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 الذيباجت

 إن الذول األطراف في هذا العهذ،
 األٍوح اٌجشو٠خ ِٓ وواِخ أط١ٍخ ف١ُٙ، ِٚٓ ؽمٛق ِزَب٠ٚخ ٚصبثزخ، ٠شىً ٚفمب ٌٍّجبكب ئم روٜ أْ اإللواه ثّب ٌغ١ّغ أػؼبء

  اٌّؼٍٕخ فٟ ١ِضبق األُِ اٌّزؾلح، أٍبً اٌؾو٠خ ٚاٌؼلي ٚاٌَالَ فٟ اٌؼبٌُ،

  وواِخ اإلَٔبْ األط١ٍخ ف١ٗ،رمو ثأْ ٘نٖ اٌؾمٛق رٕجضك ِٓ  ٚئم

٠ىْٛ اٌجشو أؽواها  اٌٛؽ١ل ٌزؾم١ك اٌّضً األػٍٝ اٌّزّضً، ٚفمب ٌإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق اإلَٔبْ، فٟ أْ ٚئم رلهن أْ اٌَج١ً

ٌزّى١ٓ وً ئَٔبْ ِٓ اٌزّزغ ثؾمٛلٗ االلزظبك٠خ  ِٚزؾوه٠ٓ ِٓ اٌقٛف ٚاٌفبلخ، ٘ٛ ٍج١ً ر١ٙئخ اٌظوٚف اٌؼوٚه٠خ

 اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ، ٚاٌضمبف١خ، ٚونٌه ثؾمٛلٗٚاالعزّبػ١خ 

اٌّزؾلح، ِٓ اٌزياَ ثزؼي٠ي االؽزواَ ٚاٌّواػبح اٌؼب١١ٌّٓ ٌؾمٛق  ٚئم رؼغ فٟ اػزجبه٘ب ِب ػٍٝ اٌلٚي، ثّمزؼٝ ١ِضبق األُِ

 ٚؽو٠برٗ، اإلَٔبْ

ٌزٟ ٠ٕزّٟ ئ١ٌٙب، َِإ١ٌٚخ اٌَؼٟ ئٌٝ ٚئىاء اٌغّبػخ ا ٚئم رلهن أْ ػٍٝ اٌفوك، اٌنٞ رزورت ػ١ٍٗ ٚاعجبد ئىاء األفواك ا٢فو٠ٓ

 ثٙب فٟ ٘نا اٌؼٙل، رؼي٠ي ِٚواػبح اٌؾمٛق اٌّؼزوف

  :لل ارفمذ ػٍٝ اٌّٛاك اٌزب١ٌخ

 

 الجزء األول

 1المادة 
اٌؾك ؽوح فٟ رمو٠و ِووي٘ب ا١ٌَبٍٟ ٚؽوح فٟ اٌَؼٟ  ٌغ١ّغ اٌشؼٛة ؽك رمو٠و ِظ١و٘ب ثٕفَٙب، ٚ٘ٝ ثّمزؼٝ ٘نا .1

 .ٚاالعزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ ٌزؾم١ك ّٔبئٙب االلزظبكٞ

ثضوٚارٙب ِٚٛاهك٘ب اٌطج١ؼ١خ كّٚٔب ئفالي ثأ٠خ اٌزياِبد ِٕجضمخ  ٌغ١ّغ اٌشؼٛة، ٍؼ١ب ٚهاء أ٘لافٙب اٌقبطخ، اٌزظوف اٌؾو .2

فٟ أ٠خ ؽبي ؽوِبْ  االلزظبكٞ اٌلٌٟٚ اٌمبئُ ػٍٝ ِجلأ إٌّفؼخ اٌّزجبكٌخ ٚػٓ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ. ٚال ٠غٛى ػٓ ِمزؼ١بد اٌزؼبْٚ

 .شؼت ِٓ أٍجبة ػ١شٗ اٌقبطخأٞ 

ثبٌؾىُ اٌنارٟ  اٌؼٙل، ثّب ف١ٙب اٌلٚي اٌزٟ رمغ ػٍٝ ػبرمٙب َِئ١ٌٛخ ئكاهح األلب١ٌُ غ١و اٌّزّزؼخ ػٍٝ اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا .3

  .ؾلحرؾزوَ ٘نا اٌؾك، ٚفمب ألؽىبَ ١ِضبق األُِ اٌّز ٚاأللب١ٌُ اٌّشٌّٛخ ثبٌٛطب٠خ أْ رؼًّ ػٍٝ رؾم١ك ؽك رمو٠و اٌّظ١و ٚأْ

 

 الجزء الثاني

 2المادة 
ؽو٠ك اٌَّبػلح ٚاٌزؼبْٚ اٌل١١ٌٚٓ، ٚال ١ٍّب ػٍٝ اٌظؼ١ل٠ٓ  رزؼٙل وً كٌٚخ ؽوف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثأْ رزقن، ثّفوك٘ب ٚػٓ .1

ثبٌؾمٛق  ِب رَّؼ ثٗ ِٛاهك٘ب اٌّزبؽخ، ِب ٠ٍيَ ِٓ فطٛاد ٌؼّبْ اٌزّزغ اٌفؼٍٟ اٌزله٠غٟ االلزظبكٞ ٚاٌزمٕٟ، ٚثألظٝ

 .اػزّبك رلاث١و رشو٠ؼ١خ فٟ ٘نا اٌؼٙل، ٍبٌىخ ئٌٝ مٌه ع١ّغ اٌَجً إٌّبٍجخ، ٚفظٛطب ٍج١ً اٌّؼزوف ثٙب

ِّبهٍخ اٌؾمٛق إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘نا اٌؼٙل ثو٠ئخ ِٓ أٞ ر١١ّي  رزؼٙل اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثأْ رؼّٓ عؼً .2

االعزّبػٟ، أٚ  ب١ٍب أٚ غ١و ١ٍبٍٟ، أٚ األطً اٌمِٟٛ أٚأٚ اٌغٌٕ، أٚ اٌٍغخ، أٚ اٌل٠ٓ، أٚ اٌوأٞ ١ٍ ثَجت اٌؼوق، أٚ اٌٍْٛ،

