قـاُـْ٘ زقـٍ ( )74هطِ7106 ٞ
بإصـداز قاُْ٘ ًلـافرــ ٞاإلزٓــــاب
حنّ مت ٍٚبّ محد آي ثاُٛ

أًري دٗه ٞقطـس ،

بعد االطالع عو ٟاهدضتــ٘ز ،
ٗعو ٟاهقاُْ٘ زقٍ ( )01هطِ 0666 ٞبػأْ األضورٗ ٞاهـراا٢س ٗاتتجحـسا ،
ٗاهق٘اُني اتعده ٞهٕ ،
ٗعوــ ٟاهقــاُْ٘ زقــٍ ( )01هطــِ 7117 ٞبػــأْ اهِٚابــ ٞاهعاًــٗ ، ٞاهقــ٘اُني
اتعده ٞهٕ ،
ٗعو ٟاهقاُْ٘ زقٍ ( )04هطِ 7117 ٞبػأْ محا ٞٙاجملتٌع  ،اتعـدي باهقـاُْ٘
زقٍ ( )7هطِ، 7105 ٞ
ٗعوـ ٟقـاُْ٘ اهطـوط ٞاهقطـا ٞٚ٢اهصـادز باهقـاُْ٘ زقـٍ ( )01هطــِ، 7112 ٞ
ٗاهق٘اُني اتعده ٞهٕ ،
ٗعو ٟاهقاُْ٘ زقٍ ( )2هطِ 7111 ٞبػأْ ًلافر ٞاإلزٓاب  ،اتعدي باتسضَ٘
بقاُْ٘ زقٍ ( )00هطِ، 7104 ٞ
ٗعو ٟقاُْ٘ اهعق٘با اهصادز باهقـاُْ٘ زقـٍ ( )00هطـِٗ ، 7111 ٞاهقـ٘اُني
اتعده ٞهٕ ،
ٗعو ٟقاُْ٘ اإلجـسا١ا اؾِاٚ٢ـ ٞاهصـادز باهقـاُْ٘ زقـٍ ( )72هطـِ، 7111 ٞ
اتعدي باهقاُْ٘ زقٍ ( )71هطِ، 7116 ٞ
ٗعو ٟقـاُْ٘ ًلافرـ ٞلطـى األًـ٘اي ٗمت٘ٙـى اإلزٓـاب اهصـادز باهقـاُْ٘ زقـٍ
( )71هطِ، 7106 ٞ
ٗعو ٟاقرتاح ٗشٙــس اهدااوٚــ، ٞ
ٗعوً ٟػسٗع اهقاُْ٘ اتقـدَ ًّ فوظ اهــ٘شزا، ١
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ٗبعـد أاــر زأ ٜفوظ اهػــ٘ز، ٠

قــسزُا اهقـاُــْ٘ اآلتـ7 ٛ
ًاد)0(ٝ
ُٙعٌى بأذلاَ قاُْ٘ ًلافر ٞاإلزٓاب اتسفق بٔرا اهقاُْ٘ .
ًاد)7(ٝ
ال ؽى أذلاَ اهقاُْ٘ اتسفق باالتجاقٚا ٗاتعآـدا اهدٗهٚـ ٞاتتعوقـٞ
مبلافر ٞاإلزٓاب اهيت تلْ٘ اهدٗه ٞطسفاً فٔٚا .
ٗال خيى صدٗز اهقاُْ٘ اتسفق باهقسازا ٗاهتدابري ٗاإلجسا١ا اتعٌ٘ي
بٔا ذاهٚاً ٗ ،ذهم مبا ال ٙتعازض ًع أذلاًـٕ .
ًاد)2(ٝ
ُٙوغ ٟاهقاُْ٘ زقٍ ( )2هطِ 7111 ٞاتػـاز إهٚـٕ .
ًاد)1(ٝ
عو ٟمجٚع اؾٔا اتختص ، ٞكى فٌٚا خيصـٕ  ،تِجٚـر ٓـرا اهقـاُْ٘ .
ُٗٙعٌـى بٕ ًّ تازٙخ صدٗزٖ ُِٙٗ .ػـس يف اؾسٙد ٝاهسمسٚــ. ٞ

مت ٍٚبّ محد آي ثاُٛ
أًري دٗه ٞقطــس
صدز يف الديواى األمريي بتازيخ 1441/04/29 :يـ
املوافـق 2019/12/26 :م
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قـاُـْ٘ ًلـافرــ ٞاإلزٓــــاب
ًاد)0(ٝ
يف تطبٚق أذلاَ ٓـرا اهقـاُْ٘  ،تلـْ٘ هولوٌـا ٗاهعبـازا اهتاهٚـ، ٞ
اتعاُ ٛات٘ضر ٞقس ّٙكى ًِٔا ً ،ا مل ٙقتض اهطٚاق ًعِ ٟآاــس 7
اؾـسٙـٌ ٞاإلزٓابٚــ 7 ٞكى جسٙـًٌِ ٞص٘ص عؤٚا يف ٓرا اهقاُْ٘ ٗ ،كى جِاٞٙ
ًِصــ٘ص عؤٚــا يف قــاُْ٘ اهعق٘بــا  ،أٗ يف قــاُْ٘
آاــس  ،تُستلـ بقصــد ؼقٚــق أٗ تِجٚــر عٌــى إزٓــاب، ٛ
أٗ بقصـــد اهـــدع٘ ٝإا ازتلـــاب أ ٜجسمـــ ٞـــا تقـــدَ
أٗ اهتٔدٙد بٔا .
اهعٌـــى اإلزٓـابــ -0 7 ٛأ ٜفعــى ٔٙــد إا اهتطــب يف ٗفــا ٝغــخ ،
أٗ إصابتٕ ظـسٗح بدُٚـ ٞجطـً ، ٌٞٚتـ ٟكـاْ ٓــرا
اهػــخ لــري ًػــرتن يف أعٌــاي عداٚ٢ــ ٞعِــد
ُػ٘ب ُصاع ًطوح ٗ ،كاْ اهغسض ًّ ٓرا اهجعــى ،
علٍ طبٚعتٕ أٗ يف ضٚاقٕ  ،تسٗٙـع فٌ٘عـً ٞـّ
اهِــاع  ،أٗ إجبــاز ذلً٘ــ ٞأٗ ًِظٌــ ٞدٗهٚــ ٞعوــٟ
اهقٚاَ بأ ٜعٌى أٗ االًتِاع عّ اهقٚاَ بٕ .
 -7أ ٜفعــى ُٙػــلِّى جسٙــٌٗ ٞفقـاً ألً ٜــّ االتجاقٚــا
اهتاه 7 ٞٚاتجاق ٞٚقٌع االضتٚال ١لـري اتػـسٗع عوـٟ
اهطا٢سا (ٗ ، )0641اتجاق ٞٚقٌـع جـسا ٍ٢االعتـدا١
عو ٟضالً ٞاهطرياْ اتدُٗ ، )0640( ٛاتجاقًِ ٞٚع
ًٗعاقبـــ ٞاؾـــسا ٍ٢اهـــيت تُستلـ ـ ضـــد األغـــخاص
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اإلزٓــــابٛ

