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ةيسنجلا يميدع صاخشألا عضو نأشب ةيقافتا
يف خرؤملا )17-د( فلأ 526 هرارقب يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا هدقع يلإ اعد نيضوفم رمتؤم 1954 ربمتبس/لوليأ 28 يف اهدمتعا

1954 ليربأ/ناسين 26

39 ةداملا ماكحأل اقفو ،1960 هينوي/ناريزح 6 :ذافنلا ءدب خيرات

ةجابيدلا

،نيدقاعتملا نيماسلا فارطألا نإ
نوناك 10 موي ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا هترقأ يذلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلاو ةدحتملا ممألا قاثيم نأ مهرابتعا يف نوعضي ذإ
،ةيساسألا تايرحلاو قوقحلاب ،زييمت نود ،رشبلا عيمج عتمت بوجو أدبم ادكأ دق ،1948 ربمسيد/لوألا
اهدهج تلواحو ةيسنجلا يميدع صاخشألاب غلابلا اهمامتها يلع تابسانم ةدع يف تنهرب دق ةدحتملا ممألا ةمظنم نأ مهرابتعا يف نوعضي ذإو
،ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا هذهل ةنكمم ةسرامم عسوأ ةيسنجلا يميدعل نمضت نأ
كئلوأ الإ ةيسنجلا يميدع نم لمشت ال ،1951 هيلوي/زومت 28 موي ةدوقعملا ،نيئجاللا عضوب ةصاخلا ةيقافتالا نأ مهرابتعا يف نوعضي ذإو
،ةيقافتالا كلت مهيلع قبطنت ال ةيسنجلا يميدع نم نيريثك كانه نأو ،هسفن تقولا يف نوئجال مه نيذلا
،يلود قافتاب هنيسحتو ةيسنجلا يميدع عضو ميظنت نسحتسملا نم نأ نوري ذإو
:ةيلاتلا ماكحألا يلع اوقفتا دقو

ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

1 ةداملا
"ةيسنجلا ميدع" حلطصم فيرعت

.اهعيرشت ىضتقمب اهيف انطاوم ةلود ةيأ هربتعت ال يذلا صخشلا ،"ةيسنجلا يميدع" حلطصم ينعي ،ةيقافتالا هذه ضارغأل .1
:ةيقافتالا هذه قبطنت ال .2
ةيضوفم ريغ اهتالاكو نم ةلاكو وأ ةدحتملا ممألا تائيه نم ةئيه مهل اهرفوت ةدعاسم وأ ةيامحب ايلاح نوعتمتي نيذلا صاخشألا يلع "1"

،ةروكذملا ةدعاسملا وأ ةيامحلاب نوعتمتي اورمتسا ام ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا
مزالي ام تابجاولا نم مهيلعو قوقحلا نم مهل نأ مهتماقإل اناكم هوذختا يذلا دلبلا يف ةصتخملا تاطلسلا ربتعت نيذلا صاخشألا يلع "2"
،دلبلا كلذ ةيسنجلا لمح
:مهنأب داقتعالل ةيدج عاود رفوتت نيذلا صاخشألا يلع .3
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ماكحأ يلع صنلل ةعوضوملا ةيلودلا كوكصلا هدصقت يذلا ينعملاب ،ةيناسنإلا دض ةميرج وأ برح ةميرج وأ مالسلا دض ةميرج اوبكترا )أ(
،مئارجلا هذه نأشب
،هيف مهلوبق لبق مهتماقإ دلب جراخ ةيسايس ريغ ةميسج ةميرج اوبكترا )ب(
.ةدحتملا ممألا ئدابمو دصاقمل ةداضم الاعفأ اوبكترا )ج(

2 ةداملا
ةماع تامازتلا
ريبادتلاب ديقتي نأو هتمظنأو هنيناوقل عاصني نأ صاخ هجوب هيلع ضرفت تابجاو ،هيف دجوي يذلا دلبلا ءازإ ،ةيسنجلا ميدع صخش لك يلع
.ماعلا ماظنلا ةنايصل هيف ةذختملا

3 ةداملا
زييمتلا مدع
.أشنملا دلب وأ نيدلا وأ رصنعلا ثيح نم زييمت نود ةيسنجلا يميدع يلع ةيقافتالا هذه ماكحأ ةدقاعتملا لودلا قبطت

4 ةداملا
نيدلا

ةيرح ديعص يلع اهينطاومل ةحونمملا ةياعرلا تاذ لقألا يلع مهل رفوت ةلماعم اهيضارأ لخاد نيدوجوملا ةيسنجلا يميدع ةدقاعتملا لودلا حنمت
.مهدالوأل ةينيدلا ةيبرتلا ريفوت ةيرحو ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم

5 ةداملا
ةيقافتالا هذه نع لزعمب ةحونمملا قوقحلا
.ةيقافتالا هذه نع لزعمب ةيسنجلا يميدعل ةدقاعتم ةلود اهحنمت ايازم وأ قوقح ةيأب الخم ةيقافتالا هذه يف مكح يأ ربتعي ال

