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عد  ر،سلدا لىع العالا- 

ة )1( قر اداالت ننالقا لىعو-  ته،التعدیو ء،ارزال اتالحصو اتارزال اصاتاخ أن 1972  ل

اء شأن في 2006 ةل )17( قر اداالت ننالقا لىعو- لسا إن  الته،یدعتو ي،لا لألم لىاألع ل

ـ )13( قر اداالت ننالقا لىعو- ةل ،ریدــــــــالو ادرـــــــسـالا ـ 2007 ـــــــ اضـ ـــــــلعال ـــــــأنـ ةلر عةـــــــال  قا
 الته،یدعتو

ة )7( قر اداالت ننالقا لىعو- ةم شأن في 2014 ل ر اف  ة،بهاإلرا ائال

ـ )20( قر داات نقان مــــــسـرال لىعو- ةل ـ ئارج اجهةم ــــــأنشـ في 2018 ــــــ ةامو الاألم ــــــلغ  ف

ر اتلا لتو هابراإل لت  ة،عورلا غ

لس اررق لىعو ـ )20 2019( قر ءازرلا م ةل  ـــ

ع قةعلال عو  ار قفوو لهتو ابهرإلا ق ل ذات تاارقرلاو لهتو لحال ان  ة،ال

ا رزو ضهعر ما على اءو عو ةجرال لس قةافمو ي،لوالد ناوال ء،ارزال م ً 

لس تاارقر تو هابرإلا ئاق امن ـــأنـ األم م -

-
<<V…fl†{{ {{Î{ 

<<D1E<ì^¹] 
<<l^Ëè†ÃjÖ] 

ام ت في اتل ن ر،ارالق هذا أح ل ةا اتارعالو ل ال عاني ل  اقـــــسـ ِقض ل ما ،هام ل قر ةلا ال

صا  :ذل رغ ل
 لةودال

لسا  ل

 رةازلا
ـالـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ةـــــــــــــ
ةا  ل

: 
: 
: 
: 

 .دةال ةعرلا اتاإلمار لةود
لسا  .يال لألم لىألعا ل
اا رةازو عاواو ةجرل  .ليدوال نل
ةا ةا ل  .لةدولا مأ ائر ل

ةل ذفال بال : بال ةقارل عةاضلا لعلا ل رالا   .دیرلاو ادس
ةقرال اتهال ـ : اب ةااالت اتــــــلال ةاو د ل ها تعهد يال ل ـ إل ةلرا اتعرــــــال  تآـــــــال لىع قا

ةلا الاو ال ر هالو ألع ةا غ ال ددةا ل  .ل
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ـ : اذـفــــــــإن ـهـــــــاتجـ ا اتــــــــــــلال ةداالت ةو  ل عهد يال ال ـ جب هالإ   امقال افذة،ال هااتعــــــــــــرت

ال ننالقا أع ةاال  راو ثلاو ف عو ل ،رلا في الالتدـاالسـ ج ا ائ  ةجر هاف 
 .عةورال رغ ات ال لتو هابرإلا لتو الاألم لغ

ة ان م ةل أ : اءاتزال ل لس ل  امقرأ اتارقرال لــــــ ا،هاتارقرًالع أةــــــال األم م

 أنـــ)1988(2011 و عشادو القاعدة أنـــ)1989(2011 و )1267(1999

قرو أم ـــــــــفأ اراســـــــــ ع قةعلال )1718(2006 و انغان عو  ـ لت ق  راـــــــــان
ةأ ا الدمار سل ةرق لدا ةعلا ار ةرهل ملال  .ا

صشـ : جدرلا  م جدرم أو اتءازال ةئاق في األم لسم لق م جمدر ت أو ـــــــــــــ

ل لس ق ةا ئاقلا في اءرزال م ل  .الألحا ب ل
عيا صلا : صلا  .ار عالا أو ل

ـ ـالــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ننلقاا  ةرااالع ةلا بت ر،كأ أو ش م نةم عةم : ــــــــــــــــ
ةرإ ةرج تتار اقع،لا  جدت أو بيهاإلرا اشـ تــــارشـ أو هاب ـ أو ةرــــم  في بــــال

ارال ــــعىـت أو طت أو تهدف أو ا،هباترا دتهد أو ا،هباترا  جتور أو ا،بهت

ابرا لىع تـــــــضـحر أو ا ها،ت ـ ان ًأ ىم لهاشـ أو عةلا هذه ـــــــ ان أو ـــــــ  ال

ـأسـ الذ ه ـتـ ه اجدت أو ف ةـج أو هاـاـن هف رسات أو ف ان أو هادافرأ ـ  م

 .هجدات
ـ ـال صشـ لك : صــــــــــــــــــــــــــــــــ ي ـــ  أو ةرـــاشـم كرـــاشـ أو ،ةهابرإ ةرج بترا أو ي،باهرإ ل ی

ـ بيهاإلرا ارال ــعىـ أو ط أو دفیه أو ا،هباترا دده أو ا،هباترا في بــال  ها،بت

 .بهااتار على رضح أو وجر أو
ـ : لالا مأ صال ع ـــــــــــــ ـ قدل دةال ملأل عاملا األم لق م ال  ةلل عدةاــــــــــــــال

د اءاتزال ر ع اتلا في ال يا ل ـسـؤلاو اتاعالو ادرفألا مهادق ل  تاــــــــــــــــــــــ
او ةق م ائهــــأسـ فعر لىإ نــــعـ ذیلا تال  على ــــةضـورفال اءاتزلا ائ

ةالسإلا لةلدوا ت  .دةعاقلا تو )عشدا( م
ر : ال زمر  )1730(2006 ماأل لسم ارقر جب مةالعا األمانة خلدا ــــــــــــــألا زال

صاو ـ اسلا لب لقيب ل ل أو لةلدوا في جداال ال أو صـــــــــــال  

ـ دراو هاــــــج  لب أو هام هــــــسـا فعبر هغر دع ،ةــــــلـال ذات ةقائلا في جل

اب اإلعفاءات ـــــــ ألســـــــ ةاإن ـــــــفر رح م اءاالســـــــ أو ن  أو الاألم دتو ال

أن نعزی یالذ ادرفألا ه قت اءاتزال ربادت  أ عل  .ال
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ـ

ـ ـ

ع : ـلــســمـ اتراـرقـ ــــــــــــــو ــةـلاــلا مألا لسم اتراقر ج ـقال عا ــةل عو ع ــةـلقل  ابــهـإلرا ق

ا له،تو لحال ار ان قفو أو لهتو ذات ـــــــــــــاألمـ  )1267(1999 امقرأ اتارالقر ل 
 أو )2231(2015 و )1718(2006 و )1989(2011 و )1988(2011 و لةلا

 .لها قةحال اتراقر
ـ ةه یددت : اجرداإل صال  اتارقر جب ددةال ءاتازلل ـــــــــــــعاضـال لا أو ـــــــــــــ

ـ ذات اءرزلا لسم اتارقر أو ءاتازال ةل أو األم لسم  ــــــــبـو ةلــــــــال

 انب مع لا أو صلا لذ لىع ةقالعال اتذ اءاتزال ت مع ال،األح

اب  .األس
ةلا ائلقا يا ابهراإل ائق : ل ادة م )1( دال امحألًفقاو اءرزال لسم هادر ل  )63( ال

اداال نناقال م ة )7( قر ت هإ ارال 2014 ل  .ل
ز ةئاق  أو له  تو هابراإل ترلا اتالو اصـــــــــشـألا ءاـــــــــأسـ هاف جیدر ةئاق : ءاتاال

 ماأل لسم اتارقر جب ددة لا اءاتزلل ضعاال لهتو لحال ار ان

ز ةلو اصةا اناتالو اءاتال ها اجردإلا ابسأو به ل  .ف
ـــــــــــــ ع زءال : ـــــــــــــزجـالـــــــــــــ صشـ اجردإل باـــسـاأل انب م لال ةاق لىع ما ت أو ـــ  اءاتزلا ئ

