�����
 	� ا���أة مT ��%! أي �`� أو م��mC أو م9س<�،) هـ(
��j��� أو إ#�fل ا���[. مT ا��"ا%�T وا:%��m ا�`�ذ ���� ا���ا#�� ا���Cس=�، #�� 67 ذ�^ ا���bی�6 م�aC، ) و(


ا 	� ا���أة،���� W�b�  وا:��اف وا����رس�ت ا��6 

ا 	� ا���أة) ي(���� W�b�  .إ��jء ���� ا:ح��م ا��
ا[�� ا�"CM�� ا��6 

  ٣ا���دة 
��`P ا��ول ا:�Mاف 67 ���� ا����دیT، و& س��� ا����دیT ا�<��س�� وا&������� وا&��*�دی� W، آ��7��Uوا� 

T�ا���م� �aم����f"ر ا���أة و ������ ،�aC6 م�وذ�^ �����a� T م��رس� . ا���ا#�� ا���Cس=�، #�� 67 ذ�^ ا���bی
Wأس�س ا��<�واة م� ا��� ��� �a# ����وا� ��ن وا�-�ی�ت ا:س�س�>%Rح�"ق ا.  

   ٤ا���دة 
 ا�����W #���<�واة ا������ #�T ا���W وا���أة & ی��=� ا�`�ذ ا��ول ا:�Mاف ��ا#�� خ�ص� م�9�� �<��aف. ١

 ��h ��ی��
ا #�����C ا�Pي �dخi# P هOP ا&������، و��iC ی�! أ& ی<��=�، ��� أي %-"، اR#��ء ��� م����
  .م����n7 أو م�C*��، آ�� ی�! و�o ا���OPa# W ا���ا#�� م�� �-��+ أه�اف ا����97 67 ا���ص وا����م��

٢ .�`�ذ ا��ول ا:�Mاف ��ا#�� خ�ص� �<��aف ح��ی� ا:م"م�، #�� 67 ذ�^ ��^ ا���ا#�� ا�"اردة 67 & ی��=� ا

ی�����  .هOP ا&������، إ��اء 

   ٥ا���دة 
��`P ا��ول ا:�Mاف ���� ا���ا#�� ا���Cس=� ��-��) م� ی�6:  

��ء ��� ا��-�
ات وا���دات �j��� ا:%��ط ا&������� وا�7��U�� �<�"ك ا���W وا���أة، #�aف �-��) ا��) أ(
ا���7�� وآW ا����رس�ت ا:خ�ى ا���[�� ��� ا&����د #�"ن أي مT ا��>C�T أد%� أو أ��� مT اvخ�، أو ��� 

  أدوار %�f�� ����W وا���أة،
آ���� ����T ا���#�� ا���[��� ��a7 س���� �/م"م� #"ص��a وs��� ا�������، ا&���اف #�"ن ��nbC ) ب(

��#��a. م<9و��� مb��آ� #�T ا:#"یT ��� أن ی�"ن م�a"م� أن م*�-� ا:��Mل ه6 ا&��=�ر ا:��Mل و
  ا:س�س6 67 ���� ا�-�&ت 

   ٦ا���دة 
��`P ا��ول ا:�Mاف ���� ا���ا#�� ا���Cس=�، #�� 67 ذ�^ ا���bی�6 م�aC، ����7-� ���� أ���ل ا&���ر #����أة 

  . واس�j]ل #�jء ا���أة
%�Uء ا�
  6ا��

   ٧ا���دة 
��`P ا��ول ا:�Mاف ���� ا���ا#�� ا���Cس=� �����ء ��� ا�����
 	� ا���أة 67 ا�-��ة ا�<��س�� وا���م� ��=��، 

  :و#"�i خ�ص ���W ����أة، ��� ��م ا��<�واة م� ا���W، ا�-) 67
�nت ا��6 یC�`! ا��*"ی+ 67 ���� ا&%�`�#�ت وا&س����ءات ا���م�، وا:ه��� �]%�`�ب ����� ا�a�) أ(

  أ���ؤه� #�&���اع ا���م،
ا���bرآ� 67 ص���h س��س� ا�-�"م� و�7 ��C�P هOP ا�<��س�، وWj� �7 ا�"o]�s ا���م�، و�dدی� ���� ) ب(



