
 والشعوب اإلوسان لحقوق األفريقي الميثاق

 

 ويروبي في 18 رقم العاديت بدورته األفارقت الرؤساء مجلس قبل مه إجارته تمت

 1981 يوويو (كيىيا)
 

 حُذ٣زخؿش

 ُلوٞم حألكش٣و٢ ح٤ُٔؼخم "رـ ا٤ُٚ حُٔشخس ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٠ حألؿشحف حألكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش ك٠ حألػؼخء حُذٍٝ إ

 ،"ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ

 ٝكٌٞٓخص دٍٝ سإعخء ُٔئطٔش ػشش حُغخدعش حُؼخد٣ش حُذٝسس ػٖ حُظخدس (16 دٝسس) 115 سهْ رخُوشحس طزًش ار

 رشؤٕ ٤ُز٤ش٣خ-ٓ٘شٝك٤خ ك٢ 1979 ع٘ش ٤ُٞ٣ٞ ٖٓ 30 ا٠ُ 17 ٖٓ حُلظشس ك٢ ػوذص حُظ٢ حألكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش

 حإلٗغخٕ رلوٞم ُِٜ٘ٞع أؿٜضس إلٗشخء ط٤ٜٔذح ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ ُلوٞم أكش٣و٢ ٤ُٔؼخم أ٠ُٝ ٓششٝع اػذحد

 .ٝكٔخ٣ظٜخ ٝحُشؼٞد

 ٝحُؼذحُش ٝحُٔغخٝحس حُلش٣ش إٔ ػ٠ِ ٣٘ض حُز١ حألكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش ٤ٓؼخم حالػظزخس ك٠ طؤخز طزًش ٝار

 حألكش٣و٤ش، ُِشؼٞد حُٔششٝػش حُظـِؼخص ُظلو٤ن ع٤خع٤ش أٛذحف ٝحٌُشحٓش

 ٖٓ حالعظؼٔخس أشٌخٍ ؿ٤ٔغ ربصحُش ا٤ُٚ حُٔشخس ح٤ُٔؼخم ٖٓ 2 حُٔخدس ك٢ حُٞحسد حُشع٢ٔ طؼٜذٛخ ٓـذدح طئًذ ٝار

 آخزس حُذ٢ُٝ حُظؼخٕٝ ٝط٤ٔ٘ش أكش٣و٤خ ُشؼٞد أكؼَ ك٤خس ظشٝف ُظٞك٤ش ٝؿٜٞدٛخ طؼخٜٝٗخ ٝطٌؼ٤ق ٝط٘غ٤ن أكش٣و٤خ

 حإلٗغخٕ، ُلوٞم حُؼخ٢ُٔ ٝحإلػالٕ حُٔظلذس حألْٓ ٓ٘ظٔش ٤ٓؼخم حُلغزخٕ ك٢

 كٍٞ أكٌخسٛخ رٜخ ٝطظغْ ٜٓ٘خ ط٘زغ إٔ ٣٘زـ٠ حُظ٠ حألكش٣و٤ش حُلؼخسس ٝه٤ْ حُظخس٣خ٤ش طوخ٤ُذٗخ كؼخثَ طذسى ٝار

 ٝحُشؼٞد، حإلٗغخٕ كوٞم ٓلّٜٞ

 حُٞؿ٤٘ش كٔخ٣ظٜخ ٣زشس ٓٔخ ؿخٗذ ٖٓ حُزشش ر٠٘ خظخثض ػ٠ِ طشطٌض حألعخع٤ش حإلٗغخٕ كوٞم رؤٕ طوش ٝار

 آخش، ؿخٗذ ٖٓ حإلٗغخٕ كوٞم رخُؼشٝسس ٣ٌلال إٔ ٣ـذ حُشؼٞد كوٞم ٝحكظشحّ كو٤وش ٝرؤٕ ٝحُذ٤ُٝش

 رٞحؿزخطٚ، ٝحكذ ًَ ٣ٜ٘غ إٔ ٣وظؼ٢ ٝحُلش٣خص رخُلوٞم حُظٔظغ إٔ طشٟ ٝار

 حُٔذ٤ٗش حُلوٞم ٝرؤٕ حُظ٤ٔ٘ش ك٠ ُِلن خخص حٛظٔخّ ًلخُش حُؼشٝسٟ ٖٓ أطزق رؤٗٚ حهظ٘خػٜخ ػٖ طؼشد ٝار

 ػخ٤ُٔظٜخ ك٠ أٝ ٓلٜٜٞٓخ ك٠ عٞحء ، ٝحُؼوخك٤ش ٝحالؿظٔخػ٤ش حالهظظخد٣ش حُلوٞم ػٖ كظِٜخ ٣ٌٖٔ ال ٝحُغ٤خع٤ش

 ٝحُغ٤خع٤ش، حُٔذ٤ٗش رخُلوٞم حُظٔظغ ٣ؼٖٔ ٝحُؼوخك٤ش ٝحالؿظٔخػ٤ش حالهظظخد٣ش رخُلوٞم حُٞكخء ٝرؤٕ

 ًٝشحٓظٜخ حُلو٤و٢ حعظوالُٜخ أؿَ ٖٓ ط٘خػَ شؼٞرٜخ طضحٍ ال حُظ٢ ألكش٣و٤خ حٌُخَٓ حُظلش٣ش ٗلٞ ٝحؿزٜخ طؼ٢ ٝار

 حُؼذٝحٕ هٞحػذ ٝطظل٤ش ٝحُظ٤ٗٞ٤ٜش حُؼ٘ظش١ ٝحُلظَ حُـذ٣ذ ٝحالعظؼٔخس حالعظؼٔخس ػ٠ِ رخُوؼخء ٝطِظضّ

 حُِٕٞ أٝ حُؼشم أٝ حُؼ٘ظش أعخط ػ٠ِ حُوخثٔش طِي ع٤ٔخ ٝال حُظلشهش أشٌخٍ ًخكش اصحُش ًٝزُي حألؿ٘ز٤ش حُؼغٌش٣ش

 حُغ٤خع٢، حُشأ١ أٝ حُذ٣ٖ أٝ حُِـش أٝ حُـ٘ظ أٝ

 ٝعخثش ٝحالطلخه٤خص حإلػالٗخص ك٠ حُٔؼٔ٘ش ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ ٝكوٞم رلش٣خص طٔغٌٜخ ؿذ٣ذ ٖٓ طئًذ ٝار

 حُٔظلذس، حألْٓ ٝٓ٘ظٔش حُٔ٘لخصس ؿ٤ش حُزِذحٕ ٝكشًش حألكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش اؿخس ك٠ اهشحسٛخ طْ حُظ٠ حُٞػخثن

 ٝكٔخ٣ظٜخ ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ ٝكش٣خص رلوٞم حُٜ٘ٞع ٝحؿذ ٖٓ ػ٤ِٜخ ٣وغ رٔخ حُلخصّ ادسحًٜخ ػٖ طؼشد ٝار

 ٝحُلش٣خص، حُلوٞم ُٜزٙ ا٣الثٜخ ػ٠ِ أكش٣و٤خ دسؿض حُظ٠ حألعخع٤ش حأل٤ٔٛش حُلغزخٕ ك٠ آخزس

 :٢ِ٣ ٓخ ػ٠ِ حطلوض

 

 ٝحُٞحؿزخص حُلوٞم: حألٍٝ حُـضء

 ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ كوٞم: حألٍٝ حُزخد

 1 المادة

 ٝحُلش٣خص ٝحُٞحؿزخص رخُلوٞم ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٠ حألؿشحف حألكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش ك٠ حألػؼخء حُذٍٝ طؼظشف

 .طـز٤وٜخ أؿَ ٖٓ ٝؿ٤شٛخ حُظشش٣ؼ٤ش حإلؿشحءحص رخطخخر ٝطظؼٜذ ك٤ٚ حُٞحسدس

 

 



 2 المادة

 هخثٔخ ًخٕ ارح خخطش ط٤٤ٔض دٕٝ ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٠ ٝحٌُٔلُٞش رٜخ حُٔؼظشف ٝحُلش٣خص رخُلوٞم شخض ًَ ٣ظٔظغ