ل م اجإلدرا اررق مع فرال احيإلا  .اءاتزال ةل ق
ا لصألا : الاألم لهاو عهان ان ًأ ةدام ش ة، أو لةقم ة،مع أو   أو ةنورلإ أو ثاب

ا ة،فرم أو ةقر التلاو ةلاةلعال هاف   ك  لاو داتالو ةجألا ع
لها ان ًاأ ل ذل في ا شـــــــــــ ـــــــــــ يرال أو نيورلإلا ال  لت لت تت يال ق

ـ ردا لا لذو ها،ب ةقعلال ققلا أو لــــاألصـ ةاــــاالق ي د  ًاأ ًالــــأصـ عدت ال
ـ عهان انك لا ةرـــــــلا اناتالئا لذو ة،علا ردا لا ــــــ ـو ف  تاــــــال
اتخو االتالو داتـــــلاو ةاللا اقرواألو ــــهاألسـو دفعلا رمواوأ ا  اد،عالا 

 و ل،ـــــــــــــاألصـ ذهه م ةتان أو ةأتم أخر لخد أو احرأ أو ئداف أو
ا خدمات أو لعـس أو لت أ على لـ لل مهااد ــسا لـ  ـ خدمات ـ  ـرال

رإلا على  .اتدمخ م بها لیما أو نتن
ردلا ياو هاذفت اجبال دلا رغاألخر اءاتزال ردابت :األخر اب  اتارقر اه ـــــــــــــت قد ل

ـ اتذ األم لسم  لم ،ةلال ئاقلا ـــدارإصـ ءازرلا لسم اتراقر أو ـــلةال
ر فر علال ال ال ة أو  األسل ر أو   دقلا اددماإل خدمات دقب أو اداالس

رو  .هاغ
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ر ندو ل م اجردإلا ارقر روـــــــــــــدـص م ـــــــــــــاعةسـ 24 خالل : تأخ عال األم لسم ق ا  لألم 

ة أو دةال زا ل  .الحألا ب ءازرلا لسم أو اتءال

<<D2E<ì^¹] 
<<<‹×]<l^‘^’j}] 

لس ص.1 ذ اتلغا ال ف  :تيأ ا ارلقرا هذا امأح ت
ةم ةقائ دادعإ .أ رأ أو ل اصاألشـ اجردإ عادةإ أو فعر أو اجإدر هاف حرق ك  ةابهراإل اتلاو ــــــــــ

ـ اءقلتم ها،دیتأوهاف ياأو،أخر لةدو لبلىعاءبأو ــــــــــــــهنف زملةلدوانت ل ًالودمةل ً 
 .هاف هاجدرإ
ـ .ب  ةللا ةهابراإل ئاقلا في ةهابراإل اتلا أو اصـــــــــــألشـا اجدرإل األخر ولدلا مع ـــــــــــال

 .لدیها
ر .ج اصاأل اجردإ احاق ةاهراإل ات ال أو ش ز ةل لىإ ةلال ئاقال في ةجردال ب  .اءاتال
ةق م ةهابراإل ات ال أو اصشألا فعر لب .د ز ائ  .ءاتاال
ـ ةلال ئاقلل ةرود عةاجمر .ه  تادــــــم أو ـــــاحاتـإ أ لب له و العدل، رةزاو مع ـــــال

اســـــ هاایر ات لةودلا في ةعال هاتلاونقانال إنفاذ جهات م ةم  رةفدزت أال لىع،ةجعارال لغا
 .ةس لىع اجعةرلا

لسا رسا.2  عداقلا فو دةاال هذه م )1( دال م )ج( ،)ب( ،)أ( اتالفقر في دةارلا اصاتهاخ ل

ى ـــــلةـال ذات األم لسم اترارق في دةرالا اءاتاإلجرو عقا ئلدالالو باـــــألسـا قامت ما م  ،لذل لةل
غض ر   .مهعد م ةائجز دع دجو ع ال

<<D3E<ì^¹] 
^ãnè‚ æ<íé×]<Üñ]çÏÖ]<»<äi^Âcæ<t]…ý]<|]Î] << 

جهارخاو لةالدو في ادة م )2( دلا اةعامر مع ـ ار،رالق ذاه م )2( ال  ًاـــــــــــــاسـم اهری م مع لسال ـــــــــــــی
ـ عل لىع لــلل دید ــأنـ ماتال اصـألشا ت ةاهراإل ات الو ــ ي ب ـ ال فـال رمعای فيــت  لذو ــ

 :ةتاآل اءاتإلجرلًفقاو ةلال ائلقا في اجرداإل حرمق دادعإ اتلغا
لسا مق 1.  ة ادإعد ل ة قائ ل ر أو م ر أك لىع اءب أو ة،بهارإلا اتلاو اصـــألشا اجردإ هاف حق ً 

لس عقا ىم،أخر لةدو لب اود مةزلم لةدولانت يلا أو ج،اردإلا ابسأ ال  .هاف هاجإدر ًل
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ـ

لسا عيایر .2 ـ رمعای اج،ردإلا ةلع في ل فال  ،)1373(2001 قر ألما لسم اررق في دةارال ـــــــــ
يا ل ل  :آلتيا ت
ص أ .أ  .هابيرإ ت أو ش
ه ت أ .ب ل ر أو  ص هلع   .شرام رغ أو شرام ل هابيرإ ت أو ش
ص أ .ج ةن رف ی ت أو ش ا هب أو ع  ص أ م ج  .ابيهرإ توأ ش

ـ .3 ةلا ئاقلا في اجإلدرا احراق ـــــأنـ دلالع رةزاو مع لسال ـــــی ـشـ أن سلال ررق إذا ل  أو ًـــــاـــــ

ـ رمعای فيــــــ ًات ها صــــــال اماألح فو فـــــال د في عل  ث مو دة،اال هذه م )2( ال

 .هاإلصدار اءرزلا لسم لىع رضعلل ئاسةلرانؤوشرةاوز إلى احرقالا سلیر
با ر ة،للا ائلقا ءازرلا لسم ــــــــــدرأصـ حال في .4 ها ل ع اءاترجاإل ــــــــــبـ رتأخ ندو ل ُ 

ـ ـذهـه في ـةـلا ءاتارجاإل ت .5 ـ دةـاال ـ ـدع ـ ـذلـــو ة،ـل  لا ئاقلا ثــدیـت  جـدرـم أ اجردإ دةـاـعإ ـدع
ها عهفرــسـ ـ امألحا فو ها،ب اجهرإد جبت يال ابـــسألا افرت حال في م ها صــال  دلا في عل
 .دةاال هذه م )2(

<<D4E<ì^¹] 
<<íé×]<Üñ]çÏÖ]<àÚ<t…‚¹]<Ü‰]<ÄÊ… 

ةلا ئاقلا في جدرلا سا فعر لسلل ز ة ءاتالإلجر ًفقاو ل  :اآلت
 نأـــــ الئلدال أو اتمعللا أن لسلا أر إذا اجدراإل فعر ابــــأسـ ــــةاسـئالر نوــــؤشـ رةزاوسلال لغی .1

قو جه،اردإ ارراس لبتال ةلال ئاالق في جدرم  .اجدرإلا جباس ذال بال الوز م ت
لس لىعةلال ائلقامجدرلاسافعر رضعسةئاالرنؤوشرةزاولىت .2 لبافي تللاءرزال م  ل

 .فضرلا أو قةافلا
لس ارقر بلا ر 3.  ـــــار ءازرال م ادة هذه م )2( دال في هإل ال هل هرصـــــدو رف ال إلغاءو ع ُ 
رالو دال عةا اءاتجراإل ب ذةلا األخر داب هل ل  .د