  ا���aم ا���م� ��� ���� ا��<�"ی�ت ا�-�"م��،
  .=��ا���bرآ� 67 أی� م��mCت و�����ت h�� ح�"م�� �a�. #��-��ة ا���م� وا�<��س�� ��) ج(

   ٨ا���دة 
 ،
������`P ا��ول ا:�Mاف ���� ا���ا#�� ا���Cس=� ����W ����أة، ��� ��م ا��<�واة م� ا���W، ودون أي 

  .�7ص� ��U�W ح�"م��a ��� ا��<�"ى ا��و�6 وا&���اك 67 أ���ل ا����mCت ا��و���
   ٩ا���دة 

��xC ا��ول ا:�Mاف ا���أة ح�"�� م<�وی� �-�"ق ا���W 67 ا. ١�a# ه� أو ا&ح���ظ���j�. آ�<�ب �>C���a أو 
 ��j��و���i�"# T خ�ص أ& ی���! ��� ا�
واج مT أ�C=6، أو ��� �j��� ا�
وج ��>C��i أث�Cء ا�
واج، أن 

����[�� �C<�� ا�
و��، أو أن �*=C� [# x<��، أو أن ���ض ���C� �a<�� ا�
وج.  
��xC ا��ول ا:�Mاف ا���أة ح�� م<�وی� �-) . ٢��a���Mأ ��>C�# (��  . ا���W 7��� ی�

���Uء ا�
  ا��
  ١٠ا���دة 

��`P ا��ول ا:�Mاف ���� ا���ا#�� ا���Cس=� �����ء ��� ا�����
 	� ا���أة ��6 ����a� W ح�"�� م<�وی� 
  :�-�"ق ا���W 67 م��ان ا���#��، و#"�i خ�ص ��6 ���W، ��� أس�س ا��<�واة #�T ا���W وا���أة

ی� 67 ا��"��i ا�"s��6 وا��6Ca، وا&��-�ق #���راس�ت وا�-*"ل ��� ا��ر��ت ا������ 67 ��وط م�<�و) أ(
��a، 67 ا��M�C) ا��ی��� وا�-��ی� ��� ا�<"اء، و��"ن هOP ا��<�واة �n7 اخ�]ف ��� ������ا��9س<�ت ا��

���6، وآ�P^ 67 ���� أ%"اع م��"�� 67 م�ح�� ا�-��%� و�7 ا�����. ا���م وا���6C وا��6Ca وا�����. ا���6C ا�
،6Caا���ری! ا��  

ا��<�وي 67 ا���Cه~ ا��راس��، و�7 ا&م�-�%�ت، و�7 م<�"ی�ت م9ه]ت ا���رس�T، و�7 %"��� ا���ا7) ) ب(
  وا����ات ا��راس��،

ا����ء ��� أي م�a"م %�T� 6f دور ا���W ودور ا���أة 67 ���� م�احW ا�����. #���� أ����T� ،i ) ج(
b��-��) هPا ا��aف، و& س��� ��M Tی) �Mی)  67 ���>���� ا�����. ا��`���، وh��O مT أ%"اع ا�����. ا��6 

،.�����C�x آ�! ا��راس� وا�=�ام~ ا���رس�� و����o أس���! ا��  
  ا��<�وي 67 �7ص ا�-*"ل ��� ا��xC وا��R%�ت ا��راس�� ا:خ�ى،) د(
���. ا��=�ر وم-" ا:م�� ا��<�وي 67 �7ص ا�7Rدة مT #�ام~ م"اص�) هـ(�� ا�����.، #�� 67 ذ�^ #�ام~ 

 Wا��� T�# ��]�� .���ا�"s��6، و& س��� ا�=�ام~ ا��6 ��aف إ�� ا�����W #��ر اRم��ن #����) أي 7�"ة 67 ا��
  وا���أة،

  :وان،خ�r م��&ت ��ك ا���f=�ت ا��راس�، و�mC�. #�ام~ ������ت وا�C<�ء ا�][� ��آT ا���رس� �=W ا) و(
  ا��<�وي 67 �7ص ا���bرآ� ا��fbC 67 ا:���ب ا��ی�	�� وا���#�� ا�=�%��،) ز(
إم��%�� ا�-*"ل ��� م��"م�ت ��#"ی� م-�دة �<��� ��� آ���� ص-� ا:س� ور�7ه�a، #�� 67 ذ�^ ) ح(

