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 تشريه 16 باريس، والعشريه، الثامىت دورتً في لليووسكو العام المؤتمر اعتمدي

 1995 ووفمبر/الثاوي

 

 ثٌغجِٕز ثٌذٚسر فٟ دجس٠ظ فٟ ثٌّؾضّؼز ٚثٌغمجفز ٚثٌؼٍُ ٌٍضشد١ز ثٌّضقذر ثألُِ ِٕظّز فٟ ثألػنجء ثٌذٚي إْ

 ،1995 ٔٛفّذش/ثٌغجٟٔ صؾش٠ٓ 16 إٌٟ أوضٛدش/ ثألٚي صؾش٠ٓ 25 ِٓ ثٌفضشر فٟ ثٌؼجَ ٌٍّؤصّش ٚثٌؼؾش٠ٓ

 ثٌذ٠ذجؽز

 أْ أٔفغٕج فٟ آ١ٌٕج ٚلذ ثٌّضقذر، ثألُِ ؽؼٛح ٔقٓ "إٔٔج ػٍٟ ٠ٕـ ثٌّضقذر ثألُِ ١ِغجق أْ ثػضذجس٘ج فٟ صنغ إر

 ثٌفشد ٚدىشثِز ٌإلٔغجْ ثألعجع١ز دجٌقمٛق إ٠ّجٕٔج ؽذ٠ذ ِٓ ٔؤوذ ٚأْ... ثٌقشح ٠ٚالس ِٓ ثٌّمذٍز ثألؽ١جي ٕٔمذ

 ".ؽٛثس ٚفغٓ عالَ فٟ ِؼج ٔؼ١ؼ ٚأْ دجٌضغجِـ أٔفغٕج ٔأخز أْ ثػضضِٕج ثٌغج٠جس ٘زٖ عذ١ً ٚفٟ... ٚلذسٖ

 أْ ػٍٟ د٠ذجؽضٗ فٟ ٠ٕـ 1945 ٔٛفّذش/ثٌغجٟٔ صؾش٠ٓ 16 فٟ ثٌّؼضّذ ١ٌٍٛٔغىٛ ثٌضأع١غٟ ث١ٌّغجق دأْ ٚصزوش

 ".ثٌذؾش دٕٟ د١ٓ ٚثٌّؼٕٛٞ ثٌفىشٞ ثٌضنجِٓ ِٓ أعجط ػٟ ثٌغٍُ ٠مَٛ أْ ثٌّقضُ ِٓ"

" ٚثٌذ٠ٓ ٚثٌن١ّش ثٌضفى١ش فش٠ز فٟ ثٌقك ؽخـ ٌىً "أْ ٠ؤوذ ثإلٔغجْ ٌقمٛق ثٌؼجٌّٟ ثإلػالْ دأْ صزوش وّج

 ٚثٌضغجِـ ثٌضفجُ٘ ص١ّٕز ... إٌٟ صٙذف أْ ٠ؾخ ثٌضشد١ز أْ "ٚ (19 ثٌّجدر)" ٚثٌضؼذ١ش ثٌشأٞ فش٠ز "ٚ (18 ثٌّجدر)

 .(26 ثٌّجدر)" ثٌذ١ٕ٠ز أٚ ثٌؼٕقش٠ز ٚثٌؾّجػجس ثٌؾؼٛح ؽ١ّغ د١ٓ ٚثٌقذثلز

 :رٌه فٟ دّج ثٌقٍز، رثس ثٌذ١ٌٚز ثٌضم١ٕ١ٕز دجٌٛعجةك ػٍّج ٚصق١و

 ٚثٌغ١جع١ز، ثٌّذ١ٔز دجٌقمٛق ثٌخجؿ ثٌذٌٟٚ ثٌؼٙذ- 

 ٚثٌغمجف١ز، ٚثالؽضّجػ١ز ثاللضقجد٠ز دجٌقمٛق ثٌخجؿ ثٌذٌٟٚ ثٌؼٙذ- 

 ثٌؼٕقشٞ، ثٌض١١ّض أؽىجي ؽ١ّغ ػٍٟ ٌٍمنجء ثٌذ١ٌٚز ثالصفجل١ز- 

 ػ١ٍٙج، ٚثٌّؼجلذز ثٌؾٕظ إدجدر ؽش٠ّز دّٕغ ثٌخجفز ثالصفجل١ز- 

 ثٌيفً، فمٛق ثصفجل١ز- 

 دٙج، ثٌّضؼٍمز ثإلل١ّ١ٍز ثٌضم١ٕ١ٕز ٚثٌٛعجةك 1967 ٌؼجَ ٚدشٚصٛوٌٛٙج ثٌالؽت١ٓ دٛمغ ثٌخجفز 1951 ػجَ ثصفجل١ز- 