 حُٔ٘شؤ أٝ آخش، سأ١ أٟ أٝ حُغ٤خع٠ حُشأٟ أٝ حُذ٣ٖ أٝ حُِـش أٝ حُـ٘ظ أٝ حُِٕٞ أٝ حُؼشم أٝ حُؼ٘ظش ػ٠ِ

 .آخش ٝػغ أٟ أٝ حُُٔٞذ أٝ حُؼشٝس أٝ حالؿظٔخػ٢ أٝ حُٞؿ٢٘

 3 المادة

 .حُوخٕٗٞ أٓخّ عٞحع٤ش حُ٘خط. 1

 .حُوخٕٗٞ أٓخّ ٓظغخ٣ٝش كٔخ٣ش ك٠ حُلن كشد ٌَُ. 2

 4 المادة

 كشٓخٗٚ ٣ـٞص ٝال. ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش حُزذ٤ٗش شخظٚ ٝعالٓش ك٤خطٚ حكظشحّ كوٚ ٖٝٓ. حإلٗغخٕ كشٓش حٗظٜخى ٣ـٞص ال

 .طؼغلخ حُلن ٛزح ٖٓ

 5 المادة

 ٝحٓظٜخٗٚ حعظـالُٚ أشٌخٍ ًخكش ٝكظش حُوخ٤ٗٞٗش رشخظ٤ظٚ ٝحالػظشحف ًشحٓظٚ حكظشحّ ك٠ حُلن كشد ٌَُ

 .حُٔزُش أٝ حُالاٗغخ٤ٗش أٝ حُٞكش٤ش ٝحُٔؼخِٓش ٝحُؼوٞرخص أٗٞحػٚ رٌخكش ٝحُظؼز٣ذ حالعظشهخم خخطش ٝحعظؼزخدٙ

 6 المادة

 كخالص ٝك٠ ُِذٝحكغ اال كش٣ظٚ ٖٓ شخض أٟ كشٓخٕ ٣ـٞص ٝال حُشخظ٠ ٝحألٖٓ حُلش٣ش ك٠ حُلن كشد ٌَُ

 .طؼغل٤خ حكظـخصٙ أٝ شخض أٟ ػ٠ِ حُوزغ خخطش رظلش ٣ـٞص ٝال عِلخ، حُوخٕٗٞ ٣لذدٛخ

 7 المادة

 :حُلن ٛزح ٣ٝشَٔ ُِـ٤ٔغ ٌٓلٍٞ حُظوخػ٢ كن. 1

 ُٚ حُٔؼظشف حألعخع٤ش ُِلوٞم خشهخ ٣شٌَ ػَٔ ك٠ رخُ٘ظش حُٔخظظش حُٞؿ٤٘ش حُٔلخًْ ا٠ُ حُِـٞء ك٢ حُلن- أ

 حُغخثذ، ٝحُؼشف ٝحُِٞحثق ٝحُوٞح٤ٖٗ حالطلخه٤خص طظؼٜٔ٘خ ٝحُظ٢ رٜخ،

 ٓخظظش، ٓلٌٔش أٓخّ ادحٗظٚ طؼزض كظ٠ رشة حإلٗغخٕ- د

 ػ٘ٚ، ٓذحكغ حخظ٤خس ك٠ حُلن رُي ك٠ رٔخ حُذكخع كن- ؽ

 .ٓلخ٣ذس ٓلٌٔش ٝرٞحعـش ٓؼوُٞش كظشس خالٍ ٓلخًٔظٚ كن- د

 ٝال حسطٌخرٚ، ٝهض حُوخٕٗٞ ػ٤ِٚ ٣ؼخهذ ؿشٓخ ٣شٌَ ال ػَٔ ػٖ حٓظ٘خع أٝ ػَٔ رغزذ شخض ادحٗش ٣ـٞص ال. 2

 .شخظ٤ش ٝحُؼوٞرش ر٘ض، اال ػوٞرش

 8 المادة

 حُلش٣خص، ٛزٙ ٓٔخسعش طو٤ذ إلؿشحءحص أكذ طؼش٣غ ٣ـٞص ٝال ٌٓلُٞش، حُذ٤٘٣ش حُشؼخثش ٝٓٔخسعش حُؼو٤ذس كش٣ش

 .حُؼخّ ٝحُ٘ظخّ حُوخٕٗٞ ٓشحػخس ٓغ

 9 المادة

 .حُٔؼِٞٓخص ػ٠ِ ٣لظَ إٔ كشد ًَ كن ٖٓ. 1

 .ٝحُِٞحثق حُوٞح٤ٖٗ اؿخس ك٠ ٣ٝ٘ششٛخ أكٌخسٙ ػٖ ٣ؼزش إٔ اٗغخٕ ٌَُ ٣لن. 2

 10 المادة

 .حُوخٕٗٞ كذدٛخ حُظ٠ رخألكٌخّ ٣ِظضّ إٔ شش٣ـش آخش٣ٖ ٓغ ؿٔؼ٤خص ٝرلش٣ش ٣ٌٕٞ إٔ اٗغخٕ ٌَُ ٣لن. 1

 حُظؼخٖٓ رٔزذأ حالُظضحّ ٓغ رُي ٣ظؼخسع أال ػ٠ِ ؿٔؼ٤ش أ١ ا٠ُ حالٗؼٔخّ ػ٠ِ شخض أٟ اسؿخّ ٣ـٞص ال. 2

 .ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٢ ػ٤ِٚ حُٔ٘ظٞص

 11 المادة

 حُو٤ٞد ٝٛٞ أال ٝحكذ ششؽ اال حُلن ٛزح ٓٔخسعش ٣لذ ٝال آخش٣ٖ ٓغ رلش٣ش ٣ـظٔغ إٔ اٗغخٕ ٌَُ ٣لن

 ٝأخالم ٝطلش ٝعالٓش حُو٢ٓٞ حألٖٓ رٔظِلش ٜٓ٘خ طؼِن ٓخ خخطش ٝحُِٞحثق حُوٞح٤ٖٗ طلذدٛخ حُظ٢ حُؼشٝس٣ش

 .ٝكش٣خطْٜ حألشخخص كوٞم أٝ ح٥خش٣ٖ

 12 المادة

 .حُوخٕٗٞ رؤكٌخّ حالُظضحّ شش٣ـش ٓخ دُٝش دحخَ اهخٓظٚ ٝحخظ٤خس رلش٣ش حُظ٘وَ ك٠ حُلن شخض ٌَُ. 1

 ٛزح ٣خؼغ ٝال رِذٙ ا٠ُ حُؼٞدس ك٢ حُلن ُٚ إٔ ًٔخ رِذٙ، رُي ك٢ رٔخ رِذ أ١ ٓـخدسس ك٢ حُلن شخض ٌَُ. 2

 أٝ حُظلش، حُؼخّ، حُ٘ظخّ حُو٢ٓٞ، حألٖٓ ُلٔخ٣ش ػشٝس٣ش ًٝخٗض حُوخٕٗٞ ػ٤ِٜخ ٗض ارح اال ه٤ٞد أل٣ش الكن

 .حُؼخٓش حألخالم



 رِذ ًَ ُوخٕٗٞ ؿزوخ أؿ٘ز٤ش دُٝش أ١ ك٢ ِٓـؤ ػ٠ِ ٣ٝلظَ ٣غؼ٠ إٔ ك٠ حػـٜخدٙ ػ٘ذ حُلن شخض ٌَُ. 3

 .حُذ٤ُٝش ُٝالطلخه٤خص

 روشحس اال ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٠ ؿشف ٓخ دُٝش أسحػ٠ ا٠ُ هخ٤ٗٞٗش رظلش دخَ حُز١ حألؿ٘ز٢ ؿشد ٣ـٞص ٝال. 4

 .ُِوخٕٗٞ ٓـخرن

 .ٝد٤٘٣ش ػشه٤ش ػ٘ظش٣ش، ٓـٔٞػخص ٣غظٜذف حُز١ ٛٞ حُـٔخػ٢ ٝحُـشد. ُألؿخٗذ حُـٔخػ٠ حُـشد ٣لشّ. 5

 13 المادة

 ٓٔؼ٤ِٖ ؿش٣ن ػٖ أٝ ٓزخششس عٞحء ُزِذْٛ حُؼخٓش حُشجٕٞ ادحسس ك٠ رلش٣ش حُٔشخسًش ك٠ حُلن حُٔٞحؿ٤ٖ٘ ٌَُ. 1