 .اٌضوٚح، أٚ إٌَت، أٚ غ١و مٌه ِٓ األٍجبة

ٍزؼّٓ اٌؾمٛق  رموه، ِغ ئ٠الء اٌّواػبح اٌٛاعجخ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ٚاللزظبك٘ب اٌمِٟٛ، ئٌٝ أٞ ِلٜ ٌٍجٍلاْ إٌب١ِخ أْ .3

  .االلزظبك٠خ اٌّؼزوف ثٙب فٟ ٘نا اٌؼٙل ٌغ١و اٌّٛاؽ١ٕٓ

 3المادة 
ٚاإلٔبس فٟ ؽك اٌزّزغ ثغ١ّغ اٌؾمٛق االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ  رزؼٙل اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثؼّبْ َِبٚاح اٌنوٛه

  .فٟ ٘نا اٌؼٙل ٚاٌضمبف١خ إٌّظٛص ػ١ٍٙب



 4المادة 
ٙنا اٌؼٙل ئال ٌٍؾلٚك اٌّموهح فٟ اٌزّزغ ثبٌؾمٛق اٌزٟ رؼّٕٙب ؽجمب ٌ رمو اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثأٔٗ ١ٌٌ ٌٍلٌٚخ أْ رقؼغ

اٌؼبَ فٟ ِغزّغ  ثّملاه رٛافك مٌه ِغ ؽج١ؼخ ٘نٖ اٌؾمٛق، ٚشو٠طخ أْ ٠ىْٛ ٘لفٙب اٌٛؽ١ل رؼي٠ي اٌوفبٖ اٌمبْٔٛ، ٚئال

  .ك٠ّمواؽٟ

 5المادة 
ّجبشوح أٞ أطٛاءٖ ػٍٝ أٞ ؽك ألٞ كٌٚخ أٚ عّبػخ أٚ شقض ث ١ٌٌ فٟ ٘نا اٌؼٙل أٞ ؽىُ ٠غٛى رأ٠ٍٚٗ ػٍٝ ٔؾٛ ٠ف١ل .1

ػ١ٍٙب أٍٚغ  ٠ٙلف ئٌٝ ئ٘لاه أٞ ِٓ اٌؾمٛق أٚ اٌؾو٠بد اٌّؼزوف ثٙب فٟ ٘نا اٌؼٙل أٚ ئٌٟ فوع ل١ٛك ٔشبؽ أٚ اٌم١بَ ثأٞ فؼً

 .ِٓ رٍه إٌّظٛص ػ١ٍٙب ف١ٗ

 ٌمٛا١ٔٓ أِٚٓ ؽمٛق اإلَٔبْ األٍب١ٍخ اٌّؼزوف ثٙب أٚ إٌبفنح فٟ أٞ ثٍل رطج١مب  ال ٠مجً فوع أٞ ل١ل أٚ أٞ رؼ١١ك ػٍٝ أٞ .2

  .أػ١ك ِلٞ ارفبل١بد أٚ أٔظّخ أٚ أػواف، ثنه٠ؼخ وْٛ ٘نا اٌؼٙل ال ٠ؼزوف ثٙب أٚ وْٛ اػزوافٗ ثٙب

 

 الجزء الثالث

 6المادة 
٠شًّ ِب ٌىً شقض ِٓ ؽك فٟ أْ رزبػ ٌٗ ئِىب١ٔخ وَت  ؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثبٌؾك فٟ اٌؼًّ، اٌنٞرؼزوف اٌلٚي األ .1

 .ٚرمَٛ ثبرقبم رلاث١و ِٕبٍجخ ٌظْٛ ٘نا اٌؾك هىلٗ ثؼًّ ٠قزبهٖ أٚ ٠مجٍٗ ثؾو٠خ،

 ٙنا اٌؾك رٛف١و ثواِظوً ِٓ اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ٌزأ١ِٓ اٌّّبهٍخ اٌىبٍِخ ٌ ٠غت أْ رشًّ اٌزلاث١و اٌزٟ رزقن٘ب .2

شأٔٙب رؾم١ك ر١ّٕخ الزظبك٠خ ٚاعزّبػ١خ  اٌزٛع١ٗ ٚاٌزله٠ت اٌزم١١ٕٓ ٚا١١ٌّٕٙٓ، ٚاألفن فٟ ٘نا اٌّغبي ث١َبٍبد ٚرم١ٕبد ِٓ

  .شوٚؽ رؼّٓ ٌٍفوك اٌؾو٠بد ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزظبك٠خ األٍب١ٍخ ٚصمبف١خ ِطوكح ٚػّبٌخ وبٍِخ ِٕٚزغخ فٟ ظً

 7المادة 
  :اٌزّزغ ثشوٚؽ ػًّ ػبكٌخ ِٚوػ١خ رىفً ػٍٝ اٌقظٛص واف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثّب ٌىً شقض ِٓ ؽك فٟرؼزوف اٌلٚي األؽ

 :وؾل أكٔٝ أ( ِىبفأح رٛفو ٌغ١ّغ اٌؼّبي،)

ػٍٝ أْ ٠ؼّٓ ٌٍّوأح فظٛطب رّزؼٙب ثشوٚؽ ػًّ  أعو ِٕظفب، ِٚىبفأح ِزَب٠ٚخ ٌلٜ رَبٜٚ ل١ّخ اٌؼًّ كْٚ أٞ ر١١ّي، "1"

  اٌوعً، ٚرمبػ١ٙب أعوا ٠َبٜٚ أعو اٌوعً ٌلٜ رَبٜٚ اٌؼًّ، زٟ ٠زّزغ ثٙبال رىْٛ أكٔٝ ِٓ رٍه اٌ

  ٚألٍوُ٘ ؽجمب ألؽىبَ ٘نا اٌؼٙل، ػ١شب وو٠ّب ٌُٙ "2"