 ثٌّشأر، مذ ثٌض١١ّض أؽىجي ؽ١ّغ ػٍٟ ثٌمنجء ثصفجل١ز- 

 ث١ٌّٕٙز، أٚ ثٌالإٔغج١ٔز أٚ ثٌمجع١ز ثٌؼمٛدز أٚ ثٌّؼجٍِز مشٚح ِٓ ٚغ١شٖ ثٌضؼز٠خ ِٕج٘نز ثصفجل١ز- 

 ثٌّؼضمذ، أٚ ثٌذ٠ٓ أعجط ػٍٟ ثٌمجة١ّٓ ٚثٌض١١ّض ثٌضؼقخ أؽىجي ؽ١ّغ ػٍٟ دجٌمنجء ثٌخجؿ ثإلػالْ- 

 ٚثٌٍغ٠ٛز، ٚثٌذ١ٕ٠ز ثالع١ٕز أٚ ثٌٛى١ٕز ثألل١ٍجس إٌٟ ثٌّٕض١ّٓ ثألؽخجؿ دقمٛق ثٌخجؿ ثإلػالْ- 

 ثإلٔغجْ، ٌقمٛق ثٌؼجٌّٟ ثٌّؤصّش ػٓ ثٌقجدسثْ ف١ٕج ػًّ ٚدشٔجِؼ إػالْ- 

 ثالؽضّجػ١ز، ٌٍض١ّٕز ثٌؼج١ٌّز ثٌمّز ثػضّذصّٙج ثٌٍزثْ وٛدٕٙجغٓ ػًّ ٚخيز إػالْ- 

 ثٌؼٕقشٞ، ٚثٌضق١ض ثٌؼٕقش دؾأْ ث١ٌٛٔغىٛ إػالْ- 

 ثٌضشد١ز، ِؾجي فٟ ثٌض١١ّض دّٕج٘نز ثٌخجفضجْ ث١ٌٛٔغىٛ ٚصٛف١ز ثصفجل١ز- 

 ِؾجي فٟ ٌٍضغم١ف ثٌؼجٌّٟ ٚثٌؼمذ ثٌؼٕقشٞ، ٚثٌض١١ّض ثٌؼٕقش٠ز ٌّىجفقز ثٌغجٌظ ثٌؼمذ أ٘ذثف ثػضذجس٘ج فٟ ٚصنغ

 ثٌؼجٌُ، فٟ ثألف١١ٍٓ ٌٍغىجْ ثٌذٌٟٚ ٚثٌؼمذ ثإلٔغجْ، فمٛق

 ثٌّضقذر ثألُِ عٕز إىجس فٟ ٔظّش ثٌضٟ ثإلل١ّ١ٍز ثٌّؤصّشثس ػٓ ثٌقجدسر ثٌضٛف١جس ثػضذجس٘ج فٟ ٚصنغ

 ِؤصّشثس ٚصٛف١جس ٚثعضٕضجؽجس ١ٌٍٛٔغىٛ، ثٌؼجَ ثٌّؤصّش ػٓ ثٌقجدس 5.14/َ 27 ثٌمشثس ألفىجَ ٚفمج ٌٍضغجِـ

 ٌٍضغجِـ، ثٌّضقذر ثألُِ عٕز دشٔجِؼ إىجس مّٓ ثألػنجء ثٌذٚي ٔظّضٙج أخشٞ ٚثؽضّجػجس

 ثٌم١ِٛز ٚثٌٕضثػجس ثألؽجٔخ، ٚوشث١٘ز ٚثإلس٘جح، ثٌؼٕف، ٚأػّجي ثٌضغجِـ، ػذَ ِظج٘ش صضث٠ذ ؽضػٙج ٠غ١ش

 ٚثٌذ١ٕ٠ز ٚثالع١ٕز ثٌٛى١ٕز ثألل١ٍجس مذ ٚثٌض١١ّض ٚثٌض١ّٙؼ ٚثالعضذؼجد ثٌغج١ِز، ِٚؼجدر ٚثٌؼٕقش٠ز، ثٌؼذٚث١ٔز،