6 ةداملا
"فورظلا سفن يف" ةرابع
تابلطتملا ةفاك يفوتسي نأ ،ام قحب عتمتلا لجأ نم ةيسنجلا يميدع يلع نأ ،انمض "فورظلا سفن يف" ةرابعينعت ،ةيقافتالا هذه ضارغأل
كلت ءانثتساب ،ةيسنجلا ميدع نكي مل ول )ةماقإلاو ثوكملا طورش وأ ةدمب ةقلعتملا كلت اميس الو( قحلا اذهب عتمتلل يداعلا درفلا نم يضتقت يتلا
.اهل ةيسنجلا ميدع ءافيتسا نود اهتعيبط لوحت يتلا

7 ةداملا
لثملابةلماعملا نم ءافعإلا

.ةماع بناجألل اهتلماعم ةدقاعتملا ةلودلا مهلماعت ،لضفأ ةلماعم ةيسنجلا يميدع ةلماعم يلع ةيقافتالا هذه صنت ال امثيح .1
ةيعيرشتلا ةلماعملا طرش نم ،ةدقاعتملا لودلا ضرأ يلع ،ءافعإلاب ،مهتماقإ يلع تاونس ثالث رورم دعب ،ةيسنجلا يميدع عيمج عتمتي .2
.لثملاب

ذافن ءدب خيراتب ،لثملاب ةلماعم رفوت مدع عم ،العف اهل نيلهؤم اوناك يتلا ايازملاو قوقحلا ةيسنجلا يميدع حنم ةدقاعتم ةلود لك لصاوت .3
.ةروكذملا ةلودلا ءازإ ةيقافتالا هذه
يتلا كلت يلإ ةفاضإلاب ايازمو اقوقح ،لثملاب ةلماعم رفوت مدع عم ،ةيسنجلا يميدع حنم ةيناكمإ يف فطعلا نيعب ةدقاعتملا لودلا رظنت .4
طورشلا نوفوتسي ال ةيسنجلا يميدع اصاخشأ لمشي لثملاب ةلماعملا نم ءافعإلا لعج ةيناكمإ يف كلذكو ،3 و 2 ناترقفلا اهل مهلهؤت
.3 و 2 نيترقفلا يف اهيلع صوصنملا

امك ةيقافتالا هذه نم 22 و 21 و 19 و 18 و 13 داوملا يف ةروكذملا ايازملاو قوقحلا يلع 3 و 2 نيترقفلا ماكحأ عيمج قبطنت .5
.ةيقافتالا هذه اهيلع صنت ال يتلا ايازملاو قوقحلا يلع قبطنت

8 ةداملا
ةيئانثتسالا ريبادتلا نم ءافعإلا
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،نيقباس وأ نييلاح ،ةنيعم ةيبنجأ ةلود ينطاوم حلاصم وأ تاكلتمم وأ صاخشأ دض ذختت نأ نكمي يتلا ةيئانثتسالا ريبادتلاب رمألا قلعتي نيح
ةدقاعتملا لودلا يلعو .ةيسنجلا هذه اقباس لمح دق هنوك درجمل ةيسنجلا ميدع صخش يأ يلع ريبادتلا هذه قيبطت نع ةدقاعتملا ةلودلا عنتمت
ءالؤه لثمل تاءافعإ حنمب ،ةبسانملا تالاحلا يف ،موقت نأ ةداملا هذه يف هيلع صوصنملا ماعلا أدبملا قيبطت اهعيرشت ىضتقمب عيطتست ال يتلا
.ةيسنجلا يميدع صاخشألا

9 ةداملا
ةتقؤملا ريبادتلا
اتقؤمذختت نأ نم ،ةيئانثتسالاو ةريطخلا فورظلا نم هريغ يف وأ برحلا نمز يف ،ةدقاعتم ةلود عنمي ام ةيقافتالا هذه ماكحأ نم يأ يف سيل
نأو لعفلاب ةيسنجلا ميدع صخشلا اذه نأ ةدقاعتملا ةلودلا كلتل تبثي امثير ،يموقلا اهنمأل ايساسأ هربتعت ام ،نيعم صخش قحب ،ريبادتلا نم
.يموقلا اهنمأ حلاصل هتلاح يف يرورض ريبادتلا كلت يلع ءاقبإلا

