قـاُـْ٘ زقـــٍ ( )6هطِ2021 ٞ
بإصـداز قـاُـْ٘ ُـظـاَ اُتـدــاب زتـوـظ اهػـــ٘ز٠
حنّ متٚـٍ بّ محـد آي ثـاُٛ

أًٚـس دٗهـ ٞقطــس ،

بعــد االطــالع عوـ ٟاهـدضتـــ٘ز ،
ٗعوـــ ٟاهوـــاُْ٘ زقـــٍ ( )9هطـــِ 1970 ٞبتِظـــ ٍٚاالُتدابـــام اهعاًـــ ٞوــــظ
اهػــ٘ز ٠يف قـطـــس ،
ٗعوـ ٟاهوـاُـْ٘ زقـٍ ( )38هطِـ 2005 ٞبػــأْ ادتِـطٚــ ٞاهوطــسٙـــ، ٞ
ٗعوـ ٟاقتـــساح ٗشٙـــس اهـداخوٚــــ، ٞ
ٗعوـً ٟػـسٗع اهوـاُـْ٘ املوــدَ ًّ زتوـظ اهــ٘شزا، ١
ٗبعـد أخــر زأ ٜزتوـظ اهػـــ٘ز، ٠
قـسزُـا اهوـاُــْ٘ اآلتــ: ٛ
ًـاد)1( ٝ
ُٙعٌـ ــى بأحـ ــلاَ قـاُـ ــْ٘ ُظـــاَ اُتدـــاب زتوـــظ اهػـــ٘ز ، ٠املسفـــه بٔـــرا
اهوـاُــْ٘ .
ًـاد)2( ٝ
ُٙصــــدز ٗشٙــــس اهداخوٚــــ ٞاهوــــسازام ٗاهتعوٌٚــــام ٗاهتعـاًٚـــــٍ اهالشًــــٞ
هتِفٚـر أحــلاَ اهوـاُـْ٘ املـسفــه .
ًـاد)3( ٝ
ُٙوػــ ٟاهوــاُْ٘ زقــٍ ( )9هطــِ 1970 ٞاملػــاز إهٚــٕ  ،كٌــا ُٙوػــ ٟكــى حــــلٍ
خيـاهـف أحــلاَ اهوـاُــْ٘ املــسفــه .

ًـاد)4( ٝ
عوــ ٟمجٚـــع ادتٔــام املدتصــ ، ٞكــى فٌٚــا خيصــٕ  ،تِفٚــر ٓــرا اهوـاُـــْ٘ .
ُٗٙعٌـى بـٕ ًّ تـازٙـخ صــدٗزٖ ُِٙٗ .ػـس يف ادتـسٙـد ٝاهسمسٚــ. ٞ

متٚـٍ بّ محـد آي ثـاُٛ
أًٚـس دٗهـ ٞقطـــس

صـدز يف اهدٙـ٘اْ األًٚـس ٜبتـازٙـخ ٓ1442/12/19 :ـ
املـ٘افـه َ2021/07/29 :

قـاُـْ٘ ُظــاَ اُتـدـاب زتوـظ اهػـــ٘ز٠
اهفصـى األٗي
تـعـازٙــف
ًـاد)1( ٝ
يف تطبٚه أحـلاَ ٓرا اهوـاُـْ٘  ،تـلْ٘ هولوٌتني ٗاهعباز ٝاهتاهٚـ ، ٞاملعــاُٛ
امل٘ضخـ ٞقـس ّٙكى ًِٔا ً ،ا هـٍ ٙوتـض اهطٚـاق ًعِ ٟآخـــس :
ٗ :شاز ٝاهـداخـوٚـــ. ٞ
اهـ٘شازٝ
ٗ :شٙــس اهـداخـوٚـــ. ٞ
اهـ٘شٙــس
اإلداز ٝاملدتـصـ : ٞاإلداز ٝاملدتـصـ ٞباالُتـدـابـام باهــ٘شاز. ٝ
اهفصـى اهثــاُـٛ
اهِــاخـبــــْ٘
ًـاد)2( ٝ
ٙتٌتــــع نــــه اُتدــــاب أعرــــا ١زتوــــظ اهػــــ٘ز ، ٠كــــى ًــــّ كاُــ ـ
جِطــــٚتٕ األصــــو ٞٚقطسٙــــٗ ، ٞأمت مثــــاُ ٛعػــــس ٝضــــًِٚ ٞالدٙــــ ، ٞعِــــد
إعـالْ ادتـداٗي اهِٔاٚ٢ــ ٞهوِـاخبــني .
ُٗٙطـــتثًِ ٟـــّ غـــسا ادتِطـــ ٞٚاألصوٚــــ ٞاملِصـــ٘ل عوٚـــٕ يف اهفوـــسٝ
اهطابوـــــ ، ٞكـــى ًـــّ اكتطـــجل ادتِطـــ ٞٚاهوطسٙـــٗ ، ٞبػـــسا أْ ٙلـــْ٘ جـــدٖ
قطـسٙــاً ًّٗ ً٘اهٚـد دٗهـ ٞقطـــس .
كٌـــا ٙتٌتـــع نـــه اُتدـــاب أعرـــا ١زتوـــظ اهػـــ٘زًِ ٠تطـــب٘ كافـــٞ
ادتٔــــام اهعطــــلسً ٞٙــــّ اهعطــــلسٙني ٗاملــــ٘افني املــــدُٚني اهعــــاًوني بتوــــم
ادتٔـام  ،اهر ّٙت٘فـسم فٚـٍٔ اهػسٗا املِص٘ل عؤٚا يف ٓرا اهوـاُـْ٘ .

ًـاد)3( ٝ
ُٙػتـسا ملبـاغـس ٝاهِـاخـجل حــه االُتـدــاب ًـا ٙـوـ: ٛ
 -1أْ ٙــلْ٘ كـاًـى األٓوٚــ. ٞ
 -2أال ٙـ ــلْ٘ قـــد صـــدز ضـــدٖ حــــلٍ ُٔـــا ٛ٢يف جـسيـ ــ ٞشتوـــ ٞباهػـــس
أٗ األًـاُـً ، ٞا هـٍ ٙـلّ قـد زد إهٚــٕ اعتبــازٖ .
ًـاد)4( ٝ
ٙباغـــس اهِاخـــجل حوـــٕ يف االُتدـــاب يف ًوـــس اهـدا٢ـ ــس ٝاالُتدابٚـــ ٞاهـــي
ٙوــع بٔا اهعِــ٘اْ اهدا٢ـٍ هٕ .
ُٗٙوصـــد بـــاهعِ٘اْ اهـــدا ٍ٢هوِاخـــجل ستـــى إقاًـــ ٞاهوبٚوـــ ٞأٗ اهعا٢وـــ، ٞ
نطجل األحــ٘اي .
ًـاد)5( ٝ
ٙـــلْ٘ هلــى دا٢ــس ٝاُتدـــاب ٞٚجــدٗي هوِــاخبني ٙترــٌّ أمســا ١املــ٘اطِني
اهـــر ّٙتـــ٘افسم فـــ ٍٔٚغـــسٗا اهِاخـــجل ٙٗ ،ػـــٌى جـــدٗي اهِاخبــــني اضـــٍ
اهػدـص ٗزقٌـٕ اهػدـص. ٛ
ٗحيــــه هلــــى ًــــّ تــــ٘افسم فٚــــٕ غــــسٗا اهِاخــــجل أْ ٙطوــــجل قٚــــدٖ
يف أحـد جـداٗي اهِـاخـبــني .
ٗٙـُـوـدَ طوـجل اهوٚــد عوــ ٟاهٌِــ٘ذج املعــد هلـرا اهػــسض .
ٗجيـــ٘ش توـــد ٍٙطوــجل اهوٚــد إهلرتُٗٚــاً ٗفوــاً هءجــسا١ام اهــي ترــعٔا
اهـ٘شاز. ٝ