 .حُوخٕٗٞ ألكٌخّ ؿزوخ ٝرُي رلش٣ش حخظ٤خسْٛ ٣ظْ

 .رِذْٛ ك٠ حُؼ٤ٓٞٔش حُٞظخثق ط٠ُٞ ك٠ أ٣ؼخ حُلن حُٔٞحؿ٤ٖ٘ ٌَُ. 2

 أٓخّ ُِـ٤ٔغ حُظخٓش حُٔغخٝحس اؿخس ك٠ ٝرُي حُؼخٓش ٝحُخذٓخص حُٔٔظٌِخص ٖٓ حالعظلخدس ك٠ حُلن شخض ٌَُ. 3

 .حُوخٕٗٞ

 14 المادة

 ٛزح ك٠ حُظخدسس حُوٞح٤ٖٗ ألكٌخّ ؿزوخ ػخٓش ٓظِلش أٝ ُؼشٝسس اال رٚ حُٔغخط ٣ـٞص ٝال ٌٓلٍٞ ح٤ٌُِٔش كن

 .حُظذد

 15 المادة

 .ٓظٌخكت ػَٔ ٓغ ٓظٌخكت أؿش ٓوخرَ ٝٓشػ٤ش ٓظٌخكجش ظشٝف ظَ ك٠ ٌٓلٍٞ حُؼَٔ كن

 16 المادة

 .ا٤ُٜخ حُٞطٍٞ ٣ٌٔ٘ٚ ٝػو٤ِش رذ٤ٗش طل٤ش كخُش رؤكؼَ حُظٔظغ ك٠ حُلن شخض ٌَُ. 1

 ػ٠ِ كظُٜٞخ ٝػٔخٕ شؼٞرٜخ طلش ُلٔخ٣ش حُالصٓش حُظذحر٤ش رخطخخر ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٠ حألؿشحف حُذٍٝ طظؼٜذ. 2

 .حُٔشع كخُش ك٠ حُـز٤ش حُؼ٘خ٣ش

 17 المادة

 .ُِـ٤ٔغ ٌٓلٍٞ حُظؼ٤ِْ كن. 1

 .ُِٔـظٔغ حُؼوخك٤ش حُل٤خس ك٠ رلش٣ش حالشظشحى ك٠ حُلن شخض ٌَُ. 2

 ٗـخم ك٠ حُذُٝش ػ٠ِ ٝحؿذ ٝكٔخ٣ظٜخ حُٔـظٔغ رٜخ ٣ؼظشف حُظ٠ حُظو٤ِذ٣ش ٝحُو٤ْ حُؼخٓش رخألخاله٤خص حُٜ٘ٞع. 3

 .حإلٗغخٕ كوٞم ػ٠ِ حُللخف

 18 المادة

 .أخاله٤خطٜخ ٝعالٓش طلظٜخ ػ٠ِ ٝحُغٜش كٔخ٣ظٜخ حُذُٝش ٝػ٠ِ حُٔـظٔغ، ٝأعخط حُـز٤ؼ٤ش حُٞكذس ٢ٛ حألعشس. 1

 .حُٔـظٔغ رٜخ ٣ؼظشف حُظ٠ حُظو٤ِذ٣ش ٝحُو٤ْ ُألخاله٤خص ًلٔخ٣ش سعخُظٜخ أدحء ك٢ حألعشس رٔغخػذس ِٓضٓش حُذُٝش. 2

 ٓ٘ظٞص ٛٞ ٓخ ٗلٞ ػ٠ِ حُـلَ ٝكوٞم كوٞهٜخ ًٝلخُش حُٔشأس ػذ ط٤٤ٔض ًَ ػ٠ِ حُوؼخء حُذُٝش ػ٠ِ ٣ظؼ٤ٖ. 3

 .حُذ٤ُٝش ٝحالطلخه٤خص حالػالٗخص ك٠ ػ٤ِٚ

 .حُٔؼ٣ٞ٘ش أٝ حُزذ٣٘ش كخُظْٜ طالثْ خخطش كٔخ٣ش طذحر٤ش ك٠ أ٣ؼخ حُلن حُٔؼٞه٤ٖ أٝ ُِٔغ٤ٖ٘. 4

 19 المادة

 شؼذ ػ٠ِ شؼذ ع٤ـشس ٣زشس ٓخ ٛ٘خى ٤ُٝظ حُلوٞم، ٗلظ ُٜٝخ حٌُشحٓش ر٘لظ ٝطظٔظغ عٞحع٤ش ًِٜخ حُشؼٞد

 .آخش

 20 المادة

 ٝػؼٚ رلش٣ش ٣لذد إٔ ُٝٚ ٓظ٤شٙ طوش٣ش ك٠ ٝػخرض ٓـِن كن شؼذ ٌَُٝ حُٞؿٞد، ك٠ حُلن شؼذ ٌَُ. 1

 .اسحدطٚ رٔلغ ٣خظخسٙ حُزٟ حُ٘لٞ ػ٠ِ ٝحالؿظٔخػ٤ش حالهظظخد٣ش ط٤ٔ٘ظٚ ٣ٌلَ ٝإٔ حُغ٤خع٢

 حُظ٠ حُٞعخثَ ًخكش ا٠ُ ٝحُِـٞء حُغ٤ـشس أؿالٍ ٖٓ ٗلغٜخ طلشس إٔ ك٠ حُلن حُٔوٜٞسس حُٔغظؼٔشس ُِشؼٞد. 2

 .حُٔـظٔغ رٜخ ٣ؼظشف

 حُظلشس١ ٗؼخُٜخ ك٢ ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٠ حألؿشحف حُذٍٝ ٖٓ حُٔغخػذحص ػ٠ِ حُلظٍٞ ك٠ حُلن حُشؼٞد ُـ٤ٔغ. 3

 .ػوخك٤ش أّ حهظظخد٣ش أّ ع٤خع٤ش ًخٗض عٞحء حألؿ٘ز٤ش حُغ٤ـشس ػذ

 21 المادة

. ٝكذْٛ حُغٌخٕ ُٔظِلش حُلن ٛزح ٣ٝٔخسط. حُـز٤ؼ٤ش ٝٓٞحسدٛخ ػشٝحطٜخ ك٠ رلش٣ش حُشؼٞد ؿ٤ٔغ طظظشف. 1

 .حألكٞحٍ ٖٓ كخٍ رؤٟ حُلن ٛزح ٖٓ شؼذ كشٓخٕ ٣ـٞص ٝال



 حُظؼ٣ٞغ ٝك٠ حعظشدحدٛخ ك٠ حُٔششٝع حُلن ٓٔظٌِخطٚ ػ٠ِ حالعظ٤الء طْ حُزٟ ُِشؼذ حالعظ٤الء، كخُش ك٢. 2

 .حُٔالثْ

 د٢ُٝ حهظظخدٟ طؼخٕٝ رظ٤ٔ٘ش رخالُظضحّ ٓغخط دٕٝ حُـز٤ؼ٤ش ٝحُٔٞحسد حُؼشٝحص ك٠ حُلش حُظظشف ٣ٔخسط. 3

 .حُذ٢ُٝ حُوخٕٗٞ ٝٓزخدة حُٔ٘ظق ٝحُظزخدٍ حُٔظزخدٍ حالكظشحّ أعخط ػ٠ِ هخثْ

 ٝٓٞحسدٛخ ػشٝحطٜخ ك٢ حُظظشف كن رٔٔخسعش ؿٔخػ٤ش أٝ كشد٣ش رظلش ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٢ حألؿشحف حُذٍٝ طظؼٜذ. 4

 .حألكش٣و٢ ٝحُظؼخٖٓ حألكش٣و٤ش حُٞكذس طو٣ٞش رٜذف حُـز٤ؼ٤ش

 ٓخ ٝخخطش حألؿ٘ز٢ حالهظظخدٟ حالعظـالٍ أشٌخٍ ًَ ػ٠ِ رخُوؼخء ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٠ حألؿشحف حُذٍٝ طظؼٜذ. 5

