
 لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية

، ٚع١مز ثألُِ ثٌّضقذر 1992آرثس/ِجسط  3ثٌّؤسك فٟ  1992/54لشثس ٌؾٕز فمٛق ثإلٔغجْ 

E/1992/22 4ثٌّؤسك فٟ  48/134، ٚسفذش دٙج ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز ٌألُِ ثٌّضقذر، دّٛؽخ لشثس٘ج 

 1994آرثس/ِجسط 

  

 ثٌؼجِز؛ إْ ثٌؾّؼ١ز

 إر صش١ش إٌٝ ثٌمشثسثس رثس ثٌظٍز ثٌّضؼٍمز دّشوض ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز ٌقّج٠ز ٚصؼض٠ض فمٛق ثإلٔغجْ؛

وجْٔٛ  17ثٌّؤسك  46/124ٚ 1986وجْٔٛ ثألٚي/د٠غّذش  4ثٌّؤسك  41/129ال ع١ّج لشثس٠ٙج 

، 1987آرثس/ِجسط  10ثٌّؤسك  1987/40، ٚلشثسثس ٌؾٕز فمٛق ثإلٔغجْ 1991ثألٚي/د٠غّذش 

، 1989آرثس/ِجسط  7ثٌّؤسك  1989/52، 1988ٚآرثس/ِجسط  10ثٌّؤسك  1988/72ٚ

 1992/54، 1991ٚآرثس/ِجسط  5ثٌّؤسك  1991/27، 1990ٚآرثس/ِجسط  7ثٌّؤسك  1990/73ٚ

آرثس/ِجسط  9ثٌّؤسك  1992/55. ٚإر صق١ظ ػٍّج دمشثس ثٌٍؾٕز 1992آرثس/ِجسط  2ثٌّؤسك 

 ؛1993

٠ٛز ٌٛضغ صشص١ذجس ِالةّز ػٍٝ ثٌظؼ١ذ ثٌٛطٕٟ ٌضّجْ ثٌضٕف١ز ثٌفؼجي ٚإر صؤوذ ٚؽٛح ِٕـ ثألٌ

 ٌٍّؼج١٠ش ثٌذ١ٌٚز ٌقمٛق ثإلٔغجْ؛

ٚثلضٕجػج ِٕٙج دجٌذٚس ثٌٙجَ ثٌزٞ ٠ّىٓ أْ صمَٛ دٗ ثٌّؤعغجس ػٍٝ ثٌظؼ١ذ ثٌٛطٕٟ فٟ صؼض٠ض ٚفّج٠ز 

 ق ٚثٌقش٠جس؛فمٛق ثإلٔغجْ ٚثٌقش٠جس ثألعجع١ز ٚفٟ إ٠ؾجد ٚص٠جدر ٚػٟ ثٌؾّٙٛس دضٍه ثٌقمٛ

ٚإر صغٍُ دؤْ ثألُِ ثٌّضقذر ٠ّىٓ أْ صمَٛ دذٚس ففجص فٟ ثٌّغجػذر ػٍٝ صط٠ٛش ثٌّغؤعغجس ثٌٛط١ٕز 

 ػٓ طش٠ك ثٌؼًّ وّشوض ٌضذجدي ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌخذشر؛

ٚإر صضغ فٟ ثػضذجس٘ج، فٟ ٘زث ثٌظذد، ثٌّذجدا ثٌضٛؽ١ٙ١ز ثٌّضؼٍمز د١ٙىً ٚأدثء ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز 

ثٌّؤسك فٟ  22/46فّج٠ز فمٛق ثإلٔغجْ، ثٌضٟ أ٠ذصٙج ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز فٟ لشثس٘ج ٚثٌّق١ٍز ٌضؼض٠ض ٚ

 ؛1978وجْٔٛ ثألٚي/د٠غّذش  14

ٚإر صشفخ دضضث٠ذ ثال٘ضّجَ ػٍٝ ٔطجق ػجٌّٟ دئٔشجء ٚصؼض٠ض ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز، ٚ٘ٛ ِج أػشح ػٕٗ 

ْ، ٚثٌّؼمٛد فٟ صٛٔظ فٟ خالي ثالؽضّجع ثإلل١ٍّٟ ألفش٠م١ج ثٌضجدغ ٌٍّؤصّش ثٌؼجٌّٟ ٌقمٛق ثإلٔغج