 ثٌؼٕف أػّجي ٚصضث٠ذ ثٌّؾضّؼجس، فٟ ثٌنؼ١فز ٚثٌفتجس ٚثٌّٙجؽش٠ٓ ثٌّٙجؽش٠ٓ ٚثٌؼّجي ٚثٌالؽت١ٓ ٚثٌٍغ٠ٛز

 ػ١ٍّجس وٍٙج صٙذد أػّجي ٟٚ٘ ٚثٌضؼذ١ش، ثٌشأٞ فش٠ز فٟ فمُٙ ٠ّجسعْٛ أؽخجؿ مذ صشصىخ ثٌضٟ ٚثٌضش١٘خ

 .ثٌض١ّٕز ىش٠ك فٟ ػمذجس وٍٙج ٚصؾىً ٚثٌذٌٟٚ ثٌٛىٕٟ ثٌقؼ١ذ٠ٓ ػٍٟ ٚثٌذ٠ّمشثى١ز ثٌغالَ دػجةُ صٛى١ذ



 ثٌٕجط د١ٓ ثألعجع١ز ٚفش٠جصٗ ثإلٔغجْ فمٛق ثفضشثَ ٚصؾؾ١غ ص١ّٕز فٟ ثألػنجء ثٌذٚي ِغؤ١ٌٚجس ػٍٟ ٚصؾذد

 ػؾض دغذخ ص١١ّض أٞ أٚ ثٌذ٠ٓ أٚ ثٌٛىٕٟ ثألفً أٚ ثٌٍغز أٚ ثٌؾٕظ أٚ ثٌؼٕقش ػٍٟ لجةُ ص١١ّض أٞ دذْٚ وجفز،

 .ثٌالصغجِـ ِىجفقز ٚفٟ ػٛق، أٚ

 :٠ٍٟ ِج سع١ّج ٚصقذس صؼضّذ
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 ِذذأ ١ٌظ ثٌضغجِـ ألْ ِؾضّؼجصٕج فٟ ثٌضغجِـ ٌضؼض٠ض ثٌالصِز ثإل٠ؾجد١ز ثٌضذثد١ش وً ثصخجر ػٍٟ ثٌؼضَ ٔؼمذ إر إٕٔج

 ثٌغشك ٌٙزث ٚصقم١مج ثٌؾؼٛح، ٌىً ٚثالؽضّجػٟ ثاللضقجدٞ ٌٍٚضمذَ ٌٍغالَ مشٚسٞ أ٠نج ٌٚىٕٗ فقغخ دٗ ٠ؼضض

 :٠ٍٟ ِج ٔؼٍٓ

 1 المادة

 ثٌضغجِـ ِؼٕٟ

 ٌٍٚقفجس ثٌضؼذ١ش ٚألؽىجي ػجٌّٕج ٌغمجفجس ثٌغشٞ ٌٍضٕٛع ٚثٌضمذ٠ش ٚثٌمذٛي ثالفضشثَ ٠ؼٕٟ ثٌضغجِـ إْ 1-1

 ثٌٛةجَ ٚأٔٗ. ٚثٌّؼضمذ ٚثٌن١ّش ثٌفىش ٚفش٠ز ٚثالصقجي ٚثالٔفضجؿ دجٌّؼشفز ثٌضغجِـ ٘زث ٠ٚضؼضص. ٌذ٠ٕج ثإلٔغج١ٔز

 ٘ٛ ٚثٌضغجِـ، أ٠نج، ٚلجٟٔٛٔ ع١جعٟ ٚثؽخ ٘ٛ ٚإّٔج فقغخ، أخالل١ج ٚثؽذج ١ٌظ ٚ٘ٛ ثالخضالف، ع١جق فٟ

 ثٌقشح، عمجفز ِقً ثٌغالَ عمجفز إفالي فٟ ٠غُٙ ثٌغالَ، ل١جَ ص١غش ثٌضٟ ثٌفن١ٍز

 ف١ٗ إ٠ؾجدٟ ِٛلف ثصخجر ؽب وً لذً ٘ٛ ثٌضغجِـ دً ثٌضغجً٘ أٚ ثٌضٕجصي أٚ ثٌّغجٚثر ٠ؼٕٟ ال ثٌضغجِـ إْ 1-2

 فجي دأٞ ٠ؾٛص ٚال. ػج١ٌّج دٙج ثٌّؼضشف ثألعجع١ز ٚفش٠جصٗ ثإلٔغجْ دقمٛق ثٌضّضغ فٟ ث٢خش٠ٓ دقك إلشثس