ًـاد)6( ٝ
تُِػــــأ باهــ ــ٘شاز ٝدتِــــ ٞأٗ أكثــــس تُطــــٌ ٟدتِــــ ٞاهِـاخـبــ ــني ٙ ،صــــدز
بتػلٚؤا ُٗ ،ظـاَ ٗضـ٘ابـط عٌـؤا  ،قــساز ًّ اهـ٘شٙــس .
ٗختتـــــص اهوجِــــ ٞبإعــــداد ًٗساجعــــٗ ٞإعــــالْ جــــداٗي اهِـاخـبـــــني ،
ٗٙـلـْ٘ هلــا  ،عو ٟاألخــص ً ،ـا ٙـو: ٛ
 -1توـوـ ٛطوبــام قٚــد اهِـاخـبــني ٗفخـصٔا .
 -2قٚــد ًّ تـ٘افـسم فٚـٕ غـسٗا اهِـاخـجل .
 -3حتــدٙـد اهعِــ٘اْ اهـدا٢ــٍ هوِـاخـجل .
 -4إعــالْ جـداٗي اهِـاخـبــني .
 -5توـوـ ٛاالعتـساضـام ٗاهتظوٌـام ًّ جـداٗي اهِـاخـبـني ٗاهفصـى فٚــٔا .
ًـاد)7( ٝ
تعوـــّ دتِـــ ٞاهِاخـبــــني ادتـــداٗي األٗهٚـــ ٞهوِـاخـبــــني يف ًوـــاز اهدٗا٢ــــس
االُتدـابٚــٗ ، ٞبـأٗ ٜضٚـو ٞأخــسًِ ٠ـاضبــ. ٞ
ًـاد)8( ٝ
هلى ذً ٜصوخـ ٞاالعرتاض أٗ اهتظوــٍ ًـّ جـداٗي اهِـاخبني األٗهٚـ ٞبطوـجل
ٙودَ عو ٟاهٌِ٘ذج املعد هلرا اهػسض إىل دتِ ٞاهِـاخبـني خــالي مخطـــ ٞأٙـاَ ًـّ
تازٙخ إعالْ ادتـــداٗي ً ،بِٚاً فٚـٕ أضـباب االعتــساض أٗ اهتظوــٍ ًٗ ،ـسفوــاً بــٕ
املطتِـدام املـؤٙـد ٝهٕ .
ٗتصــدز اهوجِــ ٞقسازٓــا يف االعــرتاض أٗ اهــتظوٍ خــالي مخطــ ٞأٙــاَ ًــّ
تـازٙـخ توديــٕ هلا ُٙٗ ،عتبـس اُورـآ ١ـرٖ املـد ٝدْٗ زد زفرـاً ضٌِٚـاً .

ٗجيــــ٘ش ملــــّ زُفــــض اعرتاضــــٕ أٗ تظوٌــــٕ اهطعــــّ بػــ ـ زضــــَ٘ يف
قـــساز اهوجِـــ ٞخـــالي ثالثـــ ٞأٙـــاَ ًـــّ تـــازٙخ إخطـــازٖ عوـــ ٟعِ٘اُـــٕ اهـــ٘ط
أٗ اُورا ١املـد ٝاملػـاز إهٔٚـا يف اهفوـس ٝاهطـابو ٞدْٗ زد  ،أًـاَ اهدا٢ــس ٝاإلدازٙـٞ
االضــــــتِ٣اف ٞٚاخلٌــــــ ٞاالضــــــتِ٣ا ٗ ،تفصــــــى اهدا٢ـــــــس ٝيف اهطعــــــّ
خـــالي مخطـــ ٞأٙــــاَ ًـــّ تـــازٙخ قٚــــدٖ هـــدٔٙا ٙٗ ،لــــْ٘ حلٌــــٔا ُٔاٚ٢ــــاً
غٚــس قـابـى هوطعـّ عوٚـٕ .
ٗال ٙرتتــجل عوــ ٟاهطعــّ ٗقــف تِفٚــر اهوــساز املطعــْ٘ فٚــٕ ًــا مل تأًـــس
احملـلٌ ٞبـ٘قـف تِـفٚــرٖ .
ُٗٙعــ ــدَّي جــ ــدٗي اهِـاخبــ ــني ٗفوــ ـاً ه حــ ــلاَ اهــــي تصــ ــدز يف ٓــ ــرا
اهػـأْ .
ًـاد)9( ٝ
تعوّ دتِ ٞاهِاخـبــني ادتـداٗي اهِٔاٚ٢ـ ٞهوِـاخبني يف ًوـاز اهدٗا٢ــس االُتدابٚـٞ
ٗبــــــأٗ ٜضــــــٚو ٞأخــــــسًِ ٠اضــــــبٗ ، ٞتُعتــــــا ٓــــــرٖ ادتــــــداٗي حجــــــٞ
قـاطعــ ــ ٞهػــ ـسض االُتدــــاب ٗ ،ال جيــــ٘ش ألحــــد االغــــرتان يف االُتدــــاب
ًا مل ٙـلّ امسـٕ ًوٚــداً يف أحــدٓا .

اهفصـى اهثــاهـث
أحــلاَ اهتـسغٚــح
ًـاد)10( ٝ
ُٙػتـسا فٌٚـّ ٙسغـح ُفطـٕ هعرـ٘ٙـ ٞزتوـظ اهػـ٘زً ٠ـا ٙوـ: ٛ
 -1أْ تـلْ٘ جِطٚتـٕ األصوٚــ ٞقطــسٙـ. ٞ
 -2أال ٙوـى عٌـسٖ عِد قفـى بـاب اهرتغٚح عّ ثالثـني ضِـًٚ ٞالدٙـ.ٞ
 -3أْ جيٚـد اهوػــ ٞاهعـسبٚــ ٞقـساٗ ٝ١كتــابـ. ٞ
 -4أْ ٙـلْ٘ ًوٚـداً يف اهدا٢ـس ٝاالُتدـابٚــ ٞاهي ٙـسغـح ُفطـٕ فٚـٔا .
 -5أْ ٙــــلْ٘ حــــطّ اهطـــٌع ٞستٌـــ٘د اهطـــ ًٗ ٝـــّ املػـــٔ٘د هلـــٍ باألًاُـــٞ
ٗاالضتوـاًـٗ ٞحـطّ ارتـوـه .
 -6أال ٙلـــْ٘ قـــد ضـــبه اذتــــلٍ عوٚـــٕ ُٔاٚ٢ـــاً يف جسيـــ ٞشتوـــ ٞباهػـــس
أٗ األًـاُـً ، ٞا هـٍ ٙـلّ قـد زد إهٚـٕ اعتبـازٖ ٗفوـاً هووـاُــْ٘ .
 -7أْ تتـ٘افـس فٚـٕ غـسٗا اهِـاخـجل ٗفوـاً ألحـلاَ ٓـرا اهوـاُــْ٘ .
ًـاد)11( ٝ
ال جيـــــ٘ش هوــــ٘شزاٗٗ ، ١شزا ١اهدٗهــــ ٞاألعرــــا ١يف زتوــــظ اهــــ٘شزا، ١
ًّٗ عُني بدزجـٗ ٞشٙـس ٗ ،أعرـا ١اهل٣ٚـام اهوراٚ٢ــًِٗ ، ٞتطبــــ ٛكــافــ ٞادتٔـــام
اهعطلــس ًّ ٞٙاهعطلسٙني ٗ ،أعرـــا ١ا وظ اهبوـــد ٜاملسكـــص ، ٜتسغـٚح أُفطـٍٔ
هعر٘ ٞٙزتوظ اهػ٘ز ٠طـ٘اي ًـد ٝغـػؤٍ ًِاصـبٍٔ أٗ ٗاـا٢فٔــٍ أٗ عرـ٘ٙتــٍٔ ،
نطجل األحــ٘اي .

