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يتعلـق بالمصـادقة علـى دليـل اإلجـراءات  1998 نـوفمبر 24قرار من وزير العدل وحقوق اإلنسان مؤرخ فـي 

  .عدل اإلشهادالخاص ب

  

  إن وزير العدل وحقوق اإلنسان،

مشــموالت المتعلــق بضــبط  1974نــوفمبر  28المــؤرخ فــي  1974لســنة  1062بعــد اإلطــالع علــى األمــر عــدد 

  وزارة العدل وحقوق اإلنسان،

ـــى األمـــر عـــدد  المتعلـــق بتنظـــيم وزارة العـــدل وحقـــوق  1992جويليـــة  20المـــؤرخ فـــي  1992لســـنة  1330وعل

  اإلنسان،

المتعلــق بضــبط محتــوى مخططــات تأهيــل  1996جــانفي  16المــؤرخ فــي  1996لســنة  49وعلــى األمــر عــدد 

  ا،اإلدارة وطريقة إعدادها وٕانجازها ومتابعته

المتعلق بضـبط مخطـط التأهيـل الخـاص بـوزارة العـدل وحقـوق اإلنسـان  1996ماي  15وعلى القرار المؤرخ في 

  ،1997ديسمبر  2كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 

ــــى المنشــــور عــــدد  ــــري  9المــــؤرخ فــــي  8وعل ــــة  1996فيف ــــق بضــــبط اإلجــــراءات العمليــــة المتعلق  دبإعــــداالمتعل

، وعلـى دليـل 1996جـانفي  16رخ فـي ؤ المِ  1996لسنة  49رية المحدثة بمقتضى األمر عدد المخططات التأهيلية الوزا

  .عدل اإلشهاداإلجراءات الخاص ب

  :قرر ما يأتي 

  

  .ل اإلجراءات الخاص بعدل اإلشهادتمت المصادقة على دلي –الفصل األول 

  .جميع المصالح المعنية مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل – 2الفصل 

  .ما اقتضى األمر ذلكنسان مكلفة بتحيين هذا الدليل كلالتفقدية العامة بوزارة العدل وحقوق اإل – 3فصل ال

  .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 4الفصل 

  .1998 نوفمبر 24تونس في 

  عدل وحقوق اإلنسانوزير الاطلع عليه                                                          

  عبد اهللا القالل                                                    الوزير األول          

  حامد القروي          
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  �ـــ�دّ ــا���
  

  :ا��دف �ن ھذا ا�د��ل


ن �� ��دول ����دف ھذا ا�د�
ل إ�� ����دة ا��واط�
ن وإ��رة ��
ل �ل ا���
��د�� ��ن ���ط ا�

�ق ���&راءات وا#���ل ا��" 
!وم ��� ا�دول�
  .إدار
+ و-(�,
+ و����دي ا�!(�ة )" �ل �� 
  

�دف 
��دإ�� �ر
ف �دل  ��� ��&��+ 0!و-/ ووا&���/ ا��" &�ء ��� ا�!���ون ا����ظم ������+  ا�


�د�/ و�� �����/ أ����/ �ن 1�2+ ر��
+ )�" ��ل ��� �د و��2
ره �4ھ�
+ ا����+ ا����ط+ ���
�0رره و

/�.  

   ؟ا����دھو �دل �ن 

ھو ��4ور ��و�" ���2ب ط�ق ا�!��ون ��0ر
ر �ل ��� �ر;�ب ا�ّ���ط  أو ا#��8�ص )�" إ�6���/ 

�0&+ ر��
+ �ن ا�=�-�ت و�2ر
0�ت وإ&راء ا@��&وا��ت ا����,+ �?��زا���ت و�0ر
�ر ا�=�را,ض ���� 


�و�� ا����م ا��" �و���� �/ -وا�
ن 8�2+ .  

 ���ة ����  :! و�س ����دا

  :&% ا�$#ور ا��د���  - أ

 +����د�ر)ت ��. ��ذ ا�=�و�0�ت ا���?�
+ و-�د -��م ا�=!���ء �و(�� أ����� وإر���ء -وا��دھ� ا�

�ط ��ظ�
م و�!
ت إ&راءا��� ��وار�6+ ��ن &
�ل إ��� &
�ل إ��� �0دود ا�!�رن ا������ ���ر أ
�ن 0�و��ت ا�ّ��


/، )�م إ2دار ا#�ر �� +
ا��ذي أ�ط��  8/1/1875ا���" ا���ؤرخ )�" ا����+ وإد8�ل إ2?0�ت &وھر


رات ��
رة
1� /
�ذا ا���ك واد8ل ��� +
  .أ��� �2ر

  :&% ��د ا�)����  - ب

ا���2�در ��ظ���م ا���دول  1/7/1929ا����ؤرخ )��"  ا#���رو�!��" ا#���ر ���ذ�ك إ���� ��0
ن ��2دور 

  :ا�����
ن و�� �?ه �ن �2وص �6ل

  .��0���ت و�&�س ا��4د
با����ق ��ر�
�+ �&�+ ا@ 1934أوت  18ا��ؤرخ )"  ا#�ر •


=ري  17ا��ؤرخ )"  ا#�ر •(1937  +
=
  .إ&را,/ا����ق ��دة ا��ر�ص و�

 ا#�ر�ن  32ا����ق ���!
F ا�=!رة ا�6��
+ �ن ا�=2ل  1941أ)ر
ل  19ا��ؤرخ )"  ا#�ر •

 .وا�8�ص �4&ور ا�دول 1/7/1929ا��ؤرخ )" 
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وا�����ق ��ر�
��+  1934أوت  18ا���!��G� Fر )�"  1948&��="  15ا#�ر ا��ؤرخ )"  •

  .�&�+ ا@��0���ت و�ر�
�+ �&�س ا��4د
ب

  :!$د ا,+ �*ل  - ج

  H
2در ا#�ر ا����ق ��J�دة  ��ظ�
م 8ط�+ ا�دا��+ وإ�0داث ھ
,�+ ��دول  1957&وان  ��24�ر

ا���2وص ا���" �2درت ا�6ر ا@���!?ل، و-�د �ّ��ن  أھ�مو
د ھ�ذا ا#��ر ��ن . ��=ذ
ن و���+ ��م �0�=
ن

��دا���=
ذ �ن ���ر�+ 8ط+  �دول�
ذ إ�� ا�=����� +!�  .&��ب أ�����م  ا2#�
+ ا���

���� ا�!��رار ا#���رت ���ن ھ��ذا و-��د �=ر���  �� +��
�
 ا���2�در  ���ن وز
��ري ا���دل ���دة ���2وص �ر�

 1985أ)ر
�ل  5ا��ذي ��م ��!
�0/ ����!رارات ا��ؤر�8+ )�"  1975أ)ر
�ل  8وا����
+ )"  و0!وق ا����ن


=ري  7و(1991.  

