

و��آ�ل ا���ص �������ق ا��
	�� ����ء ا������ ا��
	��� ����ق �ا�
 1997ا��"�ن وا�� �ب 

  
  إن ا�-ول أ�12ء 0/.�� ا��'-ة ا��
	��� أ*
اف ا�����ق ا��
	�� ��)ن '��ق ا��"�ن وا�� �ب،


 أن ا��
	� وا��"�واة وا� �	 ���	
-ل وا��
ا�0 ه� أه-اف إذ �)78 �� ا526��ر أن ���0ق 0/.�� ا��'-ة ا��
،���	
  أ?�?�� ����5< ا�=��'�ت ا���
و�2 �;� �ب ا��


 إ�D أن ا�����ق ا��
	�� ��)ن ا��"�ن و'��ق ا�� �ب 	Eآ- D;2 اC5�6ام ����دئ '��ق ا��"�ن ���وإذ 
5�/�ه� 0/.�� ا���'-ة ا��
	��� وا�� �ب وا��
	�ت ا��5 ��L/�15 ا���K2ت وا6���I�Jت وا��G�H< ا�8
ى ا��5 

  وا��/.��ت ا�-و��� ا�8
ى،
��M�N '��ق  D;2 -ن '��ق ا��"�ن وا�� �ب ه� ا�5)آ�(�� ��	

 أن ا�L-ف ا��Cدوج �;����ق ا����وإذ 

��ت P0 ��'��، و'��	P0 �L5 ��'�� أ8
ى،Qت وا��ا�	
  ا��"�ن وا�� �ب وا��
�� ���	

 آ�LN���� S�7دات ا��R��� �N;/� ا������ق ا��"�ن وا�� �ب ����	� و��M�N '��ق ا��"�ن وإذ 

  ،1987وا�� �ب 7/0 �-ا	�L5 �� �2م 

ار ���� 
7�[ ا��N �� ا� ����0 �
ؤ?�ء ا�-ول وا�����0ت ا�7ي 	=��Z ا�P�0 ا� �م ) 30 (230وإذ �7آ��ا�7ي ا

6`5
اك M0 ا�;N/� ا��
	��� ا2��5Qً� �-را?� و?�� P��0اء ا����
���"�P ��2;�� ا�;N/� أن 	 �- �;� aG�
  ا��
	��� ��)ن إ���ء ����0 أ�
	��� ����ق ا��"�ن وا�� �ب D;2 وQ[ ا���bص،

واa��� �2�/5I را?c أن ����< أه-اف ا�����ق ا��
	�� ��)ن '��ق ا��"�ن وا�� �ب 	Z;=5 إ���ء ����0 
��	
  � ����ق ا��"�ن وا�� �ب،أ�
	��� ����ق ا��"�ن وا�� �ب ����م و�)آ�- ��L0 ا�;N/� ا��

�;	 �0 D;2 d�J�  :I- ا

 
  �01دة 

  إ���ء ا������

و��آ�ل") ا������("�/�) ����0 أ�
	��� ����ق ا��"�ن وا�� �ب �  .	��h ا�Lg�b58 و�L5�L0 ه7ا ا�

 
  �02دة 

  ا� P�� �IK ا�;N/� وا������
ا�7ي آ;�LJ �[ ا�����ق ") ا�;N/�("� �ب �h5 ا������ ا�j�;�5 ا��N;� �G�I/� ا��
	��� ����ق ا��"�ن وا�

  ").ا�����ق("ا��
	�� ����ق ا��"�ن وا�� �ب 
 
  �03دة 

  ا�b586ص
��< ا�����ق -1=�
 و�"J5� >; 5� 	�5- ا�b58ص ا������ إ�D آ��� ا���1	� وا�/Cا�2ت ا��5 ��-م إ���L وا��5 


و��آ�ل وأي ا���I�J أ�
	��� أ8
ى �5 ;< ����ق ا���  ."�نوه7ا ا�
�"�ى ا��")�� ��
ار �b-رo ا������– �� '��� ا�/Cاع '�l 	��ن �;����� ا�b58ص -2 .  