ًـاد)12( ٝ
تُِػــــأ بــــاه٘شاز ٝدتِــــ ٞأٗ أكثــــس تُطــــٌ ٟدتِــــ ٞاملـسغخــ ــني ٙ ،صــــدز
بتػــلٚؤا ُٗ ،ظــاَ ٗضــ٘ابط عٌوــٔا  ،قــساز ًــّ اه٘شٙـــس ٗ ،ختــتص بتووــٛ
طوبــــام اهرتغــــٚح ٗفخصــ ـٔا ٗ ،إعــــالْ اهلػــــ٘ األٗهٚــــ ٞهوٌسغخــ ــني ،
ٗاهفصـــى يف االعرتاضـــام ٗاهتظوٌـــام املتعووـــ ٞبٔـــا ٗ ،إعــــالْ اهلػــــ٘
اهِٔـاٚ٢ــ ٞهوٌسغخــني .
ًـاد)13( ٝ
تعوـــّ اهـــ٘شازً٘ ٝعـــد بـــدٗ ١اُتٔـــا ١فـــتح بـــاب اهرتغـــح الُتدابـــام
زتوـظ اهػــ٘ز. ٠
ٗجيـ٘ش هوـ٘شاز ٝمتدٙـد فتـح بـاب اهرتغـح عِـد االقترــا. ١
ًـاد)14( ٝ
ُٙوــدَ طوــجل اهرتغــٚح إىل دتِــ ٞاملسغــخني عوــ ٟاهٌِــ٘ذج املعــد هلــرا اهػــسض ،
ٗذهـــم خـــالي مخطـــ ٞأٙـــاَ ًـــّ تـــازٙخ فـــتح بـــاب اهتــــسغح ٗ ،تُوٚـــد اهطوبـــام
ٗفوـاً هتازٙخ ٗضاعـٗ ٞزٗدٓــا ُٙٗ ،طوٍ طاهجل اهرتغٚح إٙصـاالً بـرهم .
ٗتتـــ٘ىل اهوجِـــ ٞفخـــص طوبـــام اهرتغـــٚح ٗ ،تعوـــّ يف ًوـــاز اهدٗا٢ـ ــس
االُتدـابٚـــــ ٞاهلػــــ٘ األٗهٚـــــ ٞهوٌسغخـــــني اهــــر ّٙاضتـــــ٘ف٘ا غـــــسٗا
اهرتغـح .

ًـاد)15( ٝ
هلـــى ذً ٜصوخــــ ٞيف اهـــدا٢س ٝاالُتدابٚـــ ، ٞاالعـــرتاض أٗ اهتظوــــٍ ًـــّ
اهـلػـ٘ األٗهٚــ ٞهوٌسغخــني .
ٗ ُٙوــدَ االعــرتاض أٗ اهــتظوٍ عوــ ٟاهٌِــ٘ذج املعــد هلــرا اهػــسض إىل دتِــٞ
املسغــخني ً ،ترــٌِاً األضــباب ٗاملطــتِدام املؤٙــد ٝهــٕ ٗ ،ذهــم خــالي ثالثــ ٞأٙــاَ
ًــّ تــازٙخ إعــالْ اهلػ ـ٘ األٗهٚــ ٞهوٌسغــخني ٗ ،هوجِــ ٞأْ تتخو ــه ًــّ صخ ــٞ
ٓـرٖ األضبـاب باه٘ضـا٢ـى اهي تـسآـا ًِـاضبــ. ٞ
ٗتفصـــى اهوجِـ ــ ٞيف االعـــرتاض أٗ اهتظوـ ــٍ خـــالي ضـــبع ٞأٙـــاَ ًـــّ اهٚـــَ٘
اهتـاه ٛهتازٙخ توـديـٕ هلا ُٙٗ ،عتبـس اُورـآ ١ـرٖ املـد ٝدْٗ زد زفرـاً ضٌِٚـاً .
ٗجيــ٘ش ملــّ زُفــض اعرتاضــٕ أٗ تظوٌــٕ اهطعــّ بػ ـ زضــَ٘ يف قــساز اهوجِــٞ
خـــالي ثـــالث ٞأٙـــاَ ًــّ تــازٙخ إخطــازٖ عوــ ٟعِـــ٘إُ اهــ٘ط أٗ اُورــا ١املــدٝ
املػـــاز إهٔٚـــا يف اهفوـــس ٝاهطـــابو ٞدْٗ زد  ،أًـــاَ اهدا٢ــــس ٝاإلدازٙـــ ٞاالضـــتِ٣افٞٚ
اخلٌــ ٞاالضــتِ٣ا ٗ ،تفصــى اهدا ٢ــس ٝيف اهطعــّ خــالي مخطــ ٞأ ٙــاَ ًــّ ت ــازٙخ
قٚـدٖ هدٔٙا ٙٗ ،ـلْ٘ حلٌٔا ُٔـاٚ٢ـاً غٚــس قـابـى هوطعـّ عوٚـٕ .
ٗال ٙرتتــجل عوــ ٟاهطعــــّ ٗقـــــف تِفٚـــر اهوـــــساز املطعــــْ٘ فٚـــــٕ ًــا مل
تأًــس احمللٌــ ٞب٘قـف تِفٚـرٖ .
ٗتُعـدَّي كػ٘ املسغخـني ٗفوـاً ه حـلاَ اهي تصـدز يف ٓرا اهػــأْ .
ًـاد)16( ٝ
تعوـــّ دتِـــ ٞاملسغـــخني اهلػـــ٘ اهِٔاٚ٢ـــ ٞهوٌسغخـ ــني يف ًوـــاز اهدٗا٢ـ ــس
االُتدابٚــٗ ، ٞبــأٗ ٜضــٚو ٞأخــسًِ ٠اضــبً ، ٞستبــ ٞتستٚب ـاً ٓجـا ٚ٢ــاً ٗ ،تُعتــا ٓ ــرٖ
اهلػـ٘ حجـ ٞقـاطعـ ٞهػـسض االُتـدـاب .

ًـاد)17( ٝ
ٌُٙــــِح ً٘افــــ٘ اهــــ٘شازام ٗاألجٔــــص ٝاذتلً٘ٚــــ ٞاألخــــسٗ ٠اهل٣ٚــــام
ٗاملؤضطـــــام اهعاًـــــ ، ٞاهـــــرٗ ّٙزدم أمسا ٓـــ ــٍ يف اهلػـــــ٘ اهِٔاٚ٢ـــــٞ
هوٌسغخ ــني إجــاش ٝبــدْٗ زاتــجل إذا مل ٙلــّ هلــٍ زصــٚد كــا ًــّ اإلجــاشام ،
ٗذهــم ًــّ اهٚــَ٘ اهتــاه ٛإلعــالْ اهلػــ٘ اهِٔاٚ٢ــ ٞهوٌسغــخني ٗحتــ ٟاُتٔــا١
عٌوٚـــ ٞاالُتدـــاب ٗ .ال جيـــ٘ش هلـــٍ خـــالي ٓــــرٖ اهفتــــس ٝممـازضــــ ٞأً ٜـــّ
اختصـاصـام ٗاـا٢فٔـٍ .
ًـاد)18( ٝ
هوٌسغــح أْ ٙتِــاشي عــّ اهرتغــح بطوــجل ُٙوــدَ عوــ ٟاهٌِــ٘ذج املعــد هلــرا
اهػـــسض إىل دتِـــ ٞاملسغـــخني قبـــى ضـــبع ٞأٙـــاَ ًـــّ ٙـــَ٘ االُتدـــاب ُٙٗ ،ــدْٗ
اهتِــــاشي أًــــاَ امســــٕ يف كػــــف املسغخــ ــني ُٙٗ ،عوــــّ يف ًوــــــس اهدا٢ــ ــسٝ
االُتدـابٚــ. ٞ

اهفصـى اهـسابـع
اهـدعـاٙــ ٞاالُتـدــابٚـــٞ
ًـاد)19( ٝ
اهـدعـاٙـ ٞاالُتدـابٚــ ٞحــسٗ ٝفوـاً ألحــلاَ ٓـرا اهوـاُــْ٘ .
ًـاد)20( ٝ
تبـــدأ فتـ ــس ٝممـ ــازض ٞاهدعاٙـــ ٞاالُتدابٚـــ ٞبعـــد إعـــالْ اهلػـــ٘ اهِٔاٚ٢ـــٞ
هوٌسغخني ٗ ،تِتٔ ٛقبى أزبـع ٗعػس ّٙضاعـ ًّ ٞبـد ١عٌوٚـ ٞاالُتدـاب .
ٗال جيـــ٘ش اهوٚـــاَ باهدعاٙـــ ٞاالُتدـابٚـــ ٞيف غــ اهفـــرت ٝاملػـــــاز إهٔٚـــا
فـ ٛاهفوــس ٝاهطابوــ ، ٞأٗ يف ٙـَ٘ االُتدــاب .