10 ةداملا
ةماقإلا ةيرارمتسا

ةرتف ربتعت ،اهيف اميقم نوكيو ،ةدقاعتم ةلود ضرأ يلإ لقنو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ارسق دعبأ دق ةيسنجلا ميدع صخش نوكي نيح .1
.ةلودلا هذه ضرأ يف ةيعرش ةماقإ ةباثمب هذه يرسقلا هثوكم
ةيقافتالا هذه ذافن ءدب لبق اهيلإ داع مث ،ةدقاعتم ةلود ضرأ نع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ارسق دعبأ دق ةيسنجلا ميدع صخش نوكي نيح .2
ةدحاو ةرتف ةباثمب ،ةعطقنم ريغ ةماقإ بلطتت ضارغأ ةيأ لجأ نم ،يرسقلا داعبإلا اذهل ةقحاللاو ةقباسلا هتماقإ اترتف ربتعت ،اهيف اماقم ذختيل
.ةعطقنم ريغ

11 ةداملا
ةيسنجلا وميدع ةراحبلا
يف فطعلا نيعب ةلودلا هذه رظنت ،ةدقاعتم ةلود ملع عفرت ةنيفس مقاط يف ءاضعأك ةمظتنم ةروصب نولمعي نيذلا ةيسنجلا يميدع ةلاح يف
،صوصخلا يلع ،اليهست اهضرأ يلع اتقؤم مهلوبق يف وأ ،رفس قئاثوب مهديوزتو اهضرأ يف رارقتسالاب ءالؤه ةيسنجلا يميدعل حامسلا ةيناكمإ

.رخآ دلب يف مهرارقتسال

ينوناقلا عضولا :يناثلا لصفلا

12 ةداملا
ةيصخشلا لاوحألا

.نطوم هل نكي مل اذإ هتماقإ دلب نوناقل وأ ،هنطوم دلب نوناقل ةيسنجلا ميدعل ةيصخشلا لاوحألا عضخت .1
عضخي نأ يلع ،جاوزلاب ةطبترملا قوقحلا اميس الو ،ةيصخشلا هلاوحأ نع ةمجانلاو ةبستكملا ةيسنجلا ميدع قوقح ةدقاعتملا ةلودلا مرتحت .2

ناك يتلا قوقحلا نم دحاو ينعملا قحلا نوكي نأ ةطيرش نكلو ،ةلودلا كلت نيناوق يف اهيلع صوصنملا تايلكشلا لامكتسال ءاضتقالا دنع كلذ
.ةيسنجلا ميدع اصخش هبحاص حبصي مل ول ةروكذملا ةلودلا عيرشت اهب فرتعيس

13 ةداملا
ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لاومألا ةيكلم
بناجألل ،فورظلا سفن يف ،ةحونمملا كلت نم ةياعر يندأ لاح يأ يف نوكت ال ،ةنكمم ةلماعم لضفأ ةيسنجلا ميدع ةدقاعتملا ةلودلا حنمت
لاومألا ةيكلمب ةلصتملا دوقعلا نم هريغو راجيإلابو ،اهب ةطبترملا ىرخألا قوقحلاو ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لاومألا زايتحاب قلعتي ام يف ،ةماع
.ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا

14 ةداملا
ةيعانصلا ةيكلملاو ةينفلا قوقحلا
يلع قوقحلا ةيامح لاجم يفو ،ةيراجتلا ءامسألاو ةلجسملا تامالعلاو جذامنلا وأ ميماصتلاو تاعارتخالاك ،ةيعانصلا ةيكلملا ةيامح لاجم يف
نم يأ ميلقإ يف حنميو ،دلبلا كلذ ينطاومل ةحونمملا ةيامحلا سفن ةداتعملا هتماقإ دلب يف ةيسنجلا ميدع حنمي ،ةيملعلاو ةينفلاو ةيبدألا لامعألا
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.ةداتعملا هتماقإ دلب ينطاومل ميلقإلا كلذيف ةحونمملا ةيامحلا سفن ىرخألا ةدقاعتملا لودلا

15 ةداملا
تايعمجلل ءامتنالا قح
تاباقنلاو حبرلا ةفدهتسملا ريغو ةيسايسلا ريغ تايعمجلا ددصب ،اهميلقإ يف ةيماظن ةروصب نيميقملا ةيسنجلا يميدع ةدقاعتملا لودلا حنمت
.يبنجأ دلب ينطاومل ،فورظلا سفن يف ،حنمت ةنكمم ةلماعم لضفأ ،ةينهملا

16 ةداملا
مكاحملا مامأ يضاقتلا قح
.مكاحملا مامأ رحلا يضاقتلا قح ،ةدقاعتملا لودلا عيمج يضارأ يلع ،ةيسنجلا ميدع صخش لكل نوكي .1
يضاقتلا قح ثيح نم نطاوملا اهب عتمتي يتلا ةلماعملا سفنب ،ةداتعملا هتماقإ لحم ةدقاعتملا ةلودلا يف ،ةيسنجلا ميدع صخش لك عتمتي .2

.هب موكحملا ءادأ نامض نم ءافعإلاو ةيئاضقلا ةدعاسملا كلذ يف امب ،مكاحملا مامأ
ةلماعملا سفن ،ةدقاعتملا لودلا نادلب نم ةداتعملا هتماقإ دلب ريغ يف ،ةيسنجلا ميدع حنمي ،2 ةرقفلا اهلوانتت يتلا رومألاب قلعتي ام يف .3
.ةداتعملا هتماقإ دلب ينطاومل اهيف ةحونمملا