��دو-ت إ��دة ��ظ
م ����+ ��دول  1994" ��+ و)��وإر���ء -وا��دھ� ���� أ��س ��2ر
+  ا�

�د�/ ا��?د �ن �طور و��و ا-�2�دي و�
��" وا&����"، �2دور ا�!���ون ��دد � �� �� �
��� +�
��64 

��دا����ق ���ظ
م  ���+ �دول  �1994�ي  23ا��ؤرخ )"  ���1994+ �  .ا�


ن � �
,����د 8ط�"و-د �م ا�=2ل ���ا���ؤرخ )�"  ����1995+  29وا���=
�ذ إ�6ر �2دور ا�!���ون ��دد  ا�

  .ا����ق ���ظ
م ���+ ا�دول ا���=ذ
ن �1995�رس  13
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  ا��+ــم ا-ّول

  ا����د��0�1 ا,� )�ق !���� �دول 
  

��د�رض ا����رع �طر
!�+ ا@���0�ق �����+ ��دول ��������ب ا��6��" ��ن ا�!���ون ا����ظم ������+  ا�

��د  �����+F أن ا���رّ�� 11إ���  6و�ّ
ن ���=2ول �ن  ")" ا��ر�
م ���&دول  "0ت ��وان �����دل إ


ن ) 1(ھ��" ا��ر���
م ���&��دول  إ&��راءات
8(��� #ر���� ���
وإ�����م ) 3( ا��(���ءوإ
��داع ) 2(وأداء ا�

  ).4( ا�����رة إ&راءات

  :ا� ر+�م !���دول  )1

��د-�,�+ �دول  ا�&دول ھو       �و-�د ��ّ
ن . و0!�وق ا�����ن د
ن �ن طرف وزارة ا�دلا���� ا�

ھو ا�ذي 
�و�� (�ط ذ�ك  و0!وق ا����ن وز
ر ا�دلن ا�=2ل ا���دس �ن ا�!��ون ا���ظم �����+ أ

  .ا�&دول �!رار

 ّ�  .F ��8�ف ���8?ف طر
!+ ا��ر�
موا��ر�
م ���&دول @ 
�م إ@ّ إذا �و)رت �ّدة �روط )" ا���ر

  :ن طر�ق ���ظرة&% #ورة ا� ر+�م �  - أ

��دأ-��ر ا�!����ون ا������ظرة �و���
�+ أ�����
+ �?����0�ق ������+ ���دول �������و)ر )��"  أنوا����رط  ا�

 ّ�  :F ا��روط ا����
+ا���ر

  .أن 
�ون �ن ذوي ا�&��
+ ا��و��
+ ��ذ ��8+ أ�وام ��� ا#-ل ־


+ و�!" ا��وا�ق ا�د�
+ ־��
  .أن 
�ون ����� �0!و-/ ا��د�
+ وا��

��دة  أن 
���ون ����20? ־�������� ا#�����ذ
+ )��" ا����وم ا�!��و�
��+ ���ن إ��0دى ��
���ت ا�0!��وق أو 

�د� +
�� �+أ&���. 

��8
ن ��+ أن @ 
�&�وز ��/ ־. 


�/ �&�ه ا�8د�+ ا�وط�
+ ־ .أن 
�ون -د �ّوى و(

�ر 
��2ّ0ل  ־���د ا#��� ��!(��ء ���دة ���+ أأن 
!(� ا���&F )" ا����ظرة )�رة �در
ب ����

��دة� ��� �����8 "( +�� .�4ھ
ل ���

 

  

 

 :&% #ورة ا� ر+�م !دون ���ظرة  - ب
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��د�����+ ��دول  ا@���0�قع إ����
�+ �ظرة أ-�ر ا����ر��إ�� &���ب ا��  ����رة �������+ إ���  ا����


ر�م �دون �رط ا���ن و��دون  أن�ض ا���ن وذ�ك (�ن ا�=2ل ا�6��ن ا�ذي �ص ��� ا�/ 
��ن 

��د���ظرة �&دول �دول �  :ا�

 .ا�!(�ة  ־

 .�"2ن ا��رّ��ون ���&دول ا#ا��0��و ־

ن ا��0رزون ��� ا#���ذ
+ )" ا��وم ا�!��و�
+ ا�ذ
ن ��ر��وا @0!�� ����ط� 
ا��و�
 ا#�وان ־

�
أ���
� ��دة @ �!ّل �ن ��رة أ�وام �� و&�وب أن 
8(�� ھ�ؤ@ء إ��� )��رة ا���در
ب  -��و�

�د ا#��� ��!(�ء����. 

  : نــأداء ا����) 2

��د
&ب ��� �دل �
ن ا����
+ أ��م ���0+ ا@���,��ف أن 
ؤدي -�ل ����رة  ا��
���/ ا��

أ���ر ����" �8J?ص و�زاھ+ وأن أ�0�)ظ ����  أنأ-�م ��M ا�ظ
م : " ا��" ��� �ر�ز ا��2��/ 

"���رف ا����+ و��� ا��ّر ا��."  

 :إ�ـداع ا���4ء )3


ن ��� �دل �
��دإ�� &��ب أداء ا����� ور-�+  و0!وق ا����ن �دلأن 
ودع إ�(�ءه �وزارة ا ا�

  ).10ا�=2ل( �!��ل و2ل )" ذ�ك 

��دو
�م إ
داع ا��(�ء ��و&/ �دل ��إ��� ��2�0+ ا����ن ا��0رة ��Jدارة ا���ؤون ا��د�
�+ ��وزارة  ا�

أ
ن 
!وم ����(��ء )�" �ظ
�ر
ن و
���د ذ��ك ا��(��ء ��2ورة ر���
+ و
!��  و0!وق ا����ن ا�دل

د �ن طرف � ��
  .و�
ل ا�&��ور
+ا��ر
ف �/ )

  :إ ��م إ�راءات ا��!��رة )4

��ر �����/ )�" أ&�ل @ ��
��� أ��?ه 
&�ب ���� ا��دل أن 
د ا�!
�م �&�
�� ا�&�راءات ا�����ر إ��

�ر �ن ��ر
H إ�?�/ ����ر�
م ���&دول�
�&�وز 6?6+ أ.  

 �نو0!�وق ا���� و)" 2ورة إ8?�/ �ذ�ك 
��ر ��8�
� و
�م �طب إ��/ �!رار ��ن وز
�ر ا��دل

  .)11ا�=2ل ( �د إ�ذاره ����وب �(�ون ا�و2ول 
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�  %ـا��+ـم ا��6

  ا����دا�و4$�� ا����و��� �$دول 

  
دول �����ب ا�را��� ��ن �� +

+ ا�!��و�
�ت "ا�!���ون ��0ت ���وان )�" 0ّدد ا���رع ا�و(ا�و(�

دول � +
��دا�!��و��
�ت ھ" " ا�  .ة وا@��!��+ا�����رة و�دم ا�����ر: و)ّرق �
ن 6?ث و(

  :)��� ا��!��رة )1

��د
�ون �دل �
+ ا������رة ���د�� 
��ون �ر���� �&�دول ��دول  ا���د)�" و(���و
���رس  ا�

�
�( /����.  

 :)��� �دم ا��!��رة )2

��د
�ون �دل �
+ �دم ا�����رة �!رار �ن وز
ر ا�دل ا�  :وذ�ك  و0!وق ا����ن )" و(

  �4د
�" إ&راء��و&ب  ־

  ���ب �&ز �د�" ־

��د�ن �دل  �ط�ب ־�  ��دة أ-2�ھ� �8س ��وات ا�


ن  ־�2=��� ��
  )ا���0ق أ�ظر(�ن ھذا ا�!��ون  41و 40)" ا�2ور ا���2وص ��

��دو
���ن ���دل ���ا����0�ل ����� ���دم ا�������رة ا�ر&�وع إ���� ���ر���+ ������/ ����د ا������ء ����ك  ا�

+

+ ���دم ا�������رة 
ر&��� ���د 16)!��د ���ّ
ن ا�=��2ل . ا�و(����دل ا���/ ����د ا������ء و(�����8ط���/  إ���� ا�

   .����ن ا��2��/ ا#2�" إذا �� 20ل �1ور


+ ���ب �&ز �د�" أو )�" �2ورة ا�=�2ل 
+  40وإذا ��ن و&وده )" ��ك ا�و(!���#�� �����
 /���(


ره ��ر&وع ����ن ا��2��/ ا2#�"; ���.  

  :� ـا,+ ��� )3

��د�/ 
��ن �دل أ 17&�ء ���=2ل     �
ل �ن ا����+ ا�!��
!دم ا@���!��+ )�" ���ل �ط��ب و�. أن 

�ر �ن ا��?م ا�ط��ب ��� ��م . و0!وق ا����ن ����" إ�� وز
ر ا�دل�و���ر ا@��!��+ �!�و�+ �د ��+ أ

��
2در 8?ل ��ك ا��دة -رار )" -�و�.  
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  ا��+ـم ا���6ث

  ا����د)�وق ووا�!�ت �دل 

  
��د��دل ���
��/ و�����ر ���ن  ا������2ب -��و���� �����ر��+ ������/ ���دة وا&����ت ��0و ا��� +��

�� 0!وق �(�ن �/ ����رة ���/ وا@��=�ع ��/���!� "( /� ��� /����!�ت ���.  

