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A@ ناس>إلا قوقح سلجم 3إ مَّدقملا ك-,شملا ر'&قّتلا
B ضارعتسالا نم 37 ةسلجلا 

شلا يروّدلا
ّ

 لما

 

 قوقحلا داّور ة$عمج

  و

 ناس?إلا قوقحو ةّ$طارقم:ّدلل مالس ةم4ظنم

 

LMاّثلا نGHIJ ،ةثلاّثلا ةروّدلا(
NOمفونRS 2020( 

 

 نانبل

 د$لاوملا ل$جسG مدع نع جتاّنلا ةّ$سYجلا مادعنا
  



Page 2 of 13 
 

hM تسّسأت ةّ$موكح Rdغ ةّ$نانبل ةم4ظنم FR( bN( قوقحلا داّور ةّ$عمج .1
N 2014 ماعلا jتاونس دع 

hnوقحلا mNافّدلا لمعلا نم ةلlJط
N لا

4
hM اهؤاطش? ەأدj يذ

N اعافد 1999 ماعلا
x

 تائفلا قوقح نع 
hM ةشّمهملا

N دع امّ$س الو نانبل:}N جلاYاللاو ةّ$س
ّ

 داّور ةّ$عمج ةJؤر لّثمتتو .ن�Jجاهملاو dM~ئج
hM قوقحلا

N عت�Jناوقلا حالصإ �إ ةفداهلا ة�انملاو ةفعضتسملا تائفلل ةّ$نوناقلا ة:امحلا ز~dM 
hM وضع قوقحلا داّور ةّ$عمج .نوناقلا ةدا$س ءاسر�و

N ةصّصختم ةّ$لود تا��ش ةّدع hM
N ةحفا�م 

اللا ة:امحو ةّ$سYجلا مادعنا
ّ

 .dM~ئج
 

hM تسّسأت ةّ$موكح Rdغ ةم4ظنم SALAM DHR( bN( ناس?إلا قوقحو ةّ$طارقم:ّدلل مالس ةم4ظنم .2
N 

لِّجُسو 2013 ماعلا
�

hM ت
N hM

N ّسلاlJسو دl�Hلا ةم�لمملاو اRSJةّ$ناط. Gظافحلا �إ مالس ةم4ظنم �س 
hMو .ناس?إلا قوقحو ة$طارقم:دلا ة:امح لالخ نم ماRnحالاو ةمار لل ة$ملاعلا ئدا�ملا �ع

N راطإ 
 ممألاو اªوروأو ا$ناط�Jب �Nّثمم �ع Rdثأّتلاو طغّضلا �إ ةم4ظنملا فدهت ،ةJؤّرلا ەذه قيقحتل اهلمع
hM عضولا dM~سحت �ع مهّثحل ةدحّتملا

N لاHIّعتو طسوألا ق�Jولا زmN ¯ناس?إلا قوقح نأش 
 عضوو رJراقّتلا دادع�و ل$لحّتلاو دصّرلا لامعأj مالس ةم4ظنم موقت ،اهفدهل اًق$قحتو .ةّ$طارقم:ّدلاو
لعتملا تا$صوّتلا

4
 ءانªو تا�Jردّتلا ءارج�و ة�انملاو ة:اعّدلا تالمح م$ظنتو عــــHIJّ±لاو ةسا$ّسلاj ةق

hM ةّ$لاعفو طاشYب مالس ةم4ظنم كراشGو .ةلاّعفلا تافلاحّتلا
N وّدلا نواعّتلا�N ناس?إلا قوقح لجأ نم 

 قيسYتو ناس?إلا قوقحل ةس¸ئّرلا عيضاوملا لوح ةJزاوملا رJراقّتلا دادعµب موقتف ،ةّ$طارقم:ّدلاو
لا تاسّسؤملا حالصإ لجأ نم طغّضلا ةسراممو تافالتئالا

4
ºnN Gشlªبعّتلا وأ حيضوتو بويعلا اهــRd 

hM ناس?إلا قوقح سلجم مامأ ةّ$موكحلا Rdغ تام4ظنملا فقاوم نع
N لاو ةدحّتملا ممألاRSنامل 

 .ةفلتخملا ةّ$لحملا تائيهلاو LSNوروألا
 

كري .3
4

hM بويعلا �ع ر�Jقّتلا اذه ز
N ماظن Gد$لاوملا ل$جس hM

N ماظّنلا اذه ةقالعو نانبل jمادعنا تالاح 
 .لافطألا ىدل ةّ$سYجلا
 

فوتت الو .4
ّ

�ّسلا ددع دّدحت ةّ$مسر تانا$ب ةّ:أ ر
4

hM ةّ$سYجلا N{:دع نا
N مهددع رّدقُ: ،ن لو ،نانبل 

jكلذو ،صخش فلأ 60 �إ 50 �اوح jاللا ءانث±سا
ّ

 رَّدقُملاو ةّ$سYجلا N{:دع dM~ّيYيطسلفلا dM~ئج
لاdMO~لّجسملا Rdغ ن�Jجاهملا لاّمعلا دالوأو صخش فلأ 400ـj مهددع

4
 قئاثولا نو لتم: ال نيذ

اللا لافطأو ةّ$نوناقلا
ّ

لا Jّ~dMروّسلا dM~ئج
4

hM اودلُو نيذ
N ّمتي ملو نانبل Gنأ رّدقملا نمو ،مهتادالو ل$جس 

  .صخش فلأ 100ـلا مهددع قوف:
 

فوتي الو .5
ّ

hM ةّ$سYجلا N{:دع صاخشألل لّجس ر
N نانبل، jلّجسملا صاخشألا ةئف ءانث±سا~dM د$ق" ـك 

لا نوّيYيطسلفلاو ،ماعلا نمألا ىدل صاخ ّلجس¯ نوعّتمتJو "سرّدلا
4

 ة�Jّيدم ىدل مهل$جسG ّمتي نيذ
اللا نوؤش

ّ
 .dM~ئج
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hMو .6
N ّمتي مل( ةسارد قوقحلا داّور ةّ$عمج ترجأ ،2012 ماعلا GHIدع صاخشألا حمالم نع )اه:}N 

hM ةّ$سYجلا
N دع صاخشألا ةسارّدلا تمّسقو .ةرهاظلا ەذه مجح نعو نانبل:}N جلاYتئف �إ ةّ$س~dM، 

لا ة$خJراّتلا ةئفلا
4

ºnN :ج مادعنا دوعYسÍرات با�سأ �إ اهتJآل اودلُو اهيف صاخشألا ّنأ يأ ،ة$خjءا 
لا ةJّرادإلا ةئفلاو ،)%58( ةّ$سYجلا N{:دع

4
ºnN لعتت

4
 – تاّ$سYج نا�لتم: نْيَدلاول اودلُو لافطأj ق

  .)%42( مهتادالو ل$جسG ّمتي مل ن لو – اهRdغ وأ ةّ$نانبل
 
شلا يروّدلا ضارعتسالا

ّ
A@ نانبلل لما

B تروّدلاRSA ثلاو 3وألا
ّ

 ةWنا
7. hM

N لعتم تا$صوت ةّ:أ نانبل َّقلتي مل ،�وألا ةروّدلا
4

hM تادالولا ل$جسG تاءارجµب ةق
N دل�لا. 

 
hMو .8

N لا ،ة$ناّثلا ةروّدلا
4

ºnN روّسلا ةمزألا عم تنمازتJّلت ،ةÕnّ لعتم تا$صوت 4 نانبل
4

 ل$جسG تاءارجµب ةق
اللاو لافطألا ّلÖ تادالو تلوانتو ،تادالولا

ّ
 :صاخ ل�ش¯ Jّ~dMروّسلا dM~ئج

 
 حاتم ماظّنلا اذه ّنأ نامضو د$لاوملا ل$جسG ماظن dM~سحت نانبل لصاوي نأj ا$كرت تصوأ )1

hM نيدولوملا لافطألا ّل�ل
N دل�لا. 

