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 انًادج انثاَٛح عشش

 

 انًُاصعاخ تٍٛ طشف يرعالذ 

 ٔيغرثًش ذاتع نهطشف انًرعالذ اٜخش

 



 اٜخش انًرعالذ نهطشف ذاتع ٔيغرثًش انًرعالذٍٚ انطشفٍٛ أحذ تٍٛ ذُشأ انرٙ انًُاصعاخ   (1) 

 يضعٕو تخشق ذشذثط انرٙٔ األٔل انطشف إلهٛى فٙ انًغرثًش ْزا تاعرثًاساخ ٚرعهك فًٛا 

  اإلخالل دٌٔ ذغٕٚرٓا، ٚجة ،"(االعرثًاس َضاع" تـ تعذ فًٛا إنٛٓا انًشاس) االذفاق نٓزا 

  حذ ٔانٙ ،(انًرعالذٍٚ انطشفٍٛ تٍٛ انًُاصعاخ ذغٕٚح) االذفاق ْزا يٍ 13 تانًادج 

 تـ تعذ فًٛا إنٛٓى انًشاس) .انٕعاطح أٔ ٔانًفأضاخ انًشأساخ خالل يٍ اإليكاٌ، 

 (”انٕدٚح انرغٕٚح إجشاء" 

 

  انفمشج إنٙ تاإلضافح انًغرثًش، عهٙ ،(3) نهفمشج ٔفمًا االعرثًاس َضاع نرغٕٚح انهجٕء لثم (2) 

 االعرثًاس إلهًّٛ فٙ ٚرى ٔانز٘ انًرعالذ نهطشف انذاخهٛح اإلداسٚح نإلجشاءاخ انهجٕء ،(1) 

  االعرثًاس َضاع إخضاع نهًغرثًش ٚحك."(انُضاع طشف" تـ تعذ فًٛا إنّٛ انًشاس) 

 انٕدٚح انرغٕٚح إجشاء يع تانرضايٍ أٔ يٕاصٚح تصٕسج انذاخهٛح اإلداسٚح نإلجشاءاخ 

  ذاسٚخ يٍ أشٓش 6 يذج يعًا اإلجشاءاٌ ٚرجأص أال ٔٚجة .(1)انفمشج فٙ إنٛٓا انًشاس 
 .انٕعاطح أٔ انًفأضاخ أٔ نهًشأساخ انًغرثًش يٍ خطٙ طهة ذمذٚى 

  



 َرائج عٍ انًغرثًش سضٙ ٔعذو أشٓش، 6 خالل ٔدًٚا انُضاع ذغٕٚح ذعزس حانح فٙ   (3)
 :اٜذٛح انطشق يٍ أٚا إنٗ انهجٕء نهًغرثًش ٚحك انذاخهٛح، اإلداسٚح اإلجشاءاخ 

  نهرحكٛى اإللهًٛٙ انماْشج يشكض االعرثًاس، إلهًّٛ فٙ ذى ٔانز٘ انًرعالذ انطشف يحاكى  

  رنك خالف عهٙ االذفاق ٚرى نى يا -انغشض نٓزا يُشأج ذحكٛى يحكًح انذٔنٙ، انرجاس٘ 

 نهمإٌَ انًرحذج األيى نجُح عٍ انصادسج انرحكٛى لٕاعذ تًٕجة -انًرُاصعح األطشاف تٍٛ 
 ،انذٔنٙ انرجاس٘ 

 أٔ

  يُاصعاخ ذغٕٚح اذفالٛح تًٕجة ذأعظ انز٘ االعرثًاس يُاصعاخ نرغٕٚح انذٔنٙ انًشكض  

  ياسط 18 فٙ ٔاشُطٍ فٙ ٔانًٕلعح األخشٖ انذٔل ٔسعاٚا انذٔل تٍٛ االعرثًاس 
 ."( ٔاشُطٍ اذفالٛح " تـ تعذ فًٛا إنٛٓا انًشاس )1965 



  فٛٓا، سجعح ٔال يششٔطح غٛش يٕافمح ٚعطٗ االذفاق، ْزا تًٕجة يرعالذ، طشف كم  (4)

 ذٕلٛع حانح فٙ أَّ، غٛش أعالِ، (3) نهفمشج ٔفمًا انذٔنٙ نهرحكٛى االعرثًاس َضاع إلخضاع 

  انًُاصعاخ ترغٕٚح انًرعهمح اإلجشاءاخ ذطثك اعرثًاس، عمذ عهٗ انُضاع ٔطشف انًغرثًش 

  نًٍ ٔأَّ .انعمذ ْزا خشق عٍ انُاذجح انُضاعاخ ذغٕٚح فٙ ،انعمذ ْزا فٙ انٕاسدج 

  ْزا خشق عٍ انُاذجح االعرثًاس َضاعاخ ترغٕٚح اإلخالل دٌٔ ٚرى ْزا أٌ انًفٕٓو 
 .االذفاق 