��دو
��ن 20ر وا&��ت �دل �ووا&�ب ) 2(ووا&�ب ا���ل ) 1(وا&�ب ا�-���+: )�" ا�

ووا&�ب ) 5(ووا&�ب ����
م ا����H ) 4(ووا&ب �0ر
�ر ا����,�ب ط��ق ا�!���ون ) 3(��ك ا�د)��ر 

  ).8(ووا&ب ا�0=�ظ ��� ا��ّر ا����" ) 7(&ب ا��&ردووا) 6( ا��=رغ

��دو)" �!��ل �ل ��ك ا�وا&��ت 
��0ق �دل ���دون أن 
���� ) 9(أ&�رة ���� أ�����/  ا�

  ).10(ة �ن -
��/ �وا&���/ أو �ط����/ �0!و-/ �/ ا���ؤو�
+ ا���&رذ�ك �ن ��0

  :�ــــب ا���8ــوا� )1

 :دأــا��!  .أ 

��د)��دل . ���ن ا�!����ون ا�����ظم �������+ 34ل ورد وا&��ب ا�-����+ �����دأ ���=��2�������زم  ا�

/�

ن �/ �!رار ���  .���-��+ ������ن ا��

��د)" ا�8�ذ �دل  ا�-��+و
��6ل وا&ب ��
��ون @,!�� و)�"  ا� /����� /�
�����ب 
���رس )


+ �(���ن ا�0=���ظ ����� ا����ّر ا������"، و����� ���دل ��دو(�����
(��� @)���+ ���ن ا�0&��م  أن ا�

/ ��� ا��/ و����/ا@��
�دي �وا�0� +�&.  

ن 
����م ا�و�
���ل ا�����م ����دى ������0+ و��
���/ أ. و@ 
�����ن  ا����8�ذ أ����6ر ����ن ������ب وا���0د


ر 
طرأ ��� ��وان ����/ 
 ).37)2ل (ا@��,��ف ا�را&� �/ ا�دل ����ظر ��ل �1

 :�ءـا,+ 6�   .ب 

��د
����ن ���دل ���
��ر �����ن �����/ �ؤ-���� ���د ا���20ول ����� ���ر8
ص ����ل ���ن أن ا�ّ1
 


���ر ������ن ا�-�����+ 
!���دم �������+ �و�
���ل . و�
��ل ا�&��ور
���+ ا�������� ����/ �ر����ز ا�����2��/
وط����ب �1

��دل ��
/ ��=س ا�طر
!+، و
&ب ��� �د ا�&��+ا�&��ور
+، و�!� �
ن ��ل د-�+  ����ن  أن ا�ّ�



ر ا����ن 
  .ا#2�"ا�-��+ ا�&د
د وأ���ب �1

  
 

��4��ت وا�ب ا����8   .ج : 
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��دا����0ول ���� ��دل  ا�-���+ب و(� ا����رع (����� �وا&���
���6ل )�" ��دم &�واز  ا�

/�� F
و��د �دد ا��ط��ب ��=س ا�����ن 
!�دم ��ن ���ن . �!��/ إ@ّ )" 2ورة ا��1ور و�ط�ب 2ر


!دم أ��ر )" ا���ّن و���د ا�����وي �&�ري ا�!ر��+  +
أ-دم )" ا����
+، و)" 2ورة ���وي ا#-د�

    ).36ا�=2ل ( 

 :ل ـــب ا�$�ــوا�    )2

 : ا��!دأ  .أ 

��د���ن ا�!����ون أن ���دل  38&���ء ���=��2ل    ����&���ر ����� ا�!
���م ����� 
ط���ب ����/ ���ن  ا�

  .و@ 
���/ ر)ض أي ��ل دا8ل )" �ط�ق ����/ ا#���ل

 ا,+ 6��ء  .ب 

��د�/ 
��ن �دل ;
ر أ  ����  إذان 
���� �ن ا��ل أ ا�
�� �و)رت ا#���ب ا���2وص ��

ھ��ك ����� -���و�" ��دم د�8ول ا���ل )�" ا2�8��2/ أو  ��ن إذا�ن ا�!��ون وھ"  �38��=2ل  

و&وده 8�رج ���ن ا��2��/ ودا,رة ���/ ا�!��و�
+ أو ���د و&�ود ��ذر �!��ول �����رض أو -�دح 

+
�,��Q �ن ا�!را�+ أو ا��2�ھرة أو ا�روا�ط ا���.  

  :�+ك ا�د&� ر )3

��د
��ك �دل   ���� ) 19ا�=�2ل ( د)�ر
ن ھ��� د)��ر ا����ودات ود)��ر ا���ل  ا������
و

   .و0!وق ا����ن �ن وزارة ا�دل

���ل ��� ��&
ل أ-وا����� ��� . و
�&ل �د)�ر ا���وّدات �� 
��زم �/ ا�طر)�ن  
و
&ب أن 

د �د)��ر ا��ل � ��
  ).21ا�=2ل( ذ�ر ا#ر��ن ا#���
+ ����ب ا�ذي �
0رر )

  
�ود وا�دل و&����ذا ا�د)�ر إ�(�ءات ا#طراف وا��  �)
س أ��=ل ا�0&�+ إ��� و�ر�م أ

��  .&��ب ا��8ر&�ت وا��2�0�ت وذ�ك ���طّرة  �� إ�(�ءات ا#طراف أ�=�

أ���� د)���ر ا����ل )
(���ن ���/ ا��0ر
��ر ا������," ������ب ا���ذي ����ق �ر���
�/ ���د)�ر ا�����ودات ���� 


+ وا��(�ءات�

رات وا#�داد ا��ر��  .ا���2
ص ��� ا�طوا�� وا��4

��ق أ�0د  �
ھ�� ����?���ت ����زواج 
�����/ ��ن إدارة ا���ؤون ��� 
��ك د)�ر
ن آ�8ر
ن 

�ل ��?م  ا���د
+ و0!وق ا����ن ا��د�
+ �وزارة ا�دل��
 ��!ود ا�زواج ا��" 
�ّم إ�را��.  


م ا��!ل 
�����/ ��ن -��(�+ ا����
�+، �!�ط�� ���/ �ط�-�+ �!�ل ����م إ��� ���ق �8?ص ��
وا8Sر 

�� �!��(+ ا����
+ ا��

م ا���&
ل�" ��ا����ري ��!د��  .��/ و2? �د د)� �

  

  ھـــ�م
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  : )ر�ر ا�1 �:ب ط!ق ا����ون )4

���دل   � +
��دإن ا�������+ ا#����������ھ���" �0ر
���ر ا����,���ب وا�!���ود ط����ق ا�&���راءات  ا�

��دوا�(وا�ط ا�!��و�
+، �ذ�ك أ�زم ا���رع �دل �����0رام ��ض ا���2
�2�ت ا�و&و�
�+ إ���  ا�

  .ا��ر
ف ��#طراف ور�ب &زاء �ن ا�8?ل �ذ�ك&��ب و&وب 

  : ا� �#�#�ت ا�و�و!��  .أ 

��د
&ب ��� �دل   �أن 
�ّص ���ل ���ب 
�0رره ���� إ���/ ا���28" و����ن إ-����/ و����ن  ا�

8
ن ا��&�ري 
�را و
و��  و���+ �����ر�وأن 
�0رر ��ل 0&�+ ���&ل . وا���
?دي ا�!د وز���/ ���� و

���� و&��وب ذ���ر أ�����ء  إ-��0�م����0روف و@ �
���ض  و@ )��راغ و@  وا��0د ���8ط وا(��F ودون ا��2�8�ر

�م و������ن و�����ر
H و@د����م��
�م و�!���را��م و&��������وإ(����)+ إ���� ذ����ك 
!���� . ا����-��د
ن وأ�!������م و�

  ).20ا�=2ل(ا���2
ص ��� ا�����T ا����
+ وا��وار
H ��#0رف 

��د�دل  وا��زام  �
�/ ��ن  ا�=
 @ ��
�را���ة ا�!�وا�
ن ا�8��2+ وا��واردة �����2
2�ت ا����ر إ�

ض ا���2
2�ت ا#8رى� ���.  