بسكلا لامعأ :ثلاثلا لصفلا

17 ةداملا
روجأملا لمعلا

كلت نم ةاتاوم يندأ لاح ةيأ يف نوكت ال ،ةنكمم ةلماعم لضفأ اهميلقإ يف ةيماظن ةروصب نيميقملا ةيسنجلا يميدع ةدقاعتملا لودلا حنمت .1
.روجأم لمع ةسرامم قحب قلعتي ام يف ،فورظلا سفن يف بناجألل ةداع حنمت يتلا

لمعلا ثيح نم اهينطاوم قوقحب ةيسنجلا يميدع صاخشألا عيمج قوقح ةاواسمل ريبادت ذاختا رمأ يف فطعلا نيعب ةدقاعتملا لودلا رظنت .2
.نيرجاهم مادقتسال ططخ وأ ةلماعلا ديلا بلجل جمارب ىضتقمب اهيضارأ اولخد نيذلا ةيسنجلا ميدع قوقح صوصخلا هجو يلعو ،روجأملا

18 ةداملا
رحلا لمعلا
كلت نم ةياعر لقأ لاح يأ يف نوكت ال ،ةنكمم ةلماعم لضفأ اهميلقإ يف ةيماظن ةروصب نيميقملا ةيسنجلا يميدع ةدقاعتملا لودلا حنمت
ةيوديلا فرحلاو ةعانصلاو ةعارزلا يف صاخلا مهباسحل لمع ةسرامم يف قحلاب قلعتي ام يف ،فورظلا سفن يف ةماع بناجألل ةحونمملا
.ةيعانصو ةيراجت تاكرش ءاشنإ يف كلذكو ،ةراجتلاو

19 ةداملا
ةرحلانهملا

يف ةصتخملا تاطلسلا لبق نم اهب افرتعم تاداهش نولمحي اوناك اذإ ،اهميلقإ يف ةيماظن ةروصب نيميقملا ةيسنجلا يميدع ةدقاعتملا لودلا حنمت
سفن يف ةماع بناجألل ةحونمملا كلت نم ةياعر لقأ لاح يأ يف نوكت الأ يلع ،ةنكمم ةلماعم لضفأ ،ةرح ةنهم ةسرامم يف نوبغريو ةلودلا

.فورظلا

ةياعرلا :عبرلا لصفلا

20 ةداملا
ننقملا عيزوتلا
ةيسنجلا وميدع لماعي ،يفاكلا ردقلاب ةرفوتملا ريغ تاجتنملل يمومعلا عيزوتلا هل عضخيو ناكسلا مومع يلع قبطني نينقت ماظن دجو امثيح
.نينطاوملا ةلماعم

21 ةداملا
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ناكسإلا

يميدع ةدقاعتملا لودلا حنمت ،ةماعلا ةطلسلا فارشإل اعضاخ وأ ةمظنألا وأ نيناوقلل اعضاخ عوضوملااذه نوكي ام ردقبو ،ناكسإلا صخي اميف
سفن يف ةماع بناجألل ةحونمملا كلت نم لقألاح يأ يف نوكت الأ يلع ،ةنكمم ةلماعم لضفأ اهميلقإ يف ةيماظن ةروصب نيميقملا ةيسنجلا

.فورظلا

22 ةداملا
يمسرلا ميلعتلا

.يلوألا ميلعتلا صخي ام يف اهينطاومل ةحونمملا ةلماعملا سفن ةيسنجلا يميدع ةدقاعتملا لودلا حنمت .1
بناجألل ةحونمملا كلت نم ةياعر لقأ لاوحألا نم لاح يأ يف نوكت الأ يلع ،ةنكمم ةلماعم لضفأ ةيسنجلا يميدع ةدقاعتملا لودلا حنمت .2
تاداهشلاو تاقدصملاب فارتعالاو ،ةساردلا ةعباتم ديعص يلع ةصاخو ،يلوألا ريغ ميلعتلا عورف صخي ام يف ،فورظلا سفن يف ةماع
.ةيساردلا حنملا ميدقتو ،فيلاكتلاو موسرلا نم ءافعإلاو ،جراخلا يف ةحونمملا ةيملعلا تاجردلاو ةيسردملا

23 ةداملا
ةماعلا ةثاغإلا
.ةماعلا ةدعاسملاو ةثاغإلا لاجم يف اهينطاومل اهتلماعم اهميلقإ يف ةيماظن ةروصب نيميقملا ةيسنجلا يميدع ةدقاعتملا لودلا لماعت