  

  5 يٍ أكثش يضد إرا نهرحكٛى، أٔ ٔطُٛح نًحكًح يطانثح تأ٘ انرمذو نهًغرثًش ٚجٕص ال  (5)

 ٔانضشس تانخغاسج ٔعهًّ ،االذفاق ْزا تخشق عهًّ افرشاض أٔ عهًّ ذاسٚخ يٍ عُٕاخ 
 .انخشق ْزا عٍ انُاذج 

  



  االخرٛاس ْزا فاٌ ،3 انفمشج فٙ إنٛٓا انًشاس انٕعائم أحذ إنٙ انًغرثًش نجٕء حانح فٙ  (6)
 .َٓائٙ 

  

  يحكى يحكًٍٛ، ثالثح يٍ انرحكٛى يحكًح ذشكم رنك، خالف عهٙ انُضاع طشفٙ ٚرفك نى يا  (7)

 تًٕافمح يعٍٛ انرحكٛى، يحكًح سئٛظ ْٕ ٚكٌٕ ٔثانث، َضاع، طشف كم لثم يٍ يعٍٛ 

  طهة ذمذٚى ذاسٚخ يٍ أشٓش 3 خالل انرحكٛى يحكًح ذشكٛم عذو حانح فٙ .انُضاع طشفٙ 

 أحذ طهة عهٙ تُاء االعرثًاس، يُاصعاخ نرغٕٚح انذٔنٙ انًشكض عاو أيٍٛ ٚمٕو انرحكٛى، 
 .تعذ ذعُٛٛٓى ٚرى نى انزٍٚ انًحكًٍٛ أٔ انًحكى ترعٍٛٛ انُضاع، طشفٙ 

  

  انمإٌَ ٔلٕاعذ ٔنًثادئ االذفاق ْزا ألحكاو ٔفمـًا انُضاع ترغٕٚح انرحكٛى يحكًح ذمٕو  (8)
 .انًطثمح انذٔنٙ 

  



 :كهًٛٓا أٔ اٜذٍٛٛ انثذٚهٍٛ تأحذ انحكى جٕاص فمط انرحكٛى نًحكًح (9)
  .نهرطثٛك لاتهح فائذج ٔأ٘ انُمذٚح األضشاس (أ)  

  االضشاس دفع نهطشف ٚجٕص أَّ عهٙ انمشاس ُٚض انحانح ْزِ ٔفٙ انًًرهكاخ، إعادج (ب)  
 .انًًرهكاخ إعادج يٍ تذاًل نهرطثٛك لاتهح فائذج ٔأ٘ انُمذٚح 

  

 نمٕاعذ ٔفمًا انًحاياج ٔأذعاب انركانٛف إلشاس أٚضًا انرحكٛى نًحكًح ٚجٕص  
 .انًطثمح انرحكٛى 

  

  ذأخٛش دٌٔ إَفارْا ٚجةٔ انُضاع، نطشفٙ ٔيهضيح َٓائٛح انرحكٛى أحكاو (10)
 .انًعُٙ انًرعالذ انطشف نمإٌَ طثمًا 

  

  

  



 

 يٕاد يشذثطح



 أ٘ أٔ طثٛعٙ شخض أ٘ انًرعالذٍٚ، انطشفٍٛ يٍ أًٚا إنٗ تانُغثح ٚعُٗ، "يغرثًش" يصطهح (1)
 :انرانٙ انُحٕ عهٗ ٔٚعشف اٜخش انًرعالذ انطشف إلهٛى فٙ تاالعرثًاس لاو لإََٙ كٛاٌ

 

 رنك ٚشًم ٔال .يٕاطُّٛ يٍ انًرعالذ، انطشف رنك نمإٌَ ٔفما ٚعرثش، انز٘ انطثٛعٙ انشخض 

 .انًرعالذٍٚ انطشفٍٛ جُغٛح ٚحًم انزٖ انطثٛعٙ انشخض

 

 ذغٕٚح آنٛاخ ذشًم ال انًادج ْزِ فٙ إنٛٓا انًشاس سعاٚح األكثش انًعايهح ذهك أٌ انًعهٕو يٍ اَّ (2)

 تاالعرثًاساخ انًرعهمح األخشٖ انذٔنٛح االذفالاخ فٙ عهٛٓا انًُصٕص االعرثًاس يُاصعاخ
  .انًعُٙ انًرعالذ انطشف لثم يٍ ٔانًثشيح

 

 

 