 ة( ظوٚف ػًّ رىفً اٌَالِخ ٚاٌظؾخ،)

 ٚاٌىفبءح، ئال الػزجبهٞ األلل١ِخ رَبٜٚ اٌغ١ّغ فٟ فوص اٌزول١خ، كافً ػٍُّٙ، ئٌٝ ِورجخ أػٍٝ ِالئّخ، كْٚ ئفؼبع مٌه (ط)

ٌَبػبد اٌؼًّ، ٚاالعبىاد اٌلٚه٠خ اٌّلفٛػخ األعو، ٚونٌه اٌّىبفأح ػٓ أ٠بَ  ك( االٍزواؽخ ٚأٚلبد اٌفواؽ، ٚاٌزؾل٠ل اٌّؼمٛي)

  .اٌو١ٍّخ اٌؼطً

 8المادة 
  :رزؼٙل اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثىفبٌخ ِب ٠ٍٟ .1

٠قزبه٘ب، كّٚٔب ل١ل ٍٜٛ لٛاػل  ٚفٝ االٔؼّبَ ئٌٝ إٌمبثخ اٌزٟؽك وً شقض فٟ رى٠ٛٓ إٌمبثبد ثبالشزوان ِغ آفو٠ٓ  (أ)

ٚاالعزّبػ١خ ٚؽّب٠زٙب. ٚال ٠غٛى ئفؼبع ِّبهٍخ ٘نا اٌؾك أل٠خ ل١ٛك  إٌّظّخ اٌّؼ١ٕخ، ػٍٝ لظل رؼي٠ي ِظبٌؾٗ االلزظبك٠خ

إٌظبَ اٌؼبَ أٚ  ٌمِٟٛ أٚػ١ٍٙب اٌمبْٔٛ ٚرشىً رلاث١و ػوٚه٠خ، فٟ ِغزّغ ك٠ّمواؽٟ، ٌظ١بٔخ األِٓ ا غ١و رٍه اٌزٟ ٠ٕض

 ٌؾّب٠خ ؽمٛق ا٢فو٠ٓ ٚؽو٠برُٙ،

أٚ  ارؾبكاد أٚ ارؾبكاد ؽالف١خ ل١ِٛخ، ٚؽك ٘نٖ االرؾبكاد فٟ رى٠ٛٓ ِٕظّبد ٔمبث١خ ك١ٌٚخ ة( ؽك إٌمبثبد فٟ ئٔشبء)

 االٔؼّبَ ئ١ٌٙب،

بْٔٛ ٚرشىً رلاث١و ػوٚه٠خ، فٟ ِغزّغ اٌزٟ ٠ٕض ػ١ٍٙب اٌم ط( ؽك إٌمبثبد فٟ ِّبهٍخ ٔشبؽٙب ثؾو٠خ، كّٚٔب ل١ٛك غ١و رٍه)

 .اٌمِٟٛ أٚ إٌظبَ اٌؼبَ أٚ ٌؾّب٠خ ؽمٛق ا٢فو٠ٓ ٚؽو٠برُٙ ك٠ّمواؽٟ، ٌظ١بٔخ األِٓ

 .ِّبهٍزٗ ٚفمب ٌمٛا١ٔٓ اٌجٍل اٌّؼٕٝ ك( ؽك اإلػواة، شو٠طخ)

 اٌؾى١ِٛخ ٌم١ٛك لب١ٔٛٔخ ػٍٝ اٌمٛاد اٌٍَّؾخ أٚ هعبي اٌشوؽخ أٚ ِٛظفٟ اإلكاهاد ال رؾٛي ٘نٖ اٌّبكح كْٚ ئفؼبع أفواك .2



 .ِّبهٍزُٙ ٌٙنٖ اٌؾمٛق

ثشأْ اٌؾو٠خ إٌمبث١خ  1948ارفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌل١ٌٚخ اٌّؼمٛكح  ١ٌٌ فٟ ٘نٖ اٌّبكح أٞ ؽىُ ٠غ١ي ٌٍلٚي األؽواف فٟ .3

ثبٌؼّبٔبد  رقً إٌمبثٟ ارقبم رلاث١و رشو٠ؼ١خ ِٓ شأٔٙب، أٚ رطج١ك اٌمبْٔٛ ثطو٠مخ ِٓ شأٔٙب، أْ ٚؽّب٠خ ؽك اٌزٕظ١ُ

  .إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ رٍه االرفبل١خ

 9المادة 
  .االعزّبػٟ، ثّب فٟ مٌه اٌزأ١ِٕبد االعزّبػ١خ رمو اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثؾك وً شقض فٟ اٌؼّبْ

 11المادة 
 :رمو اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثّب ٠ٍٟ

ِٓ اٌؾّب٠خ ٚاٌَّبػلح،  ١خ ٚاألٍب١ٍخ فٟ اٌّغزّغ، أوجو لله ِّىٓاألٍوح، اٌزٟ رشىً اٌٛؽلح اٌغّبػ١خ اٌطج١ؼ ٚعٛة ِٕؼ .1

األٚالك اٌن٠ٓ رؼ١ٍُٙ. ٠ٚغت أْ ٠ٕؼمل اٌيٚاط ثوػب  ٚفظٛطب ٌزى٠ٛٓ ٘نٖ األٍوح ٚؽٛاي ٔٙٛػٙب ثَّإ١ٌٚخ رؼٙل ٚروث١خ

 .ئوواٖ ف١ٗ اٌطوف١ٓ اٌّيِغ ىٚاعّٙب هػبء ال

٠ٕٚجغٟ ِٕؼ األِٙبد اٌؼبِالد، أصٕبء اٌفزوح  .ٌٛخ لجً اٌٛػغ ٚثؼلٖٚعٛة رٛف١و ؽّب٠خ فبطخ ٌألِٙبد فالي فزوح ِؼم .2