اللا ةّ$عHIJّ±لا تال:دعّتلا نانبل يرج: نأj ك$سكملا تصوأو )2
ّ

 لافطألا ّلÖ ءاطعإل ةمز
hM ّقحلا هضرأ �ع نيدولوملا

N عالاRnوناقلا فاLM
N لالخ نم Gمهتادالو ل$جس. 

اللا عضو dM~سحت �ع نانبل لمع: نأ ا$ناملأ تحRnقاو )3
ّ

 مهل$جسG ل$هسG لالخ نم dM~ئج
 تالاح عنمو د$لاوملا ل$جس±ل ةلاّعف ةّ$لآ عضو لالخ نم كلذو ،مهتماقإ حــــJراصت د:دجتو
اللا حنمو اًثيدح نيدولوملا لافطألا ىدل ةّ$سYجلا مادعنا

ّ
اللا مهيف امdM، j~ئج

ّ
 dM~ئج

hM ةصرفلا ،dّM~نيطسلفلا
N سّرلا لمعلا قوس نم ءازجأ �إ لوصولا}N. 

اللا ةJّرادإلاو ةّ$نوناقلا تاوطخلا ذاخّتاj نانبل اسمّنلا تصوأو )4
ّ

 حيحّصلا ل$جسّ±لا نامضل ةمز
اللا لافطأ ّل�ل تاطلّسلا ل�ق نم

ّ
hM نيدولوملا dM~ئج

N أّتلاو نانبلÚ
4

نأ نم د
ّ

 قئاثولاj نودَّوَزُي مه
 نولمح: اوناÖ وأ ةّ$نوناق ةماقإ نو لتم: اوناÖ اذإ ام ةلأسم نع رظّنلا ضغj ،ةJّروÛMّلا ةّ$تا�ثإلا

 .ال مأ تاّ$سYج
 

 نانبلل ةWّلوّدلا تاماA-,لالا
hM ٌفرط نانبل ّنإ .9

N وّدلا دهعلا�N صاخلا jلا ةّ$سا$ّسلاو ةّ$ندملا قوقحلا
4

hM ،ّصني يذ
N ع ،24 ةّداملا� 

hM لفط ّلÖ ّقح
N نأ Þُاًروف لَّجس jّقحو هتدالو دع Öلفط ّل hM

N جلاYّيأ نع نانبل برع: ملو .ةّ$س 
 .ما�حألا ەذه �ع تاظّفحت

 
قو دقو .10

ّ
لا لفّطلا قوقح ةّ$قافّتا اًض:أ نانبل ع

4
ºnN ّصنت، hM

N ّقح �ع ،7 ةّداملا Öلفط ّل hM
N نأ Þُلَّجس jدع 

  .ةّ$قافّتالا ما�حأ �ع تاظّفحت ّيأ نع نانبل برع: ملو .ةّ$سYج بس±ك: نأو هتدالو
 

ذلاj ريدجلا نمو .11
ّ

قوي مل نانبل ّنأ رك
ّ

 ةّ$سYجلا N{:دع صاخشألا عضو نأش¯ 1954 ماعلا ةّ$قافّتا �ع ع
 .ةّ$سYجلا مادعنا تالاح ضفخ نأش¯ 1961 ماعلا ةّ$قافّتاو



Page 4 of 13 
 

 

Zلا تارّوطّتلا
ّ

 ةWّمWظنّتلاو ةWّع'\]

لعتم تارّوطت ةّ:أ ثدحت مل ،2015 ماعلا ذنم .12
4

 .تادالولا ل$جس±ب ةق
 

hMو .13
N لماش ماظنل اًثيدح اًجذومن ةّ$نعملا تاطلّسلا مامأ قوقحلا داّور ةّ$عمج تضرع ،2015 ماعلا 

hM ةد:دجلا تادالولا نع يروفلا غالjإلا نمضJو ل$جسّ±لا تاءارجا لّهسÞ د$لاوملا ل$جس±ل
N 

للا تاطلّسلا ل�ق نم رمألا ةعjاتم متت مل ،ن لو .ةّ$صخّشلا لاوحألا ة�Jّيدم �إ تا$فش±سملا
4

 ةّ$نانب
 .ةّصتخملا

 
 يÛح ل�ش¯ لّهسG م$ماعت ردصُت ةّ$صخّشلا لاوحألل ةّماعلا ة�Jّيدملا تأد12O9O2017، j ذنمو .14

Gاللا د$لاوم ل$جس
ّ

hM نيدولوملا Jّ~dMروّسلا dM~ئج
N نم نْيَدلاولا ءافعإ لالخ نم كلذو ،نانبل âIم:دقت ط 

hM ةل:دj قئاثو م:دقت ّمتي نأj لوبقلاو حلاص ةماقإ زاوج
N فوت مدع لاح

ّ
hMو .اã$ئد�م ةlªلطملا قئاثولا ر

N 
8O2O2018، لا 93 مقر رارقلا ءارزولا سلجم ردصأ

4
 لافطألا تادالو ل$جس±ل حامس ةRnف حنم يذ

لا Jّ~dMروّسلا
4

hM اودلُو نيذ
N 1 نم نانبلO1O2011 حºnّ 8O2O2018. وhM

N 17O9O2019، ماعلا ريدملا ردصأ 
لا 112 مقر م$معّتلا ةّ$صخّشلا لاوحألل

4
 .9O2O2019 خــــJرات ºnّح تادالولا لمش±ل ةRnفلا ەذه دّدم يذ

 ل$جس±ل ةّ$ئاضقلا تاءارجالا عا�ّتا يروÛMّلا نم حبصأ ،اذل ،خــــJراّتلا اذه دعj حامّسلا ةRnف د:دمت ّمتي ملو
لا لافطألا

4
9O2O2019 hM دعj اودلُو نيذ

N مل لاح :Ûّةّ$نوناقلا ةلهملا نمض ةدالولا نع نادلاولا ح 
 .)ةنس(

 

A_وناقلا راطإلا
B طولاÀB @A

B نانبل 

hM ةّ$سYجلا نوناق نم 1 ةّداملا RSتعت .15
N راتب رداّصلا 15 مقر رارقلا( نانبلJ19 خــــO1O1925( نانبل$ã1 :1ا. Öّل 

LMانبل بأ نم دولوم صخش
N، 2و. Öدولوم صخش ّل hM

N ارأæM
N ب لا نانبلRd ي ملوçنأ ت�

ّ
 ةّونبلاj بس±Úا ه

hM دلوي صخش ّلÖ .3و ،ةّ$èنجأ ةّ$عjات ةدالولا دنع
N ارأæM

N ب لا نانبلRd لوهجم نيَدلاو نم~dM نيَدلاو وأ 
 .ةّ$عjاّتلا �Nوهجم
 

لا HIّmNلا Rdغ دلولا ّنأ �ع هسفن نوناقلا نم 2 ةّداملا ّصنتو .16
4

 ةّ$عjاّتلا ذخّتي �اق وهو هتّونب ت�çت يذ
للا

4
لا ه:دلاو دحأ ناÖ اذإ ةّ$نانب

4
 رظّنلاj ةّونبلا توبث ناهرب ناÖ اذ�و .اã$نانبل ،ه$لإ رظّنلاj ًالّوأ ةّونبلا تتبçت يذ

 .اã$نانبل بألا اذه ناÖ اذإ بألا ةّ$عjات دلولا ذخّتا دحاو م�ح وأ دحاو دقع نع اًجتان مألاو بألا �إ
 

hM ،ن لو .17
N Öجلا دلولا بس±ك: ال ،لاوحألا ّلYاقلت ل�ش¯ ةّ$سLé

N، jبج: ل Gىدل لفّطلا ةدالو ل$جس 
للا ةّ$سYجلا بس±ك: êNل ةّ$صخّشلا لاوحألا تاطلس

4
 .ةّ$نانب

 
                                                

 https://www.refworld.org/docid/44a24c6c4.html :طباّرلا ربع ةرّفوتم ةّیزیلكنإلا ةّغللا ىلإ ةّیمسّرلا ریغ ةمجّرتلا 1
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 12 خــــJراتب رداّصلا ،"ةّ$صخّشلا لاوحألا قئاثو د$ق" نوناق بجومj تادالولا ل$جسG م$ظنت ّمت دقو .18
 1951.2 زوّمت