، ٚخالي ثالؽضّجع ثإلل١ٍّٟ ألِش٠ىج ثٌالص١ٕ١ز ِٕٚطمز 1992صشش٠ٓ ثٌغجٟٔ/ٔٛفّذش  6إٌٝ  2ثٌفضشر ِٓ 

، 1992وجْٔٛ ثٌغجٟٔ/٠ٕج٠ش  22إٌٝ  18ثٌذقش ثٌىجس٠ذٟ، ثٌّؼمٛد فٟ عجْ خٛع١ٗ فٟ ثٌفضشر ِٓ 

١ٔغجْ/ثدش٠ً  2آرثس/ِجسط إٌٝ  29 ٚثالؽضّجع ثالل١ٍّٟ ألع١ج ثٌّؼمٛد فٟ دجٔىٛن فٟ ثٌفضشر ِٓ

، ٚفٍمز ػًّ ثٌىٌّٕٛٛط دشؤْ ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز ٌقمٛق ثإلٔغجْ، ثٌّؼمٛدر فٟ أٚصجٚث فٟ 1993

، ٚفٍمز ثٌؼًّ دشؤْ لضج٠ج فمٛق 1992صشش٠ٓ ثألٚي/أوضٛدش  2أ٠ٍٛي/عذضّذش إٌٝ  30ثٌفضشر ِٓ 

وجْٔٛ  28إٌٝ  26فٟ ثٌفضشر ِٓ  ثإلٔغجْ ٌّٕطمز آع١ج ٚثٌّق١ظ ثٌٙجدٞ، ثٌّؼمٛدر فٟ ؽجوشصج



. ِٚج صؾٍٝ فٟ ثٌمشثسثس ثٌضٟ أػٍٕضٙج ِؤخشث ػذر دٚي أػضجء دئٔشجء ِؤعغجس 1992ثٌغجٟٔ/٠ٕج٠ش 

 ٚط١ٕز ٌضؼض٠ض ٚفّج٠ز فمٛق ثإلٔغجْ؛

ٚإر صضغ فٟ ثػضذجس٘ج إػالْ ٚدشٔجِؼ ػًّ ف١١ٕج ثٌٍز٠ٓ أوذ ف١ّٙج ثٌّؤصّش ثٌؼجٌّٟ ٌقمٛق ثإلٔغجْ ِٓ 

ثٌٙجَ ٚثٌذٕجء ثٌزٞ صمَٛ دٗ ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز ٌضؼض٠ض ٚفّج٠ز فمٛق ثإلٔغجْ. ٚال ع١ّج ؽذ٠ذ ثٌذٚس 

دظفضٙج ثالعضشجس٠ز دجٌٕغذز ٌٍغٍطجس ثٌّخضظز، ٚدٚس٘ج فٟ وفجٌز ثالٔضظجف فٟ فجٌز ثٔضٙجوجس 

 فمٛق ثإلٔغجْ، ٚفٟ ٔشش ثٌّؼٍِٛجس ثٌضؼٍمز دقمٛق ثإلعٕجْ، ٚفٟ ثٌضغم١ف فٟ ِؾجي فمٛق ثإلٔغجْ؛

( ثٌزٞ أػذ ٚفمج ٌمشثس A/43/340صق١ظ ػٍّج ِغ ثالسص١جؿ دجٌضمش٠ش ثٌّمذَ ِٓ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ ) -1

 ؛1991وجْٔٛ ثألٚي/د٠غّذش  17ثٌّؤسك فٟ  46/124ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز 

صؤوذ ِٓ ؽذ٠ذ أ١ّ٘ز إلجِز ِؤعغجس ٚط١ٕز فؼجٌز ٌضؼض٠ض ٚفّج٠ز فمٛق ثإلٔغجْ، ٚفمج ٌٍضشش٠غ  -2

 فجٌز صؼذد٠ز ػض٠ٛضٙج ٚثعضمالٌٙج؛ثٌٛطٕٟ، ٚأ١ّ٘ز ضّجْ و

صشؾغ ثٌذٚي ثألػضجء ػٍٝ إٔشجء ِؤعغجس ٚط١ٕز ٌضؼض٠ض ٚفّج٠ز فمٛق ثإلٔغجْ، أٚ صؼض٠ض  -3