 ٚثٌؾّجػجس ثألفشثد دٙج ٠أخز أْ ٠ٕذغٟ ِّجسعز ٚثٌضغجِـ. ثألعجع١ز ثٌم١ُ دٙزٖ ثٌّغجط ٌضذش٠ش دجٌضغجِـ ثالفضؾجػ

 .ٚثٌذٚي

 ٚثٌذ٠ّمشثى١ز (ثٌغمجف١ز ثٌضؼذد٠ز رٌه فٟ دّج) ٚثٌضؼذد٠ز ثإلٔغجْ فمٛق ػّجد صؾىً ِغؤ١ٌٚز ثٌضغجِـ إْ 1-3

 ثٌذ١ٌٚز ثٌقىٛن ػ١ٍٙج صٕـ ثٌضٟ ثٌّؼج١٠ش ٠ٚغذش ٚثالعضذذثد٠ز ثٌذٚغّجص١ز ٔذز ػٍٟ ٠ٕيٛٞ ٚ٘ٛ. ثٌمجْٔٛ ٚفىُ

 .ثإلٔغجْ دقمٛق ثٌخجفز

 أٚ ثالؽضّجػٟ ثٌظٍُ صمذً صؼٕٟ ال فٟٙ ٌٚزٌه ثإلٔغجْ، فمٛق ثفضشثَ ِغ ثٌضغجِـ ِّجسعز صضؼجسك ٚال 1-4

 ٠ضّغه أْ ٠مذً ٚأٔٗ دّؼضمذثصٗ ثٌضّغه فٟ فش ثٌّشء أْ صؼٕٟ دً. دؾأٔٙج ثٌضٙجْٚ أٚ ِؼضمذثصٗ ػٓ ثٌّشء صخٍٟ

 ٌٚغجصُٙ ٚأٚمجػُٙ ِظٙشُ٘ فٟ ديذؼُٙ ثٌّخضٍف١ٓ ثٌذؾش دأْ ثإللشثس ٠ؼٕٟ ٚثٌضغجِـ. دّؼضمذثصُٙ ث٢خشْٚ

 ثٌفشد آسثء أْ أ٠نج صؼٕٟ ٟٚ٘ ِخذشُ٘، ِظٙشُ٘ ٠يجدك أْ ٚفٟ دغالَ ثٌؼ١ظ فٟ ثٌقك ٌُٙ ٚل١ُّٙ، ٚعٍٛوُٙ

 .ثٌغ١ش ػٍٟ صفشك أْ ٠ٕذغٟ ال

 2 المادة

 ثٌذٌٚز دٚس

 ثٌمٛث١ٔٓ إٔفجر ٚفٟ ثٌضؾش٠ؼجس فٟ ثٌضق١ض ٚػذَ ثٌؼذي مّجْ ٠مضنٟ ثٌذٌٚز ِغضٛٞ ػٍٟ ثٌضغجِـ إْ 2-1

 أٞ دْٚ ؽخـ ٌىً ٚثالؽضّجػ١ز ثاللضقجد٠ز ثٌفشؿ إصجفز أ٠نج ٠مضنٟ ٚ٘ٛ. ٚثإلدثس٠ز ثٌمنجة١ز ٚثإلؽشثءثس

 .ٚثٌضؼقخ ٚثٌؼذٚث١ٔز ثإلفذجه إٌٟ ٠ؤدٞ إّٔج ص١ّٙؼ أٚ ثعضذؼجد فىً. ص١١ّض

 دؾأْ ثٌمجةّز ثٌذ١ٌٚز ثالصفجل١جس ػٍٟ صقجدق أْ ٌٍذٚي ٠ٕذغٟ ثٌّؾضّغ، فٟ ثٌضغجِـ ِٓ ثٌّض٠ذ إؽجػز ٚدغ١ز 2-2

 ٌىً ثٌفشؿ ٚصىجفؤ ثٌّؼجٍِز فٟ ثٌّغجٚثر ٌنّجْ ؽذ٠ذر صؾش٠ؼجس ثٌنشٚسر ػٕذ صقٛؽ ٚأْ ثإلٔغجْ، فمٛق

 .ٚأفشثدٖ ثٌّؾضّغ فتجس

 لذٛال ثٌذؾش٠ز ثألعشر ١ّ٠ض ثٌزٞ ثٌغمجفٟ ثٌضؼذد ٠ٍمٟ أْ ثٌذٌٟٚ ثٌّغضٛٞ ػٍٟ ثٌٛةجَ ٌضقم١ك ثٌؾٛ٘شٞ ِٚٓ 2-3