 
 لاوحألا ف4ظوم ىدل ّمتي نأ بج: ةدالو ثودحj حــــÛJّتلا ّنأ �ع نوناقلا اذه نم 11 ةّداملا ّصنتو .19

hM ةّ$صخّشلا
N ثالث لالخ~dM نم اًموي jو ،ةدالولا دعhM

N خت لاحìّ ةّدملا ەذه نادلاولا، Þناع$طتس 
 .ةRdغص ةّ$لام ةمارغ عفد طâI ةدالولا خــــJرات نم ةنس ةلهم نمض ةدالولاj حــــÛJّتلا

 
نأ �ع ّصنتف ،1951 ماعلا نوناق نم 15 ةّداملا اّمأ .20

ّ
hM ه

N غ لفط ةدالو لاحRd âImN، ظنُتíةدالولا ةق$ثو م 
لا صخّشلا ل�ق نم

4
لا ةلjاقلا وأ ب$بّطلا وأ ەدّهعتي يذ

4
ºnN تدعاس hM

N الإ ەدلاو مسا ركذُ: الو .ةدالولا
ّ

 اذإ 
hM هنع بوني نأ صاخ ل$كو �إ ضّوف وأ هj فRnعا

N عالاRnفا jعالا اذه ّمتي مل اذ�و ،هRnلفّطلا دَّ$ق: ،فا 
jلا ءامسألا

4
ºnN :عالا ةداهش ّنإ ...ةدالولا ةق$ثو م4ظنم هل اهراتخRnفا jغ دلولاRd لاHIّmN دّ$قت hM

N الجّسلا
ّ

 ت
jراّتلاJلا خــــ

4
hM اهلïم ركذJُو ه$ف تدّ$ق يذ

N و ةدالولا قئاثو ّلجسJحت نوك: نأ بج�Jاهر jنْيَدهاش روضح. 
 

نأ �ع ّصنتف ،نْيَدلاولا �Nوهجم لافطألا 1951 ماعلا نوناق نم 16 ةّداملا لوان±تو .21
ّ

 ّلÖ �ع dّM~عتي ه
الفط دج: صخش

ً
لسÞ نأ ةدالولا ث:دح 

4
لحملا وأ ة�Jقلا راتخم �إ هم

4
 نم دلولا �ع ەدج: ام عم ة

لا فور4ظلاو نامّزلاو نا�ملا dّM~بي نأو ىرخألا ءا$شألاو س¯الملا
4

ºnN نأ ٍذئدنع راتخملا �عو .اهيف ەدجو 
لا رمعلا ه$ف dّM~بي اÛMًحم م4ظني

4
لسÞ نأو ةقرافلا تامالعلاو دلولا �ع رهظ: يذ

4
 �إ ÛMحملا عم دلولا م

لا تاسّسؤملا ىدحإ
4

ºnN لا[ ماعلا فاعسإلاو ةّحّصلا ةرازو اهدمتعت
4

ºnN نوؤّشلا ةرازو نآلا تح�صأ 
 ةّ$صخّشلا لاوحألا ةرئاد �إ اهلسرتو ةدالولا ةق$ثو م4ظنت نأ ةسّسؤملا ەذه �ع بّجوتJو ،]ةّ$عامتجالا
hM اهد$قل

N الجس
ّ

 .اهت
 

 تادالولا لWجسb ةWّلمع

�تت .22
4

 مادختسا نود نم اJãود: ّمتت لازت ال ،اذه انموي ºnّحو .لما�لاj نْيَدلاولا �ع تادالولا ل$جسG ةّ$لمع ل
 .ةّدع تاوطخ �ع يوطنتو ةدّقعم ة$لمع bNو ،بوساحلا

 
�شGو .23

4
ةّ$لمع اهل$جسGو ةدالولاj حــــÛJّتلا تاءارجإ ل

ً
 dّM~عتيف .نْيَدلاولا ةردا�م �ع لما�لاj دمتعت ةلّمم 

 ،)ةلjاقلا وأ ب$بّطلا( ةدالولا �ع فHIملا صخّشلا نم ةدالو ةداهش �ع لوصحلا �Nّولا وأ نْيَدلاولا �ع
�حملا لّثمملا( راتخملا اهيلع قّدص: êNل نْيَدهاش روضحj اهع$قوتو ةدالولا ةق$ثو ءلم ّمث نمو

4
N 

�ّسلا نم بختنملا
4

 .ةّ$صخّشلا لاوحألل ةّ$ندملا تاطلّسلا �إ ةدالولا ةق$ثو م:دقت اRdًخأو ،)نا
 

فوتي الو .24
ّ

للا ةلوّدلا ىدل ر
4

 تاءاصحإ ةلوّدلا كلمت ال ،�Nاّتلاªو .تادالولا ّلÖ ل$جسG نمض: ٌماظن ةّ$نانب
hM تادالولا ّلÖ دادعأ نع

N يحلا تاءاصحالا عمجت ةّماعلا ةّحّصلا ةرازو ّنأ عمو .دل�لاlJّنم ة Öّل 

                                                
 https://www.refworld.org/docid/5e57c9d84.htm :طباّرلا ربع ةرّفوتم ةّیزیلكنإلا ةّغللا ىلإ ةّیمسّرلا ریغ ةمجّرتلا 2
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الإ ،3ةّماعلا ةّحّصلا ةرازو م$ظنت نم 6 ةّداملا عم اً$شامت ،تا$فش±سملا
ّ

نأ 
ّ

 دصر ماظن اهيدل دجوي ال ه
لّجُس دق تادالولا ّلÖ ّنأ ،تا$فش±سملا نم ةعّمجملا تاءاصحالا �ع ًءانب ،نمض: ة�قارمو

�
 ًةوالعو .ت

لا تادالولا �ع ةlJّيحلا تاءاصحالا Ûتقت ،كلذ �ع
4

ºnN لصحت hM
N تادالولا ّمضت الو ،تا$فش±سملا 

لا
4

ºnN اقلا د: �ع يرجتjتال hM
N وأ تادا$علا hM

N ارملاÚغ ةّ$ّبّطلا زRd ملاÛّارملا لثم( اهب حÚةلَّغشُملا ةّ$ّبّطلا ز 
لا تادالولا الو )ةّ$Yيطسلفلا ةّ$ّبّطلا زÚارملاو ةّ$موكحلا Rdغ تام4ظنملا ل�ق نم

4
ºnN نود نم لصحت 

hM ةّ$صخّشلا لاوحألا رئاودو مالقأ موقتو .ةّ$ّبط ةدعاسم
N ةفلتخملا تاظفاحملاو ة$ضقألا jةكراشم 

hM ةرازولا رئاود RSع ةّماعلا ةّحّصلا ةرازو عم ةلّجسملا تادالولا تاءاصحا
N ن لو .ة$ضقألا فلتخم، 

jتاءاصحإلا ةرئاد بسح hM
N لحملا رئاودلا موقت ال ،ةحصلا ةرازو

4
 ةرئادلا عم تاءاصحالا ەذه ةكراشمj ةّ$

hMو مظتنم ل�ش¯ ة�Jكرملا
N بسانملا تقولا. 