 ثٌّٛؽٛد دجٌفؼً ِٓ صٍه ثٌّؤعغجس، ٚػٍٝ إدِجػ صٍه ثٌؼٕجطش فٟ ثٌخطظ ثإلّٔجة١ز ثٌٛط١ٕز؛

شتٙج ثٌذٚي ثألػضجء ػٍٝ ِٕغ صشؾغ ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز ٌضؼض٠ض ٚفّج٠ز فمٛق ثإلٔغجْ ثٌضٟ صٕ -4

ِٚىجفقز ؽ١ّغ ثٔضٙجوجس فمٛق ثإلٔغجْ ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌّذ١ٓ فٟ إػالْ ٚدشٔجِؼ ػًّ ف١١ٕج 

 ٚثٌظىٛن ثٌذ١ٌٚز رثس ثٌظٍز؛

صطٍخ إٌٝ ِشوض فمٛق ثإلٔغجْ ثٌضجدغ ٌألِجٔز ثٌؼجِز أْ ٠ٛثطً ؽٙٛدٖ ٌض٠جدر ثٌضؼجْٚ د١ٓ ثألُِ  -5

ع١ّج فٟ ِؾجي ثٌخذِجس ثالعضشجس٠ز ٚثٌّغجػذر ثٌضف١ٕز، ثٌّضقذر ٚثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز، ٚال 

 ٚثإلػالَ ٚثٌضغم١ف، فٟ إطجس ثٌقٍّز ثإلػال١ِز ثٌؼج١ٌّز ِٓ أؽً فمٛق ثإلٔغجْ؛

صطٍخ أ٠ضج إٌٝ ِشوض فمٛق ثإلٔغجْ أْ ٠ٕشب، دٕجء ػٍٝ طٍخ ثٌذٚي ثٌّؼ١ٕز، ِشثوض ٌألُِ  -6

ٚأْ ٠مَٛ دزٌه ػٍٝ أعجط ثإلؽشثءثس  ثٌّضقذر ٌٍٛعجةك ٚثٌضذس٠خ فٟ ١ِذثْ فمٛق ثإلٔغجْ،

ثٌّؼّٛي دٙج دشؤْ ثعضخذثَ ثٌّٛثسد ثٌّضجفز، فٟ إطجس طٕذٚق ثألُِ ثٌّضقذر ٌٍضذشػجس ٌٍخذِجس 

 ثالعضشجس٠ز ٚثٌّغجػذر ثٌضم١ٕز فٟ ١ِذثْ فمٛق ثإلٔغجْ؛

قظٛي صطٍخ إٌٝ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ أْ ٠شد سدث إ٠ؾجد١ج ػٍٝ ثٌطٍذجس ثٌّمذِز ِٓ ثٌذٚي ثألػضجء ٌٍ -7

ػٍٝ ثٌّغجػذر فٟ إٔشجء ٚصؼض٠ض ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز ٌضؼض٠ض ٚفّج٠ز فمٛق ثإلٔغجْ وؾضء ِٓ 

دشٔجِؼ ثٌخذِجس ثالعضشجس٠ز ٚثٌضؼجْٚ ثٌضمٕٟ فٟ ١ِذثْ فمٛق ثإلٔغجْ، فضال ػٓ ثٌّشثوض 

 ثٌٛط١ٕز ٌٍٛعجةك ٚثٌضذس٠خ فٟ ١ِذثْ فمٛق ثإلٔغجْ؛

ٛثس ثٌّٕجعذز ٌضؼض٠ض صذجدي ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌخذشثس صشؾغ ؽ١ّغ ثٌذٚي ثألػضجء ػٍٝ ثصخجر ثٌخط -8

 ف١ّج ٠ضؼٍك دئٔشجء صٍه ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز ٚصشغ١ٍٙج دظٛسر فؼجٌز؛

صؤوذ ثٌذٚس ثٌزٞ صضطٍغ دٗ ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز دٛطفٙج ٚوجالس ٌٕشش ثٌّٛثد ثٌّضؼٍمز دقمٛق  -9

 ج٠ز ثألُِ ثٌّضقذر؛ثإلٔغجْ ٌٚألٔشطز ثإلػال١ِز ثألخشٜ ثٌضٟ ٠ؾشٞ إػذثد٘ج ٚصٕظ١ّٙج دشػ

