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 الفهـــــرس
 ثٌٚفقز ثٌّٛٝٛع

 3 0331ث١ٌّغجق ث٤ف٠ٌمٟ ٌقمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً 

 01 ثصفجل١ز فمٛق ثٌطفً 

ثٌذٌٚصٛوٛي ث٨مض١جًٞ ٨صفجل١ز فمٛق ثٌطفً دٖأنْ ثٕأضأٌثن ث٤ٟأفأجي فأٟ  

 ثٌَٕثعجس ثٌٍّْقز.
82 

ثٌذٌٚصٛوٛي ث٨مض١جًٞ ٨صفجل١ز فمٛق ثٌطفً دٖنْ د١ع ث٤ٟفجي ٚثّأضألأ٩ي  

 ث٤ٟفجي فٟ ثٌذلجء ٚفٟ ثٌّٛثه ث٦دجف١ز.
30 

دٌٚصٛوٛي ِٕع ٚلّع ِٚأاأجلأذأز ث٨صأؾأجً دأج٤ٕأنأجٗا ٚدأنأجٙأز ثٌإٔأْأجء 

ٚث٤ٟفجيا ثٌّىًّ ٨صفجل١ز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّأز ثٌأّإٔأعأّأز عأذأٌ 

 ث١ٌٕٟٛز

33 

دٌٚصٛوٛي ِىجفقز ص٠ٌٙخ ثٌّٙأجؽأ٠ٌأٓ عأٓ ٟأ٠ٌأك ثٌأذأٌ ٚثٌأذأقأٌ ٚثٌأؾأٛ 

ً ٨صفجل١ز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز ِّّ  ثٌّى
33 

 28 ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز ث٨ُِ ثٌّضقور ٌّىجفقز ثصفجل١ز 

(: ثصفجل١ز ِٕعّأز ثٌأاأّأً ثٌأوٌٚأ١أز دٖأنْ فأعأٌ  ّأٛث 028ث٨صفجل١ز ًلُ )

 0333 ٕىجي عًّ ث٤ٟفجي ٚث٦ؽٌثءثس ثٌف٠ًٛز ٌٍمٞجء ع١ٍٙج 
10 

(: ثصفجل١ز ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز دٖنْ ٌِثؽاز ثصأفأجلأ١أز 023ث٨صفجل١ز ًلُ )

 .8111فّج٠ز ث٤ِِٛز 
13 

 13 ( ثٌقو ث٤هٟٔ  ٌْٓ ث٨ّضنوثَ  032ثصفجل١ز )
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كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ

 0331 ٨ٚ  : ث١ٌّغجق ث٤ف٠ٌمٟ ٌقمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً 

 0333ٔٛفّذٌ  83دو  ثٌاًّ دٗ فٟ 
 

 ص١ّٙو

إْ ثٌوٚي ث٤ف٠ٌم١ز  عٞجء ِٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١زا ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق ٠ٚقًّ ثُّ "ث١ٌّغجق ث٤فأ٠ٌأمأٟ دٖأنْ فأمأٛق 

اإى صٞع فٟ ث٨عضذجً  ْ ١ِغجق ِٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز ٠مأٌ دْأّأٛ فأمأٛق ث٦ْٔأجْا ٚ ْ ثٌأّأ١أغأجق "  ًٚفج١٘ز ثٌطفً

ث٤ف٠ٌمٟ ٌقمٛق ث٦ْٔجْ ٚثٌٖاٛح لو ٔجهٜ ٚٚثفك عٍٝ  ْ ٌىً إْٔجْ وجفز ثٌأقأمأٛق ٚثٌأقأ٠ٌأجس ثٌأّأىأفأٌٛأز فأٟ ٘أيث 

ث١ٌّغجق هْٚ ص١١َّ ِٓ  ٞ ٔٛع ِغً ثٌاٌق  ٚ ثٌٍْٛ  ٚ ثٌؾِٕ  ٚ ثٌٍلز  ٚ ثٌو٠ٓ  ٚ ثٌٌ ٞ ث١ٌْجّٟا  ٚ  ٞ ً ٞ آمأٌا 

 ٚ ث٤ًٙ ثٌمِٟٛ  ٚ ث٨ؽضّجعٟ  ٚ ثٌغٌٚر  ٚ ث٩١ٌّها  ٚ  ٞ ٚٝع آمٌاٚإى صيوٌ دج٦ع٩ْ دٖنْ فمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطأفأً 

ثٌيٞ صذٕضٗ ثٌؾّا١ز ثٌا١ِّٛز ٌٌؤّجء هٚي ٚفىِٛجس ِٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١أز فأٟ  )AHG/ST.4 REV.1) ث٤ف٠ٌمٟ

ثٌأيٞ ثعأضأٌف  ١ٌٛ٠0313أٛ  81إٌٝ  ١ٌ01ذ٠ٌ١ج فٟ ثٌفضٌر ِٓ   –هًٚر ثٔامجه٘ج ثٌاجه٠ز ثٌْجهّز عٌٖر فٟ ٌِٛٔٚف١ج 

 دجٌقجؽز إٌٝ ثصنجى ث٦ؽٌثءثس ثٌّٕجّذز ٌضٖؾ١ع ٚفّج٠ز فمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً ث٤ف٠ٌمٟ.

 

ٚإى ص٩فع دمٍك  ْ ٚٝع ِاعُ ث٤ٟفجي ث٤فجًلز مط١ٌثً دْذخ ثٌاٛثًِ ثٌف٠ٌور ٌأعأٌٚفأٙأُ ث٨ؽأضأّأجعأ١أز ٚث٨لأضأٚأجه٠أز 

ٚثٌغمجف١زا ٚثٌعٌٚف ثٌضم١ٍو٠ز ٚث٦ّٔجة١زا ٚثٌىٛثًط ثٌطذ١ا١زا ٚثٌَٕثعجس ثٌٍّْقزا ٚث٨ّضل٩يا ٚثٌؾٛعا ٚدْذخ عوَ 

 ثٌٕٞؼ ثٌذؤٟ ٚثٌامٍٟ ٌٍطفً فئٔٗ ٠قضجػ ٌّٞجٔجس ًٚعج٠ز مجٙز.

 

ٚإى صمٌ  ْ ثٌطفً ٠قضً ِىجٔز ِض١َّر ٚف٠ٌور فٟ ثٌّؾضّع ث٤ف٠ٌمٟا ٚ ٔٗ ِٓ  ؽً ثٌض١ّٕز ثٌىجٍِز ٚثٌّضٕجّمز ٌٖن١ٚضٗ 

 ٠ؾخ  ْ ٠ّٕٛ ثٌطفً فٟ د١تز  ٠ٌّز فٟ ؽٛ ِٓ ثٌْاجهر ٚثٌقخ ٚثٌضفجُ٘. –

 

٠قضجػ إٌٝ ث٘ضّجَ مجٗ ف١ّج ٠ضأاأٍأك دأجٌٚأقأز ٚثٌأضإٔأّأ١أز   –دْذخ ثفض١جؽجس ّٖٔٛ ثٌذؤٟ ٚثٌامٍٟ   –ٚإى صمٌ  ْ ثٌطفً 

ثٌذو١ٔز ٚثٌام١ٍز ٚث٤م٩ل١ز ٚث٨ؽضّجع١زا ٠ٚقضجػ إٌٝ ثٌقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز فٟ ؽٛ ِٓ ثٌق٠ٌز ٚثٌىٌثِز ٚث٤ِجْاٚإى صأنمأي 

فٟ ث٨عضذجً فٞجةً ١ٌِثعٙج ثٌغمجفٟا ٚثٌنٍف١ز ثٌضج٠ًن١زا ٚل١ُ ثٌقٞجًر ث٤ف٠ٌم١ز ثٌضٟ ٠ؾخ  ْ صٍُٙ ٚص١َّ صفى١ٌ٘ج فٟ 

 ِفَٙٛ فمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً.

 

ٚإى صنمي فٟ ث٨عضذجً  ْ صٖؾ١ع ٚفّج٠ز فمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً صفٌٛ ويٌه ثٌم١جَ دٛثؽذجس ِٓ ؽجٔخ ثٌؾ١ّعاٚإى صؤوأو 

ِؾوهثً عٍٝ ث٨ٌضَثَ دّذجها فمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً ثٌٛثًهر فٟ ث٦ع٩ْ ٚث٨صفجل١جس ٚثٌّٛثع١ك ث٤مٌٜ ٌّٕأعأّأز ثٌأٛفأور 

ث٤ف٠ٌم١ز ِٕٚعّز ث٤ُِ ثٌّضقورا ٚعٍٝ ٚؽٗ ثٌنٚٛٗ ثصفجل١ز ث٤ُِ ثٌّضقور دٖنْ فمٛق ثٌطفًا ٚإع٩ْ ًؤّجء هٚي 

 ٚفىِٛجس ِٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز دٖنْ فمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً ث٤ف٠ٌمٟ.

 

 :لو ثصفمش عٍٝ ِج ٠ٍٟ

 ثٌؾَء ث٤ٚي

 ثٌقمٛق ٚثٌٛثؽذجس

 ثٌفًٚ ث٤ٚي

 فمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً

 0ِجهر 

 ثٌضَثِجس ثٌوٚي ث٤ٌٟثف

صمٌ ثٌوٚي  عٞجء ِٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق دجٌقمٛق ٚثٌق٠ٌجس ٚثٌٛثؽذجس ثٌٛثًهر فأٟ ٘أيث  .0

ث١ٌّغجقا ٚصضاٙو دجصنجى ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌٍِز ٚفمجً ٌوّجص١ٌ٘ج ٚ فىجَ ٘يث ث١ٌّغجق ٚث٦ؽٌثءثس ثٌض٠ٌٖا١ز ٚث٦ؽٌثءثس 

 ث٤مٌٜ ث٩ٌٍِز ٌضفا١ً  فىجَ ٘يث ث١ٌّغجق

٨ ٠ؤعٌ ٕب فٟ ٘يث ث١ٌّغجق عٍٝ  ٞ  فىجَ صىْٛ  وغٌ صنع١ٌثً ٦هًثن فمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً ثٌٛثًهر فٟ لٛث١ٔٓ   .2

 .ثٌوٌٚز ثٌطٌفا  ٚ فٟ  ٞ ثصفجل١ز ه١ٌٚز  مٌٜا  ٚ ثصفجل١ز ّج٠ًز ثٌّفاٛي فٟ صٍه ثٌوٌٚز
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٨ ٠ضُ صٖؾ١ع  ٞ عٌف  ٚ صم١ٍو  ٚ عجهر عمجف١ز  ٚ ه١ٕ٠ز صضٕجلٜ ِع ثٌقمٛق ٚثٌٛثؽذجس ٚث٨ٌضَثِجس ثٌٛثًهر  .3

 .فٟ ٘يث ث١ٌّغجق فْخ ِوٜ ٘يث ثٌضٕجلٜ

 8ِجهر 

 صا٠ٌف ثٌطفً

 .ثٌطفً ٘ٛ وً إْٔجْ صقش ّٓ ثٌغجِٕز عٌٖر –٤غٌثٛ ٘يث ث١ٌّغجق 

 3ِجهر 

 عوَ ثٌض١١َّ

٠ىْٛ ِٓ فك وً ٟفً ثٌضّضع دجٌقمٛق ٚثٌق٠ٌجس ثٌضٟ ٠مٌ٘ج ٠ٚىفٍٙج ٘يث ث١ٌّغجق دٌٚف ثٌٕعٌ عٓ ثٌاٌق  ٚ ثٌٍأْٛ  ٚ 

ثٌؾِٕ  ٚ ثٌٍلز  ٚ ثٌو٠جٔز  ٚ ث٢ًثء ث١ٌْج١ّز  ٚ ث٢ًثء ث٤مٌٜ  ٚ ث٤ًٙ ثٌمِٟٛ ٚث٨ؽضّجعٟ  ٚ ثٌغٌٚر  ٚ ثٌأّأ١أ٩ه  ٚ 

 . ٞ ٚٝع آمٌ ٌٛثٌوٞ ثٌطفً  ٚ  ١ٙٚجةٗ ثٌمج١١ٔٛٔٓ

 3ِجهر 

 ِٚجٌـ ثٌطفً ثٌّغٍٝ

 .فٟ وجفز ث٤فاجي ثٌضٟ صضاٍك دجٌطفً ٚثٌضٟ ٠ضاٙو دٙج  ٞ ٕن٘  ٚ ؽٙز صنمي ِٚجٌـ ثٌطفً ثٌّغٍٝ ث٨عضذجً ث٤ٚي .0

٠ضُ صٛف١ٌ ثٌفٌٙز  –فٟ وجفز ث٦ؽٌثءثس ثٌمٞجة١ز  ٚ ث٦هث٠ًز ثٌضٟ صؤعٌ عٍٝ ثٌطفً ثٌمجهً عٍٝ إدوثء آًثةٗ ثٌنجٙز  .8

ٌّْجع آًثء ثٌطفًا إِج دٖىً ِذجٌٕ  ٚ ِٓ م٩ي ِّغً ٠َٔٗ وطٌف فٟ ث٦ؽٌثءثسا ٚصٛٝع صٍه ث٢ًثء فٟ ث٨عضذجً 

 .ِٓ لذً ثٌؾٙز ىثس ثٌٍٚز ٚفمجً ٤فىجَ ثٌمجْٔٛ ثٌّٕجّخ

 2ِجهر 

 ثٌذمجء ٚثٌض١ّٕز

 .٠ىْٛ ٌىً ٟفً فك  ١ًٙ فٟ ثٌق١جرا ٠ٚقّٟ ثٌمجْٔٛ ٘يث ثٌقك .0

 .دمجء ٚفّج٠ز ٚص١ّٕز ثٌطفً –إٌٝ  لٚٝ فو ِّىٓ  –صىفً ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق  .8

 .٨ ٠ٚوً فىُ دج٦عوثَ فٟ ثٌؾٌثةُ ثٌضٟ ٠ٌصىذٙج ث٤ٟفجي  .3

 3ِجهر 

 ث٨ُّ ٚثٌؾ١ْٕز

 .٠ىْٛ ِٓ فك وً ٟفً ِٕي ٩١ِهٖ  ْ ٠ىْٛ ٌٗ ثُّ .0

 .٠ضُ صْؾ١ً وً ٟفً فًٛ ٨ٚهصٗ .8

 .٠ىْٛ ِٓ فك وً ٟفً  ْ ٠ىضْخ ؽ١ْٕز  .3

صضاٙو ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق دّٞجْ  ْ صاضٌف ص٠ٌٖاجصٙج ثٌوّض٠ًٛز دجٌّذجها ثٌضٟ عٍٝ  ّجّٙج ٠ىضْخ  .3

ثٌؾ١ْٕز ِٓ  ٞ هٌٚز  مٌٜ ٚفمجً  –عٕو ٨ٚهصٗ  –ثٌطفً ؽ١ْٕز ثٌوٌٚز ثٌضٟ ٌٚو فٟ إل١ٍّٙج إىث ٌُ ٠ّٕـ 

 .ٌمٛث١ٕٔٙج

 1ِجهر 

 ف٠ٌز ثٌضاذ١ٌ

٠ىفً ٌىً ٟفً لجهً عٍٝ إدوثء آًثةٗ ثٌنجٙز فك ثٌضاذ١ٌ عٓ آًثةٗ دق٠ٌز فٟ وجفز ثٌأّأْأجةأًا ٚ ْ ٠أاأٍأٓ آًثةأٗ ٟأذأمأجً 

 .ٌٍم١ٛه ثٌضٟ ٠مًٌ٘ج ثٌمجْٔٛ

 2ِجهر 

 ف٠ٌز ث٨ًصذجٟ دج٢م٠ٌٓ

 .٠ىْٛ ٌىً ٟفً ثٌقك فٟ ث٨ًصذجٟ دج٢م٠ٌٓا ٚف٠ٌز ثٌضؾّع ثٌٍّْٟ دّج ٠ضفك ِع ثٌمجْٔٛ
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 3ِجهر 

 ف٠ٌز ثٌفىٌ ٚث١ٌٌّٞ ٚثٌو٠جٔز

 ٠ىْٛ ٌىً ٟفً ثٌقك فٟ ف٠ٌز ثٌفىٌ ٚث١ٌٌّٞ ٚثٌو٠جٔز. .0

ث٨ٌضَثَ دضٛف١ٌ ثٌضٛؽ١ٗ ٚث٦ٌٕثف عٕو ِّجًّز ٘يٖ  –فْخ ثٌقجٌز  –عٍٝ ث٢دجء ٚث١ٙٚ٤جء ثٌمج١١ٔٛٔٓ  .8

 .ثٌقمٛقا ِع ثٌٛٝع فٟ ث٨عضذجً لوًثس ثٌّٕٛا ٚ فًٞ ِٚجٌـ ثٌطفً

دضٛف١ٌ ثٌضٛؽ١ٗ ٚث٦ٌٕثف عٕو  –فْخ ثٌقجٌز  –صقضٌَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضَثَ ثٌٛثٌو٠ٓ ٚث١ٙٚ٤جء ثٌمج١١ٔٛٔٓ  .3

 .ثٌضّضع دٙيٖ ثٌقمٛق ٟذمجً ٌٍمٛث١ٔٓ ٚث١ٌْجّجس ثٌّق١ٍز

 01ِجهر 

 فّج٠ز ثٌن١ٙٛٚز

٨ ٠ضاٌٛ ٟفً ٌٍضومً ثٌضاْفٟ  ٚ غ١ٌ ثٌٌّٖٚع فٟ م١ٙٛٚضٗ  ٚ د١ش  ٌّصٗ  ٚ ٌِث٩ّصٗا  ٚ ٠ىْٛ عٌٝز ٌٍضٙؾأُ 

عٍٝ ٌٕفٗ  ٚ ّّاضٗا دٌٖٟ  ْ ٠ىْٛ ٣ٌدجء  ٚ ث١ٙٚ٤جء ثٌمج١١ٔٛٔٓ ثٌقك فٟ ِّجًّز ث٦ٌٕثف ثٌّامٛي عٍٝ ّأٍأٛن 

 . ٟفجٌُٙا ٠ٚىْٛ ٌٍطفً ثٌقك فٟ فّج٠ز ثٌمجْٔٛ ٝو ِغً ٘يث ثٌضومً  ٚ ثٌضٙؾُ

 00ِجهر 

 ثٌضا١ٍُ

 ٠ىْٛ ٌىً ٟفً ثٌقك فٟ ثٌضا١ٍُ .0

 :٠ٛؽٗ صا١ٍُ ثٌطفً إٌٝ  .2

 .ٓصٖؾ١ع ٚص١ّٕز ٕن١ٚز ثٌطفً ِٚٛث٘ذٗ ٚلوًثصٗ ثٌذو١ٔز ٚثٌام١ٍز إٌٝ  لٚٝ فو ِّى 

  صٖؾ١ع ثفضٌثَ فمٛق ث٦ْٔجْ ٚثٌق٠ٌجس ث٤ّج١ّز دج٦ٕجًر عٍٝ ٚؽٗ ثٌنٚٛٗ إٌٝ صٍه ثٌقمٛق

ثٌٛثًهر فٟ  فىجَ ثٌّٛثع١ك ث٤ف٠ٌم١ز ثٌّنضٍفز دٖنْ فمٛق ث٦ْٔجْ ٚثٌٖاٛحا ٚإع٩ْ ٚثصفجل١جس 

 .فمٛق ث٦ْٔجْ ثٌو١ٌٚز

 .ثٌّقجفعز عٍٝ صم٠ٛز ث٤م٩ل١جس ٚثٌم١ُ ثٌضم١ٍو٠ز ٚثٌغمجفجس ث٤ف٠ٌم١ز ث٠٦ؾجد١ز 

  إعوثه ثٌطفً ٌق١جر ثٌّْت١ٌٛز فٟ ِؾضّع فٌ صْٛهٖ ًٚؿ ثٌضفجُ٘ ٚثٌضْجِـ ٚثٌقٛثً ٚث٨فضٌثَ ثٌّضذجهي

 .ٚثٌٚوثلز د١ٓ وجفز ثٌٖاٛح ٚثٌؾّجعجس ثٌاٌل١ز ٚثٌمذ١ٍز ٚثٌو١ٕ٠ز

 ّٟثٌّقجفعز عٍٝ ث٨ّضم٩ي ثٌٟٕٟٛ ٚثٌضىجًِ ث٦ل١ٍ. 

 .ٟصٖؾ١ع ٚصقم١ك ثٌٛفور ٚثٌضٞجِٓ ث٤ف٠ٌم 

 .ص١ّٕز ثفضٌثَ ثٌذ١تز ٚثٌّٛثًه ثٌطذ١ا١ز 

 صٖؾ١ع صفُٙ ثٌطفً ٌٍإج٠ز ثٌٚق١ز ث١ٌٚ٤ز. 

صضني ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق وجفز ث٦ؽٌثءثس ث٩ٌّةّز دٙوف صقم١ك ث٦هًثن ثٌىجًِ ٌٙيث ثٌقكا ٚعٍٝ ٚؽٗ  .3

 :ثٌنٚٛٗ

 .ّٟصمَٛ دضٛف١ٌ ثٌضا١ٍُ ث٦ٌَثِٟ ث٤ّج 

 صمَٛ دضٖؾ١ع صط٠ٌٛ ثٌضا١ٍُ ثٌغجٔٛٞ فٟ  ٕىجٌٗ ثٌّنضٍفزا ٚؽاٍٗ ِؾج١ٔجً دٖىً صو٠ًؾٟ ِٚضجفجً ٌٍؾ١ّع. 

 .صمَٛ دؾاً ثٌضا١ٍُ ثٌؾجِاٟ ِضجفجً ٌٍؾ١ّع عٍٝ  ّجُ ثٌموًثس دىجفز ثٌّٛجةً ث٩ٌّةّز 
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 صمَٛ دجصنجى ث٦ؽٌثءثس ثٌضٟ صٖؾع عٍٝ ثٌقًٞٛ ثٌّٕضعُ فٟ ثٌّوثًُا ٚصم١ًٍ ِاو٨س ث٨ٔمطجع. 

  ٓصمَٛ دجصنجى ث٦ؽٌثءثس ثٌنجٙز ف١ّج ٠ضاٍك دج٤ٟفجي ث٦ٔجطا ٚث٤ٟفجي ثٌّٛ٘ٛد١ٓ ٚث٤ٟفجي ثٌّق١ٌِٚ

 .ٌّٞجْ إصجفز ثٌضا١ٍُ ثٌّضْجٚٞ ٌىجفز ٌٕثةـ ثٌّؾضّع

فٟ ثمض١جً  –فْخ ثٌقجٌز  –صقضٌَ ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق فمٛق ٚٚثؽذجس ث٢دجء ٚث١ٙٚ٤جء ثٌمج١١ٔٛٔٓ  .3

ِوثًُ  ٟفجٌُٙ غ١ٌ صٍه ثٌضٟ صٕٖتٙج ثٌٍْطجس ثٌاجِز ٚثٌضٟ صضفك ِع  هٔٝ ثٌّمج١٠ِ ثٌضٟ صمٌ٘ج ثٌوٌٚزا 

 .ٌّٞجْ ثٌضا١ٍُ ثٌو٠ٕٟ ٚث٤م٩لٟ ٌٍطفً دجٌقو ثٌيٞ ٠ضٕجّخ ِع لوًثس ثٌطفً

صضني ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق وجفز ث٦ؽٌثءثس ثٌّٕجّذز ٌّٞجْ ِاجٍِز ثٌطفً ثٌيٞ ٠نٞع ٌٍضنه٠خ ثٌّوًّٟ   .5

 . ٚ ِٓ ثٌٛثٌو٠ٓ دٖىً إْٔجٟٔا ٚدجفضٌثَ ٌٍىٌثِز ث٩ٌٍِّز ٌٍطفًا ٚدّج ٠ضفك ِع ٘يث ث١ٌّغجق

٠ىْٛ ٌوٜ ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق وجفز ث٦ؽٌثءثس ثٌّٕجّذز ٌّٞجْ  ْ ٠ىْٛ ٌوٜ ث٤ٟفجي ثٌي٠ٓ  ٙذقٛث  .3

 .فٛثًِ لذً إوّجي صا١ٍُّٙ فٌٙز ِٛثٍٙز صا١ٍُّٙ عٍٝ  ّجُ لوًثصُٙ ثٌفٌه٠ز

٨ ٠فٌْ  ٞ ؽَء ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر عٍٝ  ٔٗ صومً فٟ ف٠ٌز ث٤فٌثه ٚث١ٌٙتجس فٟ إٖٔجء ٚإهثًر ثٌّؤّْجس  .1

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٚصضفك ( 1)ثٌضا١ّ١ٍز دّٛؽخ ٌِثعجر ثٌّذجها ثٌٛثًهر فٟ ثٌفمٌر 

 .ِضطٍذجس ثٌضا١ٍُ ثٌيٞ ٠موَ فٟ ِغً ٘يٖ ثٌّؤّْجس دجٌقو ث٤هٔٝ ٌٍّمج١٠ِ ثٌضٟ صٞاٙج ثٌوٚي .2

 08ِجهر 

 ٚلش ثٌفٌثغ ٚثٌضٌف١ٗ ٚث٤ٖٔطز ثٌغمجف١ز

صمٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دقك ثٌطفً فٟ ثٌٌثفزا ٚٚلش ثٌفٌثغا ٚثٌّٖجًوز فٟ ثٌٍاخا ٚث٤ٖٔطز ثٌضٌف١ٙ١ز ثٌّٕجّذأز  .0

 .ٌْٓ ثٌطفًا ٚثٌّٖجًوز دق٠ٌز فٟ ثٌق١جر ثٌغمجف١ز ٚثٌفْٕٛ

2.  

صقضٌَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ٚصٖؾع عٍٝ فك ثٌطفً فٟ ثٌّٖجًوز ثٌىجٍِز فٟ ثٌق١جر ثٌغمجف١ز ٚثٌف١ٕزا ٚصٖأؾأع عأٍأٝ 

 .صٛف١ٌ ثٌفٌٗ ث٩ٌّةّز ٚثٌّضْج٠ٚز فٟ ث٤ٖٔطز ثٌغمجف١ز ٚثٌف١ٕز ٚثٌضٌف١ٙ١ز ٚ ٖٔطز ٚلش ثٌفٌثغ

 03ِجهر 

 ث٤ٟفجي ثٌّاجلْٛ

٠ىْٛ ٌىً ٟفً ِاجق عم١ٍجً  ٚ دو١ٔجً ثٌقك فٟ إؽٌثءثس مجٙز ٌٍقّج٠ز صض٩ءَ ِع فجؽجصٗ ثٌأذأؤأ١أز ٚث٤مأ٩لأ١أزا  .0

 .ٚفٝ ظً ظٌٚف صّٞٓ وٌثِضٗا ٚصٖؾع عٍٝ ثعضّجهٖ عٍٝ ٔفْٗا ٚثٌّٖجًوز ثٌٕٖطز فٟ ثٌّؾضّع

2.  

ثٌأّأْأجعأور   –ٟذمجً ٌٍّٛثًه ثٌأّأضأجفأز  –  صىفً ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق ٌٍطفً ثٌّاجق ٌٍّْٚت١ٌٛٓ عٓ ًعج٠ضٗ

ثٌضٟ ص٩ةُ فجٌز ثٌطفًا ٚعٍٝ ٚؽٗ ثٌنٚٛٗ ّٝجْ  ْ ٠ىْٛ ٌأوٜ ثٌأطأفأً ثٌأّأاأجق ثٌأفأٌٙأز فأٟ ثٌأضأو٠ًأخا 

ٚث٦عوثه ٌٍاًّا ٚفٌٗ ثٌضٌف١ٗ دجٌٖىً ثٌيٞ ٠ؤهٜ دجٌطفً إٌٝ  ْ ٠قمك  لٚٝ صىجًِ ثؽضّجعٟ ِّىٓا ٚص١ّٕضٗ 

 .فٌه٠جً ٚعمجف١جً ٚ م٩ل١جً 

3.  

صْضنوَ ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق ِٛثًه٘ج ثٌّضجفز دٙوف صقم١ك ثٌضٛثفك ثٌىأجِأً دٖأىأً صأو٠ًأؾأٟ ٌأٍأٖأنأ٘ 

ثٌّاجق ى١ٕ٘جً ٚدو١ٔجً ٌٍضقٌن ٚهمٛي ث٤ِجوٓ ثٌاجِز ٚث٤ِجوٓ ث٤مٌٜ ثٌأضأٟ ٠أؾأٍٛ ٌأٍأّأاأجلأ١أٓ همأٌٛأٙأج دٖأىأً 

 .ٌِٖٚع
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 03ِجهر 

 ثٌٚقز ٚثٌنوِجس ثٌٚق١ز

 .٠ىْٛ ٌىً ٟفً ثٌقك فٟ ثٌضّضع دنفًٞ فجٌز ِّىٕز ثٌضقم١ك ٌٍٚقز ثٌذو١ٔز ٚثٌام١ٍز ٚثٌٌٚف١ز .0

 :صضاٙو ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق دّضجداز ثٌضٕف١ي ثٌىجًِ ٌٙيث ثٌقكا ٚصضني عٍٝ ٚؽٗ ثٌنٚٛٗ إؽٌثءثس  .2

 ٌضم١ًٍ ِاوي ٚف١جس ث٤ٟفجي. 

  ٌّٞجْ صٛف١ٌ ثٌّْجعور ٚثٌٌعج٠ز ثٌٚق١ز ثٌطذ١ز ث٩ٌٍِز ٌىجفز ث٤ٟفأجيا ِأع ثٌأضأنوأ١أو عأٍأٝ صإٔأّأ١أز ثٌأٌعأج٠أز

 .ثٌٚق١ز ث١ٌٚ٤ز

 ٌّٞجْ صٛف١ٌ ثٌضلي٠ز ثٌىجف١ز ١ِٚجٖ ثٌٌٖح ث٢ِٕز. 

 ٌّىجفقز ثٌٌّٛ ّٚٛء ثٌضلي٠ز فٟ إٟجً ثٌإج٠ز ثٌٚق١ز ث١ٌٚ٤ز عٓ ٠ٌٟك صطذ١ك ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّٕجّذز. 

 ٌّٞجْ ثٌٌعج٠ز ثٌٚق١ز ثٌّٕجّذز ٥ٌِٙجس ثٌٌّٝاجس ٚث٩ٌصٟ ٠ٕضعٌْ ِٛث١ٌو. 

 ٌضط٠ٌٛ ثٌٌعج٠ز ثٌٚق١ز ثٌٛلجة١ز ٚثٌغمجفز ث٠ٌّ٤ز ٚصٛف١ٌ ثٌنوِجس. 

 ٦هِجػ دٌثِؼ ثٌنوِجس ثٌٚق١ز ث٤ّج١ّز فٟ مط٠ ثٌض١ّٕز ثٌم١ِٛز. 

  ث٢دأجء ٚث٤ٟأفأجي ٚثٌأّإٌٔأو٠أٓ ث٨ؽأضأّأجعأ١أ١أٓ   –ٚعٍٝ ٚؽٗ ثٌأنأٚأٛٗ   –ٌّٞجْ  ْ وجفز لطجعجس ثٌّؾضّع

ٚثٌاج١ٍِٓ فٟ ثٌّؾجي ث٨ؽضّجعٟ لو ٔجٌٛث ث٦ع٩َ ٚثٌّْجٔور ٨ّأضأنأوثَ ثٌأّأاأجًف ث٤ّأجّأ١أز دٚأقأز ثٌأطأفأًا 

ٚصلي٠ضٗا ١َِّٚثس ثٌٌٝجعز ثٌطذ١ا١زا ٚثٌٚقز ثٌاجِزا ٚثٌٚقز ثٌذ١ت١زا ِٕٚع ثٌقٛثهط ث١ٌٌَّٕزا ٚثٌأقأٛثهط 

 .ث٤مٌٜ

  ٌّٞجْ ثٌّٖجًوز ثٌفاجٌز ِٓ ثٌّٕعّجس غ١ٌ ثٌقى١ِٛزا ٚثٌؾّا١جس ثٌّق١ٍزا ٚثٌْىجْ ثٌّْضف١و٠ٓ ِٓ صأنأطأ١أ٠

 .ٚإهثًر دٌٔجِؼ ثٌنوِز ث٤ّج١ّز ٥ٌٟفجي

  ٍٟفٟ ص١ّٕز ثٌإج٠ز ثٌٚأقأ١أز ث٤ٌٚأ١أز   –عٓ ٠ٌٟك ثٌّٛجةً ثٌف١ٕز ٚثٌّج١ٌز   –ٌوعُ صاذتز ِٛثًه ثٌّؾضّع ثٌّق

 .دج٤ٟفجي

 

 02ِجهر 

 صٖل١ً ث٤ٟفجي

صضُ فّج٠ز وً ٟفً ِٓ وجفز  ٕىجي ث٨ّضل٩ي ث٨لضٚجهٞا ِٚٓ  هثء  ٞ عًّ ٠قضًّ  ْ ٠ٕطٛٞ عأٍأٝ مأطأًٛرا  .0

 . ٚ ٠ضاجًٛ ِع ثٌّٕٛ ثٌذؤٟ  ٚ ثٌامٍٟ  ٚ ثٌٌٚفٟ  ٚ ث٤م٩لٟ  ٚ ث٨ؽضّجعٟ ٌٍطفً

صضني ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق وجفز ث٦ؽٌثءثس ثٌض٠ٌٖا١ز ٚث٦هث٠ًز ث٩ٌّةّز ٌّٞجْ ثٌضٕف١ي ثٌىجًِ ٌٙيٖ ثٌّأجهر  .8

ثٌضٟ صلطٟ و٩ ِٓ ثٌمطجع١ٓ ثٌٌّّٟ ٚغ١ٌ ثٌٌّّٟ ٌٍاًّا ٚداو هًثّز ث٤فىجَ ىثس ثٌٍٚز ٌّٛثعأ١أك ِإٔأعأّأز 

 :ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز ثٌضٟ صضاٍك دج٤ٟفجيا صمَٛ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عٍٝ ٚؽٗ ثٌنٚٛٗ دّج ٠ٍٟ

  ٌثٌقو ث٤هٔٝ ٥ٌؽًٛ ٩ٌٌضقجق دنٞ عًّ –ِٓ م٩ي ثٌض٠ٌٖاجس  –صٛف١ 

 ًّثٌض٠ٌٖاجس ٌْجعجس ٚظٌٚف ثٌا ّٓ. 
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 ثٌامٛدجس ثٌّٕجّذز  ٚ ثٌؾَثءثس ث٤مٌٜ ٌّٞجْ ثٌضطذ١ك ثٌفاجي ٌٙيٖ ثٌّجهر ّٓ. 

 صٖؾ١ع ٌٖٔ ثٌّاٍِٛجس دٖنْ  مطجً صٖل١ً ثٌطفً عٍٝ وجفز لطجعجس ثٌّؾضّع 

 

 03ِجهر 

 ثٌقّج٠ز ٝو إّجءر ِاجٍِز ثٌطفً ٚصلي٠ضٗ

صضني ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق إؽٌثءثس ص٠ٌٖا١ز ٚإهث٠ًز ٚثؽضّجع١ز ٚصٌد٠ٛز ِا١ٕز ٌقّج٠ز ثٌطفً ِٓ وجفز  ٕىأجي   -1

ثٌضاي٠خا  ٚ ثٌّاجٍِز غ١ٌ ث٦ْٔج١ٔز  ٚ ث١ٌّٕٙزا ٚمجٙز ث٠٦يثء ثٌذؤٟ  ٚ ثٌامٍٟا  ٚ إّأجءر ثٌأّأاأجِأٍأزا دأّأج فأٟ ىٌأه 

 .ث٨عأأأأأأأأأأأأضأأأأأأأأأأأأوثء ثٌأأأأأأأأأأأأؾأأأأأأأأأأأإٔأأأأأأأأأأأأْأأأأأأأأأأأأٟ  عأأأأأأأأأأأإٔأأأأأأأأأأأأجء ًعأأأأأأأأأأأأج٠أأأأأأأأأأأأز ثٌأأأأأأأأأأأأطأأأأأأأأأأأأفأأأأأأأأأأأأً

صًّٖ ث٦ؽٌثءثس ثٌٛلجة١ز دّٛؽخ ٘يٖ ثٌّجهر ث٦ؽٌثءثس ثٌفاجٌز ٦ٖٔجء ٚفوثس ِضجداز مجٙز ٌضٛف١أٌ ثٌأوعأُ ثٌأ٩ٍَ  -2

ٌٍطفًا ٤ٌٚٚته ثٌي٠ٓ ٠مِْٛٛ عٍٝ ًعج٠ز ثٌطفًا ٚويٌه ث٤ٕىأجي ث٤مأٌٜ ٌأٍأٛلأج٠أز ِأٓ  ؽأً ثٌأضأاأٌف ٚث٦دأ٩غ عأٓ 

 .ثٌضقم١مجسا ِٚاجٌؾزا ِٚضجداز فج٨س إّجءر ِاجٍِز ٚإّ٘جي ثٌطفً

 01ِجهر 

 صطذ١ك عوثٌز ث٤فوثط

٠ىْٛ ِٓ فك وً ٟفً ِضُٙ  ٚ ِئخ دْذخ ِنجٌفز ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟ ِاجٍِز مجٙز صضفأك ِأع إفْأجُ ثٌأطأفأً  .0

 .دىٌثِضٗ ٚل١ّضٗا ٚثٌضٟ صمٛٞ ثفضٌثَ ثٌطفً ٌقمٛق ث٦ْٔجْ ٚثٌق٠ٌجس ث٤ّج١ّز ٣ٌم٠ٌٓ

 :عٍٝ ٚؽٗ ثٌنٚٛٗ –ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق  .8

  ٌصّٞٓ  ٨ ٠نٞع  ٞ ٟفً ِقضؾَ  ٚ ِقذُٛ  ٚ ِقٌَٚ ِٓ ف٠ٌضٗ ٌٍضاي٠خا  ٚ ثٌّاجٍِز  ٚ ثٌامٛدز غ١

 .ث٦ْٔج١ٔز  ٚ ث١ٌّٕٙز

 صّٞٓ فًٚ ث٤ٟفجي عٓ ثٌذجٌل١ٓ فٟ ِىجْ ثعضمجٌُٙ  ٚ ّؾُٕٙا 

 :صّٞٓ  ْ وً ٟفً ِضُٙ فٟ ِنجٌفز ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟ

  ٠ضُ إد٩غٗ عٍٝ ثٌفًٛ دجٌٍلز ثٌضٟ ٠فّٙٙجا ٚدجٌضف١ًٚا دجٌضّٙز  ٠فضٌٛ  ٔٗ دٌا فضٝ ٠غذش  ٔٗ ِئخا

ثٌّٛؽٙز ٝوٖا ٠ٚقك ٌٗ  ْ ٠ْجعوٖ ِضٌؽُا إىث ٌُ ٠ىٓ ٠ْضط١ع  ْ ٠فُٙ ثٌٍلز ثٌّْضنوِزا٠ّٕـ ثٌّْجعور 

 ثٌّٕجّذز ثٌمج١ٔٛٔز ٚغ١ٌ٘ج ٦عوثه ٚصمو٠ُ هفجعٗا

٠ضُ ثٌفًٚ فٟ ل١ٞضٗ دنٌّع ِج ٠ّىٓ دّاٌفز ِقىّز عجهٌزا ٚإىث ٚؽو ِئذجً ٠ىْٛ ٌٗ ثٌقك فٟ ث٨ّضتٕجف  

  ِجَ ِقىّز  عٍٝ

  صقعٌ فًٞٛ ثٌٚقجفز ٚثٌؾًّٙٛ إٌٝ ثٌّقجوّز. 

   ٟ٠ىْٛ ثٌٙوف ث٤ّجّٟ ِٓ ِاجٍِز وً ٟفً  عٕجء ثٌّقجوّزا ٚويٌه إْ وجْ ِئذجً دْذخ ِنجٌفز ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجة

 .٘ٛ إ٩ٙفٗ ٚإعجهر ثٔوِجؽٗ فٟ  ٌّصٗ ٚإعجهر صن١ٍ٘ٗ ثؽضّجع١جً 

  ٟ٠ىْٛ ٕ٘جن فو  هٔٝ ٌٍْٓ ثٌضٟ ٠فضٌٛ عوَ لوًر ث٤ٟفجي هٚٔٙج عٍٝ ِنجٌفز ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجة. 

 02ِجهر 

 فّج٠ز ث٤ٌّر

 .صىْٛ ث٤ٌّر ٟ٘ ثٌٛفور ثٌطذ١ا١ز ٚ ّجُ ثٌّؾضّعا ٚصضّضع دقّج٠ز ٚهعُ ثٌوٌٚز ٌضى٠ٕٛٙج ّٚٔٛ٘ج -0

صضني ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌٍِز ٌّٞجْ ثٌّْجٚثر فٟ ثٌقمٛق ٚثٌّْت١ٌٛجس دجٌْٕذأز ٌأٍأَٚؽأ١أٓ  -8

ف١ّج ٠ضاٍك دج٤ٟفجي  عٕجء ثٌَٚثػ ٚفٟ فجٌز ث٨ٔفٚجيا ٚفأٟ فأجٌأز ث٨ٔأفأٚأجي ٠ْأٓ فأىأُ ِأٓ  ؽأً ثٌأقأّأج٠أز 

 .ث٠ًٌٌٚٞز ٌٍطفً

كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ



9  

 

 .٨ ٠قٌَ ٟفً ِٓ ث٦ٔفجق دْذخ ثٌقجٌز ثٌَٚؽ١ز ٌٛثٌو٠ٗ -3

 03ِجهر 

 ًعج٠ز ٚفّج٠ز ث٢دجء

فأٟ ث٦لأجِأز ِأع   –وأٍأّأج  ِأىأٓ ىٌأه   –٠ىْٛ ِٓ فك وً ٟفً ثٌضّضع دٌعج٠ز ٚفّج٠ز ٚثٌو٠ٗا ٠ٚىْٛ ٌٗ ثٌقك  -0

ٚثٌو٠ٗا ٨ٚ ٠فًٚ  ٞ ٟفً عٓ ٚثٌو٠ٗ ًغّجً عٕٗ إ٨ عٕوِج صمًٌ ٍّطز لٞجة١ز ٚفمجً ٌٍمجْٔٛ ثٌّٕجّأخ  ْ ِأغأً 

 .٘يث ثٌفًٚ فٟ ٙجٌـ ثٌطفً

٠ىْٛ ِٓ فك ثٌطفً ثٌيٞ ٠فًٚ عٓ  فو ٚثٌو٠ٗ  ٚ و٩ّ٘ج ثٌقك فٟ ث٨فضفجظ دجٌا٩لأجس ثٌٖأنأٚأ١أز ٚث٨صٚأجي  -8

 .ثٌّذجٌٕ ِع و٩ ثٌٛثٌو٠ٓ عٍٝ ٔقٛ ِٕضعُ

 ٚ فٌه آمٌ ِٓ  فأٌثه   –ِضٝ ٖٔن ث٨ٔفٚجي دْذخ إؽٌثء ِٓ لذً هٌٚز ٌٟفا صمَٛ ثٌوٌٚز ثٌطٌف دض٠َٚو ثٌطفً  -3

دجٌّاٍِٛجس ث٤ّج١ّز ثٌضٟ صضاٍك دّىجْ ثٌفٌه  ٚ ث٤فٌثه ثٌلجةأذأ١أٓ ِأٓ ث٤ّأٌرا   –إْ وجْ ىٌه ِٕجّذجً   –ثٌاجةٍز 

ٚصّٞٓ ويٌه ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ٨ ٠ىْٛ ٌضمو٠ُ ِغً ٘يث ثٌطٍخ  ٞ ٔضجةؼ ِاجه٠ز دجٌْٕذز ٌٍٖنأ٘  ٚ ث٤ٕأنأجٗ 

 .ثٌي٠ٓ ٠ضاٍك دُٙ ثٌطٍخ

دّغً ٘أيث ث٨عأضأمأجي   –دنٌّع ِج ٠ّىٓ   –٠ضُ إمطجً ٚثٌو٠ٗ  ٚ  ١ٙٚجةٗ   –ِضٝ ثعضمً ٟفً ِٓ لذً هٌٚز ٌٟف   -4

 .ِٓ لذً صٍه ثٌوٌٚز

 

 81ِجهر 

 ِْت١ٌٛجس ث٢دجء

 :٠ىْٛ ِٓ ثٌّْت١ٌٛز ثٌٌة١ْ١ز ٣ٌدجء  ٚ ث٤ٕنجٗ ث٢م٠ٌٓ عٓ ثٌطفً صٕٖتز ّٚٔٛ ثٌطفًا ٠ٚىْٛ ع١ٍُٙ ٚثؽخ -0

 ٝأأأأّأأأأجْ  ْ  فٞأأأأً ِٚأأأأجٌأأأأـ ثٌأأأأطأأأأفأأأأً ٘أأأأٟ ث٘أأأأضأأأأّأأأأجِأأأأٙأأأأُ ث٤ّأأأأجّأأأأٟ فأأأأٟ وأأأأجفأأأأز ث٤ٚلأأأأجسا 

 ظأأٌٚف ثٌأأّأأاأأ١أأٖأأز ثٌأأ٩ٍِأأز ٌأإٔأأّأأٛ ثٌأأطأأفأأًا ٚ  –فأأٟ فأأوٚه إِأأىأأجٔأأ١أأجصأأٙأأُ ٚلأأوًثصأأٙأأُ ثٌأأّأأجٌأأ١أأز   –صأأٛفأأ١أأٌ 

 .ّٝجْ  ْ ٠ضُ ثٌضنه٠خ ثٌٌَّٕٟ دٖىً إْٔجٟٔ ٠ٚضٛثفك ِع ثٌىٌثِز ث٩ٌٍِّز ٌٍطفً

 

 :وجفز ث٦ؽٌثءثس ثٌّٕجّذز ِٓ  ؽً –ٚفمجً ٦ِىجٔجصٙج ٚظٌٚفٙج ثٌّق١ٍز  –صضني ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق  -8

   ًعٍٝ صٛف١ٌ ثٌّْجعور ثٌّجه٠زا  –  فٟ فجٌز ثٌقجؽز  –ِْجعور ث٢دجء ٚث٤ٕنجٗ ث٢م٠ٌٓ ثٌّْت١ٌٛٓ عٓ ثٌطف

 ٚدٌثِؼ ثٌوعُا مجٙز ف١ّج ٠ضاٍك دجٌضلي٠ز ٚثٌٚقز ٚثٌضا١ٍُ ٚثٌىْجء ٚث٦ّىجْ.

  ِْجعور ث٢دجء ٚث٤ٕنجٗ ث٢م٠ٌٓ ثٌّْت١ٌٛٓ عٓ ثٌطفً فٟ صٌد١أز ث٤ٟأفأجيا ٚٝأّأجْ صأطأ٠ٛأٌ ثٌأّأؤّأْأجس

 .ثٌّْتٌٛز عٓ صٛف١ٌ ثٌٌعج٠ز ٥ٌٟفجي

  ّٓٚٝجْ صٛف١ٌ موِجس ٚص٩١ْٙس ثٌٌعج٠ز ٤ٟفجي ث٢دجء ثٌاج١ٍِ. 

 80ِجهر 

 ثٌقّج٠ز ٝو ثٌّّجًّجس ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌغمجف١ز ثٌٞجًر

 

صضني ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق وجفز ث٦ؽٌثءثس ثٌّٕجّذز ٌٍضنٍ٘ ِٓ ثٌّّجًّجس ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌغمجف١ز ثٌٞجًر  .0

 :ثٌضٟ صؤعٌ عٍٝ ًفج١٘ز ٚوٌثِز ّٚٔٛ ثٌطفً ث١ٌٍُْا ٚعٍٝ ٚؽٗ ثٌنٚٛٗ
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 .ًصٍه ثٌاجهثس ٚثٌّّجًّجس ثٌٞجًر دٚقز  ٚ ف١جر ثٌطف 

  ٌٚصٍه ثٌاجهثس ٚثٌّّجًّجس ثٌضٟ صٕطٛٞ عٍٝ ص١١َّ دجٌْٕذز ٌٍطفً عٍٝ  ّجُ ثٌؾِٕ  ٚ  ٞ ٚٝع آم. 

 

ٌضقو٠و ثٌقو  –ثٌض٠ٌٖاجس  –دّج فٟ ىٌه  – ٠قعٌ ٍٚثػ ث٤ٟفجي ٚمطذز ثٌفض١جس ٚث٨ٚ٤ها ٚصضني ث٦ؽٌثءثس ثٌفاجٌز .8

 .ّٕزا ٚثٌم١جَ دضْؾ١ً وجفز ث٠ٌَؾجس فٟ ّؾً ًّّٟ إؽذجًٞ 02ث٤هٔٝ ٌْٓ ثٌَٚثػ ١ٌىْٛ 

 88ِجهر 

 ثٌَٕثعجس ثٌٍّْقز

 

صضاٙو ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق دجفضٌثَ ّٚٝجْ ثفضٌثَ لٛثعو ثٌمجْٔٛ ث٦ْٔجٟٔ ثٌوٌٟٚ ٚثؽخ ثٌضطذ١ك فٟ  .0

 .ثٌَٕثعجس ثٌٍّْقز ثٌضٟ صؤعٌ عٍٝ ثٌطفً

2.  

صضني ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق وجفز ث٦ؽٌثءثس ث٩ٌٍِز ٌّٞجْ  ٨ ٠ٖجًن  ٞ ٟفً دوًٚ ِذجٌٕ فٟ  عّجي  

 .ثٌإفا ٚث٦فؾجَ عٍٝ ٚؽٗ ثٌنٚٛٗ عٓ صؾ١ٕو  ٞ ٟفً

3.  

دقّج٠ز ثٌْىجْ ثٌّو١١ٔٓ  –ٟذمجً ٨ٌضَثِجصٙج دّٛؽخ ثٌمجْٔٛ ث٦ْٔجٟٔ ثٌوٌٟٚ  –صمَٛ ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق 

 عٕجء ثٌَٕثعجس ثٌٍّْقزا ٚصضني وجفز ث٦ؽٌثءثس ث٩ٌّةّز ٌّٞجْ فّج٠ز ًٚعج٠ز ث٤ٟفجي ثٌي٠ٓ ٠ضنعٌْٚ 

 .دجٌَٕثعجس ثٌٍّْقزا ٚصطذك ويٌه ِغً ٘يٖ ثٌمٛثعو عٍٝ ث٤ٟفجي فٟ فجٌز ثٌَٕثعجس ٚثٌضٛصٌثس ثٌو١ٌٚز ثٌٍّْقز

 

 83ِجهر 

 ث٤ٟفجي ث٩ٌؽتْٛ

صضني ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق وجفز ث٦ؽٌثءثس ثٌّٕجّذز ٌّٞجْ  ْ ثٌطفً ثٌيٞ ٠طٍخ ٚٝع ث٩ٌؽبا  ٚ ثٌيٞ  .0

ّٛثء وجْ ٠ٚجفذٗ  ٚ ٨ ٠ٚجفذٗ ٚثٌو٠ٗ  ٚ  –٠اضذٌ ٨ؽتجً ٚفمجً ٌٍمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ  ٚ ثٌّقٍٟ ٚثؽخ ثٌضطذ١ك 

٠ضٍمٝ ثٌقّج٠ز ثٌّٕجّذز ٚثٌّْجعور ث٦ْٔج١ٔز ٌٍضّضع دجٌقمٛق  – ١ٙٚجؤٖ ثٌمج١١ٔٛٔٓ  ٚ  لجًدٗ ثٌّمٌد١ٓ 

 .ثٌّيوًٛر فٟ ٘يث ث١ٌّغجقا ٚفمٛق ث٦ْٔجْ ثٌو١ٌٚز ث٤مٌٜا ٚثٌّٛثع١ك ث٦ْٔج١ٔز ثٌضٟ صىْٛ ثٌوٚي  ٌٟثفجً ف١ٙج

صضاٙو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دجٌضاجْٚ ِع ثٌّٕعّجس ثٌو١ٌٚز ثٌمجةّز ثٌضٟ صقّٟ ٚصْجعو ث٩ٌؽت١ٓ فٟ ِؾٙٛهثصٙج   .2

ٌقّج٠ز ِْٚجعور ِغً ٘يث ثٌطفًا ٚصضذع ٚثٌو٠ٗ  ٚ  لجًدٗ ثٌّمٌد١ٓ ث٢م٠ٌٓا  ٚ صضذع ثٌطفً ث٩ٌؽب ثٌيٞ ٨ 

 .٠ٚجفذٗ  فو ِٓ  ؽً ثٌقٚٛي عٍٝ ثٌّاٍِٛجس ث٩ٌٍِز ٦عجهر ثّٔٞجِٗ ٤ٌّصٗ

٠ّٕـ ثٌطفً ٔفِ ثٌقّج٠ز  –فٟ فجٌز عوَ ثٌاغًٛ عٍٝ ثٌٛثٌو٠ٓ  ٚ ث١ٙٚ٤جء ثٌمج١١ٔٛٔٓ  ٚ ث٤لجًح ثٌّمٌد١ٓ  .3

 .ونٞ ٟفً آمٌ ِقٌَٚ دٚفز هثةّز  ٚ ِؤلضز ِٓ ثٌذ١تز ث٠ٌّ٤ز ٤ٞ ّذخ

عٍٝ ث٤ٟفجي ثٌٌّٖه٠ٓ هثم١ٍجً ّٛثء وجْ ىٌه دْذخ  –ِع ِج ٠ٍََ ِٓ صاو٠ً  –صطذك  فىجَ ٘يٖ ثٌّجهر  -4

وجًعز ٟذ١ا١زا  ٚ َٔثعجس هثم١ٍز ٍِْقزا  ٚ َٔثع ِؤٟا  ٚ ث١ٙٔجً ٌٍٕعجَ ث٨لضٚجهٞ  ٚ ثٌٕعجَ ث٨ؽضّجعٟا  ٚ 

 . ٠جً وجْ ثٌْذخ

 83ِجهر 

 ثٌضذٕٟ
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 :صّٞٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ صاضٌف دٕعجَ ثٌضذٕٟ دٌّثعجر  فًٞ ٍِٚقز ٌٍطفً ٚ

1.  

صٕٖب ثٌؾٙجس ثٌّنضٚز ٌٍفًٚ فٟ ِْجةً ثٌضذٕٟا ٚصّٞٓ  ْ ٠ضُ ثٌضذٕٟ دّج ٠ضفك ِأع ثٌأمأٛثٔأ١أٓ ٚث٦ؽأٌثءثس 

ٚثؽذز ثٌضطذ١كا ٚعٍٝ  ّجُ وجفز ثٌّاٍِٛجس ِقً ثٌغمز ٚىثس ثٌا٩لزا ٚ ْ ٠ّْـ دجٌضذٕٟ دْذخ ٚٝع ثٌأطأفأً 

 ْ ٠ىْٛ ث٤ٕنجٗ ثٌّا١ْٕٛ لو  عأطأٛث ِأٛثفأمأضأٙأُ   –ثٌيٞ ٠ُٙ ثٌٛثٌو٠ٓ ٚث٤لجًح ٚث١ٙٚ٤جءا ٚإىث ٌََ ث٤ٌِ 

 عٍٝ ثٌضذٕٟ عٍٝ  ّجُ ثٌضٖجًٚ ثٌّٕجّخ.

2.  

صاضٌف  ْ ثٌضذٕٟ ف١ّج د١ٓ ثٌوٚي فٟ صٍه ثٌوٚي ثٌضٟ ٙولش  ٚ ثّٔٞش إٌٝ ث٨صفجل١ز ثٌو١ٌٚز دٖنْ فمٛق ثٌطفأً 

١ٍّٚز دو٠ٍز ٌٌعج٠ز ثٌطفًا إىث ٌُ ٠ىٓ ِٓ ثٌّّىٓ إ٠وثع ثٌأطأفأً   –و٩ّى  م١ٌ  – ٚ ٘يث ث١ٌّغجق ٠ؾٍٛ  ْ ٠اضذٌ 

 ٌوٜ ل٠ٌخا  ٚ  ٌّر دجٌضذٕٟا  ٚ ٨ ٠ّىٓ دنٞ ٠ٌٟمز ِٕجّذز ًعج٠ضٗ فٟ دٍوٖ ث٤ٍٟٙ.

3.  

صّٞٓ  ْ ثٌطفً ثٌيٞ ٠ضنعٌ دجٌضذٕٟ ف١ّج د١ٓ ثٌوٚي ٠ضّضع دجٌّٞجٔجس ٚثٌّمج١٠ِ ثٌّْج٠ٚأز ٌأضأٍأه ثٌأمأجةأّأز فأٟ 

 فجٌز ثٌضذٕٟ ثٌّقٍٟ.

4.  

صضني وجفز ث٦ؽٌثءثس ثٌّٕجّذز ٌّٞجْ  ٔٗ فٟ ثٌضذٕٟ ف١ّج د١ٓ ثٌوٚي ٨ ٠ضْذخ ث٠٦وثع فٟ ث٨صؾجً  ٚ ثٌٌدـ غ١ٌ 

 .ثٌٌّٖٚع دجٌْٕذز ٤ٌٚته ثٌي٠ٓ ٠قجٌْٚٛ صذٕٝ ٟفً

5.  

 ٘وثف ٘يٖ ثٌّجهر دئدٌثَ ثٌضٌص١ذجس  ٚ ث٨صفجل١جس ثٌغٕجة١ز  ٚ ِأضأاأوهر ث٤ٟأٌثف   –ِضٝ وجْ ىٌه ِٕجّذجً   –صٖؾع 

ّٝجْ  ْ ٠ىْٛ إ٠وثع ثٌطفً فٟ هٌٚز  مٌٜ صمَٛ عٍأٝ صإٔأفأ١أيٖ ثٌأؾأٙأجس  ٚ   –ِٓ م٩ي ٘يث ث٦ٟجً   –ٚصقجٚي 

 ث١ٌٙتجس ثٌّنضٚز.

 

 .صٕٖب آ١ٌز ٌّضجداز ًثفز ثٌطفً ثٌّضذٕٝ .3

 82ِجهر 

 ث٨ٔفٚجي عٓ ث٢دجء

 

٠ىْٛ ِٓ فك  ٞ ٟفً ِقٌَٚ دٚفز هثةّز  ٚ ِؤلضز ِٓ ثٌذ١تز ث٠ٌّ٤ز ٤ٞ ّذأخ فأٟ ثٌأقأّأج٠أز ٚثٌأّأْأجعأور  .0

 ثٌنجٙز.

 :ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق .8

  ٚ  ٗصّٞٓ  ْ ثٌطفً ث١ٌض١ُ  ٚ ثٌّقٌَٚ دٚفز هثةّز  ٚ ِؤلضز ِٓ ثٌذ١تز ث٠ٌّ٤زا  ٚ ثٌيٞ ٨ ٠ّىٓ  ْ صضُ صٌد١ض

ثٌأضأٌدأ١أز  ٚ إ٠أوثعأٗ فأٟ   –ِٓ د١ٓ  ١ٕجء  مأٌٜ   –٠ذمٝ فٟ صٍه ثٌذ١تزا ٠ضُ صٛف١ٌ  ٌّر دو٠ٍز ٌٗا ٠ًّٖٚ ىٌه 

 .ِؤّْجس ِٕجّذز ٌٌعج٠ز ث٤ٟفجي

  صضني وجفز ث٦ؽٌثءثس ث٩ٌٍِز ٌضضذع ٚإعجهر إٌقجق ث٤ٟفجي دج٢دجء  ٚ ث٤لجًح ِضٝ وأجْ ث٨ٔأفأٚأجي ٘أٛ ثٌأضأٖأٌه

 .هثم١ٍجً  ٚ مجًؽ١جً دْذخ ثٌَٕثعجس ثٌٍّْقز  ٚ ثٌىٛثًط ثٌطذ١ا١ز

  عٕو دقظ ًعج٠ز ث٤ٌّر ثٌذو٠ٍز ٌٍطفًا ٚثٌّٚجٌـ ثٌّغٍٝ ٌٗ ٠اطٝ ث٨عضذجً ثٌٛثؽخ ٌٌٍغذز فٟ ِٛثٍٙز صأٌدأ١أز

 .ثٌطفًا ٚثٌنٍف١ز ثٌاٌل١ز  ٚ ثٌو١ٕ٠ز  ٚ ثٌٍل٠ٛز ٌٍطفً

كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ
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 83ِجهر 

 ثٌقّج٠ز ٝو ثٌضفٌلز ثٌا٠ٌٕٚز ٚثٌض١١َّ

صضاٙو ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق دٖىً فٌهٞ ٚؽّجعٟ دّٕـ ث٠ٌٛٚ٤ز ث٤ٌٚٝ ٩ٌفض١جؽجس ثٌأنأجٙأز ٌأ٥ٟأفأجي ثٌأي٠أٓ  .0

 ٠ا١ْٖٛ فٟ ظً ثٌضفٌلز ثٌا٠ٌٕٚزا ٚفٟ هٚي صضاٌٛ ٌاوَ ث٨ّضمٌثً ثٌاْىٌٞ ِٓ لذً ٔعجَ عٌٕٚٞ

2.  

صٍضََ ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق دٖىً فٌهٞ ٚؽّجعٟ دّٕـ ث٠ٌٛٚ٤ز ث٤ٌٚٝ ٩ٌفض١جؽجس ثٌأنأجٙأز ٌأ٥ٟأفأجي ثٌأي٠أٓ 

٠ا١ْٖٛ فٟ ظً ٔعُ صّجًُ ثٌض١١َّ ثٌإٌٚٞ  ٚ ثٌاٌلٟ  ٚ ثٌو٠ٕٟا  ٚ  ٕىجي  مٌٜ ِٓ ثٌض١١َّا ٚويٌه فٟ ثٌأوٚي 

 ثٌضٟ صنٞع ٌاوَ ث٨ّضمٌثً ثٌاْىٌٞ

3.  

ٌّغً ٘ؤ٨ء ث٤ٟفجي ٚصٛؽٗ ؽٙأٛه٘أج ٔأقأٛ  –  ِضٝ وجْ ىٌه ِّىٕجً   –صضاٙو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دضٛف١ٌ ثٌّْجعور ثٌّجه٠ز 

 .ثٌضنٍ٘ ِٓ وجفز  ٕىجي ثٌض١١َّ ٚثٌضفٌلز ثٌا٠ٌٕٚز فٟ ثٌمجًر ث٤ف٠ٌم١ز

 

 81ِجهر 

 ث٨ّضل٩ي ثٌؾْٕٟ

صضاٙو ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق دقّج٠ز ثٌطفً ِٓ وجفز  ٕىجي ث٨ّضل٩ي ثٌؾْٕٟ ٚث٨عضوثء ثٌؾْٕأٟا ٚصأضأنأي  -0

 :عٍٝ ثٌنٚٛٗ ث٦ؽٌثءثس ٌّٕع

 ْٟٕإغٌثء  ٚ إوٌثٖ  ٚ صٖؾ١ع ثٌطفً عٍٝ ثٌّٖجًوز فٟ  ٞ ٖٔجٟ ؽ. 

 ٌٜثّضنوثَ ث٤ٟفجي فٟ ثٌوعجًر  ٚ ثٌّّجًّجس ثٌؾ١ْٕز ث٤م 

 ثّضنوثَ ث٤ٟفجي فٟ ث٤ٖٔطز ٚثٌاٌٚٛ ث٦دجف١ز. 

 82ِجهر 

 صاجٟٟ ثٌّنوًثس

صضني ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق وجفز ث٦ؽٌثءثس ثٌّٕجّذز ٌقّج٠ز ثٌأطأفأً ِأٓ ثّأضأنأوثَ ثٌأّأنأوًثس ٚث٨ّأضأنأوثَ غأ١أٌ 

ثٌٌّٖٚع ٌٍّٛثه ثٌّنوًر وّج ٟ٘ ِاٌفز فٟ ثٌّاج٘وثس ثٌو١ٌٚز ىثس ثٌٍٚزا ٌّٕٚع ثّضنوثَ ث٤ٟفجي فٟ إٔضجػ ٚث٨صأؾأجً 

 .فٟ ٘يٖ ثٌّٛثه

 83ِجهر 

 ثٌذ١ع ٚث٨صؾجً ٚث٨مضطجف

 :صضني ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق ث٦ؽٌثءثس ثٌّٕجّذز ٌّٕع

ثمضطجف  ٚ د١ع  ٚ ث٨صؾجً فٟ ث٤ٟفجي ٤ٞ غٌٛا  ٚ فٟ  ٞ ٕىً ِأٓ لأذأً  ٞ ٕأنأ٘ دأّأج فأٟ ىٌأه ث٢دأجء  ٚ  .0

 ث١ٙٚ٤جء ثٌمج١١ٔٛٔٓ ٌٍطفً.

 .ثّضنوثَ ث٤ٟفجي فٟ وجفز  ٕىجي ثٌضْٛي .8

 31ِجهر 

  ٟفجي ث٤ِٙجس ثٌْؾ١ٕجس

صضاٙو ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق دضٛف١ٌ ِاجٍِز مجٙز ٥ٌِٙجس ث٩ٌةٟ عٍٝ ٕٚه ث٨ٌٛهرا ٚ ِٙجس ث٤ٟأفأجي ثٌأٌٝأعا  .0

 :ٚث٤ٟفجي ثٌٚلجًا ٚث٩ٌصٟ ثصّٙٓ  ٚ صّش إهثٔضٙٓ دّنجٌفز ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟا ٚعٍٝ ٚؽٗ ثٌنٚٛٗ

 .صّٞٓ هثةّجً  ْ ٠ؤمي فٟ ث٨عضذجً  ٨ًٚ ثٌقىُ ِع إ٠مجف ثٌضٕف١ي عٕو ثٌقىُ عٍٝ ِغً ٘ؤ٨ء ث٤ِٙجس 
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 .صضني ٚصٖؾع ث٦ؽٌثءثس ثٌذو٠ٍز دج٨فضؾجٍ فٟ ِؤّْز ٌا٩ػ ِغً ٘ؤ٨ء ث٤ِٙجس 

 صٕٖب ثٌّؤّْجس ثٌذو٠ٍز ثٌنجٙز ٨فضؾجٍ ِغً ٘ؤ٨ء ث٤ِٙجس 

 .صّٞٓ عوَ فذِ ث٤َ ِع ٟفٍٙج 

 .صّٞٓ عوَ إٙوثً فىُ دج٦عوثَ عٍٝ ِغً ٘ؤ٨ء ث٤ِٙجس 

  ً٠ىْٛ ثٌٙوف ث٤ّجّٟ ٌٕعجَ ثٌامجح ٘ٛ إ٩ٙؿ ٚإهِجػ ٘يٖ ث٤َ فٟ ث٤ٌّر ٚإ٩ٙفٙج ثؽضّجع١ج. 

 

 30ِجهر 

 ِْت١ٌٛز ثٌطفً

صىْٛ ٌىً ٟفً ِْت١ٌٛجس ٔقٛ  ٌّصٗ ِٚؾضّاٗ ٚثٌوٌٚز ٚثٌؾّجعجس ث٤مٌٜ ثٌّاضٌف دٙج لجٔٛٔأجً ٚثٌأّأؾأضأّأع ثٌأوٌٚأٟا 

 :ٚثؽخ –ٚو١فّج صٌه ثٌم١ٛه فٟ ٘يث ث١ٌّغجق  – ٚفمجً ٌْٕٗ ٚلوًثصٗ –٠ٚىْٛ عٍٝ ثٌطفً 

  ثٌاًّ عٍٝ صّجّه ث٤ٌّرا ٚثفضٌثَ ٚثٌأو٠أٗا ِٚأٓ ٘أُ  وأذأٌ ِإٔأٗ ِإٔأٌَأزا ٚوأذأجً ثٌْأٓ فأٟ وأجفأز ث٤ٚلأجس

 ِْٚجعوصُٙ فٟ فجٌز ثٌقجؽز.

 .ٗموِز ِؾضّاٗ ثٌّقٍٟ دٛٝع لوًثصٗ ثٌذو١ٔز ٚثٌفى٠ٌز فٟ موِض 

 .ِٟٛففع ٚصم٠ٛز ثٌضٞجِٓ ث٨ؽضّجعٟ ٚثٌم 

  ٓدأٌٚؿ ثٌأضأْأجِأـ ٚثٌأقأٛثً  –ففع ٚصم٠ٛز ثٌم١ُ ثٌغمجف١ز ث٤ف٠ٌم١ز فٟ ع٩لجصٗ ِأع  فأٌثه ثٌأّأؾأضأّأع ث٢مأ٠ٌأ

 ٚثٌّْجّ٘ز فٟ ثٌْاجهر ث٤م٩ل١ز ٌٍّؾضّع. –ٚثٌضٖجًٚ 

 .ٖففع ٚصم٠ٛز ثّضم٩ي ٚوٌثِز د٩ه 

  ثٌّْجّ٘ز دنفًٞ ِج ٌو٠ٗ ِٓ لوًثس فٟ وجفز ث٤ٚلجس ٚعٍأٝ وأً ثٌأّأْأضأ٠ٛأجس فأٟ صٖأؾأ١أع ٚصإٔأّأ١أز ثٌأٛفأور

 .ث٤ف٠ٌم١ز

 ثٌؾَء ثٌغجٟٔ

 ثٌفًٚ ثٌغجٟٔ

 إٖٔجء ٚصٕع١ُ ثٌٍؾٕز ثٌنجٙز دقمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً

 38ِجهر 

 ثٌٍؾٕز

فٟ إٟجً ِٕعّأز ثٌأٛفأور   –٠ٖٚجً إ١ٌٙج ف١ّج ٠ٍٟ دـ "ثٌٍؾٕز"   –صٕٖن ٌؾٕز مذٌثء  ف٠ٌم١ز دٖنْ فمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً 

 .ث٤ف٠ٌم١ز ِٓ  ؽً صٖؾ١ع ٚفّج٠ز فمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً

 33ِجهر 

 ثٌذ١ٕز

صضىْٛ ثٌٍؾٕز ِٓ  فو عٌٖ عٞٛثً ِٓ ىٜٚ ثٌّىجٔز ث٤م٩ل١ز ثٌاج١ٌز ٚث٨ّضمجِز ٚثٌَٕث٘ز ٚثٌضنٚ٘ فٟ ِْجةً  .0

 .فمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً

 .٠اًّ  عٞجء ثٌٍؾٕز دٚفضُٙ ثٌٖن١ٚز .8

 .٨ صضّٞٓ ثٌٍؾٕز  وغٌ ِٓ ِٛثٟٓ ٚثفو ِٓ ٔفِ ثٌوٌٚز .3
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 33ِجهر 

 ث٨ٔضنجح

٠ضُ ثٔضنجح  عٞجء ثٌٍؾٕز دج٨لضٌثع ثٌٌْٞ ِٓ لذً ثٌؾّا١أز ثٌأاأّأِٛأ١أز ٌأٌؤّأجء   –دّؾٌه  ْ ٠ذو  ثٌاًّ دٙيث ث١ٌّغجق 

 .ثٌوٚي ٚثٌقىِٛجس ِٓ د١ٓ لجةّز ث٤ٕنجٗ ثٌي٠ٓ ًٕقضُٙ ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق

 32ِجهر 

 ثٌٌّٕقْٛ

٠ؾٍٛ ٌىً هٌٚز ٌٟف فٟ ٘يث ث١ٌّغجق  ْ صٌٕـ ِج ٨ ٠َ٠و عٍٝ ٌِٕق١ٓ ثع١ٕٓا ٠ٚؾخ  ْ ٠ىْٛ ٌوٜ ثٌٌّٕق١ٓ إفأوٜ 

 .ؽ١ْٕجس ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجقا ٚعٕوِج صٌٕـ هٌٚز ثع١ٕٓ ِٓ ثٌٌّٕق١ٓ ٠ؾخ  ْ ٠ىْٛ  فوُ٘ ِٛثٟٕجً ٌضٍه ثٌوٌٚز

 

 33ِجهر 

٠وعٛ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٌّٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز ثٌوٚي  ٌٟثف ٘يث ث١ٌّغجق ٌض١ٌٕـ ثٌٌّٕق١ٓ لذً ّضز  ٌٕٙ عأٍأٝ  -0

 .ث٤لً لذً ث٨ٔضنجدجس

٠او ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٌّٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز لجةّز ٌِصذز  دؾو٠جً دج٤ٕنجٗ ثٌٌّٕأقأ١أٓ ٠ٚأٌّأٍأٙأج إٌأٝ ًؤّأجء   -2

 .ثٌوٚي ٚثٌقىِٛجس لذً ٠ٌٕٙٓ عٍٝ ث٤لً ِٓ ث٨ٔضنجدجس

 31ِجهر 

 ِور صٌٛٝ ثٌّٕٚخ

٠ضُ ثٔضنجح  عٞجء ثٌٍؾٕز ٌّور مِّ ّٕٛثسا ٨ٚ ٠ؾٍٛ إعجهر ثٔضنجدُٙا ِٚع ىٌه صٕضٟٙ داو ّٕض١ٓ ِور  ًداز  -0

 .ِٓ ث٤عٞجء ثٌي٠ٓ صُ ثٔضنجدُٙ فٟ ث٨ٔضنجح ث٤ٚيا ٚصٕضٟٙ داو  ًدع ّٕٛثس ِور ّضز آم٠ٌٓ

٠ؾٌٞ عٍٝ ثٌفًٛ ًة١ِ ثٌؾّا١ز ثٌا١ِّٛز ٌٌؤّجء هٚي ٚفىِٛجس ِٕعّز ثٌٛفور   –داو إؽٌثء ث٨ٔضنجح ث٤ٚي  -8

 .( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر0ث٤ف٠ٌم١ز لٌعز ٌضقو٠و  ّّجء ث٤عٞجء ثٌّٖجً إ١ٌُٙ فٟ ثٌفمٌر ثٌفٌع١ز )

٠وعٛ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٌّٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز إٌٝ عمو ث٨ؽضّجع ث٤ٚي ٌٍؾٕز فٟ ِمٌ ثٌّٕعّز م٩ي ّأضأز  ٕأٙأٌ   -3

ٚعأٍأٝ ث٤لأً ِأٌر   –ِٓ ثٔضنجح  عٞجء ثٌٍؾٕزا ٚصٕامو داو ىٌه ثٌٍؾٕز ِٓ لذً ًة١ْٙج وٍّج وجْ ىٌه ٠ًٌٚٝجً 

 .ٚثفور وً ّٕز

 32ِجهر 

 ٔعجَ ثٌاًّ

 .صٕٖب ثٌٍؾٕز لٛثعو ث٦ؽٌثءثس ثٌنجٙز دٙج -0

 .صٕضنخ ثٌٍؾٕز ِٛظف١ٙج ٌّور ّٕض١ٓ  -2

 .٠ٖىً ّذاز ِٓ  عٞجء ثٌٍؾٕز ثٌٕٚجح ثٌمجٟٔٛٔ  -3

 .٠ىْٛ ٌٌة١ِ ثٌٍؾٕز ٙٛصجً ٌِؽقجً  –فٟ فجٌز صْجٚٞ ث٤ٙٛثس   -4

 .صىْٛ ثٌٍلجس ثٌاجٍِز ٌٍؾٕز ٟ٘ ثٌٍلجس ث١ٌٌّّز ٌّٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز -2

 33ِجهر 

 مٍٛ ثٌّٕٚخ

صٌٕـ ثٌوٌٚز ثٌضٟ ًٕأقأش ىٌأه ثٌأاأٞأٛ   –إىث صنٍٝ عٞٛ دجٌٍؾٕز عٓ ِٕٚذٗ ٤ٞ ّذخ دن٩ف ثٔضٙجء ثٌّور ثٌطذ١ا١ز 

 .دّٛثفمز ثٌؾّا١ز ثٌا١ِّٛز –عٞٛثً آمٌ ِٓ ِٛث١ٕٟٙج ٌضٌٟٛ ثٌّٕٚخ ٌذجلٟ ثٌّور 

 

 31ِجهر 

 ث٤ِجٔز

 .٠ا١ٓ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٌّٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز ّىٌص١ٌثً ٌٍؾٕز
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 30ِجهر 

 ث٨ِض١جٍثس ٚثٌقٚجٔجس

٠ضّضع  عٞجء ثٌٍؾٕز دج٨ِض١جٍثس ٚثٌقٚجٔجس ثٌضٟ صٕ٘ ع١ٍٙج ث٨صفجل١ز ثٌاجِز دٖأنْ ث٨ِأضأ١أجٍثس   –عٕو  هثء ٚثؽذجصُٙ 

 .ٚثٌقٚجٔجس ٌّٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز

 

 ثٌفًٚ ثٌغجٌظ

 ثٌضى١ٍف ٚإؽٌثءثس ثٌٍؾٕز

 38ِجهر 

 ثٌضى١ٍف

 :صىْٛ ِٙجَ ثٌٍؾٕز

 ٗٛٚصٖؾ١ع ٚفّج٠ز ثٌقمٛق ثٌٛثًهر فٟ ٘يث ث١ٌّغجقا ٚعٍٝ ٚؽٗ ثٌن: 

ؽّع ثٌّاٍِٛجس ٚصوع١ّٙج دجٌّْضٕوثسا ٚصم١١ُ ٕجًِ ٥ٌٚٝجع دٖنْ ثٌّٖجوً ث٤ف٠ٌأمأ١أز فأٟ ِأؾأج٨س فأمأٛق  -0

ًٚفج١٘ز ثٌطفًا ٚصٕع١ُ ث٨ؽضّجعجسا ٚصٖؾ١ع ثٌّؤّْجس ث١ٌٕٟٛز ٚثٌّق١ٍز ثٌّٙضّز دقمٛق ًٚفج١٘ز ثٌأطأفأًا 

 إدوثء ٚؽٙجس ٔعٌ٘ج ٚإٙوثً ثٌض١ٙٛجس إٌٝ ثٌقىِٛجس. – ِٚضٝ وجْ ٠ًٌٚٝجً 

 .١ٙجغز ٚٚٝع ثٌّذجها ٚثٌمٛثعو ثٌضٟ صٙوف إٌٝ فّج٠ز فمٛق ًٚفج١٘ز ث٤ٟفجي فٟ  ف٠ٌم١ج -8

 .ثٌضاجْٚ ِع ثٌّؤّْجس ٚثٌّٕعّجس ث٤ف٠ٌم١ز ٚثٌو١ٌٚز ث٤مٌٜ ثٌّا١ٕز دضٖؾ١ع ٚفّج٠ز فمٛق ًٚفج١٘ز ثٌطفً -3

 .ِضجداز صٕف١ي ّٚٝجْ فّج٠ز ثٌقمٛق ثٌٛثًهر فٟ ٘يث ث١ٌّغجق -3

صف١ٌْ  فىجَ ٘يث ث١ٌّغجق دٕجء عٍٝ ٍٟخ  ٞ هٌٚز ٌٟفا  ٚ ِؤّْز صجداز ٌّٕعّز ثٌأٛفأور ث٤فأ٠ٌأمأ١أزا  ٚ  ٞ  -2

 .ٕن٘ آمٌا  ٚ ِؤّْز صاضٌف دٙج ِٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز  ٚ  ٞ هٌٚز ٌٟف

 هثء ثٌّٙجَ ث٤مٌٜ وّج صاٙو دٙج إ١ٌٙج ثٌؾّا١ز ثٌا١ِّٛز ٌٌؤّجء ثٌوٚي ٚثٌقىِٛجسا ٚث١ِ٤أٓ ثٌأاأجَ ٌأّإٔأعأّأز  -3

 .ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١زا ٚ ٞ ١٘تجس  مٌٜ صجداز ٌّٕعّز ثٌٛفور ث٦ف٠ٌم١ز  ٚ ث٤ُِ ثٌّضقور

 33ِجهر 

 إؽٌثء صمو٠ُ ثٌضمج٠ًٌ

عٓ ٟأ٠ٌأك ث٤ِأ١أٓ ثٌأاأجَ ٌأّإٔأعأّأز ثٌأٛفأور   –صضاٙو وً هٌٚز ٌٟف فٟ ٘يث ث١ٌّغجق دضمو٠ُ صمج٠ًٌ إٌٝ ثٌٍؾٕز  -0

دٖنْ ث٦ؽٌثءثس ثٌضٟ ثصنيصٙج ٌضفا١ً  فىجَ ٘يث ث١ٌّغجقا ٚدٖنْ ثٌضموَ ثٌيٞ صقمأك دٖأنْ ثٌأضأّأضأع   –ث٤ف٠ٌم١ز 

 :دٙيٖ ثٌقمٛق

 .م٩ي ّٕض١ٓ ِٓ دوء ثٌاًّ دج١ٌّغجق دجٌْٕذز ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ثٌّا١ٕز 

 ٚداو ىٌه وً ع٩ط ّٕٛثس. 

 :وً صم٠ٌٌ ٠موَ دّٛؽخ ٘يٖ ثٌّجهر  -2

  ٟ٠ضّٞٓ ثٌّاٍِٛجس ثٌىجف١ز دٖنْ صٕف١ي ٘يث ث١ٌّغجق ٌىٟ ٠ٛفٌ ٌٍؾٕز فّٙجً ٕج٩ًِ دٖنْ صٕف١ي ث١ٌّغجق فأ

 ثٌوٌٚز ىثس ثٌٍٚز.

  ثٌضٟ صؤعٌ عٍٝ ثٌٛفجء دجٌٛثؽذجس ثٌٛثًهر فٟ ث١ٌّغجق –إْ ٚؽوس  –١ٖ٠ٌٚ إٌٝ ثٌاٛثًِ ٚثٌٚاٛدجس. 