ًـاد)21( ٝ
ٙلــْ٘ اذتــد األقصــ ٟملــا ِٙفوــٕ كــى ًسغــح يف اهدعاٙــ ٞاالُتدـاب ٚــً ٞوٚــــُ٘ٛ
زٙـاي ٗ ،جيـ٘ش تعـدٙـى اذتــد األقصـ ٟبوــساز ًّ اهـ٘شٙــس .
ٗٙصــدز بتخدٙــد ًصــادز مت٘ٙــى اإلُفــاق عوــ ٟاهدعاٙــ ٞاالُتدـاب ٚــٗ ٞضـ٘اب ــط
ٗإجـسا١ام اهسقـابـ ٞعوٓ ٟـرا اإلُفــاق  ،قـساز ًّ اهـ٘شٙــس .
ًـاد)22( ٝ
حتدد اهبودٙام أًـاكّ ٗضـع اإلعالُـام أٗ املوصـوام أٗ اهبٚاُـام االُتدـابٚــ، ٞ
ٗختصص يف ٓـرٖ األًـاكّ ًطاحـام ًتطـاٗٙـ ٞهوٌسغخـني .
ًـاد)23( ٝ
ٙوتـصَ املـسغح عِـد ممـازضــ ٞاهدعـاٙـ ٞاالُتدـابٚــ ٞاـا ٙـو: ٛ
 -1احتــساَ أحــلاَ اهـدضتــ٘ز .
 -2احتــساَ حـسٙـ ٞاهػٚـس يف إبـدا ١زأٙـٕ .
 -3احملـافظـ ٞعو ٟاه٘حـد ٝاه٘طِٚـٗ ٞصٚـاُـ ٞأًـّ ا تٌــع .
 -4عـــدَ اهوٚـــاَ بـــأ ٜدعاٙـــ ٞاُتدـابٚــــ ٞتِطـــ٘ ٜعوـــ ٟخـــداع هوِـاخـبــــني
أٗ اضتدـداَ أضوـ٘ب اهتجـسٙـح أٗ اهتػٔٚـس باآلخــسٙـّ .
 -5عــــدَ اضــــتعٌاي غــــعاز اهدٗهــــ ٞاهسمســــ ٛأٗ زًـ٘شٓـــــا يف االجتٌاعــــام
ٗاإلعالُــــام ٗاهِػــــسام االُتدـابٚـــــٗ ٞكافــــ ٞأُــــ٘اع اهلتابــــام ٗاهسضــــَ٘
املطتدـدًـ ٞيف اهدعـاٙـ ٞاالُتدـابٚــ. ٞ
 -6أال ٙلــــْ٘ تصــــٌ ٍٚاإلعــــالْ ً ،ــــّ حٚــــث اذتجــــٍ ٗاهػــــلى ٗاألهــــ٘اْ ،
ممــــاثالً إلغــــازام ٗعــــالًام ٗالفتــــام املــــسٗز  ،أٗ غـــ ذهــــم ًــــّ
اهالفتام اهسمسٚــ. ٞ

 -7عــدَ شتاهفــ ٞاالزتفاعــام أٗ املوــاٚٙظ أٗ األبعــاد اهــي حتــددٓا اهبـودٙـــام
املدتصـ. ٞ
 -8أال تعٚـــه ٗضـــٚو ٞاهدعاٙـــ ٞاالُتدـابٚـ ــ ٞحـسكـ ــ ٞاملـــسٗز أٗ ضـ ـ املػـــا، ٝ
أٗ تــــؤد ٜإىل حجــــجل أٗ تعطٚــــى ًٔــــاَ إغــــازام املــــسٗز اهرــــ٘، ٞٚ٢
أٗ إعـاقـٗ ٞضـا٢ـى اإلُوــاذ .
 -9اذتصــ٘ي عوــً٘ ٟافوــ ٞخطٚــً ٞــّ ًاهــم اهعوــاز  ،أٗ ًــّ ٙوــَ٘ ًواًــٕ  ،إذا
كـاُ ٗضٚـو ٞاإلعـالْ ضتُثـبـ عو ٟعوـاز غٚـس مموـ٘ن هوٌـسغـح .
 -10إذا كـــاْ اإلعــــالْ ضُٚثــــب عوــــ ٟعوـــاز  ،فٚجــــجل أال تػــــلى ٗضــــٚوٞ
اإلعــــالْ خطــــساً عوــــ ٟاملِــــتفعني باهعوــــاز  ،أٗ توخــــه بٔــــٍ أضــــسازاً
أٗ تووــــه زاحــــتٍٔ  ،كٌــــا جيــــجل أال تعٚــــه ٗضــــٚو ٞاإلعــــالْ اهس ٙــــٞ
أٗ تطد ًِـافـر اهتٔـ٘ٙـ. ٞ
 -11أال ٙـــؤد ٜتثبٚـ ـ ٗضـــٚو ٞاإلعـــالْ إىل إذتـــاق أ ٜضـــسز باملسافـ ــه اهعاًـــ، ٞ
أٗ تعــسٙض حٚــا ٝاألفــساد أٗ املٌتولــام هودطــس  ،أٗ اهتعــــازض ًــــع اهطـابـــع
ادتٌـاه ٛهوٌِطوـ ، ٞأٗ اإلخـالي باملِظــس اهعــاَ .
ًـاد)24( ٝ
ُٙخظــس عِـد ممـازضـ ٞاهدعـاٙـ ٞاالُتدـابٚــً ٞـا ٙـو: ٛ
 -1عوـــد اجتٌـــاع أٗ هوـــا ١اُتدـــاب ٛعـــاَ  ،إال بعـــد إخطـــــاز اإلداز ٝاألًِٚـــــٞ
اهــي ٙوـــع يف دا٢ستٔــا ًلــاْ االجتٌــاع أٗ اهووــا ، ١الــاْ ٗٗقــ اُعوــاد
االجتٌـــاع أٗ اهووـــاٗ ، ١كـــرهم أمســـا ١املتخـــدثني  ،عوـــ ٟأال ٙطـــتٌس عوـــد
ٓـرٖ االجتٌـاعـام أٗ اهووـا١ام بعـد اهطاعـ ٞاذتـادٙـ ٞعػـسً ٝطـا. ً١

 -2ترـــــٌني ٗضـــــا٢ى اهدعاٙـــــ ٞاالُتدابٚـــــ ٞاهـــــدع٘ ٝألُ ٜصعـــــ ٞقبوٚـــــٞ
أٗ طا٢فٚـــ ، ٞأٗ ًـــا ٙتعـــازض ًــــع اآلداب اهعاًـــ ٞأٗ اهتواهٚـــد اهطــــا٢دٝ
أٗ اهوٚـٍ اهدٙـِٚـٗ ٞاالجتٌـاعٚـ ٞهوٌجتٌـع .
 -3اإلضــا ٝ١إىل أً ٜسغح آخــس  ،أٗ إثــاز ٝاهِعسام اهوبوٚـــ ٞأٗ اهطـا٢فٚــ ٞبـني
املـ٘اطِــني بـأ ٜغــلى .
 -4اضتػـالي اه٘ضـا٢ـى ٗاألدٗام املٌـو٘ك ٞهودٗه ٞيف اهدعاٙـ ٞاالُتدـابٚـ. ٞ
 -5اهتعـــد ٜعوـــٗ ٟضـــا٢ى اهدعاٙـــ ٞاالُتدـابٚــــ ٞهوػٚــــس بـــأ ٜطـسٙوــــ ٞضـــ٘ا١
باهػطـجل أٗ اهتٌـصٙـه أٗ اهتدـسٙجل أٗ اذتجــجل .
ًـاد)25( ٝ
ُٙخظــس تِظٗ ٍٚعوـــد االجتٌاعــــام االُتدابٚــــٗ ٞإهوـــا ١ارتطـــجل أٗ ٗضــع
املوصوـام أٗ اإلعـالُـام أٗ اهصـ٘ز يف األًـاكـّ اهتـاهٚــ: ٞ
 -1دٗز اهعبــادٗ ٝاملـساكــص اهدِٚٙـــ. ٞ
 -2املِػــآم اهتعـوٌٚٚــ. ٞ
 -3املِػــآم ٗاملبـاُـٗ ٛاملـسافـه اذتـلً٘ٚــ. ٞ
 -4املِػــآم ٗاملباُ ٛذام اهطابع األثس ٜأٗ اهتازخيٗ ٛاألض٘از احملٚطــ ٞبٔا .
 -5داخـــى قاعـــ ٞاالُتدـــاب  ،أٗ خـــازج املوـــس االُتدـــاب ٛاطـافـ ــ ٞتوـــى عـــّ
ًـا٢تـً ٛتــس .
كٌـــا ُٙخظـــس ٗضـــع املوصـــوام أٗ اإلعالُـــام أٗ اهصـــ٘ز عوـــ ٟاألغجـــاز
أٗ حـاٗٙــام اهِبـاتــام أٗ اهعـالًـام اإلزغـادٙـ ٞأٗ اإلغـازام املـسٗزٙــ. ٞ