  .ا����"م�ت واRر��دات ا��6 ���Cول �mC�. ا:س�ة
   ١١ا���دة 

��`P ا��ول ا:�Mاف ���� ا. ١ ،�a� W��� 6�� W�����ا#�� ا���Cس=� �����ء ��� ا�����
 	� ا���أة 67 م��ان ا�
  :��� أس�س ا��<�واة #�T ا���W وا���أة، %�\ ا�-�"ق و& س���

  ا�-) 67 ا���W #"ص�i ح�� ث�#�� ����� ا�=�b،) أ(
   �9ون ا&س�`�ام،ا�-) 67 ا����� #�C\ �7ص ا������، #�� 67 ذ�^ �f=�) م��ی�� اخ���ر واح�ة 67) ب(
ا�-) 67 ح�ی� اخ���ر ا���Ca و%"ع ا���W، وا�-) 67 ا������ وا:مT ��� ا���W و�7 ���� م
ای� و��وط ) ج(

ا�`�م�، وا�-) 67 ���� ا���ری! وإ��دة ا���ری! ا��6Ca، #�� 67 ذ�^ ا����Pة ا�-�7�� وا���ری! ا��6Ca ا�����م 
  وا���ری! ا�����ر،

��W ا�-) 67 ا��<�وا) د(��# (��ة 67 ا:��، #�� 67 ذ�^ ا&س�-����ت، وا�-) 67 ا��<�واة 67 ا����م�� 7��� ی�
،W��  ذي ا����� ا��<�وی�، وآ�P^ ا��<�واة 67 ا����م�� 67 ����. %"��� ا�


 وا�b�`"خ� وh�� ) هـ(��ا�-) 67 ا����ن ا&�����6، و& س��� 67 ح�&ت ا������ وا�=���f وا���ض وا�
  �&ت ��م ا:ه��� ����W، وآ�P^ ا�-) 67 إ��زة م�7"�� ا:��،ذ�^ مT ح

  .ا�-) 67 ا�"��ی� ا�*-�� وس]م� �sوف ا���W، #�� 67 ذ�^ ح��ی� وs��� اR%��ب) و(
��`P ا��ول . ٢ ،W���"خ�� ���C ا�����
 	� ا���أة #<=! ا�
واج أو ا:م"م�، 	��%� �-��a ا����6 67 ا�

  :�ا:�Mاف ا���ا#�� ا���Cس=
�-�m ا��*W مT ا�`�م� #<=! ا�-�W أو إ��زة ا:م"م� وا�����
 67 ا��*W مT ا���W ��� أس�س ا�-��� ) أ(

،T����`اءات ��� ا��
  ا�
و���، م� �7ض �

ای� ا������� م��ث�� دون ��7ان ����W ) ب(�# ��"�bم إ��زة ا:م"م� ا���7"�� ا:�� أو ا���m% دخ�لR



�]وات ا&�������،ا�<�#) أو �/��م�� أو ��  
�"7�� ا�`�م�ت ا&������� ا��<�%�ة ا�]زم� �����T ا�"ا��یT مT ا���� #�T ا&��
ام�ت ا���[��� ) ج( ���b��

 Tم ��=� ���C�و#�T م<9و���ت ا���W وا���bرآ� 67 ا�-��ة ا���م�، و& س��� ��M Tی) �b��� إ%�bء و
  م�ا7) ر��ی� ا:��Mل،

  . ����أة أث�Cء 7��ة ا�-�W 67 ا:���ل ا��6 یU=+ أ%�a م9ذی� ���a�"7�� ح��ی� خ�ص�) د(
��ض ا���bی��ت ا�"��[�� ا���*�� #���<�[W ا��OPa# ��"�b ا���دة اس���ا	� دوری� 67 	"ء . ٣�>�ی�! أن 

  .ا�����7 ا������ وا���C"�"���، وأن ی�. ��C��a- أو إ��jؤه� أو �"س�� %�a��f ح<! ا&����ء
   ١٢ا���دة 

١ . Tم ��ان ا����ی� ا�*-��ا���أة 67 م �	 
��`P ا��ول ا:�Mاف ���� ا���ا#�� ا���Cس=� �����ء ��� ا�����
أ�W أن ����a� T، ��� أس�س ا��<�واة #�T ا���W وا���أة، ا�-*"ل ��� خ�م�ت ا����ی� ا�*-��، #�� 67 