فٟ صمج٠ًٌ٘ج ث٩ٌفمز ثٌضأٟ صأمأوَ ٚفأمأجً  –  ٨ صقضجػ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ لوِش صم٠ٌٌثً ٕج٩ًِ ٤ٚي ٌِر إٌٝ ثٌٍؾٕز -3

 . ْ صىًٌ ثٌّاٍِٛجس ث٤ّج١ّز ثٌضٟ لوِش ِٓ لذً –) ( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر 0ٌٍفمٌر 
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 33ِجهر 

 ث٨صٚج٨س

٠ؾٍٛ ٌٍؾٕز  ْ صضٍمٝ ثصٚج٨ً ِٓ  ٞ ٕن٘ا  ٚ ؽّجعزا  ٚ ِٕعّز غ١ٌ فى١ِٛز صاضٌف دأٙأج ِإٔأعأّأز ثٌأٛفأور  -0

 .ث٤ف٠ٌم١زا  ٚ هٌٚز عٞٛا  ٚ ث٤ُِ ثٌّضقور ٠ضاٍك دنٞ ِْنٌز ٠لط١ٙج ٘يث ث١ٌّغجق

 .٠ضّٞٓ وً ثصٚجي دجٌٍؾٕز ثُّ ٚعٕٛثْ ِٓ لجَ دٗا ٠ٚاجًِ د٠ٌْز -8

 32ِجهر 

 ثٌضقم١مجس ثٌضٟ صضُ دّاٌفز ثٌٍؾٕز

 ْ صأطأٍأخ   –ٟٚ٘ صٍؾن إٌٝ  ٞ ٠ٌٟمز ِٕجّذز ٌٍضقم١ك فٟ  ٞ ِْنٌز صمع فٟ ٔطجق ٘يث ث١ٌّغجق   –٠ؾٍٛ ٌٍؾٕز  -0

ِٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ٞ ِاٍِٛجس ىثس ع٩لز دضٕف١ي ث١ٌّغجقا ٠ٚؾٍٛ ٌٙج ويٌه  ْ صٍؾن إٌٝ  ٞ ٟأ٠ٌأمأز ِإٔأجّأذأز 

 .ٌٍضقم١ك فٟ ث٦ؽٌثءثس ثٌضٟ ثصنيصٙج ثٌوٌٚز ثٌطٌف ٌضٕف١ي ث١ٌّغجق

صموَ ثٌٍؾٕز ٌىً هًٚر ثٔامجه عجه٠ز ٌٍؾّا١ز ثٌا١ِّٛز ٌٌؤّجء ثٌأوٚي ٚثٌأقأىأِٛأجس وأً ّإٔأضأ١أٓ صأمأ٠ٌأٌثً عأٓ   -2

 .ِٓ ٘يث ث١ٌّغجق( 33 ٖٔطضٙجا ٚعٓ  ٞ ثصٚجي صُ دّٛؽخ ثٌّجهر )

 .صٌٕٖ ثٌٍؾٕز صم٠ٌٌ٘ج داو ٔعٌٖ ِٓ لذً ثٌؾّا١ز ثٌا١ِّٛز ٌٌؤّجء ثٌوٚي ٚثٌقىِٛجس  -3

 .صؾاً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف صمج٠ًٌ ثٌٍؾٕز ِضجفز عٍٝ ٔطجق ٚثّع ٌٍؾًّٙٛ فٟ  ًث١ٝٙج  -4

 ثٌفًٚ ثٌٌثدع

  فىجَ ِضٕٛعز

 33ِجهر 

 ِٚجهً ث٨ّضٍٙجَ

ٚعٍٝ ٚؽٗ ثٌنٚٛٗ ِٓ  فىجَ ث١ٌّأغأجق ث٤فأ٠ٌأمأٟ دٖأنْ   –صْضٍُٙ ثٌٍؾٕز عٍّٙج ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ٌقمٛق ث٦ْٔجْ 

فمٛق ث٦ْٔجْ ٚثٌٖاٛحا ١ِٚغجق ِٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١زا ٚث٦ع٩ْ ثٌاجٌّٟ ٌأقأمأٛق ث٦ْٔأجْا ٚث٨صأفأجلأ١أز ثٌأوٌٚأ١أز 

ٌقمٛق ثٌطفًا ٚثٌّٛثع١ك ث٤مٌٜ ثٌضٟ صذٕضٙج ث٤ُِ ثٌّضقور ٚثٌوٚي ث٤ف٠ٌم١ز فٟ ِأؾأجي فأمأٛق ث٦ْٔأجْا ِٚأٓ ثٌأمأ١أُ 

 .ٚثٌضمج١ٌو ث٤ف٠ٌم١ز

 31ِجهر 

 ثٌضٛل١ع ٚثٌضٚو٠ك ٚث٨ّٔٞجَ

 .٠فضضـ ٘يث ث١ٌّغجق ٌٍضٛل١ع ِٓ لذً وجفز ثٌوٚي  عٞجء ِٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز -0

٠ىْٛ ٘يث ث١ٌّغجق ِضجفجً ٌٍضٚو٠ك  ٚ ث٨ّٔٞجَ ِٓ لذً ثٌوٚي  عٞجء ِٕعّز ثٌأٛفأور ث٤فأ٠ٌأمأ١أزا ٠ٚأضأُ إ٠أوثع   -2

 .ٚعجةك ثٌضٚو٠ك  ٚ ث٨ّٔٞجَ إٌٝ ٘يث ث١ٌّغجق ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٌّٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز

٠ذو  ثٌاًّ دٙيث ث١ٌّغجق داو ع٩ع١ٓ ٠ِٛجً ِٓ ثّض٩َ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٌّٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز ٌأٛعأجةأك صٚأو٠أك  ٚ   -3

 .ثّٔٞجَ مِّ عٌٖر هٌٚز ِٓ  عٞجء ِٕعّز ثٌٛفور ث٤ف٠ٌم١ز

 32ِجهر 

 صاو٠ً ٚصٕم١ـ ث١ٌّغجق

٠ؾٍٛ صاو٠ً ٘يث ث١ٌّغجق  ٚ صٕم١قٗ إىث لوِش  ٞ هٌٚز ٌٟف ٍٟذجً مط١جً ديٌه إٌٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٌّإٔأعأّأز ثٌأٛفأور  -0

ث٤ف٠ٌم١زا دٌٖٟ  ٨ ٠موَ ثٌضاو٠ً ثٌّمضٌؿ إٌٝ ثٌؾّا١ز ثٌا١ِّٛز ٌٌؤّجء ثٌوٚي ٚثٌقىِٛجس ٌأٍإٔأعأٌ فأ١أٗ فأضأٝ 

 .٠ىْٛ لو صُ إمطجً وجفز ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عٍٝ ٔقٛ ٚثف دجٌضاو٠ًا ٚصىْٛ ثٌٍؾٕز لو  دوس ً ٠ٙج فٛي ثٌضاو٠ً

 .صضُ ثٌّٛثفمز عٍٝ ثٌضاو٠ً دج٤غٍذ١ز ثٌذ١ْطز ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف  -2
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 عج١ٔج : ث٨صفجل١ز ثٌو١ٌٚز ٌقمٛق ثٌطفً .... ثعضّوس ٚعٌٝش ٌٍضٛل١ع ٚثٌضٚو٠ك ٚث٨ّٔٞجَ 

 دّٛؽخ لٌثً ثٌؾّا١ز ثٌاجِز

 0323ص٠ٌٖٓ ثٌغجٟٔ/ٔٛفّذٌ  81ثٌّؤًك فٟ  ٥ٌ33/82ُِ ثٌّضقور 

 33ا ٚفمج ٌٍّجهر 0331 ٠ٍٛي/ّذضّذٌ  8صج٠ًل دوء ثٌٕفجى: 
 ثٌو٠ذجؽز

 إْ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١زا

إى صٌٜ  ٔٗ ٚفمج ٌٍّذجها ثٌّإٍز فٟ ١ِغجق ث٤ُِ ثٌّضقورا ٠ٖىً ث٨عضٌثف دجٌىٌثِز ثٌّضنٍٙز ٌأؾأّأ١أع  عٞأجء ث٤ّأٌر 

 ثٌذ٠ٌٖز ٚدقمٛلُٙ ثٌّضْج٠ٚز ٚغ١ٌ ثٌمجدٍز ٌٍضٌٚفا  ّجُ ثٌق٠ٌز ٚثٌاوثٌز ٚثٌٍُْ فٟ ثٌاجٌُا

ٚإىث صٞع فٟ ثعضذجً٘ج  ْ ٕاٛح ث٤ُِ ثٌّضقور لو  ووس ِٓ ؽو٠و فٟ ث١ٌّغجق إ٠ّجٔأٙأج دأجٌأقأمأٛق ث٤ّأجّأ١أز ٌأ٧ْٔأجْ 

ٚدىٌثِز ثٌفٌه ٚلوًٖا ٚعموس ثٌاََ عٍٝ  ْ صوفع دجٌٌلٝ ث٨ؽضّجعٟ لوِج ٚصٌفع ِْضٜٛ ثٌق١جر فأٟ ؽأٛ ِأٓ ثٌأقأ٠ٌأز 

  فْـا

ٚإىث صوًن  ْ ث٤ُِ ثٌّضقور لو  عٍٕشا فٟ ث٦ع٩ْ ثٌاجٌّٟ ٌقمٛق ث٦ْٔجْ ٚفٝ ثٌاٙو٠ٓ ثٌو١ٌٚأ١أٓ ثٌأنأجٙأ١أٓ دأقأمأٛق 

ث٦ْٔجْا  ْ ٌىً إْٔجْ فك ثٌضّضع دؾ١ّع ثٌقمٛق ٚثٌق٠ٌجس ثٌٛثًهر فٟ صٍه ثٌٚىٛنا هْٚ  ٞ ٔٛع ِٓ  ٔٛثع ثٌضّأ١أ١أَ 

وجٌض١١َّ دْذخ ثٌإٌٚ  ٚ ثٌٍْٛ  ٚ ثٌؾِٕ  ٚ ثٌٍلأز  ٚ ثٌأو٠أٓ  ٚ ثٌأٌ ٞ ثٌْأ١أجّأٟ  ٚ غأ١أٌٖ  ٚ ث٤ٙأً ثٌأمأِٛأٟ  ٚ 

 ث٨ؽضّجعٟ  ٚ ثٌغٌٚر  ٚ ثٌٌّٛو  ٚ  ٞ ٚٝع آمٌا ٚثصفمش عٍٝ ىٌها

ٚإى ص١ٌٖ إٌٝ  ْ ث٤ُِ ثٌّضقور لو  عٍٕش فٟ ث٦ع٩ْ ثٌاجٌّٟ ٌقمٛق ث٦ْٔجْ  ْ ٌٍطفٌٛز ثٌقأك فأٟ ًعأج٠أز ِْٚأجعأور 

 مجٙض١ٓا

ٚثلضٕجعج ِٕٙج دنْ ث٤ٌّرا دجعضذجً٘ج ثٌٛفور ث٤ّج١ّز ٌٍّؾضّع ٚثٌذ١تز ثٌطذ١ا١ز ٌّٕٛ ًٚفج١٘ز ؽ١ّع  فٌثه٘ج ٚدنأجٙأز 

 ث٤ٟفجيا ٠ٕذلٟ  ْ صٌٛٝ ثٌقّج٠ز ٚثٌّْجعور ث٩ٌٍِض١ٓ ٌضضّىٓ ِٓ ث٨ٝط٩ع ثٌىجًِ دّْؤ١ٌٚجصٙج هثمً ثٌّؾضّعا

ٚإى صمٌ دنْ ثٌطفًا وٟ صضٌعٌع ٕن١ٚضٗ صٌعٌعج وج٩ِ ِٚضٕجّمجا ٠ٕذلٟ  ْ ٠ٕٖن فٟ د١تز عجة١ٍز فٟ ؽٛ ِٓ ثٌْأاأجهر 

 ٚثٌّقذز ٚثٌضفجُ٘ا

ٚإى صٌٜ  ٔٗ ٠ٕذلٟ إعوثه ثٌطفً إعوثهث وج٩ِ ١ٌق١ج ف١جر فٌه٠ز فٟ ثٌّؾضّع ٚصٌد١ضٗ دٌٚؿ ثٌّغً ثٌا١ٍج ثٌّإٍز فٟ ١ِغجق 

 ث٤ُِ ثٌّضقورا ٚمٚٛٙج دٌٚؿ ثٌٍُْ ٚثٌىٌثِز ٚثٌضْجِـ ٚثٌق٠ٌز ٚثٌّْجٚثر ٚث٦مجءا

 0383ٚإى صٞع فٟ ثعضذجً٘ج  ْ ثٌقجؽز إٌٝ صٛف١ٌ ًعج٠ز مجٙز ٌٍطفً لو ىوٌس فٟ إع٩ْ ؽ١ٕف ٌقمٛق ثٌطفً ٌأاأجَ 

ٚثٌّاضٌف دٗ فٟ ث٦عأ٩ْ  0323ص٠ٌٖٓ ثٌغجٟٔ/ٔٛفّذٌ  81ٚفٝ إع٩ْ فمٛق ثٌطفً ثٌيٞ ثعضّوصٗ ثٌؾّا١ز ثٌاجِز فٟ 

( ٚفأٝ 83ٚ  83ثٌاجٌّٟ ٌقمٛق ث٦ْٔجْ ٚفٝ ثٌاٙو ثٌوٌٟٚ ثٌنجٗ دجٌقمٛق ثٌّو١ٔز ٚث١ٌْج١ّز )١ّ٨ّٚج فٟ ثٌّجهص١ٓ 

( ٚفأٝ ثٌإٔأعأُ ث٤ّأجّأ١أز 01ثٌاٙو ثٌوٌٟٚ ثٌنجٗ دجٌقمٛق ث٨لضٚجه٠ز ٚث٨ؽضّجع١ز ٚثٌغمجف١ز )٨ٚ ١ّّأج فأٟ ثٌأّأجهر 

 ٚثٌٚىٛن ىثس ثٌٍٚز ٌٍٛوج٨س ثٌّضنٚٚز ٚثٌّٕعّجس ثٌو١ٌٚز ثٌّا١ٕز دن١ٌ ثٌطفًا

ٚإى صٞع فٟ ثعضذجً٘ج " ْ ثٌطفًا دْذخ عوَ ٔٞؾٗ ثٌذؤٟ ٚثٌامٍٟا ٠قضجػ إٌٝ إؽٌثءثس ٚلج٠ز ًٚعج٠ز مأجٙأزا دأّأج 

 فٟ ىٌه فّج٠ز لج١ٔٛٔز ِٕجّذزا لذً ث٨ٌٛهر ٚداو٘ج" ٚىٌه وّج ؽجء فٟ إع٩ْ فمٛق ثٌطفًا

ٚإى ص١ٌٖ إٌٝ  فىجَ ث٦ع٩ْ ثٌّضاٍك دجٌّذجها ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضٍٚز دقّج٠ز ث٤ٟفجي ًٚعج٠ضُٙا ِأع ث٨٘أضأّأجَ 

ثٌنجٗ دجٌقٞجٔز ٚثٌضذٕٟ عٍٝ ثٌٚا١و٠ٓ ثٌٟٕٟٛ ٚثٌوٌٟٚا ٚإٌٝ لٛثعو ث٤ُِ ثٌّضقور ثٌو١ٔج ثٌّٕأٛىؽأ١أز ٦هثًر ٕأتأْٛ 

 لٞجء ث٤فوثط )لٛثعو دى١ٓ(ا ٚإٌٝ ث٦ع٩ْ دٖنْ فّج٠ز ثٌْٕجء ٚث٤ٟفجي  عٕجء ثٌطٛثًا ٚثٌّٕجٍعجس ثٌٍّْقزا

ٚإى صٍُْ دنْ عّزا فٟ ؽ١ّع دٍوثْ ثٌاجٌُا  ٟفج٨ ٠ا١ْٖٛ فٟ ظٌٚف ٙاذز ٌٍلج٠زا ٚدنْ ٘ؤ٨ء ث٤ٟفجي ٠قأضأجؽأْٛ إٌأٝ 

 ٌِثعجر مجٙزا

 ٚإى صنمي فٟ ث٨عضذجً ثٌٛثؽخ  ١ّ٘ز صمج١ٌو وً ٕاخ ٚل١ّٗ ثٌغمجف١ز ٌقّج٠ز ثٌطفً ٚصٌعٌعٗ صٌعٌعج ِضٕجّمجا

 ٚإىث صوًن  ١ّ٘ز ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚ ٌضق١ْٓ ظٌٚف ِا١ٖز ث٤ٟفجي فٟ وً دٍوا ٨ٚ ١ّّج فٟ ثٌذٍوثْ ثٌٕج١ِزا

 لو ثصفمش عٍٝ ِج ٠ٍٟ: 

 ثٌؾَء ث٤ٚي

 0ثٌّجهر 

٤غٌثٛ ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٠إٝ ثٌطفً وً إْٔجْ ٌُ ٠ضؾجٍٚ ثٌغجِٕز عٌٖرا ِج ٌُ ٠ذٍغ ّٓ ثٌٌٕو لذً ىٌه دّٛؽخ ثٌمأجٔأْٛ 

 ثٌّٕطذك ع١ٍٗ.

 8ثٌّجهر 

. صقضٌَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌقمٛق ثٌّٛٝقز فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٚصّٕٞٙج ٌىً ٟفً ٠نٞأع ٌأ٠٨ٛأضأٙأج هْٚ  ٞ ٔأٛع ِأٓ 0

 ٔٛثع ثٌض١١َّا دلٜ ثٌٕعٌ عٓ عٌٕٚ ثٌطفً  ٚ ٚثٌو٠ٗ  ٚ ثٌٟٛٙ ثٌمجٟٔٛٔ ع١ٍٗ  ٚ ٌُٛٔٙ  ٚ ؽُْٕٙ  ٚ ٌلضُٙ  ٚ ه٠ُٕٙ 
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 ٚ ً ٠ُٙ ث١ٌْجّٟ  ٚ غ١ٌٖ  ٚ  ٍُٙٙ ثٌمِٟٛ  ٚ ث٦عٕٟ  ٚ ث٨ؽضّجعٟا  ٚ عٌٚصٙأُا  ٚ عأؾأَ٘أُا  ٚ ِأٌٛأو٘أُا  ٚ  ٞ 

 ٚٝع آمٌ.

. صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذز ٌضىفً ٌٍطفً ثٌقّج٠ز ِٓ ؽ١ّع  ٕىجي ثٌض١١َّ  ٚ ثٌامجح ثٌأمأجةأّأز عأٍأٝ 8

 ّجُ ٌِوَ ٚثٌوٞ ثٌطفً  ٚ ث١ٙٚ٤جء ثٌمج١١ٔٛٔٓ ع١ٍٗ  ٚ  عٞجء ث٤ٌّرا  ٚ  ٖٔطضُٙ  ٚ آًثةأٙأُ ثٌأّأاأذأٌ عإٔأٙأج  ٚ 

 ِاضموثصُٙ.

 3ثٌّجهر 

فٟ ؽ١ّع ث٦ؽٌثءثس ثٌضٟ صضاٍك دج٤ٟفجيا ّٛثء لجِش دٙج ِؤّْجس ثٌٌعج٠ز ث٨ؽضّجعأ١أز ثٌأاأجِأز  ٚ ثٌأنأجٙأزا  ٚ .  0

 ثٌّقجوُ  ٚ ثٌٍْطجس ث٦هث٠ًز  ٚ ث١ٌٙتجس ثٌض٠ٌٖا١زا ٠ٌٟٛ ث٨عضذجً ث٤ٚي ٌّٚجٌـ ثٌطفً ثٌفٍٞٝ.

. صضاٙو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دنْ صّٞٓ ٌٍطفً ثٌقّج٠ز ٚثٌٌعج٠ز ث٩ٌٍِض١ٓ ٌٌفج٘ٗا ٌِثع١أز فأمأٛق ٚٚثؽأذأجس ٚثٌأو٠أٗ  ٚ 8

 ١ٙٚجةٗ  ٚ غ١ٌُ٘ ِٓ ث٤فٌثه ثٌّْؤ١ٌٚٓ لجٔٛٔج عٕٗا ٚصضنيا صقم١مج ٌٙيث ثٌلٌٛا ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ثٌض٠ٌٖا١ز ٚث٦هث٠ًأز 

 ث٩ٌّةّز.

. صىفً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صضم١و ثٌّؤّْجس ٚث٦هثًثس ٚثٌٌّثفك ثٌّْؤٌٚز عٓ ًعج٠ز  ٚ فّج٠ز ث٤ٟفجي دجٌّاج١٠ٌ ثٌضٟ 3

ٚٝاضٙج ثٌٍْطجس ثٌّنضٚزا ٨ٚ ١ّّج فٟ ِؾجٌٟ ث٩ٌِْز ٚثٌٚقز ٚفٝ عوه ِٛظف١ٙج ٩ٙٚف١ضُٙ ٌٍاًّا ٚوأيٌأه ِأٓ 

 ٔجف١ز وفجءر ث٦ٌٕثف.

 3ثٌّجهر 

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف وً ثٌضوثد١ٌ ثٌض٠ٌٖا١ز ٚث٦هث٠ًز ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌّةّز ٦عّجي ثٌقمٛق ثٌأّأاأضأٌف دأٙأج فأٟ 

٘يٖ ث٨صفجل١ز. ٚف١ّج ٠ضاٍك دجٌقمٛق ث٨لضٚجه٠ز ٚث٨ؽضّجع١ز ٚثٌغمجف١زا صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ٘يٖ ثٌأضأوثدأ١أٌ إٌأٝ  لٚأٝ 

 فوٚه ِٛثًه٘ج ثٌّضجفزا ٚف١غّج ٠ٍََا فٟ إٟجً ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚ.

 2ثٌّجهر 

صقضٌَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ِْؤ١ٌٚجس ٚفمٛق ٚٚثؽذجس ثٌٛثٌو٠ٓ  ٚا عٕو ث٨لضٞجءا  عٞجء ث٤ٌّر ثٌّّٛاز  ٚ ثٌأؾأّأجعأز 

فْذّج ٠ٕ٘ ع١ٍٗ ثٌاٌف ثٌّقٍٟا  ٚ ث١ٙٚ٤جء  ٚ غ١ٌُ٘ ِٓ ث٤ٕنجٗ ثٌّْؤ١ٌٚٓ لجٔٛٔج عٓ ثٌطفًا فٟ  ْ ٠أٛفأٌٚث 

دط٠ٌمز صضفك ِع لوًثس ثٌطفً ثٌّضطًٛرا ثٌضٛؽ١ٗ ٚث٦ًٕجه ث٩ٌّة١ّٓ عٕو ِّجًّز ثٌطفً ثٌقمٛق ثٌأّأاأضأٌف دأٙأج فأٟ 

 ٘يٖ ث٨صفجل١ز.

 3ثٌّجهر 

 صاضٌف ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دنْ ٌىً ٟفً فمج  ٩١ٙ فٟ ثٌق١جر.. 0

 . صىفً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ  لٚٝ فو ِّىٓ دمجء ثٌطفً ّٖٚٔٛ.8

 1ثٌّجهر 

. ٠ْؾً ثٌطفً داو ٨ٚهصٗ فًٛث ٠ٚىْٛ ٌٗ ثٌقك ِٕي ٨ٚهصٗ فٟ ثُّ ٚثٌقك فٟ ثوضْجح ؽ١ْٕزا ٠ٚىْٛ ٌٗ لوً 0

 ث٦ِىجْا ثٌقك فٟ ِاٌفز ٚثٌو٠ٗ ٚصٍمٝ ًعج٠ضّٙج.

. صىفً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إعّجي ٘يٖ ثٌقمٛق ٚفمج ٌمجٔٛٔٙج ثٌٟٕٟٛ ٚثٌضَثِجصٙج دّٛؽخ ثٌٚىٛن ثٌو١ٌٚز ثٌّضٍٚز دٙيث 8

 ث١ٌّوثْا ١ّ٨ّٚج ف١غّج ٠اضذٌ ثٌطفً عو٠ُ ثٌؾ١ْٕز فٟ فجي عوَ ثٌم١جَ ديٌه.

 2ثٌّجهر 

. صضاٙو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دجفضٌثَ فك ثٌطفً فٟ ثٌقفجظ عٍٝ ٠ٛ٘ضٗ دّج فٟ ىٌه ؽ١ْٕضٗا ٚثّأّأٗا ٚٙأ٩صأٗ ثٌأاأجةأٍأ١أزا 0

 عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌيٞ ٠مٌٖ ثٌمجْٔٛا ٚىٌه هْٚ صومً غ١ٌ ٌٕعٟ.

. إىث فٌَ  ٞ ٟفً دط٠ٌمز غ١ٌ ٌٕع١ز ِٓ داٜ  ٚ وً عٕجٌٙ ٠ٛ٘ضٗا صموَ ثٌأوٚي ث٤ٟأٌثف ثٌأّأْأجعأور ٚثٌأقأّأج٠أز 8

 ثٌّٕجّذض١ٓ ِٓ  ؽً ث٦ٌّثع دئعجهر إعذجس ٠ٛ٘ضٗ.

 3ثٌّجهر 

. صّٞٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عوَ فًٚ ثٌطفً عٓ ٚثٌو٠ٗ عٍٝ وٌٖ ِّٕٙجا إ٨ عٕوِأج صأمأًٌ ثٌْأٍأطأجس ثٌأّأنأضأٚأزا ً٘إٔأج 0

دئؽٌثء إعجهر ٔعٌ لٞجة١زا ٚفمج ٌٍمٛث١ٔٓ ٚث٦ؽٌثءثس ثٌّاّٛي دٙجا  ْ ٘يث ثٌفأٚأً ٝأًٌٚٞ ٌٚأْٛ ِٚأجٌأـ ثٌأطأفأً 

ثٌفٍٞٝ. ٚلو ٠ٍََ ِغً ٘يث ثٌمٌثً فٟ فجٌز ِا١ٕز ِغً فجٌز إّجءر ثٌٛثٌو٠ٓ ِاجٍِز ثٌطفً  ٚ إ٘أّأجٌأٙأّأج ٌأٗا  ٚ عإٔأوِأج 

 ٠ا١ٔ ثٌٛثٌوثْ ِٕف١ٍٚٓ ٠ٚضا١ٓ ثصنجى لٌثً دٖنْ ِقً إلجِز ثٌطفً.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا صضجؿ ٌؾ١ّع ث٤ٌٟثف ثٌّا١ٕز ثٌفٌٙز ٌأ٩إٔأضأٌثن فأٟ ثٌأوعأٜٛ  0. فٟ  ٠ز هعجٜٚ صمجَ ع٩ّ دجٌفمٌر 8

 ٚث٦فٚجؿ عٓ ٚؽٙجس ٔعٌ٘ج.

. صقضٌَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فك ثٌطفً ثٌّٕفًٚ عٓ ٚثٌو٠ٗ  ٚ عٓ  فوّ٘ج فٟ ث٨فضفجظ دًٚٛر ِٕضعّز دا٩لجس ٕن١ٚز 3

 ٚثصٚج٨س ِذجٌٕر دى٩ ٚثٌو٠ٗا إ٨ إىث صاجًٛ ىٌه ِع ِٚجٌـ ثٌطفً ثٌفٍٞٝ.
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. فٟ ثٌقج٨س ثٌضٟ ٠ٕٖن ف١ٙج ٘يث ثٌفًٚ عٓ  ٞ إؽٌثء ثصنيصٗ هٌٚز ِٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا ِغً صا٠ٌٜ  فو ثٌٛثٌو٠أٓ  ٚ 4

و١ٍّٙج  ٚ ثٌطفً ٩ٌفضؾجٍ  ٚ ثٌقذِ  ٚ ثٌٕفٟ  ٚ ثٌضٌف١ً  ٚ ثٌٛفجر )دّج فٟ ىٌه ثٌأٛفأجر ثٌأضأٟ صأقأوط ٤ٞ ّأذأخ  عإٔأجء 

ثفضؾجٍ ثٌوٌٚز ثٌٖن٘(ا صموَ صٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌف عٕو ثٌطٍخا ٌٍٛثٌو٠ٓ  ٚ ثٌطفًا  ٚ عٕو ث٨لأضأٞأجءا ٌأاأٞأٛ آمأٌ ِأٓ 

ث٤ٌّرا ثٌّاٍِٛجس ث٤ّج١ّز ثٌنجٙز دّقً ٚؽٛه عٞٛ ث٤ٌّر ثٌلجةخ ) ٚ  عٞجء ث٤ٌّر ثٌلجةذ١ٓ( إ٨ إىث وجْ صأمأو٠أُ 

٘يٖ ثٌّاٍِٛجس ١ٌِ ٌٚجٌـ ثٌطفً. ٚصّٞٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ويٌه  ْ ٨ صضٌصخ عٍٝ صمو٠ُ ِغً ٘يث ثٌطٍخا فٟ فأو ىثصأٗا 

  ٞ ٔضجةؼ ٝجًر ٌٍٖن٘ ثٌّإٝ ) ٚ ث٤ٕنجٗ ثٌّا١١ٕٓ(.

 01ثٌّجهر 

ا صٕعٌ ثٌأوٚي ث٤ٟأٌثف فأٟ ثٌأطأٍأذأجس ثٌأضأٟ 3ِٓ ثٌّجهر  0. ٚفمج ٩ٌٌضَثَ ثٌٛثلع عٍٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دّٛؽخ ثٌفمٌر 0

٠موِٙج ثٌطفً  ٚ ٚثٌوثٖ ٌومٛي هٌٚز ٌٟف  ٚ ِلجهًصٙج دمٚو ؽّع ًّٕ ث٤ٌّرا دط٠ٌمز إ٠ؾجد١ز ٚإْٔأجٔأ١أز ّٚأ٠ٌأاأز. 

ٚصىفً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ويٌه  ٨ صضٌصخ عٍٝ صمو٠ُ ٍٟخ ِٓ ٘يث ثٌمذ١ً ٔضجةؼ ٝجًر عأٍأٝ ِأمأوِأٟ ثٌأطأٍأخ ٚعأٍأٝ  فأٌثه 

.ٌُّ٘  

. ٌٍطفً ثٌيٞ ٠م١ُ ٚثٌوثٖ فٟ هٌٚض١ٓ ِنضٍفض١ٓ ثٌقك فٟ ث٨فضفجظ دًٚٛر ِٕضعّز دا٩لجس ٕن١ٚز ٚثصٚج٨س ِذجٌٕر 8

ا 3ِٓ ثٌّجهر  8دى٩ ٚثٌو٠ٗا إ٨ فٟ ظٌٚف ثّضغٕجة١ز. ٚصقم١مج ٌٙيٖ ثٌلج٠ز ٚٚفمج ٨ٌضَثَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دّٛؽخ ثٌفمٌر 

صقضٌَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فك ثٌطفً ٚٚثٌو٠ٗ فٟ ِلجهًر  ٞ دٍوا دّج فٟ ىٌه دٍوُ٘ ُ٘ا ٚفٝ همٛي دٍوُ٘. ٨ٚ ٠نٞع ثٌقك 

فٟ ِلجهًر  ٞ دٍو إ٨ ٌٍم١ٛه ثٌضٟ ٠ٕ٘ ع١ٍٙج ثٌمجْٔٛ ٚثٌضٟ صىْٛ ٠ًٌٚٝز ٌقّج٠ز ث٤ِٓ ثٌٟٕٟٛا  ٚ ثٌٕعجَ ثٌأاأجَا  ٚ 

ثٌٚقز ثٌاجِزا  ٚ ث٢هثح ثٌاجِز  ٚ فمٛق ث٢م٠ٌٓ ٚف٠ٌجصُٙ ٚصىْٛ ِضفمز ِع ثٌقمٛق ث٤مٌٜ ثٌّاضٌف دٙج فأٟ ٘أيٖ 

 ث٨صفجل١ز.

 00ثٌّجهر 

 . صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف صوثد١ٌ ٌّىجفقز ٔمً ث٤ٟفجي إٌٝ ثٌنجًػ ٚعوَ عٛهصُٙ دًٚٛر غ١ٌ ٌِٖٚعز.0

 . ٚصقم١مج ٌٙيث ثٌلٌٛا صٖؾع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عمو ثصفجلجس عٕجة١ز  ٚ ِضاوهر ث٤ٌٟثف  ٚ ث٨ّٔٞجَ إٌٝ ثصفجلجس لجةّز.8

 08ثٌّجهر 

. صىفً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٌٍطفً ثٌمجهً عٍٝ صى٠ٛٓ آًثةٗ ثٌنجٙز فك ثٌضاذ١ٌ عٓ صٍه ث٢ًثء دق٠ٌز فأٟ 0

 ؽ١ّع ثٌّْجةً ثٌضٟ صِّ ثٌطفًا ٚصٌٛٝ آًثء ثٌطفً ث٨عضذجً ثٌٛثؽخ ٚفمج ٌْٓ ثٌطفً ٚٔٞؾٗ.

. ٌٚٙيث ثٌلٌٛا صضجؿ ٌٍطفًا دٛؽٗ مجٗا فٌٙز ث٨ّضّجع إ١ٌٗ فٟ  ٞ إؽٌثءثس لٞجة١ز ٚإهث٠ًز صِّ ثٌأطأفأًا إِأج 8

 ِذجٌٕرا  ٚ ِٓ م٩ي ِّغً  ٚ ١٘تز ٩ِةّزا دط٠ٌمز صضفك ِع ثٌمٛثعو ث٦ؽٌثة١ز ٌٍمجْٔٛ ثٌٟٕٟٛ.

 03ثٌّجهر 

. ٠ىْٛ ٌٍطفً ثٌقك فٟ ف٠ٌز ثٌضاذ١ٌا ٠ًّٖٚ ٘يث ثٌقك ف٠ٌز ٟأٍأخ ؽأّأ١أع  ٔأٛثع ثٌأّأاأٍأِٛأجس ٚث٤فأىأجً ٚصأٍأمأ١أٙأج 0

 ٚإىثعضٙجا هْٚ  ٞ ثعضذجً ٌٍقوٚها ّٛثء دجٌمٛي  ٚ ثٌىضجدز  ٚ ثٌطذجعزا  ٚ ثٌفٓا  ٚ دن٠ز ١ٍّٚز  مٌٜ ٠نضجً٘ج ثٌطفً.

 . ٠ؾٍٛ إمٞجع ِّجًّز ٘يث ثٌقك ٌذاٜ ثٌم١ٛها دٌٖٟ  ْ ٠ٕ٘ ثٌمجْٔٛ ع١ٍٙج ٚ ْ صىْٛ ٨ٍِز ٌضن١ِٓ ِج ٠ٍٟ:8

 ) ( ثفضٌثَ فمٛق ثٌل١ٌ  ٚ ّّاضُٙا  ٚا

 )ح( فّج٠ز ث٤ِٓ ثٌٟٕٟٛ  ٚ ثٌٕعجَ ثٌاجَا  ٚ ثٌٚقز ثٌاجِز  ٚ ث٢هثح ثٌاجِز.

 03ثٌّجهر 

 . صقضٌَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فك ثٌطفً فٟ ف٠ٌز ثٌفىٌ ٚثٌٛؽوثْ ٚثٌو٠ٓ.0

. صقضٌَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فمٛق ٚٚثؽذجس ثٌٛثٌو٠ٓ ٚويٌها صذاج ٌٍقجٌزا ث١ٙٚ٤جء ثٌمج١١ٔٛٔٓ ع١ٍٗا فٟ صأٛؽأ١أٗ ثٌأطأفأً 8

 فٟ ِّجًّز فمٗ دط٠ٌمز صْٕؾُ ِع لوًثس ثٌطفً ثٌّضطًٛر.

. ٨ ٠ؾٍٛ  ْ ٠نٞع ث٦ؽٙجً دجٌو٠ٓ  ٚ ثٌّاضموثس إ٨ ٌٍم١ٛه ثٌضٟ ٠ٕ٘ ع١ٍٙج ثٌمجْٔٛ ٚث٩ٌٍِز ٌقّج٠ز ث٩ٌِْز ثٌاجِأز 3

  ٚ ثٌٕعجَ  ٚ ثٌٚقز  ٚ ث٢هثح ثٌاجِز  ٚ ثٌقمٛق ٚثٌق٠ٌجس ث٤ّج١ّز ٣ٌم٠ٌٓ.

 02ثٌّجهر 

 . صاضٌف ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دقمٛق ثٌطفً فٟ ف٠ٌز صى٠ٛٓ ثٌؾّا١جس ٚفٝ ف٠ٌز ث٨ؽضّجع ثٌٍّْٟ.0

. ٨ ٠ؾٍٛ صم١١و ِّجًّز ٘يٖ ثٌقمٛق دن٠ز ل١ٛه غ١ٌ ثٌم١ٛه ثٌّفٌٚٝز ٟذمج ٌٍمجْٔٛ ٚثٌضٟ صأمأضأٞأ١أٙأج ثٌٞأًٌٚر فأٟ 8

ِؾضّع ه٠ّمٌثٟٟ ١ٌٚجٔز ث٤ِٓ ثٌٟٕٟٛ  ٚ ث٩ٌِْز ثٌاجِز  ٚ ثٌٕعجَ ثٌاجَا  ٚ ٌقّج٠ز ثٌٚقز ثٌاجِز  ٚ ث٢هثح ثٌأاأجِأز 

  ٚ ٌقّج٠ز فمٛق ثٌل١ٌ ٚف٠ٌجصُٙ.

 03ثٌّجهر 

. ٨ ٠ؾٍٛ  ْ ٠ؾٌٜ  ٞ صاٌٛ صاْفٟ  ٚ غ١ٌ لجٟٔٛٔ ٌٍطفً فٟ ف١جصٗ ثٌنجٙز  ٚ  ٌّصٗ  ٚ ٌَِٕٗ  ٚ ٌِث٩ّصٗا ٨ٚ 0

  ٞ ِْجُ غ١ٌ لجٟٔٛٔ دٌٖفٗ  ٚ ّّاضٗ.

 . ٌٍطفً فك فٟ  ْ ٠ق١ّٗ ثٌمجْٔٛ ِٓ ِغً ٘يث ثٌضاٌٛ  ٚ ثٌّْجُ.8
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 01ثٌّجهر 

صاضٌف ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دجٌٛظ١فز ثٌٙجِز ثٌضٟ صؤه٠ٙج ّٚجة٠ ث٦ع٩َ ٚصّٞٓ إِىج١ٔز فٚٛي ثٌأطأفأً عأٍأٝ ثٌأّأاأٍأِٛأجس 

ٚثٌّٛثه ِٓ ٕضٝ ثٌّٚجهً ث١ٌٕٟٛز ٚثٌو١ٌٚزا ٚدنجٙز صٍه ثٌضٟ صْضٙأوف صأاأ٠َأَ ًفأج٘أ١أضأٗ ث٨ؽأضأّأجعأ١أز ٚثٌأٌٚفأ١أز 

 ٚثٌّا٠ٕٛز ٚٙقضٗ ثٌؾْو٠ز ٚثٌام١ٍزا ٚصقم١مج ٌٙيٖ ثٌلج٠زا صمَٛ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دّج ٠ٍٟ:

) ( صٖؾ١ع ّٚجة٠ ث٦ع٩َ عٍٝ ٌٖٔ ثٌّاٍِٛجس ٚثٌّٛثه ىثس ثٌّٕفاز ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌغمجف١ز ٌٍطفأً ٚٚفأمأج ٌأٌٚؿ ثٌأّأجهر 

 ا83

)ح( صٖؾ١ع ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚ فٟ إٔضجػ ٚصذجهي ٌٖٚٔ ٘يٖ ثٌّاٍِٛجس ٚثٌّٛثه ِٓ ٕأضأٝ ثٌأّأٚأجهً ثٌأغأمأجفأ١أز ٚثٌأٟٛإٔأ١أز 

 ٚثٌو١ٌٚزا

 )ػ( صٖؾ١ع إٔضجػ وضخ ث٤ٟفجي ٌٖٚٔ٘جا

)ه( صٖؾ١ع ّٚجة٠ ث٦ع٩َ عٍٝ إ٩٠ء عٕج٠ز مجٙز ٩ٌفض١جؽجس ثٌٍل٠ٛز ٌٍطفً ثٌيٞ ٠ٕضّٟ إٌٝ ِؾّٛعز ِٓ ِؾأّأٛعأجس 

 ث٤ل١ٍجس  ٚ إٌٝ ثٌْىجْ ث١١ٍٙ٤ٓا

)٘ـ( صٖؾ١ع ٚٝع ِذجها صٛؽ١ٙ١ز ٩ِةّز ٌٛلج٠ز ثٌطفً ِٓ ثٌّاٍِٛجس ٚثٌّٛثه ثٌضٟ صٌٞ دٚجٌقأٗا ِأع ٚٝأع  فأىأجَ 

 فٟ ث٨عضذجً. 02ٚ  03ثٌّجهص١ٓ 

 02ثٌّجهر 

. صذيي ثٌوٚي ث٤ٌٟثف لٚجًٜ ؽٙو٘ج ٌّٞجْ ث٨عضٌثف دجٌّذو  ثٌمجةً إْ و٩ ثٌٛثٌو٠ٓ ٠ضق٩ّْ ِْأؤٌٚأ١أجس ِٖأضأٌوأز 0

عٓ صٌد١ز ثٌطفً ّٖٚٔٛ. ٚصمع عٍٟ عجصك ثٌٛثٌو٠ٓ  ٚ ث١ٙٚ٤جء ثٌمج١١ٔٛٔٓا فْخ ثٌقجٌزا ثٌّْؤ١ٌٚز ث٤ٌٟٚ عٓ صٌدأ١أز 

 ثٌطفً ّٖٚٔٛ. ٚصىْٛ ِٚجٌـ ثٌطفً ثٌفٍٞٝ ِٛٝع ث٘ضّجُِٙ ث٤ّجّٟ.

. فٟ ّذ١ً ّٝجْ ٚصا٠ََ ثٌقمٛق ثٌّذ١ٕز فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١زا عٍٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ْ صموَ ثٌّْأجعأور 8

ث٩ٌّةّز ٌٍٛثٌو٠ٓ ١ٙٚ٥ٌٚجء ثٌمج١١ٔٛٔٓ فٟ ث٨ٝط٩ع دّْت١ٌٛجس صٌد١ز ثٌطفً ٚعٍأ١أٙأج  ْ صأىأفأً صأطأ٠ٛأٌ ِأؤّأْأجس 

 ٌِٚثفك ٚموِجس ًعج٠ز ث٤ٟفجي.

. صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف وً ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌّةّز ٌضّٞٓ ٤ٟفجي ثٌٛثٌو٠ٓ ثٌاج١ٍِٓ فك ث٨ٔضفأجع دأنأوِأجس ِٚأٌثفأك ًعأج٠أز 3

 ثٌطفً ثٌضٟ ُ٘ ِؤٍْ٘ٛ ٌٙج.

 03ثٌّجهر 

. صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ثٌض٠ٌٖا١ز ٚث٦هث٠ًز ٚث٨ؽضّجع١ز ٚثٌضا١ّ١ٍز ث٩ٌّةّز ٌقّج٠أز ثٌأطأفأً ِأٓ وأجفأز 0

 ٕىجي ثٌإف  ٚ ثًٌٌٞ  ٚ ث٦ّجءر ثٌذو١ٔز  ٚ ثٌام١ٍز ٚث٦ّ٘جي  ٚ ثٌّاجٍِز ثٌّٕط٠ٛز عٍٝ إّ٘جيا ٚإّجءر ثٌأّأاأجِأٍأز  ٚ 

ث٨ّضل٩يا دّج فٟ ىٌه ث٦ّجءر ثٌؾ١ْٕزا ٚ٘ٛ فٟ ًعج٠ز ثٌٛثٌو )ثٌٛثٌو٠ٓ(  ٚ ثٌٟٛٙ ثٌمجٟٔٛٔ )ث١ٙٚ٤جء ثٌمجٔأٛٔأ١أ١أٓ( 

 ع١ٍٗا  ٚ  ٞ ٕن٘ آمٌ ٠ضاٙو ثٌطفً دٌعج٠ضٗ.

. ٠ٕذلٟ  ْ صًّٖ ٘يٖ ثٌضوثد١ٌ ثٌٛلجة١زا فْخ ث٨لضٞجءا إؽٌثءثس فاجٌز ٌٛٝع دٌثِؼ ثؽضّجع١ز ٌضٛف١ٌ ثٌوعأُ ثٌأ٩ٍَ 8

ٌٍطفً ٤ٌٚٚته ثٌي٠ٓ ٠ضاٙوْٚ ثٌطفً دٌعج٠ضُٙا ٚويٌه ٥ٌٕىجي ث٤مٌٜ ِٓ ثٌٛلج٠زا ٌٚأضأقأو٠أو فأج٨س إّأجءر ِأاأجِأٍأز 

ثٌطفً ثٌّيوًٛر فضٝ ث٢ْ ٚث٦د٩غ عٕٙج ٚث٦فجٌز دٖنٔٙج ٚثٌضقم١ك ف١ٙج ِٚاجٌؾضٙج ِٚضجداضٙج ٚوأيٌأه ٌأضأومأً ثٌأمأٞأجء 

 فْخ ث٨لضٞجء.

 81ثٌّجهر 

. ٌٍطفً ثٌّقٌَٚ دٚفز ِؤلضز  ٚ هثةّز ِٓ د١تضٗ ثٌاجة١ٍز  ٚ ثٌيٞ ٨ ٠ّْـ ٌٗا ففجظج عٍٝ ِٚجٌقز ثٌفٍٟٚا دجٌأذأمأجء 0

 فٟ صٍه ثٌذ١تزا ثٌقك فٟ فّج٠ز ِْٚجعور مجٙض١ٓ صٛفٌّ٘ج ثٌوٌٚز.

 . صّٞٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا ٚفمج ٌمٛث١ٕٔٙج ث١ٌٕٟٛزا ًعج٠ز دو٠ٍز ٌّغً ٘يث ثٌطفً.8

. ٠ّىٓ  ْ صًّٖ ٘يٖ ثٌٌعج٠زا فٟ ؽٍّز  ًِٛا ثٌقٞجٔزا  ٚ ثٌىفجٌز ثٌٛثًهر فٟ ثٌمجْٔٛ ث٦ّأ٩ِأٟا  ٚ ثٌأضأذإٔأٟا  ٚا 3

عٕو ثًٌٌٞٚرا ث٦لجِز فٟ ِؤّْجس ِٕجّذز ٌٌعج٠ز ث٤ٟفجي. ٚعٕو ثٌٕعٌ فٟ ثٌقٍٛيا ٠ٕذألأٟ إ٠أ٩ء ث٨عأضأذأجً ثٌأٛثؽأخ 

 ٨ّضٚٛثح ث٨ّضٌّث٠ًز فٟ صٌد١ز ثٌطفً ٌٚنٍف١ز ثٌطفً ث٦ع١ٕز ٚثٌو١ٕ٠ز ٚثٌغمجف١ز ٚثٌٍل٠ٛز.

 80ثٌّجهر 

 صّٞٓ ثٌوٚي ثٌضٟ صمٌ ٚ/ ٚ صؾ١َ ٔعجَ ثٌضذٕٟ إ٩٠ء ِٚجٌـ ثٌطفً ثٌفٍٞٝ ث٨عضذجً ث٤ٚي ٚثٌم١جَ دّج ٠ٍٟ:

) ( صّٞٓ  ٨ صٌٚؿ دضذٕٟ ثٌطفً إ٨ ثٌٍْطجس ثٌّنضٚز ثٌضٟ صقوها ٚفمج ٌٍمٛث١ٔٓ ٚث٦ؽأٌثءثس ثٌأّأاأّأٛي دأٙأج ٚعأٍأٝ 

 ّجُ وً ثٌّاٍِٛجس ىثس ثٌٍٚز ثٌّٛعٛق دٙجا  ْ ثٌضذٕٟ ؽجةَ ٔعٌث ٌقجٌز ثٌأطأفأً فأ١أّأج ٠أضأاأٍأك دأجٌأٛثٌأو٠أٓ ٚث٤لأجًح 

ٚث١ٙٚ٤جء ثٌمج١١ٔٛٔٓ ٚ ْ ث٤ٕنجٗ ثٌّا١١ٕٓا عٕو ث٨لضٞجءا لو  عطٛث عٓ عٍُ ِٛثفمضُٙ عٍٝ ثٌأضأذإٔأٟ عأٍأٝ  ّأجُ 

 فٌُٚٛٙ عٍٝ ِج لو ٠ٍََ ِٓ ثًٌّٖٛرا

)ح( صاضٌف دنْ ثٌضذٕٟ فٟ دٍو آمٌ ٠ّىٓ ثعضذجًٖ ١ٍّٚز دو٠ٍز ٌٌعج٠ز ثٌطفًا إىث صايًس إلجِز ثٌطفً ٌوٞ  ٌّر فجٕٝز 

  ٚ ِضذ١ٕزا  ٚ إىث صايًس ثٌإج٠ز دٗ دنٞ ٠ٌٟمز ٩ِةّز فٟ ٟٕٚٗا
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)ػ( صّٞٓا دجٌْٕذز ٌٍضذٕٟ فٟ دٍو آمٌا  ْ ٠ْضف١و ثٌطفً ِٓ ّٝجٔجس ِٚاج١٠ٌ صاجهي صٍه ثٌمجةّز ف١ّج ٠ضاٍأك دأجٌأضأذإٔأٟ 

 ثٌٟٕٟٛا

)ه( صضني ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذز وٟ صّٞٓا دجٌْٕذز ٌٍضذٕٟ فٟ دأٍأو آمأٌا  ْ عأّأٍأ١أز ثٌأضأذإٔأٟ ٨ صأاأٛه عأٍأٝ  ٌٚأتأه 

 ثٌّٖجًو١ٓ ف١ٙج دىْخ ِجٌٟ غ١ٌ ٌِٖٚعا

)٘ـ( صاٍَا عٕو ث٨لضٞجءا  ٘وثف ٘يٖ ثٌّجهر دامو صٌص١ذجس  ٚ ثصفجلجس عٕجة١ز  ٚ ِأضأاأوهر ث٤ٟأٌثفا ٚصْأاأٝا فأٟ ٘أيث 

 ث٦ٟجًا إٌٝ ّٝجْ  ْ ٠ىْٛ صذٕٝ ثٌطفً فٟ دٍو آمٌ ِٓ م٩ي ثٌٍْطجس  ٚ ث١ٌٙتجس ثٌّنضٚز.

 88ثٌّجهر 

. صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌّةّز ٌضىفً ٌٍطفً ثٌيٞ ٠ْاٝ ٌٍقٚٛي عٍٝ ٌِوَ ٨ؽبا  ٚ ثٌأيٞ 0

٠اضذٌ ٨ؽتج ٚفمج ٌٍمٛث١ٔٓ ٚث٦ؽٌثءثس ثٌو١ٌٚز  ٚ ثٌّق١ٍز ثٌّاّٛي دٙجا ّٛثء ٙقذٗ  ٚ ٌُ ٠ٚقذٗ ٚثٌوثٖ  ٚ  ٞ ٕن٘ 

آمٌا صٍمٝ ثٌقّج٠ز ٚثٌّْجعور ث٦ْٔج١ٔز ثٌّٕجّذض١ٓ فٟ ثٌضّضع دجٌقمٛق ثٌّٕطذمز ثٌّٛٝأقأز فأٟ ٘أيٖ ث٨صأفأجلأ١أز ٚفأٝ 

 غ١ٌ٘ج ِٓ ثٌٚىٛن ثٌو١ٌٚز ث٦ْٔج١ٔز  ٚ ثٌّضاٍمز دقمٛق ث٦ْٔجْ ثٌضٟ صىْٛ ثٌوٚي ثٌّيوًٛر  ٌٟثفج ف١ٙج.

. ٌٚٙيث ثٌلٌٛا صٛفٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا فْخ ِج صٌثٖ ِٕجّذجا ثٌضاجْٚ فٟ  ٞ ؽٙٛه صذيٌٙج ث٤ُِ ثٌّضقور ٚغ١ٌ٘ج ِأٓ 8

ثٌّٕعّجس ثٌقى١ِٛز ثٌو١ٌٚز ثٌّنضٚز  ٚ ثٌّٕعّجس غ١ٌ ثٌقى١ِٛز ثٌّضاجٚٔز ِع ث٤ُِ ثٌأّأضأقأورا ٌأقأّأج٠أز ٟأفأً وأٙأيث 

ِْٚجعوصٗا ٌٍٚذقظ عٓ ٚثٌوٞ ٟفً ٨ؽب ٨ ٠ٚقذٗ  فو  ٚ عٓ  ٞ  فٌثه آم٠ٌٓ ِٓ  ٌّصٗا ِٓ  ؽأً ثٌأقأٚأٛي عأٍأٝ 

ثٌّاٍِٛجس ث٩ٌٍِز ٌؾّع ًّٕ  ٌّصٗا ٚفٝ ثٌقج٨س ثٌضٟ ٠ضايً ف١ٙج ثٌاغًٛ عٍٝ ثٌٛثٌو٠ٓ  ٚ ث٤فٌثه ث٢م٠ٌأٓ ٤ّأٌصأٗا 

٠ّٕـ ثٌطفً ىثس ثٌقّج٠ز ثٌّّٕٛفز ٤ٞ ٟفً آمٌ ِقٌَٚ دٚفز هثةّز  ٚ ِؤلضٗ ِٓ د١تضٗ ثٌاجة١ٍز ٤ٞ ّأذأخا وأّأج ٘أٛ 

 ِٛٝـ فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز.

 83ثٌّجهر 

. صاضٌف ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دٛؽٛح صّضع ثٌطفً ثٌّاٛق عم١ٍج  ٚ ؽْو٠ج دق١جر وأجِأٍأز ٚوأ٠ٌأّأزا فأٟ ظأٌٚف صأىأفأً ٌأٗ 0

 وٌثِضٗ ٚصاٍَ ثعضّجهٖ عٍٝ ثٌٕفِ ٚص١ٌْ ِٖجًوضٗ ثٌفا١ٍز فٟ ثٌّؾضّع.

. صاضٌف ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دقك ثٌطفً ثٌّاٛق فٟ ثٌأضأّأضأع دأٌعأج٠أز مأجٙأز ٚصٖأؾأع ٚصأىأفأً ٌأٍأطأفأً ثٌأّأؤ٘أً ٌأيٌأه 8

ٌٍّْٚؤ١ٌٚٓ عٓ ًعج٠ضٗا ًٕ٘ج دضٛفٌ ثٌّٛثًها صمو٠ُ ثٌّْجعور ثٌضٟ ٠موَ عٕٙج ٍٟخا ٚثٌضٟ صأضأ٩ءَ ِأع فأجٌأز ثٌأطأفأً 

 ٚظٌٚف ٚثٌو٠ٗ  ٚ غ١ٌّ٘ج ِّٓ ٠ٌعٛٔٗ.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر ِؾجٔج وأٍأّأج  ِأىأٓ  8. إهًثوج ٩ٌفض١جؽجس ثٌنجٙز ٌٍطفً ثٌّاٛقا صٛفٌ ثٌّْجعور ثٌّموِز ٚفمج ٌٍفمٌر 3

ىٌها ِع ٌِثعجر ثٌّٛثًه ثٌّج١ٌز ٌٍٛثٌو٠ٓ  ٚ غ١ٌّ٘ج ِّٓ ٠مِْٛٛ دٌعج٠ز ثٌطفًا ٠ٕٚذلٟ  ْ صٙوف إٌٝ ّٝجْ إِىجٔأ١أز 

فٚٛي ثٌطفً ثٌّاٛق فا٩ عٍٝ ثٌضا١ٍُ ٚثٌضو٠ًخا ٚموِأجس ثٌأٌعأج٠أز ثٌٚأقأ١أزا ٚمأوِأجس إعأجهر ثٌأضأن٘أ١أًا ٚث٦عأوثه 

ٌّّجًّز عًّا ٚثٌفٌٗ ثٌضٌف١ٙ١ز ٚصٍم١ٗ ىٌه دًٚٛر صؤهٜ إٌٝ صقم١ك ث٨ٔوِجػ ث٨ؽضّجعٟ ٌٍطفً ّٖٚٔٛ ثٌفٌهٞا دّج 

 فٟ ىٌه ّٖٔٛ ثٌغمجفٟ ٚثٌٌٚفٟا عٍٝ  وًّ ٚؽٗ ِّىٓ.

. عٍٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صٖؾعا دٌٚؿ ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚا صذجهي ثٌّاٍِٛجس ثٌأّإٔأجّأذأز فأٟ ِأ١أوثْ ثٌأٌعأج٠أز ثٌٚأقأ١أز 3

ثٌٛلجة١ز ٚثٌا٩ػ ثٌطذٟ ٚثٌٕفْٟ ٚثٌٛظ١فٟ ٥ٌٟفجي ثٌّاٛل١ٓا دّج فٟ ىٌه ٌٖٔ ثٌّاٍِٛجس ثٌأّأضأاأٍأمأز دأّإٔأج٘أؼ إعأجهر 

ثٌضن١ً٘ ٚثٌنوِجس ث١ٌّٕٙز ٚإِىج١ٔز ثٌٛٙٛي إ١ٌٙجا ٚىٌه دل١ز صّى١ٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ِٓ صق١ْأٓ لأوًثصأٙأج ِٚأٙأجًثصأٙأج 

 ٚص١ّٛع مذٌصٙج فٟ ٘يٖ ثٌّؾج٨س. ٚصٌثعٝ دٚفز مجٙزا فٟ ٘يث ثٌٚوها ثفض١جؽجس ثٌذٍوثْ ثٌٕج١ِز.

 83ثٌّجهر 

. صاضٌف ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دقك ثٌطفً فٟ ثٌضّضع دنعٍٝ ِْضٜٛ ٙقٟ ٠ّىٓ دٍٛغٗ ٚدقمٗ فٟ ٌِثفك عأ٩ػ ث٤ِأٌثٛ 0

ٚإعجهر ثٌضن١ً٘ ثٌٚقٟ. ٚصذيي ثٌوٚي ث٤ٌٟثف لٚجًٜ ؽٙو٘ج ٌضّٞٓ  ٨ ٠قٌَ  ٞ ٟفً ِٓ فأمأٗ فأٟ ثٌأقأٚأٛي عأٍأٝ 

 موِجس ثٌٌعج٠ز ثٌٚق١ز ٘يٖ.

 . صضجدع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إعّجي ٘يث ثٌقك وج٩ِ ٚصضنيا دٛؽٗ مجٗا ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذز ِٓ  ؽً:8

 ) ( مفٜ ٚف١جس ثٌٌٝع ٚث٤ٟفجيا

)ح( وفجٌز صٛف١ٌ ثٌّْجعور ثٌطذ١ز ٚثٌٌعج٠ز ثٌٚق١ز ث٩ٌٍِض١ٓ ٌؾ١ّع ث٤ٟفجي ِع ثٌضٖو٠و عٍٝ صط٠ٌٛ ثٌٌعج٠ز ثٌٚق١أز 

 ث١ٌٚ٤زا

)ػ( ِىجفقز ث٤ٌِثٛ ّٚٛء ثٌضلي٠ز فضٝ فٟ إٟجً ثٌٌعج٠ز ثٌٚق١ز ث١ٌٚ٤زا عٓ ٠ٌٟك  ًِٛ ِٕٙج صطذ١ك ثٌضىٌٕٛٛؽأ١أج 

ثٌّضجفز دٌْٙٛز ٚعٓ ٠ٌٟك صٛف١ٌ ث٤غي٠ز ثٌّلي٠ز ثٌىجف١ز ١ِٚجٖ ثٌٌٖح ثٌٕم١زا آمير فٟ ثعضذجً٘ج  مطجً صٍٛط ثٌذ١أتأز 

 ِٚنجٌٟٖا

 )ه( وفجٌز ثٌٌعج٠ز ثٌٚق١ز ثٌّٕجّذز ٥ٌِٙجس لذً ث٨ٌٛر ٚداو٘جا
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وفجٌز ص٠َٚو ؽ١ّع لطجعجس ثٌّؾضّعا ٨ٚ ١ّّج ثٌٛثٌو٠ٓ ٚثٌطفًا دجٌّاٍِٛجس ث٤ّج١ّز ثٌأّأضأاأٍأمأز دٚأقأز ثٌأطأفأً )هـ( 

ٚصلي٠ضٗا َِٚث٠ج ثٌٌٝجعز ثٌطذ١ا١زا ِٚذجها ففع ثٌٚقز ٚث٦ٙقجؿ ثٌذ١تٟا ٚثٌأٛلأج٠أز ِأٓ ثٌأقأٛثهطا ٚفٚأٛي ٘أيٖ 

 ثٌمطجعجس عٍٝ صا١ٍُ فٟ ٘يٖ ثٌّؾج٨س ِْٚجعوصٙج فٟ ث٨ّضفجهر ِٓ ٘يٖ ثٌّاٍِٛجسا

 )ٚ( صط٠ٌٛ ثٌٌعج٠ز ثٌٚق١ز ثٌٛلجة١ز ٚث٦ًٕجه ثٌّموَ ٌٍٛثٌو٠ٓا ٚثٌضا١ٍُ ٚثٌنوِجس ثٌّضاٍمز دضٕع١ُ ث٤ٌّر.

 . صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ثٌفاجٌز ٚث٩ٌّةّز دل١ز إٌلجء ثٌّّجًّجس ثٌضم١ٍو٠ز ثٌضٟ صٌٞ دٚقز ث٤ٟفجي.3

. صضاٙو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دضا٠ََ ٚصٖؾ١ع ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚ ِٓ  ؽً ثٌضًٛٙ دٖىً صو٠ًؾٟ إٌأٝ ث٦عأّأجي ثٌأىأجِأً ٌأٍأقأك 3

 ثٌّاضٌف دٗ فٟ ٘يٖ ثٌّجهر. ٚصٌثعٝ دٚفز مجٙز ثفض١جؽجس ثٌذٍوثْ ثٌٕج١ِز فٟ ٘يث ثٌٚوه.

 82ثٌّجهر 

صاضٌف ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دقك ثٌطفً ثٌيٞ صٛهعٗ ثٌٍْطجس ثٌّنضٚز ٤غٌٛ ثٌٌعج٠ز  ٚ ثٌقّج٠ز  ٚ ع٩ػ ٙقضٗ ثٌذو١ٔأز 

  ٚ ثٌام١ٍز فٟ ٌِثؽاز ه٠ًٚز ٌٍا٩ػ ثٌّموَ ٌٍطفً ٌٚؾ١ّع ثٌعٌٚف ث٤مٌٜ ىثس ثٌٍٚز دئ٠وثعٗ.

 83ثٌّجهر 

. صاضٌف ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ٌىً ٟفً دجٌقك فٟ ث٨ٔضفجع ِٓ ثٌّٞجْ ث٨ؽضّجعٟا دّج فٟ ىٌه ثٌضن١ِٓ ث٨ؽضّجعٟا ٚصأضأنأي 0

 ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌٍِز ٌضقم١ك ث٦عّجي ثٌىجًِ ٌٙيث ثٌقك ٚفمج ٌمجٔٛٔٙج ثٌٟٕٟٛ.

. ٠ٕذلٟ ِٕـ ث٦عجٔجسا عٕو ث٨لضٞجءا ِع ٌِثعجر ِٛثًه ٚظٌٚف ثٌطفً ٚث٤ٕنجٗ ثٌّْؤ١ٌٚٓ عأٓ إعأجٌأز ثٌأطأفأًا 8

 ف٩ٞ عٓ  ٞ ثعضذجً آمٌ ىٞ ٍٙز دطٍخ ٠موَ ِٓ ؽجٔخ ثٌطفً  ٚ ١ٔجدز عٕٗ ٌٍقٚٛي عٍٝ إعجٔجس.

 81ثٌّجهر 

. صاضٌف ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دقك وً ٟفً فٟ ِْضٜٛ ِا١ٖأٟ ِأ٩ةأُ ٌإٔأّأٖٛ ثٌأذأؤأٟ ٚثٌأاأمأٍأٟ ٚثٌأٌٚفأٟ ٚثٌأّأاإٔأٛٞ 0

 ٚث٨ؽضّجعٟ.

. ٠ضقًّ ثٌٛثٌوثْ  ٚ  فوّ٘ج  ٚ ث٤ٕنجٗ ث٢مٌْٚ ثٌّْؤٌْٚٛ عٓ ثٌطفًا ثٌّْؤٌٚأ١أز ث٤ّأجّأ١أز عأٓ ثٌأمأ١أجَا فأٟ 8

 فوٚه إِىج١ٔجصُٙ ثٌّج١ٌز ٚلوًثصُٙا دضن١ِٓ ظٌٚف ثٌّا١ٖز ث٩ٌٍِز ٌّٕٛ ثٌطفً.

. صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا ٚفمج ٌعٌٚفٙج ث١ٌٕٟٛز ٚفٝ فوٚه إِىج١ٔجصٙجا ثٌضوثد١ٌ ثٌّأ٩ةأّأز ِأٓ  ؽأً ِْأجعأور ثٌأٛثٌأو٠أٓ 3

ٚغ١ٌّ٘ج ِٓ ث٤ٕنجٗ ثٌّْؤ١ٌٚٓ عٓ ثٌطفًا عٍٟ إعّجي ٘يث ثٌقك ٚصموَ عٕو ثًٌٌٞٚر ثٌّْجعور ثٌّأجه٠أز ٚدأٌثِأؼ 

 ثٌوعُا ٨ٚ ١ّّج ف١ّج ٠ضاٍك دجٌضلي٠ز ٚثٌىْجء ٚث٦ّىجْ.

. صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف وً ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذز ٌىفجٌز صق١ًٚ ٔفأمأز ثٌأطأفأً ِأٓ ثٌأٛثٌأو٠أٓ  ٚ ِأٓ ث٤ٕأنأجٗ ث٢مأ٠ٌأٓ 3

ثٌّْؤ١ٌٚٓ ِج١ٌج عٓ ثٌطفًا ّٛثء هثمً ثٌوٌٚز ثٌطٌف  ٚ فٟ ثٌنجًػ. ٚدٛؽٗ مجٗا عٕوِج ٠ا١ٔ ثٌٖن٘ ثٌّأْأؤٚي 

ِج١ٌج عٓ ثٌطفً فٟ هٌٚز  مٌٜ غ١ٌ ثٌوٌٚز ثٌضٟ ٠ا١ٔ ف١ٙج ثٌطفًا صٖؾع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ث٨ّٔٞجَ إٌٝ ثصفجلأجس هٌٚأ١أز 

  ٚ إدٌثَ ثصفجلجس ِٓ ٘يث ثٌمذ١ًا ٚويٌه ثصنجى صٌص١ذجس  مٌٜ ِٕجّذز.

 82ثٌّجهر 

. صاضٌف ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دقك ثٌطفً فٟ ثٌضا١ٍُا ٚصقم١مج ٧ٌعّجي ثٌىجًِ ٌٙيث ثٌأقأك صأو٠ًأؾأ١أج ٚعأٍأٝ  ّأجُ صأىأجفأؤ 0

 ثٌفٌٗا صمَٛ دٛؽٗ مجٗ دّج ٠ٍٟ:

 ) ( ؽاً ثٌضا١ٍُ ث٨دضوثةٟ إٌَث١ِج ِٚضجفج ِؾجٔج ٌٍؾ١ّعا

)ح( صٖؾ١ع صط٠ٌٛ ٕضٝ  ٕىجي ثٌضا١ٍُ ثٌغجٔٛٞا ّٛثء ثٌاجَ  ٚ ثٌّٕٟٙا ٚصٛف١ٌ٘ج ٚإصجفضٙج ٌأؾأّأ١أع ث٤ٟأفأجيا ٚثصأنأجى 

 ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذز ِغً إهمجي ِؾج١ٔز ثٌضا١ٍُ ٚصمو٠ُ ثٌّْجعور ثٌّج١ٌز عٕو ثٌقجؽز إ١ٌٙجا

 )ػ( ؽاً ثٌضا١ٍُ ثٌاجٌٟا دٖضٝ ثٌّٛجةً ثٌّٕجّذزا ِضجفج ٌٍؾ١ّع عٍٝ  ّجُ ثٌموًثسا

 )ه( ؽاً ثٌّاٍِٛجس ٚثٌّذجها ث٦ًٕجه٠ز ثٌضٌد٠ٛز ٚث١ٌّٕٙز ِضٛفٌر ٌؾ١ّع ث٤ٟفجي ٚفٝ ِضٕجٌُٚٙا

 )٘ـ( ثصنجى صوثد١ٌ ٌضٖؾ١ع ثٌقًٞٛ ثٌّٕضعُ فٟ ثٌّوثًُ ٚثٌضم١ًٍ ِٓ ِاو٨س صٌن ثٌوًثّز.

. صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف وجفز ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذز ٌّٞجْ إهثًر ثٌٕعجَ فٟ ثٌّوثًُ عٍٝ ٔقٛ ٠ضّأٖأٝ ِأع وأٌثِأز ثٌأطأفأً 8

 ث٦ْٔج١ٔز ٠ٚضٛثفك ِع ٘يٖ ث٨صفجل١ز.

. صمَٛ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز دضا٠ََ ٚصٖؾ١ع ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚ فٟ ث٤ًِٛ ثٌّضاٍمز دجٌضا١ٍُا ٚدنجٙز دأٙأوف 3

ث٦ّٙجَ فٟ ثٌمٞجء عٍٝ ثٌؾًٙ ٚث١ِ٤ز فٟ ؽ١ّع  ٔقجء ثٌاجٌُ ٚص١ْ١ٌ ثٌٛٙٛي إٌٝ ثٌّاٌفز ثٌأاأٍأّأ١أز ٚثٌأضأمإٔأ١أز ٚإٌأٝ 

 ّٚجةً ثٌضا١ٍُ ثٌقو٠غز. ٚصٌثعٝ دٚفز مجٙز ثفض١جؽجس ثٌذٍوثْ ثٌٕج١ِز فٟ ٘يث ثٌٚوه.

  83ثٌّجهر 

 . صٛثفك ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عٍٝ  ْ ٠ىْٛ صا١ٍُ ثٌطفً ِٛؽٙج ٔقٛ:0

 ) ( ص١ّٕز ٕن١ٚز ثٌطفً ِٚٛث٘ذٗ ٚلوًثصٗ ثٌام١ٍز ٚثٌذو١ٔز إٌٝ  لٚٝ إِىجٔجصٙجا

 )ح( ص١ّٕز ثفضٌثَ فمٛق ث٦ْٔجْ ٚثٌق٠ٌجس ث٤ّج١ّز ٚثٌّذجها ثٌّىٌّز فٟ ١ِغجق ث٤ُِ ثٌّضقورا
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ػ( ص١ّٕز ثفضٌثَ ىٜٚ ثٌطفً ٠ٛ٘ٚضٗ ثٌغمجف١ز ٌٚلضٗ ٚل١ّز ثٌنجٙزا ٚثٌم١ُ ث١ٌٕٟٛز ٌٍذٍو ثٌيٞ ٠ا١ٔ ف١ٗ ثٌطفً ٚثٌذأٍأو ) 

 ثٌيٞ ٖٔن ف١ٗ فٟ ث٤ًٙ ٚثٌقٞجًثس ثٌّنضٍفز عٓ فٞجًصٗا

)ه( إعوثه ثٌطفً ٌق١جر صْضٖاٌ ثٌّْؤ١ٌٚز فٟ ِؾضّع فٌا دٌٚؿ ِٓ ثٌضفجُ٘ ٚثٌٍُْ ٚثٌضْجِـ ٚثٌّْجٚثر د١ٓ ثٌؾ١ْٕٓ 

 ٚثٌٚوثلز د١ٓ ؽ١ّع ثٌٖاٛح ٚثٌؾّجعجس ث٦ع١ٕز ٚث١ٌٕٟٛز ٚثٌو١ٕ٠ز ٚث٤ٕنجٗ ثٌي٠ٓ ٠ٕضّْٛ إٌٝ ثٌْىجْ ث١١ٍٙ٤ٓا

 )٘ـ( ص١ّٕز ثفضٌثَ ثٌذ١تز ثٌطذ١ا١ز.

ِج ٠فٌْ عٍٝ  ٔٗ صومً فٟ ف٠ٌز ث٤فٌثه ٚث١ٌٙأتأجس فأٟ إٖٔأجء ثٌأّأؤّأْأجس  82. ١ٌِ فٟ ٔ٘ ٘يٖ ثٌّجهر  ٚ ثٌّجهر 8

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر ٚدجٕضٌثٟ ِطجدأمأز  0ثٌضا١ّ١ٍز ٚإهثًصٙجا ًٕ٘ج عٍٝ ثٌوٚثَ دٌّثعجر ثٌّذجها ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ ثٌفمٌر 

 ثٌضا١ٍُ ثٌيٞ صٛفٌٖ ٘يٖ ثٌّؤّْجس ٌٍّاج١٠ٌ ثٌو١ٔج ثٌضٟ لو صٞاٙج ثٌوٌٚز.

 31ثٌّجهر 

فٟ ثٌوٚي ثٌضٟ صٛؽو ف١ٙج  ل١ٍجس إع١ٕز  ٚ ه١ٕ٠ز  ٚ ٌل٠ٛز  ٚ  ٕنجٗ ِٓ ثٌْىجْ ث٤ٍٙأ١أ١أٓا ٨ ٠أؾأٍٛ فأٌِأجْ ثٌأطأفأً 

ثٌّٕضّٝ ٌضٍه ث٤ل١ٍجس  ٚ ٤ٌٚته ثٌْىجْ ِٓ ثٌقك فٟ  ْ ٠ضّضعا ِع دم١ز  فٌثه ثٌّؾّٛعزا دغمجفضٗا  ٚ ث٨ؽأٙأجً دأو٠إٔأٗ 

 ِّٚجًّز ٕاجةٌٖا  ٚ ثّضاّجي ٌلضٗ.

 30ثٌّجهر 

. صاضٌف ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دقك ثٌطفً فٟ ثٌٌثفز ٚٚلش ثٌفٌثغا َِٚثٌٚز ث٤ٌاجح ٚ ٖٔطز ث٨ّضؾّجَ ثٌأّإٔأجّأذأز ٌْإٔأٗ 0

 ٚثٌّٖجًوز دق٠ٌز فٟ ثٌق١جر ثٌغمجف١ز ٚفٝ ثٌفْٕٛ.

. صقضٌَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ٚصاٍَ فك ثٌطفً فٟ ثٌّٖجًوز ثٌىجٍِز فٟ ثٌق١جر ثٌغمجف١ز ٚثٌف١ٕز ٚصٖؾع عٍٝ صٛفأ١أٌ فأٌٗ 8

 ٩ِةّز ِٚضْج٠ٚز ٌٍٕٖجٟ ثٌغمجفٟ ٚثٌفٕٟ ٚث٨ّضؾّجِٟ ٚ ٖٔطز  ٚلجس ثٌفٌثغ.

 38ثٌّجهر 

. صاضٌف ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دقك ثٌطفً فٟ فّج٠ضٗ ِٓ ث٨ّضل٩ي ث٨لضٚجهٞ ِٚٓ  هثء  ٞ عًّ ٠ٌؽـ  ْ ٠أىأْٛ مأطأ١أٌث 0

 ٚ  ْ ٠ّغً إعجلز ٌضا١ٍُ ثٌطفًا  ٚ  ْ ٠ىْٛ ٝجًث دٚقز ثٌطفً  ٚ دّٕٖٛ ثٌذؤٟا  ٚ ثٌامٍٟا  ٚ ثٌٌٚفٟا  ٚ ثٌأّأاإٔأٛٞا 

  ٚ ث٨ؽضّجعٟ.

. صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضوثد١ٌ ثٌض٠ٌٖا١ز ٚث٦هث٠ًز ٚث٨ؽضّجع١ز ٚثٌضٌد٠ٛأز ثٌأضأٟ صأىأفأً صإٔأفأ١أي ٘أيٖ ثٌأّأجهر. ٌٚأٙأيث 8

 ثٌلٌٛا ِٚع ٌِثعجر  فىجَ ثٌٚىٛن ثٌو١ٌٚز ث٤مٌٜ ىثس ثٌٍٚزا صمَٛ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دٛؽٗ مجٗ دّج ٠ٍٟ:

 ) ( صقو٠و عٌّ  هٔٝ  ٚ  عّجً ه١ٔج ٩ٌٌضقجق داًّا

 )ح( ٚٝع ٔعجَ ِٕجّخ ٌْجعجس ثٌاًّ ٚظٌٚفٗا

 )ػ( فٌٛ عمٛدجس  ٚ ؽَثءثس  مٌٜ ِٕجّذز ٌّٞجْ دل١ز إٔفجى ٘يٖ ثٌّجهر دفاج١ٌز.

 33ثٌّجهر 

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذزا دّج فٟ ىٌه ثٌضوثد١ٌ ثٌض٠ٌٖا١ز ٚث٦هث٠ًز ٚث٨ؽضّجع١ز ٚثٌضٌد٠ٛزا ٌأٛلأج٠أز 

ث٤ٟفجي ِٓ ث٨ّضنوثَ غ١ٌ ثٌٌّٖٚع ٌٍّٛثه ثٌّنوًر ٚثٌّٛثه ثٌّؤعٌر عٍٝ ثٌاأمأًا ٚفْأذأّأج صأقأوهس فأٟ ثٌأّأاأج٘أوثس 

 ثٌو١ٌٚز ىثس ثٌٍٚزا ٌّٕٚع ثّضنوثَ ث٤ٟفجي فٟ إٔضجػ ِغً ٘يٖ ثٌّٛثه دط٠ٌمز غ١ٌ ٌِٖٚعز ٚث٨صؾجً دٙج

 33ثٌّجهر 

صضاٙو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دقّج٠ز ثٌطفً ِٓ ؽ١ّع  ٕىجي ث٨ّضل٩ي ثٌؾْٕٟ ٚث٨ٔضٙجن ثٌأؾإٔأْأٟ. ٌٚأٙأيٖ ث٤غأٌثٛ صأضأنأي 

 ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا دٛؽٗ مجٗا ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌّةّز ث١ٌٕٟٛز ٚثٌغٕجة١ز ٚثٌّضاوهر ث٤ٌٟثف ٌّٕع:

 ) ( فًّ  ٚ إوٌثٖ ثٌطفً عٍٝ صاجٟٝ  ٞ ٖٔجٟ ؽْٕٟ غ١ٌ ٌِٖٚعا

 )ح( ث٨ّضنوثَ ث٨ّضل٩ٌٟ ٥ٌٟفجي فٟ ثٌوعجًر  ٚ غ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّّجًّجس ثٌؾ١ْٕز غ١ٌ ثٌٌّٖٚعزا

 )ػ( ث٨ّضنوثَ ث٨ّضل٩ٌٟ ٥ٌٟفجي فٟ ثٌاٌٚٛ ٚثٌّٛثه ثٌوثعٌر.

 32ثٌّجهر 

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌّةّز ث١ٌٕٟٛز ٚثٌغٕجة١ز ٚثٌّضاوهر ث٤ٌٟثف ٌّٕع ثمضطجف ث٤ٟفأجي  ٚ دأ١أاأٙأُ  ٚ 

 ث٨صؾجً دُٙ ٤ٞ غٌٛ ِٓ ث٤غٌثٛ  ٚ دنٞ ٕىً ِٓ ث٤ٕىجي.

 33ثٌّجهر 

 صقّٟ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌطفً ِٓ ّجةٌ  ٕىجي ث٨ّضل٩ي ثٌٞجًر دنٞ ؽجٔخ ِٓ ؽٛثٔخ ًفجر ثٌطفً.

 31ثٌّجهر 

 صىفً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف:

) (  ٨ ٠اٌٛ  ٞ ٟفً ٌٍضاي٠خ  ٚ ٌل١ٌٖ ِٓ ٌٝٚح ثٌّاجٍِز  ٚ ثٌامٛدز ثٌمج١ّز  ٚ ث٩ٌإْٔج١ٔز  ٚ ث١ٌّٕٙز. ٨ٚ صأفأٌٛ 

عمٛدز ث٦عوثَ  ٚ ثٌْؾٓ ِوٞ ثٌق١جر دْذخ ؽٌثةُ ٠ٌصىذٙج  ٕنجٗ صمً  عّجًُ٘ عٓ عّجٟٔ عٖأٌر ّإٔأز هْٚ ٚؽأٛه 

 إِىج١ٔز ٧ٌفٌثػ عُٕٙا
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ح(  ٨ ٠قٌَ  ٞ ٟفً ِٓ ف٠ٌضٗ دًٚٛر غ١ٌ لج١ٔٛٔز  ٚ صاْف١ز. ٠ٚؾخ  ْ ٠ؾٌٜ ثعضمجي ثٌطفً  ٚ ثفضؾجٍٖ  ٚ ّؾإٔأٗ ) 

 ٚفمج ٌٍمجْٔٛ ٨ٚ ٠ؾٍٛ ِّجًّضٗ إ٨ وٍّؾن  م١ٌ ٤ٚلٌٚ فضٌر ١ٍِٕز ِٕجّذزا

)ػ( ٠اجًِ وً ٟفً ِقٌَٚ ِٓ ف٠ٌضٗ دئْٔج١ٔز ٚثفضٌثَ ٌٍىٌثِز ثٌّضنٍٙز فٟ ث٦ْٔجْا ٚدأطأ٠ٌأمأز صأٌثعأٝ ثفأضأ١أجؽأجس 

ث٤ٕنجٗ ثٌي٠ٓ دٍلٛث ّٕٗ. ٚدٛؽٗ مجٗا ٠فًٚ وً ٟفً ِقٌَٚ ِٓ ف٠ٌضٗ عٓ ثٌذجٌل١ٓا ِج ٌأُ ٠أاأضأذأٌ  ْ ِٚأٍأقأز 

ثٌطفً صمضٟٞ م٩ف ىٌها ٠ٚىْٛ ٌٗ ثٌقك فٟ ثٌذمجء عٍٝ ثصٚجي ِع  ٌّصٗ عٓ ٠ٌٟك ثٌٌّث٩ّس ٚثٌأ٠َأجًثسا إ٨ فأٟ 

 ثٌعٌٚف ث٨ّضغٕجة١زا

)ه( ٠ىْٛ ٌىً ٟفً ِقٌَٚ ِٓ ف٠ٌضٗ ثٌقك فٟ ثٌقٚٛي دْأٌعأز عأٍأٝ ِْأجعأور لأجٔأٛٔأ١أز ٚغأ١أٌ٘أج ِأٓ ثٌأّأْأجعأور 

ثٌّٕجّذزا ف٩ٞ عٓ ثٌقك فٟ ثٌطآ فٟ ٌٕع١ز فٌِجٔٗ ِٓ ثٌق٠ٌز  ِجَ ِقىّز  ٚ ٍّطز ِنضٚز ِْأضأمأٍأز ِٚأقأج٠أور 

  مٌٜا ٚفٝ  ْ ٠ؾٌٜ ثٌذش دٌْعز فٟ  ٞ إؽٌثء ِٓ ٘يث ثٌمذ١ً.