ًـاد)26( ٝ
ال جيـــ٘ش اضـــتعٌاي ًلـــاام اهصـــ٘م ألغـــساض اهدعاٙـــ ٞاالُتدابٚـــٞ
إال برتخــٚص ًـــّ اهبودٙـــ ٞاملدتصـــ ، ٞعوــ ٟأْ تُساعـــ ٟاألًـاكـــّ ٗاألٗقـــــام
احملـدد ٝيف اهتـسخٚـص .
ًـاد)27( ٝ
ال جيـــــ٘ش ألً ٜـــــّ اهعـــــاًوني يف اهـــــ٘شازام ٗاألجٔـــــص ٝاذتلً٘ٚـــــٞ
األخـــسٗ ٠اهل٣ٚـــام ٗاملؤضطـــام اهعاًـــ ٞاهوٚـــاَ بـــأ ٜدعاٙـــ ٞاُتدابٚـــ ٞأثِـ ــا١
ًـصاٗه ٞعٌوـٍٔ أٗ دٗأًـٍ اهـسضـٌ. ٛ
ًـاد)28( ٝ
جيــــجل عوــــ ٟاملسغــــــح إشاهــــ ٞاإلعالُــــام ٗاملوصــــوام ٗاهِػــــــسام
االُتدابٚــــٗ ٞأٗ ٜضــٚوً ٞــّ ٗضــا٢ى اهدعاٙــ ٞاالُتدابٚــ ٞخــالي ثالثــ ٞأ ٙــاَ ًــّ
تازٙخ اُتٔـا ١اهعٌوٚـ ٞاالُتدـابٚــ. ٞ
ٗهوجٔــــ ٞاملدتصــــ ٞيف ٗشاز ٝاهبودٙــــٗ ٞاهب٣ٚــــ ، ٞإشاهتٔــــا عوــــُ ٟفوــــٞ
املسغــح بعــد إُــرازٖ بــرهم خــالي األزبــع ٗاهعػــس ّٙضــاع ٞاهتاهٚــ ٞهءُــراز  ،كٌــا
جيــ٘ش هلــا إشاهــ ٞأ ٜإعــالْ خيــاهف غــسٗا اهرتخــٚص عوــُ ٟفوتــٕ بعــد إُــرازٖ
بتصخٚح املداهفٗ ، ٞذهم خالي األزبع ٗاهعػس ّٙضاعـ ٞاهتـاهٚـ ٞهءُــراز.
ًـاد)29( ٝ
عوــ ٟكافــٗ ٞضــا٢ى اإلعــالَ اهعاًــٗ ٞارتـاص ــً ٞساعــا ٝاملطــاٗا ٝيف اهتعاًــى
اإلعالًــــ ٛبــــني مجٚــــع املسغــــخني ٗ ،أْ تساعــــ ٛامل٘ض٘عٚــ ــٗ ٞاذتٚــــاد يف
اهتِـ ــاٗي ٗاهتػطٚـــ ٞاإلعالًٚـ ــ ٞهالُتدـابـ ــام ب٘جـ ــٕ عـ ــاَ ٗ ،فوـ ــاً ه صـ ــ٘ي
املِٔٚـ ٞاملتعـاز عوٚـٔا .

اهفصـى ارتـاًـظ
إجـــسا١ام االُتـدـــاب
ًـاد)30( ٝ
ٙلـــْ٘ هلـــى دا٢ـــس ٝاُتدـابٚـــ ٞدتِـــ ٞتُطـــٌ ٟدتِـــ ٞاالُتدـــاب  ،تُػـــلى
بس٢اضــ ٞقــاض خيتــازٖ ا وــظ األعوــ ٟهوورــاٗ ، ١عرــ٘ ّٙأحــدٌٓا ًــّ ٗشازٝ
اهداخوٚـٗ ٞاآلخـس ًّ ٗشاز ٝاهعــدي ٙٗ ،صـدز بتطٌٚتٍٔ قـساز ًّ اه٘شٙـس.
ٗختـــتص اهوجِـــ ٞبـــإجسا ١عٌوٚـــ ٞاالقـــرتاع ٗفـــسش األصـــ٘ام ٗإعــــالْ
اهِتٚجـ ٞيف ًوــس اهدا٢ـس ٝاالُتدـابٚـــ. ٞ
ٗجيـ٘ش هو٘شٙـس تػـلٚى دتِـ ٞفسع ٞٚأٗ أكثس يف اهدا٢ـس ٝاالُتدـابٚـ. ٞ
ًـاد)31( ٝ
االُتدــاب حــه غدصــ ٛال جيــ٘ش اإلُـابـــ ٞأٗ اهت٘كٚــى فٚــٕ ٗ ،عوــ ٟكــى
ُاخــجل أْ ٙباغــس حوــٕ االُتدــاب ٛبِفطــٕ يف املوــس االُتدــاب ٛاهتـابـــع هدا٢ـستـــٕ
االُتدـابٚــ. ٞ
ًـاد)32( ٝ
ٙـلْ٘ االُتـدـاب بطـسٙـه االقتــساع اهعـــاَ اهطـــس ٜاملبـاغـــس .
ًـاد)33( ٝ
ُٙخـــدد ًـ٘عـــد اُتدـــاب أعرـــا ١زتوـــظ اهػـــ٘ز ٠اسضـــَ٘ ٙصـــدز قبـــى
امل٘عـد احملـدد بثـالثـني ٙـً٘ـاً عوـ ٟاألقـــى .
ُٗٙخـدد ًـ٘عـد االُتدـاب اهتـلٌٚـو ٛأٗ اإلعـاد ٝبوـساز ًّ اه٘شٙــس .

ًـاد)34( ٝ
يف حاهـــــ ٞفوـــــد أحـــــد اهػـــــسٗا اه٘اجـــــجل ت٘افسٓـــــا يف اهِاخـــــجل
أٗ املسغــح ٗفوــاً ألحـــلاَ ٓــرا اهوــاُْ٘  ،يف اهفــرتً ٝــا بــني إعــالْ ادتـــداٗي
اهِٔاٚ٢ــــ ٞهوِـاخبـــــني ٗاهلػــــ٘ اهِٔاٚ٢ــــ ٞهوٌسغخـــــني ً٘ٗ ،عــــد إجــــسا١
االُتدــــاب  ،تتــــ٘ىل اإلداز ٝاملدتصــــ ٞإحــــاه ٞاألًــــس إىل دتِــــ ٞاهِـاخبــــني
أٗ دتِـ ــ ٞاملسغخـ ــني ٗ ،ذهـــم هوِظـــس يف اضتبعـ ــاد اهِـاخـ ــجل أٗ املسغـ ــح ًـــّ
ادتـدٗي أٗ اهـلػف املوٚــد بـٕ  ،نطجل األحـ٘اي .
ًـاد)35( ٝ
تبـــدأ عٌوٚـــ ٞاالقـــرتاع ًـــّ اهطـــاع ٞاهثاًِـــ ٞصباحـ ــاً ٗ ،تطـــتٌس حتـــٟ
اهطاعـ ٞاهطـادضـً ٞطــا. ً١
ٗٙعوــّ ز٢ــٚظ دتِــ ٞاالُتدــاب ُٔاٙــ ٞعٌوٚــ ٞاالقــرتاع يف متــاَ اهطــاعٞ
اهطادضـــً ٞطـــاٗ ، ً١إذا تـــبني ٗجـــ٘د ُـــاخبني يف ًوـــس االُتدـــاب مل ٙـــده٘ا
بأصــ٘اتٍٔ  ،تطــتٌس اهعٌوٚــ ٞاالُتدابٚــ ٞحتــ ٟاالُتٔــاً ١ــّ إدال ١اهِـاخبـــني
املتـ٘اجـد ّٙبأصـ٘اتـٍٔ دْٗ غٚـسٓـٍ .
ًـاد)36( ٝ
عوــــ ٟاهِاخــــجل أْ ٙطــــوٍ بطاقتــــٕ اهػدصــــ ٞٚإىل دتِــــ ٞاالُتدــــاب
هوتخوـه ًّ بٚـاُــاتـٕ ٗقٚـدٖ يف جـدٗي اهِـاخـبــني .
ٗتطــوٍ دتِــ ٞاالُتدــاب كــى ُاخــجل بطاقــ ٞاُتدــاب ٗ ،عوــ ٟاهِاخــجل أْ
ٙتِخــ ٟإىل امللــاْ املدصــص هوتصــ٘ ٙداخــى قاعــ ٞاالُتدــاب ٗ ،أْ ٙــدهٛ
بصـــ٘تٕ عوـــ ٟاهبطاقـــ ٞأًـــاَ اضـــٍ ًـــّ ٙسغـــجل يف اُتدـابـ ــٕ ٙٗ ،رعـ ــٔا يف
اهصِـدٗق املػوـه املدصـص هـرهم .