<<D5E<ì^¹] 
<<íé×]<Üñ]çÏÖ]<†Þæ<ƒ^ËÞ 

ه عةلا  .لد

ر .1 ـو ــاـهف اجدراإل ادةـــعإو ــةـللا ئاالق في اجإلدرا اتراقر تع هدــت  خــارتـ م ــذهــافـنـ ــا،ـهم فعلراواـــی
ار م أو هارودص  .ةسرلا دةرال في رُوت ء،ارزلا لسم دهد الذ خال
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ة ئاالق في اجدراإل اتاررق ـــــــــــرـُت .2 ل ه فعرلاو هایدتو هاف اجرداإل عادةإو ال  اإلعالم ئلـــــــــــاسـو في ا،م

زنإلاو ةرالع اللغو طلل ًفقاو ،ةل ا عها يلا  لسا   .ل

ة يلآلل لىع ها،دد ل ا ـ قدمی أن ف ل لب نينالقا لهم اللخ م أو ـــهب ة ال ا ًإ  ب لى فقاو ال .1 
.للل دةؤال دات ل افة ا  لبال فیر أن

ل لب بال ل ئرم انو هـــــــــــــسـل لسال إلى ال ا أ لب اله و نه،أـــــــــــــــ تهادر لى .2 
احات داتم أو  ة إ لب مقدم م ضاف ه أو نقانال إنفاذ جهات م أو ال في ة  عال اتال لاإ ة،ولد

لب في لالف اتلغا  .ال
ـــ لو ی ً ًإـــهفر لهو ،رارم أو رارم ان ذا ل ل لب لسل قىی ال ًا ه ق و  داجدی ان إن م .3 

ة ماتمعل ع ضاف ،للالإ .أخر ابأس أل أو اب ا
لس مق ار ل إخ نوــؤشـ ةارزو  سائراا هسـالأر ذاإـــةل لب ــ أن لال ل ا ماتعلادر اللخ م لس ل .4 

ر ب الوز م قتو اجه،إدر اراســــــــ ــــــــ ذال ال لب ال ت ــــــــأن لدالئل أو درا في جل االا ة،الئق ل
 .اجاإلدر جباس

ات آلل ه ًزرااللسم لىع لسال أر  قافو ء ًا لب رضع ئاســـــــــــةالر نوشـــــــــــؤ رزو لىی ل فقارم ل .5 
اارضع ال ع هلد ةدل .فضرالأو ةقفال لال في تلل 
ل لىع اءرزال لسم افقةم حال في م لال س فعر ی ال اءإلغو ةلاائقالا االل رو د  داب ل .6 

اجاإلدر ارقر جـب ـذةا األخر ـ ـه، للال رو م ـارخإل هرــــــــــــــدوصـ رفل ال ارقرـبـلا  ُ
لا هتو ل ب ع هل ةعال اءاتراإلج   .د

ل ةآلا اءاتلإلجر ًفقاو ارقرال م لالةللا ائالق في هساجدرأ م ل  :ت

ه ردی ل أو لال فضر حال في .7 ع للل ازج ه، دقت ختار م ًمای ســـــــــ اللخ عل اررق لىع ال ُ 
لا فضرب رهاخإ ختار م ًمای س اللخ ةال ةلا مامأ اجاإلدر اءرزلا لسم  اتف أو ل

 .هعل ردلا عادم
ر لال في ــــــــــــلـالف ةلا ارقر ن.8  ز  فال للا فضرب ةال تح إذاو ،علل بلقا غ

قا ل دمل عد إال یدجد ب ــ  ة اءانق ب رأ ل ما ،للا فضر خرتا م أشــهر ســ سر لهق جد ســ  ئ

9.
على

ةا دة لت اءانق لق ل  .ال
لال ع ق ل اجدراإل عادةإ أو اجإلدرا ارقر لىع ال ه للا ق ـرو م ع اتف أو ـهف  ذلو ه،لع ردلا ادم

هع ص لا لا ادة هذه في ل  .ال
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<<^ãßÚ 
ل رلاو د  لا اءاتإجر قهح في ذتتا م ل ااسـ لهح بـــــــــــــخراأل داب  ائقلا في جردلل ًهاابـــــــــــــم ًــــــــــــ

ة،ا ل لو ل  :تيأ ال ًفقاو هاإلغاء اتاءرجإلا لت م ررت م ل
ـ قدمال .1 ف لبا نيلقانا لهم خالل م أو ـــــــهب ذت أخر رتداب أ أو دال اءإلغ ل ة حقه في ات ا  

ب، إلى يا دات ال افةه فمر ال  .هل دتؤ ل
ل.2 لب بال  ه،سـارد لىل لسلل ال ا و ــــ ـ أو اتحاـــــإ أ لب له  م ةفاــــضـإ داتــــم

هات أو نلقانا إنفاذ جهات م أو لبلا مقدم ع ال ات لة،ولدا في ةال للا لغا لب في ف  .ال
لس درــــــــــــــ.3 لبا في رهراق ال لب مقدم أن م قال عد افقةلا أو فضلرا ل  ذات رغ لهامأ أو ال

هلت خرات م ًمای ثالث اللخ هلـــــسـرو ج،اردإلا عالقة لب ق ب ال  لبلا دمقم ارإخ لىی الذ لل

ةك ا  .هب 
لس قةافم حال في .4  نانقلا اذفنإ اتهجو المألل دةال هةلا ةام بال لىی ب،لال على ال

ع هاتالو رلا ةال ل ــــــــــــــدضـ ذةال اءاترجإلا فعلر األخر داب  ذفلا ةالا هةال لىعو ،ال
 .اررقلل رفلا

ل لسال فضر ـالـح في .5  ـبـللا دمـقل ـازجـ ـه،ــدتقـ خـارـت م ًـامـی ثالث اللخ ـهـلع ردی ل أو ب،ـال

ةا ةال أمام لال  .هعل ردلا عادم اتف أو لبلا فضبر رهاخإ خرتا م ًمای س اللخ ل
 ز فال لال فضرب ة ال تح إذاو ،علل بلقا رغ لال في لـــــــــــــــالف ة ال ارقر ن.6

ـ عد إال جدید لب قدمال ةسـ اءــــانق بسـ رأ ل ما لال فضر ختار م ــــهرأشـ ــــ سر لهق جد ــــ  ئ

ة دةا لت اءقان لق ال  .ل
ـرو لال لق األخر ردابلاو دال ارقر لىع عال لق ال .7  لذو ه،لع ردلا عادم اتف أو ــــــــــــــهف

هع ص لا لا لىع ا هذه في ل  .دةال

<<D8E<ì^¹] 
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ل .1 لوي،نقانلالهمأوةللائاالق فيهــــــاسـ جأدر م ل ـ له م ل  بيالب قدمیأن،ةلــــــم

داسـ ةلا ئاقلا في جردلل دةال الاألم امـــــــ ب لىإ ل  أن لىع لعدل،ا رةزاو لىإ رهودب لهال ال

.هلل لب فیر ؤ داتال افةال  دةال
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دراج.اإل
2.