اتػــٌ٘هني باؿٌاٙــ ٞمبــا فــ ٍٔٚاتٌــموني اهدبوً٘اضــٚني
(ٗ ، )0642االتجاق ٞٚاهدٗه ٞٚتِآط ٞأاـر اهسٓـاّ٢
(ٗ ، )0646اتجاقٚــ ٞاؿٌاٙــ ٞاتادٙــ ٞهوٌــ٘اد اهِ٘ٗٙــٞ
(ٗ ، )0651اهربٗت٘ك٘ي اتتعوق بقٌع أعٌاي اهعِـ
لــري اتػــسٗع ٞيف اتطــازا اهــيت ؽــدَ اهطــرياْ
اتـــدُٗ ، )0655( ٛاتجاقٚـــ ٞقٌـــع األعٌـــاي لـــري
اتػـــسٗع ٞات٘جٔـــ ٞضـــد ضـــالً ٞاتالذـــ ٞاهبرسٙـــٞ
(ٗ ، )0655اهربٗت٘ك٘ي اتتعوق بقٌع األعٌـاي لـري
اتػسٗع ٞات٘جٔ ٞضد ضالً ٞاتِصا اهمابت ٞاهقاٌٞ٢
يف اؾـــس اهقـــاز )0655( ٜاتعـــدي بـــاهربٗت٘ك٘ي
(ٗ ، )7112االتجاقٚـــ ٞاهدٗهٚـــ ٞهقٌـــع ا حٌـــا
اإلزٓابٚــ ٞباهقِابــى (ٗ ، )0664االتجاقٚــ ٞاهدٗهٚــٞ
هقٌع مت٘ٙى اإلزٓــاب (. )0666
 -2أ ٜفعــى ُٙػــلى جسمــٗ ، ٞفق ـاً ألذلــاَ االتجاقٚــا
اهدٗه ٞٚاألاـس ٠ذا اهعالق ٞمبلافر ٞاإلزٓاب اهيت
تلْ٘ اهدٗه ٞطسفاً فٔٚا .
 7كى غخ طبٚعـٙ ٛقـَ٘ عٌـداً بـأ ٜفعـى ًـّ األفعـاي
اهتاهٚــ7 ٞ
 -0ازتلــــاب  ،أٗ اهػــــسٗع يف ازتلــــاب  ،أعٌــــاي
إزٓابٚـــٗ ، ٞبػــلى لــري ًػــسٗع  ،بــأٗ ٜضــٚوٞ
كاُت ً ،باغس ٝأٗ لري ًباغس. ٝ
 -7اتطآٌ ٞكػسٙم يف أعٌـاي إزٓابٚـ. ٞ
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 -2تِظ ٍٚأعٌاي إزٓابٚـ ، ٞأٗ ت٘جٚـٕ أغـخاص آاـسّٙ
بازتلابٔا .
 -1االغــرتان ًــع فٌ٘عــً ٞــّ األغــخاص  ،تعٌــى
بقصد ًػـرتن الزتلـاب أعٌـاي إزٓابٚـٗ ، ٞبٔـد
ت٘ضـــٚع اهِػـــا اإلزٓـــاب ، ٛأٗ ًـــع اهعوـــٍ بِٚـــٞ
اجملٌ٘ع ٞازتلاب عٌى إزٓـاب. ٛ
اهلٚـاْ اإلزٓـابـ 7 ٛأ ٜفٌ٘ع ًّ ٞاإلزٓـابٚني تقـَ٘ عٌـداً بـأ ٜفعـى ًـّ
األفعاي اهتاهٚــ7 ٞ
 -0ازتلــــاب  ،أٗ اهػــــسٗع يف ازتلــــاب  ،أعٌــــاي
إزٓابٚــٗ ، ٞبػــلى لــري ًػــــسٗع  ،بــأٗ ٜضــٚوٞ
كاُت ً ،باغس ٝأٗ لري ًباغس. ٝ
 -7اتطآٌ ٞكػسٙم يف أعٌاي إزٓابٚــ. ٞ
 -2تِظــ ٍٚأعٌــاي إزٓابٚــ ٞأٗ ت٘جٚــٕ أغــخاص آاــسّٙ
بازتلابٔا .
 -1االغــرتان ًــع فٌ٘عــً ٞــّ األغــخاص  ،تعٌــى
بقصد ًػـرتن الزتلـاب أعٌـاي إزٓابٚـٗ ، ٞبٔـد
ت٘ضـــٚع اهِػـــا اإلزٓـــاب ، ٛأٗ ًـــع اهعوـــٍ بِٚـــٞ
اجملٌ٘ع ٞازتلاب عٌى إزٓاب. ٛ
 7قاٌ٢ــ ٞاهعق٘بــا اتِػــأ ٝمب٘ج ـ اتــادً )20( ٝــّ ٓــرا
قا٢ـٌـ ٞاهعقـ٘بـا
اهقاُــْ٘ .
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 7األص٘ي أٗ اتٌتولا  ،أٙاً كـاْ ُ٘عٔـا ً ،ادٙـ ٞأٗ لـري
األًـــــــ٘اي
ًادً ، ٞٙوٌ٘ض ٞأٗ لري ًوٌ٘ضًِ ، ٞق٘ه ٞأٗ ثابتـ ، ٞمبـا
يف ذهــم األصــ٘ي اتاهٚــٗ ٞاتــ٘ازد االقتصــاد ٞٙكــاهِج
ٗات٘ازد اهطبٚع ٞٚاألاسٗ ٠كاف ٞاؿق٘ق اتتعوق ٞبٔا  ،أٙاً
كاُت قٌٚتٔا ٗطسٙق ٞاؿصـ٘ي عؤٚـا ٗ ،مجٚـع اه٘ثـا٢ق
أٗ اتطــتِدا اهقاُُ٘ٚــ ٞأ ٙـاً كــاْ غــلؤا مبــا يف ذهــم
اهص٘ز اهسقٌ ٞٚأٗ اإلهلرتُٗ ، ٞٚاهيت تُمبت ذق ًولٚـٞ
توـــم األصـــ٘ي  ،أٗ ذصـــ ٞفٔٚـــا ٗ ،كـــرهم األزبـــاح
أٗ اهج٘ا٢د أٗ اهسٙـع أٗ أٙـً ٞـدااٚى أاـسُ ٠اػـ ٞعِٔـا
أٗ أ ٞٙأص٘ي أاـسُٙ ٠رتٌى اضتخدأًا هورصـ٘ي عوـٟ
مت٘ٙى أٗ ضوع أٗ ادًــا .
 7ذظس أ ٜاُتقاي أٗ ؼ٘ٙى أًـ٘اي أٗ ًعـدا أٗ ٗضـا٢
اهتـحـٌٚـــد
أاس ٠أٗ اهتصس فٔٚا أٗ ؼسٙلٔا  ،اضـتِاداً إا قـساز
اتـخرتٕ ضوط ٞكتصـٗ ، ٞذهـم اـالي ًـد ٝضـسٙاْ ٓـرا
اهقساز  ،أٗ إا أْ ٙصدز قساز بسفع اهتحٌٚـد أٗ ُتصـدز
احمللٌ ٞاتختص ٞذلـٌاً باتصادز. ٝ
ٗكــرهم ذظــس أ ٜاُتقــاي أٗ ؼ٘ٙــى أًــ٘اي أٗ اهتصــس
فٔٚــا أٗ ؼسٙلٔــا  ،يف ُطــاق تطبٚــق اؾــصا١ا اتاهٚــٞ
اتطــتٔدف ، ٞهألغــخاص أٗ اهلٚاُــا اتدزجــ ٞبقاٌ٢ــٞ
اهعق٘با ٗ ،ذهم طٚوً ٞد ٝضسٙاْ قـساز اإلدزاد .
األضور ٞاهتقوٚـدٙـ 7 ٞاألضور ٞاهبٚطـاٗ ١اهِازٙـٗ ٞاهـراا٢س ٗاتجسقعـا ٗاتـ٘اد
اؾٚالت ِٞٚٚاتِص٘ص عؤٚا قاُُ٘اً .
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األضــــــور ٞلــــــري  7األضـــورٗ ٞاتـــ٘اد اهِ٘ٗٙـــٗ ٞاهلٌٚاٗٙـــٗ ٞاهب٘ٚه٘جٚـــٞ
اهتـقـوـٚــدٙـــٞ
ٗاإلغعاعٗ ٞٚاؾسثً٘ ، ٞٚأٗ أً ٞٙـ٘اد أاـس ، ٠طبٚعٚـٞ
أٗ اصطِاع ، ٞٚصوب ٞأٗ ضا٢و ٞأٗ لاش ٞٙأٗ غاز ، ٞٙأٙـاً
كاْ ًصدزٓا أٗ طسٙق ٞإُتاجٔا  ،ا اهقـدزٗ ٝاهصـالذٞٚ
عو ٟإشٓاق األزٗاح أٗ إذداث إصابا بدُٚـ ٞأٗ ُجطـٞٚ
اطـري ٝأٗ إؿــاق اهطــسز باهب٣ٚــ ٞأٗ باتبــاُٗ ٛاتِػـ ،
أٗ أً٘ ٞٙاد أٗ ًعدا تداى يف صِاعتٔا .
 7اهوحِ ٞاه٘طِٚـ ٞتلافرـ ٞاإلزٓـاب اتِػـأ ٝمب٘جـ اتـادٝ
اهوحِـــــٞ
(ٓ ًّ )75را اهقاُــْ٘ .
 7إذـــد ٠ؾـــاْ فوـــظ األًـــّ اهـــيت مت إُػـــا ٓا إلدازٝ
ؾِــ ٞاؾــــصا١ا
عق٘بـا األًــٍ اتترــدٗ ٝفقـاً ألً ٜــّ اهقــسازا اهتاهٚــٞ
اهصادز ٝبِا ً١عو ٟأذلاَ اهجصى اهطابع ًّ ًٚماق األًـٍ
اتترــد7 ٝ
 -0قــسازا فوــظ األًــّ 0655 ، )0666( 0734
(ٗ ، )7100( 0656 ، )7100أٙـ ٞقــسازا ذاهٚــٞ
أٗ الذق ٞا  ،أٗ ًطتقبو. ٞٚ
 -7قــسازا فوــظ األًــّ 1874 ، )7113( 0405
(، )2013( 2094 ، )2013( 2087 ، )2009
2321 ، )2016( 2270 ، )2015( 2231
(ٗ ، )7104( 7223 ، )2016أٙـ ٞقــسازا ذاهٚــٞ
أٗ الذق ٞا  ،أٗ ًطتقبوٚــ. ٞ
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7
اإلدزاد
اهـحــٔـا اهـسقـابٚــ7 ٞ

اتـؤضـطـ ٞاتـاهٚـــٞ

7

اهصِدٗق االضـتٌ٣اُ7 ٛ
اتبــاغـــــس
اهتـستٚـ اهقـــاُـُ٘ـ7 ٛ
اتِظٌــ ٞلــري ا ادفــ7 ٞ
هوــــسبــح

 -2أ ٞٙقسازا ًطتقبو ٞٚجملوظ األًّ تجـسض جـصا١ا
ًاهً ٞٚطتٔدف ٞيف ضٚاق ًلافرـ ٞاإلزٓـاب ٗمت٘ٙوـٕ
ًِٗع مت٘ٙى اُتػاز أضور ٞاهدًـاز اهػاًى .
 -1أ ٞٙقسازا أاـس ٠جملوظ األًّ ُترددٓا اهوحِــ. ٞ
اإلدزاد عو ٟقا ٌٞ٢اهعقــ٘با .
اؾٔـا اتختصـ ٞبرتاـ ٚاتؤضطـا اتاهٚـٗ ٞاألعٌــاي
ٗاتّٔ لري اتاه ٞٚاحملددٗ ٝاتِظٌا لري ا ادف ٞهوسبح ،
أٗ اإلغــسا عؤٚــا  ،أٗ اهتأكــد ًــّ اهتصأًــا مبتطوبــا
اهقاُْ٘ اتـِظٍ تلافرـ ٞلطـى األًـ٘اي ٗمت٘ٙـى اإلزٓـاب
ًِٗع مت٘ٙى اُتػاز أضور ٞاهدًاز اهػاًى .
أ ٜغخ ُٙصاٗي  ،كعٌى ػـازُ ، ٜػـاطاً أٗ أكمـس ًـّ
األُػط ٞأٗ اهعٌوٚا هصاحل اهعٌٚـى أٗ باهِٚابـ ٞعِـٕ ،
ٗفقــاً هوقــاُْ٘ اتــِظٍ تلافرــ ٞهغطــى األًــ٘اي ٗمت٘ٙــى
اإلزٓــاب .
عالق ٞقاُُ٘ٚـ ٞال تِػـأ عِٔـا غخصـً ٞٚعِ٘ٙـ ، ٞتُِػـأ
ب٘ثٚق ٞكتابٚـٙ ٞطـع مب٘جبٔـا غـخ أًـ٘االً ؼـت إدازٝ
األًني تصورً ٞطتجٚد أٗ أكمس أٗ هغـسض ًعني .
اهصِادٙق االضتٌ٣اُ ٞٚاتباغس ٝأٗ أ ٞٙتستٚبا ًػابٔ. ٞ
أ ٜكٚاْ أٗ غخ ًعِ٘ ٜأٗ تست ٚقاُُ٘ ٛأٗ ًِظٌـٞ
تقَ٘ ظٌع أٗ صـس أًـ٘اي أللـساض اريٙـ ٞأٗ دِٚٙـٞ
أٗ ثقافٚـــ ٞأٗ تعوٌٚٚـــ ٞأٗ اجتٌاعٚـــ ٞأٗ تطـــاًِ، ٞٚ
أٗ هترقٚق لسض أٗ أكمـس ًّ ألساض اهِجع اهعـاَ .
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األعٌــاي ٗاتٔــّ لــري  7تػٌـى األعٌـاي أٗ األُػطـ ٞأٗ اتٔـّ اهتاهٚــ7 ٞ
اتـــاهٚـــ ٞاهـٌـرـــدد -1 ٝاه٘ضطا ١اهعقازً ، ْ٘ٙتـ ٟباغـسٗا ًعـاًال تتعوـق
بػسا ١أٗ بٚع عقازا أٗ كؤٌٚا هصاحل اهعٌـال. ١
 -2ػــاز اتعــادْ اهمٌِٚــ ٞأٗ األذحــاز اهلسمــً ، ٞتــٟ
غــازك٘ا يف ًعــاًال ُقدٙــً ٞــع عٌالٔ٢ــٍ تطــاٜٗ
أٗ تصٙد قٌٚتٔا عو ٟاؿد األدُ ٟاتقسز ٗفقاً هوقـاُْ٘
اتِظٍ تلافر ٞلطى األً٘اي ٗمت٘ٙى اإلزٓـاب .
 -3ات٘ثقْ٘ اتج٘ضْ٘ ٗاحملاًْ٘ ٗاحملاضبْ٘ اهقـاُُْ٘٘ٚ
ضــ٘ا ً١كــاُ٘ا مازضــْ٘ ًِٔــتٍٔ ًِجــسد ّٙأٗ غــسكا١
أٗ أصــراب اتٔــّ اهعــاًوني يف غــسكا ًِٔٚــ، ٞ
ٗذهم عِد إعدادٍٓ أٗ تِجٚرٍٓ أٗ قٚأًٍ مبعـاًال
ُٚاب ًٞعّ عٌال ٍٔ٢أٗ تصورتٍٔ فٌٚا ٙتعوق بأًّ ٜ
األُػط ٞاهتاهٚـــ7 ٞ
أ -غسا ١اهعقازا أٗ بٚعٔـا .
ب -إداز ٝأًــ٘اي اهعٌٚــى أٗ أٗزاقــٕ اتاهٚــ ٞأٗ أصــ٘هٕ
األاــس. ٠
د -إداز ٝاؿطــابا اتصــسف ، ٞٚأٗ ذطــابا اهتــ٘فري ،
أٗ ذطابا األٗزاق اتاهٚـ. ٞ
د -تِظــــ ٍٚاتطــــآٌا بٔــــد تأضــــٚظ اهػــــسكا
أٗ اهلٚاُا األاــس ٠أٗ إدازتٔا أٗ تػغٚؤا .
ٓـ -تأضٚظ األغخاص اتعِ٘ٙـ ٞأٗ اهرتتٚبـا اهقاُُ٘ٚـٞ
أٗ إدازتٔــا أٗ تػــغٚؤا ٗ ،بٚــع اهلٚاُــا اهتحازٙــٞ
أٗ غسا ٓا .
،
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اهػخــ