  .ذ�^ ا�`�م�ت ا������� #�mC�. ا:س�ة
 مT هOP ا���دة ���W ا��ول ا:�Mاف ����أة خ�م�ت م�Cس=� 7��� ی���) #��-�W ١ #���h. مT أح��م ا����ة. ٢

 W�-ء ا��Cأث ��ی� آ�7Pj� ^�Pا&����ء، وآ �C� ��%��خ�م�ت م �a� ا�"&دة، م"�7ة ��وا�"&دة و7��ة م� #
  .وا��	���

   ١٣ا���دة 
�	 
 ا���أة 67 ا����&ت ا:خ�ى ��-��ة ��`P ا��ول ا:�Mاف ���� ا���ا#�� ا���Cس=� �����ء ��� ا�����

  : ا&��*�دی� وا&������� ��6 ����a� W، ��� أس�س ا��<�واة #�T ا���W وا���أة %�\ ا�-�"ق، و&س���
  ا�-) 67 ا&س�-����ت ا���[���،) أ(
  ا�-) 67 ا�-*"ل ��� ا���وض ا��*�7��، وا��ه"ن ا����ری� وh�� ذ�^ مT أ���ل ا&[���ن ا����6،) ب(
  .ا�-) 67 ا&���اك 67 ا:%�fb ا���وی-�� وا:���ب ا��ی�	�� و�7 ���� �"ا%! ا�-��ة ا�7��U��) ج(

  ١٤ا���دة 
��� ا��ول ا:�Mاف 67 ا��=�ره� ا���bآW ا�`�ص� ا��6 �"ا��aa ا���أة ا��ی���، وا:دوار ا��aم� ا��6 . ١

�"7�� أس=�ب ا�=��ء ا��*�دی� :س���a، #�� 67 ذ�^ 67 �a9دی� P`�� ������f� 67 �aت ا&��*�د h�� ا���Cی�، و
  .���� ا���ا#�� ا���Cس=� ������ �f=�) أح��م هOP ا&������ ��� ا���أة 67 ا��M�C) ا��ی���

٢ . W�����`P ا��ول ا:�Mاف ���� ا���ا#�� ا���Cس=� �����ء ��� ا�����
 	� ا���أة 67 ا��M�C) ا��ی��� ��6 
 #�T ا���W وا���أة، أن ��bرك 67 ا���C�� ا��ی��� و�<���� م�aC، و���W ���ی��� ��a، ��� أس�س ا��<�واة

  : #"�i خ�ص ا�-) 67
  ا���bرآ� 67 و	� و��C�P ا��`f�� اR%��[6 ��� ���� ا��<�"ی�ت،) أ(
ا�"ص"ل إ�� �<a�]ت ا���Cی� ا�*-�� ا��][��، #�� 67 ذ�^ ا����"م�ت وا�x]�*C وا�`�م�ت ا������� ) ب(
  �mC�. ا:س�ة،#
  ا&س���دة #*"رة م=���ة مT #�ام~ ا����ن ا&�����6،) ج(
ا�-*"ل ��� ���� أ%"اع ا���ری! وا�����.، ا��س�6 وh�� ا��س�6، #�� 67 ذ�^ م� ی�*W مiC #�-" ) د(

�a� ا:م�� ا�"s��6، وآ�P^ ا����� خ*"ص� #���7 ا�`�م�ت ا�������� واRر��دی�، وذ�^ ��-��) زی�دة آ��ء
،��C��ا�  

�mC�. �����ت ا��<���ة ا�Pا��� وا����و%��ت مT أ�W ا�-*"ل ��� �7ص ا��*�دی� م���n7 ���ص ا���W ) هـ(
  ��M Tی) ا���W ��ى ا�j�� أو ا���Ta#�>-� W ا�`�ص،

  ا���bرآ� 67 ���� ا:%�fb ا��������،) و(
"ی)، وا���C"�"��� ا���Cس=�، �7ص� ا�-*"ل ��� ا&[���%�ت وا���وض ا�
را���، و�<a�]ت ا��<) ز(

  وا��<�واة 67 ا����م�� 67 م�bری� إص]ح ا:را	6 واRص]ح ا�
را�6 وآ�P^ 67 م�bری� ا��"M�T ا��ی�6،
ا����� #�mوف م��b�� م][��، و& س��� 7��� ی���) #�Rس��ن وا���ا7) ا�*-�� واRم�اد #����a#�ء ) ح(

