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�قدي: �جغ�ة ا�ظ��ظّغئ
ا�ّاص�غ� ا�ّ�ظعي تعل إظاع�ض�ت تصعق ا�ّظ��ء وافذ��ل

 شغ ��ععرغئ طخ� ا�س��غئ شغ جظئ 2022
 

�قدي : �جغ�ة ا�ظ��ظّغئ - طظّز�ئ تصعصّغئ �ثسط ا�ّظ��ء وافذ��ل شغ طخ� طظث 2017
�س�ض �قدي سط� ��ضغ� ا�ئظغئ ا��آج�ّغئ �طسظش وا�ّزطط طظ �قل �عبغص إظاع�ض�ت ا�ّظز�م ا��خ�ّي �ّث افذ��ل وا�ّظ��ء وافصطّغ�ت و�عسغئ
ا��ةا�� ا�عذظغ وا�ّثو�غ وأخت�ب ا�ص�ار �ع�. ض�� �صعم ���ّدش� وا��ظ�خ�ة طظ أ�ض �سثغض ا�ّاح�غس�ت ا�اغ �صّظظ ا�ظاع�ض�ت ط� طظ�حثة

ا�ّ�ط��ت �ا�سغض ا�صعاظغظ ا��عةعرة، وا�اغ �ا�ئغصع� غ�ضظ ت��غئ ا�تصعق وا�ت�ّغ�ت. �عّش� �قدي جئض ا�ت��غئ وا�ّثسط ا�ص�ظعظغ وا�ّظ��غ
�فذ��ل وا�ظ��ء ا��خ�ّغغظ/ات ا�ّ�ةظ�ء/ات سط� �ط�ّغئ صد�غ� جغ�جّغئ.

ا��طث� ا�اظ�غثي :
ط� تطعل ا�ثض�ى ا�ت�دغئ سح� �بعرة ا�ث�طج وا�سح�غظ طظ غظ�غ�، و�ثاغئ ا�س�م ا�ا�ج� سط� �ع�غ ا���غج ا�ت��غ سئث ا��ا�ح ا��غ�غ

�ط�ط�ئ شغ طخ�، �ظح� �قدي �ص�غ�ا رخثغ� ��س�غ�ت ��خئ ب 123 إط�أة و23 ذ�ض �ط ا�صئخ سطغعط/ن، إدرا�عط/ن سط� ذطئ صد�غ� ذات
ذ��� جغ�جغ، أو �ثوغ�عط/ن �قل جظئ 2022.

غ�ط� عثا ا�ئت� ا�دعء سط� طسثقت ا�صئخ وا�اعزغ� ا�ةش�اشغ �ط�صئعض سطغعط/ن وا�ظاع�ض�ت ا���ط�ئ سطغعط/ن جعاء أبظ�ء ا�صئخ أو
�قل شا�ة ا�تاة�ز. �دّ�ظ ا�اص�غ� ضث�� إتخ��ّغ�ت تعل ا��ت�ض��ت ا�اغ ��ئ �قل جظئ 2022 ض�� ��ّ�ق ا�� تغبغ�ت إتثى أعط ا�صد�غ�

ا�اغ ��زت شغ �قل ا��ظئ ا��ظصدغئ وعغ ا�صدغئ رصط 95 ��ظئ 2022 أطظ ا�ثو�ئ ا��س�وشئ �صدغئ "�سثغإ ص�ط ا��قم". أ�غ�ا، غح�ض
ا�اص�غ� طة�عسئ طظ ا�ّاعخّغ�ت طظ أ�ض �ت�غظ ��وف عآقء ا�ظ��ء وافذ��ل وت��غاعط/ن وإس�دة إدط��عط/ن دا�ض ا��ةا�� ا��خ�ّي.

 
طصثطئ 

��ّ� ا�غعم 12 جظئ طظث �س��ئ أخعات ا��خ�ّغغظ/ات ط���ئًئ ��قظاص�ل ا�ّثغ�ص�اذغ وا�سثا�ئ ا��ا��سّغئ. إقّ أّن ا�ّحسإ ا��خ�ي �ط غةِظ جعى
ا�ادّغغص ا��اعاخض سط� ا�تصعق وا�ت�ّغ�ت ا�س�ّطئ وا�ث�ّخئ وا�ص��. وض�بِض عثه ا�سح�ّغئ، �ط �ثاطش جظئ 2022 سّ�� جئصع� طظ تغ�

ا�ادّغغص ا�ّ�غ�جغ وإتاة�ز ا�ّظح��ء/ات وأّي/ة طعاذظ/ة غت�ول ا�ّاسئغ� سظ رأغ�/ع� ��رج ا�ّ��دّغئ ا��غ�جّغئ �طّظز�م ا��خ�ي ا�ة�بط سط�
ا�تغ�ة ا�ّ�غ�جّغئ وا��د�ء ا�س�ّم. 

وط� �سّثد ا�ت�قت و�ض�ار عثه ا����رج�ت، أخئ� ا�غعم طظ ا����عف ا�تثغ� سظ أج��غإ ا�ص�� �غضعن ط��ر طظ �ثّعل ��/ع� ظ���/ع�
طس�ر�ئ ا�ّظز�م وا�ًت� و�طغًّ� غظ�طص طظ ا�صئخ وخعقً �قتاة�ز وج� �غ�ٍب ضطّغ �ح�وط ا��ت�ض�ئ ا�س�د�ئ ط� إظاع�ك خ�رخ �طتصعق

ا�ضعظّغئ �ط�تاةجغظ/ات وسثم ا�ضا�اث ���صعاظغظ ا�عذظّغئ ��� شغ ذ�� دجاعر ا�ّثو�ئ ا��خ�ّغئ. 
إ��شئ �ضّض عثه ا����رج�ت، �ط غ�طط ا��خ�ّغغظ/ات �سث جةظعط/عظ طظ ا�ص�� وا�ّاظضغض، شصث جّةطئ جظئ 2022 أ�ح� طز�ع� اقساثاء

طظ ج�سئ ا�صئخ وخعق إ�� دا��ة ا�تاة�ز ��� غتاعغ� طظ إظاع�ض�ت أّو�ع� شغ أ�طإ افتغ�ن ا����ء ا�ص��ي و�سث ا�ّزععر أط�م ا�ّظغ��ئ
وا�ّاثوغ�

 (ُغصَخث �� إس�دة تئج ا�ّ�ةغظ/ة إتاغ�ذّغ�ً، طّ�ة أ��ى سط� ذّطئ صدّغئ -أو أضب�- �ثغثة جعاًء �سث إ�قء جئغط�/ع� أو أبظ�ء تئ��/ع� ). أط�
دا�ض ا�ّ�ةظ، شاظاع� س�دة أ�طإ تصعق ا�ّ�ةغظ/ة ، شغاد�سُش ا�سص�ب ���ّاح�غ وا�ظاص�طّغئ ��جاس��ل أج��غٍإ سثغثٍة جظاسّ�ض �ع� �ئ�ًس�

�قل عثا ا�ّاص�غ�.

ا��ظعةغئ 
غ��ضج عثا ا�ّاص�غ� سط� رخث ا��س�غ�ت ا�ث�ّخئ ب 123 إط�أة و 23 ذ�ض �ط ا�صئخ سطغعط/ن، إدرا�عط/ن سط� ذطئ صد�غ� جغ�جغئ، أو

�ثوغ�عط/ن سصإ إ�قء جئغطعط/ن �قل جظئ 2022. �ط ��� عثه ا��س�غ�ت سط� طثى 12 حعً�ا اجاثثطئ شغع� �قدي سّثة وج��ض طظع�
�غ�ظ�ت ا�عتثة ا�ص�ظعظّغئ شغ �قدي إ��شئ ��خ�در ب�ظعّغئ �غ� طئ�ح�ة ض�ا��سئ ا��عاص� ا�خت�ّغئ وا��ئ�رّغئ وطعاص� ا�ّاعاخض ا��ا��سغ

وطا��س�ت طظّز��ت ا��ةا�� ا��ثظغ وا�ئغ�ظ�ت ا��خثّغئ. وصث اجاظث ا�ّاص�غ� ض���سّغئ �� شغ �عبغص ا�ظاع�ض�ت سط� ا�ّثجاعر ا��خ�ي
واق���صّغ�ت ا�ثو�ّغئ ا�ث�ّخئ �تصعق ا�ظ��ن ا��ثضعرة شغ ا��طتص ا�ص�ظعظغ �طّاص�غ�. 
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ا�ظا��ب 
I.ا�صئخ (ظ��ء، أذ��ل)

أوق، طسثقت ا�صئخ
�اعاخض ت�قت ا�صئخ سط� ا��عاذظغظ/ات ا��خ�غغظ/ات ��ئإ آرا�عط سط� ��ار ا��ظعات ا��ظخ�طئ. وغس�ظغ طتاةجي/ات ا�ّ�أي طظ

ا��ت�ض��ت ا�ة���ة وا�تاة�ز شغ ��وف جّغؤئ �طش�غئ. رخثت �قدي 142 ت��ئ صئخ سط� ظ��ء وأذ��ل �قل جظئ 2022 �عزسئ ا�ت�قت
ا��س�وف ��رغت ا�صئخ سطغع� سط� ا�ظتع ا�ا��غ:

 

 

غظ�غ�

ط�رس

ظعش�ئ�

ا��ة�عع

ط�غع

غع�غع
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أضاع��
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سثد ا�ظ��ء ا��صئعض سطغعظ

سثد افذ��ل ا��صئعض سطغعظ
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غسعد جئإ ار���ع طسثل ا�صئخ سط� ا�ظ��ء وافذ��ل شغ حع�ي أضاع�� وظعش�ئ� إ�� دسعات ا��عاذظغظ �طاز�ع� شغ ا�ت�دي سح� طظ
حع� ظعش�ئ� 2022 إتاة��� سط� جعء افو��ع ا�صاخ�دغئ وا��ا��سغئ. تغ� صع�طئ عثه ا�ثسعات �ت�قت أطظغئ إجائ�صغئ طظ ا�ظز�م، شصث

رخثت �قدي ا�صئخ سط� 18 إط�أة و7 أذ��ل �قل حع� أضاع�� و11 إط�أة و4 أذ��ل �قل حع� ظعش�ئ�.
س�ثت ا��ط��ت ا��خ�غئ إ�� إشح�ل طز�ع�ات 11/11 صئض وصعسع� شصث ع�و�ئ ظتع ا�صئخ سط� ا�ثاسغظ إ�� ا�از�ع� سط� وج��ض ا�اعاخض

ا��ا��سغ و��اغح ا�ععا�ش ا�ظص��ئ شغ ا�ح�رع. جةطئ �قدي إ��شئ أت�از طاسطصئ ���ععا�ش ووج��ض ا�اعاخض ا��ا��سغ إ�� 17 ذ�ض
وإط�أة طصئعض سطغعط/عظ �قل حع�ي أضاع�� وظعش�ئ� 2022. 

غةثر ا�ح�رة أن ت�قت ا�صئخ شغ �جاغث طص�رظئ ��ظئ 2021، شصث رخثت �قدي تعادث صئٍخ شغ 2021 �ّث 59 إط�أًة، 23 ذ�ًق/ة أي إ����غ
82 طصئعض سطغ�/ا �غظ�� وخض ا�سثد �قل ا��ظئ ا�ت��غئ إ�� 142 طصئعض سطغ�/ا.