ٗهوِـاخــ ــجل اهــــر ٜال ٙطــــتطٚع أْ ٙــــده ٛبصــــ٘تٕ بِفطــــٕ يف بطاقــــٞ
االُتد ــاب أْ ٙــده ٛبــٕ بطسٙوــ ٞال ٙطــٌعٕ فٔٚــا ضــ٘ ٠ز٢ــٚظ ٗأعرــا ١اهوجِــٞ
أٗ أحــــدٍٓ ٙٗ ،ثبـــ أحــــد أعرــــا ١اهوجِــــ ٞصــــ٘م اهِاخــــجل يف اهبطـاقــــٞ
ٗٙرعـٔا يف اهصِـدٗق .
ُٗٙخظـــــس عوـــ ٟاهِـاخـ ــجل تصـ٘ٙـ ــس بطاقـــ ٞاالُتدـــاب أٗ إخـساجـ ــٔا ًـــّ
ًوــس دتِــ ٞاالُتدــاب .
ًـاد)37( ٝ
حفـــــظ اهِظـــــاَ يف ًوـــ ـس اهوجِـــ ـ ٞاالُتدابٚـــــًِ ٞـــــ٘ا بـــــسٚ٢ظ دتِـــ ـٞ
االُتدــاب ٗ ،هـٕ أْ ٙطتعٚـّ باهػسطـً ٞت ٟاقتـر ٟاألًــس ذهم .
ًـاد)38( ٝ
هوٌسغــح دخــ٘ي قـاعـــ ٞاالُتدــاب ًٗتابعــ ٞضـٚـــس اهعٌوٚــ ٞاالُتدـابٚـــ، ٞ
ٗهـــٕ أْ ٘ٙكـــى يف ذهـــم أحـــد اهِـاخبـ ــني ًـــّ اهدا٢ـ ــس ٝاالُتدـابٚـ ــُٙٗ ، ٞوـــدَ
طوــجل اهت٘كٚــى كتابــ ٞإىل اإلداز ٝاملدتصــ ٞعوــ ٟاهٌِــ٘ذج املعــد هلــرا اهػــسض ،
ٗهـــسٚ٢ظ دتِـــ ٞاالُتدـــاب إخـــساج املسغــــح أٗ ٗكٚــــوٕ يف حـاهــــ ٞإخـالهــــٕ
باهِظــاَ يف اهوـاعــ. ٞ
ٗال جيــ٘ش هػٚـــس اهِــاخبني ٗاملسغــخني أٗ ٗكالٔ٢ــٍ دخــ٘ي قاعــ ٞاالُتدــاب ،
إال بــإذْ ًــّ ز٢ــٚظ اهوجِــ ، ٞكٌــا ال جيــ٘ش محــى اهطــالح داخــى اهواعــ ٞضــ٘ا١
كــاْ اهطــالح اـآـــساً أٗ شتبــأ ٗهــ٘ كــاْ ًسخص ـاً نٌوــٕ ُٙٗ ،عتب ــس ضـالح ــاً يف
تطـبٚـــــه أحـ ــلاَ ٓـــرا اهوـاُـ ــْ٘  ،األضوخــــ ٞاهـــــ٘ازد ٝيف ادتـــداٗي املسفوـــٞ
باهوـاُـْ٘ زقٍ ( )14هطِـ 1999 ٞبػـأْ األضوخـٗ ٞاهرخـا٢ـس ٗاملتفجـسام .

ًـاد)39( ٝ
توــَ٘ دتِــ ٞاالُتدــاب بعــد اُتٔــا ١عٌوٚــ ٞاالقــرتاع بفــسش األصــ٘ام ٗحتسٙــس
سترـــس بِتٚجـــ ٞاهفـــسش ٘ٙقـــع ًـــّ ز٢ـــٚظ ٗأعرـــــا ١اهوجِـــــٙٗ ، ٞعوـــــّ ز٢ـــٚظ
اهوجِــــــ ٞاهِتٚجـــــٗ ، ٞهوٌــسغخٚـــــّ أٗ ٗكالٔ٢ـــٍ حـــه حرــــ٘ز عٌوٚــــ ٞاهفــــسش
ٗإعـالْ اهِتٚجـ ٞفٌٚـا عـدا ًـداٗالم اهوجِــ. ٞ
ًـاد)40( ٝ
تفصـى دتِـــ ٞاالُتدـــاب يف مجٚـــع املطـا٢ى املتعووـ ٞبعٌوٚـ ٞاالُتدـــاب
ٗيف صخــ ٞإدال ١كى ُاخجل بص٘تٕ أٗ بطالُٕ ٗ ،تلْ٘ بطـاقـ ٞاالُتدـاب باطـوــٞ
يف اذتــاالم اهتـاهٚـــ: ٞ
 -1إذا كـاُ بطـاقـ ٞأخـس ٠غٚـس بطـاقـام االُتدـاب املعتٌـد. ٝ
 -2إذا هـٍ تـلّ ًـ٘قعـ ٞأٗ شتتـً٘ـ ٞخبتـٍ دتِــ ٞاالُتدــاب .
 -3إذا هـٍ تترٌــّ اختٚــاز أً ٜسغـح  ،أٗ ترـٌِ اختٚــاز أكثــس ًـّ اهعــدد
املطوـ٘ب اُتدـابــٕ .
 -4إذا كـاُ حتٌـى أ ٜعـالًـ ٞتـدي عو ٟغدصٚـ ٞاهِـاخـجل .
 -5إذا كـاُ حتٌـى إغـاز ٝأٗ عبـاز ٝإضـا ٝ١أٗ ضدـسٙــ. ٞ
 -6إذا كـاْ اهتصـ٘ٙـ ًعـووـاً عو ٟغـــسا .
 -7إذا تعـرز حتـدٙـد اضـٍ املسغـح اهر ٜمت اهتصـ٘ٙـ هصـاذتــٕ .
 -8أ ٜضبـجل آخــس تـساٖ اهوجِـ ٞكـافٚـاً هبطـالْ بطـاقـ ٞاالُتدــاب .