  . وا���ء، وا�W�C، وا��"اص]ت
  �ا#�ا��
ء ا�
   ١٥ا���دة 

���ف ا��ول ا:�Mاف ����أة #���<�واة م� ا���W أم�م ا���%"ن. ١�.  
٢ . iC�#و �aC�# وى�>���xC ا��ول ا:�Mاف ا���أة، 67 ا�nb"ن ا���%��، أه��� ��%"%�� م��ث�� :ه��� ا���W، و

W 67 إ#�ام ا���"د و���W ����أة، #"�i خ�ص، ح�"�� م<�وی� �-�"ق ا���. 67 �7ص م��رس� ��^ ا:ه���
��م���a ��� ��م ا��<�واة 67 ���� م�احW ا��Rاءات ا����[���  .وإدارة ا�������ت، و

���) ا��ول ا:�Mاف ��� ا��=�ر ���� ا���"د وس�[� أ%"اع ا�*�"ك ا�`�ص� ا��6 ی�"ن ��a أث� ��%"6% . ٣
��h&و ��M�# أة���� ��ا���%"% ��ا:ه� Tف ا�-� م�a�>ی.  



��ول ا:�Mاف ا���W وا���أة %�\ ا�-�"ق 7��� ی���) #����bی� ا���*W #-�آ� ا:�`�ص وح�ی� ��xC ا. ٤
.a�ه. وإ��م�Cس� W-ر م��اخ�.  

   ١٦ا���دة 
١ . ������`P ا��ول ا:�Mاف ���� ا���ا#�� ا���Cس=� �����ء ��� ا�����
 	� ا���أة 67 آ��7 ا:م"ر ا���

 i�"#و ،���]��  :خ�ص ���T، ��� أس�س ا��<�واة #�T ا���W وا���أة#��
واج وا��]��ت ا�
  %�\ ا�-) 67 ��� ا�
واج،) أ(
  %�\ ا�-) 67 ح�ی� اخ���ر ا�
وج، و�7 ��م ��� ا�
واج إ& #�	�ه� ا�-� ا���مW،) ب(
  %�\ ا�-�"ق وا��<9و���ت أث�Cء ا�
واج و�i`>7 �C،) ج(
�T ح�����a ا�
و���، 67 ا:م"ر ا������� %�\ ا�-�"ق وا��<9و���ت #"ص���a أ#"یrj# ،T ا��mC ) ح(

  #��a���Md و�7 ���� ا:ح"ال، ی�"ن ��*�-� ا:��Mل ا&��=�ر ا:ول،
%�\ ا�-�"ق 67 أن ���ر، #-�ی� و#�دراك ��C��[~، ��د أ�a���M وا���ص# W�T ا�W�f وا�Pي ی��i، و�7 ) هـ(

 �aC����# ���ا��� W]وا�"س� o��U�م�ت وا�"��  مT م��رس� هOP ا�-�"ق،ا�-*"ل ��� ا��
%�\ ا�-�"ق وا��<9و���ت 7��� ی���) #��"&ی� وا��"ام� وا�"ص�ی� ��� ا:��Mل و�=C�a.، أو م� ��#i ذ�^ ) د(

�"�� هOP ا����ه�. 67 ا���bی� ا�"6CM، و�7 ���� ا:ح"ال ی�"ن ��*�-� ا:��Mل ا&��=�ر  T�ا:��اف، ح Tم
  ا:ول،


و) ز(�� ��*`bا�-�"ق ا� \�%،W��  ج وا�
و��، #�� 67 ذ�^ ا�-) 67 اخ���ر إس. ا:س�ة وا���Ca و%"ع ا�
%�\ ا�-�"ق ��] ا�
و��T 7��� ی���) #����� وح��زة ا�������ت وا��Rاف ����a وإدار��a وا����� #�a ) ح(

  .وا��*�ف 7��a، س"اء #] م��#W أو م��#W �"ض
، و��`P ���� ا��Rاءات ا���وری�، #�� 67 ذ�^ ا���bی�6 & ی�"ن �`f"#� ا�W�f أو زوا�i أي اث� ��%"6%. ٢

�<��W ا�
واج 67 س�W رس�6 أم�ا إ�
ام�� W�  . م�aC، ��-�ی� سT أد%� ��
واج و��
  ا��
ء ا�`�م\

  ١٧ا���دة 
�� dbC��C �����ء ��� ا�����
 	� ا���أة . ١ ،������ی�bر (مT أ�W دراس� ا����م ا��-�ز 67 ��C�OP هOP ا&