 ٓٞحسدٛخ ػٖ حُ٘خطـش حٌُٔخعذ ٖٓ طخٓش رظٞسس حالعظلخدس ٖٓ ُشؼٞرٜخ ط٤ٌٔ٘خ ٝرُي حُذ٤ُٝش حالكظٌخسحص طٔخسعٚ

 .حُـز٤ؼ٤ش

 22 المادة

 ٝحُظٔظغ ٝرحط٤ظٜخ ُلش٣ظٜخ حُظخّ حالكظشحّ ٓغ ٝحُؼوخك٤ش ٝحالؿظٔخػ٤ش حالهظظخد٣ش ط٤ٔ٘ظٜخ ك٠ حُلن حُشؼٞد ٌَُ. 1

 .حُزششٟ ُِـ٘ظ حُٔشظشى رخُظشحع حُٔظغخ١ٝ

 .حُظ٤ٔ٘ش كن ٓٔخسعش ػٔخٕ ح٥خش٣ٖ ٓغ رخُظؼخٕٝ أٝ ٓ٘لشدس رظٞسس حُذٍٝ ٝحؿذ ٖٓ. 2

 23 المادة

 ٓزخدة حُذٍٝ ر٤ٖ حُؼالهخص ٝطلٌْ. ٝحُذ٢ُٝ حُٞؿ٠٘ حُظؼ٤ذ٣ٖ ػ٠ِ ٝحألٖٓ حُغالّ ك٠ حُلن ُِشؼٞد. 1

 .حألكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش ٤ٓؼخم . ٓـذدح ٝأًذٛخ حُٔظلذس حألْٓ ٤ٓؼخم ػ٤٘ٔخ أًذٛخ حُظ٠ حُٞد٣ش ٝحُؼالهخص حُظؼخٖٓ

 :رلظش ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٠ حألؿشحف حُذٍٝ طظؼٜذ حُٞد٣ش ٝحُؼالهخص ٝحُظؼخٖٓ حُغِْ طؼض٣ض رـ٤ش. 2

 ػذ ٓٞؿٜش طخش٣ز٤ش أٗشـش رؤٟ ح٤ُٔؼخم ٛزح ٖٓ 12 حُٔخدس ُٔ٘ـٞم ؿزوخ حُِـٞء رلن ٣ظٔظغ شخض ٣وّٞ إٔ- أ

  .ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٠ ؿشف أخشٟ دُٝش أٟ ػذ أٝ حألط٢ِ رِذٙ

 أخش١ دُٝش أٟ شؼذ ػذ حُٔٞؿٜش حإلسٛخر٤ش أٝ حُظخش٣ز٤ش حألٗشـش ٜٓ٘خ ط٘ـِن ًوٞحػذ أسحػ٤ٜخ طغظخذّ إٔ- د

 .ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٢ ؿشف

 24 المادة

 .ُظ٤ٔ٘ظٜخ ٝٓالثٔش ٝشخِٓش ٓشػ٤ش ر٤جش ك٠ حُلن حُشؼٞد ٌَُ

 25 المادة

 ٝػٔخٕ ح٤ُٔؼخم، ٛزح ك٠ حُٞحسدس ٝحُلش٣خص رخُلوٞم حُٜ٘ٞع ٝحؿذ ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٠ حألؿشحف حُذٍٝ ػ٠ِ ٣وغ

 حُلش٣خص ٛزٙ كْٜ طؼٖٔ إٔ شؤٜٗخ ٖٓ حُظ٠ حُظذحر٤ش ٝحطخخر ٝحإلػالّ، ٝحُظشر٤ش حُظؼ٤ِْ ؿش٣ن ػٖ حكظشحٜٓخ

 .ٝٝحؿزخص حُظضحٓخص ٖٓ ٣وخرِٜخ ٝٓخ ٝحُلوٞم

 26 المادة

 حُٞؿ٤٘ش حُٔئعغخص ٝطلغ٤ٖ اٗشخء ٝاطخكش حُٔلخًْ حعظوالٍ ػٔخٕ ح٤ُٔؼخم ٛزح ػ٠ِ حألؿشحف حُذٍٝ ػ٠ِ ٣ظؼ٤ٖ

 .ح٤ُٔؼخم ٛزح ٣ٌلِٜخ حُظ٠ ٝحُلش٣خص حُلوٞم ٝرلٔخ٣ش رخُٜ٘ٞع ا٤ُٜخ ٣ؼٜذ حُظ٠ حُٔخظظش

 حُٞحؿزخص: حُؼخ٢ٗ حُزخد

 27 المادة

 رٜخ حُٔؼظشف حُٔـٔٞػخص ٝعخثش حُذُٝش ٝٗلٞ ٝحُٔـظٔغ أعشطٚ ٗلٞ ٝحؿزخص شخض ًَ ػخطن ػ٠ِ طوغ. 1

 .حُذ٢ُٝ حُٔـظٔغ ٝٗلٞ ششػخ

 ٝحُٔظِلش ٝحألخالم حُـٔخػ٠ ٝحألٖٓ ح٥خش٣ٖ كوٞم حكظشحّ ظَ ك٠ شخض ًَ ٝكش٣خص كوٞم طٔخسط. 2

 .حُؼخٓش

 28 المادة

 رخالسطوخء طغٔق رؼالهخص ٝحالكظلخف ط٤٤ٔض أ١ دٕٝ أهشحٗٚ ٝٓشحػخس حكظشحّ ٝحؿذ شخض ًَ ػخطن ػ٠ِ ٣وغ

 .ٝطؼض٣ضٛٔخ ٝط٤خٗظٜٔخ حُٔظزخد٤ُٖ ٝحُظغخٓق رخالكظشحّ

 29 المادة

 :ح٥ط٤ش حُٞحؿزخص حُلشد ػ٠ِ كبٕ رُي ػ٠ِ ػالٝس

 ًَ ك٠ ٝحُذ٣ٚ حكظشحّ ػ٤ِٚ إٔ ًٔخ ٝحكظشحٜٓخ طٔخعٌٜخ أؿَ ٖٓ ٝحُؼَٔ أعشطٚ طـٞس حٗغـخّ ػ٠ِ حُٔلخكظش. 1

 .حُلخؿش ػ٘ذ ٝٓغخػذطٜٔخ ٝاؿؼخٜٓٔخ ٝهض

 .حُٔـظٔغ ٛزح خذٓش ك٠ ٝحُز٤٘ٛش حُزذ٤ٗش هذسحطٚ رظٞظ٤ق حُٞؿ٠٘ ٓـظٔؼٚ خذٓش. 2



 .ُِخـش ك٤ٜخ حُٔو٤ٔ٤ٖ ٖٓ أٝ سػخ٣خٛخ ٖٓ ٛٞ حُظ٠ حُذُٝش أٖٓ طؼش٣غ ػذّ. 3

 .٣ٜذدٙ ُٔخ حُظؼخٖٓ ٛزح طؼشع ػ٘ذ ٝخخطش ٝطو٣ٞظٚ ٝحُٞؿ٢٘ حالؿظٔخػ٢ حُظؼخٖٓ ػ٢ِ حُٔلخكظش. 4

 ؿزوخ رِذٙ ػٖ حُذكخع ك٢ ػخٓش رظلش ٣غخْٛ ٝإٔ ٝطو٣ٞظٜٔخ ٝؿ٘ٚ ٝعالٓش حُٞؿ٢٘ حالعظوالٍ ػ٢ِ حُٔلخكظش. 5

 .حُوخٕٗٞ ك٢ ػ٤ِٜخ حُٔ٘ظٞص ُِششٝؽ

 حُٔظخُق ػ٢ِ ُِللخف حُوخٕٗٞ ٣لشػٜخ حُظ٢ حُؼشحثذ ٝدكغ ٝآٌخ٤ٗخص هذسحص ٖٓ ُذ٣ٚ ٓخ رؤهظ٠ حُؼَٔ. 6

 .ُِٔـظٔغ حألعخع٤ش

 حُظغخٓق ٖٓ ٝرشٝف ٝطو٣ٞظٜخ حإل٣ـخر٤ش حألكش٣و٤ش حُؼوخك٤ش حُو٤ْ ػ٢ِ حُٔـظٔغ ٓغ ػالهخطٚ اؿخس ك٢ حُٔلخكظش. 7