 
  �04دة 

  اqراء ا6?��5ر	�
5
ف -1 � ���	
��L، أو 0/.�� أ��rه� P0 أو أي ،���	
 �/�ء Z;* D;2 أي دو�� �12 �� 0/.�� ا��'-ة ا��

 ���	
�5 ;< �������ق، أو أي  	�Nز �;����� أن � =� ر–��L 0/.�� ا��'-ة ا�� ������I ��("0 ن أي(�� �L	أ
�5 ;< ����ق ا��"�ن ���	
  .و���H أ�

�-ي ا������ ا�?��ب ا��5 �v� >; 5را�LG ا6?��5ر	�، ��
ط أن 	��ن ���I aض ا��< �� �";�h رأي -2� 
  .abJ/0 أو 0 �رض

 



  �05دة 
  إ8=�ر ا������

��-	�1I h	� إ�D ا�-1 �;	 P0 >' P0 ن��	 �����:  
  .ا�;N/�) أ(
  .ا�-و�� ا�=
ف ا��5 ر� d `��ى إ�D ا�;N/�) ب(
  .ا�-و�� ا�=
ف ا��5 ر� R d-ه� `��ى إ�D ا�;N/�) ج(

 
 
  �06دة 

�G�/�5?6ص ا�b586ا  

ف ا�/.
 P2 أ'��م ا���دة -1b� )5 (– �����;� ز�N	 – ��G�/�5?ب ا��
اد، وا��/.��ت – �?�y� z�"� أن 

�N0ا������0، و 

اء ا�و�� ���ZQ ا���دة }�Qأ�0م ا������ دون ا� �	ا���1 M�
) 55(��2ت P0 ا��
اد �
  .P0 ا�����ق


 ا������ a�0 هo7 ا����1 -2./�  .P0 ا�����ق) 56( واR � �� ا526��ر أ'��م ا���دة – 
3-�/N;ا� Dإ� �L;���
 ا����1 أو ./�  . 	�Nز �;����� أن 

 
  �07دة 

  �b0در ا�����ن
�� ا�5=��< ا��5 �/| �L�;2 ا���د��ن –��L �� 0-او6Qدئ وا��5
`- ا������ �)'��م ا�����ق وا��"� )60( ،

  .P0 ا�����ق) 61(
 
  �08دة 

�};�
وط �.
 ا�� ;��0ت ا��`  

 ا������ ZQ��� �r`�� ��("0 أ'��م ا���دة -1./�
ًا ���� 	�| ) 6 )9 	
�� �/N;ا� - � D5' ا�����ق P0

  .���قP0 ا��) 52(ا���دة 

 ZQ��� �r`�� ��1I أ'��م ا���دة -2./�
 ا�;N/� ا��")��، )  )55	�Nز �;����� أ6 ./� D5' ا�����ق P0


ارًاI 7�5�
ًا، أو 	
�� - �  .و
3- �L0�0أ d �~ إذا ر����1 �0 I M0 a0� 5�
 – 	�Nز �;����� أن L`أ �HKH لK8 �� – 
	
�� h	-�� - � 


ؤ?�ء ا�-ول وا�����0تا�;N/� إ�D ا��N �� ا� ����0 �.  
4- 
��ل ا����1 آ�� �/| ا�'��م ?���J ا�7آI - � – إذا �L1�ر ر
�� 	�Nز �;����� �)};��� H;�� أ�LG�12 أن 

  .P0 ا�����ق) 56( أ'- أ?��ب 2-م ا����ل ا��7آ�رة �� ا���دة – � - �.
ه� D;2 ��� واف –وQ-ت 
 
  �09دة 

a���5ت ا6?��5ع وا��";Q  

ي ا��-1N�
اءا�a��� �L 2;/�، و	�Nز �;�����  Qإ ����– Sذ� M0 – �	�1ا�� ��ًا 
? �L�
اءاQي إ
N� أن 


ى أن ذ� S�� z��g ا� -ا���  .ا��5 
2- a���5ا� 
���� h5	 ز أن�N	و ،oا��58ر P0 �����I a��0 ];��	 ا����1 أن ��ف 
 	��ن P0 '< أي *

Sذ� Z;=5	 ا� -ا�� z��g آ�ن D50 �ً��N0 ا�������.  