لب دلالع رةزاو رسدت .2 هـــــــسـأو ال ا لا ةلالا لغالا دارقمو  ضت لهاو ة،ل ـر أو هاق ف  ًاءب هاـــــــف
 .ةررم ابأس لىع

عد العدل رةزال .3 ـا  داماسـ لب لىع افقةلا لس،ال مع ـــــــــل  ائقلا في جدرلل دةال الاألم ـــــــــ

ا أل ةلال  :أتي م
 أو ار اإل بدل أو ةذائغلا ادال مقابل تدفع يلا الغلا ة،سسااأل أو ةرورال اتقفال ةلت .أ

ــ أو يلا الجعلاو ةدواأل أو ارقعلا هرلا ــــا أو ئبارــال ةردلا مســــالر أو أملا أق  أو اســــ

ائلا مسرلا  .ةمالعا دماتلا مسر أو ةق
ـ اف فقاتال دادـــــــــــــسـ أو ةمه ابأتع دفع .ب قد ـــــــــــــلی  قاتفلا م هارغو ة،نناقال اتمدال ب

ةساال دمات مسر أو لةعقال وددلا ض ائ دة اللألم ةاردإلا أو فظال قةعلال ال  .ال
ب دللعا رةازو رت .4 ـر أو لبلا لىع افقةلا ال لب مقدم ر رهودب ذالو ـــــــهف  اررقلا ةب ال

ل  .ابي 
لا لبال قدمل ازج ه،قدت ختار م ًمای ثالث اللخ هلع ردی ل أو لبال فضر إذا .5  اررق لىع ل

 ردلا ادعم تاف أو لبال فضرب هارخإ ختار م ًمای ثالث اللخ ـــــــــــــةـلا ةلا مامأ فضرلا
هع  .ل

ع لق ال .6 ـرو هم لال لق لبلا فضر ارقر لىع ال  لىع لذو ه،لع ردلا عادم اتف أو ــــــــــــــهف

ه ص لا ال ا هذه في عل  .دةال
ب الاألح عج فيو .7 ها صلا اءاتاإلجر اةعامر  لس ارقر في عل  أو )1452(2002 ألما م

 .له الحقة اترارق

D9E<ì^¹] 
<<<ï†}_<íÖæ<íÛñ^Î<»<t]…ý]<g× 

ا م )2( دلا اةعامر مع ل أن لسلل ار،رقلا هذا م )2( دةال لب  ت أو صش سا اجدرإ ردفم 
رمعا فيـــــــــــ ـ ی  خالل م ،خرأ لةدو ةقائ في )1373(2001 قر األم لسم ارقر جب فــــــــــال

 :ةاآلت اءاترجإلا املقا
ه دةعال ةماأل اتالق أو ةـــــــماسـبلدال قرلا ـــــــلاصـال .1 ل يلا لةالدو مع لد صـلا لذ   أو ـــــــ

ــــــــــــــ ال يا أو ا،هج ق أو قامأ ل ــــــــــــــ ها،ف  عل على انمإلا درق للل  لبل ةعالدا ماتال

ـ أن ب عل لـــــــــــــصـتفا م م درق رأك اجرداإل لب ـــــــــــــی هع مق يال اتررالو اتمال  ا،ل

ل أن و  :تياآل ت
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ـ ـ

ـ

ةاهرإ ةنأ أو ادأفر أو اتب اتاالر دجو تدع ددةم اتممعل .أ  رایعم هعل ت أو ب
ف  .ال

ـــداالـ ائــثـال أو ــةـلداأل .ب ـاأل زةهجألاو نانــقلا ذاــنفـإ تاــجهـ رراــتقـ ــلـم اجدراإل حرقل ــةع  ،ةــم
ا ةلالو  .هارغو المعإلا سائلوو ة،ئالق

لسا فیر .3  ،دق ل اجهدرإبلال ة  ش یددل صةالا اتمعلال عج اجرداإل لب في ل
يو ح ال علاو اتناال فةاو ة،مجازو قةدق ةرــــــــــــــ ه ه على رفعلا ت  ءاف  اســــــــــــــ دتؤ يلا ماتل
رل اجهرإد بلال  ).1373(2001 األم لسم ارقر في دةرالاف  لا عای
ةلا لةدوال ةال رةازلا لىإ اجردإلا لب سالرإ سلال مق 4.   .ردلا المهاسا حال رهاخإو ع

<<D10E<ì^¹] 
<<<l]ð]ˆ¢]<íß¢<±c<t]…ý]<|]Î] 

ر أن لسلل ار،رقلا هذا م )2( ادةال م )2( دلا عاةامر مع صشـ أ اجإدر حق  في جمدر ت أو ـــــــــــــ

ع اءاتزال ةل لىإ حهرمق فعر اللخ م لة،ــــــــــــــال ذات اتءازال ةئاق في جهاردإل ةلال ئاقلا  ،ة  ال
ـ ریاعم اةعامرو ا امد  ـساو د،دلا فـال اسال ذجال ةا هاتد عا ا ة،ئلقاا في اءـاألسـ اجردإل ةـق  لل

لة ذات ةآلا تااءلإلجر ًفقاو ال  :ت
ع لىع لسلا لع.1 علا ج ـ ع اتمل صال را لا أو ــــــــــــ ق هات انةعــــــــــــاالسـ اجهردإ حل  إنفاذ 

ع اتهالو ننالقا ز ةقائ في ةلا احراق اتل ادعدإ اتلغا لة،والد في ةال  .اءاتال
ر ــــــلـاصال سلال لىی .2 عا ةاألم اتالق أو ةــــــسـمالبدلا قال هلد دةل ي لةلدوا مع   لذ ل ال

ـ صال هـج لا أو ــ ها، ق أو أقام يلا أو ا،ــ ـ اتلغا ذلو ف ى اتممعل لىع لــال  ان م

ـــــــــــ أن ب 3.  انا اجإلدرا لب ی ـــــــــــال ًب ا ع ًمف عو ح،رقلا اجدرإلا لدع لةال رال د ای يا دةال  ل

را صا سا أساسها لىع حق ة، في اجهرإلد لا أو ل ا القائ  :لذ في 
ر اءفــــاسـ ــــحضـت ابــــأسـو ددة،م ائجن .أ ـ معای لس اتارقر في ددةلا فــــال  ذات ماأل م

لةا  .ل
ةــ ـلق ذاــ إ ــاتجهـ رــارقـت ــلم اجإلدرل ــةع د ائــثو أو ــةل أ .ب ــــــــــــــو ــة،ـاألم زةهجألاو ،نــان ا نفـ ـ ـ ا ـ د ـال  ل

رو م،إلعالا ئلساوو ة،ائلقا  .هاغ

ًا. م ذل

4.
ل .ج در مع قةعال أ ع تفاص ةاق في ًاحال جال زا ئ  .اءاتل

عل انب رفت اتالغ دةحال رةاسالل ًفقاو ماتال ة في اءساأل اجردإ   .لةلا اتذ اءاتزال قائ
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ـ

ـ أن ب 5.  ز ةلل ز ان ذاإ ما ــأنـ لةودلا انب اجاإلدر احراق ــی  ن ع ــحـفت أن ت،ءااال
ة هي لةودال ةلا يف اجردإلا لب صاح  .دمهع م قائ

ر سلال سلیر .6 ة لىإ اجدراإل احاق  .بال ر ع لةال ذات اتاءزلا ل

<<<D11E<ì^¹] 
<<<gjÓ¹]<l^‘^’j}] 

ب ص ذ اتلغا-يو ك- ال ف ام ت أ اررقلا هذا أح  :تيا
ات ًفقاو ألما لسم اتارقر ل مةالزال اتاءاإلجر اذتا .1 ل  تاارقرال خاص ل و،تراراقلا لت ل

عو لهتو هابرإلا علقةلا ـا قفوو عقو م  ارنذإ بـــــــــــاسـ ندوو رأخت ندو له،تو حلــــــــــــال ـــــــــــارن

 .جدرلل
ةقا تع .2 ز ئ ةال ائلقاو اءاتال  .رأختندو بلل نيورلاإل قعال لىعثةد لا ل
ـ .3 ـةقا فيجدرـلا ارإخ ز ئ  ال،ألما ـدت ءاتاجرإ م اءهـالنا عـده،جاإدر لـةودالـ في قلا ءاتاال

ـ زجال دهوتزو اشـ ــــــاحياإل ابأسـ ع مةلالزا ماتعللا أو ةرــــــم ه،اسـ اجردإ ــــــ  اراآلث ــــــفصـوو ــــــ

ةرلا زا ةقائ في ــــــــــاالسـ اجردإ لىع ت عها يال اءاترجاإلو اءات،ل رل ءاتازال ةل ت ات في ل  ل