 .حُٔـظٔغ أخاله٤خص رغالٓش حالسطوخء ك٢ ػخٓش رظلش ٝحإلعٜخّ ٝحُظشخٝس، ٝحُلٞحس

 .ٝطلو٤وٜخ حألكش٣و٤ش حُٞكذس ط٤ٔ٘ش ك٢ حُٔغظ٣ٞخص ًخكش ٝػ٢ِ ٝهض ًَ ٝك٢ هذسحطٚ ك٢ ٓخ رؤهظ٠ حإلعٜخّ. 8

 

 حُلٔخ٣ش طذحر٤ش: حُؼخ٢ٗ حُـضء

 ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ ُلوٞم حإلكش٣و٤ش حُِـ٘ش ٝط٘ظ٤ْ ط٣ٌٖٞ: حألٍٝ حُزخد

 30 المادة

" حُِـ٘ش "رخعْ ٢ِ٣ ك٤ٔخ ا٤ُٜخ ٣شخس ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ ُلوٞم أكش٣و٤ش ُـ٘ش حألكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش اؿخس ك٢ ط٘شؤ

 .ٝكٔخ٣ظٜخ أكش٣و٤خ ك٢ ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ رلوٞم حُٜ٘ٞع أؿَ ٖٓ ٝرُي

 31 المادة

 ٖٓ هذس رؤػ٠ِ طظل٠ِ حُظ٢ حإلكش٣و٤ش حُشخظ٤خص ر٤ٖ ٖٓ حخظ٤خسْٛ ٣ظْ ػؼٞح ػشش أكذ ٖٓ حُِـ٘ش طظٌٕٞ. 1

 ٓغ ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ كوٞم ٓـخٍ ك٢ رخٌُلؤس ٝطظٔظغ ٝحُل٤ذس ٝحُ٘ضحٛش حألخالم رغٔٞ ُٜخ ٝٓشٜٞد حالكظشحّ

 .حُوخٕٗٞ ٓـخٍ ك٢ حُخزشس ر١ٝ حألشخخص رخشظشحى رخخطش حالٛظٔخّ ػشٝسس

 .حُشخظ٤ش رظلظْٜ ك٤ٜخ حُِـ٘ش أػؼخء ٣شظشى. 2

 32 المادة

 .حُذُٝش ٗلظ ٖٓ ػؼٞ ٖٓ أًؼش حُِـ٘ش طؼْ إٔ ٣ـٞص ال

 33 المادة

 ٖٓ ٓششل٤ٖ هخثٔش ر٤ٖ ٖٓ حُغش١ حالهظشحع ؿش٣ن ػٖ حُِـ٘ش أػؼخء ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ سإعخء ٓئطٔش ٣٘ظخذ

 .ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٢ حألؿشحف حُذٍٝ هزَ

 34 المادة

 سػخ٣خ ٖٓ حُٔششلٕٞ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٝ٘زـ٢ شخظ٤ٖ، ٖٓ أًؼش طششق إٔ ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٢ ؿشف دُٝش أل١ ٣ـٞص ال

 ؿ٤ش ٖٓ أكذٛٔخ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ـذ حػ٤ٖ٘ رٔششل٤ٖ حُذٍٝ اكذٟ طظوذّ ٝك٤٘ٔخ. ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٢ حألؿشحف حُذٍٝ

 .ٓٞحؿ٤ٜ٘خ

 35 المادة

 ٖٓ حألهَ ػ٢ِ أشٜش أسرؼش هزَ ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٢ حألؿشحف حُذٍٝ حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ حأل٤ٖٓ ٣ذػٞ. 1

 .حُِـ٘ش ُؼؼ٣ٞش رٔششل٤ٜخ حُظوذّ ا٢ُ حالٗظخخرخص اؿشحء طخس٣خ

 سإعخء ا٢ُ ٣ٝشكؼٜخ حألرـذ١ حُظشط٤ذ أعخط ػ٢ِ حُٔششل٤ٖ هخثٔش حألكش٣و٤ش حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ حأل٤ٖٓ ٣ؼذ. 2

 .حالٗظخخرخص اؿشحء طخس٣خ ٖٓ حألهَ ػ٢ِ شٜش هزَ ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ

 36 المادة

 حُٔ٘ظخز٤ٖ حألػؼخء ٖٓ أسرؼش ػَٔ كظشس ط٘ظ٢ٜ إٔ ػ٢ِ ُِظـذ٣ذ هخرِش ع٘ٞحص عض ُٔذس حُِـ٘ش أػؼخء حٗظخخد ٣ظْ

 .ع٘ٞحص أسرغ ٜٗخ٣ش ك٢ آخش٣ٖ ػالػش ػَٔ كظشس ٝط٘ظ٢ٜ ػخ٤ٖٓ رؼذ حأل٢ُٝ حالٗظخخرخص ك٢

 37 المادة

 ُظلذ٣ذ حُوشػش ٓزخششس حالٗظخخرخص ػوذ حألكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش ٝكٌٞٓخص دٍٝ سإعخء ٓئطٔش سث٤ظ ٣ـش١

 .36 حُٔخدس ك٢ ا٤ُْٜ حُٔشخس حألػؼخء أعٔخء

 38 المادة

 .ٝك٤ذس ربخالص حألًَٔ حُٞؿٚ ػ٢ِ ٝحؿزخطْٜ رؤدحء حٗظخخرْٜ رؼذ سع٤ٔخ حُِـ٘ش أػؼخء ٣ظؼٜذ

 

 



 39 المادة

 حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ حأل٤ٖٓ ربرالؽ حُلٞس ػ٢ِ حُِـ٘ش سث٤ظ ٣وّٞ حُِـ٘ش أػؼخء أكذ حعظوخُش أٝ ٝكخس كخُش ك٢. 1

 .حالعظوخُش ٓلؼٍٞ عش٣خٕ طخس٣خ أٝ حُٞكخس طخس٣خ ٖٓ حػظزخسح حُشخؿش حُٔ٘ظذ ػٖ ٣ؼِٖ حُز١ حألكش٣و٤ش

 ؿ٤ش عزذ أل١ ٝحؿزخطٚ أدحء ػٖ حألػؼخء أكذ طٞهق ػ٢ِ رخُِـ٘ش ح٥خش٣ٖ حألػؼخء سأ١ اؿٔخع كخُش ك٢. 2

 إٔ ٣ؼِٖ حُز١ حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ حأل٤ٖٓ ا٢ُ رُي ٣زِؾ إٔ حُِـ٘ش سث٤ظ ػ٢ِ ٣ظؼ٤ٖ حُٔئهض، حُـ٤خد

 .شخؿش حُٔوؼذ

 شخؿشح ٓوؼذٙ طخس حُز١ حُؼؼٞ ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ سإعخء ٓئطٔش ٣غظزذٍ حُزًش عخُلظ٢ حُلخُظ٤ٖ ًِظخ ك٢. 3

 .شٜٞس عظش ٖٓ أهَ حُلظشس ٛزٙ طٌٖ ُْ ٓخ ػِٔٚ ٓذس ٖٓ حُزخه٤ش ُِلظشس

 40 المادة

 .ُٜٔخٓٚ خِلٚ ط٢ُٞ طخس٣خ ا٢ُ ٓ٘ظزٚ ك٢ رخُِـ٘ش ػؼٞ ًَ ٣زو٢

 41 المادة

 حُالصٓش ٝحُخذٓخص حُؼخ٤ِٖٓ ًزُي ٣ٝٞكش حُِـ٘ش، أ٤ٖٓ طؼ٤ٖ ٜٓٔش حألكش٣و٤ش حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ حأل٤ٖٓ ٣ظ٠ُٞ

 .ٝحُخذٓخص ٝحُٞعخثَ حُؼخ٤ِٖٓ طٌخ٤ُق حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش ٝطظلَٔ. رلخػ٤ِش رٜٔخٜٓخ حُو٤خّ ٖٓ حُِـ٘ش ُظ٤ٌٖٔ