 

ب�ظغ�، ا�صطغط ا�ةش�اشغ وطت�شز�ت ا�صئخ
ذ��ئ ت�قت ا�صئخ شغ عثا ا�اص�غ� 5 أص��غط طخ�ّغئ. تغ� حعث إصطغط ا�صظ�ة أ�طإ عثه ا�ت�قت �ظ�ئئ 43% (34/79)، غطغ� إصطغط ا�ص�ع�ة

�ظ�ئئ 31.6% (25/79)، بط إصطغط ا�ث�ا� 11.4% (9/79)، وإصطغط ا�جضظثرغئ 7.6% (6/79) وإصطغط ا�خسغث %6.3 (5/79). 
جةطئ �قدي شغ رخث ت�قت ا�صئخ ا��س�وشئ ت�إ ا��ت�شز�ت 17 طت�شزئ �خثر�عط ا�ج��سغطغئ �ظ�ئئ 27.8% (22/79) �غظ�� �عزسئ

ا�ت�قت سط� ��صغ ا��ت�شز�ت �ظ�إ طا��و�ئ ت�إ ط� �ئغظ� ا�ث�غ�ئ.
 

 

ا�ةغجة
7.6%

ا�جضظثرغئ
3.8%

ا�ثصعطغئ
5.1%

�ظعب جغظ�ء
1.3%

ا��عغج
1.3%

ا�ئتغ�ة
3.8%

ح��ل جغظ�ء
2.5%

ض�� ا�حغت
2.5%

أجعان
1.3%

ا�ص�ع�ة
24.1%

جغظ�ء
6.3%

ا�ش��غئ
1.3%

�عرجسغث
1.3%

ا��ظعشغئ
2.5%

ا��غعم
5.1%

ا�ح�صغئ
2.5%

ا�ج��سغطغئ
27.8%

ب��ب�، ا�اعط ا��ع�عئ �طظ��ء وافذ��ل
رخثت �قدي ��تعر ا�اعط ا��ع�عئ �فذ��ل وا�ظ��ء ا��صئعض سطغعط/عظ تعل بقث طت�ور ر�غ�غئ : 

 -   �عط ذات ذ��� إ�ضا�وظغ سط� ��ار ظح� أ�ئ�ر ض�ذ�ئ، جعء إجاثثام طعاص� ا�اعاخض اق�ا��سغ… و�عئ عثه ا�اعط إ�� %69.8
(96/67) ط�أة طصئعض سطغع� �قل جظئ 2022، ضث�� 82.6% (19/23) ذ�ض.

 -   �عط ذات ذ��� جغ�جغ سط� ��ار ا�اة�ع� وتغ�زة ط�ئعس�ت… و�عئ عثه ا�اعط إ�� 8.3% (8/96) إط�أة �قل جظئ 2022
 -   �عط ذات ذ��� إرع��غ سط� ��ار ا�ظد��م إ�� ���سئ إرع��غئ، ��عغطع�… و�عئ عثه ا�اعط إ�� 95.8% (92/96) طظ ا�ظ��ء و%100

(23/23) طظ افذ��ل ا��صئعض سطغعط/عظ شغ 2022.
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را�س�، إظاع�ض�ت ���ة�طئ ح�طئ ضّض أظعاع ا�سظش وجعء ا��س�ططئ �ّث ا�ظ��ء وافذ��ل
رخثت �قدي ��طئ طظ ا�ظاع�ض�ت ا�ّاغ �سّ�ض/ت �ع� ا�ظ��ء وافذ��ل جعاء أبظ�ء ا�صئخ أو ا�تاة�ز وا�ّاغ ��ّبطئ شغ ا��غ:

ا�سظش ا�ة�ثي �ّث 4.1% (6/146) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ��ج��غإ سثغثة ض��د�ب ا��ئ�ح و�ط� ا��ق�ج وا��ئ�ر سط� ا��غ� دون تثاء،
واشا�اش افرض وا��ئ�ر سط� ا�عصعف ��ا�ات ذعغطئ أبظ�ء ا�اتصغص إ��شئ إ�� أج��غإ أ��ى طظ جعء ا��س�ططئ وا�ّاسثغإ ض��تاة�ز شغ

زظجاظئ طضازئ ��اص� إ�� ا�اععغئ ا�ض�شغئ وا��ظ� طظ ا�ا�غخ.
�سض أ��ز طب�ل سط� ذ�� ا�خت�غئ ع��ئ شع�غ �ثغئ دغ�ب ا�اغ �س��ئ ف�طإ عثه ا�ظاع�ض�ت تغ� �ط �سظغ�ع� وإتاة�ز شغ سظئ� إغ�اد

طضار ����ةغظ�ت وط�اص� إ�� ا�اععغئ ا�ض�شغئ، إ��شئ ا�� إ�ئ�رع� سط� اشا�اش افرض ر�ط �عا�ث ج�غ� ش�رغ غ�ضظع� ا�ظعم سطغ� وإ�ئ�رع�
سط� ا��غ� شغ ا�سظئ� ت�شغئ ا�صثطغظ. سقوة سط� ذ�� �ط طظسع� طظ ا�ا�غخ ��ثة حع� ض�طض. وغ��غ ذ�� إب� ا�صئخ سطغع� �اعط

"إجاثثام ت��ب ��ص سط� حئضئ ا��سطعط�ت ا�ثو�غئ 'شغج �عك و �سّ�ث ظح� أ�ئ�ر و�غ�ظ�ت ض�ذ�ئ"، ��ق��شئ إ�� اق�ع�ط�ت ا��سا�دة
ب"اقظد��م إ�� ���سئ إرع��غئ وا�ات�غخ سط� إر�ض�ب ��ا�ط إرع��غئ" وعغ إ�ع�ط�ت ���غ سط� �ط�غئ دش�سع� سظ طع��غ وس��ل ا�عغؤئ

ا�عذظغئ �قسقم "ط�جئغ�و" وا�����ئئ �تصعصعط ا����غئ.
ا�سظش ا�ّ�غ�جغ وا��آّج���غ �ّث 58.2% (85/146) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ����ا��ء ا�ص��ي، ا�تاة�ز ا�اس��غ، ا�ت�ط�ن طظ ا��س�غئ ا�ختغئ،
ا��ظ� طظ ا�ص�اءة وا�ضا��ئ وا�ثع�ب إ�� طضائئ ا��ةظ، ا�اتصغص دون تدعر طت�طغ، ا�اثوغ� واقتاة�ز ط� ���شغظ ���ظ�ئئ �طصّخ�. و�سض أ��ز

طب�ل سط� ذ�� طع� ت�طث طت�ث ت�طث تة�زي ا�اغ أدى ا�ع��ل ا�ختغ ا��اس�ث ا�� وش��ع� ��تئ�ع� ��ةظ ا�صظ�ذ�. تغ� �ط ا�صئخ
سطغع� شغ 12 غظ�غ� 2022 سط� ذطئ ا�صدغئ رصط 5 ��ظئ 2022 �اعط ط��دع� ا�ظد��م �اغ�ر افطئ، ظح� أ�ئ�ر ض�ذ�ئ وإج�ءة إجاثثام

طعاص� ا�اعاخض ا��ا��سغ و�س��ئ �ق�ا��ء ا�ص��ي ��ثة 6 أغ�م شغ ��وف ��طدئ �����ط طظ أظع� ض�ظئ �س�ظغ طظ سثة أط�اض ��اع�إ
ا��س�غئ ا�ختغئ ض��حطض ا�ظخ�غ و �ش� ا�ثم وا��ض�.

ا�سظش ا�ّظ��غ �ّث 2.1% (3/146) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ���ّ�إ، ا�ّحاط، وا�ع�ظئ.
ض�� رخثت �قدي ت��ئ إساثاء با�سظش ا�ةظ�غ �ث إط�أة واتثة وذ�� طظ �قل إطاع�ظع� شغ ا�ا�اغح.

 

��ط��، ا��ا��ء ا�ص��ي 
�ط �ثاطش جظئ 2022 سظ ج��صاع� طظ جظعات تضط ا��ط�ئ ا��غ�جغئ ا�ت��غئ تغ� �عاخض عثه اف�غ�ة اسا��د ا����ء ا�ص��ي �ط�تاةجغظ/

ات ��خئ ا�ظ��ء وافذ��ل. وصث رخثت �قدي �س�ض 54.8% (80/146) طظ ا�ظ��ء وافذ��ل (65 إط�أة، 15 ذ�ض) ا��صئعض سطغعط/عظ
�ق�ا��ء ا�ص��ي �قل جظئ 2022 ��سثل ا��ا��ء 72 غعط� �ط�تاةج/ة ا�عاتث/ة و�طشئ أصخ� طثة إ�ا��ء �قل ا��ظئ ا��ظخ�طئ 185 غعط�

وعثا ط� ق غثع طة�ق �طح� أن ا��ط�ئ �ثد� ا��تاةجغظ/ات �طاتصغص وا�جاظ��ق ��رج ضض افذ� ا�ص�ظعظغئ. 
�سض أ��ز طب�ل سط� ذ�� ظع�ل ت�غظ ا�ع ا�ص�جط ا�ئ��شئ طظ ا�س�� 36، أم �ئظاغظ �ط ا�صئخ سطغع� و زو�ع� شغ 21 ط�ي 2019 تغ� �صغئ

طثا�غئ ص��غ� تا� �ط س��ع� سط� ا�اتصغص 11 دغ��ئ� 2022 �غاط تئ�ع� سط� ذطئ ا�صدغئ 2365 ��ظئ 2022 تخ� أطظ ا�ثو�ئ ا�سطغ�
�اع�ئ اقظد��م �ة��سئ ارع��غئ دون شا� �تصغص شغ إ����ع� أو ا�اثصغص شغ ا���ل ا�ص�ظعظغئ �طصئخ وا�س�ض سط� ا�ظغ��ئ. �طئ ظع�ل

طثا�غئ ص��غ� ��ثة 1290 غعم �اضعن أضب� ط�ةعظئ �ط إ���ءع� �سث �ة�وز طثة إ����ع� ص��غ� طظ�ر س�دل ا�ع ا�ظة� وذ�طع� ا�طثان إ�ا�غ�
��ثة 714 غعط�. و�عثا �آضث ا��ط�ئ ا��غ�جغئ أظع� ص�درة سط� ا�ظغض طظ أي ض�ن دون طت�جئئ أو ط��ء�ئ.

أط� ���ظ�ئئ �فذ��ل شطط غثاطش ا�ع�� ا�ضبغ�ا إذ ظةث ا���ض ���ث طت�ث ��سئ خ��� ا�ئ��س طظ ا�س�� 16 جظئ وا��تئعس سط� ذطئ ا�صدغئ
620 ��ظئ 2021 تخ� أطظ ا�ثو�ئ صئخ سطغ� شغ 3 دغ��ئ� 2019 سظثط� ض�ن غئطس 13 س�ط� سظث سعد�� طظ ا��ثرجئ، و�ط اصاغ�ده إ�� طص�
افطظ ا�عذظغ ���س�غح و اتاة�زه ��رج إذ�ر ا�ص�ظعن تا� س�ظ� ت��ئ ظ��غئ جغؤئ �سث جظئ طظ ا����ء ا�ص��ي، أخغإ سط� �ط�غاع� �حطض

ظخ��.
�ط و�� ���ث دا�ض ا���اح�� شغ 23 ط�رس 2021 وأخثر ص�ار طظ ظغ��ئ أطظ ا�ثو�ئ ��تاة�زه دا�طع� وس��� سطغع� شعر ���بط� �طح��ء،

و�ض طتاةج ش� ا���اح�� طظ 23 ط�رس 2021 تا� س��� سط� ظغ��ئ أطظ ا�ثو�ئ ش� 11 جئا�ئ� 2022 أي �سث س�م وظخش.
 

II. إتخ��ّغ�ت تعل ا��ت�ض��ت شغ 2022
ضبغ�ا ط� �ظاعغ ط�تطئ ا�صئخ سط� �ط�غئ جغ�جغئ إ�� طت�ض��ت صعاطع� ا�ظاص�م، ض�� ��اص� إ�� أ��� ح�وط ا��ت�ض�ئ ا�س�د�ئ

ا��د�عظئ طظ �قل ا�صعاظغظ ا��خ�غئ وا�ثو�غئ. 
 