ً -4قدً٘ اـدًا اهصـِادٙق االضـتٌ٣اُٗ ٞٚاهػـسكا ،
ٗذهــم عِــد قٚــأًٍ بإعــداد أٗ بتِجٚــر ًعــاًال
هصاحل اهعٌال ١تتعوق باألُػطـ ٞاهتاهٚـ7 ٞ
أ -اهعٌــى ك٘كٚــى هألغــخاص اتعِ٘ٙــ ٞيف تأضــٚظ
اهػسكـا .
ب -اهعٌى أٗ اهرتت ٚهػخ آاس هوعٌى بصجً ٞـدٙس
أٗ ضــلستري هػــسك ٞأٗ غــسٙم يف غــسك ٞأغــخاص
أٗ يف ٗظٚج ٞاثو ، ٞفٌٚا ٙتعوق بأغخاص ًعِ٘ٞٙ
أاــس. ٠
د -تــ٘فري ًلت ـ ًطــحى  ،أٗ ًقــس عٌــى أٗ عِــ٘اْ
ًساضو ٞأٗ عِ٘اْ إداز ، ٜإلذـد ٠غـسكا األًـ٘اي
أٗ غـــسكا األغـــخاص أٗ أل ٜغـــخ ًعِـــٜ٘
أٗ تست ٚقاُُ٘ ٛآاــس .
د  -اهعٌــى أٗ اهرتتٚـ هػــخ آاـــس  ،هوعٌــى بصــجٞ
أًــني ألذــد اهصــِادٙق االضــتٌ٣اُ ٞٚأٗ أداٗ ١ظٚجــٞ
اثو ٞهرتت ٚقاُـُ٘ ٛآاــس .
ٓـــ -اهعٌــى أٗ اهرتت ٚـ هػــخ آاــــس هوعٌــى بصــجٞ
ًطآٍ باهِٚاب ٞهصاحل غخ آاــس .
 -5أ ٜعٌى أٗ ُػا أٗ ًِٔ ٞأاـسٙ ٠صـدز بتردٙـدٓا
قـــساز ًــّ فوــظ اهــ٘شزاٗ ، ١فق ـاً هوقــاُْ٘ اتــِظٍ
تلافر ٞلطى األً٘اي ٗمت٘ٙى اإلزٓـــاب .
 7اهػخ اهطبٚع ٛأٗ اهػخ اتعِـ٘. ٜ
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اهػخ اتعِــ٘ 7 ٜأ ٜكٚــاْ غــال اهػــخ اهطبٚعــ ٛملِــٕ أْ ُِٙػــ٤
عالقــ ٞعٌــى داٌ٢ــً ٞــع ًؤضطــً ٞاهٚــ ، ٞأٗ أْ ٙتٌوــم
أص٘الً ٙٗ ،ػٌى ذهـم اهػـسك ٞأٗ اتؤضطـ ٞأٗ اؾٌعٚـٞ
أٗ أ ٜكٚاْ اثى .
اهلـٚــــاْ
 7أ ٜغخ ًعِ٘ ، ٜأٗ فٌ٘عـ ٞأٗ أطـسا ًتعٔـدّٙ
هغسض ًػرتن ٗهٚظ هد ٍٔٙغخصً ٞٚعِ٘. ٞٙ
اهػـــــــــــــــخ  7أ ٜغخ أٗ كٚاْ مت إدزاجٕ بقـساز ًـّ اهِا٢ـ اهعـاَ ،
أٗ اهلٚـاْ اتـدزد أٗ ًّ قبى فوـظ األًـّ اهتـابع هألًـٍ اتترـد ٝأٗ ًـّ
قبى ؾِ ٞاؾصا١ا  ،عو ٟإُٔ خيطـع هوعق٘بـا مب٘جـ
اهقسازا اهتاهٚــ7 ٞ
 -0قــسازا فوــظ األًــّ 0655 ، )0666( 0734
(ٗ ، )7100( 0656 ، )7100أٙـ ٞقــسازا ذاهٚــٞ
أٗ الذق ٞا  ،أٗ ًطتقبوٚــ. ٞ
 -7قــسازا فوــظ األًــّ 0541 ، )7113( 0405
(، )7102( 7161 ، )7102( 7154 ، )7116
7270 ، )7103( 7741 ،
)7102( 7720
(ٗ ، )7104( 7223 ، )7103أٙــ ٞقــسازا ذاهٚــٞ
أٗ الذق ٞا  ،أٗ ًطتقبوٚــ. ٞ
 -2أٙــ ٞقـــسازا ًطــتقبو ٞٚجملوـــظ األًــّ  ،تجـــسض
جصا١ا ًاهً ٞٚطتٔدف ٞيف ضٚاق ًلافر ٞاإلزٓـاب
ٗمت٘ٙوٕ ًِٗع مت٘ٙى اُتػاز أضور ٞاهدًاز اهػاًـى .
 -1أ ٞٙقسازا أاــس ٠جملوظ األًّ ُترددٓا اهوحِــ. ٞ
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أًــــ٘اي اهػــــخ
أٗ اهلٚاْ اتــــدزد

-1 7

-2

-3

-4

كافـــ ٞاألًـــ٘اي اهـــيت متولٔـــا أٗ ٙـــترلٍ فٔٚـــا
األغخاص أٗ اهلٚاُا اتدزجٗ ، ٞهـٚظ فقـ توـم
اهــيت ملــّ ذصــس اضــتخدأًا عوــ ٟعٌــى إزٓــابٛ
أٗ كط قدد أٗ تٔدٙد باُتػـاز أضـور ٞاهـدًاز
اهػاًى .
األً٘اي اهيت متولٔا األغخاص أٗ اهلٚاُا اتدزجٞ
باهلاًى  ،أٗ باالغرتان ًع لريٓـٍ  ،أٗ ٙترلٌـْ٘
فٔٚا بػلى ًباغس أٗ لري ًباغــس .
أٙــ ٞأًــ٘اي أاــسً ٠لتطــب ٞأٗ ًتأتٚــ ٞعــّ أًــ٘اي
و٘ك ٞهألغخاص أٗ اهلٚاُا اتدزج ٞأٗ ٙترلٌْ٘
فٔٚا بػلى ًباغس أٗ لري ًباغــس .
أًـــ٘اي األغـــخاص ٗاهلٚاُـــا اهـــيت تِـــ٘ب عـــّ
األغــخاص أٗ اهلٚاُــا اتدزجــ ٞأٗ تعٌــى بت٘جٚــٕ
ًِٔا .