 ال ثٌغالَ ٚدذْٚ عالَ، ٕ٘جن ٠ىْٛ أْ ٠ّىٓ ال ثٌضغجِـ فذذْٚ. ٚثألُِ ٚثٌؾّجػجس ثألفشثد ؽجٔخ ِٓ ٚثفضشثِج

 .د٠ّمشثى١ز أٚ ص١ّٕز ٕ٘جن صىْٛ أْ ٠ّىٓ

 ٚثٌغ١جع١ز، ثالؽضّجػ١ز ثٌّؾجسوز ِٓ ٚثعضذؼجد٘ج ثٌّغضنؼفز، ثٌفتجس ص١ّٙؼ فٟ ثٌضغجِـ ػذَ ٠ضؾغذ ٚلذ 2-4

 ثألفشثد ٌؾ١ّغ "فئْ ثٌؼٕقشٞ ٚثٌضق١ض ثٌؼٕقش دؾأْ ثإلػالْ ٠ؤوذ ٚوّج. مذ٘ج ٚثٌض١١ّض ثٌؼٕف ِّٚجسعز

 .(2-1 ثٌّجدر)" دؼل ػٓ دؼنُٙ ِخضٍف١ٓ ٠ىٛٔٛث أْ فٟ ثٌقك ٚثٌؾّجػجس

 

 

 



 3 المادة

 ثالؽضّجػ١ز ثألدؼجد

 دؼٌّٛز ٠ض١ّض ثٌؼقش فٙزث ِنٝ، ٚلش أٞ فٟ ِٕٗ أوغش ثٌقذ٠ظ ثٌؼجٌُ فٟ ؽٛ٘شٞ أِش ثٌضغجِـ إْ 3-1

 ٚثٔضمجي ثٌٙؾشر ٚفشوجس ٚثٌضىجفً، ٚثٌضىجًِ ٚثالصقجي، ٚثٌضٕمً ثٌقشوز فٟ ثٌّضضث٠ذر ٚدجٌغشػز ثاللضقجد

 دمؼز وً فٟ ِجعال ثٌضٕٛع وجْ ٌّٚج. ثالؽضّجػ١ز ثألّٔجه ٚصغ١١ش ثٌقنشٞ، ٚثٌضٛعغ ٚثعغ، ٔيجق ػٍٟ ثٌغىجْ

 ثٌخيش ٘زث ٠مضقش ٚال ِٕيمز، وً مّٕج ٠ٙذد خيشث دجس ٚثٌٕضثع ثٌضغجِـ ػذَ فذر صقجػذ فئْ ثٌؼجٌُ، دمجع ِٓ

 .دأعشٖ ثٌؼجٌُ ٠ؾًّ دً دؼ١ٕٗ دٍذ ػٍٟ

 ٚصى٠ٛٓ ثٌضغجِـ صؼض٠ض ؽٙٛد ٚأْ ثٌّقٍٟ، ٚثٌّؾضّغ ثألعشر فؼ١ذ ٚػٍٟ ثألفشثد د١ٓ مشٚسٞ ٚثٌضغجِـ 3-2

 ٚػٓ ٚثٌؾجِؼجس ثٌّذثسط فٟ صذزي أْ ٠ٕذغٟ ٚثٌضنجِٓ ٌٍذؼل ثٌذؼل ٚإفغجء ثالٔفضجؿ ػٍٟ ثٌمجةّز ثٌّٛثلف

 دذٚس صنيٍغ أْ ٚثالصقجي ثإلػالَ ٚعجةً ٚدئِىجْ. ثٌؼًّ ِٛثلغ ٚفٟ ثٌّٕضي ٚفٟ ثٌٕظجِٟ غ١ش ثٌضؼ١ٍُ ىش٠ك

 صؾجٖ ثٌالِذجالر ِخجىش ٚإدشثص ثٌضغجِـ ل١ُ ٔؾش ٚفٟ ِٚفضٛفز، فشر دقٛسر ٚثٌٕمجػ ثٌضقجٚس ص١غ١ش فٟ دٕجء

 .ثٌّضغجِقز غ١ش ٚثأل٠ذ٠ٌٛٛؽ١جس ثٌؾّجػجس ظٙٛس

 دنّجْ ثٌىف١ٍز ثٌضذثد١ش صضخز أْ ٠ؾخ ثٌؼٕقشٞ، ٚثٌضق١ض ثٌؼٕقش دؾأْ ث١ٌٛٔغىٛ إػالْ ٠ؤوذ ٚوّج 3-3