أوق، طسطعط�ت تعل ا��تاةجغظ/ات ا�ثغظ ��ئ طت�ض�اعط/عظ شغ 2022
رخثت �قدي �س�ض 24 ص�خ� و 25 اط�أة �ط�ت�ض�ئ سط� �ط�غئ جغ�جغئ شغ جظئ 2022. س�ض 4.2% (2/48) طظعط/عظ أط� طتض�ئ ا�ةظ�

�غظ�� ظ��ئ طتض�ئ ا�ةظ�غ�ت ظخغإ افجث تغ� س�ض �ط�ت�ض�ئ أط�طع� 64.6% (31/48) و�ط س�ض 31.3% (15/48) سط� طتض�ئ ا�ةظ�غ�ت
ا�س�ض�غئ. 

�سض أ��ز ا��ت�ض��ت شغ جظئ 2022 عغ طت�ض�ئ سطغ�ء ظخ� ا�ثغظ ت�ظ ظخ� سعاض, ا��حععرة إسقطغً� ��جط "سطغ�ء سعاد" أط�م طتض�ئ
ا�ةظ�غ�ت ا�ص�ع�ة سط� ذطئ ا�صدغئ 451 ��ظئ 2014 تخ� أطظ ا�ثو�ئ ا�سطغ� وا��صغثة ��صط رصط 4459 ��ظئ 2015 �ظ�غ�ت تطعان ا��صغثة

��صط 321 ��ظئ 2015 ضطغ �ظعب ا�ص�ع�ة.
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سطغ�ء سعاد طخعرة خت�غئ ح��ئ، �ئطس 37 ر�غس�، ععاغاع� ا�اخعغ� ا�خت�غ وفظع� طظ جض�ن طظ�صئ تطعان �ش�غ سطغ�ء ا��ز�ع�ات
وافتثاث ا�اغ �تخض شغ طظ�صاع� ���ط� ض�� خعرت أتثاث 30 غعظغع 2013. 

شغ أوا�ض حع� جئا�ئ� 2014 �ط اصات�م طتض إص�طئ سطغ�ء طظ صئض صعات افطظ وا�صئخ سط� ���اع� �ر��طع� سط� ��طغط ظ��ع�، و�سثع�
�ط اصاغ�د سطغ�ء ��ص� افطظ ا�عذظ� وطعا�عاع� ��ص�� طخعر ��ة�عسئ طاز�ع�غظ ططب�غظ، وار��طع� سط� اقسا�اف إظع� خعر�� وظج�ا�

سط� طعاص� ا�اعاخض اق�ا��سغ. �سث ط�ور ط� غجغث سظ س�طغظ �ط إذقق ج�اح سطغ�ء طظ صئض ر�غج طتض�ئ �ظ�غ�ت ا�ص�ع�ة، وخ�ح إن جئإ
إ�قء جئغطع� عع جئإ إظ��ظغ؛ فظع� ا��ا�ة ا�عتغثة وج� 214 ر�ض وذ�ض. 

�ا�رغت 23 أضاع�� 2017 (أي �سث ط�ور جظئ طظ ��رغت إذقق ج�اتع�) وأبظ�ء و�عدع� شغ ا�ةط�ئ ا�ث�خئ ���صدغئ، �ط ا�ات�ر سطغع�،
و�ع�ت �سثع� �ث��ئ أغ�م شغ ص�ط ح�ذئ تطعان، وا�ظصطئ �سثع� ��ةظ ا�صظ�ذ� شغ أوا�ض س�م 2018.

�سث إغثاسع� شغ ا��ةظ �ع�ت �ثى سطغ�ء طح�ضض ختغئ سثغثة تغ� �دسئ �طسثغث طظ ا�س�طغ�ت ا�ة�اتغئ وعغ دا�ض ا��ةظ، آ��ع�
�تا�ج �اض�ار �اصظغ�ت أشدض، وذ�� فظع� �صغئ �س�ظغ طظ ظجغش ط�ا��. 

�سث ضض عثه ا�ز�وف و وج� �س��غ أخعات ا�����ئغظ ���ش�اج سظ سطغ�ء ظز�ا �ز�وشع� ا�ختغئ، اظسصثت �ط�ئ ا�تضط سط� سطغ�ء شغ 28
غعظغع 2022، تغ� صدئ طتض�ئ �ظ�غ�ت ا�ص�ع�ة، ا�ثا��ة افو�� إرع�ب ����ةظ ���ئ سح� س�طً� شغ ا�ع�م سطغ�ء سعاد ��قظد��م �ة��سئ

ارع��غئ وا�ا�وغب ف��ا�ع�، وذ�� شغ ا�صدغئ رصط 451 ��ظئ 2014 تخ� أطظ ا�ثو�ئ ا�سطغ�، وا��س�وشئ إسقطغً� �صدغئ "ضا��إ تطعان".
أغد� �د�ظئ صد�غ� جظئ 2022 ا�تضط سط� ا���ض ��ط� ���ث سئث ا�سجغج ا�ت�ظ�وي ����ةظ 5 جظعات وو�س� سط� صعا�ط ا�رع��غغظ

وا���اصئئ ا�ح�ذغئ 5 جظعات وذ�� سط� �ط�غئ �خعغ� طص�� �سثغإ دا�ض زظجاظئ �ص�ط ا��قم. ا�ةثغ� ���ثض� عظ� أن ا���ض ��ط� ق غةثر
�� ا�اعا�ث شغ أط�ضظ ا�تاة�ز ط� ا�ئ��شغظ إق أن ا�ظغ��ئ وا�ص��غ �ط غظائععا �ث�� افط� ا�ثي غسث ��غ�ئ ت�إ ا�ص�ظعن ا��خ�ي و��ئ

طت�ض�ا� �اعط "طح�رضئ ���سئ إرع��ّغئ ط� ا�سطط ����ا�ع� ووج��طع� شغ �تصغص عثه اف��اض،��عغض ا�رع�ب، إذاسئ س�ثًا أ�ئ�ر ض�ذ�ئ
سظ افو��ع ا�ّثا�طّغئ �طئقد طظ ح�ظع� إ�س�ف عغئئ ا�ّثو�ئ، �ضثغ� افطظ ا�س�م وإ�ت�ق ا�ّ�سإ ���ّظ�س".

 

ب�ظغ�، افتض�م شغ تص ا��تاةجغظ/ات سط� �ط�غئ صد�غ� جغ�جغئ 
رخثت �قدي أتض�م ��اءة شغ تص 45.2% (19/42) طظ ا��صثطغظ/ات �ط�ت�ض�ئ ا��س�وشئ أتض�طعط/عظ �غظ�� تضط سط� %35.7 (15/42)
����ةظ طظ 5 إ�� 15 جظئ، تضط أغد� ����ةظ طظ جظئ إ�� 3 جظعات سط� 16.7% (7/42) ض�� جةطئ �قدي تدعر تضط وتغث ����آ�ث سط�

ا��غثة رت�ب ظئغض طت�ث طة�عث ا���ةعظئ سط� ذطئ ا�صدغئ رصط 95 ��ظئ 2022 ا��س�وشئ �صدغئ �سثغإ ص�ط ا��قم ا�اغ جظ��غ
سطغع� قتص� ���ا�خغض. 

أ�غ�ا، جةطئ �قدي ت��ئ �ث�غش واتثة �طتضط أط� طتض�ئ ا�جاؤظ�ف. أط� ا��سظ شصث أغثت 7 أتض�م ����ةظ و�ط �ظصخ أي تضط.
 

ب��ب�، ا�صدغئ رصط 95 ��ظئ 2022 أطظ ا�ثو�ئ ا��س�وشئ �صدغئ "�سثغإ ص�ط ا��قم" 
شغ 24 غظ�غ� 2022 ظح�ت ختغ�ئ The guardian ا�ئ�غ��ظغئ طص�ق خت�غ� غاسطص �اس�ض ا��تاةجغظ �ص�ط ح�ذئ ا��قم �طاسثغإ طظ صئض
ا�ح�ذئ �تئ سظعان "«ظتظ ا�ا��غ»: غئثو أن ا�اخعغ� ا���ي �ط�ةغظ غزع� ا�اسثغإ شغ ط�ضج ح�ذئ ا�ص�ع�ة". واجاظث ا��ص�ل سط� طص��

ا��غثغع ط�ةض ج�ًا سئ� ��ب زظجاظئ، غزع� طتاةجغظ س�اة طظ ا�ثخ� إ�� أسط� وطسطصعن طظ حئضئ طسثظغئ طظ أذرسعط طبئائ �طش
�ععرعط. 

ظ�ئ ا�ح�ذئ ا��خ�غئ ا�عاصسئ وادسئ شئ�ضئ ا��غثغع �عثف ظح� ا�ح��س�ت وافض�ذغإ �اثعإ ا�ظغ��ئ ا�س�طئ شغ 15 شئ�اغ� 2022 شغ ظ�ج
ا��ة�ه �ئغ�ن �ضثغإ ��ص�� ا��غثغع ا����ب �سث صغ�طع� �اتصغص�ت داطئ 5 أغ�م.

�ط �قل ال5 أغ�م و�تثغثا شغ 6 شئ�اغ� 2022 إ�ص�ء ا�صئخ سط� ا�ّ�غثة/ رت�ب ظئغض طت�ث طة�عث ا�ئ��شئ طظ ا�س�� 36 س�ط�ً، وحصغصئ ابظغظ
طظ ا��اع�غظ سط� ذّطئ ا�صدّغئ، بّط ا���ؤع� ص��غً� ��ثة 20 غعطً� �سّ��ئ شغعط �طد�ب ا��ئ�ح تا� �ع�ت أط�م ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ�

شغ 27 شئ�اغ� وضح�ئ عثه ا�ت�دبئ سظ تئج ا���ض ��ط� ���ث (ا�ئ��س طظ ا�س�� 17 س�م) اتاغ�ذّغً� دا�ض ص�ط ح�ذئ ا�ّ�قم ط� ���شغظ
وصث �خ�دف و�عده ط� �خعغ� طص�� ا��غثغع، شاّط إدرا�� ��ظ ص���ئ ا��اع�غظ.

 أسطظئ ا�ظغ��ئ ا�س�طئ شغ �غ�ظع� أن تصغصئ ا�ت�دبئ عغ اجاغقء �سخ ا�����غظ سط� ع��ش طع�ب إ�� دا�ض ا��ةظ ت�إ إسا�اش�ت ا��ةغظ
ا�ثي أد�ض ا�ع��ش. وأ��شئ أن ا�����غظ ص�طعا ������ق سط� �خعغ� وظح� شغثغع غزع� �س��عط �طد�ب وا�اسثغإ �سث إخ��ئ أظ��عط "...

وأظعط أتثبعا إخ���ت ��ظ��عط �ص�� طسثظغئ �ات�غخ طظ آ��غظ دا�ض ا�ئقد و��ر�ع�، �تثاث زسجسئ شغع�، وإب�رة ا��اظ و�� ا�ح��س�ت
�ع� طظ �قل �خعغ� ا��ص�� ا��اثاول…" 

�ظ�ءا سط� �خ�غ� ا�ظغ��ئ، �تعل ا��ةظغ سطغعط إ�� �ظ�ة و�عظئ وطح�رضغظ �ة��سئ إرع��غئ و�عجسئ دا��ة ا��ع�م �اخض �صغئ ا��تاةجغظ
شغ ظ�ج ا�جظجاظئ وطظ وخطعط/ن ا��غثغع شغ ا�ث�رج. 