 32ثٌّجهر 

. صضاٙو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دنْ صقضٌَ لٛثعو ثٌمجْٔٛ ث٦ْٔجٟٔ ثٌوٌٟٚ ثٌّٕطذمز ع١ٍٙج فأٟ ثٌأّإٔأجٍعأجس ثٌأّأْأٍأقأز ٚىثس 0

 ثٌٍٚز دجٌطفً ٚ ْ صّٞٓ ثفضٌثَ ٘يٖ ثٌمٛثعو.

. صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ثٌّّىٕز ع١ٍّج ٌىٟ صّٞٓ  ٨ ٠ٖضٌن ث٤ٕنجٗ ثٌأي٠أٓ ٌأُ ٠أذأٍأغ ّإٔأٙأُ مأّأِ 8

 عٌٖر ّٕز ثٕضٌثوج ِذجٌٕث فٟ ثٌقٌح.

. صّضٕع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عٓ صؾ١ٕو  ٞ ٕن٘ ٌُ صذٍغ ّٕٗ مِّ عٌٖر ّٕز فٟ لٛثصٙج ثٌٍّْقز. ٚعٕو ثٌأضأؾإٔأ١أو ِأٓ 3

د١ٓ ث٤ٕنجٗ ثٌي٠ٓ دٍلش ُّٕٙ مِّ عٌٖر ّٕز ٌٚىٕٙج ٌُ صذٍغ عّجٟٔ عٌٖر ّٕزا ٠أؾأخ عأٍأٝ ثٌأوٚي ث٤ٟأٌثف  ْ 

 صْاٟ ٦عطجء ث٠ٌٛٚ٤ز ٌّٓ ُ٘  وذٌ ّٕج.

. صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا ٚفمج ٨ٌضَثِجصٙج دّمضٞٝ ثٌمجْٔٛ ث٦ْٔجٟٔ ثٌوٌٟٚ دقّج٠ز ثٌْىجْ ثٌّؤأ١أ١أٓ فأٟ ثٌأّإٔأجٍعأجس 3

 ثٌٍّْقزا ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ثٌّّىٕز ع١ٍّج ٌىٟ صّٞٓ فّج٠ز ًٚعج٠ز ث٤ٟفجي ثٌّضنع٠ٌٓ دَٕثع ٍِْـ.

 33ثٌّجهر 

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف وً ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذز ٌضٖؾ١ع ثٌضن١ً٘ ثٌذؤٟ ٚثٌٕفْٟ ٚإعجهر ث٨ٔوِجػ ث٨ؽضّجعٟ ٌٍطفً ثٌيٞ ٠أمأع 

ٝق١ز  ٞ ٕىً ِٓ  ٕىجي ث٦ّ٘جي  ٚ ث٨ّضل٩ي  ٚ ث٦ّجءرا  ٚ ثٌضاي٠خ  ٚ  ٞ ٕىً آمٌ ِٓ  ٕىجي ثٌّاجٍِز  ٚ ثٌامٛدأز 

ثٌمج١ّز  ٚ ث٩ٌإْٔج١ٔز  ٚ ث١ٌّٕٙزا  ٚ ثٌّٕجٍعجس ثٌٍّْقز. ٠ٚؾٌٜ ٘يث ثٌضن١ً٘ ٚإعجهر ث٨ٔوِأجػ ٘أيٖ فأٟ دأ١أتأز صأاأٍَ 

 ٙقز ثٌطفًا ٚثفضٌثِٗ ٌيثصٗا ٚوٌثِضٗ.

  31ثٌّجهر 

. صاضٌف ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دقك وً ٟفً ٠وعٟ  ٔٗ ثٔضٙه لجْٔٛ ثٌامٛدجس  ٚ ٠ضُٙ ديٌه  ٚ ٠غذش ع١ٍٗ ىٌه فٟ  ْ ٠أاأجِأً 0

دط٠ٌمز صضفك ِع ًفع هًؽز إفْجُ ثٌطفً دىٌثِضٗ ٚلوًٖا ٚصاٍَ ثفضٌثَ ثٌطأفأً ٌأّأج ٌأ٣مأ٠ٌأٓ ِأٓ فأمأٛق ث٦ْٔأجْ 

 ٚثٌق٠ٌجس ث٤ّج١ّز ٚصٌثعٟ ّٓ ثٌطفً ٚثّضٚٛثح صٖؾ١ع إعجهر ثٔوِجػ ثٌطفً ٚل١جِٗ دوًٚ دٕجء فٟ ثٌّؾضّع.

 . ٚصقم١مج ٌيٌها ِٚع ٌِثعجر  فىجَ ثٌٚىٛن ثٌو١ٌٚز ىثس ثٌٍٚزا صىفً ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا دٛؽٗ مجٗا ِج ٠ٍٟ:8

) ( عوَ إهعجء ثٔضٙجن ثٌطفً ٌمجْٔٛ ثٌامٛدجس  ٚ ثصٙجِٗ ديٌه  ٚ إعذجس ىٌه ع١ٍٗ دْذخ  فاجي  ٚ  ٚؽأٗ لٚأًٛ ٌأُ صأىأٓ 

 ِقعًٛر دّٛؽخ ثٌمجْٔٛ ثٌٟٕٟٛ  ٚ ثٌوٌٟٚ عٕو ثًصىجدٙجا

 )ح( ٠ىْٛ ٌىً ٟفً ٠وعٟ دنٔٗ ثٔضٙه لجْٔٛ ثٌامٛدجس  ٚ ٠ضُٙ ديٌه ثٌّٞجٔجس ثٌضج١ٌز عٍٝ ث٤لً:

 " ثفضٌثٛ دٌثءصٗ إٌٝ  ْ صغذش إهثٔضٗ ٚفمج ٌٍمجْٔٛا0"

" إمطجًٖ فًٛث ِٚذجٌٕر دجٌضُٙ ثٌّٛؽٙز إ١ٌٗا عٓ ٠ٌٟك ٚثٌو٠ٗ  ٚ ث١ٙٚ٤جء ثٌمجٔٛٔأ١أ١أٓ عأٍأ١أٗ عإٔأو ث٨لأضأٞأجءا 8" 

 ٚثٌقٚٛي عٍٝ ِْجعور لج١ٔٛٔز  ٚ غ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّْجعور ث٩ٌّةّز ٦عوثه ٚصمو٠ُ هفجعٗا

" ل١جَ ٍّطز  ٚ ١٘تز لٞجة١ز ِنضٚز ِْٚضمٍز ٠َٔٚٙز دجٌفًٚ فٟ هعٛثٖ هْٚ صنم١ٌ فأٟ ِأقأجوأّأز عأجهٌأز ٚفأمأج 3" 

ٌٍمجْٔٛا دقًٞٛ ِْضٖجً لجٟٔٛٔ  ٚ دّْجعور ِٕجّذز  مٌٜ ٚدقًٞٛ ٚثٌو٠ٗ  ٚ ث١ٙٚ٤جء ثٌمجٔٛٔأ١أ١أٓ عأٍأ١أٗا ِأج ٌأُ 

 ٠اضذٌ  ْ ىٌه فٟ غ١ٌ ٍِٚقز ثٌطفً ثٌفٍٞٝا ٨ٚ ١ّّج إىث  مي فٟ ثٌقْذجْ ّٕٗ  ٚ فجٌضٗا

" عوَ إوٌث٘ٗ عٍٝ ث٦ه٨ء دٖٙجهر  ٚ ث٨عضٌثف دجٌئخا ٚثّضؾٛثح  ٚ صن١ِٓ ثّضؾٛثح ثٌٖٙٛه ثٌّٕج١ٞ٘ٓ ٚوفجٌأز 3" 

 ثٕضٌثن ٚثّضؾٛثح ثٌٖٙٛه ٌٚجٌقٗ فٟ ظً ظٌٚف ِٓ ثٌّْجٚثرا

" إىث ثعضذٌ  ٔٗ ثٔضٙه لجْٔٛ ثٌامٛدجسا صن١ِٓ ل١جَ ٍّطز ِنضٚز  ٚ ١٘تز لٞجة١أز ِْأضأمأٍأز ٚٔأ٠َأٙأز  عأٍأٝ ٚفأمأج 2"

 ٌٍمجْٔٛ دئعجهر ثٌٕعٌ فٟ ٘يث ثٌمٌثً ٚفٝ  ٠ز صوثد١ٌ ِفٌٚٝز صذاج ٌيٌها

 " ثٌقٚٛي عٍٝ ِْجعور ِضٌؽُ ٕفٛٞ ِؾجٔج إىث صايً عٍٝ ثٌطفً فُٙ ثٌٍلز ثٌّْضاٍّز  ٚ ثٌٕطك دٙجا3"

 " صن١ِٓ ثفضٌثَ ف١جصٗ ثٌنجٙز صّجِج  عٕجء ؽ١ّع ٌِثفً ثٌوعٜٛ.1"

. صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ٌضا٠ٌَ إلجِز لٛث١ٔٓ ٚإؽٌثءثس ٍّٚطجس ِٚؤّْجس ِٕطذمز مٚأ١أٚأج عأٍأٝ ث٤ٟأفأجي ثٌأي٠أٓ 3

 ٠وعٝ  ُٔٙ ثٔضٙىٛث لجْٔٛ ثٌامٛدجس  ٚ ٠ضّْٙٛ ديٌه  ٚ ٠غذش ع١ٍُٙ ىٌها ٚمجٙز ثٌم١جَ دّج ٠ٍٟ:
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  ( صقو٠و ّٓ ه١ٔج ٠فضٌٛ هٚٔٙج  ْ ث٤ٟفجي ١ٌِ ٌو٠ُٙ ث١ٍ٘٤ز ٨ٔضٙجن لجْٔٛ ثٌامٛدجسا)

)ح( ثّضٚٛثح ثصنجى صوثد١ٌ عٕو ث٨لضٞجء ٌّاجٍِز ٘ؤ٨ء ث٤ٟفجي هْٚ ثٌٍؾٛء إٌٝ إؽٌثءثس لٞجة١زا ٠ٌٕطز  ْ صقضٌَ 

 فمٛق ث٦ْٔجْ ٚثٌّٞجٔجس ثٌمج١ٔٛٔز ثفضٌثَ وج٩ِ.

. صضجؿ صٌص١ذجس ِنضٍفزا ِغً  ٚثٌِ ثٌٌعج٠ز ٚث٦ًٕجه ٚث٦ٌٕثفا ٚثًٌّٖٛرا ٚث٨مضذجًا ٚثٌقٞجٔزا ٚدٌثِؼ ثٌأضأاأٍأ١أُ 3

ٚثٌضو٠ًخ ثٌّٕٟٙ ٚغ١ٌ٘ج ِٓ دوثةً ثٌٌعج٠ز ثٌّؤ١ّْزا ٌّٞجْ ِاجٍِز ث٤ٟفجي دط٠ٌمز ص٩ةُ ًفأج٘أٙأُ ٚصأضإٔأجّأخ ِأع 

 ظٌٚفُٙ ٚؽٌُِٙ عٍٝ ثٌْٛثء.

 30ثٌّجهر 

 ١ٌِ فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ِج ٠ِّ  ٞ  فىجَ صىْٛ  ٌّع إفٞجء إٌٝ إعّجي فمٛق ثٌطفً ٚثٌضٟ لو صٌه فٟ:

 ) ( لجْٔٛ هٌٚز ٌٟفا  ٚا

 )ح( ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌْجًٞ عٍٝ صٍه ثٌوٌٚز.

 

 ثٌؾَء ثٌغجٟٔ

 38ثٌّجهر 

صضاٙو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دنْ صٌٕٖ ِذجها ث٨صفجل١ز ٚ فىجِٙج عٍٝ ٔطجق ٚثّع دجٌّٛجةً ث٩ٌّةّز ٚثٌأفأاأجٌأزا دأ١أٓ ثٌأىأذأجً 

 ٚث٤ٟفجي عٍٝ ثٌْٛثء.

 33ثٌّجهر 

. صٕٖن ٌلٌٛ هًثّز ثٌضموَ ثٌيٞ  فٌٍصٗ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ثّض١فجء صٕف١ي ث٨ٌأضأَثِأجس ثٌأضأٟ صأاأٙأوس دأٙأج فأٟ ٘أيٖ 0

 ث٨صفجل١ز ٌؾٕز ِا١ٕز دقمٛق ثٌطفً صٞطٍع دجٌٛظجةف ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج ف١ّج ٠ٍٟ.

. صضنٌف ثٌٍؾٕز ِٓ عٌٖر مذٌثء ِٓ ىٜٚ ثٌّىجٔز ثٌنٍم١ز ثٌٌف١از ٚثٌىفجءر ثٌّاضٌف دٙج فٟ ث١ٌّوثْ ثٌيٞ صلط١ٗ ٘أيٖ 8

ث٨صفجل١ز. ٚصٕضنخ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  عٞجء ثٌٍؾٕز ِٓ د١ٓ ًعج٠ج٘ج ٠ٚاًّ ٘ؤ٨ء ث٤عٞجء دٚفضُٙ ثٌٖأنأٚأ١أزا ٠ٚأٌٛأٝ 

 ث٨عضذجً ٌٍض٠ٍٛع ثٌؾلٌثفٟ ثٌاجهي ٚويٌه ٌٍٕعُ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌٌة١ْ١ز.

. ٠ٕضنخ  عٞجء ثٌٍؾٕز دج٨لضٌثع ثٌٌْٞ ِٓ لجةّز  ٕنجٗ صٌٕقُٙ ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا ٌٚىأً هٌٚأز ٟأٌف  ْ صإٌٔأـ 3

 ٕنٚج ٚثفوث ِٓ د١ٓ ًعج٠ج٘ج.

. ٠ؾٌٜ ث٨ٔضنجح ث٤ٚي ٌا٠ٛٞز ثٌٍؾٕز داو ّضز  ٌٕٙ عٍٝ ث٤وغٌ ِٓ صج٠ًل دوء ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٚداو ىٌه ٌِر وأً 3

ّٕض١ٓ. ٠ٚٛؽٗ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور لذً  ًداز  ٌٕٙ عٍٝ ث٤لً ِٓ صج٠ًل وً ثٔضنجح ًّجٌز إٌأٝ ثٌأوٚي ث٤ٟأٌثف 

٠وعٛ٘ج ف١ٙج إٌٝ صمو٠ُ ص١ٌٕقجصٙج فٟ غْٞٛ ٠ٌٕٙٓ. عُ ٠او ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ لجةّز ٌِصذز صٌص١ذج  ٌفذجة١ج دؾ١ّع ث٤ٕنأجٗ 

 ثٌٌّٕق١ٓ عٍٝ ٘يث ثٌٕقٛ ِذ١ٕج ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ ًٕقضُٙا ٠ٚذٍلٙج إٌٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز.

. صؾٌٜ ث٨ٔضنجدجس فٟ ثؽضّجعجس ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف ٠وعٛ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ إٌٟ عمو٘ج فأٟ ِأمأٌ ث٤ِأُ ثٌأّأضأقأور. ٚفأٝ ٘أيٖ 2

ث٨ؽضّجعجسا ثٌضٟ ٠ٖىً فًٞٛ عٍغٟ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ف١ٙج ٔٚجدج لج١ٔٛٔج ٌٙجا ٠ىْٛ ث٤ٕأنأجٗ ثٌأّإٔأضأنأذأْٛ ٌأاأٞأ٠ٛأز 

ثٌٍؾٕز ُ٘ ثٌي٠ٓ ٠قٍْٚٛ عٍٝ  وذٌ عوه ِٓ ث٤ٙٛثس ٚعٍأٝ ث٤غأٍأذأ١أز ثٌأّأطأٍأمأز ٤ٙأٛثس ِأّأغأٍأٟ ثٌأوٚي ث٤ٟأٌثف 

 ثٌقج٠ٌٝٓ ثٌّٚٛص١ٓ.

. ٠ٕضنخ  عٞجء ثٌٍؾٕز ٌّور  ًدع ّٕٛثس. ٠ٚؾٍٛ إعجهر ثٔضنجدُٙ إىث ؽٌٜ ص١ٌٕقُٙ ِٓ ؽو٠أو. غأ١أٌ  ْ ِأور ٠٨ٚأز 3

مّْز ِٓ ث٤عٞجء ثٌّٕضنذ١ٓ فٟ ث٨ٔضنجح ث٤ٚي صٕمٟٞ دجٔمٞجء ّٕض١ٓا ٚداو ث٨ٔضنجح ث٤ٚي ِذجٕأٌر ٠أمأَٛ ًةأ١أِ 

 ث٨ؽضّجع دجمض١جً  ّّجء ٘ؤ٨ء ث٤عٞجء ثٌنّْز دجٌمٌعز.

. إىث صٛفٝ  فو  عٞجء ثٌٍؾٕز  ٚ ثّضمجي  ٚ  عٍٓ ٤ٞ ّذخ آمٌ  ٔٗ غ١ٌ لجهً عٍٝ صنه٠ز ِٙجَ ثٌٍؾٕأزا صأاأ١أٓ ثٌأوٌٚأز 1

 ثٌطٌف ثٌضٟ لجِش دض١ٌٕـ ثٌاٞٛ مذ١ٌث آمٌ ِٓ د١ٓ ًعج٠ج٘ج ١ٌىًّ ثٌّور ثٌّضذم١ز ِٓ ث٠٨ٌٛزا ًٕ٘ج دّٛثفمز ثٌٍؾٕز.

 . صٞع ثٌٍؾٕز ٔعجِٙج ثٌوثمٍٟ.2

 . صٕضنخ ثٌٍؾٕز  عٞجء ِىضذٙج ٌفضٌر ّٕض١ٓ.3

. صامو ثؽضّجعجس ثٌٍؾٕز عجهر فٟ ِمٌ ث٤ُِ ثٌّضقور  ٚ فٟ  ٞ وجْ ِٕجّخ آمٌ صقوهٖ ثٌٍؾٕز. ٚصؾضّع ثٌٍؾإٔأز عأجهر 01

ٌِر فٟ ثٌْٕز ٚصقوه ِور ثؽضّجعجس ثٌٍؾٕزا ٠ٚاجه ثٌٕعٌ ف١ٙجا إىث ثلضٞٝ ث٤ٌِا فٟ ثؽضّجع ٌأٍأوٚي ث٤ٟأٌثف فأٟ ٘أيٖ 

 ث٨صفجل١زا ًٕ٘ج دّٛثفمز ثٌؾّا١ز ثٌاجِز.

. ٠ٛفٌ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور ِج ٠ٍََ ِٓ ِٛظف١ٓ ٌِٚثفك ٨ٝط٩ع ثٌٍؾٕز دًٚٛر فاجٌز دأٛظأجةأفأٙأج دأّأٛؽأخ 00

 ٘يٖ ث٨صفجل١ز.

. ٠قًٚ  عٞجء ثٌٍؾٕز ثٌّٕٖنر دّٛؽخ ٘يٖ ث٨صفجل١زا دّٛثفمز ثٌؾّا١ز ثٌأاأجِأزا عأٍأٝ ِأىأجفأاس ِأٓ ِأٛثًه ث٤ِأُ 08

 ثٌّضقورا ٚفمج ٌّج لو صمًٌٖ ثٌؾّا١ز ثٌاجِز ِٓ ٌٕٟٚ ٚ فىجَ.

 33ثٌّجهر 
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. صضاٙو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دنْ صموَ إٌٝ ثٌٍؾٕزا عٓ ٠ٌٟك ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقورا صمج٠ًٌ عٓ ثٌضوثد١ٌ ثٌضٟ ثعضّوصٙأج 0

 ٦ٔفجى ثٌقمٛق ثٌّاضٌف دٙج فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٚعٓ ثٌضموَ ثٌّقٌٍ فٟ ثٌضّضع دضٍه ثٌقمٛق:

 ) ( فٟ غْٞٛ ّٕض١ٓ ِٓ دوء ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١ز دجٌْٕذز ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ثٌّا١ٕزا

 )ح( ٚداو ىٌه ٌِر وً مِّ ّٕٛثس.

. صٛٝـ ثٌضمج٠ًٌ ثٌّاور دّٛؽخ ٘يٖ ثٌّجهر ثٌاٛثًِ ٚثٌٚاجح ثٌضٟ صؤعٌ عٍٝ هًؽز ثٌٛفجء دج٨ٌضَثِجس ثٌّضأاأٙأو دأٙأج 8

دّٛؽخ ٘يٖ ث٨صفجل١ز إْ ٚؽوس ِغً ٘يٖ ثٌاٛثًِ ٚثٌٚاجح. ٠ٚؾخ  ْ صٖضًّ ثٌضمج٠ًٌ  ٠ٞج عٍٝ ِاٍِٛجس وجف١ز صأٛفأٌ 

 ٌٍؾٕز فّٙج ٕج٩ِ ٌضٕف١ي ث٨صفجل١ز فٟ ثٌذٍو ثٌّإٝ.

 0. ٨ فجؽز دوٌٚز ٌٟف لوِش صم٠ٌٌث  ١ٌٚج ٕج٩ِ إٌٟ ثٌٍؾٕز  ْ صىًٌا فٟ ِج صموِٗ ِٓ صمج٠ًٌ ٨فمز ٚفأمأج ٌأٍأفأمأٌر 3

 )ح( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ثٌّاٍِٛجس ث٤ّج١ّز ثٌضٟ ّذك ٌٙج صمو٠ّٙج.

 . ٠ؾٍٛ ٌٍؾٕز  ْ صطٍخ ِٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ِاٍِٛجس إٝجف١ز ىثس ٍٙز دضٕف١ي ث٨صفجل١ز.3

 . صموَ ثٌٍؾٕز إٌٝ ثٌؾّا١ز ثٌاجِز وً ّٕض١ٓا عٓ ٠ٌٟك ثٌّؾٍِ ث٨لضٚجهٞ ٚث٨ؽضّجعٟا صمج٠ًٌ عٓ  ٖٔطضٙج.2

 . صض١ـ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف صمج٠ًٌ٘ج عٍٝ ٔطجق ٚثّع ٌٍؾًّٙٛ فٟ دٍوثٔٙج.3

  32ثٌّجهر 

 ٌوعُ صٕف١ي ث٨صفجل١ز عٍٟ ٔقٛ فاجي ٚصٖؾ١ع ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚ فٟ ث١ٌّوثْ ثٌيٞ صلط١ٗ ث٨صفجل١ز:

) ( ٠ىْٛ ِٓ فك ثٌٛوج٨س ثٌّضنٚٚز ِٕٚعّز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌٍطفٌٛز ٚغ١ٌ٘ج ِٓ  ؽأٙأَر ث٤ِأُ ثٌأّأضأقأور  ْ صأىأْٛ 

ِّغٍز ٌوٜ ثٌٕعٌ فٟ صٕف١ي ِج ٠ومً فٟ ٔطجق ٠٨ٚضٙج ِٓ  فىجَ ٘يٖ ث٨صفجل١ز. ٌٍٚؾٕز  ْ صوعٛ ثٌٛوأج٨س ثٌأّأضأنأٚأٚأز 

ِٕٚعّز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌٍطفٌٛز ٚث١ٌٙتجس ثٌّنضٚز ث٤مٌٜا فْذّج صٌثٖ ٩ِةّجا ٌضمو٠ُ ًِٖٛر مذأٌثةأٙأج دٖأنْ صإٔأفأ١أي 

ث٨صفجل١ز فٟ ثٌّؾج٨س ثٌضٟ صومً فٟ ٔطجق ٠٨ٚز وً ِٕٙج. ٌٍٚؾٕز  ْ صوعٛ ثٌٛوج٨س ثٌّضنٚٚز ِٕٚعّز ث٤ُِ ثٌّضقور 

 ٌٍطفٌٛز ٚغ١ٌ٘ج ِٓ  ؽَٙر ث٤ُِ ثٌّضقور ٌضمو٠ُ صمج٠ًٌ عٓ صٕف١ي ث٨صفجل١ز فٟ ثٌّؾج٨س ثٌضٟ صومً فٟ ٔطجق  ٖٔطضٙجا

)ح( صق١ً ثٌٍؾٕزا فْذّج صٌثٖ ٩ِةّجا إٌٝ ثٌٛوج٨س ثٌّضنٚٚز ِٕٚعّز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌٍطفٌٛز ٚثٌٙأ١أتأجس ثٌأّأنأضأٚأز 

ث٤مٌٜ  ٠ز صمج٠ًٌ ِٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف صضّٞٓ ٍٟذج ًٌٍّٖٛر  ٚ ثٌّْجعور ثٌضم١ٕض١ٓا  ٚ ص١ٌٖ إٌٝ فأجؽأضأٙأج ٌأّأغأً ٘أيٖ 

ثًٌّٖٛر  ٚ ثٌّْجعورا ِٚقٛدز د٩ّفعجس ثٌٍؾٕز ٚثلضٌثفجصٙج دٚوه ٘يٖ ثٌطٍذجس  ٚ ث٦ٕجًثسا إْ ٚؽأوس ِأغأً ٘أيٖ 

 ث٩ٌّفعجس ٚث٨لضٌثفجسا

)ػ( ٠ؾٍٛ ٌٍؾٕز  ْ صٟٛٙ دنْ صطٍخ ثٌؾّا١ز ثٌاجِز إٌٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ إؽٌثء هًثّجس دج١ٌٕجدز عٕٙج عٓ لٞأج٠أج ِأقأوهر 

 صضًٚ دقمٛق ثٌطفًا

ِأٓ ٘أيٖ  32ا 33)ه( ٠ؾٍٛ ٌٍؾٕز  ْ صموَ ثلضٌثفجس ٚص١ٙٛجس عجِز صْضٕو إٌٝ ِاٍِٛجس صٍمأضأٙأج عأّأ٩ دأجٌأّأجهصأ١أٓ 

ث٨صفجل١ز. ٚصقجي ِغً ٘يٖ ث٨لضٌثفجس ٚثٌض١ٙٛجس ثٌاجِز إٌٝ  ٠ز هٌٚز ٌٟف ِا١ٕزا ٚصذٍغ ٌٍؾّاأ١أز ثٌأاأجِأز ِٚأقأٛدأز 

 دضا١ٍمجس ثٌوٚي ث٤ٌٟثف. إْ ٚؽوس.

 

 ثٌؾَء ثٌغجٌظ

  33ثٌّجهر 

 ٠فضـ دجح ثٌضٛل١ع عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٌؾ١ّع ثٌوٚي.

 31ثٌّجهر 

 صنٞع ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٌٍضٚو٠ك. ٚصٛهع ٙىٛن ثٌضٚو٠ك ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور.

 32ثٌّجهر 

 ٠عً دجح ث٨ّٔٞجَ إٌٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ِفضٛفج ٌؾ١ّع ثٌوٚي. ٚصٛهع ٙىٛن ث٨ّٔٞجَ ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور.

 33ثٌّجهر 

. ٠ذو  ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١ز فٟ ث١ٌَٛ ثٌغ٩ع١ٓ ثٌيٞ ٠ٍٟ صج٠ًل إ٠وثع ٙه ثٌضٚو٠ك  ٚ ث٨ّٔٞجَ ثٌا٠ٌٖٓ ٌوٞ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ 0

 ث٤ُِ ثٌّضقور.

. ثٌوٚي ثٌضٟ صٚوق عٍٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ٚ صُٕٞ إ١ٌٙج داو إ٠وثع ٙه ثٌأضأٚأو٠أك  ٚ ث٨ٔٞأّأجَ ثٌأاأٖأ٠ٌأٓا ٠أذأو  ٔأفأجى 8

 ث٨صفجل١ز إٍثء٘ج فٟ ث١ٌَٛ ثٌغ٩ع١ٓ ثٌيٞ ٠ٍٟ صج٠ًل إ٠وثع ٘يٖ ثٌوٌٚز ٙه صٚو٠مٙج  ٚ ثّٔٞجِٙج.

 21ثٌّجهر 

. ٠ؾٍٛ ٤ٞ هٌٚز ٌٟف  ْ صمضٌؿ إهمجي صاو٠ً ٚ ْ صموِٗ إٌٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور. ٠ٚمَٛ ث١ِ٤ٓ ثٌأاأجَ عإٔأوةأي 0

دئد٩غ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دجٌضاو٠ً ثٌّمضٌؿ ِع ٍٟخ دئمطجًٖ دّج إىث وجٔش ٘يٖ ثٌوٚي صقذأي عأمأو ِأؤصأّأٌ ٌأٍأوٚي ث٤ٟأٌثف 

ن ٌٍٕعٌ فٟ ث٨لضٌثفجس ٚثٌض٠ٛٚش ع١ٍٙج. ٚفٝ فجٌز صن١٠و عٍظ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عٍٝ ث٤لًا فٟ غٞأْٛ  ًدأاأز  ٕأٙأٌ َ
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صج٠ًل ٘يث ثٌضذ١ٍغا عمو ٘يث ثٌّؤصٌّا ٠وعٛ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ إٌٝ عموٖ صقش ًعج٠ز ث٤ُِ ثٌّضقور. ٠ٚموَ  ٞ صأاأو٠أً صأاأضأّأوٖ 

  غٍذ١ز ِٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌقجٌٝر ٚثٌّٚٛصز فٟ ثٌّؤصٌّ إٌٝ ثٌؾّا١ز ثٌاجِز ٦لٌثًٖ.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر عٕوِج صمٌٖ ثٌؾّا١ز ثٌاجِز ٥ٌُِ ثٌّضقور ٚصمذٍٗ ثٌأوٚي  0. ٠ذو  ٔفجى  ٞ صاو٠ً ٠ضُ ثعضّجهٖ ٚفمج ٌٍفمٌر 8

 ث٤ٌٟثف فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز دنغٍذ١ز ثٌغٍغ١ٓ.

. صىْٛ ثٌضاو٩٠سا عٕو دوء ٔفجى٘جا ٍَِِز ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ لذٍضٙج ٚصذمٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ث٤مٌٜ ِأٍأَِأز دأنفأىأجَ 3

 ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٚدن٠ز صاو٩٠س ّجدمز صىْٛ لو لذٍضٙج.

 20ثٌّجهر 

. ٠ضٍمٝ ث١ِ٤ٓ ٥ٌُِ ثٌّضقور ٔ٘ ثٌضقفعجس ثٌضٟ صذو٠ٙج ثٌوٚي ٚلش ثٌضٚو٠ك  ٚ ث٨ّٔٞجَا ٠ٚأمأَٛ دأضأاأّأ١أّأٙأج عأٍأٝ 0

 ؽ١ّع ثٌوٚي.

 . ٨ ٠ؾٍٛ إدوثء  ٞ صقفع ٠ىْٛ ِٕجف١ج ٌٙوف ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٚغٌٝٙج.8

. ٠ؾٍٛ ّقخ ثٌضقفعجس فٟ  ٞ ٚلش دضٛؽ١ٗ إٕاجً دٙيث ثٌّإٝ إٌٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضأقأورا ثٌأيٞ ٠أمأَٛ عإٔأوةأي 3

 دئد٩غ ؽ١ّع ثٌوٚي دٗ. ٠ٚٚذـ ٘يث ث٦ٕاجً ٔجفي ثٌّفاٛي ثعضذجًث ِٓ صج٠ًل صٍم١ٗ ِٓ لذً ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ.

 28ثٌّجهر 

٠ؾٍٛ ٤ٞ هٌٚز ٌٟف  ْ صْٕقخ ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز دئٕاجً مطٝ صٌٍّٗ إٌأٝ ث٤ِأ١أٓ ثٌأاأجَ ٌأ٥ِأُ ثٌأّأضأقأور. ٠ٚٚأذأـ 

 ث٨ْٔقجح ٔجفيث داو ًٌِٚ ّٕز عٍٝ صج٠ًل صٍُْ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٘يث ث٦ٕاجً.

 23ثٌّجهر 

 ٠ا١ٓ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور ٚه٠اج ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز.

 23ثٌّجهر 

٠ٛهع  ًٙ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ثٌضٟ صضْجٜٚ فٟ ثٌقؾ١ز ٔٚٛٙٙج دج٤ّذج١ٔز ٚث٦ٔؾ٠َ١ٍز ٚثٌأٌّٚأ١أز ٚثٌٚأ١إٔأ١أز ٚثٌأاأٌدأ١أز 

 ٚثٌف١ٌْٔزا ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور.

ٚإعذجصج ٌيٌها لجَ ثٌّفْٛٝٛ ثٌّٛلاْٛ  هٔجٖا ثٌّنٌْٛٛ فْخ ث٤ٙٛي ِٓ ؽأجٔأخ فأىأِٛأجصأٙأُا دأجٌأضأٛلأ١أع عأٍأٝ ٘أيٖ 

 ث٨صفجل١ز.
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 عجٌغج : ثٌذٌٚصٛوٛي ث٨مض١جًٞ ٨صفجل١ز فمٛق ثٌطفً دٖنْ ثٕضٌثن ث٤ٟفجي فٟ ثٌّٕجٍعجس ثٌٍّْقز

ثٌوًٚر  833ثعضّو ٚعٌٛ ٌٍضٛل١ع ٚثٌضٚو٠ك ٚث٨ّٔٞجَ دّٛؽخ لٌثً ثٌؾّا١ز ثٌاجِز ٥ٌُِ ثٌّضقور 

 8111 ٠جً/ِج٠ٛ  82ثٌٌثداز ٚثٌنّْْٛ ثٌّؤًك فٟ 

 8118فذٌث٠ٌ  83همً ف١َ ثٌٕفجى فٟ 

 

( ِأّأج ٠أوي عأٍأٝ ث٨ٌأضأَثَ 0إْ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛياإى ٠ٖؾاٙج ثٌضن١٠و ثٌْجفك ٨صفجل١ز فمٛق ثٌطفأً)

 ثٌٛثّع دجٌاًّ عٍٝ صا٠ََ فمٛق ثٌطفً ٚفّج٠ضٙجا

ٚإى صؤوو ِٓ ؽو٠و  ْ فمٛق ث٤ٟفجي صضطٍخ فّج٠ز مجٙزا ٚصْضوعٟ ث٨ّضٌّثً فٟ صق١ْٓ فجٌز ث٤ٟفجي هْٚ ص١١َّا 

 ف٩ًٞ عٓ صٕٖتضُٙ ٚصٌد١ضُٙ فٟ وٕف ثٌٍُْ ٚث٤ِٓا

ٚإى صٖاٌ دجٌؾَع ٌّج ٌٍّٕجٍعجس ثٌٍّْقز ِٓ صنع١ٌ ٝجً ِٚضفٔ عٍٝ ث٤ٟفجي ِٚج ٌٙيث ثٌٛٝع ِٓ عٛثلخ فٟ ث٤ؽأً 

 ثٌط٠ًٛ عٍٝ ثّضوثِز ثٌٍُْ ٚث٤ِٓ ٚثٌض١ّٕزا

ٚإى صو٠ٓ ثّضٙوثف ث٤ٟفجي فٟ فج٨س ثٌّٕجٍعجس ثٌٍّْقز ٚثٌٙؾّجس ثٌّذجٌٕر عٍٝ  ٘وثف ِق١ّز دّأٛؽأخ ثٌأمأجٔأْٛ 

 ثٌوٌٟٚا دّج ف١ٙج  ِجوٓ صضُْ عِّٛجً دضٛثؽو وذ١ٌ ٥ٌٟفجي ِغً ثٌّوثًُ ٚثٌّْضٖف١جسا

( ٚمجٙز إهًثؽٙج ثٌضؾ١ٕو ث٦ٌَثِٟ  ٚ ثٌطٛعٟ ٥ٌٟفجي 8ٚإى ص٩فع ثعضّجه ثٌٕعجَ ث٤ّجّٟ ٌٍّقىّز ثٌؾٕجة١ز ثٌو١ٌٚز)

هْٚ ّٓ ثٌنجِْز عٌٖر  ٚ ثّضنوثُِٙ ٩ٌٕضٌثن ث٠ٌٖٕ فٟ ث٤عّجي ثٌقٌد١ز دٛٙفٗ ؽ٠ٌّز فأٌح فأٟ ثٌأّإٔأجٍعأجس 

 ثٌٍّْقز ثٌو١ٌٚز ٚغ١ٌ ثٌو١ٌٚز عٍٝ ثٌْٛثءا

ٚإى صاضذٌ ٌيٌه  ْ ِٛثٍٙز صا٠ََ إعّجي ثٌقمٛق ثٌّاضٌف دٙج فٟ ثصفجل١ز فمٛق ثٌطفً ٠ضطٍخ ٠ٍأجهر فأّأج٠أز ث٤ٟأفأجي 

 ِٓ ث٨ٕضٌثن فٟ ثٌّٕجٍعجس ثٌٍّْقزا

ِٓ ثصفجل١ز فمٛق ثٌطفً صقوه  ْ ثٌّمٚٛه دجٌطفًا ٤غٌثٛ صٍه ث٨صفجل١زا ٘ٛ وً إْٔجْ ٠أمأً  0ٚإى ص٩فع  ْ ثٌّجهر 

 ّٕز ِج ٌُ ٠ىٓ دٍغ ّٓ ثٌٌٕو لذً ىٌه دّٛؽخ ثٌمجْٔٛ ثٌّٕطذك عٍٝ ثٌطفًا 02عٌّٖ عٓ 

ٚثلضٕجعجً ِٕٙج دنْ دٌٚصٛو٨ًٛ ثمض١ج٠ًجً ٩ٌصفجل١ز ٠ٌفع ثٌْٓ ثٌضٟ ٠ّىٓ عٕو٘ج صؾ١ٕو ث٤ٕنجٗ فٟ ثٌأمأٛثس ثٌأّأْأٍأقأز 

ٚثٕضٌثوُٙ فٟ ث٤عّجي ثٌقٌد١ز ١ُّْٙ ِْجّ٘ز فاجٌز فٟ صٕف١ي ثٌّذو  ثٌيٞ ٠مٟٞ دنْ صىْٛ ِٚجٌـ ثٌطفً ثٌأفأٞأٍأٝ 

 ثعضذجًثً  ١ٌٚجً فٟ ؽ١ّع ث٦ؽٌثءثس ثٌضٟ صضاٍك دج٤ٟفجيا

ٚإى ص٩فع  ْ ثٌّؤصٌّ ثٌوٌٟٚ ثٌْجهُ ٚثٌا٠ٌٖٓ ١ٌٍٍٚخ ث٤فٌّ ٚث٩ٌٙي ث٤فٌّ ثٌّامٛه فٟ وأجٔأْٛ ث٤ٚي/ه٠ْأّأذأٌ 

 ٚٙٝ فٟ ؽٍّز  ًِٛ دنْ صضني  ٌٟثف ثٌَٕثع وً ثٌنطٛثس ثٌّّىٕز ٌّٞجْ عوَ ثٕأضأٌثن ث٤ٟأفأجي هْٚ ّأٓ  0332

 ثٌغجِٕز عٌٖر فٟ ث٤عّجي ثٌقٌد١زا

دٖنْ فعٌ  ّٛ   ٕىجي عًّ ث٤ٟفجي ٚث٦ؽٌثءثس ثٌفأ٠ًٛأز  028ٚإى صٌفخ دجعضّجه ثصفجل١ز ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز ًلُ 

ا ٟٚ٘ ث٨صفجل١ز ثٌضٟ صقعٌا ّٝٓ ؽٍّز  ًِٛا ثٌضؾ١ٕو ثٌمٌْٞ  ٚ 0333ٌٍمٞجء ع١ٍٙجا دج٦ؽّجع فٟ ف٠ٌَثْ/١ٔٛ٠ٗ 

 ث٦ؽذجًٞ ٥ٌٟفجي ٨ّضنوثُِٙ فٟ ثٌّٕجٍعجس ثٌٍّْقزا

ٚإى صو٠ٓ دذجٌغ ثٌمٍك صؾ١ٕو ث٤ٟفجي ٚصو٠ًذُٙ ٚثّضنوثُِٙ هثمً ٚعذٌ ثٌقوٚه ث١ٌٕٟٛز فٟ ث٤عّجي ثٌقٌد١ز ِٓ ؽأجٔأخ 

ثٌّؾّٛعجس ثٌٍّْقز ثٌّض١َّر عٓ ثٌمٛثس ثٌٍّْقز ٌٍوٌٚزا ٚإى صاضٌف دّْؤ١ٌٚز ثٌمجة١ّٓ دضؾ١ٕو ث٤ٟفجي ٚصو٠ًأذأٙأُ 

 ٚثّضنوثُِٙ فٟ ٘يث ثٌٚوها

 ٚإى صيوٌ دجٌضَثَ وً ٌٟف فٟ  ٞ َٔثع ٍِْـ دجٌضم١و دنفىجَ ثٌمجْٔٛ ث٦ْٔجٟٔ ثٌوٌٟٚا

 20ٚإى صٖوه عٍٝ  ْ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٨ ٠نً دجٌّمجٙو ٚثٌّذجها ثٌٛثًهر فٟ ١ِغجق ث٤ُِ ثٌّضقور دأّأج فأ١أٙأج ثٌأّأجهر 

 ٚثٌّاج١٠ٌ ىثس ثٌٍٚز فٟ ثٌمجْٔٛ ث٦ْٔجٟٔا

ٚإى صٞع فٟ ثعضذجً٘ج  ْ  ٚٝجع ثٌٍُْ ٚث٤ِٓ دج٨ّضٕجه إٌٝ ث٨فضٌثَ ثٌضجَ ٌٍّمجٙو ٚثٌّذأجها ثٌأٛثًهر فأٟ ثٌأّأ١أغأجق 

ٚثٌضم١و دٚىٛن فمٛق ث٦ْٔجْ ثٌٛثؽذز ثٌضطذ١ك  ٚٝجع ٨ غٕٝ عٕٙج ٌقّج٠ز ث٤ٟفجي فأّأج٠أز صأجِأز ٨ٚ ّأ١أّأج  عإٔأجء 

 ثٌّٕجٍعجس ثٌٍّْقز ٚث٨فض٩ي ث٤ؽٕذٟا

ٚإى صاضٌف دج٨فض١جؽجس ثٌنجٙز ٌٙؤ٨ء ث٤ٟفجي ثٌّا١ٌٝٓ دًٚٛر مجٙز ٌٍضؾ١ٕو  ٚ ث٨ّضنوثَ فٟ ث٤عّجي ثٌقأٌدأ١أز 

 دّج ٠نجٌف ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٔعٌثً ٌٛٝاُٙ ث٨لضٚجهٞ  ٚ ث٨ؽضّجعٟ  ٚ ٔعٌثً ٌؾُْٕٙا

ٚإى ٨ ٠ل١خ عٓ دجٌٙج ًٌٝٚر ٌِثعجر ث٤ّذجح ثٌؾي٠ًز ث٨لضٚجه٠ز ٚث٨ؽضّجع١ز ٚثٌْأ١أجّأ١أز ٨ٕأضأٌثن ث٤ٟأفأجي فأٟ 

 ثٌَٕثعجس ثٌٍّْقزا

ٚثلضٕجعجً ِٕٙج دًٌٞٚر صم٠ٛز ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚ عٍٝ صٕف١ي ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ف٩ًٞ عٓ إعجهر ثٌضن٘أ١أً ثٌأذأؤأٟ ٚثٌإٔأفأْأٟ 

 ٚإعجهر ث٦هِجػ ث٨ؽضّجعٟ ٥ٌٟفجي ٝقج٠ج ثٌّٕجٍعجس ثٌٍّْقزا
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ٚإى صٖؾع عٍٝ ثٕضٌثن ثٌّؾضّعا ٚمجٙز ثٕضٌثن ث٤ٟفجي ٚثٌٞقج٠ج ِأٓ ث٤ٟأفأجيا فأٟ ٖٔأٌ ثٌأّأاأٍأِٛأجس ٚثٌأذأٌثِأؼ 

 ثٌضا١ّ١ٍز ثٌّضاٍمز دضٕف١ي ثٌذٌٚصٛوٛيا

 لو ثصفمش عٍٝ ِج ٠ٍٟ:

 0ثٌّجهر 

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ثٌّّىٕز ع١ٍّجً ٌّٞجْ عوَ ثٕضٌثن  فٌثه لٛثصٙج ثٌٍّْقز ثٌي٠ٓ ٌُ ٠أذأٍألأٛث ثٌأغأجِإٔأز 

 عٌٖر ِٓ ثٌاٌّ ثٕضٌثوجً ِذجٌٕثً فٟ ث٤عّجي ثٌقٌد١ز.

 8ثٌّجهر 

صىفً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عوَ مٞٛع ث٤ٕنجٗ ثٌي٠ٓ ٌُ ٠ذٍلٛث ثٌغجِٕز عٌٖر ِٓ ثٌاٌّ ٌأٍأضأؾإٔأ١أو ث٦ؽأذأجًٞ فأٟ لأٛثصأٙأج 

 ثٌٍّْقز.

 3ثٌّجهر 

صٌفع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌقو ث٤هٔٝ ٌْٓ صطٛع ث٤ٕنجٗ فٟ لٛثصٙج ثٌٍّْقز ث١ٌٕٟٛز عٓ ثٌْٓ ثٌّقوهر فٟ ثٌأفأمأٌر  - 0

ِٓ ثصفجل١ز فمٛق ثٌطفًا آمير فٟ ث٨عضذجً ثٌّذجها ثٌٛثًهر فٟ صٍه ثٌّجهرا ِٚاضٌفز دقك ث٤ٕأنأجٗ  32ِٓ ثٌّجهر  3

 هْٚ ّٓ ثٌغجِٕز عٌٖر فٟ فّج٠ز مجٙز دّٛؽخ ث٨صفجل١ز.

صٛهع وً هٌٚز ٌٟف إع٩ٔجً ٍَِِجً داو ثٌضٚو٠ك عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  ٚ ث٨ّٔٞجَ إ١ٌٗ ٠ضّٞٓ ثٌقو ث٤هٔأٝ ٌأٍأْأٓ  - 8

ثٌيٞ صّْـ عٕوٖ دجٌضطٛع فٟ لٛثصٙج ثٌٍّْقز ث١ٌٕٟٛز ٚٚٙفجً ٌٍّٞجٔجس ثٌضٟ ثعضّوصٙج ٌّٕع فٌٛ ٘يث ثٌضطأٛع ؽأذأٌثً 

  ٚ لٌْثً.

صمَٛ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ صّْـ دجٌضطٛع فٟ لٛثصٙج ثٌٍّْقز ث١ٌٕٟٛز هْٚ ّٓ ثٌغجِٕز عٌٖر دجٌضّْه دجٌّٞجٔأجس  - 3

 ٌىفجٌز ِج ٠ٍٟ وقو  هٔٝ:

 ) (   ْ ٠ىْٛ ٘يث ثٌضؾ١ٕو صطٛعجً فم١م١جً؛

 )ح(  ْ ٠ضُ ٘يث ثٌضؾ١ٕو ثٌطٛعٟ دّٛثفمز ِْض١ٌٕر ِٓ ث٢دجء  ٚ ث١ٙٚ٤جء ثٌمج١١ٔٛٔٓ ٥ٌٕنجٗ؛

 )ػ(  ْ ٠قًٚ ٘ؤ٨ء ث٤ٕنجٗ عٍٝ ثٌّاٍِٛجس ثٌىجٍِز عٓ ثٌٛثؽذجس ثٌضٟ صٕطٛٞ ع١ٍٙج ٘يٖ ثٌنوِز ثٌاْى٠ٌز؛

 )ه(  ْ ٠موَ ٘ؤ٨ء ث٤ٕنجٗ ه٩١ًٌ ِٛعٛلجً دٗ عٓ ُّٕٙ لذً لذٌُٛٙ فٟ ثٌنوِز ثٌاْى٠ٌز ث١ٌٕٟٛز.

ٌىً هٌٚز ٌٟف  ْ صاٍَ إع٩ٔٙج فٟ  ٞ ٚلش دئمطجً ٌٙيث ثٌلٌٛ ٠ٛؽٗ إٌٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور ثٌيٞ ٠أمأَٛ  - 3

 دئد٩غ ؽ١ّع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف. ٠ٚومً ٘يث ث٦مطجً ف١َ ثٌضٕف١ي فٟ ثٌضج٠ًل ثٌيٞ ٠ضٍمجٖ ف١ٗ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر عٍٝ ثٌّوثًُ ثٌضٟ صو٠ٌ٘ج ثٌمٛثس ثٌّأْأٍأقأز فأٟ  ٨0 ٠ٕطذك ثٕضٌثٟ ًفع ثٌْٓ ثٌّيوًٛ فٟ ثٌفمٌر  - 2

 ِٓ ثصفجل١ز فمٛق ثٌطفً. 83ٚ 82ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ٚ صمع صقش ١ّطٌصٙج ص١ّٖجً ِع ثٌّجهص١ٓ 

 3ثٌّجهر 

٨ ٠ؾٍٛ  ْ صمَٛ ثٌّؾّٛعجس ثٌٍّْقز ثٌّض١َّر عٓ ثٌمٛثس ثٌٍّْقز ٤ٞ هٌٚز فٟ  ٞ ظٌف ِٓ ثٌعٌٚف دضأؾإٔأ١أو  - 0

  ٚ ثّضنوثَ ث٤ٕنجٗ هْٚ ّٓ ثٌغجِٕز عٌٖر فٟ ث٤عّجي ثٌقٌد١ز.

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ثٌّّىٕز ع١ٍّجً ٌّٕع ٘يث ثٌضؾ١ٕو ٚث٨ّأضأنأوثَا دأّأج فأٟ ىٌأه ثعأضأّأجه ثٌأضأوثدأ١أٌ  - 8

 ثٌمج١ٔٛٔز ث٩ٌٍِز ٌقعٌ ٚصؾ٠ٌُ ٘يٖ ثٌّّجًّجس.

 ٨ ٠ؤعٌ صطذ١ك ٘يٖ ثٌّجهر دّٛؽخ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي عٍٝ ثٌٌّوَ ثٌمجٟٔٛٔ ٤ٞ ٌٟف فٟ  ٞ َٔثع ٍِْـ. - 3

 2ثٌّجهر 

١ٌِ فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ِج ٠ؾٍٛ صف١ٌْٖ دنٔٗ ٠ْضذاو ث٤فىجَ ثٌٛثًهر فٟ لجْٔٛ هٌٚز ٌٟف  ٚ فأٟ ثٌٚأىأٛن ثٌأوٌٚأ١أز 

 ٚثٌمجْٔٛ ث٦ْٔجٟٔ ثٌوٌٟٚ ٚثٌضٟ صفٟٞ دموً  وذٌ إٌٝ إعّجي فمٛق ثٌطفً.

 3ثٌّجهر 

صضني وً هٌٚز ٌٟف ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌٍِز ثٌمج١ٔٛٔز ٚث٦هث٠ًز ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌضوثد١ٌ ٌىفجٌز فأاأجٌأ١أز صإٔأفأ١أي ٚإعأّأجي  - 0

  فىجَ ثٌذٌٚصٛوٛي فٟ ٔطجق ٠٨ٚضٙج.

صضاٙو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دٌٕٖ ِذجها ٚ فىجَ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي عٍٝ ٔطجق ٚثّع ٚصا٠ََٖ دجٌْذً ث٩ٌّةّز د١ٓ ثٌذجٌل١أٓ  - 8

 ٚث٤ٟفجي عٍٝ ثٌْٛثء.

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ثٌّّىٕز ع١ٍّجً ٌىفجٌز ص٠ٌْـ ث٤ٕنجٗ ثٌّؾٕو٠ٓ  ٚ ثٌّْضنو١ِٓ فأٟ ث٤عأّأجي  - 3

ثٌقٌد١ز فٟ ٔطجق ٠٨ٚضٙج دّج ٠ضٕجلٜ ِع ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا  ٚ إعفجةٙأُ عأٍأٝ ٔأقأٛ آمأٌ ِأٓ ثٌأنأوِأز. ٚصأٛفأٌ ثٌأوٚي 

 ث٤ٌٟثف عٕو ثٌٍََٚ وً ثٌّْجعور ث٩ٌّةّز ٌٙؤ٨ء ث٤ٕنجٗ ٌٖفجةُٙ ؽْو٠جً ٚٔف١ْجً ٦ٚعجهر إهِجؽُٙ ثؽضّجع١جً.

 1ثٌّجهر 

صضاجْٚ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ صٕف١ي ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا دّج فٟ ىٌه ثٌضاجْٚ فٟ ِٕع  ٞ ٖٔجٟ ٠ٕجلٜ ثٌذٌٚصأٛوأٛي ٚفأٟ  - 0

إعجهر ثٌضن١ً٘ ٚإعجهر ث٦هِجػ ث٨ؽضّجعٟ ٥ٌٕنجٗ ثٌي٠ٓ ٠ماْٛ ٝقج٠ج  فاجي صٕجلٜ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا دّج فٟ ىٌه ِأٓ 

كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ
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م٩ي ثٌضاجْٚ ثٌضمٕٟ ٚثٌّْجعور ثٌّج١ٌز. ٠ٚضُ ث٨ٝط٩ع دٙيٖ ثٌّْجعور ٚدٙيث ثٌضاجْٚ دأجٌأضأٖأجًٚ ِأع ثٌأوٚي ث٤ٟأٌثف 

 ثٌّا١ٕز ٚثٌّٕعّجس ثٌو١ٌٚز ىثس ثٌٍٚز.

صمَٛ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ صْضط١ع صمو٠ُ ٘يٖ ثٌّْجعور دضمو٠ّٙج ِٓ م٩ي ثٌذٌثِؼ ثٌمجةأّأز ثٌأّأضأاأوهر ث٤ٟأٌثف  ٚ  - 8

 ثٌغٕجة١ز  ٚ ثٌذٌثِؼ ث٤مٌٜ  ٚ ِٓ م٩ي  ًِٛ  مٌٜ ِٕٙج إٖٔجء ٕٙوٚق صذٌعجس ٚفمجً ٌمٛثعو ثٌؾّا١ز ثٌاجِز.

 2ثٌّجهر 

صموَ وً هٌٚز ٌٟفا فٟ غْٞٛ ّٕض١ٓ داو همٛي ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ف١َ ثٌضٕف١ي دجٌْٕأذأز ٌأٙأجا صأمأ٠ٌأٌثً إٌأٝ ٌأؾإٔأز  - 0

فمٛق ثٌطفًا ٚصٛفٌ ف١ٗ ِاٍِٛجس ٕجٍِز عٓ ثٌضوثد١ٌ ثٌضٟ ثصنيصٙج ٌضٕف١ي  فىجَ ثٌذٌٚصأٛوأٛيا دأّأج فأٟ ىٌأه ثٌأضأوثدأ١أٌ 

 ثٌّضنير ٌضٕف١ي ث٤فىجَ ثٌّضاٍمز دج٨ٕضٌثن ٚثٌضؾ١ٕو.

ِٓ  33داو صمو٠ُ ثٌضم٠ٌٌ ثٌٖجًِ صوًػ وً هٌٚز ٌٟف فٟ ثٌضمج٠ًٌ ثٌضٟ صموِٙج إٌٝ ٌؾٕز فمٛق ثٌطفًا ٚفمجً ٌٍّجهر  - 8

ث٨صفجل١زا  ٠ز ِاٍِٛجس إٝجف١ز فٟ ٙوه صٕف١ي ثٌذٌٚصٛوٛي. ٚصموَ ثٌوٚي ث٤مٌٜ ث٤ٌٟثف فٟ ثٌذٌٚصأٛوأٛي صأمأ٠ٌأٌثً وأً 

 مِّ ّٕٛثس.

 ٠ؾٍٛ ٌٍؾٕز فمٛق ثٌطفً  ْ صطٍخ ِٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف صمو٠ُ ٠َِو ِٓ ثٌّاٍِٛجس ثٌّضٍٚز دضٕف١ي ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي. - 3

 3ثٌّجهر 

 ٠فضـ دجح ثٌضٛل١ع عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  ِجَ  ٞ هٌٚز ٌٟف فٟ ث٨صفجل١ز  ٚ ِٛلاز ع١ٍٙج. - 0

٠نٞع ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٌٍضٚو٠ك  ٚ ٠ضجؿ ث٨ّٔٞجَ إ١ٌٗ ٤ٞ هٌٚز. ٚصأٛهع ٙأىأٛن ثٌأضأٚأو٠أك  ٚ ث٨ٔٞأّأجَ ٌأوٜ  - 8

 ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور.

٠مَٛ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ دٚفضٗ ثٌٛه٠ع ٩ٌصفجل١ز ٚثٌذٌٚصٛوٛي دئد٩غ ؽ١ّع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ث٨صأفأجلأ١أز ٚؽأّأ١أع ثٌأوٚي  - 3

 .3ث٤ٌٟثف ثٌضٟ ٚلاش ع١ٍٙج دئ٠وثع وً ٙه ِٓ ٙىٛن ث٦ع٩ْ ع٩ًّ دجٌّجهر 

 01ثٌّجهر 

 ٠ذو  ٔفجى ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي داو ع٩عز  ٌٕٙ ِٓ إ٠وثع ثٌٚه ثٌاجٌٕ ِٓ ٙىٛن ثٌضٚو٠ك  ٚ ث٨ّٔٞجَ. - 0

دجٌْٕذز ٌىً هٌٚز صٚوق عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا  ٚ صُٕٞ إ١ٌٗ داو همٌٛٗ ف١َ ثٌٕفجىا ٠ذو  ٔفجى ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي دأاأو  - 8

 ٌٕٙ ٚثفو ِٓ صج٠ًل إ٠وثعٙج ٙه ثٌضٚو٠ك  ٚ ث٨ّٔٞجَ.

 00ثٌّجهر 

٠ؾٍٛ ٤ٞ هٌٚز ٌٟف  ْ صْٕقخ ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي فٟ  ٞ ٚلش دّٛؽخ إمطجً وضجدٟ ٠ٛؽأٗ إٌأٝ ث٤ِأ١أٓ ثٌأاأجَ  - 0

٥ٌُِ ثٌّضقور ثٌيٞ ٠مَٛ داو٘ج دئع٩َ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ث٤مٌٜ فٟ ث٨صفجل١ز ٚؽ١ّع ثٌوٚي ثٌضٟ ٚلأاأش عأٍأٝ ث٨صأفأجلأ١أز. 

٠ٚٚذـ ث٨ْٔقجح ٔجفيثً داو ّٕز ِٓ صج٠ًل ثّض٩َ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور ٧ٌمطجً. ٌٚىٓ إىث وأجٔأش ثٌأوٌٚأز ثٌأطأٌف 

 ثٌّْٕقذز صنٛٛ َٔثعجً ٍِْقجً عٕو ثٔمٞجء صٍه ثٌْٕزا ٨ ٠ذو  ٔفجى ث٨ْٔقجح لذً ثٔضٙجء ثٌَٕثع ثٌٍّْـ.

٨ ٠ضٌصخ عٍٝ ٘يث ث٨ْٔقجح إعفجء ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِٓ ثٌضَثِجصٙج دّٛؽخ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي فٟ ٙوه  ٞ فاً ٠مع لذأً  - 8

ثٌضج٠ًل ثٌيٞ ٠ٚذـ ف١ٗ ث٨ْٔقجح ٔجفيثً. ٨ٚ ٠نً ٘يث ث٨ْٔقجح دنٞ فجي دجّضٌّثً ثٌٕعٌ فٟ  ٞ ِْنٌز صأىأْٛ دأجٌأفأاأً 

 ل١و ثٌٕعٌ  ِجَ ثٌٍؾٕز لذً ثٌضج٠ًل ثٌيٞ ٠ٚذـ ف١ٗ ث٨ْٔقجح ٔجفيثً.

 08ثٌّجهر 

٤ٞ هٌٚز ٌٟف  ْ صمضٌؿ صاو٩٠ً صٛهعٗ ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور. ٚعٍٝ إعٌ ىٌه ٠مَٛ ث٤ِأ١أٓ ثٌأاأجَ دأئدأ٩غ  - 0

ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دجٌضاو٠ً ثٌّمضٌؿا ٟجٌذجً إ١ٌٙج إع٩ِٗ دّج إىث وجٔش صقذي عمو ِؤصٌّ ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف ٌٍٕعٌ فٟ ثٌّمضٌفجس 

ٚثٌض٠ٛٚش ع١ٍٙج. فئىث فذي عٍظ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عٍٝ ث٤لًا فٟ غْٞٛ  ًداز ًٕٙٛ ِٓ صج٠ًل ٘أيث ث٦دأ٩غا عأمأو ٘أيث 

ثٌّؤصٌّا عموٖ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ دٌعج٠ز ث٤ُِ ثٌّضقور. ٠ٚأاأٌٛ  ٞ صأاأو٠أً صأاأضأّأوٖ  غأٍأذأ١أز ثٌأوٚي ث٤ٟأٌثف ثٌأقأجٝأٌر 

 ٚثٌّٚٛصز فٟ ثٌّؤصٌّ عٍٝ ثٌؾّا١ز ثٌاجِز ٦لٌثًٖ.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر ِضٝ  لٌصٗ ثٌؾّا١ز ثٌاجِز ٥ٌُِ ثٌّضقور ٚلذٍضٗ  غٍذ١ز عٍأغأٟ  ٠0ذو  ٔفجى ثٌضاو٠ً ثٌّاضّو ٚفمجً ٌٍفمٌر  - 8

 ثٌوٚي ث٤ٌٟثف.

ِضٝ دو  ٔفجى ثٌضاو٠ًا ٠ٚذـ ٍَِِجً ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ لذٍضٗا د١ّٕج صعً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ث٤مٌٜ ٍَِِز دنفىجَ ٘أيث  - 3

 ثٌذٌٚصٛوٛي ٚدنٞ صاو٩٠س ّجدمز صىْٛ لو لذٍضٙج.

 03ثٌّجهر 

٠ٛهع ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا ثٌيٞ صضْجٜٚ ٔٚٛٙٗ ث٤ّذج١ٔز ٚث٦ٔى٠َ١ٍز ٚث١ٌٌّٚز ٚث١ٕ١ٌٚز ٚثٌاٌد١ز ٚثٌف١ٌْٔأز فأٟ  - 0

 فؾ١ضٙج فٟ ِقفٛظجس ث٤ُِ ثٌّضقور.

٠ًٌّ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور ْٔنجً ِٚولز ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي إٌٝ ؽ١ّع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ث٨صفجل١ز ٚؽ١ّع  - 8

 ثٌوٚي ثٌّٛلاز ع١ٍٙج.
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ًثداجُ  : ثٌذٌٚصٛوٛي ث٨مض١جًٞ ٨صفجل١ز فمٛق ثٌطفً دٖنْ د١ع ث٤ٟفجي ٚثّضل٩ي ث٤ٟفجي فٟ ثٌذلجء 

 ٚفٟ ثٌّٛثه ث٨دجف١ز 

ثٌوًٚر  833ثعضّو ٚعٌٛ ٌٍضٛل١ع ٚثٌضٚو٠ك ٚث٨ّٔٞجَ دّٛؽخ لٌثً ثٌؾّا١ز ثٌاجِز ٥ٌُِ ثٌّضقور 

 8111 ٠جً/ِج٠ٛ  82ثٌٌثداز ٚثٌنّْْٛ ثٌّؤًك فٟ 
 

 ٠8118ٕج٠ٌ  02همً ف١َ ثٌٕفجى فٟ 

 

 إْ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا

 33ٚ 38ٚ 80ٚ 00ٚ 0( ٚصٕفي  فىجِٙجا ٨ٚ ١ّّج ثٌأّأٛثه 0إى صٌٜ  ٔٗ ٌىٟ صضقمك  غٌثٛ ثصفجل١ز فمٛق ثٌطفً)

ا ٠ؾوً  ْ صم١ُّ ثٌضوثد١ٌ ثٌضٟ ٠ٕذلٟ ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صضني٘ج ٌىفجٌز فّج٠ز ثٌطأفأً ِأٓ دأ١أع ث٤ٟأفأجي 33ٚ 32ٚ 33ٚ

 ٚثّضل٩ي ث٤ٟفجي فٟ ثٌذلجء ٚفٟ ثٌّٛثه ث٦دجف١زا

ٚإى صٌٜ  ٠ٞجً  ْ ثصفجل١ز فمٛق ثٌطفً صٍُْ دقك ثٌطفً فٟ ثٌقّج٠ز ِٓ ث٨ّأضألأ٩ي ث٨لأضأٚأجهٞ ِٚأٓ  هثء  ٞ عأّأً 

٠قضًّ  ْ ٠ىْٛ مط١ٌثً  ٚ ٠اٌلً صا١ٍُ ثٌطفً  ٚ ٠ٌٞ دٚقز ثٌطفً  ٚ دّٕجةٗ ثٌذؤٟ  ٚ ثٌامٍٟ  ٚ ثٌٌٚفٟ  ٚ ثٌأنأٍأمأٟ 

  ٚ ث٨ؽضّجعٟا

ٚإى ٠ْجًٚ٘ج دجٌغ ثٌمٍك إٍثء ث٨صؾجً ثٌوٌٟٚ دج٤ٟفجي ثٌٛثّع ثٌٕطجق ٚثٌّضَث٠و ٚىٌه ٌلٌٛ د١ع ث٤ٟفجي ٚثّأضألأ٩ٌأٙأُ 

 فٟ ثٌذلجء ٚفٟ ثٌّٛثه ث٦دجف١زا

ٚإى ٠ْجًٚ٘ج ع١ّك ثٌمٍك إٍثء ثٌّّجًّز ثٌّٕضٌٖر ٚثٌّضٛثٍٙز ثٌّضّغٍز فٟ ث١ٌْجفز ثٌأؾإٔأْأ١أز ثٌأضأٟ ٠أضأاأٌٛ ٌأٙأج 

ث٤ٟفجي دٖىً مجٗا ٔعٌثً ٤ٔٙج ِّجًّز صٖؾع دًٚٛر ِذجٌٕر عٍٝ د١ع ث٤ٟفجي ٚثّضل٩ٌُٙ فٟ ثٌذلجء ٚفأٟ ثٌأّأٛثه 

 ث٦دجف١زا

ٚإى صاضٌف دنْ عوهثً ِٓ ثٌّؾّٛعجس ٕو٠ور ثٌٞافا دّج ف١ٙج ثٌطف٩سا صٛثؽٗ مطٌثً وذ١ٌثً لٛثِٗ ث٨ّضل٩ي ثٌؾْٕأٟا 

 ٚ ْ ثٌطفـ٩س ٠ّغٍٓ فتز ِْضلٍّز دٖىً ٨ ِضٕجّخ عٍٝ ٙا١و ِٓ ٠ُْضلً ؽ١ْٕجًا

ٚإى ٠ْجًٚ٘ج ثٌمٍك إٍثء صٛثفٌ ثٌّٛثه ث٦دجف١ز دٖىً ِضَث٠و عٍٝ ٕذىز ث٦ٔضٌٔش ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌضىٌٕٛٛؽ١أجس ثٌإٔأجٕأتأزا 

( ٨ٚ 0333ٚإى ص١ٌٖ إٌٝ ثٌّؤصٌّ ثٌوٌٟٚ ٌّىجفقز ثّضل٩ي ث٤ٟفجي فٟ ثٌّٛثه ث٦دجف١ز عٍٝ ٕذىـز ث٦ٔضٌٔش )ف١أ١إٔأجا 

١ّّج ِج ثٔضٙٝ إ١ٌٗ ٘يث ثٌّؤصٌّ ِٓ هعٛر إٌٝ صؾ٠ٌُ إٔضجػ ٚص٠ٍٛع ٚصٚو٠ٌ ٚدظ ٚثّض١ٌثه ثٌّٛثه ث٦دجف١ز ثٌأّأضأاأٍأمأز 

دج٤ٟفجي ٚف١جٍصٙج عّوثً ٚثٌض٠ٌٚؼ ٌٙج ٚإى صٖوه عٍٝ  ١ّ٘ز ثٌضاجْٚ ث٤ٚعأك ٚثٌٖأٌثوأز دأ١أٓ ثٌأقأىأِٛأجس ٚثٌٚإٔأجعأز 

 ثٌّضّغٍز فٟ ث٦ٔضٌٔشا

ٚإى صاضمو  ْ ثٌمٞجء عٍٝ د١ع ث٤ٟفجي ٚثّضل٩ي ث٤ٟفجي فٟ ثٌذلجء ٚفٟ ثٌّٛثه ث٦دجف١ز ١ّض١ٌْ دجعضّجه ٔأٙأؼ ؽأجِأعا 

٠ضٚوٜ ٌٍاٛثًِ ثٌّْجّ٘ز فٟ ىٌه ٚثٌضٟ صًّٖ ثٌضنٍف ٚثٌفمٌ ٚثٌضفجٚس فٟ ِْض٠ٛجس ثٌومً ٚثٌٙأ١أجوأً ث٨ؽأضأّأجعأ١أز 

ث٨لضٚجه٠ز ثٌؾجةٌر ٚصاطً ثٌوًٚ ثٌيٞ صؤه٠ٗ ث٤ٌّ ٚث٨فضمجً إٌٝ ثٌضٌد١ز ٚثٌٙؾٌر ِٓ ث٠ً٤جف إٌأٝ ثٌأّأوْ ٚثٌأضأّأ١أ١أَ 

ثٌّذٕٟ عٍٝ ٔٛع ثٌؾِٕ ٚثٌٍْٛن ثٌؾْٕٟ ث٩ٌِْؤٚي ِٓ ؽجٔخ ثٌىذجً ٚثٌّّجًّجس ثٌأضأمأٍأ١أو٠أز ثٌٞأجًر ٚثٌإٔأَثعأجس 

 ثٌٍّْقز ٚث٨صؾجً دج٤ٟفجيا

ٚثعضمجهثً ِٕٙج  ٔٗ ٠ٍََ ديي ؽٙٛه ٌٌفع ِْضٜٛ ثٌٛعٟ ثٌاجَ دجٌقو ِٓ ٍٟخ ثٌّْضٍٙى١ٓ عٍٝ د١ع ث٤ٟأفأجي ٚثّأضألأ٩ي 

ث٤ٟفجي فٟ ثٌذلجء ٚفٟ ثٌّٛثه ث٦دجف١ز ٚإهًثوجً ِٕٙج ١ّ٘٤ز صا٠ََ ثٌٌٖثوز ثٌاج١ٌّز د١ٓ وجفز ثٌؾٙجس ثٌفجعٍز ٚصق١ْأٓ 

 ِْضٜٛ إٔفجى ثٌمٛث١ٔٓ عٍٝ ثٌٚا١و ثٌٟٕٟٛا

ٚإى ص٩فع  فىجَ ثٌٚىٛن ثٌمج١ٔٛٔز ثٌو١ٌٚز ىثس ثٌا٩لز دقّج٠ز ث٤ٟفجي دّج ف١ٙج ثصفجل١ز ٨٘جٞ دٖأنْ فأّأج٠أز ث٤ٟأفأجي 

ٚثٌضاجْٚ فٟ ِؾجي ثٌضذٕٟ عٍٝ ثٌٚا١و ثٌوٌٟٚا ٚثصفجل١ز ٨٘جٞ دٖنْ ثٌؾٛثٔخ ثٌّؤأ١أز ٌأ٩مأضأطأجف ثٌأوٌٚأٟ ٌأ٥ٟأفأجي 

ٚثصفجل١ز ٨٘جٞ دٖنْ ث٠٨ٌٛز ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمجْٔٛ ثٌّٕطذك ٚث٨عضٌثف ٚثٌضٕف١ي ٚثٌضاجْٚ فٟ ِؾجي ثٌّْأؤٌٚأ١أز ث٤دأ٠ٛأز 

ثٌّضاٍمز دقعٌ  ّٛ   ٕىأجي عأّأً ث٤ٟأفأجي ٚثصأنأجى  028ٚثٌضوثد١ٌ ٌقّج٠ز ث٤ٟفجي ٚثصفجل١ز ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز ًلُ 

 صوثد١ٌ ف٠ًٛز ٌٍمٞجء ع١ٍٙجا

 ٚإى ٠ٖؾاٙج ثٌضن١٠و ثٌلجٌخ ثٌيٞ ٌم١ضٗ ثصفجل١ز فمٛق ثٌطفًا ِج ٠عٌٙ ٚؽٛه ثٌضَثَ ٕجةع دضا٠ََ ٚفّج٠ز فمٛق ثٌطفًا

( 8ٚثعضٌثفجً ِٕٙج دن١ّ٘ز صٕف١ي  فىجَ دٌٔجِؼ ثٌاًّ ٌّٕع د١ع ث٤ٟفجي ٚثّضل٩ي ث٤ٟفجي فٟ ثٌذلجء ٚفٟ ثٌّٛثه ث٦دجف١ز)

ٚث٦ع٩ْ ٚدٌٔجِؼ ثٌاًّ ثٌّاضّو٠ٓ فٟ ثٌّؤصٌّ ثٌاجٌّٟ ٌّىجفقز ث٨ّضل٩ي ثٌؾْٕٟ ثٌضؾجًٞ ٥ٌٟفأجي ثٌأيٞ ُعأمأو فأٟ 

( ّٚأجةأٌ ثٌأمأٌثًثس ٚثٌأضأٛٙأ١أجس ىثس ثٌأاأ٩لأز دأٙأيث 3)   0333آح/ غْطِ  30إٌٝ  81ثّضىٌُٙٛ فٟ ثٌفضٌر ِٓ 

 ثٌّٛٝٛع ثٌٚجهًر عٓ ث١ٌٙتجس ثٌو١ٌٚز ثٌّنضٚزا
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 ٚإى صٞع فٟ ثعضذجً٘ج  ١ّ٘ز ثٌضمج١ٌو ٚثٌم١ُ ثٌغمجف١ز ٌىً ٕاخ ِٓ  ؽً فّج٠ز ثٌطفً ّٚٔجةٗ دٖىً ِضٕجّك.

 لو ثصفمش عٍٝ ِج ٠ٍٟ:

 0ثٌّجهر 

صقعٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف د١ع ث٤ٟفجي ٚثّضل٩ي ث٤ٟفجي فٟ ثٌذلجء ٚفٟ ثٌّٛثه ث٦دجف١ز وّج ٘ٛ ِإٔأٚأٛٗ عأٍأ١أٗ فأٟ ٘أيث 

 ثٌذٌٚصٛوٛي.

 8ثٌّجهر 

 ٌلٌٛ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي:

) ( ٠ُمٚو دذ١ع ث٤ٟفجي  ٞ فاً  ٚ صاجًِ ٠ضُ دّمضٞجٖ ٔمً ٟفً ِٓ ؽجٔخ  ٞ ٕن٘  ٚ ِؾأّأٛعأز ِأٓ ث٤ٕأنأجٗ إٌأٝ 

 ٕن٘ آمٌ ٌمجء ِىجفنر  ٚ  ٞ ٕىً آمٌ ِٓ  ٕىجي ثٌاٛٛ؛

)ح( ٠ُمٚو دجّضل٩ي ث٤ٟفجي فٟ ثٌذلجء ثّضنوثَ ٟفً ٌلٌٛ  ٖٔطز ؽ١ْٕز ٌمجء ِىجفنر  ٚ  ٞ ٕأىأً آمأٌ ِأٓ  ٕأىأجي 

 ثٌاٛٛ؛

)ػ( ٠ُمٚو دجّضل٩ي ث٤ٟفجي فٟ ثٌّٛثه ث٦دجف١ز ص٠ٌٛٚ  ٞ ٟفًا دنٞ ّٚأ١أٍأز وأجٔأشا ٠أّأجًُ ِأّأجًّأز فأمأ١أمأ١أز  ٚ 

 دجٌّقجوجر  ٖٔطز ؽ١ْٕز ٠ٌٙقز  ٚ  ٞ ص٠ٌٛٚ ٥ٌعٞجء ثٌؾ١ْٕز ٌٍطفً ٦ٕذجع ثٌٌغذز ثٌؾ١ْٕز  ّجّج.

 3ثٌّجهر 

صىفً وً هٌٚز ٌٟف  ْ صلطٟا وقو  هٔٝا ث٤فاجي ٚث٤ٖٔطز ثٌضج١ٌز صلط١ز وجٍِز دّٛؽخ لجٔٛٔٙج ثٌؾٕجةٟ  ٚ لأجٔأْٛ  - 0

 ثٌامٛدجس ف١ٙج ّٛثء  وجٔش ٘يٖ ثٌؾٌثةُ صٌصىخ ِق١ٍجً  ٚ ه١ٌٚجً  ٚ وجٔش صٌصىخ عٍٝ  ّجُ فٌهٞ  ٚ ِٕعُ:

ف فٟ ثٌّجهر  ( )  ٌَّ  :8فٟ ١ّــــجق د١ع ث٤ٟفجي وّج ٘ٛ ِا

 ' عٌٛ  ٚ ص١ٍُْ  ٚ لذٛي ٟفً دنٞ ٠ٌٟمز وجٔش ٌلٌٛ ِٓ ث٤غٌثٛ ثٌضج١ٌز:0'

 ) ( ث٨ّضل٩ي ثٌؾْٕٟ ٌٍطفً؛

 )ح( ٔمً  عٞجء ثٌطفً صٛم١جً ٌٌٍدـ؛

 )ػ( صْن١ٌ ثٌطفً ٌاًّ لٌْٞ؛

' ثٌم١جَا و٠١ّٛا دجٌقفَ غ١ٌ ث٩ٌةك عٍٝ إلٌثً صذٕٟ ٟفً ٚىٌه عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌيٞ ٠ٖىً مأٌلأجً ٌأٍأٚأىأٛن ثٌأمأجٔأٛٔأ١أز 8'

 ثٌٛثؽذز ثٌضطذ١ك دٖنْ ثٌضذٕٟ؛

ف فٟ ثٌّجهر  ٌَّ  ؛8)ح( عٌٛ  ٚ صن١ِـٓ  ٚ صود١ـٌ  ٚ صمو٠ُ ٟفً ٌلٌٛ ثّضل٩ٌٗ فــٟ ثٌذلجء عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌّا

)ػ( ٚإٔضجػ  ٚ ص٠ٍٛع  ٚ ٌٖٔ  ٚ ثّض١ٌثه  ٚ صٚو٠ٌ  ٚ عٌٛ  ٚ د١ع  ٚ ف١جٍر ِٛثه إدجف١ز ِضاٍمز دجٌطفً عٍأٝ ثٌإٔأقأٛ 

ف فٟ ثٌّجهر  ٌَّ  .8ثٌّا

ًٕ٘جً دنفىجَ ثٌمجْٔٛ ثٌٟٕٟٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌفا ٠ٕطذك ثٌٖٟء ٔفْٗ عٍٝ  ٞ ِقجٌٚز صٌِٟ إٌٝ ثًصأىأجح  ٞ ِأٓ ٘أيٖ  - 8

 ث٤فاجي  ٚ ثٌضٛثٟؤ  ٚ ثٌّٖجًوز فٟ  ٞ ِٕٙج.

صضني وً هٌٚز ٌٟف ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌٍِز ثٌضٟ صؾاً ٘يٖ ثٌؾٌثةُ ِٛؽذز ٌٍامٛدجس ثٌّٕجّذز ٚثٌضأٟ صٞأع فأٟ ث٨عأضأذأجً  - 3

 مطًٛر ٟجداٙج.

صمَٛا عٕو ث٨لضٞجءا وً هٌٚز ٌٟفا ًٕ٘جً دنفىجَ لجٔٛٔٙج ثٌٟٕٟٛا دجصنجى ث٦ؽٌثءثس ثٌٌث١ِز إٌٝ صقو٠و ِْأؤٌٚأ١أز  - 3

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر. ًٕٚ٘جً دجٌّذجها ثٌمج١ٔٛٔز ٌضٍه ثٌوٌٚأز ثٌأطأٌف  0ث٤ٕنجٗ ث٨عضذج١٠ًٓ عٓ ثٌؾٌثةُ ثٌّقوهر فٟ ثٌفمٌر 

 لو صىْٛ ِْؤ١ٌٚز ث٤ٕنجٗ ث٨عضذج١٠ًٓ ٘يٖ ؽٕجة١ز  ٚ ِو١ٔز  ٚ إهث٠ًز.

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف وجفز ث٦ؽٌثءثس ثٌمج١ٔٛٔز ٚث٦هث٠ًز ث٩ٌّةّز ثٌضٟ صىفً صٌٚف ؽ١ّع ث٤ٕنجٗ ثٌأّأٖأجًوأ١أٓ  - 2

 فٟ ع١ٍّز صذٕٟ ٟفً صٌٚفجً ٠ضّٖٝ ِع ثٌٚىٛن ثٌمج١ٔٛٔز ثٌو١ٌٚز ثٌٛثؽذز ثٌضطذ١ك.

 3ثٌّجهر 

 0صضني وً هٌٚز ٌٟف ِج صٌثٖ ٠ًٌٚٝجً ِٓ ثٌضوثد١ٌ ٦لجِز ٠٨ٚضٙج ثٌمٞجة١ز عٍٝ ثٌؾٌثةُ ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌأفأمأٌر  - 0

 عٕوِج صٌصىخ ٘يٖ ثٌؾٌثةُ فٟ إل١ٍّٙج  ٚ عٍٝ ِضٓ ّف١ٕز  ٚ ٟجةٌر ِْؾٍز فٟ صٍه ثٌوٌٚز. 3ِٓ ثٌّجهر 

٠ؾٍٛ ٌىً هٌٚز ٌٟف  ْ صضني ِٓ ثٌضوثد١ٌ ِج صٌثٖ ٠ًٌٚٝجً ٦لجِـــز ٠٨ٚضٙج عٍـٝ ثٌؾٌثةُ ثٌّٖـجً إ١ٌٙـج فٟ ثٌفمأٌر  - 8

 فٟ ثٌقج٨س ثٌضجٌٟ ىوٌ٘ج: 3ِٓ ثٌّجهر  0

 ) ( عٕوِج ٠ىْٛ ثٌّؾٌَ ثٌّضُٙ ِٛثٟٕجً ِٓ ِٛثٟٕٟ صٍه ثٌوٌٚز  ٚ ٕنٚجً ٠م١ُ عجهر فٟ إل١ٍّٙج؛

 )ح( عٕوِج صىْٛ ثٌٞق١ز ِٛثٟٕجً ِٓ ِٛثٟٕٟ صٍه ثٌوٌٚز.