���� ��0رر ���� �را���ة �!�(��
�ت  20)!�د ��ص ا�=��2ل �J( ر��!��6? ����� أ��/ إذا ��!��ت ا�0ّ&�+ �


+ �0ب ا�&دول ا����" 377و 373 ا�=2�
ن�
  :6��6� �ن �&�+ ا�0!وق ا�

  

  

  ا�!����ت ا�;�#� !�)رر ا�$�د  ا�!����ت ا�;�#� !��$��ر  ا�!����ت ا�;�#� !�-طراف 


	ل ا����د ���� ا�	���� ا��� �

  د
	� ا�����ت د
	� ا���دات د
	� ا����
 ����واج 

  د
	� ��ص 
� ا��������� 
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&��ب ����� ���دل  أّ���� ��������+ �!��ود   /���J( دا���زواج�����ا���ذي 
0ررھ��� أن 
���ص �����  ا�

  .)" 2ورة زواج ا�!�2ر  ا���4:% ا�ذن�� �>طر&�ن و�>= ا����دة ا�ط!�� ا��+>

��دو)" �ل ا�0�@ت 
&ب ��� ��دل   ��أن 
��&ل ���0وى ��� �2رح ��/ ا�طر)��ن ���  ا�

!د �� +
وا����2
ص )�" آ�8ر ا����ب ���� و-�وع ا�!�راءة ���� ) 21ا�=�2ل(�
�ن ا#ر��ن ا#���

/�
  .ا#طراف ���� ��0(ر &�

  :ا� $ر�ف !�-طراف   .ب 

طر
!+ ا��ر
ف ��#طراف ���8?ف ھ�ؤ@ء ��ن 0
�ث ا�0�2+ وا���?�+ ا�&���
+ ��8�ف   

  .وا��ر)+ وا��1+


!�� ا��ر
�ف ����� �وا��ط+    /��J( وا�&��م +
�!)Jذا ��ق ا#�ر �طر)
ن ��
�" ا��دارك ا�


د
ن . �ط�-��+ ا��ر
��ف ا�وط�
��+ ���ذ�ر �����ل ��0واھ��������28
ن ر�وإذا ���ذر و&ودھ��� )�وا���ط+ 

  

أ�����ء &�
��� ا#ط��راف وأ�!�����م  ـ��

�م ��
و�����0ر)�م و�!�����را��م و&�������

��8
  .وأ���ن و@د��م و�وار

إذا �����ن أ���0د ا#ط���راف ����28�  ـ���


&�ب �
��ن ����/ ا�!���و�"  �
ا����ر

وا����/ و�!��ره ا@&������" و��6���/ 

ا�!������و�" و�����دد �ر�����
�/ �������د)�ر 


��/ ا��&�ري و��ر
H ا���2ر
F ���و

+

ر�/ ا�!��و��وا���رف  و�دد �4

و����������8?ص ا#داء ا�&������������," 

  .ا���دي

  

  ا�م ا�!�ر  ـ

  ����0ـ/  ـ

  �دده ����&ل ا�!�ري ـ

إذا ���ن ا����ب �����? ����  ـ


&���ب أن  /���J( ر����!�&ز,��+ ا�

ر��������دات 
�������0وي ��������� ا�

 +���8
ص ا�!ط����ا�0�����2+ ��

ن 
�����ون �0����2و�� ������6�ل وأ

���د ����ن -����ل د
���وان -���
س �

ور���م ا���8را,ط أو  ا#را(��"

 /�
�ن -�ل ���دس �2�دق ��

��  .ط�!� ��2
T ا���ول �

  


&���ب ������ ا�����0رر أن 
�(����  ـ���

  ا���ب


/ أن 
��د )�" ا��0ر
�ر  
&ب ـ���

+

��6/ ر�م ا���� �� ���.  


&ب أن 
�ّص �����ب ��� ��� ـ:  

ا����/ و�!���/ و������/ و��وا���/  :أو,

/=
  .و�دد �ط�-+ �ر

ر ا#ط��ر :6��6<<����اف ���0����+ ا���/ أ

+
  .ا�!��و�
+ ا�واردة �ر�م ا����


����و&�/ ا��0ر
��ر ���ن  :را!$<<� ����

و
&���ب . ا��
������ت ا����واردة ���ر����م


/ أن 
!�وم ����&راءات ا�?ز��+ ��

  .���ر�
م
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�ن إ�(���,��)
��� ���� ا�����2
ص ����� ر-��م �ط�-��+ ا��ر
��ف ����ل وا��0د ������� و����ر
H و�����ن 


���
���.  

!��ود ��ر���+ ���
ن أط��راف ���2��
ن ��ھ���ت ��
��رة �����2ّم وا�����م  ا#���رأ���� إذا ����ق   �

�� ��ن ا��ھ��ت )��ن �0ر
�ر ا����ب وا��ر
�ف ����
��م ��0(�ر ��8ص  ���#طرافوا��� و�� 



/ ر,
س ا����0+ ا@��دا,�
  ).23ا�=2ل( +

���� ا���د�
ن ا@������+ �����ر&م �0���ف  ا#���8�صوإذا ����ن   ( +��

����0ون ا����1+ ا�ر� @

 ���)
8����إ�(���ءه و
���ص ����� ا����/ و�!���/ و�!��ر
 أنإ@ . ه و���دد �ط�-��+ �ر
=��/ ا�وط�
��+ و��ر

��د0(ور ا���ر&م ا��0�ف ;
ر إ�زا�" إذا  ��ن �د�" ��ر)�+ ��)
�+ ���1+ ا#ط�راف و)�"  ا��

  .ا�0��+ 
&ب ا���2
ص ��� ذ�ك أ�=ل ا����ب ھذه

  :�زاء ا�;*ل !�� �#�ص ا�و�و!��   .ج 

�!��د ا�����ل ا�����رع ��2
1+ ا����زوم ����د 0د
��6/ ���ن ا���2
��2�ت ا�و&و�
��+ وا��ر
��ف   

��  .��#طراف �ذ�ك �&ده -د ر�ب ا��ط?ن ��د ا�8?ل �

ز ���/ �ط�?ن ا����ب أن 
�&�)8�و د)�ر ا����ودات ��ن ا��(��ء أو �?��+ ا�����م 
���ن   


����� إ,��ن ������ن ا�������ب ا��(�����ن �����د)�ر ا������ل 8��
����� أ
(����� �����ن ا��(�����ءات أو ا�?������ت �

��  ).22)2ل(�=�

  ).20)2ل (أو �رش أو ز
�دة )" 2�ب ا�0&+ 
��ر ��ط? إ-0�مأو  إ2?ح�ل  أن���   

5(  A+�  :وا�ب  +>�م ا�

��د�د إ���م �دل   �ن 
��م ��8+ ��ن ذ��ك إ��� 
/ أ�/ �د)�ري ا���ودات وا��ل ���� ا�

�ّ�/ ا#�ر
  .�ن 

  :��ن  +>م ا��+;�  .أ 

ا���ذي &���ء ���/  ���26ب ��ط��وق ا�=��2ل ���
ن ا�����رع أن ا�����H �����م ��ط��ر)
ن وذ���ك 0  

��د
�(� ا�د@ن ا���ب ا����م إ�� ا�طر)
ن �د "�  ."��ط��!�/ �2Gل ا��و&ود �د)�ر ا��ل ا�

  :� =  +>م ا��+;�  .ب 

���م ا���8+ �د إ���م �0ر
ر ا���ب �د)�ر ا����ودات �6م �(��
�/ ��د)�ر ا���ل، و�8?ص   

��وم �!�ل � ���
� وا����+ وا��!����+(��وم �!�/ �!��(+ ا����
+ ������+ إ��� ا�!�ود ا���" ������ (...