إظاعئ ا�صدغئ غعم 17 طظ ظعش�ئ� 2022 ��بعل 23 طاع��/ة أط�م ا�ثا��ة ا�ب�ظغئ إرع�ب ��تض�ئ �ظ�غ�ت ا�ص�ع�ة وصث صدئ عثه اف�غ�ة
����ةظ ا��آ�ث ل9 طاع�غظ طظ �غظعط ا��غثة رت�ب ظئغض طت�ث طة�عث و���ئ سح� س�ط� ل13 آ��غظ و��ج جظعات ��اعط واتث وإدراج

��غ� ا��اع�غظ/ات سط� صعا�ط ا�رع�ب.
إجاظ�دا سط� عثه ا�عاصسئ ظ�اظاب أن جظئ 2022 طبطئ خ�تئ �ثغثة طظ ص�� ا��ط��ت �ط�تاةجغظ/ات ط� �عاخض إظتغ�ز ا�صد�ء ��واغ�ت

وزارة ا�ثا�طغئ دون �ت� أو �ثصغص، �ض وا�ا��عغ طسع� ط�� غةسض �ع�ز ا�ح�ذئ �خط �ط�س�ر�غظ/ات و�قد �ط����غظ/ات، تا� سظث ظح�
ا�ث�غض سط� إر�ض�ب ��ا�ط �سثغإ وجعء طس�ططئ غاتعل ا��اد�ر إ�� طا�ط� سط� أطظ ا�ثو�ئ ��ئ�رضئ ا�صد�ء. 

 
 

3 افطظ غظ�غ طجاسط �س�ض طتاةج �طاسثغإ: "شغثغعع�ت ط�ئ�ضئ"
2 ‘We’re next’: Prisoner’s secret filming appears to show torture in Cairo police station, The Guardian 

4  �غ�ن ا�ظغ��ئ ا�س�طئ ا��خ�غئ
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را�س�، ا�تضط �تئج جئسئ أذ��ل ��ثة ��ج جظعات طظ صئض طتض�ئ ا��سظ
�عاخض أغد� ا��ت�ضط ا��خ�غئ ا�اح�غ طظ افذ��ل ا��صئعض سطغعط سط� �ط�غئ صد�غ� جغ�جغئ سط� ��ار ا��تئعجغظ سط� ذطئ صدغئ شخ

را�سئ. شصث أ�صئ ا��ط��ت ا��خ�غئ ا�صئخ سط� افذ��ل س��و غ�جغظ را�إ، طت�ث تئ�ره سغث طت�ث، سئثا��ت�ظ ر�غ� طخ��غ، طت�عد
طت�ث سغ�د، طش�زي ���ل طش�زي جعغطط، س��و سئثا��ت�ظ ات�ث وطت�ث ات�ث ت�جة �قل أتثاث شخ إساخ�م را�سئ، وطظ بط إدرا�عط

سط� ذطئ صدغئ ا�صدغئ 34150 ��ظئ 2015 �ظ�غ�ت طثغظئ ظخ� أول، وا��صغثة ��صط 2985 ��ظئ 2015 ضط� ح�ق ا�ص�ع�ة.
 �سث ط�ور ط� غص�ب طظ جئسئ أسعام �تثغثًا شغ 15 ظعش�ئ� 2020 صدئ ا��تض�ئ ��س�صئئ افذ��ل ا��ثر�غظ سط� ذطئ ا�صدغئ �غ��غً�

����ةظ (���ئ سح� س�طً�)، و�ا�رغت 5 غعظغع 2022 صدئ طتض�ئ ا�ظصخ ا��خ�غئ �تئج افذ��ل ��ج جظعات.
 

����ئ و�عخغ�ت
�ظ�ءا سط� ط� رخث�� �قدي طظ إظاع�ض�ت شغ تص افذ��ل وا�ظ��ء، غ�ضظظ� ا�جاظا�ج أن ا�ظز�م ا��خ�ي إسا�ث شغ ا��ظئ ا���رذئ أجطع��

ا��و�غظغ �طاسثغإ وجعء ا��س�ططئ شغ تص ا��صئعض سطغعط/عظ سط� �ط�غئ جغ�جغئ ضث�� ا��ت�ض��ت ا�اغ �ثغ�ع� عغ�ضض ا�ثو�ئ
���غصئ طاظ���ئ �غظ طت��� ا�ح�ذئ وإ�ع�ط�ت ا�ظغ��ئ وتضط ا�صد�ء. شصث حعثت جظئ 2022 ض���صاع� طظ ا��ظعات صد�غ� �سثغإ �ض

وذ�تئ إتثاع� طظ �قل طص�ذ� ط���ئ إ�� ا��أي ا�س�م سط� ��ار صدغئ �سثغإ ص�ط ا��قم، وطعاخطئ ا�ثو�ئ شغ إظاع�ك ا��ؤ�ت ا�عحئ
وسثم �عشغ� أي ت��غئ ص�ظعظغئ �عط/عظ �خعخ� ا��غثات وافذ��ل طع�عع عثا ا�اص�غ�، ط� ا�ظ�ب سط� ��� ا��ظعات ا����صئ شغ إ�قق

ا��ة�ل ا�س�م و�صعغخ ا�تصعق وا�ت�غ�ت.
إن ا�اح��� ا�ثي غخض تث ا�ا���ص �غظ جظعات ا��ط�ئ ا��غ�جغئ ا�ت��غئ غسئ� سط� إظاع��ع� طة��عئ ��غ� ا��اقش�ت ا��غ�جغئ

وافغثغع�ع�غئ ���تض افطظغ، شسظثط� �ةا�� ا��ط��ت شغ غث حث� أو �ع�ز واتث غضعن ا�ص�� ظاغةئ تا�غئ.
إن ظا��ب عثا ا�اص�غ� شغ سقصئ ���صئخ وا��ت�ض��ت وجعء ا��س�ططئ �سئ� سظ ت��ئ ا�صد�ء ا��خ�ي و�صغئ أ�عجة ا�ثو�ئ ا�اغ غظ� ا�ص�ظعن
ا��خ�ي وا�اح�غس�ت ا�ثو�غئ سط� و�عب إجاصق�غاع� إق أظع� شغ ا�تصغصئ �سغح ت��ئ طظ ا�ائسغئ ا�ا�طئ �ط�ط�ئ ا�اظ�غثغئ وعثا ط� غتعل

دون تخعل أي �ع�� ظتع �ظ�ء دغ�ص�اذغ شغ طخ� ت��غ�.
ضث�� ظ�اظاب أن ا�ثو�ئ �ثض �عا�ئع� ا��حثد شغ ت��غئ أرواح افش�اد ا��ت�وطغظ طظ تصعصعط وعثا ط� غظح� اشا�ا�� ���آو�غئ ا�ثو�ئ

سظ ضض ط� غتثث شغ تص ا��تاةجغظ/ات طظ �سثغإ وإع��ل ذئغ ووشغ�ت دا�ض أط�ضظ ا�تاة�ز.
 

ا�اعخغ�ت : 
إجاظ�ًدا سط� ا��س�غ�ت ا�ّاغ �ّط ذض�ع� شغ عثا ا�ّاص�غ�، �ظ�حث طظّز�ئ �قدي ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ ���ّاسةغض شغ:

-    ا��خ�دصئ سط� ا��س�عثات ا�ّثو�ّغئ ا��اسّطصئ �ت��غئ و���ن تصعق ا�ظ��ن 
-    �ة�غط ا����ء ا�ص��ي وإسائ�ره ���� طظ ��وب ا�ّاسثغإ 

-    إ�جام ا�صد�ة ���اصئئ ح�سّغئ إ��اءات ا�صئخ وا��ت��� صئض ا�ثعض شغ افخض
-    �ثسغط ص�ظعن ا�ّ��ض ��دوات رص��ئ ذات ش�سطغئ

-    ا�س�ض سط� إظح�ء ا�غئ سثا�ئ إظاص��غئ صعاطع� ط�ا�سئ أتض�م ا��تاةجغظ/ات دون إر�ض�ب ��ا�ط 
-    س�ض ا�ثو�ئ ا��خ�غئ سط� ���ن إجاصق�غئ ا��ط� وسطعغئ ا�ص�ظعن �اعشغ� سثا�ئ ظ�شثة وتصغصغئ 

-    إذقق ج�اح جةظ�ء/ات ا�ّ�أي ط� �عشغ� آ�ّغ�ت �س�دة ا�ّا�عغض وا�دط�ج شغ ا��ةا��
 

 
 
 
 
 

25 غظ�غ� 2023



ا��طتص ا�ص�ظعظغ
 

غاظ�ول عثا ا��طتص ا�ص�ظعظغ ا�ّا�ج�ظئ ا�ص�ظعظّغئ ا�ّاغ طظ ا���ا�ض أن �ت�غ تصعق وت�ّغ�ت ا��عاذظ/ة ا��خ�ي/ة، �ثًءا طظ �تزئ ا�صئخ
وأجج ا��ت�ض�ئ ا�س�د�ئ وخعق �تصعق ا��تاةجغظ/ات دا�ض ا�ّ�ةعن ا��خ�ّغئ. �ط �ظزغط عثا ا��طتص �ثاغئ طظ ا�ّثجاعر ا��خ�ي بط

ا��س�عثات وا�صعاظغظ ا�ّثو�غئ وأ�غً�ا ا�صعاظغظ ا�عذظّغئ ا��اسّطصئ �اظزغط ا�ّ�ةعن. 
 

ا�ّثجاعر ا��خ�ي
ا���دة 52 : ا�اسثغإ �ة�غ� خعره وأحض���، ��غ�ئ ق ��ص� ���اص�دم.

ا���دة 54 : ا�ت�غئ ا�حثخغئ تص ذئغسغ, وعغ طخعظئ ق ��ج، وشغ�� سثا ت��ئ ا�اطئج، ق غةعز ا�صئخ سط� أتث، أو ��اغح�، أو تئ�� أو
�صغغث ت�غا� ��ي صغث إق ��ط� صد��غ ط�ئإ غ�اطجط� ا�اتصغص. 

وغةإ أن غئطس شعًرا ضض طظ �صغث ت�غا� ��جئ�ب ذ��، وغت�ط �تصعص� ضا��ئ، وغ�ضظ طظ اق�خ�ل �ثوغ� و ��ت�طغ� شعًرا، وأن غصثم إ��
جط�ئ ا�اتصغص �قل أر�� وسح�غظ ج�سئ طظ وصئ �صغغث ت�غا�. 

وق غئثأ ا�اتصغص طس� إق شغ تدعر طت�طغ�، ش�ن �ط غضظ �� طت�م، ظثب �� طت�م، ط� �عشغ� ا����سثة ا�قزطئ �ثوي ا�س�صئ، وشًص�
�ق��اءات ا��ص�رة شغ ا�ص�ظعن. 

و�ضض طظ �صغث ت�غا�، و�شغ�ه، تص ا�ازطط أط�م ا�صد�ء طظ ذ�� ا���اء، وا��خض شغ� �قل أجئعع طظ ذ�� ا���اء، وإق و�إ ا�ش�اج سظ�
شعرًا. 

وغظزط ا�ص�ظعن أتض�م ا�تئج اقتاغ�ذ�، وطث��، وأجئ���، وت�قت اجاتص�ق ا�اسعغخ ا�ثى �طاجم ا�ثو�ئ ��دا�� سظ ا�تئج اقتاغ�ذ�، أو سظ
�ظ�غث سصع�ئ خثر تضط ��ت ���ش�ء ا�تضط ا��ظ�ثة ��ع�ئ�.

وش� ��غ� افتعال قغةعز طت�ض�ئ ا��اعط ش� ا�ة�ا�ط ا�ا� غةعز ا�تئج شغع� إق �تدعر طت�م طعضض أو 
ٌطظاثب.

