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   ٌ ى سج 
ًل
م ا ديُ  دنث   مق 

ها  ب  كث  . ي 
 
ى سعدَ   ا ظ  ات   جاف 

الػجيل   ا  امل٥اةجا امللجطوا  الٔط يجا رٜا٠جط ا ج   يسجون  ٣اج ا ارـجٚط دا٠س لجق لئ٠ج ضب امللجطر  الٔط جامل زليل

لئلججناز ال٠ نننيججا ٛ اجج ٢ ال٥ حججر مجج  السضاػجج    ال٥اججا ا جج  را  لججن د لـججط  مججناز ٟجج نن   مبؼججٌ    ال٥اججا ال ججت رٔالججس اػججئن    

ا  ال٠وج    هجة يا ء منج جا لئ٠ج ضب املاذلجم ٤ ميج مح    ال اػجا  السون   الةحاق الااٜيص ا الا انه  جلئ    ، الـجًط

بؼجيٍ   ئ٘جا ػج ئا،  ل٥ج  لئ٠ج ضب ٗحجر املاذلجم ا   ئج   دأػجئناى اهليا هصا السليل  الصى ف  الي٠ي٠جا آجس أرم  ها  ر

٧ السججوح  ػجط   الٔ ةئجا  ٣جصلٓلج  شمجا رح٠ي٠جج  ، ٛ    د٦جل ق٠جٞن   اجةج   السجوح  ا  اميةججنغ ا  اميةجنغ اقاي ًيج   

جججاْل ٓلججج  هجججصا الجججسليل الجججصى ٟسماجججق الة ق جججا فججج  كجججي٘ا ػجججإا٨  ججججناا قجججن٨ ال٠نآججججس   اميةجججنغ نٜؼجججق فججج  ق ججججا ا ججج  الًا

 املاِلا لئسون  ف  ملط لئٚط ال٠نآس  الاجطاءا  ال ت  أطن ل   زادل السو .

٠جج   الػججيل  بٔججس ر٘حججر الؼي ػججا ال٠ٔ ديججا ال ٣ةحججرا   ٠ٛنآججس راِججي  السججون  ؿجج س  رٌججنضا   لئٜئؼججٜ     ججت ٤ نججن ٛ 

٠ججججٍ ٤ ملسضػججججا الٜط ؼججججيا ال ججججت رٔالججججس نِطوججججا ض ػججججنا  ال٠ٔ ديججججا ال٠س لججججا رٔالججججس ٓلجججج  ٥ٛججججط  الا ججججالك لئججججسٛ ْ ٓجججج  اموالججججٕ ٛ 

ا ججج  ا   2ا ججج  املسضػجججا الامل نيجججا ال جججت رٔالجججس ٛئؼجججٜا ٤ نجججن ال جججت رٔالجججس ال٠ٔججج ا لاح٠يججج١ الٔسالجججا املٌئ٠جججا 1يلئ٠ٔجججس الاجالججج  

يجججل اموجججطك  آ زرجججق ا ججج  أهر  ال جججت ادجججص  دلٜ جججنك جس جججس لئ٠ٔن جججا ٗحجججر الاالك  الجججطزْ ا ججج يالجججسٛ ْ الاجالججج   كجججئا  ا ججج  نِطوجججا 

ججا الا ؼجج نيا ال ججت ربا هجج   اهال م جج  دجج لطزْ  ن ٛٔجج    اموالججٕ كجج لي     ادججص ذهججصن الاِطوججا فجج  الٜئؼججٜ   ال٠ٔ ديججا اليس  ججا لئجٓت

   الازم ج ف  اموالٕ. آ ز لإلكال  رح٠ي١ الٔسالا  شخليا اموطك ٣ سٚ 

،قيج   جا  ٠ٓجس اجالج ْ ٤جل دلجؽ ػجانا   وج    اموجطمح اهالن الام  املاحس  د لسون   مٔ مئا السوا ء 

نآجججس مٔ مئجججا   الا٤جج ز ليح  الخبجججراء  املجججس يالي٦نمججج    اموالججٕ  مل لججي لأعوجججع ز لجججا ػججي ز  ال٠ججج نن   مح ض جججا الوطولججا ٟ 

الؼي ػجج    الٔجج مئن  فججي مججج ٨ ماججٕ الوطولججا  الٔسالججا الوا ةيججا  ْ كججا جلججٕ،   لانقيججسه  ٓلجج  مؼججانى الٔجج ل  اموججطمح 

ججججس ٨  ٓلججج ٨ رمججج   ي ٗا٤جججل دلجججؽ ػجججانا  لئلـججج ض٣ا فجججي مجججإرلط رمججج  املاحجججس  ملاجججٕ الوطولجججا مججج   ججججل املؼججج هلا فجججي كججج

ت رئتجججتك الي٦نمججج   كجججةحن مججج  ٟنآجججس ق٠جججٞن الا ؼججج   ال جججأ، ٛاملاحجججس   مٔ  حرهججج  بـجججأ  ماجججٕ الوطولجججا  الٔسالجججا الوا ةيجججا

ٗئججا نِجج  ازاض  السججون   ضربججن    هججٔن ٟنآججس ػججلين ٟنآججس اليججس ز الججسني  ملٔ مئججا السججوا ء ادججص  ذهجج   د قترام جج ،

جججج    ٜح  امل٦ئٜججججح  د لئسججججوا ء ق٠ٟن نٜجججج ش ااػ ػججججيا رئتججججتك ذهجججج  ػججججئٌ   ازض  السججججون  ، ٣لجججج  التتمججججن الي٦نمجججج   داججججسضوا املججججُن

املإػؼججج   ال٠ٔ ديجججا فججج  مٔ ملجججا اميةنػجججح   السجججوا ء، مججج   إلزاض الجججاِ  اليس  جججا ال٠ججج نن  زادجججل امججج ٣  الاقاجججج ظ دجججأئ  

هجصن الي٠ججٞن ،ق٠ججٞن رأئج١ د ملٔلـججا  الييجج   ال٥طولججا،  قِجط الأججص ا ا  املٔ مئججا الي ًجا د ل٥طامججا،  قِججط ال٠ٔن جج   

حر الٔججججالج،  قجججج١ العوجججج ض   التراػججججل،  قجججج١ م٠ دئججججا اميجججج م لاق،  ما ٟـججججا ٟوجججج يالةسنيججججا،  اليجججج١ فجججج  الٓط  ججججا الجججججييا  رججججٛن

ججس رجج  رٔججس ل ٟجج نن  السججون   الةحاججق الااٜيص ججا لانا٣ججا الاٌججنضا  اليس  ججا فجج    اليجج١ فجج  التججر ى،  اليجج١ فجج  الأئججي ، ٟ 

     لٜٔجل اٗئجا هجصن الي٠جٞن رج  روجليقه  ال٠ج نن   الالةحجا الااٜيص جا ٣جصل٧ ق٠جٞن املجط   السجوياا ال جت اٛجطز أهجصا الـج

 مل .ل   ٟنآس د كا ذه  ٤ننه  ل  لٌٜل ا  ق 
                                                           

 اموطك شخم  رؼمت املسضػا الا٠ئيس ا الا     ه  ر٠ن٨ د   ٗطن ال٠ٔن ا هن رح٠ي١ الطزْ الٔ ك  اه  الانا٠ زا  ال ت  ج ن ل صن املسضػا هن رج هئ   1
 الصخليا لئلح٦نك ٓئيق. رؼمت املسضػا الا٠ئيس ا اليس  ا ٗطه   رح٠ي١ الٔسالا  الطزْ الٔ ك  ال ت دنن الاا ػا ٟةح  راٜيص ال٠ٔن ا  الِط ٚ  2
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ى سعدَ   ا ظ  ات   جاف 

الػجيل   ا  امل٥اةجا امللجطوا  الٔط يجا رٜا٠جط ا ج   يسجون  ٣اج ا ارـجٚط دا٠س لجق لئ٠ج ضب امللجطر  الٔط جامل زليل

لئلججناز ال٠ نننيججا ٛ اجج ٢ ال٥ حججر مجج  السضاػجج    ال٥اججا ا جج  را  لججن د لـججط  مججناز ٟجج نن   مبؼججٌ    ال٥اججا ال ججت رٔالججس اػججئن    

ا  ال٠وج    هجة يا ء منج جا لئ٠ج ضب املاذلجم ٤ ميج مح    ال اػجا  السون   الةحاق الااٜيص ا الا انه  جلئ    ، الـجًط

بؼجيٍ   ئ٘جا ػج ئا،  ل٥ج  لئ٠ج ضب ٗحجر املاذلجم ا   ئج   دأػجئناى اهليا هصا السليل  الصى ف  الي٠ي٠جا آجس أرم  ها  ر

٧ السججوح  ػجط   الٔ ةئجا  ٣جصلٓلج  شمجا رح٠ي٠جج  ، ٛ    د٦جل ق٠جٞن   اجةج   السجوح  ا  اميةججنغ ا  اميةجنغ اقاي ًيج   

جججاْل ٓلججج  هجججصا الجججسليل الجججصى ٟسماجججق الة ق جججا فججج  كجججي٘ا ػجججإا٨  ججججناا قجججن٨ ال٠نآججججس   اميةجججنغ نٜؼجججق فججج  ق ججججا ا ججج  الًا

 املاِلا لئسون  ف  ملط لئٚط ال٠نآس  الاجطاءا  ال ت  أطن ل   زادل السو .

٠جج   الػججيل  بٔججس ر٘حججر الؼي ػججا ال٠ٔ ديججا ال ٣ةحججرا   ٠ٛنآججس راِججي  السججون  ؿجج س  رٌججنضا   لئٜئؼججٜ     ججت ٤ نججن ٛ 

٠ججججٍ ٤ ملسضػججججا الٜط ؼججججيا ال ججججت رٔالججججس نِطوججججا ض ػججججنا  ال٠ٔ ديججججا ال٠س لججججا رٔالججججس ٓلجججج  ٥ٛججججط  الا ججججالك لئججججسٛ ْ ٓجججج  اموالججججٕ ٛ 

ا ججج  ا   2ا ججج  املسضػجججا الامل نيجججا ال جججت رٔالجججس ٛئؼجججٜا ٤ نجججن ال جججت رٔالجججس ال٠ٔججج ا لاح٠يججج١ الٔسالجججا املٌئ٠جججا 1يلئ٠ٔجججس الاجالججج  

يجججل اموجججطك  آ زرجججق ا ججج  أهر  ال جججت ادجججص  دلٜ جججنك جس جججس لئ٠ٔن جججا ٗحجججر الاالك  الجججطزْ ا ججج يالجججسٛ ْ الاجالججج   كجججئا  ا ججج  نِطوجججا 

ججا الا ؼجج نيا ال ججت ربا هجج   اهال م جج  دجج لطزْ  ن ٛٔجج    اموالججٕ كجج لي     ادججص ذهججصن الاِطوججا فجج  الٜئؼججٜ   ال٠ٔ ديججا اليس  ججا لئجٓت

   الازم ج ف  اموالٕ. آ ز لإلكال  رح٠ي١ الٔسالا  شخليا اموطك ٣ سٚ 

،قيج   جا  ٠ٓجس اجالج ْ ٤جل دلجؽ ػجانا   وج    اموجطمح اهالن الام  املاحس  د لسون   مٔ مئا السوا ء 

نآجججس مٔ مئجججا   الا٤جج ز ليح  الخبجججراء  املجججس يالي٦نمججج    اموالججٕ  مل لججي لأعوجججع ز لجججا ػججي ز  ال٠ججج نن   مح ض جججا الوطولججا ٟ 

الؼي ػجج    الٔجج مئن  فججي مججج ٨ ماججٕ الوطولججا  الٔسالججا الوا ةيججا  ْ كججا جلججٕ،   لانقيججسه  ٓلجج  مؼججانى الٔجج ل  اموججطمح 

ججججس ٨  ٓلججج ٨ رمججج   ي ٗا٤جججل دلجججؽ ػجججانا  لئلـججج ض٣ا فجججي مجججإرلط رمججج  املاحجججس  ملاجججٕ الوطولجججا مججج   ججججل املؼججج هلا فجججي كججج

ت رئتجججتك الي٦نمججج   كجججةحن مججج  ٟنآجججس ق٠جججٞن الا ؼججج   ال جججأ، ٛاملاحجججس   مٔ  حرهججج  بـجججأ  ماجججٕ الوطولجججا  الٔسالجججا الوا ةيجججا

ٗئججا نِجج  ازاض  السججون   ضربججن    هججٔن ٟنآججس ػججلين ٟنآججس اليججس ز الججسني  ملٔ مئججا السججوا ء ادججص  ذهجج   د قترام جج ،

جججج    ٜح  امل٦ئٜججججح  د لئسججججوا ء ق٠ٟن نٜجججج ش ااػ ػججججيا رئتججججتك ذهجججج  ػججججئٌ   ازض  السججججون  ، ٣لجججج  التتمججججن الي٦نمجججج   داججججسضوا املججججُن

املإػؼججج   ال٠ٔ ديجججا فججج  مٔ ملجججا اميةنػجججح   السجججوا ء، مججج   إلزاض الجججاِ  اليس  جججا ال٠ججج نن  زادجججل امججج ٣  الاقاجججج ظ دجججأئ  

هجصن الي٠ججٞن ،ق٠ججٞن رأئج١ د ملٔلـججا  الييجج   ال٥طولججا،  قِجط الأججص ا ا  املٔ مئججا الي ًجا د ل٥طامججا،  قِججط ال٠ٔن جج   

حر الٔججججالج،  قجججج١ العوجججج ض   التراػججججل،  قجججج١ م٠ دئججججا اميجججج م لاق،  ما ٟـججججا ٟوجججج يالةسنيججججا،  اليجججج١ فجججج  الٓط  ججججا الجججججييا  رججججٛن

ججس رجج  رٔججس ل ٟجج نن  السججون   الةحاججق الااٜيص ججا لانا٣ججا الاٌججنضا  اليس  ججا فجج    اليجج١ فجج  التججر ى،  اليجج١ فجج  الأئججي ، ٟ 

     لٜٔجل اٗئجا هجصن الي٠جٞن رج  روجليقه  ال٠ج نن   الالةحجا الااٜيص جا ٣جصل٧ ق٠جٞن املجط   السجوياا ال جت اٛجطز أهجصا الـج

 مل .ل   ٟنآس د كا ذه  ٤ننه  ل  لٌٜل ا  ق 
                                                           

 اموطك شخم  رؼمت املسضػا الا٠ئيس ا الا     ه  ر٠ن٨ د   ٗطن ال٠ٔن ا هن رح٠ي١ الطزْ الٔ ك  اه  الانا٠ زا  ال ت  ج ن ل صن املسضػا هن رج هئ   1
 الصخليا لئلح٦نك ٓئيق. رؼمت املسضػا الا٠ئيس ا اليس  ا ٗطه   رح٠ي١ الٔسالا  الطزْ الٔ ك  ال ت دنن الاا ػا ٟةح  راٜيص ال٠ٔن ا  الِط ٚ  2
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جججس ٞ  ال٠جججنمي اموئجججؽ ٟججج ك ٟ    ظوجججط  اٛججج١ ، السجججون   ل٠ججج نن   الااٜيص جججا لالةحجججا رٔجججس ال  دججج ٟترا  الا ؼججج   لي٠جججن

ٞ  ٌٟ ْ هلن لواا رـ٥يل ٓل  السادئيا  ٣اجن قيج  ال٠جنمي  اموئجؽ السادئيجا دجنظاض  ال٠ نننيجا  الازاض  الا ؼ   ق٠ن

ٞ  الس ليججججا املناثيجججج١ فجججج  الي زثججججا الاٌججججنضا  مججججٕ راٜجججج١ جنهطوججججا رٔججججس ال   اٟترقاجججج  اللواججججا هججججصن فجججج  لئلجئججججؽ  ملجججج ال  لي٠ججججن

 الٔججالج ٟججطاض  ٦ججن   ا  ا وجج  ، ػجج ٓا ا جج  ػجج ٓا نلججٝ مجج  اميةججنغ ا  لئسججيح  العوجج ض  مججس  رٔججس ل ديقهجج  مجج  ٤جج   الا ؼجج  

جساك ٓئيهج  امي٦جنك لئلجط   الؼجل   مجس   ظو ز  ، لئلأمنض   للؽ السو  لٌةلا السو  د ضج  ػجاا مج  ًٜئ ج  دٓط  جا  د إٓل

ججساك ق٥جج  راٜيججص ٟةججل امججق مجج  الٌةئيججا الطهجج ٓا فجج  الٌٜججل ليجج١ آلجج ال ػججناح  ا جج  ؿجج نض  ججسز الٓا  ٤ئ جج  املججناز مجج  ادججط ٓ 

اةججج ضا  رأدجججص ٞ  ل٠جججي   اقترامججج    إلا ؼججج نيا د آل  د٠جججطاض الأجججس ال  هجججصن اكجججساض  رججج  ،  اميةنػجججح  لئسجججوا ء الا ؼججج   ق٠جججن

 . 2114 ٓ ك السادئيا لنظوط

 السجون   ظوج ض  فج  اموئجؽ قج١ قجن٨  الخجالٚ ٤   ل٥  دأٗئبه  ادص السون   ل٠ نن   رٔس ال  اموئؽ اٟتر  ٣ل 

 هججن اموئججؽ ض ى ٤جج   دلالجج  ، الٔجج ك الا ةججا مجج  رججطديم ٓلجج  اليلججن٨  دوججط ض  ض ٌججق ل٥جج  اليجج١ هججصا ٓلجج  الججام رجج  قيجج 

 السججون   زادججل ؿجج٦  ى  اى رح٠يجج١ مجج  اموئججؽ  ججال٥  ق ججت السادئيججا   ظوججط الٔجج ك لئا ةججا الادٌجج ض دلجججطز العوجج ض  رججا  ا 

ٞ  مججججج  اليطمجججج   ا  املٔ مئجججججا ئػجججج ء  ا  د لأجججججص ا رأئجججج١ الاقاجججججج ظ امجججج ٣  ا   السجججججون   ٟجججج نن   فججججج  ٓئيهجججج  املالجججججنق الي٠ججججن

ٞ  ال٠نمي اموئؽ ٟ نن   الام هصا رولح  اجل م   ا هل اموئؽ  ال عا٨ ، الااٜيص ا  الةحاق  .الوس س الا ؼ   لي٠ن

٣صل٧ رول  الجسليل ٟنآجس الـج٦نى مج  ػجنء املٔ مئجا ا  اليطمج   مج  بٔجى الي٠جٞن ا  ٤ئ ج  ٣جصل٧ الي٠جٞن 

 فج  ٤جل الِجط ٚ،  الؼجئٌا امخجن٨ ل ج  اججطاء  الانا٠ ق مقه  ادجسا   ال  جنظ ال ت  ل٥  الانا٠ ق مقه  ٠ٔ٣ ا  الي٠ٞن ال ت 

 الانل ٚ.الاح٠ي١ ف  الـ٦  ى  رح٠ي١ 

هججججصا الججججسليل فجججج  رةلججججحر اميةنػججججح   السججججوا ء دح٠ججججٟن   الاػ ػججججيا قجججج ٨ زدججججن٨ امجججج ٣  رى اهليججججا أ مجججج  هاجججج  رجججج

ل٦ججل شججخم لججصل٧ الججعك  ا   ٦ججن  ما قجج    الوججط ضر  مجج   ل٠ٔن ججا جا ةيججا. اقاججج ظ، ػججناء ٤جج ننا ٓلجج  شمججا رح٠يجج١ ا  ٟوجج ءا  

   اقترام ججج   املٌ لةجججا ا  رٔئججج  هجججصن الي٠جججٞن فججج  امججج ٣  دججج ضظ  زادجججل السجججون   امججج ٣  الاقاجججج ظ لوجججل  الالةحجججاال٠ججج نن  

 .دانٜ شه 

ى سعدَ   ت 
 
ظ  ا  جاف 

 
 

ض ق  انن  ً  ي  مجام
 ال

 ضةلؽ املاِلا امللطوا لي٠ٞن الا ؼ  
ٞ  ال٠نمي اموئؽ ٓون  الا ؼ   لي٠ن

 

 

 

 

  

هادَ   ٌ ش  ى سج 
ًل
م ا  عٍ دنث 

ها ب  كث  .  ي 
 
ف  ا ً صن 

 . ين 

 
اػججا٠ال٨ مججٕ اظزهجج ض  ـجج ي املججس نح  امللججطوح   قلججال  ال٠ججةى ٓئججيه  لاوجج مقه  مججٕ قط٣ججا  2116مجج  

 اج  ط  25ال٠و ء   ن  د رٔ مل مٕ السون  امللطوا ٤ناقس  مج  هجل  فالٚ مج   هج  ي املؼج جح .  مج  بٔجس ثجنض  

س     ٓالٟ ي د لسون   ٣ثر. -لألػٝ-الِٔيلا ارًن

٣لجج  نججم ٓئيهجج  ٟجج نن  -لٜججن نِججطر اػججا٘ال٨  ٛججطاز السادئيججا لو ججل رهجج  ي دح٠ججٟن     ق٠ججٞن ش  هجج  

ليطمجججج نه  مجججج  ق٠ججججٞن قينوججججا   ؼججججيٌا ظر مججججس   -حججججا السادئيججججا لئسججججون  د٦ججججل رٔججججس ال ه راِججججي  السججججون   الالة

العوجج ض ، ار قججا ال٥اججا  اموجججال   الجججيٝ، رؼجج يل اػجججا٥ل ل   لسضاػجج ه ،  الٓط  ججا الٌةيجججا.  فججي  قججنا٨  دجججطى 

ججا ٓجج  نلججنق الالةحججا   ينا ٟئنهجج  ديججقه    ججح  بٔججى ٛةناحججن  ٨ الِةجج ي نٜؼجج   دلة٠ججى ٓاججسه  مٔئنمجج   م٘ئًن

،  رلةح ٟ ٓس  ٗحر مالنق ٓئيه  ل٥قه  رٜطن ٓل  املؼ جح .   لي جا  ؿةق د لٔٚط

د إلهجج ٛا ئ جج     م٥اةجج   السججون  ال رحاججنر ٓلجج   سججخا ٤ مئججا محسثججا مجج  الالةحججا،   ٗئججا الالٛاجج   

ججججا العوجججج ض -زادججججل السججججون   رٔججججطن  جججججعاء مجججج  نلججججنق مججججناز ال٠جججج نن   الةحججججا السججججون  لجججج   - د كججججا زادججججل ٗٛط

  ص ػانا .رحسث ما

لألػججججٝ مجججج ٛلف اكججججساض   اقججججس  مجلٔججججا رنججججيح املٔئنمجججج   زر ٤ئ جججج  لئل الججججح  د لـججججأ  الٔجججج ك  لألهجججج  ي، 

ا ق٠ٟن    ق٠ٞن  قة ذه  في السون .  ها  ريجي  هليا اكساض السليل اللي في ا سن .   رؼ ٓسه  ٓل  مٔٛط

اليجججنمي لئٔسالجججا فجججي دئجججسن ،  فجججي مناج جججا  جججوننه   ما هججج   اججججطاءا ه    رحججج  ئ   ٓلججج  ال٠ججج نن   الاهجججساض

ججق   لؼججإ لي  ه  رج هاجج  ٣لجج   ججام ٓئيهججج   ججا ججج ز  دح٠ٟن ٣ذٌججن     جج    ػ ػججيا الظك ٤ججل ٛججطز ٛياجج   نؼججلب دلٔٛط

ا زر.  ال٠ نن   الةحاق،  الظك ٤ئا   ؼع  الر قا   ـط املٔٛط

 

ف   ً صن 
 ين 

ر  ىي  كث 
 
 6102ا
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جججس ٞ  ال٠جججنمي اموئجججؽ ٟججج ك ٟ    ظوجججط  اٛججج١ ، السجججون   ل٠ججج نن   الااٜيص جججا لالةحجججا رٔجججس ال  دججج ٟترا  الا ؼججج   لي٠جججن

ٞ  ٌٟ ْ هلن لواا رـ٥يل ٓل  السادئيا  ٣اجن قيج  ال٠جنمي  اموئجؽ السادئيجا دجنظاض  ال٠ نننيجا  الازاض  الا ؼ   ق٠ن

ٞ  الس ليججججا املناثيجججج١ فجججج  الي زثججججا الاٌججججنضا  مججججٕ راٜجججج١ جنهطوججججا رٔججججس ال   اٟترقاجججج  اللواججججا هججججصن فجججج  لئلجئججججؽ  ملجججج ال  لي٠ججججن

 الٔججالج ٟججطاض  ٦ججن   ا  ا وجج  ، ػجج ٓا ا جج  ػجج ٓا نلججٝ مجج  اميةججنغ ا  لئسججيح  العوجج ض  مججس  رٔججس ل ديقهجج  مجج  ٤جج   الا ؼجج  

جساك ٓئيهج  امي٦جنك لئلجط   الؼجل   مجس   ظو ز  ، لئلأمنض   للؽ السو  لٌةلا السو  د ضج  ػجاا مج  ًٜئ ج  دٓط  جا  د إٓل

ججساك ق٥جج  راٜيججص ٟةججل امججق مجج  الٌةئيججا الطهجج ٓا فجج  الٌٜججل ليجج١ آلجج ال ػججناح  ا جج  ؿجج نض  ججسز الٓا  ٤ئ جج  املججناز مجج  ادججط ٓ 

اةججج ضا  رأدجججص ٞ  ل٠جججي   اقترامججج    إلا ؼججج نيا د آل  د٠جججطاض الأجججس ال  هجججصن اكجججساض  رججج  ،  اميةنػجججح  لئسجججوا ء الا ؼججج   ق٠جججن

 . 2114 ٓ ك السادئيا لنظوط

 السجون   ظوج ض  فج  اموئجؽ قج١ قجن٨  الخجالٚ ٤   ل٥  دأٗئبه  ادص السون   ل٠ نن   رٔس ال  اموئؽ اٟتر  ٣ل 

 هججن اموئججؽ ض ى ٤جج   دلالجج  ، الٔجج ك الا ةججا مجج  رججطديم ٓلجج  اليلججن٨  دوججط ض  ض ٌججق ل٥جج  اليجج١ هججصا ٓلجج  الججام رجج  قيجج 

 السججون   زادججل ؿجج٦  ى  اى رح٠يجج١ مجج  اموئججؽ  ججال٥  ق ججت السادئيججا   ظوججط الٔجج ك لئا ةججا الادٌجج ض دلجججطز العوجج ض  رججا  ا 

ٞ  مججججج  اليطمجججج   ا  املٔ مئجججججا ئػجججج ء  ا  د لأجججججص ا رأئجججج١ الاقاجججججج ظ امجججج ٣  ا   السجججججون   ٟجججج نن   فججججج  ٓئيهجججج  املالجججججنق الي٠ججججن

ٞ  ال٠نمي اموئؽ ٟ نن   الام هصا رولح  اجل م   ا هل اموئؽ  ال عا٨ ، الااٜيص ا  الةحاق  .الوس س الا ؼ   لي٠ن

٣صل٧ رول  الجسليل ٟنآجس الـج٦نى مج  ػجنء املٔ مئجا ا  اليطمج   مج  بٔجى الي٠جٞن ا  ٤ئ ج  ٣جصل٧ الي٠جٞن 

 فج  ٤جل الِجط ٚ،  الؼجئٌا امخجن٨ ل ج  اججطاء  الانا٠ ق مقه  ادجسا   ال  جنظ ال ت  ل٥  الانا٠ ق مقه  ٠ٔ٣ ا  الي٠ٞن ال ت 

 الانل ٚ.الاح٠ي١ ف  الـ٦  ى  رح٠ي١ 

هججججصا الججججسليل فجججج  رةلججججحر اميةنػججججح   السججججوا ء دح٠ججججٟن   الاػ ػججججيا قجججج ٨ زدججججن٨ امجججج ٣  رى اهليججججا أ مجججج  هاجججج  رجججج

ل٦ججل شججخم لججصل٧ الججعك  ا   ٦ججن  ما قجج    الوججط ضر  مجج   ل٠ٔن ججا جا ةيججا. اقاججج ظ، ػججناء ٤جج ننا ٓلجج  شمججا رح٠يجج١ ا  ٟوجج ءا  

   اقترام ججج   املٌ لةجججا ا  رٔئججج  هجججصن الي٠جججٞن فججج  امججج ٣  دججج ضظ  زادجججل السجججون   امججج ٣  الاقاجججج ظ لوجججل  الالةحجججاال٠ججج نن  

 .دانٜ شه 

ى سعدَ   ت 
 
ظ  ا  جاف 

 
 

ض ق  انن  ً  ي  مجام
 ال

 ضةلؽ املاِلا امللطوا لي٠ٞن الا ؼ  
ٞ  ال٠نمي اموئؽ ٓون  الا ؼ   لي٠ن

 

 

 

 

  

هادَ   ٌ ش  ى سج 
ًل
م ا  عٍ دنث 

ها ب  كث  .  ي 
 
ف  ا ً صن 

 . ين 

 
اػججا٠ال٨ مججٕ اظزهجج ض  ـجج ي املججس نح  امللججطوح   قلججال  ال٠ججةى ٓئججيه  لاوجج مقه  مججٕ قط٣ججا  2116مجج  

 اج  ط  25ال٠و ء   ن  د رٔ مل مٕ السون  امللطوا ٤ناقس  مج  هجل  فالٚ مج   هج  ي املؼج جح .  مج  بٔجس ثجنض  

س     ٓالٟ ي د لسون   ٣ثر. -لألػٝ-الِٔيلا ارًن

٣لجج  نججم ٓئيهجج  ٟجج نن  -لٜججن نِججطر اػججا٘ال٨  ٛججطاز السادئيججا لو ججل رهجج  ي دح٠ججٟن     ق٠ججٞن ش  هجج  

ليطمجججج نه  مجججج  ق٠ججججٞن قينوججججا   ؼججججيٌا ظر مججججس   -حججججا السادئيججججا لئسججججون  د٦ججججل رٔججججس ال ه راِججججي  السججججون   الالة

العوجج ض ، ار قججا ال٥اججا  اموجججال   الجججيٝ، رؼجج يل اػجججا٥ل ل   لسضاػجج ه ،  الٓط  ججا الٌةيجججا.  فججي  قججنا٨  دجججطى 

ججا ٓجج  نلججنق الالةحججا   ينا ٟئنهجج  ديججقه    ججح  بٔججى ٛةناحججن  ٨ الِةجج ي نٜؼجج   دلة٠ججى ٓاججسه  مٔئنمجج   م٘ئًن

،  رلةح ٟ ٓس  ٗحر مالنق ٓئيه  ل٥قه  رٜطن ٓل  املؼ جح .   لي جا  ؿةق د لٔٚط

د إلهجج ٛا ئ جج     م٥اةجج   السججون  ال رحاججنر ٓلجج   سججخا ٤ مئججا محسثججا مجج  الالةحججا،   ٗئججا الالٛاجج   

ججججا العوجججج ض -زادججججل السججججون   رٔججججطن  جججججعاء مجججج  نلججججنق مججججناز ال٠جججج نن   الةحججججا السججججون  لجججج   - د كججججا زادججججل ٗٛط

  ص ػانا .رحسث ما

لألػججججٝ مجججج ٛلف اكججججساض   اقججججس  مجلٔججججا رنججججيح املٔئنمجججج   زر ٤ئ جججج  لئل الججججح  د لـججججأ  الٔجججج ك  لألهجججج  ي، 

ا ق٠ٟن    ق٠ٞن  قة ذه  في السون .  ها  ريجي  هليا اكساض السليل اللي في ا سن .   رؼ ٓسه  ٓل  مٔٛط

اليجججنمي لئٔسالجججا فجججي دئجججسن ،  فجججي مناج جججا  جججوننه   ما هججج   اججججطاءا ه    رحججج  ئ   ٓلججج  ال٠ججج نن   الاهجججساض

ججق   لؼججإ لي  ه  رج هاجج  ٣لجج   ججام ٓئيهججج   ججا ججج ز  دح٠ٟن ٣ذٌججن     جج    ػ ػججيا الظك ٤ججل ٛججطز ٛياجج   نؼججلب دلٔٛط

ا زر.  ال٠ نن   الةحاق،  الظك ٤ئا   ؼع  الر قا   ـط املٔٛط

 

ف   ً صن 
 ين 

ر  ىي  كث 
 
 6102ا
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  : ديُ   مق 

  ٦ن  . ملط ف   ننآ   دلذائٝ السون    ح٥  الصر ال٠ نن ي الاِ ك زليل املسون  هن ٓلل دحثي لنـط

ٞ   ا .  ال٠ نن   الالةحا اػنا زا  ئ   ال٠ نننيا ال٠ ٓس  يـط  مبؼٍ بـ٦ل  جناا ػإا٨ كنض  ف  السليل  ئ   الاٌط

دحي   ا  ٓطن ق٠ٞن  التتام   املسون  م  ن قيا  إلجطاءا   نِ ك   ال٠ نن   الالةحا محانى  رـط  بٔيقه  مناهيٕ

، اميةنػح   هٕ ٛل ال    ئزضا  السو  م  ن قيا  دطى،   الاٜؼيا الجييا الٓط  ا العو ضا ، راِي  اقاي ًي  

٠   مل  هن مص٤نض في ٟ نن    الاجال ٓيا لئلؼ جح   ئجطاءا  الا٠ل م   و  ئ   فدط  الاٜالف ٓل  السون ،  شل٧ ٛ 

 1961 لؼاا 79 ٟض  السادئيا  ظوط د٠طاض الل زض  سون  لئ السادئيا  الالةحا 1956 لؼاا 396 راِي  السون  ٟض 

  امل٥لئا لق.  املاٜص  النظاضوا  ال٠طاضا  ال٠نانح  ا   د إله ٛا

هسٚ زليل املسون  هن آالك املسوننح   اه ليه   امي مح  دح٠ٟن     اجة  ه  زادل املإػؼا ال٠ٔ ديا، 

لئسون  ل٦ ٛا املناًاح  ق ت يؼاٌئنا  املاِلا  الئناةح ال٠نانح  بـأ  ال٠ نننيا  ال ٠ ٛا الن ي د إله ٛا ئ    ـط

  الالةحا. د ل٠ نن   الالتتاك  ا  مطاٟةا ئ    ى مسى

 ا  ؿط  مولن  ٟ نن  راِي  السون   الةحاق السادئيا  ال٠طاضا  النظاضوا امل٥لئا ل   في كنض  ػنٚ 

٨  هن ق٠ٞن  التتام   املسون  زادل  ػناض السو  م  ػإا٨  جناا، قي   ا٠ؼ  ئ   د دح  ضةلؼيح . الة ا ر  

ظو ضا   مأ٤ل  مئبؽ  رطوى  ضٓ  ا صييا  نٜؼيا  الة ا ال   ي ػنٚ  اٌٞط ئ   إلاجطاءا  الخ كا د لااِي  
  إلازاض   إلاجطاءا  زادل املإػؼا ال٠ٔ ديا. 

ٟا ٓئيق في ال٠ نن  د ليطم   م  السو  هن املإػؼا ال٠ٔ ديا ال ي  ا  ئ ساْ ٛيه  ٤ل م  اضر٥ا ٛٔل مٔ 

اليطوا   ا ء ٓل  ق٥  ٟ ن ا  ٟطاض  ٣يل الاي دا    ٟ ض ت الاح٠ي١ املاني دق ئجطاء الاح٠ي٠   في ال٠ويا.  ام 

قي   ا  ئ ساْ ٤ل م  رؼئا قطواق في السون  املص٤نض   (3)ماق ٓل   نق "زاض ئكال   رأهيل" 57السػانض في امل ز  

ٓل   جنز  1956لؼاا  396ام ٟ نن  راِي  السون  ٟض  . ٛ(4)ض داحس سه  ٟطاض  ظوط السادئيا رم ٣  ال ي  لس

، مل   ٠ون  املنزٓح  ذه ملط.  الاداالٚ دح   نناْ السون   حسز ننٓيا  فينناْ م  املإػؼ   ال٠ٔ ديا  ض ٔا  

 ،  ؿط ي إلاٛطاج ٓقه . لٔللم  ن قيا العو ضا   املالبؽ  ا ٠ٓن    ماٜ  را، ٣ل   حسز ننٓيا مٔ مئ ه 

ٔا1ٕ  (5). اُِي 
ٜٛى ملط  . (7()6)  مإٟاا اٜص ٠ٓن ا السو  املـسز ػناء ٤ نن مإ س  الئيل   هن السو  امخلم مل     

ةل  ن :  د ليل ن 3 نجس   الاٌط  .  ازى-ًط –ٓظ

                                                           
 ؼججج  ،    ئجججطن صججججياق السجججو  زاض ئكجججال   رأهيججججل. رذوجججٕ السجججون    مجججج ٣  الاقاجججج ظ لإلؿجججطاٚ ال٠وجججج تي،  وحِجججط ٛيجججق ٤ججججل مججج   اججج ف  ٣طامججججا إلا "( 3)

 .ٛطاج ٓقه "للخٌط.  واِ  ال٠ نن   ق٦ ك ئكال   رأهيل امي٦نك ٓئيه ،  رلؼحر ػةل اليي   ال٥طولا ل   بٔس إلا 
قجس رمج ٣  ال جي  لجسض  " نزْ ٤ل مج   جوجع    ئا٠جل     جاحّٜ ٓئيجق    رؼجئا قطواجق ٓلج   ر  ججق فجي اقجس السجون  املةنيجا فجي املج ز  الؼج د٠ا      ( 4)

 85 ز  ق٦ج ك الجناضز  فجي هجصا ال٠ج نن  ٓلج      ٦جن  قج١ الجسدن٨ ٛيهج  املالجنق ٓئيجق فجي املجداحس سه  ٟطاض م   ظوجط السادئيجا  رؼجطى ٓئيهج  جليجٕ ر 
 الخ ق د لاٜالف ٓل  السون ( لئا ةا الٔ ك    م   ان ق م  ضج ٨ الاي دا الٔ ما دسضجا ضةلؽ الاي دا ٓل  رٟل" 71)غ 

ق٦ ك الل زض  ب٠ٔن ا رؿج٘ ٨ الـج ٟا ٓلج  الطجج ٨ فجي الئيلج  .  ال  ججنظ  هجٕ ال٠يجس اليس جسر فجي السون  قي  "راٜص ر  راِي  ٟ نن  م   2م ز    ( 5)
ٟجججسمي امي٦جججنك ٓئيجججق زادجججل الئيلججج      د ضججججق ئال ئشا ديجججٝ هط جججق  ٤ججج   ل جججصا الخجججٚن  ػجججة ا م٠ٔنلجججا  شلججج٧ داججج ء ٓلججج   مجججط  لجججسضن مؼججج ٓس الجججنظوط 

 ل٠ٌ ْ ملليا السون ". 
جج  ل٘جج ء ٠ٓن ججا ر ئرج   (   6) جج   2113لؼججاا  95ؿجج٘ ٨ الـجج ٟا دلنجججا ال٠جج نن  ٟض مجج  الس لججا   أججس ل   ـجج ء محجج ٣  اد 1981لؼججاا  115دال٘ج ء ال٠جج نن  ٟض

ججج   نجججق رججج  اػجججنةسال   ب٠ٔن جججا "السجججو  املإ جججس" ئشا ٤ نجججن  ٓلججج   2113لؼجججاا  16631بٔججى مجججناز ٟججج نن  إلاججججطاءا  الوا ةيجججا فجججي ٟجججطاض  ظوجججط السادئيجججا ٟض
اا  "السو  امل مإ س    ـسز" ئشا ٤ نن مٟإ
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  : ديُ   مق 

  ٦ن  . ملط ف   ننآ   دلذائٝ السون    ح٥  الصر ال٠ نن ي الاِ ك زليل املسون  هن ٓلل دحثي لنـط

ٞ   ا .  ال٠ نن   الالةحا اػنا زا  ئ   ال٠ نننيا ال٠ ٓس  يـط  مبؼٍ بـ٦ل  جناا ػإا٨ كنض  ف  السليل  ئ   الاٌط

دحي   ا  ٓطن ق٠ٞن  التتام   املسون  م  ن قيا  إلجطاءا   نِ ك   ال٠ نن   الالةحا محانى  رـط  بٔيقه  مناهيٕ

، اميةنػح   هٕ ٛل ال    ئزضا  السو  م  ن قيا  دطى،   الاٜؼيا الجييا الٓط  ا العو ضا ، راِي  اقاي ًي  

٠   مل  هن مص٤نض في ٟ نن    الاجال ٓيا لئلؼ جح   ئجطاءا  الا٠ل م   و  ئ   فدط  الاٜالف ٓل  السون ،  شل٧ ٛ 

 1961 لؼاا 79 ٟض  السادئيا  ظوط د٠طاض الل زض  سون  لئ السادئيا  الالةحا 1956 لؼاا 396 راِي  السون  ٟض 

  امل٥لئا لق.  املاٜص  النظاضوا  ال٠طاضا  ال٠نانح  ا   د إله ٛا

هسٚ زليل املسون  هن آالك املسوننح   اه ليه   امي مح  دح٠ٟن     اجة  ه  زادل املإػؼا ال٠ٔ ديا، 

لئسون  ل٦ ٛا املناًاح  ق ت يؼاٌئنا  املاِلا  الئناةح ال٠نانح  بـأ  ال٠ نننيا  ال ٠ ٛا الن ي د إله ٛا ئ    ـط

  الالةحا. د ل٠ نن   الالتتاك  ا  مطاٟةا ئ    ى مسى

 ا  ؿط  مولن  ٟ نن  راِي  السون   الةحاق السادئيا  ال٠طاضا  النظاضوا امل٥لئا ل   في كنض  ػنٚ 

٨  هن ق٠ٞن  التتام   املسون  زادل  ػناض السو  م  ػإا٨  جناا، قي   ا٠ؼ  ئ   د دح  ضةلؼيح . الة ا ر  

ظو ضا   مأ٤ل  مئبؽ  رطوى  ضٓ  ا صييا  نٜؼيا  الة ا ال   ي ػنٚ  اٌٞط ئ   إلاجطاءا  الخ كا د لااِي  
  إلازاض   إلاجطاءا  زادل املإػؼا ال٠ٔ ديا. 

ٟا ٓئيق في ال٠ نن  د ليطم   م  السو  هن املإػؼا ال٠ٔ ديا ال ي  ا  ئ ساْ ٛيه  ٤ل م  اضر٥ا ٛٔل مٔ 

اليطوا   ا ء ٓل  ق٥  ٟ ن ا  ٟطاض  ٣يل الاي دا    ٟ ض ت الاح٠ي١ املاني دق ئجطاء الاح٠ي٠   في ال٠ويا.  ام 

قي   ا  ئ ساْ ٤ل م  رؼئا قطواق في السون  املص٤نض   (3)ماق ٓل   نق "زاض ئكال   رأهيل" 57السػانض في امل ز  

ٓل   جنز  1956لؼاا  396ام ٟ نن  راِي  السون  ٟض  . ٛ(4)ض داحس سه  ٟطاض  ظوط السادئيا رم ٣  ال ي  لس

، مل   ٠ون  املنزٓح  ذه ملط.  الاداالٚ دح   نناْ السون   حسز ننٓيا  فينناْ م  املإػؼ   ال٠ٔ ديا  ض ٔا  

 ،  ؿط ي إلاٛطاج ٓقه . لٔللم  ن قيا العو ضا   املالبؽ  ا ٠ٓن    ماٜ  را، ٣ل   حسز ننٓيا مٔ مئ ه 

ٔا1ٕ  (5). اُِي 
ٜٛى ملط  . (7()6)  مإٟاا اٜص ٠ٓن ا السو  املـسز ػناء ٤ نن مإ س  الئيل   هن السو  امخلم مل     

ةل  ن :  د ليل ن 3 نجس   الاٌط  .  ازى-ًط –ٓظ

                                                           
 ؼججج  ،    ئجججطن صججججياق السجججو  زاض ئكجججال   رأهيججججل. رذوجججٕ السجججون    مجججج ٣  الاقاجججج ظ لإلؿجججطاٚ ال٠وجججج تي،  وحِجججط ٛيجججق ٤ججججل مججج   اججج ف  ٣طامججججا إلا "( 3)

 .ٛطاج ٓقه "للخٌط.  واِ  ال٠ نن   ق٦ ك ئكال   رأهيل امي٦نك ٓئيه ،  رلؼحر ػةل اليي   ال٥طولا ل   بٔس إلا 
قجس رمج ٣  ال جي  لجسض  " نزْ ٤ل مج   جوجع    ئا٠جل     جاحّٜ ٓئيجق    رؼجئا قطواجق ٓلج   ر  ججق فجي اقجس السجون  املةنيجا فجي املج ز  الؼج د٠ا      ( 4)

 85 ز  ق٦ج ك الجناضز  فجي هجصا ال٠ج نن  ٓلج      ٦جن  قج١ الجسدن٨ ٛيهج  املالجنق ٓئيجق فجي املجداحس سه  ٟطاض م   ظوجط السادئيجا  رؼجطى ٓئيهج  جليجٕ ر 
 الخ ق د لاٜالف ٓل  السون ( لئا ةا الٔ ك    م   ان ق م  ضج ٨ الاي دا الٔ ما دسضجا ضةلؽ الاي دا ٓل  رٟل" 71)غ 

ق٦ ك الل زض  ب٠ٔن ا رؿج٘ ٨ الـج ٟا ٓلج  الطجج ٨ فجي الئيلج  .  ال  ججنظ  هجٕ ال٠يجس اليس جسر فجي السون  قي  "راٜص ر  راِي  ٟ نن  م   2م ز    ( 5)
ٟجججسمي امي٦جججنك ٓئيجججق زادجججل الئيلججج      د ضججججق ئال ئشا ديجججٝ هط جججق  ٤ججج   ل جججصا الخجججٚن  ػجججة ا م٠ٔنلجججا  شلججج٧ داججج ء ٓلججج   مجججط  لجججسضن مؼججج ٓس الجججنظوط 

 ل٠ٌ ْ ملليا السون ". 
جج  ل٘جج ء ٠ٓن ججا ر ئرج   (   6) جج   2113لؼججاا  95ؿجج٘ ٨ الـجج ٟا دلنجججا ال٠جج نن  ٟض مجج  الس لججا   أججس ل   ـجج ء محجج ٣  اد 1981لؼججاا  115دال٘ج ء ال٠جج نن  ٟض

ججج   نجججق رججج  اػجججنةسال   ب٠ٔن جججا "السجججو  املإ جججس" ئشا ٤ نجججن  ٓلججج   2113لؼجججاا  16631بٔججى مجججناز ٟججج نن  إلاججججطاءا  الوا ةيجججا فجججي ٟجججطاض  ظوجججط السادئيجججا ٟض
اا  "السو  امل مإ س    ـسز" ئشا ٤ نن مٟإ
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ىم2ً ٖ الٔع   (8). اُسح 
 : الٔلنميالسو   فيراٜص ال٠ٔن ا  ال يالٌناةٝ   -      

  .السو  اامي٦نك ٓئيه  ب٠ٔن  -

 .  املـسز السو  املإ س  اب٠ٔن   النؼ ء امي٦نك ٓئيه -

   لةئٗن   ػ  الؼاح     ل٠و ئه  ٛيه  نلٝ املس  امي٦نك ذه   اػة ا صييالص    ا  ن٠ئ   م  الئيل ن      -

 (9)وط ل٠ٌ ْ ملليا السون   ولسض مؼ ٓس النظ ، دالل    ٟل  ٤   ػئن٣   قؼا    املسرح    ثالث ػانا   ى 

املسون  لا٠ئق م  الئيل  ،  م  ئشا انحٚط ػئن٣ق مط   دطى ج ظ ئٓ زرق ئ    الا٠س ط كالقي اٟطاض دنـ٥يل لوا

 الئيل  .

ن كس ض الي٥  ٓئيه  ا ٤ نن املس  الة ٟي ئال ئشا  ؿ طثالثا ٓل  امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ ملس  رعوس - ٟل م  شل٧  ل   ٟ 

 . ٓلنمي ٦نننا منزٓح  م  ٟةل ف   و  

  نِ ك الٔلل ذه    والقّ  ااداساةي اذه  مح٥ل اف  ٤ل مح ِٛ ا:  نجس هصا الاْن م  املإػؼ   ال٠ٔ ديآ م  ق٦ ك-ا

 م  الئيل ن  .   ٟل ؿس 

ي  3 ٖ المركر    (10). اُسح 
 :املط٣عر السو   فيراٜص ال٠ٔن ا  ال ي الٌناةٝ -       

ؿ نض  م   ٦ن  الة ق  م  ٠ٓن  ه   3ٓل  ال رعوس     د ليبؽ البؼيٍ مس امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ مٕ الـ٘ل   -

 .   ف  الئيل   ؿ نض  ل   ٦نننا منزٓح  م  ٟةل ف   و  ٓلنمى  3ال رعوس ٓل    مس

 .(11)ام لي  ق٦ ك راٜيصا   الةس ي لإلر٥طان م   ٦نننا محال    -

 ئشا جنظ  هٔ   ف   و  ٓلنمى ، ا سآ   ف  السو  املط٣عى  االٔ م اٟطض  الاي د ئشااميةنػن  اقاي ًي    -

شخ ق: امي٦نك ٓئيه  الي مل ف   يؼن نت م  هإالء ر ٤    ٟطا ا   الاي دا  ه ٞ ذه  السو  املط٣عى 

 و    ٟطاف   اف  هصن الي ل اوننػاح  م  ٓلطن  وجا ا ساْ املس  ض ٕؿ طه  الؼ زغ   ل   ةئٙ ًٜئ   

 ٓلنمى.

                                                                                                                                                                      
،  رـج٘يئق زادئ ج  م  ٟ نن  ال٠ٔن   :  14م ز    7 )) "السو  املإ س  السو  املـجسز هلج   هجٕ امي٦جنك ٓئيجق فج   قجس السجون  امخللجا لجصل٧ ٟ نننج  

ل ٨ ال ي رٔيقه  الي٦نما،  شل٧ مس  قي رق ئشا ٤ نن ال٠ٔن ا مإ س ،    املس  امي٦نك ذه  ئشا ٤ نن   ."مـسز "في ٓر
 .م  ٟ نن  راِي  السون   3م ز   ( 8)
ن  ر  اػنةسا٨ ٓة ض  "مس ط ٓ ك السون " بٔة ض  "مؼ ٓس الجنظوط ل٠ٌج ْ ملجليا السجون " دلنججا املج ز  الا  ج  مج  ٟجطاض ضةجلؽ الول نضوجا د ل٠ج ن ( 9)

ج   2115لؼاا  116ٟض    21م٥جطض )ا( فج   42الوطوجس  الطػجليا، الٔجسز  بـجأ  راِجي  السجون ، 1956لؼجاا  396دأس ل بٔجى اق٦ج ك ال٠ج نن  ٟض
٠  . .  ل٥  إلا 2115ا٣ان ط ػاا   ج  الأجس ل ئ ال   ضز  ٓة ض  "مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملجليا السجون " ٛ جت رؼجناس  ًاْل ٓل  الأس ال  ف  املٛط

 دحر. ر 
 .م  ٟ نن  راِي  السون   4م ز   (   11)
ججطاءا  الوا ةيجا لاحلجيل املةج لٙ الا ؿج ا ٓج  الوطولجا امل٠طج ت ذهج  للي٦نمجا  و٦جن  هجصا م  ٟج نن  إلا  523   ئ 511 ا  الااٜيص ٓئيه  ًة٠  لئلناز  ( 11)

 ج ك لئ٘طامجا. فج  مجناز  ٣طان ٓل  ػةٔا ٟل. ف  مناز امخ لٜ   ال رعوس مس  إلا     اقسا ل٦ل م ةا ٟطؾ  ٣طان د ليبؽ البؼيٍ  ر٠سض مسرق ٓ   نم   إلا
٣جججطان لئللججج ضوٝ  مججج   ججججا ضزن  الأنووججج  .  ل٥ججج  رةجججس ل ٠ٓن جججا إلا  ؿججج طلئ٘طامجججا  ثالثجججا   ؿججج ط٣جججطان ٓلججج  ثالثجججا رعوجججس مجججس  إلاالوجججاح  الوا  ججج   ال 

 .جطاءا  الوا ةيام  ٟ نن  إلا  521  كا     ٠نك دق ًة٠   لئل ز     س ر الةس ى بٔلل 

 رنةٕ  1971لؼاا  1654ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض  ئ   ا  اػنا ز  السون  املط٣عوا رذوٕ لالةحا د كا  الوس ط د لص٣ط 

ا، قي  راِ  الالةحا ٟنآس ٟةن٨ املسوننح   إلا   ٛطاج ٓقه ، ٛ    املسوننح ، رـ٘يل املسوننح ، ٟؼ ك الـًط

ث ث،  مأ٤ل  مئبؽ، رأز ا املسوننح ،  ، الٓط  ا الٌةيا، العو ض   املطاػئا، مٔلـا املسوننح  م  ال ٠ فيالاأهيل 

 79الالةحا الٔ ما الل زض  ًة٠   ل٠طاض  ظوط السادئيا ٟض    ق٦ ك  الةحا السون  املط٣عوا رذوٕ ئ زاض   الاِ ك.إلا 

 . 1961لؼاا 

4 : اع٘  ٕى الح   . اُسح 
رٔح  ٛيق ٛ    املسوننح  الص    ارنـأ د٠طاض م  ضةلؽ الول نضو ا  السون  الخ كئ  نننيا:ال٠ الااِي    - 

  مٔ مئ ه . ا نزٓن  ذه   ٣يٜي

ٝ ٓل  رناٛط الخبراء  الٜايح  ل ا ـ ء السون  الخ كئ ئ ـ ئه : ؿطي    -ا  رٜاويقم    م   ؿطاٚ ٓل  نِإل  اٟن

املإػؼ   ال٠ٔ ديا امخللا لٜ ا مٔياا م  اموطمح   م  ٛحم امي٦نك ٓئيه .  ٠لس د لسون  الخ كا

   مٔ مئا ٠ٓ ديا د كا رنا ػا مٕ ئم ال  مسمنت امخسضا   الخلنض،   لٜا ٓ ما اموطمح  الص    حا جن  

 . الا٦نونياُط ٛ   

س كسض ٟطاض م  ضةلؽ الول نضو  االـًط ا ٛطاز هي  ادا ـ ء  ون  ٓؼ٥طو 1969لؼاق 545ٟض   اٟ 

الل زض  هسه  د لسون  الٔؼ٥طوا م ل   ٦نننا ٟس ا لليطو اقي  راٜص ال٠ٔن    الؼ لةا، ال  ني ا جانز السضج

 ٛلئنا م  الخسما.

رتر٢ امل ز  ر    لنظوط السادئيا     لسض ال٠طاضا  ال ي رٔح  الو    ال ي رنـأ ٛيه  السون  الخ كا م  ٤ل 

 نْن  زاةط  ٤ل مقه . 

 دلذائٝ 2114ق ت ئدطول   و  42زاض  الٔ ما مللليا السون  هن املٔئ  م  ٟةل إلا  الطػميالٔسز 

ةل.  ل٥  ال  اول  هصا الٟط  السون  الخ كا  ر  ما٠ٌا  ون  ًط      ؿ طه ما٠ٌا  25 فيننآ     م ٣  دن ٓظ

ٟطاضا  دا ـ ء  ون  جس س  م  دح  ٓلنميا  11ر  كس ض  2113 ل٥  ماص ٓ ك  12   لسض داحس سه   ظوط السادئيا ال ي

يا  املاي  س ٟ من الـة٥ا الٔط يا ملٔئنم   ق٠ٞن إلا ؼ   13 مط٣عوا  ليل ن   في ٓسز م  امي ِٛ   م ل الـٟط  ٟ .

ٓ  ئٓساز  2116بالبر ػ 5 ا  ط" في  ثنض    ٔس ٟةل ملط  ون  …  للوليٕ منؼٕ دنـط ر٠طوط مٔان  ٤ لا   : "ها ٢

 .  (14)م   ا  ط 25السون  في ملط م  بٔس ثنض  

   ٠ لٜ   ال٠نآس ال ي راِ  اليي   زادل السو  في ملط بـ٦ل مبؼٍ، ػنٚ  ا  ؿط  ال٠نآس ٛ 

 لئلذٌٍ الا   : 

 
                                                           

 مس نا املة زض  امللطوا للي٠ٞن الصخليا  ،2114ئدطول  2ٓسز السون  دللط اثا     ض ٔن  ٠ٍٛ!"، رض ٔ ء  "(  12)
http://eipr.org/blog/post/2014/04/02/2034    

ا إل ـ ء  ون .. ال٠ةوا رمايا ر٠نن الٔسالا الاجال ٓيا (13)  ٟطاض 
   http://goo.gl/XeUkUlضادٍ الخبر: 

 ،  الججججججججججججطادٍ:5/9/2116، الـججججججججججججة٥ا الٔط يججججججججججججا ملٔئنمجججججججججججج  ق٠ججججججججججججٞن الا ؼجججججججججججج  ، " ججججججججججججون  ملججججججججججججط ٟةججججججججججججل   ٔججججججججججججس ثججججججججججججنض   اجججججججججججج  ط… هاجججججججججججج ٢ منؼججججججججججججٕ للوليججججججججججججٕ " ( 14)
http://anhri.net/?p=173465  
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ىم2ً ٖ الٔع   (8). اُسح 
 : الٔلنميالسو   فيراٜص ال٠ٔن ا  ال يالٌناةٝ   -      

  .السو  اامي٦نك ٓئيه  ب٠ٔن  -

 .  املـسز السو  املإ س  اب٠ٔن   النؼ ء امي٦نك ٓئيه -

   لةئٗن   ػ  الؼاح     ل٠و ئه  ٛيه  نلٝ املس  امي٦نك ذه   اػة ا صييالص    ا  ن٠ئ   م  الئيل ن      -

 (9)وط ل٠ٌ ْ ملليا السون   ولسض مؼ ٓس النظ ، دالل    ٟل  ٤   ػئن٣   قؼا    املسرح    ثالث ػانا   ى 

املسون  لا٠ئق م  الئيل  ،  م  ئشا انحٚط ػئن٣ق مط   دطى ج ظ ئٓ زرق ئ    الا٠س ط كالقي اٟطاض دنـ٥يل لوا

 الئيل  .

ن كس ض الي٥  ٓئيه  ا ٤ نن املس  الة ٟي ئال ئشا  ؿ طثالثا ٓل  امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ ملس  رعوس - ٟل م  شل٧  ل   ٟ 

 . ٓلنمي ٦نننا منزٓح  م  ٟةل ف   و  

  نِ ك الٔلل ذه    والقّ  ااداساةي اذه  مح٥ل اف  ٤ل مح ِٛ ا:  نجس هصا الاْن م  املإػؼ   ال٠ٔ ديآ م  ق٦ ك-ا

 م  الئيل ن  .   ٟل ؿس 

ي  3 ٖ المركر    (10). اُسح 
 :املط٣عر السو   فيراٜص ال٠ٔن ا  ال ي الٌناةٝ -       

ؿ نض  م   ٦ن  الة ق  م  ٠ٓن  ه   3ٓل  ال رعوس     د ليبؽ البؼيٍ مس امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ مٕ الـ٘ل   -

 .   ف  الئيل   ؿ نض  ل   ٦نننا منزٓح  م  ٟةل ف   و  ٓلنمى  3ال رعوس ٓل    مس

 .(11)ام لي  ق٦ ك راٜيصا   الةس ي لإلر٥طان م   ٦نننا محال    -

 ئشا جنظ  هٔ   ف   و  ٓلنمى ، ا سآ   ف  السو  املط٣عى  االٔ م اٟطض  الاي د ئشااميةنػن  اقاي ًي    -

شخ ق: امي٦نك ٓئيه  الي مل ف   يؼن نت م  هإالء ر ٤    ٟطا ا   الاي دا  ه ٞ ذه  السو  املط٣عى 

 و    ٟطاف   اف  هصن الي ل اوننػاح  م  ٓلطن  وجا ا ساْ املس  ض ٕؿ طه  الؼ زغ   ل   ةئٙ ًٜئ   

 ٓلنمى.

                                                                                                                                                                      
،  رـج٘يئق زادئ ج  م  ٟ نن  ال٠ٔن   :  14م ز    7 )) "السو  املإ س  السو  املـجسز هلج   هجٕ امي٦جنك ٓئيجق فج   قجس السجون  امخللجا لجصل٧ ٟ نننج  

ل ٨ ال ي رٔيقه  الي٦نما،  شل٧ مس  قي رق ئشا ٤ نن ال٠ٔن ا مإ س ،    املس  امي٦نك ذه  ئشا ٤ نن   ."مـسز "في ٓر
 .م  ٟ نن  راِي  السون   3م ز   ( 8)
ن  ر  اػنةسا٨ ٓة ض  "مس ط ٓ ك السون " بٔة ض  "مؼ ٓس الجنظوط ل٠ٌج ْ ملجليا السجون " دلنججا املج ز  الا  ج  مج  ٟجطاض ضةجلؽ الول نضوجا د ل٠ج ن ( 9)

ج   2115لؼاا  116ٟض    21م٥جطض )ا( فج   42الوطوجس  الطػجليا، الٔجسز  بـجأ  راِجي  السجون ، 1956لؼجاا  396دأس ل بٔجى اق٦ج ك ال٠ج نن  ٟض
٠  . .  ل٥  إلا 2115ا٣ان ط ػاا   ج  الأجس ل ئ ال   ضز  ٓة ض  "مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملجليا السجون " ٛ جت رؼجناس  ًاْل ٓل  الأس ال  ف  املٛط

 دحر. ر 
 .م  ٟ نن  راِي  السون   4م ز   (   11)
ججطاءا  الوا ةيجا لاحلجيل املةج لٙ الا ؿج ا ٓج  الوطولجا امل٠طج ت ذهج  للي٦نمجا  و٦جن  هجصا م  ٟج نن  إلا  523   ئ 511 ا  الااٜيص ٓئيه  ًة٠  لئلناز  ( 11)

 ج ك لئ٘طامجا. فج  مجناز  ٣طان ٓل  ػةٔا ٟل. ف  مناز امخ لٜ   ال رعوس مس  إلا     اقسا ل٦ل م ةا ٟطؾ  ٣طان د ليبؽ البؼيٍ  ر٠سض مسرق ٓ   نم   إلا
٣جججطان لئللججج ضوٝ  مججج   ججججا ضزن  الأنووججج  .  ل٥ججج  رةجججس ل ٠ٓن جججا إلا  ؿججج طلئ٘طامجججا  ثالثجججا   ؿججج ط٣جججطان ٓلججج  ثالثجججا رعوجججس مجججس  إلاالوجججاح  الوا  ججج   ال 

 .جطاءا  الوا ةيام  ٟ نن  إلا  521  كا     ٠نك دق ًة٠   لئل ز     س ر الةس ى بٔلل 

 رنةٕ  1971لؼاا  1654ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض  ئ   ا  اػنا ز  السون  املط٣عوا رذوٕ لالةحا د كا  الوس ط د لص٣ط 

ا، قي  راِ  الالةحا ٟنآس ٟةن٨ املسوننح   إلا   ٛطاج ٓقه ، ٛ    املسوننح ، رـ٘يل املسوننح ، ٟؼ ك الـًط

ث ث،  مأ٤ل  مئبؽ، رأز ا املسوننح ،  ، الٓط  ا الٌةيا، العو ض   املطاػئا، مٔلـا املسوننح  م  ال ٠ فيالاأهيل 

 79الالةحا الٔ ما الل زض  ًة٠   ل٠طاض  ظوط السادئيا ٟض    ق٦ ك  الةحا السون  املط٣عوا رذوٕ ئ زاض   الاِ ك.إلا 

 . 1961لؼاا 

4 : اع٘  ٕى الح   . اُسح 
رٔح  ٛيق ٛ    املسوننح  الص    ارنـأ د٠طاض م  ضةلؽ الول نضو ا  السون  الخ كئ  نننيا:ال٠ الااِي    - 

  مٔ مئ ه . ا نزٓن  ذه   ٣يٜي

ٝ ٓل  رناٛط الخبراء  الٜايح  ل ا ـ ء السون  الخ كئ ئ ـ ئه : ؿطي    -ا  رٜاويقم    م   ؿطاٚ ٓل  نِإل  اٟن

املإػؼ   ال٠ٔ ديا امخللا لٜ ا مٔياا م  اموطمح   م  ٛحم امي٦نك ٓئيه .  ٠لس د لسون  الخ كا

   مٔ مئا ٠ٓ ديا د كا رنا ػا مٕ ئم ال  مسمنت امخسضا   الخلنض،   لٜا ٓ ما اموطمح  الص    حا جن  

 . الا٦نونياُط ٛ   

س كسض ٟطاض م  ضةلؽ الول نضو  االـًط ا ٛطاز هي  ادا ـ ء  ون  ٓؼ٥طو 1969لؼاق 545ٟض   اٟ 

الل زض  هسه  د لسون  الٔؼ٥طوا م ل   ٦نننا ٟس ا لليطو اقي  راٜص ال٠ٔن    الؼ لةا، ال  ني ا جانز السضج

 ٛلئنا م  الخسما.

رتر٢ امل ز  ر    لنظوط السادئيا     لسض ال٠طاضا  ال ي رٔح  الو    ال ي رنـأ ٛيه  السون  الخ كا م  ٤ل 

 نْن  زاةط  ٤ل مقه . 

 دلذائٝ 2114ق ت ئدطول   و  42زاض  الٔ ما مللليا السون  هن املٔئ  م  ٟةل إلا  الطػميالٔسز 

ةل.  ل٥  ال  اول  هصا الٟط  السون  الخ كا  ر  ما٠ٌا  ون  ًط      ؿ طه ما٠ٌا  25 فيننآ     م ٣  دن ٓظ

ٟطاضا  دا ـ ء  ون  جس س  م  دح  ٓلنميا  11ر  كس ض  2113 ل٥  ماص ٓ ك  12   لسض داحس سه   ظوط السادئيا ال ي

يا  املاي  س ٟ من الـة٥ا الٔط يا ملٔئنم   ق٠ٞن إلا ؼ   13 مط٣عوا  ليل ن   في ٓسز م  امي ِٛ   م ل الـٟط  ٟ .