صضني وً هٌٚز ٌٟف ِج صٌثٖ ٠ًٌٚٝجً ِٓ ثٌضوثد١ٌ ٦لجِز ٠٨ٚضٙج ثٌمٞجة١ز عٍٝ ثٌؾٌثةُ ث٢ٔف ىوٌ٘ج عٕأوِأج ٠أىأْٛ  - 3

ثٌّؾٌَ ثٌّضُٙ ِٛؽٛهثً فٟ إل١ٍّٙج ٨ٚ صمَٛ دض١ٍّْٗ  ٚ ص١ٍّْٙج إٌٝ هٌٚز ٌٟف  مٌٜ عٍٝ  ّجُ  ْ ثٌؾ٠ٌّز ثًصىذٙج 

 ِٛثٟٓ ِٓ ِٛث١ٕٟٙج.

كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ
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 ٨ ٠ْضذاو ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  ٞ ٠٨ٚز لٞجة١ز ؽٕجة١ز صّجًُ ٚفمجً ٌٍمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ. - 3

 2ثٌّجهر 

ِوًؽز دٛٙفٙج ؽٌثةُ صْضٛؽـخ ص١ٍْـُ ٌِصىذأ١أٙأج فأٟ  ٞ  3ِٓ ثٌّجهر  0صاضذٌ ثٌؾٌثةُ ثٌّٖـجً إ١ٌٙـج فـٟ ثٌفمٌر  - 0

ِاج٘ور ٌض١ٍْـُ ثٌّؾ١ٌِـٓ لجةّـز د١ـٓ ثٌـوٚي ث٤ٟـٌثف ٚصوًػ دٛٙفٙج ؽٌثةُ صْضٛؽخ ص١ٍُْ ٌِصىذ١ٙج فٟ وً ِاج٘أور 

 ٌض١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ صذٌَ فٟ ٚلش ٨فك ف١ّج د١ٓ ٘يٖ ثٌوٚي ٚفمجً ٌٌٍٖٟٚ ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ ٘يٖ ثٌّاج٘وثس.

إىث صٍمش هٌٚز ٌٟف صؾاً ص١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ ٌِٖٟٚجً دٛؽٛه ِاج٘ور ٍٟذجً ٌض١ٍُْ ِـؾٌَ ِٓ هٌٚـز ٟـٌف  مـأٌٜ ٨  - 8

صٌدطٙج دٙج ِاج٘ور ٌض١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ ٠ؾٍٛ ٌٙج  ْ صاضذٌ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي لج١ٔٛٔجً ٌضٍْأ١أُ ثٌأّأؾأٌَ فأ١أّأج ٠أضأاأٍأك دأضأٍأه 

 ثٌؾٌثةُ. ٠ٚؾخ  ْ ٠نٞع ثٌض١ٍُْ ٌٌٍٖٟٚ ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ لجْٔٛ ثٌوٌٚز ثٌّضٍم١ز ٌٍطٍخ.

عٍٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ ٨ صؾاً ص١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ ٌِٖٟٚجً دٛؽٛه ِاج٘ور  ْ صاجًِ ٘يٖ ثٌؾٌثةُ دٛٙفٙأج ؽأٌثةأُ  - 3

 صْضٛؽخ ص١ٍُْ ٌِصىذ١ٙج ٌذاٞٙج ثٌذاٜ ًٕ٘جً دجٌٌٖٟٚ ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ لجْٔٛ ثٌوٌٚز ثٌّضٍم١ز ٌٍطٍخ.

صاجًِ ٘يٖ ثٌؾٌثةُا ٤غٌثٛ ص١ٍُْ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ٌٍّؾ١ٌِٓ داٞٙج ٌذاٜا وّج ٌٛ  ٔٙج ثًصأىأذأش ٨ فأٟ ثٌأّأىأجْ  - 3

 .3ثٌيٞ فوعش ف١ٗ دً فٟ  لج١ٌُ ثٌوٚي ثٌّطٍٛح ِٕٙج إلجِز ٠٨ٚضٙج ثٌمٞجة١ز ٚفمجً ٌٍّجهر 

ٚإىث ِج وأجٔأش  3ِٓ ثٌّجهر  0إىث ِج لُوَ ٍٟخ ٌض١ٍُْ ِؾٌَ ف١ّج ٠ضاٍك دؾ٠ٌّز ِٓ ثٌؾٌثةُ ثٌٛثًه ىوٌ٘ج فٟ ثٌفمٌر  - 2

ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌّضٍم١ز ٌٍطٍخ ٨ صٍُْ  ٚ ٌٓ صٍُْ ثٌّؾٌَا ثّضٕجهثً إٌٝ ؽ١ْٕز ثٌّؾٌَ ٠ؾخ عٍٝ صٍأه ثٌأوٌٚأز  ْ صأضأنأي 

 ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌّةّز ٌاٌٛ ثٌقجٌز عٍٝ ثٌٍْطجس ثٌّنضٚز ف١ٙج ٌلٌٛ ثٌّمجٝجر.

 3ثٌّجهر 

صمَٛ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دضمو٠ُ  لٚٝ لوً ِٓ ثٌّْجعور إٌٝ داٞٙج ثٌذاٜ ف١ّج ٠ضاٍك دا١ٍّجس ثٌضقم١ك  ٚ ث٦ؽأٌثءثس  - 0

ا دّج فٟ ىٌه صمو٠ُ ثٌّْجعور 3ِٓ ثٌّجهر  0ثٌؾٕجة١ز  ٚ إؽٌثءثس ص١ٍُْ ثٌّؾٌَ ف١ّج ٠ضًٚ دجٌؾٌثةُ ثٌّقوهر فٟ ثٌفمٌر 

 فٟ ِؾجي ثٌقٚٛي عٍٝ ِج فٟ فٍٛصٙج ِٓ  هٌز ٨ٍِز ٌٙيٖ ث٦ؽٌثءثس.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر دّج ٠ضّٖٝ ِع ِج لو ٠ٛؽو د١ٕٙج ِٓ ِأاأج٘أوثس  ٚ  0صفٟ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دجٌضَثِجصٙج دّٛؽخ ثٌفمٌر  - 8

صٌص١ذجس  مٌٜ ٌضمو٠ُ ثٌّْجعور ثٌمٞجة١ز. ٚفٟ فجٌز عوَ ٚؽٛه ِغً ٘يٖ ثٌّاج٘وثس  ٚ ثٌضٌص١ذجس صموَ ثٌأوٚي ث٤ٟأٌثف 

 ثٌّْجعور ٌذاٞٙج ثٌذاٜ ٚفمجً ٌمجٔٛٔٙج ثٌّقٍٟ.

 1ثٌّجهر 

 صمَٛ ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا دّج ٠ضفك ِع  فىجَ لجٔٛٔٙج ثٌٟٕٟٛ دّج ٠ٍٟ:

 ثصنجى ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌّةّز ٌىٟ ٠ضْٕٝ إؽٌثء ثٌقؾَ ٚثٌّٚجهًر عٍٝ ثٌٕقٛ ث٩ٌّةُ ٌّج ٠ٍٟ: ( ) 

' ثٌّّضٍىجس ِغً ثٌّٛثه ٚثٌّٛؽٛهثس ٚغ١ٌ ىٌه ِٓ ثٌّاوثس ثٌضٟ صْضنوَ ٨ًصىجح ثٌؾٌثةأُ ثٌأّأٖأجً إٌأ١أٙأج فأٟ ٘أيث 0' 

 ثٌذٌٚصٛوٛي  ٚ ٌض١ًْٙ ثًصىجدٙج؛

 ' ثٌاٛثةو ثٌّضنص١ز ِٓ ٘يٖ ثٌؾٌثةُ؛8'

)ح( صٕف١ي ثٌطٍذجس ثٌٛثًهر ِٓ هٌٚز ٌٟف  مٌٜ دٖنْ فؾَ  ٚ ِٚجهًر ثٌّٛثه  ٚ ثٌاٛثةو ثٌأّأٖأجً إٌأ١أٙأج فأٟ ثٌأفأمأٌر 

 '؛0ثٌفٌع١ز ) ( '

 )ػ( ثصنجى ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌٍِز ثٌضٟ صْضٙوف إغ٩ق ثٌّذجٟٔ ثٌّْضنوِز فٟ ثًصىجح ٘يٖ ثٌؾٌثةُ دًٚٛر ِؤلضز  ٚ ٔٙجة١ز.

 2ثٌّجهر 

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذز ٌقّج٠ز فمٛق ِٚٚجٌـ ث٤ٟفجي ٝقج٠ج ثٌّّجًّجس ثٌّقعًٛر دأّأٛؽأخ ٘أيث  - 0

 ثٌذٌٚصٛوٛي فٟ ؽ١ّع ٌِثفً ث٦ؽٌثءثس ثٌمٞجة١ز ثٌؾٕجة١زا ٨ٚ ١ّّج عٓ ٠ٌٟك ِج ٠ٍٟ:

) ( ث٨عضٌثف دٞاف ث٤ٟفجي ثٌٞقج٠ج ٚصى١١ف ث٦ؽٌثءثس ٌؾاٍٙج صاضٌف دجفض١جؽجصُٙ ثٌنجٙزا دّج فٟ ىٌه ثفض١جؽجصأٙأُ 

 ثٌنجٙز وٖٙٛه؛

 )ح( إع٩َ ث٤ٟفجي ثٌٞقج٠ج دقمٛلُٙ ٚهًُٚ٘ ٚدٕطجق ث٦ؽٌثءثس ٚصٛل١ضٙج ٚصموِٙج ٚدجٌذش فٟ لٞج٠جُ٘؛

)ػ( ثٌّْجؿ داٌٛ آًثء ث٤ٟفجي ثٌٞقج٠ج ٚثفض١جؽجصُٙ ٕٚٛثغٍُٙ ٚثٌٕعٌ ف١ٙج  عٕجء ثٌوعجٜٚ ثٌضأٟ صأّأِ ِٚأجٌأقأٙأُ 

 ثٌٖن١ٚز دط٠ٌمز صضّٖٝ ِع ثٌمٛثعو ث٦ؽٌثة١ز ٌٍمجْٔٛ ثٌٟٕٟٛ؛

 )ه( صٛف١ٌ موِجس ثٌّْجٔور ث٩ٌّةّز ٥ٌٟفجي ثٌٞقج٠ج ١ٍٟز ١ٌّ ث٦ؽٌثءثس ثٌمج١ٔٛٔز؛

( فّج٠ز م١ٙٛٚجس ٠ٛ٘ٚز ث٤ٟفجي ثٌٞقج٠ج ٚثصنجى ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌٍِز ٚفمجً ٌٍمجْٔٛ ثٌٟٕٟٛ ٌأضأؾإٔأخ ٖٔأٌ ِأاأٍأِٛأجس  )٘

 ٠ّىٓ  ْ صفٟٞ إٌٝ ثٌضاٌف عٍٝ ٘ؤ٨ء ث٤ٟفجي ثٌٞقج٠ج؛

)ٚ( ثٌم١جَا فٟ ثٌقج٨س ثٌّٕجّذزا دىفجٌز فّج٠ز ٩ِّز ث٤ٟفجي ثٌٞقج٠ج ٚ ٌُّ٘ ٚثٌٖٙٛه ثٌي٠ٓ ٠ٖٙوْٚ ٌٚجٌقُٙ ِأٓ 

 ثٌضاٌٛ ٧ًٌ٘جح ٚث٨ٔضمجَ؛
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)ٍ( صفجهٞ ثٌضنم١ٌ ثٌيٞ ٨ ٌََٚ ٌٗ فٟ ثٌذش فٟ ثٌمٞج٠ج ٚصٕف١ي ث٤ٚثٌِ  ٚ ثٌمأٌثًثس ثٌأضأٟ صأّإٔأـ صأاأ٠ٛٞأجس ٌأ٥ٟأفأجي 

 ثٌٞقج٠ج.

صىفً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ٨ ٠قٛي عوَ ثٌض١مّٓ ِٓ عٌّ ثٌٞق١ز ثٌقم١مٟ هْٚ دوء ثٌضقم١مجس ثٌأؾإٔأجةأ١أزا دأّأج فأٟ ىٌأه  - 8

 ثٌضقم١مجس ثٌٌث١ِز إٌٝ صقو٠و عٌّ ثٌٞق١ز.

صىفً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ْ ٠اجًِ ثٌٕعجَ ثٌمٞجةٟ ثٌؾٕجةٟ ٥ٌٟفجي ثٌي٠ٓ ُ٘ ٝقج٠أج ثٌأؾأٌثةأُ ثٌأٛثًه ىوأٌ٘أج فأٟ ٘أيث  - 3

 ثٌذٌٚصٛوٛي ثٌٍّٚقز ثٌفٍٞٝ ٌٍطفً دٛٙفٙج ث٨عضذجً ثٌٌة١ْٟ.

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌٍِز ثٌضٟ صىفً ثٌضو٠ًخ ث٩ٌّةُا ٚمجٙز ثٌضو٠ًخ ثٌمجٟٔٛٔ ٚثٌٕفأْأٟا ٌأ٥إٔأنأجٗ  - 3

 ثٌي٠ٓ ٠اٍّْٛ ِع ٝقج٠ج ثٌؾٌثةُ ثٌّقعًٛر دّٛؽخ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي.

ٚصضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا فٟ ثٌقج٨س ث٩ٌّةّزا ثٌضوثد١ٌ ثٌٌث١ِز إٌأٝ فأّأج٠أز  ِأٓ ّٚأ٩ِأز ٘أؤ٨ء ث٤ٕأنأجٗ ٚ/ ٚ  - 2

 ثٌّؤّْجس ثٌاج١ٍِٓ فٟ ِؾجي ٚلج٠ز ٚ/ ٚ فّج٠ز ٚصن١ً٘ ٝقج٠ج ٘يٖ ثٌؾٌثةُ.

٨ ٕٟء فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٠فٌْ عٍٝ ٔقٛ ٠ٌٞ دقمٛق ثٌّضُٙ فٟ ِقجوّز عجهٌز ٠َٔٚٙز  ٚ ٨ ٠ضاجًٛ ِع ٘يٖ  - 3

 ثٌقمٛق.

 3ثٌّجهر 

صاضّو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ٚ صاٍَ ٚصٕفي ٚصٌٕٖ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌضوثد١ٌ ث٦هث٠ًز ٚث١ٌْجّجس ٚثٌذٌثِؼ ث٨ؽضّجع١ز ثٌضٟ صّٕع  - 0

ثٌؾٌثةُ ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي. ٠ٕٚذلٟ إ٩٠ء ث٘ضّجَ مجٗ ٌقّج٠ز ث٤ٟفجي ثٌي٠أٓ ٘أُ عأٌٝأز دأٛؽأٗ مأجٗ 

 ٌٙيٖ ثٌّّجًّجس.

صمَٛ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دضا٠ََ ثٌٛعٟ ٌوٜ ثٌؾًّٙٛ عجِزا دّج فٟ ىٌه ث٤ٟفجيا عٓ ٠ٌٟك ث٦ع٩َ دؾّأ١أع ثٌأّٛأجةأً  - 8

ثٌّٕجّذزا ٚعٓ ٠ٌٟك ثٌضغم١ف ٚثٌضو٠ًخ ثٌّضًٚ دجٌضوثد١ٌ ثٌٛلجة١ز ٚث٢عجً ثٌٞجًر ثٌٕجؽّز عٓ ثٌؾٌثةُ ثٌأّأٖأجً إٌأ١أٙأج 

فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي. ٚصمَٛ ثٌوٚيا فٟ ٚفجةٙج دجٌضَثِجصٙج دّٛؽخ ٘يٖ ثٌّجهرا دضٖؾ١ع ِٖجًوز ثٌّؾضّأع ثٌأّأقأٍأٟا ٨ٚ 

 ١ّّج ث٤ٟفجيا فٟ دٌثِؼ ث٦ع٩َ ٚثٌضغم١ف صٍها دّج فٟ ىٌه ثٌّٖجًوز عٍٝ ثٌٚا١و ثٌوٌٟٚ.

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ثٌّّىٕزا ثٌضٟ صٙوف إٌٝ صن١ِٓ صمو٠ُ وً ثٌّْجعوثس ثٌّٕجّذز إٌٝ ٝقأج٠أج ٘أيٖ  - 3

 ثٌؾٌثةُا دّج فٟ ىٌه إعجهر إهِجؽُٙ ثٌىجًِ فٟ ثٌّؾضّع ٚصقم١ك ٕفجةُٙ ثٌىجًِ دو١ٔجً ٚٔف١ْجً.

صىفً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ٌؾ١ّع ث٤ٟفجي ٝقج٠ج ثٌؾٌثةُ ثٌّٛٙٛفز فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي إصجفز ث٦ؽٌثءثس ثٌّٕأجّأذأز فأٟ  - 3

 ثٌْاٟ ٌٍقٚٛيا هْٚ ص١١َّا عٍٝ صا٠ٜٛ عٓ ث٤ٌٝثً ثٌضٟ ٌقمش دُٙ ِٓ ث٤ٕنجٗ ثٌّْؤ١ٌٚٓ لجٔٛٔجً عٓ ىٌه.

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌّةّز ثٌٙجهفز إٌٝ ثٌقعٌ ثٌفاجي ٦ٔضجػ ٌٖٚٔ ثٌّٛثه ثٌضٟ صٌٚػ ٌٍؾٌثةُ ثٌّٛٙٛفأز  - 2

 فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي.

 01ثٌّجهر 

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف وً ثٌنطٛثس ث٩ٌٍِز ٌضم٠ٛز ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚ عٓ ٠ٌٟك ثٌضٌص١ذجس ثٌغٕجة١ز ٚثٌّضاأوهر ث٤ٟأٌثف  - 0

ٚث٦ل١ّ١ٍز ٌّٕع ٚوٖف ٚصقٌٞ ِٚمجٝجر ِٚاجلذز ثٌؾٙجس ثٌّْؤٌٚز عٓ  فاجي صٕطٛٞ عٍٝ د١ع ث٤ٟفأجي ٚثّأضألأ٩ٌأٙأُ 

فٟ ثٌذلجء ٚفٟ ثٌّٛثه ث٦دجف١ز ٚث١ٌْجفز ثٌؾ١ْٕز. وّج صاٍَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضاجْٚ ٚثٌض١ْٕك ثٌو١١ٌٚٓ د١ٓ ّأٍأطأجصأٙأج 

 ٚثٌّٕعّجس غ١ٌ ثٌقى١ِٛز ث١ٌٕٟٛز ٚثٌو١ٌٚز ٚثٌّٕعّجس ثٌو١ٌٚز.

صمَٛ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دضا٠ََ ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚ ٌّْجعور ث٤ٟفجي ثٌٞأقأج٠أج عأٍأٝ ثٌٖأفأجء ثٌأذأؤأٟ ٚثٌإٔأفأْأٟ ٚإعأجهر  - 8

 إهِجؽُٙ فٟ ثٌّؾضّع ٚإعجهصُٙ إٌٝ  ٟٚجُٔٙ.

صٖؾع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عٍٝ صا٠ََ ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚ دل١ز ثٌضٚوٞ ٥ٌّذجح ثٌؾي٠ًز ِغً ثٌفمٌ ٚثٌضنٍأف ثٌأضأٟ صْأٙأُ  - 3

 فٟ ثّضٙوثف ث٤ٟفجي ٌٍذ١ع ٚثّضل٩ٌُٙ فٟ ثٌذلجء ٚفٟ ثٌّٛثه ث٦دجف١ز ٚفٟ ث١ٌْجفز ثٌؾ١ْٕز.

صمَٛ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ ٟ٘ فٟ ٌِوَ ٠ّْـ ٌٙج ديٌها دضمو٠ُ ثٌّْجعور ثٌّج١ٌز ٚثٌف١ٕز ٚغ١ٌ٘أج ِأٓ ثٌأّأْأجعأور  - 3

 عٓ ٠ٌٟك ثٌذٌثِؼ ثٌمجةّز ثٌّضاوهر ث٤ٌٟثف  ٚ ث٦ل١ّ١ٍز  ٚ ثٌغٕجة١ز  ٚ غ١ٌ٘ج ِٓ ثٌذٌثِؼ.

 00ثٌّجهر 

٨ ٕٟء فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٠ِّ دنٞ ِٓ ث٤فىجَ ثٌّف١ٞز عٍٝ ٔقٛ  فًٞ إٌٝ إعأّأجي فأمأٛق ثٌأطأفأً ٚثٌأّأّأىأٓ  ْ 

 ٠ضّٕٞٙج:

 ) ( لجْٔٛ ثٌوٌٚز ثٌطٌف؛

 )ح( ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌْجًٞ دجٌْٕذز ٌضٍه ثٌوٌٚز.

 08ثٌّجهر 

صمَٛ وً هٌٚز ٌٟفا فٟ غْٞٛ ّٕض١ٓ ِٓ دوء ٔفجى ثٌذٌٚصٛوٛي دجٌْٕذز ٌضٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌفا دضمأو٠أُ صأمأ٠ٌأٌ إٌأٝ  - 0

 ٌؾٕز فمٛق ثٌطفً ٠موَ ِاٍِٛجس ٕجٍِز فٛي ثٌضوثد١ٌ ثٌضٟ ثصنيصٙج ٌضٕف١ي  فىجَ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي.
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ٚعٍٝ إعٌ صمو٠ُ ٘يث ثٌضم٠ٌٌ ثٌٖجًِا صمَٛ وً هٌٚز ٌٟف دض١ّٞٓ ِج صموِٗ ِٓ ثٌضمج٠ًٌ إٌٝ ٌؾٕز فأمأٛق ثٌأطأفأًا  - 8

ِٓ ث٨صفجل١زا  ٠ز ِاٍِٛجس إٝجف١ز ف١ّج ٠ن٘ صٕف١ي ثٌذٌٚصٛوٛي. ٚصمأَٛ ثٌأوٚي ث٤ٟأٌثف ث٤مأٌٜ فأٟ  33ٚفمجً ٌٍّجهر 

 ثٌذٌٚصٛوٛي دضمو٠ُ صم٠ٌٌ ٌِر وً مِّ ّٕٛثس.

 ٠ؾٍٛ ٌٍؾٕز فمٛق ثٌطفً  ْ صطٍخ إٌٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ِاٍِٛجس إٝجف١ز ىثس ع٩لز دضٕف١ي ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي. - 3

 03ثٌّجهر 

 ٠فضـ دجح ثٌضٛل١ع عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  ِجَ  ٞ هٌٚز ٟ٘ ٌٟف فٟ ث٨صفجل١ز  ٚ ٚلاش ع١ٍٙج. - 0

٠نٞع ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٌٍضٚو٠ك ع١ٍٗ ٠ٚىْٛ ِفضٛفجً دجح ث٨ّٔٞجَ إ١ٌٗ ٤ٞ هٌٚز ِٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ث٨صفجل١ز  - 8

  ٚ ثٌّٛلاز ع١ٍٙج. ٚصٛهع ٙىٛن ثٌضٚو٠ك  ٚ ث٨ّٔٞجَ ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور.

 03ثٌّجهر 

 ٠ذو  ٔفجى ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي داو ع٩عز  ٌٕٙ ِٓ إ٠وثع ٙه ثٌضٚو٠ك  ٚ ث٨ّٔٞجَ ثٌاجٌٕ. - 0

٠ذو  ٔفجى ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا دجٌْٕذز ٌىً هٌٚز صٚوق ع١ٍٗ  ٚ صُٕٞ إ١ٌٗ داو همٌٛٗ ف١َ ثٌٕفجىا داو ٌٕٙ ِٓ صأج٠ًأل  - 8

 إ٠وثعٙج ٙه صٚو٠مٙج  ٚ ثّٔٞجِٙج.
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مجِْجً : دٌٚصٛوٛي ِٕع ٚلّع ِٚاجلذز ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗا ٚدنجٙز ثٌْٕجء ٚث٤ٟفجيا ثٌّىًّ ٨صفجل١ز 

 ث٤ُِ ثٌّضقور ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز*
 

ثٌوًٚر ثٌنجِْز  82ثعضّو ٚعٌٛ ٌٍضٛل١ع ٚثٌضٚو٠ك ٚث٨ّٔٞجَ دّٛؽخ لٌثً ثٌؾّا١ز ثٌاجِز ٥ٌُِ ثٌّضقور 

 8111ص٠ٌٖٓ ثٌغجٟٔ/ٔٛفّذٌ 02ٚثٌنّْْٛ ثٌّؤًك فٟ 

 

 ثٌو٠ذجؽز

 إْ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا

إى صآٍ  ْ ثصنجى إؽٌثءثس فاجٌز ٌّٕع ِٚىجفقز ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗا ٚدنجٙز ثٌْٕجء ٚث٤ٟأفأجيا ٠أضأطأٍأخ ٔأٙأؾأج هٌٚأ١أج 

ٕج٩ِ فٟ دٍوثْ ثٌّٕٖن ٚثٌاذًٛ ٚثٌّمٚوا ٠ًّٖ صوثد١ٌ ٌّٕع ىٌه ث٨صؾجً ِٚاجلأذأز ثٌأّأضّأؾأ٠ٌأٓ ٚفأّأج٠أز ٝأقأج٠أج ىٌأه 

 ث٨صؾجً دّٛجةً ِٕٙج فّج٠ز فمٛلُٙ ث٦ْٔج١ٔز ثٌّاضٌف دٙج ه١ٌٚجا

ٚإى صٞع فٟ ثعضذجً٘ج  ٔٗ عٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ٚؽٛه ِؾّٛعز ِضٕٛعز ِٓ ثٌٚىٛن ثٌو١ٌٚز ثٌّٖضٍّز عٍٝ لٛثعأو ٚصأوثدأ١أٌ 

ع١ٍّز ٌّىجفقز ثّضل٩ي ث٤ٕنجٗا ٚدنجٙز ثٌْٕجء ٚث٤ٟفجيا ٨ ٠ٛؽو ٙه عجٌأّأٟ ٠أضإٔأجٚي ؽأّأ١أع ؽأٛثٔأخ ث٨صأؾأجً 

 دج٤ٕنجٗا

١ٝٓ ٩ٌصؾجًا ٌّ  ٚإى ٠مٍمٙج  ٔٗ فٟ غ١جح ِغً ٘يث ثٌٚها ّٛف ٠ضايً صٛف١ٌ فّج٠ز وجف١ز ٥ٌٕنجٗ ثٌّا

ا ثٌيٞ لًٌس ف١ٗ ثٌؾّا١أز إٖٔأجء 0332وجْٔٛ ث٤ٚي/ه٠ّْذٌ  3ثٌّؤًك  23/000ٚإى ص١ٌٖ إٌٝ لٌثً ثٌؾّا١ز ثٌاجِز 

ٌؾٕز فى١ِٛز ه١ٌٚز ِفضٛفز دجح ثٌا٠ٛٞز ِنٚٚز ٌلٌٛ ٚٝع ثصفجل١ز ه١ٌٚز ٕجٍِز ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذأٌ 

 ث١ٌٕٟٛزا ٌٚذقظ ثٌم١جَ دٛٝع ٙىٛن ه١ٌٚز ِٕٙج ٙه ٠ضٕجٚي ث٨صؾجً دجٌْٕجء ٚث٤ٟفجيا

ٚثلضٕجعج ِٕٙج دنْ ثّضىّجي ثصفجل١ز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عأذأٌ ثٌأٟٛإٔأ١أز دٚأه هٌٚأٟ ٌأّإٔأع ٚلأّأع 

 ِٚاجلذز ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗا ٚدنجٙز ثٌْٕجء ٚث٤ٟفجيا ١ّف١و فٟ ِٕع ِٚىجفقز صٍه ثٌؾ٠ٌّزا

 لو ثصفمش عٍٝ ِج ٠ٍٟ:

  فىجَ عجِز - ٨ٚ 
 0ثٌّجهر 

 ثٌا٩لز دجصفجل١ز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز

ً ثصفجل١ز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛزا ٠ٚىْٛ صأفأْأ١أٌٖ ِأمأضأٌٔأج  -0 ّّ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٠ى

 دج٨صفجل١ز.

صٕطذك  فىجَ ث٨صفجل١ز عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا ِع ٌِثعجر ِج ٠مض١ٞٗ ثمض٩ف ثٌقجيا ِج ٌُ ٠ٕ٘ ف١ٗ عٍٝ مأ٩ف  -8

 ىٌه.

 ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  فاج٨ ِؾٌِز ٚفمج ٩ٌصفجل١ز. 2صاضذٌ ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍّجهر  -3

 8ثٌّجهر 

 د١جْ  غٌثٛ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٟ٘:
 ) ( ِٕع ِٚىجفقز ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗا ِع إ٩٠ء ث٘ضّجَ مجٗ ٌٍْٕجء ٚث٤ٟفجي؛

 )ح( فّج٠ز ٝقج٠ج ىٌه ث٨صؾجً ِْٚجعوصُٙا ِع ثفضٌثَ وجًِ ٌقمٛلُٙ ث٦ْٔج١ٔز؛

 )ػ( صا٠ََ ثٌضاجْٚ د١ٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عٍٝ صقم١ك صٍه ث٤٘وثف.

 3ثٌّجهر 

 ثٌّٚطٍقجس ثٌّْضنوِز ٤غٌثٛ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي:
) ( ٠مٚو دضاذ١ٌ "ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ" صؾ١ٕو  ٕنجٗ  ٚ ٔمٍُٙ  ٚ صٕم١ٍُٙ  ٚ إ٠ٛثؤُ٘  ٚ ثّضمذجٌُٙ دٛثّأطأز ثٌأضأٙأو٠أو 

دجٌمٛر  ٚ ثّضاّجٌٙج  ٚ غ١ٌ ىٌه ِٓ  ٕىجي ثٌمٌْ  ٚ ث٨مضطجف  ٚ ث٨فض١جي  ٚ ثٌنوثع  ٚ ثّضل٩ي ثٌٍْأطأز  ٚ ثّأضألأ٩ي 

فجٌز ثّضٞاجفا  ٚ دئعطجء  ٚ صٍمٟ ِذجٌغ ِج١ٌز  ٚ َِث٠ج ١ًٌٕ ِٛثفمز ٕن٘ ٌٗ ّأ١أطأٌر عأٍأٝ ٕأنأ٘ آمأٌ ٌألأٌٛ 

ث٨ّضل٩ي. ٠ًّٖٚ ث٨ّضل٩يا وقو  هٔٝا ثّضل٩ي هعجًر ثٌل١ٌ  ٚ ّجةٌ  ٕأىأجي ث٨ّأضألأ٩ي ثٌأؾإٔأْأٟا  ٚ ثٌْأنأٌر  ٚ 

 ثٌنوِز لٌْثا  ٚ ث٨ّضٌلجق  ٚ ثٌّّجًّجس ثٌٖذ١ٙز دجٌٌقا  ٚ ث٨ّضاذجه  ٚ َٔع ث٤عٞجء؛
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)ح( ٨ صىْٛ ِٛثفمز ٝق١ز ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ عٍٝ ث٨ّضل٩ي ثٌّمٚٛه ثٌّذ١ّٓ فٟ ثٌفمٌر ثٌفٌع١ز ) ( ِٓ ٘أيٖ ثٌأّأجهر 

 ِقً ثعضذجً فٟ ثٌقج٨س ثٌضٟ ٠ىْٛ لو ثّضُنوَ ف١ٙج  ٞ ِٓ ثٌّٛجةً ثٌّذ١ّٕز فٟ ثٌفمٌر ثٌفٌع١ز ) (؛

)ػ( ٠اضذٌ صؾ١ٕو ٟفً  ٚ ٔمٍٗ  ٚ صٕم١ٍٗ  ٚ إ٠ٛثؤٖ  ٚ ثّضمذجٌٗ ٌلٌٛ ث٨ّضل٩ي "ثصؾجًث دج٤ٕنجٗ"ا فضٝ إىث ٌُ ٠ٕطٛ 

 عٍٝ ثّضاّجي  ٞ ِٓ ثٌّٛجةً ثٌّذ١ٕز فٟ ثٌفمٌر ثٌفٌع١ز ) ( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر؛

 )ه( ٠مٚو دضاذ١ٌ "ٟفً"  ٞ ٕن٘ هْٚ ثٌغجِٕز عٌٖر ِٓ ثٌاٌّ.

 3ثٌّجهر 

 ٔطجق ث٨ٔطذجق
ِأٓ ٘أيث  ٠2ٕطذك ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا دجّضغٕجء ِج ٠ٕ٘ ع١ٍٗ م٩فج ٌيٌها عأٍأٝ ِإٔأع ث٤فأاأجي ثٌأّأؾأٌِأز ٚفأمأج ٌأٍأّأجهر 

ثٌذٌٚصٛوٛيا ٚثٌضقٌٞ عٕٙج ٩ِٚفمز ٌِصىذ١ٙجا ف١غّج صىْٛ صٍه ثٌؾٌثةُ ىثس ٟجدع عذٌ ٟٕٟٚ ٚصأىأْٛ ٝأجٌأاأز فأ١أٙأج 

 ؽّجعز إؽٌث١ِز ِٕعّزا ٚويٌه عٍٝ فّج٠ز ٝقج٠ج صٍه ثٌؾٌثةُ.

 2ثٌّجهر 

 ثٌضؾ٠ٌُ
ِٓ ٘يث  3صاضّو وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز ٚصوثد١ٌ  مٌٜ ٌضؾ٠ٌُ ثٌٍْٛن ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌّجهر  -0

 ثٌذٌٚصٛوٛيا فٟ فجي ثًصىجدٗ عّوث.

 صاضّو  ٠ٞج وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز ٚصوثد١ٌ  مٌٜ ٌضؾ٠ٌُ ث٤فاجي ثٌضج١ٌز:  -8

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٚىٌه ًٕ٘ج دجٌّفج١ُ٘ ث٤ّج١ّز ٌٕعجِٙأج  0) ( ثٌٌٖٚع فٟ ثًصىجح  فو ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍفمٌر 

 ثٌمجٟٔٛٔ؛

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر؛ 0)ح( ثٌّْجّ٘ز و٠ٌٖه فٟ  فو ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍفمٌر 

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر. 0)ػ( صٕع١ُ  ٚ صٛؽ١ٗ  ٕنجٗ آم٠ٌٓ ٨ًصىجح  فو ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍفمٌر 

 فّج٠ز ٝقج٠ج ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ -عج١ٔج

 3ثٌّجهر 

 ِْجعور ٝقج٠ج ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ ٚفّج٠ضُٙ
صقٌٗ وً هٌٚز ٌٟفا فٟ ثٌقج٨س ثٌضٟ صمضٟٞ ىٌه ٚدموً ِج ٠ض١قٗ لجٔٛٔٙج ثٌوثمأٍأٟا عأٍأٝ ٙأْٛ ثٌأقأٌِأز  -0

ثٌٖن١ٚز ٌٞقج٠ج ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ ٠ٛ٘ٚضُٙا دّٛجةً ِٕٙج ؽاً ث٦ؽٌثءثس ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضاٍمز ديٌه ث٨صأؾأجً 

 ٠ٌّز.

صىفً وً هٌٚز ٌٟف ثفضٛثء ٔعجِٙج ثٌمجٟٔٛٔ  ٚ ث٦هثًٞ ثٌوثمٍٟ عٍٝ صوثد١ٌ صٛفٌ ٌٞقج٠ج ث٨صؾجً دج٤ٕنأجٗا  -8

 فٟ ثٌقج٨س ثٌضٟ صمضٟٞ ىٌها ِج ٠ٍٟ:

 ) ( ِاٍِٛجس عٓ ث٦ؽٌثءثس ثٌمٞجة١ز ٚث٦هث٠ًز ىثس ثٌٍٚز؛

)ح( ِْجعوثس ٌضّى١ُٕٙ ِٓ عٌٛ آًثةُٙ ٕٚٛثغٍُٙ ٚ مي٘ج دأاأ١أٓ ث٨عأضأذأجً فأٟ ثٌأّأٌثفأً ثٌأّإٔأجّأذأز ِأٓ 

 ث٦ؽٌثءثس ثٌؾٕجة١ز ٝو ثٌؾٕجرا دّج ٨ ٠ِّ دقمٛق ثٌوفجع.

صٕعٌ وً هٌٚز ٌٟف فٟ صٕف١ي صوثد١ٌ صض١ـ ثٌضاجفٟ ثٌؾْوٞ ٚثٌٕفْجٟٔ ٚث٨ؽضّجعٟ ٌٞقج٠ج ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗا  -3

دّج ٠ًّٖا فٟ ثٌقج٨س ثٌضٟ صمضٟٞ ىٌها ثٌضاجْٚ ِع ثٌّٕعّجس غ١ٌ ثٌأقأىأِٛأ١أز ّٚأجةأٌ ثٌأّإٔأعأّأجس ىثس ثٌٚأٍأز 

 ٚغ١ٌ٘ج ِٓ عٕجٌٙ ثٌّؾضّع ثٌّؤٟا ٚمٚٛٙج صٛف١ٌ ِج ٠ٍٟ:

 ثٌْىٓ ث٩ٌةك؛ ) (

 )ح( ثًٌّٖٛر ٚثٌّاٍِٛجسا مٚٛٙج ف١ّج ٠ضاٍك دقمٛلُٙ ثٌمج١ٔٛٔزا دٍلز ٠ّىٓ ٌٞقج٠ج ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ فّٙٙج؛

 ثٌّْجعور ثٌطذ١ز ٚثٌٕفْج١ٔز ٚثٌّجه٠ز؛ )ػ(

 فٌٗ ثٌاًّ ٚثٌضا١ٍُ ٚثٌضو٠ًخ. )ه(

صنمي وً هٌٚز ٌٟف دا١ٓ ث٨عضذجًا ٌوٜ صطذ١ك  فىجَ ٘يٖ ثٌّجهرا ّأٓ ٚٔأٛع ؽإٔأِ ٝأقأج٠أج ث٨صأؾأجً دأج٤ٕأنأجٗ -3

 ٚثفض١جؽجصُٙ ثٌنجٙزا ٨ٚ ١ّّج ثفض١جؽجس ث٤ٟفجي ثٌنجٙزا دّج فٟ ىٌه ثٌْىٓ ث٩ٌةك ٚثٌضا١ٍُ ٚثٌٌعج٠ز.

كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ



38  

 

 صقٌٗ وً هٌٚز ٌٟف عٍٝ صٛف١ٌ ث٩ٌِْز ثٌذو١ٔز ٌٞقج٠ج ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ  عٕجء ٚؽٛهُ٘ هثمً إل١ٍّٙج.-2

صىفً وً هٌٚز ٌٟف ثفضٛثء ٔعجِٙج ثٌمجٟٔٛٔ ثٌوثمٍٟ عٍٝ صوثد١ٌ صض١ـ ٌٞقج٠ج ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ إِىج١ٔز ثٌأقأٚأٛي -3

 عٍٝ صا٠ٜٛ عٓ ث٤ٌٝثً ثٌضٟ صىْٛ لو ٌقمش دُٙ.

 1ثٌّجهر 

 ٚٝا١ز ٝقج٠ج ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ فٟ ثٌوٚي ثٌّْضمذٍز

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوأٛيا صإٔأعأٌ وأً هٌٚأز ٟأٌف فأٟ ثعأضأّأجه صأوثدأ١أٌ  3دج٦ٝجفز إٌٝ ثصنجى ثٌضوثد١ٌ ثٌّذ١ٕز فٟ ثٌّجهر -0

ص٠ٌٖا١ز  ٚ صوثد١ٌ  مٌٜ ِٕجّذز صّْـ ٌٞقج٠ج ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗا فٟ ثٌقج٨س ثٌأضأٟ صأمأضأٞأٟ ىٌأها دأجٌأذأمأجء هثمأً 

 إل١ٍّٙج دٚفز ِؤلضز  ٚ هثةّز.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا صٌٟٛ وً هٌٚأز ٟأٌف ث٨عأضأذأجً ثٌأٛثؽأخ ٌأٍأاأٛثِأً ث٦ْٔأجٔأ١أز  0ٌوٜ صٕف١ي ثٌقىُ ثٌٛثًه فٟ ثٌفمٌر -8

 ٚثٌٛؽوث١ٔز.

 2ثٌّجهر 

 إعجهر ٝقج٠ج ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ إٌٝ  ٟٚجُٔٙ

صقٌٗ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ ٠ىْٛ ٝق١ز ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ ِٓ ًعج٠ج٘ج  ٚ ثٌضٟ وجْ ٠ضّضع دأقأك ث٦لأجِأز ثٌأوثةأّأز -0

غ ٌأٗ  ٚ  ّٛ ف١ٙج ٚلش همٌٛٗ إل١ٍُ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌّْضمذٍزا عٍٝ  ْ ص١ٌْ ٚصمذً عٛهر ىٌه ثٌٖن٘ هْٚ إدأطأجء ٨ ِْأ

 غ١ٌ ِامٛيا ِع إ٩٠ء ث٨عضذجً ثٌٛثؽخ ٩ٌِْز ىٌه ثٌٖن٘.

عٕوِج صا١و هٌٚز ٌٟف ٝق١ز ثصؾجً دج٤ٕنجٗ إٌٝ هٌٚز ٌٟف ٠ىْٛ ىٌه ثٌٖن٘ ِٓ ًعج٠ج٘ج  ٚ وجْ ٠ضّضع دأقأك -8

ث٦لجِز ثٌوثةّز ف١ٙج ٚلش همٌٛٗ إٌٝ ثٌوٌٚز ثٌّْضمذٍزا ٠ٌثعٝ فٟ إعجهر ىٌه ثٌٖن٘ إ٩٠ء ث٨عضذجً ثٌٛثؽخ ٌْأ٩ِأضأٗا 

 ٌٚقجٌز  ٞ إؽٌثءثس لج١ٔٛٔز صضًٚ دىْٛ ثٌٖن٘ ٝق١ز ٩ٌصؾجً. ٠ٚفًٞ  ْ صىْٛ صٍه ثٌاٛهر ٟٛع١ز.

غ ٌأٗ  ٚ -3 ّٛ دٕجء عٍٝ ٍٟخ ِٓ هٌٚز ٌٟف ِْضمذٍزا صضقمك ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ  ْ صضقمك هْٚ إدطجء ٨ ِْأ

غ١ٌ ِامٛي ِّج إىث وجْ ثٌٖن٘ ثٌيٞ ٘ٛ ٝق١ز ٩ٌصؾجً دج٤ٕنجٗ ِٓ ًعج٠ج٘جا  ٚ وجْ ٌٗ فك ث٦لجِأز ثٌأوثةأّأز فأٟ 

 إل١ٍّٙج ٚلش همٌٛٗ إٌٝ إل١ٍُ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌّْضمذٍز.

ص٩١ْٙ ٌاٛهر ٝق١ز ثصؾجً دج٤ٕنجٗ ٨ صٛؽو ٌو٠ٗ ٚعجةك ١ٍّّزا صٛثفك ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ ٠أىأْٛ ىٌأه ثٌٖأنأ٘ -3

ِٓ ًعج٠ج٘ج  ٚ ثٌضٟ وجْ ٠ضّضع دقك ث٦لجِز ثٌوثةّز ف١ٙج ٚلش همٌٛٗ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌّْضمذأٍأز عأٍأٝ  ْ صٚأوًا دإٔأجء 

عٍٝ ٍٟخ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌّْضمذٍزا ِج لو ٠ٍََ ِٓ ٚعجةك ّفٌ  ٚ  ىْٚ  مٌٜ ٌضّى١ٓ ىٌأه ثٌٖأنأ٘ ِأٓ ثٌْأفأٌ إٌأٝ 

 إل١ٍّٙج  ٚ ِاجٚهر همٌٛٗ.

٨ صِّ  فىجَ ٘يٖ ثٌّجهر دنٞ فك ٠ُّٕـ ٌٞقج٠ج ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ دأّأمأضأٞأٝ  ٞ لأجٔأْٛ هثمأٍأٟ ٌأٍأوٌٚأز ثٌأطأٌف -2

 ثٌّْضمذٍز.

٨ صِّ ٘يٖ ثٌّجهر دنٞ ثصفجق  ٚ صٌص١خ عٕجةٟ  ٚ ِضاوه ث٤ٌٟثف ِٕطذك ٠قىُ و١ٍج  ٚ ؽَة١ج عأٛهر ٝأقأج٠أج ث٨صأؾأجً -3

 دج٤ٕنجٗ.

 ثٌّٕع ٚثٌضاجْٚ ٚثٌضوثد١ٌ ث٤مٌٜ -عجٌغج

 3ثٌّجهر 

 ِٕع ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ
 صٞع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ١ّجّجس ٚدٌثِؼ ٚصوثد١ٌ  مٌٜ ٕجٍِز ِٓ  ؽً: -0

 ) ( ِٕع ِٚىجفقز ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ؛

 )ح( فّج٠ز ٝقج٠ج ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗا ٚدنجٙز ثٌْٕجء ٚث٤ٟفجيا ِٓ ِاجٚهر إ٠يثةُٙ.

صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ ثٌم١جَ دضوثد١ٌا وجٌذقٛط ٚثٌّاأٍأِٛأجس ٚثٌأقأّأ٩س ث٦عأ٩ِأ١أز ٚثٌأّأذأجهًثس ث٨ؽأضأّأجعأ١أز  -8

 ٚث٨لضٚجه٠زا ٌّٕع ِٚىجفقز ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ.

صًّٖ ث١ٌْجّجس ٚثٌذٌثِؼ ٚثٌضوثد١ٌ ث٤مٌٜ ثٌضٟ صٛٝع ٚفمج ٌٙيٖ ثٌّجهرا فْخ ث٨لضٞجءا ثٌضاجْٚ ِع ثٌّإٔأعأّأجس  -3

 غ١ٌ ثٌقى١ِٛز  ٚ غ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّٕعّجس ىثس ثٌٍٚز ّٚجةٌ عٕجٌٙ ثٌّؾضّع ثٌّؤٟ.

ٍا دّٛجةً ِٕٙج ثٌضاجْٚ ثٌغٕجةٟ  ٚ ثٌّضاوه ث٤ٌٟثفا صوثد١ٌ ٌضنف١ف ٟٚنر ثٌاٛثًِ ثٌأضأٟ  -3 َّ صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ٚ صا

 صؾاً ث٤ٕنجٗا ٚدنجٙز ثٌْٕجء ٚث٤ٟفجيا ِْضٞاف١ٓ  ِجَ ث٨صؾجًا ِغً ثٌفمٌ ٚثٌضنٍف ٚثٔاوثَ صىجفؤ ثٌفٌٗ.

ٍ صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز  ٚ صوثد١ٌ  مٌٜا ِغً ثٌضوثد١ٌ ثٌضا١ّ١ٍز  ٚ ث٨ؽضّجع١أز  ٚ ثٌأغأمأجفأ١أزا  -2 َّ صاضّو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ٚ صا

دّٛجةً ِٕٙج ثٌضاجْٚ ثٌغٕجةٟ ٚثٌّضاوه ث٤ٌٟثفا ِٓ  ؽً ٙو ثٌطٍخ ثٌيٞ ٠قفأَ ؽأّأ١أع  ٕأىأجي ثّأضألأ٩ي ث٤ٕأنأجٗا 

 ٚدنجٙز ثٌْٕجء ٚث٤ٟفجيا ثٌضٟ صفٟٞ إٌٝ ث٨صؾجً.

 01ثٌّجهر 
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 صذجهي ثٌّاٍِٛجس ٚصٛف١ٌ ثٌضو٠ًخ
صضاجْٚ ٍّطجس إٔفجى ثٌمجْٔٛ ٚثٌٙؾٌر ّٚجةٌ ثٌٍْطجس ىثس ثٌٍٚز فٟ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ف١ّج د١ٕٙجا فْخ ث٨لأضأٞأجءا  -0

 ِٓ م٩ي صذجهي ثٌّاٍِٛجس ٚفمج ٌمٛث١ٕٔٙج ثٌوثم١ٍزا فضٝ صضّىٓ ِٓ صقو٠و:

) ( ِج إىث وجْ ث٤فٌثه ثٌي٠ٓ ٠اذٌْٚ فوٚهث ه١ٌٚزا  ٚ ٠ٌٖعْٛ فٟ عذًٛ٘جا دٛعجةك ّفٌ صأنأ٘  ٕأنأجٙأج آمأ٠ٌأٓ  ٚ 

 دوْٚ ٚعجةك ّفٌا ُ٘ ِٓ ٌِصىذٟ ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ  ٚ ِٓ ٝقج٠جٖ؛

 )ح(  ٔٛثع ٚعجةك ثٌْفٌ ثٌضٟ ثّضاٍّٙج ث٤فٌثه  ٚ ٌٕعٛث فٟ ثّضاّجٌٙج ٌاذًٛ فوٚه ه١ٌٚز دٙوف ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ؛

)ػ( ثٌّٛجةً ٚث٤ّج١ٌخ ثٌضٟ صْضنوِٙج ثٌؾّجعجس ث٦ؽٌث١ِز ثٌّٕعّز ٌلٌٛ ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗا دّج فٟ ىٌأه صأؾإٔأ١أو 

 ثٌٞقج٠ج ٚٔمٍُٙا ٚثٌوًٚح ٚث٩ٌٚس د١ٓ ث٤فٌثه ٚثٌؾّجعجس ثٌٞجٌاز فٟ ىٌه ث٨صؾجًا ٚثٌضوثد١ٌ ثٌّّىٕز ٌىٖفٙج.

ٍ صو٠ًخ ِٛظفٟ إٔفجى ثٌمجْٔٛ ِٚٛظفٟ ثٌٙؾٌر ٚغ١ٌُ٘ ِٓ ثٌّٛظف١ٓ ثٌّنض١ٚٓ عٍأٝ  -8 َّ صٛفٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ٚ صا

ِٕع ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ. ٠ٕٚذلٟ  ْ ٠ٕٚخ ثٌضو٠ًخ عٍٝ ث٤ّج١ٌخ ثٌّْضنوِز فٟ ِٕع ىٌه ث٨صؾجً ٩ِٚفمز ثٌّضأؾأ٠ٌأٓ 

ٚفّج٠ز فمٛق ثٌٞقج٠جا دّج فٟ ىٌه فّج٠ز ثٌٞقج٠ج ِٓ ثٌّضؾ٠ٌٓ. ٠ٕٚذلٟ  ْ ٠ٌثعٟ ٘يث ثٌضو٠ًخ ثٌقجؽز إٌٝ ِأٌثعأجر 

فمٛق ث٦ْٔجْ ٚثٌّْجةً ثٌقْجّز ف١ّج ٠ضاٍك دج٤ٟفجي ٚٔٛع ثٌؾِٕاوّج ٠ٕذلٟ  ْ ٠ّٖؾع ثٌضاجْٚ ِع ثٌّٕعأّأجس غأ١أٌ 

 ثٌقى١ِٛز ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّٕعّجس ىثس ثٌٍٚز ّٚجةٌ عٕجٌٙ ثٌّؾضّع ثٌّؤٟ.

صّضغً ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ صضٍمٝ ِاٍِٛجس ٤ٞ ٍٟخ ِٓ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ  ًٍّش صٍه ثٌّاٍِٛجس ٠ٞع ل١ٛهث عأٍأٝ  -3

 ثّضاّجٌٙج.

 00ثٌّجهر 

 ثٌضوثد١ٌ ثٌقوٚه٠ز
هْٚ إم٩ي دجٌضاٙوثس ثٌو١ٌٚز ف١ّج ٠ضاٍك دق٠ٌز فٌوز ثٌٕجُا صاٍَ ثٌوٚي ث٤ٟأٌثف ثٌٞأٛثدأ٠ ثٌأقأوٚه٠أز إٌأٝ  -0

  لٚٝ فو ِّىٓا دموً ِج ٠ىْٛ ىٌه ٠ًٌٚٝج ٌّٕع ٚوٖف ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ.

صاضّو وً هٌٚز ٌٟف صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز  ٚ صوثد١ٌ  مٌٜ ِٕجّذز ٌىٟ صّٕأعا إٌأٝ  لٚأٝ ِأوٜ ِأّأىأٓا ثّأضأنأوثَ  -8

 ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي. 2ّٚجةً ثٌٕمً ثٌضٟ ٠ّٖلٍٙج ثٌٕجلٍْٛ ثٌضؾج٠ًْٛ فٟ ثًصىجح ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍّجهر 

صًّٖ صٍه ثٌضوثد١ٌا عٕو ث٨لضٞجءا ٚهْٚ ث٦م٩ي دج٨صفأجلأ١أجس ثٌأوٌٚأ١أز ثٌأّإٔأطأذأمأزا إًّأجء ثٌأضأَثَ ثٌإٔأجلأٍأ١أٓ  -3

ثٌضؾج١٠ًٓا دّج فٟ ىٌه  ٞ ٌٕوز ٔمً  ٚ ِجٌه  ٚ ِّٖلً  ٞ ١ٍّٚز ٔمًا دجٌضنوأو ِأٓ  ْ وأً ثٌأٌوأجح ٠أقأّأٍأْٛ 

 ٚعجةك ثٌْفٌ ث٠ًٌٌٚٞز ٌومٛي ثٌوٌٚز ثٌّْضمذٍز.

صضني وً هٌٚز ٌٟف ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌٍِزا ٚفمج ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍأٟا ٌأفأٌٛ ؽأَثءثس فأٟ فأج٨س ث٦مأ٩ي دأج٨ٌأضأَثَ  -3

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر. 3ثٌّذ١ّٓ فٟ ثٌفمٌر 

صٕعٌ وً هٌٚز ٌٟف فٟ ثصنجى صوثد١ٌ صّْـا ٚفمج ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟا دأاأوَ ثٌأّأٛثفأمأز عأٍأٝ همأٛي ث٤ٕأنأجٗ  -2

 ثٌّض١ًٟٛٓ فٟ ثًصىجح  فاجي ِؾٌِز ٚفمج ٌٙيث ثٌذٌٚصٛوٛيا  ٚ إٌلجء صن١ٌٕثس ّفٌُ٘.

ِٓ ث٨صفجل١زا صٕعٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ صا٠ََ ثٌضاجْٚ ف١ّج د١ٓ  ؽَٙر ٌِثلذز ثٌأقأوٚها  81هْٚ ِْجُ دجٌّجهر  -3

 ٚىٌه دّٛجةً ِٕٙج إٖٔجء لٕٛثس ِذجٌٕر ٩ٌصٚجي ٚثٌّقجفعز ع١ٍٙج.

 08ثٌّجهر 

  ِٓ ثٌٛعجةك ٌِٚثلذضٙج
 صضني وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌا فٟ فوٚه ث٦ِىج١ٔجس ثٌّضجفزا ٌّٞجْ ِج ٠ٍٟ:

) (  ْ صىْٛ ٚعجةك ثٌْفٌ  ٚ ث٠ٌٛٙز ثٌضٟ صٚوً٘ج ىثس ٔٛع١ز ٠ٚاخ ِاٙج إّجءر ثّضاّجي صٍه ثٌٛعجةك  ٚ ص٠ٌَٚ٘أج  ٚ 

 صق٠ٌٛ٘ج  ٚ صم١ٍو٘ج  ٚ إٙوثً٘ج دًٚٛر غ١ٌ ٌِٖٚعز؛

)ح( ٩ِّز ٚ ِٓ ٚعجةك ثٌْفٌ  ٚ ث٠ٌٛٙز ثٌضٟ صٚوً٘ج ثٌوٌٚز ثٌطٌف  ٚ ثٌأضأٟ صٚأوً ٔأ١أجدأز عإٔأٙأجا ِٚإٔأع إعأوثه٘أج 

 ٚإٙوثً٘ج ٚثّضاّجٌٙج دًٚٛر غ١ٌ ٌِٖٚعز.

 03ثٌّجهر 

 ٌٕع١ز ثٌٛعجةك ٩ٙٚف١ضٙج
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صذجهً ثٌوٌٚز ثٌطٌفا دٕجء عٍٝ ٍٟخ هٌٚز ٌٟف  مٌٜا إٌٝ ثٌضقمكا ٚفمج ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟا ٚفٟ غْٞٛ فضأٌر ٍِإٔأ١أز 

ِامٌٛزا ِٓ ٌٕع١ز ٩ٙٚف١ز ٚعجةك ثٌْفٌ  ٚ ث٠ٌٛٙز ثٌضٟ  ُٙوًس  ٚ ٠َُعُ  ٔٙج  ٙوًس دجّّأٙأج ٠ُٖٚأضأذأٗ فأٟ  ٔأٙأج 

 صُْضاًّ فٟ ث٨صؾجً دج٤ٕنجٗ.

  فىجَ مضج١ِز -ًثداج

 03ثٌّجهر 

 ٌٕٟ ٚلج٠ز
١ٌِ فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ِج ٠ِّ دقمٛق ٚثٌضَثِجس ِْٚؤ١ٌٚجس ثٌوٚي ٚث٤فٌثه دّمضٞٝ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚا دأّأج  -0

( 0) 0320فٟ ىٌه ثٌمجْٔٛ ث٦ْٔجٟٔ ثٌوٌٟٚ ٚثٌمأجٔأْٛ ثٌأوٌٚأٟ ٌأقأمأٛق ث٦ْٔأجْا ٚمٚأٛٙأج ثصأفأجلأ١أز عأجَ 

 ( ثٌنج١ٙٓ دٛٝع ث٩ٌؽت١ٓا ف١غّج ثٔطذمجا ِٚذو  عوَ ث٦عجهر لٌْث ثٌٛثًه ف١ّٙج.8)0331ٚدٌٚصٛوٛي عجَ 

صفٌْ ٚصطذك ثٌضوثد١ٌ ثٌّذ١ّٕز فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي عٍٝ ٔقٛ ٨ ٠ٕطٛٞ عٍٝ ص١١َّ صؾجٖ ث٤ٕنجٗ دْذخ وٛٔأٙأُ  -8

ٝقج٠ج ٩ٌصؾجً دج٤ٕنجٗ. ٠ٚىْٛ صف١ٌْ ٚصطذ١ك صٍه ثٌضوثد١ٌ ِضْمج ِع ِذجها عوَ ثٌضأّأ١أ١أَ ثٌأّأاأضأٌف دأٙأج 

 ه١ٌٚج.

 02ثٌّجهر 

 ص٠ْٛز ثٌٕـَثعجس
 صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ ص٠ْٛز ثٌَٕثعجس ثٌّضاٍمز دضف١ٌْ  ٚ صطذ١ك ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ِٓ م٩ي ثٌضفجٚٛ. -0

٠اٌٛ  ٞ َٔثع ٠ٕٖن د١ٓ هٌٚض١ٓ  ٚ  وغٌ ِٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دٖنْ صف١ٌْ  ٚ صطذ١ك ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا ٚصأضأاأيًَّ  -8

ص٠ْٛضٗ عٓ ٠ٌٟك ثٌضفجٚٛ فٟ غْٞٛ فضٌر ١ٍِٕز ِامٌٛزا إٌٝ ثٌضقى١ُا دٕجء عٍأٝ ٟأٍأخ إفأوٜ صأٍأه ثٌأوٚي 

ث٤ٌٟثف. ٚإىث ٌُ صضّىٓ صٍه ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا داو ّضز  ٌٕٙ ِٓ صج٠ًل ٍٟخ ثٌضقى١ُا ِٓ ث٨صفجق عأٍأٝ صإٔأعأ١أُ 

ثٌضقى١ُا ؽجٍ ٤ٞ ِٓ صٍه ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صق١ً ثٌَٕثع إٌٝ ِقىّز ثٌاوي ثٌو١ٌٚز دطٍخ ٚفمج ٌٍٕعجَ ث٤ّجّأٟ 

 ٌٍّقىّز.

٠ؾٍٛ ٌىً هٌٚز ٌٟف  ْ صآٍا ٚلش ثٌضٛل١ع  ٚ ثٌضٚو٠ك عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  ٚ لذٌٛٗ  ٚ إلٌثًٖ  ٚ ث٨ّٔٞجَ  -3

 8ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر. ٨ٚ ٠ؾٍٛ إٌَثَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ث٤مأٌٜ دأجٌأفأمأٌر  8إ١ٌٗا  ٔٙج ٨ صاضذٌ ٔفْٙج ٍَِِز دجٌفمٌر 

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر صؾجٖ  ٞ هٌٚز ٌٟف صذوٞ ِغً ٘يث ثٌضقفع.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر  ْ صْقخ ىٌه ثٌضقفع فأٟ  ٞ ٚلأش دأئٕأاأجً  ٠3ؾٍٛ ٤ٞ هٌٚز ٌٟف صذوٞ صقفعج ٚفمج ٌٍفمٌر  -3

 ٠ُٛؽٗ إٌٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور.

 03ثٌّجهر 

 ثٌضٛل١ع ٚثٌضٚو٠ك ٚثٌمذٛي ٚث٦لٌثً ٚث٨ّٔٞجَ
فأٟ  8111وجٔأْٛ ث٤ٚي/ ه٠ْأّأذأٌ  02إٌٝ  ٠08ُفضـ دجح ثٌضٛل١ع عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  ِجَ ؽ١ّع ثٌوٚي ِٓ  -0

 .8118وجْٔٛ ث٤ٚي/ه٠ّْذٌ  08دج١ٌٌِٛا إ٠طج١ٌجا عُ فٟ ِمٌ ث٤ُِ ثٌّضقور د٠ٛ١ًٕٛن فضٝ 

٠ُفضـ دجح ثٌضٛل١ع عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  ٠ٞج  ِجَ ثٌّٕعّجس ث٦ل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضأٚأجهٞا ٕأ٠ٌأطأز  ْ صأىأْٛ  -8

ِأٓ ٘أيٖ  0هٌٚز ٚثفور عٍٝ ث٤لً ِٓ ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ ثٌّٕعّز لو ٚلّاش عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٚفمج ٌٍفمٌر 

 ثٌّجهر.

٠نٞع ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٌٍضٚو٠ك  ٚ ثٌمذٛي  ٚ ث٦لٌثً. ٚصٛهع ٙىٛن ثٌأضأٚأو٠أك  ٚ ثٌأمأذأٛي  ٚ ث٦لأٌثً ٌأوٜ   -3

ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور. ٠ٚؾٍٛ ٤ٞ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ  ْ صٛهع ٙه صٚو٠مٙج  ٚ لذٌٛٙأج  ٚ 

إلٌثً٘ج إىث وجٔش لو فاٍش ىٌه هٌٚز ٚثفور عٍٝ ث٤لً ِٓ ثٌوٚي ث٤عٞجء ف١ٙج. ٚصآٍ صٍه ثٌأّإٔأعأّأز فأٟ ٙأه 
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صٚو٠مٙج  ٚ لذٌٛٙج  ٚ إلٌثً٘ج ٔطجق ثمضٚجٙٙج ف١ّج ٠ضاٍك دجٌّْجةً ثٌضٟ ٠قىّٙأج ٘أيث ثٌأذأٌٚصأٛوأٛي. ٚصأذأٍأغ 

  ٠ٞج صٍه ثٌّٕعّز ثٌٛه٠ع دنٞ صاو٠ً ىٞ ٍٙز فٟ ٔطجق ثمضٚجٙٙج.

٠فضـ دجح ث٨ّٔٞجَ إٌٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٤ٞ هٌٚز  ٚ  ٞ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ صىْٛ هٌٚأز ٚثفأور   -3

عٍٝ ث٤لً ِٓ ثٌوٚي ث٤عٞجء ف١ٙج ٌٟفج فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي. ٚصٛهع ٙىٛن ث٨ّٔٞجَ ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌأاأجَ ٌأ٥ِأُ 

ثٌّضقور. ٚصآٍ  ٞ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞا ٚلش ثّٔٞجِٙجأطجق ثمضٚجٙٙج ف١ّج ٠ضاٍك دجٌأّأْأجةأً 

 ثٌضٟ ٠قىّٙج ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي. ٚصذٍغ  ٠ٞج صٍه ثٌّٕعّز ثٌٛه٠ع دنٞ صاو٠ً ىٞ ٍٙز فٟ ٔطجق ثمضٚجٙٙج.

 01ثٌّجهر 

 دوء ثٌٕفجى
٠ذو  ٔفجى ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي فٟ ث١ٌَٛ ثٌضْا١ٓ ِٓ صج٠ًل إ٠وثع ثٌٚه ث٤ًدا١ٓ ِٓ ٙىٛن ثٌضٚو٠ك  ٚ ثٌأمأذأٛي  ٚ  -0

ث٦لٌثً  ٚ ث٨ّٔٞجَا عٍٝ  ٨ ٠ذو  ٔفجىٖ لذً دوء ٔفجى ث٨صفجل١ز. ٤ٚغٌثٛ ٘يٖ ثٌفمٌرا ٨ ٠اضذٌ  ٞ ٙه صأٛهعأٗ 

 ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ ٙىج إٝجف١ج إٌٝ ثٌٚىٛن ثٌضٟ  ٚهعضٙج ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ صٍه ثٌّٕعّز.

٠ذو  ٔفجى ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا دجٌْٕذز ٌىً هٌٚز  ٚ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ صٚوق عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصأٛوأٛي  -8

 ٚ صمذٍٗ  ٚ صمٌٖ  ٚ صُٕٞ إ١ٌٗ داو إ٠وثع ثٌٚه ث٤ًدا١ٓ ثٌّضاٍك دنٞ ِٓ صٍه ث٦ؽٌثءثسا فٟ ث١ٌَٛ ثٌغ٩عـ١ٓ ِٓ 

ِأٓ ٘أيٖ  0صج٠ًل إ٠وثع صٍه ثٌوٌٚز  ٚ ثٌّٕعّز ىٌه ثٌٚها  ٚ فٟ صج٠ًل دوء ٔفجى ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ع٩ّ دجٌفمٌر 

 ثٌّجهرا  ٠ّٙج وجْ ٨فمج.

 02ثٌّجهر 

 ثٌضاو٠ً
داو ثٔمٞجء مِّ ّٕٛثس عٍٝ دوء ٔفجى ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا ٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌأطأٌف فأٟ ثٌأذأٌٚصأٛوأٛي  ْ صأمأضأٌؿ  -0

صاو٩٠ ٌٗا ٚ ْ صموَ ىٌه ث٨لضٌثؿ إٌٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقورا ثٌيٞ ٠مَٛ دٕجء ع١ٍٗ دأئدأ٩غ ثٌأوٚي ث٤ٟأٌثف 

ِٚؤصٌّ ث٤ٌٟثف فٟ ث٨صفجل١ز دجٌضاو٠ً ثٌّمضٌؿ دلٌٛ ثٌٕعٌ فٟ ث٨لضٌثؿ ٚثصنجى لأٌثً دٖأنٔأٗ. ٚصأذأيي ثٌأوٚي 

ث٤ٌٟثف فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا ثٌّؾضّاز فٟ ِؤصٌّ ث٤ٌٟثفا لٚجًٜ ؽٙو٘ج ٌٍضٛٙأً إٌأٝ صأٛثفأك فأٟ ث٢ًثء 

دٖنْ وً صاو٠ً. ٚإىث ِج ثّضٕفوس وً ثٌؾٙٛه ثٌٌث١ِز إٌٝ صقم١ك صٛثفك ث٢ًثء هْٚ  ْ ٠أضأْإٔأٝ ثٌأضأٛٙأً إٌأٝ 

ثصفجقا ٠ٖضٌٟ ٨عضّجه ثٌضاو٠ًا وٍّؾن  م١ٌا صٛثفٌ  غٍذ١ز عٍغٟ  ٙٛثس ثٌوٚي ث٤ٟأٌثف فأٟ ٘أيث ثٌأذأٌٚصأٛوأٛي 

صز فٟ ثؽضّجع ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف. ّٛ  ثٌقجٌٝر ٚثٌّٚ

صّجًُ ثٌّٕعّجس ث٦ل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞا فٟ ثٌّْجةً ثٌضٟ صٕوًػ ّٝٓ ٔطجق ثمضأٚأجٙأٙأجا فأمأٙأج فأٟ  -8

ثٌض٠ٛٚش فٟ إٟجً ٘يٖ ثٌّجهر دئه٨ةٙج داوه ِٓ ث٤ٙٛثس ِْجٚ ٌاوه ثٌأوٚي ث٤عٞأجء فأ١أٙأج ث٤ٟأٌثف فأٟ ٘أيث 

ثٌذٌٚصٛوٛي. ٨ٚ ٠ؾٍٛ ٌضٍه ثٌّٕعّجس  ْ صّجًُ فمٙج فٟ ثٌض٠ٛٚش إىث ِأجًّأش ثٌأوٚي ث٤عٞأجء فأ١أٙأج ىٌأه 

 ثٌقكا ٚثٌاىِ دجٌاىِ.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر مجٝاج ٌٍضٚو٠ك  ٚ ثٌأمأذأٛي  ٚ ث٦لأٌثً ِأٓ ؽأجٔأخ ثٌأوٚي  ٠0ىْٛ  ٞ صاو٠ً ٠اضّو ٚفمج ٌٍفمٌر  -3

 ث٤ٌٟثف.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ف١ّج ٠ضاٍك دنٞ هٌٚز ٌٟفا داو صْا١ٓ ٠ِٛج ِٓ صج٠ًأل  ٠0ذو  ٔفجى  ٞ صاو٠ً ٠ُاضّو ٚفمج ٌٍفمٌر  -3

 إ٠وثع صٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌف ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور ٙىج دجٌضٚو٠ك عٍٝ ىٌه ثٌضاو٠ً  ٚ لذٌٛٗ  ٚ إلٌثًٖ.

عٕوِج ٠ذو  ٔفجى  ٞ صاو٠ًا ٠ٚذـ ٍَِِج ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ  عأٌدأش عأٓ لأذأٌٛأٙأج ث٨ٌأضأَثَ دأٗ. ٚصأعأً ثٌأوٚي  -2

ث٤ٌٟثف ث٤مٌٜ ٍَِِز دنفىجَ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٚدنٞ صاو٩٠س ّجدمز صىْٛ لأو ٙأّولأش  ٚ ٚثفأمأش عأٍأ١أٙأج  ٚ 

صٙج. ٌّ   ل
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 03ثٌّجهر 

 ث٨ْٔقجح
٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف  ْ صْٕقخ ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي دضٛؽ١ٗ إٕاجً وضجدٟ إٌأٝ ث٤ِأ١أٓ ثٌأاأجَ ٌأ٥ِأُ ثٌأّأضأقأور.  -0

 ٠ٚٚذـ ٘يث ث٨ْٔقجح ٔجفيث داو ّٕز ٚثفور ِٓ صج٠ًل ثّض٩َ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ىٌه ث٦ٕاجً.

٨ صاٛه  ٞ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ ٌٟفج فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوأٛي عإٔأوِأج صإٔأْأقأخ ِإٔأٗ ؽأّأ١أع ثٌأوٚي  -8

 ث٤عٞجء ف١ٙج.

 81ثٌّجهر 

 ثٌٛه٠ع ٚثٌٍلجس
ّّٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور ٚه٠اج ٌٙيث ثٌذٌٚصٛوٛي.-0 ْ٠ 

٠ٛهع  ًٙ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا ثٌيٞ صضْجٜٚ ٔٚٛٙٗ ث٦ّذج١ٔز ٚث٦ٔى٠َ١ٍز ٚث١ٌٌّٚز ٚث١ٕ١ٌٚز ٚثٌاٌد١ز ٚثٌفٌْٔأ١أز -8

 فٟ ثٌقؾ١زا ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور.