 ث٘ضّجَ إ٠الء ثٌقذد ٘زث فٟ ٠ٕٚذغٟ. رٌه ثألِش ثلضنٝ ف١غّج ٚثٌؾّجػجس ٌألفشثد ٚثٌقمٛق ثٌىشثِز فٟ ثٌضغجٚٞ

 ثٌمجْٔٛ دقّج٠ز ؽٌّٛٙج ٌنّجْ ثاللضقجدٞ، أٚ ثالؽضّجػٟ ثٌقشِجْ ِٓ صؼجٟٔ ثٌضٟ ثٌّغضنؼفز ٌٍفتجس خجؿ

 ثفضشثَ ٚمّجْ ثٌقق١ز، ٚثٌشػج٠ز ٚثٌؼًّ دجٌّغىٓ ٠ضؼٍك ف١ّج ع١ّج ٚال ثٌغجس٠ز ثالؽضّجػ١ز دجٌضذثد١ش ٚثٔضفجػٙج

 خالي ِٓ ع١ّج ٚال ٚثٌّٕٟٙ، ثالؽضّجػٟ ثٌقؼ١ذ ػٍٟ ٚثالٔذِجػ ثٌضمذَ ػٍٝ ِٚغجػذصٙج ٚل١ّٙج، عمجفضٙج أفجٌز

 .ثٌضؼ١ٍُ

 ثٌضقذٞ ٌٙزث ثٌذٌٟٚ ثٌّؾضّغ ثعضؾجدز ٌضٕغ١ك ثٌّالةّز ثٌؼ١ٍّز ثٌؾذىجس ٚإلجِز ثٌذسثعجس إؽشثء ٠ٕٚذغٟ 3-4

 ثٌّنجدر ٚثإلؽشثءثس ثٌؾزس٠ز ثألعذجح صق١ًٍ إٌٟ ثٌشث١ِز ثالؽضّجػ١ز ثٌؼٍَٛ دسثعجس رٌه فٟ دّج ثٌؼجٌّٟ،

 صنيٍغ ثٌضٟ ثٌّؼج١٠ش ٚف١جغز ثٌغ١جعجس سعُ ػ١ٍّجس ٌّغجٔذر صؾشٞ ثٌضٟ ثٌشفذ ٚأٔؾيز ٚثٌذقٛط ثٌفؼ١ٍز،

 .ثألػنجء ثٌذٚي دٙج

 4 المادة

 ثٌضؼ١ٍُ

 ثٌقمٛق ثٌٕجط صؼ١ٍُ ٟ٘ ثٌضغجِـ، ِؾجي فٟ خيٛر ٚأٚي ثٌالصغجِـ، ٌّٕغ ثٌٛعجةً أٔؾغ ٘ٛ ثٌضؼ١ٍُ إْ 4-1

 فّج٠ز ػٍٟ ػضُِٙ صؼض٠ض ػٓ فنال ٚثٌقش٠جس ثٌقمٛق ٘زٖ صقضشَ ٌىٟ ٚرٌه ف١ٙج ٠ضؾجسوْٛ ثٌضٟ ٚثٌقش٠جس

 .ث٢خش٠ٓ ٚفش٠جس فمٛق

 ِٕٙؾ١ز أعج١ٌخ ثػضّجد ػٍٟ ثٌضؾؾ١غ ٠ٍضَ ٌٚزث ٍِقز، مشٚسر ثٌضغجِـ ِؾجي فٟ ثٌضؼ١ٍُ ٠ؼضذش أْ ٠ٕٚذغٟ 4-2

 أٞ - ٚثٌذ١ٕ٠ز ٚثٌغ١جع١ز ٚثاللضقجد٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ثٌغمجف١ز ثٌالصغجِـ أعذجح صضٕجٚي ثٌضغجِـ ٌضؼ١ٍُ ٚػمال١ٔز

 ٚثٌضنجِٓ ثٌضفجُ٘ صؼض٠ض فٟ ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌذشثِؼ ثٌغ١جعجس صغُٙ أْ ٠ٕٚذغٟ ٚثالعضذؼجد، ٌٍؼٕف ثٌشة١غ١ز ثٌؾزٚس

 .ثألُِ د١ٓ ٚف١ّج ٚثٌٍغ٠ٛز ٚثٌذ١ٕ٠ز ٚثٌغمجف١ز ٚثالؽضّجػ١ز ثالع١ٕز ثٌّؾّٛػجس د١ٓ ٚوزٌه ثألفشثد د١ٓ ٚثٌضغجِـ