ٓ  ئٓساز  2116بالبر ػ 5 ا  ط" في  ثنض    ٔس ٟةل ملط  ون  …  للوليٕ منؼٕ دنـط ر٠طوط مٔان  ٤ لا   : "ها ٢

 .  (14)م   ا  ط 25السون  في ملط م  بٔس ثنض  

   ٠ لٜ   ال٠نآس ال ي راِ  اليي   زادل السو  في ملط بـ٦ل مبؼٍ، ػنٚ  ا  ؿط  ال٠نآس ٛ 

 لئلذٌٍ الا   : 

 
                                                           

 مس نا املة زض  امللطوا للي٠ٞن الصخليا  ،2114ئدطول  2ٓسز السون  دللط اثا     ض ٔن  ٠ٍٛ!"، رض ٔ ء  "(  12)
http://eipr.org/blog/post/2014/04/02/2034    

ا إل ـ ء  ون .. ال٠ةوا رمايا ر٠نن الٔسالا الاجال ٓيا (13)  ٟطاض 
   http://goo.gl/XeUkUlضادٍ الخبر: 

 ،  الججججججججججججطادٍ:5/9/2116، الـججججججججججججة٥ا الٔط يججججججججججججا ملٔئنمجججججججججججج  ق٠ججججججججججججٞن الا ؼجججججججججججج  ، " ججججججججججججون  ملججججججججججججط ٟةججججججججججججل   ٔججججججججججججس ثججججججججججججنض   اجججججججججججج  ط… هاجججججججججججج ٢ منؼججججججججججججٕ للوليججججججججججججٕ " ( 14)
http://anhri.net/?p=173465  
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ٌى  سج 
ًل
اب  ا ث  ىل وواج 

ول/ حك 
ٌا  اب  ا  انث 

  زدن٨ السو   ر٠ؼي  املسوننح   ول:الفصل لا 

 العو ض   املطاػئا :الثاوى الفصل 

 ز ا ( اليي   زادل السو  )رطوى، مالبؽ، ًٔ ك،  ث ث    :ثالثالفصل ال 

 الج املسوننح   :سابعالفصل ال  الٓط  ا الجييا ٓ 

 ر ٠يٝ  رٔئي  املسوننح  :خامعالفصل ال 

 رـ٘يل املسوننح    جنضه  :لظادضالفصل ا 

 الاأز بيالاِ ك  :الظابع الفصل 

اب  ان  ٍ  ث  م انسج 
راءاب  داج  ج  ٌا   وا

 َ
دار ٌا  ى وا ي  غ  ن  / انث  ي 

ان   انث 

  :ٟةن٨ املسوننح الفصل لاول 

  الاِ ك إلازاض : الثاويالفصل  

 ساك  ٛ    املسون   :ثالثالفصل ال   امي٦نك ٓئيه  د إٓل

 يٛطاج ٛطاج  إلا ٟنآس إلا  :سابعالفصل ال  الـًط

 ر٠س   الـ٦  ى ٓل  السون   ال٠و تيؿطاٚ الاٜالف  إلا : الخامع الفصل  

  ًُ
ات   الج 

اب   ك   المرف 

 

  

 

 

 

 

 

 

اب  ان  ول ث 
ٌا   ا

 ٌ ى سج 
ًل
اب  ا ث  ىل وواج 

 حك 
ن  ٣ثر م  يـ٘ل د ٨ اى  وح  ٓاس    اليي   الينميا زادل السو   هئػ س ت  ر ٨  اٌٞط بـ٦ل  ة اال

زدنلق املإػؼا ال٠ٔ ديا. ٜٛي هصا الة ا ػنٚ  ا  ؿط  بـ٦ل مبؼٍ ال٠نآس ال ي راِ  املأ٤ل  املئبؽ  العو ضا  

ق رػ ػيا ٣ل   نق ػنٚ  ا٧ ش٣ط الناجة   ال ي ر٠ٕ   املطاػئا  الٓط  ا الجييا  الاٜؼيا لئسوا ء ال ي رـ٦ل ق٠ٟن

 . ٓل  ٓ ر١ املسون  

ول
ٌا  صم ا  الق 

ي ٍ ىت  سج 
ًل
ى ا ضي 

ك  ٍ وت  ىل انسج 
 دج 

٘؟ .1 اب  ي  ٘ وواح 
ىم 

حن  ىُ٘ ب 
ىر دح 

ٕى م   اُسح 
 
ٍاؿ ب  ْ ا 

ي   َٙ ب 

داٖل املسون  ٛنض  كنلق دل  لق م  ق٠ٞن  م  ٓئيق م   اجة    م  هن ٟ نن   مؼلن  دق ئ  جا     ا 

حر مؼلن  دق  شل٧ ًة٠   لالةحا  ال٠نانح  ي   زادل اػناض السو   م  هن للؽ ٟ ننن . ٣ل   ا  ادالٗق دٌٞط ر٠س   15ٗ 

 جنظ ٛيه   ال ي د  قنا٨ (17)رابيق املسوننح  نق  ا  ٣ل   .(16) جطاءائ ا  ٛيه  م   ٓل الـ٦  ى  ٣يٜيا الاػأالك 

٠ٍٛ    اجة  ه  للؽػلي ه  الا ضوا. م  د ا ئٓالك املؼ جح  دح٠ٟن    لئ٠نا  امل٦ئٜا ليطاػا املسوننح  اػأل ٨ 

ٓل   (18)قي   ا  رٔئي١ ف  م٦   ُ هط رأئ١ دانٟيٕ ٠ٓن ا ،ثا ء ٟو ئه  ال٠ٔن ا  و    ٓاس زدنل   السو   ل٥  

 م : 

   سدل السو  دالٚ ال٠ نن ،    ق  ٨  زدل السو    

   ف  السو ،  ٚ الاِ ك امل٠طض دطج ضػ ةل م  السو  ٓل  دال     زدل  م 

  ٌٓى ؿل    ملاْن ملسون ،   ٤ل شخم 

                                                           
ق"قي   ا  ئداٖل املسون  ا  م٥طض ٟ نن  راِي  السون   8امل ز   ( 15) ل ٨   اجة رق ق٠ٟن  . الوعاءا " ٓئيق اميِنض   ٓر
ج   81رجام املج ز   ( 16) نجق: "ئئج  املسججون  ٓاجس زدنلجق السججو   ، ٓلج  2114لؼججاا  3321مج  الالةحججا السادئيجا لئسجون  دأجس ال ه  اليس  ججا دج ل٠طاض ٟض

ق  التتام رق  الوعاءا   ٕ ٓئيق ٓاس مذ لٜاق لئ٠نانح   الئناةح ٣ل  ئئ  د٥يٜيا ر٠س   ؿ٦نان ال يدح٠ٟن  .رٟن
 .م  ال٠ نن   88امل ز   ( 17)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   92م ز    (18)
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ٌى  سج 
ًل
اب  ا ث  ىل وواج 

ول/ حك 
ٌا  اب  ا  انث 

  زدن٨ السو   ر٠ؼي  املسوننح   ول:الفصل لا 

 العو ض   املطاػئا :الثاوى الفصل 

 ز ا ( اليي   زادل السو  )رطوى، مالبؽ، ًٔ ك،  ث ث    :ثالثالفصل ال 

 الج املسوننح   :سابعالفصل ال  الٓط  ا الجييا ٓ 

 ر ٠يٝ  رٔئي  املسوننح  :خامعالفصل ال 

 رـ٘يل املسوننح    جنضه  :لظادضالفصل ا 

 الاأز بيالاِ ك  :الظابع الفصل 

اب  ان  ٍ  ث  م انسج 
راءاب  داج  ج  ٌا   وا

 َ
دار ٌا  ى وا ي  غ  ن  / انث  ي 

ان   انث 

  :ٟةن٨ املسوننح الفصل لاول 

  الاِ ك إلازاض : الثاويالفصل  

 ساك  ٛ    املسون   :ثالثالفصل ال   امي٦نك ٓئيه  د إٓل

 يٛطاج ٛطاج  إلا ٟنآس إلا  :سابعالفصل ال  الـًط

 ر٠س   الـ٦  ى ٓل  السون   ال٠و تيؿطاٚ الاٜالف  إلا : الخامع الفصل  

  ًُ
ات   الج 

اب   ك   المرف 

 

  

 

 

 

 

 

 

اب  ان  ول ث 
ٌا   ا

 ٌ ى سج 
ًل
اب  ا ث  ىل وواج 

 حك 
ن  ٣ثر م  يـ٘ل د ٨ اى  وح  ٓاس    اليي   الينميا زادل السو   هئػ س ت  ر ٨  اٌٞط بـ٦ل  ة اال

زدنلق املإػؼا ال٠ٔ ديا. ٜٛي هصا الة ا ػنٚ  ا  ؿط  بـ٦ل مبؼٍ ال٠نآس ال ي راِ  املأ٤ل  املئبؽ  العو ضا  

ق رػ ػيا ٣ل   نق ػنٚ  ا٧ ش٣ط الناجة   ال ي ر٠ٕ   املطاػئا  الٓط  ا الجييا  الاٜؼيا لئسوا ء ال ي رـ٦ل ق٠ٟن

 . ٓل  ٓ ر١ املسون  

ول
ٌا  صم ا  الق 

ي ٍ ىت  سج 
ًل
ى ا ضي 

ك  ٍ وت  ىل انسج 
 دج 

٘؟ .1 اب  ي  ٘ وواح 
ىم 

حن  ىُ٘ ب 
ىر دح 

ٕى م   اُسح 
 
ٍاؿ ب  ْ ا 

ي   َٙ ب 

داٖل املسون  ٛنض  كنلق دل  لق م  ق٠ٞن  م  ٓئيق م   اجة    م  هن ٟ نن   مؼلن  دق ئ  جا     ا 

حر مؼلن  دق  شل٧ ًة٠   لالةحا  ال٠نانح  ي   زادل اػناض السو   م  هن للؽ ٟ ننن . ٣ل   ا  ادالٗق دٌٞط ر٠س   15ٗ 

 جنظ ٛيه   ال ي د  قنا٨ (17)رابيق املسوننح  نق  ا  ٣ل   .(16) جطاءائ ا  ٛيه  م   ٓل الـ٦  ى  ٣يٜيا الاػأالك 

٠ٍٛ    اجة  ه  للؽػلي ه  الا ضوا. م  د ا ئٓالك املؼ جح  دح٠ٟن    لئ٠نا  امل٦ئٜا ليطاػا املسوننح  اػأل ٨ 

ٓل   (18)قي   ا  رٔئي١ ف  م٦   ُ هط رأئ١ دانٟيٕ ٠ٓن ا ،ثا ء ٟو ئه  ال٠ٔن ا  و    ٓاس زدنل   السو   ل٥  

 م : 

   سدل السو  دالٚ ال٠ نن ،    ق  ٨  زدل السو    

   ف  السو ،  ٚ الاِ ك امل٠طض دطج ضػ ةل م  السو  ٓل  دال     زدل  م 

  ٌٓى ؿل    ملاْن ملسون ،   ٤ل شخم 

                                                           
ق"قي   ا  ئداٖل املسون  ا  م٥طض ٟ نن  راِي  السون   8امل ز   ( 15) ل ٨   اجة رق ق٠ٟن  . الوعاءا " ٓئيق اميِنض   ٓر
ج   81رجام املج ز   ( 16) نجق: "ئئج  املسججون  ٓاجس زدنلجق السججو   ، ٓلج  2114لؼججاا  3321مج  الالةحججا السادئيجا لئسجون  دأجس ال ه  اليس  ججا دج ل٠طاض ٟض

ق  التتام رق  الوعاءا   ٕ ٓئيق ٓاس مذ لٜاق لئ٠نانح   الئناةح ٣ل  ئئ  د٥يٜيا ر٠س   ؿ٦نان ال يدح٠ٟن  .رٟن
 .م  ال٠ نن   88امل ز   ( 17)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   92م ز    (18)
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  يٜاق ػئٌ   شل٧ ف  مؼا٘ال   معوامسون  ملاحق معا    دص ر ٤ل شخم ارلل     ق٠ي٠ي    شل٧ ٤   ػناء ُ 

نم     ل٘حرن.     لاٜؼق مأٜا ٓل  اليلن٨  د٠لس مٓع
 

و ا  ٓا نً  .2
 
ىد ا

ن  ؼ  ٓا مق٘ ٖٓ ت  ْ حق 
ي  ل  ب  ٖ؟ ًن  ىُ٘ اُسح 

د دح  ٕى فن  سح 
ٔل
ش  ا ي  ي 

ن  راءات  ت   ج 
 
و ا

 
ٔ٘  ا ي 

ات  م  اء د  ي  ص 

 
 
راا
 غ 

 
ش؟  ط ٍاب  َ أل اع٘  ٓي   ح 

ماق م  مٔق م  ملآن  ،  دحي   ا   دص (19)٤ل مسون  ٓاس زدنلق السو ٓل  ئزاض  السو     رٜنف 

     رؼانف  بٔى  ج ن الي٦نما  ول٥  م  مٔق م  ن٠نز نق ٓئيق التتام   م ليا ر ق لا  فيؿي ء شا  ٟيلا.     ن٠نز 

  ل  ر٥ٝ الا٠نز  ل   ٠  املسون  د لٛن ء دل  ٓئيق  ا  ديٕ رؿي ء شا  ٟيلا م  دال٨ ا٤ل م  ٓئيق م  التتاك. ٛ

ون   م  ق لا انق ٟل م  قلل ٓئيق م  املس في٤ نن الا٠نز ٤ ٛيا لؼساز م  ٓئيق.  ئشاالاي دا الٔ ما، ال  ا  الةيٕ 

نق ئق لا  فيم ن  . ر  في الة قيم ن    وو ٚ ر  فيٟل جايق دحؼ دق الةيٕ ٓ  امل٠ساض املٌئنا  حاّٜ لق دلةئٙ ٓل  ر

ادا ض رؼئي  هصن  ئشاال ئقؼ دق ق ت  ا١ٜ ٓل  نٜؼق ماق  في الة قيرة٠ى لق بٔى الا٠نز م  بٔس الٛن ء د لتتام رق ٛي٠يس 

    ال٠ي  ٓئيق.  ئ    ذا ضن   قس   ئالا٠نز 

ن زدن٨ السو   د  ؿي ء   حاّٜ  لئلسون   ل   ا  اػاذسام   لؼساز م   ئشاشا  ٟيلا املنجنز  مٔق ٟ 

ؿي ء    ال٠ي  ٓئيق قي  ر٦ن  مئ٥يا هصن ر ئ   الخ ضج  في  قس   ئ  رؼئ   ال  ذا ض   ال يٓئيق م  مس نني   للي٦نما 

ق لا  فيالسو .  في  ٛ  رق   ضثاق لنؼئل   دال٨ ثالث ػانا  م  ر ضور الاٛطاج ٓاق       الس لا م  ل   ا٠سك ك قبه  ئ

سك ال٠ةى ٓئيق دال٨  م  ر ضور هط  ق رطػل  زاتٔق ا   الاي دا امخالا ق ت رالٚط   ؿ ط 6هط ا املسون  ٓ 

 . (21)ٛيه 

ضازرق  وجنظ لئلح٥لا ئنق ملاْن م  اػاذساك ئقي   ،هئيا  السو  م  ٕ م  منا ٕ ر  الوس ط د لص٣ط 

ى اداي ض م  لق ق١ الا ئشارٔيح  ٟي  لق  نق ل  رٔح  امي٥لا ٟي ،  ق لا  فيمنالق  هن م  يؼمت ال٠ي .   فيٚ لط ٛض

 د ًال  د ػا ا ء النكيا  النٟٝ. ال آابر ئى رلٚط    دطاك ئدص منا٠ٛا امي٥لا ٟةل   جا ٓل  املسون  

السون  املط٣عوا ًة٠   مل  هن م٠طض ف  الالةحا السادئيا  فيٓالن ٓل  الجتالء  راٌة١ نٜؽ ال٠نآس املص٤نض  

ر٠طض  ا  قّٜ الاؿي ء شا  ٟيلا الخ كا د ملسون  "زادل  قطاظ مذانما  دحي  (21)الخ كا د لسون  املط٣عوا

 حانو   اليطظ. ٓلل اليطظ، اػ  املسون   ٤ل م"،  ا  ٟيس ر ضور (23)   م   انا ٓاق (22)دذ ر  مأمنض السو 

   ض ى اػنا زا  ئ٤ نن رـ٦ل هطض لئجيا الٔ ما  ئشاال ئزدل ذه  السو   ال ي حاّٜ املسون  د ملالبؽ 

   شل٧، ئ د إله ٛا  م   ان ق، ف  هصن الي لا رٔسك  يسول شل٧ ف   ول الينازث.  ًةلا السو    ٔس ٟطاض املأمنض 

                                                           
 .م  ٟ نن  راِي  السون   9امل ز   ( 19)
 .م  ال٠ نن  راِي  السون   11م ز   ( 21)
 .د لالةحا السادئيا لئسون  املط٣عوا  1971لؼاا  1654ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض    ( 21)
ج  ر  اػنةسا٨ ٓة ض  "مس ط السو     مأمنضن" بٔة ض  "مأمنض السو  دلنجا امل ز  ر  (   22)  2115لؼجاا  116  ج  مج  ٟجطاض ضةجلؽ الول نضوجا د ل٠ج نن  ٟض

 . ٣2115ان ط ػاا   21م٥طض )ا( ف   42 الٔسز-الطػليابـأ  راِي  السون ، الوطوس   1956لؼاا  396ق٦ ك ال٠ نن  ٟض   دأس ل بٔى 
 .م  الةحا 6امل ز   راِي  السون   (23)

  م ن    دأمأادطى ف  السول الخ ق   سآق م  ن٠نز  مالبؽ   ؿي ء ئص م  املسون  ٓاس يسول ٤ل م   إد

 . (24)ليق ف  السو ئ   ح  ٨ ٗحر دٜيا رنكيئق   جنظ مل زض  م   ذٜيق املسون ، م   لاإ ٓ  رؼئيلق . املسوننح 

ا ل   زادل السو  ؿي ء ملاْن رس ى شخم يـنةق ف  قي ظرق     ٜنف  بـ٦ل ٓ ك،  ح١ لو دٍ السو  

ل   اٌئا ها  رناٛط ٟينز ال٠ةى  الاٜالف املاِلا د٠ نن   (25)  ٗحره  د لنؼةا لئلسوننح ، الٔ مئح  د لسو  

ا زادل السو .   يـنةق الو دٍ ف  قي ظ     ٥ٜيجطاءا  الوا ةيا، إلا   ؿي ء ملآن

 ام ٟ نن  السون   الالةحا السادئيا ٓل  الٜلل دح  ٛ    مٔياا م  امي٦نك ٓئيه   رنظئ   ٓل  

ػئنا املٔ مئا     اداي ض ئٟؼ م   امخائٜا. الالنيٝ  هسٚ  السون  امخائٜا    رنظئ   زادل السو  نٜؼق ٓل  

 ٓل  قؼا ُط ٚ ٤ل ق لا. 

 

ي   .3 ضاح  أل  ب 
اع٘  ٘  الح  لن  ي  ات  المح  ؟ ٓا نً الدرح  ٕى ٓسح 

٘  كَ  د درح  حدن 
ْ ب 

ي  ل  ب   ٖ وًن 

مقه   شل٧ د٠طاض م   ظوط  ال٦ل زضج ا املٔلـ ااملٔ مئ ٣يٜيارةح  ، قي     زضج  ئ ٠ؼ  امي٦نك ٓئيه  

.  حسز  ظوط السادئيا ٣يٜيا الأ مل  املٔلـا ل٦ل (26)ٟل ثالث   زضج   ٓل  رئ ا  ر٠ؼي  امي٦نك ٓئيه   .السادئيا

زضجا د٠طاض م   ظوط السادئيا ٓل  قؼا اٟترا  مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون   منا٠ٛا الا ةا الٔ ك.  ا  

٠ؼي  املسوننح  ٓل  السضج   امخائٜا  دطى.     ئالا٠ل م  زضجا  وا  رحس س  هٕ ٤ل مسون  ٓل  قؼا السضجا 

 : (27) ليم   ؼاقٓل  

 ػاا. ٠55ل ػقه  ٓ  ر الص  امي٦نك ٓئيه  الوسز  :زاضوا اداساءف  السضجا ال  ل ا إلا  -

 .ػاا 61ٟل م      ئػاا  55ػقه  م   :ف  السضجا ال  نيا اداساء -

 ٛأ٣ثر. 61م  ػ   :    اداساءف  السضجا ر  -

لا ةاللواا، ً  ط غقي   ، انا ٓاق  م   : مأمنض السو  الا  ي٤ل  و  م٦ننا م   في ا  رـ٥يل لواا 

زاضوا املالةلا . رذام هصن اللواا ف   هٕ املسون  ف  السضجا إلا الاجال  ي إلادل تيالسو ، ه دٍ مة ق  السو ، 

١ ٟ ٓس  الؼ  الناضز  ف  امل ز  ةٌر   ُط ٛق الصخليا  نْن الوطولا ال ت اضر٥به   ال٠ٔن ا امي٦نك ٓئيق ذه . ئد لاِط 

ن  لئا ةا الٔ ك  مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  دلطاجٔا .  لط  5   ه . ادط  رٔس ل ٟطاض ل ٓل ٨ اللواا م  ٟ 

 : ررٗ 
ٕى المق  سح 

ٔل
٘  ا ا فلً حضب  درح  اب   المر 

لل  ي  ح 
 ب 

ٌٗيا  مطف   ماوس  ٣طس ت،  و ز ، بـ٥حر، الاقاٜ َ  ؿطاء  اػاحو ض مطرةا   ػ ز  لئانك،  ولى:الدزحت لا   - 

اق بٔس املنآيس امل٠طض  ًة٠   لئـط ي.    إله ء وال  ام ال٥اا  الوطاةس   نض الٔ ةئا لد  ف  ٗٛط

ه ء  بٔس املنآيس امل٠طض  ٓل   ولط  لق د القاٜ َ د ل٥اا  إلا  ،ؿطاء  ػ ز  لئانك، ٌٗ ء كنٚ الدزحت الثاهيت:  -

  ؤ   ضةلؽ ٌٟ ْ ملليا السون .  الصرقؼا الـط ي 

                                                           
 .م  ٟ نن  راِي  السون   12م ز   ( 24)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   41م ز   ( 25)
 م  ٟ نن  راِي  السون   13امل ز    ( 26)
 .ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه  1998لؼاا  691ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض  م   8   ئ 5املناز م    ( 27)



ون( �ي و�ف
ا�ف ارون �ة �ش

حد�ة )م�امون - م��ة
لم�ة

موع�ة ا لم�ج
ا

17

  يٜاق ػئٌ   شل٧ ف  مؼا٘ال   معوامسون  ملاحق معا    دص ر ٤ل شخم ارلل     ق٠ي٠ي    شل٧ ٤   ػناء ُ 

نم     ل٘حرن.     لاٜؼق مأٜا ٓل  اليلن٨  د٠لس مٓع
 

و ا  ٓا نً  .2
 
ىد ا

ن  ؼ  ٓا مق٘ ٖٓ ت  ْ حق 
ي  ل  ب  ٖ؟ ًن  ىُ٘ اُسح 

د دح  ٕى فن  سح 
ٔل
ش  ا ي  ي 

ن  راءات  ت   ج 
 
و ا

 
ٔ٘  ا ي 

ات  م  اء د  ي  ص 

 
 
راا
 غ 

 
ش؟  ط ٍاب  َ أل اع٘  ٓي   ح 

ماق م  مٔق م  ملآن  ،  دحي   ا   دص (19)٤ل مسون  ٓاس زدنلق السو ٓل  ئزاض  السو     رٜنف 

     رؼانف  بٔى  ج ن الي٦نما  ول٥  م  مٔق م  ن٠نز نق ٓئيق التتام   م ليا ر ق لا  فيؿي ء شا  ٟيلا.     ن٠نز 

  ل  ر٥ٝ الا٠نز  ل   ٠  املسون  د لٛن ء دل  ٓئيق  ا  ديٕ رؿي ء شا  ٟيلا م  دال٨ ا٤ل م  ٓئيق م  التتاك. ٛ

ون   م  ق لا انق ٟل م  قلل ٓئيق م  املس في٤ نن الا٠نز ٤ ٛيا لؼساز م  ٓئيق.  ئشاالاي دا الٔ ما، ال  ا  الةيٕ 

نق ئق لا  فيم ن  . ر  في الة قيم ن    وو ٚ ر  فيٟل جايق دحؼ دق الةيٕ ٓ  امل٠ساض املٌئنا  حاّٜ لق دلةئٙ ٓل  ر

ادا ض رؼئي  هصن  ئشاال ئقؼ دق ق ت  ا١ٜ ٓل  نٜؼق ماق  في الة قيرة٠ى لق بٔى الا٠نز م  بٔس الٛن ء د لتتام رق ٛي٠يس 

    ال٠ي  ٓئيق.  ئ    ذا ضن   قس   ئالا٠نز 

ن زدن٨ السو   د  ؿي ء   حاّٜ  لئلسون   ل   ا  اػاذسام   لؼساز م   ئشاشا  ٟيلا املنجنز  مٔق ٟ 

ؿي ء    ال٠ي  ٓئيق قي  ر٦ن  مئ٥يا هصن ر ئ   الخ ضج  في  قس   ئ  رؼئ   ال  ذا ض   ال يٓئيق م  مس نني   للي٦نما 

ق لا  فيالسو .  في  ٛ  رق   ضثاق لنؼئل   دال٨ ثالث ػانا  م  ر ضور الاٛطاج ٓاق       الس لا م  ل   ا٠سك ك قبه  ئ

سك ال٠ةى ٓئيق دال٨  م  ر ضور هط  ق رطػل  زاتٔق ا   الاي دا امخالا ق ت رالٚط   ؿ ط 6هط ا املسون  ٓ 

 . (21)ٛيه 

ضازرق  وجنظ لئلح٥لا ئنق ملاْن م  اػاذساك ئقي   ،هئيا  السو  م  ٕ م  منا ٕ ر  الوس ط د لص٣ط 

ى اداي ض م  لق ق١ الا ئشارٔيح  ٟي  لق  نق ل  رٔح  امي٥لا ٟي ،  ق لا  فيمنالق  هن م  يؼمت ال٠ي .   فيٚ لط ٛض

 د ًال  د ػا ا ء النكيا  النٟٝ. ال آابر ئى رلٚط    دطاك ئدص منا٠ٛا امي٥لا ٟةل   جا ٓل  املسون  

السون  املط٣عوا ًة٠   مل  هن م٠طض ف  الالةحا السادئيا  فيٓالن ٓل  الجتالء  راٌة١ نٜؽ ال٠نآس املص٤نض  

ر٠طض  ا  قّٜ الاؿي ء شا  ٟيلا الخ كا د ملسون  "زادل  قطاظ مذانما  دحي  (21)الخ كا د لسون  املط٣عوا

 حانو   اليطظ. ٓلل اليطظ، اػ  املسون   ٤ل م"،  ا  ٟيس ر ضور (23)   م   انا ٓاق (22)دذ ر  مأمنض السو 

   ض ى اػنا زا  ئ٤ نن رـ٦ل هطض لئجيا الٔ ما  ئشاال ئزدل ذه  السو   ال ي حاّٜ املسون  د ملالبؽ 

   شل٧، ئ د إله ٛا  م   ان ق، ف  هصن الي لا رٔسك  يسول شل٧ ف   ول الينازث.  ًةلا السو    ٔس ٟطاض املأمنض 

                                                           
 .م  ٟ نن  راِي  السون   9امل ز   ( 19)
 .م  ال٠ نن  راِي  السون   11م ز   ( 21)
 .د لالةحا السادئيا لئسون  املط٣عوا  1971لؼاا  1654ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض    ( 21)
ج  ر  اػنةسا٨ ٓة ض  "مس ط السو     مأمنضن" بٔة ض  "مأمنض السو  دلنجا امل ز  ر  (   22)  2115لؼجاا  116  ج  مج  ٟجطاض ضةجلؽ الول نضوجا د ل٠ج نن  ٟض

 . ٣2115ان ط ػاا   21م٥طض )ا( ف   42 الٔسز-الطػليابـأ  راِي  السون ، الوطوس   1956لؼاا  396ق٦ ك ال٠ نن  ٟض   دأس ل بٔى 
 .م  الةحا 6امل ز   راِي  السون   (23)

  م ن    دأمأادطى ف  السول الخ ق   سآق م  ن٠نز  مالبؽ   ؿي ء ئص م  املسون  ٓاس يسول ٤ل م   إد

 . (24)ليق ف  السو ئ   ح  ٨ ٗحر دٜيا رنكيئق   جنظ مل زض  م   ذٜيق املسون ، م   لاإ ٓ  رؼئيلق . املسوننح 

ا ل   زادل السو  ؿي ء ملاْن رس ى شخم يـنةق ف  قي ظرق     ٜنف  بـ٦ل ٓ ك،  ح١ لو دٍ السو  

ل   اٌئا ها  رناٛط ٟينز ال٠ةى  الاٜالف املاِلا د٠ نن   (25)  ٗحره  د لنؼةا لئلسوننح ، الٔ مئح  د لسو  

ا زادل السو .   يـنةق الو دٍ ف  قي ظ     ٥ٜيجطاءا  الوا ةيا، إلا   ؿي ء ملآن

 ام ٟ نن  السون   الالةحا السادئيا ٓل  الٜلل دح  ٛ    مٔياا م  امي٦نك ٓئيه   رنظئ   ٓل  

ػئنا املٔ مئا     اداي ض ئٟؼ م   امخائٜا. الالنيٝ  هسٚ  السون  امخائٜا    رنظئ   زادل السو  نٜؼق ٓل  

 ٓل  قؼا ُط ٚ ٤ل ق لا. 

 

ي   .3 ضاح  أل  ب 
اع٘  ٘  الح  لن  ي  ات  المح  ؟ ٓا نً الدرح  ٕى ٓسح 

٘  كَ  د درح  حدن 
ْ ب 

ي  ل  ب   ٖ وًن 

مقه   شل٧ د٠طاض م   ظوط  ال٦ل زضج ا املٔلـ ااملٔ مئ ٣يٜيارةح  ، قي     زضج  ئ ٠ؼ  امي٦نك ٓئيه  

.  حسز  ظوط السادئيا ٣يٜيا الأ مل  املٔلـا ل٦ل (26)ٟل ثالث   زضج   ٓل  رئ ا  ر٠ؼي  امي٦نك ٓئيه   .السادئيا

زضجا د٠طاض م   ظوط السادئيا ٓل  قؼا اٟترا  مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون   منا٠ٛا الا ةا الٔ ك.  ا  

٠ؼي  املسوننح  ٓل  السضج   امخائٜا  دطى.     ئالا٠ل م  زضجا  وا  رحس س  هٕ ٤ل مسون  ٓل  قؼا السضجا 

 : (27) ليم   ؼاقٓل  

 ػاا. ٠55ل ػقه  ٓ  ر الص  امي٦نك ٓئيه  الوسز  :زاضوا اداساءف  السضجا ال  ل ا إلا  -

 .ػاا 61ٟل م      ئػاا  55ػقه  م   :ف  السضجا ال  نيا اداساء -

 ٛأ٣ثر. 61م  ػ   :    اداساءف  السضجا ر  -

لا ةاللواا، ً  ط غقي   ، انا ٓاق  م   : مأمنض السو  الا  ي٤ل  و  م٦ننا م   في ا  رـ٥يل لواا 

زاضوا املالةلا . رذام هصن اللواا ف   هٕ املسون  ف  السضجا إلا الاجال  ي إلادل تيالسو ، ه دٍ مة ق  السو ، 

١ ٟ ٓس  الؼ  الناضز  ف  امل ز  ةٌر   ُط ٛق الصخليا  نْن الوطولا ال ت اضر٥به   ال٠ٔن ا امي٦نك ٓئيق ذه . ئد لاِط 

ن  لئا ةا الٔ ك  مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  دلطاجٔا .  لط  5   ه . ادط  رٔس ل ٟطاض ل ٓل ٨ اللواا م  ٟ 

 : ررٗ 
ٕى المق  سح 

ٔل
٘  ا ا فلً حضب  درح  اب   المر 

لل  ي  ح 
 ب 

ٌٗيا  مطف   ماوس  ٣طس ت،  و ز ، بـ٥حر، الاقاٜ َ  ؿطاء  اػاحو ض مطرةا   ػ ز  لئانك،  ولى:الدزحت لا   - 

اق بٔس املنآيس امل٠طض  ًة٠   لئـط ي.    إله ء وال  ام ال٥اا  الوطاةس   نض الٔ ةئا لد  ف  ٗٛط

ه ء  بٔس املنآيس امل٠طض  ٓل   ولط  لق د القاٜ َ د ل٥اا  إلا  ،ؿطاء  ػ ز  لئانك، ٌٗ ء كنٚ الدزحت الثاهيت:  -

  ؤ   ضةلؽ ٌٟ ْ ملليا السون .  الصرقؼا الـط ي 

                                                           
 .م  ٟ نن  راِي  السون   12م ز   ( 24)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   41م ز   ( 25)
 م  ٟ نن  راِي  السون   13امل ز    ( 26)
 .ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه  1998لؼاا  691ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض  م   8   ئ 5املناز م    ( 27)
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ًٔلا  قئنى ٛ  ٣ ا ف  قس ز    م    ليق العاةط ئ   ٠ةل م   ٠سك  ن السضجا     ٤ ن  ل٥  ل٦ل مسون  

   الخ كا.  ػيج ض  ػناء ف  العو ض  الٔ ز ا  41الاػ هال٢ الصخص ت لينك  اقس   و ةط ف  قس ز 

 

ىاعد و  .4
 ٓا نً م 

 
حظ؟ ا

 
عد الف ي ٖ ب 

ىب  سح  ُٔل
 ْ
ي  ً ب 

ل  اُن  ن  غي  ىاؿ اُت 
 ب 

 : (28)قؼآل  النيٝ املسون  ليل لواا مذالا ـ٥ر ا  

 جئ  ، ٓنٟا م   الصرنْن الوطولا  -
 مس  ال٠ٔن ا،  -
 جطاميا، الؼناد١ ال٠و ةيا  دٌنضرق إلا  -
 ػ  املسون ،  -
 ق لاق الجييا  الاجال ٓيا  ال ٠ ٛيا.  -

ُ  يٍ:  ث  َ انلج  كٌى هد  ث   ي 

   م   الةق م  هة ي السو ،  ػ   مأمنض السو    ط  -
 ه دٍ مة ق  السو ،  -
 ه دٍ الااٜيص ال٠ٔ  ى،  -
 ه دٍ الٔا دط،  -
 ًةلا،  -
 . اجال  ي ئدل تي -

 

ش؟  .5 ٍاب  ارات  وٓ ب  ب  الطقاّ والر   ٖٓ حي 
ً
ا اؽي  ي  ىصي ٖ احي  حي 

اط ُلم اّ ح  ؾ  اى ن   َٙ ٙي 
زضا  السو  لالٓاة ضا  د كا د لاِ ٛا، ئل   اضرساء مالبؽ د كا م  ل  ر٠طض ٥ٓؽ شل٧  -

  (29)الجيا الٔ ما     مايا

زاض  السو ، املالبؽ ئق ت ف  ق لا ئج ظ  اضرسائه  ملالبؽ د كا ذه  م  ل  ر٠طض ٥ٓؽ شل٧  -

 (31)هي املالبؽ الةيو ء امل٠طض  ل  

 املالبع 

  ل   طوس ا  ل  يؼاٌئنا  ئشا  ؿطاؤن م  السو .  ل   اػاحو ض ٗصاء م  د ضج السو   -

 شل٧،  لٚط ل   ال٘صاء امل٠طض 

شل٧  ان م  مٌٔ  السو ، ف  ق لا ا  ل   طوس  ؤ   ؿطا  جنظ ل   اػاحو ض ًٔ ك م  الخ ضج  -

ل دح  املٗص ا امل٠طض  لئلسوننح  الٔ ز ح   ى ٗحر   ل  يؼاٌئنا، ٛيا  كٚط ل   ر  

 الطعام 

                                                           
 م٥ججطض  الؼجج زغ الٜلججل ئهجج ٛا لئسججون  رلججن السادئيجا الالةحججا ردحججر  ٓلجج  الأججس ال  فجج  لئسجون   السادئيججا الالةحججا مجج  م٥ججطض  82 املجج ز   هجيٜن (   28)

 .2114لؼاا  3321د ل٠طاض ٟض  ٠ٍٛ  امل ز  هصن م  املسوننح  م٦ن   رلنيٝ" ٓانانق
 .م  ٟ نن  راِي  السون   15م ز   ( 29)
 .ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه  1998لؼاا  691م  ال٠طاض ٟض   1م ز   ( 31)

٠   لإل ئ) ون  ٓلنميا، ليل ن  ، رحن الاح٠ي١(. الطج ء الطجْن  د  مطان ًاْل    املٛط

 (31) ك امل٠طض ٓل  جسا ٨ الٌٔ

ٟ ما ب٘ٚط نناْ املسوننح   ول٥  لق إلا م ٣  ماٜلئا ٓ   م ٣  ٗحره  م    ا  ئ سآق ف   -

 نمي   ٓل  قؼا م   حسزن مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ  اجاي 15ال  ٠ل ٓ   م  يمإث ا م٠ دل مةئٙ 

 . (32)ف  السو  قم ٣   م ل رملليا السون  ٓل  قؼا ر 

ٟطض  الاي دا الٔ ما شل٧  وجنظ  ئشا ا  ئ ساْ اميةنػح  اقاي ًي   ف  السون  املط٣عوا  -

. زادل السو  املط٣عر م ٣  ٤ ٛيا ف  السو   ل   ٥  ها ٢  ئشا ٓلنمي هٔ   ف   و  

م ٣  ماٜلئا ٓ  ػ ةط املسوننح   رٌة١ ٓئيه  ال٠نآس املص٤نض  ف    ا   هٔ   ف   املط٣عر 

. ئ مل امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ (33)لخئل   ذم الٌٔ ك  املالبؽ  العو ض  هصا الوس ٨ ٛي

د لنؼةا لئلالبؽ ام  الٌٔ ك ٛيلٚط ل   ال٘صاء  اقاي ًيالبؼيٍ نٜؽ مٔ مئا اميةنػح  

 .(34)السو امل٠طض ف  

مكان 

 يداع لا 

كسض ٟطاض م  الاي دا  ئشاال ئنٜؽ الي٠ٞن ال ت لئلح٦نك ٓئيق  اقاي ًي ٦ن  لئلحةنغ  -

  (35)  ٟ ض ت الاح٠ي١ امخام دل  هن ٗحر شل٧ الٔ ما امخالا 

ال م  دال٨ ئضج ٨ الؼئٌا زادل السو    قسم  ٟةل  اقاي ًي د ميةنغ الارل ٨  جنظ  ال -

.  جا رس و  شل٧ ف  السٛتر الينمى لئسو  مٕ رسويل اػ  (36)م  الاي دا الٔ ما ٣ا  يش  ئ

ن املالصخم الصى ٟ ك   .ش   مولننق، ر ضور إلا ٦ ملاد الرل ٨، ٟ 

ن ل   ق١ ف  التراػل ف   - ي   ف    العو ض  ر٦ن  مط   ى ٟ  ػةْن م  ٓسا   ك ر  ى  نك م   ػةٓن

الولٔا  الٌٔال  الطػليا ف  ق لا ٓسك مل  ٔا الاي دا الٔ ما ا  ٟ ض ت الاح٠ي١ شل٧ )م ز  

ٌة١ نٜؽ ال٠نآس ٓل  امي٦نك ٓئيق د ليبؽ (. را(37)جطاءا  الوا ةيام  ٟ نن  إلا  141

  البؼيٍ.

د لنؼةا لئعو ض  الٔ ز ا،  ٦ن  ٓسز العاةطو  ف  املط  الناقس  هن شخلح   وجنظ العو ز   -

شخ ق دحي  ال  حؼا ها     ض ٔادلنا٠ٛا مأمنض السو  ف  ق لا هط ض  شل٧ دحس اٟص ت 

الاٜ كيل دطج ء الطجْن ئ   ٛلل العو ض  ) لئلعوس م  . (38)ٓ م    12الج ًٜ ٨ رحن ػ  ر 

  املطاػئا(

الصيازة 

 والتراطل 

                                                           
 .م  الةحا راِي  السون   2م ز   ( 31)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   14م ز    ( 32)
 م  لالةحا السادئيا لئسون  املط٣عوا   11  1م ز    ( 33)
 م  لالةحا السادئيا لئسون   83م ز   (   34)
 م  ٟ نن  راِي  السون   79  38مناز  ( 35)
دجاش   جطاءا  الوا ةيجا: ال  ججنظ ملجأمنض السجو     يؼجلح  قجس ضجج ٨ الؼجئٌا د الرلج ٨ دج ميةنغ زادجل السجو  ئالم  ٟ نن  إلا  141ًة٠   لئل ز   ( 36)

ئيق     س   ف  زٛتر السو  اػ  الصخم الصر ػلح لق دصل٧   ٟن امل٠ةئا  ر ضور  مولن  إلاش   .٣ا  ي م  الاي دا الٔ ما، ٓ 
 (1952لؼاا  353)مٔسلا د ملطػنك د٠ نن  ٟض  -141-امل ز   ( 37)

ال أ ججأمط بٔججسك ارلجج ٨ املجج ه  اميةججنغ ب٘حججرن مجج  املسججوننح    ججلئاي دججا الٔ مججا  ل٠ ضجج ي الاح٠يجج١ فجج  ال٠وجج    ال ججت  اججسا لاح٠ي٠ جج  فجج  ٤ججل رقججنا٨    
  ع ضن  قس  شل٧ دس   ئدال٨ دح١ امل ه  ف  الارل ٨ زاةل  د ملسإٛ ٓاق دس   قونض  قس

جج    (38) عوج ز  ٓججسز دججص منا٠ٛجا مجأمنض السجو  ل مج  الالةحججا دحيج  يؼجطى ٟيجس هجط ض   72دأجس ل املج ز   2111لؼجاا  1675ٓجس٨ ٟجطاض  ظوجط السادئيجا ٟض
 العاةطو  ٓ  شخلح  ف  ق لا  جنز هط ض  لصل٧.  
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ًٔلا  قئنى ٛ  ٣ ا ف  قس ز    م    ليق العاةط ئ   ٠ةل م   ٠سك  ن السضجا     ٤ ن  ل٥  ل٦ل مسون  

   الخ كا.  ػيج ض  ػناء ف  العو ض  الٔ ز ا  41الاػ هال٢ الصخص ت لينك  اقس   و ةط ف  قس ز 

 

ىاعد و  .4
 ٓا نً م 

 
حظ؟ ا

 
عد الف ي ٖ ب 

ىب  سح  ُٔل
 ْ
ي  ً ب 

ل  اُن  ن  غي  ىاؿ اُت 
 ب 

 : (28)قؼآل  النيٝ املسون  ليل لواا مذالا ـ٥ر ا  

 جئ  ، ٓنٟا م   الصرنْن الوطولا  -
 مس  ال٠ٔن ا،  -
 جطاميا، الؼناد١ ال٠و ةيا  دٌنضرق إلا  -
 ػ  املسون ،  -
 ق لاق الجييا  الاجال ٓيا  ال ٠ ٛيا.  -

ُ  يٍ:  ث  َ انلج  كٌى هد  ث   ي 

   م   الةق م  هة ي السو ،  ػ   مأمنض السو    ط  -
 ه دٍ مة ق  السو ،  -
 ه دٍ الااٜيص ال٠ٔ  ى،  -
 ه دٍ الٔا دط،  -
 ًةلا،  -
 . اجال  ي ئدل تي -

 

ش؟  .5 ٍاب  ارات  وٓ ب  ب  الطقاّ والر   ٖٓ حي 
ً
ا اؽي  ي  ىصي ٖ احي  حي 

اط ُلم اّ ح  ؾ  اى ن   َٙ ٙي 
زضا  السو  لالٓاة ضا  د كا د لاِ ٛا، ئل   اضرساء مالبؽ د كا م  ل  ر٠طض ٥ٓؽ شل٧  -

  (29)الجيا الٔ ما     مايا

زاض  السو ، املالبؽ ئق ت ف  ق لا ئج ظ  اضرسائه  ملالبؽ د كا ذه  م  ل  ر٠طض ٥ٓؽ شل٧  -

 (31)هي املالبؽ الةيو ء امل٠طض  ل  

 املالبع 

  ل   طوس ا  ل  يؼاٌئنا  ئشا  ؿطاؤن م  السو .  ل   اػاحو ض ٗصاء م  د ضج السو   -

 شل٧،  لٚط ل   ال٘صاء امل٠طض 

شل٧  ان م  مٌٔ  السو ، ف  ق لا ا  ل   طوس  ؤ   ؿطا  جنظ ل   اػاحو ض ًٔ ك م  الخ ضج  -

ل دح  املٗص ا امل٠طض  لئلسوننح  الٔ ز ح   ى ٗحر   ل  يؼاٌئنا، ٛيا  كٚط ل   ر  

 الطعام 

                                                           
 م٥ججطض  الؼجج زغ الٜلججل ئهجج ٛا لئسججون  رلججن السادئيجا الالةحججا ردحججر  ٓلجج  الأججس ال  فجج  لئسجون   السادئيججا الالةحججا مجج  م٥ججطض  82 املجج ز   هجيٜن (   28)

 .2114لؼاا  3321د ل٠طاض ٟض  ٠ٍٛ  امل ز  هصن م  املسوننح  م٦ن   رلنيٝ" ٓانانق
 .م  ٟ نن  راِي  السون   15م ز   ( 29)
 .ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه  1998لؼاا  691م  ال٠طاض ٟض   1م ز   ( 31)

٠   لإل ئ) ون  ٓلنميا، ليل ن  ، رحن الاح٠ي١(. الطج ء الطجْن  د  مطان ًاْل    املٛط

 (31) ك امل٠طض ٓل  جسا ٨ الٌٔ

ٟ ما ب٘ٚط نناْ املسوننح   ول٥  لق إلا م ٣  ماٜلئا ٓ   م ٣  ٗحره  م    ا  ئ سآق ف   -

 نمي   ٓل  قؼا م   حسزن مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ  اجاي 15ال  ٠ل ٓ   م  يمإث ا م٠ دل مةئٙ 

 . (32)ف  السو  قم ٣   م ل رملليا السون  ٓل  قؼا ر 

ٟطض  الاي دا الٔ ما شل٧  وجنظ  ئشا ا  ئ ساْ اميةنػح  اقاي ًي   ف  السون  املط٣عوا  -

. زادل السو  املط٣عر م ٣  ٤ ٛيا ف  السو   ل   ٥  ها ٢  ئشا ٓلنمي هٔ   ف   و  

م ٣  ماٜلئا ٓ  ػ ةط املسوننح   رٌة١ ٓئيه  ال٠نآس املص٤نض  ف    ا   هٔ   ف   املط٣عر 

. ئ مل امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ (33)لخئل   ذم الٌٔ ك  املالبؽ  العو ض  هصا الوس ٨ ٛي

د لنؼةا لئلالبؽ ام  الٌٔ ك ٛيلٚط ل   ال٘صاء  اقاي ًيالبؼيٍ نٜؽ مٔ مئا اميةنػح  

 .(34)السو امل٠طض ف  

مكان 

 يداع لا 

كسض ٟطاض م  الاي دا  ئشاال ئنٜؽ الي٠ٞن ال ت لئلح٦نك ٓئيق  اقاي ًي ٦ن  لئلحةنغ  -

  (35)  ٟ ض ت الاح٠ي١ امخام دل  هن ٗحر شل٧ الٔ ما امخالا 

ال م  دال٨ ئضج ٨ الؼئٌا زادل السو    قسم  ٟةل  اقاي ًي د ميةنغ الارل ٨  جنظ  ال -

.  جا رس و  شل٧ ف  السٛتر الينمى لئسو  مٕ رسويل اػ  (36)م  الاي دا الٔ ما ٣ا  يش  ئ

ن املالصخم الصى ٟ ك   .ش   مولننق، ر ضور إلا ٦ ملاد الرل ٨، ٟ 

ن ل   ق١ ف  التراػل ف   - ي   ف    العو ض  ر٦ن  مط   ى ٟ  ػةْن م  ٓسا   ك ر  ى  نك م   ػةٓن

الولٔا  الٌٔال  الطػليا ف  ق لا ٓسك مل  ٔا الاي دا الٔ ما ا  ٟ ض ت الاح٠ي١ شل٧ )م ز  

ٌة١ نٜؽ ال٠نآس ٓل  امي٦نك ٓئيق د ليبؽ (. را(37)جطاءا  الوا ةيام  ٟ نن  إلا  141

  البؼيٍ.

د لنؼةا لئعو ض  الٔ ز ا،  ٦ن  ٓسز العاةطو  ف  املط  الناقس  هن شخلح   وجنظ العو ز   -

شخ ق دحي  ال  حؼا ها     ض ٔادلنا٠ٛا مأمنض السو  ف  ق لا هط ض  شل٧ دحس اٟص ت 

الاٜ كيل دطج ء الطجْن ئ   ٛلل العو ض  ) لئلعوس م  . (38)ٓ م    12الج ًٜ ٨ رحن ػ  ر 

  املطاػئا(

الصيازة 

 والتراطل 

                                                           
 .م  الةحا راِي  السون   2م ز   ( 31)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   14م ز    ( 32)
 م  لالةحا السادئيا لئسون  املط٣عوا   11  1م ز    ( 33)
 م  لالةحا السادئيا لئسون   83م ز   (   34)
 م  ٟ نن  راِي  السون   79  38مناز  ( 35)
دجاش   جطاءا  الوا ةيجا: ال  ججنظ ملجأمنض السجو     يؼجلح  قجس ضجج ٨ الؼجئٌا د الرلج ٨ دج ميةنغ زادجل السجو  ئالم  ٟ نن  إلا  141ًة٠   لئل ز   ( 36)

ئيق     س   ف  زٛتر السو  اػ  الصخم الصر ػلح لق دصل٧   ٟن امل٠ةئا  ر ضور  مولن  إلاش   .٣ا  ي م  الاي دا الٔ ما، ٓ 
 (1952لؼاا  353)مٔسلا د ملطػنك د٠ نن  ٟض  -141-امل ز   ( 37)

ال أ ججأمط بٔججسك ارلجج ٨ املجج ه  اميةججنغ ب٘حججرن مجج  املسججوننح    ججلئاي دججا الٔ مججا  ل٠ ضجج ي الاح٠يجج١ فجج  ال٠وجج    ال ججت  اججسا لاح٠ي٠ جج  فجج  ٤ججل رقججنا٨    
  ع ضن  قس  شل٧ دس   ئدال٨ دح١ امل ه  ف  الارل ٨ زاةل  د ملسإٛ ٓاق دس   قونض  قس

جج    (38) عوج ز  ٓججسز دججص منا٠ٛجا مجأمنض السجو  ل مج  الالةحججا دحيج  يؼجطى ٟيجس هجط ض   72دأجس ل املج ز   2111لؼجاا  1675ٓجس٨ ٟجطاض  ظوجط السادئيجا ٟض
 العاةطو  ٓ  شخلح  ف  ق لا  جنز هط ض  لصل٧.  
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ةنا ف  شل٧ ئشاالا   ال  جنظ رـ٘يئ  - ةنا ف  الٔلل،  ل٥  رـ٘يئ   ف   ٓل ٨  . ئشا39ٗض دطى  ٗض

  ف  ئً ض نِ ك  مقه   ل   الي١ ف  اداي ض نْن الٔلل املا ٣ا  ي داٟطاض ل٥   ٦ن  شل٧ 

 السو  

ئزاضوا      ػة ان م  شل٧ ؤ    ا  ئٜٓ  ٓل ٨ املأئ٠ا دناِيٝ ٗٛط    ول٥   ٦ئٝ د    - -

صييا  ا  رس وقه  ف   ول املسون . راٌة١ هصن ال٠ ٓس  ٓل  امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ 

 . و    البؼيٍ 

 العمل 

 (41)   الئيل  ئئ مل مٔ مئا امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ ا  د لسو  ٛيل  م  ٓسا ٠ٓن ا الا٠ل  -

   نق ق  ٨ ال طا ئضجل ف  ق لا ف  ر  اقاي ًيمط دا٥ةيل اميةنغ  ل٥  ملأمنض السو  ر   - -

داٖل الاي دا ئجطاء،  ا  رذص هصا إلا   ئشاػة ا م٠ٔنلا.     ئزاض  هط ق اػنا زا  إلا  ند ٛ ئشا

ٕ اليس س  قنا٨، مقه  قؼا ر   ى  ٟ ض ت الاح٠ي١  وجنظ  الٔ ما   نق  طى  ئشا   أمط ا دٛط

 (41)لئسون   الينميال هط ض  لصل٧  ر٠يس النأٟا ف   ول الينازث 

الخأديب 

 والجصاءاث

ٟنآس املٔ مئا امل٠طض  لئلحةنػح   42ٟو تيشخم رؼئا قطواق دس   ق٥    ى ا  الأ مل مٕ  :مهمت ملحىظت 

  ٤ل املعا   امل٠طض  لئلحةنػح   ماح امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ البؼيٍ بٔى   ل٥ . اقاي ًي

 . (44) شل٧ بٔس منا٠ٛا الا ةا الٔ ك ،(43)اقاي ًي

 

ؼ؟  .6 ضت  ش اُي  الحي  هْ ب  ِي  محٌّى ف
ل
ا اط ب  اّ الح  ؾ   ٓا اُت 

قي ن   د لٔلل  ئٜى ف  اقي ن   ادطى  شل٧ دال٨ املس  ال ت   ئتتك  الصراليبؽ هن ػئا قطوا امي٦نك ٓئيق 

   لئلح٦نك ٓئيق د ليبؽ البؼيٍ  ظ نق  جن  هن  قبؽ بؼيٍ  قبؽ مٕ الـ٘لمحةنغ . الٜٞط دح  45 حسزه  الي٥ 

مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ د٠طاض    ئلل اضاز شل٧ ف  قح  ا   جا ٓل  امي٦نك ٓئيق د ليبؽ مٕ الـ٘ل  ئشائلل 

. ملليا السون  بٔس منا٠ٛا الا ةا الٔ ك ماح امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ البؼيٍ بٔى معا   اميةنػح   اقاي ًي  

ح  46 لـ٘ل د ضج السو د  ل٥  امي٦نك ٓئيق د ليبؽ البؼيٍ دٌئا اػنةسا٨ اليبؽ .  ٌئا ال٠ نن  رناٛط ؿًط

 ال  ٠طض الي٥  قطم نق م  هصا الخي ض. ؿ نض    6  ر٦ن  ٠ٓن ا اليبؽ راج  ظ  ق ت  ل٥  ػطو   هصن املحت   هل : 

 

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   24م ز   ( 39)
 م  ٟ نن  راِي  السون   48م ز    ( 41)
 م  ٟ نن  راِي  السون   91م ز    ( 41)
ا٠ ٨ إلا   ( 42)  ب.زاضى دلنجا ٟ نن  الٌناض رشخ ق الص    ا  ػئا قطو ه  دس   ق٥  ٟو تى هن الٓا
 .م٥طض م  ٟ نن  راِي  السون   21مل ز  ا  ( 43)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   17ًة٠   لام امل ز   (   44)
اق امل ز   ( 45)  نق: "٠ٓن ا اليبؽ ه   هجٕ امي٦جنك ٓئيجق فج   قجس السجون  املط٣عوجا    الٔلنميجا املجس  امي٦جنك ذهج  ٓئيجق  الأم  ٟ نن  ال٠ٔن    د 18ٓٛط

ـطو  ػ ٓا ال  ض ٕ جنظ    رنا٠م هصن املس  ٓ   "، اليجبؽ ٠ٓن جا ال ف  ر ئثالث ػانا  ٓل  رعوس  ٓ  قنا٨ الخلنكيا املالنق ٓئيه  ف  ٟ نننج  
جج   اليججبؽ  هججن اليججبؽ البؼججيٍ ا  اليججبؽ مججٕ الـجج٘ل: "امي٦ججنك ٓئججيه  دجج ليبؽ مججٕ  19الوججاح  امخ لٜجج  . املجج ز   مجج  ٟجج نن  ال٠ٔن جج   رحججسز نٓن

 ".ت رٔيقه  الي٦نما ٓل ٨ ال  د ضج   ف  ر  ـ٘ل يـا٘ئن  زادل السون  ال
   ٌئججا دججسال  مجج  راٜيججص ٠ٓن ججا اليججبؽ  ؿجج ط  مجج  ٟجج نن  الاجججطاءا  الوا ةيججا: "ل٦ججل مح٦ججنك ٓئيججق دجج ليبؽ البؼججيٍ ملججس  ال راججج  ظ ػججاا  479مجج ز    ( 46)

٠   مل  هن م٠طض د ملناز  جٓئيق رـ٘يئق د ض    م  بٔسه ،  شل٧ م  ل   ام الي٥  ٓل  قطم نق م  هصا الخي ض".  521السو  ٛ 

ب  ا  ٓا اٌ .7 لً ٖٓ حي   الحي 
 ٘ ىب  سح 

ٔل
ا  ب 
اع٘  راءات  الح  ؟ ج   ٘  الصحي 

 ٘
 الطقاّ والرفاب 

 م اللىاعد امللسزة

٠     ئ ذلم جس ٨ ر٘ص ا مذلم لي ل ه  )انِط   الطعام .(47)(6، 5، 4ٟض   جس ٨ -املٛط

  روججٕ  ق ججت  (48)ًبججيا٠طوججط دالسججون  د الهالجج ك د لؼججيسا  الينامججل دحيجج ، ماججص ثةججن  قلئ جج  

 جججججنك ٓلججججج  النهجججججٕ، رٔ مجججججل مٔ مئجججججا ًيةجججججا د كجججججا مججججج  قيججججج  املٔ مئجججججا  ٔجججججح منلنزهججججج   رلطججججج ت اض 

تججججججرا  الطاقججججججا قيجججججج   ججججججا  دججججججص٨ الٔا  ججججججا الوججججججط ضوا ل جججججج   ، ال٘ججججججصاء  الٓط  ججججججا الجججججججييا  الٔلججججججل ٛ 

  ر لٌٜئ ججج  مججج  ٗجججصاء  مئجججبؽ دحيججج  ال  ججججنظ قطمججج   املسجججون  الي مجججل مججج  ال٘جججصاء امل٠جججطض ل ججج  

 .49ػبا ٤  

 السعايت الصحيت 

 عدام جىفير علىبت لا   .(51)   م  بٔس ػناح  م   هٔ  ئٓساك ٓل  امي٦نك ٓئيه  ٠ٓن ا إلا  ا  رنٟيٝ 

 

8. ّ ٌا  ٘  ا ىب  سح 
ٔل
ا  ب 
اع٘  ىاعد الح 

 ؟ ٓا الن 

 م اللىاعد امللسزة

ٓل   2115)دسال  م  ػناح  ف  رٔس ال    ض ٕ ة٠ى ف  قو نا السو  ًٜل املسوننا ق ت  ةئٙ م  الٔلط 

ا ف  د٠ ةق مٔ     لح . ف  ق لا دال٨ الٔ مح  ر  قرة٠ى مٔ   ال٠ نن ( ػاح  ٓل   ض ٕ   دئٙ ػ  ر  نه  ل  رٗط

. ف  ق لا ئػاح ،  ا  رؼئيلق  ى م  ٟةل م  ل   الي١ ف  قو ناق،     م  لق ق١ اليو نا ٟ ننن   نق ٛض

املسوننا دصل٧ ك    ا  ئدٌ ض ر  ز ض الٓط    امخالا ٓل   ئقسى   نزٓق ف    جا ٓل  مأمنض السو  

   .(51)دل٦ نق  يؼحر ضؤو ه  لق ٣ل  هن مةح  ف  الالةحا السادئيا

 حضاهت

 املالبع .الطهٕ لألًٜ ٨ ا  كٚط مالبؽ 

١ جس ٨ مٔح  دق م  رحا جق ر  ٠  ، ئك املطهٔا )الاِط لئلطهٔ   ق ت ٓ ك  ا  كٚط ٗصاء ٛ     املٛط

 الينميامل٠طض  اؿ نض ق ت ػا 6الطهٕ م  ػ   لألًٜ ٨ ٗصاتي    جنز نِ ك ئ د إله ٛا( 6، 5، 4جس ٨ 

الطهٕ م  ػ  ػاا ق ت ػ  ٓ مح   لألًٜ ٨ٗص ا  (  م٠طض 22 جس ٨ -الٌةئياه ٓا ط    الئ د إله ٛا

 ( 23   الطه ٓا الٌةئيا )جس ٨ ئ د إله ٛا  نمي٣ل٠طض 

 طعام 

. را  كخي   حوط الٌٜل مطرح  ٓل  الا٣ثر ف  الـ ط م ت ًئةن املسوننا شل٧  ف  ق لا ٓسك  جنز م  ٕ  

ٜ   السو .   قسقنا٨ الٔ ز ا  ر٦ن  دحونض العو ض  ف  م٦   ادط ٗحر امل٦   امخلم لئعو ض  ف  ر  مُن

ك الوعاءا  املٌة٠ا ٓل  ر    ٦ن  مإ العو ض  م  هل   . ال  ل٥  ٣ثرنلٝ ػ ٓا ٓل  رمس  العو ض  

 . (52) السرقبؼبا ػئن٣   زادل السو  قٜ ُ   ٓل  ق١ الٌٜل ف  ضؤوا 

شيازة )فى حالت 

ضع الطفل و 

 ئاملالج أحدفى 

و دوز السعايت أ

 املخخصت(

                                                           
 .1998لؼاا  691م   اِ  ال٠طاض ٟض   2م ز    ( 47)
 .2119لؼاا  7ر  الأس ل م  "اداساء م  الـ ط الؼ زغ" د ل٠طاض ٟض    ( 48)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   19امل ز    ( 49)
 .2115لؼاا  116د ل٠طاض ٟض   2115 ٣ان ط  21م  ٟ نن  راِي  السون  ًة٠   لئأس ال  ردحر  ف   68امل ز   (   51)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   21م ز   (   51)
 .لالةحا السادئيا لئسون   81م ز   (   52)
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ةنا ف  شل٧ ئشاالا   ال  جنظ رـ٘يئ  - ةنا ف  الٔلل،  ل٥  رـ٘يئ   ف   ٓل ٨  . ئشا39ٗض دطى  ٗض

  ف  ئً ض نِ ك  مقه   ل   الي١ ف  اداي ض نْن الٔلل املا ٣ا  ي داٟطاض ل٥   ٦ن  شل٧ 

 السو  

ئزاضوا      ػة ان م  شل٧ ؤ    ا  ئٜٓ  ٓل ٨ املأئ٠ا دناِيٝ ٗٛط    ول٥   ٦ئٝ د    - -

صييا  ا  رس وقه  ف   ول املسون . راٌة١ هصن ال٠ ٓس  ٓل  امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ 

 . و    البؼيٍ 

 العمل 

 (41)   الئيل  ئئ مل مٔ مئا امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ ا  د لسو  ٛيل  م  ٓسا ٠ٓن ا الا٠ل  -

   نق ق  ٨ ال طا ئضجل ف  ق لا ف  ر  اقاي ًيمط دا٥ةيل اميةنغ  ل٥  ملأمنض السو  ر   - -

داٖل الاي دا ئجطاء،  ا  رذص هصا إلا   ئشاػة ا م٠ٔنلا.     ئزاض  هط ق اػنا زا  إلا  ند ٛ ئشا

ٕ اليس س  قنا٨، مقه  قؼا ر   ى  ٟ ض ت الاح٠ي١  وجنظ  الٔ ما   نق  طى  ئشا   أمط ا دٛط

 (41)لئسون   الينميال هط ض  لصل٧  ر٠يس النأٟا ف   ول الينازث 

الخأديب 

 والجصاءاث

ٟنآس املٔ مئا امل٠طض  لئلحةنػح   42ٟو تيشخم رؼئا قطواق دس   ق٥    ى ا  الأ مل مٕ  :مهمت ملحىظت 

  ٤ل املعا   امل٠طض  لئلحةنػح   ماح امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ البؼيٍ بٔى   ل٥ . اقاي ًي

 . (44) شل٧ بٔس منا٠ٛا الا ةا الٔ ك ،(43)اقاي ًي

 

ؼ؟  .6 ضت  ش اُي  الحي  هْ ب  ِي  محٌّى ف
ل
ا اط ب  اّ الح  ؾ   ٓا اُت 

قي ن   د لٔلل  ئٜى ف  اقي ن   ادطى  شل٧ دال٨ املس  ال ت   ئتتك  الصراليبؽ هن ػئا قطوا امي٦نك ٓئيق 

   لئلح٦نك ٓئيق د ليبؽ البؼيٍ  ظ نق  جن  هن  قبؽ بؼيٍ  قبؽ مٕ الـ٘لمحةنغ . الٜٞط دح  45 حسزه  الي٥ 

مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ د٠طاض    ئلل اضاز شل٧ ف  قح  ا   جا ٓل  امي٦نك ٓئيق د ليبؽ مٕ الـ٘ل  ئشائلل 

. ملليا السون  بٔس منا٠ٛا الا ةا الٔ ك ماح امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ البؼيٍ بٔى معا   اميةنػح   اقاي ًي  

ح  46 لـ٘ل د ضج السو د  ل٥  امي٦نك ٓئيق د ليبؽ البؼيٍ دٌئا اػنةسا٨ اليبؽ .  ٌئا ال٠ نن  رناٛط ؿًط

 ال  ٠طض الي٥  قطم نق م  هصا الخي ض. ؿ نض    6  ر٦ن  ٠ٓن ا اليبؽ راج  ظ  ق ت  ل٥  ػطو   هصن املحت   هل : 

 

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   24م ز   ( 39)
 م  ٟ نن  راِي  السون   48م ز    ( 41)
 م  ٟ نن  راِي  السون   91م ز    ( 41)
ا٠ ٨ إلا   ( 42)  ب.زاضى دلنجا ٟ نن  الٌناض رشخ ق الص    ا  ػئا قطو ه  دس   ق٥  ٟو تى هن الٓا
 .م٥طض م  ٟ نن  راِي  السون   21مل ز  ا  ( 43)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   17ًة٠   لام امل ز   (   44)
اق امل ز   ( 45)  نق: "٠ٓن ا اليبؽ ه   هجٕ امي٦جنك ٓئيجق فج   قجس السجون  املط٣عوجا    الٔلنميجا املجس  امي٦جنك ذهج  ٓئيجق  الأم  ٟ نن  ال٠ٔن    د 18ٓٛط

ـطو  ػ ٓا ال  ض ٕ جنظ    رنا٠م هصن املس  ٓ   "، اليجبؽ ٠ٓن جا ال ف  ر ئثالث ػانا  ٓل  رعوس  ٓ  قنا٨ الخلنكيا املالنق ٓئيه  ف  ٟ نننج  
جج   اليججبؽ  هججن اليججبؽ البؼججيٍ ا  اليججبؽ مججٕ الـجج٘ل: "امي٦ججنك ٓئججيه  دجج ليبؽ مججٕ  19الوججاح  امخ لٜجج  . املجج ز   مجج  ٟجج نن  ال٠ٔن جج   رحججسز نٓن

 ".ت رٔيقه  الي٦نما ٓل ٨ ال  د ضج   ف  ر  ـ٘ل يـا٘ئن  زادل السون  ال
   ٌئججا دججسال  مجج  راٜيججص ٠ٓن ججا اليججبؽ  ؿجج ط  مجج  ٟجج نن  الاجججطاءا  الوا ةيججا: "ل٦ججل مح٦ججنك ٓئيججق دجج ليبؽ البؼججيٍ ملججس  ال راججج  ظ ػججاا  479مجج ز    ( 46)

٠   مل  هن م٠طض د ملناز  جٓئيق رـ٘يئق د ض    م  بٔسه ،  شل٧ م  ل   ام الي٥  ٓل  قطم نق م  هصا الخي ض".  521السو  ٛ 

ب  ا  ٓا اٌ .7 لً ٖٓ حي   الحي 
 ٘ ىب  سح 

ٔل
ا  ب 
اع٘  راءات  الح  ؟ ج   ٘  الصحي 

 ٘
 الطقاّ والرفاب 

 م اللىاعد امللسزة

٠     ئ ذلم جس ٨ ر٘ص ا مذلم لي ل ه  )انِط   الطعام .(47)(6، 5، 4ٟض   جس ٨ -املٛط

  روججٕ  ق ججت  (48)ًبججيا٠طوججط دالسججون  د الهالجج ك د لؼججيسا  الينامججل دحيجج ، ماججص ثةججن  قلئ جج  

 جججججنك ٓلججججج  النهجججججٕ، رٔ مجججججل مٔ مئجججججا ًيةجججججا د كجججججا مججججج  قيججججج  املٔ مئجججججا  ٔجججججح منلنزهججججج   رلطججججج ت اض 

تججججججرا  الطاقججججججا قيجججججج   ججججججا  دججججججص٨ الٔا  ججججججا الوججججججط ضوا ل جججججج   ، ال٘ججججججصاء  الٓط  ججججججا الجججججججييا  الٔلججججججل ٛ 

  ر لٌٜئ ججج  مججج  ٗجججصاء  مئجججبؽ دحيججج  ال  ججججنظ قطمججج   املسجججون  الي مجججل مججج  ال٘جججصاء امل٠جججطض ل ججج  

 .49ػبا ٤  

 السعايت الصحيت 

 عدام جىفير علىبت لا   .(51)   م  بٔس ػناح  م   هٔ  ئٓساك ٓل  امي٦نك ٓئيه  ٠ٓن ا إلا  ا  رنٟيٝ 

 

8. ّ ٌا  ٘  ا ىب  سح 
ٔل
ا  ب 
اع٘  ىاعد الح 

 ؟ ٓا الن 

 م اللىاعد امللسزة

ٓل   2115)دسال  م  ػناح  ف  رٔس ال    ض ٕ ة٠ى ف  قو نا السو  ًٜل املسوننا ق ت  ةئٙ م  الٔلط 

ا ف  د٠ ةق مٔ     لح . ف  ق لا دال٨ الٔ مح  ر  قرة٠ى مٔ   ال٠ نن ( ػاح  ٓل   ض ٕ   دئٙ ػ  ر  نه  ل  رٗط

. ف  ق لا ئػاح ،  ا  رؼئيلق  ى م  ٟةل م  ل   الي١ ف  قو ناق،     م  لق ق١ اليو نا ٟ ننن   نق ٛض

املسوننا دصل٧ ك    ا  ئدٌ ض ر  ز ض الٓط    امخالا ٓل   ئقسى   نزٓق ف    جا ٓل  مأمنض السو  

   .(51)دل٦ نق  يؼحر ضؤو ه  لق ٣ل  هن مةح  ف  الالةحا السادئيا

 حضاهت

 املالبع .الطهٕ لألًٜ ٨ ا  كٚط مالبؽ 

١ جس ٨ مٔح  دق م  رحا جق ر  ٠  ، ئك املطهٔا )الاِط لئلطهٔ   ق ت ٓ ك  ا  كٚط ٗصاء ٛ     املٛط

 الينميامل٠طض  اؿ نض ق ت ػا 6الطهٕ م  ػ   لألًٜ ٨ ٗصاتي    جنز نِ ك ئ د إله ٛا( 6، 5، 4جس ٨ 

الطهٕ م  ػ  ػاا ق ت ػ  ٓ مح   لألًٜ ٨ٗص ا  (  م٠طض 22 جس ٨ -الٌةئياه ٓا ط    الئ د إله ٛا

 ( 23   الطه ٓا الٌةئيا )جس ٨ ئ د إله ٛا  نمي٣ل٠طض 

 طعام 

. را  كخي   حوط الٌٜل مطرح  ٓل  الا٣ثر ف  الـ ط م ت ًئةن املسوننا شل٧  ف  ق لا ٓسك  جنز م  ٕ  

ٜ   السو .   قسقنا٨ الٔ ز ا  ر٦ن  دحونض العو ض  ف  م٦   ادط ٗحر امل٦   امخلم لئعو ض  ف  ر  مُن

ك الوعاءا  املٌة٠ا ٓل  ر    ٦ن  مإ العو ض  م  هل   . ال  ل٥  ٣ثرنلٝ ػ ٓا ٓل  رمس  العو ض  

 . (52) السرقبؼبا ػئن٣   زادل السو  قٜ ُ   ٓل  ق١ الٌٜل ف  ضؤوا 

شيازة )فى حالت 

ضع الطفل و 

 ئاملالج أحدفى 

و دوز السعايت أ

 املخخصت(

                                                           
 .1998لؼاا  691م   اِ  ال٠طاض ٟض   2م ز    ( 47)
 .2119لؼاا  7ر  الأس ل م  "اداساء م  الـ ط الؼ زغ" د ل٠طاض ٟض    ( 48)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   19امل ز    ( 49)
 .2115لؼاا  116د ل٠طاض ٟض   2115 ٣ان ط  21م  ٟ نن  راِي  السون  ًة٠   لئأس ال  ردحر  ف   68امل ز   (   51)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   21م ز   (   51)
 .لالةحا السادئيا لئسون   81م ز   (   52)
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ن  ِن  ؟  اُي  ٕى سح  ُٔل

 

السو  د لٟط دا  ئزاض رذام    (53)م زردل٠ دل  الائيٜن يل٦ل مح٦نك ٓئيق الي١ ف  التراػل  الارل ٨ 

 . ؿطاٚ ٓل  شل٧ إلا 

ن لئلحةنػح  اقاي ًي    امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ البؼيٍ الي١ ف  التراػل ف   .  جا ٓل  مأمنض (54)ى ٟ 

ال ٛيل   ذم امل٦ رة   ال ت رنة ز٨ م  دح  ئ   طػئ         مسون   اضاز املسون ئ   ٌئٕ ٓل  ٤ل  ضٟا رطز  السو  

نق ض ى مأمنض السو   ال ف  ق لا ئم  دٌ د    ئليه املسون   مح ميق ف  ؿأ  ال٠ويا.  نؼئ  جليٕ املسوننح  م   طز 

  ق٠ق ف  ًئا كسٟ ةق ٓل     هئقم . ال رإثط الخٌ د   ال ت  حطضه  املسون     ذل د     الـبهانه  راول  م    حر  

ن  ى  مط شئن٠نز لـطاء م   حا جق ف  منآيس املطاػئا الٔ ز ا امل٠طض  لق. ٓل  مأمنض السو    رداٖل املسون  ف   ى ٟ 

يا ٓل  ن٠ٜاق الخ كا ف  ق لا الوط ض  بٔس دضػ ٨ ئهليا  وجنظ لئلسون    يا  ئالس  ٟط    ٌئٕ املأمنض ٓل  البٟر

 ئضػ ل  . 

دس  م  ر ضور راٜيص ال٠ٔن ا.  ل٥  ملأمنض خطابين كل شهس ل٦ل مسون  مح٦نك ٓئيق الي١ ف  ئضػ ٨ 

.  جا ٟيس العو ضا   الخٌ د   ال ت رطز  داضػ ٨السو  الالطوح    رطػل م      املسوننح  ئ ٣ثر م  دٌ دح  ؿ طو  

 الالظما ل٥ا دا دٌ د  ه .   ز ا زاض  السو  ملسوننح  النضٞ  ر ئٟةئ   ف  مئٝ املسون . رنٛط 

املطاػئا  ال رحؼا  زالي١ ف  التراػل ق ت لن ل   حل مئ لق ر  ن٠ل املسون  ا    و  ف  دئس ادط،  ئشا

   هصن ال٠نآس ٓل  املسون  املا٠ن٨ ا    و  ادط لل لب الوةٍ  راٌة١هصن املطاػئا م  املطاػال  امل٠طض . ال 

 ئيل  . د لا٠ل ا   ال امو ظى املسون  

 . (55)" ل٥  قطم   املسون  م  التراػل رأز بي   

 

10. ٔ
ظ  ت  ىاعد أل

اُل  ٘  ٓا الن  ب   ؟ رات  ر 

ل  قؼا ٛ ا املسون    هيها ٢ نٓن   م  العو ض : العو ض  الٔ ز ا  العو ض  امل٠طض  ف  منآيس مٔياا ٓ 

دط )ًة٠   ل  دكيلت 6: امللط  ذه  ه  . مس  العو ض  الٔ ز ا  الخ كا56  الاػا ا ةيا   الخ كا  ٔ ز ا ال العو ض  ٗحر 

مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ها ٢ هط ض  لصل٧ بٔس منا٠ٛا  نً لا اشا ٤ ن(  وجنظ ملأمنض السو  إلا  (57)2114رٔس ل ر  ف  

 ملليا السون . 

                                                           
 الائيٜججن ي  الارلج ٨ ق٦جج ك ٟج نن  إلاجججطاءا  الوا ةيجا،  ٦ججن  ل٦جل مح٦ججنك ٓئيجق اليجج١ فج  التراػججل،  ا"مطآج  مج  ٟجج نن  راِجي  السججون :  38املج ز   (   53)

،  شلججج٧ ٤ئججججق رحججججن ٟض دججججا  ئؿججججطاٚ ئزاض  السججججو    ٠ٛججج   لئوججججنادٍ  إلاجججججطاءا  ال ججججت رحججججسزه  الالةحجججج ا دل٠ دجججل مجججج زر،  لص وججججق ا   ججججع ضن مججججطرح  ؿجججج طو  
 ."السادئيا

    ٟ نن  راِي  السون م   67   ئ 61املناز م    ( 54)
٠   مل  ر٠طضن امل ز   (   55)   ٛ اجق ملجس  ال رعوجس  م  ٟ نن  راِي  السون  ال ت رام ٓل  "قطمج   مج  ٤جل    بٔجى الامايج ظا  امل٠جطض  لسضججا املسجون   43ٛ 

 . نم    31ٓل  
 .م  ٟ نن  راِي  السون   38امل ز   (   56)
 2114لؼاا  3321، ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض  راِي  السون  م  ٟ نن   41د لاٌةي١ لام امل ز   (   57)

: الصيازة  العاديت:  أوال 

ةاجق ملاجس ا السجو  د مل٦ج   امخلجم لجصل٧ د لةنادجا الٔلنميجا فجي   انجق العاةط مة ؿجط  مل٠جط السجو   ئدجساء ٗض

الجت ججل لئعوجج ض   منا٠ٛاججق ٓلججج   د ػججاح٠ ٞ اججن   ئدٌجج ض العاةججط   الجججصر ال يؼججاح١ ٓجج  ئرلجج ك العوجج ض    ججا ضػججنك.  نعوججل،ظوجج ض  

عوجججج ض  اػججججلق، ٓالٟاججججق د ملسججججون   منا٠ٛججججا املسججججون  ٓلجججج  هججججصن    ةججججح  مجججج   ٠ججججنك د ل .  جججججا ئجطائهجججج  هججججن ماججججس ا السججججو 

   .  58العو ض 

ظهااسا  حميااع أيااام  ةالظاااعت الخاطااعت صااحاحا  حااا  الظاااعت الثاهياات ع ااس  رججا  العوجج ض  الٔ ز ججا فجج  السججون  مجج 

 ٓججججساز   اظز ججج زرمججججط ئً لجججا مجججس ه  بؼجججبا ٣  ٛجججا  ٓججججساز نجججعالء  قجججس السجججون   اػجججاس  ئال ئشا لاطاااحىع عااادا ياااىم الجمعااات 

٠جج   لئأئيلجج   ٓلج      ججا  ئثةجج    ػججل ء املا٠جسمح  لئعوجج ض  مجج   ججس ٗ  اججق الؼجج ٓا  ش ر العوج ضا  امل٠ججطض  ٛ  املسججوننح  فج  مٓن

سه  املا ػا   .59الٔ ؿط  كة ق   ق ت  نؼنت إلزاض  السو  راٜيص رئ٧ العو ضا  ف  مٓن

  : الخاليجخم على الىحى 

 مط  ٤ل ؿ ط د لنؼةا لئلح٦نك ٓئيه  د لسو  املإ س    املـسز م  الطج ٨ املنزٓح  د لئيل  .  -

مطن ٤ل ثالثا  ػ ديٕ د لنؼةا لئلح٦نك ٓئيه  م  الطج ٨ د لسو     اليبؽ مٕ الـ٘ل  ٣صل٧ د لنؼةا  -

 لئلا٠نلح  م  الئيل ن   ئ   السون  الٔلنميا. 