ان لذ في ا ،ءاتزالا ةئاق م فعرلا  ،  ــــــــــــــال زمر أو اللا مأ لىإ اتلال لت قدت ةإم
ةإم إلى ـــــافةاإلضـ ،الحاأل ـــــبـ داسـ ان  ذلو ارقرلا هذا امألح ًقافو دةلا الماأل م زءج امـــــ

علا هذه إتاحة ر ع  .بلل نيورإللا قعلا لىع ماتل
يا اءاترجإلا قةلعال اتراخاإل ةمعالو الماس .4  لةلا ذات األم لسم اتراقرلًقات هاذاتا ت ل

ة ئاالق أو ل  .ال
الماسـ .5 ات ــــــ لا ل لا ئاقلا في اجاإلدر اتراقر م ل اتو ة،ل د اءرجإ اءإلغ ل  رابدلاو المألا ت

دا احال اتلو ج،ردال مع هؤاأس هةباال ح في األخر  .دةلا المألا امس
ـ .6 او ليلداخا ــــــــــال ا ةعلا اتهال ب ماتعللا دلت عل ف ذب ی ام ف ا ر،ارقلا هذا أح  ذل في 

داباو دال اءاتإجر م ربهلا اأن رقارت رل ال عاواو ،األخر رل  ماتعللا حدةو مع نل

ةلا ةلا تآــــال لد اهشــــالا اترشــــمؤ رت في ال هاو العاألو ال ةلا رغ ل د ال علقةا دةال  ل

 .ألخرا ردابالو دلا اءاترجإ م ربهلا
ع .7 ائج ج ةقاالر اتاءجرإ ن ـ ذات ةابقرلا هاتال م اذنفاإلو  ذب ــــــــــــلةال   ـــــــــــــتو ار،رلقا هذا امأح ف

أن ذابه دهال  .ال
اة .8 ق ح  ف

ام ـ ار،رالق ذاه أح لا ةلاو بردلا ــــ ال ع ة،رلا هاتال معـ ــــ  ة زتعز لهدف قاب  مالــــاسـ فعال
هاو العاألو ةالال آتـال مع ـلصـال ر ل ال غ هو دةدال ةال عل اف رال  ب ی
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اراإل ةق علقةلا بلا م اتخ ز ائ  نأــــــ هاتجال ـــــدارإصـو ر،أخت ندو ةللا ةئلقااو اتءاال
عو ،مهازلا  .ارالقر ذاه امحأ ب لةلا ذات اءاتحاإل ج

<<D12E<ì^¹] 
^ãÞ`e<ì…^’Ö]<l]…]†ÏÖ]<ÐéfŞiæ<íé×]<Üñ]çÏÖ]æ<l]ð]ˆ¢]<íÛñ^Î<ÜéÛÃi 

ر هالاــــــــــــــسـإر اللخ م ة،لال ئالقاو ءاتازلا ةقائ تع بال لىع .1  ةقابرلا هاتال لىإ ًانوإل
ــال آتــــــــــــــــالو ـو ـةـال هو ـالاألع ــلا رغ ال ـ ـةـال  نـانـقلا اذـنفإ اتـجهو ـد،ـلا اررق ل ددةـال
ر ندو لذو،األخر رابدلا ل  .جدرلل ارإنذ ابسندوو تأخ

 قةعللا ئجالا نأـــــــــــــــ بلل دتجو إن مةلمع أ قدت نقانلا فاذنإ هاتجو ةقابرلا اتهال لىع .2

ـ في لذو ال،ألحا ـــــــــــبـاألخر ردابلا أو دال ب ـ نـــــــــــغ ام ةـــــــــــخ ل أ  ختار م ع
 .لا

عل ـــــــــــــالسـرإ بال لىع .3 ـ اتناالو ماتال ةـــــــــــــال ةرلا هاتلا م ل  لسل نالقان اذإنف اتهجو قاب

ب ت،اءازلا ةلو األم  .رةزالا اللخ م الاألح 
عل ـــــــــــالسـرإ بال لىع .4 ةــــــــــــلا اتناالو ماتال  لسلل نانقلا اذإنف جهاتو ةقابرال هاتلا م ل

أن ذةال ءاتارجإلا ةقعلال  .ةلال ئاقلا 

<<D13E<ì^¹] 
l]ð]ˆ¢]<íÛñ^Ïe<íÏ×Ãj¹]<íß×Ã¹]<l]ð]†qý] 

ب مق ان ال ةق م اءــــــــــاألسـ فعر اتل قدت ءاتاجرإ ب  ،يــــــــــسـالر نيورلاإل قعهم في اءات،زلا ائ
ل أن لىع  :أتي ما اءاتاإلجر هذه ت
لس اتارقر جب جدرلا ادــــشـإر .1 قد ة،لـــــال ذات مألا م  زمر أو لالا أم إلى اسال لب ب

ـ اشـ ــــــال هر دع ةــــــرم ها، ئهاــــــأسـ فعبر غ ل اتخ ی أن لىع ال،ألحا ــــــبـ م  دقت ةع
 :اآلتي ال لىع لبال

ا أم أوـ ـــال زرم لىإ لب تقد.أ ه قلل الحاأل ـــبـ لال  ولدلا معـ ـــللو م

ة، ع  .لةلا ذات اءاتزلا ةل لىع ضهلعرو ال
ب لقىی .ب ا أم م ال ـ زمر أو لال علقةاو ،ةفــــــــااإلضـ اتمعلال لب ــــــــال  لب ل

ةقا م هاس فعبر جدرلا ز ئ  .اءاتال
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ بال لىی .ج  ماتعللا لب ةــــــــــاسـرد بها انةعــــــــــاالسـ یر يلا ةعلا اتهال مع ــــــــــال

ةضـاإل ا أم هادد يلا دةال اللخ ــــــــاف ـا زمر أو لال  دمو تهاالح دهوزتو ،ــــــــل

ة ـ أحق صال هسـا فعرب لا أو ـــــــ ةاق م ـــــــ  لب أو ةلئـــــــسـأ أ حر بللو ات،ءازلا ئ

ةـسـاالو لب،لا قدمم لا أو صـلا م أخر حاتـاـإ ا فاسـ أل   دمةقم أخر اتـارــ

ا أم م  .لا زمر أو لال
ا لت يال الماأل دت اءإلغ اتءاإجر .2 ابها ًاس در اءألسل ًم  .جةال
دام احال حاالت .3 اس رلا م فاءعاإل التاحو دة،ال الاألم   .األخر داب
ه ارـخإ اتـآل .4 ـاـقرلا اتـال ــال آتـــــــــــــــالو نـانلقـا اذـنفإ ـاتـجهو ـةب ـو ـةال هاو الـاألع ر ل ـاـال غ  ةـل

 .د  لا اءإلغ أو اءألسا فعر االت ددةلا

D14E<ì^¹] 
  لا ذلو ة،لال ئاقلوا اتاءزال ةئاق لىع جدرلا ىف ال ردفلا ـــــــــــــاسـ فعر لب بال دمق 1. 
 ًفقارمل،ااألح ـبـ ،ــلازمر أولاال أم لىإ،يفعل اــنأودجولهعدل ذالجردال
ه ةو ردفلا فاةو ادةهش  عد ل لا أن لىع تدل اتممعل أ  .ليفع ان أو دجو له 

،لل مةزاللا اءاتاإلجر اذات ب  ال لىع .2 ــــــــــــــ ق ال  الماأل لت دمع م ة،علا اتهلا مع 

درا م رهغ إلى جردال زةح في انت يلا اؤ جةل ةقا في هأس لا ئاقلاو اتءازال ئ  عهازت أو ةل

ه ا قت،و أ في عل ـــــ أو ثةرال م أ ن دمع م قال لذ في   ةد ال المألا م دیفال
 أو ال  لا مأ ارخإ ال،حألا ــــــــــــــبـ بال لىعو ة،ل لا ئالقاو اتاءزال ةئاق لىع ًجامدر