صقش سػج٠ز ِشوض  1992صشفخ دضٕظ١ُ ثؽضّجع ٌٍّضجدؼز فٟ صٛٔظ فٟ وجْٔٛ ثألٚي/د٠غّذش  -10

فمٛق ثإلٔغجْ ٌٍم١جَ، دٛؽٗ خجص، دذسثعز ثٌطشق ٚثٌٛعجةً ثٌالصِز ٌضؼض٠ض ثٌّغجػذر ثٌضم١ٕز ِٓ 

ضظٍز دّغؤٌز أؽً ثٌضؼجْٚ ٚصم٠ٛز ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز، ِٚٛثطٍز دسثعز ؽ١ّغ ثٌمضج٠ج ثٌّ

 ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز؛



 صشفخ أ٠ضج دجٌّذجدا ثٌّضؼٍمز دّشوض ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز، ثٌّشفمز دٙزث ثٌمشثس؛ -11

صشؾغ ػٍٝ إٔشجء ٚصؼض٠ض ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز ثٌضٟ صشثػٟ ٘زٖ ثٌّذجدا ٚصذسن أْ ِٓ فك أٞ  -12

 ثٌٛطٕٟ؛دٌٚز أْ صخضجس ثإلطجس ثٌزٞ ٠ضالءَ ِغ ثفض١جؽجصٙج ثٌخجطز ػٍٝ ثٌظؼ١ذ 

صطٍخ إٌٝ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ أْ ٠مذَ صمش٠شث إٌٝ ثٌؾّؼ١ز ثٌؼجِز فٟ دٚسصٙج ثٌخّغ١ٓ ػٓ صٕف١ز ٘زث  -13

 ثٌمشثس.
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 ثالخضظجطجس ٚثٌّغؤ١ٌٚجس

 صخضض ثٌّؤعغز ثٌٛط١ٕز دضؼض٠ض فمٛق ثإلٔغجْ ٚفّج٠ضٙج. -1

٠ز ٚثعؼز لذس ثإلِىجْ ِٕٚظٛص ػ١ٍٙج طشثفز فٟ أفذ ثٌٕظٛص صىْٛ ٌٍّؤعغز ثٌٛط١ٕز ٚال -2

 ثٌذعضٛس٠ز أٚ ثٌضشش٠ؼ١ز ثٌضٟ صقذد صشى١ٍٙج ٚٔطجق ثخضظجطجصٙج.

 صىْٛ ٌٍّؤعغز ثٌٛط١ٕز، فٟ ؽٍّز أِٛس، ثٌّغؤ١ٌٚجس ثٌضج١ٌز: -3

 أٚ ثٌذشٌّىجْ ز)أ( صمذ٠ُ فضجٜٚ ٚصٛط١جس ِٚمضشفجس ٚصمجس٠ش، ػٍٝ أعجط ثعضشجسٞ، إٌىٝ ثٌقىِٛى

أٚ أٞ ؽٙىىجص آخىىش ِخىىضض، عىىٛثء دٕىىجء ػٍىىٝ طٍىىخ ثٌغىىٍطجس ثٌّؼ١ٕىىز أٚ دجعىىضخذثَ فمٙىىج فىىٟ 

، دشؤْ ؽ١ّغ ثٌّغجةً ثٌّضؼٍمز دضؼض٠ض فمٛق ٝثالعضّجع إٌٝ أ٠ز ِغؤٌز دْٚ إفجٌز ِٓ ؽٙز أػٍ

ثإلٔغىىىجْ ٚفّج٠ضٙىىىج. ٠ٚؾىىىٛص ٌٍّؤعغىىىز ثٌٛط١ٕىىىز أْ صمىىىشس ٔشىىىش ٘ىىىزٖ ثٌفضىىىجٜٚ ٚثٌضٛطىىى١جس 

ٚثٌضىٟ صشىًّ ٚثٌّمضشفجس ٚثٌضمجس٠ش ٚوزٌه ؽ١ّىغ ثٌّذىجدسثس ثٌضىٟ صضخىز٘ج ثٌّؤعغىز ثٌٛط١ٕىز 

 ثٌضج١ٌز:ثٌّؾجالس 

ٟ " ؽ١ّغ ثألفىىجَ ثٌضشىش٠ؼ١ز ٚثإلدثس٠ىز ٚوىزٌه ثألفىىجَ ثٌّضؼٍمىز دجٌضٕظ١ّىجس ثٌمضىجة١ز ثٌضى1"