  ء امي٦نك ٓئيه       ٤ نن ال٠ٔن ا. مط  ٤ل ثالثا  ػ ديٕ د لنؼةا لئنؼ  -

مط   اقس   ػةنٓي   لئلح٦نك ٓئيق د ليبؽ البؼيٍ  اميةنػح  اقاي ًي   ف   ى  نك م     ك رػةْن ٓسا  -

  ٟ ض ت الاح٠ي١ شل٧ ٛيل   ذم اميةنػح   مأن الاي دا الٔ ما  ئشاال ئ   ك الولٕ  الٌٔال  الطػليا 

  . (61)اقاي ًي   

راٜيججصا   الانٜججطازفجج   ق   فجج   ثاجج ء  هججٔ اللججخي الاداةجج ضرحججن  نلئجت ججل د لعوجج ض  الٔ ز ججا دججال٨ مججس   جججنزال  لججط  

- إلازاضوجح  )املٔا٠ئجح  ٟوج تييؼطى ٓل  ٤جل مج  رؼجئا قطواجق ب٘حجر ق٥ج   لئٜلل ف  محوط محطض هسن. اناِ ضالوعاء    

  لنؼةا ملنآيس العو ض .د  اقاي ًي    رج نا املطقئح ( املٔ مئا امل٠طض  لئلحةنػح 

اليجججججبؽ مجججججٕ - السجججججو -املإ جججججسمجججججسز العوججججج ض  الٔ ز جججججا لٜ ججججج   امي٦جججججنك ٓئججججيه  )السجججججو  املـجججججسز     اقنؼججججج ا ةججججس  

ؿجج ط مجج  رجج ضور دججسء راٜيججص ال٠ٔن ججا    رجج ضور الاٌجج١ دجج لي٥  ئشا ٤جج   امي٦ججنك ٓئيججق  ان٠وجج ءالبؼججيٍ( بٔججس  اليججبؽ-الـجج٘ل

قاي ًيججج      امجججس  العوججج ض  الٔ ز جججا لٜ ججج   اميةنػجججح   اقنؼججج اوةجججس     دجججطف جججو  دجججصا  السجججو      ى  اقاي ًيججج   محةنػججج   

  ٨ ظوج ض  لائج٧  ء    ٦جن  دجس ٓلج ٓـجط    ج ك مج  رج ضور ئ جسآ   د لسجو   ان٠وج ءبٔجس  ٟوج تياملؼئنا قطو ه  ب٘حر ق٥ج  

 . . يؼ٠ٍ الي١ ف  العو ضا  ال ت ال را  د ن ه ء ٤ل ؿ ط(61)ٓـط الي زرالٜ    ف  الينك 

                                                           
 م  الةحا راِي  السون   68امل ز   (   58)
  العو ض  الٔ ز ا، ٌٟ ْ ملليا السون    (59)

http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Prisons/publicservices/3visiting/Regular/   
 (1952لؼاا  353)مٔسلا د ملطػنك د٠ نن  ٟض   - الوا ةيا الاجطاءا  ٟ نن   141-امل ز   (   61)

 املسججوننح    ججأالاملجج ه  اميةججنغ ب٘حججرن مجج   ارلجج ٤٨ججل رقججنا٨     ججأمط بٔججسك  لاح٠ي٠ جج  فجج الاح٠يجج١ فجج  ال٠وجج    ال ججت  اججسا   ل٠ ضجج يلئاي دججا الٔ مججا 
 . قسزاةل  د ملسإٛ ٓاق دس   قونض  الارل ٨ ع ضن  قس  شل٧ دس   ئدال٨ دح١ امل ه  ف  

 .م  الالةحا السادئيا لئسون  الخ كا دٜتر  الاداة ض اللخي 46راٜيصا  لي٥  امل ز   (   61)
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ي
ان  صم انث   الق 

ارَ  والمراصهُ   ي   الر 

ىاعد  .9
راصَ وآٌا م  ُت  غاٍ ا ا ي  ن 

ىن 
ن  ِن  ؟  اُي  ٕى سح  ُٔل

 

السو  د لٟط دا  ئزاض رذام    (53)م زردل٠ دل  الائيٜن يل٦ل مح٦نك ٓئيق الي١ ف  التراػل  الارل ٨ 

 . ؿطاٚ ٓل  شل٧ إلا 

ن لئلحةنػح  اقاي ًي    امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ البؼيٍ الي١ ف  التراػل ف   .  جا ٓل  مأمنض (54)ى ٟ 

ال ٛيل   ذم امل٦ رة   ال ت رنة ز٨ م  دح  ئ   طػئ         مسون   اضاز املسون ئ   ٌئٕ ٓل  ٤ل  ضٟا رطز  السو  

نق ض ى مأمنض السو   ال ف  ق لا ئم  دٌ د    ئليه املسون   مح ميق ف  ؿأ  ال٠ويا.  نؼئ  جليٕ املسوننح  م   طز 

  ق٠ق ف  ًئا كسٟ ةق ٓل     هئقم . ال رإثط الخٌ د   ال ت  حطضه  املسون     ذل د     الـبهانه  راول  م    حر  

ن  ى  مط شئن٠نز لـطاء م   حا جق ف  منآيس املطاػئا الٔ ز ا امل٠طض  لق. ٓل  مأمنض السو    رداٖل املسون  ف   ى ٟ 

يا ٓل  ن٠ٜاق الخ كا ف  ق لا الوط ض  بٔس دضػ ٨ ئهليا  وجنظ لئلسون    يا  ئالس  ٟط    ٌئٕ املأمنض ٓل  البٟر

 ئضػ ل  . 

دس  م  ر ضور راٜيص ال٠ٔن ا.  ل٥  ملأمنض خطابين كل شهس ل٦ل مسون  مح٦نك ٓئيق الي١ ف  ئضػ ٨ 

.  جا ٟيس العو ضا   الخٌ د   ال ت رطز  داضػ ٨السو  الالطوح    رطػل م      املسوننح  ئ ٣ثر م  دٌ دح  ؿ طو  

 الالظما ل٥ا دا دٌ د  ه .   ز ا زاض  السو  ملسوننح  النضٞ  ر ئٟةئ   ف  مئٝ املسون . رنٛط 

املطاػئا  ال رحؼا  زالي١ ف  التراػل ق ت لن ل   حل مئ لق ر  ن٠ل املسون  ا    و  ف  دئس ادط،  ئشا

   هصن ال٠نآس ٓل  املسون  املا٠ن٨ ا    و  ادط لل لب الوةٍ  راٌة١هصن املطاػئا م  املطاػال  امل٠طض . ال 

 ئيل  . د لا٠ل ا   ال امو ظى املسون  

 . (55)" ل٥  قطم   املسون  م  التراػل رأز بي   

 

10. ٔ
ظ  ت  ىاعد أل

اُل  ٘  ٓا الن  ب   ؟ رات  ر 

ل  قؼا ٛ ا املسون    هيها ٢ نٓن   م  العو ض : العو ض  الٔ ز ا  العو ض  امل٠طض  ف  منآيس مٔياا ٓ 

دط )ًة٠   ل  دكيلت 6: امللط  ذه  ه  . مس  العو ض  الٔ ز ا  الخ كا56  الاػا ا ةيا   الخ كا  ٔ ز ا ال العو ض  ٗحر 

مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ها ٢ هط ض  لصل٧ بٔس منا٠ٛا  نً لا اشا ٤ ن(  وجنظ ملأمنض السو  إلا  (57)2114رٔس ل ر  ف  

 ملليا السون . 

                                                           
 الائيٜججن ي  الارلج ٨ ق٦جج ك ٟج نن  إلاجججطاءا  الوا ةيجا،  ٦ججن  ل٦جل مح٦ججنك ٓئيجق اليجج١ فج  التراػججل،  ا"مطآج  مج  ٟجج نن  راِجي  السججون :  38املج ز   (   53)

،  شلججج٧ ٤ئججججق رحججججن ٟض دججججا  ئؿججججطاٚ ئزاض  السججججو    ٠ٛججج   لئوججججنادٍ  إلاجججججطاءا  ال ججججت رحججججسزه  الالةحجججج ا دل٠ دجججل مجججج زر،  لص وججججق ا   ججججع ضن مججججطرح  ؿجججج طو  
 ."السادئيا

    ٟ نن  راِي  السون م   67   ئ 61املناز م    ( 54)
٠   مل  ر٠طضن امل ز   (   55)   ٛ اجق ملجس  ال رعوجس  م  ٟ نن  راِي  السون  ال ت رام ٓل  "قطمج   مج  ٤جل    بٔجى الامايج ظا  امل٠جطض  لسضججا املسجون   43ٛ 

 . نم    31ٓل  
 .م  ٟ نن  راِي  السون   38امل ز   (   56)
 2114لؼاا  3321، ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض  راِي  السون  م  ٟ نن   41د لاٌةي١ لام امل ز   (   57)

: الصيازة  العاديت:  أوال 

ةاجق ملاجس ا السجو  د مل٦ج   امخلجم لجصل٧ د لةنادجا الٔلنميجا فجي   انجق العاةط مة ؿجط  مل٠جط السجو   ئدجساء ٗض

الجت ججل لئعوجج ض   منا٠ٛاججق ٓلججج   د ػججاح٠ ٞ اججن   ئدٌجج ض العاةججط   الجججصر ال يؼججاح١ ٓجج  ئرلجج ك العوجج ض    ججا ضػججنك.  نعوججل،ظوجج ض  

عوجججج ض  اػججججلق، ٓالٟاججججق د ملسججججون   منا٠ٛججججا املسججججون  ٓلجججج  هججججصن    ةججججح  مجججج   ٠ججججنك د ل .  جججججا ئجطائهجججج  هججججن ماججججس ا السججججو 

   .  58العو ض 

ظهااسا  حميااع أيااام  ةالظاااعت الخاطااعت صااحاحا  حااا  الظاااعت الثاهياات ع ااس  رججا  العوجج ض  الٔ ز ججا فجج  السججون  مجج 

 ٓججججساز   اظز ججج زرمججججط ئً لجججا مجججس ه  بؼجججبا ٣  ٛجججا  ٓججججساز نجججعالء  قجججس السجججون   اػجججاس  ئال ئشا لاطاااحىع عااادا ياااىم الجمعااات 

٠جج   لئأئيلجج   ٓلج      ججا  ئثةجج    ػججل ء املا٠جسمح  لئعوجج ض  مجج   ججس ٗ  اججق الؼجج ٓا  ش ر العوج ضا  امل٠ججطض  ٛ  املسججوننح  فج  مٓن

سه  املا ػا   .59الٔ ؿط  كة ق   ق ت  نؼنت إلزاض  السو  راٜيص رئ٧ العو ضا  ف  مٓن

  : الخاليجخم على الىحى 

 مط  ٤ل ؿ ط د لنؼةا لئلح٦نك ٓئيه  د لسو  املإ س    املـسز م  الطج ٨ املنزٓح  د لئيل  .  -

مطن ٤ل ثالثا  ػ ديٕ د لنؼةا لئلح٦نك ٓئيه  م  الطج ٨ د لسو     اليبؽ مٕ الـ٘ل  ٣صل٧ د لنؼةا  -

 لئلا٠نلح  م  الئيل ن   ئ   السون  الٔلنميا. 

  ء امي٦نك ٓئيه       ٤ نن ال٠ٔن ا. مط  ٤ل ثالثا  ػ ديٕ د لنؼةا لئنؼ  -

مط   اقس   ػةنٓي   لئلح٦نك ٓئيق د ليبؽ البؼيٍ  اميةنػح  اقاي ًي   ف   ى  نك م     ك رػةْن ٓسا  -

  ٟ ض ت الاح٠ي١ شل٧ ٛيل   ذم اميةنػح   مأن الاي دا الٔ ما  ئشاال ئ   ك الولٕ  الٌٔال  الطػليا 

  . (61)اقاي ًي   

راٜيججصا   الانٜججطازفجج   ق   فجج   ثاجج ء  هججٔ اللججخي الاداةجج ضرحججن  نلئجت ججل د لعوجج ض  الٔ ز ججا دججال٨ مججس   جججنزال  لججط  

- إلازاضوجح  )املٔا٠ئجح  ٟوج تييؼطى ٓل  ٤جل مج  رؼجئا قطواجق ب٘حجر ق٥ج   لئٜلل ف  محوط محطض هسن. اناِ ضالوعاء    

  لنؼةا ملنآيس العو ض .د  اقاي ًي    رج نا املطقئح ( املٔ مئا امل٠طض  لئلحةنػح 

اليجججججبؽ مجججججٕ - السجججججو -املإ جججججسمجججججسز العوججججج ض  الٔ ز جججججا لٜ ججججج   امي٦جججججنك ٓئججججيه  )السجججججو  املـجججججسز     اقنؼججججج ا ةججججس  

ؿجج ط مجج  رجج ضور دججسء راٜيججص ال٠ٔن ججا    رجج ضور الاٌجج١ دجج لي٥  ئشا ٤جج   امي٦ججنك ٓئيججق  ان٠وجج ءالبؼججيٍ( بٔججس  اليججبؽ-الـجج٘ل

قاي ًيججج      امجججس  العوججج ض  الٔ ز جججا لٜ ججج   اميةنػجججح   اقنؼججج اوةجججس     دجججطف جججو  دجججصا  السجججو      ى  اقاي ًيججج   محةنػججج   

  ٨ ظوج ض  لائج٧  ء    ٦جن  دجس ٓلج ٓـجط    ج ك مج  رج ضور ئ جسآ   د لسجو   ان٠وج ءبٔجس  ٟوج تياملؼئنا قطو ه  ب٘حر ق٥ج  

 . . يؼ٠ٍ الي١ ف  العو ضا  ال ت ال را  د ن ه ء ٤ل ؿ ط(61)ٓـط الي زرالٜ    ف  الينك 

                                                           
 م  الةحا راِي  السون   68امل ز   (   58)
  العو ض  الٔ ز ا، ٌٟ ْ ملليا السون    (59)

http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Prisons/publicservices/3visiting/Regular/   
 (1952لؼاا  353)مٔسلا د ملطػنك د٠ نن  ٟض   - الوا ةيا الاجطاءا  ٟ نن   141-امل ز   (   61)

 املسججوننح    ججأالاملجج ه  اميةججنغ ب٘حججرن مجج   ارلجج ٤٨ججل رقججنا٨     ججأمط بٔججسك  لاح٠ي٠ جج  فجج الاح٠يجج١ فجج  ال٠وجج    ال ججت  اججسا   ل٠ ضجج يلئاي دججا الٔ مججا 
 . قسزاةل  د ملسإٛ ٓاق دس   قونض  الارل ٨ ع ضن  قس  شل٧ دس   ئدال٨ دح١ امل ه  ف  

 .م  الالةحا السادئيا لئسون  الخ كا دٜتر  الاداة ض اللخي 46راٜيصا  لي٥  امل ز   (   61)
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  بٔججس ن٠ئججق ق ججت لججن لجج   حجج  مئجج ز     ججع ض ن مججط   اقججس  ٟةججل  دججط، لص وججق ف جج  ئٓاججس ن٠ججل املسججون  مجج   ججو  

دجججط ف جج   ججو  ئد ػججا ا ء املسججون  املا٠جججن٨  . العوجج ض  الٔ ز ججا املسججي٠ا لجججق  ال رحؼججا هججصن العوججج ض  مجج  العوجج ضا  امل٠ججطض  لجججق

  .    الئيل  ئ  املسون  امو ظى د لا٠ل  لل لب الوةٍ 

  امللي٠ججججح  د ملسضػجججا اللججججا ٓيا د ل٠اجججج ًط،    فججج  معضٓججججا ًجججط   د لنؼجججةا لئلسججججوننح  الجججص   ئلئججججن  فججج  الوةججججل 

 جج ك ٓيججس الٌٜججط    ثجج  ي ٨   جج ك   جج ك العوجج ض  الولٔججا ٠ٛججٍ. ال يؼججلح د لعوجج ض  الٔ ز ججا فجج  الٌٔججال  الطػججليا مجج  ٓججسا  ر٦ججن  

 ق.   الطز ٓئيق ق٠ق ف  العو ض  الٔ ز ا املؼاح٠ا ل ن  ال يؼ٠ٍ  ض ز دٌ ا لئلسو هخ ، ٛيا  الؼل  . ر 

ةجن  لئل د لنؼجةا جطاءا  الخ كاإلا  يا بٔجس  داثةج  سجوننح  الجص    ٗط الٌجالٞ  مج   أئج١ دجق مج  ئججطاءا  ؿجٓط

ح  لئٌجججالٞ  رجججا  إلا  ٧ فججج  مئجججٝ لججج.  جججا  ٟيجججس ش(62)قجججس هجججة ي السجججو  ججججطاءا  دحوجججنض الجججع جح    الاأ٣جججس مججج  ٟةجججن٨ الٌجججٛط

 املسون . 

ٓيجج زه   يؼججلح ل جج  دناجج  ٨ ال٠ط جج    داجج ء ً ةٜاججق مجج  املسججوننح  فجج  ٤ججل ٓيججس مجج   يؼججلح ل٠ؼججلؽ  اقججس دعوجج ض  

فجج   ئلججيه داجج ء الس  نججا اليهنز ججا دناجج  ٨  ًٔلججا ال٦ ؿججحر ال ججت رججطز ئلججيه  مجج  الي د مذ نججا  رؼججئ    حوججطن ل جج .  ولججط   الججصر

 .  (63)الـٔ ةط ر٠اويقد كا ٣ل     ا    

الؼجججٜ ضا   ال٠ا كجججل دعوججج ض  ٓض  ججج ه   ر٠جججسك النؼججج يال   ملل لجججيل٠ٌججج ْ ملجججليا السجججون  الالجججطوح  ملؼججج ٓس الجججنظوط

 .(64)املٔ مئا د مل ل ل٠نآسالالظما لٓط  ا مل لي   ًة٠   

 

ىاع ٓا ال  .11
؟ ن   ٘

ر فادب  ت  ارٗ  الق  ب  ٔ٘  ُلر 
ظ  ت   د أل

 : (و الاطخثىائيتأيضا  الخاصت أعاديت )حظم  الالصيازة غير 

لجججص ر املسججون  دعو ضرججق فججج    ججأشننا   مجج   الةججق     65الٔجج ك  ملججس ط ٓجج ك السجججون   اميججج ميٓلجج  " لئا ةججا الٔجج ك    

  . (66)ٗحر منآيس العو ض  الٔ ز ا ئشا زٓن لصل٧ هط ض "

 وطا جججج  ٓججججسك الؼججججل   د لعوجججج ض  الخ كججججا لٜ جججج    بصيااااازة خاصاااات مااااسة واحاااادة شااااهسيا    الججججط  ل٦ججججل  ججججوح    جججج   ٤ نججججن ٠ٓن اججججق

ئال دل٠اطج ت رلجطوح  ردجطى امي٦نك ٓئيه  ف  بٔجى الوا  ج   املوجط  دجأم  الس لجا مج  ج جا الخج ضج    الجسادل    الٜ ج   

  ض ى الو    رمايا.  اػاٌاْلم  ضة ػا ال٠ٌ ْ،   ٔس  ٣ا  ي

،  قلخ كا  ر٠س ل ٠نك العاةط د ػنيٜ ء الٌئا امخلم إلجطاء العو ض  ا إلزاض  السجو  بٔجس ػجساز الطػجنك امل٠جطض  ٟ نننج  

 وذٌجججججججط الٌ لججججججججا ٛججججججججنضا  د ػججججججججاح٠ ٞ العوجججججججج ض  مجججججججج  ٓسمججججججججق. ال رجججججججإدط العوجججججججج ض  الخ كججججججججا مئجججججججج ز العوجججججججج ض  الٔ ز ججججججججا املؼججججججججاح٠ا 

  . (67)لئلسون  

                                                           
 الالةحا السادئيا لئسون   م  69امل ز   (   62)
 م  الةحا السادئيا 74م ز   (   63)
 م٥طض  74 امل ز  - 2114لؼاا  3321ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض   (   64)
 2115مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  ًة٠   لئأس ل اليس   في  (   65)
 م  ٟ نن  راِي  السون   41امل ز   (   66)
 السادئيا ل٠ نن  السون  م  الالةحا 77  75 نازم (   67)

لئلسون  دعو ضرق ظو ض  د كا  الطػمي  الن٣يل  ؿ٘ ٨ امي٦نك ٓئيق  زاض  ئاملاني دق  (68)لئ٠ي  املٔح 

 . (69)لئلح ػةا

،  ا  ئقو ضن لئسو  ق ت رطان  السرق مطرح  ف  الـ ط ٓل  ئقس املالج شا ٤ نن لئلسوننا ًٜل منزْ ف  ئ

م ٣  العو ض  الٔ ز ا دحونض  شا ل   ٥  ها ٢ م  ٕ كخ  لصل٧. را  العو ض  ف  ئك شل٧ ٣ثر م ت ًئةن املسوننا ر ر

ٜ  ئ ك مذ لٝ، شا ٤   ػئن٢ ر ئال رلإ هصن العو ض  ق ت . كثرهصف طاعت على لاالسو . مس  العو ض   قسى مُن

١ إلا  12جج جنظ رٌةي٠ق. ٓاس دئٖن الٌٜل ػ  الال قطم نه  م  ضؤوا ًٜئ   جعاء  جطاءا  الٔ ز ا م  ٓلطن، را  العو ض  ٛ 

 ف  املنآيس امل٠طض . ال رلإ هصن العو ض  العو ضا  ردطى امل٠طض . 

   صييا   ػة اٟ    مٔياا شل٧    ف     بـط ي ف  ُط ٚ مٔياا    رلإ العو ض  بـ٦ل مٌئ١   جنظ 

  .(71)الٔ ك د  م مأئ٠ا 

 

؟  .12 ٕى سح 
ٔل
٘  ٖٓ ا راب 

٘  الق  ب  درح   ٖٓ حي 
ارٗ  ب  ٘؟ ٖٓ ُ٘ حو الر  ىح ب  ٔس

ٔل
ٖ ا رب  ائ   ٓا عدد الر 

      اأ٣جججس  ال دلنا٠ٛجججا مجججأمنض السجججو  بٔجججس ئ   عوجججس ٓجججسز العاةجججطو  لئلسجججون  فججج  املجججط  الناقجججس  ٓلججج  شخلجججح   ال  ل٥ججج  

جج  . فجج  نججم املجج ز  (71)شججخ ق  4ٟصج ت هاج ٢ هججط ض  لججصل٧، فجج  هججصن الي لججا،  ٦ججن  اليججس ر  1675ٟةججل الأججس ل دجج ل٠طاض ٟض

مججج   72  ججج  مججج  املججج ز  ٤ججج   ال يؼجججطى هجججصا ال٠يجججس ٓلججج  اميةنػجججح  اقاي ًيججج    ل٥ججج  بٔجججس رٔجججس ل نجججم ال٠ٜجججط  ر  2111لؼجججاا 

ٟصججج ت لٔججججسز العاةجججطو  هجججن شخلججججح  فججج  املجججط  الناقججججس  د لنؼجججةا لئلحةججججنغ نجججق اليججججس ر الالةحجججا السادئيجججا لئسججججون ، ٓلججج  

قجنا٨  ٦جن  ال دلنا٠ٛا مأمنض السو  ف  ق لا  جنز هجط ض  لجصل٧. فج  ٤جل ر ئةا لئعو ض  الٔ ز ا  املسون  د لنؼ اقاي ًي

قجججنا٨ ال  جججا  اقنؼجججج ا مججج   طاٛجججج١ فججج  ٤ججججل ر  ،ٓجججسز العاةججججطو  فججج   جججول املسججججون    ٥اججججاشجججخ ق.  ض جججٕ  ٟصججج ت هججججن اليجججس ر

.  12ٓل ضه  ٓ   ر٠ل  الصر الز   ر  ًٜ ٨ العاةطو  م  ر   ٓ م  

  

                                                           
: ال٠ةجن٨ فجي  ر دسمجا  :   ال   ريجا٤جل ق٥ج  ب٠ٔن جا جا  جا يؼجائعك قالج   قطمج   امي٦جنك ٓئيجق مج  املعا ج   الي٠جٞن آ -مج  ٟج نن  ال٠ٔن ج  :  25امل ز   (   68)

: الـج  ز   مج ك اميج ٣  مجس  ال٠ٔن ججا  : الاحلجي دطرةجا    نلـج   . ث ل ج      ج   ٤ نجن  هليجا الخسمجا . ث نيج          مئتتمج ا  فجي الي٦نمجا مة ؿجط     دلجٜاق مأ جس
: ئزاض   ؿ٘ لق الخ كا دأمنالق   مال٣ق مجس  آا٠ لجق  ئجح  ٟيلج   ل جصن إلازاض  ر٠جطن امي٥لجا ،ٛجاشا لج  ئياجق ، ٓيناجق  ئال ٓلي ػبيل الاػاسال٨ . ضابٔ   

ججا مـججنض ه  داجج ء ٓلججي ًئججا الاي دججا الٔلنميججا    شر ملججليا فججي شلجج٧  وجججنظ لئلح٥لججا    رئججعك ال٠ججي  امي٥لججا املس نيججا الاجج بٕ ل جج  محججل ئٟ ماججق فججي ٗٛط
 الجٚط فججي الجصر ر٠جطن دا٠ججس   ٣ٜ لجا  و٦جن  ال٠ججي  الجصر ر٠جطن امي٥لججا    رالجةق ر بٔجج   ل ج  فجي جليججٕ مج   أئج١ د٠ناماججق .  ال  ججنظ لئلح٦جنك ٓئيججق    

فججي شارجق  رججطز  مججنا٨ امي٦ججنك ٓئيججق     الجق ئال داجج ء ٓلججي ئش  مجج  امي٥لجا املسنيججا املججص٤نض  .  ٤ججل التججتاك  أ جس دججق مججٕ ٓججسك مطآجج   مج  ر٠ججسك  ٦ججن  مئ٘يجج من 
يج   فجي  قجس اموج لؽ : د٠ج ؤن مج   جنك الي٥ج  ٓئيجق ٓوجنا  نه ة ئليق بٔس ان٠و ء مس  ٠ٓن اق    إلاٛطاج ٓاق  و٠سك لق ال٠ي  قؼج د   ٓج  ئزاضرجق . د مؼج   

: كججالقياق  دججسا      ٦ججن  ٓوججنا  فججي  قججس ال ي جج   املةلاججا  اليؼججبيا    مججج لؽ املججس طو      اموجج لؽ الةئس ججا    اميئيججا     ر لواججا ٓلنميججا. ػ زػجج   
ج  . ال٠ٜجط   د ل٠ٜط  الخ مؼا        ٦ن  دةحرا     ؿ هسا  في ال٠ٔنز ئشا ق٥  ٓئيق نه ةي   ب٠ٔن ا السجو   2113لؼجاا  95ػ زػج  مٔسلجا د ل٠ج نن  ٟض

جججج    الججججصر اػججججنةس٨ بٔةجججج ض  ) السججججو  املإ ججججس ( ٓةجججج ض  ) رؿجججج٘ ٨ الـجججج ٟا املإ ججججس  (  2113 ننيججججن  19رجججج بٕ فججججي  25املنـججججنض د لوطوججججس  الطػججججليا الٔججججسز ٟض
اا ( ٓة ض  ) السو  املـسز (   ال   جسر  ذهصا ال٠ نن    . اػنةس٨ بٔة ض  )رؿ٘ ٨ الـ ٟا املٟإ

ٕ ٌٟ ْ ملليا السون  -ٔ ز االالعو ض  ٗحر   (69)   مٟن
http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Prisons/publicservices/3visiting/special/   
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  بٔججس ن٠ئججق ق ججت لججن لجج   حجج  مئجج ز     ججع ض ن مججط   اقججس  ٟةججل  دججط، لص وججق ف جج  ئٓاججس ن٠ججل املسججون  مجج   ججو  

دجججط ف جج   ججو  ئد ػججا ا ء املسججون  املا٠جججن٨  . العوجج ض  الٔ ز ججا املسججي٠ا لجججق  ال رحؼججا هججصن العوججج ض  مجج  العوجج ضا  امل٠ججطض  لجججق

  .    الئيل  ئ  املسون  امو ظى د لا٠ل  لل لب الوةٍ 

  امللي٠ججججح  د ملسضػجججا اللججججا ٓيا د ل٠اجججج ًط،    فججج  معضٓججججا ًجججط   د لنؼجججةا لئلسججججوننح  الجججص   ئلئججججن  فججج  الوةججججل 

 جج ك ٓيججس الٌٜججط    ثجج  ي ٨   جج ك   جج ك العوجج ض  الولٔججا ٠ٛججٍ. ال يؼججلح د لعوجج ض  الٔ ز ججا فجج  الٌٔججال  الطػججليا مجج  ٓججسا  ر٦ججن  

 ق.   الطز ٓئيق ق٠ق ف  العو ض  الٔ ز ا املؼاح٠ا ل ن  ال يؼ٠ٍ  ض ز دٌ ا لئلسو هخ ، ٛيا  الؼل  . ر 

ةجن  لئل د لنؼجةا جطاءا  الخ كاإلا  يا بٔجس  داثةج  سجوننح  الجص    ٗط الٌجالٞ  مج   أئج١ دجق مج  ئججطاءا  ؿجٓط

ح  لئٌجججالٞ  رجججا  إلا  ٧ فججج  مئجججٝ لججج.  جججا  ٟيجججس ش(62)قجججس هجججة ي السجججو  ججججطاءا  دحوجججنض الجججع جح    الاأ٣جججس مججج  ٟةجججن٨ الٌجججٛط

 املسون . 

ٓيجج زه   يؼججلح ل جج  دناجج  ٨ ال٠ط جج    داجج ء ً ةٜاججق مجج  املسججوننح  فجج  ٤ججل ٓيججس مجج   يؼججلح ل٠ؼججلؽ  اقججس دعوجج ض  

فجج   ئلججيه داجج ء الس  نججا اليهنز ججا دناجج  ٨  ًٔلججا ال٦ ؿججحر ال ججت رججطز ئلججيه  مجج  الي د مذ نججا  رؼججئ    حوججطن ل جج .  ولججط   الججصر

 .  (63)الـٔ ةط ر٠اويقد كا ٣ل     ا    

الؼجججٜ ضا   ال٠ا كجججل دعوججج ض  ٓض  ججج ه   ر٠جججسك النؼججج يال   ملل لجججيل٠ٌججج ْ ملجججليا السجججون  الالجججطوح  ملؼججج ٓس الجججنظوط

 .(64)املٔ مئا د مل ل ل٠نآسالالظما لٓط  ا مل لي   ًة٠   

 

ىاع ٓا ال  .11
؟ ن   ٘

ر فادب  ت  ارٗ  الق  ب  ٔ٘  ُلر 
ظ  ت   د أل

 : (و الاطخثىائيتأيضا  الخاصت أعاديت )حظم  الالصيازة غير 

لجججص ر املسججون  دعو ضرججق فججج    ججأشننا   مجج   الةججق     65الٔجج ك  ملججس ط ٓجج ك السجججون   اميججج ميٓلجج  " لئا ةججا الٔجج ك    

  . (66)ٗحر منآيس العو ض  الٔ ز ا ئشا زٓن لصل٧ هط ض "

 وطا جججج  ٓججججسك الؼججججل   د لعوجججج ض  الخ كججججا لٜ جججج    بصيااااازة خاصاااات مااااسة واحاااادة شااااهسيا    الججججط  ل٦ججججل  ججججوح    جججج   ٤ نججججن ٠ٓن اججججق

ئال دل٠اطج ت رلجطوح  ردجطى امي٦نك ٓئيه  ف  بٔجى الوا  ج   املوجط  دجأم  الس لجا مج  ج جا الخج ضج    الجسادل    الٜ ج   

  ض ى الو    رمايا.  اػاٌاْلم  ضة ػا ال٠ٌ ْ،   ٔس  ٣ا  ي

،  قلخ كا  ر٠س ل ٠نك العاةط د ػنيٜ ء الٌئا امخلم إلجطاء العو ض  ا إلزاض  السجو  بٔجس ػجساز الطػجنك امل٠جطض  ٟ نننج  

 وذٌجججججججط الٌ لججججججججا ٛججججججججنضا  د ػججججججججاح٠ ٞ العوجججججججج ض  مجججججججج  ٓسمججججججججق. ال رجججججججإدط العوجججججججج ض  الخ كججججججججا مئجججججججج ز العوجججججججج ض  الٔ ز ججججججججا املؼججججججججاح٠ا 

  . (67)لئلسون  

                                                           
 الالةحا السادئيا لئسون   م  69امل ز   (   62)
 م  الةحا السادئيا 74م ز   (   63)
 م٥طض  74 امل ز  - 2114لؼاا  3321ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض   (   64)
 2115مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  ًة٠   لئأس ل اليس   في  (   65)
 م  ٟ نن  راِي  السون   41امل ز   (   66)
 السادئيا ل٠ نن  السون  م  الالةحا 77  75 نازم (   67)

لئلسون  دعو ضرق ظو ض  د كا  الطػمي  الن٣يل  ؿ٘ ٨ امي٦نك ٓئيق  زاض  ئاملاني دق  (68)لئ٠ي  املٔح 

 . (69)لئلح ػةا

،  ا  ئقو ضن لئسو  ق ت رطان  السرق مطرح  ف  الـ ط ٓل  ئقس املالج شا ٤ نن لئلسوننا ًٜل منزْ ف  ئ

م ٣  العو ض  الٔ ز ا دحونض  شا ل   ٥  ها ٢ م  ٕ كخ  لصل٧. را  العو ض  ف  ئك شل٧ ٣ثر م ت ًئةن املسوننا ر ر

ٜ  ئ ك مذ لٝ، شا ٤   ػئن٢ ر ئال رلإ هصن العو ض  ق ت . كثرهصف طاعت على لاالسو . مس  العو ض   قسى مُن

١ إلا  12جج جنظ رٌةي٠ق. ٓاس دئٖن الٌٜل ػ  الال قطم نه  م  ضؤوا ًٜئ   جعاء  جطاءا  الٔ ز ا م  ٓلطن، را  العو ض  ٛ 

 ف  املنآيس امل٠طض . ال رلإ هصن العو ض  العو ضا  ردطى امل٠طض . 

   صييا   ػة اٟ    مٔياا شل٧    ف     بـط ي ف  ُط ٚ مٔياا    رلإ العو ض  بـ٦ل مٌئ١   جنظ 

  .(71)الٔ ك د  م مأئ٠ا 

 

؟  .12 ٕى سح 
ٔل
٘  ٖٓ ا راب 

٘  الق  ب  درح   ٖٓ حي 
ارٗ  ب  ٘؟ ٖٓ ُ٘ حو الر  ىح ب  ٔس

ٔل
ٖ ا رب  ائ   ٓا عدد الر 

      اأ٣جججس  ال دلنا٠ٛجججا مجججأمنض السجججو  بٔجججس ئ   عوجججس ٓجججسز العاةجججطو  لئلسجججون  فججج  املجججط  الناقجججس  ٓلججج  شخلجججح   ال  ل٥ججج  

جج  . فجج  نججم املجج ز  (71)شججخ ق  4ٟصج ت هاج ٢ هججط ض  لججصل٧، فجج  هججصن الي لججا،  ٦ججن  اليججس ر  1675ٟةججل الأججس ل دجج ل٠طاض ٟض

مججج   72  ججج  مججج  املججج ز  ٤ججج   ال يؼجججطى هجججصا ال٠يجججس ٓلججج  اميةنػجججح  اقاي ًيججج    ل٥ججج  بٔجججس رٔجججس ل نجججم ال٠ٜجججط  ر  2111لؼجججاا 

ٟصججج ت لٔججججسز العاةجججطو  هجججن شخلججججح  فججج  املجججط  الناقججججس  د لنؼجججةا لئلحةججججنغ نجججق اليججججس ر الالةحجججا السادئيجججا لئسججججون ، ٓلججج  

قجنا٨  ٦جن  ال دلنا٠ٛا مأمنض السو  ف  ق لا  جنز هجط ض  لجصل٧. فج  ٤جل ر ئةا لئعو ض  الٔ ز ا  املسون  د لنؼ اقاي ًي

قجججنا٨ ال  جججا  اقنؼجججج ا مججج   طاٛجججج١ فججج  ٤ججججل ر  ،ٓجججسز العاةججججطو  فججج   جججول املسججججون    ٥اججججاشجججخ ق.  ض جججٕ  ٟصججج ت هججججن اليجججس ر

.  12ٓل ضه  ٓ   ر٠ل  الصر الز   ر  ًٜ ٨ العاةطو  م  ر   ٓ م  

  

                                                           
: ال٠ةجن٨ فجي  ر دسمجا  :   ال   ريجا٤جل ق٥ج  ب٠ٔن جا جا  جا يؼجائعك قالج   قطمج   امي٦جنك ٓئيجق مج  املعا ج   الي٠جٞن آ -مج  ٟج نن  ال٠ٔن ج  :  25امل ز   (   68)

: الـج  ز   مج ك اميج ٣  مجس  ال٠ٔن ججا  : الاحلجي دطرةجا    نلـج   . ث ل ج      ج   ٤ نجن  هليجا الخسمجا . ث نيج          مئتتمج ا  فجي الي٦نمجا مة ؿجط     دلجٜاق مأ جس
: ئزاض   ؿ٘ لق الخ كا دأمنالق   مال٣ق مجس  آا٠ لجق  ئجح  ٟيلج   ل جصن إلازاض  ر٠جطن امي٥لجا ،ٛجاشا لج  ئياجق ، ٓيناجق  ئال ٓلي ػبيل الاػاسال٨ . ضابٔ   

ججا مـججنض ه  داجج ء ٓلججي ًئججا الاي دججا الٔلنميججا    شر ملججليا فججي شلجج٧  وجججنظ لئلح٥لججا    رئججعك ال٠ججي  امي٥لججا املس نيججا الاجج بٕ ل جج  محججل ئٟ ماججق فججي ٗٛط
 الجٚط فججي الجصر ر٠جطن دا٠ججس   ٣ٜ لجا  و٦جن  ال٠ججي  الجصر ر٠جطن امي٥لججا    رالجةق ر بٔجج   ل ج  فجي جليججٕ مج   أئج١ د٠ناماججق .  ال  ججنظ لئلح٦جنك ٓئيججق    

فججي شارجق  رججطز  مججنا٨ امي٦ججنك ٓئيججق     الجق ئال داجج ء ٓلججي ئش  مجج  امي٥لجا املسنيججا املججص٤نض  .  ٤ججل التججتاك  أ جس دججق مججٕ ٓججسك مطآجج   مج  ر٠ججسك  ٦ججن  مئ٘يجج من 
يج   فجي  قجس اموج لؽ : د٠ج ؤن مج   جنك الي٥ج  ٓئيجق ٓوجنا  نه ة ئليق بٔس ان٠و ء مس  ٠ٓن اق    إلاٛطاج ٓاق  و٠سك لق ال٠ي  قؼج د   ٓج  ئزاضرجق . د مؼج   

: كججالقياق  دججسا      ٦ججن  ٓوججنا  فججي  قججس ال ي جج   املةلاججا  اليؼججبيا    مججج لؽ املججس طو      اموجج لؽ الةئس ججا    اميئيججا     ر لواججا ٓلنميججا. ػ زػجج   
ج  . ال٠ٜجط   د ل٠ٜط  الخ مؼا        ٦ن  دةحرا     ؿ هسا  في ال٠ٔنز ئشا ق٥  ٓئيق نه ةي   ب٠ٔن ا السجو   2113لؼجاا  95ػ زػج  مٔسلجا د ل٠ج نن  ٟض

جججج    الججججصر اػججججنةس٨ بٔةجججج ض  ) السججججو  املإ ججججس ( ٓةجججج ض  ) رؿجججج٘ ٨ الـجججج ٟا املإ ججججس  (  2113 ننيججججن  19رجججج بٕ فججججي  25املنـججججنض د لوطوججججس  الطػججججليا الٔججججسز ٟض
اا ( ٓة ض  ) السو  املـسز (   ال   جسر  ذهصا ال٠ نن    . اػنةس٨ بٔة ض  )رؿ٘ ٨ الـ ٟا املٟإ

ٕ ٌٟ ْ ملليا السون  -ٔ ز االالعو ض  ٗحر   (69)   مٟن
http://www.moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Prisons/publicservices/3visiting/special/   

 م  ٟ نن  راِي  السون . 41لئل ز    ( 71)
 .م  الالةحا السادئيا لئسون   72م ز   (   71)



�ي مصر(
ون �ف للس�ج

م�ة 
�ف واعد الم�ف

وا�ج حول ال�ة ال وحج ون )سوؤ لمس�ج
ل ا دل�ي

26

ٖ واحد   .13 ي سح 
ىصي ٖ ع  محي 

ل
هْ ا

عض  اء وب  ي  ي ٖ اُسح  ارات  ب  ب  ْ الر 
ظ  ت  ل  ب   ًن 

 
؟ ا  ٘ لن  ي  ٕى مح   و سح 

عوجج ض  بٔوججج   الججةٔى فججج  اليججس ز امل٠جججطض  لئعوججج ض  د   لجججط  لئلسججوننح  فججج   ججو   اقجججس   ل٥جج  ملجججأمنض السججو  

املسججونن   فجج  ق لججا انهجج   داقججسىاملسججوننح    قججس.  ل٥جج  ظوجج ض  (72)قيجج  رججا  العوجج ض  دل٥اججا املؼجج ٓس   حوججنضن ،الٔ ز ججا

  محجطك لجق، رجا  هجصن العوج ض  فج  امل٦ج   امخلجم لئعوج ض  الٔ ز جا. فج  ٗحجر منآيجس العوج ض ، رجا  هجصن العوج ض  فج   ٤ نن ظ جاجق 

قسى مؼاذسم   السو  مجٕ املسجوننا  مؼج ٓس السجو  مجٕ املسجون .  ول٥ج  ملؼج ٓس الجنظوط ل٠ٌج ْ ملجليا ئقونض 

 زٓن شل٧ هط ض .  ئشا  ف   و  ادط ٓحنز  ه  املالسون  ا  يؼلح دعو ض  ش

 

صظ  .14 ؟ٓا الٔكإ المح  ارٗ  ب    ُلر 

ط ئزاض  السججججو   هججججل املسججججون   . رججججا  العوجججج ض  فجججج  امل٦جججج   امخلججججم (73)مجججج ٣  املالةلججججا لالناِجججج ض  العوجججج ض ""ر رججججٛن

املؼججاذسم    ثاجج ء ظوجج ض  املسججونن  ، هججصا د لنؼججةا لئعوجج ض  ئقججسى    السججو   ثاجج ء العوجج ض   مؼججاذسمي  قججسلججصل٧ دحوججنض 

مجج  د لنؼججةا لئعوجج ض  الخ كججا، رججا  فجج  م٦ رججا  قججس هججة ي السججو    حوججنضن    مجج   اججنا ٓاججق مججٕ ٓججسك الادججال٨  الٔ ز ججا 

٦ججنك ٓئججيه  قجج جع الاػججال٢ الـجج ة٥ا دججح  امي دال٘جج ء ا   ظوججط السادئيججا ٟججطاض   كججسض. (74)فجج  م٠ دئاججق ٓلجج  انٜججطاز اميجج ميدحجج١ 

 .2114 ش  ه   ثا ء العو ض   ر  راٜيص ال٠طاض ف  ماالٝ ؿ ط ػبالبر 

 

ارٗ   .15 ب  ىاعد ر 
ً  ٓا م  محام

؟  ال ٕى سح  ُٔل
 

لئلحججججج مى اليججججج١ فجججججي ظوججججج ض  املسجججججون   م٠ دئاجججججق ٓلججججج  انٜجججججطاز بـجججججطي اليلجججججن٨ ٓلججججج  ئش  ٣اججججج  ى مججججج  ٟةجججججل الاي دجججججا 

 مجج  ٟ ضجج ت الاح٠يجج١ فجج  ال٠وجج    ال ججت  اججسا لاح٠ي٠ جج  ػججناء  ٤ نججن امل٠ دئججا دججسٓن  مجج  املسججون   ك داجج ء ٓلجج   (75)الٔ مججا

 .  ذهصن الال ضوح دلئٝ املسون   رسويئ   د لسوال  املٔس  لصل٧ الاقاٜ ًَئا امي مي مٕ مطآ   

ج مجج  ٟج نن   ٣53لج  نججم املج ز   دم لججق مج  الاي دججا دعوج ض   قججس ٓلج : "لئلحجج مي املجط  1983لؼججاا  17 امي مجج   ٟض

ن  الاجال ْ دق ٓل  انٜطاز،  ف  م٦   الة١ زادل السو ".   اميةنػح  في السون  الٔلنميا ق١ ظو ضرق في  ر ٟ 

 

؟ .16 ٕى ي اُسح 
ً ع 

ارٗ  المرض  ب  ْ ر 
ظ  ت  ل  ب   ًن 

  السجو  فج  محجل العوج ض  الٔ ز جا   جسآ   فج  مؼنـجٜى الئيلج   ئرج   الصرظو ض  املسوننح  املطض ت  ٛيل   ذم

 ججج  محجججل العوججج ض ، ئ  قججج ل ه  ال رؼجججلح د النا٠ججج ٨  ٟجججطض ًةلجججا السجججو   ئشا.  ل٥ججج  ٤76 نجججن قججج ل ه  الججججييا رؼجججلح دجججصل٧ ئشا

                                                           
 .م  الالةحا السادئيا لئسون   75لئل ز   (   72)
 م  ٟ نن  راِي  السون   38امل ز    ( 73)
 1983لؼاا  17م  ال٠ نن  ٟض  ٟ نن  ٟض   53م ز   (   74)
 م  ٟ نن  راِي  السون   39امل ز   (   75)
 م  الالةحا السادئيا لئسون   76لئل ز   (   76)

ٜ ججج     ػجججة ارججا  العوججج ض  فججج  املؼنـجججٜى مجججٕ ارذجج ش الاجججسادحر الججججييا الالظمجججا   حوجججنض امللطهججح . ال  لجججط  د لعوججج ض   ثاججج ء ٟ 

 جطاءا  الوط ضوا. نا٠ٛا مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  مٕ ارذ ش إلا صييا ئال دل

 

ررٗ  ا  ٓا اٌ .17
راءات  المق  ب  ج  اب  ح 

ٍا  ارات  ولٔكإ ُ ب   ُلر 
 ٘
ضي 
اُي  ٖ؟ ا  ، ب  ي اُسح 

داعهْ ع   ن 

، مججٕ 77الججئي    ر٠ججس   النؼجج يال  لججصل٠٧الؼججٜ ضا   ال ملل لججينججق  ججا  الالججطوح  ج نججا، ٛيلجج   ذججم ظوجج ضا  ر 

ج نجا  شلج٧ فج  القاجج ظ ر        ذلجم م٦ نج لنظوط السادئيا . املٔ مئا د مل ل لئللطوح  املسوننح  ف  الخ ضجمطآ   مةس  

 .  (79)(78)زادل الس لا قؼا املٔ مئا ال ت  ٠طضه  ل    ظوط السادئيا إلٟ م ه ًة٠   مل  هن م٠طض د لنؼةا  الٔلنميالسو  

 

؟ 18 .18  ٘ هرب 
 
روك  ق روح  لض 

الخ  ٕى ب  سح 
ٔل
ح  صرب  ٌٖٔ اُت  َٙ ي   . 

 >8علاى ال جصياد مادة الصياازة . (81)  ف  ق لا الوجط ض  زٓن لصل٧ ُط ٚ ٟ طوا  ئشاملسون  ظو ض  ش وق اق١ م  

 ل٥ججج  لجججنظوط السادئيجججا الالجججطوح دذجججط ج امي٦جججنك ٓئيجججق مججج  محبؼجججق ليائ٠جججى  اججججا  نجججق ٗحجججر منآيجججس املؼججج ٛا. ٣لججج   طااااعت

مجج    دٌججط ٓلجج  ر ٥ججمايججا  مجج  لجج   دججص ض ى الو جج   ر   شلجج٧ بٔججس  (81)الٔججعاء    ٠ٓججس ٟججطا   قججس  ٟ ض ججق مجج  السضجججا الطابٔججا

 الٔ ك.

  

                                                           
 م٥طض م  الالةحا السادئيا لئسون   38رام امل ز   (   77)
جج   (   78) اج   ق ججت  1959لؼجاا  72اٟجط ال٠جطاض ٟض فجج  ؿجأ  راِججي  السجون  د نججق  جا  رذلججيم ٗجٚط فجج  ٓجسز مجج  السجون  الػججا٠ة ٨ رج نجا املجوججنظو  مٟإ

٠   لئ٠ نن  ٟض    .1961لؼاا  89 ا  الابٔ ز ٛ 
 م  ٟ نن  راِي  السون   94م ز   ( (79

 م٥طض م  الةحا راِي  السون   85امل ز   (   81)
د نججججق  ل٥جججج  "لججججنظوط السادئيججججا الالججججطوح دذججججط ج امي٦ججججنك ٓئيججججق مجججج  محبؼججججق رحججججن  2114فجججج  الأججججس ال  الادحججججر  فجججج   2م٥ججججطض  85رلججججن ئهجججج ٛا املجججج ز    ( 81)

 ٠س ٟطا  اقس ش وق م  السضجا الا   "اليطاػا املا ػةا لائ٠ى  اجا الٔعاء ا  ٓ
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ٖ واحد   .13 ي سح 
ىصي ٖ ع  محي 

ل
هْ ا

عض  اء وب  ي  ي ٖ اُسح  ارات  ب  ب  ْ الر 
ظ  ت  ل  ب   ًن 

 
؟ ا  ٘ لن  ي  ٕى مح   و سح 

عوجج ض  بٔوججج   الججةٔى فججج  اليججس ز امل٠جججطض  لئعوججج ض  د   لجججط  لئلسججوننح  فججج   ججو   اقجججس   ل٥جج  ملجججأمنض السججو  

املسججونن   فجج  ق لججا انهجج   داقججسىاملسججوننح    قججس.  ل٥جج  ظوجج ض  (72)قيجج  رججا  العوجج ض  دل٥اججا املؼجج ٓس   حوججنضن ،الٔ ز ججا

  محجطك لجق، رجا  هجصن العوج ض  فج  امل٦ج   امخلجم لئعوج ض  الٔ ز جا. فج  ٗحجر منآيجس العوج ض ، رجا  هجصن العوج ض  فج   ٤ نن ظ جاجق 

قسى مؼاذسم   السو  مجٕ املسجوننا  مؼج ٓس السجو  مجٕ املسجون .  ول٥ج  ملؼج ٓس الجنظوط ل٠ٌج ْ ملجليا ئقونض 

 زٓن شل٧ هط ض .  ئشا  ف   و  ادط ٓحنز  ه  املالسون  ا  يؼلح دعو ض  ش

 

صظ  .14 ؟ٓا الٔكإ المح  ارٗ  ب    ُلر 

ط ئزاض  السججججو   هججججل املسججججون   . رججججا  العوجججج ض  فجججج  امل٦جججج   امخلججججم (73)مجججج ٣  املالةلججججا لالناِجججج ض  العوجججج ض ""ر رججججٛن

املؼججاذسم    ثاجج ء ظوجج ض  املسججونن  ، هججصا د لنؼججةا لئعوجج ض  ئقججسى    السججو   ثاجج ء العوجج ض   مؼججاذسمي  قججسلججصل٧ دحوججنض 

مجج  د لنؼججةا لئعوجج ض  الخ كججا، رججا  فجج  م٦ رججا  قججس هججة ي السججو    حوججنضن    مجج   اججنا ٓاججق مججٕ ٓججسك الادججال٨  الٔ ز ججا 

٦ججنك ٓئججيه  قجج جع الاػججال٢ الـجج ة٥ا دججح  امي دال٘جج ء ا   ظوججط السادئيججا ٟججطاض   كججسض. (74)فجج  م٠ دئاججق ٓلجج  انٜججطاز اميجج ميدحجج١ 

 .2114 ش  ه   ثا ء العو ض   ر  راٜيص ال٠طاض ف  ماالٝ ؿ ط ػبالبر 

 

ارٗ   .15 ب  ىاعد ر 
ً  ٓا م  محام

؟  ال ٕى سح  ُٔل
 

لئلحججججج مى اليججججج١ فجججججي ظوججججج ض  املسجججججون   م٠ دئاجججججق ٓلججججج  انٜجججججطاز بـجججججطي اليلجججججن٨ ٓلججججج  ئش  ٣اججججج  ى مججججج  ٟةجججججل الاي دجججججا 

 مجج  ٟ ضجج ت الاح٠يجج١ فجج  ال٠وجج    ال ججت  اججسا لاح٠ي٠ جج  ػججناء  ٤ نججن امل٠ دئججا دججسٓن  مجج  املسججون   ك داجج ء ٓلجج   (75)الٔ مججا

 .  ذهصن الال ضوح دلئٝ املسون   رسويئ   د لسوال  املٔس  لصل٧ الاقاٜ ًَئا امي مي مٕ مطآ   

ج مجج  ٟج نن   ٣53لج  نججم املج ز   دم لججق مج  الاي دججا دعوج ض   قججس ٓلج : "لئلحجج مي املجط  1983لؼججاا  17 امي مجج   ٟض

ن  الاجال ْ دق ٓل  انٜطاز،  ف  م٦   الة١ زادل السو ".   اميةنػح  في السون  الٔلنميا ق١ ظو ضرق في  ر ٟ 

 

؟ .16 ٕى ي اُسح 
ً ع 

ارٗ  المرض  ب  ْ ر 
ظ  ت  ل  ب   ًن 

  السجو  فج  محجل العوج ض  الٔ ز جا   جسآ   فج  مؼنـجٜى الئيلج   ئرج   الصرظو ض  املسوننح  املطض ت  ٛيل   ذم

 ججج  محجججل العوججج ض ، ئ  قججج ل ه  ال رؼجججلح د النا٠ججج ٨  ٟجججطض ًةلجججا السجججو   ئشا.  ل٥ججج  ٤76 نجججن قججج ل ه  الججججييا رؼجججلح دجججصل٧ ئشا

                                                           
 .م  الالةحا السادئيا لئسون   75لئل ز   (   72)
 م  ٟ نن  راِي  السون   38امل ز    ( 73)
 1983لؼاا  17م  ال٠ نن  ٟض  ٟ نن  ٟض   53م ز   (   74)
 م  ٟ نن  راِي  السون   39امل ز   (   75)
 م  الالةحا السادئيا لئسون   76لئل ز   (   76)

ٜ ججج     ػجججة ارججا  العوججج ض  فججج  املؼنـجججٜى مجججٕ ارذجج ش الاجججسادحر الججججييا الالظمجججا   حوجججنض امللطهججح . ال  لجججط  د لعوججج ض   ثاججج ء ٟ 

 جطاءا  الوط ضوا. نا٠ٛا مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  مٕ ارذ ش إلا صييا ئال دل

 

ررٗ  ا  ٓا اٌ .17
راءات  المق  ب  ج  اب  ح 

ٍا  ارات  ولٔكإ ُ ب   ُلر 
 ٘
ضي 
اُي  ٖ؟ ا  ، ب  ي اُسح 

داعهْ ع   ن 

، مججٕ 77الججئي    ر٠ججس   النؼجج يال  لججصل٠٧الؼججٜ ضا   ال ملل لججينججق  ججا  الالججطوح  ج نججا، ٛيلجج   ذججم ظوجج ضا  ر 

ج نجا  شلج٧ فج  القاجج ظ ر        ذلجم م٦ نج لنظوط السادئيا . املٔ مئا د مل ل لئللطوح  املسوننح  ف  الخ ضجمطآ   مةس  

 .  (79)(78)زادل الس لا قؼا املٔ مئا ال ت  ٠طضه  ل    ظوط السادئيا إلٟ م ه ًة٠   مل  هن م٠طض د لنؼةا  الٔلنميالسو  

 

؟ 18 .18  ٘ هرب 
 
روك  ق روح  لض 

الخ  ٕى ب  سح 
ٔل
ح  صرب  ٌٖٔ اُت  َٙ ي   . 

 >8علاى ال جصياد مادة الصياازة . (81)  ف  ق لا الوجط ض  زٓن لصل٧ ُط ٚ ٟ طوا  ئشاملسون  ظو ض  ش وق اق١ م  

 ل٥ججج  لجججنظوط السادئيجججا الالجججطوح دذجججط ج امي٦جججنك ٓئيجججق مججج  محبؼجججق ليائ٠جججى  اججججا  نجججق ٗحجججر منآيجججس املؼججج ٛا. ٣لججج   طااااعت

مجج    دٌججط ٓلجج  ر ٥ججمايججا  مجج  لجج   دججص ض ى الو جج   ر   شلجج٧ بٔججس  (81)الٔججعاء    ٠ٓججس ٟججطا   قججس  ٟ ض ججق مجج  السضجججا الطابٔججا

 الٔ ك.

  

                                                           
 م٥طض م  الالةحا السادئيا لئسون   38رام امل ز   (   77)
جج   (   78) اج   ق ججت  1959لؼجاا  72اٟجط ال٠جطاض ٟض فجج  ؿجأ  راِججي  السجون  د نججق  جا  رذلججيم ٗجٚط فجج  ٓجسز مجج  السجون  الػججا٠ة ٨ رج نجا املجوججنظو  مٟإ

٠   لئ٠ نن  ٟض    .1961لؼاا  89 ا  الابٔ ز ٛ 
 م  ٟ نن  راِي  السون   94م ز   ( (79

 م٥طض م  الةحا راِي  السون   85امل ز   (   81)
د نججججق  ل٥جججج  "لججججنظوط السادئيججججا الالججججطوح دذججججط ج امي٦ججججنك ٓئيججججق مجججج  محبؼججججق رحججججن  2114فجججج  الأججججس ال  الادحججججر  فجججج   2م٥ججججطض  85رلججججن ئهجججج ٛا املجججج ز    ( 81)

 ٠س ٟطا  اقس ش وق م  السضجا الا   "اليطاػا املا ػةا لائ٠ى  اجا الٔعاء ا  ٓ
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انة   صم انث   الق 

) دواب 
 
اب  وا ي 

 
ش، طعاو، ا ٍات  ، ي

 
ض ري  ٍ )ي  م انسج 

َ  داج  ا  الجث 

ىصي ٖ  .19 ضاء، محي  اٍ، ب   )رح 
 ٘ لن  ي  ات  المح  ي  ٘  ُلن  ضي 

اُي  ٖ ب  َ اُسح 
ررٗ  داح 

ش المق  ٍاب  ً  ٓا أل اط ي  ً احي 
ف  ش  َ ٓضي 

ً داح 
، المرض 

ٖ(؟   اُسح 

 : (2>)املالبع امللسزة لكل املسجىهين زحال مً الفئاث الخاليت

 .٣طان الةس ىاميةنغ اقاي ًي    امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ البؼيٍ    املاٜص ٓئيه  د إل .1

  الٔلنمي.امي٦نك ٓئيه  الصى  ر  ن٠ئ   ا    و  مانػٍ اليطاػا  هن السو   .2

 .  السو  امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ مٕ الـ٘ل  .3

( امي٦نك ٓئيه  د لسي  املـسز  .4  .  املإ س )الاؿ٘ ٨ الـ ٟا ػ د٠  

  :  لى الفئاث املركىزة ما يلى: إيصسف أوال 

ماججس ل  ججس، ج ٣يججن  2لةجج غ،  2ً ٟيججا،  2ٜ نئججا زادئيججا(، ٟلججيم )ػججتر  رؼججاذسك ٣ 2ج ٣يججن،  2داٌئججن ،  2

ا  جق،  2ديى،  ظ ج ؿطاا  2ـا ء، قصاء، ؿبـا دالػا٧ )لالػاحل ك  النهنء(، لئكٚن   ٌٟ    ك دننا.  2ًٛن

نا جيجا اللجا ٓيا  العضآيجا  الساجاججا( ٛج١ السججو   املـجط ٓ   إلا لطاد دأٓلج ٨د لنؼجةا لئٔج مئح  )املئاح٠جح  

    م  هن م٠طض لق ج ٣ين   اٌئن . ئ و ٚ 

 املسجىهين املسض   داخل مظد فى السجً:  : ثاهيا  

ججججا  جججججق، ؿبـججججا دالػججججني٧، ج ٣يججججن كججججٚن ٓلجججج  ٌٟجججج  ؿججججا ء،  2ٟلججججيم،  2ً ٟيججججا،   ػججججتر  دئججججن  ػججججل  ى   ججججس    2ًٛن

 ) ٣ل ك،  ظضاض،   ٟا( لاليحتن ٓ  د ق  املسوننح . 

 حىطاث احخياطيا  مً اليظاء: املسجىهاث املحكىم عليهً واملح : ثالثا  

ماجس ل لئجط غ، ج ٣اجا كجٚن ٓلج  ٌٟج  لئـجا ء،  2ًطقا م  ٟل ؾ دٜيٝ،  2لة غ،  2ٟليم،  2جئة ا،  2

ججا  جججق، ؿبـججا دالػججني٧،  2قجصاء،  ججا لئٌلجج . د لنؼججةا لئنؼجج ء ر  4ماججس ل  ججس،  2كجج دننا،  2ًٛن م جج    املطهججٔ   ًٛن

 . 4   ئ و ٚ ٓسز الل دنن   

 جىهاث املسيضاث: املس : زابعا  

ا  جق، ؿبـا دالػني٧،  2ًطقا م  ٟل ؾ دٜيٝ 2ٟليم ٣ؼانض ؿا ء،  2لة غ،  2جئة ا،  2  2ًٛن

 ماس ل  س، ػتر  دئن  ػل  ى   س   ) ٣ل ك،  ظضاض،   ٟا( لاليحته  ٓ  د ق  املسونن  . 

 مالبع الاطفال السضع:  :خامظا  

ط كجججٚن ٓلجججج  ٌٟججج  ؿجججا ء،  2ماجججس ل،  2ٟلجججيم ٣ؼجججانض ؿججججا ء،  2لةججج غ،  4جئةججج ا،  2  2ؿجججطاا ٌٟجججج ،  2دئجججٛن

طرادٌايا     1داٌئن  كنٚ رطو٦ن ؿا ء،   ٟليم.  2 ًٜ ٨،  ٤ٛن

                                                           
 .ال٠نآس الخ كا ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه  1998لؼاا  691ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض    ( 82)

ا السجون  يشا  ججس هجط ض  لجصل٧     ٌئجا مالبجؽ زادئيجا ئهج ٛيا ٓلج  قؼج ا ملجلئ ل٥  لٌةلا السجو  

دلنا٠ٛا مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون   وا  ال٥ـجٝ الٌبجت مجطرح  فج  الؼجاا لئاأ٣جس الص   ال  ل٥  ل   ؿطاؤه  

 كا ٚ مط  ادطى مج ن   ملنا٠ٛا مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون . م  هط ض  ئٓ ز  كٚط هصن ر 

 

ي  .20
ٍاك  ع  ي  اى اح  َٙ ٙي  ٖ؟  َ اُسح 

الطقاّ داح   ب 
اع٘  ىاعد الح 

 ٓا الن 
 
غ ا  فلً حضب  ن 

دٓ٘  ىاؿ الطقاّ المق 
ل  ب  ن  ي 

ي ٖ؟  ضاح   أل

 جج  جججسا ٨ د كججا ٓلج  قؼججا الي لججا الجججييا ل٦جل ٛ ججا مججقه . ٛ اجج ٢ جججسا ٨ ئ الٌٔجج ك امل٠ججسك ئ جج  املؼج جح   ٠ؼج 

 ل٦ل م :  83ٌٛ ض، ال٘صاء  الٔـ ءد كا د إل 

 )املسوننح  الٔ ز ح  ) و  ٓلنمى، ليل ن  ، رحن الاح٠ي١. 

  ، الينامجججججججل فججججججج  الـججججججج ط الؼججججججج زغ، املطهجججججججٔ   ق جججججججت ػججججججج  ٓججججججج ك، مطضججججججج ت الجججججججسض ، املسجججججججوننح  الٔججججججج مئح  دججججججج  ٛطا

 املسوننح  امللأح  د للٚط اللخ . 

 اٗص ا مطض ت الؼ٥ط. 

  ٗص ا ق ال  الجتال  املٔنوا  ال٠نلننيا. 

  )ٗص ا مطض ت )ال٠ئا، رلئا الـطا ح ، اضرٜ ْ هٍ٘ السك. 

   ٗص ا مطض ت ال٠لنض ال٦ئنى. 

 اٗص ا مطض ت ال٥ةس. 

نهجججج  را ػججججا   جججج  املسججججوننح  املطضجججج ت لئاأ٣ججججس مجججج  ئٗص ججججا امل٠سمججججا    ٠ججججنك د ل٥ـججججٝ ٓلجججج  ر  ٓلجججج  ًةلججججا السججججو  

 .  (84)ق ل ه 

   ؿ نض ق ت ػاا 6ًٜ ٨ الطهٕ م  ػ  ٗص ا ر. 

   ٨ الطهٕ م  ػ  ػاا ق ت ػ  ٓ مح ٗص ا ر ًٜ. 

٠  . ال٠نآس الخ كا دلٚط الٌٔ ك ٤ لا   : الوسا ٨ الخ كا دل٠طضا  ر   ٗص ا ل٦ل ٛ ا م  الٜ    ف  املٛط

ص ا ٓل  ثالث  جة   .1   .رلٚط م٠ ز ط ٗر

 .كا ٚ املٌ يا الؼ داآساز  الٌ ت  ر  ٠سك جيس إلا  .2

ي ز  املا ػة   الس نيا .3  . ا  كٚط  جةا اللينك مو ٜٓا ف  الٓا

                                                           
 .ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه  1998لؼاا  691 اِ  ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض   (   83)
جج   (   84) ق٦جج ك الالةحججا السادئيجا لئسججون  ٛيلجج   ذججم الٌٔجج ك الخلججم لئلسججوننح  الٔجج ز ح  )الطجججْن  دأججس ل بٔججى  2115لؼججاا  545ٓجس٨ ال٠ججطاض ٟض

٠  ( دحي  ر  ئ  :ه ٛ   ه   ٓل  امل ز  ال  نيا  إلا ح٠ٛطرئه ٛا    جسا ٨ الٌٔ ك ف  املٛط
جج  ججب  ٤ مجل السػج     ؿجطوحا ججب  ض مجى ظنجا  41جج      ٤111نا ظ ج زى ظنجا  ج     15( ٌٟٔا جةاا مٌةنخ ظنا ال٠ٌٔا 2 ل٥  كٚط ٓسز )"

  .ج  م  جب   ديى نلٝ زػ  امل٠طض  دأٗص ا املسوننح  الٔ ز ح  51ج  د لاة ز٨ مٕ  21
دججس   ظوججن ججج ( ،    نلججٝ ٓئةججا رننججا  51 -41( ديجج ن دججيى مؼجئٞن )2ججج ،    ٓججسز ) ٣51لج   ل٥جج  كججٚط ٌٟٔججا جججب  ٟججطيف كج٘حر  ظنججا ال٠ٌٔججا 

جج (،    ٓجسز  15( م ئج  ججب  مٌةجنخ ٟئيجل السػج  )ال٠ٌٔجا 2جج ،    ٓجسز ) 41ج (،    ٌٟٔا جب   ديى ٤ مل السػ  ك٘حر  ف  قجس ز  31-35)
 ."ديى الالٝ زػ  امل٠طض  دأٗص ا املسوننح  املطض تج (، دس ال  ٓ  كاٝ الوب  ر  12-11( ؿطوحا جب  ؿيسض ٟئيل السػ  )الـطوحا 2)
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) دواب 
 
اب  وا ي 

 
ش، طعاو، ا ٍات  ، ي

 
ض ري  ٍ )ي  م انسج 

َ  داج  ا  الجث 

ىصي ٖ  .19 ضاء، محي  اٍ، ب   )رح 
 ٘ لن  ي  ات  المح  ي  ٘  ُلن  ضي 

اُي  ٖ ب  َ اُسح 
ررٗ  داح 

ش المق  ٍاب  ً  ٓا أل اط ي  ً احي 
ف  ش  َ ٓضي 

ً داح 
، المرض 

ٖ(؟   اُسح 

 : (2>)املالبع امللسزة لكل املسجىهين زحال مً الفئاث الخاليت

 .٣طان الةس ىاميةنغ اقاي ًي    امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ البؼيٍ    املاٜص ٓئيه  د إل .1

  الٔلنمي.امي٦نك ٓئيه  الصى  ر  ن٠ئ   ا    و  مانػٍ اليطاػا  هن السو   .2

 .  السو  امي٦نك ٓئيه  د ليبؽ مٕ الـ٘ل  .3

( امي٦نك ٓئيه  د لسي  املـسز  .4  .  املإ س )الاؿ٘ ٨ الـ ٟا ػ د٠  

  :  لى الفئاث املركىزة ما يلى: إيصسف أوال 

ماججس ل  ججس، ج ٣يججن  2لةجج غ،  2ً ٟيججا،  2ٜ نئججا زادئيججا(، ٟلججيم )ػججتر  رؼججاذسك ٣ 2ج ٣يججن،  2داٌئججن ،  2

ا  جق،  2ديى،  ظ ج ؿطاا  2ـا ء، قصاء، ؿبـا دالػا٧ )لالػاحل ك  النهنء(، لئكٚن   ٌٟ    ك دننا.  2ًٛن

نا جيجا اللجا ٓيا  العضآيجا  الساجاججا( ٛج١ السججو   املـجط ٓ   إلا لطاد دأٓلج ٨د لنؼجةا لئٔج مئح  )املئاح٠جح  

    م  هن م٠طض لق ج ٣ين   اٌئن . ئ و ٚ 

 املسجىهين املسض   داخل مظد فى السجً:  : ثاهيا  

ججججا  جججججق، ؿبـججججا دالػججججني٧، ج ٣يججججن كججججٚن ٓلجججج  ٌٟجججج  ؿججججا ء،  2ٟلججججيم،  2ً ٟيججججا،   ػججججتر  دئججججن  ػججججل  ى   ججججس    2ًٛن

 ) ٣ل ك،  ظضاض،   ٟا( لاليحتن ٓ  د ق  املسوننح . 

 حىطاث احخياطيا  مً اليظاء: املسجىهاث املحكىم عليهً واملح : ثالثا  

ماجس ل لئجط غ، ج ٣اجا كجٚن ٓلج  ٌٟج  لئـجا ء،  2ًطقا م  ٟل ؾ دٜيٝ،  2لة غ،  2ٟليم،  2جئة ا،  2

ججا  جججق، ؿبـججا دالػججني٧،  2قجصاء،  ججا لئٌلجج . د لنؼججةا لئنؼجج ء ر  4ماججس ل  ججس،  2كجج دننا،  2ًٛن م جج    املطهججٔ   ًٛن

 . 4   ئ و ٚ ٓسز الل دنن   

 جىهاث املسيضاث: املس : زابعا  

ا  جق، ؿبـا دالػني٧،  2ًطقا م  ٟل ؾ دٜيٝ 2ٟليم ٣ؼانض ؿا ء،  2لة غ،  2جئة ا،  2  2ًٛن

 ماس ل  س، ػتر  دئن  ػل  ى   س   ) ٣ل ك،  ظضاض،   ٟا( لاليحته  ٓ  د ق  املسونن  . 

 مالبع الاطفال السضع:  :خامظا  

ط كجججٚن ٓلجججج  ٌٟججج  ؿجججا ء،  2ماجججس ل،  2ٟلجججيم ٣ؼجججانض ؿججججا ء،  2لةججج غ،  4جئةججج ا،  2  2ؿجججطاا ٌٟجججج ،  2دئجججٛن

طرادٌايا     1داٌئن  كنٚ رطو٦ن ؿا ء،   ٟليم.  2 ًٜ ٨،  ٤ٛن

                                                           
 .ال٠نآس الخ كا ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه  1998لؼاا  691ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض    ( 82)

ا السجون  يشا  ججس هجط ض  لجصل٧     ٌئجا مالبجؽ زادئيجا ئهج ٛيا ٓلج  قؼج ا ملجلئ ل٥  لٌةلا السجو  

دلنا٠ٛا مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون   وا  ال٥ـجٝ الٌبجت مجطرح  فج  الؼجاا لئاأ٣جس الص   ال  ل٥  ل   ؿطاؤه  

 كا ٚ مط  ادطى مج ن   ملنا٠ٛا مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون . م  هط ض  ئٓ ز  كٚط هصن ر 

 

ي  .20
ٍاك  ع  ي  اى اح  َٙ ٙي  ٖ؟  َ اُسح 

الطقاّ داح   ب 
اع٘  ىاعد الح 

 ٓا الن 
 
غ ا  فلً حضب  ن 

دٓ٘  ىاؿ الطقاّ المق 
ل  ب  ن  ي 

ي ٖ؟  ضاح   أل

 جج  جججسا ٨ د كججا ٓلج  قؼججا الي لججا الجججييا ل٦جل ٛ ججا مججقه . ٛ اجج ٢ جججسا ٨ ئ الٌٔجج ك امل٠ججسك ئ جج  املؼج جح   ٠ؼج 

 ل٦ل م :  83ٌٛ ض، ال٘صاء  الٔـ ءد كا د إل 

 )املسوننح  الٔ ز ح  ) و  ٓلنمى، ليل ن  ، رحن الاح٠ي١. 

  ، الينامجججججججل فججججججج  الـججججججج ط الؼججججججج زغ، املطهجججججججٔ   ق جججججججت ػججججججج  ٓججججججج ك، مطضججججججج ت الجججججججسض ، املسجججججججوننح  الٔججججججج مئح  دججججججج  ٛطا

 املسوننح  امللأح  د للٚط اللخ . 

 اٗص ا مطض ت الؼ٥ط. 

  ٗص ا ق ال  الجتال  املٔنوا  ال٠نلننيا. 

  )ٗص ا مطض ت )ال٠ئا، رلئا الـطا ح ، اضرٜ ْ هٍ٘ السك. 

   ٗص ا مطض ت ال٠لنض ال٦ئنى. 

 اٗص ا مطض ت ال٥ةس. 

نهجججج  را ػججججا   جججج  املسججججوننح  املطضجججج ت لئاأ٣ججججس مجججج  ئٗص ججججا امل٠سمججججا    ٠ججججنك د ل٥ـججججٝ ٓلجججج  ر  ٓلجججج  ًةلججججا السججججو  

 .  (84)ق ل ه 

   ؿ نض ق ت ػاا 6ًٜ ٨ الطهٕ م  ػ  ٗص ا ر. 

   ٨ الطهٕ م  ػ  ػاا ق ت ػ  ٓ مح ٗص ا ر ًٜ. 