��د)�د,ذ )!ط 
��ن �دل ��� ھو و&�
�/ 6م �!دم إ��� و�
�ل أ ا�
)�
ن 
0رر ��8+ �ن ا���ب 

���
,�)�J� ف
ر��� +
  .ا�&��ور
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��د��� أ��/ ��دل   ����� أ��?ه إذا ��م  ا�
ا@�����ع ��ن ����
م ا����8+ ر;�م إ����م ا�&�راءات ا�����ر إ�


م ��
/ �ن �)�!
  ).29ا�=2ل(
�و2ل ����ل أ&ر�/ و�� 

  : +>�م ا��+;� إ�راءات  .ج 


م ا�����8+ ـ��    �����+
ط��ر)
ن ���د إ�����م 
����م ا���د@ن ����8+ أ��2�
+ ���ن ا�!��د ��: ا��2#�

  .ا��و&��ت �د)�ري ا���ودات وا��ل

إذا ا-�(��� ا���0�ل �����
م ����H &د
��دة ���ن ا�!��د ��ط��ر)
ن أو : ا����8راج ����H &د
��دةـ��     


&�ب ا���2د. �1
رھ�� /��J(ر��ز ا���2�ب  ار� ���إذن ��ن ��دن ر,�
س ا�����0+ ا@��دا,
�+ ا���" �

  .ا�د�
ن


�2� ���ك ا�� أنو
&ب ��� ھذ
ن ا8#
ر
ن    ���
��8+ ���� ا��م ا�!�(�" ا��ذي أذن �����

�� و�
���ن ���دد ا�����H ا�������+�

!��� . وا���م ا����8ص ا���ذي �����ت إ�
��/ وا���1رض ���ن ����� �����

  .ة ا#2ل )" د)�ر ا��لا���2
ص ��� ���
م ��ك ا���8+ و��ر
8/ �طرّ 

  :وا�ب ا� 0ــّرغ  )6

��د�ظرا #ھ�
+ أ���ل       �
+ وا�!��و�
+ ا�
ن ا�وا-�
و��� 
�ط���/ ذ��ك ��ن  �ن ا���0

��د&�د و0رص أو&ب ا���رع ��� �دل �
�أ ا��� /��  .ن 
�=رغ �

��د�ذ�ك @ 
&وز ا�&�� �
ن ���+ �دل �  :وا���ن ا����
+ ا�

  �(و
+ ��&�س ا��واب ־

�4�� أن ���و&ب إ�ط�ء ���0+ ��ن ���ل ا�دو��+ أو ا�&�����ت  ־�وظ
=+ ��و�
+ �ن 


+ �� �دا وظ
=+ �در
س ا�!��ون أو ا�!
��م ���ّ��+ ا��و�
+ ا��0�
+ أو ا��ؤ���ت ا��و�

  ).40ا�=2ل (��8+ أ�وام  �ر(
+ �0دودة @ ��دى

��د��� أ�/  @ 
&�وز ا�&��� ��
ن ����+ ��دل  41و�ص ا�=2ل       ��و����+ ��دل  ا�

 "��( +
ا���=
��ذ و����ط" ا��&���رة ��4وا����� ط�!��� #���0�م ا��&���+ ا��&�ر
��+ و������رة ا�����ؤو�

�4�� أن �������/ ���2=+ ا������&ر ����ر��ت أو �ؤ����������ت ����2��
+ أو �&�ر
���+ أو ��د
���+ ����ن 

+���رف ا�� �� �(���
  .و���ر�+ أي ���ط آ8ر 

  

  

  :وا�ب ا� �رد  )7
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��د
!2د �وا&ب ا��&رد أن 
�ون �دل     ��+ &��,زة وذ��ك ��4ن 
�����  ا����
دا ��ن ��ل �

�4�� أن ��س �ن �زاھ�/���ن ا�!���ون ا����ظم  39و-د &��ء ���=�2ل . �ن ا�!
�م ���4�ل �ن 

��د�����+ أ�/ 
0&ر ��� �دل �  :ا�

��� ا�=�2ل ־� ���� ���
��ن �&��+  ا@��زا���ت  567-�ول إ0��+ ا�0!وق ا������زع )

  .وا�!ود

��ده )" �و(و��� ־�
+ ��ق أن و-� إ)- +
  .ا����ر�+ )" أ

  .(��ن �4ي ��وان ا�!روض ا��" �و�� �0ر
ر �!ودھ� ־

 .+ آ�=��
وف و�و )" ;
ر ا#���ل ا���ا�ظر إ��رة ا��/ )" أي ظرف �ن ־

8( %�  :وا�ب ا�)�0ظ �>= ا�+ّر ا���

       +����
ا�ط?-����� �����ن ط�
����+ �������/ ا�������2�+ �����0�@ت ا#�����8�ص ا���د
����+ وا���و

��دوا@&����
+ أو&ب ا���رع ��� �دل �و��دم . (رورة ا�0=�ظ ��� أ�رار 0ر)�,/ ا�

�م ا#�ر أ�=��م وور�6�م ��� ا�0&��
  .W ا��" 
0ررھ�إط?ع ;
ر �ن 

ا�0=�ظ ��� ا��ر ا�����" ���0ول ��
�/ ���0م ا�!���ون و�(��ن )�" ��ص  ووا&ب      

/����� -�ل ����رة ��

ن ا��" 
ؤد�
  .ا�

��دو)" 2ورة إ)��ء �دل       �
�+  ا��

��ون �ر(�� إ��� �!و���ت �4د "������ّر ا��

  ).27ا�=2ل(�� ��0�/ �1رم ا�(رر

  :�C�رة ا����دا+ )��ق �دل  )9

��د��دل  أن��ن ا�!���ون ا����ظم ������+ ����  29ص ا�=�2ل �      ��
���0ق أ&�رة  ا�

+=
  .�ن �ل ��ل 
!وم �/ وذ�ك �0ب ا��ر

��دو�ر
=+ �دول �و0!�وق  
!� (�ط�� ��� (وء ا�!رار ا�2�در ��ن وز
�ري ا��دل ا�

  .وا����
+ ا����ن

  :�ن �د&D ا-�رة  .أ 

��دأ&رة �دل  ��0ل  ��� ا� ا�!��
ا�!��ون أو ا@�=��ق   ط��ب �� �م 
!�ض��� ا�طر)
ن و

  ).29ا�=2ل ( 8?ف ذ�ك 

  

  :ا��زا��ت ا����:� �ن ا-�رة   .ب 


��ن 20ر 2ور ا��زا��ت ا��" -د ���4 �ن ا#&رة )" 6?ث 0�@ت  :  
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  :&% #ورة �دم د&D ا-�رة •


���ن ��دل ��د ا����ع ا�طرف ا��ط��وب ��ن      �����دد)�� ا#&�رة ��ن أدا,��أن  ا�

���ك ���ن طر
��ق ا������0+ ������2دار إذن ����� �ر
(��+ ���ن ر,��
س ا������0+ 
&���ره ����� ذ

  .ا@��دا,
+ ا�را&� ��� ����ظر

��دو��دل     ��)�" أ&�ل ���م ��ن ���ر
H آ�8ر ���ل  ا�&�راء�ط���ب ���!
��م ��ذ�ك  ا�

  ).29ا�=2ل(ا��0ق ��/ أ&را وإ@ �!ط 0!/ 

  :&% #ورة ا+ ;*ص �ن أ�رة زا:دة •

��د��0
�و���+ دون ا����8?ص ���دل       ���زا,��دة أو&��ب ا�����رع ����� ھ��ذا  #&��رة ا�

ا8#
ر ا���2
ص أ�=ل ا#2ل وا���8+ �ن ��ل �!�د ���� �!�دار ا#&�ر ا��!��وض ��� �
��ن 

  .�=2ل )" &�
� ا��2�ر
ف

��دو)��" ��2ورة �8��=��+ ذ���ك 
���ون ���دل       ����3000ر(��� إ���� 8ط
��+ -��درھ�  ا� 


�  أند
��ر دون �

��� ذ�ك �ن �ؤا8ذ�/ &زا,
� أو �4د �
  ) 31-30ا�=2?ن (أو �د�

 :#ورة ا,; *ف )ول �$>وم ا-�رة &% •

4 �
ن �دل   ��
��د�ل 8?ف �
م   ا����0!/ ���وان أ�2ل ا#&�ور وا�����
و0ر
=/ 0ول �� 


ر -���ل ��ط�ن ��ن ط�رف ر,�
س ; /�2( �!
 /�2( �!
ا�����0+ ا@��دا,
�+ ا������ ��دا,ر��� ا���ل ا��ذي 

  .و-ت ����ر�/

��دل و
&�ر �د    ��!رار �ن ر,�
س ا�����0+ ا���ذ�ورة ���� �ر&
�� ��� -�د 
��ون -�(�/ زا,�دا  ا�


+ و)" )�2ل ا��8?ف ��!�(�� إذن ���� �ر
(�+ )�" ا&�ل @ ����د ر,
س ا����0+ ����ظر )" ا��
و

  ).32ا�=2ل (
�&�وز ��8+ أ
�م

  :ا����د�+ؤو��� �دل  )10

��دإن ���دل   ���ا����" -��د 
ر������� و��!���م  ا#8ط���ء����ؤول ����د ������رة ������/ ���ن  ا�

+
  .ا���ؤو�
+ إ�� �د�
+ و&زا,

  :ا��+ؤو��� ا��د���   - أ

�ن ا�!���ون ا����ظم ������+ أ��/ إذا ار���ب ا��دل �������+ -
���/ ���4���/  43&�ء ���=2ل     


�ون ��ؤو@ ��/ �0ب -وا�د ا�!��ون ا��م /�J( ن
  .8ط4 �)را �04د ا�طر(

  :ا��+ؤو��� ا��زا:��  - ب
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����/ أ���6�ء ���ر����/ �������/ ������وظف ����� �����  ��244ل �!��د ���ّص ا�=    
����� أن ا���دل 

  .�ن ا��&�+ ا�&��,
+ 82ا�=2ل 


ن أو     
��� ���ذ�ك ا�=��2ول ا����!��+ �����&را,م ا�وا-��+ ���ن ا����وظ=
ن ا����و��� /��
و��ط���ق ��


ن ��م 0�ل ����رة أو ������+ ����رة وظ�,=�م���  .ا��

�دف ��/ ��دل    ���
��د ��� ان �ل ا���داء ��
���ر ا���داءا ���� �وظ�ف أ��6�ء �����ر�/  ا�

/�=

���ن �ن ���ر�+ ���/ ��ل اط�,��ن. �وظ ��0 /� +
  .و)" ذ�ك �0�
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  D!ا��+ـم ا�ّرا  

  ا����د��ـ�م �ـدل 
  

  :ا����دا�ط!�$� ا����و��� -���ل �دل  .1

     +��
��د���دل  #�����ل�����ق ا�ط�
��+ ا�!��و������ ���1���2+ ا�ر����
+ ����8د��ت ا ا�

���د "����

��  .و��روط �02

  :ا����دا�#!�F ا�ر+��� -���ل �دل   .أ 

��دإن �دل     �
��� ا#���ل ا���" 
!�وم ���� )�" �ط��ق وظ�,=�/  ا� �
�و2=/ ��4ورا ��و�

  .�ن �&�+ ا@��زا��ت وا�!ود 1�2442+ ر��
+ ��? ���=2ل 

    ����د ���!ود ا��" 
0ررھ� ���دة )" ا#���ب وا#�ور ا��" ا��(.  ���
و@ 
���ن ا�ط�ن )

�د ا��دل ) ع.ا.��ن م 445-444ا�=�2?ن ( إ@ �د�وى ا�زور��
و�!�(�� &ر
��+ ا��زور ان 

  .أو أن 
!وم ��6J�ت أ�ور @ و&ود ���. �8?ف ا�وا-�

  :ا����د�روط #)� أ���ل �دل    .ب 

��� ا���روط ا�!��و    

�+إن ا����,ب وا�!�ود ا���" 
0ررھ�� ا��دل @ ����د إ@ إذا ��و)رت )� .


+ و�روط �و(و�
+: و��!�م ھذه ا��روط إ�� �و�
ن ����روط .  

• �� Gا��روط ا��1>�� وھ% و�و!� ا:  

  أن ��ون أ����/ ���و�+ ־

  أن �(�ن �0ررا�/ �د)�ري ا���ودات وا��ل ־

�� ���!� ־
 .ا�0رام ا���2
2�ت  ا�و&و�
+ ا����ر إ�


/ ا�=��2ل ־��)�!
���ن  12 أن 
!��� �0ر
رھ��� ���ن ط��رف ���د�
ن ا���6
ن  ط���ق ���� 

@ " ا�!���ون ا������ق ���ظ�
م ا������+ وا��ذي 
���ص )�" )!ر���/ ا8#
�رة ����� أ���/ 

��د
��ن -�ول أ���ل �و��&�ت ��د)��ر 8��2+ . إ@ إذا �و@ھ� �د@ن ا��6�ن ا�

�� ط�ق ا�!��ون�� Hوإ8راج ا��� ��
8�� وا@,���ن ��
 ".�� إ�6�ت �وار

  :ا��روط ا��و4و��� •

ا��را�" ا����� �����0+ ا@��دا,
+ ا��" ����  / دا8ل ا2�8�2/ا�دل ���4��
&ب ان 
!وم   

  .�ر�ز ا��2��/
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+ و#���ب ��ررة ����رة ���ط/ �8�رج دا,ر��/ و)�" �0دود إ@ ا�/ 
���/ �2=+ ا��6  ,��

ا���دا,رة ا@����,��)
+ �ر��28+ ������+ ���ن ا�و�
��ل ا����م ����دى �����0+ ا@����,��ف ا�را&��� ����/ 

  ).35ا�=2ل (����ظر

  ا����د�ل �دل �واD�4 أ�� .2

�م 
0دد ا���رع (�ن ا�!��ون ا���ظم أ�واع ا�!ود وا����,ب ا���" 
0ررھ�� ا��دول ��ل   

�م ��2=+ إ&���
��+، ��ر��� ا��&���ل وا��� �����وع ا����,�ب �����وع ا#;�راض�����)!��د . ا��=�� �����راض �

/ �0&��+ وا#���8�ص )��" إ�6���� �0ر
��ر ���ل ���� �ر;��ب ا�����ط" ل 
���و�� ����� ان ا���د ���12ّص ا�=��2ل 

  .ر��
+ �ن ا�=�-�ت و�2ر
0�ت

 إ&راء ا@��&وا��ت ا����,+ �?��زا��ت ־

 .�0ر
ر ا�=را,ض ������د W&0 ا�و)
�ت ־


�و�� ا����م ا��" �و���� �/ -وا�
ن 8�ص ־ ���"...  