 42 المادة

 .ُِظـذ٣ذ هخرِش ػخ٤ٖٓ ُٔذس ٝٗخثزٚ ٝسث٤غٜخ حُِـ٘ش ط٘ظخذ. 1

 .حُذحخ٢ِ ٗظخٜٓخ حُِـ٘ش طؼغ. 2

 .أػؼخء عزؼش ٖٓ حُوخ٢ٗٞٗ حُ٘ظخد ٣ظٌٕٞ. 3

 .حُشث٤ظ ك٤ٚ حُز١ حُـخٗذ ٣شؿق حألطٞحص طؼخدٍ ػ٘ذ. 4

 ك٢ ٝال ٓذحٝالطٜخ ك٢ ٣شظشى ٝال حُِـ٘ش، حؿظٔخػخص كؼٞس حألكش٣و٤ش حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ ُأل٤ٖٓ ٣ـٞص ال. 5

 .أٓخٜٓخ حٌُِٔش أخز ا٢ُ دػٞطٚ حُِـ٘ش ُشث٤ظ ٣ـٞص أٗٚ ػ٢ِ. حُظظ٣ٞض

 43 المادة

 حطلخه٤ش رٔٞؿذ حُٔٔ٘ٞكش حُذرِٞٓخع٤ش ٝحُلظخٗخص رخالٓظ٤خصحص ٜٓخْٜٓ ٓزخششطْٜ خالٍ حُِـ٘ش أػؼخء ٣ظٔظغ

 .حُذرِٞٓخع٤ش ٝحُلظخٗخص رخالٓظ٤خصحص حُخخطش حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش

 44 المادة

 .حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخد٣ش ح٤ُٔضح٤ٗش ك٢ حُِـ٘ش أػؼخء ٝحعظلوخهخص ٌٓخكآص طذسؽ

 حُِـ٘ش حخظظخطخص: حُؼخ٢ٗ حُزخد

 45 المادة

 :٢ِ٣ رٔخ حُِـ٘ش طوّٞ

 :ٝرخخطش ٝحُشؼٞد، حإلٗغخٕ رلوٞم حُٜ٘ٞع. 1

 ٝط٘ظ٤ْ ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ كوٞم ٓـخٍ ك٢ حإلكش٣و٤ش حُٔشخًَ كٍٞ ٝحُزلٞع حُذسحعخص ٝاؿشحء حُٞػخثن طـ٤ٔغ- أ

 ٝطوذ٣ْ ٝحُشؼٞد حُٞؿ٤٘ش حُٔئعغخص ٝطشـ٤غ حُٔؼِٞٓخص ٝٗشش ٝحُٔئطٔشحص حُذسحع٤ش ٝحُلِوخص حُ٘ذٝحص

 .حُؼشٝسس ػ٘ذ حُلٌٞٓخص ا٢ُ حُظٞط٤خص ٝسكغ حُٔشٞسس

 حإلٗغخٕ رلوٞم رخُظٔظغ حُٔظؼِوش حُوخ٤ٗٞٗش حُٔشخًَ كَ ا٢ُ طٜذف حُظ٢ ٝحُوٞحػذ حُٔزخدة ٝٝػغ ط٤خؿش- د

 .حألكش٣و٤ش حُلٌٞٓخص هزَ ٖٓ حُظشش٣ؼ٤ش حُ٘ظٞص ُغٖ أعخعخ طٌٕٞ ٢ٌُ حألعخع٤ش ٝحُلش٣خص ٝحُشؼٞد

 .ٝكٔخ٣ظٜخ ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ رلوٞم رخُٜ٘ٞع حُٔؼ٤٘ش حُذ٤ُٝش أٝ حإلكش٣و٤ش حُٔئعغخص عخثش ٓغ حُظؼخٕٝ- ؽ

 .ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٢ حُٞحسدس ُِششٝؽ ؿزوخ ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ كوٞم كٔخ٣ش ػٔخٕ. 2

 حُٞكذس ٓ٘ظٔش ٓئعغخص اكذٟ أٝ ؿشف دُٝش ؿِذ ػ٢ِ ر٘خء ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٢ حُٞحسدس حألكٌخّ ًخكش طلغ٤ش. 3

 .حألكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش رٜخ طؼظشف ٓ٘ظٔش أٝ حألكش٣و٤ش

 .ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ سإعخء ٓئطٔش ا٤ُٜخ ٣ًِٜٞخ هذ أخش١ ٜٓخّ رؤ١ حُو٤خّ. 4

 حُِـ٘ش اؿشحء: حُؼخُغ حُزخد

 46 المادة

 أ١ ا٢ُ أٝ حُؼخّ حأل٤ٖٓ ا٢ُ خخطش طغظٔغ إٔ ُٜخ إٔ ًٔخ ُِظلو٤ن ٓالثٔش ٝع٤ِش أ٣ش ا٢ُ طِـؤ إٔ ُِـ٘ش ٣ـٞص

 .رخُٔؼِٞٓخص طض٣ٝذٛخ ػ٢ِ هخدس آخش شخض

 حُشؤٕ ٛزح ك٢ حألؿشحف حُذٍٝ ٓشحعالص



 47 المادة

 أكٌخٓٚ حٗظٌٜض هذ ك٤ٚ ؿشكخ أخش١ دُٝش رؤٕ ُالػظوخد ٓؼوُٞش أعزخد ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٢ ؿشف دُٝش ُذ١ ًخٗض ارح

 حألكش٣و٤ش حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ حأل٤ٖٓ ا٢ُ أ٣ؼخ حُشعخُش ٛزٙ ٝطٞؿٚ حالٗظٜخى، ُٜزح ًظخرش ٗظشٛخ طِلض إٔ ُٜخ كبٕ

 ٛزٙ كٍٞ ٌٓظٞرش ر٤خٗخص أٝ طٞػ٤لخص طوذّ إٔ حُشعخُش ا٤ُٜخ ٝؿٜض حُظ٢ حُذُٝش ٝػ٢ِ. حُِـ٘ش سث٤ظ ٝا٢ُ

 ٝحُز٤خٗخص حُظٞط٤خص ٛزٙ طظؼٖٔ إٔ ػ٢ِ ُِشعخُش حعظالٜٓخ طخس٣خ ٖٓ أشٜش ػالػش طظـخٝص ال كظشس خالٍ حُٔغؤُش

 حإلٗظخف ٝعخثَ ػٖ ًٝزُي طـز٤وٜخ ٣ٌٖٔ حُظ٢ أٝ حُٔـزوش حإلؿشحث٤ش ٝحُِٞحثق حُوٞح٤ٖٗ ػٖ ر٤خٗخص حإلٌٓخٕ روذس

 .ٓظخكش طضحٍ ال حُظ٢ أٝ رخُلؼَ حعظ٘لخرٛخ طْ حُظ٢

 48 المادة

 ػ٢ِ حُوؼ٤ش طغ٣ٞش ا٤ُٜخ حُٔٞؿٜش حُذُٝش ؿخٗذ ٖٓ حألط٤ِش حُشعخُش طِو٢ طخس٣خ ٖٓ أشٜش ػالػش خالٍ طظْ ُْ ارح

 حُذُٝظ٤ٖ ٖٓ ٌَُ ٣لن آخش، اؿشحء أ١ أٝ حُؼ٘خث٤ش حُٔلخٝػخص ؿش٣ن ػٖ حُٔؼ٤٤ٖ٘ حُـشك٤ٖ ٌُال ٓشع ٗلٞ

 حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ ٝحأل٤ٖٓ حُٔؼ٤٘ش حألخشٟ حُذُٝش ٝاخـخس سث٤غٜخ ربرالؽ حُِـ٘ش ػ٢ِ حُوؼ٤ش ٛزٙ ػشع

 .حألكش٣و٤ش

 49 المادة

 حٗظٌٜض هذ ك٤ٚ ؿشكخ أخش١ دُٝش إٔ سأص ارح ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٢ ؿشف دُٝش أل١ ٣ـٞص 47 حُٔخدس أكٌخّ ٓشحػخس ٓغ

 ٝحُذُٝش حألكش٣و٤ش حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ ٝحأل٤ٖٓ سث٤غٜخ ا٢ُ سعخُش رظٞؿ٤ٚ ٓزخششس حُِـ٘ش طخـش إٔ أكٌخٓٚ