ا���دة 55 : ضض طظ غصئخ سطغ�، أو غتئج، أو �صغث ت�غا� �ةإ طس�ططا� ��� غت�ر سطغ� ض�اطا�، وق غةعز �سثغئ�، وق ��عغئ�، وق إض�اع�،
وق إغثاؤه �ثظًغ� أو طسظعًغ�، وق غضعن تةجه، أو تئ�� إق ش� أط�ضظ طثخخئ �ث�� ق�صئ إظ��ظًغ� وختغ�ً، و�طاجم ا�ثو�ئ �اعشغ� وج��ض ا���تئ

�فحث�ص ذوي ا�س�صئ. 
وطث���ئ ح�ء طظ ذ�� ��غ�ئ غس�صإ ط��ضئع� وشص� �طص�ظعن. 

و�ط�اعط تص ا�خ�ئ. وضض صعل غبئئ أظ� خثر طظ طتاةج �تئ وذ�ة حغء ط�� �صثم، أو ا�اعثغث �حغء طظ�، غعثر وق غسعل سطغ�.
ا���دة 56 : ا��ةظ دار إخقح و��عغض. �ثد� ا��ةعن وأط�ضظ اقتاة�ز �قح�اف ا�صد��غ، وغتز� شغع� ضض ط� غظ�شغ ض�اطئ ا�ظ��ن، أو

غس�ض ختا� �طث��. وغظزط ا�ص�ظعن أتض�م إخقح و��عغض ا��تضعم سطغعط، و�غ�غ� جئض ا�تغ�ة ا�ض�غ�ئ �عط �سث ا�ش�اج سظعط.
ا���دة 57 : "�طتغ�ة ا�ث�خئ ت�طئ، وع� طخعظئ ق ��ج. 

و�ط��اجقت ا�ئ�غثغئ، وا�ئ�صغئ، وا��ضا�وظغئ، وا��ت�دب�ت ا�ع���غئ، و�غ�ع� طظ وج��ض اق�خ�ل ت�طئ، وج�غاع� طض�ع�ئ، وق �ةعز
طخ�در�ع�، أو اقذقع سطغع�، أو رص��اع� إق ��ط� صد��� ط�ئإ، و��ثة طتثدة، وش� افتعال ا�اغ غئغظع� ا�ص�ظعن. ض�� �طاجم ا�ثو�ئ �ت��غئ

تص ا��عاذظغظ ش� اجاثثام وج��ض اق�خ�ل ا�س�طئ �ض�شئ أحض��ع� ، وق غةعز �س�غطع� أو وص�ع� أو ت�ط�ن ا��عاذظغظ طظع�، �حضض
�س���، وغظزط ا�ص�ظعن ذ��.

ا���دة 58 : �ط�ظ�زل ت�طئ، وشغ�� سثا ت�قت ا�ث��، أو اقجاش�بئ ق غةعز د�ع�ع�، وق ��اغحع�، وق ط�اصئاع� أو ا�اظخئ سطغع� إق ��ط�
صد��غ ط�ئإ، غتثد ا��ض�ن، وا�اعصغئ، وا�ش�ض طظ�، وذ�� ضط� شغ افتعال ا��ئغظئ شغ ا�ص�ظعن، و���ضغ�غئ ا�اغ غظ� سطغع�، وغةإ �ظئغ�

طظ شغ ا��ظ�زل سظث د�ع�ع� أو ��اغحع�، وإذقسعط سط� افط� ا�خ�در شغ عثا ا�ح�ن.
ا���دة 59 : ا�تغ�ة ا�طظئ تص �ضض إظ��ن، و�طاجم ا�ثو�ئ �اعشغ� افطظ وا����ظغظئ ��عاذظغع�، و�ضض طصغط سط� أرا�غع�.

ا���دة 60 : �ة�ث ا�ظ��ن ت�طئ، واقساثاء سطغ�، أو �حعغع�، أو ا�ا�بغض ��، ��غ�ئ غس�صإ سطغع� ا�ص�ظعن. وغتز� اق�ة�ر ��سد���، وق غةعز
إ��اء أغئ �ة��ئ ذئغئ، أو سط�غئ سطغ� �شغ� ر��ه ا�ت� ا��عبص، ووشصً� �فجج ا���اص�ة شغ طة�ل ا�سطعم ا��ئغئ، سط� ا�ظتع ا�ثي غظز��

ا�ص�ظعن.
ا���دة 65 : ت�غئ ا��ض� وا��أي طض�ع�ئ. و�ضض إظ��ن تص ا�اسئغ� سظ رأغ� ���صعل، أو ���ضا��ئ، أو ���اخعغ�، أو �غ� ذ�� طظ وج��ض ا�اسئغ�

وا�ظح�. 
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ا���دة 70 : ت�غئ ا�خت�شئ وا��ئ�سئ وا�ظح� ا�عرصغ وا����غ وا����عع وا��ضا�وظغ طض�ع�ئ، و�ط�خ�غغظ طظ أحث�ص ذئغسغئ أو اسائ�رغئ،
س�طئ أو ��خئ، تص ططضغئ وإخثار ا�ختش وإظح�ء وج��ض ا�سقم ا����غئ وا����عسئ، ووج��� ا�سقم ا��ص�غ. و�خثر ا�ختش ��ة�د

ا����ر سط� ا�ظتع ا�ثي غظز�� ا�ص�ظعن. وغظزط ا�ص�ظعن إ��اءات إظح�ء و��ط� طت��ت ا�ئ� ا�ذاسغ وا����غ وا�ختش ا��ضا�وظغئ.
ا���دة 71 : غتز� ��ي و�� ش�ض رص��ئ سط� ا�ختش ووج��ض ا�سقم ا��خ�غئ أو طخ�در�ع� أو وص�ع� أو إ�قصع�. وغةعز اجابظ�ء ش�ض

رص��ئ طتثدة سطغع� شغ زطظ ا�ت�ب أو ا�اسئؤئ ا�س�طئ. وق �عص� سصع�ئ ج��ئئ �طت�غئ شغ ا�ة�ا�ط ا�اغ ���ضإ ���غص ا�ظح� أو ا�سقظغئ، أط�
ا�ة�ا�ط ا��اسطصئ ���ات�غخ سط� ا�سظش أو ���ا�غغج �غظ ا��عاذظغظ أو ����سظ شغ أس�اض افش�اد، شغتثد سصع���ع� ا�ص�ظعن.

ا���دة 73 : �ط�عاذظغظ تص �ظزغط اق�ا��س�ت ا�س�طئ، وا��عاضإ وا�از�ع�ات، و��غ� أحض�ل اقتاة���ت ا��ط�غئ، �غ� ت�ططغظ جقتً� طظ أي
ظعع، �����ر سط� ا�ظتع ا�ثي غظز�� ا�ص�ظعن. وتص اق�ا��ع ا�ث�ص جط�غً� طض�عل، دون ا�ت��ئ إ�� إ���ر ج��ص، وق غةعز ����ل افطظ

تدعره أو ط�اصئا�، أو ا�اظخئ سطغ�.
ا���دة 79 : �ضض طعاذظ ا�تص شغ �ثاء ختغ وض�ف، وط�ء ظزغش، و�طاجم ا�ثو�ئ �ا�طغظ ا��عارد ا�شثا�غئ �ط�عاذظغظ ض�شئ. ض�� �ض�ض
ا��غ�دة ا�شثا�غئ �حضض ط�اثام، و�د�ظ ا�ت��ظ سط� ا�اظعع ا�ئغع�ع�غ ا�جراسغ وأخظ�ف ا�ظئ���ت ا��تطغئ �طت��ظ سط� تصعق اف�غ�ل.

ا���دة 80 : غسث ذ�ًق ضض طظ �ط غئطس ا�ب�طظئ سح�ة طظ س��ه، و�ضض ذ�ض ا�تص شغ اجط وأوراق بئع�غئ، و��سغط إ�ئ�ري طة�ظغ، ورس�غئ
ختغئ وأج�غئ أو �ثغطئ، و�شثغئ أج�جغئ، وط�وى آطظ، و���غئ دغظغئ، و�ظ�غئ و�ثاظغئ وطس�شغئ. و�ض�ض ا�ثو�ئ تصعق افذ��ل ذوي ا�س�صئ
و��عغطعط واظثط��عط شغ ا��ةا��. و�طاجم ا�ثو�ئ ��س�غئ ا���ض وت��غا� طظ ��غ� أحض�ل ا�سظش وا�ج�ءة وجعء ا��س�ططئ واقجاشقل
ا�ةظ�غ وا�اة�ري. �ضض ذ�ض ا�تص شغ ا�اسطغط ا��ئض� شغ ط�ضج �ط��ع�ئ تا� ا���دجئ طظ س��ه، وغتز� �حشغض ا���ض صئض �ة�وزه جظ
إ���م ا�اسطغط افج�جغ، ض�� غتز� �حشغط� شغ افس��ل ا�اغ �س��� �طث��. ض�� �طاجم ا�ثو�ئ ��ظح�ء ظز�م صد��غ ��ص ��فذ��ل ا��ةظغ

سطغعط، وا�حععد. وق غةعز ط��ء�ئ ا���ض �ظ��غً� أو اتاة�زه إق وشصً� �طص�ظعن و�ط�ثة ا��تثدة شغ�. و�عش� �� ا����سثة ا�ص�ظعظغئ، وغضعن
اتاة�زه شغ أط�ضظ طظ�جئئ وطظ�خطئ سظ أط�ضظ اتاة�ز ا�ئ��شغظ. و�س�ض ا�ثو�ئ سط� �تصغص ا��خطتئ ا��دط� �ط��ض شغ ض�شئ ا���اءات

ا�اغ �اثث تغ���.
ا��س�عثات ا�ّثو�ّغئ: ا�ّ���صّغئ ا�ّثو�ّغئ �ت��غئ ��غ� افحث�ص طظ ا����ء ا�ص��ي

ا���دة 1 : 
1. ق غةعز �س�غخ أي حث� �ق���ء ا�ص��ي.

2. ق غةعز ا�اثرع ��ي ��ف اجابظ��غ ض�ن، جعاء �سطص افط� �ت��ئ ت�ب أو ا�اعثغث ��ظثقع ت�ب، أو ��ظسثام اقجاص�ار ا��غ�جغ ا�ثا�طغ، أو
��غئ ت��ئ اجابظ�ء أ��ى، �ائ�غ� اق���ء ا�ص��ي.    

ا���دة 2 : "ف��اض عثه اق���صغئ، غصخث �  ”اق���ء ا�ص��ي“ اقساص�ل أو اقتاة�ز أو اق�ا��ف أو أي حضض طظ أحض�ل ا�ت�ط�ن طظ ا�ت�غئ
غاط سط� أغثي طع��غ ا�ثو�ئ، أو أحث�ص أو طة�عس�ت طظ افش�اد غاخ�شعن ��ذن أو دسط طظ ا�ثو�ئ أو ��عاشصاع�، وغسصئ� رشخ اقسا�اف

�ت�ط�ن ا�حث� طظ ت�غا� أو إ���ء طخغ� ا�حث� ا��ثا�غ أو طض�ن و�عده، ط�� غت�ط� طظ ت��غئ ا�ص�ظعن."
ا���دة 5 : "�حضض ط��رجئ اق���ء ا�ص��ي ا�س�طئ أو ا��ظعةغئ ��غ�ئ �ث ا�ظ��ظغئ ض�� �ط �س�غ�ع� شغ ا�ص�ظعن ا�ثو�غ ا���ئص

و��اائ� ا�سعاصإ ا��ظخعص سطغع� شغ ذ�� ا�ص�ظعن."
 