صٙذف إٌٝ ثٌّقجفظز ػٍٝ فّج٠ز فمٛق ثإلٔغجْ ٚصٛع١غ ٔطجلٙج، ٚفٟ ٘ىزث ثٌظىذد صىذسط 

ثٌّؤعغز ثٌٛط١ٕز ثٌضشش٠ؼجس ٚثٌٕظٛص ثإلدثس٠ز ثٌغجس٠ز، فضىال ػىٓ ِشىجس٠غ ثٌمىٛث١ٔٓ 

ِٚمضشفجصٙىىج، ٚصمىىذَ ثٌضٛطىى١جس ثٌضىىٟ صشث٘ىىج ِٕجعىىذز ٌضىىّجْ ثصغىىجق ٘ىىزٖ ثٌٕظىىٛص ِىىغ 

ٚصٛطىىٟ، ػٕىىذ ثاللضضىىجء، دجػضّىىجد صشىىش٠غ ؽذ٠ىىذ أٚ ثٌّذىىجدا ثألعجعىى١ز ٌقمىىٛق ثإلٔغىىجْ. 

 دضؼذ٠ً ثٌضشش٠غ ثٌغجسٞ. ٚدجػضّجد ثٌضذثد١ش ثإلدثس٠ز أٚ دضؼذ٠ٍٙج؛

 " أ٠ز فجٌز الٔضٙجن فمٛق ثإلٔغجْ صمشس صٕجٌٚٙج؛2"

 " إػذثد صمجس٠ش ػٓ ثٌقجٌز ثٌٛط١ٕز ٌقمٛق ثإلٔغجْ دٛؽٗ ػجَ، ٚػٓ ِغجةً أوغش صقذ٠ذث؛3"

ىِٛىز إٌىٝ فىجالس ثٔضٙىجن فمىٛق ثإلٔغىجْ فىٟ أٞ ؽىضء ِىٓ ثٌذٍىذ ٚصمىذ٠ُ " صٛؽ١ٗ ثٔضذىجٖ ثٌق4"

ِمضشفجس إ١ٌٙج صضؼٍك دجٌّذجدسثس ثٌشث١ِز إٌٝ ٚضىغ فىذ ٌٙىزٖ ثٌقىجالس، ٚػٕىذ ثاللضضىجء، 

 إدذثء ثٌشأٞ دشؤْ ِٛلف ثٌقىِٛز ٚسدٚد فؼٍٙج؛

ثٌذ١ٌٚىىز )ح( صؼض٠ىىض ٚضىىّجْ ثٌّٛثءِىىز دىى١ٓ ثٌضشىىش٠غ ٚثٌٍىىٛثةـ ٚثٌّّجسعىىجس ثٌٛط١ٕىىز ٚثٌظىىىٛن 

 ثٌّضؼٍمز دقمٛق ثإلٔغجْ ثٌضٟ صىْٛ ثٌذٌٚز طشفج ف١ٙج ٚثٌؼًّ ػٍٝ صٕف١ز٘ج دطش٠مز فؼجٌز؛



 )ػ( صشؾ١غ ثٌضظذ٠ك ػٍٝ ثٌظىٛن ثٌّزوٛسر أٚ ػٍٝ ثالٔضّجَ إ١ٌٙج ٚوفجٌز صٕف١ز٘ج؛

)د( ثٌّغىىجّ٘ز فىىٟ إػىىذثد ثٌضمىىجس٠ش ثٌضىىٟ ٠ٕذغىىٟ ٌٍىىذٚي أْ صمىىذِٙج إٌىىٝ ١٘تىىجس ٌٚؾىىجْ ثألِىىُ ثٌّضقىىذر 

وزٌه إٌٝ ثٌّؤعغجس ثإلل١ّ١ٍز صٕف١زث الٌضضثِجصٙج دّٛؽىخ ثٌّؼج٘ىذثس، ٚػٕىذ ثاللضضىجء، إدىذثء ٚ

 ثٌشأٞ فٟ ٘زث ثٌّٛضٛع ِغ إ٠الء ثالفضشثَ ثٌٛثؽخ العضمالٌٙج؛

)٘ـ( ثٌضؼجْٚ ِغ ثألُِ ثٌّضقذر ٚؽ١ّغ ثٌّؤعغجس ثألخشٜ فٟ ِٕظِٛز ثألُِ ثٌّضقىذر ٚثٌّؤعغىجس 