ٚإعذجصج ٌّج صموَا لجَ ثٌّفْٛٝٛ ثٌّٛلاْٛ  هٔجٖا ثٌّنٌْٛٛ ىٌه فْخ ث٤ٙٛي ِٓ ؽجٔخ فىِٛجصُٙا دجٌضٛل١ع عٍٝ ٘أيث 

 ثٌذٌٚصٛوٛي.
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ً ٨صفجل١ز ث٤ُِ  ِّّ ّجهّجً : دٌٚصٛوٛي ِىجفقز ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ عٓ ٠ٌٟك ثٌذٌ ٚثٌذقٌ ٚثٌؾٛا ثٌّى

 ثٌّضقور ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز

ثٌوًٚر  82ثعضّو ٚعٌٛ ٌٍضٛل١ع ٚثٌضٚو٠ك ٚث٨ّٔٞجَ دّٛؽخ لٌثً ثٌؾّا١ز ثٌاجِز ٥ٌُِ ثٌّضقور 

 8111ص٠ٌٖٓ ثٌغجٟٔ/ٔٛفّذٌ 02ثٌنجِْز ٚثٌنّْْٛ ثٌّؤًك فٟ 
 

 ثٌو٠ذجؽـز

 إْ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا

إى صآٍ  ْ ثصنجى صوثد١ٌ فاجٌز ٌّٕع ِٚىجفقز ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ عٓ ٠ٌٟك ثٌذٌ ٚثٌذقٌ ٚثٌؾٛ ٠ضطٍخ ٔٙؾج ه١ٌٚج ٕج٩ِا 

ثلضٚجه٠زا عٍٝ ثٌٚا١و  -دّج فٟ ىٌه ثٌضاجْٚ ٚصذجهي ثٌّاٍِٛجس ٚثصنجى صوثد١ٌ ِٕجّذز  مٌٜا ِٕٚٙج صوثد١ٌ ثؽضّجع١ز 

 ثٌٟٕٟٛ ٚث٦ل١ٍّٟ ٚثٌوٌٟٚا

ا ثٌيٞ فغَّش ف١ٗ ثٌؾّا١ز ثٌوٚي 0333وجْٔٛ ث٤ٚي/ه٠ّْذٌ  88ثٌّؤًك  23/808ٚإى ص١ٌٖ إٌٝ لٌثً ثٌؾّا١ز ثٌاجِز 

ث٤عٞجء ِٕٚعِٛز ث٤ُِ ثٌّضقور عٍٝ صا٠ََ ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚ فٟ ِؾجي ثٌٙؾٌر ثٌو١ٌٚز ٚثٌض١ّٕزا ِٓ  ؽً ِاجٌؾز 

ث٤ّذجح ثٌؾي٠ًز ٌٍٙؾٌرا ٚدنجٙز ِج ٠ضًٚ ِٕٙج دجٌفمٌا ٚعٍٝ صقم١ك  لٚٝ فو ِٓ فٛثةو ثٌٙؾٌر ثٌو١ٌٚز ٌّٓ ٠ا١ُٕٙ 

ث٤ٌِا ٕٚؾاش ث١ٌ٢جس ث٤لج١ّ١ٌز ٚث٦ل١ّ١ٍز ٚهْٚ ث٦ل١ّ١ٍز عٍٝ ث٨ّضٌّثًا فْخ ث٨لضٞجءا فٟ ِاجٌؾز ِْنٌز 

 ثٌٙؾٌر ٚثٌض١ّٕزا

 ٚثلضٕجعج ِٕٙج دًٌٞٚر ِاجٍِز ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ِاجٍِز إْٔج١ٔز ٚفّج٠ز فمٛلُٙ ث٦ْٔج١ٔز فّج٠ز صجِزا

ٚإى صٞع فٟ ثعضذجً٘ج  ٔٗا عٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ث٤عّجي ثٌضٟ ثٝطٍاش دٙج ِقجفً ه١ٌٚز  مٌٜا ٨ ٠ٛؽو ٙه ٕجًِ ٠ضٚوٜ 

 ٌؾ١ّع ؽٛثٔخ ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ّٚجةٌ ثٌّْجةً ىثس ثٌٍٚزا

ٚإى ٠مٍمٙج ث٨ٍه٠جه ثٌىذ١ٌ فٟ  ٖٔطز ثٌؾّجعجس ث٦ؽٌث١ِز ثٌّٕعّز فٟ ِؾجي ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ّٚجةٌ ث٤ٖٔطز 

 ث٦ؽٌث١ِز ىثس ثٌٍٚز ثٌّذ١ٕز فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا ثٌضٟ صٍُقك ًٌٝث عع١ّج دجٌوٚي ثٌّا١ٕزا

ٌِّٛ ٌٍنطٌ ف١جر  ٚ  ِٓ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ثٌّا١١ٕٓا  ٚإى ٠مٍمٙج  ٠ٞج  ْ ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ٠ّىٓ  ْ ٠ا

ا ثٌيٞ لًٌس ف١ٗ ثٌؾّا١ز إٖٔجء 0332وجْٔٛ ث٤ٚي/ه٠ّْذٌ  3ثٌّؤًك  23/000ٚإى ص١ٌٖ إٌٝ لٌثً ثٌؾّا١ز ثٌاجِز 

ٌؾٕز فى١ِٛز ه١ٌٚز ِفضٛفز دجح ثٌا٠ٛٞز ِنٚٚز ٌلٌٛ ٚٝع ثصفجل١ز ه١ٌٚز ٕجٍِز ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ 

ث١ٌٕٟٛزا ٌٚذقظ ثٌم١جَ دٛٝع ٙىٛن ه١ٌٚز ِٕٙج ٙه ٠ضٕجٚي ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ٚٔمٍُٙ دًٚٛر غ١ٌ ٌِٖٚعزا دّج فٟ 

 ىٌه عٓ ٠ٌٟك ثٌذقٌا

ٚثلضٕجعج ِٕٙج دنْ صى١ًّ ثصفجل١ز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز دٚه هٌٟٚ ٌّىجفقز ص٠ٌٙخ 

 ثٌّٙجؽ٠ٌٓ عٓ ٠ٌٟك ثٌذٌ ٚثٌذقٌ ٚثٌؾٛا ١ّىْٛ ِف١وث فٟ ِٕع صٍه ثٌؾ٠ٌّز ِٚىجفقضٙجا

 :لو ثصفمش عٍٝ ِج ٠ٍٟ

  فىجَ عجِز - ٨ٚ

 0ثٌّجهر 

 ثٌا٩لز دجصفجل١ز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز

 

ً ثصفجل١ز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛزا ٠ٚىْٛ صف١ٌْٖ ِمضٌٔج  -0 ِّّ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٠ى

 .دج٨صفجل١ز

 .صٕطذك  فىجَ ث٨صفجل١ز عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا ِع ٌِثعجر ِج ٠مض١ٞٗ ثمض٩ف ثٌقجيا ِج ٌُ ٠ُٕ٘ ف١ٗ عٍٝ م٩ف ىٌه -8

 .ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  فاج٨ ِؾٌِز ٚفمج ٩ٌصفجل١ز 3صاضذٌ ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍّجهر   -3

 8ثٌّجهر 

 د١جْ ث٤غٌثٛ

 

 غٌثٛ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٟ٘ ِٕع ِٚىجفقز ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓا ٚويٌه صا٠ََ ثٌضاجْٚ د١ٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف صقم١مج ٌضٍه 

د١ٓ ٌَّ  .ثٌلج٠زا ِع فّج٠ز فمٛق ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ثٌّٙ

 3ثٌّجهر 

 :ثٌّٚطٍقجس ثٌّْضنوِز ٤غٌثٛ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي
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) ( ٠ُمٚو دضاذ١ٌ "ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ" صود١ٌ ثٌومٛي غ١ٌ ثٌٌّٖٚع ٌٖن٘ ِج إٌٝ هٌٚز ٌٟف ١ٌِ ىٌه ثٌٖن٘ ِٓ 

ًعج٠ج٘ج  ٚ ِٓ ثٌّم١ّ١ٓ ثٌوثة١ّٓ ف١ٙجا ٚىٌه ِٓ  ؽً ثٌقٚٛيا دًٚٛر ِذجٌٕر  ٚ غ١ٌ ِذجٌٕرا عٍٝ ِٕفاز ِج١ٌز  ٚ 

 ِٕفاز ِجه٠ز  مٌٜ؛

)ح( ٠ُمٚو دضاذ١ٌ "ثٌومٛي غ١ٌ ثٌٌّٖٚع" عذًٛ ثٌقوٚه هْٚ صم١ّو دجٌٌٖٟٚ ث٩ٌٍِز ٌٍومٛي ثٌٌّٖٚع إٌٝ ثٌوٌٚز 

 ثٌّْضمذٍز؛

 :)ػ( ٠ُمٚو دضاذ١ٌ "ٚع١مز ثٌْفٌ  ٚ ث٠ٌٛٙز ثًٌَّٚر"  ٞ ٚع١مز ّفٌ  ٚ ٠ٛ٘ز

ي لجٔٛٔج دئعوثه  ٚ  -0 َّٛ ًس صق٠ٌٛث ِجه٠ج ِٓ ؽجٔخ  ٞ ٕن٘ غ١ٌ ثٌٖن٘  ٚ ثٌؾٙجٍ ثٌّن ِّٛ ًس  ٚ ف ِّٚ صىْٛ لو ٍ

  إٙوثً ٚع١مز ثٌْفٌ  ٚ ث٠ٌٛٙز ١ٔجدز عٓ هٌٚز ِج؛

 ٚ صىْٛ لو  ُٙوًس دط٠ٌمز غ١ٌ ١ٍّّز  ٚ ُفًٚ ع١ٍٙج دج٨فض١جي  ٚ ثٌفْجه  ٚ ث٦وٌثٖ  ٚ دن٠ز ٠ٌٟمز غ١ٌ ٌِٖٚعز  -8

   مٌٜ؛

  ٚ ٠ْضنوِٙج ٕن٘ غ١ٌ ٙجفذٙج ثٌٌٖعٟ؛ -3

ثفز ٚثٌطجةٌثس ثٌّجة١زا ثٌضٟ  َّٛ )ه( ٠ُمٚو دضاذ١ٌ "ثٌْف١ٕز"  ٞ ٔٛع ِٓ ثٌٌّوذجس ثٌّجة١زا دّج ف١ٙج ثٌٌّوذجس ثٌط

صْضنوَ  ٚ ٠ّىٓ ثّضنوثِٙج و١ٍّٛز ٔمً فٛق ثٌّجءا دجّضغٕجء ثٌْفٓ ثٌقٌد١ز  ٚ ّفٓ هعُ ث٤ّطٛي  ٚ غ١ٌ٘ج ِٓ 

 .ثٌْفٓ ثٌضٟ صٍّىٙج  ٚ صٖلٍٙج إفوٜ ثٌقىِٛجس ٨ٚ صْضاًّا فٟ ثٌٛلش ثٌقجٌٝا إ٨ فٟ موِز فى١ِٛز غ١ٌ صؾج٠ًز

 3ثٌّجهر 

 ٔطجق ث٨ٔطذجق

 

ِٓ ٘يث  ٠3ٕطذك ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا دجّضغٕجء ِج ٠ٕ٘ ع١ٍٗ م٩فج ٌيٌها عٍٝ ِٕع ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍّجهر 

ثٌذٌٚصٛوٛي ٚثٌضقٌٞ عٕٙج ٩ِٚفمز ٌِصىذ١ٙجا ف١غّج صىْٛ صٍه ثٌؾٌثةُ ىثس ٟجدع عذٌ ٟٕٟٚ ٚصىْٛ ٝجٌاز ف١ٙج 

 .ؽّجعز إؽٌث١ِز ِٕعّزا ٚويٌه عٍٝ فّج٠ز فمٛق ث٤ٕنجٗ ثٌي٠ٓ ٠ىْٛٔٛ ٘وفج ٌضٍه ثٌؾٌثةُ

 2ثٌّجهر 

 ِْؤ١ٌٚز ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ثٌؾٕجة١ز

 

٨ ٠ٚذـ ثٌّٙجؽٌْٚ عٌٝز ٩ٌٍّفمز ثٌؾٕجة١ز دّمضٞٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا ٔعٌث ٌىُٛٔٙ ٘وفج ٌٍٍْٛن ثٌّذ١ّٓ فٟ ثٌّجهر 

 .ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي 3

 3ثٌّجهر 

 ثٌضؾ٠ٌُ

 

صاضّو وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز ٚصوثد١ٌ  مٌٜ ٌضؾ٠ٌُ ث٤فاجي ثٌضج١ٌز فٟ فجي ثًصىجدٙج عّوث   -0

 :ِٚٓ  ؽً ثٌقٚٛيا دًٚٛر ِذجٌٕر  ٚ غ١ٌ ِذجٌٕرا عٍٝ ِٕفاز ِج١ٌز  ٚ ِٕفاز ِجه٠ز  مٌٜ

 ) ( ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ؛

 :)ح( ثٌم١جَا دلٌٛ ص١ًْٙ ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓا دّج ٠ٍٟ

 إعوثه ٚع١مز ّفٌ  ٚ ٠ٛ٘ز ًَِٚر؛ -0

 صود١ٌ ثٌقٚٛي عٍٝ ٚع١مز ِٓ ٘يث ثٌمذ١ً  ٚ صٛف١ٌ٘ج  ٚ ف١جٍصٙج؛ -8

)ػ( صّى١ٓ ٕن٘ا ١ٌِ ِٛثٟٕج  ٚ ِم١ّج هثةّج فٟ ثٌوٌٚز ثٌّا١ٕزا ِٓ ثٌذمجء ف١ٙج هْٚ صم١ّو دجٌٌٖٟٚ ث٩ٌٍِز ٌٍذمجء 

ثٌٌّٖٚع فٟ صٍه ثٌوٌٚزا ٚىٌه دجّضنوثَ ثٌّٛجةً ثٌّيوًٛر فٟ ثٌفمٌر ثٌفٌع١ز )ح( ِٓ ٘يٖ ثٌفمٌر  ٚ  ٠ز ١ٍّٚز 

 . مٌٜ غ١ٌ ٌِٖٚعز

 :صاضّو  ٠ٞج وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز ٚصوثد١ٌ  مٌٜ ٌضؾ٠ٌُ -8

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٚىٌه ًٕ٘ج دجٌّفج١ُ٘ ث٤ّج١ّز ٌٕعجِٙج  0) ( ثٌٌٖٚع فٟ ثًصىجح ؽٌَ ِٓ ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍفمٌر 

 ثٌمجٟٔٛٔ؛  ٚ

ا  ٚ )ػ( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر ٚويٌها ًٕ٘ج 0) (  ٚ )ح( ' 0)ح( ثٌّْجّ٘ز و٠ٌٖه فٟ  فو ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍفمٌر 

كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ
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ا ِٓ ٘يٖ 8)ح( ' 0دجٌّفج١ُ٘ ث٤ّج١ّز ٌٕعجِٙج ثٌمجٟٔٛٔا ثٌّْجّ٘ز و٠ٌٖه فٟ ؽٌَ ِٓ ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍفمٌر 

 ثٌّجهر؛

 .ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر 0)ػ( صٕع١ُ  ٚ صٛؽ١ٗ  ٕنجٗ آم٠ٌٓ ٨ًصىجح ؽٌَ ِٓ ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍفمٌر 

 :صاضّو وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز ٚصوثد١ٌ  مٌٜ ٨عضذجً  ٞ ظٌٚف -3

ٌِّٛ ٌٍنطٌا ف١جر  ٚ ٩ِّز ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ثٌّا١١ٕٓ؛ ـ  ْ صا ٌِّٛ ٌٍنطٌا  ٚ ٠ٌُؽَّ   ) ( صا

 )ح( صْضضذع ِاجٍِز  ٌٚته ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ِاجٍِز ٨إْٔج١ٔز  ٚ ١ِٕٙزا دّج فٟ ىٌه ٌلٌٛ ثّضل٩ٌُٙا

' ٚ)ػ( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٚويٌها ًٕ٘ج دجٌّفج١ُ٘ 0) ( ٚ)ح( ' 0ظٌٚفج ِٖوهر ٌٍامٛدز فٟ ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍفمٌر 

 .)ح( ٚ)ػ( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر 8ث٤ّج١ّز ٌٕعجِٙج ثٌمجٟٔٛٔا فٟ ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍفمٌر 

١ٌِ فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ِج ٠ّٕع  ٞ هٌٚز ٌٟف ِٓ ثصنجى صوثد١ٌ ٝو  ٞ ٕن٘ ٠اّو ٍّٛوٗ ؽٌِج دّمضٞٝ لجٔٛٔٙج  -3

 .ثٌوثمٍٟ

 ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ عٓ ٠ٌٟك ثٌذقٌ -عج١ٔج 

 1ثٌّجهر 

 ثٌضاجْٚ

 

صضاجْٚ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ  لٚٝ فو ِّىٓا عٍٝ ِٕع ٚلّع ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ عٓ ٠ٌٟك ثٌذقٌا ٚفمج ٤فىجَ لجْٔٛ 

 .ثٌذقجً ثٌوٌٟٚ

 2ثٌّجهر 

 صوثد١ٌ ِىجفقز ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ عٓ ٠ٌٟك ثٌذقٌ

٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ صىْٛ ٌو٠ٙج  ّذجح ِامٌٛز ٩ٌٕضذجٖ فٟ  ْ إفوٜ ثٌْفٓ ثٌضٟ صٌفع َعٍَّٙج  ٚ صوَّعٟ  ٔٙج  -0

ٍز ٌو٠ٙجا  ٚ ٨ ؽ١ْٕز ٌٙجا  ٚ صقًّ فٟ ثٌٛثلع ؽ١ْٕز ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌّا١ٕزا ِع  ٔٙج صٌفع َعٍَّج  ؽٕذ١ج  ٚ صٌفٜ  ِْؾَّ

إظٙجً  ٞ َعٍَُا ٝجٌاز فٟ ص٠ٌٙخ ِٙجؽ٠ٌٓ عٓ ٠ٌٟك ثٌذقٌا  ْ صطٍخ ِْجعور هٚي  ٌٟثف  مٌٜ ٌمّع ثّضاّجي 

ثٌْف١ٕز فٟ ىٌه ثٌلٌٛ. ٚصذجهً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ ٠ُطٍخ إ١ٌٙج ىٌه إٌٝ صمو٠ُ صٍه ثٌّْجعور دجٌموً ثٌّّىٓ فٟ فوٚه 

 .إِىج١ٔجصٙج

٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ صىْٛ ٌو٠ٙج  ّذـجح ِامٌٛز ٩ٌٕضذجٖ فٟ  ْ إفوٜ ثٌْفٓ ثٌضٟ صّجًُ ف٠ٌز ث٩ٌّفز ٚفمج  -8

ٌٍمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ٚصٌفع َعٍَُ هٌٚز ٌٟف  مٌٜ  ٚ صقًّ ع٩ِجس صْؾ١ً مجٙز دضٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌف صاًّ فٟ ص٠ٌٙخ 

ثٌّٙجؽ٠ٌٓ عٓ ٠ٌٟك ثٌذقٌا  ْ صذٍِّغ هٌٚز ثٌَاٍَُ ديٌه ٚصطٍخ ِٕٙج صنو١و ثٌضْؾ١ًا ٚ ْ صطٍخ ِٓ هٌٚز ثٌَاٍَُا فٟ فجي 

صنو١و ثٌضْؾ١ًا إىٔج دجصنجى ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذز صؾجٖ صٍه ثٌْف١ٕز. ٠ٚؾٍٛ ٌوٌٚز ثٌَاٍَُ  ْ صنىْ ٌٍوٌٚز ثٌطجٌذز دئؽٌثءثس 

 :ِٕٙج

 ) ( ثعض٩ء ثٌْف١ٕز؛

 )ح( صفض١ٔ ثٌْف١ٕز؛

)ػ( ثصنجى ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذز إٍثء ثٌْف١ٕز ِٚج صقٍّٗ عٍٝ ِضٕٙج ِٓ  ٕنجٗ ٚدٞجةعا فْذّج صنىْ دٗ هٌٚز ثٌَاٍَُا إىث 

 .ٚؽو ه١ًٌ ٠غذش  ْ ثٌْف١ٕز صاًّ فٟ ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ عٓ ٠ٌٟك ثٌذقٌ

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر هٌٚز ثٌَاٍَُ ثٌّا١ٕز عٍٝ ٚؽٗ ثٌٌْعز دٕضجةؼ  8صذٍغ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ صضَّني  ٞ صود١ٌ ٚفمج ٌٍفمٌر  -3

 .ىٌه ثٌضود١ٌ

صْضؾ١خ ثٌوٌٚز ثٌطٌف هْٚ إدطجء ٤ٞ ٍٟخ ٠ٌه ِٓ هٌٚز ٌٟف  مٌٜ ٌضم٠ٌٌ ِج إىث وجٔش ثٌْف١ٕز ثٌضٟ صّوعٟ  ٔٙج  -3

 .ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر 8ِْؾٍز ٌو٠ٙج  ٚ صٌفع َعٍَّٙج ٠قك ٌٙج ىٌها ٚ ْ صْضؾ١خ ٤ٞ ٍٟخ ثّضتيثْ ٠ُموََّ ٚفمج ٌٍفمٌر 

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا  ْ صؾاً إٙوثً ث٦ىْ ثٌٚجهً عٕٙج ٌِ٘ٛٔج دٌٖٟٚ  ٠1ؾٍٛ ٌوٌٚز ثٌَاٍَُا ثصْجلج ِع ثٌّجهر  -2

صضفك ع١ٍٙج ِع ثٌوٌٚز ثٌطجٌذزا دّج ف١ٙج ثٌٌٖٟٚ ثٌّضاٍمز دجٌّْؤ١ٌٚز ِٚوٜ ِج ١ّضني ِٓ صوثد١ٌ فا١ٍز. ٨ٚ صضني 

ثٌوٌٚز ثٌطٌف  ٞ صوثد١ٌ إٝجف١ز هْٚ إىْ ٠ٌٙـ ِٓ هٌٚز ثٌَاٍَُا دجّضغٕجء ثٌضوثد١ٌ ث٠ًٌٌٚٞز ٦ٍثٌز مطٌ ١ٕٚه عٍٝ 

 .ف١جر ث٤ٕنجٗ  ٚ ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕذغمز ِٓ ثصفجلجس عٕجة١ز  ٚ ِضاوهر ث٤ٌٟثف صضًٚ دجٌّٛٝٛع

صا١ٓ وً هٌٚز ٌٟف ٍّطز  ٚا عٕو ثًٌٌٞٚرا ٍّطجس صضٍمٝ ٍٟذجس ثٌّْجعور ٍٟٚذجس صنو١و صْؾ١ً ثٌْف١ٕز  ٚ  -3

فمٙج فٟ ًفع عٍّٙجا ٍٟٚذجس ث٨ّضتيثْ دجصنجى ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذزا ٚصٌه عٍٝ صٍه ثٌطٍذجس. ٚصنطٌ ؽ١ّع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف 

 .ث٤مٌٜ ديٌه ثٌضا١١ٓا عٓ ٠ٌٟك ث١ِ٤ٓ ثٌاجَا فٟ غْٞٛ ٌٕٙ ٚثفو ِٓ صج٠ًل ثٌضا١١ٓ

إىث صٛثفٌس ٌٍوٌٚز ثٌطٌف  ّذجح ٚؽ١ٙـز ٩ٌٕضذـجٖ فٟ  ْ إفوٜ ثٌْفـٓ ٝجٌاز فٟ ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ عٓ ٠ٌٟك  -1
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ثٌذقٌا ٨ٚ صقًّ  ٠ز ؽ١ْٕز  ٚ ًدّج ُؽاٍـش ٕذ١ٙز دْف١ٕز ١ٌِ ٌٙج ؽ١ْٕزا ؽجٍ ٌٙج  ْ صاضٍٟ صٍه ثٌْف١ٕز ٚصفضٖٙج. 

 .ٚإىث ُعغٌ عٍٝ ه١ًٌ ٠ؤوو ث٨ٕضذجٖا صضني ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذز ٚفمج ٌٍمج١ٔٛٔٓ ثٌوثمٍٟ ٚثٌوٌٟٚ ىٚٞ ثٌٍٚز

 3ثٌّجهر 

 ٌٕٟٚ ٚلجة١ز

 

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا صقٌٗ صٍه ثٌوٌٚز  2عٕوِج صضَّني إفوٜ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف صوثد١ٌ ٝو ّف١ٕز ِجا ٚفمج ٌٍّجهر  -0

 :ثٌطٌف عٍٝ

 ) (  ْ صىفً ٩ِّز ث٤ٕنجٗ ثٌّٛؽٛه٠ٓ عٍٝ ِضٕٙج ِٚاجٍِضُٙ ِاجٍِز إْٔج١ٔز؛

 )ح(  ْ صنمي دا١ٓ ث٨عضذجً ثٌٛثؽخ ًٌٝٚر عوَ صا٠ٌٜ  ِٓ ثٌْف١ٕز  ٚ فٌّٛضٙج ٌٍنطٌ؛

)ػ(  ْ صنمي دا١ٓ ث٨عضذجً ثٌٛثؽخ ًٌٝٚر عوَ ثٌّْجُ دجٌّٚجٌـ ثٌضؾج٠ًز  ٚ ثٌمج١ٔٛٔز ٌوٌٚز ثٌَاٍَُ  ٚ  ٞ هٌٚز 

  مٌٜ ىثس ٍِٚقز؛

 .)ه(  ْ صىفًا فٟ فوٚه ث٦ِىج١ٔجس ثٌّضجفزا  ْ ٠ىْٛ  ٞ صود١ٌ ٠ُضَّني دٖنْ ثٌْف١ٕز ١ٍّّج ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌذ١ت١ز

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي لجةّز عٍٝ غ١ٌ  ّجُا صاٛٛ ثٌْف١ٕز  2عٕوِج ٠غذش  ْ  ّذجح ثٌضوثد١ٌ ثٌّضنير ع٩ّ دجٌّجهر  -8

غ ثٌضوثد١ٌ ثٌّضَّنير ِّٛ  .عٓ  ٞ مْجًر  ٚ ًٌٝ لو ٠ىْٛ ٌقك دٙجا ٠ٌٕطز  ٨ صىْٛ ثٌْف١ٕز لو ثًصىذش  ٞ فاً ٠ْ

 :فٟ  ٞ صود١ٌ ٠ُضَّني  ٚ ٠ُاضّو  ٚ ٠ُٕفَّي ٚفمج ٌٙيث ثٌفًٚا ٠ٌٛٝ ث٨عضذجً ثٌٛثؽخ ًٌٌٞٚر عوَ ث٦م٩ي  ٚ ثٌّْجُ -3

  ) ( دقمٛق ثٌوٚي ثٌّٖجٟتز ٚثٌضَثِجصٙج ِّٚجًّضٙج ٠٨ٌٛضٙج ثٌمٞجة١ز ٚفمج ٌمجْٔٛ ثٌذقجً ثٌوٌٟٚ؛

)ح(  ٚ د٩ٚف١ز هٌٚز ثٌَاٍَُ فٟ ِّجًّز ث٠٨ٌٛز ثٌمٞجة١ز ٚث١ٌْطٌر فٟ ثٌٖؤْٚ ث٦هث٠ًز ٚثٌضم١ٕز ٚث٨ؽضّجع١ز 

 .ثٌّضاٍمز دجٌْف١ٕز

٨ ٠ؾٍٛ ثصنجى  ٞ صود١ٌ فٟ ثٌذقٌ ع٩ّ دٙيث ثٌفًٚ إ٨ ِٓ ؽجٔخ ّفٓ فٌد١ز  ٚ ٟجةٌثس عْى٠ٌز  ٚ ّفٓ  ٚ  -3

ٌز ديٌه ّٛ  .ٟجةٌثس  مٌٜ صقًّ ع٩ِجس ٚثٝقز ٠ًْٚٙ صذ١ٓ وٛٔٙج فٟ موِز فى١ِٛز ٚ ٔٙج ِن

 ثٌّٕع ٚثٌضاجْٚ ٚثٌضوثد١ٌ ث٤مٌٜ -عجٌغج

 01ثٌّجهر 

 ثٌّاٍِٛجس

 

ِٓ ث٨صفجل١زا ٚصقم١مج ٤٘وثف ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا صقٌٗ ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا ٚدنجٙز  82ٚ 81هْٚ ِْجُ دجٌّجهص١ٓ  -0

ح عذٌ٘ج ثٌّٙجؽٌْٚا عٍٝ  ْ صضذجهي ف١ّج د١ٕٙجا ٚفمج  ٌّ صٍه ثٌضٟ ٌٙج فوٚه ِٖضٌوز  ٚ ثٌضٟ صمع عٍٝ ثٌوًٚح ثٌضٟ ٠ٙ

 :ٌٕعّٙج ثٌمج١ٔٛٔز ٚث٦هث٠ًز ثٌوثم١ٍزا  ٞ ِاٍِٛجس ىثس ٍٙز دنًِٛ ِغً

) ( ٔمجٟ ث٨ٔط٩ق ٚثٌّمٚوا ٚويٌه ثٌوًٚح ٚثٌٕجل١ٍٓ ّٚٚجةً ثٌٕمًا ثٌّاٌٚف  ٚ ثٌّٖضذٗ فٟ  ٔٙج صْضنوَ ِٓ ؽجٔخ 

 ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي؛ 3ؽّجعز إؽٌث١ِز ِٕعّز ٝجٌاز فٟ ثٌٍْٛن ثٌّذ١ّٓ فٟ ثٌّجهر 

)ح( ٠ٛ٘ز ٚ ّج١ٌخ عًّ ثٌضٕع١ّجس  ٚ ثٌؾّجعجس ث٦ؽٌث١ِز ثٌّٕعّز ثٌّاٌٚف  ٚ ثٌّٖضذٗ فٟ  ٔٙج ٝجٌاز فٟ ثٌٍْٛن 

 ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي؛ 3ثٌّذ١ّٓ فٟ ثٌّجهر 

)ػ( ٙقز ٚعجةك ثٌْفٌ ثٌٚجهًر عٓ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ٩ِّٚضٙج ِٓ ف١ظ ثٌٖىًا ٚويٌه ٌّلز ّٔجىػ ٚعجةك ّفٌ  ٚ 

 ٠ٛ٘ز  ٚ ِج ٠ضًٚ ديٌه ِٓ إّجءر ثّضاّجٌٙج؛

)ه( ّٚجةً ٚ ّج١ٌخ إمفجء ث٤ٕنجٗ ٚٔمٍُٙا ٚصق٠ٌٛ ٚعجةك ثٌْفٌ  ٚ ث٠ٌٛٙز ثٌّْضاٍّز فٟ ثٌٍْٛن ثٌّذ١ّٓ فٟ ثٌّجهر 

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  ٚ ثّضْٕجمٙج  ٚ ف١جٍصٙج دًٚٛر غ١ٌ ٌِٖٚعزا  ٚ غ١ٌ ىٌه ِٓ  ٕىجي إّجءر ثّضاّجٌٙجا  3

 ّٚذً وٖف صٍه ثٌّٛجةً ٚث٤ّج١ٌخ؛

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  3)٘ـ( ثٌنذٌثس ثٌض٠ٌٖا١ز ٚثٌّّجًّجس ٚثٌضوثد١ٌ ثٌٌث١ِز إٌٝ ِٕع ثٌٍْٛن ثٌّذ١ّٓ فٟ ثٌّجهر 

 ِٚىجفقضٗ؛

)ٚ( ثٌّاٍِٛجس ثٌا١ٍّز ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌّف١ور ٤ؽَٙر إٔفجى ثٌمجْٔٛا دل١ز صا٠ََ لوًر داٞٙج ثٌذاٜ عٍٝ ِٕع ثٌٍْٛن 

 .ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٚوٖفٗ ٚثٌضقٌٞ عٕٗ ٩ِٚفمز ثٌّض١ًٟٛٓ ف١ٗ 3ثٌّذ١ّٓ فٟ ثٌّجهر 

صّضغً ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ صضٍمٝ ِاٍِٛجس ٤ٞ ٍٟخ ِٓ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ  ًٍّش صٍه ثٌّاٍِٛجس ٠ٞع ل١ٛهث عٍٝ  -8

 .ثّضاّجٌٙج
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 00ثٌّجهر 

 ثٌضوثد١ٌ ثٌقوٚه٠ز

 

هْٚ ث٦م٩ي دجٌضاٙوثس ثٌو١ٌٚز ف١ّج ٠ضاٍك دق٠ٌـز فٌوز ثٌٕجُا صاٍَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌٞٛثد٠ ثٌقوٚه٠ز إٌٝ  لٚٝ  -0

 .فو ِّىٓا دموً ِج ٠ىْٛ ىٌه ٠ًٌٚٝج ٌّٕع ٚوٖف ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ

صاضّو وً هٌٚز ٌٟف صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز  ٚ صوثد١ٌ  مٌٜ ِٕجّذز ٌىٟ صّٕعا إٌٝ  لٚٝ فو ِّىٓا ثّضنوثَ ّٚجةً ثٌٕمً  -8

 .ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي 3) ( ِٓ ثٌّجهر  0ثٌضٟ ٠ٖلٍٙج ثٌٕجلٍْٛ ثٌضؾج٠ًْٛ فٟ ثًصىجح ثٌفاً ثٌّؾٌَ ٚفمج ٌٍفمٌر 

صًّٖ صٍه ثٌضوثد١ٌا عٕو ث٨لضٞجءا ٚهْٚ ث٦م٩ي دج٨صفجل١جس ثٌو١ٌٚز ثٌّٕطذمزا إًّجء ثٌضَثَ ثٌٕجل١ٍٓ ثٌضؾج١٠ًٓا دّج  -3

فٟ ىٌه  ٞ ٌٕوز ٔمً  ٚ ِجٌه  ٚ ِّٖلً  ٞ ١ٍّٚز ٔمًا دجٌضنوو ِٓ  ْ وً ثٌٌوجح ٠قٍّْٛ ٚعجةك ثٌْفٌ ث٠ًٌٌٚٞز 

 .ٌومٛي ثٌوٌٚز ثٌّْضمذٍز

صضني وً هٌٚز ٌٟف ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌٍِزا ٚفمج ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟا ٌفٌٛ ؽَثءثس فٟ فج٨س ث٦م٩ي دج٨ٌضَثَ ثٌّذ١ّٓ فٟ  -3

 .ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر 3ثٌفمٌر 

صٕعٌ وً هٌٚز ٌٟف فٟ ثصنجى صوثد١ٌ صّْـا ٚفمج ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟا داوَ ثٌّٛثفمز عٍٝ همٛي ث٤ٕنجٗ  -2

١ٟٓ فٟ ثًصىجح  فاجي ِؾٌِز ٚفمج ٌٙيث ثٌذٌٚصٛوٛيا  ٚ إٌلجء صن١ٌٕثس ّفٌُ٘ ًِّ  .ثٌّضٛ

ِٓ ث٨صفجل١ـزا صٕعٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ صا٠ََ ثٌضاجْٚ ف١ّج د١ٓ  ؽَٙر ٌِثلذز ثٌقوٚها  81هْٚ ثٌّْجُ دجٌّجهر  -3

 .ٚىٌه دّٛجةً ِٕٙج إٖٔجء لٕٛثس ِذجٌٕر ٩ٌصٚجي ٚثٌّقجفعز ع١ٍٙج

 08ثٌّجهر 

  ِٓ ٌِٚثلذز ثٌٛعجةك

 

 :صضني وً هٌٚـز ٌٟف ِج لو ٠ٍـََ ِٓ صوثد١ٌا فٟ فـوٚه ث٦ِىج١ٔجس ثٌّضجفـزا ٌّٞجْ ِج ٠ٍٟ

) (  ْ صىْٛ ٚعجةك ثٌْفٌ  ٚ ث٠ٌٛٙز ثٌضٟ صٚوً٘ج ىثس ٔٛع١ز ٠ٚاخ ِاٙج إّجءر ثّضاّجي صٍه ثٌٛعجةك  ٚ ص٠ٌَٚ٘ج  ٚ 

  صق٠ٌٛ٘ج  ٚ صم١ٍو٘ج  ٚ إٙوثً٘ج دًٚٛر غ١ٌ ٌِٖٚعز؛

)ح( ٩ِّز ٚ ِٓ ٚعجةك ثٌْفٌ  ٚ ث٠ٌٛٙز ثٌضٟ صٚوً٘ج ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ٚ ثٌضٟ صٚوً ١ٔجدز عٕٙجا ِٕٚع إعوثه٘ج 

 .ٚإٙوثً٘ج ٚثّضاّجٌٙج دًٚٛر غ١ٌ ٌِٖٚعز

 03ثٌّجهر 

 ٌٕع١ز ثٌٛعجةك ٩ٙٚف١ضٙج

 

صذجهً ثٌوٌٚز ثٌطٌفا دٕجء عٍٝ ٍٟخ هٌٚز ٌٟف  مٌٜا إٌٝ ثٌضقمكا ٚفمج ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟا ٚفٟ غْٞٛ فضٌر ١ٍِٕز 

ِامٌٛزا ِٓ ٌٕع١ز ٩ٙٚف١ز ٚعجةك ثٌْفٌ  ٚ ث٠ٌٛٙز ثٌضٟ  ُٙوًس  ٚ ٠َُعُ  ٔٙج  ُٙوًس دجّّٙج ٠ُٖٚضذٗ فٟ  ٔٙج 

 .ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي 3صْضاًّ ٤غٌثٛ ثٌم١جَ دجٌٍْٛن ثٌّذ١ّٓ فٟ ثٌّجهر 

 03ثٌّجهر 

 ثٌضو٠ًخ ٚثٌضاجْٚ ثٌضمٕٟ

 

ِّٚ٘ ٌّٛظفٟ ثٌٙؾـٌر ٚغ١ٌ٘ـُ ِٓ ثٌّٛظف١ٓ ثٌّنض١ٚٓ فٟ ِؾجي  -0 ٍ ثٌضو٠ًـخ ثٌّضن َِّ صٛفٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ٚ صا

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٚفٟ ثٌّاجٍِز ث٦ْٔج١ٔز ٌٍّٙجؽ٠ٌٓ ثٌي٠ٓ ٠ىْٛٔٛ ٘وفج ٌيٌه  3ِٕع ثٌٍْٛن ثٌّذ١ّٓ فٟ ثٌّجهر 

 .ثٌٍْٛنا ِع ثفضٌثَ فمٛلُٙ وّج ٟ٘ ِذ١ّٕز فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي

صضاجْٚ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ف١ّج د١ٕٙج ِٚع ثٌّٕعّجس ثٌو١ٌٚز ثٌّنضٚز ٚثٌّٕعّجس غ١ٌ ثٌقى١ِٛز ّٚجةٌ ثٌّٕعّجس ىثس  -8

ثٌٍٚز ٚعٕجٌٙ ثٌّؾضّع ثٌّؤٟ ث٤مٌٜا فْخ ث٨لضٞجءا ّٝجٔج ٌضٛف١ٌ صو٠ًخ ٌٍاج١ٍِٓ فٟ  لج١ٌّٙج دّج ٠ىفٟ ٌّٕع 

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ِٚىجفقضٗ ٚثٌمٞجء ع١ٍٗ ٚفّج٠ز فمٛق ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ثٌي٠ٓ ٠ىْٛٔٛ  3ثٌٍْٛن ثٌّذ١ّٓ فٟ ثٌّجهر 

 :٘وفج ٌيٌه ثٌٍْٛن. ٠ًّٖٚ ٘يث ثٌضو٠ًخ

 ) ( صا٠ََ  ِٓ ٚعجةك ثٌْفٌ ٚصق١ْٓ ٔٛع١ضٙج؛

ف عٍٝ ٚعجةك ثٌْفٌ  ٚ ث٠ٌٛٙز ثًٌَّٚر ٚوٖفٙج؛ ٌُّ  )ح( ثٌضا
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)ػ( ؽّع ثٌّاٍِٛجس ث٨ّضنذج٠ًز ثٌؾٕجة١زا مٚٛٙج ثٌّضاٍمز دىٖف ٠ٛ٘ز ثٌؾّجعجس ث٦ؽٌث١ِز ثٌّٕعّز ثٌّاٌٚف 

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  ٚ ثٌّٖضذٗ فٟ  ٔٙج ٝجٌاز ف١ٗا ٚث٤ّج١ٌخ ثٌّْضنوِز  3 ٔٙج ٝجٌاز فٟ ثٌٍْٛن ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌّجهر 

د١ٓا ٚإّجءر ثّضاّجي ٚعجةك ثٌْفٌ  ٚ ث٠ٌٛٙز ٤غٌثٛ ثٌٍْٛن ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌّجهر  ٌَّ ا ّٚٚجةً 3فٟ ٔمً ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ثٌّٙ

 ث٦مفجء ثٌّْضنوِز فٟ ص٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓ؛

د١ٓ عٕو ٔمجٟ ثٌومٛي ٚثٌنٌٚػ ثٌضم١ٍو٠ز ٚغ١ٌ ثٌضم١ٍو٠ز؛ ٌَّ  )ه( صق١ْٓ إؽٌثءثس ثٌىٖف عٓ ث٤ٕنجٗ ثٌّٙ

 .)٘ـ( ثٌّاجٍِز ث٦ْٔج١ٔز ٌٍّٙجؽ٠ٌٓ ْٚٙٛ فمٛلُٙ وّج ٟ٘ ِذ١ّٕز فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي

صٕعٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ ٌو٠ٙج مذٌر فٟ ٘يث ثٌّؾجي فٟ صمو٠ُ ِْجعور صم١ٕز إٌٝ ثٌوٚي ثٌضٟ ٠ىغٌ ثّضنوثِٙج وذٍوثْ  -3

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي. ٚصذيي ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  3ِٕٖن  ٚ عذًٛ ٥ٌٕنجٗ ثٌي٠ٓ ٠ىْٛٔٛ ٘وفج ٌٍٍْٛن ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌّجهر 

لٚجًٜ ؽٙو٘ج ٌضٛف١ٌ ثٌّٛثًه ث٩ٌٍِزا وجٌٌّوذجس ٚثٌٕعُ ثٌقجّٛد١ز ٚ ؽَٙر فق٘ ثٌٛعجةكا ٌّىجفقز ثٌٍْٛن ثٌّذ١ٓ 

 .3فٟ ثٌّجهر 

 02ثٌّجهر 

 صوثد١ٌ ثٌّٕع ث٤مٌٜ

 

صضني وً هٌٚز ٌٟف صوثد١ٌ ٌّٞجْ ل١جِٙج دضٛف١ٌ  ٚ صا٠ََ دٌثِؼ إع١ِ٩ز ٠ٌَجهر ثٌٛعٟ ثٌاجَ دنْ ثٌٍْٛن ثٌّذ١ّٓ  -0

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٘ٛ ٖٔجٟ إؽٌثِٟ وغ١ٌث ِج صٌصىذٗ ؽّجعجس إؽٌث١ِز ِٕعّز دٙوف ثٌٌدـا ٚ ٔٗ ٠ْذِّخ  3فٟ ثٌّجهر 

 .ِنجٌٟ ٕو٠ور ٌٍّٙجؽ٠ٌٓ ثٌّا١١ٕٓ

ِٓ ث٨صفجل١زا صضاجْٚ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ١ِوثْ ث٦ع٩َ دٙوف ثٌق١ٌٍٛز هْٚ ٚلٛع ثٌّٙجؽ٠ٌٓ  30ٚفمج ٌٍّجهر  -8

 .ثٌّقض١ٍّٓ ٝقج٠ج ٌٍؾّجعجس ث٦ؽٌث١ِز ثٌّٕعّز

ٍا فْخ ث٨لضٞجءا ثٌذٌثِؼ ث٦ّٔجة١ز ٚثٌضاجْٚ عٍٝ ثٌٚا١و ثٌٟٕٟٛ ٚث٦ل١ٍّٟ  -3 َِّ صٌٚػ وً هٌٚز ٌٟف  ٚ صا

ٚثٌوٌٟٚا ِع ٌِثعجر ثٌٛثلع ث٨ؽضّجعٟ ث٨لضٚجهٞ ٌٍٙؾٌرا ٚإ٩٠ء ث٘ضّجَ مجٗ ٌٍّٕجٟك ثٌٞا١فز ثلضٚجه٠ج 

 .ث٨لضٚجه٠ز ثٌؾي٠ًز ٌض٠ٌٙخ ثٌّٙجؽ٠ٌٓا ِغً ثٌفمٌ ٚثٌضنٍف -ٚثؽضّجع١جا ِٓ  ؽً ِىجفقز ث٤ّذجح ث٨ؽضّجع١ز 

 03ثٌّجهر 

 صوثد١ٌ ثٌقّج٠ز ٚثٌّْجعور

 

ٌوٜ صٕف١ي ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا صضني وً هٌٚز ٌٟفا دّج ٠ضْك ِع ثٌضَثِجصٙج دّمضٞٝ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚا وً ثٌضوثد١ٌ  -0

ثٌّٕجّذزا دّج فٟ ىٌه ّٓ ثٌض٠ٌٖاجس عٕو ث٨لضٞجءا ٌْٚٛ ٚفّج٠ز فمٛق ث٤ٕنجٗ ثٌي٠ٓ ٠ىْٛٔٛ ٘وفج ٌٍٍْٛن 

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا فْذّج ٠ّٕقُٙ إ٠ج٘ج ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌّٕطذكا ٚدنجٙز ثٌقك فٟ ثٌق١جر  3ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌّجهر 

 .ٚثٌقك فٟ عوَ ثٌنٞٛع ٌٍضاي٠خ  ٚ غ١ٌٖ ِٓ  ٕىجي ثٌّاجٍِز  ٚ ثٌامٛدز ثٌمج١ّز  ٚ ث٩ٌإْٔج١ٔز  ٚ ث١ٌّٕٙز

صضني وً هٌٚز ٌٟف ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕجّذز ٌىٟ صٛفٌِّ ٌٍّٙجؽ٠ٌٓ فّج٠ز ٩ِةّز ِٓ ثٌإف ثٌيٞ ٠ّىٓ  ْ ٠ٍَّْ٠ ع١ٍُٙا  -8

 .ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي 3ّٛثء ِٓ ؽجٔخ  فٌثه  ٚ ؽّجعجسا دْذخ وُٛٔٙ ٘وفج ٌٍٍْٛن ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌّجهر 

ٌّٛ ف١جصُٙ  ٚ ٩ِّضُٙ ٌٍنطٌ دْذخ وُٛٔٙ ٘وفج  -3 صٛفٌ وً هٌٚز ٌٟف ثٌّْجعور ثٌّٕجّذز ٌٍّٙجؽ٠ٌٓ ثٌي٠ٓ صضا

 .ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي 3ٌٍٍْٛن ثٌّذ١ّٓ فٟ ثٌّجهر 

 .ٌوٜ صطذ١ك  فىجَ ٘يٖ ثٌّجهرا صنمي ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ث٨عضذجً ِج ٌٍْٕجء ٚث٤ٟفجي ِٓ ثفض١جؽجس مجٙز -3

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا صضم١و وً هٌٚز ٌٟف دجٌضَثِجصٙج  3فٟ فجي ثفضؾجٍ ٕن٘ وجْ ٘وفج ٌٍْٛن ِذ١ّٓ فٟ ثٌّجهر  -2

(ا ف١غّج صٕطذكا دّج ف١ٙج ِج ٠ضاٍك دج٩ٟع ثٌٖن٘ ثٌّإٟا هْٚ إدطجءا 0دّمضٞٝ ثصفجل١ز ف١١ٕج ٌٍا٩لجس ثٌم١ٍٕٚز)

 .عٍٝ ث٤فىجَ ثٌّضاٍمز دئد٩غ ثٌّٛظف١ٓ ثٌم١١ٍٕٚٓ ٚث٨صٚجي دُٙ

 01ثٌّجهر 

 ث٨صفجلجس ٚثٌضٌص١ذجس

 

 :صٕعٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ إدٌثَ ثصفجلجس عٕجة١ز  ٚ إل١ّ١ٍز  ٚ صٌص١ذجس صٕف١ي٠ز  ٚ ِيوٌثس صفجُ٘ صْضٙوف ِج ٠ٍٟ

 ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي؛  ٚ 3) ( صقو٠و  ْٔخ ٚ ٔؾع ثٌضوثد١ٌ ٌّٕع ِٚىجفقز ثٌٍْٛن ثٌّذ١َّٓ فٟ ثٌّجهر 

 .)ح( صا٠ََ  فىجَ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ف١ّج د١ٕٙج
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 02ثٌّجهر 

د١ٓ ٌَّ  إعجهر ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ثٌّٙ

 

غ ٌٗ  ٚ غ١ٌ ِامٛيا إعجهر ثٌٖن٘ ثٌيٞ ٠ىْٛ ٘وفج  -0 ِّٛ ٌِّْ ٚصمذًا هْٚ إدطجء ٨ ِْ صٛثفك وً هٌٚز ٌٟف عٍٝ  ْ ص١

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا ٚثٌيٞ ٘ٛ ِٓ ًعج٠ج٘ج  ٚ ٠ضّضَّع دقك ث٦لجِز ثٌوثةّز فٟ إل١ٍّٙج ٚلش  3ٌٍٍْٛن ثٌّذ١َّٓ فٟ ثٌّجهر 

 .إعجهصٗ

ِٓ ٘يث  3صٕعٌ وً هٌٚز ٌٟف فٟ إِىج١ٔز ص١ْ١ٌ ٚلذٛي إعجهر  ٞ ٕن٘ ٠ىْٛ ٘وفج ٌٍٍْٛن ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌّجهر  -8

 .ثٌذٌٚصٛوٛي ٠ٚضّضع دقك ث٦لجِز ثٌوثةّز فٟ إل١ٍّٙج ٚلش همٌٛٗ ثٌوٌٚز ثٌّْضمذٍز ٚفمج ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ

غ ٌٗ  ٚ غ١ٌ  -3 ِّٛ دٕجء عٍٝ ٍٟخ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌّْضمذٍزا صضقمك ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخا هْٚ إدطجء ٨ ِْ

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ِٓ ًعج٠ج٘ج  ٚ ٠ضّضع  3ِامٛيا ِّج إىث وجْ ثٌٖن٘ ثٌيٞ ٠ىْٛ ٘وفج ٌٍٍْٛن ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌّجهر 

 .دقك ث٦لجِز ثٌوثةّز فٟ إل١ٍّٙج

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ١ٌْٚش ٌو٠ٗ ٚعجةك  3ص١ْ١ٌث ٦عجهر ثٌٖن٘ ثٌيٞ ٠ىْٛ ٘وفج ٌٍٍْٛن ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌّجهر  -3

ٙق١قزا صٛثفك ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ ٠ىْٛ ىٌه ثٌٖن٘ ِٓ ًعج٠ج٘ج  ٚ ٠ضّضع دقك ث٦لجِز ثٌوثةّز فٟ إل١ٍّٙج عٍٝ  ْ 

صٚوًا دٕجء عٍٝ ٍٟخ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌّْضمذٍزا ِج لو ٠ٍََ ِٓ ٚعجةك ّفٌ  ٚ  ٞ إىْ آمٌ ٌضّى١ٓ ىٌه ثٌٖن٘ ِٓ 

 .ثٌْفٌ إ١ٌٙج ٚهمٌٛٗ إل١ٍّٙج ِؾوهث

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي وً ثٌضوثد١ٌ  3صضني وً هٌٚز ٌٟف ِا١ٕز دئعجهر ٕن٘ ٠ىْٛ ٘وفج ٌٍٍْٛن ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌّجهر  -2

 .ث٩ٌٍِز ٌضٕف١ي ث٦عجهر عٍٝ ٔقٛ ِٕعُ ِٚع إ٩٠ء ث٨عضذجً ثٌٛثؽخ ٩ٌِْز ىٌه ثٌٖن٘ ٚوٌثِضٗ

 .٠ؾٍٛ ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صضاجْٚ ِع ثٌّٕعّجس ثٌو١ٌٚز ثٌّنضٚز فٟ صٕف١ي ٘يٖ ثٌّجهر -3

٨ صِّ ٘يٖ ثٌّجهر دنٞ فك ٠ّٕقٗ  ٞ لجْٔٛ هثمٍٟ ٌوٜ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌّْضمذٍز ٥ٌٕنجٗ ثٌي٠ٓ ٠ىْٛٔٛ ٘وفج  -1

 .ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي 3ٌٍٍْٛن ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌّجهر 

٨ صنً ٘يٖ ثٌّجهر دج٨ٌضَثِجس ثٌّذٌِز فٟ إٟجً  ٞ ِاج٘ور  مٌٜ ِٕطذمزا عٕجة١ز  ٚ ِضاوهر ث٤ٌٟثفا  ٚ  ٞ ثصفجق  -2

 3 ٚ صٌص١خ صٕف١يٞ آمٌ ِاّٛي دٗ ٠قىُا و١ٍج  ٚ ؽَة١جا إعجهر ث٤ٕنجٗ ثٌي٠ٓ ٠ىْٛٔٛ ٘وفج ٌٍٍْٛن ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌّجهر 

 .ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي

  فىجَ مضج١ِز -ًثداج

 03ثٌّجهر 

 ٌٕٟ ٚلج٠ز

 

١ٌِ فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ِج ٠ِّ دْجةٌ ثٌقمٛق ٚث٨ٌضَثِجس ٚثٌّْؤ١ٌٚجس ٌٍوٚي ٚث٤فٌثه دّمضٞٝ ثٌمجْٔٛ  -0

( 3)0320ثٌوٌٟٚا دّج فٟ ىٌه ثٌمجْٔٛ ث٦ْٔجٟٔ ثٌوٌٟٚ ٚثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ٌقمٛق ث٦ْٔجْا ٚمٚٛٙج ثصفجل١ز عجَ 

 .( ثٌنج١ٙٓ دٛٝع ث٩ٌؽت١ٓا ف١غّج ثٔطذمجا ِٚذو  عوَ ث٦عجهر لٌْث ثٌٛثًه ف١ّٙج3)0331ٚدٌٚصٛوٛي عجَ 

ٌَّْ ٚصطذَّك ثٌضوثد١ٌ ثٌّذ١ّٕز فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي عٍٝ ٔقٛ ٨ ٠ٕطٛٞ عٍٝ ص١١َّ صؾجٖ ث٤ٕنجٗ دْذخ وُٛٔٙ ٘وفج  -8 صُف

ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي. ٠ٚىْٛ صف١ٌْ ٚصطذ١ك صٍه ثٌضوثد١ٌ ِضْمج ِع ِذجها عوَ ثٌض١١َّ  3ٌٍْٛن ِذ١ّٓ فٟ ثٌّجهر 

 .ثٌّاضٌف دٙج ه١ٌٚج

 81ثٌّجهر 

 ص٠ْٛز ثٌَٕثعجس

 

 .صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ ص٠ْٛز ثٌَٕثعجس ثٌّضاٍمز دضف١ٌْ  ٚ صطذ١ك ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ِٓ م٩ي ثٌضفجٚٛ -0

٠اٌٛ  ٞ َٔثع ٠ٕٖن د١ٓ هٌٚض١ٓ  ٚ  وغٌ ِٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دٖنْ صف١ٌْ  ٚ صطذ١ك ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا ٚصضاّيً  -8

. ص٠ْٛضٗ عٓ ٠ٌٟك ثٌضفجٚٛ فٟ غْٞٛ فضٌر ١ٍِٕز ِامٌٛزا عٍٝ ثٌضقى١ُا دٕجء عٍٝ ٍٟخ إفوٜ صٍه ثٌوٚي ث٤ٌٟثف

ٚإىث ٌُ صضّىٓ صٍه ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا داو ّضز  ٌٕٙ ِٓ صج٠ًل ٍٟخ ثٌضقى١ُا ِٓ ث٨صفجق عٍٝ صٕع١ُ ثٌضقى١ُا ؽجٍ ٤ٞ 

 .ِٓ صٍه ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صق١ً ثٌَٕثع إٌٝ ِقىّز ثٌاوي ثٌو١ٌٚز دطٍخ ٚفمج ٌٍٕعجَ ث٤ّجّٟ ٌٍّقىّز

٠ؾٍٛ ٌىً هٌٚز ٌٟف  ْ صآٍا ٚلش ثٌضٛل١ع  ٚ ثٌضٚو٠ك عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  ٚ لذٌٛٗ  ٚ إلٌثًٖ  ٚ ث٨ّٔٞجَ   -3

ِٓ ٘يٖ  8ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر. ٨ٚ ٠ؾٍٛ إٌَثَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ث٤مٌٜ دجٌفمٌر  8إ١ٌٗا  ٔٙج ٨ صاضذٌ ٔفْٙج ٍَِِز دجٌفمٌر 
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 .ثٌّجهر صؾجٖ  ٞ هٌٚز ٌٟف  دوس ِغً ٘يث ثٌضقفع

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر  ْ صْقخ ىٌه ثٌضقفع فٟ  ٞ ٚلش دئٕاجً ٠ّٛؽٗ  ٠3ؾٍٛ ٤ٞ هٌٚز ٌٟف صذوٞ صقفعج ٚفمج ٌٍفمٌر  -3

 .إٌٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور

  80ثٌّجهر 

 ثٌضٛل١ع ٚثٌضٚو٠ك ٚثٌمذٛي ٚث٦لٌثً ٚث٨ّٔٞجَ

 

فٟ  8111وجْٔٛ ث٤ٚي/ ه٠ّْذٌ  02إٌٝ  ٠08ُفضـ دجح ثٌضٛل١ع عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  ِجَ ؽ١ّع ثٌوٚي ِٓ  -0

 .8118وجْٔٛ ث٤ٚي/ه٠ّْذٌ  08دج١ٌٌِٛا إ٠طج١ٌجا عُ فٟ ِمٌ ث٤ُِ ثٌّضقور د٠ٛ١ًٕٛن فضٝ 

٠ُفضـ دجح ثٌضٛل١ع عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  ٠ٞج  ِجَ ثٌّٕعّجس ث٦ل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞا ٠ٌٕطز  ْ صىْٛ هٌٚز  -8

 .ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر 0ٚثفور عٍٝ ث٤لً ِٓ ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ صٍه ثٌّٕعّز لو ٚلّاش عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٚفمج ٌٍفمٌر 

٠نٞع ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٌٍضٚو٠ك  ٚ ثٌمذٛي  ٚ ث٦لٌثً. ٚصٛهع ٙىٛن ثٌضٚو٠ك  ٚ ثٌمذٛي  ٚ ث٦لٌثً ٌوٜ ث١ِ٤ٓ  -3

ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور. ٠ٚؾٍٛ ٤ٞ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ  ْ صٛهع ٙه صٚو٠مٙج  ٚ لذٌٛٙج  ٚ إلٌثً٘ج إىث 

وجٔش لو فاٍش ىٌه هٌٚز ٚثفور عٍٝ ث٤لً ِٓ ثٌوٚي ث٤عٞجء ف١ٙج. ٚصآٍ صٍه ثٌّٕعّز فٟ ٙه صٚو٠مٙج  ٚ لذٌٛٙج  ٚ 

إلٌثً٘ج ٔطجق ثمضٚجٙٙج ف١ّج ٠ضاٍك دجٌّْجةً ثٌضٟ ٠قىّٙج ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي. ٚصذٍغ  ٠ٞج صٍه ثٌّٕعّز ثٌٛه٠ع دنٞ 

 .صاو٠ً ىٞ ٍٙز فٟ ٔطجق ثمضٚجٙٙج

٠فضـ دجح ث٨ّٔٞجَ إٌٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٤ٞ هٌٚز  ٚ  ٞ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ صىْٛ هٌٚز ٚثفور عٍٝ  -3

ث٤لً ِٓ ثٌوٚي ث٤عٞجء ف١ٙج ٌٟفج فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي. ٚصٛهع ٙىٛن ث٨ّٔٞجَ ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور. 

ٚصآٍ  ٞ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞا ٚلش ثّٔٞجِٙجا ٔطجق ثمضٚجٙٙج ف١ّج ٠ضاٍك دجٌّْجةً ثٌضٟ ٠قىّٙج ٘يث 

 .ثٌذٌٚصٛوٛي. ٚصذٍغ  ٠ٞج صٍه ثٌّٕعّز ثٌٛه٠ع دنٞ صاو٠ً ىٞ ٍٙز فٟ ٔطجق ثمضٚجٙٙج

 88ثٌّجهر 

 دوء ثٌٕفجى

 

٠ذو  ٔفجى ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي فٟ ث١ٌَٛ ثٌضْا١ٓ ِٓ صج٠ًل إ٠وثع ثٌٚه ث٤ًدا١ٓ ِٓ ٙىٛن ثٌضٚو٠ك  ٚ ثٌمذٛي  ٚ   -0

ث٦لٌثً  ٚ ث٨ّٔٞجَا عٍٝ  ٨ ٠ذو  ٔفجىٖ لذً دوء ٔفجى ث٨صفجل١ز. ٤ٚغٌثٛ ٘يٖ ثٌفمٌرا ٨ ٠اضذٌ  ٞ ٙه صٛهعٗ ِٕعّز 

 .إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ ٙىج ثٝجف١ج إٌٝ ثٌٚىٛن ثٌضٟ  ٚهعضٙج ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ صٍه ثٌّٕعّز

٠ذو  ٔفجى ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا دجٌْٕذز ٌىً هٌٚز  ٚ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ صّٚوق عٍٝ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي  ٚ  -8

ٖ  ٚ صُٕٞ إ١ٌٗ  ٌّ فٟ ث١ٌَٛ ثٌغ٩ع١ٓ ِٓ صج٠ًل  -داـو إ٠وثع ثٌٚه ث٤ًدا١ٓ ثٌّضاٍك دنٞ ِٓ صٍه ث٦ؽٌثءثس  -صمذٍٗ  ٚ صم

ِٓ ٘يٖ  0إ٠وثع صٍه ثٌوٌٚز  ٚ ثٌّٕعّز ىٌه ثٌٚه ىث ثٌٍٚزا  ٚ فٟ صج٠ًل دوء ٔفجى ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ع٩ّ دجٌفمـٌر 

 .ثٌّجهرا  ٠ّٙج وجْ ث٩ٌفك

 83ثٌّجهر 

 ثٌضاو٠ً

 

داو ثٔمٞجء مِّ ّٕٛثس عٍٝ دوء ٔفجى ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا ٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف فٟ ثٌذٌٚصٛوٛي  ْ صمضٌؿ صاو٩٠ ٌٗا  -0

ٚ ْ صموَ ىٌه ث٨لضٌثؿ إٌٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقورا ثٌيٞ ٠مَٛ دٕجء ع١ٍٗ دئد٩غ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ِٚؤصٌّ ث٤ٌٟثف فٟ 

ث٨صفجل١ز دجٌضاو٠ً ثٌّمضٌؿ دلٌٛ ثٌٕعٌ فٟ ث٨لضٌثؿ ٚثصنجى لٌثً دٖنٔٗ. ٚصذيي ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا 

ً إٌٝ صٛثفك فٟ ث٢ًثء دٖنْ وً صاو٠ًا ٚإىث ِج ثّضٕفوس وً  ّٙ ثٌّؾضّاز فٟ ِؤصٌّ ث٤ٌٟثفا لٚجًٜ ؽٙو٘ج ٌٍضٛ

ثٌؾٙٛه ثٌٌث١ِز إٌٝ صقم١ك صٛثفك ث٢ًثء هْٚ  ْ ٠ضْٕٝ ثٌضًٛٙ إٌٝ ثصفجقا ٠ٖضٌٟ ٨عضّجه ثٌضاو٠ًا وٍّؾن  م١ٌا صٛثفٌ 

صز فٟ ثؽضّجع ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف ِّٛ  . غٍذ١ز عٍغٟ  ٙٛثس ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ثٌقجٌٝر ٚثٌّٚ

صّجًُ ثٌّٕعّجس ث٦ل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞا فٟ ثٌّْجةً ثٌضٟ صٕوًػ ّٝٓ ٔطجق ثمضٚجٙٙجا فمٙج فٟ  -8

ثٌض٠ٛٚش فٟ إٟجً ٘يٖ ثٌّجهر دئه٨ةٙج داوه ِٓ ث٤ٙٛثس ِْجٚ ٌاوه ثٌوٚي ث٤عٞجء ف١ٙج ث٤ٌٟثف فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي. 

 .٨ٚ ٠ؾٍٛ ٌضٍه ثٌّٕعّجس  ْ صّجًُ فمٙج فٟ ثٌض٠ٛٚش إىث ِجًّش ثٌوٚي ث٤عٞجء ف١ٙج ىٌه ثٌقكا ٚثٌاىِ دجٌاىِ

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر مجٝاج ٌٍضٚو٠ـك  ٚ ثٌمذـٛي  ٚ ث٦لٌثً ِٓ ؽجٔخ ثٌوٚي  ٠0ىْٛ  ٞ صاو٠ً ٠اضّو ٚفمج ٌٍفمٌر  -3

 .ث٤ٌٟثف
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ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ف١ّج ٠ضاٍك دنٞ هٌٚز ٌٟفا داو صْا١ٓ ٠ِٛج ِٓ صج٠ًل  ٠0ذو  ٔفجى  ٞ صاو٠ً ٠اضّو ٚفمج ٌٍفمٌر  -3

 .إ٠وثع صٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌف ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور ٙىج دجٌضٚو٠ك عٍٝ ىٌه ثٌضاو٠ً  ٚ لذٌٛٗ  ٚ إلٌثًٖ

ٍَِج ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ  عٌدش عٓ لذٌٛٙج ث٨ٌضَثَ دٗا ٚصعً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  -2 ُِ عٕوِج ٠ذو  ٔفجى  ٞ صاو٠ًا ٠ٚذـ 

 .ث٤مٌٜ ٍَِِز دنفىجَ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي ٚدنٞ صاو٩٠س ّجدمز صىْٛ لو ٙوَّلش  ٚ ٚثفمش ع١ٍٙج  ٚ  لٌصٙج

 83ثٌّجهر 

 ث٨ْٔقجح

 

٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف  ْ صْٕقخ ِٓ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي دضٛؽ١ٗ إٕاجً وضجدٟ إٌٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور. ٠ٚٚذـ  -0

 .٘يث ث٨ْٔقجح ٔجفيث داو ّٕز ٚثفور ِٓ صج٠ًل ثّض٩َ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ىٌه ث٦ٕاجً

٨ صاٛه  ٞ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ ٌٟفج فٟ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛي عٕوِج صْٕقخ ِٕٗ ؽ١ّع ثٌوٚي ث٤عٞجء  -8

 .ف١ٙج

 82ثٌّجهر 

 ثٌٛه٠ع ٚثٌٍلجس

 

ّّٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور ٚه٠اج ٌٙيث ثٌذٌٚصٛوٛي -0 ْ٠. 

٠ٛهع  ًٙ ٘يث ثٌذٌٚصٛوٛيا ثٌيٞ صضْجٜٚ ٔٚٛٙٗ ث٦ّذج١ٔز ٚث٦ٔى٠َ١ٍز ٚث١ٌٌّٚز ٚث١ٕ١ٌٚز ٚثٌاٌد١ز ٚثٌف١ٌْٔز  -8

 .فٟ ثٌقّؾ١زا ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور

ٌْٛ ىٌه فْخ ث٤ٙٛي ِٓ ؽجٔخ فىِٛجصُٙا دجٌضٛل١ع عٍٝ ٘يث  ّٛ ْٝٛ ثٌّٛلّاْٛ  هٔجٖا ثٌّن ّٛ ٚإعذجصج ٌّج صمّوَا لجَ ثٌّف

 .ثٌذٌٚصٛوٛي
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 ّجداجً  : ثصفجل١ز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز*

 82ثعضّوس ٚعٌٝش ٌٍضٛل١ع ٚثٌضٚو٠ك ٚث٨ّٔٞجَ دّٛؽخ لٌثً ثٌؾّا١ز ثٌاجِز ٥ٌُِ ثٌّضقور 

 8111ص٠ٌٖٓ ثٌغجٟٔ/ٔٛفّذٌ 02ثٌوًٚر ثٌنجِْز ٚثٌنّْْٛ ثٌّؤًك فٟ 
 

 0ثٌّجهر 

 د١جْ ثٌلٌٛ

 ثٌلٌٛ ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز صا٠ََ ثٌضاجْٚ عٍٝ ِٕع ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز ِٚىجفقضٙج د٠َّو ِٓ ثٌفاج١ٌز.

 8ثٌّجهر 

 ثٌّٚطٍقجس ثٌّْضنوِز

 ٤غٌثٛ ٘يٖ ث٨صفجل١ز:

) ( ٠مٚو دضاذ١ٌ "ؽّجعز إؽٌث١ِز ِٕعّز" ؽّجعز ىثس ١٘ىً صٕع١ّٟا ِؤٌفز ِٓ ع٩عز  ٕنجٗ  ٚ  وغٌا ِأٛؽأٛهر 

ٌفضٌر ِٓ ثٌَِٓ ٚصاًّ دًٚٛر ِضٞجفٌر دٙوف ثًصىجح ٚثفور  ٚ  وغٌ ِٓ ثٌؾٌثةُ ثٌنط١ٌر  ٚ ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمأج 

 ٌٙيٖ ث٨صفجل١زا ِٓ  ؽً ثٌقٚٛيا دٖىً ِذجٌٕ  ٚ غ١ٌ ِذجٌٕا عٍٝ ِٕفاز ِج١ٌز  ٚ ِٕفاز ِجه٠ز  مٌٜ؛

)ح( ٠مٚو دضاذ١ٌ "ؽ٠ٌّز مط١ٌر" ٍّٛن ٠ّغً ؽٌِج ٠اجلخ ع١ٍٗ دجٌقٌِجْ ثٌضجَ ِٓ ثٌق٠ٌز ٌّور ٨ صمأً عأٓ  ًدأع 

 ّٕٛثس  ٚ دامٛدز  ٕو؛

)ػ( ٠مٚو دضاذ١ٌ "ؽّجعز ىثس ١٘ىً صٕع١ّٟ" ؽّجعز غ١ٌ ِٖىٍز عٖٛثة١ج ٌلٌٛ ث٨ًصىجح ثٌفًٛٞ ٌؾٌَ ِأجا ٨ٚ 

 ٠ٍََ  ْ صىْٛ ٤عٞجةٙج  هٚثً ِقوهر ١ًّّجا  ٚ  ْ صْضٌّ ع٠ٛٞضُٙ ف١ٙج  ٚ  ْ صىْٛ ىثس ١٘ىً صٕع١ّٟ؛  ٚ

)ه( ٠مٚو دضاذ١ٌ "ثٌّّضٍىجس" ثٌّٛؽٛهثس  ٠ج وجْ ٔٛعٙجا ّٛثء وجٔش ِجه٠ز  َ غ١ٌ ِجه٠زا ِٕمٌٛز  َ غ١ٌ ِٕمأٌٛأزا 

ٍِّّٛز  َ غ١ٌ ٍِّّٛزا ٚثٌّْضٕوثس  ٚ ثٌٚىٛن ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضٟ صغذش ٍِى١ز صٍأه ثٌأّأٛؽأٛهثس  ٚ ٚؽأٛه ِٚأٍأقأز 

 ف١ٙج؛

)٘ـ( ٠مٚو دضاذ١ٌ "عجةوثس ثٌؾٌثةُ"  ٞ ِّضٍىجس صضنصٝ  ٚ ٠ضقًٚ ع١ٍٙجا دٖىً ِذجٌٕ  ٚ غ١ٌ ِذجٌٕا ِٓ ثًصىأجح 

 ؽٌَ ِج؛

)ٚ( ٠مٚو دضاذ١ٌ "ثٌضؾ١ّو"  ٚ "ثٌٞذ٠" ثٌقعٌ ثٌّؤلش ٌٕمً ثٌّّضٍىجس  ٚ صذو٠ٍٙج  ٚ ثٌضٌٚف ف١ٙج  ٚ صق٠ٌىٙج  ٚ 

 إمٞجعٙج ٌٍقٌثّز  ٚ ث١ٌْطٌر ثٌّؤلضز دٕجء عٍٝ  ٌِ ٙجهً عٓ ِقىّز  ٚ ٍّطز ِنضٚز  مٌٜ؛

)ٍ( ٠مٚو دضاذ١ٌ "ثٌّٚجهًر"ا ثٌضٟ صًّٖ ثٌقؾَ ف١غّج ثٔطذكا ثٌضؾ٠ٌو ثٌٕٙجةٟ ِٓ ثٌّّضٍىجس دّٛؽخ  ِأٌ ٙأجهً 

 عٓ ِقىّز  ٚ ٍّطز ِنضٚز  مٌٜ؛

)ؿ( ٠مٚو دضاذ١ٌ "ثٌؾٌَ ث٤ٍٟٙ"  ٞ ؽٌَ صنصّش ِٕٗ عجةوثس ٠ّىٓ  ْ صٚذـ ِٛٝٛع ؽٌَ فْخ ثٌضا٠ٌأف ثٌأٛثًه 

 ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز؛ 3فٟ ثٌّجهر 

)ٟ( ٠مٚو دضاذ١ٌ "ثٌض١ٍُْ ثٌٌّثلخ" ث٤ٍّٛح ثٌيٞ ٠ّْـ ٌٖقٕجس غ١ٌ ٌِٖٚعز  ٚ ِٖذٛ٘ز دجٌنٌٚػ ِأٓ إلأٍأ١أُ 

هٌٚز  ٚ  وغٌ  ٚ ثًٌٌّٚ عذٌٖ  ٚ همٌٛٗا دّاٌفز ٍّطجصٗ ثٌّنضٚز ٚصقش ٌِثلذضأٙأجا دألأ١أز ثٌأضأقأٌٞ عأٓ ؽأٌَ ِأج 

 ٚوٖف ٠ٛ٘ز ث٤ٕنجٗ ثٌٞجٌا١ٓ فٟ ثًصىجدٗ؛

)ٞ( ٠مٚو دضاذ١ٌ "ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ" ِٕعّز ّٕىٍضٙج هٚي ىثس ١ّجهر فٟ ِٕطمز ِجا  عطضٙج ثٌأوٚي 

ٌضٙج فْخ ث٤ٙٛي ٚٚفأمأج ٌإٔأعأجِأٙأج  ّٛ ث٤عٞجء ف١ٙج ث٨مضٚجٗ ف١ّج ٠ضاٍك دجٌّْجةً ثٌضٟ صٕعّٙج ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٚم

ثٌوثمٍٟ ٍّطز ثٌضٛل١ع  ٚ ثٌضٚو٠ك ع١ٍٙج  ٚ لذٌٛٙج  ٚ ثٌّٛثفمز ع١ٍٙج  ٚ ث٨ّٔٞجَ إٌأ١أٙأج. ٚصإٔأطأذأك ث٦ٕأجًثس إٌأٝ 

 "ثٌوٚي ث٤ٌٟثف" دّمضٞٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز عٍٝ ٘يٖ ثٌّٕعّجس فٟ فوٚه ٔطجق ثمضٚجٙٙج.

 3ثٌّجهر 

 ٔطجق ث٨ٔطذجق

صٕطذك ٘يٖ ث٨صفجل١زا دجّضغٕجء ِج صٕ٘ ع١ٍٗ م٩فج ٌيٌها عٍٝ ِٕع ثٌؾٌثةُ ثٌضجٌأ١أز ٚثٌأضأقأمأ١أك فأ١أٙأج ِٚأ٩فأمأز  -0

 ٌِصىذ١ٙج:

 ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز؛  83ٚ 2ٚ 3ٚ 2) ( ث٤فاجي ثٌّؾٌِز دّمضٞٝ ثٌّٛثه 

 ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز؛ 8)ح( ثٌؾ٠ٌّز ثٌنط١ٌر فْخ ثٌضا٠ٌف ثٌٛثًه فٟ ثٌّجهر 

 ف١غّج ٠ىْٛ ثٌؾٌَ ىث ٟجدع عذٌ ٟٕٟٚ ٚصىْٛ ٝجٌاز ف١ٗ ؽّجعز إؽٌث١ِز ِٕعّز.

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٠ىْٛ ثٌؾٌَ ىث ٟجدع عذٌ ٟٕٟٚ إىث: 0فٟ ثٌفمٌر  -8

 ) ( ثًصُىخ فٟ  وغٌ ِٓ هٌٚز ٚثفور؛ 
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)ح( ثًصُىخ فٟ هٌٚز ٚثفور ٌٚىٓ ؽٌٜ ؽجٔخ وذ١ٌ ِٓ ث٦عوثه  ٚ ثٌضنط٠١ ٌٗ  ٚ صٛؽ١ٙٗ  ٚ ث٦ٌٕثف عأٍأ١أٗ فأٟ هٌٚأز 

  مٌٜ؛ 

)ػ( ثًصُىخ فٟ هٌٚز ٚثفورا ٌٚىٓ ٍٝاش فٟ ثًصىجدٗ ؽّجعز إؽٌث١ِز ِٕعّز صّجًُ  ٖٔطز إؽٌث١ِز فٟ  وغٌ ِٓ هٌٚز 

 ٚثفور؛ 

 )ه( ثًصُىخ فٟ هٌٚز ٚثفورا ٌٚىٓ ٌٗ آعجًث ٕو٠ور فٟ هٌٚز  مٌٜ.

 3ثٌّجهر 

 ْٙٛ ث١ٌْجهر

صؤهٞ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضَثِجصٙج دّمضٞٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز عٍٝ ٔقٛ ٠ضفك ِع ِذو ٞ ثٌّأْأجٚثر فأٟ ثٌْأ١أجهر ٚثٌْأ٩ِأز -0

 ث٦ل١ّ١ٍز ٌٍوٚيا ِٚع ِذو  عوَ ثٌضومً فٟ ثٌٖؤْٚ ثٌوثم١ٍز ٌٍوٚي ث٤مٌٜ.

١ٌِ فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ِج ٠ذ١ـ ٌوٌٚز ٌٟف  ْ صمَٛ فٟ إل١ٍُ هٌٚز  مٌٜ دّّجًّز ث٠٨ٌٛز ثٌمٞجة١ز ٚ هثء ثٌأٛظأجةأف -8

 ثٌضٟ ٠ٕجٟ  هثؤ٘ج فٌٚث دٍْطجس صٍه ثٌوٌٚز ث٤مٌٜ دّمضٞٝ لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ.

 2ثٌّجهر 

 صؾ٠ٌُ ثٌّٖجًوز فٟ ؽّجعز إؽٌث١ِز ِٕعّز

 صاضّو وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز ٚصوثد١ٌ  مٌٜ ٌضؾ٠ٌُ ث٤فاجي ثٌضج١ٌز ؽٕجة١ج عٕوِج صٌُصىخ عّوث: -0

 ٞ ِٓ ثٌفا١ٍٓ ثٌضج١١ٌٓ  ٚ و٩ّ٘جا دجعضذجًّ٘ج فا١ٍٓ ؽٕجة١١ٓ ِض٠َ١ّٓ عٓ ثٌؾٌثةُ ثٌضٟ صٕطٛٞ عأٍأٝ ثٌٖأٌٚع  ( ) 

 فٟ ثٌٕٖجٟ ث٦ؽٌثِٟ  ٚ إصّجِٗ:

ا ث٨صفجق ِع ٕن٘ آمٌ  ٚ  وغٌ عٍٝ ثًصىجح ؽ٠ٌّز مط١ٌر ٌلٌٛ ٌٗ ٍٙز ِذجٌٕر  ٚ غ١ٌ ِذجٌٕر دجٌقٚٛي عٍٝ 0' 

ِٕفاز ِج١ٌز  ٚ ِٕفاز ِجه٠ز  مٌٜ ٠ٕٚطٛٞا ف١غّج ٠ٖضٌٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوثمٍٟ ىٌها عٍٝ فاً ٠أمأَٛ دأٗ  فأو ثٌأّأٖأجًوأ١أٓ 

 ٠ْجعو عٍٝ صٕف١ي ث٨صفجقا  ٚ صىْٛ ٝجٌاز ف١ٗ ؽّجعز إؽٌث١ِز ِٕعّز؛

ا ل١جَ ثٌٖن٘ا عٓ عٍُ دٙوف ؽّجعز إؽٌث١ِز ِٕعّز ٖٚٔجٟٙج ث٦ؽٌثِٟ ثٌاجَ  ٚ داَِٙج عأٍأٝ ثًصأىأجح ثٌأؾأٌثةأُ 8'

 ثٌّا١ٕزا دوًٚ فجعً فٟ:

 ث٤ٖٔطز ث٦ؽٌث١ِز ٌٍؾّجعز ث٦ؽٌث١ِز ثٌّٕعّز؛-  

 ٞ  ٖٔطز  مٌٜ صٞطٍع دٙج ثٌؾّجعز ث٦ؽٌث١ِزا ِع عٍّٗ دنْ ِٖجًوضٗ ّضْأٙأُ فأٟ صأقأمأ١أك ثٌأٙأوف ث٦ؽأٌثِأٟ -ح

 ثٌّذ١ٓ  ع٩ٖ؛

)ح( صٕع١ُ ثًصىجح ؽ٠ٌّز مط١ٌر صىْٛ ٝجٌاز ف١ٙج ؽّجعز إؽٌث١ِز ِٕعّزا  ٚ ث٦ٌٕثف  ٚ ثٌّْجعأور  ٚ ثٌأضأقأ٠ٌأٜ 

 ع١ٍٗ  ٚ ص١ْ١ٌٖ  ٚ إّوثء ثًٌّٖٛر دٖنٔٗ.

ِأٓ ٘أيٖ ثٌأّأجهرا ِأٓ  ٠0ْضوي عٍٝ ثٌاٍُ  ٚ ثٌمٚو  ٚ ثٌٙوف  ٚ ثٌلٌٛ  ٚ ث٨صفجقا ثٌّٖجً إ١ٌٙج ؽ١ّاج فٟ ثٌفمٌر -8

 ث٩ٌّدْجس ثٌٛلجةا١ز ثٌّٛٝٛع١ز.

صىفً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ ٠ٖضٌٟ لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ ٍٝٛع ؽّجعز إؽٌث١ِز ِٕعّز ٌضؾ٠ٌُ ث٤فاجي ثٌّٕٚأٛٗ عأٍأ١أٙأج -3

ا ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ّٕٛي لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ ؽ١ّع ثٌؾٌثةُ ثٌنط١ٌر ثٌضٟ صٍٞع ف١ٙج ؽّجعجس إؽأٌثِأ١أز 0) ( ' 0فٟ ثٌفمٌر 

ِٕعّز. ٚصذجهً صٍه ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا ٚويٌه ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ ٠ٖضٌٟ لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ إص١جْ فاً ٠ْجعأو عأٍأٝ صإٔأفأ١أي 

ا ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا إٌٝ إد٩غ ث١ِ٤ٓ ثٌأاأجَ ٌأ٥ِأُ ثٌأّأضأقأور 0) ( ' 0ث٨صفجقا ٌضؾ٠ٌُ ث٤فاجي ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ ثٌفمٌر 

 ديٌه ٚلش صٛل١اٙج عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ٚ ٚلش إ٠وثعٙج ٙىٛن ثٌضٚو٠ك ع١ٍٙج  ٚ لذٌٛٙج  ٚ إلٌثً٘ج  ٚ ث٨ّٔٞجَ إ١ٌٙج.

 3ثٌّجهر 

 صؾ٠ٌُ غًْ عجةوثس ثٌؾٌثةُ

صاضّو وً هٌٚز ٌٟفا ٚفمج ٌٍّذجها ث٤ّج١ّز ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟا ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز ٚصوثد١ٌ  مٌٜ ٌضؾ٠ٌُ -0

 ث٤فاجي ثٌضج١ٌز ؽٕجة١ج عٕوِج صٌصىخ عّوث:

صق٠ًٛ ثٌّّضٍىجس  ٚ ٔمٍٙجا ِع ثٌاٍُ دنٔٙج عجةوثس ؽٌثةُا دلٌٛ إمفجء  ٚ ص٠ّٛٗ ثٌّٚوً غ١ٌ ثٌٌّٖٚع ٌأضأٍأه  ا0) ( '

ثٌّّضٍىجس  ٚ ِْجعور  ٞ ٕن٘ ٝجٌع فٟ ثًصىجح ثٌؾٌَ ث٤ٍٟٙ ثٌيٞ صنصش ِٕٗ عٍٝ ث٦ف٩س ِٓ ثٌاأٛثلأخ ثٌأمأجٔأٛٔأ١أز 

 ٌفاٍضٗ؛

اإمفجء  ٚ ص٠ّٛٗ ثٌطذ١از ثٌقم١م١ز ٌٍّّضٍىجس  ٚ ِٚوً٘ج  ٚ ِىجٔٙج  ٚ و١ف١ز ثٌضٌٚف ف١ٙج  ٚ فٌوضٙج  ٚ ٍِى١ضٙأج  ٚ 8' 

 ثٌقمٛق ثٌّضاٍمز دٙجا ِع ثٌاٍُ دنٔٙج عجةوثس ؽٌثةُ؛

 )ح( ًٕٚ٘ج دجٌّفج١ُ٘ ث٤ّج١ّز ٌٕعجِٙج ثٌمجٟٔٛٔ:

 اثوضْجح ثٌّّضٍىجس  ٚ ف١جٍصٙج  ٚ ثّضنوثِٙج ِع ثٌاٍُا ٚلش صٍم١ٙجا دنٔٙج عجةوثس ؽٌثةُ؛0'

كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ
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ا ثٌّٖجًوز فٟ ثًصىجح  ٞ ِٓ ثٌؾٌثةُ ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ ٘يٖ ثٌّأجهرا  ٚ ثٌأضأٛثٟأؤ  ٚ ثٌأضأاِأٌ عأٍأٝ ثًصأىأجدأٙأجا 8' 

 ِٚقجٌٚز ثًصىجدٙج ٚثٌّْجعور ٚثٌضق٠ٌٜ عٍٝ ىٌه ٚص١ٍْٙٗ ٚإّوثء ثًٌّٖٛر دٖنٔٗ.

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر: ٤0غٌثٛ صٕف١ي  ٚ صطذ١ك ثٌفمٌر  -8

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر عٍٝ  ّٚع ِؾّٛعز ِٓ ثٌؾٌثةُ ث١ٍٙ٤ز؛ 0) ( صْاٝ وً هٌٚز ٌٟف إٌٝ صطذ١ك ثٌفمٌر 

ِأٓ ٘أيٖ  8)ح( صوًػ وً هٌٚز ٌٟف فٟ عوثه ثٌؾٌثةُ ث١ٍٙ٤ز وً ؽ٠ٌّز مط١ٌرا فْخ ثٌضا٠ٌف ثٌٛثًه فأٟ ثٌأّأجهر 

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز.  ِج ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ صقوه ص٠ٌٖاجصٙج لأجةأّأز  83ٚ 2ٚ 2ث٨صفجل١زا ٚث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍّٛثه 

ؽٌثةُ  ١ٍٙز ِا١ٕزا فضوًػ فٟ صٍه ثٌمجةّزا وقو  هٔٝا ِؾّٛعز ٕجٍِز ِٓ ثٌؾٌثةأُ ثٌأّأٌصأذأطأز دأؾأّأجعأجس إؽأٌثِأ١أز 

 ِٕعّز؛

)ػ( ٤غٌثٛ ثٌفمٌر ثٌفٌع١ز )ح(ا صًّٖ ثٌؾٌثةُ ث١ٍٙ٤ز ثٌؾٌثةُ ثٌٌّصىذز هثمً ٚمجًػ ثٌأ٠٨ٛأز ثٌأمأٞأجةأ١أز ٌأٍأوٌٚأز 

ثٌطٌف ثٌّا١ٕز. غ١ٌ  ْ ثٌؾٌثةُ ثٌٌّصىذز مجًػ ث٠٨ٌٛز ثٌمٞجة١ز ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ٨ صىْٛ ؽٌثةُ  ١ٍٙز إ٨ إىث وجْ ثٌفأاأً 

ىٚ ثٌٍٚز فا٩ إؽٌث١ِج دّمضٞٝ ثٌمجْٔٛ ثٌوثمٍٟ ٌٍوٌٚز ثٌضٟ ثًصىخ ف١ٙج ٠ٚىْٛ فا٩ إؽٌث١ِج دّمضٞٝ ثٌمجْٔٛ ثٌوثمأٍأٟ 

 ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ صٕفي  ٚ صطذك ٘يٖ ثٌّجهر إىث ثًصىخ ف١ٙج؛

)ه( صَٚه وً هٌٚز ٌٟف ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور دْٕل ِٓ لٛث١ٕٔٙج ثٌّٕفّير ٌٙيٖ ثٌأّأجهر ٚدإٔأْأل ِأٓ  ٞ صألأ١أ١أٌثس 

 صؾٌٜ عٍٝ صٍه ثٌمٛث١ٔٓ ٨فمجا  ٚ دٛٙف ٌٙج؛

)٘ـ( إىث وجٔش ثٌّذجها ث٤ّج١ّز ٌٍمجْٔٛ ثٌوثمٍٟ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف صمضٟٞ ىٌها ٠ؾٍٛ ثٌٕ٘ عٍٝ  ْ ثٌؾٌثةُ ثٌّذأ١إٔأز فأٟ 

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر ٨ صٕطذك عٍٝ ث٤ٕنجٗ ثٌي٠ٓ ثًصىذٛث ثٌؾٌَ ث٤ٍٟٙ؛ 0ثٌفمٌر 

ِأٓ ٘أيٖ ثٌأّأجهرا  0)ٚ( ٠ْضوي عٍٝ عٌٕٚ ثٌاٍُ  ٚ ثٌمٚو  ٚ ثٌلٌٛا ثٌيٞ ٠ٍََ صٛثفٌٖ فٟ  ٞ ؽٌَ ِذ١ٓ فٟ ثٌفمأٌر 

 ِٓ ث٩ٌّدْجس ثٌٛلجةا١ز ثٌّٛٝٛع١ز.

 1ثٌّجهر 

 صوثد١ٌ ِىجفقز غًْ ث٤ِٛثي

 صقٌٗ وً هٌٚز ٌٟف عٍٝ: -0

 ْ صٕٖٝء ٔعجِج هثم١ٍج ٕج٩ِ ٌٌٍلجدز ٚث٦ٌٕثف عٍٝ ثٌّٚجًف ٚثٌّؤّْجس ثٌّج١ٌز غ١ٌ ثٌٌّٚفأ١أز ٚوأيٌأها  ) (

ف١غّج ٠مضٟٞ ث٤ٌِا ّجةٌ ث١ٌٙتجس ثٌّاٌٝز دٖىً مجٗ ٌلًْ ث٤ِٛثيا ٝأّأٓ ٔأطأجق ثمأضأٚأجٙأٙأجا ِأٓ  ؽأً ًهع 

ٚوٖف ؽ١ّع  ٕىجي غًْ ث٤ِٛثيا ٠ٖٚوه ىٌه ثٌٕعجَ عٍٝ ِضطٍذجس صقو٠و ٠ٛ٘ز ثٌَدْٛ ٚففع ثٌْؾ٩س ٚث٦دأ٩غ عأٓ 

 ثٌّاج٩ِس ثٌّٖذٛ٘ز؛

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا لوًر ث٤ؽَٙر ث٦هث٠ًأز ٚثٌأٌلأجدأ١أز ٚ ؽأٙأَر  81ٚ 02 ْ صىفًا هْٚ إم٩ي دنفىجَ ثٌّجهص١ٓ  )ح(

إٔفجى ثٌمجْٔٛ ّٚجةٌ ث٤ؽَٙر ثٌّىٌّز ٌّىجفقز غًْ ث٤ِٛثي )دّج ف١ٙج ثٌٍْطجس ثٌمٞأجةأ١أزا فأ١أغأّأج ٠أمأٞأٟ ثٌأمأجٔأْٛ 

ثٌوثمٍٟ ديٌه( عٍٝ ثٌضاجْٚ ٚصذجهي ثٌّاٍِٛجس عٍٝ ثٌٚا١و٠ٓ ثٌٟٕٟٛ ٚثٌوٌٟٚ ّٝٓ ٔأطأجق ثٌٖأٌٟٚ ثٌأضأٟ ٠أفأٌٝأٙأج 

لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟا ٚ ْ صٕعٌا صقم١مج ٌضٍه ثٌلج٠زا فٟ إٖٔجء ٚفور ثّضنذجًثس ِج١ٌز صاًّ وٌّوَ ٟٕٟٚ ٌأؾأّأع ٚصأقأٍأ١أً 

 ٚصا١ُّ ثٌّاٍِٛجس عّج ٠قضًّ ٚلٛعٗ ِٓ غًْ ٥ٌِٛثي.

صٕعٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ صٕف١ي صوثد١ٌ ِؾو٠ز ٌىٖف ًٚٙو فٌوز ثٌٕمو ٚثٌٚىٛن ثٌمجدأٍأز ٌأٍأضأوثٚي ىثس ثٌٚأٍأز  -8

عذٌ فوٚه٘جا ًٕ٘ج دٛؽٛه ّٝجٔجس صىفً فْٓ ثّضنوثَ ثٌّاٍِٛجس ٚهْٚ إعأجلأز فأٌوأز ً ُ ثٌأّأجي ثٌأّأٖأٌٚع دأنٞ 

ًٙٛر ِٓ ثًٌٚٛ. ٠ٚؾٍٛ  ْ صًّٖ صٍه ثٌضوثد١ٌ ثٕضٌثٟ ل١جَ ث٤فٌثه ٚثٌّؤّْجس ثٌضؾج٠ًز دج٦د٩غ عٓ صق٠ًٛ ثٌى١ّجس 

 ثٌىذ١ٌر ِٓ ثٌٕمو ِٚٓ ثٌٚىٛن ثٌمجدٍز ٌٍضوثٚي ىثس ثٌٍٚز عذٌ ثٌقوٚه.

ٌوٜ إٖٔجء ٔعجَ ًلجدٟ ٚإٌٕثفٟ هثمٍٟ دّمضٞٝ  فىجَ ٘يٖ ثٌّجهرا ٚهْٚ ِْأجُ دأنٞ ِأجهر  مأٌٜ ِأٓ ٘أيٖ  -3

ث٨صفجل١زا ٠ُٙجح دجٌوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صْضٌٕو دجٌّذجهًثس ىثس ثٌٍٚز ثٌضٟ صضنأي٘أج ثٌأّإٔأعأّأجس ث٦لأٍأ١أّأ١أز ٚث٤لأجٌأ١أّأ١أز 

 ٚثٌّضاوهر ث٤ٌٟثف ٌّىجفقز غًْ ث٤ِٛثي.

صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ صط٠ٌٛ ٚصا٠ََ ثٌضاجْٚ ثٌاجٌّٟ ٚث٦ل١ٍّٟ ٚهْٚ ث٦لٍأ١أّأٟ ٚثٌأغإٔأجةأٟ دأ١أٓ ث٤ؽأٙأَر  -3

 ثٌمٞجة١ز ٚ ؽَٙر إٔفجى ثٌمجْٔٛ ٚ ؽَٙر ثٌٌلجدز ثٌّج١ٌز ِٓ  ؽً ِىجفقز غًْ ث٤ِٛثي.

 2ثٌّجهر 

 صؾ٠ٌُ ثٌفْجه

 صاضّو وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز ٚصوثد١ٌ  مٌٜ ٌضؾ٠ٌُ ث٤فاجي ثٌضج١ٌز ؽٕجة١ج عٕوِج صٌصىخ عّوث: -0

) ( ٚعو ِٛظف عِّٟٛ د٠َّز غ١ٌ ِْضقمز  ٚ عٌٝٙج ع١ٍٗ  ٚ ِٕقٗ ث٠ج٘جا دٖىً ِذجٌٕ  ٚ غ١ٌ ِذأجٕأٌا ّأٛثء 

ٌٚجٌـ ثٌّٛظف ٔفْٗ  ٚ ٌٚجٌـ ٕن٘ آمٌ  ٚ ١٘تز  مٌٜا ٌىٟ ٠مَٛ ىٌه ثٌّٛظف دفاً ِج  ٚ ٠ّضٕع عأٓ ثٌأمأ١أجَ 

 دفاً ِج ّٝٓ ٔطجق ِّجًّضٗ ِٙجِٗ ث١ٌٌّّز؛
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)ح( ثٌضّجُ ِٛظف عِّٟٛ  ٚ لذٌٛٗا دٖىً ِذجٌٕ  ٚ غ١ٌ ِذجٌٕا ٠َِز غ١ٌ ِْضقمزا ّٛثء ٌٚأجٌأـ ثٌأّأٛظأف 

ٔفْٗ  ٚ ٌٚجٌـ ٕن٘ آمٌ  ٚ ١٘تز  مٌٜا ٌىٟ ٠مَٛ ىٌه ثٌّٛظف دفاً ِج  ٚ ٠ّضٕع عٓ ثٌمأ١أجَ دأفأاأً ِأج ٝأّأٓ 

 ٔطجق ِّجًّضٗ ِٙجِٗ ث١ٌٌّّز.

صٕعٌ وً هٌٚز ٌٟف فٟ ثعضّجه ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز ٚصوثد١ٌ  مٌٜ ٌضؾ٠ٌُ ثٌٍْٛن ثٌّٖجً إ١ٌٗ فٟ ثٌفمأٌر  -8

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر ثٌيٞ ٠ىْٛ ٝجٌاج ف١ٗ ِٛظف عِّٟٛ  ؽٕذٟ  ٚ ِٛظف ِؤٟ هٌٟٚ. ٚدجٌّغًا صٕعأٌ وأً هٌٚأز ٟأٌف  0

 فٟ صؾ٠ٌُ  ٕىجي ثٌفْجه ث٤مٌٜ ؽٕجة١ج.

صاضّو  ٠ٞج وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ٌٍضؾ٠ٌُ ثٌؾٕجةٟ ٌأٍأّأٖأجًوأز وأطأٌف ِأضأٛثٟأٝء فأٟ فأاأً ِأؾأٌَ  -3

 دّمضٞٝ ٘يٖ ثٌّجهر.

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٠مٚو دضاذأ١أٌ "ثٌأّأٛظأف ثٌأاأّأِٛأٟ"  ٞ ِأٛظأف  3ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر ٚثٌّجهر  ٤0غٌثٛ ثٌفمٌر  -3

عِّٟٛ  ٚ ٕن٘ ٠موَ موِز ع١ِّٛزا فْخ صا٠ٌفٙج فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوثمٍٟ ٚفْذّج صطذك فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟ ٌأٍأوٌٚأز 

 ثٌطٌف ثٌضٟ ٠مَٛ ثٌٖن٘ ثٌّإٟ دنهثء صٍه ثٌٛظ١فز ف١ٙج.

 3ثٌّجهر 

 صوثد١ٌ ِىجفقز ثٌفْجه

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا صاضّو وً هٌٚز ٌٟف ا دأجٌأمأوً ثٌأيٞ ٠إٔأجّأخ ٔأعأجِأٙأج  2دج٦ٝجفز إٌٝ ثٌضوثد١ٌ ثٌّذ١ٕز فٟ ثٌّجهر -0

ثٌمجٟٔٛٔ ٠ٚضْك ِاٗا صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز  ٚ إهث٠ًز  ٚ صوثد١ٌ فاجٌز  مٌٜ ٌضا٠ََ ٔأَث٘أز ثٌأّأٛظأفأ١أٓ ثٌأاأّأِٛأ١أ١أٓ ِٚإٔأع 

 فْجهُ٘ ٚوٖفٗ ٚثٌّاجلذز ع١ٍٗ.

صضني وً هٌٚز ٌٟف صوثد١ٌ ٌّٞجْ ل١جَ ٍّطجصٙج دجصنجى إؽٌثءثس فاجٌز ٌّٕع فْجه ثٌّأٛظأفأ١أٓ ثٌأاأّأِٛأ١أ١أٓ ٚوٖأفأٗ -8

 ٚثٌّاجلذز ع١ٍٗا دّج فٟ ىٌه ِٕـ صٍه ثٌٍْطجس ثّضم١ٌ٩ز وجف١ز ٌٌهع ِّجًّز ثٌضنع١ٌ غ١ٌ ث١ٌٍُْ عٍٝ صٌٚفجصٙج.

 01ثٌّجهر 

 ِْؤ١ٌٚز ث١ٌٙتجس ث٨عضذج٠ًز

صاضّو وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌا دّج ٠ضفك ِع ِذجهةٙأج ثٌأمأجٔأٛٔأ١أزا ٦ًّأجء ِْأؤٌٚأ١أز ثٌأٙأ١أتأجس  -0

ث٨عضذج٠ًز عٓ ثٌّٖجًوز فٟ ثٌؾٌثةُ ثٌنط١ٌرا ثٌضٟ صىْٛ ٝجٌاز ف١ٙج ؽّجعز إؽأٌثِأ١أز ِإٔأعأّأزا ٚث٤فأاأجي 

 ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز. 83ٚ 2ٚ  3ٚ  2ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍّٛثه 

ًٕ٘ج دجٌّذجها ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍوٌٚز ثٌطٌفا ٠ؾٍٛ  ْ صىْٛ ِْؤ١ٌٚز ث١ٌٙتجس ث٨عضذج٠ًز ؽإٔأجةأ١أز  ٚ ِأؤأ١أز  ٚ  -8

 إهث٠ًز.

 ٨ صنً ٘يٖ ثٌّْؤ١ٌٚز دجٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز ٥ٌٕنجٗ ثٌطذ١ا١١ٓ ثٌي٠ٓ ثًصىذٛث ثٌؾٌثةُ. -3

صىفً وً هٌٚز ٌٟفا عٍٝ ٚؽٗ ثٌنٚٛٗا إمٞجع ث٤ٕنجٗ ث٨عضذج١٠ًٓ ثٌي٠ٓ صٍمٝ عأٍأ١أٙأُ ثٌأّأْأؤٌٚأ١أز  -3

 ٚفمج ٌٙيٖ ثٌّجهرا ٌؾَثءثس ؽٕجة١ز  ٚ غ١ٌ ؽٕجة١ز فاجٌز ِٚضٕجّذز ًٚثهعزا دّج فٟ ىٌه ثٌؾَثءثس ثٌٕمو٠ز.

 00ثٌّجهر 

 ث٩ٌّفمز ٚثٌّمجٝجر ٚثٌؾَثءثس

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجلأ١أز ٌأؾأَثءثس  83ٚ 2ٚ 3ٚ 2صمٟٞ وً هٌٚز ٌٟف دئمٞجع ثًصىجح  ٞ فاً ِؾٌَ ٚفمج ٌٍّٛثه  -0

 صٌثعٝ ف١ٙج مطًٛر ىٌه ثٌؾٌَ.

صْاٝ وً هٌٚز ٌٟف إٌٝ ّٝجْ  ْ  ٠ز ٩ٙف١جس لج١ٔٛٔز صمو٠ٌ٠ز ٠ض١قٙج لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ ف١ّج ٠ضاٍك د٩ّفأمأز  -8

ث٤ٕنجٗ ٨ًصىجدُٙ ؽٌثةُ ٌِّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١ز صُّجًُ ِٓ  ؽً صقم١ك ثٌفاأجٌأ١أز ثٌأمأٚأٜٛ ٌأضأوثدأ١أٌ إٔأفأجى 

 ثٌمجْٔٛ ثٌضٟ صضني دٖنْ صٍه ثٌؾٌثةُا ِٚع إ٩٠ء ث٨عضذجً ثٌٛثؽخ ًٌٌٞٚر ًهع ثًصىجدٙج.

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا صضني وً هٌٚز ٌٟف صأوثدأ١أٌ ِأ٩ةأّأزا  83ٚ 2ٚ 3ٚ 2فٟ فجٌز ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍّٛثه  -3

ٚفمج ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ ِٚع إ٩٠ء ث٨عضذجً ثٌٛثؽخ ٌقمٛق ثٌوفجعا ّٝجٔج ٤ْ صٌُثعٝ فأٟ ثٌٖأٌٟٚ ثٌأّأفأٌٚٝأز 

ف١ّج ٠ضاٍك دجٌمٌثًثس ثٌنجٙز دج٦فٌثػ عٍٝ ىِز ثٌّقجوّز  ٚ ث٨ّضتٕجف ًٌٝٚر وفجٌز فًٞٛ ثٌّأوعأٝ عأٍأ١أٗ 

 فٟ ث٦ؽٌثءثس ثٌؾٕجة١ز ث٩ٌفمز.
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صىفً وً هٌٚز ٌٟف ٌِثعجر ِقجوّٙج  ٚ ٍّطجصٙج ثٌّنضٚز ث٤مٌٜ مطًٛر ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙأيٖ ث٨صأفأجلأ١أز  -3

 ٌوٜ ثٌٕعٌ فٟ إِىج١ٔز ث٦فٌثػ ثٌّذىٌ  ٚ ثٌٌّٖٟٚ عٓ ث٤ٕنجٗ ثٌّوث١ٔٓ دجًصىجح صٍه ثٌؾٌثةُ.

صقوه وً هٌٚز ٌٟف فٟ إٟجً لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟا عٕو ث٨لضٞجءا ِور صمجهَ ٟأ٠ٛأٍأز صْأضأٙأً  عإٔأجء٘أج ث٦ؽأٌثءثس  -2

ٌّ ِٓ ٚؽٗ ثٌاوثٌز.  ثٌنجٙز دنٞ ؽٌَ ِّٖٛي دٙيٖ ث٨صفجل١زا ِٚور  ٟٛي عٕوِج ٠ىْٛ ثٌؾجٟٔ ثٌَّعَٛ لو ف

١ٌِ فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ِج ٠ِّ دجٌّذو  ثٌمجةً دنْ ص١ٙٛف ث٤فاجي ثٌّؾٌِأز ٚفأمأج ٌأٙأيٖ ث٨صأفأجلأ١أز ٚصأٛٙأ١أف  -3

ثٌوفٛع ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّٕطذمز  ٚ ثٌّذجها ثٌمج١ٔٛٔز ث٤مٌٜ ثٌضٟ صقىُ ٌِٖٚع١ز ثٌٍْٛنا ِقفٛظ فٚأٌث ٌأمأجٔأْٛ 

 ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌوثمٍٟا ٚدٛؽٛح ٩ِفمز صٍه ثٌؾٌثةُ ٚثٌّاجلذز ع١ٍٙج ٚفمج ٌيٌه ثٌمجْٔٛ.

 08ثٌّجهر 

 ثٌّٚجهًر ٚثٌٞذ٠

صاضّو ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا إٌٝ  لٚٝ فو ِّىٓ فٟ فوٚه ٔعّٙج ثٌمج١ٔٛٔز ثٌوثم١ٍزا ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ٌأٍأضأّأىأ١أٓ  -0

 ِٓ ِٚجهًر:

) ( عجةوثس ثٌؾٌثةُ ثٌّضنص١ز ِٓ ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١زا  ٚ ثٌّّضٍىأجس ثٌأضأٟ صأاأجهي لأ١أّأضأٙأج لأ١أّأز صأٍأه 

 ثٌاجةوثس؛

)ح( ثٌّّضٍىجس  ٚ ثٌّاوثس  ٚ ث٤هٚثس ث٤مٌٜ ثٌضٟ ثّضنوِش  ٚ ٠ٌثه ثّضنوثِٙج فٟ ثًصىجح ؽٌثةُ ٌِّٖٛز دأٙأيٖ 

 ث٨صفجل١ز.

صاضّو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ٌٍضّى١ٓ ِٓ ثٌضاٌف عٍٝ  ٞ ِٓ ث٤ٕٙجف ثٌّٖجً إ١ٌٙج   فٟ ثٌأفأمأٌر  -8

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر  ٚ ثلضفجء  عٌ٘ج  ٚ صؾ١ّو٘ج  ٚ ٝذطٙجا دلٌٛ ِٚجهًصٙج فٟ ٔٙج٠ز ثٌّطجف. 0

إىث ُفٌٛش عجةوثس ثٌؾٌثةُ  ٚ دُّوٌشا ؽَة١ج  ٚ و١ٍجا إٌٝ ِّضٍىجس  مٌٜا  مٞأاأش صأٍأه ثٌأّأّأضأٍأىأجسا دأو٨ ِأٓ  -0

 ثٌاجةوثسا ٌٍضوثد١ٌ ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ٘يٖ ثٌّجهر.

إىث ثمضٍطش عجةوثس ثٌؾٌثةُ دّّضٍىجس ثوضْذش ِٓ ِٚجهً ٌِٖٚعزا ٚؽخ إمٞجع صٍه ثٌّّضٍىأجس ٌأٍأّأٚأجهًر  -8

 فٟ فوٚه ثٌم١ّز ثٌّموًر ٌٍاجةوثس ثٌّنضٍطزا هْٚ ِْجُ دنٞ ٩ٙف١جس صضاٍك دضؾ١ّو٘ج  ٚ ٝذطٙج.

صنٞع  ٠ٞج ٌٍضوثد١ٌ ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ٘يٖ ثٌّجهرا عٍٝ ىثس ثٌٕقأٛ ٚدإٔأفأِ ثٌأمأوً ثٌأّأطأذأمأ١أٓ عأٍأٝ عأجةأوثس  -3

ثٌؾٌثةُا ث٠٦ٌثهثس  ٚ ثٌّٕجفع ث٤مٌٜ ثٌّضنص١ز ِٓ عجةوثس ثٌؾٌثةُا  ٚ ِٓ ثٌأّأّأضأٍأىأجس ثٌأضأٟ ُفأٌٛأش عأجةأوثس 

 ثٌؾٌثةُ إ١ٌٙج  ٚ دوٌش دٙجا  ٚ ِٓ ثٌّّضٍىجس ثٌضٟ ثمضٍطش دٙج عجةوثس ثٌؾٌثةُ.

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا صنٛي وً هٌٚز ٌٟف ِقجوّٙج  ٚ ٍّطجصٙج ثٌّنضٚأز ث٤مأٌٜ  ْ  03فٟ ٘يٖ ثٌّجهر ٚثٌّجهر  -3

صنٌِ دضمو٠ُ ثٌْؾ٩س ثٌٌّٚف١ز  ٚ ثٌّج١ٌز  ٚ ثٌضؾج٠ًز  ٚ دجٌضقفع ع١ٍٙج. ٨ٚ ٠ؾٍٛ ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صأٌفأٜ 

 ثٌاًّ دنفىجَ ٘يٖ ثٌفمٌر دقؾز ث٠ٌٌْز ثٌٌّٚف١ز.

٠ؾٍٛ ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صٕعٌ فٟ إِىج١ٔز إٌَثَ ثٌؾجٟٔ دنْ ٠ذ١ٓ ثٌّٚوً ثٌٌّٖٚع ٌاجةوثس ثٌؾٌثةُ ثٌَّعأِٛأز  -2

 ٚ ثٌّّضٍىجس ث٤مٌٜ ثٌّاٌٝز ٌٍّٚجهًرا دموً ِج ٠ضفك ىٌه ث٦ٌَثَ ِع ِذجها لجٔٛٔٙج ثٌأوثمأٍأٟ ِٚأع ٟأذأ١أاأز 

 ث٦ؽٌثءثس ثٌمٞجة١ز ٚث٦ؽٌثءثس ث٤مٌٜ.

 ٨ ٠ؾٍٛ صف١ٌْ  فىجَ ٘يٖ ثٌّجهر دّج ٠ِّ فمٛق ث٤ٌٟثف ثٌغجٌغز ثٌقْٕز ث١ٌٕز. -3

١ٌِ فٟ ٘يٖ ثٌّجهر ِج ٠ِّ دجٌّذو  ثٌمجةً دنْ ٠ىْٛ صقو٠و ٚصٕف١ي ثٌضوثد١ٌ ثٌضٟ ص١ٌٖ إ١ٌٙج ٚفمج ٤فىجَ ثٌمجٔأْٛ  -1

 ثٌوثمٍٟ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ًٕٚ٘ج دضٍه ث٤فىجَ.

 

 

 

كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ



57  

 

 03ثٌّجهر 

 ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚ ٤غٌثٛ ثٌّٚجهًر

 

عٍٝ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ صضٍمٝ ٍٟذج ِٓ هٌٚز ٌٟف  مٌٜ ٌٙج ٠٨ٚز لٞجة١ز عٍٝ ؽٌَ ِّٖٛي دأٙأيٖ ث٨صأفأجلأ١أز  -0

ِٓ  ؽً ِٚجهًر ِج ٠ٛؽو فٟ إل١ٍّٙج ِٓ عجةوثس ؽٌثةُ  ٚ ِّضٍىجس  ٚ ِاأوثس  ٚ  هٚثس  مأٌٜ ِٖأجً إٌأ١أٙأج فأٟ 

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا  ْ صمَٛا إٌٝ  لٚٝ فو ِّىٓ فٟ إٟجً ٔعجِٙج ثٌمجٔٛٔأٟ ثٌأوثمأٍأٟا دأّأج  08ِٓ ثٌّجهر  0ثٌفمٌر 

:ٍٟ٠ 

 ) (  ْ صق١ً ثٌطٍخ إٌٝ ٍّطجصٙج ثٌّنضٚز ٌضْضٚوً ِٕٙج  ٌِ ِٚجهًرا ٌٚضٕفي ىٌه ث٤ٌِ فٟ فجي ٙوًٖٚ؛  ٚ

)ح(  ْ صق١ً إٌٝ ٍّطجصٙج ثٌّنضٚز  ٌِ ثٌّٚجهًر ثٌٚجهً عٓ ِقىّز فٟ إل١ٍُ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز ٚفمج ٌٍفمأٌر 

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا دٙوف صٕف١يٖ دجٌموً ثٌّطٍٛحا ٚعٍٝ لوً صاٍمٗ داجةوثس ثٌؾٌثةُ  ٚ ثٌّأّأضأٍأىأجس  08ِٓ ثٌّجهر  0

ِٚٛؽٛهر فٟ إل١ٍُ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِأضأٍأمأ١أز  08ِٓ ثٌّجهر  0 ٚ ثٌّاوثس  ٚ ث٤هٚثس ث٤مٌٜ ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌفمٌر 

 ثٌطٍخ.

إعٌ صٍمٟ ٍٟخ ِٓ هٌٚز ٌٟف  مٌٜ ٌٙج ٠٨ٚز لٞجة١ز عٍٝ ؽٌَ ِّٖٛي دٙيٖ ث٨صفجل١زا صضنأي ثٌأوٌٚأز ثٌأطأٌف  -8

ِضٍم١ز ثٌطٍخ صوثد١ٌ ٌٍضاٌف عٍٝ عجةوثس ثٌؾٌثةُ  ٚ ثٌّّضٍىجس  ٚ ثٌّاوثس  ٚ ث٤هٚثس ث٤مٌٜ ثٌأّأٖأجً إٌأ١أٙأج فأٟ 

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٚثلضفجء  عٌ٘ج ٚصؾ١ّو٘ج  ٚ ٝذطٙجا دلٌٛ ِٚجهًصٙج فٟ ٔٙج٠ز ثٌّطجف  08ِٓ ثٌّجهر  0ثٌفمٌر 

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا دنٌِ ٙأجهً عأٓ  0إِج دنٌِ ٙجهً عٓ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز  ٚا ع٩ّ دطٍخ ِموَ دّمضٞٝ ثٌفمٌر 

 ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ.

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز عٍٝ ٘يٖ ثٌّجهرا ِع ٌِثعجر ِج ٠مض١ٞٗ ثمض٩ف ثٌقجي. ٚدج٦ٝجفز إٌٝ  02صٕطذك  فىجَ ثٌّجهر  -3

 ا صضّٞٓ ثٌطٍذجس ثٌّموِز ع٩ّ دٙيٖ ثٌّجهر ِج ٠ٍٟ:02ِٓ ثٌّجهر  02ثٌّاٍِٛجس ثٌّقوهر فٟ ثٌفمٌر 

) ( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٚٙفج ٌٍّّضٍىجس ثٌٌّثه ِٚجهًصٙجا ٚد١جٔج دجٌٛلأجةأع ثٌأضأٟ  0) ( فٟ فجٌز ٍٟخ ىٞ ٍٙز دجٌفمٌر 

صْضٕو إ١ٌٙج ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز ٠ىفٟ ٌضّى١ٓ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ ِٓ ثّضٚوثً  ٌِ ثٌّٚأجهًر فأٟ إٟأجً 

 لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ؛

)ح( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ْٔنز ِمذٌٛز لجٔٛٔج ِٓ  ٌِ ثٌأّأٚأجهًر ثٌأيٞ ٠ْأضإٔأو  0)ح( فٟ فجٌز ٍٟخ ىٞ ٍٙز دجٌفمٌر 

إ١ٌٗ ثٌطٍخ ٚثٌيٞ ٘ٛ ٙجهً عٓ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذزا ٚد١جٔج دجٌٛلجةع ِٚاٍِٛجس دٖنْ ثٌٕطجق ثٌّطأٍأٛح ٌأضإٔأفأ١أي 

 ث٤ٌِ؛

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا د١جٔج دجٌٛلجةع ثٌضٟ صْأضإٔأو إٌأ١أٙأج ثٌأوٌٚأز ثٌأطأٌف ثٌأطأجٌأذأز  8)ػ( فٟ فجٌز ٍٟخ ىٞ ٍٙز دجٌفمٌر 

 ٚعٌٝج ٧ٌؽٌثءثس ثٌّطٍٛدز.

ِٓ ٘يٖ ثٌأّأجهر  8ٚ  0صضني ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ ثٌمٌثًثس  ٚ ث٦ؽٌثءثس ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ ثٌفمٌص١ٓ  -3

ٚفمج ٤فىجَ لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ ٚلٛثعو٘ج ث٦ؽٌثة١ز  ٚ  ٞ ِاج٘ور  ٚ ثصفجق  ٚ صٌص١خ عإٔأجةأٟ  ٚ ِأضأاأوه ث٤ٟأٌثف لأو 

 صىْٛ ٍِضَِز دٙج صؾجٖ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز ًٕٚ٘ج دٗ.

صَٚه وً هٌٚز ٌٟف ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور دْٕل ِٓ لٛث١ٕٔٙج ٌٚأٛثةأقأٙأج ثٌأضأٟ صأؾأاأً ٘أيٖ ثٌأّأجهر ٔأجفأير  -2

 ثٌّفاٛيا ٚدْٕل ِٓ  ٞ صل١١ٌثس صومً ٨فمج عٍٝ صٍه ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌٍٛثةـا  ٚ دٛٙف ٌٙج.

ِأٓ ٘أيٖ ثٌأّأجهر ِٖأٌٟٚأج  8ٚ  0إىث ثمضجًس ثٌوٌٚز ثٌطٌف  ْ صؾاً ثصنجى ثٌضوثد١ٌ ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌفمٌص١ٓ -3

دٛؽٛه ِاج٘ور دٙيث ثٌٖنْا ٚؽخ عٍٝ صٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌف  ْ صاضذٌ ٘يٖ ث٨صفجل١ز دّغجدز ث٤ّأجُ ثٌأضأاأج٘أوٞ ثٌأ٩ٍَ 

 ٚثٌىجفٟ.

٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف  ْ صٌفٜ ثٌضاجْٚ دّمضٞٝ ٘يٖ ثٌّجهر إىث ٌُ ٠ىٓ ثٌأؾأٌَ ثٌأيٞ ٠أضأاأٍأك دأٗ ثٌأطأٍأخ ؽأٌِأج -1

 ٨ِّٖٛ دٙيٖ ث٨صفجل١ز.

 ١ٌِ فٟ  فىجَ ٘يٖ ثٌّجهر ِج ٠فٌْ عٍٝ  ٔٗ ٠ِّ فمٛق ث٤ٌٟثف ثٌغجٌغز ثٌقْٕز ث١ٌٕز.-2

صٕعٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ إدٌثَ ِاج٘وثس  ٚ ثصفجلجس  ٚ صٌص١ذجس عٕجة١ز  ٚ ِضاوهر ث٤ٌٟثف ٌضا٠ََ فجع١ٍز ثٌأضأاأجْٚ -3

 ثٌوٌٟٚ ثٌّمجَ ع٩ّ دٙيٖ ثٌّجهر.

 03ثٌّجهر 

 ثٌضٌٚف فٟ عجةوثس ثٌؾٌثةُ ثٌّٚجهًر  ٚ ثٌّّضٍىجس ثٌّٚجهًر

ِٓ ثٌّأجهر  0ا  ٚ ثٌفمٌر 08صضٌٚف ثٌوٌٚز ثٌطٌف فٟ ِج صٚجهًٖ ِٓ عجةوثس ؽٌثةُ  ٚ ِّضٍىجس ع٩ّ دجٌّجهر  -0

 ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٚفمج ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ ٚإؽٌثءثصٙج ث٦هث٠ًز. 03
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ِأٓ ٘أيٖ ث٨صأفأجلأ١أزا  03عٕوِج صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إؽٌثء ِج دٕجء عٍٝ ٍٟخ هٌٚز ٌٟف  مٌٜا ٚفمج ٌٍأّأجهر  -8

صٕعٌ صٍه ثٌوٚي عٍٝ ّذ١ً ث٠ٌٛٚ٤زا دجٌموً ثٌيٞ ٠ّْـ دٗ لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ ٚإىث ِأج ٟأٍأخ ِإٔأٙأج ىٌأها فأٟ ًه 

عجةوثس ثٌؾٌثةُ ثٌّٚجهًر  ٚ ثٌّّضٍىجس ثٌّٚجهًر إٌٝ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذزا ٌىٟ ٠ضْٕٝ ٌٙج صمو٠ُ صأاأ٠ٛٞأجس 

 إٌٝ ٝقج٠ج ثٌؾ٠ٌّز  ٚ ًه عجةوثس ثٌؾٌثةُ  ٚ ثٌّّضٍىجس ٘يٖ إٌٝ  ٙقجدٙج ثٌٌٖع١١ٓ.

ِأٓ  03ٚ ٠08ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌفا عٕو ثصنجى إؽٌثء دٕجء عٍٝ ٍٟخ ِموَ ِٓ هٌٚز ٌٟف  مٌٜ ٚفمج ٌٍّجهص١ٓ  -3

 ٘يٖ ث٨صفجل١زا  ْ صٕعٌ دا١ٓ ث٨عضذجً ثٌنجٗ فٟ إدٌثَ ثصفجلجس  ٚ صٌص١ذجس دٖنْ:

) ( ثٌضذٌع دم١ّز عجةوثس ثٌؾٌثةُ  ٚ ثٌّّضٍىجس ٘يٖ  ٚ دج٤ِٛثي ثٌّضنص١ز ِٓ د١ع عجةوثس ثٌؾٌثةُ  ٚ ثٌّّضٍىجس ٘أيٖا 

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٚإٌٝ ثٌأٙأ١أتأجس ثٌأقأىأِٛأ١أز  31)ػ( ِٓ ثٌّجهر  8 ٚ دؾَء ِٕٙجا ٌٍقْجح ثٌّنٚ٘ ٚفمج ٌٍفمٌر 

 ثٌو١ٌٚز ثٌّضنٚٚز فٟ ِىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز؛

)ح( ثلضْجَ عجةوثس ثٌؾٌثةُ  ٚ ثٌّّضٍىجس ٘يٖا  ٚ ث٤ِٛثي ثٌّضنص١ز ِٓ د١ع عجةوثس ثٌؾٌثةُ  ٚ ثٌّّضٍىجس ٘يٖا ٚفمأج 

 ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ  ٚ إؽٌثءثصٙج ث٦هث٠ًزا ِع هٚي  ٌٟثف  مٌٜا عٍٝ  ّجُ ِٕضعُ  ٚ فْخ وً فجٌز.

 02ثٌّجهر 

 ث٠٨ٌٛز ثٌمٞجة١ز

صاضّو وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ٌضنو١و ٠ٌّجْ ٠٨ٚضٙج ثٌمٞجة١ز عٍٝ ث٤فاجي ثٌّؾٌِز دّمضٞٝ ثٌّٛثه  -0

 ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز فٟ ثٌقج٨س ثٌضج١ٌز: 83ٚ 2ٚ 3ٚ 2

 ) ( عٕوِج ٠ٌُصىخ ثٌؾٌَ فٟ إل١ٍُ صٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌف؛ 

)ح(  ٚ عٕوِج ٠ٌُصىخ ثٌؾٌَ عٍٝ ِضٓ ّف١ٕز صٌفع عٍُ صٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌف  ٚ ٟجةٌر ِْؾٍز دأّأٛؽأخ لأٛثٔأ١أٓ صأٍأه 

 ثٌوٌٚز ٚلش ثًصىجح ثٌؾٌَ.

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف  ْ صؤوو  ٠ٞج ٠ٌّجْ ٠٨ٚضٙج ثٌمٞأجةأ١أز عأٍأٝ  ٞ  3ًٕ٘ج دنفىجَ ثٌّجهر  -8

 ؽٌَ ِٓ ٘يث ثٌمذ١ً فٟ ثٌقج٨س ثٌضج١ٌز:

 ) ( عٕوِج ٠ٌُصىخ ثٌؾٌَ ٝو  فو ِٛثٟٕٟ صٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌف؛

)ح( عٕوِج ٠ٌُصىخ ثٌؾٌَ  فو ِٛثٟٕٟ صٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌف  ٚ ٕن٘ عو٠ُ ثٌؾ١ْٕز ٠ٛؽو ِىجْ إلجِضٗ ثٌأّأاأضأجه فأٟ 

 إل١ٍّٙج؛ 

 )ػ(  ٚ عٕوِج ٠ىْٛ ثٌؾٌَ:

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٠ٌُٚصىخ مجًػ إل١ٍّٙج دٙوف ثًصىأجح  2ِٓ ثٌّجهر  0ا ٚثفوث ِٓ ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍفمٌر 0' 

 ؽ٠ٌّز مط١ٌر هثمً إل١ٍّٙج؛

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١أزا ٠ُٚأٌصأىأخ مأجًػ إلأٍأ١أّأٙأج  3ا ِٓ ثٌّجهر 8)ح( ' 0ا ٚثفوث ِٓ ث٤فاجي ثٌّؾٌِز ٚفمج ٌٍفمٌر 8'

َ ٚفمج ٌٍفمٌر  ٌّ  ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز هثمً إل١ٍّٙج. 3ا ِٓ ثٌّجهر 0ا  ٚ )ح( '8ا  ٚ '0) ( ' 0دٙوف ثًصىجح فاً ِؾ

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا صاضّو وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صأوثدأ١أٌ ٌأضأنوأ١أو ّأ٠ٌأجْ  03ِٓ ثٌّجهر  ٤01غٌثٛ ثٌفمٌر 

٠٨ٚضٙج ثٌمٞجة١ز عٍٝ ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١زا عٕوِج ٠ىْٛ ثٌؾجٟٔ ثٌَّعَٛ ِٛؽٛهث فٟ إل١ٍّٙج ٨ٚ صمأَٛ 

 دض١ٍُْ ىٌه ثٌٖن٘ دقؾز ٚف١ور ٟ٘ وٛٔٗ  فو ًعج٠ج٘ج. 

صاضّو  ٠ٞج وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ٌضنو١و ٠ٌّجْ ٠٨ٚضٙج ثٌمٞجة١ز عٍٝ ثٌؾٌثةُ ثٌّأٖأّأٌٛأز دأٙأيٖ  -3

 ث٨صفجل١ز عٕوِج ٠ىْٛ ثٌؾجٟٔ ثٌَّعَٛ ِٛؽٛهث فٟ إل١ٍّٙج ٨ٚ صمَٛ دض١ٍّْٗ.

ِأٓ ٘أيٖ ثٌأّأجهرا  ٚ عأٍأّأش  8 ٚ  0إىث  ُدٍلش ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ صّجًُ ٠٨ٚضٙج ثٌمٞجة١ز دّمضٞٝ ثٌفمأٌر  -3

دط٠ٌمز  مٌٜا  ْ هٌٚز ٚثفور  ٚ  وغٌ ِٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ث٤مٌٜ صؾٌٞ صقم١مج  ٚ صمَٛ د٩ّفمأز لٞأجةأ١أز  ٚ 

صضني إؽٌثء لٞجة١ج دٖنْ ثٌٍْٛن ىثصٗا صضٖجًٚ ثٌٍْطجس ثٌّنضٚز فٟ ٘يٖ ثٌوٚي ث٤ٟأٌثف  ْ صأضأٖأجًٚ فأ١أّأج 

 د١ٕٙجا فْخ ث٨لضٞجءا دٙوف ص١ْٕك ِج صضنيٖ ِٓ صوثد١ٌ.

هْٚ ثٌّْجُ دمٛثعو ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌاجَا ٨ صقٛي ٘يٖ ث٨صفجل١ز هْٚ ِّجًّز  ٞ ٠٨ٚز لٞجة١ز ؽٕجة١ز صأؤوأو  -2

 ثٌوٌٚز ثٌطٌف ٠ٌّجٔٙج ٚفمج ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ.
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 03ثٌّجهر 

 ص١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ

صٕطذك ٘يٖ ثٌّجهر عٍٝ ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١زا  ٚ فٟ ثٌقج٨س ثٌضٟ صإٔأطأٛٞ عأٍأٝ ٝأٍأٛع ؽأّأجعأز  -0

ٚعٍٝ ٚؽٛه ثٌٖنأ٘ ثٌأيٞ  3) (  ٚ )ح( ِٓ ثٌّجهر  0إؽٌث١ِز ِٕعّز فٟ ثًصىجح ؽٌَ ِٖجً إ١ٌٗ فٟ ثٌفمٌر 

٘ٛ ِٛٝٛع ٍٟخ ثٌض١ٍُْ فٟ إل١ٍُ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخا ٠ٌٕطز  ْ ٠ىْٛ ثٌؾٌَ ثٌيٞ ٠ٍُأضأّأِ دٖأنٔأٗ 

 ثٌض١ٍُْ ِاجلذج ع١ٍٗ دّمضٞٝ ثٌمجْٔٛ ثٌوثمٍٟ ٌىً ِٓ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز ٚثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ.

إىث وجْ ٍٟخ ثٌض١ٍُْ ٠ضّٞٓ عور ؽٌثةُ مط١ٌر ِٕفٍٚزا ٚداٜ ِٕٙج ١ٌِ ٨ِّٖٛ دٙيٖ ثٌّجهرا ؽجٍ ٌأٍأوٌٚأز  -8

 ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ  ْ صطذك ٘يٖ ثٌّجهر  ٠ٞج ف١ّج ٠ضاٍك دضٍه ثٌؾٌثةُ غ١ٌ ثٌٌّّٖٛز.

٠اضذٌ وً ؽٌَ ِٓ ثٌؾٌثةُ ثٌضٟ صٕطذك ع١ٍٙج ٘يٖ ثٌّجهر ِوًؽج فٟ عوثه ثٌؾٌثةُ ثٌنجٝأاأز ٌأٍأضأْأٍأ١أُ فأٟ  ٠أز  -3

ِاج٘ور ٌض١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ ّج٠ًز د١ٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف. ٚصضاٙو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دأئهًثػ صأٍأه ثٌأؾأٌثةأُ فأٟ عأوثه 

 ثٌؾٌثةُ ثٌنجٝاز ٌٍض١ٍُْ فٟ  ٠ز ِاج٘ور ٌض١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ صذٌَ ف١ّج د١ٕٙج.

إىث صٍمش هٌٚز ٌٟفا صؾاً ص١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ ٌِٖٟٚج دٛؽٛه ِاج٘ورا ٍٟخ ص١ٍُْ ِأٓ هٌٚأز ٟأٌف  مأٌٜ ٨  -3

صٌصذ٠ ِاٙج دّاج٘ور ٌض١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓا ؽجٍ ٌٙج  ْ صاضذٌ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ث٤ّجُ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍض١ٍُْ ف١أّأج ٠أضأاأٍأك 

 دنٞ ؽٌَ صٕطذك ع١ٍٗ ٘يٖ ثٌّجهر.

 عٍٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ صؾاً ص١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ ٌِٖٟٚج دٛؽٛه ِاج٘ور: -2

) (  ْ صذٍّغ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقورا ٚلش إ٠وثعٙج ٙه ثٌضٚو٠ك عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ٚ لأذأٌٛأٙأج  ٚ إلأٌثً٘أج  ٚ  

ث٨ّٔٞجَ إ١ٌٙجا دّج إىث وجٔش ّضاضذٌ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٟ٘ ث٤ّجُ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍضاجْٚ دٖنْ ص١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ ِأع ّأجةأٌ 

 ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز؛

)ح(  ْ صْاٝا ف١غّج ثلضٞٝ ث٤ٌِا إٌٝ إدٌثَ ِاج٘وثس دٖنْ ص١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ ِع ّجةٌ ثٌوٚي ث٤ٟأٌثف فأٟ ٘أيٖ  

ث٨صفجل١ز دل١ز صٕف١ي ٘يٖ ثٌّجهرا إىث وجٔش ٨ صاضذٌ ٘يٖ ث٨صأفأجلأ١أز ٘أٟ ث٤ّأجُ ثٌأمأجٔأٛٔأٟ ٌأٍأضأاأجْٚ دٖأنْ صْأٍأ١أُ 

 ثٌّؾ١ٌِٓ.

عٍٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ ٨ صؾاً ص١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ ٌِٖٟٚج دٛؽٛه ِاج٘ور  ْ صاضذٌ ثٌؾٌثةُ ثٌضٟ صٕطذك ع١ٍٙأج  -3

 ٘يٖ ثٌّجهر ؽٌثةُ مجٝاز ٌٍض١ٍُْ ف١ّج د١ٕٙج.

٠ىْٛ ص١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ مجٝاج ٌٌٍٖٟٚ ثٌضٟ ٠ٕ٘ ع١ٍٙج ثٌمجْٔٛ ثٌوثمٍٟ ٌٍأوٌٚأز ثٌأطأٌف ِأضأٍأمأ١أز ثٌأطأٍأخ  ٚ  -1

ِاج٘وثس ص١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ ثٌّٕطذمزا دّج فٟ ىٌه ثٌٌٖٟ ثٌّضاٍك دجٌقو ث٤هٔٝ ٌٍامٛدز ثٌّْٛغز ٌٍض١ٍْأُ ٚث٤ّأذأجح 

 ثٌضٟ ٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ  ْ صْضٕو إ١ٌٙج فٟ ًفٜ ثٌض١ٍُْ.

صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا ًٕ٘ج دمٛث١ٕٔٙج ثٌوثم١ٍزا إٌٝ صاؾ١ً إؽٌثءثس ثٌض١ٍُْ ٚصذ٠١ْ ِج ٠ضًٚ دٙج ِٓ ِضطٍذجس  -2

 إعذجص١ز صضاٍك دنٞ ؽٌَ صٕطذك ع١ٍٗ ٘يٖ ثٌّجهر.

٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخا ًٕ٘ج دنفىجَ لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ ِٚج صٌصذ٠ دٗ ِٓ ِاج٘وثس ٌض١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِأٓا  -3

ٚدٕجء عٍٝ ٍٟخ ِٓ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذزا  ْ صقضؾَ ثٌٖن٘ ثٌّطٍٛح ص١ٍّْٗ ٚثٌّأٛؽأٛه فأٟ إلأٍأ١أّأٙأجا  ٚ  ْ 

غ ىٌه ٚدنٔأٙأج ظأٌٚف  ّٛ صضني صوثد١ٌ ِٕجّذز  مٌٜ ٌّٞجْ فًٖٞٛ إؽٌثءثس ثٌض١ٍُْا ِضٝ ثلضٕاش دنْ ثٌعٌٚف صْ

 ٍِقز.

إىث ٌُ صمُ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ ٠ٛؽو ثٌؾجٟٔ ثٌَّعَٛ فٟ إل١ٍّٙج دض١ٍُْ ىٌه ثٌٖن٘ ف١ّج ٠ضاٍك دؾٌَ صإٔأطأذأك -01

ع١ٍٗ ٘يٖ ثٌّجهرا ٌْذخ ٚف١و ٘ٛ وٛٔٗ  فو ًعج٠ج٘جا ٚؽخ ع١ٍٙجا دٕجء عأٍأٝ ٟأٍأخ ثٌأوٌٚأز ثٌأطأٌف ثٌأضأٟ صأطأٍأخ 

ثٌض١ٍُْا  ْ صق١ً ثٌم١ٞز هْٚ إدطجء ٨ ِذًٌ ٌٗ إٌٝ ٍّطجصٙج ثٌّنضٚز دمٚأو ثٌأّأ٩فأمأز. ٚصأضأنأي صأٍأه ثٌْأٍأطأجس 

لٌثً٘ج ٚصٞطٍع دئؽٌثءثصٙج عٍٝ ثٌٕقٛ ىثصٗ وّج فٟ فجٌز  ٞ ؽٌَ آمٌ ىٞ ٟجدع ؽ١ُْ دّمضٞٝ ثٌمأجٔأْٛ ثٌأوثمأٍأٟ 

ٌضٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌف. ٚصضاجْٚ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌّا١ٕزا مٚٛٙج فٟ ثٌؾٛثٔخ ث٦ؽٌثة١ز ٚثٌّضاٍأمأز دأج٤هٌأزا ٝأّأجٔأج 

 ٌفاج١ٌز صٍه ث٩ٌّفمز.

عٕوِج ٨ ٠ؾ١َ ثٌمجْٔٛ ثٌوثمٍٟ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ص١ٍُْ  فو ًعج٠ج٘ج دنٞ ًٙٛر ِٓ ثًٌٚٛ إ٨ دٌٖٟ  ْ ٠اجه ىٌأه -00

ثٌٖن٘ إٌٝ صٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌف ٌمٞجء ثٌقىُ ثٌٚجهً ع١ٍٗ ٔض١ؾز ٌٍّقجوّز  ٚ ث٦ؽٌثءثس ثٌأضأٟ ُٟأٍأخ صْأٍأ١أُ ىٌأه 
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ثٌٖن٘ ِٓ  ؽٍٙج ٚصضفك ٘يٖ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ٚثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ ٍٟذش ص١ٍُْ ثٌٖن٘ عٍٝ ٘يث ثٌأنأ١أجً ٚعأٍأٝ ِأج 

ِأٓ ٘أيٖ  01ص٠ٌجٔٗ ِٕجّذج ِٓ ٌٕٟٚ  مٌٜا ٠اضذٌ ىٌه ثٌض١ٍُْ ثٌٌّٖٟٚ وجف١ج ٌٍٛفجء دج٨ٌضَثَ ثٌّذ١ٓ فأٟ ثٌأفأمأٌر 

 ثٌّجهر.

فٜ ٍٟخ ص١ٍُْا ِموَ دلٌٛ صٕف١ي فىُ لٞجةٟا دقؾز  ْ ثٌٖن٘ ثٌّطٍٛح ص١ٍّْٗ ٘ٛ ِٓ ًعج٠ج ثٌوٌٚأز -08 ًُ إىث 

ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخا ٚؽخ عٍٝ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخا إىث وجْ لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ ٠ْأّأـ دأيٌأه ٚإىث وأجْ ىٌأه 

٠ضفك ِٚمض١ٞجس ىٌه ثٌمجْٔٛا ٚدٕجء عٍٝ ٍٟخ ِٓ ثٌطٌف ثٌطجٌخا  ْ صٕعٌ فٟ صٕف١ي ثٌقىُ ثٌٚجهً دّمضٞٝ لأجٔأْٛ 

 ثٌطٌف ثٌطجٌخ ثٌوثمٍٟا  ٚ صٕف١ي ِج صذمٝ ِٓ ثٌامٛدز ثٌّقىَٛ دٙج.

صُىفً ٤ٞ ٕن٘ صُضني دقمٗ إؽٌثءثس ف١ّج ٠ضاٍك دنٞ ِٓ ثٌؾٌثةُ ثٌضٟ صٕطذك ع١ٍٙج ٘يٖ ثٌّجهر ِاجٍِز ِإٔأٚأفأز -03

فٟ وً ٌِثفً ث٦ؽٌثءثسا دّج فٟ ىٌه ثٌضّضع دؾ١ّع ثٌقمٛق ٚثٌّٞجٔجس ثٌضٟ ٠ٕ٘ ع١ٍٙج لجْٔٛ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌأضأٟ 

 ٠ٛؽو ىٌه ثٌٖن٘ فٟ إل١ٍّٙج.

٨ ٠ؾٍٛ صف١ٌْ  ٞ فىُ فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز عٍٝ  ٔٗ ٠فٌٛ ثٌضَثِج دجٌض١ٍُْ إىث وجْ ٌوٜ ثٌأوٌٚأز ثٌأطأٌف ِأضأٍأمأ١أز -03

ثٌطٍخ هٚثع ٚؽ١ٙز ٩ٌعضمجه دنْ ثٌطٍخ لوَ دلٌٛ ٩ِفمز  ٚ ِاجلذز ٕن٘ دْذخ ٔٛع ؽْٕٗ  ٚ عٌلٗ  ٚ ه٠جٔضٗ  ٚ 

ؽ١ْٕضٗ  ٚ  ٍٙٗ ثٌاٌلٟ  ٚ آًثةٗ ث١ٌْج١ّزا  ٚ  ْ ث٨ِضغجي ٌٍطٍخ ١ٍّقك ًٌٝث دٛٝا١ز ىٌأه ثٌٖأنأ٘ ٤ٞ ّأذأخ 

 ِٓ صٍه ث٤ّذجح.

 ٨ ٠ؾٍٛ ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صٌفٜ ٍٟخ ص١ٍُْ ٌّؾٌه  ْ ثٌؾٌَ ٠اضذٌ  ٠ٞج ِٕط٠ٛج عٍٝ ِْجةً ِج١ٌز.-02

لذً ًفٜ ثٌض١ٍُْا صضٖجًٚ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخا ف١غّج ثلضٞٝ ث٤ٌِا ِع ثٌوٌٚز ثٌأطأٌف ثٌأطأجٌأذأز ٌأىأٟ -03

 صض١ـ ٌٙج فٌٙز ٚثفٌر ٌاٌٛ آًثةٙج ٌٚضمو٠ُ ثٌّاٍِٛجس ىثس ثٌٍٚز دجهعجءثصٙج.

صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ إدٌثَ ثصفجلجس  ٚ صٌص١ذجس عٕجة١ز ِٚضاوهر ث٤ٌٟثف ٌضٕف١ي ص١ٍُْ ثٌّأؾأٌِأ١أٓ  ٚ صأاأ٠َأَ -01

 فجع١ٍضٗ.

 01ثٌّجهر 

 ٔمً ث٤ٕنجٗ ثٌّقىَٛ ع١ٍُٙ

٠ؾٍٛ ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صٕعٌ فٟ إدٌثَ ثصفجلجس  ٚ صٌص١ذجس عٕجة١ز  ٚ ِضاوهر ث٤ٌٟثف دٖنْ ٔمً ث٤ٕنجٗ ثٌأي٠أٓ ٠أقأىأُ 

ع١ٍُٙ دامٛدز ثٌقذِ  ٚ دنٕىجي  مٌٜ ِٓ ثٌقٌِجْ ِٓ ثٌق٠ٌزا ٨ًصىجدُٙ ؽٌثةُ ٌِّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١أزا إٌأٝ إلأٍأ١أّأٙأج 

 ٌىٟ ٠ضْٕٝ ٤ٌٚته ث٤ٕنجٗ إوّجي ِور عمٛدضُٙ ٕ٘جن.

 02ثٌّجهر 

 ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذجهٌز

صموَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا داٞٙج ٌذاٜا  وذٌ لوً ِّىٓ ِٓ ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذجهٌز فٟ ثٌضقم١مجس ٚثٌأّأ٩فأمأجس -0

ا ٚصأّأو وأً ِإٔأٙأج 3ٚث٦ؽٌثءثس ثٌمٞجة١ز ف١ّج ٠ضًٚ دجٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١زا فْذّج صٕ٘ ع١ٍأٗ ثٌأّأجهر 

ث٤مٌٜ صذجه١ٌج دّْجعور ِّجعٍز عٕوِج صىْٛ ٌوٜ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز هٚثع ِامٌٛز ٩ٌٕضذجٖ فٟ  ْ ثٌؾأٌَ ثٌأّأٖأجً 

ىٚ ٟجدع عذٌ ٟٕٟٚا دّج فٟ ىٌه  ْ ٝقج٠ج صٍه ثٌؾٌثةُ  ٚ ثٌٖٙٛه عٍأ١أٙأج  3) (  ٚ )ح( ِٓ ثٌّجهر  0إ١ٌٗ فٟ ثٌفمٌر 

 ٚ عجةوثصٙج  ٚ ث٤هٚثس ثٌّْضاٍّز فٟ ثًصىجدٙج  ٚ ث٤هٌز ع١ٍٙج صٛؽو فٟ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍمأ١أز ثٌأطأٍأخ ٚ ْ ؽأّأجعأز 

 إؽٌث١ِز ِٕعّز ٝجٌاز فٟ ثًصىجح ثٌؾٌَ.

صموَ ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذجهٌز دجٌىجًِ دّمضٞٝ لٛث١ٔٓ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ ِٚاج٘أوثصأٙأج ٚثصأفأجلأجصأٙأج  -8

ٚصٌص١ذجصٙج ىثس ثٌٍٚزا ف١ّج ٠ضًٚ دجٌضقم١مجس ٚث٩ٌّفمجس ٚث٦ؽٌثءثس ثٌمٞجة١ز ثٌّضاٍمز دجٌؾٌثةُ ثٌضٟ ٠ؾٍٛ صق١ّأً 

 ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز فٟ ثٌوٌٚز ثٌطجٌذز. ١٘01تز ثعضذج٠ًز ثٌّْؤ١ٌٚز عٕٙج دّمضٞٝ ثٌّجهر 

 ٠ؾٍٛ  ْ صُطٍخ ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذجهٌزا ثٌضٟ صموَ ٚفمج ٌٙيٖ ثٌّجهرا ٤ٞ ِٓ ث٤غٌثٛ ثٌضج١ٌز: -3

 ثٌقٚٛي عٍٝ  هٌز  ٚ  لٛثي ِٓ ث٤ٕنجٗ؛ ) (

 )ح( صذ١ٍغ ثٌّْضٕوثس ثٌمٞجة١ز؛

 صٕف١ي ع١ٍّجس ثٌضفض١ٔ ٚثٌٞذ٠ ٚثٌضؾ١ّو؛ )ػ(

 فق٘ ث١ٕ٤جء ٚثٌّٛثلع؛ )ه(

 )٘ـ( صمو٠ُ ثٌّاٍِٛجس ٚث٤هٌز ٚثٌضم١١ّجس ثٌضٟ ٠مَٛ دٙج ثٌنذٌثء؛

صمو٠ُ  ٙٛي ثٌّْضٕوثس ٚثٌْؾ٩س ىثس ثٌٍٚزا دّج ف١ٙج ثٌْؾ٩س ثٌقى١ِٛز  ٚ ثٌٌّٚف١ز  ٚ ثٌّج١ٌأز  ٚ ّأؾأ٩س  )ٚ(

 ثٌٌٖوجس  ٚ ث٤عّجيا  ٚ ْٔل ِٚولز عٕٙج؛

ثٌضاٌف عٍٝ عجةوثس ثٌؾٌثةُ  ٚ ثٌّّضٍىجس  ٚ ث٤هٚثس  ٚ ث١ٕ٤جء ث٤مٌٜ  ٚ ثلضفجء  عٌ٘ج ٤غٌثٛ ثٌقٚٛي عٍٝ  )ٍ(

  هٌز؛

 ص١ْ١ٌ ِغٛي ث٤ٕنجٗ ٟٛثع١ز فٟ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز؛ )ؿ(

كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ
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  ٞ ٔٛع آمٌ ِٓ ثٌّْجعور ٨ ٠ضاجًٛ ِع ثٌمجْٔٛ ثٌوثمٍٟ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ. )ٟ(

٠ؾٍٛ ٌٍٍْطجس ثٌّنضٚز ٌٍوٌٚز ثٌطٌفا هْٚ ِْجُ دجٌمجْٔٛ ثٌوثمٍٟا ٚهْٚ  ْ صضٍمٝ ٍٟذج ِْذمجا  ْ صقأ١أً  -3

ِاٍِٛجس ِضاٍمز دّْجةً ؽٕجة١ز إٌٝ ٍّطز ِنضٚز فٟ هٌٚز ٌٟف  مٌٜ ف١غّج صٌٜ  ْ ٘يٖ ثٌّاٍِٛجس ٠أّأىأٓ  ْ 

صْجعو صٍه ثٌٍْطز عٍٝ ثٌم١جَ دجٌضق٠ٌجس ٚث٦ؽٌثءثس ثٌؾٕجة١ز  ٚ إصّجِٙج دٕؾجؿ  ٚ  ٔٙج لو صُفٟٞ إٌٝ لأ١أجَ ثٌأوٌٚأز 

 ثٌطٌف ث٤مٌٜ دٚٛغ ٍٟخ ع٩ّ دٙيٖ ث٨صفجل١ز.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر هْٚ إم٩ي دّج ٠ؾٌٞ ِٓ صق٠ٌجس ٚإؽٌثءثس ؽٕجة١ز فٟ  3صىْٛ إفجٌز ثٌّاٍِٛجسا ع٩ّ دجٌفمٌر  -2

ثٌوٌٚز ثٌضٟ صضذاٙج ثٌٍْطجس ثٌّنضٚز ثٌضٟ صموَ صٍه ثٌّاٍِٛجس. ٚصّضغً ثٌٍْطجس ثٌّنضٚز ثٌضٟ صضٍمٝ ثٌّأاأٍأِٛأجس 

٤ٞ ٍٟخ دئدمجء صٍه ثٌّاٍِٛجس ٟٟ ثٌىضّجْا ٌٚٛ ِؤلضجا  ٚ دفٌٛ ل١ٛه عٍٝ ثّضنوثِٙج. د١و  ْ ٘يث ٨ ٠ّٕع ثٌوٌٚز 

ثٌطٌف ثٌّضٍم١ز ِٓ  ْ صفٖٟ فٟ إؽٌثءثصٙج ِاٍِٛجس صذٌا ٕنٚج ِضّٙج. ٚفٟ صٍه ثٌقجٌزا صأمأَٛ ثٌأوٌٚأز ثٌأطأٌف 

ثٌّضٍم١ز دئمطجً ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌّق١ٍز لذً إفٖجء صٍه ثٌّاٍِٛجسا ٚصضٖجًٚ ِع ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌّق١ٍز إىث ِج ٟأٍأخ 

ىٌه. ٚإىث صايًا فٟ فجٌز ثّضغٕجة١زا صٛؽ١ٗ إٕاجً ِْذكا لجِش ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌأّأضأٍأمأ١أز دأئدأ٩غ ثٌأوٌٚأز ثٌأطأٌف 

 ثٌّق١ٍز ديٌه ث٦فٖجء هْٚ إدطجء.

١ٌِ فٟ  فىجَ ٘يٖ ثٌّجهر ِج ٠نً دج٨ٌضَثِجس ثٌٕجٕتز عٓ  ٠ز ِاج٘ور  مٌٜا عٕجة١ز  ٚ ِضاوهر ث٤ٌٟثفا صقأىأُ  -3

  ٚ ّضقىُ ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذجهٌز و١ٍج  ٚ ؽَة١ج.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر عٍٝ ثٌطٍذجس ثٌّموِز ع٩ّ دأٙأيٖ ثٌأّأجهر إىث وأجٔأش ثٌأوٚي ث٤ٟأٌثف  83إٌٝ  3صٕطذك ثٌفمٌثس  -1

ثٌّا١ٕز غ١ٌ ٌِصذطز دّاج٘ور ٌضذجهي ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز. ٚإىث وجٔش صٍه ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ٌِصذطز دأّأاأج٘أور ِأٓ ٘أيث 

 83إٌأٝ  3ثٌمذ١ًا ٚؽخ صطذ١ك ث٤فىجَ ثٌّمجدٍز فٟ صٍه ثٌّاج٘ورا ِج ٌُ صضفك ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عٍٝ صطذ١ك ثٌفمأٌثس 

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر دو٨ ِٕٙج. ٚصُٖؾع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دٖور عٍٝ صطذ١ك ٘يٖ ثٌفمٌثس إىث وجٔش صًْٙ ثٌضاجْٚ.

٨ ٠ؾٍٛ ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صٌفٜ صمو٠ُ ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌأّأضأذأجهٌأز ٚفأمأج ٌأٙأيٖ ثٌأّأجهر دأوعأٜٛ ثٌْأ٠ٌأز  -2

 ثٌٌّٚف١ز.

٠ؾٍٛ ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صٌفٜ صمو٠ُ ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذجهٌز دّمضٞٝ ٘يٖ ثٌّجهر دقؾز ثٔضفجء ثٍهٚثؽ١أز  -3

ثٌضؾ٠ٌُ. د١و  ٔٗ ٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ِضٍم١ز ثٌطٍخا عٕوِج صٌٜ ىٌه ِٕجّذجا  ْ صموَ ثٌّْجعورا دجٌموً ثٌيٞ صأمأًٌٖ فْأخ 

 صمو٠ٌ٘جا دٌٚف ثٌٕعٌ عّج إىث وجْ ثٌٍْٛن ٠ّغً ؽٌِج دّمضٞٝ ثٌمجْٔٛ ثٌوثمٍٟ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ.

٠ؾٍٛ ٔمً  ٞ ٕن٘ ِقضؾَ  ٚ ٠مٟٞ عمٛدضٗ فٟ إل١ٍُ هٌٚز ٌٟف ِٚطٍٛح ٚؽٛهٖ فأٟ هٌٚأز ٟأٌف  مأٌٜ -01

٤غٌثٛ ثٌضاٌف  ٚ ث٦ه٨ء دٖٙجهر  ٚ صمو٠ُ ِْجعور  مٌٜ فٟ ثٌقٚٛي عٍٝ  هٌز ِٓ  ؽً صقم١مجس  ٚ ِأ٩فأمأجس 

  ٚ إؽٌثءثس لٞجة١ز صضاٍك دؾٌثةُ ٌِّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١ز إىث ثّضٛفٟ ثٌٌٖٟجْ ثٌضج١ٌجْ:

 ِٛثفمز ىٌه ثٌٖن٘ ٟٛعج ٚعٓ عٍُ؛ ) (

 )ح( ثصفجق ثٌٍْطجس ثٌّنضٚز فٟ ثٌوٌٚض١ٓ ثٌطٌف١ٓا ًٕ٘ج دّج صٌثٖ ٘جصجْ ثٌوٌٚضجْ ثٌطٌفجْ ِٕجّذج ِٓ ٌٕٟٚ.

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر: ٤01غٌثٛ ثٌفمٌر -00

٠ىْٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ ٠ٕمً إ١ٌٙج ثٌٖن٘ ٍّطز إدمجةٗ ل١و ث٨فضؾجٍا ٚع١ٍٙأج ثٌأضأَثَ دأيٌأها ِأج ٌأُ صأطأٍأخ  ) (

 ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ ٔمً ِٕٙج ثٌٖن٘ غ١ٌ ىٌه  ٚ صنىْ دل١ٌ ىٌه؛

)ح( صٕفي ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ ٠ٕمً إ١ٌٙج ثٌٖن٘ا هْٚ إدطجءا ثٌضَثِٙج دئعجهصٗ إٌٝ عٙور ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضأٟ ٔأمأً 

 ِٕٙج ٚفمج ٌّج ٠ضفك ع١ٍٗ ِْذمجا  ٚ دن٠ز ًٙٛر  مٌٜا د١ٓ ثٌٍْطجس ثٌّنضٚز فٟ ثٌوٌٚض١ٓ ثٌطٌف١ٓ؛

٨ ٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ ٠ٕمً إ١ٌٙج ثٌٖن٘  ْ صطجٌخ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ ٔمً ِٕٙج دذأوء إؽأٌثءثس صْأٍأ١أُ  )ػ(

 ِٓ  ؽً إعجهر ىٌه ثٌٖن٘؛

صُقضْخ ثٌّور ثٌضٟ ٠م١ٞٙج ثٌٖن٘ ثٌّٕمٛي ل١و ث٨فضؾجٍ فٟ ثٌأوٌٚأز ثٌأضأٟ ٔأمأً ِإٔأٙأج ٝأّأٓ ِأور ثٌأاأمأٛدأز  )ه(

 ثٌّفٌٚٝز ع١ٍٗ فٟ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ ٔمً إ١ٌٙج.

ِٓ ٘يٖ ثٌأّأجهرا  00ٚ 01ِج ٌُ صٛثفك عٍٝ ىٌه ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ ٠ضمًٌ ٔمً ٕن٘ ِج ِٕٙجا ٚفمج ٌٍفمٌص١ٓ -08

٨ ٠ؾٍٛ ٩ِفمز ىٌه ثٌٖن٘ا  ٠ج وجٔش ؽ١ْٕضٗا  ٚ ثفضؾجٍٖ  ٚ ِاجلذضٗ  ٚ فأٌٛ  ٞ لأ١أٛه  مأٌٜ عأٍأٝ فأ٠ٌأضأٗ 

ثٌٖن١ٚزا فٟ إل١ٍُ ثٌوٌٚز ثٌضٟ ٠ٕمً إ١ٌٙجا دْذخ  فاجي  ٚ إغفج٨س  ٚ  فىجَ إهثٔز ّجدمز ٌّألأجهًصأٗ إلأٍأ١أُ ثٌأوٌٚأز 

 ثٌضٟ ٔمً ِٕٙج.

صا١ٓ وً هٌٚز ٌٟف ٍّطز ٌِو٠َز صىْٛ ِْؤٌٚز ِٚنٌٛز دضٍمٟ ٍٟذجس ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذأجهٌأز ٚصأمأَٛ -03

دضٕف١ي صٍه ثٌطٍذجس  ٚ دئفجٌضٙج إٌٝ ثٌٍْطجس ثٌّنضٚز ٌضٕف١ي٘ج. ٚف١غّج وجْ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ِٕطمز مجٙأز  ٚ إلأٍأ١أُ 

مجٗ ىٚ ٔعجَ ِْضمً ٌٍّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذجهٌزا ؽجٍ ٌٙج  ْ صا١ٓ ٍّطز ٌِو٠َز ِٕفٌهر صضأٌٛأٝ ثٌأّأٙأجَ ىثصأٙأج 

ف١ّج ٠ضاٍك دضٍه ثٌّٕطمز  ٚ ديٌه ث٦ل١ٍُ. ٚصىفً ثٌٍْطجس ثٌٌّو٠َز ٌّعز ّٚأ٩ِأز صإٔأفأ١أي ثٌأطأٍأذأجس ثٌأّأضأٍأمأجر  ٚ 

إفجٌضٙج. ٚف١غّج صمَٛ ثٌٍْطز ثٌٌّو٠َز دئفجٌز ثٌطٍخ إٌٝ ٍّطز ِنضٚز ٌضٕف١يٖا صٖؾع صٍه ثٌٍْطز ثٌّنضٚز عٍأٝ 
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صٕف١ي ثٌطٍخ دٌْعز ٚدًٚٛر ١ٍّّز. ٠ٚنطٌ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور دجُّ ثٌْأٍأطأز ثٌأّأٌوأ٠َأز ثٌأّأاأ١ّإٔأز ٌأٙأيث 

ثٌلٌٛ ٚلش ل١جَ وً هٌٚز ٌٟف دئ٠وثع ٙه صٚو٠مٙج عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ٚ لذٌٛٙج  ٚ إلٌثً٘ج  ٚ ث٨ّٔٞأجَ إٌأ١أٙأج. 

ٚصٛؽٗ ٍٟذجس ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذجهٌز ٚ ٞ ٌِث٩ّس صضاٍك دٙج إٌٝ ثٌٍْطجس ثٌٌّو٠َأز ثٌأضأٟ صأاأ١إٔأٙأج ثٌأوٚي 

ث٤ٌٟثف. ٨ٚ ٠ِّ ٘يث ثٌٌٖٟ فك  ٠ز هٌٚز ٌٟف فٟ  ْ صٖضٌٟ صٛؽ١ٗ ِغً ٘يٖ ثٌطٍذجس ٚثٌٌّث٩ّس إ١ٌأٙأج عأذأٌ 

ثٌمٕٛثس ثٌودٍِٛج١ّزا ٚفٟ ثٌقج٨س ثٌاجؽٍزا ٚف١غّج صضفك ثٌوٌٚضجْ ثٌطٌفجْ ثٌّا١ٕضجْا عٓ ٠ٌٟك ثٌّٕعّز ثٌأوٌٚأ١أز 

 ٌٌٍٖٟز ثٌؾٕجة١زا إْ  ِىٓ ىٌه.

صموَ ثٌطٍذجس وضجدز  ٚا ف١غّج  ِىٓا دن٠ز ١ٍّٚز صْضط١ع إٔضجػ ّؾً ِىضٛح دٍلز ِمذٌٛز ٌوٜ ثٌأوٌٚأز ثٌأطأٌف -03

ِضٍم١ز ثٌطٍخا ٚدٌٖٟٚ صض١ـ ٌضٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌف  ْ صضقمك ِٓ ٙقضٗ. ٠ٚنطٌ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور دجٌٍلز  ٚ 

ثٌٍلجس ثٌّمذٌٛز ٌوٜ وً هٌٚز ٌٟف ٚلش ل١جَ وً هٌٚز ٌٟف دئ٠وثع ٙه صٚو٠مٙج عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ٚ لذٌٛأٙأج  ٚ 

إلٌثً٘ج  ٚ ث٨ّٔٞجَ إ١ٌٙج. ٚفٟ ثٌقج٨س ثٌاجؽٍزا ٚف١غّج صضفك ثٌوٌٚضجْ ثٌطٌفجْ عٍٝ ىٌها ٠ؾٍٛ  ْ صموَ ثٌأطأٍأذأجس 

 ٕف٠ٛجا عٍٝ  ْ صُؤوو وضجدز عٍٝ ثٌفًٛ.

 ٠ضّٞٓ ٍٟخ ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذجهٌز:-02

 ٠ٛ٘ز ثٌٍْطز ِموِز ثٌطٍخ؛ ) (

)ح( ِٛٝٛع ٟٚذ١از ثٌضقم١ك  ٚ ث٩ٌّفمز  ٚ ث٦ؽٌثء ثٌمٞجةٟ ثٌيٞ ٠ضاٍك دٗ ثٌطٍخا ٚثُّ ٚٚظجةف ثٌٍْطز ثٌضٟ 

 صضٌٛٝ ثٌضقم١ك  ٚ ث٩ٌّفمز  ٚ ث٦ؽٌثء ثٌمٞجةٟ؛

 ٍِنٚج ٌٍٛلجةع ىثس ثٌٍٚز دجٌّٛٝٛعا دجّضغٕجء ِج ٠ضاٍك دجٌطٍذجس ثٌّموِز ٌلٌٛ صذ١ٍغ ِْضٕوثس لٞجة١ز؛ )ػ(

 ٚٙفج ٌٍّْجعور ثٌٍّضّْز ٚصفج١ًٙ  ٞ إؽٌثء ِا١ٓ صٛه ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز ثصذجعٗ؛ )ه(

 )٘ـ( ٠ٛ٘ز  ٞ ٕن٘ ِإٟ ِٚىجٔٗ ٚؽ١ْٕضٗا ف١غّج  ِىٓ ىٌه؛

 )ٚ( ثٌلٌٛ ثٌيٞ صٍضِّ ِٓ  ؽٍٗ ث٤هٌز  ٚ ثٌّاٍِٛجس  ٚ ثٌضوثد١ٌ.

٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ  ْ صطٍخ ِاٍِٛجس إٝجف١ز عٕوِج ٠ضذ١ٓ  ٔٙج ٠ًٌٚٝز ٌضٕفأ١أي ثٌأطأٍأخ ٚفأمأج -03

 ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟا  ٚ عٕوِج ٠ىْٛ ِٓ ٕنْ صٍه ثٌّاٍِٛجس  ْ صًْٙ ىٌه ثٌضٕف١ي.

٠ىْٛ صٕف١ي ثٌطٍخ ٚفمج ٌٍمجْٔٛ ثٌوثمٍٟ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخا ٚ ْ ٠ىْٛا دجٌموً ثٌيٞ ٨ ٠أضأاأجًٛ ِأع -01

 ثٌمجْٔٛ ثٌوثمٍٟ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ ٚعٕو ث٦ِىجْا ٚفمج ٧ٌؽٌثءثس ثٌّقوهر فٟ ثٌطٍخ.

عٕوِج ٠ضا١ٓ ّّجع  لٛثي ٕن٘ ِٛؽٛه فٟ إل١ٍُ هٌٚز ٌٟفا دٚفز ٕج٘و  ٚ مذ١ٌا  ِجَ ثٌٍْطجس ثٌمٞأجةأ١أز -02

ٌوٌٚز ٌٟف  مٌٜا ٠ٚىْٛ ىٌه ِّىٕج ِٚضفمج ِع ثٌّذجهٜء ث٤ّج١ّز ٌٍمجْٔٛ ثٌوثمٍٟا ٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ث٤ٌٚأٝ 

 ْ صّْـا دٕجء عٍٝ ٍٟخ ثٌوٌٚز ث٤مٌٜا دامو ؽٍْز ثّضّجع عٓ ٠ٌٟك ثٌف١و٠ٛ إىث ٌُ ٠ىٓ ِأّأىإٔأج  ٚ ِْأضأٚأٛدأج 

ِغٛي ثٌٖن٘ ثٌّإٟ دٕفْٗ فٟ إل١ٍُ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز. ٠ٚؾٍٛ ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صضفك عٍٝ  ْ صضٌٛأٝ إهثًر 

ؽٍْز ث٨ّضّجع ٍّطز لٞجة١ز صجداز ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز ٚ ْ صقٌٞ٘ج ٍّطز لٞجة١ز صجداز ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز 

 ثٌطٍخ.

٨ ٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز  ْ صٕمً ثٌّاٍِٛجس  ٚ ث٤هٌز ثٌضٟ صَٚه٘ج دٙج ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌأطأٍأخا  ٚ -03

 ْ صْضنوِٙج فٟ صقم١مجس  ٚ ٩ِفمجس  ٚ إؽٌثءثس لٞجة١ز غ١ٌ صٍه ثٌّيوًٛر فٟ ثٌطٍخا هْٚ ِٛثفمز ِْذمأز ِأٓ 

ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ. ١ٌِٚ فٟ ٘يٖ ثٌفمٌر ِج ٠ّٕع ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذأز ِأٓ  ْ صأفأٖأٟ فأٟ إؽأٌثءثصأٙأج 

ِاٍِٛجس  ٚ  هٌز صؤهٞ إٌٝ صذٌةز ٕن٘ ِضُٙ. ٚفٟ ثٌقجٌز ث٤م١ٌرا صمَٛ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌأذأز دأئمأطأجً ثٌأوٌٚأز 

ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ لذً فوٚط ث٦فٖجء ٚ ْ صضٖجًٚ ِع ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخا إىث ِج ٍٟخ ِٕٙأج ىٌأه. ٚإىث 

صايًا فٟ فجٌز ثّضغٕجة١زا صٛؽ١ٗ إٕاجً ِْذكا لجِش ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز دئد٩غ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍمأ١أز ثٌأطأٍأخا 

 هْٚ إدطجءا دقوٚط ث٦فٖجء.

٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز  ْ صٖضٌٟ عٍٝ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضأٍأمأ١أز ثٌأطأٍأخ  ْ صأقأجفأع عأٍأٝ ّأ٠ٌأز ثٌأطأٍأخ -81

ِّٚٞٛٔٗا دجّضغٕجء ثٌموً ث٩ٌٍَ ٌضٕف١يٖ. ٚإىث صايً عٍٝ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍأخ  ْ صأّأضأغأً ٌٖأٌٟ ثٌْأ٠ٌأزا 

  دٍلش ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز ديٌه عٍٝ ٚؽٗ ثٌٌْعز.

 ٠ؾٍٛ ًفٜ صمو٠ُ ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذجهٌز:-80

 ) ( إىث ٌُ ٠موَ ثٌطٍخ ٚفمج ٤فىجَ ٘يٖ ثٌّجهر؛

)ح( إىث ً س ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ  ْ صٕف١ي ثٌطٍخ لو ٠ِّ ١ّجهصٙج  ٚ  ِٕٙج  ٚ ٔعجِٙج ثٌاأجَ  ٚ ِٚأجٌأقأٙأج 

 ث٤ّج١ّز ث٤مٌٜ؛

)ػ( إىث وجْ ِٓ ٕنْ ثٌمجْٔٛ ثٌوثمٍٟ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ  ْ ٠قعٌ عٍٝ ٍّطجصٙج صٕف١ي ث٦ؽٌثء ثٌّأطأٍأٛح 

 دٖنْ  ٞ ؽٌَ ِّجعًا ٌٛ وجْ ىٌه ثٌؾٌَ مجٝاج ٌضقم١ك  ٚ ٩ِفمز  ٚ إؽٌثءثس لٞجة١ز فٟ إٟجً ٠٨ٚضٙج ثٌمٞجة١ز؛
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)ه( إىث وجٔش ث٨ّضؾجدز ٌٍطٍخ صضاجًٛ ِع ثٌٕعجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ ف١ّج ٠ضاٍك دجٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز 

 ثٌّضذجهٌز.

٨ ٠ؾٍٛ ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صٌفٜ ٍٟخ ِْجعور لج١ٔٛٔز ِضذجهٌز ٌّؾٌه ثعضذجً  ْ ثٌؾٌَ ٠إٔأطأٛٞ  ٠ٞأج عأٍأٝ -88

 ِْجةً ِج١ٌز.

 صذوٞ  ّذجح  ٞ ًفٜ ٌضمو٠ُ ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذجهٌز.-83

صٕفي ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ ٍٟخ ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذجهٌز فٟ  لٌح ٚلش ِّىٓا ٚصٌثعٟ إٌأٝ  لٚأٝ -83

فو ِّىٓ  ٞ ِٛثع١و ٔٙجة١ز صمضٌفٙج ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز ٚصًٛه  ّذجدٙج عٍٝ ث٤فًٞ فٟ ثٌطٍخ ىثصٗ. ٚصْضؾ١أخ 

ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ ٌٍطٍذجس ثٌّامٌٛز ثٌضٟ صضٍمج٘ج ِٓ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطأجٌأذأز دٖأنْ ثٌأضأمأوَ ثٌأّأقأٌٍ فأٟ 

ِاجٌؾز ثٌطٍخ. ٚصذٍغ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخا عٍٝ ٚؽٗ ثٌٌْعزا عٕوِج صٕضٟٙ فجؽضٙأج 

 إٌٝ ثٌّْجعور ثٌٍّضّْز.

٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ صنؽ١ً ثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذأجهٌأز ٌأىأٛٔأٙأج صأضأاأجًٛ ِأع صأقأمأ١أمأجس  ٚ -82

 ٩ِفمجس  ٚ إؽٌثءثس لٞجة١ز ؽج٠ًز.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا  ٚ لذً صنؽ١ً صٕف١أيٖ  80صضٖجًٚ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخا لذً ًفٜ ٍٟخ دّمضٞٝ ثٌفمٌر -83

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ِع ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز ٌٍٕعٌ ف١ّج إىث وجْ ٠ّىٓ صمو٠ُ ثٌّْجعأور ً٘إٔأج دأّأج  82دّمضٞٝ ثٌفمٌر 

صٌثٖ ٠ًٌٚٝج ِٓ ٌٕٟٚ ٚ فىجَ. فئىث لذٍش ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز ثٌّْجعور ً٘إٔأج دأضأٍأه ثٌٖأٌٟٚا ٚؽأخ عأٍأ١أٙأج 

 ث٨ِضغجي ٌضٍه ثٌٌٖٟٚ.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٨ ٠ؾٍٛ ٩ِفمز  ٞ ٕج٘و  ٚ مذ١ٌ  ٚ ٕأنأ٘ آمأٌ ٠أٛثفأكا  08هْٚ ِْجُ دجٔطذجق ثٌفمٌر -81

دٕجء عٍٝ ٍٟخ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذزا عٍٝ ث٦ه٨ء دٖٙجهصٗ فٟ إؽٌثءثس لٞجة١زا  ٚ عٍٝ ثٌّْجعور فأٟ صأقأ٠ٌأجس 

 ٚ ٩ِفمجس  ٚ إؽٌثءثس لٞجة١ز فٟ إل١ٍُ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذزا  ٚ ثفضؾجٍ ىٌه ثٌٖأج٘أو  ٚ ثٌأنأذأ١أٌ  ٚ ثٌٖأنأ٘ 

ث٢مٌ  ٚ ِاجلذضٗ  ٚ إمٞجعٗ ٤ٞ إؽٌثء آمٌ ٠م١و ف٠ٌضٗ ثٌٖن١ٚز فٟ إل١ٍُ ىٌه ثٌطٌفا دأنأٚأٛٗ  ٞ فأاأً  ٚ 

إغفجي  ٚ فىُ إهثٔز ّذك ِلجهًصٗ إل١ٍُ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ. ٠ٕٚضٟٙ ٘يث ثٌّٞجْ إىث دمٟ ثٌٖج٘و  ٚ ثٌنذ١أٌ 

 ٚ ثٌٖن٘ ث٢مٌ دّقٜ ثمض١جًٖ فٟ إل١ٍُ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذزا داو  ْ صىْٛ لو  ص١قش ٌٗ فٌٙز ثٌّلجهًر مأ٩ي 

ِور مّْز عٌٖ ٠ِٛج ِضٍٚزا  ٚ  ٠ز ِور صضفك ع١ٍٙج ثٌوٌٚضجْ ثٌطٌفجْا ثعضذجًث ِٓ ثٌضج٠ًل ثٌيٞ  دٍغ ف١ٗ ًّأّأ١أج 

دنْ ٚؽٛهٖ ٌُ ٠او ِطٍٛدج ِٓ ثٌٍْطجس ثٌمٞجة١زا  ٚ فٟ فجي عٛهصٗ إٌٝ ث٦ل١ٍُ دّقٜ ثمض١جًٖ دأاأو  ْ ٠أىأْٛ لأو 

 غجهًٖ.

صضقًّ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ ثٌضىج١ٌف ثٌاجه٠ز ٌضٕف١ي ثٌطٍخا ِج ٌُ صضفك ثٌوٌٚضجْ ثٌطٌفجْ ثٌّا١ٕضجْ عٍأٝ -82

غ١ٌ ىٌه. ٚإىث وجٔش صٍذ١ز ثٌطٍخ صْضٍََ  ٚ ّضْضٍََ ٔفمجس ٝنّز  ٚ غ١ٌ عجه٠زا ٚؽخ عٍٝ ثٌوٌٚأضأ١أٓ ثٌأطأٌفأ١أٓ 

 ثٌّا١ٕض١ٓ  ْ صضٖجًٚث ٌضقو٠و ثٌٌٖٟٚ ٚث٤فىجَ ثٌضٟ ١ّٕفي ثٌطٍخ دّمضٞج٘جا ٚويٌه و١ف١ز صقًّ صٍه ثٌضىج١ٌف.