ا��س�عثات ا�ّثو�ّغئ: إّ���صّغئ طظ�عدئ ا�ّاسثغإ و�غ�ه طظ ��وب ا��س�ططئ أو ا�سصع�ئ ا�ص�جغئ أو ا�قّإظ��ظّغئ أو
ا��عغظئ

ا���دة 1 : 
1- ف��اض عثه اق���صغئ،غصخث '���اسثغإ ' أى س�ض غظاب سظ� أ�ط أو سثاب حثغث ،��ثغ� ض�ن أم سصطغ�،غطتص س�ثا �حث� ط� �صخث

ا�تخعل طظ عثا ا�حث�،أو طظ حث� ب���،سط� طسطعط�ت أو سط� اسا�اف ،أو طس�صئا� سط� س�ض ار�ضئ� أو غحائ� شغ اظ� ار�ضئ� ،عع أو
حث� ب��� أو�ثعغ�� أو ار��ط� عع أو أى حث� ب��� - أو سظثط� غطتص طبض عثا اف�ط أو ا�سثاب فى جئإ غصعم سط� ا�ا�غغج اغ� ض�ن

ظعس�،أو غت�ض سطغ� أو غعاشص سطغ� أو غ�ضئ سظ� طع�ش رج�غ أو أي حث� غاخ�ف �خ�ا� ا��ج�غئ وق غاد�ظ ذ�� اف�ط أو ا�سثاب
ا�ظ�حأ شص� سظ سصع��ت ص�ظعظغئ أو ا��قزم �عثه ا�سصع��ت أو ا�ثي غضعن ظاغةئ س��غئ �ع�.

2- ق �ثض عثه ا���دة ��ى خ� دو�� أو �ح�غ� وذظ� غاد�ظ أو غ�ضظ أن غاد�ظ أتض�ط� ذات ��ئغص أح�ض.
ا���دة 2 :

1- �اثث ضض دو�ئ ذ�ف ا��اءات �ح�غسغئ أو ادارغئ أو صد��غئ شس��ئ أو أغئ ا��اءات أ��ى ��ظ� أس��ل ا�اسثغإ شغ أى اصطغط غثد�
ق�اخ�خع� ا�صد���.

2- ق غةعز ا�اثرع ��غئ ��وف اجابظ��غئ اغ� ض�ظئ، جعاء أض�ظئ عثه ا�ز�وف ت��ئ ت�ب أو �عثغثا ���ت�ب أو سثم اجاص�ار جغ�جغ دا�ط� أو
اغئ ت��ئ طظ ت�قت ا��عارئ ا�س�طئ اق��ى ض�ئ�ر �طاسثغإ.

3- ق غةعز ا�اثرع ��فواط� ا�خ�درة سظ طع��غظ أسط� ط��ئئ أو سظ جط�ئ س�طئ ض�ئ�ر �طاسثغإ.
ا���دة 11 : �ئص� ضض دو�ئ صغث اقجاس�اض ا��ظزط صعاسث اقجاةعاب،و�سطغ���� وأج��غئ� وط��رج���، وضث�� ا�ا��غئ�ت ا��اسطصئ �تةج

وطس�ططئ اقحث�ص ا�ثغظ �س��عا فى حضض طظ احض�ل ا�اعصغش أو اقساص�ل أو ا��ةظ شغ أى اصطغط غثد� �عقغاع� ا�صد��غئ، وذ�� �صخث
طظ� تثوث أى ت�قت �سثغإ.

 
 

 

25 غظ�غ� 2023



ا���دة 12 : �د�ظ ضض دو�ئ ذ�ف صغ�م جط���ع� ا��ثاخئ ����اء �تصغص ج�غ� وظجغ� ضط�� و�ثت أجئ�ب طسصع�ئ �ثسع إ�� اقساص�د ��ن
س�ق طظ أس��ل ا�اسثغإ صث ار�ضإ شغ أى طظ اقص��غط ا�ث��سئ �عقغاع� ا�صد��غئ.

ا���دة 13 : �د�ظ ضض دو�ئ ذ�ف فى ش�د غثس� ��ظ� صث �س�ض �طاسثغإ شغ أى اصطغط غثد� �عقغاع� ا�صد��غئ، ا�تص شغ أن غ�ش� حضعى
إ�� جط���ع� ا��ثاخئ وشغ �ظز� عثه ا��ط��ت شغ ت��ا� سط� و�� ا���سئ و�ظجاعئ. وغظئش� ا�ث�ذ ا�ث�عات ا�قزطئ �د��ن ت��غئ طصثم

ا�حضعى وا�حععد طظ ض�شئ أظعاع ا��س�ططئ ا��غؤئ أو ا�اثعغش ظاغةئ �حضعاه أو فى أد�ئ �صثم.
ا���دة 15 : �د�ظ ضض دو�ئ ذ�ف سثم ا�جاحع�د ��غئ أصعال غبئئ أظ� �ط ا�دقء �ع� ظاغةئ �طاسثغإ ضث�غض شغ أغئ إ��اءات، إق اذا ض�ن

ذ�� �ث حث� طاعط ��ر�ض�ب ا�اسثغإ ضث�غض سط� ا�دقء �عثه اقصعال.
ا���دة 16 :

1- �اسعث ضض دو�ئ ذ�ف ��ن ��ظ�،شغ أى اصطغط غثد� �عقغاع� ا�صد��غئ تثوث أى أس��ل أ��ى طظ أس��ل ا��س�ططئ أو ا�سصع�ئ ا�ص�جغئ أو
ا�قإظ��ظغئ أو ا��عغظئ ا�اغ ق �خض إ�� تث ا�اسثغإ ض�� تثد�� ا���دة 1، سظثط� غ��ضإ طع�ش س�عط� أو حث� آ�� غاخ�ف �خ�ئ رج�غئ

عثه اقس��ل أو غت�ص سط� ار�ض��ع�، أو سظثط� �اط ��عاشصئ أو ��ضع�� سطغع�. �ظ�ئص �ع�� ��ص اق�اجط�ت ا�عاردة شغ ا��عاد
10،11،12،13 وذ�� ��قجاس��ئ سظ اقح�رة إ�� ا�اسثغإ ��قح�رة إ�� �غ�ه طظ ��وب ا��س�ططئ أو ا�سصع�ئ ا�ص�جغئ أو ا�قإظ��ظغئ أو

ا��عغظئ .
2- ق�ثض أتض�م عثه اق���صغئ ��تض�م أى خ� دو�� آ�� أو ص�ظعن وذظ� غتز� ا��س�ططئ أو ا�سصع�ئ ا�ص�جغئ أو ا�قإظ��ظغئ أو ا��عغظئ أو

غاخض �ا�طغط ا��ة�طغظ أو ذ�دعط.
 

ا�صعاظغظ ا�ّثو�ّغئ : صعاسث افطط ا��ّاتثة ا�ّظ�عذ�ّغئ ا�ّثظغ� ��س�ططئ ا�ّ�ةظ�ء 
طئ ضئح�. وق غةعز إ�د�ع أّيِ جةغظ �طاسثغإ أو ا��س�ططئ أو ا�ص�سثة 1: ُغس�َطض ضضُّ ا��ةظ�ِء ��قتا�ام ا�عا�إ �ض�اطاعط وصغ�اعط ا��ا�خِّ

.�� �ً� � �ة�غ� ا��ةظ�ء ت��غئ طظ ذ�� ضط�، وق غةعز ا�اثرُّع ��ّيِ ��وف ��سائ�رع� ط�عِّ ا�سصع�ئ ا�ص�جغئ أو ا�قإظ��ظغئ أو ا��عغظئ، وُ�عشَّ
ار شغ ��غ� افوص�ت.  طغ ا�ثثط�ت وا�جوَّ وغةإ ���ن جقطئ وأطظ ا��ةظ�ء وا��ع��غظ وطصثِّ

ا�ص�سثة 2:
1 - ُ��ئَّص عثه ا�صعاسث �خعرة تغ�دغئ. وق غةعز أن غضعن عظ��� ��غغج شغ ا��س�ططئ ��ئإ ا�س�ق أو ا�طعن أو ا�ةظج أو ا�طشئ أو ا�ثغظ، أو

ا��أي ا��غ�جغ أو �غ� ا��غ�جغ، أو ا��ظح� ا�صعطغ أو اق�ا��سغ، أو ا�ب�وة، أو ا��ع�ث أو أّيِ و�ٍ� آ��. وُ�تاَ�م ا��ساصثات ا�ثغظغئ وا��ئ�دئ
اف�قصغئ �ط�ةظ�ء.

2 - �شغئ ��ئغص طئثأ سثم ا�ا�غغج شغ ا����رجئ ا�س�طغئ، ���ث إدارات ا��ةعن شغ اقسائ�ر اقتاغ���ت ا���دغئ �ط�ةظ�ء، و�خعخً� ا��ؤ�ت
اف�سش شغ �غؤ�ت ا��ةعن. وطظ ا�قزم ا�ِّث�ذ �ثا�غ� �ت��غئ و�سجغج تصعق ا��ةظ�ء ذوي اقتاغ���ت ا�ث�خئ، وغةإ أقَّ ُغظز� إ�� �ط� ا�اثا�غ�

سط� أظع� �ثا�غ� �ظ�عي سط� ��غغج.
� ا�ص�سثة 3: إنَّ ا�تئج و�غ�ه طظ ا�اثا�غ� ا�اغ ��دغ إ�� سجل افحث�ص سظ ا�س��ط ا�ث�ر�غ �ثا�غ� طآ��ئ طظ تغ� إظع� ��طإ ا���د تصَّ
شغ �ص�غ� طخغ�ه �ت�ط�ظ� طظ ت�ِّغا�. و�ث�� ق غظئشغ �ظز�م ا��ةعن، إقَّ شغ تثود طئ�ِّرات ا�سجل أو ا�ت��ظ سط� اقظدئ�ط، أن غ��صط طظ

ا��س�ظ�ة ا��قزطئ ��بض عثه ا�ت�ل.
ا�ص�سثة 12:

1 - تغب�� و�ثت زظجاظ�ت أو ��ف ش�دغئ �طظعم، ق غةعز أن غع�� شغ ا�عاتثة طظع� أضب� طظ جةغظ واتث �غًق. ش�ذا تثث فجئ�ب اجابظ��غئ،
ئ، أن ا�ُ��َّت ا�دارة ا���ضجغئ �ط�ةعن إ�� ا�ث�وج سظ عثه ا�ص�سثة، ُغا��دى و�� جةغظغظ ابظغظ شغ زظجاظئ أو ��شئ ض�قضاز�ظ ا��آصَّ

ش�دغئ.
2 - تغب�� ُ��اثَثم ا��ع���، غةإ أن غحشطع� جةظ�ء ُغثا�رون �سظ�غئ طظ تغ� صثر�عط سط� ا�اس�ح� شغ عثه ا�ز�وف. وغةإ أن غزضَّ

عآقء �غًق �تئ رص��ئ ط�ا��ة طق��ئ ��ئغسئ ا��آج�ئ.
ة قجاثثام ا��ةظ�ء، وق جغ�� تة�ات ا�ظعم �غًق، ��غ� ا��ا�طَّئ�ت ا�ختغئ، ط� ا�ت�ص سط� ط�اس�ة � �ة�غ� ا�ش�ف ا��سثَّ ا�ص�سثة 13: ُ�عشَّ

خئ �ضضِّ جةغظ وا���ءة وا�اثشؤئ وا�اععغئ. ا�ز�وف ا��ظ��غئ، و�خعخً� طظ تغ� تةط ا�ععاء وا����تئ ا�ثظغ� ا��ثخَّ
ا�ص�سثة 14: شغ أّيِ طض�ن غضعن سط� ا��ةظ�ء شغ� أن غسغحعا أو غس�طعا:

ئًئ سط� ظتع ظ ا��ةظ�ء طظ اجاثثام ا�دعء ا��ئغسغ شغ ا�ص�اءة وا�س�ض، وأن �ضعن ط�ضَّ (أ) غةإ أن �ضعن ا�ظعاشث طظ اق�ِّ��ع �تغ� ��ضِّ
غاغ� د�عل ا�ععاء ا�ظصغ جعاء ُو�ثت �ععغئ خظ�سغئ َأْم ق؛

(ب) غةإ أن �ضعن ا���ءة ا�خظ�سغئ ض�شغًئ �ا�ضغظ ا��ةظ�ء طظ ا�ص�اءة وا�س�ض دون إرع�ق ظز�عط.
ا�ص�سثة 15: غةإ أن �ضعن ا���اتغخ ض�شغئ �ا�ضغظ ضضِّ جةغظ طظ صد�ء ت����� ا��ئغسغئ سظث ا�د�ورة و�خعرة ظزغ�ئ وق�صئ.