٠  . ال٠نآس الخ كا دلٚط الٌٔ ك ٤ لا   : الوسا ٨ الخ كا دل٠طضا  ر   ٗص ا ل٦ل ٛ ا م  الٜ    ف  املٛط

ص ا ٓل  ثالث  جة   .1   .رلٚط م٠ ز ط ٗر

 .كا ٚ املٌ يا الؼ داآساز  الٌ ت  ر  ٠سك جيس إلا  .2

ي ز  املا ػة   الس نيا .3  . ا  كٚط  جةا اللينك مو ٜٓا ف  الٓا

                                                           
 .ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه  1998لؼاا  691 اِ  ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض   (   83)
جج   (   84) ق٦جج ك الالةحججا السادئيجا لئسججون  ٛيلجج   ذججم الٌٔجج ك الخلججم لئلسججوننح  الٔجج ز ح  )الطجججْن  دأججس ل بٔججى  2115لؼججاا  545ٓجس٨ ال٠ججطاض ٟض

٠  ( دحي  ر  ئ  :ه ٛ   ه   ٓل  امل ز  ال  نيا  إلا ح٠ٛطرئه ٛا    جسا ٨ الٌٔ ك ف  املٛط
جج  ججب  ٤ مجل السػج     ؿجطوحا ججب  ض مجى ظنجا  41جج      ٤111نا ظ ج زى ظنجا  ج     15( ٌٟٔا جةاا مٌةنخ ظنا ال٠ٌٔا 2 ل٥  كٚط ٓسز )"

  .ج  م  جب   ديى نلٝ زػ  امل٠طض  دأٗص ا املسوننح  الٔ ز ح  51ج  د لاة ز٨ مٕ  21
دججس   ظوججن ججج ( ،    نلججٝ ٓئةججا رننججا  51 -41( ديجج ن دججيى مؼجئٞن )2ججج ،    ٓججسز ) ٣51لج   ل٥جج  كججٚط ٌٟٔججا جججب  ٟججطيف كج٘حر  ظنججا ال٠ٌٔججا 

جج (،    ٓجسز  15( م ئج  ججب  مٌةجنخ ٟئيجل السػج  )ال٠ٌٔجا 2جج ،    ٓجسز ) 41ج (،    ٌٟٔا جب   ديى ٤ مل السػ  ك٘حر  ف  قجس ز  31-35)
 ."ديى الالٝ زػ  امل٠طض  دأٗص ا املسوننح  املطض تج (، دس ال  ٓ  كاٝ الوب  ر  12-11( ؿطوحا جب  ؿيسض ٟئيل السػ  )الـطوحا 2)
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م  شا  ال٠طاض،  ا  كٚط ٛ ٣ ا مو ٜٓا ل٦ل مسون  ف    ٨    ك ٓيس الٌٜط املة ض٢  3ًة٠   لئل ز  

    م  هن م٠طض لق. ئه ٛا ئ

 41  م  ًٔ ك  قئنى ٛ  ٣ ا   و ةط ف  قس ز       ٤ نن زضجاق د٠ةن٨ م   ٠سمق لق العاةط   ل٥  لئلسون  

ساكن نت م  هصا امي٦نك ٓئيه    الخ كا. يؼ ػيج ض  ػناء ف  العو ض  الٔ ز ا   . (85)د إٓل
 

21.   ٘ ي  ٓي  ، المدٗ  الر  ب  ُىم   )ا
 

ظ رن  ُت  ا  ب 
اع٘  ىاعد الح 

  (؟ٓا الن 

، م  ه  رحن الاداة ض  يؼلح ل٦ل ٛ ا  اللخيلئلحةنػح  لئلح٦نك ٓئيه  دس   ٓلل، اميةنػح  اقاي ًي  

  ك الولٔا  الٌٔال   ال يؼلح د لخط ج ف   ضو هيا.مقه  ٓل  ماٜلئا د لخط ج ػ ٓا كة ق    ػ ٓا مؼ ءا  دٌنادحر 

  ك   م  بٔس شل٧ م   ال   يئا ٓ   نك  اقس، ٛيل٥  ل   ف  هصن الي لا الخط ج ف  الينك ٌظاز  مس  الٔ ئشاال ئ

 . (86)   ٦ن  ها ٢ قطاػا ٤ ٛيا الٌٔال  ملس  نلٝ ػ ٓا ٓل  
 

ات  ا  ٓا اٌ .22 ي  ب  هْ؟ ٓا اٌ الد 
ٓي    ٘ ي   لكَ م 

ً
ا ن  ي ٖ ؽن 

ىب  سح  ُٔل
صرك   ٘ ا  ن  ي  ضٌي 

د ب  ٕى فن  سح  ُٔل
ضلْ 

ً ب 
ات  اُن  ر  هت  ج 

ُت  دوات  وا

؟   ٘ اب  ر  ئ  ي الر 
 ع 

رججأجحر   جج  ل٥جج  ل٣لجج   (87)دججطى مجج  املؼجج جح مجج ٣  ماٜلججئا ٓجج  الٜ جج   ر   ججساْ اميةنػججح  اقايجج ًى فجج  ئ ججا  

ا ذه   ط ل   هجن: ػجطوط ًجطاظ املؼنـجٜى و٦ن  ر. (89) نمي       جايه 15ٙ ٟسضن ةئ شل٧ دسٕٛ م (88)ث ث ٗٛط ، مطرةجا، ث ث املاٛن

ـجججن دـجججا، ٣طسججج ت ، قلجججحر  ليجججٝ، ؿجججا ءا   2كجججنٚ كجججيٜ     دٌ نيجججا 2،مال جججا ػجججطوط 2، ٣جججلؽ  ػججج ز  2 قل لجججا قس جججس ً 

ججا(كججدطوجج١ ئكجج ج مججسهن     ئنجج ء  ،مججطف  ، ماوججس  كجج٘حر ،  ج مججسهن   كججة نا )فجج  ق لججا ٓججسك  جججنز قججنن  قاٜيججا د ل٘ٛط

ة١ ملي  ة١ ك٘حر م  مٔس، مئ٠ٔا لئـٔط، مـٍ،ٛطؿا الـطا،  نً  ط انا ً    . ٤نا ٟ 

 : (91)ز ا  الا ليا ل٦ل مسون   مسونناث ث  ر ر رذليم ا   

مئ٠ٔجججا  2دالػجججني٧، ًةججج١  3 ،قلجججحر ، دٌ نيجججا كجججنٚ كجججيٜ      لئـجججا ءلئنػججج ز ، ٣جججلؽ  2 ،مجججالء  ػجججطوط ،ػججطوط

الي هجججججا    املطهجججججٔ    جججججعاز كججججججاٝ  لألم ججججج  كججججج دننا )د لنؼجججججةا  2 ،لئـجججججٔط )د لنؼجججججةا لئلسجججججونن  ( دالػجججججني٧، مـجججججٍ

  . هل٦ل مق   ك دنن 4   ٓسز ئالل دن  

23.  ْ
ي  ل  ب  ي ٖ؟ ا  ٓىاٍ ا  رصاٍ اٌا  ًن  ضاح   لي أل

نٜجج ٞ ال ججت قججسزه  ال٠جج نن   جججنظ ٟةججن٨ الا٠ججنز ال ججت ٟججس  ٠ججسم    هججل املسججون  ليججال٥  مجج  اللججٚط فججي   جججق إلا 

 فججج  قجججس ز الئجججناةح امل٠جججطض  ٓلجججج      جججا  شلججج٧ رحجججن ئؿجججطاٚ هجججج دٍ  ئلجججخ(… ؿجججطاء مججججأ٤نال   –ؿجججطاء  ز وجججا  –)ؿجججطاء ٣اجججا 

 العو ض   م  دال٨ ًئا ٟةن٨ ن٠س ا لئلسون   و٠ دئق  مط ٟةن٨ ن٠س ا لق ٓل  النجق الا  ي: 

                                                           
 .ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه  1998لؼاا  691م  ال٠طاض ٟض   8م ز   (   85)
 .15لالةحا السادئيا الخ كا د لسون  املط٣عوا ف  امل ز  ٟض  ا (   86)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   14امل ز   (   87)
 .ٓل  ٟ نن  راِي  السون   2115ا٣ان ط  ٣25ل  اه ٛن الأس ال  الوس س  ف   (   88)
 .م  الالةحا السادئيا ٣83ل  هن م٠طض ف  امل ز   (   89)
 .ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه  1998لؼاا  691م ز  الا    م  ال٠طاض ٟض    ( 91)

 : الخاليالىحى  . همىذج دفتر طلب كحىل هلديت للمسجىن، ويصمم على6

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕ ٓئي م   هئيا املسون   ق ه  ٓة ض  ٓ  ًئا مٌةْن دٟط  مؼئؼل د ػ  الؼيس / مأمنض السو   مٟن

 وحطض هصا الٌئا  ،د ملةئٙ املطاز ئ سآق ليؼ ا املسون  ٓل     ئالس هصا الٌئا م  الؼيس مأمنض السو  شخلي   

ال ز  قِٜ ل  دأضؿيٝ  ١ اليؼ ا الـ طر لئلطاجٔا   الٓا م   كل  كنضرح     طػل ركل ئ   ٟؼ  امل٠ كٝ ٛض

ن الي جا  اللنض  ردطى رحّٜ بسول املسون  ٣لؼناس دس ل ال٠ؼ    رحّٜ كنض  ف  السٛتر لئطجْن ئ ليه  ٟ 

 إلؿٔ ض الينالا. 

 : . أمس كحىل هلديت للمسجىن 2

  ولل  ٓل  الاحن الا  ي قي  ر٦ن  مطا٠ٛا لئٌئا الؼ د١: 

  ٌٟ ْ ملليا السون  

  مؼئؼل مٌةْن

  ……………………… و  

   مط ٟةن٨ ن٠س ا ملسون  

  ……………………………املناً / ٠ةل م  

  /……………………………دحؼ ا املسون  

سضن )  حر1111مةئٙ ٟ    ( ٠ٍٛ اٗل

يٕ املنزْ    ……………………………ئػ   رٟن

  رنٟيٕ ٤ را  م ن   السو 

  رنٟيٕ  مح  دعواا رم ن  

  ػاالك الا٠س ا د ل٠يس د لسٛتر د

 211/    / رحطوطا ف  

 ٓال ز املأمنض ا

 

  ٌٟ ْ مللياالسون  

  مؼئؼل مٌةْن

  ……………. و  

  ًئا ٟةن٨ ن٠س ا ملسون  

  ………الؼيس مأمنض  و  / 

  ( 11111 ضجن ٟةن٨ مةئٙ )

حر   ٠ٍٛ اٗل

 ……………… إل سآق  م ن   دحؼ ا املسون  /
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م  شا  ال٠طاض،  ا  كٚط ٛ ٣ ا مو ٜٓا ل٦ل مسون  ف    ٨    ك ٓيس الٌٜط املة ض٢  3ًة٠   لئل ز  

    م  هن م٠طض لق. ئه ٛا ئ

 41  م  ًٔ ك  قئنى ٛ  ٣ ا   و ةط ف  قس ز       ٤ نن زضجاق د٠ةن٨ م   ٠سمق لق العاةط   ل٥  لئلسون  

ساكن نت م  هصا امي٦نك ٓئيه    الخ كا. يؼ ػيج ض  ػناء ف  العو ض  الٔ ز ا   . (85)د إٓل
 

21.   ٘ ي  ٓي  ، المدٗ  الر  ب  ُىم   )ا
 

ظ رن  ُت  ا  ب 
اع٘  ىاعد الح 

  (؟ٓا الن 

، م  ه  رحن الاداة ض  يؼلح ل٦ل ٛ ا  اللخيلئلحةنػح  لئلح٦نك ٓئيه  دس   ٓلل، اميةنػح  اقاي ًي  

  ك الولٔا  الٌٔال   ال يؼلح د لخط ج ف   ضو هيا.مقه  ٓل  ماٜلئا د لخط ج ػ ٓا كة ق    ػ ٓا مؼ ءا  دٌنادحر 

  ك   م  بٔس شل٧ م   ال   يئا ٓ   نك  اقس، ٛيل٥  ل   ف  هصن الي لا الخط ج ف  الينك ٌظاز  مس  الٔ ئشاال ئ

 . (86)   ٦ن  ها ٢ قطاػا ٤ ٛيا الٌٔال  ملس  نلٝ ػ ٓا ٓل  
 

ات  ا  ٓا اٌ .22 ي  ب  هْ؟ ٓا اٌ الد 
ٓي    ٘ ي   لكَ م 

ً
ا ن  ي ٖ ؽن 

ىب  سح  ُٔل
صرك   ٘ ا  ن  ي  ضٌي 

د ب  ٕى فن  سح  ُٔل
ضلْ 

ً ب 
ات  اُن  ر  هت  ج 

ُت  دوات  وا

؟   ٘ اب  ر  ئ  ي الر 
 ع 

رججأجحر   جج  ل٥جج  ل٣لجج   (87)دججطى مجج  املؼجج جح مجج ٣  ماٜلججئا ٓجج  الٜ جج   ر   ججساْ اميةنػججح  اقايجج ًى فجج  ئ ججا  

ا ذه   ط ل   هجن: ػجطوط ًجطاظ املؼنـجٜى و٦ن  ر. (89) نمي       جايه 15ٙ ٟسضن ةئ شل٧ دسٕٛ م (88)ث ث ٗٛط ، مطرةجا، ث ث املاٛن

ـجججن دـجججا، ٣طسججج ت ، قلجججحر  ليجججٝ، ؿجججا ءا   2كجججنٚ كجججيٜ     دٌ نيجججا 2،مال جججا ػجججطوط 2، ٣جججلؽ  ػججج ز  2 قل لجججا قس جججس ً 

ججا(كججدطوجج١ ئكجج ج مججسهن     ئنجج ء  ،مججطف  ، ماوججس  كجج٘حر ،  ج مججسهن   كججة نا )فجج  ق لججا ٓججسك  جججنز قججنن  قاٜيججا د ل٘ٛط

ة١ ملي  ة١ ك٘حر م  مٔس، مئ٠ٔا لئـٔط، مـٍ،ٛطؿا الـطا،  نً  ط انا ً    . ٤نا ٟ 

 : (91)ز ا  الا ليا ل٦ل مسون   مسونناث ث  ر ر رذليم ا   

مئ٠ٔجججا  2دالػجججني٧، ًةججج١  3 ،قلجججحر ، دٌ نيجججا كجججنٚ كجججيٜ      لئـجججا ءلئنػججج ز ، ٣جججلؽ  2 ،مجججالء  ػجججطوط ،ػججطوط

الي هجججججا    املطهجججججٔ    جججججعاز كججججججاٝ  لألم ججججج  كججججج دننا )د لنؼجججججةا  2 ،لئـجججججٔط )د لنؼجججججةا لئلسجججججونن  ( دالػجججججني٧، مـجججججٍ

  . هل٦ل مق   ك دنن 4   ٓسز ئالل دن  

23.  ْ
ي  ل  ب  ي ٖ؟ ا  ٓىاٍ ا  رصاٍ اٌا  ًن  ضاح   لي أل

نٜجج ٞ ال ججت قججسزه  ال٠جج نن   جججنظ ٟةججن٨ الا٠ججنز ال ججت ٟججس  ٠ججسم    هججل املسججون  ليججال٥  مجج  اللججٚط فججي   جججق إلا 

 فججج  قجججس ز الئجججناةح امل٠جججطض  ٓلجججج      جججا  شلججج٧ رحجججن ئؿجججطاٚ هجججج دٍ  ئلجججخ(… ؿجججطاء مججججأ٤نال   –ؿجججطاء  ز وجججا  –)ؿجججطاء ٣اجججا 

 العو ض   م  دال٨ ًئا ٟةن٨ ن٠س ا لئلسون   و٠ دئق  مط ٟةن٨ ن٠س ا لق ٓل  النجق الا  ي: 

                                                           
 .ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه  1998لؼاا  691م  ال٠طاض ٟض   8م ز   (   85)
 .15لالةحا السادئيا الخ كا د لسون  املط٣عوا ف  امل ز  ٟض  ا (   86)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   14امل ز   (   87)
 .ٓل  ٟ نن  راِي  السون   2115ا٣ان ط  ٣25ل  اه ٛن الأس ال  الوس س  ف   (   88)
 .م  الالةحا السادئيا ٣83ل  هن م٠طض ف  امل ز   (   89)
 .ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه  1998لؼاا  691م ز  الا    م  ال٠طاض ٟض    ( 91)

 : الخاليالىحى  . همىذج دفتر طلب كحىل هلديت للمسجىن، ويصمم على6

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕ ٓئي م   هئيا املسون   ق ه  ٓة ض  ٓ  ًئا مٌةْن دٟط  مؼئؼل د ػ  الؼيس / مأمنض السو   مٟن

 وحطض هصا الٌئا  ،د ملةئٙ املطاز ئ سآق ليؼ ا املسون  ٓل     ئالس هصا الٌئا م  الؼيس مأمنض السو  شخلي   

ال ز  قِٜ ل  دأضؿيٝ  ١ اليؼ ا الـ طر لئلطاجٔا   الٓا م   كل  كنضرح     طػل ركل ئ   ٟؼ  امل٠ كٝ ٛض

ن الي جا  اللنض  ردطى رحّٜ بسول املسون  ٣لؼناس دس ل ال٠ؼ    رحّٜ كنض  ف  السٛتر لئطجْن ئ ليه  ٟ 

 إلؿٔ ض الينالا. 

 : . أمس كحىل هلديت للمسجىن 2

  ولل  ٓل  الاحن الا  ي قي  ر٦ن  مطا٠ٛا لئٌئا الؼ د١: 

  ٌٟ ْ ملليا السون  

  مؼئؼل مٌةْن

  ……………………… و  

   مط ٟةن٨ ن٠س ا ملسون  

  ……………………………املناً / ٠ةل م  

  /……………………………دحؼ ا املسون  

سضن )  حر1111مةئٙ ٟ    ( ٠ٍٛ اٗل

يٕ املنزْ    ……………………………ئػ   رٟن

  رنٟيٕ ٤ را  م ن   السو 

  رنٟيٕ  مح  دعواا رم ن  

  ػاالك الا٠س ا د ل٠يس د لسٛتر د

 211/    / رحطوطا ف  

 ٓال ز املأمنض ا

 

  ٌٟ ْ مللياالسون  

  مؼئؼل مٌةْن

  ……………. و  

  ًئا ٟةن٨ ن٠س ا ملسون  

  ………الؼيس مأمنض  و  / 

  ( 11111 ضجن ٟةن٨ مةئٙ )

حر   ٠ٍٛ اٗل

 ……………… إل سآق  م ن   دحؼ ا املسون  /
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ع صم الران   الق 

  ُ ي ٍالرعات  ىت  سج 
ًل
ٍاج  ا ُ  وع  الصجث 

ٖ؟  .24 َ اُسح 
٘  داح  ٘  الصحي  الرفاب  اط ب  اّ الح  ؾ   ٓا اُت 

جج١ مججج    قججسه   ٣ثجججر   ًةلججا (91) فججج  السججون  املط٣عوجججا  جججو  ٓلججنمى  فجج  ٤جججل ليلجج    م٠جججي   لججق ادال كججج   ٛ 

ةججج ء الي٦جججنميح   أزاء دجججرحجججسزن الالةحجججا السادئيجججا  فججج  السجججو  املط٣جججعى ًةلجججا، ٛججج شا لججج   ٥ججج  هاججج ٢ ًةلجججا،  ٦ئجججٝ  قجججس الًا

ججا دٌةلجججا السججو ر  املؼنـجججٜي   الي٦نميججا  الو مٔيججا هججج  املاججني ذهجج  ٓالج ججج  دحيجج   ججا  ئق لجججا  ر٦ججن   (92)ٓلجج ٨ املاًن

 .  الٔ  ئئي  ام ٣  ٓل  قؼا م  راِلق ٟطاضا   ظوط الجيا  ال   هصن ر ئاملسوننح  م  السو  

   فجي جللجا  ليلج   ًجط   ونججس مؼنـٜي 3ٓ   مؼنـٜي   منظٓا ٓل  مؼانى الول نضوا، ٛوال   7 نجس 

     قسا  مقه  في  و  دطج الٔطا  آدطو  في  ػيني. 4 قسا  ٗؼيل ٣ل ،   6ذه  

    طاٟا ٓل :  . لق (93)جطاءا  الجييا ال ت رول  ػالما صيا املسوننح بـ٦ل ٓ ك، ًةلا السو  مؼ ن٨ ٓ  إلا 

 .مطان الن  ةياالٟن  ا م  ر  .1

 . املالبؽ  املٜط ؿ  ٗص ا مطاٟةا كالقيا ر  .2

ا دط الانك  جليٕ  .3  م٥اا السو .  مالقِا نِ ٛا النضؾ ٓ 

 .ٟل مط   نمي   ٓالن ٓل  ر م ٣  املص٤نض     ا٠ٜس ر  لق  .4

ثة   ق لاق الجييا ئدحي   ا   الا  يٟص ت كة   الينك   سآق ف  السو  دحس ئ ا   ٥ـٝ ٓل  ٤ل مسون  ٛنض  .5

   ٓل ٨ ال ت  ل٥  لق ال٠ي ك ذه ر 

 .ظو ض  املسوننح  املطض ت  نمي    .6

 .   مؼنـٜى السو ئ   أمط دا٠ل املطوى  ٓي ز  ٤ل مسين  يـ٦ن م  املطن    .7

  نمي.بـ٦ل  انٜطازر ع ض ٤ل مسون  محةنغ قبؽ  .8

 .ػةْن ق ت  ا٠ٜس ق ل ه  الجييا  الاِ ٛا ٟل ٤ل  ع ض ٤ل املؼ جح  مط  ٓل  ر .9

مطان املل دح  ذه  ك د  ، الٔ ه    ر سوننح ، ق ل ه  الجييا، إلا  س   داٜؼق الةي ن   الخ كا:  ٓل ض امل .11

    الٔلل مالة  لي ل ه .

  يـنةق   مٔسرنق مل ا دلطن  ى مسون   طى  ف  ؿأ  ًئا ٓع٨  ٣ا  ي   ئٙ مأمنض السو  ض  ق بـ٦ل   .11

 .ئك داق

ن   الايٜنوس الوسضر   املسوننح  ٓاسم   ا  ئ سآ   ف  السو  هس ٔي جا ٓئيق رٌ .12 هس  لدط رٌٔيل   م  ٟ 

 .الوسضر 

ٓل  ًةلا السو  ظو ض  اميةنػح  انٜطاز     نمي   لاأ٣س م  ػالماق الجييا  الاٜؼيا ٣ل  هن مص٤نض ف  الا٠ٌا  .13

   ةئٙ    م  جطاء ٓلل  ٠نك دق،  جا ٓئيق   الانٜطازر  ها ٢ هطض ٓل  املسون  م  مس  اليبؽ  شا رةح  ا. 7ٛ

                                                           
 .م  الةحا السون  املط٣عوا 21م ز    ( 91)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   33م ز   (   92)
 .44   ئ 23جطاءا  الخ كا بٔالج املسوننح   ضٓ   ه  الجييا ف  املناز م  الطابٕ إلا راِ  الالةحا السادئيا ف  ٛلئ    (   93)

   اٜص م   اجب دق الٌةلا.  جا ٓل  مأمنض  أمنض امل دي   دل   ٠ترقق لسضء الوطض املص٤نض   جا ٓل  املأمنض ٣ا

نق  ف  ق لا    ٗصاء ٓل  قؼا ق لاق الجييا.    اٜص م   اجب دق الٌةلا ٛيل   ذم دأس ل مٔ مئا  السو  

لئسون  ق ت  ا  رـ٥يل لواا لئاِط في  الٌبي   مس ط ال٠ؼ  ئمط رحّٜ ٓل  رنكي   الٌةلا  طجٕ ر 

 الانكي  . 

لئسون   الٌبيػل ء املسوننح  الص   دئ٘نا الؼاح  ق ت  ا  ٓطه   ٓل  مس ط ال٠ؼ      ةئٙ مأمنض الئيل     .14

ال ز ر٠س ط ػقه  ق ت  ا  ن٠ئ    نق ال راٜص ال٠ٔن ا ف  الئيل ن   ٓل  الطج ٨ الص    قي   ٓلنمي    و  ئآل

 (. 1الٔلط الؼاح  )ػإا٨ ٟض    ةئ٘ن  م 

  ٠نك ًةلا السو  د٥ا دا ر٠طوط ٓ  ئك دا  ى مسون  ف  الي ال  الا ليا:  .15

 .زاض  السو ئٓطن ٓئيق املسون  م  دال٨  -

 .ك دا داٜؼق ف  الٔي ز ؿ هس إلا  -

 . ثا ء مط ضن ٓل  املسوننح  -

ٝ ن٠ل املسون  ٓل  ر٠طوط الٌةلا دذئن املسون  م  ف    و  ئ ٥ـٝ ٓل  ٤ل مسون  ٟةل ن٠ئق  .16 ى  دط  رٟن

 املا ػةا ف  هصن الي لا. ل   نص ت دنػيئا الا٠   يـ٦ل دٌط ٓل  ق لاق  لق   مٔسرمطن 

ٕ ر٠طوط  .17 نق  ف  ق لا  د ضجي   مؼنـٜى ئى مسون  ن٠ئق  اٟاون ق لا  ئشاالٌةيا دللليا السون   إلزاض  ٛط

.   لإلزاض ل   اناٛط ٓالجق دلؼنـٜى السو    الٌةيا ر٠طوط م  رطان ما ػة  

ئيق  ٥ـٝ الٌةلا ٓل  املسون  ٟةل إلا  .18 اٟاون  ئشااملؼنـٜي   الخ ضجيا   قس   ئ داضػ لق   أمط  ٛطاج ٓاق ٓ 

،    تي    مٔسرلطن نق مل ا د نق اؿنةق    ش وق. ف  ق لا  كسٟ ةق  م    قس  ل  يؼائلق  ق لاق شل٧ ف  ق لا 

    املؼنـٜى الخ كا دصل٧. ئ جا ٓئيق  ضػ لق 

. ٟ  تي   ٥ـٝ ٓل  جليٕ الٔ مئح  د لسو  بـ٦ل   جا ٓل  ًةلا السو   .19  ٤ل دلؼا ٓـط  نم  

 ػ غ.  ف  السون  ال ت للؽ ٛيه  كيس   م  ر   ٠نك داأز ا ٓلل الليس   ف  ق لا ر٘يا الليس    .21

ا ف  زٛ  الو ا ف  م٠بر  ٗحر م٠بر  السو   جا ٓئيق رحطوط ؿ  ز  ٛ    م  ٟةل  شا ئف  ق لا ٛ    املسون   .21 ٗض

 .   م٥اا الجيا لليلن٨ ٓل  رلطوح زٛ ئًةلا السو  ر٠سك 

   ٥ـٝ  ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه ، ٓل  ًةلا السو   1998لؼاا  691ًة٠   لئ٠طاض ٟض   .22

 .نه  را ػا ق ل ه  الجييا ٗص ا لئاأ٣س م   ٓل  م   ٠سك لئلسوننح  املطض ت م  

ًة ء  ظاض  الجيا لئ٠ي ك دل  مق  ول٥     قسنق ر٘يا ًةلا السو ،  ذٌط املأمنض  وا  اناساا  ف  ق لا 

   ئ . ال  ٦ئٝ د ليونض قنا٨ املؼاعوئا دحي   ا  ئداٖل ملليا السون اػاسٓ ء ًةلا  ظاض  الجيا مة ؿط  ف  ر 

 ال ف  الي ال  املؼاعوئا.  ئالسو  ف     ك الٌٔال  الطػليا 

   ةئٙ مأمنض الئيل   اػل ء املسوننح  الص   دئ٘نا الؼاح  ق ت  ا  ٓطه   ٓل  مس ط ال٠ؼ  الٌبت  

ال ز ر٠س ط ػقه  ق ت  ا  ن٠ئ    لئيل ن   ٓل  الطج ٨ نق ال راٜص ال٠ٔن ا ف  ا قي   ،    و  ٓلنمىئلئسون  آل

 (. 1الص    ةئ٘ن  م  الٔلط الؼاح  )غ
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ع صم الران   الق 

  ُ ي ٍالرعات  ىت  سج 
ًل
ٍاج  ا ُ  وع  الصجث 

ٖ؟  .24 َ اُسح 
٘  داح  ٘  الصحي  الرفاب  اط ب  اّ الح  ؾ   ٓا اُت 

جج١ مججج    قججسه   ٣ثجججر   ًةلججا (91) فججج  السججون  املط٣عوجججا  جججو  ٓلججنمى  فجج  ٤جججل ليلجج    م٠جججي   لججق ادال كججج   ٛ 

ةججج ء الي٦جججنميح   أزاء دجججرحجججسزن الالةحجججا السادئيجججا  فججج  السجججو  املط٣جججعى ًةلجججا، ٛججج شا لججج   ٥ججج  هاججج ٢ ًةلجججا،  ٦ئجججٝ  قجججس الًا

ججا دٌةلجججا السججو ر  املؼنـجججٜي   الي٦نميججا  الو مٔيججا هججج  املاججني ذهجج  ٓالج ججج  دحيجج   ججا  ئق لجججا  ر٦ججن   (92)ٓلجج ٨ املاًن

 .  الٔ  ئئي  ام ٣  ٓل  قؼا م  راِلق ٟطاضا   ظوط الجيا  ال   هصن ر ئاملسوننح  م  السو  

   فجي جللجا  ليلج   ًجط   ونججس مؼنـٜي 3ٓ   مؼنـٜي   منظٓا ٓل  مؼانى الول نضوا، ٛوال   7 نجس 

     قسا  مقه  في  و  دطج الٔطا  آدطو  في  ػيني. 4 قسا  ٗؼيل ٣ل ،   6ذه  

    طاٟا ٓل :  . لق (93)جطاءا  الجييا ال ت رول  ػالما صيا املسوننح بـ٦ل ٓ ك، ًةلا السو  مؼ ن٨ ٓ  إلا 

 .مطان الن  ةياالٟن  ا م  ر  .1

 . املالبؽ  املٜط ؿ  ٗص ا مطاٟةا كالقيا ر  .2

ا دط الانك  جليٕ  .3  م٥اا السو .  مالقِا نِ ٛا النضؾ ٓ 

 .ٟل مط   نمي   ٓالن ٓل  ر م ٣  املص٤نض     ا٠ٜس ر  لق  .4

ثة   ق لاق الجييا ئدحي   ا   الا  يٟص ت كة   الينك   سآق ف  السو  دحس ئ ا   ٥ـٝ ٓل  ٤ل مسون  ٛنض  .5

   ٓل ٨ ال ت  ل٥  لق ال٠ي ك ذه ر 

 .ظو ض  املسوننح  املطض ت  نمي    .6

 .   مؼنـٜى السو ئ   أمط دا٠ل املطوى  ٓي ز  ٤ل مسين  يـ٦ن م  املطن    .7

  نمي.بـ٦ل  انٜطازر ع ض ٤ل مسون  محةنغ قبؽ  .8

 .ػةْن ق ت  ا٠ٜس ق ل ه  الجييا  الاِ ٛا ٟل ٤ل  ع ض ٤ل املؼ جح  مط  ٓل  ر .9

مطان املل دح  ذه  ك د  ، الٔ ه    ر سوننح ، ق ل ه  الجييا، إلا  س   داٜؼق الةي ن   الخ كا:  ٓل ض امل .11

    الٔلل مالة  لي ل ه .

  يـنةق   مٔسرنق مل ا دلطن  ى مسون   طى  ف  ؿأ  ًئا ٓع٨  ٣ا  ي   ئٙ مأمنض السو  ض  ق بـ٦ل   .11

 .ئك داق

ن   الايٜنوس الوسضر   املسوننح  ٓاسم   ا  ئ سآ   ف  السو  هس ٔي جا ٓئيق رٌ .12 هس  لدط رٌٔيل   م  ٟ 

 .الوسضر 

ٓل  ًةلا السو  ظو ض  اميةنػح  انٜطاز     نمي   لاأ٣س م  ػالماق الجييا  الاٜؼيا ٣ل  هن مص٤نض ف  الا٠ٌا  .13

   ةئٙ    م  جطاء ٓلل  ٠نك دق،  جا ٓئيق   الانٜطازر  ها ٢ هطض ٓل  املسون  م  مس  اليبؽ  شا رةح  ا. 7ٛ

                                                           
 .م  الةحا السون  املط٣عوا 21م ز    ( 91)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   33م ز   (   92)
 .44   ئ 23جطاءا  الخ كا بٔالج املسوننح   ضٓ   ه  الجييا ف  املناز م  الطابٕ إلا راِ  الالةحا السادئيا ف  ٛلئ    (   93)

   اٜص م   اجب دق الٌةلا.  جا ٓل  مأمنض  أمنض امل دي   دل   ٠ترقق لسضء الوطض املص٤نض   جا ٓل  املأمنض ٣ا

نق  ف  ق لا    ٗصاء ٓل  قؼا ق لاق الجييا.    اٜص م   اجب دق الٌةلا ٛيل   ذم دأس ل مٔ مئا  السو  

لئسون  ق ت  ا  رـ٥يل لواا لئاِط في  الٌبي   مس ط ال٠ؼ  ئمط رحّٜ ٓل  رنكي   الٌةلا  طجٕ ر 

 الانكي  . 

لئسون   الٌبيػل ء املسوننح  الص   دئ٘نا الؼاح  ق ت  ا  ٓطه   ٓل  مس ط ال٠ؼ      ةئٙ مأمنض الئيل     .14

ال ز ر٠س ط ػقه  ق ت  ا  ن٠ئ    نق ال راٜص ال٠ٔن ا ف  الئيل ن   ٓل  الطج ٨ الص    قي   ٓلنمي    و  ئآل

 (. 1الٔلط الؼاح  )ػإا٨ ٟض    ةئ٘ن  م 

  ٠نك ًةلا السو  د٥ا دا ر٠طوط ٓ  ئك دا  ى مسون  ف  الي ال  الا ليا:  .15

 .زاض  السو ئٓطن ٓئيق املسون  م  دال٨  -

 .ك دا داٜؼق ف  الٔي ز ؿ هس إلا  -

 . ثا ء مط ضن ٓل  املسوننح  -

ٝ ن٠ل املسون  ٓل  ر٠طوط الٌةلا دذئن املسون  م  ف    و  ئ ٥ـٝ ٓل  ٤ل مسون  ٟةل ن٠ئق  .16 ى  دط  رٟن

 املا ػةا ف  هصن الي لا. ل   نص ت دنػيئا الا٠   يـ٦ل دٌط ٓل  ق لاق  لق   مٔسرمطن 

ٕ ر٠طوط  .17 نق  ف  ق لا  د ضجي   مؼنـٜى ئى مسون  ن٠ئق  اٟاون ق لا  ئشاالٌةيا دللليا السون   إلزاض  ٛط

.   لإلزاض ل   اناٛط ٓالجق دلؼنـٜى السو    الٌةيا ر٠طوط م  رطان ما ػة  

ئيق  ٥ـٝ الٌةلا ٓل  املسون  ٟةل إلا  .18 اٟاون  ئشااملؼنـٜي   الخ ضجيا   قس   ئ داضػ لق   أمط  ٛطاج ٓاق ٓ 

،    تي    مٔسرلطن نق مل ا د نق اؿنةق    ش وق. ف  ق لا  كسٟ ةق  م    قس  ل  يؼائلق  ق لاق شل٧ ف  ق لا 

    املؼنـٜى الخ كا دصل٧. ئ جا ٓئيق  ضػ لق 

. ٟ  تي   ٥ـٝ ٓل  جليٕ الٔ مئح  د لسو  بـ٦ل   جا ٓل  ًةلا السو   .19  ٤ل دلؼا ٓـط  نم  

 ػ غ.  ف  السون  ال ت للؽ ٛيه  كيس   م  ر   ٠نك داأز ا ٓلل الليس   ف  ق لا ر٘يا الليس    .21

ا ف  زٛ  الو ا ف  م٠بر  ٗحر م٠بر  السو   جا ٓئيق رحطوط ؿ  ز  ٛ    م  ٟةل  شا ئف  ق لا ٛ    املسون   .21 ٗض

 .   م٥اا الجيا لليلن٨ ٓل  رلطوح زٛ ئًةلا السو  ر٠سك 

   ٥ـٝ  ف  ؿأ  ٣يٜيا مٔ مئا املسوننح   مٔلـ ه ، ٓل  ًةلا السو   1998لؼاا  691ًة٠   لئ٠طاض ٟض   .22

 .نه  را ػا ق ل ه  الجييا ٗص ا لئاأ٣س م   ٓل  م   ٠سك لئلسوننح  املطض ت م  

ًة ء  ظاض  الجيا لئ٠ي ك دل  مق  ول٥     قسنق ر٘يا ًةلا السو ،  ذٌط املأمنض  وا  اناساا  ف  ق لا 

   ئ . ال  ٦ئٝ د ليونض قنا٨ املؼاعوئا دحي   ا  ئداٖل ملليا السون اػاسٓ ء ًةلا  ظاض  الجيا مة ؿط  ف  ر 

 ال ف  الي ال  املؼاعوئا.  ئالسو  ف     ك الٌٔال  الطػليا 

   ةئٙ مأمنض الئيل   اػل ء املسوننح  الص   دئ٘نا الؼاح  ق ت  ا  ٓطه   ٓل  مس ط ال٠ؼ  الٌبت  

ال ز ر٠س ط ػقه  ق ت  ا  ن٠ئ    لئيل ن   ٓل  الطج ٨ نق ال راٜص ال٠ٔن ا ف  ا قي   ،    و  ٓلنمىئلئسون  آل

 (. 1الص    ةئ٘ن  م  الٔلط الؼاح  )غ
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   ر٠طوط املة زض  امللطوا للي٠ٞن ئًاْل ٓل  زضاػا ما٦ مئا قن٨ الجيا ف  السو   طج  الطجْن لإل 

 . (94)الصخليا بٔانا : الجيا في  ون  ملط: دح  ميسا ي ٓ  محسزا  الجيا زادل ٓ ل  السون  امل٘ئ١

في ادال ك رق ئه ٛا ئ   ادال كق في ٛحم الٌٔ ك الصر  طز ئ   ئ    الليس   ًةلا السو  

  ف   ف  ق لا ر٘يلةق  الليس يٓل ٨   ٠نك الٌةلا دأزاء  كي نا رج ع  الٌةيا.  السوا ء،  ٠يس  ول كٚط رز وا

 . كيس يالسون  ال ت للؽ ذه  

 

ار  .25 ي  ي 
ٍاح  ُ  ٘ٔ

ظ  ت  ىاعد أل
ً  ٓا الن  ح

ٖ؟  الص ٍى اُسح 
د الدح   فن 

 ساْ املسون   ا  قئ١ ؿٔطن، اػاحل مق د مل ء الؼ د   الل دن ،  دال٨ مس  ئ سآق.  ا   هٕ بٔس ئٓاس 

دط،  ال را  ظو ضرق. ف  ك دالل   للؽ لق   : ئلل،  ذائٍ دأى مسون    11ملس   اللخيشل٧ املسون  رحن الاداة ض 

نٚ ٓل  ق لاق الجييا. بٔس ان ه ء  ٤    ئشا   ٓابرن. ئ   ك،  ا٠ل  11الجج  جا ئجطاء الٜحنق  الاح ليل الٌةيا لئٟن

 . (95)اللخي ليل  ، ٛ ن مؼن نت م  مس  الاداة ض  ٓلنمياملسون  ما٠ن٨ م   و  

 

ق٘  ا  ٓا اٌ .26 ب  ي  راءات  أل اج  د  ٘  ا  ي  ي   اص 
 
 و ا

 
ب  ا حدعي 

 
  ا

 
مرط ي ٖ ي  ىب  سح 

ٔل
 ؟ معد  ا

  دأمطان مٔس ا  ا   هٔ   في ٓا دط ٓع٨  را  ما بٔ ه  دلٜا ز ضوا م  دال٨  ًة ء ن السوا ء املل د

،  ٠نك مأمنض السو  ئ  مٔس   ى مسون  دلطن  ك دا ئاؿنةق  ئشاالسو ،   ًة ء الولٔي   رهئيا.  ك داق ٛٔئي  

جطاءا  الٟن ةيا  الٔالجيا رذ ش ٤ ٛا إلا ئنف الجيا امخام ق ت  ا  زاض  الٌةيا دللليا السون   مٜدادٌ ض إلا 

ن ه ء  ق ت   نميدٌ ض بـ٦ل دط،  ا  ش٣ط شل٧ ف  إلا فم   و   ٤   ما٠نال   ئشادطو . لليٜ َ ٓل  قي رق  صيا آ 

 الـٜ ء م  املطن. 

 اةه  مٔ مئا د كا د لنؼاملسوننح  دأم ٣  ماٜلئا  را  مٔ مئ  د قي ا  ٓع٨ املل ا دأمطان مٔس ا ٓ  

ا ال ت  96املسوننح  لة قي مٜط ؿ   ٗحر امخللا    ا      ال٘صاء،  الانك،  الٓط  ا  رذلم ل   ئ  ا  رٌ حر ال٘ٛط

. ف  ق لا ٛ    اللخيك دا  وا   هٕ املسوننح  ذه   ٤ل م  ٤   لق ارل ٨ د مل٦   املن نء رحن الحوط ٛيه  إلا  نقسث

ح  ن٠ل ج   امل مسون ، ال  ل٥  مٌئ٠    ج ا دل  ا  السٛ  ف  م٠بر  الو ا ال ت قلئن ٛيه    ىمٔس ا  دأمطاناٛن

 الٛن  . 

 

ي حاُ٘   .27
ٕى ع  ـ مـ ٓسح  ب  ي  راء أل ٌاج   ٓا ا

 
ي ٖ ا ي  ٘ ب   ب 

 
ش ا رادي  ٕ الحي 

ق  ٌات  راء كا   ا ً  ج  ن  دب 
 
ا ؟  ب   ٘  والصحي 

 ٘
ضي 
ن  ٘ اُن  ر حاُي  ص   ن 

  ها ٢  شا رةح  اػالماق الجييا  الاٜؼيا. ٛٓل  ًةلا السو  ظو ض  اميةنػح  انٜطاز     نمي   لاأ٣س م  

   ةئٙ املأمنض ٣ا دي   دل   ٠ترقق    م  جطاء ٓلل  ٠نك دق،  جا ٓئيق   الانٜطازرهطض ٓل  املسون  م  مس  اليبؽ 

   اٜص م   اجب دق  لسضء الوطض املص٤نض   جا ٓل  مأمنض ا   اٜص م   اجب دق الٌةلا.  جا ٓل  مأمنض السو  
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 م  الالةحا السادئيا لئسون   45امل ز   (   95)
 م  الالةحا السادئيا لئسون   48،49، 47، 46مناز  ( 96)

نق رحّٜ ٓل  رنكي   الٌةلا  طجٕ    ٗصاء ٓل  قؼا ق لاق الجييا. ف  ق لا  ٛيل   ذم دأس ل مٔ مئا الٌةلا 

 لئسون  ق ت  ا  رـ٥يل لواا لئاِط في الانكي  . الٌبي   مس ط ال٠ؼ  ئمط ر 

 

ي ٖ  .28 ضاح  رر ُٔل
اّ المق  ؾ  آا اُت  د  ؟  ا   ٘ ِي 

ىاٗ العن 
ي م 
َِ ع 

ىد ح  ي ٖ وح  ي   ب 

ٛحي  ئطن رمط ٓل  مس ط ال٠ؼ   ،مسون  مح٦نك ٓئيق نه ةي     رل٠ٔئيا رةح   جنز دئل ف  ال٠ن  ائشا 

 . (97)نق مذال ٓئ٠ي    ارضب  ئشا ساْ لق ف  املؼنـٜى ئمط  كساض ئلئسون  لئٜحم.  ةئٙ الا ةا الٔ ك دحي   ا   الٌبي

ق٦ ك الل زض  هسه  امي٦نك ٓئيه  الص   يؼاأنٜن  ر   قس   اميةنػح  اقاي ًي     قسنق اكلا  ف  ق لا 

   املؼنـٜى ئ  رأمط دا٠ئق  رذٌط الاي دا امخالا  ل    ٠ٓليك داق دلطن ئ  اؿنةق ف   دذئل ف  ٟناه  ال٠ٔئيا 

 .  ٣ا دي  

ضػ ٨ مٔ   ًٜئ   قي   ا  رؼئيلق ئ سآ   ف  مؼنـٜى الامطان ال٠ٔئيا ال  ا  ئر   ئشاد لنؼةا لئلسوننا، 

م  دال٨ مح ّٛ الو ا  املالجئ  قس   ئم  شل٧،  ا  ئضػ ل     قسى  ٟ ضا  ف  ق لا ٓسك رناٛط ر  قس   ديق     ئ

 امخالا. 
 

اّ؟ ا  ٓا اٌ .29 ر  ً الخ 
مرض  اع٘  ي  راءات  الح   ج 

الٌةيا  إلازاض    ئزاض  السو  رحطوط ر٠طوط  ئضػ لق ئاملسوننح  د لوعاك،  جا ٓل    قساؿنةق ئك دا  ئشا

 . (98)دللليا السون  

زاض  ٓابر السون  امللي١  وا  رٔيح  م  ٟةل مؼ ٓس النظوط ئدطى، ران   ئزاض  مؼألط  الوصاك  م  ن قيا 

حر كٚط ر  .  ا  كٚط ال٘صاء الل٠ٌ ْ ملليا السون  قطاػا املسوننح   وا  رٛن ظك ل   ال ز وا  الالطوى نه ضا   ليال 

السون  ٛيل   ذم الوعاءا   العو ضا   املطاػئا.  ٓل  قؼ ا ملليا السون   وٌة١ ٓئيه  الاِ ك امل٠طض ف 

 ٓل ٨ ال ت رنا ػا مٕ ق ل ه . املسوننح  ال٠ زضو  ٓل  الٔلل،  ٠طض ل   ر 

 

ي حاُ٘  ا  ٓا اٌ .30
ررٗ  ع 

راءات  المق   ج 
 
 ا

 
مرط ٕى ٓا مغات  ي  هددٕ ٓسح  ر ي  ؾت  ٘؟  خ  اب   حي 

   ٤   مل د   دلطن  هسز ق لاق الجييا  ئشا جنظ رأجيل راٜيص ال٠ٔن ا ٓل  امي٦نك ٓئيق ب٠ٔن ا ػ لةا لليطوا 

   هسزن د لعوع ال٥ل   ا  ٓطهق ٓل  مس ط ال٠ؼ   ى مح٦نك ٓئيق  ٦ن  ق مل ملطن  هسز قي رق  .(99)قي رق للخٌط

ٛطاج ٛطاج ٓاق. م  لق ػئٌا آال ز إلا م٦ نيا إلا ئ الاِط ف   الـط يالٌبت ف  السون .  ا  ٛحلق م  ج نا الٌةلا 

زاض   الاي دا امخالا قي  ظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  بٔس منا٠ٛا الا ةا الٔ ك.  ا  ئدٌ ض ج ا إلا هن مؼ ٓس الن 

طػل ا   ملليا السون    ؿ ط ا  رنٟيٕ ال٥ـٝ الٌبت ٓئيق ٤ل ػاا   . (111)هل  ر٠طوط   

                                                           
 م  الةحا راِي  السون   52، 51، 51م  ٟ نن  راِي  السون   املناز  35راِ  امل ز   ( 97)
 السادئيا لئسون . م  الالةحا 57   ئ 53املناز   ( 98)
 .م  الأئيل   الٔ ما لئاي د   1462م  ٟ نن  الاجطاءا  الوا ةيا  امل ز   486امل ز   (   99)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   36مل ز   ( 111)
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   ر٠طوط املة زض  امللطوا للي٠ٞن ئًاْل ٓل  زضاػا ما٦ مئا قن٨ الجيا ف  السو   طج  الطجْن لإل 

 . (94)الصخليا بٔانا : الجيا في  ون  ملط: دح  ميسا ي ٓ  محسزا  الجيا زادل ٓ ل  السون  امل٘ئ١

في ادال ك رق ئه ٛا ئ   ادال كق في ٛحم الٌٔ ك الصر  طز ئ   ئ    الليس   ًةلا السو  

  ف   ف  ق لا ر٘يلةق  الليس يٓل ٨   ٠نك الٌةلا دأزاء  كي نا رج ع  الٌةيا.  السوا ء،  ٠يس  ول كٚط رز وا

 . كيس يالسون  ال ت للؽ ذه  

 

ار  .25 ي  ي 
ٍاح  ُ  ٘ٔ

ظ  ت  ىاعد أل
ً  ٓا الن  ح

ٖ؟  الص ٍى اُسح 
د الدح   فن 

 ساْ املسون   ا  قئ١ ؿٔطن، اػاحل مق د مل ء الؼ د   الل دن ،  دال٨ مس  ئ سآق.  ا   هٕ بٔس ئٓاس 

دط،  ال را  ظو ضرق. ف  ك دالل   للؽ لق   : ئلل،  ذائٍ دأى مسون    11ملس   اللخيشل٧ املسون  رحن الاداة ض 

نٚ ٓل  ق لاق الجييا. بٔس ان ه ء  ٤    ئشا   ٓابرن. ئ   ك،  ا٠ل  11الجج  جا ئجطاء الٜحنق  الاح ليل الٌةيا لئٟن

 . (95)اللخي ليل  ، ٛ ن مؼن نت م  مس  الاداة ض  ٓلنمياملسون  ما٠ن٨ م   و  

 

ق٘  ا  ٓا اٌ .26 ب  ي  راءات  أل اج  د  ٘  ا  ي  ي   اص 
 
 و ا

 
ب  ا حدعي 

 
  ا

 
مرط ي ٖ ي  ىب  سح 

ٔل
 ؟ معد  ا

  دأمطان مٔس ا  ا   هٔ   في ٓا دط ٓع٨  را  ما بٔ ه  دلٜا ز ضوا م  دال٨  ًة ء ن السوا ء املل د

،  ٠نك مأمنض السو  ئ  مٔس   ى مسون  دلطن  ك دا ئاؿنةق  ئشاالسو ،   ًة ء الولٔي   رهئيا.  ك داق ٛٔئي  

جطاءا  الٟن ةيا  الٔالجيا رذ ش ٤ ٛا إلا ئنف الجيا امخام ق ت  ا  زاض  الٌةيا دللليا السون   مٜدادٌ ض إلا 

ن ه ء  ق ت   نميدٌ ض بـ٦ل دط،  ا  ش٣ط شل٧ ف  إلا فم   و   ٤   ما٠نال   ئشادطو . لليٜ َ ٓل  قي رق  صيا آ 

 الـٜ ء م  املطن. 

 اةه  مٔ مئا د كا د لنؼاملسوننح  دأم ٣  ماٜلئا  را  مٔ مئ  د قي ا  ٓع٨ املل ا دأمطان مٔس ا ٓ  

ا ال ت  96املسوننح  لة قي مٜط ؿ   ٗحر امخللا    ا      ال٘صاء،  الانك،  الٓط  ا  رذلم ل   ئ  ا  رٌ حر ال٘ٛط

. ف  ق لا ٛ    اللخيك دا  وا   هٕ املسوننح  ذه   ٤ل م  ٤   لق ارل ٨ د مل٦   املن نء رحن الحوط ٛيه  إلا  نقسث

ح  ن٠ل ج   امل مسون ، ال  ل٥  مٌئ٠    ج ا دل  ا  السٛ  ف  م٠بر  الو ا ال ت قلئن ٛيه    ىمٔس ا  دأمطاناٛن

 الٛن  . 

 

ي حاُ٘   .27
ٕى ع  ـ مـ ٓسح  ب  ي  راء أل ٌاج   ٓا ا

 
ي ٖ ا ي  ٘ ب   ب 

 
ش ا رادي  ٕ الحي 

ق  ٌات  راء كا   ا ً  ج  ن  دب 
 
ا ؟  ب   ٘  والصحي 

 ٘
ضي 
ن  ٘ اُن  ر حاُي  ص   ن 

  ها ٢  شا رةح  اػالماق الجييا  الاٜؼيا. ٛٓل  ًةلا السو  ظو ض  اميةنػح  انٜطاز     نمي   لاأ٣س م  

   ةئٙ املأمنض ٣ا دي   دل   ٠ترقق    م  جطاء ٓلل  ٠نك دق،  جا ٓئيق   الانٜطازرهطض ٓل  املسون  م  مس  اليبؽ 

   اٜص م   اجب دق  لسضء الوطض املص٤نض   جا ٓل  مأمنض ا   اٜص م   اجب دق الٌةلا.  جا ٓل  مأمنض السو  
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نق رحّٜ ٓل  رنكي   الٌةلا  طجٕ    ٗصاء ٓل  قؼا ق لاق الجييا. ف  ق لا  ٛيل   ذم دأس ل مٔ مئا الٌةلا 

 لئسون  ق ت  ا  رـ٥يل لواا لئاِط في الانكي  . الٌبي   مس ط ال٠ؼ  ئمط ر 

 

ي ٖ  .28 ضاح  رر ُٔل
اّ المق  ؾ  آا اُت  د  ؟  ا   ٘ ِي 

ىاٗ العن 
ي م 
َِ ع 

ىد ح  ي ٖ وح  ي   ب 

ٛحي  ئطن رمط ٓل  مس ط ال٠ؼ   ،مسون  مح٦نك ٓئيق نه ةي     رل٠ٔئيا رةح   جنز دئل ف  ال٠ن  ائشا 

 . (97)نق مذال ٓئ٠ي    ارضب  ئشا ساْ لق ف  املؼنـٜى ئمط  كساض ئلئسون  لئٜحم.  ةئٙ الا ةا الٔ ك دحي   ا   الٌبي

ق٦ ك الل زض  هسه  امي٦نك ٓئيه  الص   يؼاأنٜن  ر   قس   اميةنػح  اقاي ًي     قسنق اكلا  ف  ق لا 

   املؼنـٜى ئ  رأمط دا٠ئق  رذٌط الاي دا امخالا  ل    ٠ٓليك داق دلطن ئ  اؿنةق ف   دذئل ف  ٟناه  ال٠ٔئيا 

 .  ٣ا دي  

ضػ ٨ مٔ   ًٜئ   قي   ا  رؼئيلق ئ سآ   ف  مؼنـٜى الامطان ال٠ٔئيا ال  ا  ئر   ئشاد لنؼةا لئلسوننا، 

م  دال٨ مح ّٛ الو ا  املالجئ  قس   ئم  شل٧،  ا  ئضػ ل     قسى  ٟ ضا  ف  ق لا ٓسك رناٛط ر  قس   ديق     ئ

 امخالا. 
 

اّ؟ ا  ٓا اٌ .29 ر  ً الخ 
مرض  اع٘  ي  راءات  الح   ج 

الٌةيا  إلازاض    ئزاض  السو  رحطوط ر٠طوط  ئضػ لق ئاملسوننح  د لوعاك،  جا ٓل    قساؿنةق ئك دا  ئشا

 . (98)دللليا السون  

زاض  ٓابر السون  امللي١  وا  رٔيح  م  ٟةل مؼ ٓس النظوط ئدطى، ران   ئزاض  مؼألط  الوصاك  م  ن قيا 

حر كٚط ر  .  ا  كٚط ال٘صاء الل٠ٌ ْ ملليا السون  قطاػا املسوننح   وا  رٛن ظك ل   ال ز وا  الالطوى نه ضا   ليال 

السون  ٛيل   ذم الوعاءا   العو ضا   املطاػئا.  ٓل  قؼ ا ملليا السون   وٌة١ ٓئيه  الاِ ك امل٠طض ف 

 ٓل ٨ ال ت رنا ػا مٕ ق ل ه . املسوننح  ال٠ زضو  ٓل  الٔلل،  ٠طض ل   ر 

 

ي حاُ٘  ا  ٓا اٌ .30
ررٗ  ع 

راءات  المق   ج 
 
 ا

 
مرط ٕى ٓا مغات  ي  هددٕ ٓسح  ر ي  ؾت  ٘؟  خ  اب   حي 

   ٤   مل د   دلطن  هسز ق لاق الجييا  ئشا جنظ رأجيل راٜيص ال٠ٔن ا ٓل  امي٦نك ٓئيق ب٠ٔن ا ػ لةا لليطوا 

   هسزن د لعوع ال٥ل   ا  ٓطهق ٓل  مس ط ال٠ؼ   ى مح٦نك ٓئيق  ٦ن  ق مل ملطن  هسز قي رق  .(99)قي رق للخٌط

ٛطاج ٛطاج ٓاق. م  لق ػئٌا آال ز إلا م٦ نيا إلا ئ الاِط ف   الـط يالٌبت ف  السون .  ا  ٛحلق م  ج نا الٌةلا 

زاض   الاي دا امخالا قي  ظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  بٔس منا٠ٛا الا ةا الٔ ك.  ا  ئدٌ ض ج ا إلا هن مؼ ٓس الن 

طػل ا   ملليا السون    ؿ ط ا  رنٟيٕ ال٥ـٝ الٌبت ٓئيق ٤ل ػاا   . (111)هل  ر٠طوط   

                                                           
 م  الةحا راِي  السون   52، 51، 51م  ٟ نن  راِي  السون   املناز  35راِ  امل ز   ( 97)
 السادئيا لئسون . م  الالةحا 57   ئ 53املناز   ( 98)
 .م  الأئيل   الٔ ما لئاي د   1462م  ٟ نن  الاجطاءا  الوا ةيا  امل ز   486امل ز   (   99)
 .م  ٟ نن  راِي  السون   36مل ز   ( 111)
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اٟاط ت رمط شل٧.  جنظ ملؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  نسا مس ط  ئشاٛطاج ل٘ ء  مط إلا ئ جنظ 

 دآ زرق  ق لاق الجييا رؼلح  رةح   ئشاق ت  ا  ال٥ـٝ ٓ  املٜطج ٓاق.  الـط يال٠ؼ  الٌبت لئسون   الٌةلا 

و ه  د ضج السو  ٟس ظالن،  ا  شل٧ دأمط م  الا ةا الٔ ك.  ا  دل  املس  ال ت ٟ اللخيٛطاج ػة ا إلا     السو    ئ

 ٠ي  ف  زاةط ه .  ال ت  إلازاض    ئدٌ ض ج ا زٗحر محل ئٟ ماق  ئشآ زرق دأمط م  الا ةا الٔ ك ئكئيا.  ل٥  م  املس  ر 

هئق ق ت  ا   زاض  ال ت ر٠ي  ف  زاةط ه     زضجا الخٌنض ،  جا ئدٌ ض ج ا إلا ئ٤ نن ق لا املطوى رلل  ئشا

 .(111)دٌ ضه  ق ت  ٠نمنا دعو ضرقئ

 ˇ

                                                           
زاةط هجج   هئجق إلدٌجج ضه  دججصل٧ دجاٖل ج ججا إلازاض  ال جت ر٠ججي  فج  ئ جج  ئ  رةجج زض  شا دئ٘جن ق لججا املسجون  املججطوى زضججا الخٌججنض   ججا ٓلجج  ئزاض  السجو  ئ ( 111)

 .م  ٟ نن  راِي  السون   37ٛنضا   وإش  ل   دعو ضرق، م ز  

ايش صم الج   الق 

  ُ ضث 
ك  ُ  وانن  ًاعث 

ي  ٌاج  ُ  ا ي ٍ والرعات  ىت  سج 
ًل
ى ا عهي 

ف  ون  ن 
ك  ن   ي 

ب  والصحل  ٍُ .31 ٍات  واٌُي  مح 
ار ال حغ 

ي ٖ اصت  ضاح  ٘ ُٔل هْ؟ا َٙ ٖٓ المصرح ب 
راع 

ب  ف  ها وم  ِي  ٍاؿ ف  ؽ

ٓلجج  ن٠ٜجج ه  الخ كججا ال٥اججا، اموججال ،  الجججيٝ امللججط   اػاحوجج ضاليجج١ لئلح٦ججنك ٓئججيه   اميةنػججح  اقاي ًيجج   

 إلزاض  السو     رٜحم ال٥اا  الجيٝ  اموال  لئاأ٣س م  دئنه :  ٛة لا  ي 112رسا ل   زادل  ػناض السو 

 .مل  هن مذ لٝ لئاِ ك الٔ ك -

 .مل    حر الـٔنض    اليناغ -

 .مل   ذل د  م   ال٠ٔيس  -

يٕ  الخا  ٓل  ال٥اا  مجال   الجيٝ م   ٜيس املص٤نض  ٓالن.    ا  الاٟن

آججس املججص٤نض   و٦ججن  هججصا ملجج   حِججط ًةٔججق   ـججطن، ٠ن نججق رةججح  مذ لٜججا ال٥اججا  الجججيٝ  اموججال  لئ فجج  ق لججا 

 ٛيا  ئدٌ ض الو    امخالا  ملليا السون . 
 

ي الدراص٘   .32
ي ٖ ع  ضاح  ْ حو أل

ظ  ت  ل  ب  ْ؟ًن  قِي    واُب 

 (113)الؼجججججج   مججججججسى الاػججججججأساز  مججججججس  ال٠ٔن ججججججا مطآجججججج   ججججججا  رٔئججججججي  املسججججججوننح  دلةجججججج زض  مجججججج  ئزاض  السججججججو  مججججججٕ 

لئلؼج جح  مج  النؼج ء  الطجج ٨  زضاسج يم  هن مأئ١ دن ٠يجٝ املسجوننح ، رٔئجيل   مج  دجال٨  هجٕ مجا   د إله ٛا ئ   ٤ل 

 جج  شلجج٧ ئ ـجج ء م٥اةجج   فجج  ٤ججل  ججو  ذهجج  ٣اججا ٓئليججا، ز نيججا،  مجج  ئدئيججا   ظوججط الترديججا  الأئججي ، اد لأجج    مجج  دججح   ظوججط الس

ن ٛطاٗ  ، الؼل   ل   داأز ا الاماح ن   دل٠ ض اللو    رؼ يل الاػاص٤ ض  .  (114)لـ٘ل ٟ 
 

ٖ؟  .33 َ اُسح 
٘  داح  ي  ن  ر الدب  قائ 

ارص٘  اُش  ا فٖ ٔم  ٓاد 

  الالةحجججا السادئيجججا رجججاِ   (115)زاء الٜجججطاةى الس نيجججا  ججججنز  آجججّ ليحججج  املسجججوننح  ٓلجج  ئزاض  السجججو  ر٥ٜججل 

قي  املاني دق "املـ ض٣ا الط قيجا  ال٥ٜطوجا مجٕ ئزاض  السجو  فج  مٔ لوجا  الس نيرٜليال  شل٧ ف  ز ض النآّ   ٣ثربـ٦ل 

سك الاػا٠ ما" ليح  ٨ ئكال  ق لق   هص ةق.  الصر   ع ض املسون   "  لق (116)نٜنغ الجتالء  "ي٘ئا ٓئيق الـص ش ٓ 

جج   ليوججنض  ّ مججط  ٤ججل ر  ججا  راِججي  مجلٓن ز ججى. د لنؼججةا لئعوجج ضا ، يؼججلح ل٠ؼججلؽ  ػججةْن ٣حججس زض غ الججٓن

ٓيجج زه   يؼجلح ل جج  دناج  ٨ ال٠ط جج   الجصى  حوججطن ل ج .  ولججط   داجج ء ً ةٜاجق مجج  املسجوننح  فجج  ٤جل ٓيججس مج    اقجس دعوج ض  

                                                           
 م  الالةحا السادئيا لئسون   15امل ز   ( 112)
 م  ٟ نن  راِي  السون   31ا    28املناز م  ( 113)
ججج   ( 114) نجججق  جججا   هجججٕ مجججا   راٜجججصن  ظاض  الترديجججا  الأئجججي  اٛ فججج  ؿجججأ  مجججا   رٔئجججي   ر ٠يجججٝ املسجججوننح ، 1972لؼجججاا  1127ًة٠ججج   ل٠جججطاض  ظوجججط السادئيجججا ٟض

 . ف  ؿأ  محن رميا  رٔئي  ال٥ة ض 1991لؼاا  8ف  ؿأ  رٔئي  ال٥ة ض  محن رميا امل ؼنةس٨ د ل٠ نن  ٟض   1971لؼاا  67راٜيصا  لئ٠ نن  ٟض  
 م  ٟ نن  راِي  السون   32امل ز    ( 115)
 م  الالةحا السادئيا لئسون   23ق ت  21 املناز م  ( 116)



ون( �ي و�ف
ا�ف ارون �ة �ش

حد�ة )م�امون - م��ة
لم�ة

موع�ة ا لم�ج
ا

37

اٟاط ت رمط شل٧.  جنظ ملؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  نسا مس ط  ئشاٛطاج ل٘ ء  مط إلا ئ جنظ 

 دآ زرق  ق لاق الجييا رؼلح  رةح   ئشاق ت  ا  ال٥ـٝ ٓ  املٜطج ٓاق.  الـط يال٠ؼ  الٌبت لئسون   الٌةلا 

و ه  د ضج السو  ٟس ظالن،  ا  شل٧ دأمط م  الا ةا الٔ ك.  ا  دل  املس  ال ت ٟ اللخيٛطاج ػة ا إلا     السو    ئ

 ٠ي  ف  زاةط ه .  ال ت  إلازاض    ئدٌ ض ج ا زٗحر محل ئٟ ماق  ئشآ زرق دأمط م  الا ةا الٔ ك ئكئيا.  ل٥  م  املس  ر 

هئق ق ت  ا   زاض  ال ت ر٠ي  ف  زاةط ه     زضجا الخٌنض ،  جا ئدٌ ض ج ا إلا ئ٤ نن ق لا املطوى رلل  ئشا

 .(111)دٌ ضه  ق ت  ٠نمنا دعو ضرقئ
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 ا  د كجا ٣لج   ر٠اوجيق  فج    ئلجيهدا ء الس  نا اليهنز ا دنا  ٨  ًٔلا ال٦ ؿحر ال جت رجطز ئالجيه  مج  الي د مذ نجا  رؼجئ   

 .  (117)الـٔ ةط
 

ُي؟  .34 ْ د 
ظ  ت  ل  ب  ؟ ًن  ٕى سح  ُٔل

  ٘ ضي 
ن  ٘  واُن  ٔافي  ي  ٌاح  ق٘  ُلحاُ٘  ا اب  اى ٓي   َٙ ٙي 

  نٜس ي.  اجال  ي ئدل تي   ٦ن  لئلسون   ر٥ٜل نٜؽ امل ز  ػ د٠ا الص٣ط 

 نـجججأ ل٦جججل مسجججون   جججول دجججق ر٠طوجججط ؿججج مل ٓججج  ق لاجججق الاجال ٓيجججا  الاٜؼجججيا فججج  ئًججج ض مججج  الؼجججطوا الا مجججا،  جججا  

  الانا٦جج غ.  ججاحّٜ ذهججصا الةحجج  فجج  اػججال ضا  د كججا. الخسمججا الاجال ٓيججا فجج  السججو  هجج  مجج  راججن    ضكججس ٛيهجج  الاحؼجج  

دلججج ةيح  الاجالججج ٓيح  زاض  هجججصن الخسمجججا  ٟجججسك إلا مجججنض الخ كجججا د لي لجججا الاٜؼجججيا  الاجال ٓيجججا لئلسجججون ،  اجججن   ئ٤جججل ر 

 ٓل ٨ الا ليا: نق  ٠نك د   ئدحي  

 .ؿطاٚ ٓل  الٔلل الاجال   الانؼي١  إلا  -

ل ٨ إلا  - ةئا الٔلل املٌئن ا. ال٠ي ك دةٔى ٓر  دل تى الاجال    ٓل  قؼا الي جا ً 

 ف  الوس ٨ الا   :  دل تى الاجال     الاٜس ت ٓل  الاحن املةح رذائٝ امل  ك م  دح  إلا  -

 

 

 

                                                           
   دا ء ً ةٜاق م  املسوننح  ف  ٤ل ٓيس م   ٓي زه   يؼلح ل   دنا  ٨ الصى  حوطن ل   يؼلح ل٠ؼلؽ  اقس دعو ض  الةحا:  م  74 م ز  (117)

  رؼئ  ئليه  ف    انيه  الخ كا ٣ل  ر٠اويق ؿطئ ه  اػطاةئيح  ف   ٓي زه  دنا  ٨  ًٔلا ال٦ ؿحر ال ت رطز ئليه  م  الي د مذ ن ولط  لإل 

 لاخصائى الىفس  

زضاػا شخليا املسون  زضاػا 
 ٤ مئا

سضارق امخائٜا   ٟي غ ش٤ ةق ٟ 

ا مينلق  ارج ه رق  ال٥ـٝ ٓ   مٔٛط
 الاناح  الانٜٔ ليا  املعاجيا ٓاسن

ضػ  ػي ػا لخٌا املٔ مئا  الٔالج 
 الانجيق دل  ٛيه  الانجيق لئا قيا 

 امل ايا ال ت  للب ل   املسون  

 إلادل ةيح  الاجال ٓيح 

 ئدل تى اجال    ا  ا٣ثر لةح  الي ال 

 ئدل تى اجال    لئٔلل مٕ الول ٓ  

ئدل تى اجال    لئٓط  ا الخ ضجيا ٓ  ًطو١ 
 الارل ٨ د ل ي     املإػؼ   امخائٜا 

صم انضادس  الق 

ىرهى ج   
ي ٍ وا ىت  سج 

ًل
م ا ث 

ع  ش   ت 
ج ز  رأهيجل املسجون   ؿج٘ل  (118)قيج  ر  ِج الٔلل زادجل السجو  لجق كجٜا ٠ٓ ديجا فج  مٔ ل٥اجق   وج    ػجيئا إٓل

اق  اػا٘ال٨ ً ٟاق ٛيل   أٜق  رأهيئق ليي رق م  بٔس الخط ج م  السو .   ٟ 
 

35.  َ
ق  ٘  ُِش  ىٓي  ررٗ  لك ٓا عدد اُضافات  اُي 

ه  َ ٖٓالمق  ِي  َ؟ ْ ب  حكْ ف
ق   اُش 

 ػ ٓ    شل٧ د لنؼةا لئلح٦نك ٓئيه :   8ٓل  ػ ٓ    نمي    ال رعوس  6ر٠ل ٓ   ػ ٓ   الٔلل ال  جا الا

 ز    املإ س د لسو  املـس -

 د لسو  مٕ الـ٘ل  -

 اليبؽ مٕ الـ٘ل  -

مجٕ الـج٘ل، اليجبؽ مجٕ الـج٘ل(  وجا    املإ س، د لسو   ٓالن )د لسو  املـسز  رٔلل ال الث الٜ    املص٤نض  

  .(119)ٓل ٨ ال ت  ٦ئٝ ذه  املسون   يؼاح١ ٓقه   جط د٠طاض م  مس ط ملليا السون  رحس س ر 

 جج ك الولٔججا. فجج   ٓيجج زه  الس نيججا(    ٓيجج ز الطػججليا )ل٘حججر املؼججئلح  فجج  ال  جججنظ رـجج٘يل املؼجج جح  املٔايججح  فجج  ر 

 جججسآ   فججج  ئ   جججا   مججج ٣  بٔيجججس  ٓججج  السجججو ، ٛيججججنظ   ججج  ئٓلججج ٨ ٓ مجججا راٌئجججا ن٠ئ ججج     رججج  رـججج٘يل املؼججج جح  فججج   ق لجججا 

اججا داجج ءا  ٓلجج  ٟججطاض  لججسضن مؼجج ٓس  ظوججط السادئيججا ل٠ٌجج ْ ملججليا السججون . رٌةجج١  مٔؼجج٥طا  ليئيججا  شا  فجج  ئ   ججون  مٟإ

 .(111)ا  م  قي  الاِ ك  ال٘صاء  منآيس الٔلل  الجيوالي لا نٜؽ ال٠نآس املٌة٠ا ف  الس نهص

سضرق  ق لاق  الصررـ٥يل لواا داحس س الٔلل  ا    ا ػا ٤ل مسون  دلطآ   "دبررق  اػأسازن  مينلق ٟ 

ا م    اللواا م :  ن". ر٦ن  هص(111)جئ    مس  ال٠ٔن ا الجييا  الاجال ٓيا  نْن الوطولا ال ت ٟٓن

 .  م   الةق م  هة ي السو  مس ط    مأمنض السو   -

 ًةلا  -

  ياجال    دل تي -

  ٛنيم اسغ    مـٚط  -

    م   طى الاػأ نا دذبر ه .ئئه ٛا  -
 

ىصي ٖ  .36 محي 
ل
َ ا ي 

ق  ش  ىر  ب  ح  ً  َٙ ب  اط ي  ؼ؟  احي  ضت  ش اُي  الحي  هْ ب  ِي  محٌّى ف
ل
 وا

ةجججنا فججج  الٔلجججل، ٛيججججنظ  ئشا. ل٥ججج  112 امي٦جججنك ٓئجججيه  دججج ليبؽ البؼجججيٍ اقايججج ًيحِجججط رـججج٘يل اميةنػجججح    ٗض

لججج ٨ املأئ٠ججا  ٓئجججيه  دجج ليبؽ البؼججيٍ  نكشلجج٧.  ل٥جج  ر٦ئيججٝ امي٦جج ٗججٛط    وججججنظ دناِيججٝ   اميةنػججح  اقاي ًيجج   د ٓ 

                                                           
لج ٨  16امل ز  ٟض   ( 118) م  ٟ نن  ال٠ٔن   : "٠ٓن ا السو  ه   هٕ امي٦جنك ٓئيجق فج   قجس السجون  الٔلنميجا  رـج٘ئيق زادجل السجو   د ضججق فج  الٓا

 .ال ت رٔيقه  الي٦نما املس  امي٦نك ذه  ٓئيق"
لجج ٨، مجج  الالةحججا السادئيججا ال٠نآججس الخ كججا د لٔلججل زادججل السججو  مجج  قيجج  ر  12  جج ئ  جج  رججاِ  املججناز مجج  ر  ( 119) جججنض  ٣يٜيججا الالججٚط ٛيهجج ، نججْن ٓر