فٟ ثٌذٍذثْ ثألخىشٜ ثٌّخضظىز دّؾىجالس صؼض٠ىض ٚفّج٠ىز فمىٛق  ثإلل١ّ١ٍز ٚثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز

 ثإلٔغجْ؛

)ٚ( ثٌّغىىىجػذر فىىىٟ إػىىىذثد ثٌذىىىشثِؼ ثٌّضؼٍمىىىز دضىىىذس٠ظ فمىىىٛق ثإلٔغىىىجْ ٚثٌذقىىىٛط ثٌّضظىىىٍز دٙىىىج، 

 ٚثٌّشجسوز فٟ صٕف١ز٘ج فٟ ثٌّذثسط ٚثٌؾجِؼجس ٚثألٚعجط ث١ٌّٕٙز؛

١ّىغ أكىىجي ثٌض١١ّىض، ال عى١ّج ثٌض١١ّىض )ص( ثإلػالْ ػٓ فمٛق ثإلٔغجْ ٚثٌؾٙٛد ثٌّذزٌٚز ٌّىجفقز ؽ

ثٌؼٕظشٞ، ػٓ طش٠ك ص٠جدر ٚػٟ ثٌؾّٙٛس ٚخجطز ػٓ طش٠ك ثإلػالَ ٚثٌضغم١ف ٚدجعىضخذثَ 

 ؽ١ّغ أؽٙضر ثٌظقجفز.

 ثٌضشى١ً ٚضّجٔجس ثالعضمالي ٚثٌضؼذد٠ز

ج ٠ٕذغٟ أْ ٠ىْٛ صى٠ٛٓ ثٌّؤعغز ثٌٛط١ٕز ٚصؼ١١ٓ أػضجةٙج، عٛثء دجالٔضخجح أٚ دغ١ش ثٔضخجح، ٚفم -1

إلؽشثءثس صض١ـ صٛفش ثٌضّجٔجس ثٌالصِز ٌىفجٌز ثٌضّغ١ً ثٌضؼذدٞ ٌٍمٛٞ ثالؽضّجػ١ز )فٟ ثٌّؾضّغ 

ثٌّذٟٔ( ثٌّؼ١ٕز ٠ضؼض٠ض ٚفّج٠ز فمٛق ثإلٔغجْ، ال ع١ّج دغٍطجس صغّـ دئلجِز صؼجْٚ فؼجي ِغ 

 ثٌؾٙجس ثٌضج١ٌز، أٚ دجكشثن ِّغ١ٍٓ ٌٙج:

ٔغىجْ ٚؽٙىٛد ِىجفقىز ثٌض١١ّىض ثٌؼٕظىشٞ ٚٔمجدىجس )أ( ثٌّٕظّجس غ١ش ثٌقى١ِٛز ثٌّؼ١ٕز دقمىٛق ثإل

ثٌؼّىىىجي، ٚثٌّٕظّىىىجس ثالؽضّجػ١ىىىز ٚث١ٌّٕٙىىىز ثٌّؼ١ٕىىىز، ِغىىىً سثدطىىىجس ثٌقمىىىٛل١١ٓ، ثألطذىىىجء، 

 ٚثٌظقف١١ٓ، ٚثٌؼٍّجء ثٌذجسص٠ٓ؛

 )ح( ثٌض١جسثس فٟ ثٌفىش ثٌفٍغفٟ ٚثٌذ٠ٕٟ؛

 )ػ( ثٌؾجِؼجس ٚثٌخذشثء ثٌّؤٍْ٘ٛ؛

 )د( ثٌذشٌّجْ؛

ز )ٚفىىىٟ فجٌىىىز ثٔضىىىّجِٙج ال ٠شىىىضشن ِّغٍٛ٘ىىىج فىىىٟ ثٌّىىىذثٚالس إال دظىىىفز )٘ىىىـ( ثإلدثسثس ثٌقى١ِٛىىى

 ثعضشجس٠ز(.