اف ا�7	P 	��;�ن أ�0م ا������ �������bت وا��506زات و��ً� -3*y� a��0 أي `�|، أو `�ه-، أو M5�5	 

�hL أ�0م ا��������Qووا hL0�L0و hLJGم �داء و��C;	 ��� ن ا�-و������;�.  
 
  �010دة 

��/�  ا�
1- �ً�R�I 

	���  P0 �0ا*/� ا�-ول أ�12ء 0/.�� ا��'-ة ا– ���5ن ا������ P0 أ'- �2��– P�� ا��/�5


ة ا� �;�� وا����G�1 وا�آ�د	��� ��P�� P0 ��b�` �Jb ا���1ة ذوي ا���IK8ت ا� ���� وا���Jءة وا��
  .ا�� 5
ف � �L�� �N0ل '��ق ا�/�س

  . 6 	��ن ه/�ك ��R�Iن �0ا*/��J/� P ا�-و��-2



  �011دة 
  ا�5
`���ت

H D5' ح
5��0
`�� P	�Nز �ي P0 ا�-ول أ*
اف ا�����ق أن  �HK– �/*�0ا P0 aI�ا D;2 hL/0 ن�/Hن ا��	 
�;S ا�-و��، و	 =D ا526��ر ا����� �;a���5 ا��l�' P0 hGK ا�N/� أH/�ء �2;�� ا��5�6ب.  

 
  �012دة 

P��`
  ��G�I ا��

و��آ�ل -1� 	=;Z ا�P�0 ا� �م ��/.�� ا��'-ة ا��
	��� P0 آa دو�� *
ف �� – 2/- �-ء ا� �7L� aا ا�
��L � �1	� ا������ وذ�K8 Sل ا����`
� h	-��  . 	�P0 �ً0 ه7ا ا�=;����90Zق 

?a إ�D ا�-ول أ�12ء -2���-م و �ً	-Nأ� ���
0 P��`
���� ��G�I ���	
 	 - ا�P�0 ا� �م ��/.�� ا��'-ة ا��

� P�HKH a	�D;2 �ً0 ا�P0 aI دورة ا�6 ��د ا��N;� ����5 �� ا�I ���	
��0 �
ؤ?�ء دول 0/.�� ا��'-ة ا���� 
 ���	
  ").ا��N �� ا� ����0("و'���0ت ا��'-ة ا��

 
  �013دة 

  ا����5�6ت
1- �� hL�
	P وا�7	P 	-��ن �)�gاRا��12ء ا��� ��;H ���5
اع ا�"
ي �)};I6�� �1ة ا������I ا���5ب h5	 


و��آ) 2 (12ا��N �� ا� ��P0 ��0 ا�����G ا����ر إ���L �� ا���دة �  .�لP0 ه7ا ا�

	��� و�����-ه� ا�������� -2�� ��"�G
����Kً �;�/�*< ا� aا������ آ� ��ن ��	اف أن 
�P�1 ا�-ول ا�* 

��"�G
  .ا�
  . 	 =� ا526��ر ا����� �;a���5 ا��l�' P0 hGK ا�N/� أH/�ء �2;�� ا��5�6ب-3

اء آ�� ه� 70آ�ر �� ا���اد -4Qا� �J� M�  .��aء ا����jG ا���}
ة)  )11( ،)12( ،13) 1( ،)2( ،)3	5

 
  �014دة 

Zb/ا�� ����  0-ة 
0
ة وا'-ة ��~، و�/�L5 0-ة أر� � -1 hL���5ز إ�2دة ا��N	ات، و�/? d? �1ة ا������ ��-ةI ا���5ب h5	 

  .�1Iة P0 ا��/�5��P ا��5�6ب ا�ول �� ��L	� P�5/? و�/�L5 0-ة أر� � �1Iة �8
	 P�� ��L	� أر�M ?/�ات