 الخ
 .م  ٟ نن  راِي  السون   22امل ز   ( 111)
 .الةحا السادئيا لئسون  الم   9م ز   ( 111)
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 ا  د كجا ٣لج   ر٠اوجيق  فج    ئلجيهدا ء الس  نا اليهنز ا دنا  ٨  ًٔلا ال٦ ؿحر ال جت رجطز ئالجيه  مج  الي د مذ نجا  رؼجئ   

 .  (117)الـٔ ةط
 

ُي؟  .34 ْ د 
ظ  ت  ل  ب  ؟ ًن  ٕى سح  ُٔل

  ٘ ضي 
ن  ٘  واُن  ٔافي  ي  ٌاح  ق٘  ُلحاُ٘  ا اب  اى ٓي   َٙ ٙي 

  نٜس ي.  اجال  ي ئدل تي   ٦ن  لئلسون   ر٥ٜل نٜؽ امل ز  ػ د٠ا الص٣ط 

 نـجججأ ل٦جججل مسجججون   جججول دجججق ر٠طوجججط ؿججج مل ٓججج  ق لاجججق الاجال ٓيجججا  الاٜؼجججيا فججج  ئًججج ض مججج  الؼجججطوا الا مجججا،  جججا  

  الانا٦جج غ.  ججاحّٜ ذهججصا الةحجج  فجج  اػججال ضا  د كججا. الخسمججا الاجال ٓيججا فجج  السججو  هجج  مجج  راججن    ضكججس ٛيهجج  الاحؼجج  

دلججج ةيح  الاجالججج ٓيح  زاض  هجججصن الخسمجججا  ٟجججسك إلا مجججنض الخ كجججا د لي لجججا الاٜؼجججيا  الاجال ٓيجججا لئلسجججون ،  اجججن   ئ٤جججل ر 

 ٓل ٨ الا ليا: نق  ٠نك د   ئدحي  

 .ؿطاٚ ٓل  الٔلل الاجال   الانؼي١  إلا  -

ل ٨ إلا  - ةئا الٔلل املٌئن ا. ال٠ي ك دةٔى ٓر  دل تى الاجال    ٓل  قؼا الي جا ً 

 ف  الوس ٨ الا   :  دل تى الاجال     الاٜس ت ٓل  الاحن املةح رذائٝ امل  ك م  دح  إلا  -

 

 

 

                                                           
   دا ء ً ةٜاق م  املسوننح  ف  ٤ل ٓيس م   ٓي زه   يؼلح ل   دنا  ٨ الصى  حوطن ل   يؼلح ل٠ؼلؽ  اقس دعو ض  الةحا:  م  74 م ز  (117)

  رؼئ  ئليه  ف    انيه  الخ كا ٣ل  ر٠اويق ؿطئ ه  اػطاةئيح  ف   ٓي زه  دنا  ٨  ًٔلا ال٦ ؿحر ال ت رطز ئليه  م  الي د مذ ن ولط  لإل 

 لاخصائى الىفس  

زضاػا شخليا املسون  زضاػا 
 ٤ مئا

سضارق امخائٜا   ٟي غ ش٤ ةق ٟ 

ا مينلق  ارج ه رق  ال٥ـٝ ٓ   مٔٛط
 الاناح  الانٜٔ ليا  املعاجيا ٓاسن

ضػ  ػي ػا لخٌا املٔ مئا  الٔالج 
 الانجيق دل  ٛيه  الانجيق لئا قيا 

 امل ايا ال ت  للب ل   املسون  

 إلادل ةيح  الاجال ٓيح 

 ئدل تى اجال    ا  ا٣ثر لةح  الي ال 

 ئدل تى اجال    لئٔلل مٕ الول ٓ  

ئدل تى اجال    لئٓط  ا الخ ضجيا ٓ  ًطو١ 
 الارل ٨ د ل ي     املإػؼ   امخائٜا 

صم انضادس  الق 

ىرهى ج   
ي ٍ وا ىت  سج 

ًل
م ا ث 

ع  ش   ت 
ج ز  رأهيجل املسجون   ؿج٘ل  (118)قيج  ر  ِج الٔلل زادجل السجو  لجق كجٜا ٠ٓ ديجا فج  مٔ ل٥اجق   وج    ػجيئا إٓل

اق  اػا٘ال٨ ً ٟاق ٛيل   أٜق  رأهيئق ليي رق م  بٔس الخط ج م  السو .   ٟ 
 

35.  َ
ق  ٘  ُِش  ىٓي  ررٗ  لك ٓا عدد اُضافات  اُي 

ه  َ ٖٓالمق  ِي  َ؟ ْ ب  حكْ ف
ق   اُش 

 ػ ٓ    شل٧ د لنؼةا لئلح٦نك ٓئيه :   8ٓل  ػ ٓ    نمي    ال رعوس  6ر٠ل ٓ   ػ ٓ   الٔلل ال  جا الا

 ز    املإ س د لسو  املـس -

 د لسو  مٕ الـ٘ل  -

 اليبؽ مٕ الـ٘ل  -

مجٕ الـج٘ل، اليجبؽ مجٕ الـج٘ل(  وجا    املإ س، د لسو   ٓالن )د لسو  املـسز  رٔلل ال الث الٜ    املص٤نض  

  .(119)ٓل ٨ ال ت  ٦ئٝ ذه  املسون   يؼاح١ ٓقه   جط د٠طاض م  مس ط ملليا السون  رحس س ر 

 جج ك الولٔججا. فجج   ٓيجج زه  الس نيججا(    ٓيجج ز الطػججليا )ل٘حججر املؼججئلح  فجج  ال  جججنظ رـجج٘يل املؼجج جح  املٔايججح  فجج  ر 

 جججسآ   فججج  ئ   جججا   مججج ٣  بٔيجججس  ٓججج  السجججو ، ٛيججججنظ   ججج  ئٓلججج ٨ ٓ مجججا راٌئجججا ن٠ئ ججج     رججج  رـججج٘يل املؼججج جح  فججج   ق لجججا 

اججا داجج ءا  ٓلجج  ٟججطاض  لججسضن مؼجج ٓس  ظوججط السادئيججا ل٠ٌجج ْ ملججليا السججون . رٌةجج١  مٔؼجج٥طا  ليئيججا  شا  فجج  ئ   ججون  مٟإ

 .(111)ا  م  قي  الاِ ك  ال٘صاء  منآيس الٔلل  الجيوالي لا نٜؽ ال٠نآس املٌة٠ا ف  الس نهص

سضرق  ق لاق  الصررـ٥يل لواا داحس س الٔلل  ا    ا ػا ٤ل مسون  دلطآ   "دبررق  اػأسازن  مينلق ٟ 

ا م    اللواا م :  ن". ر٦ن  هص(111)جئ    مس  ال٠ٔن ا الجييا  الاجال ٓيا  نْن الوطولا ال ت ٟٓن

 .  م   الةق م  هة ي السو  مس ط    مأمنض السو   -

 ًةلا  -

  ياجال    دل تي -

  ٛنيم اسغ    مـٚط  -

    م   طى الاػأ نا دذبر ه .ئئه ٛا  -
 

ىصي ٖ  .36 محي 
ل
َ ا ي 

ق  ش  ىر  ب  ح  ً  َٙ ب  اط ي  ؼ؟  احي  ضت  ش اُي  الحي  هْ ب  ِي  محٌّى ف
ل
 وا

ةجججنا فججج  الٔلجججل، ٛيججججنظ  ئشا. ل٥ججج  112 امي٦جججنك ٓئجججيه  دججج ليبؽ البؼجججيٍ اقايججج ًيحِجججط رـججج٘يل اميةنػجججح    ٗض

لججج ٨ املأئ٠ججا  ٓئجججيه  دجج ليبؽ البؼججيٍ  نكشلجج٧.  ل٥جج  ر٦ئيججٝ امي٦جج ٗججٛط    وججججنظ دناِيججٝ   اميةنػججح  اقاي ًيجج   د ٓ 

                                                           
لج ٨  16امل ز  ٟض   ( 118) م  ٟ نن  ال٠ٔن   : "٠ٓن ا السو  ه   هٕ امي٦جنك ٓئيجق فج   قجس السجون  الٔلنميجا  رـج٘ئيق زادجل السجو   د ضججق فج  الٓا

 .ال ت رٔيقه  الي٦نما املس  امي٦نك ذه  ٓئيق"
لجج ٨، مجج  الالةحججا السادئيججا ال٠نآججس الخ كججا د لٔلججل زادججل السججو  مجج  قيجج  ر  12  جج ئ  جج  رججاِ  املججناز مجج  ر  ( 119) جججنض  ٣يٜيججا الالججٚط ٛيهجج ، نججْن ٓر

 الخ
 .م  ٟ نن  راِي  السون   22امل ز   ( 111)
 .الةحا السادئيا لئسون  الم   9م ز   ( 111)
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ةججنا فجج  الٔلججل،  ٌئججا مججقه  ئٟججطاض  ئشا. 113     صججيياض ئزا  ػججة اه  مجج  شلجج٧ ؤ ئٜٓجج  دججصل٧  ل جج  اليجج١ فجج  ادايجج ض  ٣اجج  يٗض

 كئيا ليؼ دق.  ر  م ااق ل٥  ل   مة ؿطرق.   ول٥  ل  ، معا لا  صرنْن الٔلل ال
 

ٌٖٔ ا  ٓا نً اٌ .37 ً ي 
اٍ اُن   ٔع

 
ش مـ ا الحي  و ب 

 
ٖ ا اُسح  و ب 

 
دد ا ش  ٖ أل و اُسح 

 
د ا ن  ى  ٖ أل اُسح  ٘ ب  حٌّى فِي 

ها الم ّى ي 
ن  ٕ ت 

َ؟ 
ق   اُش 

فججججج   بالساااااجً املؤباااااد أو الساااااجً امل ااااادد أو بالساااااجً أو باااااالحبع ماااااع ال اااااغلاملحكاااااىم علياااااه  ل٥ججججج  رـججججج٘يل 

٤جج   لئلح٦ججنك  ئشانججج ظن. ئقججنا٨  رججص٣ط  املسججون  الٔلججل املاججني دججق السادئيججا    ٗحرهجج .  ججا  رججس و  فجج  ٣ـججٝ ر  الخججسم  

 . (114)ٓئيق م  ض  ٛايا ف  ئقسى اللا ٓ   لق     نـ٘ل ذه 

  : (115)   ٠نك ذه  ٓل  قؼا ٠ٓن اق ٓل ٨ ال ت لئلسون  ر 

و أعمال املفسوضت على املحكىم عليهم بالسجً لا 

 الحبع مع ال غل:
 :(:66)او املؤبد املحكىم عليهم بالسجً امل دد

 ٓل ٨ العضآا    رضاض ي الاػالال   اليٜط .1

 لخ ئالنضؾ اللا ٓيا/ ال٘ع٨  النؼيج،   ٓل ٨ .2

 ؿ٘ ٨ الٔل ض     الةا ء .3

 الاِ ٛا  ٓل ٨ .4

  الوا     ؿ٘ ٨ .5

 امل٘ؼل  ؿ٘ ٨ .6

 امخبت   ؿ٘ ٨ .7

 املٌةر   ؿ٘ ٨ .8

  ضجيا خال رؿ٘ ٨ .9

 ف  م٦ ٛحا رميا املٔ  نا .11

 ٓل ٨ العضآيا ر  رضاض ي اػالال  .11

  الاٜطيٙ الصي  .12

 الوحر  ٓلل .13

 اللا ٓ   م ل النؼيج، ن٠ف اللنٚ،  اليٚط .14

 لخ ئٗال    الةذ ض، الاج ض ، 

 ٓل ٨ الٔل ض      الةا ء .15

 امل٘ؼل  اؿ٘ ٨ .16

 د مخ ظ   الٔلل .17

 الاِ ٛا السادئيا د لسو   ٓل ٨ .18

 الخ ضجيا  الاؿ٘ ٨ .19

 ميا ف  م٦ ٛحا ر  املٔ  نا .21

 امي جط  ر٥ؼحر الحو ض  ؿ٘ ٨ .21

 ٓل ٨ ال ت  جنظ رـ٘ئيه  ٛيه  ه  الا ليا: ر٦ن  ر  (117)الةس ي د إل٣طاند لنؼةا لئلح٦نك ٓئيه  

 .املل لب  ال ي    الي٦نميا ف  .1

  .  النقسا  اميئيا  امي ِٛ   .2

                                                                                                                                                                      
 .م  ٟ نن  راِي  السون   24امل ز    ( 112)
 .لسون  م  الةحا راِي  ا 2امل ز   (   113)
 .امل ز  ر    م  الالةحا السادئيا لئسون    ( 114)
 .ف  ؿأ  راِي  السون   1959لؼاا  73 اِ  ال٠طاض ٟض    ( 115)
  .2113لؼاا  16631ل٘ ء ٠ٓن ا الاؿ٘ ٨ الـ ٟا د٠طاض  ظوط السادئيا ٟض  ئر    ( 116)
ل ٨ 2113لؼاا  1271ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض   ( 117) ج تٕ امللجطوا الٔجسز -ٛيهج  الةس ي د إل٣طانال ت  جنظ رـ٘يل امي٦نك ٓئيق  د ٓ  )رج بٕ(  144 ـجط د لٟن

   2113-6-23ف  

٠   ملإهئق السضاس ت  ٓل ٨ ال ت ٤   يـا٘ل ٛيه  ٟةل الي٥  ٓئيق  شل٧ ف  ر   .ال ت  جيسه امل ايا   اليٚط    ٛ 

ا م ايا.   وا املٔايا مل  ال  حلل مإهال  ض مطا٣ع الاس  قس ف  .3    ال  جيس قٛط

 : ٤ لا  يمنآيس الٔلل ر٦ن  

( 12كة ق   ق ت الؼ ٓا  6م  الؼ ٓا  -   .ُ طا  )كيٜ  

( 6ُ طا  ق ت الؼ ٓا  12ا ٓم  الؼ  -  .مؼ ء )كيٜ  

( 1كة ق   ق ت الؼ ٓا  7م  الؼ ٓا  -  .مؼ ء)ؿا ءا 

( 7مؼ ءا  ق ت الؼ ٓا  1م  الؼ ٓا  -  .مؼ ء )ؿا ءا 
 

38.  ٕ ى َ اُسح 
َٔ داح  ْ وادارٗ  الع ي  ؾ  ت  ْ ب 

ي  ل  ب   ؟ (008)ًن 

لججج ٨ ال جججت  ٦ئجججٝ ذهججج  املسجججون   يؼجججاح١  ججججط   ججججا ٛحجججم . د٠جججطاض مججج  مجججس ط ملجججليا السجججون   ا   جججا  رحس جججس ٓر

ثةج   ئجليٕ املسوننح  الص    نـ٘ئن  ف  رج حت املناز ال٘صاةيجا  ن٠ئ ج   رنظئ ج  ق جت  جا  الججاأ٣س مج  صجي ه  دحيج   جا  

   مججط الااٜيججص. مجج  ن قيججا  دججطى ال  ل٥جج  رـجج٘يل املسججوننح  امخججن٨  يجججا الٜحججم فجج  رججص٣ط  املسججون   ٣ـججٝ  قنالججق نن

 .  (119)الـطا    رز ا  الخ كا مي نب٘صاء املسوننح      ل    ٓل ٨ الاِ ٛا ف   ى ٓلل لق ٓالٟا

املسججججون  زادججججل السججججو ،  ل٥جججج  لئلسججججون  ا   الججججٚط فجججج  نلججججٝ   ا٠ هجججج  د لنؼججججةا لئالججججٚط فجججج  رجججججط ال ججججت 

ٛجججطاج ٓاجججق.  ل٥ججج  الاػجججا ا ء ٓلججج  هجججصن ال٠ ٓجججس  دحيججج   ل٥ججج  لئلسجججون  رجججج  ظ  لجججٚط لجججق ٓاجججس إلا   الةججج قيرججججط امل٠جججطض لجججق 

 ٠جطض قؼجا الِجط ٚ الخ كجا  الجصرمجط ٓلج  مجأمنض السجو  ججط املؼجلن  لجق الالجٚط ذهج  دحيج  ئجطن ر  ؼةا نلجٝ ر 

ليججق ملجج   بيججٕ فجج  ئ جججنظ لججق الالججٚط ٛيججق، ٛججيل٥  الالججٚط ٛيججق لليلججن٨ ٓلجج  مجج   حاجج ج  الججصرل٦ججل مسججون .  مجج  الالججٝ 

 . (121)ػطرق   ملؼ ٓس   ليه  ئز ا  ٟس  حا ج     السو  م  ًٔ ك 
 

ٕى  .39 سح 
ٔل
ر ا ج 

 
ي  ٓا ا اٗ الد  اع  ن  ن  ٖ؟ ب  َ اُسح 

ِ٘ داح   ٖٓ ٔع

ن  ٣ثجر مجج  شلجج٧ ؤ ٌٓجج ا اقجس ٓجج  ٤جل  ججنك ٓلججل.  ججنظ  (122) ز ججي٣حججس  (626)طااحعت حىيهااثم٠جساض  جججط املسجون  

بٔجججس ًئجججا مججج  مجججأمنض السجججو   منا٠ٛجججا  الٌةيعجججيمججج  امل ٔجججس٨   ٣بجججرناججج ج ئ  رح٠ي٠جججق  وججج    الحجججت ٛايجججا م دأٓلججج ٨ٟججج ك  ئشا

نا ججق ٓج  مٔجس٨ الاناج ج امل٠جطض. ئل   ٠  دأ ا  ٓل ٨  ال ر ج ك ال جت  ٠جل ٛيهج   ئشااللواا املـ٦ئا. ال  لٚط لئلسون   جط 

رةجججح  الالةحججججا جايهجججج  . فججج  ق لجججا ٓالجججججق مججج  ئكجججج دا    مجججطن بؼججججبا الٔلجججل،  لججججٚط لجججق رججججط اليججججنمى امل٠جججطض  هججججن ػجججةٔا 

قيج   (123)ججنض كجٚط هجصن ر    ججق ٓل ل   ف  السو   م٠ دل  جنض لـط ي الالظما الػاح٠ ٞ امي٦نك ٓئيق السادئيا ا

                                                           
جج   (118) لججنظاض  السادئيججا ال ججسٚ ماججق هججن "رججسضوا املسججوننح  م ايجج    رججأهيئ       ناجج ج لئسججون  ر بٔججلئالججنيٕ  إلا     كججاسٟ  1978لؼججاا  422  ـججأ ال٠ججطاض ٟض

مججٕ  ظاض  امل ليججا  د الرٜجج ٞ  إلازاضوججا  امل ليججا إ  (. رلججسض الالةحججا الااٜيص ججا ال ججت رججاِ  الـججالججنظاضر مجج  ال٠ججطاض  1لالنذججطاي فجج  مججساضج اموالججٕ" )مجج ز  
  .1981لؼاا  333زاض  د ل٠طاض ٟض  لئااِي   إلا  املط٣عر  اللا ٓا  الو  ظ 

 .م  لالةحا السادئيا لئسون   8، 7، 6مناز  ( 119)
 .م  الالةحا السادئيا لئسون   14امل ز   ( 121)
 م  الالةحا السادئيا لئسون   11م ز   ( 121)
ججج   اليججنمي٤جججأجط لئٔلجججل   ز جججي٣حجججس  جايهجج  رجج  رٔجججس ل املججج ز  ليلجججةح ػجججةٔا  ( 122) ق٦ججج ك  بـجججأ  رٔجججس ل بٔجججى  2114لؼججاا  3321د٠جججطاض  ظوجججط السادئيجججا ٟض

ج   اليجنميز جى الالةحا السادئيا لئسجون . ٤ج   اليجس ر  ليجس  جايهج  لي٦جن  ػجاا  2113لؼجاا  1342ٟجس رج  رٔس ئجق مج  ٟةجل د٠جطاض  ظوجط السادئيجا ٟض
 . الينميز ى لألجط  

 .م  ٟ نن  راِي  السون   25م ز   ( 123)
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ةججنا فجج  الٔلججل،  ٌئججا مججقه  ئٟججطاض  ئشا. 113     صججيياض ئزا  ػججة اه  مجج  شلجج٧ ؤ ئٜٓجج  دججصل٧  ل جج  اليجج١ فجج  ادايجج ض  ٣اجج  يٗض

 كئيا ليؼ دق.  ر  م ااق ل٥  ل   مة ؿطرق.   ول٥  ل  ، معا لا  صرنْن الٔلل ال
 

ٌٖٔ ا  ٓا نً اٌ .37 ً ي 
اٍ اُن   ٔع

 
ش مـ ا الحي  و ب 

 
ٖ ا اُسح  و ب 

 
دد ا ش  ٖ أل و اُسح 

 
د ا ن  ى  ٖ أل اُسح  ٘ ب  حٌّى فِي 

ها الم ّى ي 
ن  ٕ ت 

َ؟ 
ق   اُش 

فججججج   بالساااااجً املؤباااااد أو الساااااجً امل ااااادد أو بالساااااجً أو باااااالحبع ماااااع ال اااااغلاملحكاااااىم علياااااه  ل٥ججججج  رـججججج٘يل 

٤جج   لئلح٦ججنك  ئشانججج ظن. ئقججنا٨  رججص٣ط  املسججون  الٔلججل املاججني دججق السادئيججا    ٗحرهجج .  ججا  رججس و  فجج  ٣ـججٝ ر  الخججسم  

 . (114)ٓئيق م  ض  ٛايا ف  ئقسى اللا ٓ   لق     نـ٘ل ذه 

  : (115)   ٠نك ذه  ٓل  قؼا ٠ٓن اق ٓل ٨ ال ت لئلسون  ر 

و أعمال املفسوضت على املحكىم عليهم بالسجً لا 

 الحبع مع ال غل:
 :(:66)او املؤبد املحكىم عليهم بالسجً امل دد

 ٓل ٨ العضآا    رضاض ي الاػالال   اليٜط .1

 لخ ئالنضؾ اللا ٓيا/ ال٘ع٨  النؼيج،   ٓل ٨ .2

 ؿ٘ ٨ الٔل ض     الةا ء .3

 الاِ ٛا  ٓل ٨ .4

  الوا     ؿ٘ ٨ .5

 امل٘ؼل  ؿ٘ ٨ .6

 امخبت   ؿ٘ ٨ .7

 املٌةر   ؿ٘ ٨ .8

  ضجيا خال رؿ٘ ٨ .9

 ف  م٦ ٛحا رميا املٔ  نا .11

 ٓل ٨ العضآيا ر  رضاض ي اػالال  .11

  الاٜطيٙ الصي  .12

 الوحر  ٓلل .13

 اللا ٓ   م ل النؼيج، ن٠ف اللنٚ،  اليٚط .14

 لخ ئٗال    الةذ ض، الاج ض ، 

 ٓل ٨ الٔل ض      الةا ء .15

 امل٘ؼل  اؿ٘ ٨ .16

 د مخ ظ   الٔلل .17

 الاِ ٛا السادئيا د لسو   ٓل ٨ .18

 الخ ضجيا  الاؿ٘ ٨ .19

 ميا ف  م٦ ٛحا ر  املٔ  نا .21

 امي جط  ر٥ؼحر الحو ض  ؿ٘ ٨ .21

 ٓل ٨ ال ت  جنظ رـ٘ئيه  ٛيه  ه  الا ليا: ر٦ن  ر  (117)الةس ي د إل٣طاند لنؼةا لئلح٦نك ٓئيه  

 .املل لب  ال ي    الي٦نميا ف  .1

  .  النقسا  اميئيا  امي ِٛ   .2

                                                                                                                                                                      
 .م  ٟ نن  راِي  السون   24امل ز    ( 112)
 .لسون  م  الةحا راِي  ا 2امل ز   (   113)
 .امل ز  ر    م  الالةحا السادئيا لئسون    ( 114)
 .ف  ؿأ  راِي  السون   1959لؼاا  73 اِ  ال٠طاض ٟض    ( 115)
  .2113لؼاا  16631ل٘ ء ٠ٓن ا الاؿ٘ ٨ الـ ٟا د٠طاض  ظوط السادئيا ٟض  ئر    ( 116)
ل ٨ 2113لؼاا  1271ٟطاض  ظوط السادئيا ٟض   ( 117) ج تٕ امللجطوا الٔجسز -ٛيهج  الةس ي د إل٣طانال ت  جنظ رـ٘يل امي٦نك ٓئيق  د ٓ  )رج بٕ(  144 ـجط د لٟن

   2113-6-23ف  

٠   ملإهئق السضاس ت  ٓل ٨ ال ت ٤   يـا٘ل ٛيه  ٟةل الي٥  ٓئيق  شل٧ ف  ر   .ال ت  جيسه امل ايا   اليٚط    ٛ 

ا م ايا.   وا املٔايا مل  ال  حلل مإهال  ض مطا٣ع الاس  قس ف  .3    ال  جيس قٛط

 : ٤ لا  يمنآيس الٔلل ر٦ن  

( 12كة ق   ق ت الؼ ٓا  6م  الؼ ٓا  -   .ُ طا  )كيٜ  

( 6ُ طا  ق ت الؼ ٓا  12ا ٓم  الؼ  -  .مؼ ء )كيٜ  

( 1كة ق   ق ت الؼ ٓا  7م  الؼ ٓا  -  .مؼ ء)ؿا ءا 

( 7مؼ ءا  ق ت الؼ ٓا  1م  الؼ ٓا  -  .مؼ ء )ؿا ءا 
 

38.  ٕ ى َ اُسح 
َٔ داح  ْ وادارٗ  الع ي  ؾ  ت  ْ ب 

ي  ل  ب   ؟ (008)ًن 

لججج ٨ ال جججت  ٦ئجججٝ ذهججج  املسجججون   يؼجججاح١  ججججط   ججججا ٛحجججم . د٠جججطاض مججج  مجججس ط ملجججليا السجججون   ا   جججا  رحس جججس ٓر

ثةج   ئجليٕ املسوننح  الص    نـ٘ئن  ف  رج حت املناز ال٘صاةيجا  ن٠ئ ج   رنظئ ج  ق جت  جا  الججاأ٣س مج  صجي ه  دحيج   جا  

   مججط الااٜيججص. مجج  ن قيججا  دججطى ال  ل٥جج  رـجج٘يل املسججوننح  امخججن٨  يجججا الٜحججم فجج  رججص٣ط  املسججون   ٣ـججٝ  قنالججق نن

 .  (119)الـطا    رز ا  الخ كا مي نب٘صاء املسوننح      ل    ٓل ٨ الاِ ٛا ف   ى ٓلل لق ٓالٟا

املسججججون  زادججججل السججججو ،  ل٥جججج  لئلسججججون  ا   الججججٚط فجججج  نلججججٝ   ا٠ هجججج  د لنؼججججةا لئالججججٚط فجججج  رجججججط ال ججججت 

ٛجججطاج ٓاجججق.  ل٥ججج  الاػجججا ا ء ٓلججج  هجججصن ال٠ ٓجججس  دحيججج   ل٥ججج  لئلسجججون  رجججج  ظ  لجججٚط لجججق ٓاجججس إلا   الةججج قيرججججط امل٠جججطض لجججق 

 ٠جطض قؼجا الِجط ٚ الخ كجا  الجصرمجط ٓلج  مجأمنض السجو  ججط املؼجلن  لجق الالجٚط ذهج  دحيج  ئجطن ر  ؼةا نلجٝ ر 

ليججق ملجج   بيججٕ فجج  ئ جججنظ لججق الالججٚط ٛيججق، ٛججيل٥  الالججٚط ٛيججق لليلججن٨ ٓلجج  مجج   حاجج ج  الججصرل٦ججل مسججون .  مجج  الالججٝ 

 . (121)ػطرق   ملؼ ٓس   ليه  ئز ا  ٟس  حا ج     السو  م  ًٔ ك 
 

ٕى  .39 سح 
ٔل
ر ا ج 

 
ي  ٓا ا اٗ الد  اع  ن  ن  ٖ؟ ب  َ اُسح 

ِ٘ داح   ٖٓ ٔع

ن  ٣ثجر مجج  شلجج٧ ؤ ٌٓجج ا اقجس ٓجج  ٤جل  ججنك ٓلججل.  ججنظ  (122) ز ججي٣حججس  (626)طااحعت حىيهااثم٠جساض  جججط املسجون  

بٔجججس ًئجججا مججج  مجججأمنض السجججو   منا٠ٛجججا  الٌةيعجججيمججج  امل ٔجججس٨   ٣بجججرناججج ج ئ  رح٠ي٠جججق  وججج    الحجججت ٛايجججا م دأٓلججج ٨ٟججج ك  ئشا

نا ججق ٓج  مٔجس٨ الاناج ج امل٠جطض. ئل   ٠  دأ ا  ٓل ٨  ال ر ج ك ال جت  ٠جل ٛيهج   ئشااللواا املـ٦ئا. ال  لٚط لئلسون   جط 

رةجججح  الالةحججججا جايهجججج  . فججج  ق لجججا ٓالجججججق مججج  ئكجججج دا    مجججطن بؼججججبا الٔلجججل،  لججججٚط لجججق رججججط اليججججنمى امل٠جججطض  هججججن ػجججةٔا 

قيج   (123)ججنض كجٚط هجصن ر    ججق ٓل ل   ف  السو   م٠ دل  جنض لـط ي الالظما الػاح٠ ٞ امي٦نك ٓئيق السادئيا ا

                                                           
جج   (118) لججنظاض  السادئيججا ال ججسٚ ماججق هججن "رججسضوا املسججوننح  م ايجج    رججأهيئ       ناجج ج لئسججون  ر بٔججلئالججنيٕ  إلا     كججاسٟ  1978لؼججاا  422  ـججأ ال٠ججطاض ٟض

مججٕ  ظاض  امل ليججا  د الرٜجج ٞ  إلازاضوججا  امل ليججا إ  (. رلججسض الالةحججا الااٜيص ججا ال ججت رججاِ  الـججالججنظاضر مجج  ال٠ججطاض  1لالنذججطاي فجج  مججساضج اموالججٕ" )مجج ز  
  .1981لؼاا  333زاض  د ل٠طاض ٟض  لئااِي   إلا  املط٣عر  اللا ٓا  الو  ظ 

 .م  لالةحا السادئيا لئسون   8، 7، 6مناز  ( 119)
 .م  الالةحا السادئيا لئسون   14امل ز   ( 121)
 م  الالةحا السادئيا لئسون   11م ز   ( 121)
ججج   اليججنمي٤جججأجط لئٔلجججل   ز جججي٣حجججس  جايهجج  رجج  رٔجججس ل املججج ز  ليلجججةح ػجججةٔا  ( 122) ق٦ججج ك  بـجججأ  رٔجججس ل بٔجججى  2114لؼججاا  3321د٠جججطاض  ظوجججط السادئيجججا ٟض

ج   اليجنميز جى الالةحا السادئيا لئسجون . ٤ج   اليجس ر  ليجس  جايهج  لي٦جن  ػجاا  2113لؼجاا  1342ٟجس رج  رٔس ئجق مج  ٟةجل د٠جطاض  ظوجط السادئيجا ٟض
 . الينميز ى لألجط  

 .م  ٟ نن  راِي  السون   25م ز   ( 123)
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 لسضجججا امل جج ض  دحيجج   ججا  ر٠ؼججيل   زضججج    ، ا، ج دحيجج   حججسز مؼجج ٓس الججنظوط ل٠ٌججج ْ نججق  ذائججٝ ر٠ججس ط ر  
جججط ًة٠جج  

      جلجججٕ مجججج  دججججح   ججججطن امل٠ججججطض  نميجججج     ى  جججججط  .  ل٥جججج  لئلسججججون  (124)جججججط امل٠جججطض ل٦ججججل زضجججججا مجججقه ملجججليا السججججون  ر 

   م  دال٨ السو .  ك دق زادل ٠ن م   ى ٓلل    ا٠ ه  م٦ ٛأ   دطى 
 

ي حاُ٘   .40
ٕى ع  ـ مـ ٓسح  ب  ي  راء أل ٌاج   ٓا ا

 
ي ٖ ا ي  ٘ ب   ب 

 
٘ فا َ؟اب 

ق  حكْ مـ اُش  ٘ ب  حٌّى فِي 
ى م َٔ ٙو ر  فٖ الع  ج 

الئيل نجج   )قيجج   اٜججص ٛيججق ال٠ٔن جج   ٓلجج  الطججج ٨ امي٦ججنك ٓئججيه  د لسججو   دأقججس سآججق ئ٤ججل مح٦ججنك ٓئيججق رجج  

  السجججججون  الٔلنميججججججا   ججججج   جججججو  ٓلجججججنمى قيججججج  ئنجججججق ٓججججج جع ٓججججج  الٔلججججججل  جججججا  ن٠ئجججججق    املإ جججججس(  نةجججججح  بٔجججججس شلججججج٧  املـجججججسز 

س الجججص     املإ ججج دجججطى مججج  املؼججج جح ، لئطجججج ٨ "امي٦جججنك ٓئجججيه  ب٠ٔن جججا د لسجججو  املـجججسز  ججج  ج نجججا الٜ ججج   ر ئمذللجججا، 

   ناٛج١   ٦ن  هصا الا٠ل د٠طاض م  مؼ ٓس الجنظوط ل٠ٌج ْ ملجليا السجون  بٔجس .  ا٠ئن  م  الئيل ن    ػة ا صييا"

 ز ضرليجق  ٣ا دجا ر٠طوججط ئليججق دلا بٔجا الي لجا الججييا لئلسججون  املا٠جن٨ ئٓلج  شلج٧ الا ةجا الٔجج ك.  ذجام السجو  اميج ٨ 

 ججج  السجججو  ئ ججج  ن٠ئجججق ئػجججة ا ال جججت زٓجججن اناٜجججن ر  ئشاٜجججنف الججججيا امخجججام. زاض  الخجججسم   الٌةيجججا  مئ ججج  ج اجججح : مجججس ط ئ

دججطى د٠ججطاض مجج  مؼجج ٓس الججنظوط ل٠ٌجج ْ ملججليا السججون   الئيلجج   مججط   ئ جج ٟجج زض ٓلجج  الٔلججل، ئجج ز   كججةحنججق  ى   الٔلججنمي

حنؼا املس  ال ت ٟولن ف  السو    ا. م  مس  ال٠ٔن ا ٤ مئ الٔلنمي منا٠ٛا الا ةا الٔ ك ٓل  شل٧. ر 

 ٠جنك .  ج  ُجط ٚ صجييائن اػجنا زا  ء   ٌئا ئٜٓ   ٠ط ت ف  السو  ٠ٓن ا مٕ الـ٘ل       مسونن م  املل٥  

ٜٓج ء مج  مؼج ٓس الجنظوط زاض  الخسم   الٌةيا ف  السون . بٔس ال٥ـجٝ ٓئيجق،  لجسض  مجط إلا ئاملأمنض بٔطن الٌئا ٓل  

ل٠ٌجج ْ ملججليا السججون   وجججا  ئدٌجج ض الا ةججا الٔججج ك. رججا  ما بٔججا الي لججا الججججييا لئلسججون  مجج  دجججال٨ ر٠طوججط  ٠ججسك ٤جججل 

ٛججى ًئججا ئٜٓ ةججق ئشا.  حجج١ لئلسججون ، (125) جج  مججأمنض السججو  مجج  ًةلججا السججو ئؿجج طو   ججٕ الججاِئ    ،ض  ٛط  جج  ئ   ججاِئ .   

ٔطن ٓل  الٌةلا  لٜحلق.    الـط ي الاي دا الٔ ما ق ت ي 

  

                                                           
  .م  الالةحا السادئيا لئسون  9لئل ز  ًة٠    ( 124)
 .م٥طض م  ٟ نن  راِي  السون   34راِي  امل ز   ( 125)

ع صم انضان   الق 

  ً ن  دي 
 
ا او انث  غ   انن 

 

ٌا   ٓا  .41 ي ٖ؟ ا ضاح  ىٗ  مـ أل
اٍ الن  ٔع

ٖ اصب  ىات  اُسح 
ها لن  ي 

ىر  م  ح  ً ب 
 حىاٍ اُن 

جججنا  اليطاػجججا  الا ضوجججا هجججس املسجججوننح  فججج  قججج لاح : فججج  ق لجججا  ججججنز  رػجججليااػجججأل ٨  ل٥ججج  إلزاض  السجججو  ٟ 

 ال  ٛجج شا  فجج  الٜوجج ء  الاجج ضر الٔيجج ض  ئًججالٞ   ٦ججن   .  جججا (126)مسججون    ماججٕ ٛججطاض    م٠  مججا ٛيهجج  اػججأل ٨ ٟججن   هوججنك 

   الا ض ٓل  ػ ٟيق. ئًالٞٓل  الٜطاض،  جنظ   كط

 :  (127)قلطر بـ٦ل ٗحر   هيق ال  محسز    ض ٕل٠نا  رأمح  السو  اػأل ٨ "ال٠ن " مٕ السوا ء ف   جنظ 

ا م  السوا ء ٓل  ال٠نا   السٛ ْ ٓ  الاٜؽ م  آاساء  وح   .1    مجلٓن

 .مح  لا ال طا .2

 .امل٠  ما الوؼس ا د ل٠ن  .3

 .   الالةحا السادئيائ  يؼناس  مط ٟ نن ى  الاماا ْ ٓ  راٜيص  .4

 جطاءا   ؿط ي ف  الالةحا السادئيا. ئًة٠   مل  هن م٠طض م   هط ضو      ٦ن  اػأل ٨ ال٠ن   قسز  امل ز 
 

؟  .42 ٕى سح 
ٔل
عها فلً ا ب 

ىم 
ٌٖٔ ب  ً ي 

اءات  اُن  ر   ٓا الخ 

 جعاءا  ٓل  املسون  مقه : 6 ل٥  رنٟيٕ 

 الانصاض  .1

  نم    31 ٓل    ٤ل الاماي ظا  ال ت رذم ٛ اق م  املسوننح   شل٧ ملس  ال رعوس اليطم   م  بٔى  .2

  ٤   مح٦نم   ٓئيق  ؿ ط ئ 6رأدحر ن٠ل املسون  ا   زضجا  ٟل م  زضجاق في السو  ملس  ال رعوس ٓل   .3

 د لسو .د ليبؽ    

شا ٤   ئٟل ٓل  قؼا م      زضجا ئ املسون      ا  رجت ل نق م  املل٥  ئرأئ١ دسضق   املسون  قي   .4

ل  قؼا مس  الي٥ . ٓئيق د ليبؽ، د لسو      مح٦نم    املإ س، املـسز ٓ 

  نم    15 ٓل   ٛ ت رذم اليبؽ الانٜطازى ملس  ال رعوس .5

ا ؿس س  اليطاػا ملس  قسه   .6 .  ٠يس ٛطن هصا الوعاء ٓل   ؿ ط 6الٟص ت   هٕ امي٦نك ٓئيق ف  ٗٛط

ػاا. دصل٧،  ا  قطم    61ٓـط  ػاا  ال  ج  ظ ا٨  ل  ى  ترا   ػقه  م  دح  ال الص  امي٦نك ٓئيه  

 لخ. ئ التر ى ،   ٤ل الاماي ظا  م  املالبؽ، الٌٔ ك، العو ضا م  بٔى  انٜطاز        اميةنغ قبؼ

لجٝ جايجق آدلؼجا  لج  لجٝ جايجق  ال رعوجس ٓ ٓج ئ ٟا د ليبؽ مجس  ال ر٠جل ٓج  ؿج ط   ٘طامجا ال ر٠جل ٣ل   نق 
 :  128الٛٔ ٨ الا ليا دط م   طر٥ا فؿس مالنق ٓئيه  ف   ى ٟ نن   الدال٨ دأ ا ٠ٓن ا ئمٕ ٓسك 

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   87امل ز   ( 126)
ج   ( 127) م٥جطض  8هجيٜن املج ز   ق٦ج ك ٟج نن  راِجي  السجون     دأجس ل بٔجى  2115لؼجاا  ٣116ل   كسض الطةلؽ ٓةس الٜا   الؼلسج ي ال٠جطاض د٠ج نن  ٟض

 ج ظ  قي  
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 لسضجججا امل جج ض  دحيجج   ججا  ر٠ؼججيل   زضججج    ، ا، ج دحيجج   حججسز مؼجج ٓس الججنظوط ل٠ٌججج ْ نججق  ذائججٝ ر٠ججس ط ر  
جججط ًة٠جج  

      جلجججٕ مجججج  دججججح   ججججطن امل٠ججججطض  نميجججج     ى  جججججط  .  ل٥جججج  لئلسججججون  (124)جججججط امل٠جججطض ل٦ججججل زضجججججا مجججقه ملجججليا السججججون  ر 

   م  دال٨ السو .  ك دق زادل ٠ن م   ى ٓلل    ا٠ ه  م٦ ٛأ   دطى 
 

ي حاُ٘   .40
ٕى ع  ـ مـ ٓسح  ب  ي  راء أل ٌاج   ٓا ا

 
ي ٖ ا ي  ٘ ب   ب 

 
٘ فا َ؟اب 

ق  حكْ مـ اُش  ٘ ب  حٌّى فِي 
ى م َٔ ٙو ر  فٖ الع  ج 

الئيل نجج   )قيجج   اٜججص ٛيججق ال٠ٔن جج   ٓلجج  الطججج ٨ امي٦ججنك ٓئججيه  د لسججو   دأقججس سآججق ئ٤ججل مح٦ججنك ٓئيججق رجج  

  السجججججون  الٔلنميججججججا   ججججج   جججججو  ٓلجججججنمى قيججججج  ئنجججججق ٓججججج جع ٓججججج  الٔلججججججل  جججججا  ن٠ئجججججق    املإ جججججس(  نةجججججح  بٔجججججس شلججججج٧  املـجججججسز 

س الجججص     املإ ججج دجججطى مججج  املؼججج جح ، لئطجججج ٨ "امي٦جججنك ٓئجججيه  ب٠ٔن جججا د لسجججو  املـجججسز  ججج  ج نجججا الٜ ججج   ر ئمذللجججا، 

   ناٛج١   ٦ن  هصا الا٠ل د٠طاض م  مؼ ٓس الجنظوط ل٠ٌج ْ ملجليا السجون  بٔجس .  ا٠ئن  م  الئيل ن    ػة ا صييا"

 ز ضرليجق  ٣ا دجا ر٠طوججط ئليججق دلا بٔجا الي لجا الججييا لئلسججون  املا٠جن٨ ئٓلج  شلج٧ الا ةجا الٔجج ك.  ذجام السجو  اميج ٨ 

 ججج  السجججو  ئ ججج  ن٠ئجججق ئػجججة ا ال جججت زٓجججن اناٜجججن ر  ئشاٜجججنف الججججيا امخجججام. زاض  الخجججسم   الٌةيجججا  مئ ججج  ج اجججح : مجججس ط ئ

دججطى د٠ججطاض مجج  مؼجج ٓس الججنظوط ل٠ٌجج ْ ملججليا السججون   الئيلجج   مججط   ئ جج ٟجج زض ٓلجج  الٔلججل، ئجج ز   كججةحنججق  ى   الٔلججنمي

حنؼا املس  ال ت ٟولن ف  السو    ا. م  مس  ال٠ٔن ا ٤ مئ الٔلنمي منا٠ٛا الا ةا الٔ ك ٓل  شل٧. ر 

 ٠جنك .  ج  ُجط ٚ صجييائن اػجنا زا  ء   ٌئا ئٜٓ   ٠ط ت ف  السو  ٠ٓن ا مٕ الـ٘ل       مسونن م  املل٥  

ٜٓج ء مج  مؼج ٓس الجنظوط زاض  الخسم   الٌةيا ف  السون . بٔس ال٥ـجٝ ٓئيجق،  لجسض  مجط إلا ئاملأمنض بٔطن الٌئا ٓل  

ل٠ٌجج ْ ملججليا السججون   وجججا  ئدٌجج ض الا ةججا الٔججج ك. رججا  ما بٔججا الي لججا الججججييا لئلسججون  مجج  دجججال٨ ر٠طوججط  ٠ججسك ٤جججل 

ٛججى ًئججا ئٜٓ ةججق ئشا.  حجج١ لئلسججون ، (125) جج  مججأمنض السججو  مجج  ًةلججا السججو ئؿجج طو   ججٕ الججاِئ    ،ض  ٛط  جج  ئ   ججاِئ .   

ٔطن ٓل  الٌةلا  لٜحلق.    الـط ي الاي دا الٔ ما ق ت ي 

  

                                                           
  .م  الالةحا السادئيا لئسون  9لئل ز  ًة٠    ( 124)
 .م٥طض م  ٟ نن  راِي  السون   34راِي  امل ز   ( 125)

ع صم انضان   الق 

  ً ن  دي 
 
ا او انث  غ   انن 

 

ٌا   ٓا  .41 ي ٖ؟ ا ضاح  ىٗ  مـ أل
اٍ الن  ٔع

ٖ اصب  ىات  اُسح 
ها لن  ي 

ىر  م  ح  ً ب 
 حىاٍ اُن 

جججنا  اليطاػجججا  الا ضوجججا هجججس املسجججوننح  فججج  قججج لاح : فججج  ق لجججا  ججججنز  رػجججليااػجججأل ٨  ل٥ججج  إلزاض  السجججو  ٟ 

 ال  ٛجج شا  فجج  الٜوجج ء  الاجج ضر الٔيجج ض  ئًججالٞ   ٦ججن   .  جججا (126)مسججون    ماججٕ ٛججطاض    م٠  مججا ٛيهجج  اػججأل ٨ ٟججن   هوججنك 

   الا ض ٓل  ػ ٟيق. ئًالٞٓل  الٜطاض،  جنظ   كط

 :  (127)قلطر بـ٦ل ٗحر   هيق ال  محسز    ض ٕل٠نا  رأمح  السو  اػأل ٨ "ال٠ن " مٕ السوا ء ف   جنظ 

ا م  السوا ء ٓل  ال٠نا   السٛ ْ ٓ  الاٜؽ م  آاساء  وح   .1    مجلٓن

 .مح  لا ال طا .2

 .امل٠  ما الوؼس ا د ل٠ن  .3

 .   الالةحا السادئيائ  يؼناس  مط ٟ نن ى  الاماا ْ ٓ  راٜيص  .4

 جطاءا   ؿط ي ف  الالةحا السادئيا. ئًة٠   مل  هن م٠طض م   هط ضو      ٦ن  اػأل ٨ ال٠ن   قسز  امل ز 
 

؟  .42 ٕى سح 
ٔل
عها فلً ا ب 

ىم 
ٌٖٔ ب  ً ي 

اءات  اُن  ر   ٓا الخ 

 جعاءا  ٓل  املسون  مقه : 6 ل٥  رنٟيٕ 

 الانصاض  .1

  نم    31 ٓل    ٤ل الاماي ظا  ال ت رذم ٛ اق م  املسوننح   شل٧ ملس  ال رعوس اليطم   م  بٔى  .2

  ٤   مح٦نم   ٓئيق  ؿ ط ئ 6رأدحر ن٠ل املسون  ا   زضجا  ٟل م  زضجاق في السو  ملس  ال رعوس ٓل   .3

 د لسو .د ليبؽ    

شا ٤   ئٟل ٓل  قؼا م      زضجا ئ املسون      ا  رجت ل نق م  املل٥  ئرأئ١ دسضق   املسون  قي   .4

ل  قؼا مس  الي٥ . ٓئيق د ليبؽ، د لسو      مح٦نم    املإ س، املـسز ٓ 

  نم    15 ٓل   ٛ ت رذم اليبؽ الانٜطازى ملس  ال رعوس .5

ا ؿس س  اليطاػا ملس  قسه   .6 .  ٠يس ٛطن هصا الوعاء ٓل   ؿ ط 6الٟص ت   هٕ امي٦نك ٓئيق ف  ٗٛط

ػاا. دصل٧،  ا  قطم    61ٓـط  ػاا  ال  ج  ظ ا٨  ل  ى  ترا   ػقه  م  دح  ال الص  امي٦نك ٓئيه  

 لخ. ئ التر ى ،   ٤ل الاماي ظا  م  املالبؽ، الٌٔ ك، العو ضا م  بٔى  انٜطاز        اميةنغ قبؼ

لجٝ جايجق آدلؼجا  لج  لجٝ جايجق  ال رعوجس ٓ ٓج ئ ٟا د ليبؽ مجس  ال ر٠جل ٓج  ؿج ط   ٘طامجا ال ر٠جل ٣ل   نق 
 :  128الٛٔ ٨ الا ليا دط م   طر٥ا فؿس مالنق ٓئيه  ف   ى ٟ نن   الدال٨ دأ ا ٠ٓن ا ئمٕ ٓسك 

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   87امل ز   ( 126)
ج   ( 127) م٥جطض  8هجيٜن املج ز   ق٦ج ك ٟج نن  راِجي  السجون     دأجس ل بٔجى  2115لؼجاا  ٣116ل   كسض الطةلؽ ٓةس الٜا   الؼلسج ي ال٠جطاض د٠ج نن  ٟض

 ج ظ  قي  
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 قس مٔؼ٥طا  السون      م  امللآن   ف  السو   ش يءى    ق  ٨ ئزد ٨   زدل  ٤ل م   .1
 دطج ضػ ةل ٓل  دالٚ الاِ ك امل٠طض ف  السو      زدل  ٤ل شخم  .2
 دطى     ج ا ئ  محةنغ اقاي ًي    ثا ء ن٠ئق  ملآن   ملسون  مح٦نك ٓئيق  ؿل    ٌٓى  ٤ل شخم  .3
نمج    .4 يٜاجق ػجناء ٤ج   هجصا مٓع د٠لجس    ق٠ي٠يج    ٤ل شخم ارلجل دجص ى املسجون  ملاحجق معا ج  مؼجا٘ال  ػجئٌ رق   ُ 

 دط  قس      اليلن٨ ٓل  مأٜا لق 

ٜى السجججججو     مججججج  ئروججججج ٓٝ ال٠ٔن جججججا  ٔجججججن الوطولجججججا مججججج   قجججججس مجججججُن دحطاػجججججا املسجججججوننح   امل٦ئٜجججججح  قجججججس  شا ٟ 
يٜا.    ضٓ   ه   وا  الٔع٨ م  الُن

 

ٓىر  .43
 
عها ٓا

ىق  ً ب 
اءات  اُن  ر  ٕى والخ  ؾاؿ مغلح٘  اُسح  ر لق  ئ  عها ٓضاعد اُىر 

ىق  ً ب 
اءات  اُن  ر  ي ٖ الخ  ره ٓا ب 

ٓا الق 

ٖ؟   اُسح 

ٔ   مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون   ال٠ٔن      ل٥اا    نلخم ف  الوس ٨ الا    ال٠ٔن    ال ت  ٟن

ٔ   مس ط السو      مأمنضن:  ال ت  ٟن
 

مظاعد الىشيس للطاع مصلحت الجصاءاث الا  يىكعها 

 (86السجىن )مادة 
 (88الجصاءاث الا  يمكً ملأمىز السجً جىكيعها )مادة 

 الانصاض  -1 الانصاض  -1

   بٔججججى الامايجججج ظا  امل٠ججججطض  لسضججججججا  ٤ججججل*اليطمجججج   مجججج   -2
 ال رعوس ٓل  ثالثح   نم   املسون     ٛ اق ملس  

 سون  امللٜ ا الاماي ظا  امل٠طض   بٔى اليطم   م  -2

 ٓل :     زضجا ئرأدحر ن٠ل املسون   -3
     ٤ج   مح٦نمج   ٓئيجق دج ليبؽ ئ ؿج ط 6ال رعوس ٓلج  ملس   -

 د لسو 
  ٤جججججج   مح٦نمجججججج   ٓئيججججججق د لسججججججو  ئ ال رعوججججججس ٓلجججججج  ػججججججااملججججججس   -

   د لسو  املـسز. املإ س 

 ا  ٓل  :   زضج ئرأدحر ن٠ل املسون   -3

  ٤ججج   مح٦نمججج  ٓئيجججق د لسجججو  ئ ؿججج ط  3ال رعوجججس ٓلججج  ملجججس   -
  -    املإ س  املـسز 

     ٤ججج   مح٦نمججج  ٓئيجججق د لسجججو  ئ ال رعوجججس ٓلججج  ؿججج طملجججس   -
 د ليبؽ مٕ الـ٘ل .

  نم    15 ل ال رعوس ٓاليبؽ الانٜطازى ملس   -4   نم    31ٓل  ال رعوساليبؽ الانٜطازى ملس   -4

 ٟل م  زضجاق ف  السو :     زضجائرجت ل املسون   -5
ؿ ط، ا  ٤   مح٦نم   ٓئيق  ملس  ال رعوس ٓل  ػاا -

 د ليبؽ    د لسو 
  ٤جججججج   مح٦نمجججججج   ٓئيججججججق د لسججججججو  ئملججججججس  ال رعوججججججس ٓلجججججج  ػججججججاا -

 املإ س    د لسو  املـسز

 

ا د كا ؿس س  اليطاػا ملس   -6  هٕ امي٦نك ٓئيق ب٘ٛط
رةلاق ؿ ط،  شل٧ ٓل  الاحن الصى  ال رعوس ٓل  ػاا
 الالةحا السادئيا.

 

                                                                                                                                                                      
١ لئأس ال  92رام امل ز   (   128)  ٣2115ان ط  الدحر  ف    م  ٟ نن  راِي  السون  ٛ 

   * ال٦ئل   ال ت  نجس رح ه  دٍ ه  الاداالٛ   م  دح  الوعاءا  ال ت  ل٥  ملؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  

ٔ   بٔس ًئا مأمنض السو   الوعاءا  ال ت  ل٥  ملأمنض السو   ٔ   ٛيل   ذم ملس ال٠ٔن        ٟن  ننآ      ٟن

يجججٕ   ل٥ججج  ملجججأمنض السجججو   ججج  ئمقهججج  الانجججصاض، اليطمججج   مججج  بٔجججى الامايججج ظا ، رجججأدحر ن٠ئجججق  (129)ججججعاءا   ض ٔجججقرٟن

. نالقججّ هاجج   15ٓلجج  ٓلجج  ٓلجج  قؼججا نججْن ال٠ٔن ججا  اليججبؽ الانٜججطازى ملججس  ال رعوججس  زضجججا    مججس  اليججبؽ الانٜججطازى   نمجج  

جججٕ ال٠ٔن ججج  ئ نمججج   قيججج   31 نمججج   دجججسال  مججج   15 يا السجججون  "داججج ء ٓلججج  ًئجججا مؼججج ٓس الجججنظوط ل٠ٌججج ْ ملجججل مججج  ٟةجججل   رٟن

جججججٕ مججججج  ج نجججججا  مججججس ط السجججججو   جججججٕ  السججججو ، ر٦جججججن  نه ةيجججججا مجججججأمنض   مجججججأمنضن". د لنؼجججججةا لئ٠ٔن ججججج   ال ججججت رٟن فججججج  اليججججج لاح ، رٟن

يجٕ  ليجق قيج   جا  ػجل ْ ئٓال  املسجون  دلج  هجن منؼجنا  ال٠ٔن    بٔس  ٟنالجق  رح٠يج١ زٛ ٓجق. ٟجطاض مجأمنض السجو  داٟن

ٔ ججججج   ٦جججججن  ن    الوجججججعاءا  ال جججججت لجججججق الؼجججججئٌا  ٔ ججججج  مؼججججج ٓس الجججججنظوط ل٠ٌججججج ْ ملجججججليا  د لنؼجججججةا. ه ةيججججج   ٟن لئ٠ٔن ججججج   ال جججججت  ٟن

ٟجججنا٨ املسجججون   رح٠يججج١ زٛ ٓجججق  ؿججج  ز   السجججون  داججج ء ٓلججج  ًئجججا مجججس ط مجججأمنض السجججو ، ٛيجججا  رحطوجججط محوجججط داوجججل  

ٕ م  مأمنض السو ، ال  قالـ نز. نالقّ دأن  .  نجس ؿ  ز  الـ نزرٛيل   ذم الوعاءا  ال ت رٟن

جٕ ٓلجج  املسجوننح  بسجول دجج ق يججٕ ٠ٓن جا دل٠اوج ه  ال  ججا   ال  ل٥ج      جا  ر٠ييجس ال٠ٔن جج   ال جت رٟن    جا  رٟن

. يالٛطاج ٓ  املسون  ف  املئ  ٔ ز امل٠طض لق ًة٠   للي٥  الل زض ٓئيق ٟو ةي  
 

رادي ك .44
ق  ٌات  ش ا ررٗ  ُلحي 

ي؟ ا  ٓا المدٗ  المق  ان  راء عن   ج 

يججججٕ ال٠ٔن ججججا مجججج  ج نججججا  ئشا نمجججج    3 1ٓلجججج   ملججججس  ال رعوججججس  ي٠ٓجججج  ٤ججججاجطاء ل٥جججج  رٌةيجججج١ اليججججبؽ الانٜججججطازى  رجججج  رٟن

جا ؿجس س  اليطاػجا ملجس  ال رعوجسئ   مؼ ٓس الجنظوط ل٠ٌج ْ ملجليا السجون     رج  ئؿج ط. فج  ق لجا  ػجاا ٓل   سآجق فج  ٗٛط

يٕ الوعاء م  ج نا مأمنض السو ، ر٦ن  املس    ٟص ت د لنؼةا لليبؽ الانٜطازى.  ئ نم   ٣حس  15رٟن

،  اليججججنميرةجججح  لٌةلججججا السججججو  ٓاججججس ٣ـجججٜق الججججس ضى  ئشا   املججججس  ال ججججت ئٓلجججج  املسججججون  اميةجججنغ قبؼجججج   انٜطاز جججج  

لج  املججأمنض راٜيجص مجج   ٠ججطن ئ ٠وجيه  فجج  اليجبؽ روججطن ٛٔئيججق  دجاٖل مججأمنض السجو   مجج   نصجج ت دجق مجج   ػج ةل لاجاججا الوججطض ٓ 

 .  (131)الٌةلا
 

يٌا  ٓا ا .45
اعها ع  ي  ٖ اب  ٓىر اُسح 

 
ا ٌٕى ٔل ً ب 

راءات  اُن  ٔاظً ج  اح  ح    حاُ٘  حدوت  ٙي 
 
ي ٖ؟ ا ضاح  َ أل ي 

إ ٖٓ م   و عغي 

 : (131)   ةئٙ ٛنضا   ٓل  مأمنض السو   في ق لا قس ث هي ج جل       ٓلي   م  ٟةل املؼ جح ،

 .ظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  مؼ ٓس الن  -

 . مس ط رم  -

 . الاي دا الٔ ما -

ٓلججججج  مجججججأمنض .(132)هجججججطاا ٓججججج  الٌٔججججج ك   ججججججنز قججججج ال  إلا   جلججججج  يقجججججسث مججججج  ج نجججججا املسجججججوننح  هيججججج ج، ٓلجججججي    ئشا

 ملنج ا شل٧.  ازاض  السو  ئال ت ارذص ه   د إلجطاءا ٓالن     ةئٙ الو    املص٤نض   السو  

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   44   43مناز  ( 129)
 م  لالةحا السادئيا لئسون   31امل ز   ( 131)
 م  ٟ نن  راِي  السون   46رحا  امل ز   ( 131)
  2115لؼاا  116ال٠ نن  د ل٠طاض ٟض   ٓل  جطى  الصى الأس ل ف  الوعء هصا ئه ٛا رلن (   132)



ون( �ي و�ف
ا�ف ارون �ة �ش

حد�ة )م�امون - م��ة
لم�ة

موع�ة ا لم�ج
ا

45

 قس مٔؼ٥طا  السون      م  امللآن   ف  السو   ش يءى    ق  ٨ ئزد ٨   زدل  ٤ل م   .1
 دطج ضػ ةل ٓل  دالٚ الاِ ك امل٠طض ف  السو      زدل  ٤ل شخم  .2
 دطى     ج ا ئ  محةنغ اقاي ًي    ثا ء ن٠ئق  ملآن   ملسون  مح٦نك ٓئيق  ؿل    ٌٓى  ٤ل شخم  .3
نمج    .4 يٜاجق ػجناء ٤ج   هجصا مٓع د٠لجس    ق٠ي٠يج    ٤ل شخم ارلجل دجص ى املسجون  ملاحجق معا ج  مؼجا٘ال  ػجئٌ رق   ُ 

 دط  قس      اليلن٨ ٓل  مأٜا لق 

ٜى السجججججو     مججججج  ئروججججج ٓٝ ال٠ٔن جججججا  ٔجججججن الوطولجججججا مججججج   قجججججس مجججججُن دحطاػجججججا املسجججججوننح   امل٦ئٜجججججح  قجججججس  شا ٟ 
يٜا.    ضٓ   ه   وا  الٔع٨ م  الُن

 

ٓىر  .43
 
عها ٓا

ىق  ً ب 
اءات  اُن  ر  ٕى والخ  ؾاؿ مغلح٘  اُسح  ر لق  ئ  عها ٓضاعد اُىر 

ىق  ً ب 
اءات  اُن  ر  ي ٖ الخ  ره ٓا ب 

ٓا الق 

ٖ؟   اُسح 

ٔ   مؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون   ال٠ٔن      ل٥اا    نلخم ف  الوس ٨ الا    ال٠ٔن    ال ت  ٟن

ٔ   مس ط السو      مأمنضن:  ال ت  ٟن
 

مظاعد الىشيس للطاع مصلحت الجصاءاث الا  يىكعها 

 (86السجىن )مادة 
 (88الجصاءاث الا  يمكً ملأمىز السجً جىكيعها )مادة 

 الانصاض  -1 الانصاض  -1

   بٔججججى الامايجججج ظا  امل٠ججججطض  لسضججججججا  ٤ججججل*اليطمجججج   مجججج   -2
 ال رعوس ٓل  ثالثح   نم   املسون     ٛ اق ملس  

 سون  امللٜ ا الاماي ظا  امل٠طض   بٔى اليطم   م  -2

 ٓل :     زضجا ئرأدحر ن٠ل املسون   -3
     ٤ج   مح٦نمج   ٓئيجق دج ليبؽ ئ ؿج ط 6ال رعوس ٓلج  ملس   -

 د لسو 
  ٤جججججج   مح٦نمجججججج   ٓئيججججججق د لسججججججو  ئ ال رعوججججججس ٓلجججججج  ػججججججااملججججججس   -

   د لسو  املـسز. املإ س 

 ا  ٓل  :   زضج ئرأدحر ن٠ل املسون   -3

  ٤ججج   مح٦نمججج  ٓئيجججق د لسجججو  ئ ؿججج ط  3ال رعوجججس ٓلججج  ملجججس   -
  -    املإ س  املـسز 

     ٤ججج   مح٦نمججج  ٓئيجججق د لسجججو  ئ ال رعوجججس ٓلججج  ؿججج طملجججس   -
 د ليبؽ مٕ الـ٘ل .

  نم    15 ل ال رعوس ٓاليبؽ الانٜطازى ملس   -4   نم    31ٓل  ال رعوساليبؽ الانٜطازى ملس   -4

 ٟل م  زضجاق ف  السو :     زضجائرجت ل املسون   -5
ؿ ط، ا  ٤   مح٦نم   ٓئيق  ملس  ال رعوس ٓل  ػاا -

 د ليبؽ    د لسو 
  ٤جججججج   مح٦نمجججججج   ٓئيججججججق د لسججججججو  ئملججججججس  ال رعوججججججس ٓلجججججج  ػججججججاا -

 املإ س    د لسو  املـسز

 

ا د كا ؿس س  اليطاػا ملس   -6  هٕ امي٦نك ٓئيق ب٘ٛط
رةلاق ؿ ط،  شل٧ ٓل  الاحن الصى  ال رعوس ٓل  ػاا
 الالةحا السادئيا.

 

                                                                                                                                                                      
١ لئأس ال  92رام امل ز   (   128)  ٣2115ان ط  الدحر  ف    م  ٟ نن  راِي  السون  ٛ 

   * ال٦ئل   ال ت  نجس رح ه  دٍ ه  الاداالٛ   م  دح  الوعاءا  ال ت  ل٥  ملؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  

ٔ   بٔس ًئا مأمنض السو   الوعاءا  ال ت  ل٥  ملأمنض السو   ٔ   ٛيل   ذم ملس ال٠ٔن        ٟن  ننآ      ٟن

يجججٕ   ل٥ججج  ملجججأمنض السجججو   ججج  ئمقهججج  الانجججصاض، اليطمججج   مججج  بٔجججى الامايججج ظا ، رجججأدحر ن٠ئجججق  (129)ججججعاءا   ض ٔجججقرٟن

. نالقججّ هاجج   15ٓلجج  ٓلجج  ٓلجج  قؼججا نججْن ال٠ٔن ججا  اليججبؽ الانٜججطازى ملججس  ال رعوججس  زضجججا    مججس  اليججبؽ الانٜججطازى   نمجج  

جججٕ ال٠ٔن ججج  ئ نمججج   قيججج   31 نمججج   دجججسال  مججج   15 يا السجججون  "داججج ء ٓلججج  ًئجججا مؼججج ٓس الجججنظوط ل٠ٌججج ْ ملجججل مججج  ٟةجججل   رٟن

جججججٕ مججججج  ج نجججججا  مججججس ط السجججججو   جججججٕ  السججججو ، ر٦جججججن  نه ةيجججججا مجججججأمنض   مجججججأمنضن". د لنؼجججججةا لئ٠ٔن ججججج   ال ججججت رٟن فججججج  اليججججج لاح ، رٟن

يجٕ  ليجق قيج   جا  ػجل ْ ئٓال  املسجون  دلج  هجن منؼجنا  ال٠ٔن    بٔس  ٟنالجق  رح٠يج١ زٛ ٓجق. ٟجطاض مجأمنض السجو  داٟن

ٔ ججججج   ٦جججججن  ن    الوجججججعاءا  ال جججججت لجججججق الؼجججججئٌا  ٔ ججججج  مؼججججج ٓس الجججججنظوط ل٠ٌججججج ْ ملجججججليا  د لنؼجججججةا. ه ةيججججج   ٟن لئ٠ٔن ججججج   ال جججججت  ٟن

ٟجججنا٨ املسجججون   رح٠يججج١ زٛ ٓجججق  ؿججج  ز   السجججون  داججج ء ٓلججج  ًئجججا مجججس ط مجججأمنض السجججو ، ٛيجججا  رحطوجججط محوجججط داوجججل  

ٕ م  مأمنض السو ، ال  قالـ نز. نالقّ دأن  .  نجس ؿ  ز  الـ نزرٛيل   ذم الوعاءا  ال ت رٟن

جٕ ٓلجج  املسجوننح  بسجول دجج ق يججٕ ٠ٓن جا دل٠اوج ه  ال  ججا   ال  ل٥ج      جا  ر٠ييجس ال٠ٔن جج   ال جت رٟن    جا  رٟن

. يالٛطاج ٓ  املسون  ف  املئ  ٔ ز امل٠طض لق ًة٠   للي٥  الل زض ٓئيق ٟو ةي  
 

رادي ك .44
ق  ٌات  ش ا ررٗ  ُلحي 

ي؟ ا  ٓا المدٗ  المق  ان  راء عن   ج 

يججججٕ ال٠ٔن ججججا مجججج  ج نججججا  ئشا نمجججج    3 1ٓلجججج   ملججججس  ال رعوججججس  ي٠ٓجججج  ٤ججججاجطاء ل٥جججج  رٌةيجججج١ اليججججبؽ الانٜججججطازى  رجججج  رٟن

جا ؿجس س  اليطاػجا ملجس  ال رعوجسئ   مؼ ٓس الجنظوط ل٠ٌج ْ ملجليا السجون     رج  ئؿج ط. فج  ق لجا  ػجاا ٓل   سآجق فج  ٗٛط

يٕ الوعاء م  ج نا مأمنض السو ، ر٦ن  املس    ٟص ت د لنؼةا لليبؽ الانٜطازى.  ئ نم   ٣حس  15رٟن

،  اليججججنميرةجججح  لٌةلججججا السججججو  ٓاججججس ٣ـجججٜق الججججس ضى  ئشا   املججججس  ال ججججت ئٓلجججج  املسججججون  اميةجججنغ قبؼجججج   انٜطاز جججج  

لج  املججأمنض راٜيجص مجج   ٠ججطن ئ ٠وجيه  فجج  اليجبؽ روججطن ٛٔئيججق  دجاٖل مججأمنض السجو   مجج   نصجج ت دجق مجج   ػج ةل لاجاججا الوججطض ٓ 

 .  (131)الٌةلا
 

يٌا  ٓا ا .45
اعها ع  ي  ٖ اب  ٓىر اُسح 

 
ا ٌٕى ٔل ً ب 

راءات  اُن  ٔاظً ج  اح  ح    حاُ٘  حدوت  ٙي 
 
ي ٖ؟ ا ضاح  َ أل ي 

إ ٖٓ م   و عغي 

 : (131)   ةئٙ ٛنضا   ٓل  مأمنض السو   في ق لا قس ث هي ج جل       ٓلي   م  ٟةل املؼ جح ،

 .ظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  مؼ ٓس الن  -

 . مس ط رم  -

 . الاي دا الٔ ما -

ٓلججججج  مجججججأمنض .(132)هجججججطاا ٓججججج  الٌٔججججج ك   ججججججنز قججججج ال  إلا   جلججججج  يقجججججسث مججججج  ج نجججججا املسجججججوننح  هيججججج ج، ٓلجججججي    ئشا

 ملنج ا شل٧.  ازاض  السو  ئال ت ارذص ه   د إلجطاءا ٓالن     ةئٙ الو    املص٤نض   السو  

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   44   43مناز  ( 129)
 م  لالةحا السادئيا لئسون   31امل ز   ( 131)
 م  ٟ نن  راِي  السون   46رحا  امل ز   ( 131)
  2115لؼاا  116ال٠ نن  د ل٠طاض ٟض   ٓل  جطى  الصى الأس ل ف  الوعء هصا ئه ٛا رلن (   132)



�ي مصر(
ون �ف للس�ج

م�ة 
�ف واعد الم�ف

وا�ج حول ال�ة ال وحج ون )سوؤ لمس�ج
ل ا دل�ي

46

اّ  .46 ؾ  ً  ٓا اُت  ن  دب 
 
ا ؟  اُي  اءات  ر  ش الخ 

ن  ؾي و ت  َٙ ن   
ً
ا اؽي  ي  ىصي ٖ احي  حي 

٘  ُلم ضي 
اُي   ب 

ججا الوججعاءا  ٓلجج  اميةنػججح  اقاي ًيجج   ٣لجج  رٌةجج١ ٓلجج  امي٦ججنك ٓئججيه  دجج ليبؽ   ٛيلجج   د لسججو   رٌةجج١ مجلٓن

 ٓسا ٠ٓن ا الا٠ل ا   الئيل   ال ت راٜص ٛيق ال٠ٔن ا ٓل  الطج ٨ امي٦نك ٓئيه  د لـ٘ل. 

  

 

 

 

 

 

 

ي  
ان  اب  انث   انث 

ٍ م انسج 
راءاب  داج  ج  ٌا  دارَ  وا ٌا  ى وا ي  غ   انن 

الةجججج ا ال جججج  ى مجججج  هججججصا الججججسليل هججججن ؿججججط  لإلجججججطاءا  زادججججل السججججو  مجججج  قيجججج  ٟةججججن٨ املسججججون   الاٜاججججلف ٓلجججج  

 ئزاضرججق جج  الاِجج ك زادججل السججو    ئنججق  اٌججٞط ئ جج  اميجج مح   الةجج ق ح  دحيجج  ئمنجججق دليلجج    ةجج اهججصا ال مجج ٣  الاقاججج ظ 

  إلاجطاءا  الخ كا زادئق. 

ولي
ٌا  صم ا  الق 

 ٌ ى سج 
ًل
ىل ا ث 

 ق 

ن   .47 ٌا  مر ا
 
٘؟ ٓا ا راءاب  ج  ٖ؟ ٓا ا  ي اُسح 

 داؿ ع 

ثةججج   ٓلججج   ججججنزن ئ نجججقئقيججج   ،  بجججن  ججججنز شجججخم مججج  فججج   جججو  مججج  الجججصر جججساْ فججج  السجججو  هجججن املؼجججناس إلا  مجججط 

 ضاٞ ضػجججليا كججج زض  مججج  الو جججا     ى مجججناً  ز   ػجججاس ٟججج نن ى     جججنزْ   سآجججق فججج  هجججصا السجججو  د لاحس جججس ٛجججال  ل٥ججج  ئ  

ٔا م  ج نبه  ٣ل  نلن امل ز  الخ مؼا م  ال٠ نن   جس نجم  “ الوا ةيجاججطاءا  إلا مج  ٟج نن   459املج ز    امخالا  مٟن  ٟ

ججٕ ٠ٓن ججا ال دح٥جج  ٟوجج تى،  ئالنججق: "ال٠ٔن ججا شخلججيا،  ال جطولججا  ال ٠ٓن ججا ٓلجج   2114زػججانض  داجج ء ٓلجج  ٟجج نن ،  ال رٟن

 ٛٔ ٨ الالق٠ا لا ضور نٜ ش ال٠ نن ". ر  ٓل  إلا  ال ٠ٓ ا

٥اججا ٓلجج   مججط       ججساْ د لسججو  ق ججت  ججا  اقنؼجج ا مججس  الا ججساْ ا  ٤ نججن قبؼججإلا  ججساْ اػجج  املسججون ، رجج ضور إلا   

 جساْ إلا  ج  م٦ج   محبؼجق.  مجط ئججطاء  جا  ارذج شن ٛجنض  كجن٨ املسجون  ئك راٜيص ٠ٓن ا ػ لةا لليطوا.  هجن   ٨   ي   اقاي ً

  ٟ ضج ت الاح٠يج١  كسض  الي٥ ،  مجط كج زض مج  الاي دجا الٔ مجا  م  امي٥لا ال ت  ا     ٦ن :  مط ك زض ئ ٥ ف  السو   ل

 ججججنظ الٌٔجج  ٓئيججق د الػجججالا ٚ مجج  دجججال٨ ًججٞط الٌٔججج   د لاجج  ي ال٠وججج تي جججساْ هججن  مججط إلا .  مط الاقايجج ًيفجج  ق لججا اليجججبؽ 

 جججساْ فجججج  ر   يؼججججائ  كجججنض  مججج   مجججط  ك اللجججج زض  ب٠ٔن ججج   ػججج لةا لليطوجججا.  ججججا ٦ججج ق ر  الاقايججج ًيٓلججج  ٟجججطاضا  اليجججبؽ 

ججججٕ ٓئيهجججج  ملجججج   رمججججط دجججج ليبؽ ق ججججت رججججنزْ بسججججوال    كججججسضالسججججو  مجججج  ٟةججججل مجججج   قوججججط السججججوح   وحججججاّٜ د للججججنض  املٟن

 .133دنجنز هصا الصخم ف  السو  املص٤نض  ٣ا  يثة   ئالسو   ئس هصا

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   6امل ز  (  133)
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اّ  .46 ؾ  ً  ٓا اُت  ن  دب 
 
ا ؟  اُي  اءات  ر  ش الخ 

ن  ؾي و ت  َٙ ن   
ً
ا اؽي  ي  ىصي ٖ احي  حي 

٘  ُلم ضي 
اُي   ب 

ججا الوججعاءا  ٓلجج  اميةنػججح  اقاي ًيجج   ٣لجج  رٌةجج١ ٓلجج  امي٦ججنك ٓئججيه  دجج ليبؽ   ٛيلجج   د لسججو   رٌةجج١ مجلٓن

 ٓسا ٠ٓن ا الا٠ل ا   الئيل   ال ت راٜص ٛيق ال٠ٔن ا ٓل  الطج ٨ امي٦نك ٓئيه  د لـ٘ل. 