) ( صٛفٌ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذز ْٔنج ِٓ ثٌْؾ٩س  ٚ ثٌأٛعأجةأك  ٚ ثٌأّأاأٍأِٛأجس  -83

 ثٌقى١ِٛز ثٌّٛؽٛهر فٟ فٍٛصٙج ٚثٌضٟ ٠ّْـ لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ دئصجفضٙج ٌاجِز ثٌٕجُ؛

)ح( ٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف ِضٍم١ز ثٌطٍخا فْخ صمو٠ٌ٘جا  ْ صموَ إٌٝ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌطجٌذزا و١ٍج  ٚ ؽَة١ج  ٚ ً٘إٔأج 

دّج صٌثٖ ِٕجّذج ِٓ ٌٕٟٚا ْٔنج ِٓ  ٞ ّؾ٩س  ٚ ٚعجةك  ٚ ِاٍِٛجس فى١ِٛزا ِٛؽٛهر فٟ فٍٛصٙج ٨ٚ ٠ْأّأـ 

 لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ دئصجفضٙج ٌاجِز ثٌٕجُ.

صٕعٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا فْخ ث٨لضٞجءا فٟ إِىج١ٔز عمو ثصفجلجس  ٚ صٌص١ذجس عٕجة١ز  ٚ ِأضأاأوهر ث٤ٟأٌثف صأنأوَ  -31

 ث٤غٌثٛ ثٌّضٛمجر ِٓ  فىجَ ٘يٖ ثٌّجهرا  ٚ صٞاٙج ِٛٝع ثٌضطذ١ك ثٌاٍّٟا  ٚ صاٍَ٘ج.

 03ثٌّجهر 

 ثٌضقم١مجس ثٌّٖضٌوز

صٕعٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ إدٌثَ ثصفجلجس  ٚ صٌص١ذجس عٕجة١ز  ٚ ِضاوهر ث٤ٌٟثف صؾ١َ ٌٍٍْطجس ثٌّنضٚز ثٌّا١ٕز  ْ صٕأٖأب 

١٘تجس صقم١ك ِٖضٌوزا ف١ّج ٠ضاٍك دجٌّْجةً ثٌضٟ ٟ٘ ِٛٝع صقم١مجس  ٚ ٩ِفمجس  ٚ إؽٌثءثس لٞأجةأ١أز فأٟ هٌٚأز  ٚ 

 وغٌ. ٚفٟ فجي عوَ ٚؽٛه ثصفجلجس  ٚ صٌص١ذجس وٙيٖا ٠ؾٍٛ ثٌم١جَ دجٌضقم١مجس ثٌّٖضٌوز دج٨صفجق فٟ وً فجٌز عٍٝ فأور. 

 ٚصىفً ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌّا١ٕز ث٨فضٌثَ ثٌضجَ ١ٌْجهر ثٌوٌٚز ثٌطٌف ثٌضٟ ١ّؾٌٞ ىٌه ثٌضقم١ك هثمً إل١ٍّٙج.

 81ثٌّجهر 

  ّج١ٌخ ثٌضقٌٞ ثٌنجٙز

صمَٛ وً هٌٚز ٌٟفا ّٝٓ فوٚه إِىج١ٔجصٙج ٚٚفمج ٌٌٍٖٟٚ ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ لجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟا إىث وجٔش ثٌّذأجها -0

ث٤ّج١ّز ٌٕعجِٙج ثٌمجٟٔٛٔ ثٌوثمٍٟ صّْـ ديٌها دجصنجى ِج ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ٦صجفز ث٨ّضنوثَ ثٌّٕجّخ ٤ٍّٛح ثٌأضأْأٍأ١أُ 

ثٌٌّثلخا ٚويٌه ِج صٌثٖ ِٕجّذج ِٓ ثّضنوثَ  ّج١ٌخ صقٌ مجٙز  مٌٜا ِغً ثٌٌّثلذز ث٦ٌىض١ٌٔٚز  ٚ غ١ٌ٘ج ِٓ  ٕأىأجي 

كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ
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ثٌٌّثلذزا ٚثٌا١ٍّجس ثٌّْضضٌرا ِٓ ؽجٔخ ٍّطجصٙج ثٌّنضٚز هثمً إل١ٍّٙج ٌلٌٛ ِىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌأّإٔأعأّأز ِأىأجفأقأز 

 فاجٌز.

دل١ز ثٌضقٌٞ عٓ ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١زا صُّٖؾع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عٍٝ  ْ صذٌَا عٕو ث٨لضٞجءا ثصأفأجلأجس  ٚ -8

صٌص١ذجس ٩ِةّز عٕجة١ز  ٚ ِضاوهر ث٤ٌٟثف ٨ّضنوثَ  ّج١ٌخ ثٌضقٌٞ ثٌنجٙز ٘أيٖ فأٟ ّأ١أجق ثٌأضأاأجْٚ عأٍأٝ ثٌٚأاأ١أو 

ثٌوٌٟٚ. ٠ٌٚثعٝ صّجِج فٟ إدٌثَ صٍه ث٨صفجلجس  ٚ ثٌضٌص١ذجس ٚصٕف١ي٘ج ِأذأو  صْأجٚٞ ثٌأوٚي فأٟ ثٌْأ١أجهرا ٠ٚأٌثعأٝ فأٟ 

 صٕف١ي٘ج ثٌضم١و ثٌٚجًَ دنفىجَ صٍه ث٨صفجلجس  ٚ ثٌضٌص١ذجس.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٠ُضني ِج ٠مٟٞ دجّضنوثَ  ّج١ٌأخ  8فٟ فجي عوَ ٚؽٛه ثصفجق  ٚ صٌص١خ عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌفمٌر -3

ثٌضقٌٞ ثٌنجٙز ٘يٖ عٍٝ ثٌٚا١و ثٌوٌٟٚ ِٓ لٌثًثس ٌىً فجٌز عٍٝ فورا ٠ٚؾأٍٛ  ْ صأٌثعأٝ فأ١أٙأجا عإٔأو ثٌٞأًٌٚرا 

 ثٌضٌص١ذجس ثٌّج١ٌز ٚثٌضفجّ٘جس ثٌّضاٍمز دّّجًّز ث٠٨ٌٛز ثٌمٞجة١ز ِٓ ؽجٔخ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌّا١ٕز.

٠ؾٍٛا دّٛثفمز ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌّا١ٕزا  ْ صًّٖ ثٌمٌثًثس ثٌضٟ صمٟٞ دجّضنوثَ  ٍّأٛح ثٌأضأْأٍأ١أُ ثٌأّأٌثلأخ عأٍأٝ -3

ثٌٚا١و ثٌوٌٟٚ ٌٟثةك ِغً ثعضٌثٛ ّذ١ً ثٌذٞجةع  ٚ ثٌّْجؿ ٌٙج دّٛثٍٙز ث١ٌٌْ ّجٌّز  ٚ إٍثٌضٙج  ٚ إدوثٌٙج وأٍأ١أج  ٚ 

 ؽَة١ج.

 80ثٌّجهر 

 ٔمً ث٦ؽٌثءثس ثٌؾٕجة١ز

صٕعٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ إِىج١ٔز  ْ صٕمً إفوث٘ج إٌٝ ث٤مٌٜ إؽٌثءثس ث٩ٌّفمز ثٌّضاٍمز دؾٌَ ِّٖٛي دٙيٖ ث٨صأفأجلأ١أزا 

فٟ ثٌقج٨س ثٌضٟ ٠اضذٌ ف١ٙج ىٌه ثٌٕمً فٟ ٙجٌـ ٩ِّز إلجِز ثٌأاأويا ٚمٚأٛٙأج عإٔأوِأج ٠أضأاأٍأك ث٤ِأٌ دأاأور ٠٨ٚأجس 

 لٞجة١زا ٚىٌه دٙوف صٌو١َ ث٩ٌّفمز.

 88ثٌّجهر 

 إٖٔجء ّؾً ؽٕجةٟ

٠ؾٍٛ ٌىً هٌٚز ٌٟف  ْ صاضّو ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز  ٚ صوثد١ٌ  مٌٜ ٌىٟ صنمي دا١ٓ ث٨عضذجًا ٚفمأج ٌأّأج صأٌثٖ 

٩ِةّج ِٓ ٌٕٟٚا ٌٍٚلٌٛ ثٌيٞ صاضذٌٖ ٩ِةّجا  ٞ فىُ إهثٔز ٙوً ّجدمج دقك ثٌؾجٟٔ ثٌَّعَٛ فٟ هٌٚز  مٌٜا دل١أز 

 ثّضنوثَ صٍه ثٌّاٍِٛجس فٟ إؽٌثءثس ؽٕجة١ز ىثس ٍٙز دؾٌَ ِّٖٛي دٙيٖ ث٨صفجل١ز.

 83ثٌّجهر 

 صؾ٠ٌُ عٌلٍز ١ٌّ ثٌاوثٌز

 صاضّو وً هٌٚز ٌٟف ِج لو ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌ ص٠ٌٖا١ز ٚصوثد١ٌ  مٌٜ ٌضؾ٠ٌُ ث٤فاجي ثٌضج١ٌز ؽٕجة١جا عٕوِج صٌصىخ عّوث:

) ( ثّضنوثَ ثٌمٛر ثٌذو١ٔز  ٚ ثٌضٙو٠و  ٚ ثٌض١ٌ٘خ  ٚ ثٌٛعو د٠َّز غ١ٌ ِْضقمز  ٚ عٌٝٙج  ٚ ِٕقٙأج ٌأٍأضأقأ٠ٌأٜ عأٍأٝ 

ث٦ه٨ء دٖٙجهر ًٍٚ  ٚ ٌٍضومً فٟ ث٦ه٨ء دجٌٖٙجهر  ٚ صمو٠ُ ث٤هٌز فٟ إؽٌثءثس صضاٍك دجًصىجح ؽأٌثةأُ ِٖأّأٌٛأز دأٙأيٖ 

 ث٨صفجل١ز؛

)ح( ثّضنوثَ ثٌمٛر ثٌذو١ٔز  ٚ ثٌضٙو٠و  ٚ ثٌض١ٌ٘خ ٌٍضومً فٟ ِّجًّز  ٞ ِأٛظأف لٞأجةأٟ  ٚ ِأٛظأف ِأاإٔأٟ دأئٔأفأجى 

ثٌمجْٔٛ ِٙجِٗ ث١ٌٌّّز فٟ إؽٌثءثس صضاٍك دجًصىجح ؽٌثةُ ٌِّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١ز. ١ٌِٚ فٟ ٘يٖ ثٌفمٌر ثٌأفأٌعأ١أز ِأج 

 ٠ِّ فك ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ  ْ صىْٛ ٌو٠ٙج ص٠ٌٖاجس صقّٟ فتجس  مٌٜ ِٓ ثٌّٛظف١ٓ ثٌا١١ِّٛٓ.

 83ثٌّجهر 

 فّج٠ز ثٌٖٙٛه

صضني وً هٌٚز ٌٟف صوثد١ٌ ٩ِةّز فٟ فوٚه إِىج١ٔجصٙج ٌضٛف١ٌ فّج٠ز فاجٌز ٌأٍأٖأٙأٛه ثٌأي٠أٓ ٠أوٌأْٛ فأٟ ث٦ؽأٌثءثس -0

ثٌؾٕجة١ز دٖٙجهر دنٚٛٗ ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١زا ٚويٌه ٤لجًدُٙ ّٚجةٌ ث٤ٕنجٗ ثٌٛعأ١أمأٟ ثٌٚأٍأز دأٙأُا 

 فْخ ث٨لضٞجءا ِٓ  ٞ ثٔضمجَ  ٚ ص١ٌ٘خ ِقضًّ.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٚهْٚ ِْجُ دقمٛق ثٌّوعٝ ع١ٍٗا دأّأج فأٟ  ٠0ؾٍٛ  ْ ٠ىْٛ ِٓ د١ٓ ثٌضوثد١ٌ ثٌّضٛمجر فٟ ثٌفمٌر -8

 ىٌه فمٗ فٟ ثٌّٞجٔجس ث٦ؽٌثة١ز:

) ( ٚٝع لٛثعو إؽٌثة١ز ٌضٛف١ٌ ثٌقّج٠ز ثٌؾْو٠ز ٤ٌٚته ث٤ٕنجٗا وجٌم١جَ ِغ٩ا دجٌموً ث٩ٌٍَ ٚثٌّّىٓ ع١ٍّجا دضل١أ١أٌ 

 ِجوٓ إلجِضُٙا ٚثٌّْجؿ عٕو ث٨لضٞجء داوَ إفٖجء ثٌّاٍِٛجس ثٌّضاٍمز د٠ٛٙضُٙ ٚ ِجوٓ ٚؽٛهُ٘  ٚ دفٌٛ ل١أٛه عأٍأٝ 

 إفٖجةٙج؛

)ح( صٛف١ٌ لٛثعو مجٙز دج٤هٌز صض١ـ ث٦ه٨ء دجٌٖٙجهر عٍٝ ٔقٛ ٠ىفً ٩ِّز ثٌٖج٘وا وجٌّْجؿ ِغ٩ دأج٦ه٨ء دأجٌٖأٙأجهر 

 دجّضنوثَ صىٌٕٛٛؽ١ج ث٨صٚج٨سا ِٕٚٙج ِغ٩ ٩ٙٚس ثٌف١و٠ٛ  ٚ غ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّٛجةً ث٩ٌّةّز.

صٕعٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ إدٌثَ ثصفجلجس  ٚ صٌص١ذجس ِع هٚي  مٌٜ دٖنْ صل١١ٌ  ِجوٓ إلجِز ث٤ٕنجٗ ثٌّيو٠ًٛأٓ فأٟ -3

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر. 0ثٌفمٌر 

 صٕطذك  فىجَ ٘يٖ ثٌّجهر ويٌه عٍٝ ثٌٞقج٠ج ِٓ ف١ظ وُٛٔٙ ٕٙٛهث.-3
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 82ثٌّجهر 

 ِْجعور ثٌٞقج٠ج ٚفّج٠ضُٙ

صضني وً هٌٚز ٌٟف صوثد١ٌ ٩ِةّز فٟ فوٚه إِىج١ٔجصٙج ٌضٛف١ٌ ثٌّْجعور ٚثٌقّج٠ز ٌٞقج٠ج ثٌؾٌثةُ ثٌّأٖأّأٌٛأز دأٙأيٖ -0

 ث٨صفجل١زا مٚٛٙج فٟ فج٨س صاٌُٝٙ ٌٍضٙو٠و دج٨ٔضمجَ  ٚ ٌٍض١ٌ٘خ.

صٞع وً هٌٚز ٌٟف لٛثعو إؽٌثة١ز ٩ِةّز صٛفٌ ٌٞقج٠ج ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دأٙأيٖ ث٨صأفأجلأ١أز ّأذأً ثٌأقأٚأٛي عأٍأٝ -8

 ثٌضا٠ٜٛ ٚؽذٌ ث٤ٌٝثً.

صض١ـ وً هٌٚز ٌٟف ا ًٕ٘ج دمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟا إِىج١ٔز عٌٛ آًثء ثٌٞقج٠ج ٕٚٛثغٍُٙ ٚ مي٘ج دأاأ١أٓ ث٨عأضأذأجً فأٟ -3

 ثٌٌّثفً ثٌّٕجّذز ِٓ ث٦ؽٌثءثس ثٌؾٕجة١ز ثٌّضنير دقك ثٌؾٕجرا عٍٝ ٔقٛ ٨ ٠ِّ دقمٛق ثٌوفجع.

 83ثٌّجهر 

 صوثد١ٌ صا٠ََ ثٌضاجْٚ ِع  ؽَٙر إٔفجى ثٌمجْٔٛ

صضني وً هٌٚز ٌٟف ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌّةّز ٌضٖؾ١ع ث٤ٕنجٗ ثٌي٠ٓ ٠ٖجًوْٛ  ٚ وجٔٛث ٠ٖجًوْٛ فٟ ؽأّأجعأجس إؽأٌثِأ١أز -0

 ِٕعّز عٍٝ:

 ) ( ث٦ه٨ء دّاٍِٛجس ِف١ور إٌٝ ث٤ؽَٙر ثٌّنضٚز ٤غٌثٛ ثٌضقٌٞ ٚث٦عذجس ف١ّج ٠ن٘  ًِٛث ِٕٙج:

 ا٠ٛ٘ز ثٌؾّجعجس ث٦ؽٌث١ِز ثٌّٕعّز  ٚ ٟذ١اضٙج  ٚ صٌو١ذضٙج  ٚ د١ٕضٙج  ٚ ِىجٔٙج  ٚ  ٖٔطضٙج؛0'

 اث٩ٌٚسا دّج ف١ٙج ث٩ٌٚس ثٌو١ٌٚزا دنٞ ؽّجعجس إؽٌث١ِز ِٕعّز  مٌٜ؛8'

 اثٌؾٌثةُ ثٌضٟ ثًصىذضٙج  ٚ لو صٌصىذٙج ثٌؾّجعجس ث٦ؽٌث١ِز ثٌّٕعّز؛3'

)ح( صٛف١ٌ ِْجعور فا١ٍز ٍِّّٚٛز ٥ٌؽَٙر ثٌّنضٚز ٠ّىٓ  ْ صْجُ٘ فٟ صؾ٠ٌو ثٌؾّجعجس ث٦ؽٌث١ِأز ثٌأّإٔأعأّأز ِأٓ 

 ِٛثًه٘ج  ٚ ِٓ عجةوثس ثٌؾ٠ٌّز.

صٕعٌ وً هٌٚز ٌٟف فٟ إصجفز إِىج١ٔز ثٌٍؾٛءا فٟ ثٌقج٨س ثٌّٕجّذزا إٌٝ صنف١ف عمٛدز ثٌٖن٘ ثٌّضُٙ ثٌيٞ ٠أمأوَ -8

 عٛٔج وذ١ٌث فٟ إؽٌثءثس ثٌضقم١ك  ٚ ث٩ٌّفمز دٖنْ إفوٜ ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١ز.

صٕعٌ وً هٌٚز ٌٟف فٟ إِىج١ٔز ِٕـ ثٌقٚجٔز ِٓ ث٩ٌّفمز ٤ٞ ٕن٘ ٠موَ عٛٔج وذ١ٌث فٟ عّأٍأ١أجس ثٌأضأقأمأ١أك  ٚ -3

 ث٩ٌّفمز ثٌّضاٍمز دؾٌَ ِّٖٛي دٙيٖ ث٨صفجل١زا ٚفمج ٌٍّذجهٜء ث٤ّج١ّز ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ.

 ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز. 83صىْٛ فّج٠ز  ٌٚته ث٤ٕنجٗ عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٗ فٟ ثٌّجهر -3

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر ِٛؽٛهث فٟ إفوٜ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ٚلجهًث عٍأٝ صأمأو٠أُ  0عٕوِج ٠ىْٛ ثٌٖن٘ ثٌّٖجً إ١ٌٗ فٟ ثٌفمٌر -2

عْٛ وذ١ٌ إٌٝ ث٤ؽَٙر ثٌّنضٚز ٌوٜ هٌٚز ٌٟف  مٌٜا ٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚض١ٓ ثٌطٌف١ٓ ثٌّا١ٕض١ٓ  ْ صٕعٌث فٟ إدٌثَ ثصفجلأجس 

 8 ٚ صٌص١ذجسا ٚفمج ٌمجّٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟا دٖنْ إِىج١ٔز ل١جَ ثٌوٌٚز ثٌطٌف ث٤مٌٜ دضٛف١ٌ ثٌّاجٍِز ثٌّذ١ٕز فٟ ثٌفمأٌصأ١أٓ 

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر. 3ٚ

 81ثٌّجهر 

 ثٌضاجْٚ فٟ ِؾجي إٔفجى ثٌمجْٔٛ

صضاجْٚ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ف١ّج د١ٕٙج صاجٚٔج ٚع١مجا دّج ٠ضفك ٚثٌٕعُ ثٌمج١ٔٛٔز ٚث٦هث٠ًز ثٌوثمأٍأ١أز ٌأىأً ِإٔأٙأجا ِأٓ  ؽأً -0

صا٠ََ فجع١ٍز صوثد١ٌ إٔفجى ثٌمجْٔٛ ثٌٌث١ِز إٌٝ ِىجفقز ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١ز. ٚصاضّو وأً هٌٚأز ٟأٌفا عأٍأٝ 

 ٚؽٗ ثٌنٚٛٗا صوثد١ٌ فاجٌز ِٓ  ؽً:

) ( صا٠ََ لٕٛثس ث٨صٚجي د١ٓ ٍّطجصٙج ٚ ؽَٙصٙج ٚهٚثةٌ٘ج ثٌّنضٚزا ٚإٖٔجء صٍه ثٌمٕأٛثس عإٔأو ثٌٞأًٌٚرا ِأٓ  ؽأً 

ص١ْ١ٌ صذجهي ثٌّاٍِٛجس دًٚٛر ِنِٛٔز ٠ٌّٚاز عٓ وً ؽٛثٔخ ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١زا دّج فٟ ىٌها إىث ً س 

 ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌّا١ٕز ىٌه ِٕجّذجا ٩ٙصٙج دنٞ  ٖٔطز إؽٌث١ِز  مٌٜ؛

 )ح( ثٌضاجْٚ ِع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ث٤مٌٜا ف١ّج ٠ضاٍك دجٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١زا عٍٝ إؽٌثء صق٠ٌجس دٖنْ:

ا٠ٛ٘ز ث٤ٕنجٗ ثٌّٖضذٗ فٟ ٍٝٛعُٙ فٟ صٍه ثٌؾٌثةُ ٚ ِجوٓ ٚؽٛهُ٘ ٚ ٖٔطضُٙا  ٚ  ِجوٓ ث٤ٕأنأجٗ ث٢مأ٠ٌأٓ 0' 

 ثٌّا١١ٕٓ؛

 افٌوز عجةوثس ثٌؾٌثةُ  ٚ ثٌّّضٍىجس ثٌّضنص١ز ِٓ ثًصىجح صٍه ثٌؾٌثةُ؛8'

 افٌوز ثٌّّضٍىجس  ٚ ثٌّاوثس  ٚ ث٤هٚثس ث٤مٌٜ ثٌّْضنوِز  ٚ ثٌٌّثه ثّضنوثِٙج فٟ ثًصىجح صٍه ثٌؾٌثةُ؛3'

 )ػ( ثٌم١جَا عٕو ث٨لضٞجءا دضٛف١ٌ ث٤ٕٙجف  ٚ و١ّجس ثٌّٛثه ث٩ٌٍِز ٤غٌثٛ ثٌضق١ًٍ  ٚ ثٌضقم١ك؛

)ه( ص١ًْٙ ثٌض١ْٕك ثٌفاجي د١ٓ ٍّطجصٙج ٚ ؽَٙصٙج ٚهٚثةٌ٘ج ثٌّنضٚزا ٚصٖؾ١ع صذجهي ثٌاج١ٍِٓ ٚغ١ٌُ٘ ِٓ ثٌأنأذأٌثءا 

 دّج فٟ ىٌها ًٕ٘ج دٛؽٛه ثصفجلجس  ٚ صٌص١ذجس عٕجة١ز د١ٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌّا١ٕزا صا١١ٓ ٝذجٟ ثصٚجي؛

)٘ـ( صذجهي ثٌّاٍِٛجس ِع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ث٤مٌٜ عٓ ثٌّٛجةً ٚث٤ّج١ٌخ ثٌّقوهر ثٌضٟ صْضنوِٙج ثٌؾّجعجس ث٦ؽٌث١ِأز 

ثٌّٕعّزا دّج فٟ ىٌها ٚفْخ ِمضٞٝ ثٌقجيا ثٌوًٚح ّٚٚجة٠ ثٌٕمًا ٚثّضنوثَ ٠ٛ٘جس ٠َِفأزا  ٚ ٚعأجةأك ِأًَٚر  ٚ 

 ٠َِفزا  ٚ ّٚجةً  مٌٜ ٦مفجء  ٖٔطضٙج؛
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)ٚ( صذجهي ثٌّاٍِٛجس ٚص١ْٕك ثٌضوثد١ٌ ث٦هث٠ًز ٚغ١ٌ ث٦هث٠ًز ثٌّضنير فْخ ث٨لضأٞأجء ٌألأٌٛ ثٌأىأٖأف ثٌأّأذأىأٌ عأٓ 

 ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١ز.

ٌٛٝع ٘يٖ ث٨صفجل١ز ِٛٝع ثٌٕفجىا صٕعٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ إدٌثَ ثصفجلجس  ٚ صٌص١ذأجس عإٔأجةأ١أز  ٚ ِأضأاأوهر ث٤ٟأٌثف -8

دٖنْ ثٌضاجْٚ ثٌّذجٌٕ د١ٓ  ؽَٙصٙج ثٌّا١ٕز دئٔفجى ثٌمجْٔٛا ٚفٟ صاو٠ً صٍه ث٨صفجلجس  ٚ ثٌضٌص١ذجس ف١غّج ٚؽوس. ٚإىث ٌُ 

صىٓ ٕ٘جن د١ٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌّا١ٕز ثصفجلجس  ٚ صٌص١ذجس ِٓ ٘يث ثٌمذ١ًا ؽجٍ ٥ٌٌٟثف  ْ صاضذٌ ٘يٖ ث٨صأفأجلأ١أز  ّأجُ 

ثٌضاجْٚ فٟ ِؾجي إٔفجى ثٌمجْٔٛ ف١ّج ٠ضاٍك دجٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١ز. ٚصْضف١و ثٌوٚي ث٤ٟأٌثفا وأٍأّأج ثلأضأٞأش 

ثًٌٌٞٚرا ثّضفجهر صجِز ِٓ ث٨صفجلجس  ٚ ثٌضٌص١ذجسا دّج ف١ٙج ثٌّٕعّجس ثٌو١ٌٚز  ٚ ث٦لأٍأ١أّأ١أزا ٌأضأاأ٠َأَ ثٌأضأاأجْٚ دأ١أٓ 

  ؽَٙصٙج ثٌّا١ٕز دئٔفجى ثٌمجْٔٛ.

صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ ثٌضاجْٚا فٟ فوٚه إِىج١ٔجصٙج ٌٍضٚوٞ ٌٍؾٌثةُ ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز ثٌضٟ صٌصىخ دجّضنوثَ -3

 ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقو٠غز.

 82ثٌّجهر 

 ؽّع ٚصذجهي ٚصق١ًٍ ثٌّاٍِٛجس عٓ ٟذ١از ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز

صٕعٌ وً هٌٚز ٌٟف فٟ ثٌم١جَا دجٌضٖجًٚ ِع ث٤ّٚجٟ ثٌا١ٍّز ٚث٤وجه١ّ٠زا دضق١ًٍ ث٨صؾج٘جس ثٌْجةأور فأٟ ثٌأؾأ٠ٌأّأز -0

ثٌّٕعّز هثمً إل١ٍّٙجا ٚثٌعٌٚف ثٌضٟ صأاأّأً فأ١أٙأج ثٌأؾأ٠ٌأّأز ثٌأّإٔأعأّأزا ٚوأيٌأه ثٌأؾأّأجعأجس ثٌأّأقأضأٌفأز ثٌٞأجٌأاأز 

 ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١جس ثٌّْضنوِز.

صٕعٌ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف فٟ صط٠ٌٛ ثٌنذٌر ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌّضاٍمز دج٤ٖٔطز ث٦ؽٌث١ِز ثٌّٕعّز ٚصمجُّ صٍه ثٌنذٌر ف١ّج د١ٕٙج -8

ِٚٓ م٩ي ثٌّٕعّجس ثٌو١ٌٚز ٚث٦ل١ّ١ٍز. ٚصقم١مج ٌٙيث ثٌلٌٛا ٠ٕذلٟ ٚٝع صاج٠ًف ِٚأاأج٠أ١أٌ ِٚإٔأٙأؾأ١أجس ِٖأضأٌوأز 

 ٚصطذ١مٙج فْخ ث٨لضٞجء.

صٕعٌ وً هٌٚز ٌٟف فٟ ًٙو ١ّجّجصٙج ٚصوثد١ٌ٘ج ثٌفا١ٍز ٌّىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّزا ٚفٟ إؽٌثء صم١١ّجس ٌأفأاأجٌأ١أز -3

 صٍه ث١ٌْجّجس ٚثٌضوثد١ٌ ٚوفجءصٙج.

 83ثٌّجهر 

 ثٌضو٠ًخ ٚثٌّْجعور ثٌضم١ٕز

صاًّ وً هٌٚز ٌٟفا لوً ثًٌٌٞٚرا عٍٝ إٖٔجء  ٚ صط٠ٌٛ  ٚ صق١ْٓ دٌٔجِؼ صو٠ًخ مجٗ ٌٍاج١ٍِأٓ فأٟ  ؽأٙأَصأٙأج -0

ثٌّا١ٕز دئٔفجى ثٌمجْٔٛا ُِٕٚٙ  عٞجء ث١ٌٕجدز ثٌاجِز ٚلٞجر ثٌضقم١ك ِٚٛظفٛ ثٌؾّجًن ٚغ١ٌُ٘ ِٓ ثٌاج١ٍِٓ ثٌّىأٍأفأ١أٓ 

دّٕع ٚوٖف ِٚىجفقز ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١ز. ٠ٚؾٍٛ  ْ صًّٖ صٍه ثٌذأٌثِأؼ إعأجًر ثٌأّأٛظأفأ١أٓ ٚصأذأجهٌأٙأُ. 

 ٚصضٕجٚي صٍه ثٌذٌثِؼا عٍٝ ٚؽٗ ثٌنٚٛٗ ٚدموً ِج ٠ّْـ دٗ ثٌمجْٔٛ ثٌوثمٍٟا ِج ٠ٍٟ:

 ) ( ثٌطٌثةك ثٌّْضنوِز فٟ ِٕع ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١ز ٚوٖفٙج ِٚىجفقضٙج؛

)ح( ثٌوًٚح ٚث٤ّج١ٌخ ثٌضٟ ٠ْضنوِٙج ث٤ٕنجٗ ثٌّٖضذٗ فٟ ٍٝٛعُٙ فٟ ثٌؾٌثةُ ثٌٌّّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١زا دّأج فأٟ 

 ىٌه هثمً هٚي ثٌاذًٛا ٚثٌضوثد١ٌ ثٌّٞجهر ثٌّٕجّذز؛

 )ػ( ٌِثلذز فٌوز ثٌّّٕٛعجس؛

)ه( وٖف ٌِٚثلذز فٌوز عجةوثس ثٌؾٌثةُ  ٚ ثٌّّضٍىجس  ٚ ثٌّاوثس  ٚ غ١ٌ٘ج ِٓ ث٤هٚثس ٚث٤ّج١ٌخ ثٌأّأْأضأنأوِأز فأٟ 

ٔمً  ٚ إمفجء  ٚ ص٠ّٛٗ صٍه ثٌاجةوثس  ٚ ثٌّّضٍىجس  ٚ ثٌّاوثس  ٚ غ١ٌ٘ج ِٓ ث٤هٚثسا ٚويٌه ث٤ّج١ٌخ ثٌّْأضأنأوِأز فأٟ 

 ِىجفقز ؽٌثةُ غًْ ث٤ِٛثي ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌؾٌثةُ ثٌّج١ٌز؛

 )٘ـ( ؽّع ث٤هٌز؛

 )ٚ(  ّج١ٌخ ثٌٌّثلذز فٟ ثٌّٕجٟك ثٌضؾج٠ًز ثٌقٌر ٚثٌّٛثٔب ثٌقٌر؛

 )ٍ( ثٌّاوثس ٚث٤ّج١ٌخ ثٌقو٠غز ٦ٔفجى ثٌمجْٔٛا دّج فٟ ىٌه ثٌٌّثلذز ث٦ٌىض١ٌٔٚز ٚثٌض١ٍُْ ثٌٌّثلخ ٚثٌا١ٍّجس ث٠ٌٌْز؛

)ؿ( ثٌطٌثةك ثٌّْضنوِز فٟ ِىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز ثٌضٟ صأٌصأىأخ دأجّأضأنأوثَ ثٌأقأٛثّأ١أخ  ٚ ٕأذأىأجس 

 ث٨صٚج٨س ثٌٍْى١ز ٚث٩ٌٍّى١ز  ٚ غ١ٌ ىٌه ِٓ  ٕىجي ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقو٠غز؛

 )ٟ( ثٌطٌثةك ثٌّْضنوِز فٟ فّج٠ز ثٌٞقج٠ج ٚثٌٖٙٛه.

صْجعو ثٌوٚي ث٤ٌٟثف داٞٙج داٞج عٍٝ صنط٠١ ٚصٕف١ي دٌثِؼ دقظ ٚصو٠ًخ صْضٙوف صمجُّ ثٌنذأٌر فأٟ ثٌأّأؾأج٨س -8

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر. ٌٚٙيٖ ثٌلج٠زا صْضا١ٓ  ٠ٞجا عٕو ث٨لضٞجءا ثٌّؤصٌّثس ٚثٌقٍأمأجس ثٌأوًثّأ١أز  0ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌفمٌر 

ث٦ل١ّ١ٍز ٚثٌو١ٌٚز ٌضا٠ََ ثٌضاجْٚ ٚففَ ثٌٕمجٓ فٛي ثٌّٖجوً ثٌضٟ صّغً ٕجغ٩ ِٖأضأٌوأجا دأّأج فأٟ ىٌأه ِٖأجوأً هٚي 

 ثٌاذًٛ ٚثفض١جؽجصٙج ثٌنجٙز.

صٖؾع ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضو٠ًخ ٚثٌّْجعور ثٌضم١ٕز ثٌىف١ٍ١ٓ دض١ْ١ٌ ص١ٍُْ ثٌّؾ١ٌِٓ ٚثٌّْجعور ثٌمج١ٔٛٔز ثٌأّأضأذأجهٌأز. -3

٠ٚؾٍٛ  ْ ٠ًّٖ ٘يث ثٌضو٠ًخ ٚثٌّْجعور ثٌضم١ٕز ثٌضو٠ًخ ثٌٍلٛٞ ٚإعجًر ٚصذجهي ثٌّٛظف١ٓ ثٌي٠ٓ ٠أضأٌٛأْٛ ِْأؤٌٚأ١أجس 

 ىثس ٍٙز فٟ ثٌٍْطجس  ٚ ث٤ؽَٙر ثٌٌّو٠َز.
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فٟ فجٌز ث٨صفجلجس  ٚ ثٌضٌص١ذجس ثٌغٕجة١ز ٚثٌّضاوهر ث٤ٌٟثف ثٌمجةّزا صاٍَ ثٌوٚي ث٤ٟأٌثفا دأجٌأمأوً ثٌأ٩ٍَا ثٌأؾأٙأٛه -3

ثٌّذيٌٚز ٌضقم١ك  وذٌ ٠ٍجهر ِّىٕز فٟ  ٖٔطز ثٌا١ٍّجس ٚثٌضو٠ًخ ثٌّٞطٍع دٙج فٟ إٟجً ثٌّٕعّجس ثٌو١ٌٚز ٚث٦ل١ٍأّأ١أزا 

 ٚفٟ إٟجً ّجةٌ ث٨صفجلجس  ٚ ثٌضٌص١ذجس ثٌغٕجة١ز ٚثٌّضاوهر ث٤ٌٟثف ىثس ثٌٍٚز.

 31ثٌّجهر 

 صوثد١ٌ  مٌٜ: صٕف١ي ث٨صفجل١ز ِٓ م٩ي ثٌض١ّٕز ث٨لضٚجه٠ز ٚثٌّْجعور ثٌضم١ٕز

صضني ثٌوٚي ث٤ٌٟثف صوثد١ٌ صْجعو عٍٝ ثٌضٕف١ي ث٤ِغً ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز لوً ث٦ِىجْا ِٓ م٩ي ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚا آمير فٟ -0

 ثعضذجً٘ج ِج ٌٍؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز ِٓ آعجً ٍّذ١ز فٟ ثٌّؾضّع دٖىً عجَ ٚفٟ ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز دٖىً مجٗ.

صذيي ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ؽٙٛهث ٍِّّٛزا لوً ث٦ِىجْ ٚدجٌض١ْٕك ف١ّج د١ٕٙج ٚويٌه ِع ثٌّٕعّجس ثٌو١ٌٚز ٚث٦ل١ّ١ٍزا ِأٓ -8

  ؽً:

) ( صا٠ََ صاجٚٔٙج عٍٝ ِنضٍف ثٌّْض٠ٛجس ِع ثٌذٍوثْ ثٌٕج١ِزا دل١ز صوع١ُ لوًر صٍه ثٌذٍأوثْ عأٍأٝ ِإٔأع ثٌأؾأ٠ٌأّأز 

 ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز ِٚىجفقضٙج؛

)ح( ٠ٍجهر ثٌّْجعور ثٌّج١ٌز ٚثٌّجه٠ز ثٌّموِز ٌوعُ ِج صذيٌٗ ثٌذٍوثْ ثٌٕج١ِز ِٓ ؽٙٛه صٌِٟ إٌٝ ِىجفقز ثٌأؾأ٠ٌأّأز 

 ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز ِىجفقز فاجٌزا ٦ٚعجٔضٙج عٍٝ صٕف١ي ٘يٖ ث٨صفجل١ز دٕؾجؿ؛

)ػ( صمو٠ُ ثٌّْجعور ثٌضم١ٕز إٌٝ ثٌذٍوثْ ثٌٕج١ِز ٚثٌذٍوثْ ثٌضٟ صٌّ ثلضٚجهثصٙج دٌّفٍز ثٔضمج١ٌزا ٌأّأْأجعأوصأٙأج عأٍأٝ 

صٍذ١ز ِج صقضجػ إ١ٌٗ ٌضٕف١ي ٘يٖ ث٨صفجل١ز. ٚصقم١مج ٌيٌها صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ صمو٠ُ صذٌعجس وجفأ١أز ِٚإٔأضأعأّأز 

إٌٝ فْجح ٠نٚ٘ صقو٠وث ٌٙيث ثٌلٌٛ فٟ آ١ٌز ص٠ًّٛ ٌوٜ ث٤ُِ ثٌّضقور. ٠ٚؾٍٛ ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف  ٠ٞج  ْ صإٔأعأٌ 

دا١ٓ ث٨عضذجً ثٌنجٗا ٚفمج ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟ ٤ٚفىجَ ٘يٖ ث٨صفجل١زا فٟ ثٌضذٌع ٌيٌه ثٌقْجح دإٔأْأذأز ِأتأ٠ٛأز ِأٓ 

 ث٤ِٛثيا  ٚ ِّج ٠اجهي ل١ّز عجةوثس ثٌؾٌثةُ  ٚ ثٌّّضٍىجس ثٌضٟ صٚجهً ٚفمج ٤فىجَ ٘يٖ ث٨صفجل١ز؛

)ه( صٖؾ١ع ّجةٌ ثٌوٚي ٚثٌّؤّْجس ثٌّج١ٌزا فْخ ث٨لضٞجءا عٍٝ ث٨ّٔٞجَ إ١ٌٙج فٟ ثٌؾٙٛه ثٌّذيٌٚز ٚفمج ٌأٙأيٖ 

ثٌّجهر ٚإلٕجعٙج ديٌها مٚٛٙج دضٛف١ٌ ث٠ٌَّو ِٓ دٌثِؼ ثٌضو٠ًخ ٚثٌّاوثس ثٌقو٠غز ٌٍذٍوثْ ثٌٕج١ِز دل١ز ِْجعوصٙج 

 عٍٝ صقم١ك  ٘وثف ٘يٖ ث٨صفجل١ز.

٠ىْٛ ثصنجى ٘يٖ ثٌضوثد١ٌا لوً ث٦ِىجْا هْٚ ِْجُ دج٨ٌضَثِجس ثٌمجةّز دٖنْ ثٌّْجعور ث٤ؽٕذ١ز  ٚ دألأ١أٌ ىٌأه ِأٓ  -3

 صٌص١ذجس ثٌضاجْٚ ثٌّجٌٟ عٍٝ ثٌٚا١و ثٌغٕجةٟ  ٚ ث٦ل١ٍّٟ  ٚ ثٌوٌٟٚ.

٠ؾٍٛ ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صذٌَ ثصفجلجس  ٚ صٌص١ذجس عٕجة١ز  ٚ ِضاوهر ث٤ٌٟثف دٖنْ ثٌّْأجعأور ثٌأّأجه٠أز ٚفأٟ ِأؾأجي  -3

ثٌٕمً ٚث٦ِوثها ِع ٌِثعجر ثٌضٌص١ذجس ثٌّج١ٌز ث٩ٌٍِز ٌّٞجْ فاج١ٌز ّٚجةً ثٌضاجْٚ ثٌوٌٟٚ ثٌّٕٚٛٗ عأٍأ١أٙأج فأٟ ٘أيٖ 

 ث٨صفجل١ز ٌّٕٚع ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز ٚوٖفٙج ِٚىجفقضٙج.

 30ثٌّجهر 

 ثٌّٕع

صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ صط٠ٌٛ ٚصم١١ُ ِٖج٠ًاٙج ث١ٌٕٟٛز ٚإًّجء ٚصا٠ََ  فًٞ ثٌّّجًّجس ٚث١ٌْأجّأجس ثٌأٌثِأ١أز -0

 إٌٝ ِٕع ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز.

صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا ٚفمج ٌٍّذجها ث٤ّج١ّز ٌمجٔٛٔٙج ثٌوثمٍٟا إٌٝ صم١ًٍ ثٌفٌٗ ثٌضأٟ صأضأجؿ فأجٌأ١أج  ٚ ِْأضأمأذأ٩  -8

ٌٍؾّجعجس ث٦ؽٌث١ِز ثٌّٕعّز ٌىٟ صٖجًن فٟ ث٤ّٛثق ثٌٌّٖٚعز داجةوثس ثٌؾٌثةُا ٚىٌه دجصنجى ِج ٠ٍأََ ِأٓ ثٌأضأوثدأ١أٌ 

 ثٌض٠ٌٖا١ز  ٚ ث٦هث٠ًز  ٚ ثٌضوثد١ٌ ث٤مٌٜ. ٠ٕٚذلٟ  ْ صٌوَ ٘يٖ ثٌضوثد١ٌ عٍٝ ِج ٠ٍٟ:

) ( صوع١ُ ثٌضاجْٚ د١ٓ  ؽَٙر إٔفجى ثٌمجْٔٛ  ٚ  عٞجء ث١ٌٕجدز ثٌاجِز ٚد١ٓ ث١ٌٙتجس ثٌنجٙز ثٌّا١ٕزا دّج ف١ٙج لطأجع 

 ثٌٕٚجعز؛

)ح ثٌاًّ عٍٝ ٚٝع ِاج١٠ٌ ٚإؽٌثءثس دمٚو ْٙٛ ٩ِّز ث١ٌٙتجس ثٌاجِز ٚث١ٌٙتجس ثٌأنأجٙأز ثٌأّأاإٔأ١أزا ٚوأيٌأه 

ٌٛٝع ِوٚٔجس ٌمٛثعو ثٌٍْٛن ٌٍأّأٙأٓ ىثس ثٌٚأٍأزا ٚمٚأٛٙأج ثٌأّأقأجِأ١أٓ ٚوأضأجح ثٌأاأوي ٚمأذأٌثء ثٌٞأٌثةأخ 

 ث٨ّضٖج١٠ًٓ ٚثٌّقجّذ١ٓ؛

)ػ( ِٕع إّجءر ثّضل٩ي ثٌؾّجعجس ث٦ؽٌث١ِز ثٌّٕعّز ٌٍّٕجلٚجس ثٌضٟ صؾ٠ٌٙج ث١ٌٙتجس ثٌاأجِأز ٚوأيٌأه ٌأ٧عأجٔأجس 

 ٚثٌٌم٘ ثٌضٟ صّٕقٙج ث١ٌٙتجس ثٌاجِز ٌٍٕٖجٟ ثٌضؾجًٞ؛

)ه( ِٕع إّجءر ثّضنوثَ ث١ٌٙتجس ث٨عضذج٠ًز ِٓ ؽجٔخ ثٌؾّجعأجس ث٦ؽأٌثِأ١أز ثٌأّإٔأعأّأز؛ ٠ٚأؾأٍٛ  ْ صٖأّأً ٘أيٖ 

 ثٌضوثد١ٌ:

ا إٖٔجء ّؾ٩س عجِز عٓ ث١ٌٙتجس ث٨عضذج٠ًز ٚث٤ٕنجٗ ثٌطذ١ا١١أٓ ثٌٞأجٌأاأ١أٓ فأٟ إٖٔأجء ثٌأٙأ١أتأجس ث٨عأضأذأج٠ًأز 0' 

 ٚإهثًصٙج ٚص٠ٍّٛٙج؛
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ا ثّضقوثط إِىج١ٔز ثٌم١جَا دٛثّطز  ٌِ ٙجهً عٓ ِقىّز  ٚ  ٠ز ١ٍّٚز  مٌٜ ِٕجّذزا دأئّأمأجٟ  ٘أٍأ١أز ث٤ٕأنأجٗ 8' 

ثٌّوث١ٔٓ دؾٌثةُ ٌِّٖٛز دٙيٖ ث٨صفجل١ز ٌٍاًّ وّو٠ٌ٠ٓ ١ٌٍٙتجس ث٨عضذج٠ًز ثٌّٕٖنر ّٝٓ ٔطجق ٠٨ٚضٙج ثٌمٞجة١ز ٚىٌأه 

 ٌفضٌر ١ٍِٕز ِامٌٛز؛

 ا إٖٔجء ّؾ٩س ١ٕٟٚز عٓ ث٤ٕنجٗ ثٌي٠ٓ  ّمطش  ١ٍ٘ضُٙ ٌٍاًّ وّو٠ٌ٠ٓ ١ٌٍٙتجس ث٨عضذج٠ًز؛3'

ا ِأٓ ٘أيٖ ثٌأفأمأٌر ِأع 3ا ٚ'0ا صذجهي ثٌّاٍِٛجس ثٌٛثًهر فٟ ثٌْؾ٩س ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌفمٌص١ٓ ثٌفٌع١ضأ١أٓ )ه( '3' 

 ث١ٌٙتجس ثٌّنضٚز فٟ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ث٤مٌٜ.

صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ صا٠ََ إعجهر إهِجػ ث٤ٕنجٗ ثٌّوث١ٔٓ دنفاجي إؽٌث١ِز ٌِّٖٛز دٙأيٖ ث٨صأفأجلأ١أز فأٟ  -0

 ثٌّؾضّع.

صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ إؽٌثء صم١١ُ هًٚٞ ٌٍٚىٛن ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌّّجًّجس ث٦هث٠ًز ثٌمجةّز ىثس ثٌٍٚز دألأ١أز  -8

 ثّضذجٔز ِوٜ لجد١ٍضٙج ٦ّجءر ث٨ّضل٩ي ِٓ ؽجٔخ ثٌؾّجعجس ث٦ؽٌث١ِز ثٌّٕعّز.

صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ ٠ٍجهر ٚعٟ ثٌؾّج١ٌ٘ دٛؽٛه ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز ٚ ّأذأجدأٙأج ٚؽْأجِأضأٙأج  -3

ٚثٌنطٌ ثٌيٞ صٖىٍٗ. ٠ٚؾٍٛ ٌٖٔ ثٌّاٍِٛجس ِٓ م٩ي ّٚجة٠ ث٦ع٩َ ثٌؾّج٠ٌ١٘ز فأ١أغأّأج وأجْ ىٌأه ِإٔأجّأذأجا 

 دق١ظ صًّٖ صوثد١ٌ صٌِٟ إٌٝ صا٠ََ ِٖجًوز ثٌؾّج١ٌ٘ فٟ ِٕع ٘يٖ ثٌؾ٠ٌّز ِٚىجفقضٙج.

صذٍغ وً هٌٚز ٌٟف ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور دجُّ ٚعٕٛثْ ثٌٍْطز  ٚ ثٌٍْطجس ثٌضٟ ٠ّىٕٙج  ْ صْجعأو ثٌأوٚي  -3

 ث٤ٌٟثف ث٤مٌٜ عٍٝ ٚٝع صوثد١ٌ ٌّٕع ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز.

صضاجْٚ ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا فْخ ث٨لضٞجءا ف١ّج د١ٕٙج ِٚع ثٌّٕعّجس ثٌو١ٌٚز ٚث٦ل١ّ١ٍأز ثٌأّأاإٔأ١أز عأٍأٝ صأاأ٠َأَ  -3

ٚصط٠ٌٛ ثٌضوثد١ٌ ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ٘يٖ ثٌّجهر. ٚ٘يث ٠ًّٖ ثٌّٖجًوز فٟ ثٌّٖج٠ًأع ثٌأوٌٚأ١أز ثٌأٌثِأ١أز إٌأٝ ِإٔأع 

ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛزا ٚىٌه ِغ٩ دضنف١ف ٟٚنر ثٌعٌٚف ثٌضٟ صؾاً ثٌفتجس ثٌّّٖٙز ثؽضّجع١ج عٌٝز 

 ٤فاجي ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز.

 38ثٌّجهر 

 ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف فٟ ث٨صفجل١ز

٠ُٕٖن دّٛؽخ ٘يث ِؤصٌّ ٥ٌٌٟثف فٟ ث٨صفجل١ز ِٓ  ؽً صق١ْٓ لوًر ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عٍٝ ِىجفقز ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕأعأّأز -0

 عذٌ ث١ٌٕٟٛز ٚصا٠ََ صٕف١ي ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٚثّضاٌثٝٗ.

٠وعٛ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف إٌٝ ث٨ٔامجه فٟ ِٛعو  لٚجٖ ّٕز ٚثفور داو دوء ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١ز. -8

ِٓ ٘يٖ ثٌأّأجهر )دأّأج فأٟ ىٌأه  3ٚ  ٠ٚ3اضّو ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف ٔعجِج هثم١ٍج ٚلٛثعو صقىُ ث٤ٖٔطز ثٌّذ١ٕز فٟ ثٌفمٌص١ٓ 

 لٛثعو دٖنْ صْو٠و ثٌٕفمجس ثٌّضىذور ٌوٜ ثٌم١جَ دضٍه ث٤ٖٔطز(.

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا دّج فٟ ىٌه ِج ٠ٍٟ: ٠0ضفك ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف عٍٝ آ١ٌجس ٦ٔؾجٍ ث٤٘وثف ثٌّيوًٛر فٟ ثٌفمٌر -3

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجلأ١أزا دأّأج فأٟ ىٌأه  30ٚ 31ٚ 83) ( ص١ْ١ٌ ث٤ٖٔطز ثٌضٟ صمَٛ دٙج ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دّمضٞٝ ثٌّٛثه 

 دّٛجةً ِٕٙج ثٌضٖؾ١ع عٍٝ ؽّع ثٌضذٌعجس؛

)ح( ص١ْ١ٌ صذجهي ثٌّاٍِٛجس د١ٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف عٓ  ّٔجٟ ٚثصؾج٘جس ثٌأؾأ٠ٌأّأز ثٌأّإٔأعأّأز عأذأٌ ثٌأٟٛإٔأ١أز ٚعأٓ 

 ثٌّّجًّجس ثٌٕجؽقز فٟ ِىجفقضٙج؛

 ثٌضاجْٚ ِع ثٌّٕعّجس ثٌو١ٌٚز ٚث٦ل١ّ١ٍز ٚغ١ٌ ثٌقى١ِٛز ىثس ثٌٍٚز؛ )ػ(

 ث٨ّضاٌثٛ ثٌوًٚٞ ٌضٕف١ي ٘يٖ ث٨صفجل١ز؛ )ه(

 )٘ـ( صمو٠ُ ص١ٙٛجس ٌضق١ْٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٚصق١ْٓ صٕف١ي٘ج.

)ه( ٚ)٘ـ( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٠قًٚ ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف عٍٝ ثٌّاٌفز ثٌأ٩ٍِأز دأجٌأضأوثدأ١أٌ  ٤3غٌثٛ ثٌفمٌص١ٓ ثٌفٌع١ض١ٓ -3

ثٌضٟ صضني٘ج ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ٌضٕف١ي ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٚثٌٚاٛدجس ثٌضٟ صٛثؽٙٙج  عٕجء ثٌم١جَ دأيٌأها ِأٓ مأ٩ي ثٌأّأاأٍأِٛأجس 

 ثٌّموِز ِٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا ِٚٓ م٩ي ِج لو ٠ٕٖتٗ ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف ِٓ آ١ٌجس ثّضاٌثٛ صى١ٍ١ّز.

صموَ وً هٌٚز ٌٟف إٌٝ ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف ِاٍِٛجس عٓ دأٌثِأؾأٙأج ٚمأطأطأٙأج ِٚأّأجًّأجصأٙأج ٚوأيٌأه عأٓ صأوثدأ١أٌ٘أج -2

 ثٌض٠ٌٖا١ز ٚث٦هث٠ًز ثٌٌث١ِز إٌٝ صٕف١ي ٘يٖ ث٨صفجل١زا فْذّج ٠مٟٞ دٗ ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف.
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 33ثٌّجهر 

 ث٤ِجٔز

 ٠ٛفٌ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور موِجس ث٤ِجٔز ث٩ٌٍِز ٌّؤصٌّ ث٤ٌٟثف فٟ ث٨صفجل١ز.-0

 عٍٝ ث٤ِجٔز:-8

ِأٓ ٘أيٖ ث٨صأفأجلأ١أزا ٚ ْ صٞأع  38 ْ صْجعو ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف عٍٝ ث٨ٝط٩ع دج٤ٖٔطز ثٌّذ١ٕز فأٟ ثٌأّأجهر  ) (

 ثٌضٌص١ذجس ٌوًٚثس ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف ٚ ْ صٛفٌ ثٌنوِجس ث٩ٌٍِز ٌٙج؛

)ح(  ْ صْجعو ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا دٕجء عٍٝ ٍٟذٙجا عٍٝ صٛف١ٌ ثٌّاٍِٛجس ٌّؤصٌّ ث٤ٌٟثفا فْذّج ٘ٛ ِأضأٛمأٝ فأٟ 

 ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز؛ 38ِٓ ثٌّجهر  2ثٌفمٌر 

  ْ صىفً ثٌض١ْٕك ث٩ٌٍَ ِع  ِجٔجس ثٌّٕعّجس ثٌو١ٌٚز ٚث٦ل١ّ١ٍز ىثس ثٌٍٚز. )ػ(

 33ثٌّجهر 

 صٕف١ي ث٨صفجل١ز

صضني وً هٌٚز ٌٟف ِج ٠ٍََ ِٓ صوثد١ٌا دّج فٟ ىٌه ثٌضوثد١ٌ ثٌض٠ٌٖا١ز ٚث٦هث٠ًزا ٚفمج ٌٍّذجها ث٤ّج١ّأز ٌأمأجٔأٛٔأٙأج -0

 ثٌوثمٍٟا ٌّٞجْ صٕف١ي ثٌضَثِجصٙج دّمضٞٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز.

ِز ٚفمج ٌٍّٛثه -8 ٌّ َ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوثمٍٟ ٌىً هٌٚز ٌٟف ث٤فاجي ثٌّؾ ٌّ ِٓ ٘يٖ ث٨صأفأجلأ١أزا دٚأٌف  83ٚ 2ٚ 3ٚ 2صؾ

 3ِٓ ثٌّأجهر  0ثٌٕعٌ عٓ ٟجداٙج عذٌ ثٌٟٕٟٛ  ٚ عٓ ٍٝٛع ؽّجعز إؽٌث١ِز ِٕعّز ف١ٙج عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌفمٌر 

 ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٍٝٛع ؽّجعز إؽٌث١ِز ِٕعّز. 2ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا دجّضغٕجء ثٌقج٨س ثٌضٟ صٖضٌٟ ف١ٙج ثٌّجهر 

٠ؾٍٛ ٌىً هٌٚز ٌٟف  ْ صاضّو صوثد١ٌ  وغٌ ٌٙثِز  ٚ ٕور ِٓ ثٌضوثد١ٌ ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ِأٓ  ؽأً -3

 ِٕع ثٌؾ٠ٌّز ثٌّٕعّز عذٌ ث١ٌٕٟٛز ِٚىجفقضٙج.

 32ثٌّجهر 

 ص٠ْٛز ثٌَٕثعجس

 صْاٝ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف إٌٝ ص٠ْٛز ثٌَٕثعجس ثٌّضاٍمز دضف١ٌْ  ٚ صطذ١ك ٘يٖ ث٨صفجل١زا ِٓ م٩ي ثٌضفجٚٛ.-0

٠اٌٛ  ٞ َٔثع ٠ٕٖن د١ٓ هٌٚض١ٓ  ٚ  وغٌ ِٓ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف دٖنْ صف١ٌْ  ٚ صطذ١ك ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٚصضايً صْأ٠ٛأضأٗ -8

عٓ ٠ٌٟك ثٌضفجٚٛ فٟ غْٞٛ فضٌر ١ٍِٕز ِامٌٛز عٍٝ ثٌضقى١ُا دٕجء عٍٝ ٍٟخ إفوٜ صٍأه ثٌأوٚي ث٤ٟأٌثف. ٚإىث ٌأُ 

صضّىٓ صٍه ثٌوٚي ث٤ٌٟثفا داو ّضز  ٌٕٙ ِٓ صج٠ًل ٍٟخ ثٌضقى١ُا ِٓ ث٨صفجق عٍٝ صٕع١ُ ثٌضقى١ُا ؽأجٍ ٤ٞ ِأٓ صأٍأه 

 ثٌوٚي ث٤ٌٟثف  ْ صق١ً ثٌَٕثع إٌٝ ِقىّز ثٌاوي ثٌو١ٌٚز دطٍخ ٚفمج ٌٍٕعجَ ث٤ّجّٟ ٌٍّقىّز.

٠ؾٍٛ ٌىً هٌٚز ٌٟف  ْ صآٍا ٚلش ثٌضٛل١ع  ٚ ثٌضٚو٠ك عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ٚ لذٌٛٙج  ٚ إلٌثً٘ج  ٚ ث٨ّٔٞجَ إ١ٌٙأجا -3

ِٓ ٘أيٖ ثٌأّأجهر  8ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر. ٨ٚ ٠ؾٍٛ إٌَثَ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ث٤مٌٜ دجٌفمٌر  8 ٔٙج ٨ صاضذٌ ٔفْٙج ٍَِِز دجٌفمٌر 

 صؾجٖ  ٞ هٌٚز ٌٟف صذوٞ ِغً ٘يث ثٌضقفع.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر  ْ صْقخ ىٌه ثٌضقفع فٟ  ٞ ٚلش دأئٕأاأجً ٠أٛؽأٗ  ٠3ؾٍٛ ٤ٞ هٌٚز ٌٟف صذوٞ صقفعج ٚفمج ٌٍفمٌر -3

 إٌٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور.

 33ثٌّجهر 

 ثٌضٛل١ع ٚثٌضٚو٠ك ٚثٌمذٛي ٚث٦لٌثً ٚث٨ّٔٞجَ

فأٟ دأجٌأ١أٌِأٛا  8111وجْٔٛ ث٤ٚي/ه٠ّْذأٌ  02إٌٝ  ٠08فضـ دجح ثٌضٛل١ع عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ِجَ ؽ١ّع ثٌوٚي ِٓ -0

 .8118وجْٔٛ ث٤ٚي/ه٠ّْذٌ  08إ٠طج١ٌجا عُ فٟ ِمٌ ث٤ُِ ثٌّضقور د٠ٛ١ًٕٛن فضٝ 

٠ُفضـ دجح ثٌضٛل١ع عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ٠ٞج  ِجَ ثٌّٕعّجس ث٦ل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ ٠ٌٕطز  ْ صىْٛ هٌٚز ٚثفأور  -8

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر. 0عٍٝ ث٤لً ِٓ ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ صٍه ثٌّٕعّز لو ٚلاش عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٚفمج ٌٍفمٌر 

صنٞع ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٌٍضٚو٠ك  ٚ ثٌمذٛي  ٚ ث٦لٌثً. ٚصٛهع ٙىٛن ثٌضٚو٠ك  ٚ ثٌمذٛي  ٚ ث٦لٌثً ٌوٜ ث١ِ٤أٓ ثٌأاأجَ  -3

٥ٌُِ ثٌّضقور. ٠ٚؾٍٛ ٤ٞ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ  ْ صٛهع ٙه صٚو٠مٙج  ٚ لذٌٛٙج  ٚ إلٌثً٘ج إىث وجٔأش لأو 

فاٍش ىٌه هٌٚز ٚثفور عٍٝ ث٤لً ِٓ ثٌوٚي ث٤عٞجء ف١ٙج. ٚصآٍ صٍه ثٌّٕعّز فٟ ٙه صٚو٠مٙج  ٚ لذٌٛٙأج  ٚ إلأٌثً٘أج 

ٔطجق ثمضٚجٙٙج ف١ّج ٠ضاٍك دجٌّْجةً ثٌضٟ صقىّٙج ٘يٖ ث٨صفجل١ز. ٚصذٍغ  ٠ٞج صٍه ثٌّٕعّز ثٌٛه٠ع دنٞ صاو٠ً ىٞ ٙأٍأز 

 فٟ ٔطجق ثمضٚجٙٙج.

٠فضـ دجح ث٨ّٔٞجَ إٌٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٤ٞ هٌٚز  ٚ  ٞ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ صىْٛ هٌٚز ٚثفور عٍٝ ث٤لً -3

ِٓ ثٌوٚي ث٤عٞجء ف١ٙج ٌٟفج فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز. ٚصٛهع ٙىٛن ث٨ّٔٞجَ ٌأوٜ ث٤ِأ١أٓ ثٌأاأجَ ٌأ٥ِأُ ثٌأّأضأقأور. ٚصأاأٍأٓ 

ثٌّٕعّز ث٦ل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞا ٚلش ثّٔٞجِٙجا ٔطجق ثمضٚجٙٙج ف١ّج ٠ضاأٍأك دأجٌأّأْأجةأً ثٌأضأٟ صأقأىأّأٙأج ٘أيٖ 

 ث٨صفجل١ز. ٚصذٍغ  ٠ٞج صٍه ثٌّٕعّز ثٌٛه٠ع دنٞ صاو٠ً ىٞ ٍٙز فٟ ٔطجق ثمضٚجٙٙج.
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 31ثٌّجهر 

 ثٌا٩لز دجٌذٌٚصٛو٨ٛس

 ٠ؾٍٛ صى١ًّ ٘يٖ ث٨صفجل١ز دذٌٚصٛوٛي ٚثفو  ٚ  وغٌ. -0

ٌىٟ صٚذـ  ٠ز هٌٚز  ٚ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ ٌٟفج فٟ دٌٚصٛوٛي ِجا ٠أؾأخ  ْ صأىأْٛ ٟأٌفأج فأٟ ٘أيٖ  -8

 ث٨صفجل١ز  ٠ٞج.

٨ صىْٛ ثٌوٌٚز ثٌطٌف فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٍَِِز دنٞ دٌٚصٛوٛيا ِأج ٌأُ صٚأذأـ ٟأٌفأج فأٟ ىٌأه ثٌأذأٌٚصأٛوأٛي ٚفأمأج  -3

 ٤فىجِٗ.

 ٠فٌْ  ٞ دٌٚصٛوٛي ٍِقك دٙيٖ ث٨صفجل١ز دج٨لضٌثْ ِع ٘يٖ ث٨صفجل١زا ِٚع ٌِثعجر ثٌلٌٛ ِٓ ىٌه ثٌذٌٚصٛوٛي. -3

 32ثٌّجهر 

 دوء ثٌٕفجى

٠ذو  ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١ز فٟ ث١ٌَٛ ثٌضْا١ٓ ِٓ صج٠ًل إ٠وثع ثٌٚه ث٤ًدا١ٓ ِٓ ٙىٛن ثٌضٚو٠ك  ٚ ثٌأمأذأٛي  ٚ ث٦لأٌثً -0

 ٚ ث٨ّٔٞجَ. ٤ٚغٌثٛ ٘يٖ ثٌفمٌرا ٨ ٠اضذٌ  ٞ ٙه صٛهعٗ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌأٍأضأىأجِأً ث٨لأضأٚأجهٞ ٙأىأج إٝأجفأ١أج إٌأٝ 

 ثٌٚىٛن ثٌضٟ  ٚهعضٙج ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ صٍه ثٌّٕعّز.

٠ذو  ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١زا دجٌْٕذز ٌىً هٌٚز  ٚ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ صٚوق عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ٚ صمذٍٙج  ٚ -8

صمٌ٘ج  ٚ صُٕٞ إ١ٌٙجا داو إ٠وثع ثٌٚه ث٤ًدا١ٓ ثٌّضاٍك دنٞ ِٓ صٍه ث٦ؽٌثءثسا فٟ ث١ٌَٛ ثٌغ٩ع١ٓ ِٓ صج٠ًل إ٠وثع صأٍأه 

 ثٌوٌٚز  ٚ ثٌّٕعّز ىٌه ثٌٚه.

 33ثٌّجهر 

 ثٌضاو٠ً

داو ثٔمٞجء مِّ ّٕٛثس عٍٝ دوء ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف  ْ صمضٌؿ صأاأو٠أ٩ ٌأٙأجا ٚ ْ صأمأوَ ٘أيث -0

ث٨لضٌثؿ إٌٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقورا ثٌيٞ ٠مَٛ دٕجء ع١ٍٗ دئد٩غ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ِٚأؤصأّأٌ ث٤ٟأٌثف فأٟ ث٨صأفأجلأ١أز 

دجٌضاو٠ً ثٌّمضٌؿ دلٌٛ ثٌٕعٌ فٟ ث٨لضٌثؿ ٚثصنجى لٌثً دٖنٔٗ. ٠ٚذيي ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف لٚأجًٜ ؽأٙأوٖ ٌأٍأضأٛٙأً إٌأٝ 

صٛثفك فٟ ث٢ًثء دٖنْ وً صاو٠ً. ٚإىث ِج ثّضٕفوس وً ثٌؾٙٛه ثٌٌث١ِز إٌٝ صقم١ك صٛثفك ث٢ًثء هْٚ  ْ ٠ضْٕٝ ثٌضًٛٙ 

إٌٝ ثصفجقا ٠ٖضٌٟ ٤ؽً ثعضّجه ثٌضاو٠ًا وٍّؾن  م١ٌا صٛثفٌ  غٍذ١ز عٍغٟ  ٙٛثس ثٌوٚي ث٤ٌٟثف ثٌقأجٝأٌر ٚثٌأّأٚأٛصأز 

 فٟ ثؽضّجع ِؤصٌّ ث٤ٌٟثف.

صّجًُ ثٌّٕعّجس ث٦ل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞا فٟ ثٌّْجةً ثٌأضأٟ صإٔأوًػ ٝأّأٓ ٔأطأجق ثمأضأٚأجٙأٙأجا فأمأٙأج فأٟ -8

ثٌض٠ٛٚش فٟ إٟجً ٘يٖ ثٌّجهر دئه٨ةٙج داوه ِٓ ث٤ٙٛثس ِْجٚ ٌاوه ثٌوٚي ث٤عٞجء ف١ٙج ث٤ٟأٌثف فأٟ ث٨صأفأجلأ١أز. ٨ٚ 

 ٠ؾٍٛ ٌضٍه ثٌّٕعّجس  ْ صّجًُ فمٙج فٟ ثٌض٠ٛٚش إىث ِجًّش ثٌوٚي ث٤عٞجء ف١ٙج ىٌه ثٌقكا ٚثٌاىِ دجٌاىِ.

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر مجٝاج ٌٍضٚو٠ك  ٚ ثٌمذٛي  ٚ ث٦لٌثً ِٓ ؽجٔخ ثٌوٚي ث٤ٌٟثف. ٠0ىْٛ  ٞ صاو٠ً ٠اضّو ٚفمج ٌٍفمٌر -3

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ف١ّج ٠ضاٍك دنٞ هٌٚز ٌٟفا داو صْا١ٓ ٠ِٛج ِٓ صج٠ًل إ٠وثع  ٠0ذو  ٔفجى  ٞ صاو٠ً ٠اضّو ٚفمج ٌٍفمٌر -3

 صٍه ثٌوٌٚز ثٌطٌف ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور ٙه صٚو٠مٙج عٍٝ ىٌه ثٌضاو٠ً  ٚ لذٌٛٗ  ٚ إلٌثًٖ.

عٕوِج ٠ذو  ٔفجى  ٞ صاو٠ًا ٠ٚذـ ٍَِِج ٌٍوٚي ث٤ٌٟثف ثٌضٟ  عٌدش عٓ لذٌٛٙج ث٨ٌضَثَ دأٗا ٚصأعأً ثٌأوٚي ث٤ٟأٌثف -2

 ث٤مٌٜ ٍَِِز دنفىجَ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٚدنٞ صاو٩٠س ّجدمز صىْٛ لو ٙولش  ٚ ٚثفمش ع١ٍٙج  ٚ  لٌصٙج.

 31ثٌّجهر 

 ث٨ْٔقجح

٠ؾٍٛ ٌٍوٌٚز ثٌطٌف  ْ صْٕقخ ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز دضٛؽ١ٗ إٕاجً وضجدٟ إٌٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور. ٠ٚٚأذأـ ٘أيث -0

 ث٨ْٔقجح ٔجفيث داو ّٕز ٚثفور ِٓ صج٠ًل ثّض٩َ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ىٌه ث٦ٕاجً.

٨ صاٛه  ٞ ِٕعّز إل١ّ١ٍز ٌٍضىجًِ ث٨لضٚجهٞ ٌٟفج فٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز عٕوِأج صإٔأْأقأخ ِأٓ ث٨صأفأجلأ١أز ؽأّأ١أع ثٌأوٚي -8

 ث٤عٞجء فٟ صٍه ثٌّٕعّز.

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر ث٨ْٔقجح ِٓ  ٞ دٌٚصٛو٨ٛس ٍِقمز دٙج. ٠0ْضضذع ث٨ْٔقجح ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز دّمضٞٝ ثٌفمٌر -3

 30ثٌّجهر 

 ثٌٛه٠ع ٚثٌٍلجس

ّّٝ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور ٚه٠اج ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز.-0 ْ٠ 

٠ٛهع  ًٙ ٘يٖ ث٨صفجل١زا ثٌضٟ صضْجٜٚ ٔٚٛٙٙج ث٦ّذج١ٔز ٚث٦ٔى٠َ١ٍز ٚث١ٌٌّٚز ٚث١ٕ١ٌٚز ٚثٌاٌد١ز ٚثٌف١ٌْٔز فٟ -8

 ثٌقؾ١زا ٌوٜ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور.

ٚإعذجصج ٌّج صموَا لجَ ثٌّفْٛٝٛ ثٌّٛلاْٛ  هٔجٖا ثٌّنٌْٛٛ ىٌه فْخ ث٤ٙٛي ِٓ ؽجٔخ فىِٛجصُٙا دجٌضٛل١ع عٍٝ ٘يٖ 

 ث٨صفجل١ز

كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ



70  

 

كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ

 عجِٕج : ثصفجل١ز دٖنْ فعٌ  ّٛ   ٕىجي عًّ ث٤ٟفجي

 (028)ًلُ  0333ٚث٦ؽٌثءس ثٌف٠ًٛز ٌٍمٞجء ع١ٍٙجا  
 

 

 03دو  ٔفجى ٘أيٖ ث٨صأفأجلأ١أز فأٟ  0333ف٠ٌَثْ/١ٔٛ٠ٛ  01ثعضّوس ِٓ ٌٟف ثٌّؤصٌّ ثٌاجَ ٌّٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز فٟ 

 8111ص٠ٌٖٓ ثٌغجٟٔ/ٔٛفّذٌ 

 إْ ثٌّؤصٌّ ثٌاجَ ٌّٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚزا 

إى هعجٖ ِؾٍِ إهثًر ِىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ إٌٝ ث٨ٔامجه فٟ ؽ١ٕفا ف١ظ عمو هًٚصٗ ثٌْأجدأاأز ٚثٌأغأّأجٔأ١أٓ فأٟ ث٤ٚي ِأٓ 

 ا0333ف٠ٌَثْ/١ٔٛ٠ٗ 

ٚإى ٩٠فع ثٌقجؽز إٌٝ ثعضّجه ٙىٛن ؽو٠ور صٌِٟ إٌٝ فعٌ  ّٛ   ٕىجي عًّ ث٤ٟفجي ٚثٌمٞجء عأٍأ١أٙأجا دأٛٙأف ىٌأه 

ث٠ٌٛٚ٤ز ثٌٌة١ْ١ز ٧ٌؽٌثءثس عٍٝ ثٌٚا١و٠ٓ ثٌٟٕٟٛ ٚثٌوٌٟٚا دّج فٟ ىٌه ثٌضاجْٚ ٚثٌّْجعور ثٌو١ٌٚجْا ٚىٌه ِٓ  ؽً 

ا ثٌٍض١ٓ صع٩ْ ٙى١ٓ  ّأجّأ١أ١أٓ فأٟ ِأؾأجي 0313صىٍّز ث٨صفجل١ز ٚثٌض١ٙٛز ثٌّضاٍمض١ٓ دجٌقو ث٤هٔٝ ٌْٓ ث٨ّضنوثَا 

 عًّ ث٤ٟفجيا

ٚإى ٩٠فع  ْ ثٌمٞجء ثٌفاٍٟ عٍٝ  ّٛ   ٕىجي عًّ ث٤ٟفجي ٠مضٟٞ ثصنجى إؽٌثءثس ف٠ًٛز ٕٚجٍِزا عٍٝ  ْ صأؤمأي فأٟ 

ثٌقْذجْ  ١ّ٘ز ثٌضا١ٍُ ث٤ّجّٟ ثٌّؾجٟٔ ًٌٚٝٚر ثٔضٖجي ث٤ٟفجي ثٌّا١١ٕٓ ِٓ ِغً ٘يث ثٌاًّ ّٚٝجْ إعجهر صأن٘أ١أٍأٙأُ 

 ٚهِؾُٙ ثؽضّجع١جًا ِع  مي ثفض١جؽجس  ٌُّ٘ دا١ٓ ث٨عضذجًا

ٚإى ٠يوٌ دجٌمٌثً ثٌّضاٍك دجٌمٞجء عٍٝ عًّ ث٤ٟفجي ثٌيٞ ثعضّوٖ ِؤصٌّ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ فٟ هًٚصٗ ثٌغجٌغز ٚثٌغّج١ٔأٓ فأٟ 

 ا0333عجَ 

ثٌْذخ ثٌىجِٓ ًٚثء عًّ ث٤ٟفجي ٚ ْ ثٌقً عٍٝ ث٤ِو ثٌأطأ٠ٛأً ٠أىأّأٓ فأٟ ثٌإٔأّأٛ  -إٌٝ فو وذ١ٌ -ٚإى ٠مٌ دنْ ثٌفمٌ ٘ٛ

 ث٨لضٚجهٞ ثٌّْضوثَ ثٌيٞ ٠فٟٞ إٌٝ ثٌضموَ ث٨ؽضّجعٟا ٨ٚ ١ّّج صنف١ف فور ثٌفمٌ ٚثٌضا١ٍُ عٍٝ ٙا١و عجٌّٟا

صٖأ٠ٌأٓ ثٌأغأجٔأٟ/ 81ٚإى ٠يّوٌ دج٨صفجل١ز ثٌّضاٍمز دقمٛق ثٌطفً ثٌضٟ ثعضّوصٙج ثٌؾّا١أز ثٌأاأجِأز ٌأ٥ِأُ ثٌأّأضأقأور فأٟ 

 ا0323ٔٛفّذٌ

ٚإى ٠يّوٌ دئع٩ْ ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز دٖنْ ثٌّذجها ٚثٌقمٛق ث٤ّج١ّز فٟ ثٌاًّ ِٚضجداضٗا ٚ٘ٛ ث٦ع٩ْ ثٌيٞ ثعضّوٖ 

 ا 0332ِؤصٌّ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ فٟ هًٚصٗ ثٌْجهّز ٚثٌغّج١ٔٓ عجَ 

ا 0331ٚإى ٠يّوٌ دنْ داٜ  ّٛ   ٕىجي عًّ ث٤ٟفجي ٌِّٖٛز دٚىٛن ه١ٌٚز  مٌٜا ٨ٚ ١ّّج ثصفجل١ز ثٌاًّ ثٌؾذأٌٞا 

 ا0323ٚثصفجل١ز ث٤ُِ ثٌّضقور ثٌضى١ٍ١ّز ٦دطجي ثٌٌق ٚصؾجًر ثٌٌل١ك ٚث٤عٌثف ٚثٌّّجًّجس ثٌٖذ١ٙز دجٌٌقا 

 ٚإى لًٌ ثعضّجه داٜ ثٌّمضٌفجس ف١ّج ٠ضاٍك داًّ ث٤ٟفجيا ٚ٘ٛ ثٌذٕو ثٌٌثدع فٟ ؽوٚي  عّجي ثٌوًٚرا

 ٚإى عمو ثٌاََ عٍٝ  ْ صنمي ٘يٖ ثٌّمضٌفجس ٕىً ثصفجل١ز ه١ٌٚزا 

٠اضّوا فٟ ٘يث ث١ٌَٛ ثٌْجدع عٌٖ ِٓ ف٠ٌَثْ/١ٔٛ٠ٗ عجَ صْع ٚصْا١ٓ ٚصْاّجةز ٚ ٌف ث٨صفجل١ز ثٌضج١ٌزا ثٌضٟ ّضْأّأٝ 

 :0333ثصفجل١ز  ّٛ   ٕىجي عًّ ث٤ٟفجيا 

 

 0ثٌّجهر 

صضني وً هٌٚز عٞٛ صٚوق عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز دٌْعز ٚهْٚ إدطجء صوثد١ٌ ف٠ًٛز ٚفاجٌز صىأفأً دأّأٛؽأذأٙأج فأعأٌ  ّأٛ  

  ٕىجي عًّ ث٤ٟفجي ٚثٌمٞجء ع١ٍٙج.

 

 8ثٌّجهر 

 فٟ ِفَٙٛ ٘يٖ ث٨صفجل١ز عٍٝ ؽ١ّع ث٤ٕنجٗ هْٚ ّٓ ثٌغجِٕز عٌٖر. «ثٌطفً»٠طذك صاذ١ٌ 

 

 3ثٌّجهر 

 فٟ ِفَٙٛ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ِج ٠ٍٟ: « ّٛ   ٕىجي عًّ ث٤ٟفجي»٠ًّٖ صاذ١ٌ 

) ( وجفز  ٕىجي ثٌٌق  ٚ ثٌّّجًّجس ثٌٖذ١ٙز دجٌٌقا وذ١ع ث٤ٟفجي ٚث٨صؾجً دُٙ ٚعذٛه٠ز ثٌو٠ٓ ٚثٌمٕجٔز ٚثٌاًّ ثٌمٌْٞ 

  ٚ ث٦ؽذجًٞا دّج فٟ ىٌه ثٌضؾ١ٕو ثٌمٌْٞ  ٚ ث٦ؽذجًٞ ٥ٌٟفجي ٨ّضنوثُِٙ فٟ ٌٙثعجس ٍِْقزا

 )ح( ثّضنوثَ ٟفً  ٚ صٖل١ٍٗ  ٚ عٌٝٗ ٤غٌثٛ ثٌوعجًرا  ٚ ٦ٔضجػ  عّجي إدجف١ز  ٚ  هثء عٌٚٛ إدجف١زا

)ػ( ثّضنوثَ ٟفً  ٚ صٖل١ٍٗ  ٚ عٌٝٗ ٌَّثٌٚز  ٖٔطز غ١ٌ ٌِٖٚعزا ٨ٚ ١ّّج إٔضجػ ثٌّنوًثس دجٌٖىً ثٌأيٞ فأوهس 

 ف١ٗ فٟ ثٌّاج٘وثس ثٌو١ٌٚز ىثس ثٌٍٚز ٚث٨صؾجً دٙجا
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)ه( ث٤عّجي ثٌضٟ ٠ٌؽـ  ْ صؤهٞا دفاً ٟذ١اضٙج  ٚ دفاً ثٌعٌٚف ثٌضٟ صَثٚي ف١ٙأجا إٌأٝ ث٦ٝأٌثً دٚأقأز ث٤ٟأفأجي  ٚ 

 ٩ِّضُٙ  ٚ ٍّٛوُٙ ث٤م٩لٟ.

 

 3ثٌّجهر 

صقوه ثٌمٛث١ٔٓ  ٚ ث٤ٔعّز ث١ٌٕٟٛز  ٚ ثٌٍْطز ثٌّنضٚزا داو ثٌضٖجًٚ ِع ثٌّٕعّجس ثٌّا١ٕز ٤ٙقجح ثٌاًّ ٚثٌاّجيا  -0

 3ٚ 3)ه(ا ِع  مي ثٌّاج١٠ٌ ثٌو١ٌٚز ىثس ثٌٍٚز دا١ٓ ث٨عضذجًا ٨ٚ ١ّّج ثٌفمٌصجْ 3 ٔٛثع ثٌاًّ ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر 

 .0333ِٓ ص١ٙٛز  ّٛ   ٕىجي عًّ ث٤ٟفجي 

صقوه ثٌٍْطز ثٌّنضٚزا داو ثٌضٖجًٚ ِع ثٌّٕعّجس ثٌّا١ٕز ٤ٙقجح ثٌاًّ ٚثٌأاأّأجيا ِأىأجْ ٚؽأٛه ث٤عأّأجي ثٌأضأٟ  -8

 فوهس عٍٝ  ٔٙج ِٓ ٘يث ثٌٕٛع.

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا  0صمَٛ ثٌٍْطز ثٌّنضٚز دفق٘ ثٌمجةّز ثٌّٕعّز دنٔٛثع ثٌاًّ ثٌضٟ صُ ثٌذش دٖنٔٙج دّمضٞٝ ثٌفمٌر  -3

 ٌِٚثؽاضٙج عٕو ث٨لضٞجء دًٚٛر ه٠ًٚزا ٚدجٌضٖجًٚ ِع ثٌّٕعّجس ثٌّا١ٕز ٤ٙقجح ثٌاًّ ٚثٌاّجي.

 

 2ثٌّجهر 

صٕٖٟء وً هٌٚز عٞٛ  ٚ صقوه آ١ٌجس ٩ِةّز ٌٌٙو صطذ١ك ث٤فىجَ ثٌٌث١ِز إٌٝ صٕف١ي ٘يٖ ث٨صأفأجلأ١أز دأاأو ثٌأضأٖأجًٚ ِأع 

 ِٕعّجس  ٙقجح ثٌاًّ ٚثٌاّجي.