ًاد)7(ٝ
ًــع ًساع ــا ٝأذلــاَ االاتصــاص اهــ٘ازد ٝيف قــاُْ٘ اهعق٘بــا اتػــاز
إهٚــٕ  ،تطس ٜأذلـاَ ٓـرا اهقاُْ٘ يف اؿاال اهتاهٚــ7 ٞ
 -1إذا كاُت اؾسمً٘ ٞجٔ ٞضد ًسفق ذلً٘ ٛأٗ عـاَ تـابع هودٗهـً٘ٗ ٞجـ٘د
اازد إقؤٌٚا  ،مبا يف ذهم اتباُٗ ٛاتقاز اهدبوً٘اضٗ ٞٚاهقِصو. ٞٚ
 -2إذا ازتلبت اؾسم ٞيف اـازد ًّ غخ عد ٍٙاؾِطـ ٞٚهـٕ قـى إقاًـٞ
ًعتـاد يف اهدٗه. ٞ
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 -3كــى ًــّ ُٗجــد يف اهدٗهــ ٞبعــد أْ ازتل ـ يف اـــازد  ،ب٘صــجٕ فــاعالً
أٗ غسٙلاً  ،أٙاً ًّ اؾسا ٍ٢اتِص٘ص عؤٚا يف ٓرا اهقاُــْ٘ .
ٗؽت اهِٚاب ٞاهعاً ٞباهترقٚق ٗاالتٔاَ ًٗباغس ٝاهـدع٘ ٠يف اؾـساٍ٢
اتِص٘ص عؤٚا يف اهجقس ٝاهطـابق ، ٞكٌـا تُباغـس قـاكٍ اهدٗهـ ٞااتصاصـٔا
عوٓ ٟرٖ اؾسا. ٍ٢
ًاد)2(ٝ
ُٙعاقـ عوــ ٟاؾسمــ ٞاإلزٓابٚــ ٞباهعق٘بــا اهتاهٚــ ٞبــدالً ًــّ اهعق٘بــا
اتقسز ٝا يف اهق٘اُني اهِافر ٝاألاــس7 ٠
 -0اإلعـداَ  ،إذا كاُت اهعق٘ب ٞاتقـسز ٝهوحسم ٞاؿبظ اتؤبـد .
 -7اؿبظ اتؤبـد  ،إذا كاُت اهعق٘ب ٞاتقسز ٝهوحسم ٞاؿـبظ ًـد ٝال تقـى عـّ
مخظ عػس ٝضِـ. ٞ
 -2اؿبظ ًـد ٝال تقـى عـّ مخـظ عػـس ٝضـِ ، ٞإذا كاُـت اهعق٘بـ ٞاتقـسزٝ
هوحسم ٞاؿبظ ًد ٝال تقى عّ عػس ضِ٘ا .
 -1اؿد األقص ٟهوعق٘ب ٞاتقسز ٝهوحسم ، ٞإذا كاُـت اهعق٘بـ ٞاتقـسز ٝهوحسمـٞ
اؿبظ ًد ٝتقى عّ عػـس ضِ٘ا .
ًاد)1(ٝ
ُٙعاقـ باإلعــداَ أٗ اؿــبظ اتؤبــد  ،كــى ًــّ أُػــأ أٗ أضــظ أٗ ُظــٍ
أٗ أداز كٚاُاً إزٓابٚاً  ،أٗ جِد أغخاصاً  ،بغسض ازتلاب جسا ٍ٢إزٓاب ، ٞٚبأٜ
ٗضٚو ، ٞمبا يف ذهـم اضـتخداَ غـبل ٞاتعوً٘ـا اهدٗهٚـ ٞأٗ أً ٜـّ ٗضـا٢ى
تقِٚـ ٞاتعوً٘ا .
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ُٗٙعاق باؿبظ اتؤبد  ،كى ًّ اُطـٍ إا أذـد اهلٚاُـا اإلزٓابٚـ، ٞ
أٗ غــازن يف أعٌاهــٕ بأٙــ ٞصــ٘زٓٗ ، ٝــ٘ ٙعوــٍ بألساضــٕ  ،أٗ ضــاعد عوــٟ
ازتلاب أ ًّ ٜاألعٌاي اتِص٘ص عؤٚا يف اهجقس ٝاهطابقــ. ٞ
ًاد)2(ٝ
ُٙعاق ـ بــاؿبظ اتؤبــد  ،كــى ًــّ أًــد أذــد اإلزٓــابٚني أٗ اهلٚاُــا
اإلزٓاب ٞٚبات٘اد اتتجحس ٝاه٘ازد ٝيف اؾدٗي زقٍ ( )1أٗ األضور ٞاهـ٘ازد ٝيف
اهقطــٍ اهمــاًُ ٛــّ اؾــدٗي زقــٍ ( ، )7اتــسفقني باهقــاُْ٘ زقــٍ ( )01هطــِٞ
 0666اتػـــاز إهٚــــٕ  ،أٗ باألضـــور ٞأٗ اهـــراا٢س أٗ اتعوً٘ـــا اهتقِٚـــٞ
أٗ اتٌٔا أٗ اآلال أٗ لـري ذهـم ًـّ اهتطـٔٚال ذا اهصـو ٞباضـتخداَ
ات٘اد اتتجحس ٝأٗ األضورٙ ٘ٓٗ ، ٞعوٍ بألساضـٕ .
ًاد)3(ٝ
ُٙعاق باؿبظ اتؤبد  ،كى ًّ أكـسٖ غخصـاً عوـ ٟاالُطـٌاَ إا أذـد
اهلٚاُا اإلزٓابٚـ ، ٞأٗ ًِعٕ ًّ االُجصاي عِـٕ .
ًاد)4(ٝ
ُٙعاق باؿبظ ًد ٝال تقى عّ عػس ضِ٘ا ٗال ػـاٗش عػـس ّٙضـِ، ٞ
كى ًّ اضتغى إدازتٕ هلٚاْ  ،أٗ غخ ًعِـًُِ٘ ٜػـأ طبقـاً هوقـاُْ٘  ،يف
اهدع٘ ٝإا ازتلاب جـسمـ ٞإزٓابٚـ. ٞ
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ًاد)5(ٝ
ُٙعاق باؿبظ اتؤبد أٗ اؿبظ ًد ٝال تقى عّ مخظ عػس ٝضِ ، ٞكى
ًّ قاَ بأ ٞٙطسٙقً ٞباغس ٝأٗ لري ًباغسٗ ، ٝبقصد ازتلاب جسم ٞإزٓاب ٞٚيف
اهدااى أٗ اـازد  ،بإعداد أٗ تدز ٙأفساد عو ٟصـِع أٗ اضـتعٌاي األضـورٞ
اهتقوٚدٙــ ٞأٗ لــري اهتقوٚدٙــ ، ٞأٗ ٗضــا٢ى االتصــاي اهطــول ٞٚأٗ اهالضــولٞٚ
أٗ اإلهلرتُٗ ، ٞٚأٗ أٗ ٜضـٚو ٞتقِٚـ ٞأاــس ، ٠أٗ قـاَ بتعوـ ٍٚفِـْ٘ ذسبٚـٞ
أٗ أضاه ٚقتاه ٞٚأٗ تقِ ٞٚأٗ ًٔازا أٗ ذٚى  ،أٗ لريٓـا ًـّ اه٘ضـا٢ى أٙـاً
كاْ غلؤا  ،الضتخدأًا يف ازتلاب جـسمـ ٞإزٓابٚـ. ٞ
ُٗٙعاق باؿبظ ًد ٝال تقى عّ مخظ ضِ٘ا ٗال ػاٗش مخـظ عػـسٝ
ضِ ، ٞكى ًّ توق ٟاهتدز ٙأٗ اهتعو ٍٚاتِص٘ص عوٚـٕ يف اهجقـس ٝاهطـابقٞ
أٗ ُٗجـَد يف أًاكِٔا  ،بقصد ازتلاب جسم ًّ ٞاؾسا ٍ٢اتِص٘ص عؤٚا فٔٚـا
أٗ اإلعـداد الزتلابٔا .
ًاد)6(ٝ
ُٙعاق باؿبظ ًد ٝال تقى عّ مخظ ضـِ٘ا ٗال ػـاٗش مخـظ عػـسٝ
ضــِ ، ٞكــى ًــّ صــِع أٗ صــٌٍ ضــالذًا ًــّ األضــور ٞاهتقوٚدٙــ ٞأٗ ذاشٓــا
أٗ أذسشٓا أٗ قدًٔا أٗ ضٔى اؿص٘ي عؤٚا ٗ ،ذهم الضـتعٌا ا أٗ إعـدادٓا
هالضتعٌاي يف ازتلاب جـسمـ ٞإزٓابٚـ. ٞ
ٗتلْ٘ اهعق٘ب ٞاؿبظ اتؤبد  ،إذا كاْ قـى اؾسمـ ٞاتِصـ٘ص عؤٚـا
يف اهجقس ٝاهطابق ٞضالذـًا ًّ األضور ٞلري اهتقوٚدٙـ. ٞ
ٗتلْ٘ اهعق٘بـ ٞاإلعــداَ  ،إذا ُـتخ عـّ اضـتخداَ اهطـالح اهتقوٚـدٜ
أٗ لري اهتقوٚدٗ ٜفا ٝأذـد األغخـاص .
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ًاد)01(ٝ
ُٙعاق باؿبظ ًد ٝال تقى عّ ثـالث ضـِ٘ا ٗال ػـاٗش عػـس ضـِ٘ا
كى ًّ 7
 -0أتو عٌداً أٗ ااتوظ أٗ أاجـً ٟطـتِداً أٗ قـسزاً اطٚـاً أٗ إهلرتُٗٚـاً
ًّ غإُٔ تطٔٚى كػ جـسمـ ٞإزٓابٚــ ٞأٗ إقاًـ ٞاهـدهٚى عوـً ٟستلبٔـا
أٗ عقابـٕ .
 -7ض ـسبٍب أٗ غــسع يف تطــسً ٙعوً٘ــا ألً ٜــّ األغــخاص أٗ اهلٚاُــا
اتدزج ٞأٗ اتصًع إدزاجٔا  ،بٔد ضـر أًـ٘ا ٍ أٗ ُقوـٔا أٗ اهتصـس
فٔٚـا .
 -2ضاعد أ ٜغخ ًت٘ز يف ازتلـاب جسمـ ٞإزٓابٚـ ٞعوـ ٟاإلفـال ًـّ
اهعقاب ٗ ،تلْ٘ اهعق٘ب ٞاؿبظ ًد ٝال تقى عّ عػـس ضـِ٘ا ٗال ػـاٗش
مخظ عػس ٝضِ ، ٞإذا ضاعد غخصاً ًقب٘ضًا عو ٕٚعو ٟا ــسب .
ًاد)00(ٝ
ُٙعاق باؿبظ ًد ٝال تقى عّ ثالث ضِ٘ا ٗال ػاٗش عػس ضِ٘ا ،
كى ًّ تعاْٗ أٗ اهترق بأ ًّ ٜاهلٚاُا اإلزٓاب ٞٚاهيت ٙلْ٘ ًقسٓـا اـازد
اهدٗهٗ ٞه٘ كاُت أعٌاي ٓرٖ اهلٚاُا لري ً٘جٔ ٞإا اهدٗه. ٞ
ُٗٙعاق برا اهعق٘ب ٞاتِص٘ص عؤٚا يف اهجقس ٝاهطابق ٞكى ًّ ضٔبٍى
هغريٖ ازتلاب اؾسم ٞاتِص٘ص عؤٚا فٔٚا .
ُٗٙعا ق ًستلـ اؾسمـ ٞاتِصـ٘ص عؤٚـا يف اهجقـس ٝاألٗا ًـّ ٓـرٖ
اتاد ، ٝباؿبظ ًد ٝال تقى عّ عػس ضـِ٘ا ٗال ػـاٗش مخـظ عػـس ٝضـِ، ٞ
إذا توق ٟأُ ٜـ٘ع ًـّ أُـ٘اع اهتـدز ٙاهعطـلس ٜأٗ تعوـ ٍٚاهجِـْ٘ اؿسبٚـٞ