� ط�اشص اقجات��م واق�ا��ل ���ثش �تغ� غضعن شغ طصثور ضضِّ جةغظ وط��و�ً� سطغ� أن غ�اتطَّ أو غشا�ض، ا�ص�سثة 16: غةإ أن �اعشَّ
�ثر�ئ ت�ارة طاضغِّ�ئ ط� ا��صج، ���صثر ا�ثي �ا�طَّئ� ا�ختئ ا�س�طئ �ئسً� �ط�خض وا��عص� ا�ةش�اشغ �ط�ظ�صئ، سط� أقَّ غصضَّ ذ�� سظ ط�ة

واتثة شغ افجئعع شغ طظ�خ طساثل.
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ا�ص�سثة 18:
� �عط ا���ء وط� �ا�طَّئ� ا�ختئ وا�ظز�شئ طظ 1 - غةإ أن ُ��َ�ض سط� ا��ةظ�ء ا�سظ�غئ �ظز�شاعط ا�حثخغئ، وطظ أ�ض ذ�� غةإ أن ُغعشَّ

أدوات.
د ا��ةظ ���ا�عغقت ا�قزطئ �طسظ�غئ ���حس� 2 - �شغئ ��ضغظ ا��ةظ�ء طظ ا�ت��ظ سط� طزع� طظ�جإ غ��سثعط سط� اتا�ام ذوا�عط، غجوَّ

وا�ثصظ، و�ا�ح �طثضعر إطض�ظغئ ا�تقصئ ��ظاز�م.
ا�ص�سثة 22:

� إدارة ا��ةعن �ضض جةغظ، شغ ا���س�ت ا��سا�دة، و�ئئ ذس�م ذات صغ�ئ �ثا�غئ ض�شغئ �طت��ظ سط� ختا� وصعاه، �غِّثة ا�ظعسغئ 1 - �عشِّ
وت�ظئ ا�سثاد وا�اصثغط.

� �ضض جةغظ إطض�ظغئ ا�تخعل سط� ط�ء خ��� �طح�ب ضطَّ�� اتا�ج إ�غ�. 2 - ُ�عشَّ
ا�ص�سثة 24:

1 - �اع�َّ� ا�ثو�ئ ط�آو�غئ �عشغ� ا��س�غئ ا�ختغئ �ط�ةظ�ء. وغظئشغ أن غتخض ا��ةظ�ء سط� ظ�ج ط�اعى ا��س�غئ ا�ختغئ ا��ا�ح شغ
ا��ةا��، وغظئشغ أن غضعن �عط ا�تصُّ شغ ا�تخعل سط� ا�ثثط�ت ا�ختغئ ا�د�ورغئ طةَّ�ظً� ودون ��غغج سط� أج�س و�سعط ا�ص�ظعظغ.

ط ا�ثثط�ت ا�ختغئ طظ �قل سقصئ وبغصئ ���دارة ا�س�طئ �طختئ ا�س�عطغئ و���غصئ �دَ�ظ اجا��ارغئ ا�سقج وا��س�غئ، ��� 2 - غظئشغ أن ُ�ظزَّ
رات. ض وافط�اض ا�ُ�سثغئ اف��ى، وضث�� اقر�ع�ن �ط�ثثِّ شغ ذ�� شغ�� غث�ُّ شغ�وس ظص� ا��ظ�سئ ا�ئح�غئ وا��ُّ

ا�ص�سثة 25:
1 - غةإ أن غضعن شغ ضضِّ جةظ دا��ة �ثثط�ت ا��س�غئ ا�ختغئ طضطَّ�ئ �اصغغط ا�ختئ ا�ئثظغئ وا�سصطغئ �ط�ةظ�ء و�سجغجع� وت��غاع�
و�ت�غظع�، ط� إغقء اعا��م ��ص �ط�ةظ�ء ا�ثغظ �ثغعط اتاغ���ت إ�� رس�غئ ختغئ ��خئ أو غس�ظعن طظ طح�ضض ختغئ �سعق إس�دة

��عغطعط.
طغظ ا�ثغظ غس�طعن ��جاصق�غئ خ�ت غدطُّ سثدًا ض�شغً� طظ افش�اد ا��آعَّ د ا�اثخُّ 2 - �ا��َّش دا��ة �ثط�ت ا��س�غئ ا�ختغئ طظ ش�غص طاسثِّ

ض. إضطغظغضغئ ��طئ، و�دطُّ ط� غض�غ طظ �ئــ�ة شــغ سطط ا�ظ�ــج وا��ــإ ا�ظ��ــغ. وغةــإ أن ُ�ا�ح �ضضِّ جةغظ �ثط�ت ذئغإ أجظ�ن طآعَّ
ا�ص�سثة 27:

� ا��ةظ�ء ا�ثغظ �ا�طَّإ ت�ق�عط سظ�غًئ 1 - َ�ض�ض ��غ� ا��ةعن إطض�ظغئ ا�تخعل ا��عري سط� ا��س�غئ ا��ئغئ شغ ا�ت�قت ا�س��طئ. أطَّ
� شغ ا��ةظ دا��ة �ثط�ت ذئِّغئ خئ أو إ�� ط�اح�غ�ت طثظغئ. وطظ ا�عا�إ، تغظ �اعشَّ خئ أو ��اتئ شغظصطعن إ�� طآج��ت طاثخِّ طاثخِّ
دًة ��� غض�غ طظ ا��ع��غظ وا��سثات �اعشغ� �ثط�ت ا�سقج وا��س�غئ ا��ظ�جئئ ��خئ �� �حا�ض سط� ط�اشص ط�اح��، أن �ضعن طجوَّ

�ط�ةظ�ء ا�ُ�ت��غظ إ�غع�.
2 - ق غةعز إقَّ ق�اخ�خغغ ا��س�غئ ا�ختغئ ا���آو�غظ ا�ث�ذ ص�ارات إضطغظغضغئ، وق غةعز ��ع��غ ا��ةعن �غ� ا��ئِّغغظ إ�ش�ء �ط� ا�ص�ارات

وق �ة�عطع�.
ا�ص�سثة 51: ق ُغ�اثَثم ا�ا�اغح �طات�ُّش ��ةغظ أو �ثعغ�� أو ا�ا��ُّض دون داع سط� �خعخغا�. و�تا�ر إدارة ا��ةظ، ف��اض ا����ء�ئ،

��ةقت طظ�جئئ �صغَّث شغع� إ��اءات ا�ا�اغح، و�خعخً� إ��اءات ��اغح ا�ة�ث ا�س�ري و��اغح �ة�وغش ا�ة�ط و��اغح ا�جظ�زغــظ، وضث��
أجئــ�ب عثه ا���اءات، وععغ�ت ا�ص���غظ سطغع�، وأيُّ ظا��ب ُغ�ِ�� سظع� ا�ا�اغح.

ا�ص�سثة 58:
1 - ُغ�َ�� �ط�ةظ�ء، شغ �ض ا��ص��ئ ا�د�ورغئ، ��ق�خ�ل ��ج��عط وأخثص��عط سط� شا�ات طظاز�ئ سط� ا�ظتع ا�ا��غ:

(أ) �����اجطئ ضا��ًئ، وتغب�� غضعن طا�ت�ً، ��جاثثام وج��ض اق�خ�ل وا�عج��ض ا��ضا�وظغئ وا��ص�غئ و�غ�ع�؛
(ب) ��جاصئ�ل ا�جغ�رات.

2 - تغب�� ُغ�َ�� ���جغ�رات ا�جو�غئ، ُغ�ئَّص عثا ا�تص دون ��غغج، وُ�ا�ح �ط�ةغظ�ت إطض�ظغئ ط��رجئ عثا ا�تص سط� صثم ا����واة ط� ا����ل.
� أط�ضظ �د��ن إ��تئ ش�خئ س�د�ئ وطا��وغئ �قظا��ع طظ عثا ا�تص، ط� إغقء ا�سظ�غئ ا�عا�ئئ �طت��ظ سط� ا��قطئ وُ�ع�� إ��اءات وُ�عشَّ

وخعن ا�ض�اطئ.
 

ا�صعاظغظ ا�ّثو�ّغئ : صعاســث افطــط ا��ّاتــّثة ��س�ططئ ا�ّ�ةغظ�ت وا�ّاثا�غ� �غ� ا�تاة�زّغئ �ط�ةِ�ط�ت (صعاسث ��ظضعك)
ا�ص�سثة 2: 

١- غةإ إغقء اعا��م ض�ٍف �ق��اءات ا��اسطصئ �ـث�عل ا�ظـ��ء وافذ�ـ�ل ا��ةظ ظز�ا �دس�عط �ع�� ��ص شغ ذ�� ا�عصئ. وغةإ �عشغ�
��عغقت �طـ�ةغظ�ت ا�طعا�غ َدَ�ْطظ ا��ةظ تـثغبً� ��ّضظـعظ طـظ اق�ـخ�ل ��صـ�رعئظ؛ وإ��تـئ إطض�ظغـئ ا�تـخعل سط� ا��حعرة ا�ص�ظعظغئ؛

و�جوغثعظ ��سطعط�ت سظ صعاسث ا��ةظ و�عا�ت�، وا�ظزـ�م ا��ائـ� شغ�، وافط�ضظ ا�اغ غ�ا�سظ شغع� ا�ا��س ا����سثة إذا طـ� اتـاةظ
إ�غعـ�، �طشـئ غ�ع�ظـع�؛ وإ��تئ إطض�ظغئ اق�خ�ل، شغ ت��ئ ا�ظ��ء اف�ظئغ�ت، ���ّبطغ صظخطغ�عاظ. 

٢- غ��� �طظـ��ء ا�طـعا�غ غاـع�َّغظ طـ�آو�غئ رس�غـئ أذ�ـ��عظ، صئـض أو سظـث د�ع�عظ ا��ةظ، �ع�ـ� ���غئـ�ت شغ طـ� غاسطـص ��ذ�ـ��عظ، ��ـ�
شغ ذ�ـ� إطض�ظغـئ �سطغـص اتاة�زعظ ��ا�ة طسصع�ئ، ط�اس�ة ��خطتئ ا���ض شغ ا��ص�م افول.
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� �ط�ةغظ�ت شغ أطـ�ضظ إغـعا�عظ ا���اشـص وا��ـعاد ا�ـد�ورغئ �اطئغـئ اتاغ���عاظ ا�ث�خئ طظ تغ� ا�ظز�شئ ا�حثخغئ،  ا�ص�سثة 5: غةإ أن �اعشَّ
��� شغ ذ�� ا�ت����ت ا�ـختغئ طة�ظـً� وا�طــثاد ����غــ�ه �ــخعرة طظاز�ــئ ف�ــ�اض ا�سظ�غــئ ا�حثــخغئ �فذ�ــ�ل وا�ظــ��ء، قو جــغ�� ا�ظــ��ء

ا�طــعا�غ غص�ــظ ��س�ــ�ل ا��عــغ وا�تعاطــض أو ا����ــس�ت أو ا�طــعا�غ غةغؤعظ ا�تغخ.
ا�ص�سثة 7: 

١- إذا أج�� ا�احثغ� سظ و�ـعد اظاـع�ك �ظـ�غ أو �ـغ�ه طـظ أحـض�ل ا�سظـش ا�ـاغ �سّ��ـئ �عـ� ا�ـ�ةغظئ صئـض اقتاةـ�ز أو �ق�ـ�، �ئطـس
ا�ـ�ةغظئ �تصعـ� شغ ا�ا�ـــ�س ا�طةـــعء إ�� ا�ـــ�ط��ت ا�صـــد��غئ. و�تـــ�ط ا�ـــ�ةغظئ سط�ـــ� �ـــخعرة واشغـــئ �ـ����اءات وا�ث�ـعات

ا��اَّئسـئ شغ عـثا ا�ـح�ن. شـ�ذا واشصـئ ا�ـ�ةغظئ سطـ� ا�ـّ�غ� شغ ا���اءات ا�ص�ظعظغئ، َوَ�َإ إ���ر ا��ـع��غظ ا��سظـغغظ �ـث�� وإت��ـئ ا�صـدغئ
شـعرًا إ�� ا��ط�ئ ا��ثاخئ �طاتصغص شغع�. و�ـ��سث جـط��ت ا�ـ�ةظ عـآقء ا�ظـ��ء شغ ا�تـخعل سط� ا����سثة ا�ص�ظعظغئ. 