24 ةداملا
يعامتجالا نامضلاو لمعلا عيرشت

:ةيلاتلا نوؤشلا صخي ام يف اهينطاومل اهتلماعم اهميلقإ يف ةيماظن ةروصب نيميقملا ةيسنجلا يميدع ةدقاعتملا لودلا لماعت .1
لكشت تناك اذإ ةيلئاعلاتاناعإلا هيف امب رجألا :ةيرادإلا تاطلسلا فارشإل وأ ةمظنألاو نيناوقلل ةعضاخ نوؤشلا هذه نوك دودح يف )أ(
،لزنملا يف لمعلا يلع دويقلاو ،رجألا ةعوفدملا تازاجالاو ،ةيفاضإلا لمعلا تاعاسب ةصاخلا تابيترتلاو ،لمعلا تاعاسو ،رجألا نم اءزج
،ةيعامجلا لمعلا دوقع اهرفوت يتلا ايازملا نم ةدافتسالاو ،ثادحألاو ءاسنلا لمعو ،ينهملا بيردتلاوةذملتلاو ،لمعلا نسل ىندألا دحلاو
ةافولاو ةخوخيشلاو زجعلاو ضرملاو ةمومألاو ةينهملا ضارمألاو لمعلا تاباصإب ةصاخلا ةينوناقلا ماكحألا( يعامتجالا نامضلا )ب(
دق يتلا دويقلاب انهر ،)يعامتجالا نامضلا ماظنب ةلومشم اهلعج يلع ةمظنألاو نيناوقلا صنت يرخأ ئراوط ةيأو ،ةيلئاعلا ءابعألاو ةلاطبلاو
:اهضرفت
،باستكالا ديق يه يتلا وأ ةبستكملا قوقحلا يلع ظافحلل فدهت ةمئالم تابيترت "1"
لاومألا نم اهلماكب ةعوفدملا ةيئزجلا وأ ةيلكلا ةيموكحلا ةناعإلا نأشب ةصاخ اماكحأ ضرفت دق ةماقإلا دلبب ةصاخ ةمظنأ وأ نيناوق "2"
.يداع يدعاقت بتار حنمل ةضورفملا ةمهاسملا طورش نوفوتسي ال نيذلا صاخشألل ةعوفدملا تاناعإلا نأشبو ،ةماعلا

ميلقإ جراخ قحستملا ةماقإ ناكم عوقوب رثأتي ال ينهم ضرم وأ لمع ةباصإ ةجيتنب ةيسنجلا ميدع صخش ةافو نع ضيوعتلا قح نإ .2
.ةدقاعتملا ةلودلا

يتلا وأ ةبستكملا قوقحلا يلع ظافحلاب ةصاخلاو ،اهدقعت نأ نكمي يتلا وأ اهتدقع يتلا تاقافتالا نع ةمجانلا ايازملا ةدقاعتملا لودلا لعجت .3
نم ةبولطملا طورشلل ةيسنجلا ميدع ءافيتساب الإ كلذ نهتري نأ نود ،ةيسنجلا يميدعل ةلماش ،يعامتجالا نامضلا ديعص يلع باستكالا ديق يه
.ةينعملا تاقافتالا يلع ةعقوملا لودلا ينطاوم
لودلا هذه نيب لوعفملا ةذفان حبصت دق يتلا وأ لوعفملا ةذفانلا ،ةلثامملا تاقافتالا لعج ةيناكمإ يف فطعلا نيعب ةدقاعتملا لودلا رظنت .4
.ةيسنجلا يميدعل ةلماش ،ناكمإلا ردقب ،ةدقاعتم ريغ لودو ةدقاعتملا

ةيرادإلا ريبادتلا :سماخلا لصفلا

25 ةداملا
ةيرادإلا ةدعاسملا

لودلا لمعت ،اهيلإعوجرلا هيلع رذعتي يبنجأ دلب تاطلس ةدعاسم ةداع بلطتت نأ هل اقح ةيسنجلا ميدع ةسرامم نأش نم نوكي امدنع .1
.اهتاذ اهتاطلس لبق نم ةدعاسملا هذه نيمأت يلع اهيضارأ يلع ةيسنجلا ميدع ميقي يتلا ةدقاعتملا

اهرادصإ يرجي يتلا تاداهشلا وأ قئاثولا ،اهفارشإب مهل ردصتست وأ ،ةيسنجلا يميدعل 1 ةرقفلا يف ةروكذملا تاطلسلا وأ ةطلسلا ردصت .2
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.اهتطساوب وأ ةينطولا هتاطلس لبق نم ،ةداع ،يبنجألل
لظتو ،اهتطساوب وأ ةينطولا مهتاطلس لبق نم بناجألل ملست يتلا ةيمسرلا كوكصلا ماقم وحنلا اذه يلع ةرداصلا تاداهشلا وأ قئاثولا موقت .3
.اهتحص مدع تبثي مل ام ةدمتعم
هذه نوكت نأ يغبني نكلو ،ةداملا هذه يف ةروكذملا تامدخلا ءاقل موسر ءافيتسا زوجي ،نوزوعملا اهيف ينثتسي نأ نكمي يتلا تالاحلاب انهر .4
.ةلثامملا تامدخلا ءاقل موسر نم نينطاوملا يلع ضرفي ام عم ةئفاكتمو ةلدتعم موسرلا