أٗ األضاه ٚاهقتاه ٞٚأٗ اهتقِ ٞٚأٗ لريٓا ًّ اه٘ضـا٢ى أٗ اؿٚـى أٗ اتٔـازا
هد ٠اهلٚاُا اإلزٓاب ٞٚاتػاز إهٔٚا يف اهجقس ٝاألٗا ًّ ٓرٖ اتـاد. ٝ
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ًاد)07(ٝ
ُٙعاق باؿبظ ًد ٝال تقى عّ ثالث ضـِ٘ا ٗال ػـاٗش مخـظ عػـسٝ
ضِ ، ٞكى ًّ اضت٘زد أٗ صِع أٗ أُتخ أٗ ذاش أٗ باع أٗ تداٗي أٗ ازتد ٠شٙاً
زمسٚاً كصصاً هوق٘ا اتطـور ٞأٗ اهػـسط ٞأٗ أً ٜـّ اؾٔـا اهعطـلسٞٙ
األاس ، ٠أٗ محى بطاقا أٗ عالًا أٗ غازا عطـلس ٞٙأٗ عالًـا ٚـصٝ
هعٌــى أٗ ٗظٚجــً ٞــّ لــري ذ ــق  ،أٗ اُترــى بــأٗ ٜضــٚو ٞصــج ٞاهطــبطٞٚ
اهقطا ٞٚ٢أٗ أ ٜصج ٞإدازٗ ، ٞٙذهم بغسض مجع ًعوً٘ا الزتلـاب جـسمــٞ
إزٓابٚـ. ٞ
ًاد)02(ٝ
ُٙعاق باؿبظ اتؤبد أٗ اؿبظ ًـد ٝال تقـى عـّ مخـظ عػـس ٝضـِ، ٞ
كــى ًــّ أاجــ ٟأٗ أتوــ أغــٚا ً١أٗ أًــ٘االً أٗ أضــور ٞأٗ آال ؼصــوت
أٗ اضتُعٌوت أٗ أعدبٍ هالضتعٌاي يف اؾسا ٍ٢اإلزٓابٚـً ٞع عوٌٕ برهم .
ًاد)01(ٝ
ُٙعاق باؿبظ ًد ٝال تقى عّ مخظ ضـِ٘ا ٗال ػـاٗش مخـظ عػـسٝ
ضِ ، ٞكى ًّ تبعدٍ  ٠عوـ ٟأذـد اهقـاٌ٢ني عوـ ٟتِجٚـر أذلـاَ ٓـرا اهقـاُْ٘ ،
أٗ قإًٗ باهق٘ ٝأٗ اهعِ أٗ اهتٔدٙد  ،أثِا ١تأدٗ ٞٙظٚجتٕ أٗ بطببٔا .
ٗتلْ٘ اهعق٘ب ٞاؿبظ اتؤبد  ،إذا ُػأ عـّ اهتعـد ٜأٗ اتقاًٗـ ٞعآـٞ
ًطتدم ، ٞأٗ كاْ اؾاُ ٛحيٌى ضـالذاً  ،أٗ قـاَ غطـ أٗ اذتحـاش أً ٜـّ
اهقاٌ٢ني عو ٟتِجٚر أذلاَ ٓرا اهقاُْ٘ أٗ شٗجٕ أٗ أذد أص٘هٕ أٗ فسٗعٕ .
ٗتلــْ٘ اهعق٘بــ ٞاإلعــداَ  ،إذا أفطــ ٟاهتعــد ٜأٗ اتقاًٗــ ٞإا ٗفــاٝ
أذد األغخـاص .
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ًاد)02(ٝ
ُٙعاق ـ  ،بــرا اهعق٘بــ ٞاتقــسز ٝهوجعــى األصــو ، ٛباعتبــازٖ غــسٙلاً ،
كـى ًـّ 7
 -0ضــٔأى أٗ ضـــاعد أذـــد اإلزٓـــابٚني أٗ أذـــد اهلٚاُـــا اإلزٓابٚـــ ، ٞبـــأٜ
ٗضــٚوً ٞباغــس ٝأٗ لــري ًباغــس ، ٝعوــ ٟازتلــاب أ ٜجسمــ ٞإزٓابٚــ، ٞ
أٗ اإلعداد الزتلابٔا ٗ ،ه٘ مل تقع اؾسٙـٌ ٞبِا ً١عوٓ ٟرٖ اتطاعـد. ٝ
 -7ذـسبٍض عوــ ٟازتلــاب أ ٜجـسمــ ٞإزٓابٚــ ، ٞبــأٗ ٜضــٚوً ٞباغــس ٝأٗ لــري
ًباغسٗ ، ٝض٘ا ١كاْ اهترسٙض ً٘جٔاً هػخ قـدد أٗ مجاعـً ٞعِٚـ، ٞ
أٗ كاْ اهترسٙض عاًـاً عوِٚـاً أٗ لـري عوـ ٗ ،هـ٘ مل ٙرتتـ عوـٓ ٟـرا
اهترسٙض أ ٜأثـس .
ٗ -2فـبٍس تستل أ ٜجسم ٞإزٓابً ، ٞٚع عوٌٕ برهم  ،ضلِاً أٗ ًأٗ ٠أٗ ًلاُـاً
هالاتجا ١أٗ الضتخدإً يف االجتٌاعا  ،أٗ أًدٖ مبـؤْ أٗ بأٙـً ٞعُ٘ـا
ًاد ، ٞٙأٗ لري ذهم ًّ اهتطٔٚال .
ًاد)03(ٝ
ُٙعاقـ بــاؿبظ ًــد ٝال ػــاٗش ثــالث ضــِ٘ا ٗباهغساًــ ٞاهــيت ال تصٙــد
عو )0101110111( ٟعػسً ٝالٙـني زٙـاي  ،أٗ بإذـدٓ ٠ـاتني اهعقـ٘بتني ،
كى ًّ ااه قـساز اإلدزاد .
ًاد)04(ٝ
ُتطبق أذلاَ اتادتني ( ًّ )13( ٗ )76قـاُْ٘ اهعق٘بـا اتػـاز إهٚـٕ ،
عو ٟاؾسا ٍ٢اتِص٘ص عؤٚا يف ٓرا اهقاُــْ٘ .
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ًاد)05(ٝ
جي٘ش يف األذ٘اي اتِص٘ص عؤٚا يف ٓرا اهقاُـْ٘  ،فطالً عّ اؿلٍ
باهعق٘ب ٞاتقسز ، ٝاؿلـٍ بتدبري أٗ أكمس ًّ اهتدابري اآلتٚـ7 ٞ
 -0ذظـس اإلقاً ٞيف ًلاْ ًعني أٗ ًِطق ٞقـدد. ٝ
 -7اإلهـصاَ باإلقاً ٞيف ًلاْ ًعني .
 -2ذـظـس اهرتدد عو ٟأًاكّ أٗ قاي ًعِٚـ. ٞ
ٗيف مجٚع األذ٘اي  ،ال جي٘ش أْ ػاٗش ًد ٝاهتدبري مخظ ضِ٘ا .
ُٗٙعاق بـاؿبظ ًـد ٝال ػـاٗش ضِــ ، ٞكـى ًـّ اـاه غـسٗ اهتـدبري
احمللَ٘ بٕ ٗفقاً ألذلاَ ٓرٖ اتـاد. ٝ
ًاد)06(ٝ
يُعفى مو العقوبات املهصوص عليًا يف يرا القانــوى  ،كـل مـو بـارز
مو اجلهاة بإبالغ السلطات املختصة قبل البدء يف تهفير اجلسيـمة  ،وقبل قيام
تلك السلطات بالتحقيق فيًا  ،فإذا حصل اإلبـالغ بعـد قيـام تلـك السـلطات
برلك  ،فال يُعفى مو العقوبة إال إذا أرى اإلبالغ إىل ضبط أي مو اجلهـاة .
وجيوش للمحكمـة اإلعفـاء مـو العقوبـة إذا حصـل اإلبـالغ بعـد تهفيـر
اجلسمية وأرى ذلك إىل ضبط اجلهـاة .
كما جيوش للمحكمة ختفيف العقوبة إذا قدم املتًم عوناً يف إجـساءات
التحقيق واملالحقــة .
ًاد)71(ٝ
ُٙرلــٍ مبصــادز ٝاألغــٚاٗ ١األًــ٘اي ٗاألضــورٗ ٞاآلال اتطــب٘ط ٞاهــيت
ؼصوت أٗ اضتعٌوت  ،أٗ كاْ ًّ غأُٔا أْ تُطـتعٌى  ،يف أً ٜـّ اؾـساٍ٢
اإلزٓابٚـً ، ٞع ًساعا ٝذق٘ق اهغري ذطّ اهِٚــ. ٞ
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ًاد)70(ٝ
ال تِقط ٛاهدع٘ ٠اؾِا ٞٚ٢يف اؾسا ٍ٢اإلزٓـابٚـٗ ، ٞال تطق اهعق٘بـٞ
احمللَ٘ بٔا فٔٚا مبط ٛاتـد. ٝ
ًاد)77(ٝ
ال تتقٚـد اهِٚابــ ٞاهعاًــ ٞيف ًباغـستٔا هوترقٚــق ٗؼسٙــم اهــدع٘ ٠يف
اؾــسا ٍ٢اإلزٓابٚــ ٞبقٚــد اهػــل٘ ٠أٗ اهطو ـ اتِصــ٘ص عؤٌٚــا يف قــاُْ٘
اإلجسا١ا اؾِـاٚ٢ـ ٞاتػاز إهٚـٕ .
ًاد)72(ٝ
اضتمِا ًّ ً١أذلاَ قاُْ٘ اإلجسا١ا اؾِـاٚ٢ـ ٞاتػاز إهٚـٕ ٙ ،لْ٘ األًس
اهصــادز بــاؿبظ االذتٚــاطً ٛــّ اهِٚابــ ٞاهعاًــ ٞيف اؾــسا ٍ٢اإلزٓابٚــ ٞبعــد
اضتح٘اب اتتٍٔ تد ٝمخط ٞعػس ً٘ٙاً  ،جي٘ش متدٙدٓا تـدد أاـس ٠اثوـ ٞإذا
اقتطــت ًصــور ٞاهترقٚــق ذهــم  ،عوــ ٟأال تتحــاٗش ًا٢ــٗ ٞنــاُني  ً٘ٙـاً ،
ٗال جي٘ش ًد ٓرٖ اتد ٝإال بأًس ًّ احمللٌـ ٞاتختصـ. ٞ
ًاد)71(ٝ
هوِٚابـــ ٞاهعاًـــ ٞاألًـــس باضـــتخداَ أضـــاه ٚاهترقٚـــق اـاصـــ ٞأثِـــا١
اهترقٚقــا اهــيت ػسٔٙــا يف اؾــسا ٍ٢اتِصــ٘ص عؤٚــا يف ٓــرا اهقــاُْ٘ ،
ٗتػٌى توم األضاهً ٚا ٙو7 ٛ
 -0اهعٌوٚـا اهطـسٙــ. ٞ
 -7اتـساقبـ ٞاهطٌعٚـٗ ٞاهبصـسٙــ. ٞ
 -2داـ٘ي ُظـٍ اتعوـً٘ـا .
 -1اعتــساض االتصــاال .
 -2اهتطـوٚـٍ اتــساقــ .
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ًاد)72(ٝ