٢- جعاٌء ا�ا�رت ا���أة ا�ـّ�غ� شغ ا��ـ�اءات ا�ص�ظعظغئ أم �ط �ثاـ� ذ�ـ�، �ـ�س� جـط��ت ا��ـةظ إ�� ���ن تخع�ع� �ـخعرة طئ�حـ�ة سطـ�
ا�ـثسط ا�ظ�ـ�غ ا��اثخ� أو اقجاح�رات ا�ظ��غئ ا��اثخخئ. 

دة �ا�ــ�دي أي حــضض طــظ أحــض�ل اقظاصــ�م �ــث ا��تاةجات ا�طعا�غ غصثطظ �ق��ت طظ عثا ا�صئغض أو غ��ن شغ ٣- �اثــث �ــثا�غ� طتــثَّ
ا���اءات ا�ص�ظعظغئ. 

��ــئ �ض���ــئ ت��غــئ ض�اطــئ ا�ــ�ةغظ�ت واتاــ�اطعظ أبظــ�ء س�طغ�ت ا�ا�اغح ا�ةـ�ثي ا�ـاغ ق ُ�ة�غعـ� جـعى ا�ص�سثة 19: �اثــث ا�اــثا�غ� ا��سَّ
طع��ـ�ت �طّصـْغظ ا�اـثرغإ ا��ظ�جـإ سط� اجاثثام أج��غإ ا�ا�اغح ا��ق��ئ ووشصً� ���اءات ا�ا�اغح ا��ص�َّرة. 
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ا���دة 31: سط� إدارة ا��ةظ أن �حة� ا���ةعظغظ سط� ا�ذقع وا�اسطغط وأن �غ�� اقجاثض�ر �ط��ةعظغظ ا�ثغظ �ثغعط ا���ئئ شغ طعاخطئ
ا�ثراجئ وأن ���� �عط �ا�دغئ اقطات�ظ�ت ا�ث�خئ �ع� شغ طص�ر ا�طة�ن.

ا���دة 38: ���اس�ة أتض�م ص�ظعن ا���اءات ا�ةظ��غئ، غضعن �ضض طتضعم سطغ� ا�تص شغ ا�ا�اجض، واق�خ�ل ا�اطغ�عظغ ��ص��ض ط�دي، و�ثوغ� أن
غجوروه ط��غظ حع�غ�ً، وذ�� ضط� �تئ رص��ئ وإح�اف إدارة ا��ةظ ووشصً� �طدعا�� وا���اءات ا�اغ �تثدع� ا�ق�تئ ا�ثا�طغئ.

و�ط�تئعس اتاغ�ذغً� عثا ا�تص ط� �ط غخثر ص�ار طظ ا�ظغ��ئ ا�س�طئ ا��ثاخئ أو ص��غ ا�اتصغص ا��ثا� �شغ� ذ��، وذ�� وشصً� �ق��اءات ا�اغ
�تثدع� ا�ق�تئ ا�ثا�طغئ.

و�س�ض إدارة ا��ةظ سط� طس�ططئ زا��ي ا���ةعظغظ ا��س�ططئ ا�ظ��ظغئ و�ض�ض �عط افط�ضظ ا��ق��ئ �قظاز�ر وا�جغ�رة.
ا���دة 91 طض�ر: غس�صإ ���تئج ضض طع�ش س�م أو طضّطش �ثثطئ س�طئ أودع أو أط� ��غثاع طظ ُ��طإ ت�غا� سط� أي و��، شغ �غ� ا��ةعن

وافط�ضظ ا��ئغظئ شغ ا���د�غظ افو�� وافو�� طض�رًا طظ عثا ا�ص�ظعن.
 

ا�صعاظغظ ا��خ�ّغئ: ص�ظعن ا�ّ��ض ا��خ�ي رصط 126 ��ظئ 2008
ط�دة 1 : �ض�ض ا�ثو�ئ ت��غئ ا���ع�ئ وافطعطئ، و��س� افذ��ل ، و�س�ض سط� �عغؤئ ا�ز�وف ا��ظ�جئئ �اظحؤاعط ا�اظحؤئ ا�ختغتئ طظ ض�شئ

ا�ظعاتغ شغ إذ�ر طظ ا�ت�غئ وا�ض�اطئ ا�ظ��ظغئ. ض�� �ض�ض ا�ثو�ئ ، ضتث أدظ� ، تصعق ا���ض ا�عاردة �����صغئ تصعق ا���ض و�غ�ع� طظ
ا��عابغص ا�ثو�غئ ذات ا�خطئ ا�ظ�شثة شغ طخ�,

ط�دة 94 : ��اظ� ا���ؤع�غئ ا�ةظ��غئ سط� ا���ض ا�ثي �ط غة�وز ابظاغ سح�ة جظئ طغقدغئ ض�ططئ وصئ ار�ض�ب ا�ة�غ�ئ. 
وط� ذ�� إذا ض�ن ا���ض صث ��وزت جظ� ا����سئ و�ط �ة�وز ا�ب�ظغئ سح�ة جظئ طغقدغئ ض�ططئ وخثرت طظ� واصسئ �حضض �ظ�غئ أو �ظتئ ،�اع��

طتض�ئ ا���ض ، دون �غ�ع� ، اق�اخ�ص ���ظز� شغ أط�ه ، وغضعن �ع� أن �تضط ��تث ا�اثا�غ� ا��ظخعص سطغع� شغ ا�ئظعد 1 ، 2 ، 7 ، 8 طظ
ا���دة 101 طظ عثا ا�ص�ظعن.

وغةعز ا��سظ ��قجاؤظ�ف شغ ا�تضط ا�خ�در ���غثاع ��ئغص� �طئظثغظ 7 ، 8 وذ�� أط�م ا�ثا��ة اقجاؤظ�شغئ ا��ثاخئ �ظز� ا��سعن شغ صد�غ�
افذ��ل، وشص� �ط��دة 132 طظ عثا ا�ص�ظعن.

ط�دة 95 : ط� ط�اس�ة تضط ا���دة ( 111 ) طظ عثا ا�ص�ظعن ، ���ي افتض�م ا�عاردة شغ عثا ا�ئ�ب سط� طظ �ط �ة�وز جظ� ب��ظغ سح�ة جظئ
طغقدغئ ض�ططئ وصئ ار�ض�ب ا�ة�غ�ئ أو سظث و�عده شغ إتثى ت�قت ا�اس�ض �طث��.

ط�دة 101 : غتضط سط� ا���ض ا�ثي �ط �ة�وز جظ� ��ج سح�ة جظئ طغقدغئ ض�ططئ ، إذا ار�ضإ ��غ�ئ – ��تث ا�اثا�غ� ا��غئ : 
-    ا�اع�غت .
-    ا�ا�طغط .

-    ا��ت�ق ���اثرغإ وا�ا�عغض
-    ا��جام �عا�ئ�ت طسغظئ .

-    اق�ائ�ر ا�صد��غ .
-    ا�س�ض �ط�ظ�سئ ا�س�طئ ��� ق غد� �ختئ ا���ض أو ظ��غا� و�تثد ا�ق�تئ ا�اظ�غثغئ �عثا ا�ص�ظعن أظعاع عثا ا�س�ض و�عا��ع� .

-    ا�غثاع شغ أتث ا���اح�غ�ت ا��اثخخئ .
-    ا�غثاع شغ إتثى طآج��ت ا��س�غئ اق�ا��سغئ .
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وسثا ا��خ�درة وإ�قق ا��ت�ل ورد ا�حغء إ�� أخط� ق غتضط سطغ عثا ا���ض ��ي سصع�ئ أو �ث�غ� طظخعص سطغ� شغ ص�ظعن آ��. 
ط�دة 111 : ق غتضط ���سثام وق ����ةظ ا��آ�ث وق ����ةظ ا��حثد سط� ا��اعط ا�ثي �ط غة�وز جظ� ا�ب�طظئ سح�ة طغقدغئ ض�ططئ وصئ

ار�ض�ب ا�ة�غ�ئ .
وط� سثم ا��قل �تضط ا���دة ( 17 ) طظ ص�ظعن ا�سصع��ت ، إذا ار�ضإ ا���ض ا�ثي �ة�وزت جظ� ��ج سح�ة جظئ ��غ�ئ سصع�اع� ا�سثام أو

ا��ةظ ا��آ�ث أو ا��ةظ ا��حثد غتضط سطغ� ����ةظ ، وإذا ض�ظئ ا�ة�غ�ئ سصع�اع� ا��ةظ غتضط ���تئج طثة ق �صض سظ بقبئ أحع�.
وغةعز �ط�تض�ئ �ثقً طظ ا�تضط �سصع�ئ ا�تئج إن �تضط سطغ� ���اث�غ� ا��ظخعص سطغ� شغ ا�ئظث ( 8 ) طظ ا���دة 101 طظ عثا ا�ص�ظعن.

أط� إذا ار�ضإ ا���ض ا�ثي �ة�وزت جظ� ��ج سح�ة جظئ �ظتئ طس�صئئ سطغع� ���تئج ��ز �ط�تض�ئ ، �ثقً طظ ا�تضط ���سصع�ئ ا��ص�رة �ع� ،
أن �تضط ��تث ا�اثا�غ� ا��ظخعص سطغ� شغ ا�ئظعد ( 5 ) و ( 6 ) و (8) طظ ا���دة 101 طظ عثا ا�ص�ظعن.

ط�دة 112 : ق غةعز اتاة�ز افذ��ل أو تئ�عط أو جةظعط ط� �غ�عط طظ ا�ئ��شغظ شغ طض�ن واتث ، وغ�اسغ شغ �ظ�غث اقتاة�ز �خظغش
افذ��ل �ت�إ ا��ظ وا�ةظج وظعع ا�ة�غ�ئ .

وغس�صإ ���تئج طثة ق �صض سظ بقبئ أحع� وق �جغث سظ جظاغظ و�ش�اطئ ق �صض سظ أ�ش �ظغ� وق �ة�وز ���ئ أقف �ظغ� أو ��تثى ع��غظ
ا�سصع�اغظ ضض طع�ش س�م أو طضطش �ثثطئ س�طئ اتاةج أو تئج أو جةظ ذ�ًق ط� ���س أو أضب� شغ طض�ن واتث .

ط�دة 115 : سثا اف�عغظ واف�ثاد وا�جوج وا�جو�ئ غس�صإ ���تئج و�ش�اطئ ق �جغث سط� أ�ش �ظغ� أو ��تثى ع��غظ ا�سصع�اغظ ضض طظ أ��غ
ذ�ق تضط �ا�طغ�� �حث� أو �عئ ذئصً� فتض�م عثا ا�ص�ظعن أو دشس� �ط��ار أو ج�سثه سط� ذ�� .

 

25 غظ�غ� 2023