 �a�إ��C�ی�6 #�س. ا�� ���ف ) 7�fی) ا��و�� ا��*� �����C� ،o�d #�ء %��ذ ا&������، مT ث��%�� ��b خ=��ا و#
 ��ا�`�م<� وا�U]ث��� T��a أو ا%���م�a إ���a مT ث]ث� و��bیT خ=��ا مT ذوى ا����%� ا�`���� ا��7�

=`�C� ،������a. ا��ول ا:�Mاف م# T�T م"اCM��a وا����ءة ا������ 67 ا����ان ا�Pي ��� (=fC�i هOP ا&
وی���"ن #*��a. ا�b`*��، م� إی]ء ا&��=�ر ��=�أ ا��"زی� ا���jا67 ا���دل و���U�W م`��o ا:���ل 

  .ا�-��ری� وآ�P^ ا�mC. ا���%"%�� ا��[�<��
أن یC�`! أ���ء ا����C #�&���اع ا�<�ي مT ��[�� أ�`�ص ���-a. ا��ول ا:�Mاف و��W دو�� �Mف . ٢

�a�CMم"ا T�# Tواح�ا م �*`� x���.  
٣ . Tم W�:ا ��� �aث]ث� أ� W=و� ،��������ریD #�ء %��ذ هOP ا& Tم �aس�� أ� ��ی��ى ا&%�`�ب ا:ول #

��ریD آW ا%�`�ب، ی"�i ا:م�T ا���م �/م. ا���-�ة رس��� إ�� ا��ول ا:�Mاف ی��"ه� 7��a إ�� ���ی. 
Tی�a� ن"�h 67 �a��-������ ا:م�T ا���م ��[�� أ��=�[�� #���� ا:�`�ص ا����-�T ��� هPا ا�C-"، وی. 

  .م� ذآ� ا��و�� ا��fف ا��6 ر�-+ آ] مaC.، وی=��aj إ�� ا��ول ا:�Mاف
���ى ا%�`�#�ت أ���ء ا����C 67 ا����ع ���ول ا:�Mاف ی��" إ��i ا:م�T ا���م 67 م�� ا:م. ا���-�ة. ٤ .

Pن و�7 ذ�^ ا&����ع، ا�"=`�Cی�"ن ا:�`�ص ا�� ،i� ��%"%�� �#�*% i�7 اف�M:6 ا��ول اUا���اك ث� W�bي ی
��"ی� ا����C ه. ا����-"ن ا�PیT ی-*�"ن ��� أآ=� ��د مT ا:ص"ات و��� أآ�Uی� م���f مT أص"ات �

T��  .م�6�U ا��ول ا:�Mاف ا�-�	�یT وا��*"
�� مT ا:���ء ا��=`�C�T 67 ا&%�`�ب h�. یC�`! أ���ء ا����C ����ة م���a أر#� سC"ات. ٥>�� أن 7��ة 

�� ا&%�`�ب ا:ول 7"را، #�خ���ر أس��ء ه9&ء # ،�C�\ ا���وی�"م ر[ ،T��Cی� 7��ة س�a% 67 6��C�ا:ول 
������# ��  .ا:���ء ا��<

ة #��  مT هOP ا���د٤ و ٣ و ٢ی��ى ا%�`�ب أ���ء ا����C اR	�7��T ا�`�<� و��7 :ح��م ا����ات . ٦
T�ث[Uس=� . ا��*�ی) أو ا&%���م ا�`�م\ وا��Cا�� OPa# T�=`�Cا�� T��7�	Rا:���ء ا Tم T�C6 و&ی� اثa�C�و

T��Cی� 7��ة س�a% 67 .�C�\ ا���ر[ W=� Tم ������# ��a�ر اس���وی�. اخ�.  
���T خ=�� |خ� ��Wء ا�b"ا�h ا��fر[�، ��"م ا��و�� ا��fف ا��6 آo خ=��ه� �T ا���W آ��" 67 ا���. ٧�# �C

�C�ا��7 ا��"�# �Cره ،،�a�CMم"ا T�# Tم.  
ی���� أ���ء ا����C، #�"ا��7 ا������ ا���م�، م���7ت ���7 مT م"ارد ا:م. ا���-�ة #�:ح��م وا��bوط . ٨