٠ٕذغٟ أْ صٍّه ثٌّؤعغز ثٌٛط١ٕز ث١ٌٙجوً ثألعجع١ز ثٌّٕجعذز ٌغالعز ع١ش أٔشطضٙج، ٚدظفز خجطز  -2

ثألِٛثي ثٌىجف١ز ٌزٌه، ٠ٕٚذغٟ أْ ٠ىْٛ ثٌغشع ِٓ ٘زٖ ثألِٛثي ٘ٛ صّى١ٕٙج ِٓ صذد١ش ِٛظف١ٙج 

 ٍٙج ٌضىْٛ ِغضمٍز ػٓ ثٌقىِٛز ٚغ١ش خجضؼز ٌّشثلذز ِج١ٌز لذ صّظ ثعضمالٌٙج.ٚأِجوٓ ػّ

ِٓ أؽً وفجٌز ثعضمشثس ٚال٠ز أػضجء ثٌّؤعغز ثٌٛط١ٕز، ثٌضٟ ٌٓ صىْٛ ِؤعغز ِغضمٍز فمج دغ١شٖ،  -3

٠ٕذغٟ أْ ٠ىْٛ صؼ١ُٕٙ دمشثس سعّٟ ٠قذد ثٌّذر ثٌّؼ١ٕز ٌٛال٠ضُٙ. ٚصىْٛ ثٌٛال٠ز لجدٍز ٌٍضؾذ٠ذ، 

 وفجٌز ثعضّشثس ثٌضؼذد٠ز فٟ ػض٠ٛز ثٌّؤعغز. كش٠طز

 طشثةك ثٌؼًّ

 ، ثٌم١جَ دّج ٠ٍٟ:٠ٕذغٟ ٌٍّؤعغز ثٌٛط١ٕز فٟ إطجس ػٍّٙج



)أ( أْ صذقظ دقش٠ز ؽ١ّغ ثٌّغجةً ثٌضٟ صذخً فٟ ٔطجق ثخضظجطٙج، عٛثء وجٔش ِمذِز ِىٓ ثٌقىِٛىز 

ِمىذَ ِىٓ أػضىجةٙج أٚ ِىٓ  أٚ لشسس صٕجٌٚٙج دْٚ إفجٌضٙج إ١ٌٙج ِٓ عٍطز أػٍٝ، دٕجء ػٍىٝ ثلضىشثؿ

 أٞ ٍِضّظ آخش؛

)ح( أْ صغضّغ إٌٝ أٞ كخض ٚأْ صقظً ػٍٝ أ٠ز ِؼٍِٛجس ٚأ٠ز ٚعجةك الصِىز ٌضم١ى١ُ ثٌقىجالس ثٌضىٟ 

 صذخً فٟ ٔطجق ثخضظجطٙج؛

 )ػ( أْ صخجطخ ثٌشأٞ ثٌؼجَ ِذجكشر أٚ ِٓ خالي ؽٙجص طقفٟ، ال ع١ّج ٌٍضؼش٠ف دآسثةٙج ٚصٛط١جصٙج؛

دظفز ِٕضظّز، ٚػٕىذ ثاللضضىجء، دقضىٛس ؽ١ّىغ أػضىجةٙج ثٌىز٠ٓ ٠ىذػْٛ إٌىٝ )د( أْ صؼمذ ثؽضّجػجس 

 ثٌقضٛس طذمج ٌألطٛي ثٌّمشسر؛

)٘ىىـ( أْ صشىىىً أفشلىىز ػجٍِىىز ِىىٓ دىى١ٓ أػضىىجةٙج، فغىىخ ثاللضضىىجء، ٚأْ صٕشىىب فشٚػىىج ِق١ٍىىز إل١ّ١ٍىىز 

 ٌّغجػذصٙج ػٍٝ ثالضطالع دّٙجِٙج؛

ٚ غ١ىىش ثٌمضىىجة١ز، ثٌّغىىؤٌٚز ػىىٓ صؼض٠ىىض )ٚ( أْ صؾىىشٞ ِشىىجٚسثس ِىىغ ث١ٌٙتىىجس ثألخىىشٜ، ثٌمضىىجة١ز أ

 ٚفّج٠ز فمٛق ثإلٔغجْ )ال ع١ّج إِٔجء ثٌّظجٌُ، ٚٚعطجء ثٌضٛف١ك، ٚثٌّؤعغجس ثٌّّجعٍز(؛

)ص( أْ صؼّىىذ، ٔظىىشث ٌٍىىذٚس ثألعجعىىٟ ثٌىىزٞ صؤد٠ىىٗ ثٌّٕظّىىجس غ١ىىش ثٌقى١ِٛىىز فىىٟ صٛعىى١غ ٔطىىجق ػّىىً 