  : )ر�ر ا, �8�0ت وا� #ر�)�ت  .أ 

�دول و-�د ورد ��2ورة �ط�!�+ ودون   �� +
ھذا ا��وع �ن ا#���ل 
&��د ا�����+ ا#����

��د 0د
6/ �ن ا@�=�-�ت وا��2ر
0�ت ا���" �ر;�ب " �ل " �0د
د، إذا ا���ل ا���رع �=ظ+ 

+
  .ا�ّ��ط أو ا#�8�ص )" إ�6���� �0&+ ر��

  

   +�!�و
�درج (�ن ھذا ا���وع أ;��ب أ��واع ا���2ر
0�ت وا�!�ود ا���-��+ �����
�+ أو ا���

  :��@��زا��ت �6ل

و(��ط ا��8��ف وا��وا�
�ل وا�و�2
+ وا����+ وا���و(+ وا��1�ر�+ وا��!���+  ا��
�  ־


ن وا��=��+ وا#�ر
+) ���+ أو 8�2+(�
��د وأداء ا�� .و�0ب ا��وا�
ل وا�

  :إ�راء ا,+ �وا!�ت ا����:� �*� زا��ت  .ب

��دأو���ل ا�!����ون ���دل   �������+ إ&��راء ا@����&وا��ت ا����" 
ر;��ب ���ن 8?�����  ا����2ّرح  ا��

+��6ل ا�����زل ��ن . 
ود إ�6���/ )�" 0&�+ ر���
+ ا��زام��1
ر أو �دو
ن  ا���راف ��ض ا�0!وق ا�را&

ض ا�0!وق وا@��زام ��ل �&�ه ا�1
ر، وا@��راف �0ق و;
رھ��.  

  

  

 : )ر�ر ا�0را:ض !�� ��د )�H ا�و&��ت  .ج 
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دول   � +
��د�ن ا����م ا��!�
د� و�ر)�+ ���م ��ن إ����م �!وا��د ا��
�راث إ-��+ ا�=را,ض ��مَ  ا�


+ �وز
� ا��ر��ت��@��2�=
  .ء و�

  .و
��د ا�دل ��د إ-��+ ا�=ر
(+ ��� ��2ر
ن ھ��
ن ھ��

 W&0 ا�و)
�ت ا�2�درة �ن ��8�ف �0��م ا��وا0" ������رھ� ا���ط+ ا�و0
دة ا����=+ ��Jدادھ� ־

28
+ ־�  .-وا�د ا�رث ا�واردة ��&�+ ا#0وال ا�

  :ا����م ا� % أو1> �� 8وا��ن ;�#� �>$دل  .د 

وا�����ق ���0���+  1957أوت  1ا���ؤرخ )�"  ����1957+  3ا�!وا�
ن ا�!��ون ��دد  �ن ا�رز ھذه  

��دا��د�
+ ا�ذي أو�ل �دل ���+ �0ر
ر ر�وم ا�زواج و�و&
�/ ا��?���ت ����زواج إ��� ا����د
�ت  ا��


+ ��#�ر�  .ا��

م ��ض ا�����ق ���!�
F وإ���� 4/5/1992ا���ؤرخ )�"  ���1992+  46و���� �ذ�ك ا�!��ون �دد   


��+ و8���2+ ا�=��2ل �
��د6����6� ا���ذي ��8ص ���دل  377ا�=��2ول ���ن �&���+ ا�0!��وق ا������0ر
��ر  ا�

إ���� &����ب ا����0��
ن ا�������ر
ن ���ن ;
��ر . ا����2وك وا@�=�-���ت ا�8�(��+ ���ر���
م ������&ل ا�!���ري

  .ا���ر�2
ن و0�)ظ ا����
+ ا�!�ر
+ وأ�وان إدارة ا����
+ ا�!�ر
+ ا����=
ن ����+ ا��0ر
ر
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  ا��+ـم ا�;��س

  �دــا����را8!ـ� �دل 

  

  :�را8!� ا-���ل  )1

��د���ق ھذه ا��را-�+ �د)��ر �دل     �و��!�م إ�� �را-�+ ��ن طر
�ق ا�!��(�+  ا�

 +
  ).ب(وأ8رى �ن طر
ق و�
ل ا�&��ور
+ ) أ(ا����

  :�رض ا�د&� ر �>= ا��!��4 ا������  .أ 

��د��� �دل      �ا��ل ��� -���ض ا����
�+ أن 
رض د)�ر ا���ودات ود)�ر  ا�

�ر��ر و
��د ��ر
H أّول �رض @��0�ب ا#�  .ا�را&� �/ ����ظر وذ�ك )" �ل 

  .و
&ب ��� -��ض ا����
+ أن 
(� ا��8م وا���ر
H ��ل �ن ا�د)�ر
ن

  :�روض ا�د&� ر �>= و�1ل ا����ور��   .ب 

��دأو&ب ا���رع ��� �دل     ���� ) ا���ودات وا��ل( 
رض د)�ر
/  أن ا�

  ).2(و���8�� ) 1(ا��را-�+ ا�دور
+  �&راءو�
ل ا�&��ور
+ وذ�ك 

  :ا��را8!� ا�دور�� )2

��د�ن ا�!��ون ا�/ 
&ب ��� �دل  �19ص ا�=2ل     �
�رض د)�ر
�/ )�"  أن ا�

�ر ��� �و-
� و�
ل ا�&��ور
+ ���دا,رة ا��" ��� �ر�ز ا��2��/ �3ل �  .أ

�ر ������د  و
!� ا��0�ب    ��رض أولأ&ل ا�6?6+ أ�� H
و��ذ�ك 
��ون ���ل . ��ر


ن ��رض  8?)� �دول ا���=
ذ ا�ذ
ن 0ّدد ��م ا���روع ��ر
H ا�رض � H
��د ��ر��دل إ


+ وأ��و�ر�
�ر &��="  وأ)ر
ل  و&و�  .)" �0ر ا���8+ ��ر 
و�� ا#و�� �ن أ

�دف إط?ع و�
ل ا�&��ور
+ ��� د)��ر �دل     
��دو�إ�� ا����6ت ��ن 0�2+  ا�


�ت�����ا����رش وا�-��0�م ا#�����ل ا��(����+ ����� �و&��ود ا��(���ءات و;
���ب ا�����ط
ب و 

��د�� ا���4د �ن �رض �دل وا��
�(�ت إ(�)+ إ��د)��ره ��� ا�!��(+ ا����
+ و�(��
�/  ا�

 /���8 +�
��� 0رر �د)�ر ا���ودات �د)�ر ا���ل و��د ا����6ت ��ن ذ��ك 
(��  و�
�ل ا�&��ور

"�  .ا��را-�+ وإ�(�ءه وا���ر
H و�ذ�ك ���

  

  

   :; م ا�د&� ـــر  )3
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��د����د ا������ء د)���ر ا�����ودات 
���و�� ���دل  : د& <<ر ا��+<<ودات   •����ر(��/ �����  ا�

��دو�
��ل ا�&��ور
��+ ا���ذي 
ط���� ��
��/ و
����8/ �����ذن ��
دا���/ �8ز
���+ ���دول ��� ا�

 .�����+ ا����0+ �د و(� ا���ر
H وا@�(�ء وا�ط���

��دل 
���و�� ���دل ��@������ء ���ن د)���ر ا����:  د& <<ر ا�$�<<ل •����ر(��/ ����� و�
��ل  ا�

دل ا��ذي ��/ �0ق ا@�0=��ظ �� /��8/ ���(�,/ �� �
�ن ا���ر
H 6م 
ر&
ا�&��ور
+ ا�ذي 

  ).19ا�=2ل (��8ر د)�ر ��ل ��8وم 

��دو�8م ا�د)��ر 
�م أ
(� ��د و)�ة �دل ��� و�
�ل ا�&��ور
�+ و
�4ذن  ا�
�)�
���ن 

���
دا�J� +��0ا�� +����� +�
  .���8ز

  :�را8!ـ� ا-;طـ�ء )4

��� ان �ل 8رق ��!وا�
ن وا��را�
�ب و-وا��د ا�����+ و��ل ���ل 
���ل ��ن  �46ص ا�=2ل   


ر���/ �دل  ����د�ر)�  و&ب ا��4د
ب �و�و 8�رج �ط�ق ا��ل 
� ا�

  :��>س ا� �د�ب  .أ 

�ن ا�!��ون ا���ظم �����+ ��� إ0داث �&�س ا��4د
�ب ���ل ����0+ ا���,��ف  �47ص ا�=2ل 