هوِا٢ـ اهعــاَ  ،أٗ ًــّ ِٙدبــٕ ًــّ احملــاًني اهعــاًني  ،أْ ٙــأًس بطــب
اهسضا٢ى ظٌٚع أُ٘اعٔا ٗاتطب٘عا ٗاهطسٗد ٗاهربقٚا ٗ ،مبساقب ٞاالتصاال
ظٌٚع ٗضا٢ؤا ٗ ،بتطحٚى ًا جيس ٜيف األًـاكّ اهعاًـ ٞأٗ اـاصـً ، ٞتـٟ
كاْ هرهم فا٢د ٝيف كػ اؿقٚق ٞيف اؾسا ٍ٢اإلزٓابٚــ. ٞ
ٗيف مجٚـــع األذـــ٘اي  ،جيـ ـ أْ ٙلـــْ٘ أًـــس اهطـــب أٗ اتساقبـــٞ
أٗ اهتطحٚى ًُطبباً ٗ ،تد ٝال ػاٗش ًاٗ ٞ٢نـاُني ً٘ٙـاً ٗ ،ال جيـ٘ش ًـد ٓـرٖ
اتـد ٝإال بأًس ًّ احمللٌ ٞاتختصـ. ٞ
ًاد)73(ٝ
هوِا ٢اهعاَ  ،أٗ ًّ ِٙدبـٕ ًـّ احملـاًني اهعـاًني  ،أْ ٙـأًس بـاالطالع
أٗ اؿصــ٘ي عوــ ٟأ ٜبٚاُــا أٗ ًعوً٘ــا تتعوــق باؿطــابا أٗ اه٘دا٢ــع
أٗ األًاُــا أٗ اـــصا ّ٢أٗ اهترــ٘ٙال أٗ أً ٜعاًوــ ٞأاــس ٠يف اهبِــ٘ن
أٗ لريٓــا ًــّ اتؤضطــا اتاهٚــ ٞأٗ لــري اتاهٚــ ، ٞإذا اقتطــ ٟذهــم كػ ـ
اؿقٚق ٞيف اؾسا ٍ٢اإلزٓابٚــ. ٞ
ًاد)74(ٝ
ًع عدَ اإلاالي عق٘ق اهغري ذطّ اهِٚـٙ ، ٞلـْ٘ هوِا٢ـ اهعـاَ  ،إذا
قاًت دال٢ى كاف ٞٚعو ٟجد ٞٙاالتٔاَ يف إذـد ٠اؾـسا ٍ٢اإلزٓابٚـ ، ٞأْ ٙـأًس
مبِــع اتــتٍٔ ًؤقت ـاً ًــّ اهتصــس يف أً٘اهــٕ أٗ إدازتٔــا أٗ لــري ذهــم ًــّ
اإلجسا١ا اهترجظ. ٞٚ
ٗجي٘ش أْ ٙػٌى األًــس  ،أً٘اي شٗد اتتٍٔ ٗأٗالدٖ اهقصـس  ،إذا ثبت
أْ ٓرٖ األً٘اي قد آهت إه ًّ ٍٔٚاتتٔـٍ .
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ُٗٙتبــع يف غــأْ إداز ٝاألًــ٘اي اتــترج عؤٚــا ٗ ،اهــتظوٍ ًــّ األًــس
اهصادز بػأُٔا ٗ ،إهغا ١أًس اتِـع أٗ تعدٙوـٕ  ،اإلجـسا١ا اتِصـ٘ص عؤٚـا
يف قاُْ٘ اإلجسا١ا اؾِا ٞٚ٢اتػاز إهٚــٕ .
ًاد)75(ٝ
تُِػأ ب٘شاز ٝاهدااو ٞٚؾِ ٞتُطٌ" ٟاهوحِ ٞاه٘طِ ٞٚتلافر ٞاإلزٓـاب" ،
ٙصدز بتػلٚؤا ٗؼدٙد ُظاَ عٌؤا ًٗلاف تٔا قـساز ًّ فوظ اهــ٘شزا. ١
ٗٙصدز بتطٌ ٞٚزٚ٢ظ ُٗا٢ـ ز٢ـٚظ ٗأعطـا ١اهوحِـ ٞقـساز ًـّ ٗشٙـس
اهدااوٚــ. ٞ
ٗٙلْ٘ هوحِ ٞأًني ضــس ُٙ ،عاُٗـٕ عـدد ًـّ ًـ٘ظجٗ ٛشاز ٝاهدااوٚـ، ٞ
ٙصدز بِدبٍٔ ٗؼدٙد ااتصاصاتٍٔ ًٗلاف تٍٔ قـساز ًّ ٗشٙـس اهدااوٚـ. ٞ
ًاد)76(ٝ
تت٘ا اهوحِـ ٞاالاتصاصـا اتقـسز ٝـا يف ٓـرا اهقاُــْ٘ ٗ ،بػـلى
ااص ًا ٙو7 ٛ
 -0تِطٚق اؾٔ٘د بني مجٚع اؾٔا اتعِٚـ ٞيف اهدٗهـ ، ٞهتِجٚـر االهتصاًـا
اهدٗه ٞٚذا اهصو ٞمبحاي عٌؤا .
 -7اهعٌى عو ٟؼقٚق األٓدا اه٘ازد ٝيف االتجاقٚا اهدٗه ٞٚاتعِ ٞٚمبلافرٞ
اإلزٓـاب ٗاهيت اُطٌت إهٔٚا اهدٗه ٞأٗ صادقت عؤٚا .
 -2اهت٘ع ٞٚمبخاطس اإلزٓـاب ٗتعصٙص ًطآٌ ٞاجملتٌع يف اهتصد ٜا .
 -1االغرتان يف اه٘ف٘د اهيت متمى اهدٗه ٞيف اتـؤمتسا ٗؾـاْ األًـٍ اتترـدٝ
اتعِ ٞٚمبلافر ٞاإلزٓـاب .
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 -2إعداد اضرتاتٚحٗ ٞٚطِ ٞٚتلافر ٞاإلزٓاب ٗاهتطس اهعًِِٗ ٚـع مت٘ٙـى
اُتػــاز أضــور ٞاهــدًاز اهػــاًى ٗ ،اإلغــسا عؤٚــا ًٗ ،تابعــ ٞإجــسا١ا
تِجٚرٓا  ،باهتِطٚق ًع كتو اؾٔا ذا اهصو ٞباهدٗه. ٞ
ً -3تابعً ٞا ٙصدز عّ اهِا ٢اهعاَ بػأْ تطبٚق اؾصا١ا اتاهٚـ ٞاتطـتٔدفٞ
ذا اهصو ٞمبلافر ٞاإلزٓـاب ٗمت٘ٙوـٕ ًِٗـع مت٘ٙـى اُتػـاز أضـور ٞاهـدًاز
اهػــاًى  ،اهصــادزٗ ٝفق ـاً ألذلــاَ ٓــرا اهقــاُْ٘ ٗ ،اهتأكــد ًــّ تِجٚــرٓا ،
باهتِطٚق ًع اه٘شازا ٗاهطوطا اتختصٗ ٞاؾٔا اهسقابٚــ. ٞ
 -4اقرتاح كى ًا ٙتعوق بتطبٚق اؾـصا١ا اتاهٚـ ٞاتطـتٔدفٙٗ ، ٞػـٌى ذهـم
أمســا ١األغــخاص ٗاهلٚاُــا اإلزٓابٚــ ٞإلدزاجٔــا عوــ ٟقاٌ٢ــ ٞاهعق٘بــا
ٗقا ٌٞ٢فوظ األًّ  ،أٗ زفع ٓرٖ األمسا ًّ ١قا ٌٞ٢اهعق٘بـا ٗ ،عـسض
ٓرٖ االقرتاذا عو ٟاهِا ٢اهعاَ  ،الؽاذ اهقـساز اتِاض بػأُٔا .
 -5اقرتاح اتبـاه اتخصصـ ٞهوٌصـسٗفا األضاضـٗ ٞٚاالضـتمِا ٞٚ٢هألغـخاص
اتـدزجني أٗ ًــّ ٙع٘هـٍُ٘ٔ ٗ ،عــسض ٓـرا االقــرتاح عوـ ٟاهِا٢ـ اهعــاَ ،
الؽاذ اإلجسا١ا اتِاضب ٞيف ٓرا اهػأْ .
ٗجي٘ش تعدٙى ااتصاصا اهوحِ ٞاتِص٘ص عؤٚا يف ٓـرٖ اتـاد ، ٝبقـساز
ًّ فوظ اه٘شزا ، ١بِا ً١عو ٟاقرتاح ٗشٙـس اهدااوٚـ. ٞ
ًاد)21(ٝ
خيت اهِا ٢اهعاَ  ،أٗ ًّ ٙج٘ضٕ  ،باإلغسا عو ٟتِجٚـر اؾـصا١ا
اتاه ٞٚاتطتٔدف ٞذا اهصـو ٞمبلافرـ ٞاإلزٓـاب ٗمت٘ٙوـٕ ًِٗـع مت٘ٙـى اُتػـاز
أضور ٞاهدًاز اهػاًى ٗ ،إصـداز آهٚـا تطبٚقٔـا ٙٗ ،ـتٍ ُػـس ٓـرٖ اآلهٚـا
ٗاإلعالْ عِٔا ٗفقاً تا ٙقسزٖ اهِا ٢اهعاَ .
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ٗتت٘ا اهوحًِ ٞتابعً ٞا ٙصدز عّ اهِا ٢اهعاَ بػأْ تطبٚق اؾصا١ا
اتِص٘ص عؤٚا يف اهجقس ٝاهطـابقٗ ، ٞاهتأكـد ًـّ تِجٚـرٓا  ،باهتِطـٚق ًـع
اهطوطا اتختصٗ ٞاؾٔا اهسقابٚــ. ٞ
ًاد)20(ٝ
تُِػأ قا ٌٞ٢تُطٌ" ٟقا ٌٞ٢اهعق٘با " .
ٗمبساعا ٝاتعـاٙري ٗاتتطوبـا اهدٗهٚـــ ، ٞتُِظـأـٍ قاٌ٢ـ ٞاهعق٘بـا ٗآهٚـٞ
اإلدزاد عؤٚا ٗ ،كٚج ٞٚإاطـاز اؾٔـا اتعِٚـ ٞهتِجٚـر ًقتطـٚا اإلدزاد ،
بقـساز ًّ اهِا ٢اهعـاَ .
ًاد)27(ٝ
ُٙــدزبد عو ٟقاٌ٢ـ ٞاهعقـ٘بـا 7
 -0كى غخ أٗ كٚاْ ٙدزجٕ اهِا ٢اهعـاَ بِا ١عو ٟقساز صـادز ًـّ فوـظ
األًّ أٗ ؾِ ٞاؾصا١ا  ،عٌالً بأذلاَ اهجصـى اهطـابع ًـّ ًٚمـاق األًــٍ
اتترــد. ٝ
 -7كى غخ أٗ كٚاْ ٙبصدُز بػإُٔ قساز باإلدزاد ًّ اهِا ٢اهعاَ  ،بِا ً١عوٟ
اقـــرتاح اهوحِـــــ ، ٞدْٗ ذاجـــ ٞإا إقاًـــ ٞدعـــ٘ ٠جِاٚ٢ـــٗ ، ٞذهـــم يف
أ ًّ ٜاؿـاال اهتاهٚــ7 ٞ
أ .إذا ت٘افس أضباب ًعق٘ه ٞأٗ أضظ ًِطق ٞٚهالعتقاد بقٚاَ اهػخ
أٗ اهلٚاْ بأعٌاي إزٓاب ٞٚأٗ مت٘ٙؤا أٗ أعٌاي ًستبط ٞبٔـا أٗ اهتٔدٙـد
بازتلابٔـــا أٗ اهتخطـــ ٚأٗ اهطـــع ٛالزتلابٔـــا أٗ اهرتٗٙـــخ ـــا
أٗ اهترسٙض عؤٚا  ،أٗ تطـٔٚى توـم األفعـاي  ،أٗ اتػـازك ٞفٔٚـا ،
أٗ تدز ٙاألفساد أٗ تطٔٚى ضجسٍٓ إا دٗه ٞأاس ٠بغـسض ازتلـاب
أعٌاي إزٓاب ٞٚأٗ تدبريٓا أٗ اإلعداد ا أٗ اتػازك ٞفٔٚا .