�2 ا��5 	"���L  ا���1ة ا�2-7���� hا��58ره h5	 Dات ا�و��/? Mوا�ر� P�5/"0-ة ا� �	�L� �� hL�-0 �L5/� P	


ة � - إ���م ا��5�6ب ا�ول`��0 ���	
  .ا�P�0 ا� �م ��/.�� ا��'-ة ا��
5
ة-3�5[ /� h� ض�I a�0 a��� Z�5/	 ا�7ي �Rا��� a}�	 ]J;? 0-ة P0 ����[ ا��/Zb ا��5b/0 .  
4- Zb/�;� hL;}` ء 0-ة�L5ا� P0 h{

وا أCQاء �L/0– وD;2 ا�.� P	7ا� �	ا���1 
  . 	�اag ا���1ة �.

 
  �015دة 

  اK�5?6ل

ض C/� �L�;2اه� D;2 أ?�س ا��MG�I، وو��ً� -1 � 	�aJ ا?K�5ل ا���1ة، و�abJ ا������ �� ا��"�aG ا��5 


 P0 أي �;����ن، دون `��0 

 أو }�`��0 a8-�
 6زم، أو إI/�ع، أو R{~، أو �L-	-، أو �{ a8-�أي ��Iد، أو 
Z�  .`�| أو �2��Q �ي ?

�< وأن `�رك ���L آ�آ�a، أو آ�"��5ر، أو آ���م �'- ا�*
اف، أو -2? ��1I 
  6	�Nز �ي �Iض أن 	/.
��G��' Db<، أو  �/N� آ �1 ������ دو��� أو �0;��، أو h5	 �=�/ا� o7ن ه(�� S` ى، وأي
�)ي �Jg أ8


ار P0 ا�������� ]�� abJا�.  
� – hL	�1I M5�5ة ا������ -3g�/�� hL���� �������bت ا��5 ��/P0 – P�;��;� z ��.� ا�hL���5 وD;2 0-ى 

��ً� �;����ن ا�-و��* P��?�0�;�-ا�.  

ارات أو �راء g-ر-4I أي P2 P���r"0 �1ة ا������I ن��	6  hL0�L�� hL5?ء ��0ر�/Hت أ.  

 
  �016دة 

  ا�5 �رض
	5 �رض �R�I Zb/0 ا������ M0 أي ���ط �8
 I- 	5 �رض M0 ا?K�5ل أو '��د ه7ا ا����R، أو 50=;��ت 

ار P0 ا�������� ]�� abJا� h5	 �=�/ا� o7ن ه(�� S` اءات ا������، وأي
Qا2- إ�I ده�-��  .ا��/Zb آ�� 



  �017دة 
Zb/ا�� a}` jI��  

1- z1��[ إ6 إذا اb/0 P0 abJ	 ض أو�I jI�	 6 – P	
8qأ�12ء ا������ ا P0 �2��Q ار
�� – - 	 h� ]أ� 

وط ا��=;��� ��{Zb/0 a ا����R �� ا���������� �J	.  

�z ?�ري ا��J �ل D;2 ا��Jر-2b	و �ً�G�L� ا������ P0 hه7ا ا��� a�0 ن��	 .  
 
  �018دة 

  ر�G?� ا������
0
ة وا'-ة ��~ �/Z�5 ا������-1 hL���5ز إ�2دة ا��N	و ،P�5/? ة-�� ��G
;� �ً�Gو�� �L� �ً"�Gر .  
�0
 ا������-2 �� h��	و ،a0ا��� dIأ?�س ا�� D;2 ��G�10[ ا���L0 ��G
  . 	Eدي ا�

 
  �019دة 

  ا��< �� �.
 ا���1	�
��-م إ�D ا������، 	��J5 ذ�S ا� ��1I اف

 إذا آ�ن ا����R �0ا*/ً� �ي P0 ا�-ول أ*.� �� >���� �R��

  .ا����1
 
  �020دة 

  ا�/�bب ا�������
 ��/�� � �1Iة، و�� P	�Nز �;����� أن ? ��

�M أl�' P0 �L0�0 ا���-أ �� �
 ا������ ا���1	� ا��5 ./�– 

 �Q�1ة–2/- ا���I �"�8 P0 ��L/0 a��5ن آ�
��5ن �;���رة { .  
 