.28 و 27 نيتداملاب ةداملا هذه ماكحأ سمت ال .5

26 ةداملا
لقنتلا ةيرح
نأ يلع ،اهيضارأ نمض رحلا لقنتلاو مهتماقإ لحم رايتخا قح اهميلقإ يف ةيماظن ةروصب نيميقملا ةيسنجلا يميدع ةدقاعتملا لودلا لك حنمت
.فورظلا سفن يف ةماع بناجألا يلع قبطنت ةمظنأ ةيأب انهر كلذ نوكي

27 ةداملا
ةيوهلا تاقاطب
.ةحلاص رفس ةقيثو كلمي ال اهميلقإ يف دوجوم ةيسنجلا ميدع صخش لكل ةيصخش ةيوه ةقاطب ةدقاعتملا لودلا ردصت

28 ةداملا
رفسلا قئاثو
بلطتت مل ام ،ميلقإلا اذه جراخ يلإ رفسلا نم مهنيكمتل رفس قئاثو اهميلقإ يف ةيماظن ةروصب نيميقملا ةيسنجلا يميدعل ةدقاعتملا لودلا ردصت
ةدقاعتملا لودللو .ةروكذملا قئاثولا ددصب ةيقافتالا هذه قحلم ماكحأ قبطنتو .ماعلا ماظنلا وأ ينطولا نمألاب لصتت ةرهاق بابسأ كلذ فالخ
نم رفس ةقيثو اردصا يلإ فطعلا نيعب رظنت نأ اصوصخ اهيلعو .اهيف دجوي ةيسنجلا ميدع رخآ صخش لكل عونلا اذه نم رفس ةقيثو رادصإ
.اهميلقإ يف نيدوجوملا ةيسنجلا يميدع نم ةيماظنلا مهتماقإ دلب نم رفس ةقيثو يلع لوصحلا مهيلع رذعتي نمل عونلا اذه

29 ةداملا
ةيبيرضلا ءابعألا

يتلا وأ ةافوتسملا كلت قوفت وأ رياغت ،اهتيمست تناك ايأ ،بئارض وأ موسر وأ ءابعأ ةيأ ةيسنجلا يميدع ليمحت نع ةدقاعتملا لودلا عنتمت .1
.ةلثامم لاوحأ يف اهئافيتسا يلإ راصي دق

قئاثولا رادصإب ةلصتملا موسرلاب ةقلعتملا ةمظنألاو نيناوقلا ةيسنجلا يميدع يلعقبطت نأ نود لوحي ام ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ يف سيل .2
.ةيوهلا تاقاطب اهيف امب ،ةيرادإلا

30 ةداملا
تادوجوملا لقن

لاقتنالاب مهل حمس رخآ دلب يلإ تادوجوم نم اهضرأ يلإ هولمح ام لقنب ،اهتمظنأو اهنيناوقل اقفو ،ةيسنجلا يميدعل ةدقاعتملا لودلا حمست .1
.هيف رارقتسالا دصقب هيلإ

،تدجو امنيأ ،مهل يرخأ تادوجوم يأ لقنب مهل حامسلل ةيسنجلا وميدع اهمدقي يتلا تابلطلا يلإ فطعلا نيعب ةدقاعتملا لودلا رظنت .2
.هيلإ لاقتنالاب مهل حمس رخآ دلب يف رارقتسالل اهيلإ نوجاتحي

31 ةداملا
درطلا

.ماعلا ماظنلا وأ ينطولا نمألاب قلعتت بابسأل الإ ةيماظن ةروصب اهميلقإ يف ادوجوم ةيسنجلا ميدع اصخش ةدقاعتملا ةلودلا درطت ال .1
ام ،ةيسنجلا ميدعل حمسي نأ بجيو .نوناقلا اهيلع صني يتلا ةيئارجإلا لوصألل اقفو ذختم رارقل اقيبطت الإ صخشلا اذه لثم درط ذفني ال .2
هلثمي ليكو هل نوكيو فانئتسالا قح سرامي نأبو ،هتءارب تابثإل تانيب مدقي نأب ،ينطولا نمألاب لصتت ةرهاق بابسأ كلذ فالخ بلطتت مل
.ةصتخملا ةطلسلا لبق نم اصيصخ نينيعم رثكأ وأصخش مامأ وأ ةصتخم ةطلس مامأ ضرغلا اذهل
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ةلودلا ظفتحتو .رخآ دلب يف ةيماظن ةروصب هلوبق اهلالخ سمتليل ةلوقعم ةلهم ةيسنجلا ميدعلا صخشلا اذه لثم ةدقاعتملا لودلا حنمت .3
.ةيلخادلا ريبادتلا نم ايرورض هارت ام ،ةلهملا هذه لالخ ،قبطت نأ يف اهقحب ةدقاعتملا