 .ثبٍزؾمبلبد ػّبْ اعزّبػٟ وبف١خ اٌّنوٛهح، اعبىح ِأعٛهح أٚ اعبىٖ ِظؾٛثخ

ع١ّغ األؽفبي ٚاٌّوا٘م١ٓ، كْٚ أٞ ر١١ّي ثَجت إٌَت أٚ غ١وٖ ِٓ  ٚعٛة ارقبم رلاث١و ؽّب٠خ َِٚبػلح فبطخ ٌظبٌؼ .3

٠ؼبلت ػٍٝ  ؽّب٠خ األؽفبي ٚاٌّوا٘م١ٓ ِٓ االٍزغالي االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ. وّب ٠غت عؼً اٌمبْٔٛ تاٌظوٚف. ِٚٓ اٌٛاع

ؽ١برُٙ ثبٌقطو أٚ ئٌؾبق األمٜ ثُّٕٛ٘ اٌطج١ؼٟ.  اٍزقلاُِٙ فٟ أٞ ػًّ ِٓ شأٔٗ ئفَبك أفاللُٙ أٚ األػواه ثظؾزُٙ أٚ رٙل٠ل

  .ْٛ اٍزقلاَ اٌظغبه اٌن٠ٓ ٌُ ٠جٍغٛ٘ب فٟ ػًّ ِأعٛه ٠ٚؼبلت ػ١ٌٍٍَٗٓ ٠ؾظو اٌمبٔ ٚػٍٝ اٌلٚي أ٠ؼب أْ رفوع ؽلٚكا ك١ٔب

 11المادة 
ِؼ١شٟ وبف ٌٗ ٚألٍورٗ، ٠ٛفو ِب ٠فٟ ثؾبعزُٙ ِٓ اٌغناء  رمو اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثؾك وً شقض فٟ َِزٜٛ .1

إلٔفبم ٘نا  برقبم اٌزلاث١و اٌالىِخرؾ١َٓ ِزٛاطً ٌظوٚفٗ اٌّؼ١ش١خ. ٚرزؼٙل اٌلٚي األؽواف ث ٚاٌىَبء ٚاٌّأٜٚ، ٚثؾمٗ فٟ

 .االهرؼبء اٌؾو اٌؾك، ِؼزوفخ فٟ ٘نا اٌظلك ثبأل١ّ٘خ األٍب١ٍخ ٌٍزؼبْٚ اٌلٌٟٚ اٌمبئُ ػٍٝ

اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل، ثّغٙٛك٘ب اٌفوكٞ ٚػٓ  ٚاػزوافب ثّب ٌىً ئَٔبْ ِٓ ؽك أٍبٍٟ فٟ اٌزؾوه ِٓ اٌغٛع، رمَٛ .2

 :اٌزلاث١و اٌّشزٍّخ ػٍٝ ثواِظ ِؾلكح ٍٍِّٛخ ٚاٌالىِخ ٌّب ٠ٍٟ مؽو٠ك اٌزؼبْٚ اٌلٌٟٚ، ثبرقب

ٚاٌؼ١ٍّخ، ٚٔشو اٌّؼوفخ  ئٔزبط ٚؽفع ٚرٛى٠غ اٌّٛاك اٌغنائ١خ، ػٓ ؽو٠ك االٍزفبكح اٌى١ٍخ ِٓ اٌّؼبهف اٌزم١ٕخ أ( رؾ١َٓ ؽوق)

  ّٔبء ٌٍّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ٚأزفبع ثٙب،اٌيهاػ١خ ثطو٠مخ رىفً أفؼً ئ ثّجبكب اٌزغن٠خ، ٚاٍزؾلاس أٚ ئطالػ ٔظُ رٛى٠غ األهاػٟ

اٌّشبوً اٌزٟ رٛاعٙٙب اٌجٍلاْ  رٛى٠غ اٌّٛاهك اٌغنائ١خ اٌؼب١ٌّخ رٛى٠ؼب ػبكال فٟ ػٛء االؽز١بعبد، ٠ؼغ فٟ اػزجبهٖ ة( رأ١ِٓ)

  .اٌَّزٛهكح ٌألغن٠خ ٚاٌّظلهح ٌٙب ػٍٝ اٌَٛاء

 12المادة 
 .ثأػٍٝ َِزٜٛ ِٓ اٌظؾخ اٌغ١َّخ ٚاٌؼم١ٍخ ٠ّىٓ ثٍٛغٗ ٟ اٌزّزغرمو اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثؾك وً ئَٔبْ ف .1

اٌزلاث١و اٌالىِخ  ػٍٝ اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ارقبم٘ب ٌزأ١ِٓ اٌّّبهٍخ اٌىبٍِخ ٌٙنا اٌؾك، رٍه رشًّ اٌزلاث١و اٌزٟ ٠زؼ١ٓ .2

 :ِٓ أعً

 اٌطفً ّٔٛا طؾ١ب،اٌوػغ ٚرأ١ِٓ ّٔٛ  أ( اٌؼًّ ػٍٟ ففغ ِؼلي ِٛرٟ اٌّٛا١ٌل ِٚؼلي ٚف١بد)

 ٚاٌظٕبػ١خ، ة( رؾ١َٓ ع١ّغ عٛأت اٌظؾخ اٌج١ئ١خ)

 ٚػالعٙب ِٚىبفؾزٙب، ط( اٌٛلب٠خ ِٓ األِواع اٌٛثبئ١خ ٚاٌّزٛؽٕخ ٚا١ٌّٕٙخ ٚاألِواع األفوٜ)

  .اٌطج١خ ٌٍغ١ّغ فٟ ؽبٌخ اٌّوع ك( ر١ٙئخ ظوٚف ِٓ شأٔٙب رأ١ِٓ اٌقلِبد اٌطج١خ ٚاٌؼٕب٠خ)

 13المادة 
ٚاٌزؼ١ٍُ. ٚ٘ٝ ِزفمخ ػٍٝ ٚعٛة رٛع١ٗ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ئٌٝ  األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثؾك وً فوك فٟ اٌزوث١خرمو اٌلٚي  .1