 .لبذ ال زمر
اذ بال مق 3.  ات ـ جدرلا الأم ع د لا غاءلإل مةلالزا اءاتاإلجر  هاإ راــــــــال ادةا ذهه في ل  عد ل

المهاسـ لب لىع رد ــــ ل م ال ـ زمر أو لاال أم ق  هي لةلدوا انت إذاو ل،احألا ــــبـ ــــال

ر متقدت م ز ةئاق في ـــــــــــــاالسـ اجدرإ احاق  زمر أو لالا أم إلى عهفر لب قدت تو ،تاءاال
ب لىعف ،ال لب سةادر ال ال ال  .ادةلا هذه في رة ذلا اءاترجاإل رةشامو سلال مع 
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<<íé×]<Üñ]çÏÖ]æ<l]ð]ˆ¢]<íÛñ^Î<gqç²<Ù]çÚù]<‚éÛŸ 

D15E<ì^¹] 
ص أ لىع ب 1.  ر ندو شــــــــــــــ د إنذار ـــــــــــــابسـ ندوو تأخ  ائلقاو اءاتزال ةقائ جب الاألم ت

ـ ندو ةلال ي لت لىع ارـــــــاالق ـ  ال ل في هادامـــــــاسـ ـــــــرح  أو تهدید أو رةماؤم أو مع ع

ل اقفات ار أو له  تو هابراإل ی  :تيأ ما دلا لو له،تو لحال ان
ل الماأل .أ ر أو جدرلل ةال لـ ًائزج أو ًال هاعل ـــــ اشـ رغ أو ــــرشـام ــــ  يلا أو ــــرم

ها ل ا هالع ر أو  ازج أو ًل اشر ل ،ًئ ص شرام رغ أو م  ع بی  ت أو ش

ل أو جدرلا هب ع ه ج  .م
ة الماأل .ب ةلا أو ال د في هاإل ارلا الماأل م ات ادةا هذه م )أ( ال  .ل

صشـ أ لىع ب 2.  ب ارخإ ـــــ ا هذه م )1( دلا جب ذةلا دلا اءاتإجر ـــــأنـ ال  دةال

ة نغ في ام خ ل أ  .دلا ختار م ع
صشـ أ على ر.3 رت أو الأم إتاحة ــــــ ةام خدمات ف ا ا،به ةقعلال اتدملا م هارغ أو ل  أو ًل

لـ ،ًائزج اشـ ـــ ر أو ـــرم اشـ غ صشـ أل ـــرم ادة،ا هذه م )1( دال في رذ م ت أو ـــ  إال ل

ـ ـ م حـــــــــــــرب  ـةـل أو األم لسم أو لسلا مع ــــــــــــــال ـدعـو ر،ارقلا ـذاـه امـألح ًـاـقفو ـبال

لس اتارقر أو ةلال ئاقلا ـدارصـإ ـأنـ ءازرلا لسم اتاررق مع فی او ـلةـلا ذات اءاتزال  م

ب لة،ال ذات األم  .الاألح 
ع الألحا عج في .4 ر ققح عاةامر ی د ةال ح الغ ذ ع ف دا ءاتارجإ م أ ت  .ل

<< D16E<ì^¹] 
لس ارقر ـــــبجـ ـــــدـال أمر ت ع ال .1  أن م )2231(2015 و )1718(2006 ألما م

ـ ـ لىإ ـــــــافت قةـم اتعدفم أ أو احرأ أو ائدف دةال اتاـــــــال  أو اتقاتفا أو دقع جب ـــــــ

ز ل هالع فم اتامال ــــ ختار ق ــــ لت عخ ــــ ارلقرا امألح اتاال ـ أن لىع ا،هلإ ارال  عــــت
دف هذه .بها بال رو ،ًراف دلل عاتال ُ 

 ،)2231(2015 األم لسم ارقر في هاعل صــــــــــــــال اءاتجرإلا اةعامر ب الاألح عج فيو .2
ا الحقة اتراقر أو )2270(2016 ارالقرو ،)1718(2006 ارلقراو  .له
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D17E<ì^¹] 
لس ارقر جب دلا أمر ت ع ال  )2231(2015 ارقرلا جب ذال أو )1737(2006 ماأل م
قا م در اقس ة في جال  ًفقاو ا،هف اجهردإ لق جردال لذ مهأبر قدع جب دفعات أل اءاتزلا قائ
 :ةآلتا ورلل

أ طترم رغ قدعا أن بال ررق أن م  الال أو ائعـــــــــــــــاأو عداتال أو دال أو د  قل أو اتل ا .1 
أو ـاعدةل ا أو برداـ اال دةاعلال ـلــ ــالو رةلا دماتاأو ةرــــالأو اراالسـ أو ة هاإل رال

ا ل قر أو 2231(2015) .له الحقة ةقم اتر األم لسم ارقر في
م )6( رةقفلا ب ررق لقاها ال دفعةال أن ل ـــــــــاشـم لـــــــــــ ی جب جمدر أ رــــــــــشـام رغ أو را ـ أن .2 

.(2015)2231 مألالسم ارقر ل(  م )ب ال

لس إلى ـ األم م السـاأو الدفعات لت اددـــــــــسـ هل ـــــــــی أو مها،ـــــــــ ً ـ قام ـــــــــ ً قدم أن ب  رااخإ ال .3 
ـ دت اءلغإ مراأل زمإذا حـرال لق لع امأ رةـ األمل ـ في ذلو ض،غرال ذاله ال ــدارإص ع نـغ

ر ذاه  .حال

D18E<ì^¹] 
l]ð]ˆ¢]<íÛñ^Î<»<t…‚¹]<ÄÚ<ð^ù]<äe^i<Ù^u<»<ï†}ù]<e]‚jÖ]æ<Ù]çÚù]<‚éÛŸ<l]ð]†qc<ð^ÇÖc 

ةآنت صا ح في ذتات أخر رتداب أو دال اءإلغ ل اا ل  الذ لا أو ل درلًبهاامًس  جل
ةقا في ا ًفقاو ت،اءازلا ئ  :تيأ ل
ـ قدمی أن .1 ف ة لبلا نيالقان لهم خالل م أو ــــهب با لىإًا  خرأ رتداب أ أو دلا اءإلغ ل

ه فرو حقه، في ذتتا  .ءاتازلا ةئاق في جدرلا سل أنه دتؤ يال داتال افة 
ـ أو ـاحاتـإ أ لب له و ب،لال ـةاسـربد بال مق 2.  دم اسـ هااری ةـافـإض اتـ ةم  للا م ـ

ة أو األم لسم أو اتلغ ،أخر هةج أ أو لةلا اتذ اتءازلا ل للا ا  .لبال في ف
لبا في رهراق بال درـــــــــــ.3  إلغاء لىع افقةال أو فضرلا لبلا قيلت خرات م ًمای ثالث اللخ ل

لب مقدم ارإخو دال  .بذل ال
ـا ـبـال لىی .4 هـ ـةم ـة ةـعال اتهـلاو نناـالق اذـفإن جهـاتو المألل دةـال ـةال  ـــــــــــــــلالف ب

ــــــــــــــ  خرأ رتداب أو دلا اءغلإرفلا ذفال ةالا هةلا لىعو لب،ال لىعةقافال ةال
اء البال ح في ذتتا هات لىع ب .جدرلا مع هاس  ً 

ـه،ـ  ـد
قدم جاز لب ل ة مامأ للا ال ـ ال لب فضرب رهاخإ ختار م ًمای ــــــــسـ اللخ ــــــــةال  أو ال

عاد اتف هع ردلا م  .ل

ـقت خـارـت م ر ـع ردی ل أو ،األخر ب ًـامـی ثالث اللخ ـهل ـ أو ـدـلا ـاءإلغـ ـبلـ فضر إذا .5  ادـال
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ر للا في ــــــــــــلـالف ةلا ارقر ن.6 ت فإذا ،علل بلقا غ  ز فال لال فضرب ةال ح
قا ل دمل عد إال یدجد ب ـ  ةسـ اءـــانق بسـ رأ ل ما لال فضر ختار م ـــهرأشـ ـــ سر لهق جد ـــ  ئ