�C����# �M"Cت ا����ا��<9و� ��م� إی]ء ا&��=�ر :ه� ،���  . ا��6 �-�ده� ا���
م. ا���-�ة م� ی�
م ا����C مT م"�s�T وم�ا[� (7	f]ع #*"رة 7���� #��"o]�s ی"�7 ا:م�T ا���م �/. ٩

������  .ا���a# �M"C #�"�! هOP ا&



   ١٨ا���دة 
١ . �����ا#�� ��bی Tم i�P`���a ا��ول ا:�Mاف #dن ���م إ�� ا:م�T ا���م �/م. ا���-�ة، ���ی�ا ��� ا��

�م هOP ا&������ و�T ا����م ا��-�ز 67 هPا ا�*�د، آ��� ��mC و���[�� وإداری� وh��ه� مT أ�W إ%��ذ أح�
  : ا����C 67 هPا ا����ی� وذ�^

  �h 67"ن س�C واح�ة مT #�ء ا���Cذ #��C<=� ���و�� ا���C��،) أ(
  و#�� ذ�^ آW أر#� سC"ات ��� ا:�W، وآ�P^ آ��� �M=+ ا����C ذ�^،) ب(
�9ث� ��� م�ى ا�"�7ء #�&��
ام�ت ا����رة 67 هOP ا&������ی�"ز أن �=�T ا����ری� ا��"امW وا�*��ب ا. ٢ 6��.  

   ١٩ا���دة 
١ .�a# م ا��اخ�6 ا�`�ص�mCا� �C�ا�� �����.  
٢ .T��Cة س���� �a=�أ���ء م� �C�ا�� !`�C�.  

  ٢٠ا���دة 

ی� ��� أس="��T سC"ی� ���mC 67 ا����ری� ا����م� و��7 . ١� مT ����١٨دة ����� ا����C، ��دة، م�ى 7��ة & 

������  .هOP ا&
٢ .�C�ا�� Oد�-���� ا������ت ا����C ��دة 67 م�� ا:م. ا���-�ة أو 67 أي م��ن م�Cس! |خ� �.  

  ٢١ا���دة 
���ی�ا سC"ی� �T أ�����a إ�� ا������ ا���م� �/م. ا���-�ة #"اس�f ا����\ ا&��*�دي . ١ �C�م ا�����

�"ص��ت ��م� م=C�� ��� دراس� ا����ری� وا����"م�ت ا�"اردة مT ا��ول وا&�����6، و��a أن ���م م���ح�ت و
�����ت ا��ول ا:�Mاف، إن . ا:�Mاف�# ��"�bم �C�ی� ا�����و��رج ��^ ا�����ح�ت وا��"ص��ت ا���م� 67 

  .و��ت
٢ .�aض إ�]م�j� ،ا���أة 
  .ی-�W ا:م�T ا���م ���ری� ا����C إ�� ���C م�آ

  ٢٢ا���دة 
��C�P م� ی�� �f% 67ق أ�����a مT أح��م هOP ی-) ��"آ 67 �mCى ا��� �a�Uی� T�7 م"��&ت ا���`**� أن 
��������C�P ا&������ 67 ا����&ت ا��6 ��� 67 . ا& T� ری����و����C أن ���" ا�"آ�&ت ا���`**� إ�� ���ی. 

�aق أ�����f% .  
  ا��
ء ا�<�دس

  ٢٣ا���دة 
  : أی� أح��م ��"ن أآ�U م"ا��ة ��-��) ا��<�واة #�T ا���W وا���أة ��"ن واردة��\ 67 هOP ا&������ م� ی�\

��bی��ت دو�� �Mف م�،) أ( 67  
  .أو 67 أی� ا������ أو م��ه�ة أو ا���ق دو�P7�% 6 إزاء ��^ ا��و��) ب(

   ٢٤ا���دة 
�<��aف  6CM"ا� �����ا#�� ��� ا�* Tم م
��a ا��ول ا:�Mاف #��`�ذ ���� م� ی��� Wل ا���م���Rا (��-�

،������  ��-�"ق ا�����ف #�a 67 هOP ا&
   ٢٥ا���دة 

  .ی�"ن ا��"��� ��� هOP ا&������ م��ح� ����� ا��ول. ١
٢ .������  .ی<�� ا:م�T ا���م �/م. ا���-�ة ودی�� �OPa ا&
  .-�ةو�"دع ص�"ك ا��*�ی) ��ى ا:م�T ا���م �/م. ا���. �`�� هOP ا&������ ���*�ی). ٣
وی�� ا&%���م #�ی�اع ص^ ا%���م ��ى ا:م�T ا���م . ی�"ن ا&%���م إ�� هOP ا&������ م��ح� ����� ا��ول. ٤