32 ةداملا
سنجتلا

تاءارجإ ليجعتل اهعسو يف ام لك صوصخلا يلع لذبتو ،اهتيسنج مهحنمو ةيسنجلا يميدع باعيتسا ناكمإلا ردقب ةدقاعتملا لودلا لهست
.نكمم دح يندأ يلإ تاءارجإلا هذه موسرو ءابعأ ضيفختو سنجتلا

ةماع ماكحأ :سداسلا لصفلا

33 ةداملا
ينطولا عيرشتلا لوانتت يتلا تامولعملا
.ةيقافتالا هذه قيبطت ةلافكل ةمظنأو نيناوق نم هدمتعت دق امب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا مالعإب ةدقاعتملا لودلا موقت

34 ةداملا
تاعزانملا ةيوست
بلط يلع ءانب ةيلودلا لدعلا ةمكحم يلإلاحي ،يرخأ ةقيرطب هلح رذعتيو ،اهقيبطت وأ اهريسفت لوح ةيقافتالا هذه فارطأ نيب أشني عازن لك
.عازنلا يف فارطألا نم يأ

35 ةداملا
مامضنالاو قيدصتلاو عيقوتلا

.1955 ربمسيد/لوألا نوناك 31 ىتح ةدحتملا ممألا رقم يف عيقوتلل ةيقافتالا هذه ضرعت .1
:اهيلع عقوت نأ عيطتستو .2
،ةدحتملا ممألا يف وضع ةلود ةيأ )أ(
،ةيسنجلا يميدع عضوب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم روضحل تيعد وضع ريغ يرخأ ةلود ةيأ )ب(
.مامضنالا وأ عيقوتلا يلإ اهتعد دق ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نوكت ةلود ةيأ )ج(
.ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا يدل قيدصتلا كوكص عدوتو .قيدصتلل ةيقافتالا هذه عضخت .3
ممألل ماعلا نيمألا يدل مامضنا كص عاديإب مامضنالا عقيو .ةيقافتالا هذه يلإ مضنت نأ ةداملا هذه نم 2 ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لودلل .4
.ةدحتملا

36 ةداملا
يميلقإلا قابطنالا دنب

دحاو وأ يلودلا ديعصلا يلع اهلثمت يتلا ميلاقألا عيمج لمشتس ةيقافتالا هذه نأ نلعت نأ ،مامضنالا وأ قيدصتلا وأ عيقوتلا دنع ،ةلود ةيأل .1
.ةينعملا ةلودلا ءازإ ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات يف نالعإلا اذه لوعفم نايرس أدبيو .اهنم رثكأ وأ

ءادتبا لوعفملا يراس حبصيو ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا يلإ هجوي راعشإب ةيقافتالا هذه لومش قاطن عيسوت متي كلذ دعب رخآ تقو يأ يفو .2
ءاج امهيأ ،ةينعملا لودلا ءازإ ةيقافتالا هذه ذافن ءدب خيرات نم وأ ،راعشإلا اذه ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا مالتسا يلي يذلا نيعستلا مويلا نم
.اقحال
يف ةينعم ةلود لك رظنت ،مامضنالا وأ قيدصتلا وأ عيقوتلا دنع ،اهلالماش هلعجل ،ةيقافتالا قاطن عسوي ال يتلا ميلاقألاب قلعتي ام يفو .3
.اهتاموكح ةقفاوم يلع ،ةيروتسد بابسأل كلذ ءاضتقا دنع ،لوصحلا دعب اهل الماش ةيقافتالا هذه قابطنا لعجل ةمزاللا تاوطخلا ذاختا ةيناكمإ

37 ةداملا
ةيداحتالا ةلودلا دنب
:ةيلاتلا ماكحألا قبطت ،ةيزكرم ريغ وأ ةيداحتا ةلودلا نوكت نيح
نمض ،ةيداحتالا ةموكحلا تامازتلا نوكت ،ةيداحتالا ةيعيرشتلا ةطلسلل ةيعيرشتلا ةيالولا نمض عقت يتلا ةيقافتالا هذه داومب قلعتي ام يف )أ(
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،ةيداحتا الود تسيل يتلا فارطألا تامازتلا سفن ،قاطنلا اذه
ريغو داحتالل ةنوكملا تاعطاقملا وأ تايالولا وأ لودلا فلتخمل ةيعيرشتلا ةيالولا نمض عقت يتلا ةيقافتالا هذه داومب قلعتي ام يفو )ب(
عم ،داوملا هذه ةلاحإب نكمم تقو برقأ يف ةيداحتالا ةموكحلا موقت ،ةيعيرشت تاءارجإ ذاختاب ،داحتالا اذهل يروتسدلا ماظنلل اقفو ،ةمزلملا
،تاعطاقملا وأ تايالولا وأ لودلا هذه يف ةفلتخملا تاطلسلا يلإ ،ةيباجيإ ةيصوت
ماكحألا نع نايبب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا قيرط نع كلذ بلطت يرخأ ةدقاعتم ةلود ةيأ ةيقافتالا هذه يف فرطلا ةيداحتالا ةلودلا دوزت )ج(
هل يطعأ يذلا لوعفملا يدم ةنيبم ،ةيقافتالا هذه ماكحأ نم مكح يأ نأشب هل ةنوكملا تادحولاو داحتالا يف اهب لومعملا تاسرامملاو ةينوناقلا
.رخآ ءارجإب وأ يعيرشت ءارجإب