ةا دة لت اءانق لق ل  .ال
رادال أو د ال ارقر لىع علا لق ال .7 ل األخر ب ــــــــــــــهرو هم للا ق عاد تاف أو ف  ه،لع ردلا م

ادةا هذه في هلع ص  لا لا لىع ذلو  .ل

<<D19E<ì^¹] 
<<l]ð]ˆ¢]<íÛñ^Î<gqç²<ì‚Û]<Ù]çÚù]<Ý]‚~j‰^e<|^ÛŠÖ] 

ب .1 داما لب لىع افقةال لل دة الاألم س ز ةئاق جب ال اا في ت،ءااال  :ةآلتا التل
 أو ار اإل بدل أو ةذائغلا ادال مقابل تدفع يلا الغلا ة،سسااأل أو ةرورال اتقفال ةلت .أ

ـ أو يلا الجعلاو ةدواأل أو ارقعلا هرلا أم ـــــــاـقأ أو ئبارـــــــال  ةـــــــاسـرالد مـــــــسـلرا أو ال
ةاو ائ دمات مسرو لق  .عامةلا ال
ا اتقفال ادســـدو ةمه ابأتع دفع .ب ـ ف د دقب لـــی عق وددلا ضـــ ةننقالا اتمال  أو لةال

علقةا اتدمال مسر  .دةال الملأل رةادإلاو فظلا ل
ةاس نفقات ةغت .ج ر ائ  .دلا هذا م )ب أ،( اتالفقر في دةراال لت غ
ـــــــة.د ــــــــــــــ ـــــــال  قر ارالقرو )1718(2006 قر األم لسم ارقر جـــــــب رةرقلا اتاءزلل 

اح لب ذاإ ،)2231(2015 قر ارالقر جب ر لا )1737(2006  الاألم دامسا ال

دة يا ال ـ ح أو هرل ـعـت ل  ًارـح الماأل امدـسا ـسـو ،ت أو دارإ أو ـائيق
ـلا  لا أو هالر فقاتن ةلل  أو هالر قعو قد ن أن ةرـش يال أو اراإلد أو ائيـق

ـ اجردإ ختار م باـــــسـ قتو في ال ـ اترالقرا جبلا أو صـــــال ه راـــــال  الأو ،اإل
دم ــــــ ـ ت ةل عد لذو ج،درم أ ــــــل لس بال ر أن  زا ةل أو األم م  اتذ اتاءل

لةا ب ل  .الحاأل 
 ـ

لب دةؤال داتالو ائثال فةا هاب ًقافرم رةشام بال إلى نيلقانا لهم  .لل
ب رسدی .3 ـ اتللا ال ا هذه م )2( دلا في هالع صـــال  ةللا الألما مقدارو هاباـــأسـو دةال

ف لهو اب على اءب هافر أو هات .رةرم أس ً 
 ة،ادلا هذه م )1( دلا م )دب، أ،( اتقرالف في دةارال اتقفال ًقاعلم دمقال لبال ان حال في .4

لس ارخإ بال على بف  عد قدمال لبال لىع قةافلا هغر ع اءاتزال ةل أو األم م

هاسـرد ام ًقافو ــــ  اهــــدارإصـ عدم أو اتءازال ةل ــــةضـمعار عدم حال فيو ة،دالا هذه م )3( دلا ألح

ـ تاــاــغل ـاتـل ـ م دةـاـال ـذهـه م )لا ـدمتقـ .2 1( ـدـلا في دةرالا اتالفقر م أ في ـتال  أو جدر لا ـلق
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ل امأ ــــــــــةـخ اللخ فضرلا ًراراق ـ ،لذب هاارخإ ختار م ع  المألا ع دلا اءإلغ لىإ ــــــــــارف

ها افو يلا ب عل دة هةلا غلت مع ال اا لذب الألمل ال لـوًب ذ رف ــ ف  أن لىع ار،رلقا ل

هة هذه مقت  .أنال بهذا ذال اءاإلجر بلا ارخإ ال
لب ان حال في .5 قدما ال عل ل  لىع ب دة،اال هذه م )1( دلا م )ج( رةقفلا في دةراال اتفقلا ًقام

ب ار ال ز ةل إخ عد دمقلا لبلا لىع افقةلا هغر ع اءاتال ام ًفقاو هـــــــاسـرد  د ألح  )3( ال
ةالا اتاءزال ةل افقةم لىع ل  لاو ادة،لا هذه م  .ب

ـاسـ ـبلـ ـدممقـ ارـخإ ـبـال لىع دة،اـال ـذهـه م )5و 4( ـدیـلا اتــاـلغ .6  ةدــال الاألم ـدامـــــــــــــ
لب على فقةاال رهارق ًااب ني،قانلا لهم أو ءاتازال ةقائ جب ـر أو ال  ندو بــــــــــــلا ـــــــــــهف

 .رتأخ
داسـ لب لىع افقةال اررق اءإلغ بلل ز 7.  ةاق جب دةلا الماأل ماـــــــــــــ  أ في اءات،زلا ئ

هر قتو ابأ له ت ار لت أو هابراإل لت في الاألم داماس اهالشل لةعقم س  .لحال ان
ةقا جب دةال المألا امدــــــــــاسـ لب فضر إذا .8 ه ردی ل أو ءاتازال ئ  م ًمای الثث خالل عل

لا لبال قدمل ازج ه،  قدت ختار  رهاخإ خرتا م ًمای ـــــــــــــسـ اللخ ــــــــــــــة لا ة لا مامأ ل
ه ردلا عادم اتف أو لبال فضرب  .عل

ـ ةلا ارقر ن.9 ق ز فال لال فضر فإذا ،علل بلقا رغ لال في ـــــــلالف ل دمال  یددج ب

عد إال ـ  ةسـ اءــــــانق ل فضر ختار م ــــــهرأشـ ــــــ بسـ رأ ل ما ،ال  لق ةلا سئر لهق دج ــــــ
دة لت اءقان  .ال

ـل ال .10 ق ــاس ـبلـ فضر ارقر لىع عال  ـةاـق جـب ـدةلا الماأل ماـدـــــــــــــ ـل ،اءاتزال ئ  لال ق

ع اتف أو هفرو  .هعل ردلا ادم
ب الاألح عج فيو .11 ـ اءاترإلجا اةعامر  ها صــــــــــال  )1452(2002 مألا لسم اتراقر في عل

 .له الحقة اترارق أو )2231(2015 و )1718(2006 و

<<D20E<ì^¹] 
ة أن ب لل ز أ دد طــضـ  ا هااری ا دفو فاءاتعلإل ةـــسم  عل ارالقر ذاه في هالع صـــال عاتال
ار لت أو ابهرإلا لل الاألم امداس لحا ان  .ل
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<<D21E<ì^¹] 
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ة آتلازملت ال ات دةدال ةلالا رغ هالو الألعاو ال  :أتي ا ر،القراذاه امأح ذفت لغا
ـ .1 الاسـ هدفب بلل نيورلإلا قعلا لىع لــــــــــــال د اجإلدرا علقةال اتراخاإل مــــــــــــ  عادةإ أو یدال

هت أو اجاإلدر  .ءازرلا لسم أو ات،ءازال ةل أو ماأل لسم م دراال فعهر أو دی
ص امقال .2 ف عامو ناتاال عداق  ام التال ان در اءـــــاألسـ قابلم  ـ ئاقلا في جةال لس ع ةرـــــادال  م

ز ـةـل أو األم  ،ائقلا ـذهـه م أ في اترغت ـأـ ـاإبالغهـ رفـ ذلـــو ة،ـلال ئاقلا أو ،تاءاال
ل أن لىع  :تيأ ما 