ًـاد)41( ٝ
ُِٙتدـــجل عرـــً٘ا كـــى ًـــّ حيصـــى عوـــ ٟأكثـــس عـــدد ًـــّ األصـــ٘ام
اهصخٚخـــــ ٞاهـــــي أعطٚــــ يف االُتدـــــاب اهـــــر ٜأجـــــس ٜيف اهدا٢ـــــسٝ
االُتدـابٚـــ ، ٞفـــإذا تطـــاٗ ٠أكثـــس ًـــّ ًسغـــح يف عـــدد األصــ٘ام  ،أجـــسم
دتِــ ٞاالُتدــاب اهوـسعـــ ٞبِٚـــٍٔ يف حرـــ٘زٍٓ ٙٗ ،فـــ٘ش ًــّ جـــا١م ُتٚجـــٞ
اهوـسعـ ٞهصـاذتـٕ .
ًـاد)42( ٝ
ُٙعـــد فـا٢ـ ــصاً بعرـــ٘ ٞٙزتوـــظ اهػـــ٘ز ٠باهتـصكٚـ ــً ٞـــّ كـــاْ أٗ صـــاز
املسغـح اه٘حٚـد يف اهوـاٌ٢ـ ٞاهِٔـاٚ٢ـ ٞهوٌسغخـني يف اهدا٢ـس ٝاالُتدـابٚــ. ٞ
ًـاد)43( ٝ
ُٙعوـــّ اه٘شٙـ ــس أٗ ًـــّ ٙف٘ضـــٕ  ،اهِتٚجـــ ٞاهعاًـــ ٞهالُتدـابـ ــام ٗ ،فوـ ـاً
هوِتــا٢ا اهِٔاٚ٢ــ ٞاملعتٌــدً ٝــّ دتــاْ االُتدــاب ٗ ،ال ُٙعتــد بــأُ ٜتــا٢ا أخــس٠
ُٙعوـــّ عِٔـــا بـــأٗ ٜضـــٚوٗ ، ٞتُِػـــس أمســـا ١اهفـا٢ـصٙــــّ بعرـ٘ٙـ ــ ٞزتوــــظ
اهػــ٘ز ٠يف ادتـسٙـد ٝاهسمسٚــ. ٞ
ًـاد)44( ٝ
تُعـــــاد بطـاقـــ ــام االُتدـــــاب املطـــــتعٌوٗ ٞسترـــــس ُتٚجـــــ ٞاهفـــــسش
إىل اهصِـدٗق ٗ ،توـَ٘ دتِـ ٞاالُتدـاب بتخـسٙـصٖ ٗإغـالقــٕ بإحــلاَ .
ٗتتــــ٘ىل اإلداز ٝاملدتصــــ ٞحفــــظ ٗتـأًـــــني ضـالًـــــ ٞتوــــم اهصِـادٙـــــه
اختـ٘ٙـاتـٔا  ،إىل حـني اهفصـى يف اهطعـْ٘ يف صخــ ٞاالُتدــاب .

اهفصـــى اهطــادع
اهفصــى يف صخــ ٞاالُتـدــاب
ًـاد)45( ٝ
هلـــــى ًسغـــــح أْ ٙطعـــــّ يف صـــــخ ٞاالُتدـــــاب اهـــــر ٜأجـــــسٜ
يف دا٢ستــٕ االُتدابٚــ ٞأًــاَ ستلٌــ ٞاهتٌٚٚــص ٗ ،ذهــم خــالي عػــس ٝأٙـــاَ ًــّ
تـازٙـخ إعـالْ ُتٚجـ ٞاالُتدـاب .
ٗتفصـــى ستلٌـــ ٞاهتٌٚٚـــص يف اهطعـــّ خـــالي ضتـــني ً٘ٙــاً ًـــّ تـازٙـــخ
إٙـداعـٕ هدٙـٔا .
ًـاد)46( ٝ
إذا ثبــ حمللٌـــ ٞاهتٌٚٚـــص صخـــ ٞاهطعـــّ  ،جـــاش هلـــا أْ تورـــ ٛبفـــ٘ش
املسغــح اهــر ٜتــبني هلــا صـخ ــ ٞاُتدـاب ــٕ ٗ ،ذهــم إذا مل ت ــلّ أضــباب اهطعــّ
ًٗالبطـاتـٕ توتـر ٛإعـاد ٝاالُتدـاب يف اهدا٢ـس ٝاالُتدـابٚــ. ٞ
ًـاد)47( ٝ
ٙباغـــس اهعرـــ٘ املطعـــْ٘ يف صـــخ ٞاُتدابـــٕ ًٔـــاَ اهعرـــ٘ٗ ، ٞٙهـــٕ أْ
حيرــــس جوطــــام زتوــــظ اهػــــ٘زٙٗ ٠ػــــازن يف أعٌاهــــٕ اىل أْ تفصــــى
ستلٌــ ٞاهتٌٚٚــص يف اهطعــّ ٗ ،ال ٙلــْ٘ هوخـــلٍ اهصــادز بإبطـــاي اهعرـ٘ٙـــٞ
أثــس زجـع. ٛ

اهفصـــى اهطــابـع
اهعـوــ٘بـــام
ًـاد)48( ٝ
ًع عدَ اإلخالي بأ ٜعو٘ب ٞأغد ِٙص عؤٚـا قـاُْ٘ آخـس ُٙ ،عاقـجل بـاذتبظ ًـدٝ
ال جتاٗش مخظ ضِــ٘ام ٗ ،باهػساًــ ٞاهي ال تصٙد عوــــ )1000000000( ٟعػـــسٝ
ًالٚٙــّ زٙــاي  ،أٗ بإحـدٓ ٠ـاتــني اهعوـ٘بتــني  ،كـى ًسغـح طوـجل أٗ قبـى أٗ تطـوٍ
أً٘االً ًِو٘ه ٞأٗ غ ًِو٘ه ، ٞبطسٙوً ٞباغس ٝأٗ غ ًباغـس ، ٝأٗ حتصـى عوـًٚ ٟـصٝ
أٗ ًِفعــً ٞــّ أ ٜغــدص أجِبــ ٛأٗ أ ٜجٔ ــ ٞأجِب ٚــ ، ٞهدعٌـــٕ أٗ مت ــ٘ٙى محوت ــٕ
االُتدـابٚــ. ٞ
ُٗٙخلــٍ  ،فر ـالً عــّ ًصــادز ٝاألًــ٘اي ٗاملِــافع اهــي حتص ـى عؤٚــا  ،بإعــادٝ
االُتدـــــاب يف حـــــاي فـــــ٘ش ٓـــــرا املسغـــــح يف االُتدـابــــــام يف اهدا٢ــــــسٝ
اهي فــاش فٚـٔا .
ًـاد)49( ٝ
ًع عدَ اإلخالي بأ ٜعو٘ب ٞأغد ِٙص عؤٚا قـاُْ٘ آخـس ُٙ ،عاقـجل بـاذتبظ ًـدٝ
ال جتاٗش مخظ ضـِ٘ام ٗ ،باهػساًـ ٞاهـي ال تصٙـد عوـً )100000000( ٟوٚــْ٘
زٙـاي  ،أٗ بإحـدٓ ٠ـاتني اهعو٘بتـني  ،كى ًـّ :
 -1اختوظ أٗ اضت٘ىل أٗ أخف ٟأٗ أعدَ أٗ أفطـد  ،أٗ ُػـس بػـ حـه  ،جـدٗي
اهِاخب ــني أٗ أٗ ٜزق ــ ٞأخ ــس ٠تتعو ــه بعٌو ٚــ ٞاالُتد ــاب أٗ غ ٚــَّس ُتٚج ــٞ
االُتدـاب بأ ٜطـسٙوــ. ٞ
 -2اضتـ٘ىل عو ٟاهصِـدٗق احملتـ٘ ٜعو ٟبطـاقـام االُتدـاب أٗ أتوفــٕ .
ُ -3ظــــٍ أٗ اغــــرتن يف تِظــــ ٍٚأٗ دعــــا إىل أ ٜاُتدابــــام تــــتٍ بصــــ٘زٝ
غـ ـ زمسٚـــ ٞقبـــى املٚعـــاد احملـــدد هالُتدـــاب  ،الختٚـــاز ٗاحـــد أٗ أكثـــس
ًّ بـني املِتٌـني هف٣ـً ٞعِٚـ. ٞ