  : و
�ر�ب �ن

��دا�ر,
س ا#ول ����0+ ا@��,��ف ا����2ب �دا,ر�/ �دل  ־�  .أو �ن 
�و�/ ر,
��   ا�


�/ ا�ر,
س ا#ول  ־
 .�(وا �!ررا –�����ر ����0+ ا@��,��ف 

 �(وا –) �2�0+ ا���&
ل( ��,ب �ن وزارة ا����
+ ־

��د��6�
ن �ن ;ر)+ �دول  ־�  .�(و
ن -ا�

  :ا�)��� �>= ��>س ا� �د�ب  إ�راءات   .ب 

  :+>ط� ا�)���     ־

إذ ��ص  و0!�وق ا�����ن ا��دل �ر&� ��ط+ ا�0��+ ��� �&�س ا��4د
ب إ�� وز
�ر    

��د
��0�ل ���دل " ����� أ���/  49ا�=��2ل ��� ����� �&���س ا��4د
��ب �!��رار ���ن وز
��ر ا���دل ا�

  ".  و0!وق ا����ن

�� �!ر
�ر ��ن ا��ر,
س ا#ول و -رار ا�0��+ ا��ذ�ور ��دة �� 
�8ذ ��� (وء أنوا��?0ظ ��

/�
�

+ �ن ذي �2�0+ أو �� ���
�+و�
ل ا�&��ور
+ ��ن أ8ط��ء  �������ء ���� �را-���/  �

��د�دول  #���ل�
�ت ا��ر)و�+ (دھم ا����  .و�ظره )" ا�

  :ا,+ د��ء وا�!)ث 
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ن ا�!�(�" ا��!�رر     �
 �&�راء
�و�� ر,
س �&�س ا��4د
ب ��&�رد ا��2��/ ������ف �

  .ا#�0�ث

��د�����د��ء ا�!�(���" ا��!���رر ����دل و��ط����ق ا#����0�ث ��  �����وا����ط+ ������وب �(����ون  ا�

28
� �د
/ )" ا&ل -�دره  ا��?ما�و2ول �� �
/ ���0(ور �� /
 �15����وغ 
�(�ن ا����


و��.  

��د�دل  و
��ن  ��ن ا@ط?ع ��� ا���ف وأ8ذ ��H �ن ا�و�6�,ق ا��ظرو)�+ ��/  و
���F أ&�? آ�8ر  ا�


���ت و�ؤ
دات
و�� ��!د
م �� �/ �ن � 15-دره .  


!��� ���رض ا�����ف ����� ����6ل ا��
����+ ا��و�
��+ ا���ذي 
���دي �?0ظ����/ )��"      �����

0
��/ ن 
��دي رأ
�/ و�!رر �0ر
�ر �!ر
�ر )�" ��
&�+ أ�����/ دون أ�د ذ�ك 
�و�� ا�!�(" ا�. ا��و(وع



ن ��� ر,
س �&�س ا��4د
ب )" أ
�ران �ن ��ر
H إ�?;/ -رار ا���  ).51ا�=2ل (&ل أ-2�ه 


ن ا�ر,
س ��ر
H ا�!�د �&�س ا��4د
ب و
د�و أ�(�ءه و
��د�" ��دل إ    
��د6ر ذ�ك ���وا��ط+  ا�

       .-�ل ��ر
H ا�&��+ ���8+ ��ر 
و�� ��� ا#-لّ  �����وغ ا��?م���وب �(�ون ا�و2ول �� 

��دو�دل   � ا�0ق )" ا����
ع ��ن ,�/ ���د)�
ن ���0�م أو ��04د ز�?ا@ط?ع ���� ��=�/ ���� ��/ أن 

ن ا������/ ��ن ا�0(�ور أو إ�����/ ��ن ا�&�واب @ 
�0ول دون �وا�2�+ ا��&��س �� ا��?0ظ�+ أ. �=�/

  ).52ا�=2ل (ا��ظر وا��ت )" ا��و(وع 

���" �&���س ا��4د
��ب �����/ ����-�راح ا�!و���+ ا��������+ و
و&��/ ذ���ك ا@-���راح إ���� وز
��ر ا���دل  �
 و

  ).53ا�=2ل (و0!وق ا����ن

  :ا�$�و!ـــ�ت )5

  :أ�وا��ــ�  .أ 

��رض ����� ���دل   �
��د��!���م ا�!و����ت ا����" 
����ن أن ���إ���� �!و����ت ���ن ا�در&��+ ا#و����  ا�

+
  .و�!و��ت �ن ا�در&+ ا�6��

 .وھ" ا��ذار وا��و�
H 48و-� (�ط ��ك ا�!و��ت ���=2ل : �!و��ت �ن ا�در&+ ا#و�� ־

�ر  6���6ل )" ا��و-
ف �ن ا��ل �دة أ-2�ھ� : �!و��ت �ن ا�در&+ ا�6��
+ ־�  .أو ا�زلأ

  :ـ>ط ا��و8$� �>$�و!ـــ�ا�+ّ   .ب 

  :��)��1 ا,+ :��ف ا-ّولا�ر:�س  •


!���ع������0+ ا@����,��ف  ا#ّول
���8ص ا���ر,
س   J�  +��&و����ت ���ن ا�در! ا����ذارأي  ا#و����ا�

H
ا�����2ب ��دا,ر���  و
�8ذ ا�!رار ���ء ��� �!ر
ر �ن و�
ل ا�&��ور
+ �دى ا����0+ ا@��دا,
+. وا��و�
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����دل ���
+ ���ن ذي ���2�0+ وذ���ك ���د أن 
ط���ب ���ن ���دل  �دا��������دا����8��ف أو �����ء ����� ��� ا�

  .ا��8��ف �!د
م ��0وظ�ت ����
+ )" أ&ل أ��وع

  :و)�وق ا��+�ن وز�ر ا�$دل •

ا���ل ��دة  ا�!و���ت ��ن ا�در&�+ ا�6��
�+ أي ا��و-
�ف ��ن ا��دل و0!�وق ا�����ن 
��ط وز
ر  


�+ @ �ز
د �ن �ر أو ا�زل �6�و
�ون ذ�ك ���ء  ���� ا-��راح ��ن �&��س ا��4د
�ب و
��و�� وز
�ر . أ

��دإ���?م ���دل  و0!��وق ا������ن ا���دل��������!رار ا���ذي 
���8ذه ������وب �(���ون  ����#�را�����"  ا�

  ).53و 49ا�=2?ن (
و��  15&ل @ 
�&�وز ����وغ )" أ� ا��?ما�و2ول �� 

6( Dوط )ــّق ا�  ّ!ــ�+:  

    �

�+ " ��رور 6?�6+ أ��وام ��ن ���ر
H ار����ب ا��
�!ط 0ق ا����� ا��4د�
ا�=�2ل (8��=�+ ا��4د

)�"  إ&راء�/ إذا �رت 6?ث ��وات �ن ��ر
H ا-�راف ا�=ل ا��و&ب ���4د
ب دون ا�8�ذ أي ، أي أ)54


&وز �دھ� �ؤا8ذ�/ �ن أ�4ن ا�د @ /�J( ل/
  .&ل �� 
��ب إ�


��+ ������" )��" �=��س ا�و-��ت ��2 ��دا�������� ���دل  أ���/ إذا �����ت ا�=���+ ا������و�+ إإ@  �
�1+ �4د

J( +

+ ��!ط ��=س اS&�ل ا��!ررة ��د�وى ا�&زا,
+و&زا,�
  .ن ا�د�وى ا��4د

أ�وام ������+ ��&�F و���م  3و�د . ��وات ������+ ��&��
�ت 10ن 0ق ا����� ا�&زا," 
�!ط �د ���� �4

  .وا0د )" ا��8��=�ت

  

  

  