 ث٢خش٠ٓ ِٓ ثٌخٛف إٌٟ ثٌّؤد٠ز ثٌؼٛثًِ صأع١ش ِمجِٚز ٠غضٙذف أْ ٠ؾخ ثٌضغجِـ ِؾجي فٟ ثٌضؼ١ٍُ إْ 4-3

 .ثألخاللٟ ٚثٌضفى١ش ثٌٕمذٞ ٚثٌضفى١ش ثٌشأٞ ثعضمالي ػٍٟ لذسثصُٙ ص١ّٕز ػٍٟ ثٌٕؼء ِٚغجػذر ٚثعضذؼجدُ٘،

. ٚثٌالػٕف ثإلٔغجْ ٚفمٛق ثٌضغجِـ ِؾجي فٟ ٌٍٚضؼ١ٍُ ثالؽضّجػ١ز ٌٍذقٛط دشثِؼ ٚصٕف١ز دّغجٔذر ٔضؼٙذ إٕٔج 4-4

 ثٌّذسع١ز ثٌىضخ ِٚنج١ِٓ ثٌذسثع١ز، ٚثٌّٕج٘ؼ ثٌّؼ١ٍّٓ، إػذثد ٌضقغ١ٓ خجفز ػٕج٠ز ث٠الء رٌه ٠ٚؼٕٟ

 ٠مظ١ٓ ِٛثى١ٕٓ صٕؾتز دغ١ز ثٌؾذ٠ذر ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١جس ف١ٙج دّج ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّٛثد ِٓ ٚغ١ش٘ج ٚثٌذسٚط

 د١ٓ ٚثٌفشٚق ثإلٔغجْ وشثِز ٠ٚقضشِْٛ لذس٘ج، فك ثٌقش٠ز ٠مذسْٚ ث٢خش٠ٓ، عمجفجس ػٍٟ ِٕٚفضق١ٓ ِغؤ١ٌٚٓ

 .ػ١ٕفز غ١ش دٛعجةً فٍٙج ػٍٟ أٚ ثٌٕضثػجس دسء ػٍٟ ٚلجدس٠ٓ ثٌذؾش،

 5 المادة

 دجٌؼًّ ثالٌضضثَ

 دّؾجالس صؼٕٟ ِٚؤعغجس دشثِؼ ىش٠ك ػٓ ٚثٌالػٕف ثٌضغجِـ صؼض٠ض ػٍٟ ثٌؼًّ ػجصمٕج ػٍٟ ٔأخز إٕٔج- 5

 .ٚثالصقجي ٚثٌغمجفز ٚثٌؼٍُ ثٌضشد١ز

 

 



 6 المادة

 ٌٍضغجِـ ثٌذٌٟٚ ث١ٌَٛ

 ٌقجٌـ ِضؾذد٠ٓ ٚٔؾجه ثٌضضثَ ٚثٌؼًّ ثٌضغجِـ، ػذَ أخيجس ػٍٟ ٚثٌضؾذ٠ذ ثٌؾّٙٛس، إؽشثن إٌٟ ٚعؼ١ج 6-1

 ٔٛفّذش/ثٌغجٟٔ صؾش٠ٓ ؽٙش ِٓ ػؾش ثٌغجدط ٠َٛ سع١ّج ٔؼٍٓ ثٌضغجِـ، ِؾجي فٟ ٚثٌضؼ١ٍُ ثٌضغجِـ ٔؾش صؼض٠ض

 .ٌٍضغجِـ د١ٌٚج ٠ِٛج عٕز وً ِٓ

 

 ثٌضغجِـ دؾأْ ثٌّذجدا إػالْ صٕف١ز

 ثٌؼجَ، ثٌّؤصّش إْ

 دّؾجالس ٠ضؼٍك ف١ّج ثٌّٕظّز ػجصك ػٍٟ ١ٌٍٛٔغىٛ ثٌضأع١غٟ ث١ٌّغجق ٠ٍم١ٙج ثٌضٟ ثٌّغؤ١ٌٚجس أْ إٌٟ دجٌٕظش

 صغضشػٟ أْ ِٕٙج صمضنٟ ٚثالصقجي، ٚثٌغمجفز- ثالؽضّجػ١ز ٚثٌؼٍَٛ ثٌيذ١ؼ١ز ثٌؼٍَٛ رٌه فٟ دّج -ٚثٌؼٍُ ثٌضشد١ز

 ثٌضغجِـ فٟ ثٌّضّغً ثٌؾٛ٘شٞ ثٌّٛمٛع ؽٛثٔخ دؾ١ّغ ثٌّضؼٍمز ثٌّؾىالس إٌٟ ٚثٌؾؼٛح ثٌذٚي ثٔضذجٖ