ز ثٌضىٟ صىىشط ٔفغىٙج ٌضؼض٠ىض ثٌّؤعغجس ثٌٛط١ٕز، إٌٝ إلجِز ػاللجس ِغ ثٌّٕظّىجس غ١ىش ثٌقى١ِٛى

ٚفّج٠ىىىز فمىىىٛق ثإلٔغىىىجْ، ٌٍٚض١ّٕىىىز ثاللضظىىىجد٠ز ٚثالؽضّجػ١ىىىز، ِٚىجفقىىىز ثٌؼٕظىىىش٠ز، ٚفّج٠ىىىز 

ثٌّؾّٛػجس ثٌضؼ١فز دظفز خجطز )الع١ّج ثألطفجي، ٚثٌؼّجي ثٌّٙجؽش٠ٓ، ٚثٌالؽت١ٓ، ٚثٌّؼٛل١ٓ 

 ؽغذ٠ج ٚػم١ٍج(، أٚ ٌّؾجالس ِضخظظز.

 ثٌضٟ صٍّه ثخضظجطجس رثس طجدغ كذٗ لضجةِٟذجدا صى١ٍ١ّز صضؼٍك دّشوض ثٌٍؾجْ 

ّىٓ لذ صخٛي ثٌّؤعغز ثٌٛط١ٕز عٍطز صٍمٟ ٚدقظ ثٌشىجٚٞ ٚثالٌضّجعجس ثٌّضؼٍمز دقجالس فشد٠ز. ٠ٚ

، أٚ ِٕظّجس غ١ش فى١ِٛز أٚ أطشثف عجٌغزثألفشثد، أٚ ِّغ١ٍُٙ، أٚ ػشع ثٌمضج٠ج ػ١ٍٙج دٛثعطز 

ثٌّذ١ٕز خالي دجٌّذجدا ثإلدْٚ ٚ، صٍه ثٌظشٚففٟ ١ٚز. ؽّؼ١جس أٚ ٔمجدجس أٚ غ١ش٘ج ِٓ ث١ٌٙتجس ثٌضّغ١ٍ

أػالٖ ثٌّضؼٍمز دجالخضظجطجس ثألخشٜ ٌٍؾجْ، ٠ؾٛص أْ صغضٕذ ثألػّجي ثٌضٟ صىٍف دٙج إٌٝ ثٌّذجدا 

 ثٌضج١ٌز:

)أ( ثٌضّجط ثٌضغ٠ٛز ثٌٛد٠ز ػٓ طش٠ك ثٌّظجٌقز أٚ، ِغ ثالٌضضثَ دجٌقىذٚد ثٌّمىشسر لجٔٛٔىج، ػىٓ طش٠ىك 

 ػٕذ ثاللضضجء، دجٌٍؾٛء إٌٝ ثٌغش٠ز؛ لشثسثس ٍِضِز، أٚ،

 )ح( إخطجس ِمذَ ثالٌضّجط دقمٛلٗ ٚال ع١ّج دغذً ثالٔضظجف ثٌّضجفز ٌٗ، ٚص١غ١ش ٚطٌٛٗ إ١ٌٙج؛

)ػ( ثالعىىضّجع إٌىىٝ أ٠ىىز كىىىجٚٞ أٚ ثٌضّجعىىجس أٚ إفجٌضٙىىج إٌىىٝ أٞ عىىٍطز أخىىشٜ ِخضظىىز ِىىغ ثالٌضىىضثَ 

 دجٌقذٚد ثٌّمشسر لجٔٛٔج؛

جس ثٌّخضظز، ال ع١ّج دجلضشثؿ صؼذ٠الس أٚ إطالفجس ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثٌٍٛثةـ )د( صمذ٠ُ صٛط١جس غٍٝ ثٌغٍط

ٚثٌّّجسعىىىجس ثالدثس٠ىىىز، ٚخجطىىىز ػٕىىىذِج صىىىىْٛ ٘ىىىٟ ِظىىىذس ثٌؼمٛدىىىجس ثٌضىىىٟ ٠ٛثؽٙٙىىىج ِمىىىذِٛ 

 ثالٌضّجعجس ٌضؤو١ذ فمٛلُٙ.
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