 

 3ثٌّجهر 

 صمَٛ وً هٌٚز عٞٛ دض١ُّٚ ٚصٕف١ي دٌثِؼ عًّ ِٓ  ؽً ثٌمٞجء عٍٝ  ّٛ   ٕىجي عًّ ث٤ٟفجي فٟ ثٌّمجَ ث٤ٚي. -0

٠ٕذلٟ ص١ُّٚ دٌثِؼ ثٌاًّ ٘يٖ ٚصٕف١ي٘ج دجٌضٖجًٚ ِع ثٌّؤّْجس ثٌقى١ِٛز ثٌّنضٚز ِٚإٔأعأّأجس  ٙأقأجح ثٌأاأّأً  -8

 ٚثٌاّجيا ِع  مي ٚؽٙجس ٔعٌ ثٌّؾّٛعجس ثٌّا١ٕز ث٤مٌٜا عٕو ث٨لضٞجءا دا١ٓ ث٨عضذجً.

 

 1ثٌّجهر 

صضني وً هٌٚز عٞٛ وجفز ثٌضوثد١ٌ ث٠ًٌٌٚٞز ٌىفجٌز صطذ١ك ٚإٔفجى ث٤فىجَ ثٌّٕفير ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز دٖىً فاجيا دّج فأٟ  -0

 ىٌه ثٌٕ٘ عٍٝ عمٛدجس ؽَثة١ز  ٚ غ١ٌ٘ج ِٓ ثٌامٛدجسا عٕو ث٨لضٞجءا ٚصطذ١مٙج.

صضني وً هٌٚز عٞٛا ٚثٝاز فٟ ثعضذجً٘ج  ١ّ٘ز ثٌضا١ٍُ فٟ ثٌمٞجء عٍٝ عًّ ث٤ٟفجيا صوثد١ٌ فاجٌز ِٚقوهر ٍِإٔأ١أج  -8

 ِٓ  ؽً:

 ) ( ثٌق١ٌٍٛز هْٚ ثٔنٌثٟ ث٤ٟفجي فٟ  ّٛ   ٕىجي عًّ ث٤ٟفجي؛

)ح( صٛف١ٌ ثٌّْجعور ثٌّذجٌٕر ث٠ًٌٌٚٞز ٚث٩ٌّةّز ٨ٔضٖجي ث٤ٟفجي ِٓ  ّٛ   ٕىجي عّأً ث٤ٟأفأجي ٚإعأجهر صأن٘أ١أٍأٙأُ 

 ٚهِؾُٙ ثؽضّجع١ج؛

)ػ( ّٝجْ فٚٛي ؽ١ّع ث٤ٟفجي ثٌّٕض١ٍٖٓ ِٓ  ّٛ   ٕىجي عًّ ث٤ٟفجي عأٍأٝ ثٌأضأاأٍأ١أُ ثٌأّأؾأجٔأٟ ث٤ّأجّأٟ ٚعأٍأٝ 

 ثٌضو٠ًخ ثٌّٕٟٙ ف١غّج وجْ ىٌه ِّىٕج ٩ِٚةّج؛

 )ه( صقو٠و ث٤ٟفجي ثٌّا١ٌٝٓ دٖىً مجٗ ٌٍّنجٌٟ ٚإلجِز ٩ٙس ِذجٌٕر ِاُٙ؛

 )٘ـ(  مي ثٌٛٝع ثٌنجٗ ٌٍفض١جس دا١ٓ ث٨عضذجً.

 صا١ٓ وً هٌٚز عٞٛ ثٌٍْطز ثٌّنضٚز ثٌّْؤٌٚز عٓ صٕف١ي ث٤فىجَ ثٌّٕفير ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز. -3

 

 2ثٌّجهر 

صضني ثٌوٚي ث٤عٞجء صوثد١ٌ ٩ِةّز ٌّْجعور داٞٙج داٞج فٟ إٔفجى  فىجَ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ِٓ م٩ي صاأ٠َأَ ثٌأضأاأجْٚ ٚ/ ٚ 

ثٌّْجعور ثٌو١١ٌٚٓا دّج فٟ ىٌه صوثد١ٌ ٌضمو٠ُ ثٌوعُ ٌٍض١ّٕز ث٨ؽضّجع١ز ٚث٨لضٚجه٠زا ٌٚذٌثِؼ ثؽضغجط ثٌفأمأٌ ٚثٌأضأاأٍأ١أُ 

 عٍٝ ٙا١و عجٌّٟ.

 

 3ثٌّجهر 

 صًٌّ ثٌضٚو٠مجس ث١ٌٌّّز عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز إٌٝ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ ٌضْؾ١ٍٙج.

 

 01ثٌّجهر 

٨ صٍََ  فىجَ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ّٜٛ ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز ثٌضٟ ّؾً ثٌّو٠أٌ ثٌأاأجَ ٌأّأىأضأخ ثٌأاأّأً  -0

 ثٌوٌٟٚ صٚو٠مجصٙج.
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 ٠ذو  ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١ز داو ِٟٞ ثعٕٟ عٌٖ ٌٕٙث عٍٝ صج٠ًل صْؾ١ً صٚو٠ك هٌٚض١ٓ ع٠ٛٞٓ ٌوٜ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ. -8

 ٠ٚذو  داوةي ٔفجى٘ج دجٌْٕذز ٤ٞ هٌٚز عٞٛ داو ِٟٞ ثعٕٟ عٌٖ ٌٕٙث عٍٝ صج٠ًل صْؾ١ً صٚو٠مٙج. -3

 

 00ثٌّجهر 

٠ؾٍٛ ٤ٞ هٌٚز عٞٛ ٙولش عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ْ صٕمٞٙج داو ثٔمٞجء عٌٖ ّٕٛثس عأٍأٝ دأوء ٔأفأجى٘أج ٤ٚي ِأٌر  0

دٛع١مز صٌٍّٙج إٌٝ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ ٌضْؾ١ٍٙج. ٨ٚ ٠ىْٛ ٘يث ثٌٕمٜ ٔجفيث إ٨ داو ثٔمٞجء عٌٖ ّإٔأٛثس 

 عٍٝ صج٠ًل صْؾ١ٍٗ.

وً هٌٚز عٞٛ ٙولش عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٌُٚ صْضاًّ فمٙج فٟ ثٌٕمٜ ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٗ فٟ ٘يٖ ثٌّجهر  عٕجء ثٌْإٔأز  8

ثٌضج١ٌز ٨ٔمٞجء فضٌر ثٌْٕٛثس ثٌاٌٖ ثٌّيوًٛر فٟ ثٌفمٌر ثٌْجدمزا صىْٛ ٍِضَِز دٙج ٌفضٌر عٌٖ ّٕٛثس  مٌٜا ٚداوةي 

٠ؾٍٛ ٌٙج  ْ صٕمٜ ٘يٖ ث٨صفجل١ز داو ثٔمٞجء وً فضٌر عٌٖ ّٕٛثس دّمضٞأٝ ثٌٖأٌٟٚ ثٌأّإٔأٚأٛٗ عأٍأ١أٙأج فأٟ ٘أيٖ 

 ثٌّجهر.

 

 08ثٌّجهر 

٠نطٌ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ وً ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ ِٕعّز ثٌأاأّأً ثٌأوٌٚأ١أز دأضأْأؾأ١أً وأً ثٌأضأٚأو٠أمأجس  -0

 ٚٙىٛن ثٌٕمٜ ثٌضٟ  دٍلضٗ دٙج ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ ثٌّٕعّز.

٠ْضٌعٟ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ثٔضذجٖ ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ ثٌّٕعّزا ٌوٜ إمطجً٘ج دضْؾ١ً ثٌضٚو٠ك ثٌأغأجٔأٟ ثٌأّأذأٍأغ دأٗا إٌأٝ  -8

 ثٌضج٠ًل ثٌيٞ ٠ذو  ف١ٗ ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١ز.

 

 03ثٌّجهر 

٠مَٛ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ دئد٩غ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور دجٌضفج١ًٙ ثٌىجٍِز ٌأىأً ثٌأضأٚأو٠أمأجس ٚٙأىأٛن 

ِأٓ ِأ١أغأجق  018ثٌٕمٜ ثٌضٟ ّؾٍٙج ٟذمج ٤فىجَ ثٌّٛثه ثٌْجدمزا و١ّج ٠مَٛ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ دضْؾ١ٍٙج ٚفمج ٤فىجَ ثٌّجهر 

 ث٤ُِ ثٌّضقور.

 

 03ثٌّجهر 

٠موَ ِؾٍِ إهثًر ِىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ إٌٝ ثٌّؤصٌّ ثٌاجَ صم٠ٌٌث عٓ صطذ١ك ٘يٖ ث٨صفجلأ١أز وأٍأّأج ثًصأنٜ ٝأًٌٚر ٌأيٌأه. 

 ٠ٕٚعٌ ف١ّج إىث وجْ ِٓ ثٌّْضٚٛح إهًثػ ِْنٌز ٌِثؽاضٙج دٖىً وٍٟ  ٚ ؽَةٟ فٟ ؽوٚي  عّجي ثٌّؤصٌّ.

 

 02ثٌّجهر 

 إىث ثعضّو ثٌّؤصٌّ ثصفجل١ز ؽو٠ور ٌِثؽاز ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز و١ٍج  ٚ ؽَة١جا ِٚج ٌُ صٕ٘ ث٨صفجل١ز ثٌؾو٠ور عٍٝ م٩ف ىٌه -0

 عأ٩ٖا  03) ( ٠ْضضذع صٚو٠ك هٌٚز عٞٛ عٍٝ ث٨صفجل١ز ثٌؾو٠ور ثٌٌّثؽازا لج١ٔٛٔجا ٚدلٜ ثٌٕعٌ عأٓ  فأىأجَ ثٌأّأجهر 

 ثٌٕمٜ ثٌّذجٌٕ ٩ٌصفجل١ز ثٌقج١ٌزا ٠ٌٕطز  ْ صىْٛ ث٨صفجل١ز ثٌؾو٠ور ثٌٌّثؽاز لو دو  ٔفجى٘ج.

 )ح( ثدضوثء ِٓ صج٠ًل دوء ٔفجى ث٨صفجل١ز ثٌؾو٠ور ثٌٌّثؽازا ٠مفً دجح صٚو٠ك ثٌوٚي ث٤عٞجء عٍٝ ث٨صفجل١ز ثٌقج١ٌز.

صعً ث٨صفجل١ز ثٌقج١ٌز ِع ىٌه ٔجفير فٟ ٕىٍٙج ِّٚٞٛٔٙج ثٌقج١١ٌٓ دجٌْٕذز ٌٍوٚي ث٤عٞجء ثٌضٟ ٙولش عٍأ١أٙأج ٌٚأُ  -8

 صٚوق عٍٝ ث٨صفجل١ز ثٌٌّثؽاز.

 

 03ثٌّجهر 

 ثٌٕٚجْ ث٦ٔى١ٍَٞ ٚثٌفٌْٟٔ ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز ِضْج٠ٚجْ فٟ ثٌقؾ١ز.
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 0328صجّاج : ثصفجل١ز دٖنْ ٌِثؽاز ثصفجل١ز فّج٠ز ث٤ِِٛز )ٌِثؽاز ( 

  

إهثًر ِىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ إٌٝ ث٨ٔامجه فٟ ؽ١ٕفا ف١ظ عمو  إْ ثٌّؤصٌّ ثٌاجَ ٌّٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚزاإى هعجٖ ِؾٍِ  

 ا8111هًٚصٗ ثٌغجِٕز ٚثٌغّج١ٔٓ فٟ ثٌغ٩ع١ٓ ِٓ  ٠جً/ ِج٠ٛ 

ا ِٓ  ؽً 0328ا ٚص١ٙٛز فّج٠ز ث٤ِِٛز 0328ٚإى ٩٠فع ثٌقجؽز إٌٝ ٌِثؽاز ثصفجل١ز فّج٠ز ث٤ِِٛز )ٌِثؽاز(

ِٛثٍٙز صا٠ََ ثٌّْجٚثر ٌؾ١ّع ثٌْٕجء ثٌاج٩ِس ٚٙقز ٩ِّٚز ث٤َ ٚثٌطفًا ٚدل١ز ث٦لٌثً دضٕٛع ثٌض١ّٕز ث٨لضٚجه٠ز 

 ٚث٨ؽضّجع١ز ٌٍوٚي ث٤عٞجءا ف٩ٞ عٓ صٕٛع ثٌّٕٖاسا ٚصطًٛ فّج٠ز ث٤ِِٛز فٟ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌّّجًّجس ث١ٌٕٟٛزا

(ا ٚثصفجل١ز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌٍمٞجء عٍٝ ؽ١ّع  ٕىجي 0332ٚإى ٠ق٠١ عٍّج دنفىجَ ث١ٌّغجق ثٌاجٌّٟ ٌقمٛق ث٦ْٔجْ )

(ا 0332(ا ٚإع٩ْ ِٕٚٙجػ عًّ د١ؾ١ٓ )0323(ا ٚثصفجل١ز ث٤ُِ ثٌّضقور ٌقمٛق ثٌطفً )0313ثٌض١١َّ ٝو ثٌٌّ ر )

(ا ٚإع٩ْ ِٕعّز ثٌاًّ 0312ٚإع٩ْ ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز دٖنْ ِْجٚثر ثٌٌّ ر ثٌاجٍِز فٟ ثٌفٌٗ ٚثٌّاجٍِز )

(ا ٚثصفجل١جس ٚص١ٙٛجس ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز ثٌٌث١ِز 0332ثٌو١ٌٚز دٖنْ ثٌّذجها ٚثٌقمٛق ث٤ّج١ّز فٟ ثٌاًّ ِٚضجداضٗ )

إٌٝ ّٝجْ ِْجٚثر ثٌاّجي ٚثٌاج٩ِس فٟ ثٌفٌٗ ٚثٌّاجٍِزا ٨ٚ ١ّّج ث٨صفجل١ز دٖنْ ثٌاّجي ىٚٞ ثٌّْؤ١ٌٚجس ثٌاجة١ٍز 

(0320 .) 

ٚإى ٠نمي فٟ ث٨عضذجً ظٌٚف ثٌٌّ ر ثٌاجٍِز ٚثٌقجؽز إٌٝ صٛف١ٌ ثٌقّج٠ز ٌٍقًّ ثٌضٟ ٠ضمجُّ ِْؤ١ٌٚضٙج ثٌقىِٛز 

 ٚثٌّؾضّعا

ا ٚص١ٙٛز فّج٠ز 0328ٚإى لًٌ ثعضّجه داٜ ثٌّمضٌفجس ثٌّضاٍمز دٌّثؽاز ثصفجل١ز فّج٠ز ث٤ِِٛز )ٌِثؽاز(ا 

 ا ٚ٘ٛ ثٌذٕو ثٌٌثدع فٟ ؽوٚي  عّجي ثٌوًٚر.0328ث٤ِِٛزا 

 ٚإى لًٌ  ْ صضني ٘يٖ ثٌّمضٌفجس ٕىً ثصفجل١ز ه١ٌٚز ؛

٠اضّوا فٟ ٘يث ث١ٌَٛ ثٌنجِِ عٌٖ ِٓ ف٠ٌَثْ / ١ٔٛ٠ٗ عجَ  ٌف١ٓ ث٨صفجل١ز ثٌضج١ٌزا ثٌضٟ ّضّْٝ ثصفجل١ز فّج٠ز 

 . 8111ث٤ِِٛز 

 ثٌٕطجق

 0ثٌّجهر 

عٍٝ  ٞ ٟفًا  "ٟفً" عٍٝ  ٞ  ٔغٝا هْٚ  ٞ ص١١َّا ٠ٕٚطذك صاذ١ٌ "ثٌِ ر" ٠ٕطذك صاذ١ٌ فٟ ِفَٙٛ ٘يٖ ث٨صفجل١زا 

 هْٚ  ٞ ص١١َّ.

 8ثٌّجهر 

صٕطذك ث٨صفجل١ز عٍٝ ؽ١ّع ثٌْٕجء ثٌّْضنوِجسا دّٓ ف١ٙٓ ث٩ٌصٟ ٠ّجًّٓ  ٕىجي غ١ٌ ّٔط١ز ِٓ ثٌاًّ ٌوٜ  -0        

 ثٌل١ٌ.

إ٨  ٔٗ ٠ؾٍٛ ٤ٞ هٌٚز عٞٛ صٚوق عٍٝ ث٨صفجل١زا ٚداو ثٌضٖجًٚ ِع ثٌّٕعّجس ثٌّا١ٕز ثٌّّغٍز ٤ٙقجح  -8         

ثٌاًّ ٌٍٚاّجي ثٌّا١١ٕٓا  ْ صْضغٕٟ و١ٍج  ٚ ؽَة١ج ِٓ ٔطجق ثٔطذجق ث٨صفجل١ز فتجس ِقوٚهر ِٓ ثٌاّجي إىث وجْ 

 ِٓ ٕنْ صطذ١مٙج عٍٝ ٘يٖ ثٌفتجس  ْ ٠غ١ٌ ِٖجوً مجٙز ىثس ٟذ١از ؽ٠ٌ٘ٛز.

عٍٝ وً هٌٚز عٞٛ صْضف١و ِٓ ث٦ِىج١ٔز ثٌضٟ صٕ٘ ع١ٍٙج ثٌفمٌر ثٌْجدمزا  ْ صذ١ٓ فٟ صم٠ٌٌ٘ج ث٤ٚي ثٌيٞ  -3        

ِٓ هّضًٛ ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚزا فتجس ثٌاّجي ثٌّْضغٕجر عٍٝ ٘يث   88صموِٗ عٓ صطذ١ك ث٨صفجل١ز دّٛؽخ ثٌّجهر 

ثٌٕقٛ ٚ ّذجح ٘يث ث٨ّضغٕجء. ٚعٍٝ ثٌوٚي ث٤عٞجء  ْ صٚف فٟ صمج٠ًٌ٘ج ث٩ٌفمز ثٌضوثد١ٌ ثٌّضنير دل١ز ص١ّٛع 

 ٔطجق  فىجَ ث٨صفجل١ز صو٠ًؾ١ج ٌضًّٖ ٘يٖ ثٌفتجس.
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 ثٌقّج٠ز ثٌٚق١ز

 3ثٌّجهر 

صضني وً هٌٚز عٞٛا داو ثٌضٖجًٚ ِع ثٌّٕعّجس ثٌّّغٍز ٤ٙقجح ثٌاًّ ٌٍٚاّجيا صوثد١ٌ ِٕجّذز ٌّٞجْ  ٨ صٞطٌ 

ثٌٌّ ر ثٌقجًِ  ٚ ثٌٌّٝع إٌٝ  هثء عًّ صاضذٌٖ ثٌٍْطز ثٌّنضٚز ٝجًث دٚقز ث٤َ  ٚ ثٌطفًا  ٚ ف١ظ ٠مًٌ صم١١ُ 

 دٛؽٛه مطٌ ؽ١ُْ عٍٝ ٙقز ث٤َ  ٚ ٙقز ٟفٍٙج.

 إؽجٍر ث٤ِِٛز

 3ثٌّجهر 

ِٓ فك  ٞ ثٌِ ر صٕطذك ع١ٍٙج ٘يٖ ث٨صفجل١ز ثٌقٚٛي عٍٝ إؽجٍر  ِِٛز ٨ صمً ِوصٙج عٓ  ًداز عٌٖ   -0        

 ّذٛعجا عٕو صمو٠ّٙج ٕٙجهر ٟذ١ز صذ١ٓ ثٌضج٠ًل ثٌّفضٌٛ ٨ٌٛهصٙج  ٚ  ٞ ٕٙجهر ٩ِةّز  مٌٜ صقوه٘ج ثٌمٛث١ٔٓ 

 ٚثٌّّجًّجس ث١ٌٕٟٛز.

 صقوه وً هٌٚز عٞٛ ٟٛي فضٌر ث٦ؽجٍر ثٌّٖجً إ١ٌٙج  ع٩ٖ دئع٩ْ صٌفمٗ دضٚو٠مٙج عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز. -8        

٠ؾٍٛ ٌىً هٌٚز عٞٛ  ْ صٛهع فٟ ٚلش ٨فك ٌوٜ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ إع٩ٔج آمٌ صّوه ف١ٗ  -3        

 فضٌر إؽجٍر ث٤ِِٛز.

ِع ثٌٌّثعجر ثٌٛثؽذز ٌقّج٠ز ٙقز ث٤َ ٚٙقز ثٌطفًا صًّٖ إؽجٍر ث٤ِِٛز فضٌر إؽجٍر إٌَث١ِز داو ٨ٚهر   -3        

ثٌطفً ِوصٙج ّضز  ّجد١عا ِج ٌُ صضفك ثٌقىِٛز ٚثٌّٕعّجس ثٌّّغٍز ٤ٙقجح ثٌاًّ ٌٍٚاّجي عٍٝ م٩ف ىٌه عٍٝ 

 ثٌٚا١و ثٌٟٕٟٛ.

صّوه فضٌر إؽجٍر ِج لذً ث٨ٌٛهر دفضٌر ِْج٠ٚز ٌٍفضٌر ثٌفجٍٙز د١ٓ ثٌضج٠ًل ثٌّفضٌٛ ٨ٌٍٛهر ٚصج٠ًنٙج   -2        

 ثٌفاٍٟا هْٚ صنف١ٜ فضٌر  ٞ إؽجٍر إٌَث١ِز داو ث٨ٌٛهر.

 ث٦ؽجٍر فٟ فجٌز ثٌٌّٛ  ٚ ثٌّٞجعفجس

 2ثٌّجهر 

صّٕـ إؽجٍر لذً فضٌر إؽجٍر ث٤ِِٛز  ٚ داو٘جا دٕجء عٍٝ ٕٙجهر ٟذ١زا فٟ فجٌز ث٦ٙجدز دٌّٛ  ٚ فوٚط ِٞجعفجس 

 ٚ ثفضّجي فوٚط ِٞجعفجس ٔجؽّز عٓ ثٌقًّ  ٚ ث٨ٌٛهر. ٠ٚؾٍٛ صقو٠و ٟذ١از ٘يٖ ث٦ؽجٍر ٚثٌقو ث٤لٚٝ ٌطٌٛٙج ٚفمج 

 ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثٌّّجًّجس ث١ٌٕٟٛز.

 ث٦عجٔجس

 3ثٌّجهر 

صموَ إعجٔجس ٔمو٠زا ٚفمج ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثٌٍٛثةـ ث١ٌٕٟٛز  ٚ ٤ٞ ٠ٌٟمز  مٌٜ صضفك ِع ثٌأّأّأجًّأز ثٌأٟٛإٔأ١أزا ٌأٍإٔأْأجء  -0

 .  2 ٚ ثٌّجهر    3ثٌّضل١ذجس عٓ عٍّٙٓ فٟ ث٦ؽجٍر ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر 

صذٍغ ث٦عجٔجس ثٌٕمو٠ز ِْضٜٛ ٠ّْـ ٌٌٍّ ر دئعجٌز ٔفْٙج ٟٚفٍٙج فٟ ظً ظٌٚف ٙق١ز ِٕجّذز ٚٚفمأج ٌأّأْأضأٜٛ   -8

 ِا١ٖز ٨ةك.

ف١غّج صٕ٘ ثٌمٛث١ٔٓ  ٚ ثٌّّجًّجس ث١ٌٕٟٛز عٍٝ  ْ صىْٛ ث٦عجٔجس ثٌٕمو٠ز ثٌّوفٛعز فٟ فجٌز ث٦ؽأجٍر ثٌأّأٖأجً   -3 

ِقوهر عٍٝ  ّجُ ثٌىْخ ثٌْجدكا ٨ ٠ؾٍٛ  ْ ٠مً ِموثً ٘يٖ ث٦عجٔجس عٓ عٍأغأٟ وْأخ ثٌأّأٌ ر    3إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر 

 ثٌْجدك  ٚ عٓ عٍغٟ ثٌّذٍغ ثٌيٞ ٠ؤمي فٟ ث٨عضذجً ٌقْجح ث٦عجٔجس.
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ف١غّج صٕ٘ ثٌمٛث١ٔٓ  ٚ ثٌّّجًّجس ث١ٌٕٟٛز عٍٝ ثّضنوثَ ٌٟثةك  مٌٜ ٌضقو٠و ث٦عجٔجس ثٌٕمو٠ز ثٌّوفٛعز فٟ فجٌز  -3

ا ٠ضا١ٓ  ْ ٠ىْٛ ِذٍغ ٘يٖ ث٦عجٔجس ِْج٠ٚج ٌّموثً ثٌّذٍغ ثٌٕجٕب فٟ ثٌأّأضأّٛأ٠    3ث٦ؽجٍر ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر 

 عٓ صطذ١ك ثٌفمٌر ثٌْجدمز.

صّٞٓ وً هٌٚز عٞٛ إِىج١ٔز ثّض١فجء  غٍذ١ز وذ١ٌر ِٓ ثٌْٕجء ث٩ٌصٟ صٕطذك ع١ٍٙٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٌٌٍٖٟٚ ثٌّؤٍ٘ز -2

 ٌٍقٚٛي عٍٝ ث٦عجٔجس ثٌٕمو٠ز.

ف١غّج ٨ صْضٛفٟ ثٌٌّ ر ثٌٌٖٟٚ ثٌّؤٍ٘ز ٧ٌعجٔجس ثٌٕمو٠ز ٚفمج ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثٌٍٛثةـ ث١ٌٕٟٛز  ٚ ٠٤أز ٟأ٠ٌأمأز  مأٌٜ  -3

صضفك ِع ثٌّّجًّز ث١ٌٕٟٛزا ٠ىْٛ ِٓ فمٙج ثٌقٚٛي عٍٝ إعجٔجس ِٕجّذز ِٓ ٕٙجه٠ك ثٌّْجعور ث٨ؽضّجع١زا ٠ٌٕأطأز 

 ٚفجةٙج دّمض١ٞجس إعذجس ثٌقجؽز ٌٍقٚٛي عٍٝ ٘يٖ ثٌّْجعور.

صٛفٌ ث٦عجٔجس ثٌطذ١ز ٌٌٍّ ر ٟٚفٍٙج ٚفمج ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثٌٍٛثةـ ث١ٌٕٟٛز  ٚ ٠٤ز ٠ٌٟأمأز  مأٌٜ صأضأفأك ِأع ثٌأّأّأجًّأز  -1

 ث١ٌٕٟٛز. صًّٖ ث٦عجٔجس ثٌطذ١زا ثٌٌعج٠ز لذً ث٨ٌٛهر ٚ عٕجء٘ج ٚداو٘جا ٚويٌه ثٌٌعج٠ز فٟ ثٌّْضٖف١جس عٕو ثًٌٌٞٚر.

    2ٚ     3ِٓ  ؽً فّج٠ز ٚٝع ثٌٌّ ر فٟ ّٛق ثٌاًّا صٛفٌ ث٦عجٔجس ثٌّضاٍمز دج٦ؽجٍر ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌأّأجهصأ١أٓ  -2  

ِٓ م٩ي ثٌضن١ِٓ ث٨ؽضّجعٟ ث٦ٌَثِٟ  ٚ ِٓ ث٤ِٛثي ثٌاجِز  ٚ دط٠ٌمز صمًٌ٘ج ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌأّأّأجًّأجس ثٌأٟٛإٔأ١أز. ٨ٚ 

٠ىْٛ ٙجفخ ثٌاًّ ِْؤ٨ٚ ِْؤ١ٌٚز فٌه٠ز عٓ ثٌضىٍفز ثٌّذجٌٕر ٤ٞ ِٓ ٘يٖ ث٦عجٔجس ثٌٕمو٠ز ثٌّموِأز إٌأٝ ثٌأّأٌ ر 

 ثٌاجٍِز ٌو٠ٗ هْٚ ثصفجق ِقوه ِٓ ٙجفخ ثٌاًّ ىثن :

ِج ٌُ صٕ٘ عٍٝ ىٌه ثٌمٛث١ٔٓ  ٚ ثٌّّجًّجس ث١ٌٕٟٛز فٟ هٌٚز عٞٛ ِج لذً صج٠ًل ثعضّجه ِؤصٌّ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ     ( 

 ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز ؛  ٚ

 ح( ِج ٌُ صضفك ثٌقىِٛز ٚثٌّٕعّجس ثٌّّغٍز ٤ٙقجح ثٌاًّ ٌٍٚاّجي عٍٝ ىٌه فٟ ٚلش ٨فك عٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌٟٕٟٛ.   

 

 1ثٌّجهر  

  3ٚ     3صاضذٌ  ٞ هٌٚز عٞٛ ٌُ ٠ضطًٛ ثلضٚجه٘ج ٚٔعجَ ثٌّٞجْ ث٨ؽضّجعٟ ف١ٙج صطًٛث وجف١ج ٍِضَِز دجٌأفأمأٌصأ١أٓ   -0  

ا إىث وجٔش ث٦عجٔجس ثٌٕمو٠ز صموَ ف١ٙج ٚفمج ٌّاوي ٨ ٠مً عٓ ِاوي ث٦عجٔجس ثٌضٟ صوفع فٟ فجٌز ثٌٌّٛ  ٚ 3ِٓ ثٌّجهر 

 ثٌاؾَ ثٌّؤلش ٚفمج ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثٌٍٛثةـ ث١ٌٕٟٛز.

  

عٍٝ وً هٌٚز عٞٛ صْضف١و ِٓ ث٦ِىج١ٔجس ثٌضٟ صٕ٘ ع١ٍٙج ثٌفمٌر ثٌْجدمزا  ْ صأذأ١أٓ فأٟ صأمأ٠ٌأٌ٘أج ث٤ٚي ثٌأيٞ  -8   

ثٌضأٟ هعأضأٙأج إٌأٝ ىٌأه  ِٓ هّضًٛ ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚزا ث٤ّذجح    88صموِٗ عٓ صطذ١ك ٘يٖ ث٨صفجل١ز دّٛؽخ ثٌّجهر 

ٚثٌّاوي ثٌيٞ صموَ ث٦عجٔجس ثٌٕمو٠ز عٍٝ  ّجّٗ. ٠ٚضا١ٓ ع١ٍٙج فٟ صمج٠ًٌ٘ج ث٩ٌفمزا  ْ صٚف ثٌضوثد١ٌ ثٌّضنير دلأ١أز 

 ٠ٍجهر ِاوي ث٦عجٔجس صو٠ًؾ١ج.

 فٟ ِؾجي ث٨ّضنوثَ ٚ ِٕع ثٌض١١َّ ثٌقّج٠ز  

 2ثٌّجهر 

٠قٌَ ثٌمجْٔٛ ٙجفخ ثٌاًّ  ْ ٠ٕٟٙ ثّضنوثَ  ٞ ثٌِ ر  عٕجء فٍّٙج  ٚ  عٕجء صل١ذٙج فٟ ث٦ؽجٍر ثٌّأٖأجً إٌأ١أٙأج فأٟ  -0 

ا  ٚ م٩ي فضٌر صامخ عٛهصٙج إٌٝ ثٌاًّ. عٍٝ  ْ صمًٌ٘ج ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌٍٛثةـ ثٌٟٛإٔأ١أز. ٚصْأضأغإٔأٝ 2 ٚ ثٌّجهر      3ثٌّجهر

ِٓ ىٌه ثٌقج٨س ثٌمجةّز عٍٝ  ّذجح ٨ صّش دٍٚز إٌٝ ثٌقًّ  ٚ ث٨ٌٛهر ِٚٞجعفجصٙج  ٚ ث٦ًٝجع. ٠ٚمأع عأٍأٝ عأجصأك 

ٙجفخ ثٌاًّ عخء ث٦عذجس دنْ  ّذجح ثٌفًٚ ِٓ ثٌنوِز ٨ صأّأش دٚأٍأز إٌأٝ ثٌأقأّأً  ٚ ثٌأ٨ٛهر ِٚٞأجعأفأجصأٙأج  ٚ 

 ث٦ًٝجع.

٠ىفً ٌٌٍّ ر ثٌقك فٟ ثٌاٛهر إٌٝ ٔفِ ٚظ١فضٙج  ٚ إٌٝ ٚظ١فز ِأّأجعأٍأز دإٔأفأِ ِأاأوي ث٤ؽأٌ عإٔأو ثٔأضأٙأجء إؽأجٍر  -8  

  ِِٛضٙج.

كلميية وادلولية محلاية الطفل   االتفاكيات واملواثيق االإ



77  

 

 3ثٌّجهر 

صضني وً هٌٚز عٞٛ صوثد١ٌ ِٕجّذز ٌّٞجْ  ٨ صٖىً ث٤ِِٛز ّذذج ٌٍض١١َّ فٟ ث٨ّضنوثَا دّج فٟ ىٌأه فأٌٗ  -0         

 .  8ِٓ ثٌّجهر   0ٚىٌه عٍٝ ثٌٌغُ ِٓ  فىجَ ثٌفمٌر  -ثٌقٚٛي عٍٝ ثٌاًّ 

صًّٖ ثٌضوثد١ٌ ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌفمٌر ثٌْجدمز فعٌ ث٨ٕضٌثٟ عٍٝ  ٞ ثِأٌ ر صأضأمأوَ ٌٖألأً ٚظأ١أفأز ِأجا  ْ   -8         

صؾٌٞ ثمضذجًث ِذ١ٕج ٌٍقًّ  ٚ  ْ صموَ ٕٙجهر صف١و دئؽٌثةٙج ٌّغً ٘يث ث٨مضذجًا ِج ٌُ صمًٌ ٍٔأه ثٌأمأٛثٔأ١أٓ  ٚ ثٌأٍأٛثةأـ 

 ث١ٌٕٟٛز ٤عّجي:

 ِقعًٛر  ٚ ِّٕٛعز عٍٝ ثٌٌّ ر ثٌقجًِ  ٚ ثٌٌّٝع دّٛؽخ ثٌمٛث١ٔٓ  ٚ ثٌٍٛثةـ ث١ٌٕٟٛز.   (   

 ٠ىْٛ ٕ٘جن مطٌ ِاضٌف دٗ  ٚ ؽ١ُْ عٍٝ ٙقز ثٌٌّ ر ٚثٌطفً. ح( ف١ظ     

 ث٤ِٙجس ثٌٌّٝاجس

 01ثٌّجهر 

٠قك ٌٌٍّ ر ثٌقٚٛي عٍٝ فضٌر  ٚ فضٌثس صٛلف ١ِٛ٠ز  ٚ عٍٝ صنف١ٜ ّجعجس ثٌاًّ ث١ِٛ١ٌز ٦ًٝجع ٟفٍٙج -0

 ًٝجعز ٟذ١ا١ز.

صقوه ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌّّجًّجس ث١ٌٕٟٛز ثٌّور ثٌضٟ ٠ّْـ ف١ٙج دفضٌثس ث٦ًٝجع ٚصنف١ٜ ّجعجس ثٌاًّ ث١ِٛ١ٌز -8

ٚعوه٘ج ٌٟٚٛٙج ٚإؽٌثءثس صنف١ٜ ّجعجس ثٌاًّ ث١ِٛ١ٌز. ٚصاضذٌ فضٌثس ثٌضٛلف ٘يٖ  ٚ صنف١ٜ ّجعجس ثٌاًّ 

 ث١ِٛ١ٌز دّغجدز ّجعجس عًّ ٠ٚوفع  ؽٌ٘ج ٚفمج ٌيٌه.

 ث٨ّضاٌثٛ ثٌوًٚٞ

 00ثٌّجهر 

عٍٝ وً هٌٚز عٞٛ  ْ صٕعٌ ه٠ًٚجا دجٌضٖجًٚ ِع ثٌّٕعّجس ثٌّّغٍز ٤ٙقجح ثٌاًّ ٚثٌاّجيا فٟ ِوٜ ٩ِءِز صّو٠و 

 .  3 ٚ ٠ٍجهر ِموثً  ٚ ِاوي ث٦عجٔجس ثٌٕمو٠ز ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر  3فضٌر ث٦ؽجٍر ثٌّٖجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر 

 ثٌضٕف١ي

 08ثٌّجهر 

صٕفي ٘يٖ ث٨صفجل١ز عٓ ٠ٌٟك ثٌمٛث١ٔٓ  ٚ ثٌٍٛثةـا ِج ٌُ ٠ضُ صٕف١ي٘ج دطٌثةك  مٌٜ وج٨صفجلجس ثٌؾّجع١ز  ٚ ثٌمٌثًثس 

 ثٌضقى١ّ١ز  ٚ ث٤فىجَ ثٌمٞجة١زا  ٚ دنٞ ٠ٌٟمز  مٌٜ صضفك ِع ثٌّّجًّجس ث١ٌٕٟٛز.

  فىجَ مضج١ِز

 03ثٌّجهر 

 .0328صٌثؽع ٘يٖ ث٨صفجل١ز ثصفجل١ز فّج٠ز ث٤ِِٛز )ٌِثؽاز(ا 

 03ثٌّجهر 

 إٌٝ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ ٌضْؾ١ٍٙج. ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز  صًٌّ ثٌضٚو٠مجس ث١ٌٌّّز  

 02ثٌّجهر 

٨ صٍََ  فىجَ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ّٜٛ ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز ثٌضٟ ّؾً ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ  -0

 ثٌوٌٟٚ صٚو٠مجصٙج.

 ٠ٚذو  ٔفجى٘ج داو ِٟٞ ثعٕٟ عٌٖ ٌٕٙث عٍٝ صج٠ًل صْؾ١ً صٚو٠ك هٌٚض١ٓ ع٠ٛٞٓ.  -8
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 ٠ٚذو  داوةي ٔفجى٘ج دجٌْٕذز ٤ٞ هٌٚز عٞٛ داو ِٟٞ ثعٕٟ عٌٖ ٌٕٙث عٍٝ صج٠ًل صْؾ١ً صٚو٠مٙج.-3

 03ثٌّجهر 

٠ؾٍٛ ٤ٞ هٌٚز عٞٛ ٙولش عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ْ صٕمٞٙج داو ثٔمٞجء عٌٖ ّٕٛثس عٍٝ دوء ٔفجى٘ج ٤ٚي ٌِرا -0

دٛع١مز صٌٍّٙج إٌٝ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ ٌضْؾ١ٍٙج. ٨ٚ ٠ىْٛ ٘يث ثٌٕمٜ ٔجفيث إ٨ داو ثٔمٞجء عٌٖ 

 ّٕٛثس عٍٝ صج٠ًل صْؾ١ٍٗ.

وً هٌٚز عٞٛ ٙولش عٍٝ ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٌُٚ صْضاًّ فمٙج فٟ ثٌٕمٜ ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٗ فٟ ٘يٖ ثٌّجهر  عٕجء   -8

ثٌْٕز ثٌضج١ٌز ٨ٔمٞجء فضٌر ثٌْٕٛثس ثٌاٌٖ ثٌّيوًٛر فٟ ثٌفمٌر ثٌْجدمزا صىْٛ ٍِضَِز دٙج ٌفضٌر عٌٖ ّٕٛثس 

 مٌٜا ٚداوةي ٠ؾٍٛ ٌٙج  ْ صٕمٜ ٘يٖ ث٨صفجل١ز داو ثٔمٞجء وً فضٌر عٌٖ ّٕٛثس دّمضٞٝ ثٌٌٖٟٚ 

 ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ ٘يٖ ثٌّجهر.

 01ثٌّجهر 

٠نطٌ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ وً ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز دضْؾ١ً وً ثٌضٚو٠مجس   -0

 ٚٙىٛن ثٌٕمٜ ثٌضٟ  دٍلضٗ دٙج ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ ثٌّٕعّز.

٠ْضٌعٟ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ثٔضذجٖ ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ ثٌّٕعّزا ٌوٜ إمطجً٘ج دضْؾ١ً ثٌضٚو٠ك ثٌغجٟٔ ثٌّذٍغ دٗا إٌٝ -8

 ثٌضج٠ًل ثٌيٞ ٠ذو  ف١ٗ ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١ز.

 02ثٌّجهر 

٠مَٛ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ دئد٩غ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور دجٌضفج١ًٙ ثٌىجٍِز ٌىً ثٌضٚو٠مجس ٚٚعجةك  

ِٓ ١ِغجق   018ثٌٕمٜ ثٌضٟ ّؾٍٙج ٟذمج ٤فىجَ ثٌّٛثه ثٌْجدمزا وّج ٠مَٛ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ دضْؾ١ٍٙج ٚفمج ٤فىجَ ثٌّجهر 

 ث٤ُِ ثٌّضقور.

 03ثٌّجهر 

٠موَ ِؾٍِ إهثًر ِىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ إٌٝ ثٌّؤصٌّ ثٌاجَ صم٠ٌٌث عٓ صطذ١ك ٘يٖ ث٨صفجل١ز وٍّج صٌثءس ٌٗ ًٌٝٚر  

 ىٌها ٠ٕٚعٌ ف١ّج إىث وجْ ِّج ٠وعٛ إٌٝ إهًثػ ِْنٌز ٌِثؽاضٙج و١ٍج  ٚ ؽَة١ج فٟ ؽوٚي  عّجي ثٌّؤصٌّ.

 81ثٌّجهر 

إىث ثعضّو ثٌّؤصٌّ ثصفجل١ز ؽو٠ور ٌِثؽاز ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز و١ٍج  ٚ ؽَة١جا ِٚج ٌُ صٕ٘ ث٨صفجل١ز ثٌؾو٠ور عٍٝ م٩ف ٍٔه  -0

- 

 ٠03ْضضذع صٚو٠ك هٌٚز عٞٛ عٍٝ ث٨صفجل١ز ثٌؾو٠ور ثٌٌّثؽازا لج١ٔٛٔجا ٚدلٜ ثٌٕعٌ عٓ  فىجَ ثٌّجهر   ( )            

  ع٩ٖا ثٌٕمٜ ثٌّذجٌٕ ٩ٌصفجل١ز ثٌقج١ٌزا ٠ٌٕطز  ْ صىْٛ ث٨صفجل١ز ثٌؾو٠ور ثٌٌّثؽاز لو دو  ٔفجى٘جا

ثدضوثء ِٓ صج٠ًل دوء ٔفجى ث٨صفجل١ز ثٌؾو٠ور ثٌٌّثؽازا ٠مفً دجح صٚو٠ك ثٌوٚي ث٤عٞجء ٩ٌصفجل١ز    ( )ح           

 ثٌقج١ٌز.

صعً ث٨صفجل١ز ثٌقج١ٌز ِع ىٌه ٔجفير فٟ ٕىٍٙج ِّٚٞٛٔٙج ثٌقج١١ٌٓ دجٌْٕذز ٌٍوٚي ث٤عٞجء ثٌضٟ ٙولش ع١ٍٙج ٌُٚ  -8

 صٚوق عٍٝ ث٨صفجل١ز ثٌٌّثؽاز.

 80ثٌّجهر 

 ثٌٕٚجْ ث٨ٔى١ٍَٞ ٚثٌفٌْٟٔ ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز ِضْج٠ٚجْ فٟ ثٌقؾ١ز. 
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 (032ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌْٓ ث٨ٌضقجق دجٌاًّ )ًلُ 
 

 

 0313ف٠ٌَثْ/١ٔٛ٠ٛ  83ثعضّوس ِٓ ٌٟف ثٌّؤصٌّ ثٌاجَ ٌّٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز فٟ  

 .0313ف٠ٌَثْ/ ١ٔٛ٠ٗ  03دو  ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١ز فٟ 

ّْ ثٌّؤصٌّ ثٌاجَ ٌّٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚزا ٚلو هعجٖ ِؾٍِ إهثًر ِىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ إٌٝ ث٨ؽضّجع فٟ ؽ١ٕفا ف١ظ عأمأو   إ

 0313ف٠ٌَثْ/ ١ٔٛ٠ٗ  3هًٚصٗ ثٌغجِٕز ٚثٌن١ّْٓ ا فٟ 

 0381ا ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌاًّ ثٌذقٌٞ(  0303ٚإى ١ٖ٠ٌ إٌٝ  فىجَ ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌٕٚجعز(ا 

ٚثصأفأجلأ١أز  0380ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌٛلجهْٚ ِْٚأجعأوٚ٘أُ(  0380ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓا )ثًٌَثعز( 

 0333ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌاأّأً ثٌأذأقأٌٞ( )ِأٌثؽأاأز(ا  0338ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ث٤عّجي غ١ٌ ثٌٕٚجع١ز( 

ٚثصأفأجلأ١أز ثٌأقأو ث٤هٔأٝ ٌأٍأْأٓ )ث٤عأّأجي غأ١أٌ ثٌٚإٔأجعأ١أز(  0331ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌٕٚجعز( )ٌِثؽاز( 

اٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓا )ثٌاأّأً صأقأش  0323ا ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )١ٙجهٚ ث٤ّّجن( ؛  0331)ٌِثؽاز( 

 0332ّطـ ث٤ًٛ( 

ٚإى ٠ٌٜ  ْ ثٌٛلش لو فجْ ٌٛٝع ٙه عجَ دنٚٛٗ ٘يث ثٌّٛٝٛعا دق١ظ ٠قً صو٠ًؾأ١أج ِأقأً ثٌٚأىأٛن ثٌأّأٛؽأٛهر 

 ثٌّٕطذمز عٍٟ لطجعجس ثلضٚجه٠ز ِقوهرا ٚىٌه دلٌٛ ثٌمٞجء و١ٍج عٍٟ عًّ ث٤ٟفجيا

ٚإى لًٌ ثعضّجه داٜ ثٌّمضٌفجس ثٌّضاٍمز دجٌقو ث٤هٔٝ ٌْٓ ث٨ّضنوثَ ٟٚ٘ ِٛٝٛع ثٌذٕو ثٌٌثدع فٟ ؽوٚي  عّجي ٘يٖ 

 ثٌوًٚر ؛

 ٚإى لًٌ  ْ صنمي ٘يٖ ثٌّمضٌفجس ٕىً ثصفجل١ز ه١ٌٚزا

٠اضّو فٟ ٘يث ث١ٌَٛ ثٌْجهُ ٚثٌا٠ٌٖٓ ِٓ ف٠ٌَثْ/ ١ٔٛ٠ٗ عجَ ع٩ط ّٚذا١ٓ ٚصْاّجةز ٚ ٌف ث٨صفجل١ز : ثٌضجٌأ١أز ثٌأضأٟ 

 0313ّضّْٝ ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ 

 0ثٌّجهر 

صضاٙو وً هٌٚز عٞٛ صىْٛ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٔجفير دجٌْٕذز ٌٙج دجصذجع ١ّجّز ١ٕٟٚز صٌِٟ إٌٝ ثٌمٞأجء فأاأٍأ١أج عأٍأٟ عأّأً 

ث٤ٟفجي ٚإٌٝ ًفع ثٌقو ث٤هٔٝ ٌْٓ ث٨ّضنوثَ  ٚ ثٌاًّ دًٚٛر صو٠ًؾ١ز إٌٝ ِْضٜٛ ٠ضفك ِع ثٌّٕٛ ثٌذؤأٟ ٚ ثٌأي٘إٔأٟ 

 .٥ٌفوثط

 8ثٌّجهر 

صمًٌ وً هٌٚز عٞٛ صٚوق عٍٟ ٘يٖ ث٨صفجل١زا فٟ إع٩ْ صٌفمٗ دٚه صٚو٠مٙج فوث  هٔٝ ٌْٓ ث٨ّضنوثَ  ٚ ثٌاًّ عٍٟ 

 ًث١ٝٙج  ٚ عٍٟ ّٚجةً ثٌٕمً ثٌّْؾٍز عٍٟ  ١ًٝٙج ٨ٚ ٠ؾٍٛ لذٛي  ٞ ٕن٘ ٌُ ٠ذٍغ ٘يث ثٌْٓ ٩ٌّضنوثَ  ٚ ثٌأاأّأً 

 .ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز 2إٌٝ  3فٟ  ٞ ِٕٙزا ِع ٌِثعجر ثٌّٛثه 

٠ؾٍٛ ٌىً هٌٚز عٞٛ ٙولش عٍٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ْ صنطٌ فٟ ٚلش ٨فك ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚا عٓ ٟأ٠ٌأك 

 .إع٩ٔجس ؽو٠ورا  ٔٙج ٚٝاش فوث ٌٍْٓ  عٍٟ ِٓ ثٌقو ثٌيٞ فوهصٗ ٚلش صٚو٠مٙج

ِأٓ ٘أيٖ ثٌأّأجهر  هٔأٝ ِأٓ ّأٓ إٔأٙأجء ثٌأوًثّأز  ٨0 ٠ؾٍٛ  ْ ٠ىْٛ ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ ثٌّمًٌ ع٩ّ دجٌفمٌر  .0

 .ّٕز 02ث٦ٌَث١ِزا ٨ٚ ٠ؾٍٛ فٟ  ٞ فجي  ْ ٠مً عٓ 

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٠ؾٍٛ ٤ٞ هٌٚز عٞٛ ٌُ ٠ذٍغ ثلضٚجه٘ج ٚص٩١ْٙصٙج ثٌضاأٍأ١أّأ١أز  3عٍٟ ثٌٌغُ ِٓ  فىجَ ثٌفمٌر  .8

ّٕزا ٚىٌه داو ثٌأضأٖأجًٚ ِأع ِإٔأعأّأجس  03هًؽز وجف١ز ِٓ ثٌضطًٛا  ْ صمًٌ فٟ ثٌذوث٠ز فوث  هٔٝ ٌٍْٓ ٠ذٍغ 

 . ٙقجح ثٌاًّ ٚثٌاّجي ثٌّا١١ٕٓا ف١غّج ٚؽوس

ّٕز ع٩ّ دنفىجَ ثٌفمٌر ثٌْجدمزا فٟ ثٌضمج٠ًٌ ثٌضٟ صموِٙج  03صًٛه وً هٌٚز عٞٛ لًٌس فوث  هٔٝ ٌٍْٓ ٠ذٍغ  .3

 : ِٓ هّضًٛ ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚزا د١جٔج صٛٝـ ف١ٗ 88عٓ صطذ١ك ٘يٖ ث٨صفجل١ز دّٛؽخ ثٌّجهر 

  (  ْ ث٤ّذجح ثٌضٟ هفاضٙج إٌىيٌه ٨ صَثي لجةّز؛  ٚ

 .ح(  ٔٙج صضنٍٝ عٓ فمٙج فٟ ث٨ّضفجهر ِٓ ث٤فىجَ ثٌّٖجً إ١ٌٙج ثدضوثء ِٓ صج٠ًل صقوهٖ

 3ثٌّجهر 

ّٕز ٌٍمذٛي فٟ  ٞ ٔٛع ِٓ  ٔٛثع ث٨ّضنوثَ  ٚ ثٌاًّ ثٌضٟ ٠قأضأّأً  ٨02 ٠ؾٍٛ  ْ ٠مً ثٌقو ث٤هٔٝا ٌٍْٓ عٓ  .0

 . ْ ٠اٌٛ ٌٍنطٌ ٙقز  ٚ ٩ِّز  ٚ  م٩ق ث٤فوثط دْذخ ٟذ١اضٗ  ٚ ثٌعٌٚف ثٌضٟ ٠ؤهٞ ف١ٙج
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صقوه ثٌمٛث١ٔٓ  ٚ ثٌٍٛثةـ ث١ٌٕٟٛز  ٚ ثٌٍْطز ثٌّنضٚزا داو ثٌضٖجًٚ ِأع ِإٔأعأّأجس  ٙأقأجح ثٌأاأّأً ٚثٌأاأّأجي  .8

 .ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر 0ثٌّا١١ٕٓ ف١غّج ٚؽوسا  ٔٛثع ث٨ّضنوثَ  ٚ ثٌاًّ ثٌضٟ صٕطذك ع١ٍٙج ثٌفمٌر 

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٠ؾٍٛ ٌٍمٛث١ٔٓ  ٚ ثٌٍٛثةـ ث١ٌٕٟٛز  ٚ ثٌٍْطز ثٌأّأنأضأٚأزا دأاأو  0عٍٟ ثٌٌغُ ِٓ  فىجَ ثٌفمٌر  .3

ثٌضٖجًٚ ِع ِٕعّجس  ٙقجح ثٌاًّ ٚثٌاّجي ثٌّا١١ٕٓا ف١غّج ٚؽوسا  ْ صّْـ دج٨ّضنوثَ  ٚ ثٌاًّ ثدضأوثء ِأٓ 

ّٕز ٠ٌٕطز  ْ صٚجْ صّجِج ٙقز ٩ِّٚز ٚ م٩ق ث٤فوثط ثٌّإأ١أ١أٓ ا  ْ ٠أضأٍأمأٝ ٘أؤ٨ء ث٤فأوثط  03ّٓ 

 .صا١ٍّج ِقوهث  ٚ صو٠ًذج ١ِٕٙج وجف١١ٓ دنٚٛٗ فٌع ثٌٕٖجٟ ثٌّمٚٛه

 3ثٌّجهر 

٠ؾٍٛ ٌٍٍْطز ثٌّنضٚزا داو ثٌضٖجًٚ ِع ِٕعّجس  ٙقجح ثٌاًّ ٚثٌاّجي ثٌّا١١ٕٓا ف١غّج ٚؽوسا  ْ صْأضأغإٔأٟ  .0

ِٓ ٔطجق ثٔطذجق ٘يٖ ث٨صفجل١زا دجٌموً ثًٌٌٞٚٞا فتجس ِقوهر ِٓ ث٨ّضنوثَ  ٚ ثٌاًّ صعٌٙ دٖأنٔأٙأج ِٖأجوأً 

 .صطذ١م١ز مجٙز ٚ٘جِز

صذ١ٓ وً هٌٚز عٞٛ صٚوق ٘يٖ ث٨صفجل١زا فٟ صم٠ٌٌ٘ج ث٤ٚي عٓ صطذ١ك ث٨صفجل١ز ثٌيٞ صموِأٗ دأّأٛؽأخ ثٌأّأجهر  .8

ِأٓ ٘أيٖ ثٌأّأجهر  0ِٓ هّضًٛ ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚزا ثٌفتجس ثٌضٟ ٠ّىٓ  ْ صىْٛ لو ثّضغٕضٙج ع٩ّ دجٌفمٌر  88

ِع د١جْ ث٤ّذجح ثٌضٟ هفاضٙج إٌىٙيث ث٨ّضغٕجءا ٚصذ١ٓ فٟ صمج٠ًٌ٘ج ث٩ٌفمز ٚٝع لٛث١ٕٔٙج ِٚأّأجًّأجصأٙأج صأؾأجٖ 

 .ثٌفتجس ثٌّْضغٕجر ِٚوٜ ِج ًٚٙ إ١ٌٗ صٕف١ي ث٨صفجل١ز  ٚ ِج صَِاٗ ِٓ صٕف١ي ٌٙج ف١ّج ٠ضاٍك دٙيٖ ثٌفتجس

٨ ٠ؾٍٛ  ْ صْضغٕٝ ِٓ ٔطجق ثٔطذجق ٘يٖ ث٨صفجل١ز ع٩ّ دٙيٖ ثٌّجهرا  ٔٛثع ث٨ّضنوثَ  ٚ ثٌاًّ ثٌضٟ . صلأطأ١أٙأج  .3

 ثٌّجهر

 2ثٌّجهر 

٠ؾٍٛ ٤ٞ هٌٚز عٞٛ ٌُ ٠ذٍغ ثلضٚجه٘ج ٚص٩١ْٙصٙج ث٦هث٠ًز هًؽز وجف١ز ِٓ ثٌضطأًٛا  ْ صٞأ١أك فأٟ ثٌأذأوث٠أز  .0

 .ٔطجق ثٔطذجق ٘يٖ ث٨صفجل١زا داو ثٌضٖجًٚ ِع ِٕعّجس  ٙقجح ثٌاًّاٚ ثٌاّجي ثٌّا١١ٕٓ ف١غّج ٚؽوس

ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا فٟ إع٩ْ صٌفمٗ دأضأٚأو٠أمأٙأجا فأٌٚع ثٌإٔأٖأجٟ  0صذ١ٓ وً هٌٚز عٞٛ صْضف١و ِٓ  فىجَ ثٌفمٌر  .8

 ث٨لضٚجهٞ  ٚ  ٔٛثع ثٌّؤّْجس ثٌضٟ ّضطذك ع١ٍٙج  فىجَ ٘يٖ ث٨صفجل١ز.

صٕطذك  فىجَ ٘يٖ ث٨صفجل١زا وقو  هٔٝا عٍٟ ِج ٠ٍٟ : ثٌضاو٠ٓ ٚلطع ث٤فؾجًا ثٌٕٚجعز ثٌأضأقأ٠ٛأٍأ١أزا ثٌأذإٔأجءا  . .3

ثٌىٌٙدجء ٚثٌلجٍ ٚث١ٌّجٖا ثٌنوِجس ثٌٚق١زا ثٌٕمًا ثٌضنأ٠َأٓ ٚثٌأّأٛثٙأ٩سا ثٌأّأَثًع ثٌأىأذأ١أٌر ٚغأ١أٌ٘أج ِأٓ 

ثٌّٖج٠ًع ثًٌَثع١ز ثٌضٟ ٠نٚ٘ إٔضجؽٙج  ّجّج ٥ٌغٌثٛ ثٌضؾج٠ًزا٨ٚ صًّٖ ثٌق١جٍثس ث٤ّأ٠ٌأز ٚثٌٚألأ١أٌر 

 .ثٌضٟ صٕضؼ ِٓ  ؽً ث٨ّض٩ٙن ثٌّقٍٟ ٨ٚ صْضنوَ عّج٨ دجؽٌ دًٚٛر ِٕضعّز

 : وً هٌٚز عٞٛ ١ٝمش ٔطجق ثٔطذجق ٘يٖ ث٨صفجل١ز ع٩ّ دٙيٖ ثٌّجهر .3

ِٓ هّضًٛ ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز ثٌٛٝع ثٌاجَ ف١ّج ٠ضاٍك دجّضأنأوثَ  88 ( صذ١ٓ فٟ ثٌضمج٠ًٌ ثٌضٟ صموِٙج دّٛؽخ ثٌّجهر 

 ٚ عًّ ث٤فوثط ٚث٤ٟفجي فٟ فٌٚع ثٌٕٖجٟ ثٌّْضغٕجر ِٓ ٔطجق ثٔطذجق ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٚ ٞ صموَ ِقٌٍ صقٛ ثٌضّٛع فٟ 

 .صطذ١ك  فىجِٙج

ح( ٠ؾٍٛ ٌٙج فٟ  ٞ ٚلش  ْ صّٛع ١ًّّج ٔطجق صطذ١ك ٘يٖ ث٨صفجل١ز دئع٩ْ صٌٍّٗ إٌىأجٌأّأو٠أٌ ثٌأاأجَ ٌأّأىأضأخ ثٌأاأّأً 

 .ثٌوٌٟٚ

 3ثٌّجهر 

٨ صٕطذك ٘يٖ ث٨صفجل١ز عٍٟ ثٌاًّ ثٌيٞ ٠ؤه٠ٗ ث٤ٟفجي ٚث٤فوثط فٟ ثٌّوثًُ ٤غٌثٛ ثٌأضأاأٍأ١أُ ثٌأاأجَ  ٚ ثٌأّأٙإٔأٟ  ٚ 

ثٌضمٕٟا ٚفٟ ِؤّْجس ثٌضو٠ًخ ث٤مٌٜا ٨ٚ صٕطذك عٍٟ ثٌاًّ فٟ ثٌّٕٖاس ثٌيٞ ٠ؤه٠ٗ ث٤ٕنأجٗ ثٌأي٠أٓ دأٍألأٛث ّأٓ 

ّٕز عٍٟ ث٤لً إىث وجْ ٘يث ثٌاًّ ٠ٕفي ٚفمج ٌٌٖٟٚ صمًٌ٘ج ثٌٍْطز ثٌّنضٚز داو ثٌضٖجًٚ ِأع ِإٔأعأّأجس  ٙأقأجح  03

 : ثٌاًّا ثٌاّجي ثٌّا١١ٕٓا ف١غّج ٚؽوسا ٚوجْ ٠ٖىً ؽَءث  ّج١ّج ِٓ
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  ( هًٚر صا١ّ١ٍز  ٚ صو٠ًذ١ز صمع ِْؤ١ٌٚضٙج ثٌٌة١ْ١ز عٍٟ ِوًّز  ٚ ِؤّْز صو٠ًخ ؛

 ح( دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ ٠ٕفي لّْٗ ث٤وذٌ  ٚ وٍٗ فٟ ِٕٖنر ا إىث وجٔش ثٌٍْطز ثٌّنضٚز لو  لٌصٗ ؟

 .ػ( دٌٔجِؼ إًٕجهٞ  ٚ صٛؽ١ٟٙ ٠ٌِٟ إٌىض١ًْٙ ثمض١جً ثٌّٕٙز  ٚ ٔٛع ثٌضو٠ًخ

 1ثٌّجهر 

 ٠02ؾٍٛ ٌٍمٛث١ٔٓ  ٚ ثٌٍٛثةـ ث١ٌٕٟٛز  ْ صّْـ دجّضنوثَ  ٚ عًّ ث٤ٕنجٗ ثٌي٠ٓ صضٌثٚؿ  عّجًُ٘ ِأج دأ١أٓ  .0

 : ّٕز فٟ  عّجي مف١فز 03ا

  ( ٨ ٠قضًّ  ْ صىْٛ ٝجًر دٚقضُٙ  ٚ ُّٔٛ٘ ؛

ح( ٨ صاطً ِٛثظذضُٙ فٟ ثٌّوًّز ٚثٕضٌثوُٙ فٟ دٌثِؼ ثٌضٛؽ١ٗ  ٚ ثٌضو٠ًخ ث١١ٌّٕٙٓ ثٌضٟ صمٌ٘ج ثٌٍْطز ثٌّأنأضأٚأزا 

 .٨ٚ صٞاف لوًصُٙ عٍٟ ث٨ّضفجهر.ِٓ ثٌضا١ٍُ ثٌيٞ ٠ضٍمٛٔٗ

ّٕٗ عأٍأٟ  ٠02ؾٍٛ  ٠ٞج ٌٍمٛث١ٔٓ  ٚ ثٌٍٛثةـ ث١ٌٕٟٛز  ْ صّْـ دجّضنوثَ  ٚ عًّ ث٤ٕنجٗ ثٌي٠ٓ دٍلٛث ّٓ  .8

ث٤لً ٌُٚ ٠ٕٙٛث هًثّضُٙ ث٦ٌَث١ِز فٟ  عّجي صفٟ دجٌٌٖٟٚ ثٌّذ١ٕز فٟ ثٌفمٌص١أٓ ثٌأفأٌعأ١أضأ١أٓ ) ( ٚ )ح( ِأٓ 

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر. 0ثٌفمٌر 

ِأٓ ٘أيٖ  8ٚ 0صقوه ثٌٍْطز ثٌّنضٚز ث٤ٖٔطز ثٌضٟ ٠ؾٍٛ ثٌّْجؿ دج٨ّضنوثَ  ٚ ثٌاًّ ف١ٙج دّٛؽخ ثٌفمٌص١ٓ  .3

 .ثٌّجهرا ٚ صمًٌ عوه ثٌْجعجس ٚثٌٌٖٟٚ ثٌضٟ ٠ؾٍٛ ف١ٙج ثٌم١جَ دٙيث ث٨ّضنوثَ  ٚ ثٌاًّ

ّٕز دْإٔأٟ  03ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٠ؾٍٛ ٌىً هٌٚز عٞٛ صْضف١و ِٓ  فىجَ  8ٚ  0عٍٟ ثٌٌغُ ِٓ  فىجَ ثٌفمٌص١ٓ  .3

 0. ثٌفأمأٌر  03ٟٚجٌّج ظٍش صْضف١و ِٕٙج ا  ْ صْضا١ٜ عٓ ّٕٟ  8ِٓ ثٌّجهر  3ّٕز فٟ . ثٌفمٌر  02ٚ  03

 8ّٕز فٟ ثٌفمٌر  02ّٕز دْٓ  03ِٓ ٘يٖ ثٌّجهرا ٚعٓ ّٓ 

 2ثٌّجهر 

٠ؾٍٛ ٌٍٍْطز ثٌّنضٚز داو ثٌضٖجًٚ ِع ِٕعّجس  ٙقجح ثٌاًّ ٚثٌأاأّأجي ثٌأّأاإٔأ١أ١أٓا فأ١أغأّأج ٚؽأوسا  ْ صْأّأـ .  1

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٤غٌثٛ ِٕأٙأج ثٌأّأٖأجًوأز  8دئعفجءثس ِٓ ث٨ٌضَثَ دقعٌ ث٨ّضنوثَ  ٚ ثٌاًّ ثٌيٞ صٕ٘ ع١ٍٗ ثٌّجهر 

 .فٟ فف٩س ف١ٕزا ٚىٌه دضٌثم١٘ صّٕـ فٟ وً فجٌز عٍٟ فور

صم١و ثٌضٌثم١٘ ثٌضٟ صّٕـ ٌٙيٖ ثٌلج٠ز ٚعوه ثٌْجعجس ثٌضٟ ٠ّْـ ف١ٙج دج٨ّضنوثَ  ٚ ثٌاًّا ٚصأقأوه ثٌٖأٌٟٚ ثٌأضأٟ .  2

 .٠ؾخ  ْ ٠نٞاج ٌٙج

 3ثٌّجهر 

صضني ثٌٍْطز ثٌّنضٚز ؽ١ّع ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌٍِزا دّج ف١ٙج فٌٛ عمٛدجس ِإٔأجّأذأزا ٌٞأّأجْ صإٔأفأ١أي  فأىأجَ ٘أيٖ  .0

 .ث٨صفجل١ز دفاج١ٌز

صضقوه ثٌمٛث١ٔٓ  ٚ ثٌٍٛثةـ ث١ٌٕٟٛز  ٚ ثٌٍْطز ثٌّنضٚز ث٤ٕنجٗ ثٌّْؤ١ٌٚٓ عٓ ث٨ٌضَثَ دج٤فىجَ ثٌضٟ صٛٝع  .8

 .٦ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١ز

صمًٌ ثٌمٛث١ٔٓ  ٚ ثٌٍٛثةـ ث١ٌٕٟٛز  ٚ ثٌٍْطز ثٌّنضٚز ثٌْؾ٩س  ٚ ثٌٛعجةك ث٤مٌٜ ثٌضٟ ٠ضاأ١أٓ عأٍأٟ ٙأجفأخ  .3

ثٌاًّ ث٨فضفجظ دٙج ٚ صمو٠ّٙج ا ٚ صضّٞٓ ٘يٖ ثٌْؾ٩س  ٚ ثٌٛعجةك  ّّجء ٚ عّجً ٚصٛث٠ًل ِأ١أ٩ه ث٤ٕأنأجٗ 

ّٕزا عٍٟ  ْ صىْٛ ِٚولز فْخ ث٤ٙأٛي عإٔأو  02ثٌي٠ٓ ٠ْضنوُِٙ  ٚ ٠اٍّْٛ ِٓ  ؽٍٗ ٚصمً  عّجًُ٘ عٓ 

 .ث٦ِىجْ

 01ثٌّجهر 

ٚثصأفأجلأ١أز  0303صٌثؽع ٘يٖ ث٨صفجل١زا دجٌٌٖٟٚ ثٌّذ١ٕز فٟ ٘يٖ ثٌّجهرا ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌٕٚجعز(ا  .0

ا ٚثصأفأجلأ١أز ثٌأقأو  0380ا ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثًٌَثعز(ا  0381ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌاًّ ثٌذقٌٞ(ا 

 0338ا ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ث٤عّجي غ١ٌ ثٌٚإٔأجعأ١أز(ا  0380ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌٛلجهْٚ ِْٚجعوُٚ٘(ا 

ث٤هٔأٝ ٌأٍأْأٓ )ثٌٚإٔأجعأز(  2ا ٚثصفجل١ز ثٌقو  0333 ٚ ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌاًّ ثٌذقٌٞ( )ٌِثؽاز( 
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ا ثصفجل١ز ثٌقو  ٚ  0331ا ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ث٤عّجي غ١ٌ ثٌٕٚجع١ز( )ٌِثؽاز(ا  0331)ٌِثؽاز(ا 

 0332ا ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ . )ثٌاًّ صقش ّطـ ث٤ًٛ(ا  0323هٔٝ ٌٍْٓ )١ٙجهٚ ث٤ّّجن(ا 

٨ ٠ْضضذع دوء ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١ز إلفجي دجح صٚو٠ك ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔأٝ ٌأٍأْأٓ )ثٌأاأّأً ثٌأذأقأٌٞ( )ِأٌثؽأاأز(ا  .8

ا ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ث٤عّجي غ١أٌ  0331ا ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌٕٚجعز( )ٌِثؽاز(ا  0333

ا ٚثصفجل١ز ثٌقأو ث٤هٔأٝ  0323ا ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )١ٙجهٚ ث٤ّّجن(ا .  0331ثٌٕٚجع١ز( )ٌِثؽاز(ا 

 0332ٌٍْٓ )ثٌاًّ صقش ّطـ ث٤ًٛ(ا 

ا ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌأاأّأً ثٌأذأقأٌ(ا  ٠0303مفً دجح صٚو٠ك ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌٕٚجعز(ا  .3

ا ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌٛلجهْٚ ِْٚجعوُٚ٘(ا  0380ا ٚثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثًٌَثعز(ا  0381

ا عٕوِج صٛثفك ؽ١ّع ث٤ٌٟثف ف١ٙج عٍٟ ىٌه دضٚو٠ك ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ٚ دئع٩ْ صٌٍّٗ إٌىأجٌأّأو٠أٌ ثٌأاأجَ  0380

 .ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ

 : عٕوِج صمذً ث٨ٌضَثِجس ثٌٕجٕتز عٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز .3

ٚإىث وجْ ثٌقو ث٤هٔأٝ ثٌأّأمأًٌ  0331 ( ِٓ لذً هٌٚز عٞٛ ٌٟف فٟ ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌٕٚجعز( )ٌِثؽاز(ا 

ّٕزا ٠ْأضأضأذأع ىٌأه لأجٔأٛٔأج ثٌإٔأمأٜ ثٌأّأذأجٕأٌ ٌأ٩صأفأجلأ١أز  02ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٨ ٠مً عٓ  8ف١ٙج ٌٍْٓ ع٩ّ دجٌّجهر 

 ثٌّيوًٛرا

 0338ح( ف١ّج ٠ضاٍك دج٤عّجي غ١ٌ ثٌٕٚجع١ز فْخ صا٠ٌفٙج فٟ ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ث٤عّجي غ١ٌ ثٌٕٚجعأ١أز(ا 

 .ا ِٓ لذً هٌٚز عٞٛ ٌٟف فٟ ث٨صفجل١ز ثٌّيوًٛرا ٠ْضضذع ىٌه لجٔٛٔج ثٌٕمٜ ثٌّذجٌٕ ٩ٌصفجل١ز ثٌّيوًٛر

ػ( ف١ّج ٠ضاٍك دج٤عّجي غ١ٌ ثٌٕٚجع١ز فْخ صا٠ٌفٙج فٟ ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ث٤عّجي غ١ٌ ثٌٕٚجع١ز( )ٌِثؽاز(

 8ا ِٓ لذً هٌٚز عٞٛ ٌٟف فٟ ث٨صفجل١ز ثٌّيوًٛرا ٚإىث وجْ ثٌقو ث٤هٔٝ ثٌّمًٌ ف١ٙج ٌٍْٓ عأّأ٩ دأجٌأّأجهر  0331ا 

 ّٕزا ٠ْضضذع ىٌه لجٔٛٔج ثٌٕمٜ ثٌّذجٌٕ ٩ٌصفجل١ز ثٌّيوًٛر ؟ 02ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٨ ٠مً عٓ 

ه( ف١ّج ٠ضاٍك دجٌاًّ ثٌذقٌٞ ِٓ لذً هٌٚز عٞٛ ٌٟف فٟ ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔأٝ ٌأٍأْأٓ )ثٌأاأّأً ثٌأذأقأٌٞ( )ِأٌثؽأاأز( 

ّإٔأٗ  ٚ دأ١إٔأش ٘أيٖ  02ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٨ ٠مً عٓ  8ا ٚإىث وجْ ثٌقو ث٤هٔٝ ثٌّمًٌ ف١ٙج ٌٍْٓ ع٩ّ دجٌّجهر  0333

 ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز صٕطذك عٍٟ ثٌاًّ ثٌذقٌٞا ٠ْضضذع ىٌه لجٔٛٔج ثٌٕم٘ ثٌّذجٌٕ ٩ٌصفجل١ز ثٌّيوًٛرا 3ثٌوٌٚز  ْ ثٌّجهر 

ٖ( ف١ّج ٠ضاٍك دجٌاًّ فٟ ث١ٌٚو ثٌذقٌٞا ِٓ لذً هٌٚز عٞٛ ٌٟف فٟ ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌأٍأْأٓ )ٙأ١أجهٚ ث٤ّأّأجن(ا 

ّإٔأٗ  ٚ دأ١إٔأش ٘أيٖ  02ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٨ ٠مً عٓ  8ا ٚإىث وجْ ثٌقو ث٤هٔٝ ثٌّمًٌ ف١ٙج ٌٍْٓ ع٩ّ دجٌّجهر  0323

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز صٕطذك عٍٟ ثٌاًّ فٟ ث١ٌٚو ثٌذقٌٜ ٠ْضضذع ىٌه لجٔٛٔج ثٌٕمٜ ثٌّذجٌٕ ٩ٌصأفأجلأ١أز  3ثٌوٌٚز  ْ ثٌّجهر 

 ثٌّيوًٛرا

ا ٚإىث وجْ ثٌقأو ث٤هٔأٝ  0332ٚ( ِٓ لذً هٌٚز عٞٛ ٌٟف فٟ ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌاًّ صقش ّطـ ث٤ًٛ(ا 

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٨ ٠مً عٓ ثٌقو ثٌّمًٌ ع٩ّ دأج٨صأفأجلأ١أز ثٌأّأيوأًٛر  ٚ دأ١إٔأش ٘أيٖ  3ثٌّمًٌ ف١ٙج ٌٍْٓ ع٩ّ دجٌّجهر 

ِٓ ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٠ْأضأضأذأع ىٌأه  3ثٌوٌٚز  ْ ٘يث ثٌقو ٠ٕطذك عٍٟ ثٌاًّ فٟ ثٌّٕجؽُ صقش ّطـ ث٤ًٛ دّٛؽخ ثٌّجهر 

 .لجٔٛٔج ثٌٕمٜ ثٌّذجٌٕ ٩ٌصفجل١ز ثٌّيوًٛر.٠ٌٕطز دوء ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١ز

 

 ٠ْضضذع لذٛي ث٨ٌضَثِجس ثٌٕجٕتز عٓ ٘يٖ ث٨صفجل١ز : .2

 08دّٛؽخ ِجهصٙج  0303 ( ٔمٜ ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌٕٚجعز(ا 

 3دّٛؽخ ِجهصٙج  0380ح( ف١ّج ٠ضاٍك دجًٌَثعز ا ٔمٜ ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثًٌَثعز(ا 

ٚٔأمأٜ  01ا دّٛؽخ ِجهصٙج.  0381ػ( ف١ّج ٠ضاٍك دجٌاًّ ثٌذقٌٞأمٜ ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌاًّ ثٌذقٌٞ(ا 

 .ا ٠ٌٕطز دوء ٔفجى ٘يٖ ث٨صفجل١ز 08ا دّٛؽخ ِجهصٙج  0330ثصفجل١ز ثٌقو ث٤هٔٝ ٌٍْٓ )ثٌٛلجهْٚ ِْٚجعوُٚ٘(ا 

 00ثٌّجهر 

 .صًٌّ ثٌضٚو٠مجس ث١ٌٌّّز ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز إٌىجٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ ٌضْؾ١ٍٙج

 08ثٌّجهر 

 .٨ صٍََ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ّٜٛ ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز ثٌضٟ ّؾً ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ صٚو٠مجصٙج. 1

 .٠ذو  ٔفجى ث٨صفجل١ز داو ِٟٞ ثعٕٟ عٌٖ ٌٕٙث ِٓ صج٠ًل صْؾ١ً صٚو٠ك هٌٚض١ٓ ع٠ٛٞٓ ٌٙج ٌوٜ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ. 2
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 .ٚداو ىٌه ٠ذو  ٔفجى ث٨صفجل١ز دجٌْٕذز ٤ٞ هٌٚز عٞٛ داو ِٞٝ ثعٕٟ عٌٖ ٌٕٙث ِٓ صْؾ١ً صٚو٠مٙج. 3

 

 

 03ثٌّجهر 

٠ؾٍٛ ٌىً هٌٚز عٞٛ ٙجهلش عٍٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز  ْ صٕمٞٙج داو ِٟٞ عٌٖ ّٕٛثس عٍٟ دأوء ٔأفأجى٘أج ٚ ىٌأه  .0

دٛع١مز صًٌّ إٌىجٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ ٌضْؾ١ٍٙج. ٨ٚ ٠ىْٛ ٘يث ثٌٕمٜ ٔجفيث إ٨ داو ِٟٞ عأجَ عأٍأٟ 

 .صج٠ًل صْؾ١ٍٗ

وً هٌٚز عٞٛ ٙجهلش عٍٟ ٘يٖ ث٨صفجل١ز ٌُٚ صّجًُ م٩ي ثٌاجَ ثٌضجٌٟ ٨ٔمٞجء فضٌر ثٌْٕٛثس ثٌاٌٖ ثٌأّأٖأجً  .8

إ١ٌٙج فٟ ثٌفمٌر ثٌْجدمز ثٌقك فٟ ثٌٕمٜ ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٗ فٟ ٘يٖ ثٌّأجهرا صأىأْٛ ِأٍأضأَِأز دأٙأج ٌأفأضأٌر عٖأٌ 

ّٕٛثس  مٌٜا ٠ٚؾٍٛ ٌٙج داو ىٌه ٔمٜ ٘يٖ ث٨صفجل١ز فٟ ٔٙج٠ز وً فضٌر عٌٖ ّٕٛثس ٚفمج ٥ٌفىجَ ثٌضٟ صٕ٘ 

 .ع١ٍٙج ٘يٖ ثٌّجهر

 03ثٌّجهر 

٠نطٌ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ ؽ١ّع ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ ِٕعّز ثٌاًّ ثٌو١ٌٚز دضْؾ١ً وً ثٌضٚأو٠أمأجس  .0

 .ٚثٌٕمٛٛ ثٌضٟ  دٍلضٗ دٙج ثٌوٚي ث٤عٞجء فٟ ثٌّٕعّز

٠ٍفش ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٔعٌ ثٌوٚي ث٤عٞجء إٌىجٌضج٠ًل ثٌيٞ ١ّذو  ف١ٗ ٔفجى ٘يٖ ث٨صفأجلأ١أز ٌأوٜ إمأطأجً٘أج دأضأْأؾأ١أً  .8

 .ثٌضٚو٠ك ثٌغجٟٔ ثٌيٞ  دٍغ ف١ٗ

 02ثٌّجهر 

٠مَٛ ثٌّو٠ٌ ثٌاجَ ٌّىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ دئد٩غ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ ٥ٌُِ ثٌّضقور دجٌضفج١ًٙ ثٌىجِأٍأز ٌأىأً ثٌأضأٚأو٠أمأجس ٚٚعأجةأك 

ِأٓ ِأ١أغأجق  018ثٌٕمٜ ثٌضٟ ّؾٍٙج ٟذمج ٤فىجَ ثٌّٛثه ثٌْجدمزا وّج ٠مَٛ ث١ِ٤ٓ ثٌاجَ دضْؾ١ٍٙج ٟذمج ٤فىجَ ثٌأّأجهر 

 .ث٤ُِ ثٌّضقور

 03ثٌّجهر 

٠موَ ِؾٍِ إهثًر ِىضخ ثٌاًّ ثٌوٌٟٚ إٌىجٌّؤصٌّ ثٌاجَا وٍّج ً ٜ ىٌه ٠ًٌٚٝج صم٠ٌٌث عٓ صطذ١ك ٘يٖ ث٨صفجل١زا ٠ٕٚعأٌ 

 .ف١ّج إىث وجْ ٕ٘جن ِج ٠وعٛ إٌىئهًثػ ِْنٌز ٌِثؽاضٙج و١ٍج  ٚ ؽَة١ج فٟ ؽوٚي  عّجي ثٌّؤصٌّ

 01ثٌّجهر 

إىث ثعضّو ثٌّؤصٌّ ثصفجل١ز ؽو٠ور ٌِثؽاز ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز و١ٍج  ٚ ؽَة١ج ِٚج ٌُ صٕ٘ ث٨صفجل١ز ثٌؾو٠ور عٍٟ مأ٩ف  .0

 .ىٌه

 عأ٩ٖا ثٌإٔأمأٜ  03 ( ٠ْضضذع صٚو٠ك هٌٚز عٞٛ ٩ٌصفجل١ز ثٌؾو٠ور ثٌٌّثؽاز لجٔٛٔج ٚدلٜ ثٌٕعٌ عٓ  فأىأجَ ثٌأّأجهر 

 ثٌّذجٌٕ ٩ٌصفجل١ز ثٌقج١ٌز ٠ٌٕطز دوء ٔفجى ث٨صفجل١ز ثٌؾو٠ور ثٌٌّثؽازا

 .ح( ٠مفً دجح صٚو٠ك ثٌوٚي ث٤عٞجء ٩ٌصفجل١ز ثٌقج١ٌز ثعضذجًث ِٓ صج٠ًل دوء ٔفجى ث٨صفجل١ز ثٌؾو٠ور ثٌٌّثؽاز

ًّ ث٨صفجل١ز ثٌقج١ٌز عٍٟ  ٞ فجي ٔجفير فٟ ٕىٍٙج ٚ ِّٞٛٔٙج ثٌقج١١ٌٓ دجٌْٕذز ٌٍوٚي ث٤عٞجء ثٌضٟ ٙولأضأٙأج ٌٚأُ . 2 صع

 .صٚوق عٍٟ ث٨صفجل١ز ثٌٌّثؽاز

 02ثٌّجهر 

 .ثٌٕٚجْ ث٦ٔؾ١ٍَٞ ٚثٌفٌْٟٔ ٌٙيٖ ث٨صفجل١ز ِضْج٠ٚجْ فٟ ثٌقؾ١ز
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