 .ٚثٌالصغجِـ

 ِٓ ػؾش ثٌغجدط ث١ٌَٛ ٘زث فٟ ث١ٌٛٔغىٛ ػٓ ثٌقجدس ثٌضغجِـ، دؾأْ ثٌّذجدا إػالْ ثػضذجسٖ فٟ ٠نغ ٚإر

 .1995 ٔٛفّذش/ثٌغجٟٔ صؾش٠ٓ

 :٠ٍٟ دّج ثٌم١جَ ػٍٟ ثألػنجء ثٌذٚي ٠قظ. 1

 ػٓ ٚرٌه ٌٍضغجِـ دٌٟٚ و١َٛ عٕز وً ِٓ ٔٛفّذش/ثٌغجٟٔ صؾش٠ٓ ؽٙش ِٓ ػؾش ثٌغجدط دج١ٌَٛ ثالفضفجي (أ)

 ثٌضشد٠ٛز ثٌّؤعغجس ِغ دجٌضؼجْٚ ِٛثى١ٕٙج، د١ٓ ثٌضغجِـ سعجٌز ٌٕؾش خجفز ٚدشثِؼ أٔؾيز صٕظ١ُ ىش٠ك

 ِٕيمز، وً فٟ ثإلػالَ ٚٚعجةً ثٌقى١ِٛز ٚغ١ش ثٌقى١ِٛز ثٌذ١ٌٚز ٚثٌّٕظّجس

 ػٕٙج صغفش ثٌضٟ ثٌّؼٍِٛجس رٌه فٟ دّج غ١ش٘ج، ِغ صؾجىش٘ج أْ صٛد لذ ِؼٍِٛجس أٞ ثٌؼجَ ثٌّذ٠ش إدالؽ (ح)

 دؼذَ ثٌّشصذيز ٌٍظٛث٘ش فّٕٙج ص٠جدر أؽً ِٓ ثٌغمجف١ز، ٚثٌضؼذد٠ز ثٌضغجِـ لنج٠ج ػٓ ػجِز ِٕجلؾجس أٚ دقٛط

 ثٌٛعجةً ٚألٔؾغ ثٌغج١ِز، ِٚؼجدر ٚثٌفجؽ١ز ثٌؼٕقش٠ز ِغً ثٌضؼقخ إٌٟ صذػٛ ثٌضٟ ٚثأل٠ذ٠ٌٛٛؽ١جس ثٌضغجِـ

 ثٌمنج٠ج، ٘زٖ ٌضٕجٚي

 :٠ٍٟ دّج ثٌم١جَ إٌٟ ثٌؼجَ ثٌّذ٠ش ٠ذػٛ. 2

 ثٌضشص١ذجس ٚثصخجر دٕؾشٖ ثٌغشك، ٌٙزث ٚثٌم١جَ ِّىٓ، ٔيجق أٚعغ ػٍٟ ثٌّذجدا إػالْ ٔـ ٔؾش صأ١ِٓ (أ)

 أ٠نج، ثألخشٜ ثٌٍغجس ِٓ ِّىٓ ػذد دأوذش ٚإّٔج فقغخ ثٌؼجَ ٌٍّؤصّش ثٌشع١ّز دجٌٍغجس ١ٌظ ٌضٛص٠ؼٗ ثٌالصِز

 ِغ ٚدجٌضؼجْٚ ثٌّضقذر ثألُِ ِٕظِٛز فٟ دٙج ٠نيٍغ ثٌضٟ ثألٔؾيز ٚصمذ٠ُ ٌضٕغ١ك ِالةّز آ١ٌز ثعضقذثط (ح)

 .ثٌضغجِـ أؽً ِٓ ٌٍٚضشد١ز ٌٍضغجِـ صؼض٠ضث ثألخشٜ ثٌؾش٠ىز ثٌّٕظّجس

 ثٌذٚسر ػٍٟ ثٌّالةُ ثٌٕقٛ ػٍٟ ػشمٗ إٌٟ ٚدػٛصٗ ثٌّضقذر ٌألُِ ثٌؼجَ ثأل١ِٓ إٌٟ ثٌّذجدا إػالْ إدالؽ (ػ)

 .49/213 لشثس٘ج ألفىجَ ٚفمج ثٌّضقذر ٌألُِ ثٌؼجِز ٌٍؾّؼ١ز ٚثٌخّغ١ٓ ثٌقجد٠ز