انات قاعدة في ثال .أ  .الءالع ب
ر اءأس ع ثال .ب أ قةعل ال افاأل  .لةامعم 
ل الءالع اءأس ع ثال .ج  .ال
دی اءأس ع ثال .د ف  .ققلا ال
ر أو رةشام قةعال جدت يال تالاو اصشألا اءأس ع ثال .ه  .معه رةشام غ
ـ ثال .و ان قاعدة في رــــــال الء تاب ل الع ل عالقة في لخدلا أو ةلع أ اءجرإ ق ةج ع  د

أل صش أ مع ه اجدرإ عدم م كدل ةق ض اس  .ةللا ئاقلا أو اتاءزال ائ
ر ندو دال اءرجإ اذتا .3 ةع اءرجإ خالل م ابت أ ره رف جدرلل ارنذإ باـــــــــسـ ندوو تأخ  ل

د في هلإ ارال ال على ثال  .دةاال هذه م )2( ال
ذ .4 ف ـ ذات األم لسم اتاررق ًامازلا ر،ختأ ندو دلا اءغلإ ارقر ت  اءرزلا لسم اتراقر أو ــــــــــــلةال

أن ة ائلقا دارصإ  ل  .ال
 :ةتاآل الاألح في ةبقارلا هةللرفال الغاإلب .5

ي اتاءجراإلو الاألم یددت .أ ـا ذات األم لسم تاارقر اتل ًامازال ذهااات ت ال  أو ــــــلةل

ا ة،للا ائلقا ارصدإ أنءازرلا لسم اتارقر عامالت لذ في   امالق لةاوم ی يال ال

 .بها
اب أ یددت .ب درا اتال أو اصــــاألشـ ةقائ مع ت انات لــــتفاصـو جةل يا اءاترإلجاو هاب  ل

ل ئاقلوا ـةلـــــــــــــــال ذات األم لسم اتراقر ـاتـل ًـاامـزال ـاـاذهــات ت  ــلذ في ـاـ ـة،ـال

عام او ی يلا التال  .بها امقال لةم
الئها حدأ أن ت ذاإ .ج قال ع ا ل أ أو   أو اتاءزال ةئاق في جدرم معه تعاملت رضعا ع

 .ةلال ئاقلا
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ـ

الئها أحد أن في اهــــاالشـ .د ال ع ـ أو ال قال ـشـ أو ــــا ل قةعال لىع ًــــاــــ  أو جدرم عهام ع

ر أو رةشام قةالع له جدت  .جدرلا مع رةشام غ
اذ عدم .ه هــت بـــ اءإجر أ ات هـلا هذا فعر ذرتعو اءـــسألا ا  احةلا اتمعللا خالل م ــا

يا أو ها لصلا  ل  .إل
عل .و علقـ ـاتـمال ـ اءــإلغ ت يال الـاألمـ ـةال هـو ـاـــــــــــــعهـضـو ـلـذ في ـاـ ـاـدهـت  ـاـهقو ـاع

رادالو يا ب أنها ذتتا ل  .اتارالقر صلة اتذ أخر اتممعل أو 
طال ضعو .6 ا ذهاوةخلداال اءاتراإلجو  ف ان ةالفع ت  .ارلقرا هذا ع ئةشاال اتمازاللللاماال ل
اسـسـ تو ـعضـو .7 لال ارخإ فال لىع رت اتاءرجإو ـاتـ  ـرـشام لـ  الثث رف أ أو ع

ر أو  .اررقلا هذا امألح ًقاأخر رابتد أو دلا اءإجر ت س نهأ اشرم غ
هةو بال مع نعاولا .8 ةاقرلا ال  .مةقدلا ماتعلال دقة م قال في ب

<<D22E<ì^¹] 
<<íée^Î†Ö]<l^ã¢]<l^Ú]ˆjÖ] 

ةرلا هاتلا زملت  :أتي ا قاب
الماسـ .1 ل م ماتعللا افة ـــــــ ة ـــــــآتـال ق ال هو الألعاو ال ةلا رغ ال د ال  الاألم ـــــــأنـ دةال

ـ ًاـقـت رال ـاتـلل ًـاامـزال ـاذهـاــات ت اءاترجإ أ أو ة،دــال  ـذلـ في ـاـ ار،رقلا ـذاهـ ـامألح

ع يا التامال ب سالهارإو ها،بامقال لةاوم ی ل ة نغ في لل  .مهاالسا خرتا م لعامأ خ
ةقاالرو فاــــراإلشـ .2 ـ عةاالو  ز انــــل ـ اماألح اماالل  شفال اللخ م ارالقر هذا في هالع صــــال

داو ي ال د ةاسال ةراداإل اتالعق رضفو ني،ال ال ع ذها دمع أو مهاأح فةم ف  .ت
ـ .3 ا ــــــرح ل م ار،رلقا هذا امألح ًقافو ــــــدها،صـر ت يلا التال ةالا آتـــــــلا ق الا أو ل  هالو ألع

ر ةلا غ ياو ددةال ال ها ان ل ا قيقلا دفلا أو لالع ف  .ًجاردم ًات أو ًش
د .4 ل م دهاتو ــدهاـصر ت قد جدرلا ــلةصـ ذات الأم أ یدت ال أو ةالال آتـــال ق  هالو األع

ر ةال غ ب إلى متدق قد لةال ذات رراقلا نتا ذاإ ماو ،ةددال ال  .اررقال هذا امألح ًفقاو ال
ـ رقارت فعر .5 ةقالرو افــــرإلشـا ئجاب بلل ألقلا على ةــــسـ ــــفن عةالو ا ا  آتـــــلا ت ــــأنـ 

ال هاو الاألع أو ةال ر ل الا غ ز ددةلا ةل  .ارقرلا ذاه جب اماتهاالل
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عل أو لع م ل لىع ب 1.  له  ر ع ر أو ــرـشام  اشـ غ  هاتقد ت ماتمعل أ على ــرم

ا أو ها احفاإل ع اعاالم ار،رقلا ذاه امأح جب دلهات أ ع ذه اضرغأل إال انت رةص  ف  .ت
عفى.2 صشـ أ  ال أو ارـــــــرأضـ أ م ـــــــ ا ةن تترت اتم د ةن ــــــــ مهق  فضر أو الماأل ب

أنها ةلالا دماتلا قدت فضر أو هاف رف لا احال ذت أو  زا أ ف ام آخر امل أح  .ارلقرا ذاه 
ر .3 ز ات عقال ت اررقال ذاه امأح فةلام لىع تبی ةاال  مــــــــسـرال في هاعل صـــــــــال ةاإلدارو ئ

ارا 2018 ةل 20 قر ادات نقان  .هإل ل

D24E<ì^¹] 
<<íè…]ý]<e]‚jÖ] 

ل لس م ل بو ال ا ال ات و اءاتاإلجر ارإصد اصه،اخ وددح في عل ذاله ةال .اررقال ل
ر ا اءاتاإلجر تع اذج و رعایالو عل لسم لد دةل انو ألما الل عةا ا هي له ل جعراا ـــاسـألسـل ـــيا
.لةص ذات أخر اءاتجرإ أو ارقرال ذاه ت في

.1 

.2 

ا لسم اتر مر مع ا لاقر اةع ـ اتذ ألم ب أو سلل ن ــــــــــلةال م لب أن ال،ألحــــــــــبـ ال ا
ً ف العدل رةازو ل ا اهرت م ت اس الاألم رةادإ م إن دةل  .األمر زملا

.3 

<<D25E<ì^¹] 
<<l]ð^ÇÖý] 

لس ارقر لغىی ـ )20( قر ءازرلا م ةل ـ 2019 ــــــــــــ هإ ــــــــــــارال مع رضاعی أو لفا ح ل لغىی ا ،ل ُُ 
 .ارقرال هذا امأح
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