 

 نْيَدلاولا جاوز لWجسb مدع :تادالولا لWجسb مدع باeسأ

لا تادالولا ل$جسG لجأ نم .25
4

ºnN لصحت hM
N جاوز راطإ âImN، :الّجسم نْيَدلاولا جاوز نوك: نأ بج

 ن لو .ً
 .لّجسGُ ال تاجJّ�لا نم Rdث لا

hM كلذل ةس¸ئّرلا با�سألا ىدحأ لّثمتتو ،تاجJّ�لا ل$جسG مدع با�سأ دّدعتتو .26
N مظّنلا ةّ$جاودزا 

لا ةّ$نوناقلاو ةّ$عHIJّ±لا
4

ºnN ّ�لا م4ظنتJوتتف :اهم�حتو تاج�
4

 م4ظنت امنÍب ،جاوّزلا ةّحص ةّ$Yيّدلا dM~ناوقلا 
 .جاوّزلا ل$جسG ةّ$صخّشلا لاوحألا قئاثو د$ق dM~ناوقلا

 
ÕMتكJو .27

N jث±ب صاخشألا ضعè$لا ةفئاّطلا ىدل جاوّزلا ت
4

ºnN يYالف ،اهيلإ نومت Þىدل جاوّزلا نولّجس 
 :اهنم ركذنو ،جاوّزلا ل$جسG ةّ$نوناقلا تاد$قعّتلا نم ٌددع قيع: ،كلذ �إ ةفاضإلاj .ةّ$ندملا تاطلّسلا

لطملا ةأرملا )1
4

hM ذّفنم Rdغ اهقالط ن لو ،اًعâI ةق
N و ،سوفنلاªاتلا�N bN ةلهأتم لازت ال hM

N نمف .اهدويق 
ة$ناث جّوRnMت نأ عيطتسG ةّ$عHIّلا ةّ$حاّنلا

ً
 ةقلطم تس¸ل اهنأ املاط جاوّزلا ل$جسG عيطتسG ال اهّن لو 

hM لاحلا
N لا لجّرلا )2و ،اهدويق

4
 ةّ$ح$سملا فئاوّطلا( تاجوّزلا دّدعتب حمسG ال ةفئاط �إ N{تYي يذ

 ،اً$ناث اًجاوز دقعJو ةّ$ندملا نود طقف ةّ$Yيّدلا تاطلّسلا ىدل اًملسم حبصJُو ه�هذم لّد�ي ن لو )ةJّزرّدلاو
LMاّثلا جاوّزلا ل$جسG عيطتسÞ الف

N لا يزرّدلا لجّرلا )3و ،ةّ$ندملا تاطلّسلا ىدل
4

 Rdغ ةأرما نم جّوRnMي يذ
 .هل$جسG عيطتسÞ ال ،�Nاّتلاªو ،جاوّزلا �ع ةJّزرّدلا ةم�حملا قّدصت الف ،يزرد Rdغ نيد لجر مامأ ةJّزرد
hMو

N Öنكمُ: ال ،تالاحلا ەذه ّل Gّ�لا ەذه نع ةجتاّنلا تادالولا ل$جسJغ تاجRd ةلّجسملا. 
 

hM تادالولا �Nاّتلاªو تاجJّ�لا ل$جسG مدعل ٍناث öN¸ئر بõس لّثمتJو .28
N ج مادعناYَجوّزلا وأ ةجوّزلا ةّ$س~dْM. 

 
øMقت ،ةّ$سYجلا ةم:دع ةأرملاو ةّ$نانبللا ةّ$سYجلا لمح: جوّزلا ناÖ اذإف .29

N ةّ$لاحلا ةعئاّشلا ةسرامملا hM
N 

Léاضق رارق رادصإل مùاحملا �إ هتلاح�و اJãرادإ جاوّزلا ل$جسG مدع
N ث لا أجل: ال ،ن لو .هل$جس±بRd نم 

ذعتيف ،مهتاجJز ل$جس±ل مùاحملا �إ لاجّرلا
ّ

 .دعj ام$ف مهدالوأ ل$جسG ر
                                                

 :طباّرلا ربع ةّیبرعلا ةغّللاب رّفوتم ،16/12/1959 خیراتب رداّصلا 2879 مقر موسرملا  3
ttp://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=203817h 
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hMو .30

N لاح Öدع ناجوّزلا نا:}َN جلاYال ،ةّ$س Þناع$طتس Gس¯ امهلافطأ تادالو الو امهجاوز ل$جسõب 
LMوناق عضو �إ امهراقتفا

N الجسو
ّ

 .لا$جألا RSع ةّ$سYجلا مادعنا م:د: ام ،ت
 

hM لّثمتيف ،تادالولا �Nاّتلاªو تاجJّ�لا ل$جسG مدعل ثلاّثلا öN¸ئّرلا بõّسلا اّمأ .31
N ب جاوّزلا تاءارجا~dM لجر 

LMانبل
N نجأ ةأرماوè$ّ51 مقر م$معّتلا بسح�ف .ةOراتب ءارزولا سلجم نع رداّصلا صJ18 خــــ Öاّثلا نوناLM

N 
للا ماعلا نمألل ةق�سملا ةقفاوملا" ،1993

4
LMانب

N انبل لجر جاوز �عLM
N نحأ ةأرما نمè$ّبج: ،"ة 

hM ماعلا نمألا نم ةق�سم ةقفاوم �ع لاصحتسالا
N ي لاح�Jانبل لجر دLM

N ةأرما نم جاوّزلا ملسم وأ يزرد 
JY��Mو ،ةّ$èنجأ

N لا ةم�حملا مامأ جاوّزلا دقع ل�ق ةقفاوملا ەذه �ع لوصحلاHIّةقفاوملا حنمُتو .ةّ$ع 
hM اã$نوناق ةم$قم ةّ$èنجألا ةأرملا تناÖ اذإ طقف

N اذل .نانبل، hM
N ث لاRd ي ،نا$حألا نمRnMوأ نوملسم لاجر جّو 

úN hMاظن ل�ش¯ تام$قم Rdغ تاّ$èنجأ ءاس? زورد
N و ةق�سم ةقفاوم �ع نولصح: الو ،دل�لاªاّتلا�N ال 

hM جاوّزلا نوتّبçي
N لا ةم�حملاHIّذعتي ،اذكهو .ةّ$ع

ّ
 ةlJس±ب مهتاجوز موقت نأ �إ مهتاجJز ل$جسG مهيلع ر

 ل$جسG ّمتي الو ةلّجسم Rdغ تاجJّ�لا �Õnتف ،هق$قحت �إ عيمجلا �سÞ ال رمأ اذهو ،ةّ$نوناقلا مهعاضوأ
 .اهنع ةجتاّنلا تادالولا

 

فوت مدع :تادالولا لWجسb مدع باeسأ
ّ

 ةدالولا تادنZسم ر

 ةق$ثولا ەذه عضوُتو ،نْيَدلاولا نم يأ ل�ق نم اهع$قوتو ةدالولا ةق$ثو ءلمj تادالولا ل$جسG ةّ$لمع أد�ت .32
لا ةدالولا ةداهش �ع ًءانب

4
ºnN :ملا اهردصHIةدالولا �ع ف. 