  .�/م. ا���-�ة
  ٢٦ا���دة 

١ . i�"ی �fر خ��:ی� دو�� �Mف، 67 أي و�+، أن ��f! إ��دة ا��mC 67 هOP ا&������، وذ�^ ��M Tی) إ�
  .ةإ�� ا:م�T ا���م �/م. ا���-�

٢ .!�fا ا�Pه WUوم، إزاء م
���ر ا������ ا���م� �/م. ا���-�ة ا�`f"ات ا��6 ��`�C� ،P ا��.  
   ٢٧ا���دة 

ی=�أ %��ذ هOP ا&������ 67 ا��"م ا�U]ث�T ا�Pي ی�6 ��ریD إی�اع ص^ ا��*�ی) أو ا&%���م ا���bیT ��ى . ١
  .ا:م�T ا���م �/م. ا���-�ة

٢ .Pق ه�*��� إی�اع ص^ ا��*�ی) أو ا&%���م ا���bیT 7�=�أ %��ذ أم� ا��ول ا��6 # �a�إ� .�C�O ا&������ أو 
�aأو ا%���م �aی��*�  .ا&������ إزاءه� 67 ا��"م ا�U]ث�T ا�Pي ی�6 ��ریD إی�اع هOP ا��و�� ص^ 

  ٢٨ا���دة 



 أو ا&%���م، وی�"م ی���� ا:م�T ا���م �/م. ا���-�ة %� ا��-��mت ا��6 �=�ی�a ا��ول و�+ ا��*�ی). ١
�����a ��� ���� ا��ول�#.  

٢ .�a	�hو ������  .& ی�"ز إ#�اء أي �-�V ی�"ن م7�C�� ��"	"ع هOP ا&
ی�"ز س-! ا��-��mت 67 أي و�+ #�"��i إ���ر #Paا ا����C إ�� ا:م�T ا���م �/م. ا���-�ة، ا�Pي ی�"م . ٣

i# ا��ول ��غ ��[#�# P]�C� .% ر���Rا اPه x=*ویi���� Dری�� Tل ا��=�را م"�  .�P7 ا���
   ٢٩ا���دة 

١ . & ������ی��ض ���-��. أي خ]ف #�T دو���T أو أآ�U مT ا��ول ا:�Mاف ح"ل ��<�� أو �f=�) هOP ا&
�7ذا �. ی���T ا:�Mاف، خ]ل س�� . ی<"ى ��M Tی) ا����و	�ت، وذ�^ #�Cء ��� �M! واح�ة مT هOP ا��ول

��ری�M D! ا Tم �aاف ا��M:ا ^nأو� T.، ��ز :ي م�أم� ا��-� .�mC���-��.، مT ا�"ص"ل إ�� ا���ق ��� 

اع إ�� م-��� ا���ل ا��و��� #�f! ی��م و�mC�� ��7م ا:س�س6 ���-���Cإح��� ا�.  

��=� %�<�a م�
م. ٢� & �a%أ ،�a�أو ا&%���م إ� �aی��*���T، ��ى �"��� هOP ا&������ أو �� :ی� دو�� �Mف أن 
و& ��"ن ا��ول ا:�Mاف ا:خ�ى م�
م� #��^ ا����ة إزاء أی� دو�� �Mف أ#�ت �-��m .  مT هOP ا���دة١#�����ة 

W�=ا ا��Pه Tم .  
 مT هOP ا���دة أن �<-! هPا ا��-�V م�6 ��ءت #����ر �"�ia ٢:ی� دو�� �Mف أ#�ت �-��m و��7 �����ة . ٣

  .إ�� ا:م�T ا���م �/م. ا���-�ة
  ٣٠ا���دة 

 ��#��
ی� وا��وس�� وا�*�C�� وا����%Rوا ��س=�%:�# �a%*"ص ���وى 67 ا�-�>���"دع هOP ا&������، ا��6 
  .وا���%<�� ��ى ا:م�T ا���م �/م. ا���-�ة

������  .وإث=��� ��P^، ��م ا��"��"ن أد%�O، ا���"	"ن ح<! ا:ص"ل، #�م��ء هOP ا&
_______________________  
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