ِزفمخ ونٌه  اإلَٔب١ٔخ ٚاٌؾٌ ثىواِزٙب ٚئٌٝ رٛؽ١ل اؽزواَ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌؾو٠بد األٍب١ٍخ. ٚ٘ٝ اإلّٔبء اٌىبًِ ٌٍشقظ١خ

فٟ ِغزّغ ؽو، ٚرٛص١ك أٚاطو اٌزفبُ٘ ٚاٌزَبِؼ  قض ِٓ اإلٍٙبَ ثلٚه ٔبفغػٍٝ ٚعٛة اٍزٙلاف اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ رّى١ٓ وً ش

 اٌَال١ٌخ أٚ اإلص١ٕخ أٚ اٌل١ٕ٠خ، ٚكػُ األٔشطخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب األُِ اٌّزؾلح ِٓ أعً ٚاٌظلالخ ث١ٓ ع١ّغ األُِ ِٚقزٍف اٌفئبد

 :اٌؾك ٠زطٍت خ ٌٙنا. ٚرمو اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثأْ ػّبْ اٌّّبهٍخ اٌزب2ِط١بٔخ اٌٍَُ. 



 أ( عؼً اٌزؼ١ٍُ االثزلائٟ ئٌيا١ِب ٚئربؽزٗ ِغبٔب ٌٍغ١ّغ،)

ٚعؼٍٗ ِزبؽب ٌٍغ١ّغ ثىبفخ اٌٍٛبئً  رؼ١ُّ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ ثّقزٍف أٔٛاػٗ، ثّب فٟ مٌه اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌزمٕٟ ٚإٌّٟٙ، (ة)

 اٌزؼ١ٍُ، إٌّبٍجخ ٚال ١ٍّب ثبألفن رله٠غ١ب ثّغب١ٔخ

ثىبفخ اٌٍٛبئً إٌّبٍجخ ٚال ١ٍّب ثبألفن رله٠غ١ب ثّغب١ٔخ  ُ اٌؼبٌٟ ِزبؽب ٌٍغ١ّغ ػٍٝ للَ اٌَّبٚاح، رجؼب ٌٍىفبءح،ط( عؼً اٌزؼ١ٍ)

 اٌزؼ١ٍُ،

أٚ ٌُ ٠َزىٍّٛا اٌلهاٍخ  اٌزوث١خ األٍب١ٍخ أٚ رىض١فٙب، ئٌٝ أثؼل ِلٜ ِّىٓ، ِٓ أعً األشقبص اٌن٠ٓ ٌُ ٠زٍمٛا ك( رشغ١غ)

 االثزلائ١خ،

ع١ّغ اٌَّز٠ٛبد، ٚئٔشبء ٔظبَ ِٕؼ ٚاف ثبٌغوع، ِٚٛاطٍخ رؾ١َٓ  بؽ ػٍٝ ئّٔبء شجىخ ِله١ٍخ ػٍٝ٘ـ( اٌؼًّ ثٕش)

 .ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌزله٠ٌ األٚػبع اٌّبك٠خ

أٚ األٚط١بء ػٕل ٚعٛكُ٘، فٟ افز١به ِلاهً ألٚالكُ٘ غ١و  رزؼٙل اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثبؽزواَ ؽو٠خ األثبء، .3

ٚثزب١ِٓ روث١خ أٌٚئه  رم١ل اٌّلاهً اٌّقزبهح ثّؼب١٠و اٌزؼ١ٍُ اٌل١ٔب اٌزٟ لل رفوػٙب أٚ رمو٘ب اٌلٌٚخ، خاٌّلاهً اٌؾى١ِٛخ، شو٠ط

 .األٚالك ك١ٕ٠ب ٚفٍم١ب ٚفمب ٌمٕبػبرُٙ اٌقبطخ

ئٔشبء ٚئكاهح ِإٍَبد  ِٓ أؽىبَ ٘نٖ اٌّبكح ِب ٠غٛى رأ٠ٍٚٗ ػٍٝ ٔؾٛ ٠ف١ل َِبٍٗ ثؾو٠خ األفواك ٚا١ٌٙئبد فٟ ١ٌٌ فٟ أٞ .4

ِٓ ٘نٖ اٌّبكح ٚهٕ٘ب ثقؼٛع اٌزؼ١ٍُ اٌنٞ رٛفوٖ ٘نٖ  1 رؼ١ّ١ٍخ، شو٠طخ اٌزم١ل كائّب ثبٌّجبكب إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌفموح

  .ِٓ ِؼب١٠و ك١ٔب اٌّإٍَبد ٌّب لل رفوػٗ اٌلٌٚخ

 14المادة 
ِغب١ٔخ اٌزؼ١ٍُ االثزلائٟ فٟ ف١ٗ لل رّىٕذ ِٓ وفبٌخ ئٌيا١ِخ ٚ رزؼٙل وً كٌٚخ ؽوف فٟ ٘نا اٌؼٙل، ٌُ رىٓ ثؼل ٚ٘ٝ رظجؼ ؽوفب

ٌٍزٕف١ن اٌفؼٍٟ  ألب١ٌُ أفوٜ رؾذ ٚال٠زٙب، ثبٌم١بَ، فٟ غؼْٛ ٍٕز١ٓ، ثٛػغ ٚاػزّبك فطخ ػًّ ِفظٍخ ثٍل٘ب مارٗ أٚ فٟ

  .ِٓ ا١ٌَٕٓ ٠ؾلك فٟ اٌقطخ ٚاٌزله٠غٟ ٌّجلأ ئٌيا١ِخ اٌزؼ١ٍُ ِٚغب١ٔزٗ ٌٍغ١ّغ، فالي ػلك ِؼمٛي

 15المادة 
 :فوك فٟ ٘نا اٌؼٙل ثأْ ِٓ ؽك وً رمو اٌلٚي األؽواف .1

 أ( أْ ٠شبهن فٟ اٌؾ١بح اٌضمبف١خ،)

 ٚثزطج١مبرٗ، ة(أْ ٠زّزغ ثفٛائل اٌزملَ اٌؼٍّٟ)