  

 

 

 

 

 

 

ي  
ان  اب  انث   انث 

ٍ م انسج 
راءاب  داج  ج  ٌا  دارَ  وا ٌا  ى وا ي  غ   انن 

الةجججج ا ال جججج  ى مجججج  هججججصا الججججسليل هججججن ؿججججط  لإلجججججطاءا  زادججججل السججججو  مجججج  قيجججج  ٟةججججن٨ املسججججون   الاٜاججججلف ٓلجججج  

 ئزاضرججق جج  الاِجج ك زادججل السججو    ئنججق  اٌججٞط ئ جج  اميجج مح   الةجج ق ح  دحيجج  ئمنجججق دليلجج    ةجج اهججصا ال مجج ٣  الاقاججج ظ 

  إلاجطاءا  الخ كا زادئق. 

ولي
ٌا  صم ا  الق 

 ٌ ى سج 
ًل
ىل ا ث 

 ق 

ن   .47 ٌا  مر ا
 
٘؟ ٓا ا راءاب  ج  ٖ؟ ٓا ا  ي اُسح 

 داؿ ع 

ثةججج   ٓلججج   ججججنزن ئ نجججقئقيججج   ،  بجججن  ججججنز شجججخم مججج  فججج   جججو  مججج  الجججصر جججساْ فججج  السجججو  هجججن املؼجججناس إلا  مجججط 

 ضاٞ ضػجججليا كججج زض  مججج  الو جججا     ى مجججناً  ز   ػجججاس ٟججج نن ى     جججنزْ   سآجججق فججج  هجججصا السجججو  د لاحس جججس ٛجججال  ل٥ججج  ئ  

ٔا م  ج نبه  ٣ل  نلن امل ز  الخ مؼا م  ال٠ نن   جس نجم  “ الوا ةيجاججطاءا  إلا مج  ٟج نن   459املج ز    امخالا  مٟن  ٟ

ججٕ ٠ٓن ججا ال دح٥جج  ٟوجج تى،  ئالنججق: "ال٠ٔن ججا شخلججيا،  ال جطولججا  ال ٠ٓن ججا ٓلجج   2114زػججانض  داجج ء ٓلجج  ٟجج نن ،  ال رٟن

 ٛٔ ٨ الالق٠ا لا ضور نٜ ش ال٠ نن ". ر  ٓل  إلا  ال ٠ٓ ا

٥اججا ٓلجج   مججط       ججساْ د لسججو  ق ججت  ججا  اقنؼجج ا مججس  الا ججساْ ا  ٤ نججن قبؼججإلا  ججساْ اػجج  املسججون ، رجج ضور إلا   

 جساْ إلا  ج  م٦ج   محبؼجق.  مجط ئججطاء  جا  ارذج شن ٛجنض  كجن٨ املسجون  ئك راٜيص ٠ٓن ا ػ لةا لليطوا.  هجن   ٨   ي   اقاي ً

  ٟ ضج ت الاح٠يج١  كسض  الي٥ ،  مجط كج زض مج  الاي دجا الٔ مجا  م  امي٥لا ال ت  ا     ٦ن :  مط ك زض ئ ٥ ف  السو   ل

 ججججنظ الٌٔجج  ٓئيججق د الػجججالا ٚ مجج  دجججال٨ ًججٞط الٌٔججج   د لاجج  ي ال٠وججج تي جججساْ هججن  مججط إلا .  مط الاقايجج ًيفجج  ق لججا اليجججبؽ 

 جججساْ فجججج  ر   يؼججججائ  كجججنض  مججج   مجججط  ك اللجججج زض  ب٠ٔن ججج   ػججج لةا لليطوجججا.  ججججا ٦ججج ق ر  الاقايججج ًيٓلججج  ٟجججطاضا  اليجججبؽ 

ججججٕ ٓئيهجججج  ملجججج   رمججججط دجججج ليبؽ ق ججججت رججججنزْ بسججججوال    كججججسضالسججججو  مجججج  ٟةججججل مجججج   قوججججط السججججوح   وحججججاّٜ د للججججنض  املٟن

 .133دنجنز هصا الصخم ف  السو  املص٤نض  ٣ا  يثة   ئالسو   ئس هصا

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   6امل ز  (  133)



�ي مصر(
ون �ف للس�ج

م�ة 
�ف واعد الم�ف

وا�ج حول ال�ة ال وحج ون )سوؤ لمس�ج
ل ا دل�ي

48

ط،  جا  ئضػج ٨ مٔجق مئٜجق د ل٦ مجل مجٕ ديج   ق لاجق الاجال ٓيجا  الججييا دجف ج  ئف  ق لا ن٠ل املسون  م   جو  

مججط دحبؼججق د لسججول ر   جج  السججو ،  جججا رسججويل ملخججمئٓاججس  كججن٨ املسججون  ،    ججساْ املججص٤نض إلا  وججا  ئضػجج ٨ مججٕ  مججط 

ٕ ٓل  هصا النسويل م  ،لئلسوننح   الٔلنمي  .  (134)قوط املسون   قي   ٟن
 

48.  ٖ ي ٖ ٖٓ سح  ها سح  ي 
َ م 

ن  ٌٖٔ ت  ً ي 
روك  اُن    ليا  ٓا الض 

 
ر؟ ا
 ج 

 دط ف  ٓس  ق ال : ف   ئ ًة٠   لئ٠نآس ال ت ر٠طه  الالةحا السادئيا،  ٥  ن٠ل املسون  م   و 

 .رأز بي   الئيل   ٣جعاء ئن٠ئق  -

ججق ػجج  الؼججاح  ٓ مجج    - هجج  ٛججٞن ػجج  الؼججاح ،  ججا   ٓلجج قيجج  ال راٜججص ال٠ٔن ججا فجج  الئيلجج    ،ن٠ئججق مجج  الئيلجج   ٓاججس دئٗن

.  ةئجٙ ًةلجا السجو  املجأمنض فج  الئيلج    ػجل ء املسجوننح  الجص   دئ٘جنا ػج  مط٣جعر    جو       جو  ٓلجنمى ئالا٠ل 

 ججج   جججو  ئر٠جججس ط الؼججج  رل يجججسا  لجججا٠ئ    آالججج زلئسجججون  ق جججت  جججا   الٌبجججيٓلججج  مجججس ط ال٠ؼججج   ٓطهججج  الؼجججاح  ليجججا  

 .  (135)ٓلنمى

ٛجججطاج ر  ججو  ال٦ججج ة  فجج  زاةجججط  امي ِٛجججا ال ججت ػجججٚن  ٠جججي  ٛيهجج  بٔجججس   ٟجججطافجج  ٛتجججر  الانا٠جج ٨  ل٥ججج  ن٠جججل املسججون  فججج   -

 .ٓاق

  اجال ٓيجا، ٛجيل٥   صجييا   ػجة ا ج  ادجط ئاملؼج جح  مج   جو    قجس ج   ظوجط السادئيجا لا٠جل ئ ل٥  ر٠جس   ًئجا  -

نجق ٓج جع ٓجج  الٔلجل  جا  ٓججطن  نةجح  لئٌةلجا امخججام الئيل نج     دأقججسمح٦جنك ٓئيجق ب٠ٔن جا مججٕ الـج٘ل مجنزْ   ر

 ججج  ئثبجججن هوجججعن،  ا٠جججل  ئشا مجججطن ٓلججج  مجججس ط ئزاض  الخجججسم   الٌةيجججا لئسجججون  د الؿجججترا٢ مجججٕ مٜجججنف الججججيا امخجججام. 

 ججج  ئ   ناٛججج١ الا ةجججا الٔججج ك  ول٥ججج  ئٓ زرجججق   جججو  ٓلجججنمى د٠جججطاض مججج  مؼججج ٓس الجججنظوط ل٠ٌججج ْ ملجججليا السجججون  بٔجججس 

 .     ن٠ئقئػة ا ال ت زٓن ظالن ر  ئشادطى  الئيل   مط  

ٝ رٜٔيل ئجطاءا  الا٠ل ٓل  فى  و      ئ    ٥ـٝ ًةلا السو  ٓل  ٤ل مسون  ٟةل ن٠ئق  جا  دط.  اٟن

 وا  ئضػ ٨ كنض  م   مط  (136)ئٟطاض الٌةلا دذئن املسون  م  ٤ل مطن  لإ ن٠ئق  ئطن ق لا املسون  للخٌط

 .(137)الةحنث الاجال ٓيا  الجييا ٓ  ق لاق سآق  جليٕ ا ضاٟق دل  ف  شل٧ ئ

  

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   8ًة٠   لئل ز   ( 134)
 م  لالةحا السادئيا لئسون   34ًة٠   لئل ز   ( 135)
 م  الالةحا السادئيا 36م ز   ( 136)
 م  ٟ نن  راِي  السون   7م ز   ( 137)

ي  
ان  صم انث   الق 

او غ   وانن 
 َ
دار ٌا   ا

 

ٖ الٔكلل   .49 ٓىر اُسح 
 
غاعات  ٓا ت  دارٗ  ٓا اح  ا  ٖ؟  ب   اُسح 

 :  "هي" (138)ادال ك   مأمنض السو 

 .قطاػا املسوننح  -

 .ق٦ ك ٟ نن  راِي  السون ، جليٕ ال٠نانح   الئناةح الخ كا د لسون   راٜيص -

 .زاض  السو ئ -

 . امط ال ت  لسضه  ملؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  ر راٜيص  -

ٜن السو   ئلئن  ًة٠   ئئلل رحن  -  .   امطنؿطاٛق مُن

هججججصن  جججج  ئاػججججنا زا  .  ٦ججججن  ملججججأمنض السججججو    ٣الةججججق  هججججة ي ملججججليا السججججون  كججججٜا مججججأمنض الوججججةٍ ال٠وجججج تى

  مجج  ٟ ضجج ت الاح٠يجج١ ٛيلجج   ذججم ال٠وجج      امججط ال ججت  ائ٠ هجج  مجج  الاي دججا الٔ مججا ر    اٜججص   املجج ز ، ٓلجج  مججأمنض السججو 

 املسوننح .    قسال ت  ح٠٠ن  ٛيه  م ال  ئقو ض 
 

ٕى فلً  .50 سح 
ٔل
ٍاؿ ا ْ اؽ

ي  ل  ب   ًن 
 
٘؟ا  ب 

اع٘  ٘  الح  ي 
غ   وراه الق 

ججن   ٟججطا  مجج   ٠ججنك م٠ مججق جليججٕ النػجج ةل ال٥ٜيئججا دجج ًاْل ٤ججل مسججون  فجج      اذججص مججأمنض السججو    جججا   ٟ

ٓججال  ضاز املسجون  ئضػجج ٨ كجنض  إلا   ئشاليججق فج  السججو   ؿجط  لججق مج   اوججلاق. ئ   ضٟججا رٔئج   ى ق٥ج   مل٥ج  ٓلج  كججنض  

نججق  ٓلجج   مجج  ال٠جج نن   81 .  رججام املجج ز (139)قجججطاءا  فجج   ججول دجج إلا ليججق  اثةجج   هججصن ئ جج  شججخم مٔججح   جججا ئضػجج ل   ئ

ججججا   جججججا ا  ٤ججججل ر٠طوججججط د الػججججالا ٚ  ٔججججق مجججج  دججججال٨ مججججأمنض السججججو  محججججطض ٓلجججج  نلججججنشج   قججججس  ٗحججججرن  ٗط املسججججوننح  فجججج  ٛض

دجطى ر   الا٠ج ضوط     اح٠ج١ مج  رؼجئي  ر٠ج ضوط الاػجالا ٚ  مذلم  مٔالس م  الا ةا الٔ ك.  جا ٓل  مأمنض السجو  

 .     ٟئ  ٣ا ا امي٥لا امخالائ ا  ٟيسه  ف  السول امخلم لصل٧.  ا  ئضػ ل    ،امل٠سما م  املسوننح  دحي 
 

51.  ْ
ي  ل  ب  ؟ ا  ًن  ىدٗ  ىح  ٍات  أل ي ٖ؟ ٓا اُسح  ضاح  ات  أل  دارٗ  ٓلن 

ؿطاٚ مأمنض ئ. رة٠ى هصن السوال  رحن هط ضو   ى  ول  طان   دا ـ ء   ٠نك  ملؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  

 : 141 نجس في السو  السوال  الا لياالسو  قي   طاٟبه   واِل  . 

 .ٓلنمى لئلسوننح   ول .1

 .د لينازث زادل السو   نمي زٛتر .2

 . رـ٘ئيه مأا املسوننح     ول .3

                                                           
 راِي  السون  م  ٟ نن   74امل ز   ( 138)
 م  ٟ نن  راِي  السون   81ًة٠   لئل ز   ( 139)
 م  ٟ نن  راِي  السون   75امل ز   ( 141)
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ط،  جا  ئضػج ٨ مٔجق مئٜجق د ل٦ مجل مجٕ ديج   ق لاجق الاجال ٓيجا  الججييا دجف ج  ئف  ق لا ن٠ل املسون  م   جو  

مججط دحبؼججق د لسججول ر   جج  السججو ،  جججا رسججويل ملخججمئٓاججس  كججن٨ املسججون  ،    ججساْ املججص٤نض إلا  وججا  ئضػجج ٨ مججٕ  مججط 

ٕ ٓل  هصا النسويل م  ،لئلسوننح   الٔلنمي  .  (134)قوط املسون   قي   ٟن
 

48.  ٖ ي ٖ ٖٓ سح  ها سح  ي 
َ م 

ن  ٌٖٔ ت  ً ي 
روك  اُن    ليا  ٓا الض 

 
ر؟ ا
 ج 

 دط ف  ٓس  ق ال : ف   ئ ًة٠   لئ٠نآس ال ت ر٠طه  الالةحا السادئيا،  ٥  ن٠ل املسون  م   و 

 .رأز بي   الئيل   ٣جعاء ئن٠ئق  -

ججق ػجج  الؼججاح  ٓ مجج    - هجج  ٛججٞن ػجج  الؼججاح ،  ججا   ٓلجج قيجج  ال راٜججص ال٠ٔن ججا فجج  الئيلجج    ،ن٠ئججق مجج  الئيلجج   ٓاججس دئٗن

.  ةئجٙ ًةلجا السجو  املجأمنض فج  الئيلج    ػجل ء املسجوننح  الجص   دئ٘جنا ػج  مط٣جعر    جو       جو  ٓلجنمى ئالا٠ل 

 ججج   جججو  ئر٠جججس ط الؼججج  رل يجججسا  لجججا٠ئ    آالججج زلئسجججون  ق جججت  جججا   الٌبجججيٓلججج  مجججس ط ال٠ؼججج   ٓطهججج  الؼجججاح  ليجججا  

 .  (135)ٓلنمى

ٛجججطاج ر  ججو  ال٦ججج ة  فجج  زاةجججط  امي ِٛجججا ال ججت ػجججٚن  ٠جججي  ٛيهجج  بٔجججس   ٟجججطافجج  ٛتجججر  الانا٠جج ٨  ل٥ججج  ن٠جججل املسججون  فججج   -

 .ٓاق

  اجال ٓيجا، ٛجيل٥   صجييا   ػجة ا ج  ادجط ئاملؼج جح  مج   جو    قجس ج   ظوجط السادئيجا لا٠جل ئ ل٥  ر٠جس   ًئجا  -

نجق ٓج جع ٓجج  الٔلجل  جا  ٓججطن  نةجح  لئٌةلجا امخججام الئيل نج     دأقججسمح٦جنك ٓئيجق ب٠ٔن جا مججٕ الـج٘ل مجنزْ   ر

 ججج  ئثبجججن هوجججعن،  ا٠جججل  ئشا مجججطن ٓلججج  مجججس ط ئزاض  الخجججسم   الٌةيجججا لئسجججون  د الؿجججترا٢ مجججٕ مٜجججنف الججججيا امخجججام. 

 ججج  ئ   ناٛججج١ الا ةجججا الٔججج ك  ول٥ججج  ئٓ زرجججق   جججو  ٓلجججنمى د٠جججطاض مججج  مؼججج ٓس الجججنظوط ل٠ٌججج ْ ملجججليا السجججون  بٔجججس 

 .     ن٠ئقئػة ا ال ت زٓن ظالن ر  ئشادطى  الئيل   مط  

ٝ رٜٔيل ئجطاءا  الا٠ل ٓل  فى  و      ئ    ٥ـٝ ًةلا السو  ٓل  ٤ل مسون  ٟةل ن٠ئق  جا  دط.  اٟن

 وا  ئضػ ٨ كنض  م   مط  (136)ئٟطاض الٌةلا دذئن املسون  م  ٤ل مطن  لإ ن٠ئق  ئطن ق لا املسون  للخٌط

 .(137)الةحنث الاجال ٓيا  الجييا ٓ  ق لاق سآق  جليٕ ا ضاٟق دل  ف  شل٧ ئ

  

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   8ًة٠   لئل ز   ( 134)
 م  لالةحا السادئيا لئسون   34ًة٠   لئل ز   ( 135)
 م  الالةحا السادئيا 36م ز   ( 136)
 م  ٟ نن  راِي  السون   7م ز   ( 137)

ي  
ان  صم انث   الق 

او غ   وانن 
 َ
دار ٌا   ا

 

ٖ الٔكلل   .49 ٓىر اُسح 
 
غاعات  ٓا ت  دارٗ  ٓا اح  ا  ٖ؟  ب   اُسح 

 :  "هي" (138)ادال ك   مأمنض السو 

 .قطاػا املسوننح  -

 .ق٦ ك ٟ نن  راِي  السون ، جليٕ ال٠نانح   الئناةح الخ كا د لسون   راٜيص -

 .زاض  السو ئ -

 . امط ال ت  لسضه  ملؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  ر راٜيص  -

ٜن السو   ئلئن  ًة٠   ئئلل رحن  -  .   امطنؿطاٛق مُن

هججججصن  جججج  ئاػججججنا زا  .  ٦ججججن  ملججججأمنض السججججو    ٣الةججججق  هججججة ي ملججججليا السججججون  كججججٜا مججججأمنض الوججججةٍ ال٠وجججج تى

  مجج  ٟ ضجج ت الاح٠يجج١ ٛيلجج   ذججم ال٠وجج      امججط ال ججت  ائ٠ هجج  مجج  الاي دججا الٔ مججا ر    اٜججص   املجج ز ، ٓلجج  مججأمنض السججو 

 املسوننح .    قسال ت  ح٠٠ن  ٛيه  م ال  ئقو ض 
 

ٕى فلً  .50 سح 
ٔل
ٍاؿ ا ْ اؽ

ي  ل  ب   ًن 
 
٘؟ا  ب 

اع٘  ٘  الح  ي 
غ   وراه الق 

ججن   ٟججطا  مجج   ٠ججنك م٠ مججق جليججٕ النػجج ةل ال٥ٜيئججا دجج ًاْل ٤ججل مسججون  فجج      اذججص مججأمنض السججو    جججا   ٟ

ٓججال  ضاز املسجون  ئضػجج ٨ كجنض  إلا   ئشاليججق فج  السججو   ؿجط  لججق مج   اوججلاق. ئ   ضٟججا رٔئج   ى ق٥ج   مل٥ج  ٓلج  كججنض  

نججق  ٓلجج   مجج  ال٠جج نن   81 .  رججام املجج ز (139)قجججطاءا  فجج   ججول دجج إلا ليججق  اثةجج   هججصن ئ جج  شججخم مٔججح   جججا ئضػجج ل   ئ

ججججا   جججججا ا  ٤ججججل ر٠طوججججط د الػججججالا ٚ  ٔججججق مجججج  دججججال٨ مججججأمنض السججججو  محججججطض ٓلجججج  نلججججنشج   قججججس  ٗحججججرن  ٗط املسججججوننح  فجججج  ٛض

دجطى ر   الا٠ج ضوط     اح٠ج١ مج  رؼجئي  ر٠ج ضوط الاػجالا ٚ  مذلم  مٔالس م  الا ةا الٔ ك.  جا ٓل  مأمنض السجو  

 .     ٟئ  ٣ا ا امي٥لا امخالائ ا  ٟيسه  ف  السول امخلم لصل٧.  ا  ئضػ ل    ،امل٠سما م  املسوننح  دحي 
 

51.  ْ
ي  ل  ب  ؟ ا  ًن  ىدٗ  ىح  ٍات  أل ي ٖ؟ ٓا اُسح  ضاح  ات  أل  دارٗ  ٓلن 

ؿطاٚ مأمنض ئ. رة٠ى هصن السوال  رحن هط ضو   ى  ول  طان   دا ـ ء   ٠نك  ملؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون  

 : 141 نجس في السو  السوال  الا لياالسو  قي   طاٟبه   واِل  . 

 .ٓلنمى لئلسوننح   ول .1

 .د لينازث زادل السو   نمي زٛتر .2

 . رـ٘ئيه مأا املسوننح     ول .3

                                                           
 راِي  السون  م  ٟ نن   74امل ز   ( 138)
 م  ٟ نن  راِي  السون   81ًة٠   لئل ز   ( 139)
 م  ٟ نن  راِي  السون   75امل ز   ( 141)
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 .الوعاءا   ول .4

 .ال  ض ح  م  السو   ول .5

 .الـ٦  ى   ول .6

 .امل٠سما م  املسوننح  الٌئة   .7

ٔس لاس و  مالقِ   العاةطو  الطػليح   ول .8  .العو ضا  م 

 .السون   راِي ٟ نن    ق٦ كالػأل ل   راٜيصا   هط ضر ال٠و ةيا ًة٠   مل   طان الا ةا الٔ ك  السوال  .9

الاجال ٓيا، الٌةيا، الاٜؼيا  الاناحيئ ـ ء  ول ل٦ل مسون   ا  رس و  ٛيق ق لا املسون  م    ا  .11

 .(141)الاجال  ي إلادل تيملا بٔا ق لاق.  ا  رس و  ٛيق رنكي   

  

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   32م ز  ( 141)

انة   صم انث   الق 

عداو ٌا  ا هى ي  مجكىو عهب 
ل
ٌى وا سج 

ًل
َ  ا ا  وق 

 

؟  .52 ٕى سح 
ٔل
ٗ  ا ا ي حاُ٘  وم 

ق٘  ع  ب  ي  ؾىات  أل
 ٓا الح 

ج   املسجون ،  لجٚط  يح .  ذٌجط ئججط الٔلجل  ف  ق لجا ٛ  هجل املسجون  املاجنف  مج  دجال٨ ج جا   ج  النضثجا الـجٓط

ئججا رؼججئيل   ئلججيه   ؼججئر دحيجج  هئججق زاض  ال ججت ر٠ججي  فجج  زاةط هجج  إلا   جج  ئهججل ن٠ججل الو ججا ر از  ض  ئشا. (142)الو ججا دحوججنضه  ً 

 .     هل املسون  املانف را٥ٜل الي٦نما د لا٠ٜ   ق ت يؼائل دئسن، 

ـجطو  ػج ٓا،  جا    ض جٕالو جا دجال٨  الػجاالك  قجس  جأ لج   ئشا.    ةيج       ٤   الؼجبا مطهج ئشا حِط ن٠ل الو ا   ٓ

 ج  الو ج   ئ  ج ك، رؼجئ   ٔا الػجاالم   دجال٨ ػجة  قجس  جأ لج   ئشام٦   مج  السجو  مذلجم لجصل٧.   ٟطاقّٜ الو ا ف  

دجججاٖل الاي دجججا الٔ مجججا  الو ججج   ئى مسجججون  ٛججججأ   ننيججججا قججج زث،  ججججا ٓلججج  مجججأمنض السجججو     رجججنف  ئالو مٔيجججا. فججج  ق لجججا 

 .  (143)امخالا

جج    زاض  السججو  ئ. راججن   144ضاز شلجج٧  ئشا جج  ش وججق  ول٥جج  ل جج  ضؤواججق ئرؼججئ  ج ججا املاججنف   ،ى مسججون   فجج  ق لججا ٛ 

ز وججججا ز وججججا  ر ر  جججج  دئججججسن ٓلجججج  ن٠ٜججججا ش وججججق  ر٦ججججن  ملجججج ضوٝ الٌةلججججا، ثلجججج  ئلا٠ئججججق جججججطاءا  الجججججييا الوججججط ضوا إلا  ارذجججج ش

جججج١ إلا   الالظمججججا لئاحاججججيٍ  اللججججاس   الو ججججا ال ججججت  جججججطاءا  الجججججييا ٠ٛججججٍ فجججج  ق لججججا ٞ ٓلجججج  ن٠ٜججججا الي٦نمججججا.  ججججا  الا٠ججججل ٛ 

 24ت  جا  الجسٛ  دجال٨ ػج ٓ   فج  الـجا ء ق ج 11ػج ٓ   فج  اللجيٝ   8ٓلج  ليهج  ئرعوس مس  املنكن٨  ػاسٛ  ذه  الو ا ال

ج   مج  ٟةجل ًةلجا السجو   ضاز    ئػ ٓا. ف  ق لا  ٟج ضا املاجنف  زٛاجق فج  م٠بجر  ٗحجر م٠بجر  السجو ،  ججا رحطوجط ؿج  ز  ٛ 

جججطن  مجججين ا ذهججصا الالججطوح.  ججا  كججٚط  ئال جج  م٥اججا الجججيا لليلججن٨ ٓلجج  رلججطوح زٛجج  دحيجج  ال رؼججئ  الو ججائر٠ججسك 

يح    ئاملؼاح١ م  ٓلئق ف  السو    (145) ضثاق الـٓط
 

٘  ا  ٓا  .53 ىب 
د  عن  ن 

ن  ن  راءات  ب  ٌا  ج   عداّ؟ ا

اٜص ٠ٓن ا     مؼ ٓس النظوط ئى م٦   ادط منؼتر دا ء ٓل  ًئا م٥انا م  ج نا الا ةا الٔ ك     ٓساك ف  السو  إلا ر 

ص٣ط ف  هصا الٌئا رناٛط 146ل٠ٌ ْ ملليا السون       زاض  السو ئجطاءا  ال٠ نننيا لااٜيص ال٠ٔن ا. ٓل  إلا .   

 رذٌط  ظاض  السادئيا، الا ةا الٔ ك دينك  ػ ٓا الااٜيص. 

 م :  ٤لٓساك إلا  حوط راٜيص ٠ٓن ا 

 ماس ا م  ملليا السون   -

  ٣الء الا ةا الٔ ك  قس -

 ماس ا م   ظاض  السادئيا  -

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   37امل ز   ( 142)
 م  ٟ نن  راِي  السون   78ًة٠   لئل ز   ( 143)
 م  الالةحا السادئيا 59  58املناز  ( 144)
 م  ٟ نن  راِي  السون   27م ز   ( 145)
 .ٓساكإل جطاءا  الخ كا د إلا م  ٟ نن  راِي  السون   72   ئ 65راِ  املناز م   ( 146)
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 .الوعاءا   ول .4

 .ال  ض ح  م  السو   ول .5

 .الـ٦  ى   ول .6

 .امل٠سما م  املسوننح  الٌئة   .7

ٔس لاس و  مالقِ   العاةطو  الطػليح   ول .8  .العو ضا  م 

 .السون   راِي ٟ نن    ق٦ كالػأل ل   راٜيصا   هط ضر ال٠و ةيا ًة٠   مل   طان الا ةا الٔ ك  السوال  .9

الاجال ٓيا، الٌةيا، الاٜؼيا  الاناحيئ ـ ء  ول ل٦ل مسون   ا  رس و  ٛيق ق لا املسون  م    ا  .11

 .(141)الاجال  ي إلادل تيملا بٔا ق لاق.  ا  رس و  ٛيق رنكي   

  

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   32م ز  ( 141)

انة   صم انث   الق 

عداو ٌا  ا هى ي  مجكىو عهب 
ل
ٌى وا سج 

ًل
َ  ا ا  وق 

 

؟  .52 ٕى سح 
ٔل
ٗ  ا ا ي حاُ٘  وم 

ق٘  ع  ب  ي  ؾىات  أل
 ٓا الح 

ج   املسجون ،  لجٚط  يح .  ذٌجط ئججط الٔلجل  ف  ق لجا ٛ  هجل املسجون  املاجنف  مج  دجال٨ ج جا   ج  النضثجا الـجٓط

ئججا رؼججئيل   ئلججيه   ؼججئر دحيجج  هئججق زاض  ال ججت ر٠ججي  فجج  زاةط هجج  إلا   جج  ئهججل ن٠ججل الو ججا ر از  ض  ئشا. (142)الو ججا دحوججنضه  ً 

 .     هل املسون  املانف را٥ٜل الي٦نما د لا٠ٜ   ق ت يؼائل دئسن، 

ـجطو  ػج ٓا،  جا    ض جٕالو جا دجال٨  الػجاالك  قجس  جأ لج   ئشا.    ةيج       ٤   الؼجبا مطهج ئشا حِط ن٠ل الو ا   ٓ

 ج  الو ج   ئ  ج ك، رؼجئ   ٔا الػجاالم   دجال٨ ػجة  قجس  جأ لج   ئشام٦   مج  السجو  مذلجم لجصل٧.   ٟطاقّٜ الو ا ف  

دجججاٖل الاي دجججا الٔ مجججا  الو ججج   ئى مسجججون  ٛججججأ   ننيججججا قججج زث،  ججججا ٓلججج  مجججأمنض السجججو     رجججنف  ئالو مٔيجججا. فججج  ق لجججا 

 .  (143)امخالا

جج    زاض  السججو  ئ. راججن   144ضاز شلجج٧  ئشا جج  ش وججق  ول٥جج  ل جج  ضؤواججق ئرؼججئ  ج ججا املاججنف   ،ى مسججون   فجج  ق لججا ٛ 

ز وججججا ز وججججا  ر ر  جججج  دئججججسن ٓلجججج  ن٠ٜججججا ش وججججق  ر٦ججججن  ملجججج ضوٝ الٌةلججججا، ثلجججج  ئلا٠ئججججق جججججطاءا  الجججججييا الوججججط ضوا إلا  ارذجججج ش

جججج١ إلا   الالظمججججا لئاحاججججيٍ  اللججججاس   الو ججججا ال ججججت  جججججطاءا  الجججججييا ٠ٛججججٍ فجججج  ق لججججا ٞ ٓلجججج  ن٠ٜججججا الي٦نمججججا.  ججججا  الا٠ججججل ٛ 

 24ت  جا  الجسٛ  دجال٨ ػج ٓ   فج  الـجا ء ق ج 11ػج ٓ   فج  اللجيٝ   8ٓلج  ليهج  ئرعوس مس  املنكن٨  ػاسٛ  ذه  الو ا ال

ج   مج  ٟةجل ًةلجا السجو   ضاز    ئػ ٓا. ف  ق لا  ٟج ضا املاجنف  زٛاجق فج  م٠بجر  ٗحجر م٠بجر  السجو ،  ججا رحطوجط ؿج  ز  ٛ 

جججطن  مجججين ا ذهججصا الالججطوح.  ججا  كججٚط  ئال جج  م٥اججا الجججيا لليلججن٨ ٓلجج  رلججطوح زٛجج  دحيجج  ال رؼججئ  الو ججائر٠ججسك 

يح    ئاملؼاح١ م  ٓلئق ف  السو    (145) ضثاق الـٓط
 

٘  ا  ٓا  .53 ىب 
د  عن  ن 

ن  ن  راءات  ب  ٌا  ج   عداّ؟ ا

اٜص ٠ٓن ا     مؼ ٓس النظوط ئى م٦   ادط منؼتر دا ء ٓل  ًئا م٥انا م  ج نا الا ةا الٔ ك     ٓساك ف  السو  إلا ر 

ص٣ط ف  هصا الٌئا رناٛط 146ل٠ٌ ْ ملليا السون       زاض  السو ئجطاءا  ال٠ نننيا لااٜيص ال٠ٔن ا. ٓل  إلا .   

 رذٌط  ظاض  السادئيا، الا ةا الٔ ك دينك  ػ ٓا الااٜيص. 

 م :  ٤لٓساك إلا  حوط راٜيص ٠ٓن ا 

 ماس ا م  ملليا السون   -

  ٣الء الا ةا الٔ ك  قس -

 ماس ا م   ظاض  السادئيا  -

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   37امل ز   ( 142)
 م  ٟ نن  راِي  السون   78ًة٠   لئل ز   ( 143)
 م  الالةحا السادئيا 59  58املناز  ( 144)
 م  ٟ نن  راِي  السون   27م ز   ( 145)
 .ٓساكإل جطاءا  الخ كا د إلا م  ٟ نن  راِي  السون   72   ئ 65راِ  املناز م   ( 146)
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   مأمنضن مس ط السو   -

 ًةلا ر٠نك د ناسادق الاي دا الٔ ما  -

ش  دج ق مج  الاي دجا الٔ مجا  ول٥ج  لئلجسإٛ ادج ئالراٜيجص ال٠ٔن جا ال  جنظ ل٘حجر مج  هج  مجص٤نضو  آجالن قوجنض 

جساكًئجا شلج٧.  ٠جنك مجأمنض السجو  دجاال    هلجا امي٦جنك ٓئيجق  ئشا   حوجط  امي٦نك ٓئيق  ، الي٥ج  شارجق اللج زض فج  د إٓل

 حجطض  ٣يجل الا ةجا  ٟجنا٨ ى  دجساء ئضاز امي٦جنك ٓئيجق  نجق  م٦   راٜيص ال٠ٔن ا ٓل  مؼلٕ م  جليٕ الي هجطو   فج  ق لجا 

 الٔ ك محوطا  ذه . 

ٓيججج ز الخ كجججا دس  نجججا امي٦جججنك ٓئيجججق. ٓيججج ز الطػجججليا  ر ٓجججساك فججج  ر نجججق ال  ججججنظ راٜيجججص ق٥ججج  إلا  الوجججس ط د لجججص٣ط 

  ر٠جنك دادٌج ضه  دجصل٧.  جا   زاض  السجو  ئٓجساك ديجنك  وججا ٓلج  إلا    ع ض ن ٟةل راٜيجص ٠ٓن جا  امي٦نك ٓئيق   ٟ ضا

اةج ض اى ؿجٔ ةط ز نيجا لئلح٦جنك ٓئيجق  جساكالنهٕ فج  الٓا    ل ضػج   ٟةجل املجن  مج  دجال٨ رؼج يل رناججس ضجج ٨ الجس     د إٓل

 .  م ال 

 زاض . إلا شا ًئةنا شل٧  رنا١ٛ ٓل  هصا الٌئا ج ا ئم  د لنؼةا لو ا امي٦نك ٓئيق، ٛنؼئ  ا   اهئق  

ـطو  ػ ٓا رنزْ    الػاالم   دال٨ قس مقه اشا ل   ا٠سك  -   ساْ ٛيق الو  . ئم٦    ا   دأٟطاض ٕ ٓ 

 قسى الو    الو مٔيا.ئ   ئ ساْ رؼئ  الػاالم   دال٨ ػةٔا    ك م  ر ضور إلا   قسل   ا٠سك  ئشا -

  

ع صم الران   الق 

رط  جة  ش 
راج  ي 

ف  ٌا  راج  وا
ف  ٌا  ىاعد ا

 ق 
 

روػ و  .54 راءات  اا  ٓا ش  راح  ٌا  ج 
ً  ف  رط  ؟ اُش 

ٜتججر  مٔياججا لئاأ٣ججس مجج  قؼجج  ػججحر ػججئن٣ق د ٜججطج ٓجج  امي٦ججنك ٓئيججق ب٠ٔن ججا ػجج لةا لليطوججا ٟةججل ان٠وجج ء مججس ه  

ٛجججطاج إلا دجججطى الػجججا٥ل ٨ مجججس  ال٠ٔن جججا.  ججججنظ   ججج  السجججو  مجججط  ئٛجججطاج، ئيجججس املٜجججطج ٓاجججق د٠نآجججس إلا  لدججج شا ئ اػجججا٠ ماق. 

ي    ٦جن  ػججئن٣ق " ججسٓن  املججس  امي٦ججنك ٓئيجق ذهجج ،   ض ج ْ :  ٠طج ت ثالثججا  بـججطي  نهجج تيٓجج  اى مح٦جنك ٓئيججق بـج٦ل  الـجًط

 هججججٕ  أ   نةججج الؼجججئن٢ هاججج    مججج "  ٠لججججس دحؼجججر ٛججججطاج ٓاجججق دٌجججط ٓلججج  إلا  ججج  ال ٠جججا دا٠جججنو  نٜؼجججق  شلجججج٧ مججج  لججج   ٥ججج  فججج  ئ

جن ٓاجقإلا ثاج ء  امي٦نك ٓئيق ف  السو  اقال ليا اػالطاضن   ْ  ٦جن  الاٛجطاج دجأمط مج  مؼج ٓس الجنظوط ل٠ٌج. (147)ٛجطاج املٟإ

ٛجججطاج هجججن ٟجججطاض شا  إلا رحجججن ؿجججطي، ٠ٛجججطاض  دججج إلٛطاجلئا ةجججا الٔججج ك ػجججئٌا الةجججن فججج  الـججج٦  ى الخ كجججا . ملجججليا السجججون  

 ئشاٛجطاج بٔجس قؼج ا مجلجل الٔجسز. زاضى. ف  ق لا رٔسز ال٠ٔن    ٓل  امي٦نك ٓئيق ٟةل زدنلق السو ،  ٦ن  إلا ئً بٕ 

حؼجا املجس   ج  املجس  امي٦جنك ٓئيجق ئقيج  املجس  الة ٟيجا ٓاجس اضر٦ ذهج  ئهج ٛا  اضر٥ا امي٦جنك ٓئيجق جطولجا زادجل السجو ، ر 

 اضر٦ دق ل  .  ننيجاذه  

السججو   ٤ نججن ال٠ٔن ججا هجج  ئشاالقججنا٨.  فجج  ٤ججل   ؿجج ط 9  ر٠ججل ٓجج   ز ججى ال ججت ر٠طجج ت فجج  السججو  ال  جججا اليججس ر 

 ٟل. رػاا ٓل   21ال بٔس ٟو ةق ئٛطاج ٓاق إلا ، ٛال  ل٥  املإ س

يٛججطاج  ججا  إلا    ال  جججنظ  ٤ نججن ٓلجج  املسججون  التتامججج   م ليججا رججج ن الي٦نمججا امي٦ججنك ٓئيججق ذهجج  مججج   ئشا الـججًط

ججج ء دجججق ئشاال ئامي٥لججا الوا ةيجججا لججج   جججٚن ذهجج ،   مطآججج  . لئلٜججطج ٓاجججق رحجججن ؿجججطي (148)٤ججج   فججج  ق لجججا مججج  املؼججاحيل ٓئيجججق الٛن

  الناجةججج   املٜط هجججا ٓئيجججق مججج  قيججج  محجججل  جججئٛطاج ٓاجججق  لجججسض ذهججج  ٟجججطاض مججج   ظوجججط الٔججس٨ ئهججج ٛا إلا بٔججى الـجججط ي بٔجججس

 ٓ :  (149)دص ض ى الو    الامايا ٛطاج رحن ؿطي بٔسإلا ٟنآس . ٣ل     ئٟ ماق، ًطو٠ا مٔلـاق، هل   قؼ  ػحرن

 ٨  ال ج  ى مج  ال٥اج ا ر  امي٦نك ٓئيه  ف  الوطاة  املوط  د لي٦نما م  السادل  الخ ضج املالنق ٓئيه  فج  الةج دح  .1

 نن  ال٠ٔن    ال   ى م  ٟ 

)٠ٛط  ث نيا( م  ٟ نن  ال٠ٔن     234  امي٦نك ٓئيه  د لسو  ف  جطاة  ال٠ال الٔلس املالنق ٓئيه  ف  امل ز .2

ا   هطوا الا٠س  جطاة  امخسضا .    جطاة  التت يٝ،  ال٠ةى ٓل  الا غ دس    جق ق١، الؼٟط

 الي٥  ٓئيه  ف  جطاة  مل ثئا.  شا ٤   ٟس ػة١ئامي٦نك ٓئيه  دجطاة  امخسضا  ب٠ٔن ا اليبؽ  .3
 

ٍات   .55 سهي 
ٌٖٔ ا  ٓا اُي  دارٗ  لي ي  ٖ  ٌا   اُسح 

 
دمها ا ق  ٘؟ ا  ٕ ت  رح  في 

 لي المق 

،  ل٥جج   اججق ئ  رلاحججق اػججال ض  ػججٜط  السججو   إلزاض ٓاججسم   ٜججطج ٓجج  املسججون  نه ةيجج   ى ج ججا      ركججلي جج  مًن

ا    شا لجج   ٥جج  مح٦نمججئشا ًئججا شلجج٧   ئادلجج   ٌئبهجج  زادججل ملججط  لجج   ٥جج  مٔججق  .  ئشا(151)ٓئيججق دنهججٔق رحججن مطاٟةججا الـججًط

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   52م ز   ( 147)
 م  ٟ نن  راِي  السون   56امل ز   ( 148)

 لئسون   م  الالةحا السادئيا 86امل ز   (( 149
 م  ٟ نن  راِي  السون   51م ز   ( 151)



ون( �ي و�ف
ا�ف ارون �ة �ش

حد�ة )م�امون - م��ة
لم�ة

موع�ة ا لم�ج
ا

53

   مأمنضن مس ط السو   -

 ًةلا ر٠نك د ناسادق الاي دا الٔ ما  -

ش  دج ق مج  الاي دجا الٔ مجا  ول٥ج  لئلجسإٛ ادج ئالراٜيجص ال٠ٔن جا ال  جنظ ل٘حجر مج  هج  مجص٤نضو  آجالن قوجنض 

جساكًئجا شلج٧.  ٠جنك مجأمنض السجو  دجاال    هلجا امي٦جنك ٓئيجق  ئشا   حوجط  امي٦نك ٓئيق  ، الي٥ج  شارجق اللج زض فج  د إٓل

 حجطض  ٣يجل الا ةجا  ٟجنا٨ ى  دجساء ئضاز امي٦جنك ٓئيجق  نجق  م٦   راٜيص ال٠ٔن ا ٓل  مؼلٕ م  جليٕ الي هجطو   فج  ق لجا 

 الٔ ك محوطا  ذه . 

ٓيججج ز الخ كجججا دس  نجججا امي٦جججنك ٓئيجججق. ٓيججج ز الطػجججليا  ر ٓجججساك فججج  ر نجججق ال  ججججنظ راٜيجججص ق٥ججج  إلا  الوجججس ط د لجججص٣ط 

  ر٠جنك دادٌج ضه  دجصل٧.  جا   زاض  السجو  ئٓجساك ديجنك  وججا ٓلج  إلا    ع ض ن ٟةل راٜيجص ٠ٓن جا  امي٦نك ٓئيق   ٟ ضا

اةج ض اى ؿجٔ ةط ز نيجا لئلح٦جنك ٓئيجق  جساكالنهٕ فج  الٓا    ل ضػج   ٟةجل املجن  مج  دجال٨ رؼج يل رناججس ضجج ٨ الجس     د إٓل

 .  م ال 

 زاض . إلا شا ًئةنا شل٧  رنا١ٛ ٓل  هصا الٌئا ج ا ئم  د لنؼةا لو ا امي٦نك ٓئيق، ٛنؼئ  ا   اهئق  

ـطو  ػ ٓا رنزْ    الػاالم   دال٨ قس مقه اشا ل   ا٠سك  -   ساْ ٛيق الو  . ئم٦    ا   دأٟطاض ٕ ٓ 

 قسى الو    الو مٔيا.ئ   ئ ساْ رؼئ  الػاالم   دال٨ ػةٔا    ك م  ر ضور إلا   قسل   ا٠سك  ئشا -

  

ع صم الران   الق 

رط  جة  ش 
راج  ي 

ف  ٌا  راج  وا
ف  ٌا  ىاعد ا

 ق 
 

روػ و  .54 راءات  اا  ٓا ش  راح  ٌا  ج 
ً  ف  رط  ؟ اُش 

ٜتججر  مٔياججا لئاأ٣ججس مجج  قؼجج  ػججحر ػججئن٣ق د ٜججطج ٓجج  امي٦ججنك ٓئيججق ب٠ٔن ججا ػجج لةا لليطوججا ٟةججل ان٠وجج ء مججس ه  

ٛجججطاج إلا دجججطى الػجججا٥ل ٨ مجججس  ال٠ٔن جججا.  ججججنظ   ججج  السجججو  مجججط  ئٛجججطاج، ئيجججس املٜجججطج ٓاجججق د٠نآجججس إلا  لدججج شا ئ اػجججا٠ ماق. 

ي    ٦جن  ػججئن٣ق " ججسٓن  املججس  امي٦ججنك ٓئيجق ذهجج ،   ض ج ْ :  ٠طج ت ثالثججا  بـججطي  نهجج تيٓجج  اى مح٦جنك ٓئيججق بـج٦ل  الـجًط

 هججججٕ  أ   نةججج الؼجججئن٢ هاججج    مججج "  ٠لججججس دحؼجججر ٛججججطاج ٓاجججق دٌجججط ٓلججج  إلا  ججج  ال ٠جججا دا٠جججنو  نٜؼجججق  شلجججج٧ مججج  لججج   ٥ججج  فججج  ئ

جن ٓاجقإلا ثاج ء  امي٦نك ٓئيق ف  السو  اقال ليا اػالطاضن   ْ  ٦جن  الاٛجطاج دجأمط مج  مؼج ٓس الجنظوط ل٠ٌج. (147)ٛجطاج املٟإ

ٛجججطاج هجججن ٟجججطاض شا  إلا رحجججن ؿجججطي، ٠ٛجججطاض  دججج إلٛطاجلئا ةجججا الٔججج ك ػجججئٌا الةجججن فججج  الـججج٦  ى الخ كجججا . ملجججليا السجججون  

 ئشاٛجطاج بٔجس قؼج ا مجلجل الٔجسز. زاضى. ف  ق لا رٔسز ال٠ٔن    ٓل  امي٦نك ٓئيق ٟةل زدنلق السو ،  ٦ن  إلا ئً بٕ 

حؼجا املجس   ج  املجس  امي٦جنك ٓئيجق ئقيج  املجس  الة ٟيجا ٓاجس اضر٦ ذهج  ئهج ٛا  اضر٥ا امي٦جنك ٓئيجق جطولجا زادجل السجو ، ر 

 اضر٦ دق ل  .  ننيجاذه  

السججو   ٤ نججن ال٠ٔن ججا هجج  ئشاالقججنا٨.  فجج  ٤ججل   ؿجج ط 9  ر٠ججل ٓجج   ز ججى ال ججت ر٠طجج ت فجج  السججو  ال  جججا اليججس ر 

 ٟل. رػاا ٓل   21ال بٔس ٟو ةق ئٛطاج ٓاق إلا ، ٛال  ل٥  املإ س

يٛججطاج  ججا  إلا    ال  جججنظ  ٤ نججن ٓلجج  املسججون  التتامججج   م ليججا رججج ن الي٦نمججا امي٦ججنك ٓئيججق ذهجج  مججج   ئشا الـججًط

ججج ء دجججق ئشاال ئامي٥لججا الوا ةيجججا لججج   جججٚن ذهجج ،   مطآججج  . لئلٜججطج ٓاجججق رحجججن ؿجججطي (148)٤ججج   فججج  ق لجججا مججج  املؼججاحيل ٓئيجججق الٛن

  الناجةججج   املٜط هجججا ٓئيجججق مججج  قيججج  محجججل  جججئٛطاج ٓاجججق  لجججسض ذهججج  ٟجججطاض مججج   ظوجججط الٔججس٨ ئهججج ٛا إلا بٔججى الـجججط ي بٔجججس

 ٓ :  (149)دص ض ى الو    الامايا ٛطاج رحن ؿطي بٔسإلا ٟنآس . ٣ل     ئٟ ماق، ًطو٠ا مٔلـاق، هل   قؼ  ػحرن

 ٨  ال ج  ى مج  ال٥اج ا ر  امي٦نك ٓئيه  ف  الوطاة  املوط  د لي٦نما م  السادل  الخ ضج املالنق ٓئيه  فج  الةج دح  .1

 نن  ال٠ٔن    ال   ى م  ٟ 

)٠ٛط  ث نيا( م  ٟ نن  ال٠ٔن     234  امي٦نك ٓئيه  د لسو  ف  جطاة  ال٠ال الٔلس املالنق ٓئيه  ف  امل ز .2

ا   هطوا الا٠س  جطاة  امخسضا .    جطاة  التت يٝ،  ال٠ةى ٓل  الا غ دس    جق ق١، الؼٟط

 الي٥  ٓئيه  ف  جطاة  مل ثئا.  شا ٤   ٟس ػة١ئامي٦نك ٓئيه  دجطاة  امخسضا  ب٠ٔن ا اليبؽ  .3
 

ٍات   .55 سهي 
ٌٖٔ ا  ٓا اُي  دارٗ  لي ي  ٖ  ٌا   اُسح 

 
دمها ا ق  ٘؟ ا  ٕ ت  رح  في 

 لي المق 

،  ل٥جج   اججق ئ  رلاحججق اػججال ض  ػججٜط  السججو   إلزاض ٓاججسم   ٜججطج ٓجج  املسججون  نه ةيجج   ى ج ججا      ركججلي جج  مًن

ا    شا لجج   ٥جج  مح٦نمججئشا ًئججا شلجج٧   ئادلجج   ٌئبهجج  زادججل ملججط  لجج   ٥جج  مٔججق  .  ئشا(151)ٓئيججق دنهججٔق رحججن مطاٟةججا الـججًط

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   52م ز   ( 147)
 م  ٟ نن  راِي  السون   56امل ز   ( 148)

 لئسون   م  الالةحا السادئيا 86امل ز   (( 149
 م  ٟ نن  راِي  السون   51م ز   ( 151)
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مالبجججؽ،  ل٥ججج  كجججٚط لجججق مالبجججؽ ٓلججج  قؼجججا مججج  رحجججسزن الالةحجججا السادئيجججا قيججج   جججا  كجججٚط مالبجججؽ مججج  ٟلججج ؾ ما ػجججةا 

  ال  ل٥ججججقه  اليلججججن٨ ٓئيهجججج  لئطججججج ٨ مالبججججؽ زادئيججججا  د ضجيججججا  قججججصاء  لئنؼجججج ء  لئلٜجججطج ٓاججججق الججججص   لججججلؽ لججججس ه  مالبججججؽ 

ٌ ء ض غمالبؽ زادئيا   .  (151) د ضجيا  قصاء ٗ 

 

ٕى  .56 ْ الحكْ فلً ٓسح 
ي  ل  ب  اًن  د  ٖ؟  ا  َ اُسح 

ٔ٘  داح  ري  ٌب  ج   ارب 

ججْن ئ جججا ٓلجج  مجججأمنض السججو      ى جا  ججا مججج  ٟةججل املسجججوننح   دجججاٖل الاي دججا الٔ مججا  الو ججج   امخالججا ٛجججنض ٟ 

  ٤ نجن  نهج  دٌحجر     ٓئيه  فج  ق لجا  الاي دا الٔ ما ٓ  قنازث الواح ال ت رطر٥ا م  املسوننح   ئداٖل.  وجا (152)ٓئيه 

يٕ الوعاء   .  ٤ ٚٗحر  الاأز بيُط ٚ امل ه  رجٔل م  ؿأ  رٟن
 

راءات  اا  ٓا  .57 ؟ ٌا  ج 
ً
ا اؽي  ي  ىس احي  محي 

ُل
  ٘ ضي 

اُي  راح  ب 
 ف 

مجججج  املججججس   الاقايجججج ًي،  جججججا دلجججج  مججججس  اليججججبؽ الاقايجججج ًي٤جججج   امي٦ججججنك ٓئيججججق ٟججججس ٟطجججج ت مججججس  فجججج  اليججججبؽ  ئشا

نججق كججسض ٜٓججن داذٜججيى مججس  ال٠ٔن ججا ٛججال رججسدل  ػجج غ املججس  ال٦ مئججا. ل٥جج  فجج  ق لججا   ٓلجج  ٛججطاجإلا ال٦ مئججا لئ٠ٔن ججا  وججا  

 ف  قؼ ا املس  امل٠طض ٟو ؤه  ف  السو .  الاقاي ًيمس  اليبؽ 
 

ىر   .58 ح  روػ ا  َٙ ب  ؟ ٓا نً اُش  راح 
ٌاف  اء ا ؟ و لق  راءات  ٌاج   ا

ي   الـجط ي  لجج   ٠ججنك د لناجةجج   ال جت نججم ٓئيججق ٟججطاض  ظوجط الٔججس٨ ئشا  جج  ئنججق ئجج ز ئ (153)دج لٝ املٜججطج ٓاججق ؿججًط

ٛججججطاج كجججج زض مجججج  مؼجججج ٓس الججججنظوط إلا ل٘جججج ء ئ.  ٦ججججن   مججججط (154)السججججو  مججججط   دججججطى للؼججججا٥لل مججججس  ال٠ٔن ججججا امي٦ججججنك ٓئيججججق ذهجججج 

   اوجججل  الٌئجججا  السجججون    اججج ء ٓلججج  ًئجججا ضةجججلؽ الاي دجججا قؼججا الو جججا ال جججت  نةٔ ججج  املٜجججطج ٓاجججق.  ججججا  ملجججليال٠ٌجج ْ 

 ٛطاج. إلا ل٘ ء ئػة ا  

ٛجججطاج ا  داججج ءا  إلا ل٘ججج ء ئٛجججطاج، ٛٔلججج  ضةجججلؽ الاي دجججا الٔ مجججا دلةججج زض  ماجججق ا   ٌئجججا إلا ل٘ججج ء ئهاججج ٢ مججج  يؼجججاس    ئشا

 نمجج   ال  15ٟصجج ت رض  مججط دجج ل٠ةى ٓلجج  املٜججطج ٓاججق  قبؼججق ملججس  قججسه    اميجج ّٛ.  لججس ٓلجج  ًئججا مججس ط الاي دججا الٔ مججا 

مجج  الا ةججا الٔجج ك  شلجج٧ ق ججت  لججسض مؼجج ٓس الججنظوط ل٠ٌجج ْ ملججليا السججون  ٟججطاض ٛيلجج   ذلججق.  ججا   دججاش  جججنظ مججسه  الا 

 . (155)ٛطاج امي٦نك ٓئيق ذه إلا ل٘ ءئاقنؼ ا املس  ال ت ٟو ه  ف  اليبؽ م  املس  املاة٠يا بٔس 

يالاٛجطاج   ئجٙنق ل    شل٧ ف  ق لا  ي      ٦ن  نه ة ٛطاج ٥  لإل  ل ق جت رج ضور ان هج ء ال٠ٔن جا امي٦جنك ٓئيجق  الـجًط

ػجججانا  مججج   5بٔجججس ان٠وججج ء  نه ةيججج   ٛجججطاج إلا ،  ٦جججن  ز  املـجججس ذهججج . اشا ٤ نجججن ال٠ٔن جججا امي٦جججنك ٓئيجججق ذهججج  هججج  السجججو  املإ جججس 

ججن. إلا    جاحججا مجج  نٜججؽ نججْن الوطولججا ال ججت ق٥جج  ٓئيججق ٛيهجج  مجج   اضر٥ججا املٜججطج ٓاججق دججال٨ هججصن املججس  جا  ججا  ئشاٛججطاج املٟإ

  .  ٛطاجإلا     ئغ  ٟةل، ٛيجنظ 

                                                           
 م  الةحا راِي  السون   88امل ز  ٟض   ( 151)
 م  ٟ نن  راِي  السون   78امل ز   ( 152)
ٛطاج الناجةج   ال جي رٜجطن ٓلج  املٜجطج إل  لسض  ظوط الٔس٨ ٟجطاض  جام ٛيهج  ٓلج  الـجط ي ال جي  ئجعك ذهج  املٜجطج ٓجقه  رحجن ؿجطي  فج  الامجط اللج زض دج  ( 153)

طو٠ا مٔلـاق  هل   قؼ  ػحرن بٔس   م  ٟ نن  راِي  السون   57امل ز  ٟض   -ٛطاجإلا ٓاق م  قي  محل ئٟ ماق ً 
 م  ٟ نن  راِي  السون   59  58امل زرح   ( 154)
 م  ٟ نن  راِي  السون   61   م  ر٠طضن امل ز  ئ ٤ل شل٧ اػنا زا   ( 155)

دجطى ٓج  امي٦جنك ٓئيجق. دجصل٧، ر٦جن  املجس   ٛجطاج الؼج د١، الاٛجطاج مجط  إلا رناٛط  ؿجط ي  ئشا٣ل   جنظ،  شل٧ 

  ٨ ه  مس  ٠ٓن ا مح٦نك ذه . ر طاج ٛل٘ ء إلا ئ   ا   الة ٟيا م  ال٠ٔن ا بٔس 

حل   ه  الاي دا الٔ ما.  د إلٛطاجالو ا املاذللا ف  ٛحم ؿ٦  ى املأئ٠ا   رحن ؿطي ٛ 
 

راءات  ا  ٓا  .59 ٌا  ج  ؟ ا راح 
 ف 

الن هج ء  الاج  يٛجطاج ُ جط اليجنك إلا نجق  جا  ئقيج   ،ٛجطاج لااٜيجصنإلا زاض   مٔجق  مجط إلا  ج  ج جا ئ ا  رؼئي  املسون  

 ٛيق:     مةلا ا  مؼناس رؼئيلق.  ا  (156)مس  ال٠ٔن ا

 .اػلق -

 .مس ه   الا ضور امل٠طض الن٠و ئه ال٠ٔن ا امي٦نك ٓئيق ذه     -

 .ٛطاج رحن ؿطيإلا ر ضور  -

ا  -  .ٓاق لإلٛطاجالـط ي املنهٓن

 .الناجة   املٜط ها ٓئيق  وا  الاابيق ٓئيق دوط ض  الالتتاك ذه  -

شا كجججسض ماجججق رلجججٚط  جججس٨ ٓلججج  ئ   نجججق اشا دججج لٝ الـجججط ي  الناجةججج   املجججص٤نض  فججج  املؼجججناس   جججا  الاأ٣يجججس ٓلججج   -

 دطى.     السو  مط  ئٛطاج  ئ ز إلا    ئغ   ػنء الؼئن٢  ل٥  

 ججججا  كججججٚط مالبجججججؽ مجججج  ٟلججججج ؾ ما ػججججةا لئلٜجججججطج ٓججججقه  لئطجججججج ٨  النؼجججج ء.  جججججا  كججججٚط لئطجججججج ٨: مالبججججؽ زادئيجججججا 

ٌ ء ض غ.  ، د ضجيا  قصاء    لئنؼ ء  ا  كٚط مالبؽ زادئيا  د ضجيا ٗ 
 

60.  َ ي 
د  م  ح 

ت  ر ب  ت  داب  اى ن  ٌا  َٙ ٙي  ؟ ا روح 
 ُلخ 

ً
ا ٔافي 

ي   واح 
ً
ا ضي 

ن  لهْ ت  ٙي 
 
ا ب  ب  ٕى ٖٓ حي  سح 

ٔل
راح  فٖ ا

 ف 

د٠ ةلجججا  157مججج  بٔججس دجججط ج املسجججون  مجج  السجججو  لااِججي  ٛتجججر  الٔلججل  الـجججإ   الاجال ٓيجججا  ظاضرجججي ججا  ئدٌججج ض 

ا  ئٓجج ز  رججأهيئ   اجال ٓيجج   لئٔجج ل  رججق جت  ا ل دجط ج   دلججس  ٤ ٛيججا قججسه  الاز ججى ؿجج ط روج   ػججل ء املٜججطج ٓججقه   شلجج٧ ٟةجج

 م  دال٨ رنجيه   ضٓ   ه .  الخ ضجي

شا ظاز  مججس  امي٦ججنك ٓئيججق فجج  السججو  ٓلجج   ض ججٕ ئٜتججر  الانا٠جج ٨ دحيج   جاِ  ٟجج نن  راِججي  السججون  دلجج  يؼججمت د

ةججل     لججط دٜتججر  انا٠جج ٨ رحجججسز الالةحججا ال٠نآججس الخ كججا ذهججج  دحيجج   ججا  رذٜيججٝ ال٠يجججنز  ٛججطاج ٓاجججق إلا ػججانا  مالججئا ٟ 

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   49  امل ز ( 156)
 م  ٟ نن  راِي  السون   64راِل   امل ز   ( 157)
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مالبجججؽ،  ل٥ججج  كجججٚط لجججق مالبجججؽ ٓلججج  قؼجججا مججج  رحجججسزن الالةحجججا السادئيجججا قيججج   جججا  كجججٚط مالبجججؽ مججج  ٟلججج ؾ ما ػجججةا 

  ال  ل٥ججججقه  اليلججججن٨ ٓئيهجججج  لئطججججج ٨ مالبججججؽ زادئيججججا  د ضجيججججا  قججججصاء  لئنؼجججج ء  لئلٜجججطج ٓاججججق الججججص   لججججلؽ لججججس ه  مالبججججؽ 

ٌ ء ض غمالبؽ زادئيا   .  (151) د ضجيا  قصاء ٗ 

 

ٕى  .56 ْ الحكْ فلً ٓسح 
ي  ل  ب  اًن  د  ٖ؟  ا  َ اُسح 

ٔ٘  داح  ري  ٌب  ج   ارب 

ججْن ئ جججا ٓلجج  مجججأمنض السججو      ى جا  ججا مججج  ٟةججل املسجججوننح   دجججاٖل الاي دججا الٔ مججا  الو ججج   امخالججا ٛجججنض ٟ 

  ٤ نجن  نهج  دٌحجر     ٓئيه  فج  ق لجا  الاي دا الٔ ما ٓ  قنازث الواح ال ت رطر٥ا م  املسوننح   ئداٖل.  وجا (152)ٓئيه 

يٕ الوعاء   .  ٤ ٚٗحر  الاأز بيُط ٚ امل ه  رجٔل م  ؿأ  رٟن
 

راءات  اا  ٓا  .57 ؟ ٌا  ج 
ً
ا اؽي  ي  ىس احي  محي 

ُل
  ٘ ضي 

اُي  راح  ب 
 ف 

مجججج  املججججس   الاقايجججج ًي،  جججججا دلجججج  مججججس  اليججججبؽ الاقايجججج ًي٤جججج   امي٦ججججنك ٓئيججججق ٟججججس ٟطجججج ت مججججس  فجججج  اليججججبؽ  ئشا

نججق كججسض ٜٓججن داذٜججيى مججس  ال٠ٔن ججا ٛججال رججسدل  ػجج غ املججس  ال٦ مئججا. ل٥جج  فجج  ق لججا   ٓلجج  ٛججطاجإلا ال٦ مئججا لئ٠ٔن ججا  وججا  

 ف  قؼ ا املس  امل٠طض ٟو ؤه  ف  السو .  الاقاي ًيمس  اليبؽ 
 

ىر   .58 ح  روػ ا  َٙ ب  ؟ ٓا نً اُش  راح 
ٌاف  اء ا ؟ و لق  راءات  ٌاج   ا

ي   الـجط ي  لجج   ٠ججنك د لناجةجج   ال جت نججم ٓئيججق ٟججطاض  ظوجط الٔججس٨ ئشا  جج  ئنججق ئجج ز ئ (153)دج لٝ املٜججطج ٓاججق ؿججًط

ٛججججطاج كجججج زض مجججج  مؼجججج ٓس الججججنظوط إلا ل٘جججج ء ئ.  ٦ججججن   مججججط (154)السججججو  مججججط   دججججطى للؼججججا٥لل مججججس  ال٠ٔن ججججا امي٦ججججنك ٓئيججججق ذهجججج 

   اوجججل  الٌئجججا  السجججون    اججج ء ٓلججج  ًئجججا ضةجججلؽ الاي دجججا قؼججا الو جججا ال جججت  نةٔ ججج  املٜجججطج ٓاجججق.  ججججا  ملجججليال٠ٌجج ْ 

 ٛطاج. إلا ل٘ ء ئػة ا  

ٛجججطاج ا  داججج ءا  إلا ل٘ججج ء ئٛجججطاج، ٛٔلججج  ضةجججلؽ الاي دجججا الٔ مجججا دلةججج زض  ماجججق ا   ٌئجججا إلا ل٘ججج ء ئهاججج ٢ مججج  يؼجججاس    ئشا

 نمجج   ال  15ٟصجج ت رض  مججط دجج ل٠ةى ٓلجج  املٜججطج ٓاججق  قبؼججق ملججس  قججسه    اميجج ّٛ.  لججس ٓلجج  ًئججا مججس ط الاي دججا الٔ مججا 

مجج  الا ةججا الٔجج ك  شلجج٧ ق ججت  لججسض مؼجج ٓس الججنظوط ل٠ٌجج ْ ملججليا السججون  ٟججطاض ٛيلجج   ذلججق.  ججا   دججاش  جججنظ مججسه  الا 

 . (155)ٛطاج امي٦نك ٓئيق ذه إلا ل٘ ءئاقنؼ ا املس  ال ت ٟو ه  ف  اليبؽ م  املس  املاة٠يا بٔس 

يالاٛجطاج   ئجٙنق ل    شل٧ ف  ق لا  ي      ٦ن  نه ة ٛطاج ٥  لإل  ل ق جت رج ضور ان هج ء ال٠ٔن جا امي٦جنك ٓئيجق  الـجًط

ػجججانا  مججج   5بٔجججس ان٠وججج ء  نه ةيججج   ٛجججطاج إلا ،  ٦جججن  ز  املـجججس ذهججج . اشا ٤ نجججن ال٠ٔن جججا امي٦جججنك ٓئيجججق ذهججج  هججج  السجججو  املإ جججس 

ججن. إلا    جاحججا مجج  نٜججؽ نججْن الوطولججا ال ججت ق٥جج  ٓئيججق ٛيهجج  مجج   اضر٥ججا املٜججطج ٓاججق دججال٨ هججصن املججس  جا  ججا  ئشاٛججطاج املٟإ

  .  ٛطاجإلا     ئغ  ٟةل، ٛيجنظ 

                                                           
 م  الةحا راِي  السون   88امل ز  ٟض   ( 151)
 م  ٟ نن  راِي  السون   78امل ز   ( 152)
ٛطاج الناجةج   ال جي رٜجطن ٓلج  املٜجطج إل  لسض  ظوط الٔس٨ ٟجطاض  جام ٛيهج  ٓلج  الـجط ي ال جي  ئجعك ذهج  املٜجطج ٓجقه  رحجن ؿجطي  فج  الامجط اللج زض دج  ( 153)

طو٠ا مٔلـاق  هل   قؼ  ػحرن بٔس   م  ٟ نن  راِي  السون   57امل ز  ٟض   -ٛطاجإلا ٓاق م  قي  محل ئٟ ماق ً 
 م  ٟ نن  راِي  السون   59  58امل زرح   ( 154)
 م  ٟ نن  راِي  السون   61   م  ر٠طضن امل ز  ئ ٤ل شل٧ اػنا زا   ( 155)

دجطى ٓج  امي٦جنك ٓئيجق. دجصل٧، ر٦جن  املجس   ٛجطاج الؼج د١، الاٛجطاج مجط  إلا رناٛط  ؿجط ي  ئشا٣ل   جنظ،  شل٧ 

  ٨ ه  مس  ٠ٓن ا مح٦نك ذه . ر طاج ٛل٘ ء إلا ئ   ا   الة ٟيا م  ال٠ٔن ا بٔس 

حل   ه  الاي دا الٔ ما.  د إلٛطاجالو ا املاذللا ف  ٛحم ؿ٦  ى املأئ٠ا   رحن ؿطي ٛ 
 

راءات  ا  ٓا  .59 ٌا  ج  ؟ ا راح 
 ف 

الن هج ء  الاج  يٛجطاج ُ جط اليجنك إلا نجق  جا  ئقيج   ،ٛجطاج لااٜيجصنإلا زاض   مٔجق  مجط إلا  ج  ج جا ئ ا  رؼئي  املسون  

 ٛيق:     مةلا ا  مؼناس رؼئيلق.  ا  (156)مس  ال٠ٔن ا

 .اػلق -

 .مس ه   الا ضور امل٠طض الن٠و ئه ال٠ٔن ا امي٦نك ٓئيق ذه     -

 .ٛطاج رحن ؿطيإلا ر ضور  -

ا  -  .ٓاق لإلٛطاجالـط ي املنهٓن

 .الناجة   املٜط ها ٓئيق  وا  الاابيق ٓئيق دوط ض  الالتتاك ذه  -

شا كجججسض ماجججق رلجججٚط  جججس٨ ٓلججج  ئ   نجججق اشا دججج لٝ الـجججط ي  الناجةججج   املجججص٤نض  فججج  املؼجججناس   جججا  الاأ٣يجججس ٓلججج   -

 دطى.     السو  مط  ئٛطاج  ئ ز إلا    ئغ   ػنء الؼئن٢  ل٥  

 ججججا  كججججٚط مالبجججججؽ مجججج  ٟلججججج ؾ ما ػججججةا لئلٜجججججطج ٓججججقه  لئطجججججج ٨  النؼجججج ء.  جججججا  كججججٚط لئطجججججج ٨: مالبججججؽ زادئيجججججا 

ٌ ء ض غ.  ، د ضجيا  قصاء    لئنؼ ء  ا  كٚط مالبؽ زادئيا  د ضجيا ٗ 
 

60.  َ ي 
د  م  ح 

ت  ر ب  ت  داب  اى ن  ٌا  َٙ ٙي  ؟ ا روح 
 ُلخ 

ً
ا ٔافي 

ي   واح 
ً
ا ضي 

ن  لهْ ت  ٙي 
 
ا ب  ب  ٕى ٖٓ حي  سح 

ٔل
راح  فٖ ا

 ف 

د٠ ةلجججا  157مججج  بٔججس دجججط ج املسجججون  مجج  السجججو  لااِججي  ٛتجججر  الٔلججل  الـجججإ   الاجال ٓيجججا  ظاضرجججي ججا  ئدٌججج ض 

ا  ئٓجج ز  رججأهيئ   اجال ٓيجج   لئٔجج ل  رججق جت  ا ل دجط ج   دلججس  ٤ ٛيججا قججسه  الاز ججى ؿجج ط روج   ػججل ء املٜججطج ٓججقه   شلجج٧ ٟةجج

 م  دال٨ رنجيه   ضٓ   ه .  الخ ضجي

شا ظاز  مججس  امي٦ججنك ٓئيججق فجج  السججو  ٓلجج   ض ججٕ ئٜتججر  الانا٠جج ٨ دحيج   جاِ  ٟجج نن  راِججي  السججون  دلجج  يؼججمت د

ةججل     لججط دٜتججر  انا٠جج ٨ رحجججسز الالةحججا ال٠نآججس الخ كججا ذهججج  دحيجج   ججا  رذٜيججٝ ال٠يجججنز  ٛججطاج ٓاجججق إلا ػججانا  مالججئا ٟ 

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   49  امل ز ( 156)
 م  ٟ نن  راِي  السون   64راِل   امل ز   ( 157)
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،  الاججججٕ امي٦ججججنك ٓئيججججق الانا٠جججج ٨.  ثاجججج ء ٛتججججر  (161)ػججججناح  ٓلجججج س عوججججال ر (159)الانا٠جججج ٨ٜتججججر  ٛ. (158)رججججسضوجي مججججاح املعا جججج  بـجججج٦ل 

 :(161)د ملعا   الا ليا

     و  مانػٍ اليطاػائٔس الاٛطاج ٓاق    ٟ ما ذه  بال ت  طوس إلا امي ِٛا    و  ٤ ة  ف  ئن٠ئق  .1

ط  .2 حر لق ٓلل  نا ػا مٕ الٔلل الصى ٤    عا لق ٟةل  واق ف  ئً ض م  هن ماٛن  رٛن

    جج  اميةنػججح  اقايجج ًي الخ كججا د لعوجج ض   املطاػججئا.  ا٦ججن  العوجج ض  فجج  م٥اججا  قججس الوججة ي ئ اٌةجج١ املعا جج  امخنلججا  .3

 ػ ٓا  ول٥  ظو ز ه  ٓ  شل٧. م   انا ٓاق  ر٦ن  مس  العو ض  نلٝ 

  ججج  مججج  ٛتجججر  الانا٠ججج ٨، مجججط  ٤جججل ؿججج ط دجججال٨ الـججج نض ر  ل٥ججج  لجججق ظوججج ض  ش وجججق فججج  الخججج ضج ٤جججل ثالثجججا ؿججج نض دجججال٨ الؼجججاا  .4

ػججج ٓا  48ٟصججج ت  حجججر . ر٦جججن  مجججس  العوججج ض  الناقجججس  دحجججس ردػجججةْن دجججال٨ الـججج نض ال الثجججا  النؼجججٔا الا ليجججا، مجججط  ٤جججل 

   ٓل  شخلق.  م  الٔ ك ا  ٓل  ر  ٦ن  شل٧ دٌط  ر   منآيس املؼ ٛا بـطي ئ ،د إله ٛا

جج    ( د لنؼججةا لئلسججون  ٠ٛ4ججط  ) 85ضز  فجج  املجج ز  ااػججا ا ء ٓلجج  ال٠ ٓججس  الججن  2111لؼججاا  335هجج ٚ ال٠ججطاض ٟض

ى ال ط ا م  السو  ف  الٜتر  مج   السجون  اقجس   ج ئ  مج  ٟج ك دنؼجئي  نٜؼجق   2111-2-11ق جت  2111-1-28الصى ٛض

ا     مججج   ٠جججنك دنؼجججئي  نٜؼجججق لائججج٧ الو ججج   دجججال٨ دلؼجججا ٓـجججط  نمججج   مججج      قجججسا  ال٠جججنا  املؼجججليا    مطا٣جججع الـجججًط

 و ض  ش وق د ضج السو : ظ ر ضور  ـط هصا ال٠طاض. ٛي٦ن  لق 

     م  ٛتر  الانا٠ ٨، ر مط  ٤ل ؿ طو  دال٨ الؼاا  -

 .الا لياؿ ط  مط  ٤ل ؿ ط دال٨ الؼاا  -

 .دحر ر ؿ ط  دلؼا ٓـط  نم   دال٨ الؼاا  مط  ٤ل -

 جج  السجججو  ٟةجججل ان هجج ء مجججس  العوججج ض ، فججج  ئ   لجججل   حججسز املسجججون  مججج  ػججحت ضن، محجججل ئٟ ماجججق،  كججئاق دجججق، ٓئيجججق 

  قطم نججق مججج  العوجج ض  الا ليجججا.  ول٥جج  كجججٚط لجججق ٤ججل مجججط  مجج  مسدطارجججق مةئجججٙ  طم نجججق مجج  هجججصا الامايججج ظ قق لججا رجججأدحرن  ل٥جج  

اة ض ٠ دل ملط ٛ    نز . ػئن٢ املسون   اناِ مق  نهٕ ف  ٓح  الٓا  .  الانا٠ ٨ شه د   ٓ 

  

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   18امل ز   ( 158)
 م  الالةحا السادئيا 85  84امل زرح   ( 159)
ْ  ض ج مطج ت فج  السجو  ثالثجا  شا ئرحجن ؿجطي ٓج  ٤جل مح٦جنك ٓئيجق نه ةيج   ب٠ٔن جا م٠يجس  لليطوجا إلاٛجطاج م  ٟ نن  راِي  السون :"  ججنظ  52م ز   ( 161)

   الٔج ك. ال ججنظ رمج  ٛجطاج ٓاجق دٌجط ٓلج  ال ٠جا دا٠جنو  نٜؼجق  شلج٧ مج  لج   ٥ج  فج  إلا ئ ج  مس  ال٠ٔن ا  ٤   ػئن٣ق ل ا ء  جنزن ف  السجو   جسٓن 
لا٦ججن  االسجو  املإ ججس( ئٓالنهج  ؿج٘ ٨ الـجج ٟا املإ جس  )رجج  ر شا ٤ نجن ال٠ٔن ججا هج  ئقجج ٨    ا ؿج ط ٓلجج  ا ج ر٠جل املجس  ال ججت ر٠طج ت فجج  السجو  ٓجج  رؼجٔا 

 ٟل.  ر شا ٟط ت امي٦نك ٓئيق ف  السو  ٓـطو  ػاا ٓل ئ إلاٛطاج إلا ٛال  جنظ 
 م  الالةحا السادئيا لئسون   85م ز   ( 161)

ايش صم الج   الق 

ى انض كاوي دت  ق  ٌى وت  ي  علً انسج 
ان  ص   الق 

راف  ش  ٌا  ش  وا ي  ث 
ك   انن 

 

ْ اُض كاوي؟  .61 دي  ق  ٘  ت  ن   ٓا طرت 
  جججا ٓلجج  مججأمنض السججو  ٟةججن٨   ججا ؿجج٦نى جس ججا مجج  الجت ججل ػججناء ٤ نججن ؿججٜنوا    ٣ا ديججا،  ئدالٗ جج  ئ جج  الاي دججا .1

  الٔ ما    الو ا امخالا بٔس ئثة  ه  في السول املٔس لئـ٦  ى 

ر٠يجس د لسجول امخلجم لجصل٧،  ئ جس  قيج - نجس دأم ٣  ئٓ ؿا الججتالء كجا ز ١ مذللجا لـج٦  ى الججتالء  .2

 لئو دٍ امخام بٔطه   ٓل  مأمنض السو  لئالٚط ٛنضا  قي ل  

جججا فجججي ٓجججسك ئًججاْل ئز .3 اض  السجججو  ٓئيهججج       وجججٔ   فججي مِجججط ٚ  ٥اجججا ٓئيجججق يؼججلح لئجت جججل د٥ا دجججا   جججا ؿجج٦نى  ٗط

٤ئلججججا " ؿجججج٦نى "  و بججججن ٓئيجججججق اػججججلق  و٠سمججججق لئلجججججأمنض  الججججصر ٓئيججججق ئضػجججج ٨ املِجججججط ٚ ل٠ؼجججج  ق٠ججججٞن إلا ؼججججج   

 دطة ػا ال٠ٌ ْ لئٜحم

  ا  ٛحم الـ٦نى  ئدٌ ض الجت ل دل   نا ي ئليق الٜحم. .4

ٟؼجججججج  ق٠ججججججٞن إلا ؼجججججج   (     -الـجججججج٦  ى  )ٟؼجججججج ر٠ةجججججل ؿجججججج٦  ى ش ى الجججججججتالء دل٠ججججججط ز ججججججنا  ٓجججججج ك ضة ػجججججا ال٠ٌجججججج ْ   .5

  د لسو  املنزْ دق الجت ل

 . ل٥  رئ٠ى الـ٦  ى الـٜ يا    ال٥ا ديا ٓل  الائيٜنن   الا ليا .6

  5741871 - 5742493 - 5745587رئيٜن  :  -

 5746919ٛ ٣ؽ :  -

ؿجج٦  ى املسججوننح    ؼجج   د٠ٌجج ْ ملججليا السججون  رئ٠ججىالا ٞ زاضا  املٔايججا د لانؼججي١ مججٕ ئزاض  ق٠ججن "راججن   إلا 

حل    ئدٌ ض الـ ٤ى دانيجا الٜحم"  ٛ(162)  . 
 