 
 )22O10O2012 خــــJراتب رداّصلا 240 نوناقلا( لّدعملا ةّ$ّبّطلا بادآلا نوناق نم 8 ةرقفلا 7 ةّداملا م4ظنتو .33

نأ �ع ّصنتو ،ةدالو ةداهش رادصإ ةّ$ف$ك
ّ

 ،اهيلع فÞُHI ةدالو ّل�j ةداهش ر�Jحت ب$بّطلا �ع dّM~عتي ه
لا ،ةّ$ّبّطلا بادآلل �Nصألا نوناقلا ناÖو .ةدالولا خــــJرات نم ماّ:أ 3 ةلهم نمض كلذو

4
hM ردص يذ

N ماعلا 
نأ �ع ّصني ،1994

ّ
لا تادالولا ّلÖ نع ةّصتخملا تاطلّسلا مالعإ ب$بّطلا �ع Y��Mي ه

4
ºnN ÞHIاهيلع ف، 

 211O1 مقر رارقلا( تالjاقلا ةنهم ماهمل م4ظنملا رارقلا ركذJو .ةدالولا خــــJرات نم ماّ:أ 3 ةلهم نمض كلذو
�شÞ ةدالولا تاداهش رادصإ ّنأ )9O6O1992 خــــJراتب رداّصلا

4
 .تالjاقلا ماهم نم اًءزج ل

 
hMو ،üSNّهنم ل�ش̄ ةدالولا تاداهش رادصµب ةدالولا �ع نوفHIملا موق: ال ،كلذ عمو .34

N ث لاRd نا$حألا نم، 
فوتت مل نإ ةدالو ةق$ثو رادصإ بعصJو .ةدالولا باعتأ ّلÖ لهألا دّدسÞ نأ �إ ةدالولا ةداهش̄ نوظفتح:

ّ
 ر

 .ةدالولا ةداهش
 

35. jعافترا �إ اًرظن ،كلذ �إ ةفاضإلا Öتادالولا ةفل hM
N ةدعاسم ّيأ نود نم ةّدع تادالو ّمتت ،تا$فش±سملا 

hM امّ$س الو ،ةّ$ّبط
N ّ�لا قطانملاJّنلا اذه ددع دادزا دقو .ةشّمهملا تاعمتجملا وأ ةّ$فlعم تادالولا نم ع 

hM .ةJّروّسلا ةمزألا
N تادالولا نم ٌددع ّمتي ،كلذ بناج �إ .ةدالو ةداهش رادصإ نكمُ: ال ،تالاحلا ەذه 
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jاق وأ ءاّ�طأ ةدعاسمjغ بناجأ تالRd لّوخم~dM لمعلا hM
N الو نانبل Þةدالو تاداهش عيقوت نوع$طتس 

 .ةحلاص
 

ثوملا Rdغ تادالولا ل$جسG زوجJو .36
ّ

 ل$جس±لا متJو .ةدالولا ةق$ثو ةقداصمj راتخملا ماق اذإ تاداهش¯ ةق
jبي يرادإ قيقحت ءارجإ دع~dّM ث لا لهج: ن ل .ةدالولا فورظRd نوموق: الو لامتحالا اذه دوجو لهألا نم 
hM مهّقح اًض:أ Rdتاخملا نم Rdث لا لهجJو .ةدالولا ةق$ثو م$ظن±ب

N ةدالولا تّمت ن�و ةدالولا ةق$ثو ةقداصم 
 .يرادإلا قيقحّتلا �إ ءاعدتسالا اوبّنجتي êNل ةقداصملا نوضفري وأ ،ةّ$ّبط ةدعاسم نود نم

 
hMو .37

N خألا تاونّسلاRdيدم تدمتعا ،ة�Jّةسرامم ةّ$صخّشلا لاوحألا ة
ً

لعتم ةد:دج 
4

لا تادالولاj ةق
4

ºnN ّمتت 
 عيقوت �ع ةقداصملاj تاّ$نوناقلا تالjاقلا ةjاقن موقت نأ يروÛMّلا نم حبصأف .طقف تالjاقلا فاµâIب
لا ةRdث لا تادالولا ةج$±ن رارقلا اذه Lnأ دقو .ةدالولا ةق$ثو �ع ةلjاقلا

4
ºnN ب ّمتتµâIاق فاjغ تالRd 

hMو .تاّ$نوناق
N اقلا نكت مل لاحjةلّجسم ةل hM

N اقّنلاjخألا ەذه ضفرت ،ةRdنكمُ: الو ةق$ثولا ةقداصم ة 
Gةدالولا ل$جس. 

 
 تاقاطÕM jش±سملا ءاطعµب ءاسYّلا نم Rdث لا موقت ،تادالولل ةعفترملا ةفل�لا بõسýو ،كلذ �ع ًةوالعو .38

للا ّنهــªراقأ تاlJّه
4

Lnاو
N امتجالا نامّضلا قودنص نم ةّ$ّبط ة$طغتب نعّتمتيmN وأ ةّماعلا ةّحّصلا ةرازو وأ 

للا ةّ$سYجلا تام:دع ءاسYّلا ىدل تالاحلا ەذه Rþكتو .صاخ dM~مأت
4

Lnاو
N ال Þاذكه �ع لوصحلا نعطتس 

 نادلاولا بّنج: ام ،ةئطاخ ةدالولا ةداهش �ع ةروكذملا تامولعملا نوكت ،كلذ ثودح دنعو .ة$طغت
 .لّجسم Rdغ دلولا �Õnيف ،تادالولا ل$جسG تاءارجا لام�تسا

 
hM هسفن ّقحلاj مألاو بألا عّتمتي ،نوناقلا بسحªو .39

N ث لا ّن لو ،اهيلع عيقوّتلاو ةدالولا ةق$ثو م$ظنتRd 
hMو .ّقحلا اذه نلهجت تاهّمألا نم

N سل بألا با$غ لاحõوأ ةلادعلا هجو نم رارفلا لثم ،رخآل وأ ب 
�وتت ال ،رفّسلا وأ هلاقتعا

4
 لهج: ،كلذ �إ ةفاضإلاªو .اهيلع عيقوّتلاو ةدالولا ةق$ثو م$ظنت تاهّمألا 

 ل�ق نم اهع$قوت ىدل ةق$ثولا �ع ةقداصملا نوضفرJو ّقحلا اذهب نعّتمتت تاهّمألا ّنأ ةّدع نوراتخم
 .بألا با$غªو مألا

 
hM اهيلع عيقوّتلاو ةق$ثولا م$ظنت �Nّولل زوج: ،اًض:أ نوناقلا بسحªو .40

N و .نْيَدلاولا با$غJث لا لهجRd نم 
لا لافطألا �Õnيف ،رمألا اذه صاخشألا

4
 .نيدّ$قم Rdغ مهل$جسG ل�ق مهادلاو hMّوت نيذ

 
 ºnّحو لهألا نم Rdث لا لهجJو .ةدالولا ةق$ثو �ع ةقداصملاj ّصتخملا وه ةدالولا نا�م راتخم RSتعJُو .41

 Rdخأت �إ يّدؤي دق ام ،مهنكس نا�م راتخم وأ مهسوفن ةدلj راتخم �إ نوأجل$ف ،طHIّلا اذه نوراتخملا
hM
N Gس¯ ةدالولا ل$جسõةد:دج ةق$ثو م$ظنت وأ ةدالولا ةق$ثو حيحصت �إ ةجاحلا ب. 

 
نإف ،�Nاّتلاªو ،د$لا ّطخj ةدالولا قئاثو م4ظنُتو .42

ّ
ةضرع اه

ً
hM ةRdثك ءاطخأ �ع يوتحت نأل 

N اتكjوأ ءامسألا ة 
لا رمألا ،خــــJراوّتلاو YöNجلا عlّنلا د:دحت

4
 ةجاحلا بõس¯ ةدالولا ل$جسG ةّ$لمع Rdخأت �إ يّدؤي دق يذ
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 �وألا ةّرملل هم:دقت ّمتي ºnم ةدالولاj حــــÛJّتلا ل$جس±ب تاطلّسلا موقت ،ن لو .ةق$ثولا حيحصت �إ
jدولوملا قح ظفح: ام ال مأ ءاطخأ �ع يوتح: اذإ اّمع رظّنلا ضغ jيرادإلا ل$جس±لا jنع رظنلا ضغ 
 .ةلهم يأ

 

 ةدالولاr حــــ'oّتلا :تادالولا لWجسb مدع باeسأ

43. jعتي ،اهيلع ةقداصملاو ةدالولا ةق$ثو م$ظنت دع~dّM ّتلا نيدلاولا �عÛJحــــ jسوفّنلا رومأم ىدل ةدالولا 
 نمض ةوطخلا ەذه مامتإ بج: ،ةّ$صخّشلا لاوحألا قئاثو د$ق نوناق نم 11 ةّداملل اًقفوو .ّصتخملا
 نمض ةدالولاj نوحÛّ: الف ،ةلهملا ەذه صاخشألا نم Rdث لا لهجJو .ةدالولا خــــJرات نم ةنس ةلهم
 .اJãرادإ ةدالولا ل$جسG ّمتي ال �Nاتلاªو ،ةّ$نوناقلا ةلهملا