 .ػٍّٟ أٚ فٕٟ أٚ أكثٟ ِٓ طٕؼٗ ط( أْ ٠ف١ل ِٓ ؽّب٠خ اٌّظبٌؼ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاٌّبك٠خ إٌبعّخ ػٓ أٞ أصو)

ٟ ٍززقن٘ب ثغ١خ ػّبْ اٌّّبهٍخ اٌىبٍِخ ٌٙنا اٌؾك، أْ رشًّ رٍه اٌز رواػٝ اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل، فٟ اٌزلاث١و .2

 .رزطٍجٙب ط١بٔخ اٌؼٍُ ٚاٌضمبفخ ٚئّٔبؤّ٘ب ٚئشبػزّٙب اٌزلاث١و اٌزٟ

 .٘نا اٌؼٙل ثبؽزواَ اٌؾو٠خ اٌزٟ ال غٕٝ ػٕٙب ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚإٌشبؽ اإلثلاػٟ رزؼٙل اٌلٚي األؽواف فٟ .3

  .ٚاٌزؼبْٚ اٌل١١ٌٚٓ فٟ ١ِلأٟ اٌؼٍُ ٚاٌضمبفخ ثبٌفٛائل اٌزٟ رغٕٝ ِٓ رشغ١غ ٚئّٔبء االرظبي رمو اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل .4

 

 الجزء الرابع

 16المادة 
٘نا اٌغيء ِٓ اٌؼٙل، رمبه٠و ػٓ اٌزلاث١و اٌزٟ رىْٛ لل ارقنرٙب  رزؼٙل اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثأْ رملَ، ؽجمب ألؽىبَ .1

 .ػٍٝ ؽو٠ك ػّبْ اؽزواَ اٌؾمٛق اٌّؼزوف ثٙب فٟ ٘نا اٌؼٙل ٚػٓ اٌزملَ اٌّؾوى

االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ ٌٍٕظو  اٌزمبه٠و ئٌٝ األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح، اٌنٞ ٠ؾ١ً َٔقب ِٕٙب ئٌٝ اٌّغٌٍ أ( رٛعٗ ع١ّغ) .2

 ب ألؽىبَ ٘نا اٌؼٙل،ف١ٙب ؽجم

أوضو ِٕٗ،  ٌألُِ اٌّزؾلح أ٠ؼب، ؽ١ٓ ٠ىْٛ اٌزمو٠و اٌٛاهك ِٓ كٌٚخ ؽوف فٟ ٘نا اٌؼٙل، أٚ عيء أٚ ة( ػٍٝ األ١ِٓ اٌؼبَ)

اٌزأ١ٍَٝ ٚرىْٛ اٌلٌٚخ اٌطوف اٌّنوٛهح  ِزظال ثأ٠خ َِأٌخ رلفً فٟ افزظبص ئؽلٜ اٌٛوبالد اٌّزقظظخ ٚفمب ٌظىٙب

  .اٌٛوبٌخ َٔقخ ِٓ ٘نا اٌزمو٠و أٚ ِٓ عيئٗ اٌّزظً ثزٍه اٌَّأٌخ، ؽَت اٌؾبٌخ ْ ٠ؾ١ً ئٌٝ رٍهػؼٛا فٟ ٘نٖ اٌٛوبٌخ، أ

 17المادة 
ؽجمب ٌجؤبِظ ٠ؼؼٗ اٌّغٌٍ االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ فٟ غؼْٛ  رملَ اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل رمبه٠و٘ب ػٍٝ ِواؽً، .1



 .ألؽواف ٚاٌٛوبالد اٌّزقظظخ اٌّؼ١ٕخثؼل اٌزشبٚه ِغ اٌلٚي ا ٍٕخ ِٓ ثلء ٔفبم ٘نا اٌؼٙل،

ػ١ٍٙب فٟ ٘نا  رمو٠و٘ب ئٌٝ اٌؼٛاًِ ٚاٌّظبػت اٌزٟ رّٕؼٙب ِٓ اإل٠فبء اٌىبًِ ثبالٌزياِبد إٌّظٛص ٌٍلٌٚخ أْ رش١و فٟ .2

 .اٌؼٙل

ٜ اٌٛوبالد اٌّؼٍِٛبد إٌّبٍجخ ئٌٝ األُِ اٌّزؾلح أٚ ئٌٟ ئؽل ؽ١ٓ ٠ىْٛ لل ٍجك ٌٍلٌٚخ اٌطوف فٟ ٘نا اٌؼٙل أْ أهٍٍذ .3

  .رىواه ئ٠واك ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ٠ٚىزفٟ ثاؽبٌخ كل١مخ ئٌٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّنوٛهح اٌّزقظظخ، ٠ٕزفٟ ٌيَٚ

 18المادة 
ثٙب ئ١ٌٗ ١ِضبق األُِ اٌّزؾلح فٟ ١ِلاْ ؽمٛق اإلَٔبْ  ٌٍّغٌٍ االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ، ثّمزؼٝ اٌَّإ١ٌٚبد اٌزٟ ػٙل

رأ١ِٓ  د اٌّزقظظخ ِب ٠ٍيَ ِٓ رور١جبد و١ّب رٛاف١ٗ ثزمبه٠و ػٓ اٌزملَ اٌّؾوى فٟاٌٛوبال ٚاٌؾو٠بد األٍب١ٍخ، أْ ٠ؼمل ِغ

اٌزمبه٠و رفبط١ً ػٓ اٌّموهاد ٚاٌزٛط١بد اٌزٟ  االِزضبي ٌّب ٠لفً فٟ ٔطبق أٔشطزٙب ِٓ أؽىبَ ٘نا اٌؼٙل، ٠ّٚىٓ رؼ١ّٓ ٘نٖ

  .اٌٛوبالد ثشأْ ٘نا االِزضبي اػزّلرٙب األعٙيح اٌّقزظخ فٟ ٘نٖ

 19ة الماد
اٌزمبه٠و اٌّزؼٍمخ ثؾمٛق اإلَٔبْ ٚاٌّملِخ ِٓ اٌلٚي ػّال  ٌٍّغٌٍ االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ أْ ٠ؾ١ً ئٌٝ ٌغٕخ ؽمٛق اإلَٔبْ