 -4أعطـــ ٟآخـــس أٗ عـــسض أٗ اهتـــصَ بـــأْ ٙعطٚـــٕ فا٢ـــد ٝهِفطـــٕ أٗ هػـــ ٖ
ذتٌوٕ عو ٟاإلدال ١بص٘تـٕ عوٗ ٟجــٕ خـال أٗ االًتِـاع عِــٕ .
 -5قبـــــى أٗ طوـــــجل فا٢ـــــد ٝهِفطـــــٕ أٗ هػـــــ ٖ ًوابـــــى اإلدال ١بصـــــ٘تٕ
أٗ االًتِـاع عِــٕ .
 -6اضـــتعٌى اهوـــ٘ ٝأٗ اهتٔدٙـــد ملِـ ـع ُاخـــجل ًـــّ اضـــتعٌاي حوـــٕ االُتدـــابٛ
أٗ ذتٌوٕ عو ٟاهتص٘ ٙعوٗ ٟجٕ ًعني أٗ عو ٟاالًتِاع عّ اهتصـ٘ٙـ .
 -7أخى نس ٞٙاالُتدـاب أٗ بِظاًـٕ أٗ اغـرتن يف جتٌٔـس أٗ ًظآــسام بوصــد
ذهم .
 -8دخـى قـاعـ ٞاالُتدـاب حـاًالً ضالحـاً ٗه٘ كـاْ ًسخصـاً هٕ نٌوـٕ .
ُٗٙخلــٍ  ،فر ـالً عــّ اهعو٘بــ ٞاملوــسز ، ٝاصــادز ٝكــى ًتخصــالم ادتـسيــــ، ٞ
نطجل األحــ٘اي .
ًـاد)50( ٝ
ًع عدَ اإلخالي بأ ٜعو٘ب ٞأغد ِٙص عؤٚا قاُْ٘ آخـس ُٙ ،عاقـجل باذتبــظ ًـــدٝ
ال جتـاٗش ضِـٗ ، ٞباهػـساًـ ٞاهي ال تـصٙــد عوـً )1000000( ٟـا٢ـــ ٞأهـف زٙـــاي ،
أٗ بإحــدٓ ٠ـاتـني اهعوـ٘بتـني  ،كـى ًـّ :
 -1تعٌــــد إدزاج أٗ عــــدَ إدزاج اضــــٍ يف جــــدٗي اهِــــاخبني عوــــ ٟخــــال
أحـلاَ ٓـرا اهوـاُــْ٘ .
 -2ت٘صـــــى إىل إدزاج امســـــٕ أٗ اضـــــٍ غـــ ـ ٖ يف جـــــدٗي اهِـــــاخبني دْٗ
تــ٘افس اهػــسٗا املطو٘بــٓٗ ٞــ٘ ٙعوــٍ بــرهم  ،أٗ ت٘صــى عوــ ٟاه٘جــٕ املتوــدَ ،
إىل عـدَ إدزاج اضـٍ آخــس أٗ حـرفــٕ .
 -3طبـــع أٗ ُػـــس أٗزاقـ ـاً هودعاٙـــ ٞاالُتدابٚـــ ٞدْٗ أْ تػـــتٌى األٗزاق عوـــٟ
اضٍ اهطـابـع أٗ اهِـاغــس .

 -4أدىل بصــــ٘تٕ يف االُتدــــاب ًــــع عوٌــــٕ بــــأْ امســــٕ أدزج يف جــــدٗي
اهِـاخبــني بػٚـس حــه أٗ إُٔ فوـد أٙـاً ًّ غـسٗا اهوٚـد يف ادتــدٗي .
 -5اضتدــدَ اضـٍ غٚـسٖ هءدال ١بصـ٘تــٕ .
ُ -6ػـــس أٗ أذاع بـــني اهِـــاخبني أخبـــازاً غـــ صـــخٚخ ٞعـــّ ضـــو٘ن أحــــد
املسغخـني أٗ أخـالقـٕ بوصـد اهتـأثٚـس يف ُتٚجـ ٞاالُتدــاب .
 -7دخــى قاعــ ٞاالُتدــاب بػــ ًوــتض ٗمل خيــسج ًِٔــا زغــٍ صــدٗز أًــــس
برهم ًّ زٚ٢ـظ اهوجِــ. ٞ
 -8خــاهف أ ٙـاً ًــّ أحلــاَ املــــ٘اد (/20فوــــس ٝأخٚــــس، )24( ، )23( ، )21( ، )ٝ
(/36( ، )28( ، )27( ، )26( ، )25فوــــس ٝأخٚــ ــسً ، )38( ، )ٝــ ــّ ٓــ ــرا
اهوـاُــْ٘ .
ًـاد)51( ٝ
إذا ازتُلبــــ جـسيـــــ ٞيف قـاعـــــ ٞاالُتدـــــاب أٗ غُــــسع يف ازتلابٔــــا ،
حيـــسز ز٢ـــٚظ دتِـــ ٞاالُتدـــاب سترـــساً باه٘اقعـــٙٗ ٞـأًــــس باهتخفــــظ عوـــٟ
املتـٍٔ ٗتطوٌٚـٕ إىل اهػسطــ ٞالختـاذ اإلجـسا١ام اهوـاُُ٘ٚـ ٞضـدٖ .
ًـاد)52( ٝ
ُٙعاقـجل عو ٟاهػـسٗع يف جـسا ٍ٢االُتدـاب املِص٘ل عؤٚا يف ٓـرا اهوـاُــْ٘
باهعوـ٘بـ ٞاملوــسز ٝهوجـسيــ ٞاهتـاًــ. ٞ
ًـاد)53( ٝ
تِورــ ٛاهــدع٘ ٠ادتِاٚ٢ــٗ ٞال تُطــٌع اهــدع٘ ٠املدُٚــ ٞيف ادتـسا٢ــٍ املِصــ٘ل
عؤٚا يف ٓرا اهواُْ٘ ار ٛضت ٞأغٔـس ًـّ ٙـَ٘ إعـالْ ُتٚجـ ٞاالُتدـاب أٗ تـازٙخ
آخس إجساً ١تعوـه باهتخوٚــه ٗ ،ذهم فٌٚا عـدا ادتـسا ٍ٢املِصـ٘ل عؤٚا فــ ٛاملـادٝ
(ٓ ًّ )48ـرا اهوـاُــْ٘ .

اهفصــى اهثـاًــّ
أحـــلاَ عــــاًــــٞ
ًاد)54( ٝ
تُخـــدد اهدٗا٢ــــس االُتدـابٚــــ ٞاهـــي تُوطـــٍ إهٔٚـــا اهدٗهـــًِٗ ٞـــاطه كـــى
ًِٔا ٗعـدد األعرـا ١اهرٙـّ ٙتٍ اُتدـابٍٔ عّ كى دا٢ــس ، ٝاـسضــَ٘ .
ٗتتـ٘ىل اه٘شاز ٝحتـدٙـد ًوــاز اهدٗا٢ـس االُتدـابٚــٗ ٞاإلعـالْ عِـٔا .
ًـاد)55( ٝ
إذا خــــال ستــــى أحــــد أعرـــا ١زتوـــظ اهػـــ٘ز ٠املِتدـــبني  ،تتـــ٘ىل
اهــــ٘شاز ، ٝبِــــا ً١عوــــ ٟطوــــجل زتوــــظ اهػــــ٘ز ، ٠إجــــسا ١اُتدــــاب تلٌٚوــــٛ
الُتدـــاب عرـــ٘ جدٙـــد عـــّ اهدا٢ــــس ٝاالُتدابٚـــ ٞخـــالي ضـــتني ً٘ٙـــاً عوـــٟ
األكثـس ًّ تـازٙخ اضتــالَ اهطـوجل .
ًـاد)56( ٝ
تت٘ىل اه٘شاز ٝإعـداد املـ٘اشُ ٞارتـاصـ ٞباهعٌوٚـــ ٞاالُتدــاب ٞٚباهتِطـٚه ًــــع
ٗشاز ٝاملـاهٚــٙٗ ، ٞصـدز اه٘شٙـس اهوـسازام اهالشًـ ٞهوصــس .
ًـاد)57( ٝ
تُطبـع أٗزاق االُتدـاب باهػلى اهر ٜحتـددٖ اهـ٘شاز. ٝ
ًـاد)58( ٝ
جي٘ش اضتدداَ اه٘ضا٢ى اإلهلرتُٗ ٞٚيف أً ًّ ٜساحى اهعٌو ٞٚاالُتدـابٚــ. ٞ
*************************************************