 .حُٔؼ٤٘ش

 50 المادة

 إ حُذحخ٤ِش حإلٗظخف ٝعخثَ ًَ حعظ٘لخر ٖٓ حُظؤًذ رؼذ اال ػ٤ِٜخ ٣ؼشع ٓٞػٞع أ١ ك٢ حُ٘ظش ُِـ٘ش ٣ـٞص ال

 .ٓؼوُٞش ؿ٤ش ُٔذس ؿخُض هذ ك٤ٜخ حُ٘ظش اؿشحءحص إٔ ٣ظؼق ُْ ٓخ ٝؿذص

 51 المادة

 .رخُٔٞػٞع طِش رحص ٓؼِٞٓش رؤ٣ش طض٣ٝذٛخ حُٔؼ٤٘ش حألؿشحف حُذٍٝ ٖٓ طـِذ إٔ ُِـ٘ش ٣ـٞص

 .شل٣ٞش أٝ ٌٓظٞرش ٓالكظخص طوذّ ٝإٔ ُِٔٞػٞع رلؼٜخ ػ٘ذ حُِـ٘ش أٓخّ ٓٔؼِش طٌٕٞ إٔ حألؿشحف ُِذٍٝ ٣ـٞص

 52 المادة

 ٓظخدس أ١ أٝ حُٔؼ٤٘ش حألؿشحف حُذٍٝ ٖٓ ػشٝس٣ش طشحٛخ حُظ٢ حُٔؼِٞٓخص ػ٢ِ كظُٜٞخ رؼذ حُِـ٘ش طظ٠ُٞ

 ٝحُشؼٞد، حإلٗغخٕ كوٞم حكظشحّ ػ٢ِ هخثْ ٝد١ كَ ا٢ُ ُِظٞطَ حُٔالثٔش حُٞعخثَ ًخكش حعظ٘لخر ٝرؼذ أخش١

 طخس٣خ ٖٓ ٓؼوُٞش ٓذس ك٢ حُظوش٣ش ٛزح اػذحد ٣ٝظْ حعظخِظظٜخ، حُظ٢ ٝحُ٘ظخثؾ حُٞهخثغ ك٤ٚ طغشد طوش٣ش اػذحد

 .ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ سإعخء ٓئطٔش ا٢ُ ٣ٝشكغ حُٔؼ٤٘ش حُذٍٝ ا٢ُ ٣لخٍ ػْ 48 حُٔخدس ك٢ ا٤ُٚ حُٔشخس حإلخـخس

 53 المادة

 .ٓل٤ذس طشحٛخ طٞط٤خص أ١ طـشف إٔ ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ سإعخء ٓئطٔش ا٢ُ طوش٣شٛخ طوذ٣ْ ػ٘ذ ُِـ٘ش ٣ـٞص

 54 المادة

 .أٗشـظٜخ كٍٞ طوش٣شح ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ سإعخء ُٔئطٔش ػخد٣ش دٝسس ًَ ا٢ُ حُِـ٘ش طوذّ

 حألخشٟ حُٔشحعالص

 55 المادة

 ح٤ُٔؼخم ك٢ حألؿشحف حُذٍٝ ؿ٤ش ٖٓ حُٞحسدس حُٔشحعالص هخثٔش رٞػغ دٝسس ًَ حٗؼوخد هزَ حُِـ٘ش أ٤ٖٓ ٣وّٞ

 .ك٤ٜخ ٝحُ٘ظش ػ٤ِٜخ حالؿالع ؿِذ ُْٜ ٣ـٞص حُز٣ٖ حُِـ٘ش أػؼخء ا٢ُ ٣ٝوذٜٓخ

 .ألػؼخثٜخ حُٔـِوش حألؿِز٤ش ؿِذ ػ٢ِ ر٘خء حُٔشحعالص ٛزٙ ك٢ حُِـ٘ش ٝط٘ظش

 56 المادة

 ارح ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ رلوٞم ٝحُٔظؼِوش 55 حُٔخدس ك٢ ػ٤ِٜخ حُٔ٘ظٞص حُٞحسدس حُٔشحعالص ك٢ حُِـ٘ش ط٘ظش

 :حُظخ٤ُش حُششٝؽ ٝرخُؼشٝسس حعظٞكض

 .حعٔٚ رًش ػذّ حُِـ٘ش ا٢ُ ؿِذ ُٝٞ كظ٠ ٓشعِٜخ حعْ طلَٔ إٔ. 1

 .ح٤ُٔؼخم ٛزح ٓغ أٝ حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش ٤ٓؼخم ٓغ ٓظٔش٤ش طٌٕٞ إٔ. 2

 .حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش أٝ ٓئعغخطٜخ أٝ حُٔؼ٤٘ش حُذُٝش ا٢ُ ٓغ٤جش أٝ ٗخر٤ش أُلخظخ طظؼٖٔ ال إٔ. 3

 .حُـٔخ٤ٛش٣ش حإلػالّ ٝعخثَ طزؼٜخ حُظ٢ حألٗزخء طـ٤ٔغ ػ٢ِ كوؾ طوظظش أال. 4



 حإلٗظخف ٝعخثَ اؿشحءحص إٔ ُِـ٘ش ٣ظؼق ُْ ٓخ ٝؿذص إ حُذحخ٤ِش حإلٗظخف ٝعخثَ حعظ٘لخد رؼذ طؤط٢ إٔ. 5

 .ػخد٣ش ؿ٤ش رظٞسس ؿخُض هذ ٛزٙ

 حُز١ حُظخس٣خ ٖٓ أٝ حُذحخ٤ِش حإلٗظخف ٝعخثَ حعظ٘لخد طخس٣خ ٖٓ ٓؼوُٞش ص٤٘ٓش كظشس خالٍ ُِـ٘ش طوذّ إٔ. 6

 .حُٔٞػٞع ك٢ حُ٘ظش ُزذء حُِـ٘ش كذدطٚ

 ٛزح ٝأكٌخّ حألكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش ٤ٓٝؼخم حُٔظلذس حألْٓ ٤ٓؼخم ُٔزخدة ؿزوخ طغ٣ٞظٜخ طٔض رلخالص طظؼِن أال. 7

 .ح٤ُٔؼخم

 57 المادة

 .رٜخ ٓظؼِوش ٓشحعِش رؤ٣ش حُٔؼ٤٘ش حُذُٝش اخـخس حُٔٞػٞع ؿٞٛش ك٢ حُ٘ظش ٝهزَ حُِـ٘ش سث٤ظ ػ٢ِ ٣ظؼ٤ٖ

 58 المادة

 حٗظٜخًخص ػٖ طٌشق أٜٗخ ٣زذٝ رؼ٤ٜ٘خ كخالص طظ٘خٍٝ أًؼش أٝ سعخُش كٍٞ ٓذحٝالطٜخ رؼذ ُِـ٘ش حطؼق ارح. 1

 ٛزٙ ا٢ُ ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ سإعخء ٓئطٔش ٗظش طٞؿٚ إٔ كؼ٤ِٜخ ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ ُلوٞم ؿٔخػ٤ش أٝ خـ٤شس

 .حألٝػخع

 ٛزٙ ػٖ ٓغظل٤ؼش دسحعش اػذحد حُِـ٘ش ٖٓ ٣ـِذ إٔ ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ سإعخء ُٔئطٔش ٣ٌٖٔ حُلخُش ٛزٙ ٝك٢. 2

 .ا٤ُٜخ طٞطِض حُظ٢ ٝحُظٞط٤خص حُ٘ظخثؾ ٣ظؼٖٔ ٓلظال طوش٣شح طشكغ ٝإٔ حألٝػخع

 اػذحد ا٤ُٜخ ٣ـِذ إٔ ٣ٌٝٔ٘ٚ طشحٛخ حُظ٢ حُؼخؿِش رخُلخالص ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ سإعخء ٓئطٔش سث٤ظ حُِـ٘ش طزِؾ. 3

 .ٓغظل٤ؼش دسحعش

 59 المادة

 خالف ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ سإعخء ٓئطٔش ٣وشس كظ٠ عش٣ش حُزخد ٛزح ٗـخم ك٢ حُٔظخزس حُظذحر٤ش ًخكش طظَ. 1

 .رُي

 .ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ سإعخء ٓئطٔش ٖٓ طخدس هشحس ػ٢ِ ر٘خء حُظوش٣ش ٛزح ٗشش حُِـ٘ش ُشث٤ظ ٣ٌٖٔ أٗٚ ػ٢ِ. 2