ػ١ٍٙب ػٕل  ، ٌلهاٍزٙب ٚٚػغ رٛط١خ ػبِخ ثشأٔٙب أٚ إلؽالػٙب18اٌٛوبالد اٌّزقظظخ ػّال ثبٌّبكح  ِٚٓ 17ٚ  16ثبٌّبكر١ٓ 

  .االلزؼبء

 21المادة 
رملَ ئٌٝ اٌّغٌٍ االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ ِالؽظبد ػٍٝ أ٠خ  األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ٌٍٚٛوبالد اٌّزقظظخ اٌّؼ١ٕخ أٌٍْلٚي 

ؽمٛق  أٚ ػٍٝ أٞ ئ٠ّبء ئٌٝ رٛط١خ ػبِخ ٠وك فٟ أٞ رمو٠و ٌٍغٕخ 19اإلَٔبْ ثّمزؼٝ اٌّبكح  رٛط١خ ػبِخ رجل٠ٙب ٌغٕخ ؽمٛق

  .اإلَٔبْ أٚ فٟ أ٠خ ٚص١مخ رزؼّٓ ئؽبٌخ ئ١ٌٙب

 21المادة 
ث١ٓ اٌؾ١ٓ ٚاٌؾ١ٓ رمبه٠و رشزًّ ػٍٝ رٛط١بد ماد ؽج١ؼخ ػبِخ  ٌٍّغٌٍ االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ أْ ٠ملَ ئٌٝ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ

اٌّؾوى  ِٓ اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ِٚٓ اٌٛوبالد اٌّزقظظخ ؽٛي اٌزلاث١و اٌّزقنح ٚاٌزملَ ِٚٛعي ٌٍّؼٍِٛبد اٌٛاهكح

  .ِواػبح اٌؾمٛق اٌّؼزوف ثٙب فٟ ٘نا اٌؼٙل ػٍٝ ؽو٠ك وفبٌخ رؼ١ُّ

 22المادة 
اٌّزؾلح األفوٜ ١٘ٚئبرٙب اٌفوػ١خ، ٚاٌٛوبالد اٌّزقظظخ اٌّؼ١ٕخ  ٌٍّغٌٍ االلزظبكٞ ٚاالعزّبػٟ اٍزوػبء ٔظو ١٘ئبد األُِ

٠ّٚىٓ أْ رَبػل رٍه األعٙيح  ٙلاٌزم١ٕخ، ئٌٝ أ٠خ َِبئً رٕشب ػٓ اٌزمبه٠و اٌّشبه ئ١ٌٙب فٟ ٘نا اٌغيء ِٓ ٘نا اٌؼ ثزٛف١و اٌَّبػلح

رلاث١و ك١ٌٚخ ِٓ شأٔٙب أْ رَبػل ػٍٝ فؼب١ٌخ اٌزٕف١ن اٌزله٠غٟ ٌٙنا  وً فٟ ِغبي افزظبطٗ، ػٍٝ رى٠ٛٓ هأٜ ؽٛي ِالءِخ ارقبم

  .اٌؼٙل

 23المادة 
وف ثٙب فٟ ٘نا اٌؼٙل رشًّ اٌوا١ِخ ئٌٝ وفبٌخ ئػّبي اٌؾمٛق اٌّؼز رٛافك اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ػٍٝ أْ اٌزلاث١و اٌل١ٌٚخ

اٌزشبٚه ٚاٌلهاٍخ رٕظُ  ٚاػزّبك رٛط١بد، ٚرٛف١و َِبػلح رم١ٕخ، ٚػمل اعزّبػبد ئل١ّ١ٍخ ٚاعزّبػبد رم١ٕخ ثغ١خ ػمل ارفبل١بد،

  .ثبالشزوان ِغ اٌؾىِٛبد اٌّؼ١ٕخ

 24المادة 
١ِضبق األُِ اٌّزؾلح ٚأؽىبَ كٍبر١و اٌٛوبالد  ٠ف١ل َِبٍٗ ثأؽىبَ ١ٌٌ فٟ أٞ ؽىُ ِٓ أؽىبَ ٘نا اٌؼٙل ِب ٠غٛى رأ٠ٍٚٗ ػٍٝ ٔؾٛ

  .٘نا اٌؼٙل َِإ١ٌٚبد ِقزٍف ١٘ئبد األُِ اٌّزؾلح ٚاٌٛوبالد اٌّزقظظخ ثظلك اٌَّبئً اٌزٟ ٠زٕبٌٚٙب اٌّزقظظخ اٌزٟ رؾلك

 25المادة 
أط١ً فٟ ؽو٠خ اٌزّزغ ٠ف١ل َِبٍٗ ثّب ٌغ١ّغ اٌشؼٛة ِٓ ؽك  ١ٌٌ فٟ أٞ ؽىُ ِٓ أؽىبَ ٘نا اٌؼٙل ِب ٠غٛى رأ٠ٍٚٗ ػٍٟ ٔؾٛ

  .ِٚٛاهك٘ب اٌطج١ؼ١خ ٚاالٔزفبع و١ٍب ثضوٚارٙب



 

 الجزء الخامس

 26المادة 
ػؼٛ فٟ أ٠خ ٚوبٌخ ِٓ ٚوبالرٙب اٌّزقظظخ ٚأ٠خ كٌٚخ ؽوف فٟ  ٘نا اٌؼٙل ِزبػ ٌزٛل١غ أ٠خ كٌٚخ ػؼٛ فٟ األُِ اٌّزؾلح أٚ .1

 .ؽوفب فٟ ٘نا اٌؼٙل اٌؼلي اٌل١ٌٚخ، ٚأ٠خ كٌٚخ أفوٜ كػزٙب اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ئٌٝ أْ رظجؼ إٌظبَ األٍبٍٟ ٌّؾىّخ