ٌا  ٓا  .62 ٌىي ا ْ ص  دي  ق  ن  اع٘  ب  راءات  الح  ِش ا  ج  مح 
ل
ً  لي ا ىم

ىه  الن 
ٌا  لحن  ضإ؟ ا  ب 

ٕ ـ٦ب ؿ٦نى  ا  ر٠س    ٞ  ال٠نميلئلجئؽ  الطػميل ٓ ك ٓل  املٟن   ؼ  . إلا لي٠ن

 212   37611638الـ٦  ى( ٟض ك الائيٜنن  : ٟض  ه رٝ )م٥اا  

 212   37624229الـ٦  ى( ٟض  الٜ ٣ؽ )م٥اا 

  

                                                           
 :2114ػبالبر  دحر  ف ر هيٜن ف  الأس ال   م  الالةحا السادئيا لئسون  ًة٠   ال ت  1م٥طض  85مل ز  ا ( 162)
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،  الاججججٕ امي٦ججججنك ٓئيججججق الانا٠جججج ٨.  ثاجججج ء ٛتججججر  (161)ػججججناح  ٓلجججج س عوججججال ر (159)الانا٠جججج ٨ٜتججججر  ٛ. (158)رججججسضوجي مججججاح املعا جججج  بـجججج٦ل 

 :(161)د ملعا   الا ليا

     و  مانػٍ اليطاػائٔس الاٛطاج ٓاق    ٟ ما ذه  بال ت  طوس إلا امي ِٛا    و  ٤ ة  ف  ئن٠ئق  .1

ط  .2 حر لق ٓلل  نا ػا مٕ الٔلل الصى ٤    عا لق ٟةل  واق ف  ئً ض م  هن ماٛن  رٛن

    جج  اميةنػججح  اقايجج ًي الخ كججا د لعوجج ض   املطاػججئا.  ا٦ججن  العوجج ض  فجج  م٥اججا  قججس الوججة ي ئ اٌةجج١ املعا جج  امخنلججا  .3

 ػ ٓا  ول٥  ظو ز ه  ٓ  شل٧. م   انا ٓاق  ر٦ن  مس  العو ض  نلٝ 

  ججج  مججج  ٛتجججر  الانا٠ججج ٨، مجججط  ٤جججل ؿججج ط دجججال٨ الـججج نض ر  ل٥ججج  لجججق ظوججج ض  ش وجججق فججج  الخججج ضج ٤جججل ثالثجججا ؿججج نض دجججال٨ الؼجججاا  .4

ػججج ٓا  48ٟصججج ت  حجججر . ر٦جججن  مجججس  العوججج ض  الناقجججس  دحجججس ردػجججةْن دجججال٨ الـججج نض ال الثجججا  النؼجججٔا الا ليجججا، مجججط  ٤جججل 

   ٓل  شخلق.  م  الٔ ك ا  ٓل  ر  ٦ن  شل٧ دٌط  ر   منآيس املؼ ٛا بـطي ئ ،د إله ٛا

جج    ( د لنؼججةا لئلسججون  ٠ٛ4ججط  ) 85ضز  فجج  املجج ز  ااػججا ا ء ٓلجج  ال٠ ٓججس  الججن  2111لؼججاا  335هجج ٚ ال٠ججطاض ٟض

ى ال ط ا م  السو  ف  الٜتر  مج   السجون  اقجس   ج ئ  مج  ٟج ك دنؼجئي  نٜؼجق   2111-2-11ق جت  2111-1-28الصى ٛض

ا     مججج   ٠جججنك دنؼجججئي  نٜؼجججق لائججج٧ الو ججج   دجججال٨ دلؼجججا ٓـجججط  نمججج   مججج      قجججسا  ال٠جججنا  املؼجججليا    مطا٣جججع الـجججًط

 و ض  ش وق د ضج السو : ظ ر ضور  ـط هصا ال٠طاض. ٛي٦ن  لق 

     م  ٛتر  الانا٠ ٨، ر مط  ٤ل ؿ طو  دال٨ الؼاا  -

 .الا لياؿ ط  مط  ٤ل ؿ ط دال٨ الؼاا  -

 .دحر ر ؿ ط  دلؼا ٓـط  نم   دال٨ الؼاا  مط  ٤ل -

 جج  السجججو  ٟةجججل ان هجج ء مجججس  العوججج ض ، فججج  ئ   لجججل   حججسز املسجججون  مججج  ػججحت ضن، محجججل ئٟ ماجججق،  كججئاق دجججق، ٓئيجججق 

  قطم نججق مججج  العوجج ض  الا ليجججا.  ول٥جج  كجججٚط لجججق ٤ججل مجججط  مجج  مسدطارجججق مةئجججٙ  طم نجججق مجج  هجججصا الامايججج ظ قق لججا رجججأدحرن  ل٥جج  

اة ض ٠ دل ملط ٛ    نز . ػئن٢ املسون   اناِ مق  نهٕ ف  ٓح  الٓا  .  الانا٠ ٨ شه د   ٓ 

  

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   18امل ز   ( 158)
 م  الالةحا السادئيا 85  84امل زرح   ( 159)
ْ  ض ج مطج ت فج  السجو  ثالثجا  شا ئرحجن ؿجطي ٓج  ٤جل مح٦جنك ٓئيجق نه ةيج   ب٠ٔن جا م٠يجس  لليطوجا إلاٛجطاج م  ٟ نن  راِي  السون :"  ججنظ  52م ز   ( 161)

   الٔج ك. ال ججنظ رمج  ٛجطاج ٓاجق دٌجط ٓلج  ال ٠جا دا٠جنو  نٜؼجق  شلج٧ مج  لج   ٥ج  فج  إلا ئ ج  مس  ال٠ٔن ا  ٤   ػئن٣ق ل ا ء  جنزن ف  السجو   جسٓن 
لا٦ججن  االسجو  املإ ججس( ئٓالنهج  ؿج٘ ٨ الـجج ٟا املإ جس  )رجج  ر شا ٤ نجن ال٠ٔن ججا هج  ئقجج ٨    ا ؿج ط ٓلجج  ا ج ر٠جل املجس  ال ججت ر٠طج ت فجج  السجو  ٓجج  رؼجٔا 

 ٟل.  ر شا ٟط ت امي٦نك ٓئيق ف  السو  ٓـطو  ػاا ٓل ئ إلاٛطاج إلا ٛال  جنظ 
 م  الالةحا السادئيا لئسون   85م ز   ( 161)

ايش صم الج   الق 

ى انض كاوي دت  ق  ٌى وت  ي  علً انسج 
ان  ص   الق 

راف  ش  ٌا  ش  وا ي  ث 
ك   انن 

 

ْ اُض كاوي؟  .61 دي  ق  ٘  ت  ن   ٓا طرت 
  جججا ٓلجج  مججأمنض السججو  ٟةججن٨   ججا ؿجج٦نى جس ججا مجج  الجت ججل ػججناء ٤ نججن ؿججٜنوا    ٣ا ديججا،  ئدالٗ جج  ئ جج  الاي دججا .1

  الٔ ما    الو ا امخالا بٔس ئثة  ه  في السول املٔس لئـ٦  ى 

ر٠يجس د لسجول امخلجم لجصل٧،  ئ جس  قيج - نجس دأم ٣  ئٓ ؿا الججتالء كجا ز ١ مذللجا لـج٦  ى الججتالء  .2

 لئو دٍ امخام بٔطه   ٓل  مأمنض السو  لئالٚط ٛنضا  قي ل  

جججا فجججي ٓجججسك ئًججاْل ئز .3 اض  السجججو  ٓئيهججج       وجججٔ   فججي مِجججط ٚ  ٥اجججا ٓئيجججق يؼججلح لئجت جججل د٥ا دجججا   جججا ؿجج٦نى  ٗط

٤ئلججججا " ؿجججج٦نى "  و بججججن ٓئيجججججق اػججججلق  و٠سمججججق لئلجججججأمنض  الججججصر ٓئيججججق ئضػجججج ٨ املِجججججط ٚ ل٠ؼجججج  ق٠ججججٞن إلا ؼججججج   

 دطة ػا ال٠ٌ ْ لئٜحم

  ا  ٛحم الـ٦نى  ئدٌ ض الجت ل دل   نا ي ئليق الٜحم. .4

ٟؼجججججج  ق٠ججججججٞن إلا ؼجججججج   (     -الـجججججج٦  ى  )ٟؼجججججج ر٠ةجججججل ؿجججججج٦  ى ش ى الجججججججتالء دل٠ججججججط ز ججججججنا  ٓجججججج ك ضة ػجججججا ال٠ٌجججججج ْ   .5

  د لسو  املنزْ دق الجت ل

 . ل٥  رئ٠ى الـ٦  ى الـٜ يا    ال٥ا ديا ٓل  الائيٜنن   الا ليا .6

  5741871 - 5742493 - 5745587رئيٜن  :  -

 5746919ٛ ٣ؽ :  -

ؿجج٦  ى املسججوننح    ؼجج   د٠ٌجج ْ ملججليا السججون  رئ٠ججىالا ٞ زاضا  املٔايججا د لانؼججي١ مججٕ ئزاض  ق٠ججن "راججن   إلا 

حل    ئدٌ ض الـ ٤ى دانيجا الٜحم"  ٛ(162)  . 
 

ٌا  ٓا  .62 ٌىي ا ْ ص  دي  ق  ن  اع٘  ب  راءات  الح  ِش ا  ج  مح 
ل
ً  لي ا ىم

ىه  الن 
ٌا  لحن  ضإ؟ ا  ب 

ٕ ـ٦ب ؿ٦نى  ا  ر٠س    ٞ  ال٠نميلئلجئؽ  الطػميل ٓ ك ٓل  املٟن   ؼ  . إلا لي٠ن

 212   37611638الـ٦  ى( ٟض ك الائيٜنن  : ٟض  ه رٝ )م٥اا  

 212   37624229الـ٦  ى( ٟض  الٜ ٣ؽ )م٥اا 

  

                                                           
 :2114ػبالبر  دحر  ف ر هيٜن ف  الأس ال   م  الالةحا السادئيا لئسون  ًة٠   ال ت  1م٥طض  85مل ز  ا ( 162)
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ش  و  .63 ي  ي 
ن  حو لها اُن  ً ب 

هات  اُن  ٌا  ٓا الج  ؟ ا ٕى راك  فلً اُسح   ش 

مججججج  ٟججججج نن   42مججججج  السػجججججانض ٓلججججج  دوجججججْن  مججججج ٣  الاقاجججججج ظ لإلؿجججججطاٚ ال٠وججججج تي، ٣لججججج  رجججججام املججججج ز   55املججججج ز  

إلاجججطاءا  الوا ةيججا ٓلجج  قجج١  ٓوجج ء الاي دججا الٔ مججا فججي ظوجج ض  السججون  الٔلنميججا  املط٣عوججا دلجج  يـججلل  مجج ٣  الاقاججج ظ فججي 

ةججن٨ ؿجج٦  ى امياجججعو   ارذجج ش الججالظك بـججأ  مجج   ٠ججٕ مجج  مذ لٜجج   زادججل  مجج ٣  الاقاججج ظ.  حججم السججوال  ٟ  رٟؼجج ك ٛ 

ج   ر٠جطض اليج١ لئا ةجا الٔجج ك   ٣الةجق فجي زدججن٨ جليجٕ   جن  د٠ج نن  السججون  دل زرجق ٟض ،  ٣ججصل٧ 85مج ٣  السجو ، فججي  ر ٟ 

ججج   حرهججج  مججج   27د٠ججج نن  الؼجججئٌا ال٠وججج ةيا دل زرجججق ٟض قيججج  نجججمأ ٓلججج     راجججن   الاي دجججا الٔ مجججا إلاؿجججطاٚ ٓلججج  السجججون  ٗ 

ٜجص  ٛيهج  رق٦ج ك الوا ةيجا،  وحجيٍ الا ةجا الٔج ك  ظوجط الٔجس٨ دلج   ةجس  لئاي دجا الٔ  اذ مجا مج  مالقِج   فجي هججصا رمج ٣  ال جي ر 

بـجأ  مج   ٠جٕ مج  مذ لٜج  ،     الـأ . هصا ٛوال  ٓ  مطاٟةا  مطآ   م  ر٠ط ي دق ال٠جنانح   الئجناةح،  ارذج ش مج   ط نجق الظمج

حجججججم السجججججوال   ر ضاٞ ال٠وججججج ةيا الخ كجججججا، لئاح٠ججججج١ مججججج  مٌ د٠ هججججج  لئالججججج شج امل٠جججججطض "  ةجججججن٨ ؿججججج٦  ى املسجججججوننح  ٛ   ٟ

جج   ججج ء  الأئيلجج   الٔ مججا لئا لا٠ججطض  جججنا ٟيجج ك اميجج مح  الٔجج مح     ضؤػجج ء الاي دجج   ال٦ئيججا     1747ي دجج   دل ز هجج  ٟض

مجج   ٠ججنك م٠جج م   داٜاججلف السججون  الٔلنميججا ال ججي ر٠ججٕ فججي زاةججط  ادالجج ق ٤ججل مججقه ،   جججنا     ٠ججنك ضؤػجج ء الاي دجج   

لج  نحجن مٜج جئ.  الوعةيا    مس ط ه  داٜالف السون  املط٣عوا   م ٣  الحوجع الا بٔجا ل ج ، مجط  ٓلج  رٟجل فجي ٤جل ؿج ط ٓ 

ججج   الجججس ضر٣لججج  نجججم ال٥اججج ا  مججج ٣   ٓلججج   جئاللججج زض ٓججج  الا ةجججا الٔججج ك بـجججأ  الاٜاجججلف الجججس ضى املٜججج  1999لؼجججاا  11ٟض

قججس أ  مسججون  بـجج٦ل ٗحججر ٟجج نن ى د ٓجج   جججنز محةججنغ  ؿججٜ ي    ٣اجج  يدٌجج ض بـجج٦ل   إلا   دججاٖلإلا قيجج  ٓاججس ،الاقاججج ظ 

 :  الا  يرال ل هصن ال٠نآس ٓل الاحن  قي ،  الاقاج ظم ٣   

  الحوجججع بٔجججس   ججج  م٦ججج   اليجججبؽ ئحوجججط رح٠يججج١ ثججج   نا٠جججل مفججج  الاي دجججا الوعةيجججا بؼجججإا٨ املةئجججٙ فججج   ٓوجججنر ٟجججسك   .1

 الٔ ك.  امي ميداٖل ئ

ا دلجججج   ٜيججججس الاِججججط ثجججج   دججججاجطاءا ٓوججججن الاي دججججا  ٠ججججنك  .2 قججججس هججججة ي   ر٦ئيججججٝالوججججةٍ  وإؿججججط ٓلجججج  زٛتججججر الـججججًط

ا د  م٠ط الاي دا ٓل  الٜنض. ئ      امياجع  الـ نز ٓل  النأٟا ضػ ٨ اميةنغ االـًط

.  دجججج إلٛطاججججججطاءا  الاٜاججججلف  وججججأمط ئ جججج  م٠ججججط الاي دججججا،   بججججن النأٟججججا   ئٓوججججن الاي دججججا   بٔججججس ٓججججنز .3  ئشآاججججق ٛججججنضا 

ا  ون الـًط  لـأ . جطاءا  ف  هصا اإلا الٔ ك لياذص  امي ميداٖل ئمط،  ا    ر٠ ٓؼن ٓ  راٜيص ر  ٛض

جن،  ل٦جل مسجون  "   ٜجنف ٓئيهج     يـجٚط ٓلج  السجون     ملؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون   فج  اى ٟ 

ججججطى الاٜاجججلف،  الا٠جججسك  . ٓلججج  مؼججج ٓس الجججنظوط ل٠ٌججج ْ ملجججليا 163ؿججج٦نى دحطوجججا  فججج  ػجججطوا ر مجججا" دأ جججاقججج١ م٠ دئجججا مججج    

جججطاءا  ال ججت روججل  ٓججسك ر٥طاضهجج . د لنؼججةا لليجج ال  امل لججا،    اذججص إلا  ليججق. لججق ئ   ح٠جج١ فجج  الـجج٦  ى امل٠سمججا  السججون  

جججٕ الا٠طوجججط  ؿججججطاٚ  الاٜاجججلف بٔجججسك الادججججال٨ دلججج  رذجججام دججججق  ججج   ظوججججط السادئيجججا  الاي دجججا الٔ مججججا امخالجججا.  جججا  هجججصا إلا ئ ٛط

و  مججج  السججج   رطػجججل مٜنـجججح  ق جججت رطاٟجججا ٓلججج  مؼجججانى الاِ ٛجججا  الججججيا      مللجججليا السجججون   ٣لججج   الاي دجججا الٔ مجججا. 

 .م  زادل السو  ر 

 ؼجج   كجججالقي   د كججا د لسججون : العوججج ض  بٔججس منا٠ٛجججا الا ةججا الٔججج ك، إلالي٠جججٞن  ال٠ججنمي لائجج٧ اموئجججؽ ٣لجج  

ٔ ججج  بٔجججس شلججج٧  رئ٠جججى الـججج٦  ى مججج  املسجججوننح   ججج  مؼججج ٓس الجججنظوط ل٠ٌججج ْ ملجججليا السجججون   الاي دجججا الٔ مجججا ئقيججج   جججا  ٛض

 امخالا. 
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ش  ف .64 ي  ي 
ن  غاعات  ٖٓ لهْ حو اُن  ت  ؟ ٓا اح  ٕى  لً اُسح 

جججن   ٦جججن : لئا ةجججا الٔججج ك  ٣جججالء الا ةجججا الٔججج ك ٤جججل ٓلججج  قؼجججا ز اةجججط ادال كجججق اليججج١ فججج  الجججسدن٨ فججج    ججج  ئى ٟ 

جججطاضا  اميججج ٣ ، ٓجججسك  ججججنز مسجججون   جليجججٕ السجججون   ل ججج  الاح٠يججج١ فججج  الاججج   : راٜيجججص   امجججط الاي دجججا ٟ  ضججج ت الاح٠يججج١ ٟ 

دنـجج٘يئ  ، ٓججع٨ ٤ججل ٛ ججا مسججون  ٓجج  الٜ ججا ردججطى  هججل   لججط  املدجج ضج ئًجج ض ال٠جج نن ، ٓججسك رـجج٘يل املسججوننح  ٗحججر 

 .  (164)مٔ مئ ه  دل   انا١ٛ مٕ ٛ  ه ، مطاجٔا راِي  السوال 

مجسى  ججا  راٜيجص الئجناةح  ال٠ججنانح   ارذج ش الاجسادحر فجج   ئ ج   ى بـج٦ل ٓج ك، ز ض الا ةجا الٔجج ك   ٣الةجق هجن مطاٟةججا 

حجججم السجججوال .  ججججا ٓلججج  مجججأمنض السجججو   ق لجججا  ججججنز  ط ل ججج  ٤جججل  ى رجججج  ظا . ل ججج  ر٠ةجججل ؿججج٦  ى املؼججج جح  ٛ     جججٛن

 : لججججججججج نق  ح١  املٔئنم   ال ت  ٌئةننه . ٣ل  

 .ضؤػ ء مح ٣  الاػالا ٚ -

 . ٣الء مح ٣  الاػالا ٚ -

  .ضؤػ ء امي ٣  الاداساةيا -

 . ٣الء امي ٣  الاداساةيا -

 .ٟو   الاح٠ي١ -

ججججن  لججججسدن٨ فجججج  ل جججج  قجججج١ ا  جججج  السججججون  ال٦ ةاججججا فجججج  ز اةججججط الادالجججج ق الاجججج بٔح  ل جججج .  ل٥جججج  لججججطةلؽ   ٣يججججل ئى ٟ 

 ججج  ئ  رةئجججٙ املالقِججج   ال جججت  جججس نه  مججج   ٠جججنك دججج لاٜالف  زاض  السجججو  ئمح٥لجججا الجججا٠ى الجججسدن٨ فججج  جليجججٕ السجججون . ٓلججج  

  الٔ ك.املس ط 
 

65.   ٘ ىب 
ٕى واا  ٓا عن  ر اُسح  ت 

ي ف 
٘ ع  ي  ضِب  جرب 

داؿ ٖٓ ب  ُي؟ ٌا  ن  صغ٘  لد   المح 
 ٘
ي  ىب 

اب   ٓاًٖ الن 

م ٣  ٗحر  م  رؼئا قطواق ف     زْ    ساْ امط د شائ  م٦ئٝ دذسما ٓ ما  ٔ ٟا د ليبؽ ٤ل منُٝ ٓ ك ي

ض م      م٥ط      ر ر   الٔلنميا املالنق ٓئيه  ف  امل زرح   م ٣  اقاج ظ ٗحر الئيل  ، السون  املط٣عوا  ى  ٟ نننيا 

 . 165ٟ نن  راِي  السون  
 

َ؟  .66 ب  ر  ٍاّ فٖ ٓكإ ئ  ق ٌاصب  ْ ا
ي  ل  ب   ًن 

دل٠ط ز نا  ٓ ك ٌٟ ْ ملليا السون   الاػأالم  مل٥اا  ضػنك( )دس    ا٠سك الٌ لا دٌئا ٣ا  ي 

  ال٠ هط .  – ضمؼلؽ-م  ؿ ْض الوالء  ماْٜط-ؿ ْض ؿج   5ال٦ ة  

  يـتري: 

 . الع ج    الع جا    ٦ن  الٌ لا م   ٟ ضا الجت ل م  السضجا ر       ال  نيا     .1

 . ال٠ نن ي ٣يل الجت ل  امي مي .2
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ش  و  .63 ي  ي 
ن  حو لها اُن  ً ب 

هات  اُن  ٌا  ٓا الج  ؟ ا ٕى راك  فلً اُسح   ش 

مججججج  ٟججججج نن   42مججججج  السػجججججانض ٓلججججج  دوجججججْن  مججججج ٣  الاقاجججججج ظ لإلؿجججججطاٚ ال٠وججججج تي، ٣لججججج  رجججججام املججججج ز   55املججججج ز  

إلاجججطاءا  الوا ةيججا ٓلجج  قجج١  ٓوجج ء الاي دججا الٔ مججا فججي ظوجج ض  السججون  الٔلنميججا  املط٣عوججا دلجج  يـججلل  مجج ٣  الاقاججج ظ فججي 

ةججن٨ ؿجج٦  ى امياجججعو   ارذجج ش الججالظك بـججأ  مجج   ٠ججٕ مجج  مذ لٜجج   زادججل  مجج ٣  الاقاججج ظ.  حججم السججوال  ٟ  رٟؼجج ك ٛ 

ج   ر٠جطض اليج١ لئا ةجا الٔجج ك   ٣الةجق فجي زدججن٨ جليجٕ   جن  د٠ج نن  السججون  دل زرجق ٟض ،  ٣ججصل٧ 85مج ٣  السجو ، فججي  ر ٟ 

ججج   حرهججج  مججج   27د٠ججج نن  الؼجججئٌا ال٠وججج ةيا دل زرجججق ٟض قيججج  نجججمأ ٓلججج     راجججن   الاي دجججا الٔ مجججا إلاؿجججطاٚ ٓلججج  السجججون  ٗ 

ٜجص  ٛيهج  رق٦ج ك الوا ةيجا،  وحجيٍ الا ةجا الٔج ك  ظوجط الٔجس٨ دلج   ةجس  لئاي دجا الٔ  اذ مجا مج  مالقِج   فجي هججصا رمج ٣  ال جي ر 

بـجأ  مج   ٠جٕ مج  مذ لٜج  ،     الـأ . هصا ٛوال  ٓ  مطاٟةا  مطآ   م  ر٠ط ي دق ال٠جنانح   الئجناةح،  ارذج ش مج   ط نجق الظمج

حجججججم السجججججوال   ر ضاٞ ال٠وججججج ةيا الخ كجججججا، لئاح٠ججججج١ مججججج  مٌ د٠ هججججج  لئالججججج شج امل٠جججججطض "  ةجججججن٨ ؿججججج٦  ى املسجججججوننح  ٛ   ٟ

جج   ججج ء  الأئيلجج   الٔ مججا لئا لا٠ججطض  جججنا ٟيجج ك اميجج مح  الٔجج مح     ضؤػجج ء الاي دجج   ال٦ئيججا     1747ي دجج   دل ز هجج  ٟض

مجج   ٠ججنك م٠جج م   داٜاججلف السججون  الٔلنميججا ال ججي ر٠ججٕ فججي زاةججط  ادالجج ق ٤ججل مججقه ،   جججنا     ٠ججنك ضؤػجج ء الاي دجج   

لج  نحجن مٜج جئ.  الوعةيا    مس ط ه  داٜالف السون  املط٣عوا   م ٣  الحوجع الا بٔجا ل ج ، مجط  ٓلج  رٟجل فجي ٤جل ؿج ط ٓ 

ججج   الجججس ضر٣لججج  نجججم ال٥اججج ا  مججج ٣   ٓلججج   جئاللججج زض ٓججج  الا ةجججا الٔججج ك بـجججأ  الاٜاجججلف الجججس ضى املٜججج  1999لؼجججاا  11ٟض

قججس أ  مسججون  بـجج٦ل ٗحججر ٟجج نن ى د ٓجج   جججنز محةججنغ  ؿججٜ ي    ٣اجج  يدٌجج ض بـجج٦ل   إلا   دججاٖلإلا قيجج  ٓاججس ،الاقاججج ظ 

 :  الا  يرال ل هصن ال٠نآس ٓل الاحن  قي ،  الاقاج ظم ٣   

  الحوجججع بٔجججس   ججج  م٦ججج   اليجججبؽ ئحوجججط رح٠يججج١ ثججج   نا٠جججل مفججج  الاي دجججا الوعةيجججا بؼجججإا٨ املةئجججٙ فججج   ٓوجججنر ٟجججسك   .1

 الٔ ك.  امي ميداٖل ئ

ا دلجججج   ٜيججججس الاِججججط ثجججج   دججججاجطاءا ٓوججججن الاي دججججا  ٠ججججنك  .2 قججججس هججججة ي   ر٦ئيججججٝالوججججةٍ  وإؿججججط ٓلجججج  زٛتججججر الـججججًط

ا د  م٠ط الاي دا ٓل  الٜنض. ئ      امياجع  الـ نز ٓل  النأٟا ضػ ٨ اميةنغ االـًط

.  دجججج إلٛطاججججججطاءا  الاٜاججججلف  وججججأمط ئ جججج  م٠ججججط الاي دججججا،   بججججن النأٟججججا   ئٓوججججن الاي دججججا   بٔججججس ٓججججنز .3  ئشآاججججق ٛججججنضا 

ا  ون الـًط  لـأ . جطاءا  ف  هصا اإلا الٔ ك لياذص  امي ميداٖل ئمط،  ا    ر٠ ٓؼن ٓ  راٜيص ر  ٛض

جن،  ل٦جل مسجون  "   ٜجنف ٓئيهج     يـجٚط ٓلج  السجون     ملؼ ٓس النظوط ل٠ٌ ْ ملليا السون   فج  اى ٟ 

ججججطى الاٜاجججلف،  الا٠جججسك  . ٓلججج  مؼججج ٓس الجججنظوط ل٠ٌججج ْ ملجججليا 163ؿججج٦نى دحطوجججا  فججج  ػجججطوا ر مجججا" دأ جججاقججج١ م٠ دئجججا مججج    

جججطاءا  ال ججت روججل  ٓججسك ر٥طاضهجج . د لنؼججةا لليجج ال  امل لججا،    اذججص إلا  ليججق. لججق ئ   ح٠جج١ فجج  الـجج٦  ى امل٠سمججا  السججون  

جججٕ الا٠طوجججط  ؿججججطاٚ  الاٜاجججلف بٔجججسك الادججججال٨ دلججج  رذجججام دججججق  ججج   ظوججججط السادئيجججا  الاي دجججا الٔ مججججا امخالجججا.  جججا  هجججصا إلا ئ ٛط

و  مججج  السججج   رطػجججل مٜنـجججح  ق جججت رطاٟجججا ٓلججج  مؼجججانى الاِ ٛجججا  الججججيا      مللجججليا السجججون   ٣لججج   الاي دجججا الٔ مجججا. 

 .م  زادل السو  ر 

 ؼجج   كجججالقي   د كججا د لسججون : العوججج ض  بٔججس منا٠ٛجججا الا ةججا الٔججج ك، إلالي٠جججٞن  ال٠ججنمي لائجج٧ اموئجججؽ ٣لجج  

ٔ ججج  بٔجججس شلججج٧  رئ٠جججى الـججج٦  ى مججج  املسجججوننح   ججج  مؼججج ٓس الجججنظوط ل٠ٌججج ْ ملجججليا السجججون   الاي دجججا الٔ مجججا ئقيججج   جججا  ٛض

 امخالا. 
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ش  ف .64 ي  ي 
ن  غاعات  ٖٓ لهْ حو اُن  ت  ؟ ٓا اح  ٕى  لً اُسح 

جججن   ٦جججن : لئا ةجججا الٔججج ك  ٣جججالء الا ةجججا الٔججج ك ٤جججل ٓلججج  قؼجججا ز اةجججط ادال كجججق اليججج١ فججج  الجججسدن٨ فججج    ججج  ئى ٟ 

جججطاضا  اميججج ٣ ، ٓجججسك  ججججنز مسجججون   جليجججٕ السجججون   ل ججج  الاح٠يججج١ فججج  الاججج   : راٜيجججص   امجججط الاي دجججا ٟ  ضججج ت الاح٠يججج١ ٟ 

دنـجج٘يئ  ، ٓججع٨ ٤ججل ٛ ججا مسججون  ٓجج  الٜ ججا ردججطى  هججل   لججط  املدجج ضج ئًجج ض ال٠جج نن ، ٓججسك رـجج٘يل املسججوننح  ٗحججر 

 .  (164)مٔ مئ ه  دل   انا١ٛ مٕ ٛ  ه ، مطاجٔا راِي  السوال 

مجسى  ججا  راٜيجص الئجناةح  ال٠ججنانح   ارذج ش الاجسادحر فجج   ئ ج   ى بـج٦ل ٓج ك، ز ض الا ةجا الٔجج ك   ٣الةجق هجن مطاٟةججا 

حجججم السجججوال .  ججججا ٓلججج  مجججأمنض السجججو   ق لجججا  ججججنز  ط ل ججج  ٤جججل  ى رجججج  ظا . ل ججج  ر٠ةجججل ؿججج٦  ى املؼججج جح  ٛ     جججٛن

 : لججججججججج نق  ح١  املٔئنم   ال ت  ٌئةننه . ٣ل  

 .ضؤػ ء مح ٣  الاػالا ٚ -

 . ٣الء مح ٣  الاػالا ٚ -

  .ضؤػ ء امي ٣  الاداساةيا -

 . ٣الء امي ٣  الاداساةيا -

 .ٟو   الاح٠ي١ -

ججججن  لججججسدن٨ فجججج  ل جججج  قجججج١ ا  جججج  السججججون  ال٦ ةاججججا فجججج  ز اةججججط الادالجججج ق الاجججج بٔح  ل جججج .  ل٥جججج  لججججطةلؽ   ٣يججججل ئى ٟ 

 ججج  ئ  رةئجججٙ املالقِججج   ال جججت  جججس نه  مججج   ٠جججنك دججج لاٜالف  زاض  السجججو  ئمح٥لجججا الجججا٠ى الجججسدن٨ فججج  جليجججٕ السجججون . ٓلججج  

  الٔ ك.املس ط 
 

65.   ٘ ىب 
ٕى واا  ٓا عن  ر اُسح  ت 

ي ف 
٘ ع  ي  ضِب  جرب 

داؿ ٖٓ ب  ُي؟ ٌا  ن  صغ٘  لد   المح 
 ٘
ي  ىب 

اب   ٓاًٖ الن 

م ٣  ٗحر  م  رؼئا قطواق ف     زْ    ساْ امط د شائ  م٦ئٝ دذسما ٓ ما  ٔ ٟا د ليبؽ ٤ل منُٝ ٓ ك ي

ض م      م٥ط      ر ر   الٔلنميا املالنق ٓئيه  ف  امل زرح   م ٣  اقاج ظ ٗحر الئيل  ، السون  املط٣عوا  ى  ٟ نننيا 

 . 165ٟ نن  راِي  السون  
 

َ؟  .66 ب  ر  ٍاّ فٖ ٓكإ ئ  ق ٌاصب  ْ ا
ي  ل  ب   ًن 

دل٠ط ز نا  ٓ ك ٌٟ ْ ملليا السون   الاػأالم  مل٥اا  ضػنك( )دس    ا٠سك الٌ لا دٌئا ٣ا  ي 

  ال٠ هط .  – ضمؼلؽ-م  ؿ ْض الوالء  ماْٜط-ؿ ْض ؿج   5ال٦ ة  

  يـتري: 

 . الع ج    الع جا    ٦ن  الٌ لا م   ٟ ضا الجت ل م  السضجا ر       ال  نيا     .1

 . ال٠ نن ي ٣يل الجت ل  امي مي .2

                                                           
 م  ٟ نن  راِي  السون   86  85املناز  ( 164)
 م٥طض م  ٟ نن  راِي  السون   91م ز   ( 165)
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 جنز دلنما ف  زٓنى جا ةيا    مسنيا بـطي كس ض ٟطاض    رلطوح م  امي٥لا    الاي دا امخالا مٔالس  .3

 . مذانك بـٔ ض الول نضوا

ؿٜ ي      ٣ا دي   إلزاض  املٔئنم   دس نا  ٓ ك ضة ػا ال٠ٌ ْ    رطػل ئليه  د لٜ ٣ؽ ٓل  ٟض   الاػأالك ٠سك ًئا  .4

 :5746919. 

  

  ٘ٔ
اي   الح 

في دا ك هصا الةح ، نطوس ا  نانن ا  هجسٚ هجصا الجسليل هجن ؿجط  ال٠نآجس ال جي رجاِ  الييج   زادجل السجو  ئ  

دجججججل املإػؼجججججا ال٠ٔ ديجججججا، ًة٠ججججج   ملججججج  هجججججن مجججججص٤نض فجججججي ال٠ججججج نن  ٤ نجججججن ق٠جججججٞن   اجةججججج   املسجججججون     إلاججججججطاءا   الاِججججج ك زا

 الالةحججا. ل٥ااجج  لجج  ناٌججٞط ئ جج   اٟججٕ الييجج   زادججل السججو   مججسى الاٜجج    مجج  دججح  ال٠جج نن   الناٟججٕ، ٛ ججصا دحجج  فدججط ٓلجج  

لجججا نٜجججؽ ال٠جججسض مججج  رهليجججا. نِججج   نجججق ئشا ٓجججٚط ٛ  ججج  املسجججون  مججج  لجججق  مججج  ٓئيجججق زادجججل  ػجججناض السجججو ، ٛئجججق اشا      ٌ 

ججق ٤ مئججا، ٛح ججت ئشا ٤جج   ٟججس اضر٥ججا املسججون  جطمجج       داٌةيجج١ ال٠جج نن   الالةحججا فججي ق لججا ٓججسك رٌةي٠ جج   ا   ٌ لججا دح٠ٟن

 فججي اضر٦ دججق جطمجج      مذ لٜججا مجج ، ٛيِججل لججق ق٠ججٞن للججي٠ا دا ؼجج نلاق، ٓلجج  الس لججا  املإػؼججا ال٠ٔ ديججا اقتججراك هججصن 
مـججابه  

  دطى لئلجالٕ بٔس ٟو ةق مس  ال٠ٔن ا.  الي٠ٞن م   جل ئٓ ز  رأهيئق للخط ج مط 

 اٟجججٕ السججججون  فجججي ملججججط ال  ذٜجججى ٓلجججج   قجججس  ػججججة ا مأجججسز   لججججٔا ش٣طهججج  فججججي ئًججج ض هججججصا الٔلجججل ل٥جججج  ٟجججج نن  

، ػجججججنٚ راحؼججججج  رئ٠ ةيججججج    قجججججنا٨ السجججججون   راِجججججي  السجججججون  امللجججججطى  الةحاجججججق الااٜيص جججججا ئشا رججججج  رٌةي٠ ججججج  رٌةي٠ججججج   زٟي٠ججججج  

هجججججج  اميئيججججججا رطر٠ججججججي ئ جججججج  مؼججججججانى ال٠نآججججججس الس ليججججججا ملٔ مئججججججا السججججججوا ء ال ججججججي  ٟط هجججججج  رمجججججج  امللججججججطوا، ق ججججججت ئ  لجججججج  ر٥جججججج  ٟنانيق

 .  (166)املاحس 

ق  لاججج  ٟجججسض إلام٦ججج   ربؼجججيٍ الئ٘جججا  املٔئنمجججا ق جججت رلجججل ئ ججج   ٣بجججر ٟجججسض مل٥ججج  مججج  املجججناًاح   فججج  ق لجججا اقايججج ج 

٠ج  . ٣لج  ش٣طنج  ًطو٠ججا ر٠جس   الـج٦  ى   صجوٕ ٤جل مج  لججق  ال٠ ٓجس  ال٠ نننيجا،  ل٥ج  الطججْن ئ ج  املججناز فجي ال جنامف  املٛط

ؿجج٦نرق فججي  ٟججطا ٛطكججا  ئ جج  الو جج   املٔايججا لوججل    ؿجج٦نى رذججم  ى ج نججا مجج  جنانججا الييجج   زادججل السججو      ٠ججسك

الاٌةي١ الؼئي  لئ٠نآس ال٠ نننيجا زادجل السجون  ال جي  هجسٚ ئ ج  قل  جا الاِج ك ال٠ٔج  ى فجي ُجل الاقتجراك ال٦ مجل لي٠جٞن 

 السوا ء. 
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 جنز دلنما ف  زٓنى جا ةيا    مسنيا بـطي كس ض ٟطاض    رلطوح م  امي٥لا    الاي دا امخالا مٔالس  .3

 . مذانك بـٔ ض الول نضوا

ؿٜ ي      ٣ا دي   إلزاض  املٔئنم   دس نا  ٓ ك ضة ػا ال٠ٌ ْ    رطػل ئليه  د لٜ ٣ؽ ٓل  ٟض   الاػأالك ٠سك ًئا  .4

 :5746919. 

  

  ٘ٔ
اي   الح 

في دا ك هصا الةح ، نطوس ا  نانن ا  هجسٚ هجصا الجسليل هجن ؿجط  ال٠نآجس ال جي رجاِ  الييج   زادجل السجو  ئ  

دجججججل املإػؼجججججا ال٠ٔ ديجججججا، ًة٠ججججج   ملججججج  هجججججن مجججججص٤نض فجججججي ال٠ججججج نن  ٤ نجججججن ق٠جججججٞن   اجةججججج   املسجججججون     إلاججججججطاءا   الاِججججج ك زا

 الالةحججا. ل٥ااجج  لجج  ناٌججٞط ئ جج   اٟججٕ الييجج   زادججل السججو   مججسى الاٜجج    مجج  دججح  ال٠جج نن   الناٟججٕ، ٛ ججصا دحجج  فدججط ٓلجج  

لجججا نٜجججؽ ال٠جججسض مججج  رهليجججا. نِججج   نجججق ئشا ٓجججٚط ٛ  ججج  املسجججون  مججج  لجججق  مججج  ٓئيجججق زادجججل  ػجججناض السجججو ، ٛئجججق اشا      ٌ 

ججق ٤ مئججا، ٛح ججت ئشا ٤جج   ٟججس اضر٥ججا املسججون  جطمجج       داٌةيجج١ ال٠جج نن   الالةحججا فججي ق لججا ٓججسك رٌةي٠ جج   ا   ٌ لججا دح٠ٟن

 فججي اضر٦ دججق جطمجج      مذ لٜججا مجج ، ٛيِججل لججق ق٠ججٞن للججي٠ا دا ؼجج نلاق، ٓلجج  الس لججا  املإػؼججا ال٠ٔ ديججا اقتججراك هججصن 
مـججابه  

  دطى لئلجالٕ بٔس ٟو ةق مس  ال٠ٔن ا.  الي٠ٞن م   جل ئٓ ز  رأهيئق للخط ج مط 

 اٟجججٕ السججججون  فجججي ملججججط ال  ذٜجججى ٓلجججج   قجججس  ػججججة ا مأجججسز   لججججٔا ش٣طهججج  فججججي ئًججج ض هججججصا الٔلجججل ل٥جججج  ٟجججج نن  

، ػجججججنٚ راحؼججججج  رئ٠ ةيججججج    قجججججنا٨ السجججججون   راِجججججي  السجججججون  امللجججججطى  الةحاجججججق الااٜيص جججججا ئشا رججججج  رٌةي٠ ججججج  رٌةي٠ججججج   زٟي٠ججججج  

هجججججج  اميئيججججججا رطر٠ججججججي ئ جججججج  مؼججججججانى ال٠نآججججججس الس ليججججججا ملٔ مئججججججا السججججججوا ء ال ججججججي  ٟط هجججججج  رمجججججج  امللججججججطوا، ق ججججججت ئ  لجججججج  ر٥جججججج  ٟنانيق

 .  (166)املاحس 

ق  لاججج  ٟجججسض إلام٦ججج   ربؼجججيٍ الئ٘جججا  املٔئنمجججا ق جججت رلجججل ئ ججج   ٣بجججر ٟجججسض مل٥ججج  مججج  املجججناًاح   فججج  ق لجججا اقايججج ج 

٠ج  . ٣لج  ش٣طنج  ًطو٠ججا ر٠جس   الـج٦  ى   صجوٕ ٤جل مج  لججق  ال٠ ٓجس  ال٠ نننيجا،  ل٥ج  الطججْن ئ ج  املججناز فجي ال جنامف  املٛط

ؿجج٦نرق فججي  ٟججطا ٛطكججا  ئ جج  الو جج   املٔايججا لوججل    ؿجج٦نى رذججم  ى ج نججا مجج  جنانججا الييجج   زادججل السججو      ٠ججسك

الاٌةي١ الؼئي  لئ٠نآس ال٠ نننيجا زادجل السجون  ال جي  هجسٚ ئ ج  قل  جا الاِج ك ال٠ٔج  ى فجي ُجل الاقتجراك ال٦ مجل لي٠جٞن 

 السوا ء. 
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ات   ق   المرف 

 
م  .1 فى ؼإن جىٍُم  1956لعىت  396ٜشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس

ت الّذد  ائْ اآلافٍش م٢شس )ب( جابْ فى  96السجىن، ُوؽش فى الٜى

ٞ ؤخش حّذًالث وهى ٜشاس سئِغ الجمهىسٍت  29-11-1956 ٘و

م  م  2015لعىت  106بالٝاهىن ٜس بّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

ذة بؽإن جىٍُم السجىن، ُوؽش فى  1956لعىت  396 الجٍش

 . 2015 -11-20م٢شس )ب( فى  42الشظمُت الّذد 

م  .2 بالئدت الذاخلُت  1961لعىت  79ٜشاس وصٍش الذاخلُت ٜس

ت الّذد  ائْ اآلافٍش ملخٞ الفادس فى  103للسجىن، ُوؽش فى الٜى

م  28-12-1961 ٞ ؤخش حّذًالث وهى ٜشاس وصٍش الذاخلُت ٜس ٘و

ذاخلُت بخّذًل بّن ؤخ٣ام الالئدت ال 2014لعىت  3320

ت الّذد  ائْ اآلافٍش  . 2014-9-18فى  213للسجىن، وؽش فى الٜى

حذاو٥ الىّام اآلاٝشسة لٕزاء اآلاسجىهحن خعب خالتهم الصخُت  .3

ئاتهم املخخلٙت وبًٝا للمادة  م  2٘و مً ٜشاس وصٍش الذاخلُت ٜس

فى ؼإن ٠ُُٙت مّاملت اآلاسجىهحن ومِّؽتهم.  1998لعىت  691

ت ال ائْ اآلافٍش وحّذًالجه  1998-4-2فى  76ّذد ُوؽش فى الٜى

م  بخّذًل  2015لعىت  545�خحرة بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس

م  فى ؼإن  1998لعىت  691بّن ؤخ٣ام الٝشاس الىصاسي ٜس

ت  ائْ اآلافٍش ٠ُُٙت مّاملت اآلاسجىهحن ومِّؽتهم ُوؽش فى الٜى

 . 2015-02-15)جابْ( فى  36الّذد 
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ات   ق   المرف 

 
م  .1 فى ؼإن جىٍُم  1956لعىت  396ٜشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس

ت الّذد  ائْ اآلافٍش م٢شس )ب( جابْ فى  96السجىن، ُوؽش فى الٜى

ٞ ؤخش حّذًالث وهى ٜشاس سئِغ الجمهىسٍت  29-11-1956 ٘و

م  م  2015لعىت  106بالٝاهىن ٜس بّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

ذة بؽإن جىٍُم السجىن، ُوؽش فى  1956لعىت  396 الجٍش

 . 2015 -11-20م٢شس )ب( فى  42الشظمُت الّذد 

م  .2 بالئدت الذاخلُت  1961لعىت  79ٜشاس وصٍش الذاخلُت ٜس

ت الّذد  ائْ اآلافٍش ملخٞ الفادس فى  103للسجىن، ُوؽش فى الٜى

م  28-12-1961 ٞ ؤخش حّذًالث وهى ٜشاس وصٍش الذاخلُت ٜس ٘و

ذاخلُت بخّذًل بّن ؤخ٣ام الالئدت ال 2014لعىت  3320

ت الّذد  ائْ اآلافٍش  . 2014-9-18فى  213للسجىن، وؽش فى الٜى

حذاو٥ الىّام اآلاٝشسة لٕزاء اآلاسجىهحن خعب خالتهم الصخُت  .3

ئاتهم املخخلٙت وبًٝا للمادة  م  2٘و مً ٜشاس وصٍش الذاخلُت ٜس

فى ؼإن ٠ُُٙت مّاملت اآلاسجىهحن ومِّؽتهم.  1998لعىت  691

ت ال ائْ اآلافٍش وحّذًالجه  1998-4-2فى  76ّذد ُوؽش فى الٜى

م  بخّذًل  2015لعىت  545�خحرة بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس

م  فى ؼإن  1998لعىت  691بّن ؤخ٣ام الٝشاس الىصاسي ٜس

ت  ائْ اآلافٍش ٠ُُٙت مّاملت اآلاسجىهحن ومِّؽتهم ُوؽش فى الٜى

 . 2015-02-15)جابْ( فى  36الّذد 
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ن )
 
ق رق

 (:١مرف 

  ٌ مهىرج 
س الج  ي  رار رئ 

ن  ق 
 
ىى رق

اج  الق  ٌ  693ئ   ١993لصح 

ىى  ن السج  ي  ظ  ن  ى ئ 
 
ا ى ش 

 (١39)ف 
 

 رئيس الجمهورية

 بّذ الاواُل ِلى الذظخىس؛ 

م   ـذس ٜاهىن الّٝىباث والٝىاهحن اآلاّذلت له؛ةب 1937لعىه  58بّذ الاواُل ِلى الٝاهىن ٜس

م  لى اآلاشظىم بٝاهىن ٜس  بالئدت السجىن والٝىاهحن اآلاّذلت له؛ 1949لعىه  180ِو

لى  م ِو  بةـذاس ٜاهىن �حشاءاث الٝاهىهُت والٝىاهحن اآلاّذلت له؛ 1950لعىه  150الٝاهىن ٜس

م  لى اآلاشظىم بٝاهىن ٜس م  1936لعىه  21ِو  ؛1954لعىه  636بؽإن املخ٣ىم ِلحهم في حشائم الصخا٘ت اآلاّذ٥ بالٝاهىن ٜس

م  لى اآلاشظىم بٝاهىن ٜس  حاهب والٝىاهحن اآلاّذلت له؛في ؼإن حىاصاث العٙش وبٜامت �  1952لعىت  74ِو

 وبّذ مىا٘ٝت مجلغ الىصساء؛ 

لى ما اسجاه مجلغ الذولت؛    ِو

 ٜشس الٝاهىن �حى هفه؛ 

 1مادة 

ت وبًٝا الخ٣ام الٝاهىن، وجخمْ لالؼشاٗ الٝمائى، وتهذٗ بلى  السجىن داس بـالح جىٙز بها الّٝىباث العالبت للخٍش

اًت وجإهُل املخ٣ىم ِلحهم احخماُِا وزٝاًُ٘ا، وهى   ؤهىاُ:  4ِس

 لُماهاث     )ؤ(

 سجىن ِمىمُت  )ب( 

ت  )ج(   سجىن مش٠ٍض

ىسٍت حّحن ُ٘ه ٘ئاث اآلاسجىهحن مً الزًً ًىدِىن بها و٠ُُٙت مّاملتهم وؼشوه سجىن خاـت جيؽا بٝشاس مً سئِغ الجمه )د( 

 الا٘شاج ِجهم. 

ش الذاخلُت ٜشاسًا بخُّحن الجهاث التى جيؽإ ٘حها السجىن مً ١ل هُى ودائشة ١ل مجها فذ سوٍص  . 166ٍو

 مكرر  1مادة 

خه ِلى ؤي وحه في  اخذ السجىن اآلابيُت في اآلاادة العابٝت ؤو ًىدُ ١ل مً ًذجض ؤو ٌّخٝل ؤو ًخدَٙ ِلُه ؤو حعلب خٍش

اخذ �ما٠ً التي ًفذس بخدذًذها ٜشاس مً وصٍش الذاخلُت وحعشي ِلحها حمُْ �خ٣ام الىاسدة في هزا الٝاهىن ِلى ؤن ٣ًىن خٞ 

 ل. ُابت ِلى �ٜللىائب الّام ؤو مً ًىىبه مً سحا٥ الىُابت الّامت بذسحت سئِغ الى 85الذخى٥ ٘حها اآلاىفىؿ ِلُه في اآلاادة 

 2مادة 

وال ًجىص ولْ الُٝذ الخذًذي في ٜذمي  خ٣ام الفادسة بّٝىبت �ؼٕا٥ الؽاٜت ِلى الشحا٥ في اللُمان .جىٙز � 

املخ٣ىم ِلُه داخل اللُمان ؤو خاسحه بال برا خُٚ هشبه و١ان لهزا الخٗى ؤظباب مّٝىلت ورل٤ بىاء ِلى ؤمش ًفذسه معاِذ 

 الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن. 

 3مادة 

 جىٙز �خ٣ام الفادسة لذ �شخاؿ الاحى ر٠شهم في سجً ِمىمي: 

                                                           
ت الّذد  ( 165) ائْ اآلافٍش   1956-11-29م٢شس )ب( جابْ فى  96وؽش بالٜى
م  (   166) م  2015لعىت  106جم بلا٘ت الٙٝشة �خحرة بٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

 ِلحهم بّٝىبت السجً املخ٣ىم       -ؤ

 اليعاء املخ٣ىم ِلحهً بّٝىبت بلسجً اآلاؽذد      -ب

هم ظً العخحن ؤو   -ج الشحا٥ املخ٣ىم ِلحهم بّٝىبت السجً اآلاؽذد الزًً ًىٝلىن مً اللُماهاث ألظباب صخُت ؤو لبلٔى

فذس معاِذ لٝمائهم ٘حها هفٚ اآلاذة املخ٣ىم ِلحهم بها ؤو زالر ظىىاث ؤي اآلاذجحن اٜل و١ان ظلى٠ه م خعىًا خاللها . ٍو

ٜشاسًا بدؽ٢ُل لجىت لخٝذًش ـالخُت اآلاسجىن لىٝله مً اللُمان وبرا اهدٗش ظلٟى  (167)الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن 

 اآلاسجىن في السجً حاص بِادجه بلى اللُمان . 

ذ ـ -د ذ ِلى زالزت ؤؼهش بال برا ١اهذ اآلاذة الباُٜت ٜو ذوس الخ٢م ِلحهم اٜل مً رل٤ ولم ٣ًىهىا املخ٣ىم ِلحهم بالخبغ آلاذة جٍض

  مىدِحن مً ٜبل في سجً ِمىمي. 

 4مادة 

لى اهه ًجىص ولّهم في  جىٙز الّٝىبت في سجً مش٠ضي ِلى �شخاؿ الزًً لم ًشد ر٠شهم في اآلاادجحن العابٝخحن ِو

 سجً ِمىمي برا ١ان اٜشب بلى الىُابت ؤو لاٗ بهم السجً اآلاش٠ضي. 

 5مادة 

ْ مً العلىاث املخخفت بزل٤ ٜاهىهًا وال ًجىص ؤن ًبٝى ُ٘ه بّذ ال ًجىص ؤً ذاُ ؤي بوعان فى سجً بال بإمش ٠خابى مٜى

 اآلاذة املخذدة بهزا �مش.  

 6مادة 

ٚ الزي ٌّحن لهزا الٕشك ٜبل اي بوعان في السجً ؤن ًدعلم ـىسة مً ؤمش  (168)ًجب ِلى مإمىس السجً ؤو اآلاٌى

ّه ممً بـذاس �مش بالسجً.  دخَٙ بفىسة مٜى ل آلاً ؤخمش السجحن ٍو شد ـ� ل باالظخالم ٍو ْ ِلى ـ�   �ًذاُ بّذ ؤن ًٜى

 7مادة 

ُه ـىسة ؤمش �ًذاُ بلُه في اآلاادة العابٝت ِىذ مىخٝل اآلاسجىن مً سجً بلى ؤخش جشظل مّه بلى السجً اآلاىٝى٥ بل

 وحمُْ ؤوساٜه بما في رل٤ البدىر الاحخماُِت والصخُه ًِ خالخه. 

 8مادة 

خم هزا الدسجُل  ِىذ دخى٥ اآلاسجىن السجً ًجب حسجُل ملخق �مش بدبعه بالسجل الّمىمي للمسجىهحن ٍو

ْ ِلُه.    بدمىس مً ؤخمش اآلاسجىن زم ًٜى

 (169)مكرر  8مادة 

ْ ِلُه ِىذ  ما٥ املخٍىسة ِلُه والجضاءاث التى جٜى ه وواحباجه وِ� ًداه اآلاسجىن ِلمًا ٘ىس دخىله السجً بدٜٝى

 مخالٙخه للٝىاهحن واللىائذ، ٠ما ٌّلً ٠ُُٙت جٝذًم ؼ٣ىاه، وما جم ٘حها مً احشاءاث. 

جىص لٝىاث السجً بظخّما٥ الٝىة مْ اآلاسجىن د٘اًِا ًِ اهٙعهم ؤو فى خالت مد اولت الٙشاس ؤو اآلاٝاومت الجعذًت ٍو

ؽتره فى هزه الخاالث ؤن ٣ًىن اظخخذام الٝىة بالٝذس فى  بالٝىة ؤو الامخىاُ ًِ جىُٙز ؤمش ٌعدىذ الى الٝاهىن ؤو لىائذ السجً، َو

ًٝا لالحشاءاث والؽشوه التى جدذدها الالئدت الذاخلُت. ت، ٘و  الخذود المشوٍس

 9مادة 

اث ؤو هٝىد ؤو ؤؼُاء راث ُٜمه وبرا ًجب جٙخِؾ ١ل مسجىن ِىذ دخى  له السجً وان ًاخز ما ًىحذ مّه مً ممىِى

ُذ هزه الالتزاماث مما ًىحذ مّه مً هٝىد  ١ان ِلى اآلاسجىن التزاماث مالُت للخ٣ىمت بمٝتي الخ٢م الفادس ِلُه بالّٝىبت اظخ٘ى
                                                           

ممم  ( 167)  106جممم اظممدبذا٥ ِبمماسة عمممذًش ِممام السممجىنع بعمعمماِذ الممىصٍش لٝىمماُ مفمملخت السممجىنع اًىممما وسدث فممى هممزا الٝمماهىن بٝممشاس سئممِغ الجمهىسٍممت ٜس
م  2015عىت ل  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

ممم  ( 168) بخّممذًل  2015لعممىت  106جممم اظممدبذا٥ ِبمماسة عمممذًش السممجً ؤو مممإمىسهع بعمممإمىس السممجًع اًىممما وسدث فممى هممزا الٝمماهىن بٝممشاس سئممِغ الجمهىسٍممت ٜس
م   بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

م  ( 169) م  2015لعىت  106جم بلا٘ت هزه اآلاادة بٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
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 رئيس الجمهورية

 بّذ الاواُل ِلى الذظخىس؛ 

م   ـذس ٜاهىن الّٝىباث والٝىاهحن اآلاّذلت له؛ةب 1937لعىه  58بّذ الاواُل ِلى الٝاهىن ٜس

م  لى اآلاشظىم بٝاهىن ٜس  بالئدت السجىن والٝىاهحن اآلاّذلت له؛ 1949لعىه  180ِو

لى  م ِو  بةـذاس ٜاهىن �حشاءاث الٝاهىهُت والٝىاهحن اآلاّذلت له؛ 1950لعىه  150الٝاهىن ٜس

م  لى اآلاشظىم بٝاهىن ٜس م  1936لعىه  21ِو  ؛1954لعىه  636بؽإن املخ٣ىم ِلحهم في حشائم الصخا٘ت اآلاّذ٥ بالٝاهىن ٜس

م  لى اآلاشظىم بٝاهىن ٜس  حاهب والٝىاهحن اآلاّذلت له؛في ؼإن حىاصاث العٙش وبٜامت �  1952لعىت  74ِو

 وبّذ مىا٘ٝت مجلغ الىصساء؛ 

لى ما اسجاه مجلغ الذولت؛    ِو

 ٜشس الٝاهىن �حى هفه؛ 

 1مادة 

ت وبًٝا الخ٣ام الٝاهىن، وجخمْ لالؼشاٗ الٝمائى، وتهذٗ بلى  السجىن داس بـالح جىٙز بها الّٝىباث العالبت للخٍش

اًت وجإهُل املخ٣ىم ِلحهم احخماُِا وزٝاًُ٘ا، وهى   ؤهىاُ:  4ِس

 لُماهاث     )ؤ(

 سجىن ِمىمُت  )ب( 

ت  )ج(   سجىن مش٠ٍض

ىسٍت حّحن ُ٘ه ٘ئاث اآلاسجىهحن مً الزًً ًىدِىن بها و٠ُُٙت مّاملتهم وؼشوه سجىن خاـت جيؽا بٝشاس مً سئِغ الجمه )د( 

 الا٘شاج ِجهم. 

ش الذاخلُت ٜشاسًا بخُّحن الجهاث التى جيؽإ ٘حها السجىن مً ١ل هُى ودائشة ١ل مجها فذ سوٍص  . 166ٍو

 مكرر  1مادة 

خه ِلى ؤي وحه في  اخذ السجىن اآلابيُت في اآلاادة العابٝت ؤو ًىدُ ١ل مً ًذجض ؤو ٌّخٝل ؤو ًخدَٙ ِلُه ؤو حعلب خٍش

اخذ �ما٠ً التي ًفذس بخدذًذها ٜشاس مً وصٍش الذاخلُت وحعشي ِلحها حمُْ �خ٣ام الىاسدة في هزا الٝاهىن ِلى ؤن ٣ًىن خٞ 

 ل. ُابت ِلى �ٜللىائب الّام ؤو مً ًىىبه مً سحا٥ الىُابت الّامت بذسحت سئِغ الى 85الذخى٥ ٘حها اآلاىفىؿ ِلُه في اآلاادة 

 2مادة 

وال ًجىص ولْ الُٝذ الخذًذي في ٜذمي  خ٣ام الفادسة بّٝىبت �ؼٕا٥ الؽاٜت ِلى الشحا٥ في اللُمان .جىٙز � 

املخ٣ىم ِلُه داخل اللُمان ؤو خاسحه بال برا خُٚ هشبه و١ان لهزا الخٗى ؤظباب مّٝىلت ورل٤ بىاء ِلى ؤمش ًفذسه معاِذ 

 الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن. 

 3مادة 

 جىٙز �خ٣ام الفادسة لذ �شخاؿ الاحى ر٠شهم في سجً ِمىمي: 

                                                           
ت الّذد  ( 165) ائْ اآلافٍش   1956-11-29م٢شس )ب( جابْ فى  96وؽش بالٜى
م  (   166) م  2015لعىت  106جم بلا٘ت الٙٝشة �خحرة بٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

 ِلحهم بّٝىبت السجً املخ٣ىم       -ؤ

 اليعاء املخ٣ىم ِلحهً بّٝىبت بلسجً اآلاؽذد      -ب

هم ظً العخحن ؤو   -ج الشحا٥ املخ٣ىم ِلحهم بّٝىبت السجً اآلاؽذد الزًً ًىٝلىن مً اللُماهاث ألظباب صخُت ؤو لبلٔى

فذس معاِذ لٝمائهم ٘حها هفٚ اآلاذة املخ٣ىم ِلحهم بها ؤو زالر ظىىاث ؤي اآلاذجحن اٜل و١ان ظلى٠ه م خعىًا خاللها . ٍو

ٜشاسًا بدؽ٢ُل لجىت لخٝذًش ـالخُت اآلاسجىن لىٝله مً اللُمان وبرا اهدٗش ظلٟى  (167)الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن 

 اآلاسجىن في السجً حاص بِادجه بلى اللُمان . 

ذ ـ -د ذ ِلى زالزت ؤؼهش بال برا ١اهذ اآلاذة الباُٜت ٜو ذوس الخ٢م ِلحهم اٜل مً رل٤ ولم ٣ًىهىا املخ٣ىم ِلحهم بالخبغ آلاذة جٍض

  مىدِحن مً ٜبل في سجً ِمىمي. 

 4مادة 

لى اهه ًجىص ولّهم في  جىٙز الّٝىبت في سجً مش٠ضي ِلى �شخاؿ الزًً لم ًشد ر٠شهم في اآلاادجحن العابٝخحن ِو

 سجً ِمىمي برا ١ان اٜشب بلى الىُابت ؤو لاٗ بهم السجً اآلاش٠ضي. 

 5مادة 

ْ مً العلىاث املخخفت بزل٤ ٜاهىهًا وال ًجىص ؤن ًبٝى ُ٘ه بّذ ال ًجىص ؤً ذاُ ؤي بوعان فى سجً بال بإمش ٠خابى مٜى

 اآلاذة املخذدة بهزا �مش.  

 6مادة 

ٚ الزي ٌّحن لهزا الٕشك ٜبل اي بوعان في السجً ؤن ًدعلم ـىسة مً ؤمش  (168)ًجب ِلى مإمىس السجً ؤو اآلاٌى

ّه ممً بـذاس �مش بالسجً.  دخَٙ بفىسة مٜى ل آلاً ؤخمش السجحن ٍو شد ـ� ل باالظخالم ٍو ْ ِلى ـ�   �ًذاُ بّذ ؤن ًٜى

 7مادة 

ُه ـىسة ؤمش �ًذاُ بلُه في اآلاادة العابٝت ِىذ مىخٝل اآلاسجىن مً سجً بلى ؤخش جشظل مّه بلى السجً اآلاىٝى٥ بل

 وحمُْ ؤوساٜه بما في رل٤ البدىر الاحخماُِت والصخُه ًِ خالخه. 

 8مادة 

خم هزا الدسجُل  ِىذ دخى٥ اآلاسجىن السجً ًجب حسجُل ملخق �مش بدبعه بالسجل الّمىمي للمسجىهحن ٍو

ْ ِلُه.    بدمىس مً ؤخمش اآلاسجىن زم ًٜى

 (169)مكرر  8مادة 

ْ ِلُه ِىذ  ما٥ املخٍىسة ِلُه والجضاءاث التى جٜى ه وواحباجه وِ� ًداه اآلاسجىن ِلمًا ٘ىس دخىله السجً بدٜٝى

 مخالٙخه للٝىاهحن واللىائذ، ٠ما ٌّلً ٠ُُٙت جٝذًم ؼ٣ىاه، وما جم ٘حها مً احشاءاث. 

جىص لٝىاث السجً بظخّما٥ الٝىة مْ اآلاسجىن د٘اًِا ًِ اهٙعهم ؤو فى خالت مد اولت الٙشاس ؤو اآلاٝاومت الجعذًت ٍو

ؽتره فى هزه الخاالث ؤن ٣ًىن اظخخذام الٝىة بالٝذس فى  بالٝىة ؤو الامخىاُ ًِ جىُٙز ؤمش ٌعدىذ الى الٝاهىن ؤو لىائذ السجً، َو

ًٝا لالحشاءاث والؽشوه التى جدذدها الالئدت الذاخلُت. ت، ٘و  الخذود المشوٍس

 9مادة 

اث ؤو هٝىد ؤو ؤؼُاء راث ُٜمه وبرا ًجب جٙخِؾ ١ل مسجىن ِىذ دخى  له السجً وان ًاخز ما ًىحذ مّه مً ممىِى

ُذ هزه الالتزاماث مما ًىحذ مّه مً هٝىد  ١ان ِلى اآلاسجىن التزاماث مالُت للخ٣ىمت بمٝتي الخ٢م الفادس ِلُه بالّٝىبت اظخ٘ى
                                                           

ممم  ( 167)  106جممم اظممدبذا٥ ِبمماسة عمممذًش ِممام السممجىنع بعمعمماِذ الممىصٍش لٝىمماُ مفمملخت السممجىنع اًىممما وسدث فممى هممزا الٝمماهىن بٝممشاس سئممِغ الجمهىسٍممت ٜس
م  2015عىت ل  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

ممم  ( 168) بخّممذًل  2015لعممىت  106جممم اظممدبذا٥ ِبمماسة عمممذًش السممجً ؤو مممإمىسهع بعمممإمىس السممجًع اًىممما وسدث فممى هممزا الٝمماهىن بٝممشاس سئممِغ الجمهىسٍممت ٜس
م   بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

م  ( 169) م  2015لعىت  106جم بلا٘ت هزه اآلاادة بٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
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اء ولم ًٝٚ اآلاسجىن بهزه الالتزاماث بّذ ج٣لُٙه بزل٤ بُ اء ٘ان لم ج٢ٚ لل٘ى ّذ �ؼُاء راث الُٝمت بىاظىت الىُابت الّامت لل٘ى

اء باآلاىلىب مً السجىن وارا  بمىلىب الخ٣ىمت مً خفُله البُْ ِلى ان ًشاعى ِذم اآلاض ى فى البُْ ارا اهخج مىه مبلٖ ١اٗ لل٘ى

آلاالُه للخ٣ىمت اخخَٙ ٜل ما خفل مً اآلاسجىن مً هٝىد وما خفل مً البُْ ِلى الىحه العالٚ بُاهه ًِ مٝذاس الالتزاماث ا

اء هزه الالتزاماث  له بمبلٖ ال ًٝل ًِ حىُه ًُٝذ لخعابه باالماهه والُٚ الباقى لخعابه الخ٣ىمت اما ارا جبٝى له ش ئ بّذ ٘و

  ُُ٘ٝذ الباقى لخعابه باالماهاث لالهٙاٛ مىه ِلُه ِىذ الخاحت ما لم ٌعلم بىاء ِلى ولبه الى مً ًخخاسة او الى الُٝم ِلُه. 