- 72 -

ٗٙػــٌى اإلدزاد أ ٜكٚــاْ متولــٕ أٗ ٙــترلٍ فٚــٕ  ،بػــلى ًباغــس
أٗ لري ًباغس  ،أ ًّ ٜاألغـخاص أٗ اهلٚاُـا احملـددٗ ٝفقـاً ـرا اهبِـد ،
ٗأ ٜغخ أٗ كٚاْ ٙتصس ُٚاب ًٞعٌِٔا أٗ بت٘جًٌِٔ ٕٚا .
ب .إذا قاَ اهػخ أٗ اهلٚاْ بعٌى إزٓابً ٛطـوح أٗ لـري ًطـوح ضـد
اهدٗه ٞأٗ ًصاؿٔا يف اــازد .
د .إذا اعــرت اهػــخ أٗ اهلٚــاْ بعٌــى إزٓــاب ٛأٗ تبِــاٖ أٗ ٓــدد بــٕ
أٗ بذـ أسض عو ٕٚأٗ بز أٗ بد هٕ عوِــًا .
ٗيف مجٚع األذ٘اي ٙ ،ـتٍ اإلدزاد عوـ ٟقاٌ٢ـ ٞاهعق٘بـا دْٗ اإلعـالَ
اتطبق أل ًّ ٜاألغخاص أٗ اهلٚاُا اتػاز إهٔٚا يف ٓرٖ اتــاد. ٝ
ٗتُعوّ اهوحِ ٞعوً٘ ٟقعٔا اإلهلرتُٗ ٛعو ٟغبل ٞاتعوً٘ـا اهدٗهٚـٞ
عّ قسازا اإلدزاد ف٘ز صدٗزٓا ًّ اهِا ٢اهعـاَ .
ًاد)22(ٝ
ٙت٘ا اهِا ٢اهعـاَ  ،بِا ً١عوـ ٟاقـرتاح اهوحِـ ، ٞتقـد ٍٙاهطوبـا إا
فوــظ األًــّ  ،أٗ إا اهــدٗي األجِبٚــ ، ٞإلدزاد األغــخاص أٗ اهلٚاُــا
بق٘ا ٍ٢اإلزٓاب اـاص ٞبٔـا  ،كٌـا ٙتـ٘ا باهتِطـٚق ًـع اهوحِـ ، ٞاهِظـس يف
طوبا اإلدزاد عو ٟقا ٌٞ٢اهعق٘با اه٘ازد ًّ ٝاهدٗي األجِبٚـ. ٞ
ٗجي أْ ٙلْ٘ تقد ٍٙاهطوبا اتِص٘ص عؤٚـا يف اهجقـس ٝاهطـابق، ٞ
أٗ اهِظس فٔٚا ً ،طتِدًا إا ت٘افس أضباب ًعق٘هٗ ٞأضظ ًِطقٚـ. ٞ
ًاد)21(ٝ
ٙت٘ا اهِا ٢اهعاَ  ،إهغا ١قساز اإلدزاد ٗزفع اضٍ اهػخ أٗ اهلٚاْ
اتدزد ًـّ قاٌ٢ـ ٞاهعق٘بـا فــ٘ز زفعـٕ ًـّ قـ٘ا ٍ٢فوـظ األًـّ أٗ ؾِـــٞ
اؾـصا١ا .
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ٗال مِع زفع اضٍ اهػخ أٗ اهلٚاْ اتـدزد ًـّ قـ٘ا ٍ٢فوـظ األًـّ
أٗ ؾِ ٞاؾصا١ا ًّ اؽـاذ اهدٗهـ ٞإجـسا١ا إدزاجـٕ عوـ ٟقاٌ٢ـ ٞاهعق٘بـا
مب٘ج قساز ًّ اهِا ٢اهعاَ بِا ً١عو ٟاقرتاح اهوحِـ. ٞ
ٗال خيطع اإلدزاد مب٘ج قـسازا فوـظ األًـّ أٗ ؾِـ ٞاؾـصا١ا ،
ًٗا ٙرتت عو ًّ ٕٚآثـاز  ،إا أ ٜغـلى ًـّ أغـلاي اهطعـّ أًـاَ قـاكٍ
اهدٗهٗ ، ٞهرٗ ٜاهػـأْ اهـتظوٍ ًِـٕ ٗفقـًا هوق٘اعـد ٗاإلجـسا١ا اتقــسزً ٝـّ
فوظ األًّ يف ٓرا اهػـأْ .
ٗيف ذاي صدٗز ذلـٍ ًـّ احمللٌـ ٞاتختصـ ٞيف اهدٗهـ ٞبإهغـا ١قـساز
اإلدزاد اهصادز ًّ اهِا ٢اهعاَ بِا ً١عو ٟاقرتاح اهوحِٙ ، ٞسفع اهِا٢ـ اهعـاَ
توقاٚ٢اً ٗبص٘ز ٝف٘ز ٞٙاضٍ اهػخ أٗ اهلٚاْ اتدزد ًّ قا ٌٞ٢اهعق٘با .
ٗٙتوق ٟاهِا ٢اهعاَ اهتظوٌا اتقدً ًّ ٞذٗ ٜاهػأْ إلهغا ١اهقـسازا
اهصادز ًِٕ ٝبِا ً١عو ٟاقرتاح اهوحُِٙٗ ، ٞرٚـى اهِا٢ـ اهعـاَ ٓـرٖ اهتظوٌـا
إا اهوحِ ، ٞهسفع ت٘صٚاتٔا إه ٕٚبػأُٔا هٚت٘ا اهبت فٔٚا ٗ ،فقاً هوٌ٘اعٚـد
ٗاإلجسا١ا اهيت ٙصدز بتردٙدٓا قساز ًِٕ ٙٗ .ت٘ا اهِا ٢اهعاَ إهغا ١قـساز
اإلدزاد ٗزفع اضٍ اهػخ أٗ اهلٚاْ اتدزد ًّ قا ٌٞ٢اهعق٘با إذا قدبٍز أُـٕ
ال ٘ٙجد أ ٜأضاع إلبقا ١اهػخ أٗ اهلٚاْ ًُدزجاً عو ٟقا ٌٞ٢اهعق٘با .
ٗجي٘ش هوِا ٢اهعاَ ًّ توقاُ ١جطٕ أٗ بِا ً١عو ٟاقرتاح اهوحِ ، ٞإهغـا١
قساز اإلدزاد ٗزفع اضٍ اهػـخ أٗ اهلٚـاْ اتـدزد ًـّ قاٌ٢ـ ٞاهعق٘بـا إذا
قدبٍز إُٔ ال ٘ٙجـد أ ٜأضـاع إلبقـا ١اهػـخ أٗ اهلٚـاْ ًُـدزجاً عوـ ٟقاٌ٢ـٞ
اهعق٘با ٗ ،ذهم مبساعاً ٝا تسفعٕ اهوحِ ٞإه ًّ ٕٚت٘صٚا يف ٓرا اهػأْ .
ٗٙرتت عو ٟإهغـا ١قـساز اإلدزاد إهغا ١كاف ٞاآلثاز اتستبط ٞبــٕ .
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ُٗٙصــدز اهِا ٢ـ اهعــاَ اهق٘اعــد ٗاإلجــسا١ا اهالشًــ ٞهتِجٚــر األذلــاَ
اتِص٘ص عؤٚا يف ٓرٖ اتــاد. ٝ
ًاد)22(ٝ
تت٘ا اهوحِ ٞاهتِطٚق ًع اؾٔا اؿلً٘ٗ ٞٚاؾٔا اهسقاب ٞٚإلصـداز
اهتعوٌٚا ٗاهتعاً ٍٚهوٌؤضطا اتاهٗ ٞٚاألعٌاي ٗاتّٔ لـري اتاهٚـ ٞاحملـددٝ
ٗاتِظٌــا لــري ا ادفــ ٞهوــسبح بػــأْ تِجٚــر قــسازا اإلدزاد ٗ ،إهغأ٢ــا ،
ٗاآلثـاز اترتتبــ ٞعو ٟذهم ٗ ،إاطاز اهِا ٢اهعـاَ بِتا٢خ اهتِطٚـق .
ًاد)23(ٝ
عوــ ٟكافــ ٞاتخــاطبني بأذلــاَ ٓــرا اهقــاُْ٘ ٗ ،عوــٗ ٟجــٕ اـصــ٘ص
اتؤضطا اتاهٗ ٞٚاألعٌاي ٗاتّٔ لري اتاه ٞٚاحملددٗ ٝاتِظٌا لـري ا ادفـٞ
هوــسبح ً٘ ،افــا ٝاؾٔــا اهسقابٚــ ، ٞأٗ اهوحِــ ، ٞعطـ األذــ٘اي  ،باهتقــازٙس
اهدٗزٗ ٞٙبأ ٞٙأً٘ز قد تطـسأ أٗ تطـتحد عوـ ٟاؿـاال اتدزجـ ٞعوـ ٟقاٌ٢ـٞ
اهعق٘با ٗ ،أ ٞٙتقازٙس أاـس ٠تطوبٔا اؾٔا اهسقاب ٞٚأٗ اهوحِـ. ٞ
ًاد)24(ٝ
فٌٚا عدا ذـاال اإلدزاد اهصـادز ٝمب٘جـ قـسازا ًـّ فوـظ األًـّ
أٗ ؾِ ٞاؾصا١ا  ،هرٗ ٜاهػأْ اهطعّ يف اهقساز اهصادز بػأْ اإلدزاد عوٟ
قا ٌٞ٢اهعق٘با  ،أٗ ًد ًدتٕ ٗ ،إهغا ١قـساز اإلدزاد ٗزفـع االضـٍ ًـّ قاٌ٢ـٞ
اهعق٘با  ،أًاَ اهدا٢س ٝاؾِا ٞٚ٢مبرلٌ ٞاالضتِ٣ـا ٗ ،ذهم االي ضتني ً٘ٙـاً
ًّ تازٙخ اإلعـالْ .
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ًاد)25(ٝ
ٙرتت عو ٟقـساز اإلدزاد ٗط٘اي ًد ٝضسٙإُ اآلثـاز اآلتٚـ7 ٞ
أٗالً  7باهِطب ٞهوػخ اهطبٚع ٛاتـــدزد 7
 -0اإلدزاد عو ٟق٘ا ٍ٢اتِع ًّ ًغادز ٝاهدٗهٗ ٞتسق اه٘صــ٘ي .
ًِ -7ع لري اهقطس ًّ ٜدا٘ي اهدٗهـ ٞباضـتمِا ١اؿـاال اهـيت ُٙرـددٓا اهِا٢ـ
اهعاَ أٗ اهـيت ٙلـْ٘ فٔٚـا اهػـخ اتـدزد ًطو٘بـاً هوحٔـا أٗ اهطـوطا
اهعاً. ٞ
ٗٙت٘ا اهِا ٢اهعاَ اهتِطٚق ًع اهطوط ٞاتختصـ ، ٞهتردٙـد اؿـاال
اتطتمِاٗ ، ٝإصداز اهتعوٌٚا اـاص ٞبتِظـ ٍٚداـ٘ي األغـخاص اهـرُٙ ّٙعـدْٗ
ًّ ز ضا ١أٗ قاد ٝأٗ أعطا ١أٗ ً٘ظج ٛأ ٜكٚاْ ًدزد أٗ فٌ٘ع ٞأٗ ًِظٌـٞ
أٗ ًِػأً ٝدزج ٞإا أزاض ٛاهدٗه ٞأٗ اهعبـ٘ز اال ا .
 -2ضر ج٘اش اهطجس أٗ إهغا ٖ  ،أٗ ًِع إصداز جـ٘اش ضجـس جدٙـد .
 -1ػٌٚـد أً٘اي اهػخ اهطبٚع ٛاتـدزد .
 -2ذظس اهرتا ٚعٚاش ٝأٗ إذساش اهطالح ٗ ،إهغا ١اهرتا ٚإْ ُٗجـَـد .
 -3عدَ األٓو ٞٚهت٘ه ٛاه٘ظا ٢أٗ اتِاص اهعاًـٗ ٞفقاً تا ُٙرددٖ اهِا٢ـ اهعـاَ
بِا ً١عو ٟاقرتاح اهوحِــ. ٞ
ثاُٚاً  7باهِطبــ ٞهولٚــاْ اتــدزد 7
 -0ذـظــس اهلٚــاْ اتدزد .
 -7لوق األًاكّ اتخصص ٞهولٚاْ اتدزد ٗذظـس اجتٌاعاتـٕ .
 -2ذظـس مت٘ٙى أٗ مجع األً٘اي أٗ األغٚا ١هولٚاْ اتدزد  ،ض٘ا ً١بػلى ًباغس
أٗ لري ًباغــس .
 -1ػٌٚد أً٘اي اهلٚـاْ اتدزد ٗأًـ٘اي أعطا٢ـٕ .
 -2ذظس االُطٌاَ هولٚاْ اتدزد أٗ اهدع٘ ٝإا ذهم  ،أٗ اهرتٗٙخ هٕ  ،أٗ زفع
غعازاتــٕ .