 
 يأ نود نم اJãرادإ ل$جسّ±لل ة$لاّتلا تاوطخلا زاجنإ نكمُ: ،ةنّسلا ةلهم نمض ةدالولاj حــــÛJّتلا ّمت اذ�و .44

�شÞ ال حــــÛJّتلا اذه ّنأ عمو .ةدّدحم ةلهم
4

الإ ،دولوملا �إ ةّ$سYجلا لقني الو لما�لا ل$جسّ±لا هسفنب ل
ّ

 
نأ
ّ

نأل ةّ$سYجلا مادعنا بّنج: ه
ّ

hM ل$جسّ±لا مامتµب حمسÞ ه
N فوت دنع قحال تقو ّيأ

ّ
 .طوHIّلا ر

 
ºnّ hMح ةدالولاj حــــÛJّتلا نكمJُو .45

N ّمتي مل لاح Gنْيَدلاولا جاوز ل$جس jوأ دع hM
N لاح Öلمح: ّدجلا نا 

للا ةّ$سYجلا
4

 الو ما�حألا ەذه نولهج: صاخشألا نم Rdث لا ّنأ Rdغ .لّجسم Rdغ لازي ال بألا ّن لو ةّ$نانب
hM د$لاوملا ل$جس±ب نوموق:

N دالوألا د$ق نامتك �إ يّدؤي ام ،تالاحلا ەذه. 
 

قو املاط ،اã$لمعو .تادالولاj حــــÛJّتلا هل ّقح: نم نوناقلا دّدح: الو .46
ّ

 ةق$ثو �ع نوبسانملا صاخشألا ع
 كردُ: ال ،ن لو .براقألا وأ Rdتاخملا دحأ نوك: ام ًةداعو ،ةدالولاj حــــÛJّتلا صخش يأل زوج: ،ةدالولا
hMو ،حــــÛJّتلاj لّوخملا وه ەدحو بألا ّنأ نودقتعJو لامتحالا اذه عيمجلا

N خألا اذه با$غ لاحRd، ت�Õn 
 .اهب حÛّم Rdغ ةدالولا

 

A_وناقلا جاوّزلا راطإ جراخ تادالولا :تادالولا لWجسb مدع باeسأ
B 

 .يرادإلا ل�شلاj ةدالولا خــــJرات نم ةنس ةلهم نمض جاوّزلا راطإ جراخ دولوملا لفّطلا ةدالو ل$جسG نكمُ: .47
hM كلذ ّمتي ،ةّ$صخّشلا لاوحألا قئاثو د$ق نوناق نم 11و dM 15~تّداملا قفوو

N هْ:َدلاو دحأ ّرقأ لاح 
للا

4
قو اذ�و ،لدعلا بتا�لا وأ راتخملا ىدل بسYّلاj حــــÛJّتلا لالخ نم ةّونبلاj )مألا وأ بألا( dْM~ّينانب

ّ
 �ع ع

لا )مألا وأ بألا( صخّشلا ةناخ �ع دلولا لّجسُ�و .مألاOبألاÖ همسا اًرÚاذ ةدالولا ةق$ثو
4

 .ةّونبلاj ّرق: يذ
 

 تاءارجالا نوزجني الف ،جاوّزلا راطإ جراخ دولوم لفط ل$جسG ةّ$نا�مإ صاخشألا نم Rdث لا لهجJو .48
 نم Rdث لا دّدRnي ،كلذ �إ ةفاضإلاj .دلولا ةّ$سYج مادعنا �إ يّدؤي ام ،حيحّصلا ل�ّشلاj ةدالولا ل$جس±ل
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hM صاخشألا
N عالاRnفا jلا ةدالولا

4
ºnN نأل جاوّزلا راطإ جراخ ّمتت

ّ
 ةدالولاj مهتالئاع فرعت نأ نم نوفاخ: مه

لا "ةح$ضفلا"و عمتجملا يأر نوشخ: وأ
4

ºnN ت دقYعالا نم جتRnفا jجاوّزلا راطإ جراخ دلُو لفط. 
 

 لفط ل$جس±ك اهتاذ تاءارجالا جاوّزلا راطإ جراخ دولوم لفط ةدالو ل$جسG عبّ±ي ،نوناقلا بسحªو .49
 مأل جاوّزلا راطإ جراخ دولوم لفط ل$جس±ل تاءارجالا ّنأ dّM~بت ،اã$لمع ،ن لو .âImN جاوز نمض دولوم
 ءارجإ ّمتيف .جاوّزلا راطإ نمض دولوم لفط ل$جسG تاءارجا نم RdثكÚRþ jأ ًةدّقعم ةّونبلاj تّرقأ ةّ$نانبل
Úأّتلل تاjاوجتسالاو تاق$قحّتلا

4
لا ةدالولا RSخ HI±نJو اًجاوز ءافخإ نالواح: ال نْيَدلاولا ّنأ نم د

4
ºnN تثدح 

hM جاوّزلا راطإ جراخ
N بÍو ةأرملا ةئJج �إ لصRdكلذ �ع ًةوالعو .راتخملاو اهنا، Gاًتقو ةّ$لمعلا قرغتس 

الlJط
ً

لطتتو 
4

 بتا�م dM~ب مَّدقملا بلّطلا لّقن±Jو .ةلص تاذ ةرادإ نم ÚRþأ �إ ةرّركتم تاّرم مألا روضح ب
 لاوحألل ماعلا ريدملاو سوفّنلا ملق ةرئاد س¸ئرو سوفّنلا رومأم ،لاثملا ل$èس �ع ركذنو ،ةّدع صاخشأو
لا ةّ$صخّشلا

4
Léاهّنلا رارقلا ذّختي يذ

N hM
N لعتي ام

4
 د$قعّتلا اذه LnّأتJو .ل$جسّ±لا ضفر وأ لفّطلا ل$جس±ب ق

 ºSNنجأ دلاو نم دلُو لفطل ةّ$سYجلا حنم ةلواحم نم وأ لالغتسالا نم عlن يأ نم تاطلّسلا فوخ نم
jرذJةلاحلا ەذه ّنأل ،ةّ$نانبل مأل جاوزلا جراخ نم دلُو لفّطلا ّنأ ةع bN ث$ح ةد$حولا Gءاطعإ مألا عيطتس 

hMو .اهدالوأل اهتÍّسYج
N ثك تاهّمأ لشف �إ د$قعّتلا اذه يّدؤي ،ةق$قحلاRdتا hM

N Gلا نهلافطأ ل$جس
4

 نيذ
LMوناقلا جاوّزلا راطإ جراخ اودلُو

N ب دلاولا ل�ق: ملوµأ تاءارجالا حبصُتو .ةّونُبلا رارقÚRþ ةما�
ً

 اًد:دشGو 
فورعم دلاولا نوك: امدنع

ً
 ّنأ عم ،لفّطلا ل$جس±ل فورعم Rdغ بألا نوك: نأ اã$لمع طRnشÞُ ث$ح ،ا

لÖ كلذ عمو .كلذ ركذ: ال نوناقلا
4

ذلاj ريدجلا نم ،ه
ّ

نأ رك
ّ

 رومأم ىدل ةدالولاj حــــÛJّتلا ّمتي ºnم ،ه
hM حــــÛJّتلا نَّودُ: ،سوفّنلا

N امو تاق$قحّتلا ءارجإ ل�قو ەدورو روف دراولا لجّس :�N تاءارجا نم كلذ، 
للا �إ ةجاحلا بّنج: ام

4
 .ل$جسّ±لا ةّ$لمع تلاط امهم ءاضقلا �إ ءوج

 