  �021دة 

  ?aN ا������
1- aN";� �ً/�0ا������ أ P� �
اءات Qً� ���ا2- ا���و ،aN"��� P�;0� ا� �rه� S�7وآ ،�L� ا���ص.  
  . 	��ن Z5�0 a�0 وإ�0�I أP�0 ا�"aN ه� �0
 ا������-2

 
  �022دة 

�0
 ا������  
�7�5 ا������ �0
ه� �� ا����ن ا�7ي ��-دo ا��N �� ا� ����0، و�� P	�Nز أن �/ �- �� إh�;I أي دو�� -1 

�ً�، و�����ا��� ا��"��� �;-و�� ا�� /���12 �� 0/.�� ا��'-ة ا��?�/0 Sا������ ذ� ���
ى أ};� �0-/2 ���	
.  

 ا��N �� ا� ����0 �0
 ا������ � - ا���5ور ا�Kزم M0 ا������-2�}�  . 	�Nز أن 

 
  �023دة 

  ا�د��

 ا����� -1��J5ر ا���0ن و� - ا�-�� –/�
 ا������ �0 	
�M إ��P0 �L آ��� ا�*
اف، و./�  �b�5� �/N� ��

��1�;� ��� Jا� �N�� ا�� aQأ P0 تK�L"5ا� 
���� D;2 ��/ 2- ا�-ول ا���"��ً�، و?�/0 Sإذا رأت ذ� >Gا���� .  

اء، -2� 	�Nز �;����� أن �D�;5 ا�د�� ا��=�� أو ا����LJ وا526
ا�Rت ا�8
ى ��� �� ذ��L` Sدة ا��


ارًا D;2 أ?�س هo7 ا�د�� وا526
ا�RتI ر-b�  .و
 
  �024دة 

MG�Iا��  

اء ا��/�?Z – إذا وQ-ت ا������ أن ه/�ك ا��L5آً� ��< P0 '��ق ا��"�ن أو '��ق ا�� �ب -1Q��� 
0(� 

  .�� ���N ا�L5�6ك
2- M�د h5	 7ا ا��<، وأنL� �Jا����� a��	 ا�7ي MRاء أو ا��
Qا� �G�5� �N�� �� 
0(� 	�Nز �;����� آS�7 أن 

  .ا���1را�5 �	� ا� �دل �;=
ف 

ور	ً� �Z/N5 ا�1
ر ا�7ي 	�D;2 M ا�`��ص -3R Sآ�ن ذ� D50-ة وا�=�ارئ، و	ا��=�رة ا��- ���' �� 

 ]'Kg5 7ر إ	ورة–و

اءات ا���5IE 2/- ا�1Q7�5 ا������ ا�� .  



  �025دة 
hا���  

1-P =;� M1�	 6و �ً�G�L� ���  . 	��ن '�h ا������ ا�7ي 	7�5 ���};
  . 2;/ً� �� ا������ M0 إر?�ل ا�8=�ر ا�Kزم إ�D ا�*
اف 	h�' D;5 ا������-2
  . 	h5 إ�-اء '����ت '�h ا������-3
 	��ن P0 '< أي �Iض أن 	";h رأ	ً� – ا�
أي ا��2��N �;��1ة – آ;�ً� أو �GCQً� – إذا � h	��h�' a ا������ -4

�ًRأو 0 �ر KًbJ/0.  
 
  �026دة 

h7 ا����J/�  
��L 5- ا�-ول أ*
اف ه7ا ا�o7�J/����ن أ*
ا�ً� ���L، و��Rن  ��1I أي �� h��;� آ�ل ����506ل��
و.  