- 76 -

ًاد)26(ٝ
ًع ًساعا ٝذق٘ق اهغري ذطّ اهِٚـ ، ٞجي عو ٟكـى غـخ  ،مبـا يف
ذهم اؾٔا اؿلً٘ٗ ٞٚاتؤضطا اتاهٗ ٞٚاألعٌاي ٗاتّٔ لري اتاه ٞٚاحملـددٝ
ٗاتِظٌا لري ا ادف ٞهوسبح ٗلريٓا ًّ اؾٔا ذا اهعالق ، ٞف٘زاً ٗبـدْٗ
تأاٚـس ٗ ،مبا ال جياٗش أزبعٗ ٞعػس ّٙضـاع ، ٞػٌٚـد كافـ ٞأًـ٘اي اهػـخ
أٗ اهلٚــاْ اتــدزد ًــّ قبــى فوــظ األًــّ أٗ ؾِــ ٞاؾــصا١ا  ،دْٗ اُتظــاز
اإلعالْ عّ اإلدزاد عو ٟقا ٌٞ٢اهعق٘بـا  ،كٌـا جيـ عؤٚـا ػٌٚـد أًـ٘اي
اهػخ أٗ اهلٚاْ اتدزد مب٘جـ قـساز ًـّ اهِا٢ـ اهعـاَ فـ٘ز اإلعـالْ عِـٕ
ٗذهم دْٗ إعالَ ًطبق ألًٌِٔ ٜا برهم .
ُٗٙرظس عو ٟاألغخاص ٗاؾٔا اتِص٘ص عؤٚا يف اهجقـس ٝاهطـابق، ٞ
ت٘فري أ ٞٙأً٘اي أٗ ادًا ًاه ٞٚأٗ ادًا أاس ٠ذا صو ، ٞبػلى ًباغس
أٗ لــري ًباغــس  ،باهلاًــى أٗ باالغــرتان ًــع لريٓــٍ  ،هصــاحل األغــخاص
أٗ اهلٚاُا اتدزجـ ٞأٗ اهلٚاُـا اتٌو٘كـ ٞـٍ  ،أٗ اهـيت ٙترلٌـْ٘ فٔٚـا
بػلى ًباغـس أٗ لـري ًباغـس  ،أٗ تـ٘فري أً ٜـّ ٓـرٖ األًـ٘اي أٗ اــدًا
اتاه ٞٚأٗ اـدًا األاس ٠ذا اهصو ، ٞهصـاحل األغـخاص ٗاهلٚاُـا اهـيت
تِ٘ب عٍِٔ  ،أٗ اهيت تعٌى بت٘ج ، ًٍِٔ ٕٚأٗ اضتالًٔا ًـٍِٔ  ،أٗ اهـدا٘ي
يف ًعاًوً ٞاهً ٞٚعٍٔ ً ،ا مل ٙلّ ِٓان إذٌْ ًطـبق ًـّ اهِا٢ـ اهعـاَ بِـاً١
عو ٟاقرتاح اهوحِــ. ٞ
ٗعِــد قاٗهــ ٞأً ٜــّ األغــخاص اتــدزجني أٗ اهلٚاُــا اتدزجــ، ٞ
أٗ اهلٚاُا اتٌو٘ك ، ٍ ٞأٗ اهيت ٙترلٌـْ٘ فٔٚـا بػـلى ًباغـس أٗ لـري
ًباغــس  ،اهقٚــاَ بــأً ٜعاًوــً ٞاهٚــ ٞأٗ اــدًا أاــس ٠ذا صــو ، ٞفعوــٟ
األغخاص ٗاؾٔا اتِص٘ص عؤٚا يف اهجقس ٝاألٗا ًّ ٓرٖ اتاد ، ٝػٌٚـد
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األًــ٘اي اهــيت ُترــاي هصــاحل األغــخاص ٗاهلٚاُــا اتدزجــ ، ٞمبحــسد إمتــاَ
اتعاًوٗ ، ٞضسع ٞإاطاز اهوحِ ٞكتاب ً ٞبرهم  ،الؽاذ اإلجسا١ا اتِاضبـ. ٞ
ًاد)11(ٝ
ؽت اؾٔا اهسقاب ٞٚمبساقبًٗ ٞتابع ٞتقٚد اتؤضطا اتاهٗ ٞٚاألعٌاي
ٗاتّٔ لري اتاه ٞٚاحملددٗ ٝاتِظٌا لـري ا ادفـ ٞهوـسبح  ،مبتطوبـا تطبٚـق
اؾصا١ا اتاه ٞٚاتطتٔدف ٞذا اهصو ٞمبلافر ٞاإلزٓاب ٗمت٘ٙوـٕ ًِٗـع مت٘ٙـى
اُتػاز أضور ٞاهدًاز اهػاًى ٗ ،اهتأكد ًّ اهتصأًـا بٔـا ٗ ،اؽـاذ اهتـدابري
اه٘قا ٞٚ٢اتِص٘ص عؤٚا يف اهقـاُْ٘ اتـِظٍ تلافرـ ٞلطـى األًـ٘اي ٗمت٘ٙـى
اإلزٓـاب .
ٗيف ذاي كاهج ٞتوم اتتطوبـا ًـّ قبـى اتؤضطـا اتاهٚـٗ ٞاألعٌـاي
ٗاتّٔ لري اتاه ٞٚاحملـددٗ ٝاتِظٌـا لـري ا ادفـ ٞهوـسبح ٙ ،لـْ٘ هوحٔـا
اهسقاب ٞٚتطبٚق اؾصا١ا اتِص٘ص عؤٚا يف اهقـاُْ٘ اتـِظٍ تلافرـ ٞلطـى
األً٘اي ٗمت٘ٙى اإلزٓاب ً ،ا مل  ِٙأ ٜقاُْ٘ آاـس عو ٟجصا١ا أغـد .
ٗجيـ ـ عوـــ ٟاؾٔـــا اهسقابٚـــ ٞعِـــد اهِظـــس يف طوـ ـ اهرتاـــٚ
أٗ اهتطــحٚى أٗ طوــ ػدٙــدٌٓا  ،اهترقــق ًــّ ٓ٘ٙــ ٞطاهــ اهتطــحٚى
ٗاتطــآٌني يف اهػــخ اتعِــ٘ ٜأٗ اهرتتٚــ اهقــاُُ٘ ٛاهطاهــ ٗإدازتــٕ
اهسٚ٢طٚـٗ ٞاتطتجٚد ّٙاؿقٚقٚني .
كٌا جي عو ٟاؾٔا اهسقاب ٞٚاؽاذ اهتدابري ٗاإلجسا١ا اهالشً ٞتِـع
األغخاص ٗاهلٚاُا اتدزج ًّ ٞاهتطحٚى أٗ اهرتا ٚأٗ ذٚاش ٝذصـ ٞيف
اهػخ اتعِ٘ ٜأٗ اهرتتٚـ اهقـاُُ٘ ٛاهطاهـ  ،أٗ اهقٚـاَ بـأً ٜـّ أعٌـاي
اإلداز ٝفٗ ، ٕٚإبالغ كى ًّ اهِا ٢اهعاَ ٗاهوحِـ ٞبـاإلجسا١ا اهـيت تتخـرٓا
تِجٚراً ألذلـاَ ٓرٖ اتــاد. ٝ
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ًاد)10(ٝ
ُٙردد اهِا ٢اهعاَ ًّ ٙت٘ا إداز ٝاألً٘اي اجملٌد ٝيف مجٚع األذـ٘اي
اهيت تقتط ٛفٔٚا طبٚع ٞتوم األً٘اي تعٚني ًّ ُٙدٙسٓـا .
ٗعوُٙ ًّ ٟعٚبٍّ هإلداز ٝأْ ٙتطوٍ األً٘اي اجملٌدُٙٗ ، ٝبادز إا جسدٓـا
عط٘ز ذٗ ٜاهػأْ ٗ مى عّ اهِٚاب ٞاهعاًـ. ٞ
ٗٙوتصَ ًـّ ُٙعـ ب ٍّٚهـإلداز ٝباحملافظـ ٞعوـ ٟاألًـ٘اي ٗعطـّ إدازتٔـا ،
ٗزدٓا ًع لوتٔا اتقب٘ض ، ٞطبقـاً هألذلـاَ اتقـسز ٝيف اهقـاُْ٘ اتـدُ ٛبػـأْ
اه٘كاه ٞيف أعٌاي اإلدازٗ ٝاه٘دٙعٗ ٞاؿساضٗ ، ٞذهم عو ٟاهِر٘ اهرٙ ٜصدز
بتِظ ٌٕٚقـساز ًّ اهِا ٢اهعـاَ .
ًاد)17(ٝ
فٌٚا عـدا ذـاال اإلدزاد بِـا ً ١عوـ ٟقـساز ًـّ فوـظ األًـّ أٗ ؾِـٞ
اؾصا١ا  ،جي٘ش تّ مشوٕ قساز اإلدزاد  ،أٗ ًّ ِ٘ٙب عِٕ  ،أْ ٙطوـ ًـّ
اهِا ٢اهعاَ اإلذْ باضـتعٌاي جـصً ١ـّ األًـ٘اي اجملٌـد ٝهتغطٚـ ٞاتصـسٗفا
األضاض ٞٚأٗ االضتمِا ٞٚ٢هٕ ٗتّ ٙع٘ ٍ ٗ ،اهيت تُدفع ًقابى اتـ٘اد اهغراٚ٢ـٞ
ٗاإلجيــاز ٗضــداد اهــد ْ٘ٙاتطــٌُ٘ ٞبــسّٓ عقــازٗ ٜاهعــالد اهطـ ٗاألدٗٙــٞ
ٗضداد اهطساٗ ٢أقطا اهتـأًني ٗزضـَ٘ اــدًا اهعاًـ ، ٞأٗ اهـيت تُـدفع
ًقابى أتعاب ًًِٔ ٞٚعق٘هٗ ، ٞاتصاز ٙاتتلبد ٝهقا ١تقد ٍٙادًا قاُُ٘ٞٚ
ٗاألتعــاب ٗاهسضــَ٘ اتتعوقــ ٞبــاؿج ٗاهصــٚاُ ٞاهعــادٙني هألًــ٘اي اجملٌــد، ٝ
أٗ أ ٞٙاهتصاًا أاــس. ٠
ٗإذا مل ٙتقدَ أ ًّ ٜذٗ ٜاهػأْ بطو هتغط ٞٚاتصـسٗفا األضاضـٞٚ
ٗاالضــتمِا ٞٚ٢اتِصــ٘ص عؤٚــا يف اهجقــس ٝاهطــابقٙ ، ٞــأذْ اهِا٢ــ اهعــاَ
باضتعٌاي جـص ًّ ١األً٘اي اجملٌد ٝهتغطٓ ٞٚرٖ اتصسٗفا .
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ٗيف مجٚع األذ٘اي ٙ ،لْ٘ اهصس بِا ً١عو ٟدزاضً ٞـّ اهوحِـ ٞؿاهـٞ
كى غخ ًدزد عو ٟذـدٖ .
ٗإذا كاْ اإلدزاد بقـساز ًـّ فوـظ األًـّ أٗ ؾِـ ٞاؾـصا١ا  ،جيـ٘ش
هوِا ٢اهعاَ ازض ٞاالاتصاصا اتِص٘ص عؤٚا يف ٓرٖ اتادٗ ٝفقاً هوق٘اعد
ٗاهط٘اب اهيت ُٙقـسزٓا فوظ األًــّ .
ُٗٙصدز اهِا ٢اهعاَ اهق٘اعد ٗاإلجـسا١ا اهالشًـ ٞهتِجٚـر أذلـاَ ٓـرٖ
اتــاد. ٝ
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