 .ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ سإعخء ٓئطٔش ك٤ٚ ٣٘ظش إٔ رؼذ رؤٗشـظٜخ حُخخص حُظوش٣ش ر٘شش حُِـ٘ش سث٤ظ ٣وّٞ. 3

 

 طـز٤وٜخ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُٔزخدة: حُشحرغ حُزخد

 60 المادة

 حُٞػخثن ٓخظِق ك٢ حُٞحسدس رخألكٌخّ ٝرخخطش ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ رلوٞم حُخخص حُذ٢ُٝ رخُوخٕٗٞ حُِـ٘ش طغظششذ

 حألكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش ٤ٓٝؼخم حُٔظلذس حألْٓ ٤ٓؼخم ٝأكٌخّ ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ رلوٞم حُٔظؼِوش حإلكش٣و٤ش

 ٓـخٍ ك٢ حإلكش٣و٤ش ٝحُذٍٝ حُٔظلذس حألْٓ أهشطٜخ حُظ٢ حُٞػخثن عخثش ٝأكٌخّ حإلٗغخٕ ُلوٞم حُؼخ٢ُٔ ٝحإلػالٕ

 حُٔظلذس ُألْٓ حُظخرؼش حُٔظخظظش حُٔئعغخص أهشطٜخ حُظ٢ حُٞػخثن ٓخظِق أكٌخّ ًٝزُي ٝحُشؼٞد، حإلٗغخٕ كوٞم

 .رؼؼ٣ٞظٜخ ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٢ حألؿشحف حُذٍٝ طظٔظغ حُظ٢

 61 المادة

 رٜخ حػظشكض هٞحػذ طشع٢ حُظ٢ حُخخطش أٝ حُؼخٓش عٞحء حألخشٟ حُذ٤ُٝش حالطلخه٤خص حػظزخسٛخ ك٢ حُِـ٘ش ٝطؤخز

 حُٔظؼِوش حُذ٤ُٝش ُِ٘ٞح٤ٓظ حُٔـخروش حإلكش٣و٤ش ٝحُٔٔخسعخص حإلكش٣و٤ش، حُٞكذس ٓ٘ظٔش ك٢ حألػؼخء حُذٍٝ طشحكش

 حُذٍٝ رٜخ طؼظشف حُظ٢ ُِوخٕٗٞ حُؼخٓش ٝحُٔزخدة ػخٓش، رظلش ًوخٕٗٞ حُٔوزٍٞ ٝحُؼشف ٝحُشؼٞد، حإلٗغخٕ رلوٞم

 .حُوخٕٗٞ هٞحػذ ُظلذ٣ذ ٓغخػذس ٝعخثَ رخػظزخسٛخ حُوؼخء ٝأكٌخّ حُلوٚ ًٝزُي حإلكش٣و٤ش،

 62 المادة

 حُظذحر٤ش كٍٞ طوش٣شح ح٤ُٔؼخم ٛزح ٓلؼٍٞ عش٣خٕ طخس٣خ ٖٓ حػظزخسح ع٘ظ٤ٖ ًَ طوذّ رؤٕ ؿشف دُٝش ًَ طظؼٜذ

 ح٤ُٔؼخم ٛزح رٜخ ٣ؼظشف حُظ٢ ٝحُلش٣خص حُلوٞم طلو٤ن رٜذف حطخخرٛخ طْ حُظ٢ حألخشٟ حُظذحر٤ش أٝ حُظشش٣ؼ٤ش

 .٣ٌٝلِٜخ

 63 المادة

 .ا٤ُٚ حالٗؼٔخّ أٝ ٝحُظظذ٣ن ُِظٞه٤غ حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش ك٢ حألػؼخء ُِذٍٝ ٓلظٞكخ ح٤ُٔؼخم ٛزح ٣ٌٕٞ. 1

 .حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ حأل٤ٖٓ ُذ١ ح٤ُٔؼخم ٛزح ا٢ُ حالٗؼٔخّ أٝ حُظظذ٣ن ٝػخثن طٞدع. 2

 ٝػخثن حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ حأل٤ٖٓ حعظالّ طخس٣خ ٖٓ أشٜش ػالػش ٓشٝس رؼذ ح٤ُٔؼخم ٛزح عش٣خٕ ٣زذأ. 3

 .حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ٓ٘ظٔش ك٢ حألػؼخء ُِذٍٝ حُٔـِوش حألؿِز٤ش حٗؼٔخّ أٝ طظذ٣ن

 



 أخش١ أكٌخّ: حُؼخُغ حُـضء

 64 المادة

 حُٔلذدس ُِششٝؽ ؿزوخ ٝحُشؼٞد حإلٗغخٕ كوٞم ُـ٘ش أػؼخء حٗظخخد ٣ظْ ح٤ُٔؼخم ٛزح عش٣خٕ طخس٣خ ٖٓ حػظزخس. 1

 .ح٤ُٔؼخم ٛزح ك٢ حُظِش رحص حُٔٞحد أكٌخّ ك٢

 ػالػش ؿؼٕٞ ك٢ حُٔ٘ظٔش رٔوش ُِـ٘ش حألٍٝ حالؿظٔخع حٗؼوخد ا٢ُ حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ حأل٤ٖٓ ٣ذػٞ. 2

 .حُزذح٣ش ك٢ حألهَ ػ٢ِ ٝحكذس ٝٓشس حُلخؿش ػ٘ذ حٗؼوخدٛخ ا٢ُ سث٤غٜخ ٣ذػٞ رُي ٝرؼذ حُِـ٘ش، طش٤ٌَ ٖٓ أشٜش

 65 المادة

 ٓشٝس رؼذ حُظ٘ل٤ز، ك٤ض دخُٞٚ رؼذ ا٤ُٚ حالٗؼٔخّ أٝ رخُظظذ٣ن طوّٞ دُٝش ٌَُ رخُ٘غزش ح٤ُٔؼخم ٛزح عش٣خٕ ٣زذأ

 .حٗؼٔخٜٓخ أٝ طظذ٣وٜخ ُٞػخثن ا٣ذحػٜخ طخس٣خ ٖٓ أشٜش ػالػش

 66 المادة

 .خخطش ٝحطلخه٤خص رزشٝطًٞٞالص حُؼشٝسس دػض ارح ح٤ُٔؼخم ٛزح أكٌخّ حعظٌٔخٍ ٣ظْ

 67 المادة

 .حٗؼٔخّ أٝ طظذ٣ن ٝػ٤وش ًَ رب٣ذحع حُٔ٘ظٔش ك٢ حألػؼخء حُذٍٝ حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ حأل٤ٖٓ ٣خـش

 68 المادة

 حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ حأل٤ٖٓ ا٢ُ ًظخرش رُي حألؿشحف حُذٍٝ اكذٟ ؿِزض ارح ط٘و٤لٚ أٝ ح٤ُٔؼخم ٛزح طؼذ٣َ ٣ـٞص

 حُذٍٝ ًخكش اخـخس رؼذ اال ٝحُلٌٞٓخص حُذٍٝ سإعخء ٓئطٔش ػ٢ِ حُظؼذ٣َ ٓششٝع ٣ؼشع ٝال. حإلكش٣و٤ش

 ٓٞحكوش رؼذ حُظؼذ٣َ اهشحس ٣ٝظْ. حُـِذ هذٓض حُظ٢ حُذُٝش ؿِذ ػ٢ِ ر٘خء سأ٣ٜخ حُِـ٘ش طزذ١ إٔ ٝرؼذ حألؿشحف

 حُذعظٞس٣ش ُوٞحػذٛخ ؿزوخ ػ٤ِٚ ٝحكوض هذ دُٝش ٌَُ رخُ٘غزش حُظؼذ٣َ عش٣خٕ ٣ٝزذأ. حألؿشحف ُِذٍٝ حُٔـِوش حألؿِز٤ش

 .حُٔٞحكوش رٜزٙ حإلكش٣و٤ش حُٞكذس ُٔ٘ظٔش حُؼخّ ُأل٤ٖٓ اخـخسٛخ طخس٣خ ٖٓ أشٜش ػالػش ٓشٝس رؼذ

 

 