 
  �027دة 

h����� ا�8=�ر  
1-���	
  . 	h5 إ8=�ر أ*
اف ا��h��� ��1 ا������، و	h5 إر?��[ إ�D ا�-ول أ�12ء 0/.�� ا��'-ة ا��
2-�� �Nا� P2 ����� o7�J/� ZIا
  . ا� �� ��0	h5 آS�7 إ8=�ر N0;� ا��زراء �����h ا�7ي 	

 
  �028دة 


	
  ا��5

�0، و	�-د b/ء ا�"/� ا���/Hأ �L;�2 P2 ًا
	
����-م ا������ ��a دورة ا� ��د �2د	� �;�N �� ا� ����0 

�� a�5���L ا�-و�� ���h ا������ h� �5ص ا���6ت ا��bا�� ]Qو D;2 
	
  .ا��5
 
  �029دة 

  ا���Cا���
��-د و�a��5 0/.�� ا��'-ة ا��
	��� ���Jت  ،�L� ا���ص aN"ا��� ا�C�0وات ا���1ة، وK2ر و�Qا������، وأ

و��ً� �;� �	�
 ا��5 ��L 1 0/.�� ا��'-ة ا��
	��� �����5ور M0 ا������، واR � �� ا526��ر ا?K�5ل 
  .ا������

 
  �030دة 


اءاتQا2- ا��I  
�L� �gاءات ا���
Qد ا�-���M1 ا������ ا���ا2- و.  

 
  �031دة 

>	-b5ا�  
�a أي دو�� *
ف �� ا�����ق 	-1I P0 أو ا��1�6م >	-b5وا� M�I�5;� آ�ل��
و�  .z55J ا�
2-���	

و��آ�ل �-ى ا�P�0 ا� �م ��/.�� ا��'-ة ا���  . 	h5 إ	-اع و���H ا�b5-	< أو ا��1�6م إ�D ه7ا ا�
�b-	< أو ا���1م-3 ���Hة و

 وا'- P0 إ	-اع إ'-ى �2L` - � آ�ل��
و���� a� أ ا�-�	 .  

و��آ�ل 6'�ً� -4�
و��آ�ل ���/"�� �S;5 ا�-و�� �� – ���/"�� �ي دو�� *
ف �b-ق D;2 ا����� a� أ ا�-�	 

�L� �gأو ا��1�6م ا��� >	-b5ا� ���H-اع و	إ c	ر��.  

و��آ�ل-5��-ء ا� �7L� aا ا�� ���	

 ا�P�0 ا� �م آ��� ا�-ول أ�12ء 0/.�� ا��'-ة ا��=�	 .  

 
  �032دة 

K	- 5تا�  

و��آ�ل *;�ً� 7L� �ً�=8ا ا�� /D إ�D ا�P�0 ا� �م -1�
و��آ�ل إذا d0-I دو�� *
ف �7Lا ا�� 	�Nز � -	a ه7ا ا�

 D/�5���� H;�� ا��12ء –��/.�� ا��'-ة ا��
	���، و	�Nز �;�N �� ا� ����0 أن ;{(� – - � a	- 50"�دة ا� 

و��آ�ل، وإ�-اء ا����
أ	�L '�ل ا�- 5	aإ8=�ر آ��� ا�-ول أ*
اف ه7ا ا�� ���.  


ور	ً�، -2R Sى ذ�
�
و��آ�ل �0-/2 �5
ح a�0 هo7 ا�- 5	Kت D;2 ه7ا ا��� 	��ن P0 '< ا������ آS�7 أن 



���	

	< ا�P�0 ا� �م ��/.�� ا��'-ة ا��* P2 Sوذ�.  

 وا'- P0 ا?K5م ا�3-�0L` - � a	- 5ا� d;�I ف
�� ��a دو�� *"/��� a	- 5��� a� أ ا�-�P ا� �م ��/.��  	

  .ا��'-ة ا��
	��� �8=�ر ا����ل
 

_______________________  
�"����، ���0د `
	j، ا��G�H< ا�-و��� ا�� /�� ����ق ا��"�ن، ا��N;- ا�����، دار ا��
وق، ا���ه
ة، * 

2003 . P0 z	
b5� ���Hا�� o7ت ه
�� -I0 � دي ��ل `���}�و�N� ا�-و�� ����ق ا��"�ن -L ا��.  