38 ةداملا
تاظفحتلا

و )1( 16 و 4 و 3 و 1 داوملا ريغ ةيقافتالا يف داوم ةيأ نأشب تاظفحت ءادبإ قح ،مامضنالا وأ قيدصتلا وأ عيقوتلا دنع ،ةلود ةيأل .1
.ةريخألا ةداملا كلذ يف امب 42 يلإ 33
.ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا يلإ ةهجوم ةلاسرب نيح يأ يف اهظفحت بحست نأ ةداملا هذه نم 1 ةرقفلل اقفو اظفحت تدبأ ةلود يأل .2

39 ةداملا
ذافنلا ءدب

.سداسلا مامضنالا وأ قيدصتلا كص عاديإ خيرات يلي يذلا نيعستلا مويلا يف ةيقافتالا هذه ذافن أدبي .1
نيعستلا مويلا يف اهءازإ ةيقافتالا ذافن أدبيف سداسلا مامضنالا وأ قيدصتلا كص عاديإ دعب اهيلإ مضنت وأ ةيقافتالا قدصت يتلا ةلودلا امأ .2
.اهمامضنا وأ اهقيدصت كص ةلودلا هذه عاديإ خيرات يلي يذلا

40 ةداملا
باحسنالا

.ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا يلإ هجوم راعشإب نيح يأ يف ةيقافتالا هذه نم بحسنت نأ ةدقاعتم ةلود يأل .1
رارق هيف دري يذلا راعشإلا ماعلا نيمألا مالتسا خيرات يلع ماع رورم دعب ةدقاعتملا ةلودلا ءازإ باحسنالا اذه لوعفم نايرس أدبي .2
.باحسنالا

نع فقوتتس ةيقافتالا هذه نأ ،ماعلا نيمألا يلإ هجوم راعشإب ،نيح يأ يف نلعت نأ 36 ةداملل اقفو اراعشإ وأ انالعأ تردصأ ةلود ةيأل .3
.راعشإلا اذهل ماعلا نيمألا مالتسا خيرات نم ةنس دعب ام ميلقإ لومش

41 ةداملا
رظنلا ةداعإ

.ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا يلإ هجوم راعشإب ةيقافتالا هذه يف رظنلا ةداعإ بلطت نأ ،نيح يأ يف ،ةدقاعتم ةلود لكل .1
.بلطلا اذه ءازإ ،ءاضتقالا دنع ،اهذاختا بجاولا تاوطخلاب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا يصوت .2

42 ةداملا
ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا اهردصي يتلا تاراعشإلا
:35 ةداملا يف ةروكذملا ءاضعألا ريغ لودلاو ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا عيمج مالعإب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا موقي
،35 ةداملا اهلوانتت يتلا مامضنالاو قيدصتلا كوكصو تاعيقوتلاب )أ(

،36 ةداملا اهلوانتت يتلا تاراعشإلاو تانالعإلاب )ب(

،38 ةداملا اهلوانتت يتلا تاظفحتلا بحس لئاسرو تاظفحتلاب )ج(

،39 ةداملل اقفو ةيقافتالا هذه ذافن هيف أدبي يذلا خيراتلاب )د(

،40 ةداملا اهلوانتت يتلا تانالعإلاو باحسنالا تاراعشإب )ـه(

.41 ةداملا اهلوانتت يتلا رظنلا ةداعإ تابلطب )و(
.هتموكح مساب ةيقافتالا هذهءاضمإب ،لوصألا بسح نيضوفملا ،هاندأ نيعقوملا نم لك ماق ،مدقت امل اتابثإو
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يف ىواستت ةديحو ةخسن يلع ،نيسمخو ةعبرأو ةئامعستو فلأ ماع ربمتبس/لوليأ نم نيرشعلاو نماثلا مويلا اذه يف ،كرويوين يف ررح
يف ءاضعألا لودلا عيمجل اهنع ةقدصم ةروص يطعتو ةدحتملا ممألا تاظوفحم يف عدوت ،ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلاو ةينابسألاب اهصوصن ةيجحلا
.35 ةداملا يف ةروكذملا ءاضعألا ريغ لودللو ةدحتملا ممألا
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