 .اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح ٠قؼغ ٘نا اٌؼٙل ٌٍزظل٠ك. ٚرٛكع طىٛن اٌزظل٠ك ٌلٜ األ١ِٓ .2

 .اٌّبكحِٓ ٘نٖ  1ئ١ٌٙب فٟ اٌفموح  ٠زبػ االٔؼّبَ ئٌٝ ٘نا اٌؼٙل أل٠خ كٌٚخ ِٓ اٌلٚي اٌّشبه .3

 .اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح ٠مغ االٔؼّبَ ثا٠لاع طه أؼّبَ ٌلٜ األ١ِٓ .4

لل ٚلؼذ ٘نا اٌؼٙل أٚ أؼّذ ئ١ٌٗ ثا٠لاع وً طه ِٓ طىٛن  ٠قطو األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح ع١ّغ اٌلٚي اٌزٟ رىْٛ .5

  .اٌزظل٠ك أٚ االٔؼّبَ

 27المادة 
االٔؼّبَ أٚ اٌزظل٠ك اٌقبٌِ ٚاٌضالص١ٓ ٌلٜ األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ  به٠ـ ئ٠لاع طه٠جلأ ٔفبم ٘نا اٌؼٙل ثؼل صالصخ أشٙو ِٓ ر .1

 .اٌّزؾلح

االٔؼّبَ اٌقبٌِ ٚاٌضالص١ٓ ف١جلأ  اٌلٚي اٌزٟ رظلق ٘نا اٌؼٙل أٚ رٕؼُ ئ١ٌٗ ثؼل أْ ٠ىْٛ لل رُ ئ٠لاع طه اٌزظل٠ك أٚ أِب .2

  .ٙب طه رظل٠مٙب أٚ طه أؼّبِٙبربه٠ـ ئ٠لاػ ٔفبم ٘نا اٌؼٙل ئىاء وً ِٕٙب ثؼل صالصخ أشٙو ِٓ

 28المادة 
  .اٌٛؽلاد اٌزٟ رزشىً ِٕٙب اٌلٚي االرؾبك٠خ رٕطجك أؽىبَ ٘نا اٌؼٙل، كْٚ أٞ ل١ل أٚ اٍزضٕبء، ػٍٝ ع١ّغ

 29المادة 
َ األ١ِٓ ٔظٗ ٌلٜ األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح. ٚػٍٝ ئصو مٌه ٠مٛ أل٠خ كٌٚخ ؽوف فٟ ٘نا اٌؼٙل أْ رمزوػ رؼل٠ال ػ١ٍٗ رٛكع .1

ػمل ِإرّو ٌٍلٚي  األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثأ٠خ رؼل٠الد ِمزوؽخ، ؽبٌجب ئ١ٌٙب ئػالِٗ ػّب ئما وبٔذ رؾجن اٌؼبَ ثاثالؽ اٌلٚي

اٌّإرّو صٍش اٌلٚي األؽواف ػٍٝ األلً ػملٖ األ١ِٓ اٌؼبَ  األؽواف ٌٍٕظو فٟ رٍه اٌّمزوؽبد ٚاٌزظ٠ٛذ ػ١ٍٙب. فاما ؽجن ػمل

اٌؼبِخ  رؼل٠ً رؼزّلٖ أغٍج١خ اٌلٚي األؽواف اٌؾبػوح ٚاٌّمزوػخ فٟ اٌّإرّو ٠ؼوع ػٍٝ اٌغّؼ١خ ح. ٚأٞثوػب٠خ األُِ اٌّزؾل

 .ٌألُِ اٌّزؾلح إللواهٖ

 اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ٚلجٍزٙب أغٍج١خ صٍضٟ اٌلٚي األؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل، ٚفمب ٠جلأ ٔفبم اٌزؼل٠الد ِزٝ ألورٙب اٌغّؼ١خ .2

 .وً ِٕٙب ٌإلعواءاد اٌلٍزٛه٠خ ٌلٜ

ٌٍلٚي األؽواف اٌزٟ لجٍزٙب، ث١ّٕب رظً اٌلٚي األؽواف األفوٜ ٍِيِخ ثأؽىبَ ٘نا  ِزٝ ثلأ ٔفبم ٘نٖ اٌزؼل٠الد رظجؼ ٍِيِخ .3

  .ٚثأٞ رؼل٠ً ٍبثك رىْٛ لل لجٍزٗ اٌؼٙل

 31المادة 
ألُِ اٌّزؾلح ع١ّغ اٌلٚي اٌّشبه ، ٠قطو األ١ِٓ اٌؼبَ 26ٌاٌّبكح  ِٓ 5ثظوف إٌظو ػٓ االفطبهاد اٌزٟ رزُ ثّمزؼٝ اٌفموح 

  :ِٓ اٌّبكح اٌّنوٛهح ثّب ٠ٍٟ 1ئ١ٌٙب فٟ اٌفموح 

 ،26ؽجمب ٌٍّبكح  أ( اٌزٛل١ؼبد ٚاٌزظل٠مبد ٚاالٔؼّبِبد اٌزٟ رزُ)

  .29ٔفبم أ٠خ رؼل٠الد رزُ فٟ ئؽبه اٌّبكح  ، ٚربه٠ـ ثلء27ة( ربه٠ـ ثلء ٔفبم ٘نا اٌؼٙل ثّمزؼٝ اٌّبكح )

 31المادة 
ٚاإلٔى١ٍي٠خ ٚاٌو١ٍٚخ ٚاٌظ١ٕ١خ ٚاٌفو١َٔخ، فٟ ِؾفٛظبد  ٘نا اٌؼٙل، اٌنٞ رزَبٜٚ فٟ اٌؾغ١خ ٔظٛطٗ ثبألٍجب١ٔخ ٠ٛكع .1

 .األُِ اٌّزؾلح

  .26ئ١ٌٙب فٟ اٌّبكح  األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح ثاهٍبي طٛه ِظللخ ِٓ ٘نا اٌؼٙل ئٌٝ ع١ّغ اٌلٚي اٌّشبه ٠مَٛ .2

 