لوهجم نْيَدلاو نم دولوملا لفّطلا :تادالولا لWجسb مدع باeسأ
w

RSْA 

50. jجلا نوناق نم 1 ةّداملا نم 3 ةرقفلا بسحYنانبل ّدعُ: ،ةّ$س$ãا Öدولوم صخش ّل hM
N ارأæM

N ب لا نانبلRd 
لوهجم نْيَدلاو نم

�
~dْM. ةنّيعم تاءارجا دّدحتف ،ةّ$صخّشلا لاوحألا قئاثو د$ق نوناق نم 16 ةّداملا اّمأ 

 ة$حان نم ،ºMNع: ام ،ةدالولا ث:دح لفّطلا نوك: نأ بج: ،لاثملا ل$èس �ع .تادالولا ەذه ل$جس±ل
Léاضقلاو يرادإلا Rdسفّتلا

N الأ بج: لفّطلا رمع ّنأ ،دَمتعُملا
ّ

ال�و ،ه$لع روثعلا دنع اًموي 30ـلا زواجتي 
ّ

 ال ،
 .ل$جسّ±لا مدع �إ يّدؤي اهل كاهتنا ّيأ ّنأ ºMNع: ام ،ةّ$مùارت 16 ةّداملا طوRSَ âIتعُتو .اJãرادإ هل$جسG نكمُ:

 
hMارغجلا صاصتخالا ساّنلا نم Rdث لا لهجJو .51

N لا راتخملل
4

 لفّطلا �ع روثعلا ÛMحم م4ظني نأ بج: يذ
نأو امÖ ،ةدالولا ةداهش �ع قّدصJو

ّ
 .اJãرادإ ةدالولا ل$جس±ل ةّ$نوناقلا ةلهملا نوكردُ: ال مه

 
نأ �ع 16 ةّداملا ّصنتو .52

ّ
لا ةسّسؤملا �ع بّجوتي ه

4
ºnN قوتو ةدالولا ةق$ثو م4ظنت نأ لفّطلا اهيدل عدوي

ّ
 ع

 ،اهب ما$قلا لمهت وأ تاءارجالا ەذه ةّدع تاسّسؤم لهجتو .ةّصتخملا ةرئاّدلا ىدل ةدالولاj حÛّتو اهيلع
لا لفّطلا لَّجسÞُ الف

4
 .اهتياعر تحت عضو يذ
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كؤي قيقحت ءارجإ ةطHIّلا �ع بجوتي ،راتخملا ÛMحم �إ ةفاضإلاj ،اã$لمعو .53

4
 نم لفّطلا ناÖ اذإ ام د

لوهجم نْيَدلاو
�

~dْM، وJُّدملا ردصmN اقو ماعلاæM
N اًرمأ" ،قيقحّتلا جئاتن �ع ًءانب ،ثادحألا jّمتي "ة:امحلا، 

 .ةسّسؤم �إ لفّطلا لقن ،هلالخ نم
 

 د:دحتل ةّمهم نوكت دق ةRdثك ةّ:ّدام قئاقح نع لفغت ،�Nاّتلاªو ،ةق$قدو ةلماش تاق$قحّتلا ەذه نوكت الو .54
 .ةدالولا فورظ

 
hM لافطألا تاّفلم رقتفت ،كلذ �ع ًةوالعو .55

N حم نع خس? �إ تاسّسؤملاÛM راقّتلاو قيقحّتلاJتاذ ر 
hMو ،ةلّصلا

N jح ىوتحت ال ،نا$حألا ضعºnّ اضقلا رارقلا نع ةخس? �عLé
N لا

4
hM لفّطلا عاد:µب رمأ يذ

N 
 .ةسّسؤملا

 
لوهجم نْيَدلاو نم نيدولوملا لافطألل يرادإلا ل$جسّ±لا ةّ$لمع د$قعت �إ لئاسملا ەذه ّلÖ يّدؤتف .56

�
~dْM. 

 

 RSْAَّيyنجأ نْيَدلاو نم دولوملا لفّطلا :تادالولا لWجسb مدع باeسأ

hM نيدولوملا لافطألا تادالو ل$جسG بج: .57
N نجأ مأو بأل نانبلèَّي~dْM hM

N الجس
ّ

 .بناجألا تاعوقو ت
 

hM بناجألا تاعوقو ةرئاد ّنأ �ع تاّ:دل�لاو ةّ$لخاّدلا ةرازو م$ظنت نوناق نم 13 ةّداملا ّصنتو .58
N بRdتو 

�وتت
4

hM نيدوجوملا بناجألا تاعوقو قئاثو مالتسا" 
N ب ةظفاحمRdتو jط�Jةق âIو ةّ$عGعمو .4"اهل$جس 

فوتت الو توRdب ةظفاحم ةرئاد �ع Ûتقت ةّداملا ەذه ّنأ
ّ

الإ ،ىرخألا رئاوّدلا لوان±ت ةهيèش ما�حأ ةّ:أ ر
ّ

 
نأ
ّ

Nّ hM!اسأ ة$ماظنلا ةماقإلا طRS âIتعُ: ،اã$لمع ،ه
N Gل$جس Öبناجألا تاعوقو ّل hM

N نانبل. 
 

úN hMاظن Rdغ ل�ش¯ بناجألا نم Rdث لا م$قJو .59
N و ،نانبلJُة$لاعلا ةفل�ّتلا �إ ،د:دحّتلا هجو �ع ،كلذ ىزع 

 نوجّوRnMي بناجألا ءالؤه ّنأ نم مغّرلا �عف .ةرمتسم ة$ماظن ةماقإ نامض اهيلع يوطني ºnNلا تاlªعّصلاو
الإ ،لافطألا نودلJو

ّ
نأ 

ّ
ذعتي ه

ّ
 ّضغj اهسفن ةّ$ضقلا �Õnتو .مهلافطأ تادالوو جاوّزلا ل$جسG مهيلع ر

 .ºSNنجأ طقف بألا ناÖ وأ dْM~َّيèنجأ نادلاولا ناÖ اذإ اّمع رظّنلا
 

hMو .60
N 2017 ماعلا، jيدملا تأد�Jّّصخت ةدعاقلا ەذه نم تاءانث±سا قيبطتب ةّ$صخّشلا لاوحألل ةّماعلا ة 
��ل اJãرو�M ة$ماظنلا ةماقإلا طâI دع: ملف .2011 ماعلا ةمزأ دعJّ~dM jروّسلا اÛJãح

�
N جوّزلا~dM روّسلاJَّ~dْM 

ÕMك$ف ،جاوّزلا ل$جس±ل
N اظن ل�ش¯ اًم$قم امهدحأ نوك: نأúN hM

N اّمأ .دل�لا jلاYّإ ة�س� Gتادالو ل$جس 

                                                
 :طباّرلا ربع رّفوتملاو ،14/10/2000 خیراتب رداّصلا 4082 مقر موسرملا 4

http://legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244764 
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úN hMاظن ل�ش¯ dM~َم$قم نيَدلاولا نم ّيأ نوك: نأ يروÛMّلا نم دع: ملف ،لافطألا
N ريدجلا نمو .نانبل 

jذلا
ّ

 .بناجألا نم ىرخأ ةئف يأل ةلثامم تاءانث±سا ال ْنأ رك
 

hM رداّصلا ءارزولا سلجم م$معت بسحj ،نكمملا نم حبصأ ،2018 ماعلا ذنمو .61
N 8O2O2018، Gل$جس 

اللا لافطأ تادالو
ّ

Jّ~dM hMروّسلا dM~ئج
N رادإ نانبلJãلالا نود نم اRnMما jةدحاو ةنس̄ ةدّدحملا ةّ$نوناقلا ةلهملا، 

âIب ترج دق تادالولا نوكت نأ ط~dM نم لّوألا Öاّثلا نوناLM
NOطا�ش 9و 2011 ريانيOفRSلمش�و .2019 ريا 

 .اÛًح Jّ~dMروّسلا Rdبدّتلا اذه
 

bجسWتادالولا ل rتقم{A اضق رارق_~
B 

نأ �ع ةّ$صخّشلا لاوحألا قئاثو د$ق نوناق نم 12 ةّداملا ّصنت .62
ّ

 ،ةدالولا خــــJرات �ع ةنس ءاضقنا دعj ،ه
الإ دولوملا د$ق نكمُ: ال

ّ
 jتقمøM اضق رارقLé

N. اذل، hM
N ّتلا ّمتي مل لاحÛJحــــ jنم ةنس ةلهم نمض ةدالولا 

للا ةّ$سYجلا Rdخألا اذه حَنمُ: ال ،لفّطلا ل$جسG ّمتي ملو ةدالولا خــــJرات
4

الإ ةّ$نانب
ّ

 jد$ق ىوعد م:دقت دع 
 نم اهب مّدقّتلا نكمJُو )ة$عازن Rdغ( ةّ$ئاجر ىوعّدلا ەذه RSتعُتو .ةّصتخملا ةم�حملا ىدل ةرّخأتم د$لاوم
LMوناق ل$ثمت نود

N. 
 

لا لفّطلا dM~ب ةّ$سYجلا نوناق نم 1 ةّداملا RdّMمت الو .63
4

LMانبل بأل دلُو يذ
N لا لفّطلاو

4
hM دلُو يذ

N ارأæM
N نانبل 

نأ ت�çي ملو Rdب لا
ّ

لا لفّطلا وأ ةّ$èنجأ ةّ$عjات ةدالولا دنع ةّونبلاj بس±Úا ه
4

hM دلو يذ
N ارأæM

N ب لا نانبلRd 
لوهجم نْيَدلاو نم

�
~dْM وهجم نْيَدلاو وأ�

�
N اّتلاjغ .ةّ$عRd قت ةّ$لاحلا ةسرامملا ّنأøM

N لا لفّطلا ل$جس±ب
4

 يذ
LMانبل بأل دلُو

Nّ رادإJãو ،ةّ$نوناقلا ةلهملا نمض اªتقمøM اضق رارقLé
N طقف jرات �ع ةنس ءاضقنا دعJخــــ 

للاو ،ەالعأ ةروكذملا 12 ةّداملا عم اً$شامت ،ةدالولا
4

hM ،لفّطلا ةدالو موي ذنم ،ءاضقلا �إ اًروف ءوج
N Öّل 

hM اهيلع صوصنملا ىرخألا تالاحلا
N جلا نوناق نم 1 ةّداملاYيأ( ةّ$س hM

N لا لفّطلا ةلاح
4

hM دلُوي يذ
N 

æMارأ
N ب لا نانبلRd ي ملوçنأ ت�

ّ
لا لفّطلا وأ ةّ$èنجأ ةّ$عjات ةدالولا دنع ةّونبلاj بس±Úا ه

4
hM دلوي يذ

N ارأæM
N 

�وهجم نْيَدلاو نم Rdب لا نانبل
�
N اّتلاjلطتتف .)ةّ$ع

4
 ىوعد م:دقت دعj ردص: اã$ئاضق اًرارق تالاحلا ەذه ب

hM ة$عازن ةّ$سYج
N وناقلا ل$ثمّتلا ضرف: ال نوناقلا ّنأ عمو .ةلوّدلا هجوLM

N الإ ،ماحم ل�ق نم
ّ

 ةم�حملا ّنأ 
hM ٍماحم ل$كوت ضرفت

N تالاح اذكه. 
 

hM اّمأ .64
N لا لفّطلا ةلاح

4
 �ع dّM~عتيف ،ةّ$نوناقلا ةلهملا نمض هل$جسG ّمتي الو جاوّزلا راطإ جراخ دلوي يذ

لا )مألا وأ بألا( دلاولا
4

 .ةدالولا ل$جس±ل رّخأتم د$لاوم د$ق ىوعد م:دقت ةّونبلاj ّرق: يذ
 

hMو .65
N لوهجم نْيَدلاو نم دولوملا لفّطلا ةلاح

�
~dْM، اذإ Öدنع اًموي 30ـلا قوف: لفّطلا رمع ّنأ رَّدقملا نم نا 

 .ةدالولا ل$جس±ل ةّ$عازن ىوعد م:دقت يروÛMّلا نم حبص: ،ه$لع روثعلا
 

لا صاخشألا هجاوJو .66
4

 تاlªعص ةّ$سYجلا �ع لوصحلا وأ تادالولا ل$جس±ل مùاحملا �إ نوأجل: نيذ
الّوأ أد�نف .ةّدع

ً
 jفوت مدع ركذ

ّ
اللا قئاثولا ر

ّ
 ةJّرادإلا تاءارجالا تاد$قعت �إ اًرظن عئاش رمأ وهو ،ةمز
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فوتم نوكت ال دق ىرخأ قئاثو نم مùاحملا ه�لطت دق امو ەالعأ ةحّضوملا
ّ

�ش�و .ةر
4

hM صقّنلا ل
N تامولعملا 

ة�قع ةّ$نوناقلا ةروشملاو تاءارجالا نع
ً

لا ةس¸ئّرلا ةثلاّثلا ةل�شملا لّثمتتو .ة$ناث ةّ$ساسأ 
4

ºnN هجاوت Öّل 
hM هتÍّسYج مادعنال اãدح عض$ل ءاضقلا �إ أجل: نم

N عافترا Öة$لامجإلا ىوعدلا ةفل
ّ

 ةفلÖ عافتراو – 
لا يووّنلا ضمحلا تاصوحف

4
ºnN لطُت تح�صأ

�
üSN hMهنم ه�ش ل�ش¯ ب

N Öالضف – د$لاوملا د$ق ىواعد ّل
ً

 
 .ةلوّدلا نم ةلّومملا ةلماشلا ةّ$نوناقلا ةنوعملا با$غ نع

 

 تاWصوّتلا

Y��Mي .67
N نيَدلاولا ةردا�م �ع دمتع: ال تادالولا ل$جس±ل لماشو بسوحمو ث:دح ٍماظن دامتعا نانبل �ع 

hM نيدولوملا لافطألا ّلÖ �ع قبطنJو
N نانبل jج نع رظّنلا ّضغYسÍّوناقلا عضولاو مهتLM

N مهيَدلاول. 
نوناق ّنسÞ نأ نانبل �ع dّM~عتJو .68

ً
 ءبع ف$فخت ة$غj كلذو ،اJãرادإ تادالولا ل$جس±ل حامس ةRnف حنم: ا

للا
4

 .ءاضقلا �إ ءوج
للا ةلوّدلا �ع بجJو .69

4
 ل$جس±ل ةّ$نوناقلا ةلهملا ءاغلإل ةّ$صخّشلا لاوحألا قئاثو د$ق نوناق لّدعت نأ ةّ$نانب

 اهنمو ،ةلهملا ەذه ءاضقنا دعj ةطّسõم تاءارجا دمتعت نأو ،اهد:دمت ّلقألا �ع وأ اJãرادإ تادالولا
للا ءبع فَّفخُ: ،وحّنلا اذه �عو .ةJّرادإلا تاق$قحّتلا

4
 �إ دارفألا لوصو ةّ$نا�مإ لَّهسGُو ءاضقلا �إ ءوج

 .تاءارجالا
�ّسلا مالعإل ºMNطولا د$عّصلا �ع ة$عوت ةلمحj نانبل موق: نأæ jوJو .70

4
hM مهدالوأ ّقحو مهّقحj نا

N 
 اّمع رظّنلا ّضغj تادالولاو تاجJّ�لا ّلÖ ل$جسG ّمتي êNل كلذو ،ةّ$ندملا قئاثولا �إ لوصولاو ل$جسّ±لا
 .ةّ$سYجلا ةم:دعOد$قلا ةموتكم وأ ة$ماظن Rdغ ةرجاهم مألا تناÖ اذإ