 11مادة 

ًدخَٙ للمسجىن باالؼُاء راث الُٝمت التى جىحذ ِىذ دخىله السجً والتى ال جباُ بظدُٙاء آلاىلىباث وبًٝا للمادة 

 العابٝت ما لم حعلم بىاء ِلى ولبه الى مً ًخخاسة او الى الُٝم ِلُه. 

 11مادة 

ي ُ٘دخَٙ بها للمسجىن برا ١اهذ حّذم زُاب ١ل مسجىن ًخضر ؤنها ممشة بالصخت داخل السجً، ؤما الثُاب �خش 

مذة سجىه ظىت ٘إٜل، ٘ةن صادث ِلى رل٤ ظلمذ آلاً ًخخاسه اآلاسجىن ؤو للُٝم ِلُه ٘ةن امخىْ مً حعلمها حاص بُّها لخعاب 

ُذ اآلاخدفل مً البُْ لخعابه باألماهاث وبًٝا آلاا هى مبحن بالٙٝشة �خحرة مً اآلاادة الخاظّت.   اآلاسجىن ٜو

 12مادة 

ُله بلُه فى السجً. ًجىص مف  ادسة ما ًخُٙه اآلاسجىن ؤو ًمخىْ مً حعلُمه ؤو ًداو٥ ٔحره خُٙت جـى

 13مادة 

 ًٝعم املخ٣ىم ِلحهم بلى دسحاث ال جٝل ًِ زالر. 

وجبحن ٠ُُٙت اآلاّاملت واآلاِّؽت ل٣ل دسحت بٝشاس مً وصٍش الذاخلُت بىاء ِلى اٜتراح معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت 

 لىائب الّام.السجىن ومىا٘ٝت ا

وجشاعى اللىائذ الذاخلُت للسجىن فى جشجِب ولْ اآلاسجىهحن فى ١ل دسحت وفى هٝلهم مً دسحت بلى ؤخشي مْ مشاِاة 

 العً. 

 14مادة 

ذ للمدبىط اخخُاوًُا  جىص الخفٍش ًُٝم املخبىظىن اخخُاوًُا في ؤما٠ً مىٙفلت ًِ ؤما٠ً ٔحرهم مً اآلاسجىهحن، ٍو

، مْ مشاِاة ما 170حىُه ًىمُاً  15ابل مبلٖ ًدذده معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن، ال ًٝل ًِ باإلٜامت في ٔٗش مازثت مٝ

 حعمذ به �ما٠ً واآلاهماث بالسجً، ووً٘ٝا لالحشاءاث والٝىاِذ التى جدذدها الالئدت الذاخلُت. 

 15مادة 

للمدبىظحن اخخُاوًُا الخٞ فى اسجذاء مالبعهم الخاـه ورل٤ ما لم جٝشس بداسة السجً مشاِاه للصخه او للىٍا٘ت او 

 لفالر �مً ان ًشجذوا اآلاالبغ اآلاٝشسة لٕحرهم بحن اآلاسجىهحن. 

 16مادة 

جً بالثمً املخذد له ًجىص للمدبىظحن اخخُاوًُا بظخدماس ما ًلضمهم مً الٕذاء مً خاسج السجً او ؼشائة مً الس

بىا فى رل٤ او لم ٌعخىُّىا ـٗش لهم الٕزاء اآلاٝشس.  ٘ان لم ًٔش

 17مادة 

ًجىص آلاعاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن بّذ مىا٘ٝه الىائب الّام ان ًمىذ املخ٣ىم ِلحهم بالخبغ البعُي ١ل 

 او بّن اآلاضاًا اآلاٝشسة للمدبىظحن اخخُاوًُا.

  

                                                           
م  ( 170) م  2015لعىت  106جم الخّذًل بٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

 18مادة 

بٝاء املخ٣ىم ِلُه فى السجً ؤسبْ ظىىاث وحب ٜبل �٘شاج ِىه ؤن ًمش بٙترة بهخٝا٥ وجدذد الالئده را صادث مذة ب

 الذاخلُه مذة هزه الٙترة و٠ُُٙه مّاملت اآلاسجىن خاللها ِلى ان ًشاعى الخذسج فى جخُٙٚ الُٝىد او مىْ اآلاضاًا.

 19مادة 

ش وبىحّامل اآلاسجىهت الخامل مّاملت وُبت خاـت مً خُث الٕزا ، (171)ء والدؽُٕل والىىم مىز زبىث خملها بخٍٝش

 وبلى ؤن جمْ مىلىدها وجمض ى ؤسبّحن ًىمًا ِلى الىلْ. 

جب ان ًبز٥ لالم ووٙلها الّىاًه الصخُه الالصمت مْ الٕزاء واآلالبغ اآلاىاظب والشاخت وال ًجىص خشمان اآلاسجىن  ٍو

 الخامل او �م مً الٕزاء اآلاٝشس لها ألي ظبب ١ان. 

 21دة ما

ِلى ان جالصمه خال٥ الّامحن الاولحن، ٘ان لم  ًبٝى مْ اآلاسجىهت وٙلها بدماهت السجً ختى ًبلٖ مً الّمش ؤسبْ ظىحن

ن حمُْ مً لهم  ن ُظلم آلاً ًلُه، ٘ارا ٘س ب فى بٝائه مّها ؤو بلٖ هزا العً ظلم آلاً له الخٞ فى خماهخه ٜاهىهًا، ٘ارا ٘س جٔش

اًت املخخفت وبخىاس �م اآلاسجىهت ب م٣اهه وجِعحر سئٍتها الخٞ فى خماهخه ٜاهىهًا، وحب ِلى مإمىس السجً بًذاِت بإخذ دوس الِش

اث دوسٍت ِلى الىحه الزي جبِىه الالئدت الذاخلُت.   له فى ؤٜو

 مكرر  21مادة 

لٝى ما ًخالٚ  خه بٕحر خ٢م ٜمائى اآلاّامله اآلاٝشسة للمدبىظحن اخخُاوًُا فى هزا الٝاهىن ٍو ٌّامل ١ل مً حعلب خٍش

 رل٤ مً ؤخ٣ام. 

 21مادة 

٣ىم ِلحهم بالسجً اآلاابذ ؤو اآلاؽذد ؤو السجً ؤو الخبغ مْ الؽٕل بٝشاس جدذد ؤهىاُ �ؼٕا٥ التى جٙشض ِلى املخ

 ًفذس مً وصٍش الذاخلُت باالجٙاٛ مْ وصٍش الّذ٥. 

 22مادة 

ال ًجىص ان جىٝن مذة حؽُٕل املخ٣ىم ِلحهم بالسجً اآلاؽذد ؤو بالسجً او بالخبغ مْ الؽٕل ًِ ظذ ظاِاث فى 

ذ ِلى زمان. والًجىص  ُاد الشظمُه وال ٔحر اآلاعلمحن فى اُِادهم الذً�ُه الُىم وال ان جٍض حؽُٕل اآلاسجىهحن فى ؤًام الجمْ وِ�

 ورل٤ ١له فى ٔحر الخاالث المشوسة. 

 23مادة 

ارا اٜخض ى �مش حؽُٕل فى ؤِما٥ جخّلٞ باآلاىاْ٘ الّامت وفى حهاث بُّذة ًِ السجً حاص اًىائهم لُاًل فى مّع٢شاث 

خه ورل٤ بإمش ًفذسه معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن بّذ مىا٘ٝت وصٍش الذاخلُت. وجشاعى فى هزه الخاله  او سجىن مٜا

خخز معاِذ الىصٍش ما ًشاه مً الاخخُاوُاث الالصمت الٝىاِذ اآلاٝشسة داخل السجً مً خُث الٕزاء  والصخه والىٍام والخإدًب ٍو

  آلاىْ هشب اآلاسجىهحن. 

 24مادة 

بىا فى رل٤.   الًجىص حؽُٕل املخبىظحن اخخُاوًُا واملخ٣ىم ِلحهم بالخبغ البعُي الا ارا ٔس

 25مادة 

ؤحىسًا مٝابل بِمالهم فى السجً واوحه ـٗش هزه  جبحن الالئدت الذاخلُت الؽشوه الالصمت الظخدٝاٛ املخ٣ىم ِلحهم

 �حىس. 

  

                                                           
مممم جمممم اظمممدبذا ( 171) ش الىبمممىع بالٝممماهىن ٜس بخّمممذًل بّمممن ؤخ٣مممام الٝمممشاس  2009لعمممىت  ٥6 عابخمممذاء ممممً الؽمممهش العمممادط للخمممملع بعمىمممز زبمممىث خملهممما بمممالخٍٝش

م   فى ؼإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بالٝاهىن ٜس
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اء ولم ًٝٚ اآلاسجىن بهزه الالتزاماث بّذ ج٣لُٙه بزل٤ بُ اء ٘ان لم ج٢ٚ لل٘ى ّذ �ؼُاء راث الُٝمت بىاظىت الىُابت الّامت لل٘ى

اء باآلاىلىب مً السجىن وارا  بمىلىب الخ٣ىمت مً خفُله البُْ ِلى ان ًشاعى ِذم اآلاض ى فى البُْ ارا اهخج مىه مبلٖ ١اٗ لل٘ى

آلاالُه للخ٣ىمت اخخَٙ ٜل ما خفل مً اآلاسجىن مً هٝىد وما خفل مً البُْ ِلى الىحه العالٚ بُاهه ًِ مٝذاس الالتزاماث ا

اء هزه الالتزاماث  له بمبلٖ ال ًٝل ًِ حىُه ًُٝذ لخعابه باالماهه والُٚ الباقى لخعابه الخ٣ىمت اما ارا جبٝى له ش ئ بّذ ٘و

  ُُ٘ٝذ الباقى لخعابه باالماهاث لالهٙاٛ مىه ِلُه ِىذ الخاحت ما لم ٌعلم بىاء ِلى ولبه الى مً ًخخاسة او الى الُٝم ِلُه. 

 11مادة 

ًدخَٙ للمسجىن باالؼُاء راث الُٝمت التى جىحذ ِىذ دخىله السجً والتى ال جباُ بظدُٙاء آلاىلىباث وبًٝا للمادة 

 العابٝت ما لم حعلم بىاء ِلى ولبه الى مً ًخخاسة او الى الُٝم ِلُه. 

 11مادة 

ي ُ٘دخَٙ بها للمسجىن برا ١اهذ حّذم زُاب ١ل مسجىن ًخضر ؤنها ممشة بالصخت داخل السجً، ؤما الثُاب �خش 

مذة سجىه ظىت ٘إٜل، ٘ةن صادث ِلى رل٤ ظلمذ آلاً ًخخاسه اآلاسجىن ؤو للُٝم ِلُه ٘ةن امخىْ مً حعلمها حاص بُّها لخعاب 

ُذ اآلاخدفل مً البُْ لخعابه باألماهاث وبًٝا آلاا هى مبحن بالٙٝشة �خحرة مً اآلاادة الخاظّت.   اآلاسجىن ٜو

 12مادة 

ُله بلُه فى السجً. ًجىص مف  ادسة ما ًخُٙه اآلاسجىن ؤو ًمخىْ مً حعلُمه ؤو ًداو٥ ٔحره خُٙت جـى

 13مادة 

 ًٝعم املخ٣ىم ِلحهم بلى دسحاث ال جٝل ًِ زالر. 

وجبحن ٠ُُٙت اآلاّاملت واآلاِّؽت ل٣ل دسحت بٝشاس مً وصٍش الذاخلُت بىاء ِلى اٜتراح معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت 

 لىائب الّام.السجىن ومىا٘ٝت ا

وجشاعى اللىائذ الذاخلُت للسجىن فى جشجِب ولْ اآلاسجىهحن فى ١ل دسحت وفى هٝلهم مً دسحت بلى ؤخشي مْ مشاِاة 

 العً. 

 14مادة 

ذ للمدبىط اخخُاوًُا  جىص الخفٍش ًُٝم املخبىظىن اخخُاوًُا في ؤما٠ً مىٙفلت ًِ ؤما٠ً ٔحرهم مً اآلاسجىهحن، ٍو

، مْ مشاِاة ما 170حىُه ًىمُاً  15ابل مبلٖ ًدذده معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن، ال ًٝل ًِ باإلٜامت في ٔٗش مازثت مٝ

 حعمذ به �ما٠ً واآلاهماث بالسجً، ووً٘ٝا لالحشاءاث والٝىاِذ التى جدذدها الالئدت الذاخلُت. 

 15مادة 

للمدبىظحن اخخُاوًُا الخٞ فى اسجذاء مالبعهم الخاـه ورل٤ ما لم جٝشس بداسة السجً مشاِاه للصخه او للىٍا٘ت او 

 لفالر �مً ان ًشجذوا اآلاالبغ اآلاٝشسة لٕحرهم بحن اآلاسجىهحن. 

 16مادة 

جً بالثمً املخذد له ًجىص للمدبىظحن اخخُاوًُا بظخدماس ما ًلضمهم مً الٕذاء مً خاسج السجً او ؼشائة مً الس

بىا فى رل٤ او لم ٌعخىُّىا ـٗش لهم الٕزاء اآلاٝشس.  ٘ان لم ًٔش

 17مادة 

ًجىص آلاعاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن بّذ مىا٘ٝه الىائب الّام ان ًمىذ املخ٣ىم ِلحهم بالخبغ البعُي ١ل 

 او بّن اآلاضاًا اآلاٝشسة للمدبىظحن اخخُاوًُا.

  

                                                           
م  ( 170) م  2015لعىت  106جم الخّذًل بٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

 18مادة 

بٝاء املخ٣ىم ِلُه فى السجً ؤسبْ ظىىاث وحب ٜبل �٘شاج ِىه ؤن ًمش بٙترة بهخٝا٥ وجدذد الالئده را صادث مذة ب

 الذاخلُه مذة هزه الٙترة و٠ُُٙه مّاملت اآلاسجىن خاللها ِلى ان ًشاعى الخذسج فى جخُٙٚ الُٝىد او مىْ اآلاضاًا.

 19مادة 

ش وبىحّامل اآلاسجىهت الخامل مّاملت وُبت خاـت مً خُث الٕزا ، (171)ء والدؽُٕل والىىم مىز زبىث خملها بخٍٝش

 وبلى ؤن جمْ مىلىدها وجمض ى ؤسبّحن ًىمًا ِلى الىلْ. 

جب ان ًبز٥ لالم ووٙلها الّىاًه الصخُه الالصمت مْ الٕزاء واآلالبغ اآلاىاظب والشاخت وال ًجىص خشمان اآلاسجىن  ٍو

 الخامل او �م مً الٕزاء اآلاٝشس لها ألي ظبب ١ان. 

 21دة ما

ِلى ان جالصمه خال٥ الّامحن الاولحن، ٘ان لم  ًبٝى مْ اآلاسجىهت وٙلها بدماهت السجً ختى ًبلٖ مً الّمش ؤسبْ ظىحن

ن حمُْ مً لهم  ن ُظلم آلاً ًلُه، ٘ارا ٘س ب فى بٝائه مّها ؤو بلٖ هزا العً ظلم آلاً له الخٞ فى خماهخه ٜاهىهًا، ٘ارا ٘س جٔش

اًت املخخفت وبخىاس �م اآلاسجىهت ب م٣اهه وجِعحر سئٍتها الخٞ فى خماهخه ٜاهىهًا، وحب ِلى مإمىس السجً بًذاِت بإخذ دوس الِش

اث دوسٍت ِلى الىحه الزي جبِىه الالئدت الذاخلُت.   له فى ؤٜو

 مكرر  21مادة 

لٝى ما ًخالٚ  خه بٕحر خ٢م ٜمائى اآلاّامله اآلاٝشسة للمدبىظحن اخخُاوًُا فى هزا الٝاهىن ٍو ٌّامل ١ل مً حعلب خٍش

 رل٤ مً ؤخ٣ام. 

 21مادة 

٣ىم ِلحهم بالسجً اآلاابذ ؤو اآلاؽذد ؤو السجً ؤو الخبغ مْ الؽٕل بٝشاس جدذد ؤهىاُ �ؼٕا٥ التى جٙشض ِلى املخ

 ًفذس مً وصٍش الذاخلُت باالجٙاٛ مْ وصٍش الّذ٥. 

 22مادة 

ال ًجىص ان جىٝن مذة حؽُٕل املخ٣ىم ِلحهم بالسجً اآلاؽذد ؤو بالسجً او بالخبغ مْ الؽٕل ًِ ظذ ظاِاث فى 

ذ ِلى زمان. والًجىص  ُاد الشظمُه وال ٔحر اآلاعلمحن فى اُِادهم الذً�ُه الُىم وال ان جٍض حؽُٕل اآلاسجىهحن فى ؤًام الجمْ وِ�

 ورل٤ ١له فى ٔحر الخاالث المشوسة. 

 23مادة 

ارا اٜخض ى �مش حؽُٕل فى ؤِما٥ جخّلٞ باآلاىاْ٘ الّامت وفى حهاث بُّذة ًِ السجً حاص اًىائهم لُاًل فى مّع٢شاث 

خه ورل٤ بإمش ًفذسه معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن بّذ مىا٘ٝت وصٍش الذاخلُت. وجشاعى فى هزه الخاله  او سجىن مٜا

خخز معاِذ الىصٍش ما ًشاه مً الاخخُاوُاث الالصمت الٝىاِذ اآلاٝشسة داخل السجً مً خُث الٕزاء  والصخه والىٍام والخإدًب ٍو

  آلاىْ هشب اآلاسجىهحن. 

 24مادة 

بىا فى رل٤.   الًجىص حؽُٕل املخبىظحن اخخُاوًُا واملخ٣ىم ِلحهم بالخبغ البعُي الا ارا ٔس

 25مادة 

ؤحىسًا مٝابل بِمالهم فى السجً واوحه ـٗش هزه  جبحن الالئدت الذاخلُت الؽشوه الالصمت الظخدٝاٛ املخ٣ىم ِلحهم

 �حىس. 

  

                                                           
مممم جمممم اظمممدبذا ( 171) ش الىبمممىع بالٝممماهىن ٜس بخّمممذًل بّمممن ؤخ٣مممام الٝمممشاس  2009لعمممىت  ٥6 عابخمممذاء ممممً الؽمممهش العمممادط للخمممملع بعمىمممز زبمممىث خملهممما بمممالخٍٝش

م   فى ؼإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بالٝاهىن ٜس
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 26مادة 

ُْ الدجض ِلى ؤحىس اآلاسجىهحن ورل٤ دون اخال٥ بدٞ بداسة السجً فى خفم مٝابل الخعائش التى ًدعبب  ال ًجىص جٜى

 ٘حها اآلاسجىن. 

 27مادة 

ُحن.   ارا جىفى اآلاسجىن ًفٗش احشه الى وسزخه الؽِش

 28مادة 

 جٝىم بداسة السجً بخّلُم اآلاسجىهحن مْ مشاِاة العً ومذي الاظخّذاد ومذة الّٝىبت. 

 29مادة 

ًمْ وصٍش الذاخلُه باالجٙاٛ مْ وصٍش التربُت والخّلُم مىهج الذاسظت للشحا٥ ولليعاء ورل٤ بّذ اخز معاِذ الىصٍش 

 لٝىاُ مفلخت السجىن. 

 31مادة 

اث ٘شأهم. جيؽإ فى ١ل سجً م٢خبت للمسجىهحن جدى  لمُت واخالُٜت ٌصجْ اآلاسجىهىن ِلى الاهخٙاُ بها فى اٜو ي ٠خبًا دًيُت ِو

ٞ ما جٝشسه الالئده الذاخلُه.  جىص للمسجىهحن ان ٌعخدمشوا ِلى هٙٝتهم ال٢خب والصخٚ واملجالث ورل٤ ٘و  ٍو

 31مادة 

بت فى مىاـلت ِلى بداسة السجً ان حصجْ اآلاسجىهحن ِلى �واُل والخّلم وان جِعش الاظخز١ا س للمسجىهحن الزًً لذيهم الٔش

 الذاسظت وان حعمذ لهم بخإدًت �مخداهاث الخاـت بها فى مٝاس اللجان. 

 32مادة 

ُب اآلاسجىهحن فى الٙمُلت وخثهم ِلى اداء الٙشائن الذًيُت ٠ما ٣ًىن له  ٣ًىن ل٣ل لُمان او سجً ِمىمى واَِ او ا٠ثر لتٔر

 حخماُِت والىٙعُت ِلى الىحه الزي جبِىه الالئدت الذاخلُت. ؤخفائى ؤو ؤ٠ثر فى الّلىم الا 

 33مادة 

ُٝا آلاا جدذده الالئدت الذاخلُت.  ما٥ الصخُت ٘و  ٣ًىن فى ١ل لُمان او سجً ٔحر مش٠ضي وبِب ؤو ؤ٠ثر ؤخذهم مُٝم جىاه به ِ�

٣ىن للسجً اآلاش٠ضي وبِب ٘ةرا لم ًخّحن له وبِب ١لٚ ؤخذ �وباء الخ٣ىمُحن ؤد ما٥ اآلاىىه بها بىبِب السجً. ٍو  اء ِ�

 (172)مكرر  33مادة 

ًٝا للمىابي والؽشوه التى  جلتزم اآلايؽأث الىبُت الخ٣ىمُت والجامُّت بّالج اآلاسجىهحن املخالُحن بلحها مً السجىن لّالحهم، ٘و

  ًفذس بها ٜشاس مً وصٍشي الصخت والخّلُم الّالى بالخيعُٞ مْ وصٍش الذاخلُت. 

 34مادة 

١ل مد٣ىم ِلُه مىدُ بإخذ اللُماهاث ًدبحن للىبِب املخخق ؤهه ِاحض ِلى الّمل ٌّشك ؤمشه ِلى مذًش بداسة 

الخذماث الىبُت للسجىن باالؼتراٟ مْ مٙدؾ الصخت املخخق، ٘ارا زبذ عجضه ًىٝل الى سجً ِمىمى بٝشاس مً معاِذ 

 الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن بّذ مىا٘ٝت الىائب الّام. 

لى ش وبى ِىه الى مذًش بداسة الخذماث  ِو ن مشاٜبت خالخه، وجٝذًم جٍٝش بداسة السجً اآلاىٝى٥ الُه اآلاسجىن اآلاٍش

لٙدفه والىٍش فى اِادجه الى اللُمان، وارا جبحن ان �ظباب الصخُت التى دِذ الى هٝله ٜذ صالذ  الىبُت ومٙدؾ الصخت املخخق

ىاُ مفلخت السجىن ومىا٘ٝت الىائب الّام. وحعخجز٥ اآلاذة التى ًٝمحها املخ٣ىم ِلُه ٌّاد بلى اللُمان بٝشاس مً معاِذ الىصٍش لٝ

 فى السجً مً مذة الّٝىبت باللُمان. 

  

                                                           
م  (   172) م 2015لعىت  106جم بلا٘ت هزه اآلاادة بٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396 بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

 (173)مكرر  34مادة 

لى مإمىس السجً ِشك  ل٣ل مسجىن مد٣ىم ِلُه بّٝىبت مْ الؽٕل ان ًىلب اّ٘اءه مً الؽٕل لٍشوٗ صخُت، ِو

ولبه ِلى اداسة الخذاماث الىبُت بالسجىن باالؼتراٟ مْ مٙدؾ الصخت املخخق، وارا جبحن له ان خالخه ال حعمذ بالؽٕل، 

ٙاء مً معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن  فذس ٜشاس الِا لى وبِب السجً مشاٜبت  ٍو ِلى ان ًخم اخىاس الىائب الّام، ِو

ً ِلى �٠ثر آلاإمىس السجً.  ش وبى ِىه ١ل ؼهٍش  خالخه وجٝذًم جٍٝش

لى مإمىس السجً ان  ن ولب اِٙائه مً الؽٕل و بِادجه بلُه، ِو فى حمُْ الاخىا٥ ًجىص للمسجىن ان ًخٍلم مً ٘س

ْ جٍلمه للىُابت الّامت لّشله ِلى الى  بِب الؽشعى لٙدفه البذاء الشؤي فى جٍلمه. ً٘ش

 35مادة 

١ل مسجىن مد٣ىم نهائًُا ًدبحن لىبِب السجً اهه مفاب بخلل فى ٜىاه الّٝلُه ٌّشك ؤمشه ِلى مذًش بداسة 

بلٖ الىائب الّام لُفذس امشًا بةًذاِه ٘حه (174)الخذماث الىبُت للسجىن  ا لٙدفه ٘ارا اجضر اهه مخخل الّٝل ٌل باآلاعدؽٙى ٍو

ىذ ؼٙاء اآلاسجىن جبلٖ اداسة اآلاعدؽٙى اآلاذة التى ٜماها فى اآلاعدؽٙى.    ختى ًبرؤ ِو

 36مادة 

مذًش بداسة ١ل مد٣ىم ِلُه ًدبحن لىبِب اهه مفاب بمشك يهذد خُاجه بالخٍش او ٌعجضه عجضًا ١لًُا ٌّشك ؤمشه ِلى 

ىٙز ٜشاس الا٘شاج بّذ بِخمادة مً  الخذماث الىبُت للسجىن  لٙدفه باإلؼتراٟ مْ الىبِب الؽشعى للىٍش فى الا٘شاج ِىه. ٍو

خّحن ِلى حهه  معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن ومىا٘ٝت الىائب الّام وجخىش بزل٤ حهه �داسة والىُابت املخخفت ٍو

ش ًِ �داسة التى ًىلب اآلاٙشج ِىه فى دائشتها ِشله ِلى وبِب الصخ ُْ ال٢ؽٚ الىبى ِلُه ١ل ظخت اؼهش وجٝذًم جٍٝش ت لخٜى

جىص آلاعاِذ  خالخه ًشظل الى مفلخه السجىن لخبحن خالخه الصخُه جىوئه إللٕاء ؤمش الا٘شاج ِىه ارا اٜخض ى الخا٥ رل٤. ٍو

ش خالخه الصخُه  الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن هذب مذًش ٜعم وبى السجىن والىبِب الؽشعى لل٢ؽٚ ِلى اآلاٙشج ِىه لخٍٝش

ّاد اآلاسجىن الزي ا٘شج ِىه وبًٝا آلاا الى السجً إلظدُٙاء الّٝىبت املخ٣ىم بها ِلُه بإمش مً الىائب الّام ارا  ١لما سئي رل٤. وَُ

جبحن مً اِادة الٙدق التى ًجشيها الىبِبان اآلاز١ىسان ؤن �ظباب الصخُت التى دِذ الى هزا مدل بٜامخه دون بخىاس الجهت 

  ت التى ًُٝم فى دائشتها. وحعخجز٥ اآلاذة التى ًٝمحها اآلاٍشن ِىه خاسج السجً مً مذة الّٝىبت. الاداٍس

 37مادة 

ارا بلٕذ خالت اآلاسجىن اآلاٍشن دسحت الخىىسة وحب ِلى بداسة السجً ان جبادس الى ابآل حهت �داسة التى جُٝم فى 

اسجه. ارن لهم بٍض ٝت وحعلم الحهم حثخه ارا  دائشاتها ؤهله إلخىاسهم بزل٤ ٘ىسًا ٍو وارا جىفى اآلاسجىن ًخىش اهله ٘ىسًا بىٙغ الىٍش

بىا فى هٝل الجثت الى بلذه جخخز �حشاءاث الصخُت ِلى هٙٝت لخ٣ىمت ٜبل حعلُمها الحهم لىٝلها ِلى  خمشوا وولبىا حعلمها ٘ةن ٔس

اة بمشك وبائى. وبرا ممذ ِلى  ؽشون ظاِت دون ؤن ًدمش هٙٝتهم وال ٌعمذ بىٝل الجثه ارا ١اهذ ال٘ى اة اآلاسجىن ؤسبْ ِو ٘و

خ  اهله لدعلم حثخه ؤودِذ اٜشب م٣ان الى السجً مّذ لخَٙ الجثث ٘ارا لم ًخٝذم اخذ مجهم لدعلمها خال٥ ظبّت ؤًام مً جاٍس

 �ًذاُ ظلمذ الى بخذي الجهاث الجامُّت. 

 38املادة 

ىم ِلُه الخق فى التراظل، و �جفا٥ الخلُٙى�ى بمٝابل بمشاِاه ؤخ٣ام ٜاهىن �حشاءاث الجىائُت، ٣ًىن ل٣ل مد٣

ابت وبؼشاٗ بداسة السجً ووً٘ٝا للمىابي و�حشاءاث التى جدذدها  ًا، ورل٤ ١له جدذ ٜس ه ان ًضوسه مشجحن ؼهٍش مادي، ولزٍو

 الالئدت الذاخلُت.  

                                                           
م  (   173) م  2015لعىت  106جم بلا٘ت هزه اآلاادة بٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
مممم  ًمممخم اظمممدبذا٥ ِبممماسة عممممذًش الٝعمممم الىبمممى للسمممجىنع بّبممماسة عممممذًش بداسة الخمممذماث الىبُمممت للسمممجىنع بٝمممشاس (  174)  2015لعمممىت  106سئمممِغ الجمهىسٍمممت ٜس

م    بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
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 26مادة 

ُْ الدجض ِلى ؤحىس اآلاسجىهحن ورل٤ دون اخال٥ بدٞ بداسة السجً فى خفم مٝابل الخعائش التى ًدعبب  ال ًجىص جٜى

 ٘حها اآلاسجىن. 

 27مادة 

ُحن.   ارا جىفى اآلاسجىن ًفٗش احشه الى وسزخه الؽِش

 28مادة 

 جٝىم بداسة السجً بخّلُم اآلاسجىهحن مْ مشاِاة العً ومذي الاظخّذاد ومذة الّٝىبت. 

 29مادة 

ًمْ وصٍش الذاخلُه باالجٙاٛ مْ وصٍش التربُت والخّلُم مىهج الذاسظت للشحا٥ ولليعاء ورل٤ بّذ اخز معاِذ الىصٍش 

 لٝىاُ مفلخت السجىن. 

 31مادة 

اث ٘شأهم. جيؽإ فى ١ل سجً م٢خبت للمسجىهحن جدى  لمُت واخالُٜت ٌصجْ اآلاسجىهىن ِلى الاهخٙاُ بها فى اٜو ي ٠خبًا دًيُت ِو

ٞ ما جٝشسه الالئده الذاخلُه.  جىص للمسجىهحن ان ٌعخدمشوا ِلى هٙٝتهم ال٢خب والصخٚ واملجالث ورل٤ ٘و  ٍو

 31مادة 

بت فى مىاـلت ِلى بداسة السجً ان حصجْ اآلاسجىهحن ِلى �واُل والخّلم وان جِعش الاظخز١ا س للمسجىهحن الزًً لذيهم الٔش

 الذاسظت وان حعمذ لهم بخإدًت �مخداهاث الخاـت بها فى مٝاس اللجان. 

 32مادة 

ُب اآلاسجىهحن فى الٙمُلت وخثهم ِلى اداء الٙشائن الذًيُت ٠ما ٣ًىن له  ٣ًىن ل٣ل لُمان او سجً ِمىمى واَِ او ا٠ثر لتٔر

 حخماُِت والىٙعُت ِلى الىحه الزي جبِىه الالئدت الذاخلُت. ؤخفائى ؤو ؤ٠ثر فى الّلىم الا 

 33مادة 

ُٝا آلاا جدذده الالئدت الذاخلُت.  ما٥ الصخُت ٘و  ٣ًىن فى ١ل لُمان او سجً ٔحر مش٠ضي وبِب ؤو ؤ٠ثر ؤخذهم مُٝم جىاه به ِ�

٣ىن للسجً اآلاش٠ضي وبِب ٘ةرا لم ًخّحن له وبِب ١لٚ ؤخذ �وباء الخ٣ىمُحن ؤد ما٥ اآلاىىه بها بىبِب السجً. ٍو  اء ِ�

 (172)مكرر  33مادة 

ًٝا للمىابي والؽشوه التى  جلتزم اآلايؽأث الىبُت الخ٣ىمُت والجامُّت بّالج اآلاسجىهحن املخالُحن بلحها مً السجىن لّالحهم، ٘و

  ًفذس بها ٜشاس مً وصٍشي الصخت والخّلُم الّالى بالخيعُٞ مْ وصٍش الذاخلُت. 

 34مادة 

١ل مد٣ىم ِلُه مىدُ بإخذ اللُماهاث ًدبحن للىبِب املخخق ؤهه ِاحض ِلى الّمل ٌّشك ؤمشه ِلى مذًش بداسة 

الخذماث الىبُت للسجىن باالؼتراٟ مْ مٙدؾ الصخت املخخق، ٘ارا زبذ عجضه ًىٝل الى سجً ِمىمى بٝشاس مً معاِذ 

 الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن بّذ مىا٘ٝت الىائب الّام. 

لى ش وبى ِىه الى مذًش بداسة الخذماث  ِو ن مشاٜبت خالخه، وجٝذًم جٍٝش بداسة السجً اآلاىٝى٥ الُه اآلاسجىن اآلاٍش

لٙدفه والىٍش فى اِادجه الى اللُمان، وارا جبحن ان �ظباب الصخُت التى دِذ الى هٝله ٜذ صالذ  الىبُت ومٙدؾ الصخت املخخق

ىاُ مفلخت السجىن ومىا٘ٝت الىائب الّام. وحعخجز٥ اآلاذة التى ًٝمحها املخ٣ىم ِلُه ٌّاد بلى اللُمان بٝشاس مً معاِذ الىصٍش لٝ

 فى السجً مً مذة الّٝىبت باللُمان. 

  

                                                           
م  (   172) م 2015لعىت  106جم بلا٘ت هزه اآلاادة بٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396 بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

 (173)مكرر  34مادة 

لى مإمىس السجً ِشك  ل٣ل مسجىن مد٣ىم ِلُه بّٝىبت مْ الؽٕل ان ًىلب اّ٘اءه مً الؽٕل لٍشوٗ صخُت، ِو

ولبه ِلى اداسة الخذاماث الىبُت بالسجىن باالؼتراٟ مْ مٙدؾ الصخت املخخق، وارا جبحن له ان خالخه ال حعمذ بالؽٕل، 

ٙاء مً معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن  فذس ٜشاس الِا لى وبِب السجً مشاٜبت  ٍو ِلى ان ًخم اخىاس الىائب الّام، ِو

ً ِلى �٠ثر آلاإمىس السجً.  ش وبى ِىه ١ل ؼهٍش  خالخه وجٝذًم جٍٝش

لى مإمىس السجً ان  ن ولب اِٙائه مً الؽٕل و بِادجه بلُه، ِو فى حمُْ الاخىا٥ ًجىص للمسجىن ان ًخٍلم مً ٘س

ْ جٍلمه للىُابت الّامت لّشله ِلى الى  بِب الؽشعى لٙدفه البذاء الشؤي فى جٍلمه. ً٘ش

 35مادة 

١ل مسجىن مد٣ىم نهائًُا ًدبحن لىبِب السجً اهه مفاب بخلل فى ٜىاه الّٝلُه ٌّشك ؤمشه ِلى مذًش بداسة 

بلٖ الىائب الّام لُفذس امشًا بةًذاِه ٘حه (174)الخذماث الىبُت للسجىن  ا لٙدفه ٘ارا اجضر اهه مخخل الّٝل ٌل باآلاعدؽٙى ٍو

ىذ ؼٙاء اآلاسجىن جبلٖ اداسة اآلاعدؽٙى اآلاذة التى ٜماها فى اآلاعدؽٙى.    ختى ًبرؤ ِو

 36مادة 

مذًش بداسة ١ل مد٣ىم ِلُه ًدبحن لىبِب اهه مفاب بمشك يهذد خُاجه بالخٍش او ٌعجضه عجضًا ١لًُا ٌّشك ؤمشه ِلى 

ىٙز ٜشاس الا٘شاج بّذ بِخمادة مً  الخذماث الىبُت للسجىن  لٙدفه باإلؼتراٟ مْ الىبِب الؽشعى للىٍش فى الا٘شاج ِىه. ٍو

خّحن ِلى حهه  معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن ومىا٘ٝت الىائب الّام وجخىش بزل٤ حهه �داسة والىُابت املخخفت ٍو

ش ًِ �داسة التى ًىلب اآلاٙشج ِىه فى دائشتها ِشله ِلى وبِب الصخ ُْ ال٢ؽٚ الىبى ِلُه ١ل ظخت اؼهش وجٝذًم جٍٝش ت لخٜى

جىص آلاعاِذ  خالخه ًشظل الى مفلخه السجىن لخبحن خالخه الصخُه جىوئه إللٕاء ؤمش الا٘شاج ِىه ارا اٜخض ى الخا٥ رل٤. ٍو

ش خالخه الصخُه  الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن هذب مذًش ٜعم وبى السجىن والىبِب الؽشعى لل٢ؽٚ ِلى اآلاٙشج ِىه لخٍٝش

ّاد اآلاسجىن الزي ا٘شج ِىه وبًٝا آلاا الى السجً إلظدُٙاء الّٝىبت املخ٣ىم بها ِلُه بإمش مً الىائب الّام ارا  ١لما سئي رل٤. وَُ

جبحن مً اِادة الٙدق التى ًجشيها الىبِبان اآلاز١ىسان ؤن �ظباب الصخُت التى دِذ الى هزا مدل بٜامخه دون بخىاس الجهت 

  ت التى ًُٝم فى دائشتها. وحعخجز٥ اآلاذة التى ًٝمحها اآلاٍشن ِىه خاسج السجً مً مذة الّٝىبت. الاداٍس

 37مادة 

ارا بلٕذ خالت اآلاسجىن اآلاٍشن دسحت الخىىسة وحب ِلى بداسة السجً ان جبادس الى ابآل حهت �داسة التى جُٝم فى 

اسجه. ارن لهم بٍض ٝت وحعلم الحهم حثخه ارا  دائشاتها ؤهله إلخىاسهم بزل٤ ٘ىسًا ٍو وارا جىفى اآلاسجىن ًخىش اهله ٘ىسًا بىٙغ الىٍش

بىا فى هٝل الجثت الى بلذه جخخز �حشاءاث الصخُت ِلى هٙٝت لخ٣ىمت ٜبل حعلُمها الحهم لىٝلها ِلى  خمشوا وولبىا حعلمها ٘ةن ٔس

اة بمشك وبائى. وبرا ممذ ِلى  ؽشون ظاِت دون ؤن ًدمش هٙٝتهم وال ٌعمذ بىٝل الجثه ارا ١اهذ ال٘ى اة اآلاسجىن ؤسبْ ِو ٘و

خ  اهله لدعلم حثخه ؤودِذ اٜشب م٣ان الى السجً مّذ لخَٙ الجثث ٘ارا لم ًخٝذم اخذ مجهم لدعلمها خال٥ ظبّت ؤًام مً جاٍس

 �ًذاُ ظلمذ الى بخذي الجهاث الجامُّت. 

 38املادة 

ىم ِلُه الخق فى التراظل، و �جفا٥ الخلُٙى�ى بمٝابل بمشاِاه ؤخ٣ام ٜاهىن �حشاءاث الجىائُت، ٣ًىن ل٣ل مد٣

ابت وبؼشاٗ بداسة السجً ووً٘ٝا للمىابي و�حشاءاث التى جدذدها  ًا، ورل٤ ١له جدذ ٜس ه ان ًضوسه مشجحن ؼهٍش مادي، ولزٍو

 الالئدت الذاخلُت.  

                                                           
م  (   173) م  2015لعىت  106جم بلا٘ت هزه اآلاادة بٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
مممم  ًمممخم اظمممدبذا٥ ِبممماسة عممممذًش الٝعمممم الىبمممى للسمممجىنع بّبممماسة عممممذًش بداسة الخمممذماث الىبُمممت للسمممجىنع بٝمممشاس (  174)  2015لعمممىت  106سئمممِغ الجمهىسٍمممت ٜس

م    بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
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ٜاض ى الخدُٝٞ املخخق بٕحر رل٤، وللمدبىط اخخُاوًُا هزا الخٞ مالم ًفذس ٜشاس مً الىُابت الّامت املخخفت ؤو 

ًٝا لالحشاءاث التى جدذدهذ الالئدت الذاخلُت.   ورل٤ ٘و

اسة.   وحّمل بداسة السجً ِلى مّاملت صائشي اآلاسجىهحن اآلاّاملت �وعاهُت وج٢ٙل لهم الاما٠ً اآلاالئمت لالهخٍاس والٍض

 (175)مكرر  38مادة 

ذ آلامثلى اسة اآلاسجىهحن اآلاىخمحن لجيعُت الذو٥  آلاعاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن الخفٍش العٙاساث والٝىاـل بٍض

 التى ًمثلىنها ؤو التى جشعى جل٤ العٙاساث مفالخها، و جٝذًم الدعهُالث لالصمت لهم بؽشه اآلاّاملت باآلاثل. 

 39مادة 

ً ٜاض ى ًشخق ملخامى اآلاسجىن فى مٝابلخه ِلى اهٙشاد بؽشه الخفى٥ ِلى برن ٠خابى مً الىُابت الّامت، وم

 الخدُٝٞ فى الٝماًا التى ًىذب لخدُٝٝها ظىاء ؤ١اهذ اآلاٝابلت بذِىة مً اآلاسجىن ؤم بىاء ِلى ولب املخامى.

 41مادة 

اسة  اسجه فى ٔحر مىاُِذ الٍض لىائب الّام ؤو املخامى الّام وآلاذًش ِام السجىن ؤو مً ًىِبه ؤن ًإرهىا لزوي اآلاسجىن بٍض

 الّادًت، برا دِذ لزل٤ لشوسة. 

 (176)41مادة 

ت داخل السجً ظىاء ١ان مً اآلاسجىهحن ؤو  لمابي السجً خٞ جٙخِؾ ؤي شخق ٌؽدبه فى خُاصجه ؤؼُاء ممىِى

 الّاملحن بالسجً ؤو ٔحرهم. 

 42مادة 

اث مُّىت ورل٤ ألظباب صخُت ؤو مخّلٝت باألمً.  اسة مىًّا مىلًٝا ؤو مُٝذًا باليعبت بلى الٍشوٗ ؤٜو  ًجىص ؤن جمىْ الٍض

 43مادة 

ُّها ِلى اآلاسجىن هى:   الجضاءاث التى ًجىص جٜى

 الاهزاس .1
ذ ِلى زالزحن ًىماً  .2  الخشمان مً ١ل ؤو بّن الامخُاصاث اآلاٝشسة لذسحت اآلاسجىن ؤو ٘ئخه آلاذة ال جٍض
ذ ِلى ظخت ؤؼهش ان ١ان مد٣ىمًا ِلُه بالخبغ او  .3 جإخحر هٝل اآلاسجىن الى دسحت ؤِلى مً دسحخه فى السجً آلاذة ال جٍض

ذ ِلى ظىت ان ١ان مد٣ىمًا ِلُه بالسجً اآلاابذ او بالسجً اآلاؽذد بال  سجً، وآلاذو ال جٍض
ذ ِلى ظخت اؼهش، ان ١ان مد٣ىمًا ِلُه بالخبغ ؤو  .4 ل اآلاسجىن الى دسحت ؤٜل مً دسحخه فى السجً آلاذة ال جٍض ججًز

ذ ِلى ظىت ان ١ان مد٣ىمًا ِلُه بالسجً اآلاابذ ؤو بالسجً ا  آلاؽذد بالسجً، وآلاذة ال جٍض
ذ ًِ زالزحن ًىمًا  .5  الخبغ الاهٙشادي آلاذة ال جٍض
ذ ِلى ظخت اؼهش، ورل٤ ِلى الىدى الزي جبِىه الالئدت  .6 ت خاـت ؼذًذة الخشاظت آلاذة ال جٍض ولْ املخ٣ىم ِلُه بٕ٘ش

 الذاخلُت. 
ت اآلاؽاس الحها فى الٙٝشة العابٝت الا ارا ١ان  .7 ظىه ال ًٝل ًِ زماوى والًجىص هٝل املخ٣ىم ِلُه مً السجً الى الٕ٘ش

ترجب ِلى الىٝل خشمان اآلاىٝى٥ مً ١ل ؤو بّن الامخُاصاث اآلاٝشسة بمىحب  ِؽشة ظىت، وال ًجاوص العخحن ظىت، ٍو
 . (177)الٝاهىن او الالئدت الذاخلُت

 44مادة 

ُْ الّٝىباث �  جُه : آلاإمىس السجً جٜى

 الاهزاس  .1

                                                           
م  ( 175) م  2015لعىت  106جم بلا٘ت هزه اآلاادة بٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
م  ( 176)  م1972لعىت  5مّذلت بالٝاهىن ٜس
م  ( 177) ًٝا لٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس م  2015لعىت  106جم الخّذًل ٘و  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

 الخشمان مً بّن الامخُاصاث اآلاٝشسة لٙئه اآلاسجىن  .2
ذ  .3 ذ ِلى زالزت اؼهش بن ١ان مد٣ىمًا ِلُه باالؼٕا٥ الؽاٜت او آلاذة ال جٍض جإخحر هٝل اآلاسجىن الى دسحت ؤِلى آلاذة ال جٍض

 ِلى ؼهش ان ١ان مد٣ىمًا ِلُه بالسجً او بالخبغ مْ الؽٕل . 
ذ ِلى خمعت ِؽش ًىماً  .4 ْ هزه الّٝىباث بّذ بِالن اآلاسجى  (178)الخبغ �هٙشادي آلاذة ال جٍض ن بالّٙل اآلايعىب وجٜى

ّها  ُْ الّٝىبت نهائًُا. اما الّٝىبه �خشي ُٜ٘ى ٣ىن ٜشاس مإمىس السجً بخٜى الُه وظماُ اٜىاله وجدُٝٞ د٘اِه ٍو
ش مدمش ًخممً اٜىا٥ اآلاسجىن  معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن بىاء ِلى ولب مإمىس السجً ورل٤ جدٍش

  وجدُٝٞ د٘اِه وؼهادة الؽهىد. 
 45مادة 

ْ ِلى اآلاسجىهحن.   جُٝذ بسجل خاؿ حمُْ الّٝىباث التى جٜى

 46مادة 

ًجب ِلى مإمىس السجً ان ًبلٖ ٘ىسًا معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن ومذًش �مً والىُابت الّامت بما ًْٝ مً 

مذ بها بداسة السجً خُا٥ اآلاسجىهحن مً هُاج او ِفُان حما�ى ؤو ِىذ ِلمه بداالث �لشاب ًِ الىّام، و�حشاءاث التى ٜا

 . (179)رل٤

 47مادة 

ُْ اًت ِٝىبه جإدًبُت ـذس �مش بها بالخىبُٞ ألخ٣ام هزا الٝاهىن دون بخالء ظبُل اآلاسجىن فى اآلاُّاد  الًدى٥ جٜى

  اآلاٝشس بمٝخض ى الخ٢م الفادس ِلُه ٜمائًُا. 

 48مادة 

ْ ٌّامل املخبىظحن اخخُاوًُا ُ٘ما ًخّلٞ بالىٍام الخإدًبى مّا ملت املخ٣ىم ِلحهم بالخبغ او بالسجً ومْ رل٤ ال جٜى

 ِلُّم ِٝىبت الىٝل الى اللُمان. 

 (51)مادة 

ِىذ الا٘شاج نهائًُا ًِ اآلاسجىن، ًجىص إلداسة السجً ان حّىُه اظخماسة ظٙش الى بلذه او الى اًه حهه اخشي ًخخاسها 

وولب رل٤، ورل٤ ما لم ٢ًً مد٣ىمًا بىلّه جدذ مشاٜبت الؽشوت فى داخل البالد ج٣ىن اٜشب مً بلذه معا٘ت ارا لم ٢ًً ٜادسًا 

ىه ؤو مىلىبًا لعبب اخش  . (180)مٌى

 51مادة 

ارا لم ٢ًً للمسجىن مالبغ او لم ٢ًً فى ٜذسجه الخفى٥ ِلحها جفٗش له مالبغ وبًٝا آلاا جٝشسه الالئدت الذاخلُت 

 للسجىن.

 52مادة 

ت برا امض ى فى السجً زالزت ؤسباُ مذة  ًجىص الا٘شاج جدذ ؼشه ًِ ١ل مد٣ىم ِلُه نهائًُا بّٝىبت مُٝذة للخٍش

م هٙعه ورل٤ ما لم ٢ًً فى �٘شاج ِىه خىش ِلى الامً الّام.  الّٝىبه و١ان ظلىكه ازىاء وحىدة فى السجً ًذِى بلى الثٝت بخٍٝى

الّٝىبت هى السجً اآلاابذ ٘ال بذ ًجىص والًجىص ان جٝل اآلاذة التى جٝض ى فى السجً ًِ حعّت اؼهش ِلى ؤًه خا٥ وارا ١اهذ 

ً ظىت ِلى �ٜل.    الا٘شاج الا ارا ٜض ى املخ٣ىمت ِلُه فى السجً ِؽٍش

  

                                                           
مم  ( 178) ٝمًا لٝمشاس سئمِغ الجمهىسٍمت ٜس مذ ِلمى خممغ ِؽمش ًىممًاع ٘و ع بلى عآلاذة ِلى جٍض ذ ِلى ؤظبُى خّمذًل بّمن ب 2015لعمىت  106جم الخّذًل مً عآلاذة ال جٍض

م   بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
م  ( 179) ًٝا لٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس م  2015لعىت  106جم الخّذًل ٘و  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
م  ( 180) ًٝا لٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس م بخّذًل بّن  2015لعىت  106جم الخّذًل ٘و  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
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ٜاض ى الخدُٝٞ املخخق بٕحر رل٤، وللمدبىط اخخُاوًُا هزا الخٞ مالم ًفذس ٜشاس مً الىُابت الّامت املخخفت ؤو 

ًٝا لالحشاءاث التى جدذدهذ الالئدت الذاخلُت.   ورل٤ ٘و

اسة.   وحّمل بداسة السجً ِلى مّاملت صائشي اآلاسجىهحن اآلاّاملت �وعاهُت وج٢ٙل لهم الاما٠ً اآلاالئمت لالهخٍاس والٍض

 (175)مكرر  38مادة 

ذ آلامثلى اسة اآلاسجىهحن اآلاىخمحن لجيعُت الذو٥  آلاعاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن الخفٍش العٙاساث والٝىاـل بٍض

 التى ًمثلىنها ؤو التى جشعى جل٤ العٙاساث مفالخها، و جٝذًم الدعهُالث لالصمت لهم بؽشه اآلاّاملت باآلاثل. 

 39مادة 

ً ٜاض ى ًشخق ملخامى اآلاسجىن فى مٝابلخه ِلى اهٙشاد بؽشه الخفى٥ ِلى برن ٠خابى مً الىُابت الّامت، وم

 الخدُٝٞ فى الٝماًا التى ًىذب لخدُٝٝها ظىاء ؤ١اهذ اآلاٝابلت بذِىة مً اآلاسجىن ؤم بىاء ِلى ولب املخامى.

 41مادة 

اسة  اسجه فى ٔحر مىاُِذ الٍض لىائب الّام ؤو املخامى الّام وآلاذًش ِام السجىن ؤو مً ًىِبه ؤن ًإرهىا لزوي اآلاسجىن بٍض

 الّادًت، برا دِذ لزل٤ لشوسة. 

 (176)41مادة 

ت داخل السجً ظىاء ١ان مً اآلاسجىهحن ؤو  لمابي السجً خٞ جٙخِؾ ؤي شخق ٌؽدبه فى خُاصجه ؤؼُاء ممىِى

 الّاملحن بالسجً ؤو ٔحرهم. 

 42مادة 

اث مُّىت ورل٤ ألظباب صخُت ؤو مخّلٝت باألمً.  اسة مىًّا مىلًٝا ؤو مُٝذًا باليعبت بلى الٍشوٗ ؤٜو  ًجىص ؤن جمىْ الٍض

 43مادة 

ُّها ِلى اآلاسجىن هى:   الجضاءاث التى ًجىص جٜى

 الاهزاس .1
ذ ِلى زالزحن ًىماً  .2  الخشمان مً ١ل ؤو بّن الامخُاصاث اآلاٝشسة لذسحت اآلاسجىن ؤو ٘ئخه آلاذة ال جٍض
ذ ِلى ظخت ؤؼهش ان ١ان مد٣ىمًا ِلُه بالخبغ او  .3 جإخحر هٝل اآلاسجىن الى دسحت ؤِلى مً دسحخه فى السجً آلاذة ال جٍض

ذ ِلى ظىت ان ١ان مد٣ىمًا ِلُه بالسجً اآلاابذ او بالسجً اآلاؽذد بال  سجً، وآلاذو ال جٍض
ذ ِلى ظخت اؼهش، ان ١ان مد٣ىمًا ِلُه بالخبغ ؤو  .4 ل اآلاسجىن الى دسحت ؤٜل مً دسحخه فى السجً آلاذة ال جٍض ججًز

ذ ِلى ظىت ان ١ان مد٣ىمًا ِلُه بالسجً اآلاابذ ؤو بالسجً ا  آلاؽذد بالسجً، وآلاذة ال جٍض
ذ ًِ زالزحن ًىمًا  .5  الخبغ الاهٙشادي آلاذة ال جٍض
ذ ِلى ظخت اؼهش، ورل٤ ِلى الىدى الزي جبِىه الالئدت  .6 ت خاـت ؼذًذة الخشاظت آلاذة ال جٍض ولْ املخ٣ىم ِلُه بٕ٘ش

 الذاخلُت. 
ت اآلاؽاس الحها فى الٙٝشة العابٝت الا ارا ١ان  .7 ظىه ال ًٝل ًِ زماوى والًجىص هٝل املخ٣ىم ِلُه مً السجً الى الٕ٘ش

ترجب ِلى الىٝل خشمان اآلاىٝى٥ مً ١ل ؤو بّن الامخُاصاث اآلاٝشسة بمىحب  ِؽشة ظىت، وال ًجاوص العخحن ظىت، ٍو
 . (177)الٝاهىن او الالئدت الذاخلُت

 44مادة 

ُْ الّٝىباث �  جُه : آلاإمىس السجً جٜى

 الاهزاس  .1

                                                           
م  ( 175) م  2015لعىت  106جم بلا٘ت هزه اآلاادة بٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
م  ( 176)  م1972لعىت  5مّذلت بالٝاهىن ٜس
م  ( 177) ًٝا لٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس م  2015لعىت  106جم الخّذًل ٘و  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

 الخشمان مً بّن الامخُاصاث اآلاٝشسة لٙئه اآلاسجىن  .2
ذ  .3 ذ ِلى زالزت اؼهش بن ١ان مد٣ىمًا ِلُه باالؼٕا٥ الؽاٜت او آلاذة ال جٍض جإخحر هٝل اآلاسجىن الى دسحت ؤِلى آلاذة ال جٍض

 ِلى ؼهش ان ١ان مد٣ىمًا ِلُه بالسجً او بالخبغ مْ الؽٕل . 
ذ ِلى خمعت ِؽش ًىماً  .4 ْ هزه الّٝىباث بّذ بِالن اآلاسجى  (178)الخبغ �هٙشادي آلاذة ال جٍض ن بالّٙل اآلايعىب وجٜى

ّها  ُْ الّٝىبت نهائًُا. اما الّٝىبه �خشي ُٜ٘ى ٣ىن ٜشاس مإمىس السجً بخٜى الُه وظماُ اٜىاله وجدُٝٞ د٘اِه ٍو
ش مدمش ًخممً اٜىا٥ اآلاسجىن  معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن بىاء ِلى ولب مإمىس السجً ورل٤ جدٍش

  وجدُٝٞ د٘اِه وؼهادة الؽهىد. 
 45مادة 

ْ ِلى اآلاسجىهحن.   جُٝذ بسجل خاؿ حمُْ الّٝىباث التى جٜى

 46مادة 

ًجب ِلى مإمىس السجً ان ًبلٖ ٘ىسًا معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن ومذًش �مً والىُابت الّامت بما ًْٝ مً 

مذ بها بداسة السجً خُا٥ اآلاسجىهحن مً هُاج او ِفُان حما�ى ؤو ِىذ ِلمه بداالث �لشاب ًِ الىّام، و�حشاءاث التى ٜا

 . (179)رل٤

 47مادة 

ُْ اًت ِٝىبه جإدًبُت ـذس �مش بها بالخىبُٞ ألخ٣ام هزا الٝاهىن دون بخالء ظبُل اآلاسجىن فى اآلاُّاد  الًدى٥ جٜى

  اآلاٝشس بمٝخض ى الخ٢م الفادس ِلُه ٜمائًُا. 

 48مادة 

ْ ٌّامل املخبىظحن اخخُاوًُا ُ٘ما ًخّلٞ بالىٍام الخإدًبى مّا ملت املخ٣ىم ِلحهم بالخبغ او بالسجً ومْ رل٤ ال جٜى

 ِلُّم ِٝىبت الىٝل الى اللُمان. 

 (51)مادة 

ِىذ الا٘شاج نهائًُا ًِ اآلاسجىن، ًجىص إلداسة السجً ان حّىُه اظخماسة ظٙش الى بلذه او الى اًه حهه اخشي ًخخاسها 

وولب رل٤، ورل٤ ما لم ٢ًً مد٣ىمًا بىلّه جدذ مشاٜبت الؽشوت فى داخل البالد ج٣ىن اٜشب مً بلذه معا٘ت ارا لم ٢ًً ٜادسًا 

ىه ؤو مىلىبًا لعبب اخش  . (180)مٌى

 51مادة 

ارا لم ٢ًً للمسجىن مالبغ او لم ٢ًً فى ٜذسجه الخفى٥ ِلحها جفٗش له مالبغ وبًٝا آلاا جٝشسه الالئدت الذاخلُت 

 للسجىن.

 52مادة 

ت برا امض ى فى السجً زالزت ؤسباُ مذة  ًجىص الا٘شاج جدذ ؼشه ًِ ١ل مد٣ىم ِلُه نهائًُا بّٝىبت مُٝذة للخٍش

م هٙعه ورل٤ ما لم ٢ًً فى �٘شاج ِىه خىش ِلى الامً الّام.  الّٝىبه و١ان ظلىكه ازىاء وحىدة فى السجً ًذِى بلى الثٝت بخٍٝى

الّٝىبت هى السجً اآلاابذ ٘ال بذ ًجىص والًجىص ان جٝل اآلاذة التى جٝض ى فى السجً ًِ حعّت اؼهش ِلى ؤًه خا٥ وارا ١اهذ 

ً ظىت ِلى �ٜل.    الا٘شاج الا ارا ٜض ى املخ٣ىمت ِلُه فى السجً ِؽٍش

  

                                                           
مم  ( 178) ٝمًا لٝمشاس سئمِغ الجمهىسٍمت ٜس مذ ِلمى خممغ ِؽمش ًىممًاع ٘و ع بلى عآلاذة ِلى جٍض ذ ِلى ؤظبُى خّمذًل بّمن ب 2015لعمىت  106جم الخّذًل مً عآلاذة ال جٍض

م   بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
م  ( 179) ًٝا لٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس م  2015لعىت  106جم الخّذًل ٘و  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
م  ( 180) ًٝا لٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس م بخّذًل بّن  2015لعىت  106جم الخّذًل ٘و  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس
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 53مادة 

٣ًىن �٘شاج جدذ ؼشه بإمش مً معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن وبٝا لألولاُ و�حشاءاث التى جٝشسها 

  الالئدت الذاخلُت. 

 54مادة 

ّذ ٜبل دخى٥ املخ٣ىم ِلُه السجً ٣ًىن �٘شاج ِلى ؤظاط مجمُى  برا حّذدث الّٝىباث املخ٣ىم بها لجشائم ٜو

ذ  مت ٣ُ٘ىن الا٘شاج ِلى اظاط اآلاذة الباُٜت ِلُه ٜو مذد هزه الّٝىباث. اما ارا اسج٢ب املخ٣ىم ِلُه ازىاء وحىدة فى السجً حٍش

مت مماً٘ا الحها مذه الّ   ٝىبت املخ٣ىم بها ِلُه مً احل اسج٣ابها. اسج٣اب هزه الجٍش

 55مادة 

ت ٜذ ٜض ى فى الخبغ الاخخُاوى مذة واحبًا خفمها مً مذة الّٝىبت ٣ُ٘ىن ب را ١ان املخ٣ىم ِلُه بّٝىبت مُٝذة للخٍش

�٘شاج جدذ ؼشه ِلى اظاط ١ل اآلاذة املخ٣ىم بها. وبرا ـذس الّٙى بخخُٙن مذة الّٝىبت ٘ال ًذخل فى خعاب اآلاذة الىاحب 

 بمٝخض ى الّٙى الخىُٙز بها.  ٜمائها فى السجً لال٘شاج اآلاذة التى ال ًصر

 56مادة 

ال ًجىص مىْ الا٘شاج جدذ ؼشه الا ارا وفى املخ٣ىم ِلُه الالتزاماث اآلاالُت املخ٣ىم بّا ِلُه مً املخ٢مت الجىائُت فى 

اء بها.  مت ورل٤ ما لم ٢ًً مً اآلاعخدُل ِلُه ال٘ى  الجٍش

 57مادة 

تها ٜشاس مً وصٍش الّذ٥ وجبحن باالمش الفادس باال٘شاج ِجهم ًفذس بالؽشوه التى ًشي اآلاٙشج ِجهم جدذ ؼشه مشاِا

ش الّذ٥ وجبحن باالمش الفادس باإل٘شاج جدذ ؼشه الىاحباث التى جٙشك ِلى اآلاٙشج ِىه مً خُث  جدذ ؼشه مشاِاتها ٜشاس مً ٍص

ٝت حِّؽه ولمان خعً ظحرة.   مدل بٜامخه ووٍش

 58مادة 

٘شاج لخىُٙزه مْ حعلُمه الخز٠شة اآلابحن ٘حها اظمه والّٝىبت  املخ٣ىم بها ٌعلم اآلاسجىن الى حهت الاداسة مْ ؤمش الا 

ز٠ش ٘حها الؽشوه التى ولّذ لإل٘شاج ِىه والىاحباث  خ �٘شاج جدذ ؼشه ٍو خ اآلاٝشس الهٝمائها وجاٍس ِلُه ومذتها والخاٍس

يبه ِلُه ٘حها بال اهه برا خالٚ الؽشوه والىاحباث اآلاز١ىسة ’ اآلاٙشوك ْ مىه ما ًذ٥ ِلى ظىء ظلى٠ت ؤلغى ِلُه ٍو او ارا ٜو

ّاد الى السجً وبًٝا آلاا هى مٝشس فى اآلاادة    . 59الا٘شاج ِىه َو

 59مادة 

برا خالٚ اآلاٙشج ِىه الؽشوه التى ولّذ لإل٘شاج ولم ًٝم بالىاحباث اآلاٙشولت ِلُه �٘شاج ِىه واُِذ بلى السجً 

٣ىن بلٕاء �٘شاج فى هزه الخالت بإمش مً معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت  لِعخىفى اآلاذة الباُٜت مً الّٝىبت املخ٣ىم بها ِلُه. ٍو

جب ؤن ًبحن فى الىلب �ظباب اآلابرسة له.    السجىن وبىاءًا ِلى ولب سئِغ الىُابت فى الجهت التى بها اآلاٙشج ِىه ٍو

 61مادة 

املخاَ٘ برا سئى بلٕاء �٘شاج ؤن ًإمش الٝبن ِلى لشئِغ الىُابه الّامت مً جلٝاء هٙعه او بىاء ِلى ولب اآلاذًش او 

ذ مذة الخبغ ِلى خمعت  اآلاٙشج ِىه وخبعه الى ؤن ًفذس معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن ٜشاسًا بؽإهه والحىص ؤن جٍض

الخىُٙز بها بّذ ِؽش ًىمًا الا ًإرن مً الىائب الّام. وبرا ؤلغى �٘شاج خفمذ اآلاذة التى ٜمِذ فى الخبغ مً اآلاذة الىاحب 

 الٕاء �٘شاج. 

 61مادة 

خ الزي ١ان مٝشسًا إلهتهاء مذة الّٝىبت املخ٣ىم بها ؤـبذ �٘شاج نهائًُا ٘ةرا  ارا لم ًلٖ �٘شاج جدذ ؼشه ختى الخاٍس

ذ خ �٘شاج اآلاٜا . ومْ رل٤ برا ١اهذ الّٝىبت املخ٣ىم بها هى السجً اآلاابذ ؤـبذ �٘شاج نهائًُا بّذ مض ى خمغ ظىىاث مً جاٍس

مت العابٞ الخ٢م ِلُه مً احلها ٣ًىن ٜذ اسج٢بها فى اآلاذة اآلابِىه  ذ ِلى اآلاٙشج ِىه فى حىاًت او حىدت مً هُى الجٍش خ٢م فى ؤي ٜو

خ الخ٢م الثاوى.   فى الٙٝشة العابٝت حاص الٕاء �٘شاج ارا لم ٢ًً ٜذ مض ى خمغ ظىىاث مً جاٍس

 62مادة 

ًٙشج ًِ اآلاسجىن مشة ؤخشي ارا جىا٘شث ؼشوه �٘شاج العابٞ �ؼاسه الحها وفى هزه  ًجىص بّذ بلٕاء �٘شاج ؤن

 الخالت �ّخ�ر اآلاذة الباُٜت مً الّٝىبت بّذ بلٕاء �٘شاج ١إ�ها مذة ِٝىبت مد٣ىم بها. 

 ٘ال ًجىص �٘شاج ٜبل مض ى مذة خمغ ظىىاث.  (181)٘ارا ١اهذ الّٝىبت بها بالسجً اآلاابذ

 63مادة 

ْ اظبابها.  دفها واجخار ما ًشاه ٠ُٙاًل ب٘ش   للىائب الّام فى الؽ٣اوي التى جٝذم بؽإن الا٘شاج جدذ ؼشه ٘و

 64مادة 

ِلى بداسة السجً بخىاس وصاسة الؽئىن �حخماُِت والّمل بإظماء املخ٣ىم ِلحهم ٜبل الا٘شاج ِجهم بمذة ١اُ٘ت ال جٝل 

ً ل٣ى ًدعنى فى هزه اآلاذة جإهُلهم اًت والخىحُت الالصم لهم.  ًِ ؼهٍش  احخماًُِا وبِذادهم للبِئت الخاسحُت مْ بز٥ ١ل ؤظباب الِش

 65مادة 

ذام داخل السجً او فى م٣ان ؤخش معخىس بىاء ِلى ولب ٠خابى مً الىائب الّام الى معاِذ الىصٍش  جىٙز ِٝىبت ِ�

لى بداسة السجىن بخىاس وصاسة الذاخلُت والىائب لٝىاُ مفلخت السجىن ًبحن ُ٘ه اظدُٙاء الاحشاءاث التى ًخىلبها الٝا هىن. ِو

 الّام بالُىم املخذد للخىُٙز وظاِخه. 

 66مادة 

ذام بدمىس مىذوب مً مفلخت السجىن واخذ و٠الء الىائب الّام ومىذوب مً وصاسة  ٣ًىن جىُٙز ِٝىبه ِ�

 ًجىص لٕحر مً ر٠شوا ان ًدمش الخىُٙز بال بةرن خاؿ الذاخلُت ومذًش السجً او مإمىسٍه ووبِب اخش جىذبه الىُابه الّامت. وال

جب ؤن ًارن للمذاْ٘ ًِ املخ٣ىم ِلُه بالخمىس ارا ولب رل٤.   مً الىُابت الّامت ٍو

 67مادة 

ذام والتهمت املخ٣ىم مً احلها ِلى املخ٣ىم ِلُه ورل٤ فى  ًخلى مذًش السجً او مإمىسه مىىٛى الخ٢م الفادس باإِل

ب املخ٣ىم ِلُه فى ببذاء ؤٜىا٥ ًدشس و٠ُل الىائب الّام مدمشًا بها. م٣ان الخىُٙز وبمع ً وبرا ٔس  مْ مً الخالٍش

 68مادة 

ذام ِلى الخبلى الى ما بّذ ظيخحن ف جىُٙز ِ� ٜى  مً ولّها.  (182)ٍو

 69مادة 

ُاد الخاـت بذًاهت املخ٣ىم ِلُه.  ُاد الشظمُت وِ� ذام فى �ًام وِ�  ال ًجىص جىُٙز ِٝىبت ِ�

 71مادة 

لى بداسة السجً اخىاسهم  خ اآلاّحن للخىُٙز ِو ذام ؤن ًضوسوه فى الُىم العابٞ ِلى الخاٍس ألٜاسب املخ٣ىم ِلُه بااِل

  بزل٤. 

 71مادة 

تراٗ او ٔحره مً الٙشوك الذًيُت ٜبل اآلاىث وحب بحشاء  ذام جٙشك ِلُه ِ� برا ١اهذ دًاهت املخ٣ىم ِلُه باإِل

 الدعهُالث الالصمت لخم٢حن ؤخذ سحا٥ الذًً مً مٝابلخه. 

  

                                                           
م  ( 181)   2003لعىت  16630جم الٕاء ِٝىبت الاؼٕا٥ الؽاٜت مابذة بالٝشاس ٜس
مم  ( 182) مم  2015لعمىت  106جمم اظمدبذا٥ عؼممهٍشً ممً ولمّها بعظمميخحن ممً ولمّهاع بٝممشاس سئمِغ الجمهىسٍممت ٜس لعممىت  396بخّممذًل بّمن ؤخ٣مام الٝمماهىن ٜس

  جىٍُم السجىن  بؽإن 1956
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 53مادة 

٣ًىن �٘شاج جدذ ؼشه بإمش مً معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن وبٝا لألولاُ و�حشاءاث التى جٝشسها 

  الالئدت الذاخلُت. 

 54مادة 

ّذ ٜبل دخى٥ املخ٣ىم ِلُه السجً ٣ًىن �٘شاج ِلى ؤظاط مجمُى  برا حّذدث الّٝىباث املخ٣ىم بها لجشائم ٜو

ذ  مت ٣ُ٘ىن الا٘شاج ِلى اظاط اآلاذة الباُٜت ِلُه ٜو مذد هزه الّٝىباث. اما ارا اسج٢ب املخ٣ىم ِلُه ازىاء وحىدة فى السجً حٍش

مت مماً٘ا الحها مذه الّ   ٝىبت املخ٣ىم بها ِلُه مً احل اسج٣ابها. اسج٣اب هزه الجٍش

 55مادة 

ت ٜذ ٜض ى فى الخبغ الاخخُاوى مذة واحبًا خفمها مً مذة الّٝىبت ٣ُ٘ىن ب را ١ان املخ٣ىم ِلُه بّٝىبت مُٝذة للخٍش

�٘شاج جدذ ؼشه ِلى اظاط ١ل اآلاذة املخ٣ىم بها. وبرا ـذس الّٙى بخخُٙن مذة الّٝىبت ٘ال ًذخل فى خعاب اآلاذة الىاحب 

 بمٝخض ى الّٙى الخىُٙز بها.  ٜمائها فى السجً لال٘شاج اآلاذة التى ال ًصر

 56مادة 

ال ًجىص مىْ الا٘شاج جدذ ؼشه الا ارا وفى املخ٣ىم ِلُه الالتزاماث اآلاالُت املخ٣ىم بّا ِلُه مً املخ٢مت الجىائُت فى 

اء بها.  مت ورل٤ ما لم ٢ًً مً اآلاعخدُل ِلُه ال٘ى  الجٍش

 57مادة 

تها ٜشاس مً وصٍش الّذ٥ وجبحن باالمش الفادس باال٘شاج ِجهم ًفذس بالؽشوه التى ًشي اآلاٙشج ِجهم جدذ ؼشه مشاِا

ش الّذ٥ وجبحن باالمش الفادس باإل٘شاج جدذ ؼشه الىاحباث التى جٙشك ِلى اآلاٙشج ِىه مً خُث  جدذ ؼشه مشاِاتها ٜشاس مً ٍص

ٝت حِّؽه ولمان خعً ظحرة.   مدل بٜامخه ووٍش

 58مادة 

٘شاج لخىُٙزه مْ حعلُمه الخز٠شة اآلابحن ٘حها اظمه والّٝىبت  املخ٣ىم بها ٌعلم اآلاسجىن الى حهت الاداسة مْ ؤمش الا 

ز٠ش ٘حها الؽشوه التى ولّذ لإل٘شاج ِىه والىاحباث  خ �٘شاج جدذ ؼشه ٍو خ اآلاٝشس الهٝمائها وجاٍس ِلُه ومذتها والخاٍس

يبه ِلُه ٘حها بال اهه برا خالٚ الؽشوه والىاحباث اآلاز١ىسة ’ اآلاٙشوك ْ مىه ما ًذ٥ ِلى ظىء ظلى٠ت ؤلغى ِلُه ٍو او ارا ٜو

ّاد الى السجً وبًٝا آلاا هى مٝشس فى اآلاادة    . 59الا٘شاج ِىه َو

 59مادة 

برا خالٚ اآلاٙشج ِىه الؽشوه التى ولّذ لإل٘شاج ولم ًٝم بالىاحباث اآلاٙشولت ِلُه �٘شاج ِىه واُِذ بلى السجً 

٣ىن بلٕاء �٘شاج فى هزه الخالت بإمش مً معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت  لِعخىفى اآلاذة الباُٜت مً الّٝىبت املخ٣ىم بها ِلُه. ٍو

جب ؤن ًبحن فى الىلب �ظباب اآلابرسة له.    السجىن وبىاءًا ِلى ولب سئِغ الىُابت فى الجهت التى بها اآلاٙشج ِىه ٍو

 61مادة 

املخاَ٘ برا سئى بلٕاء �٘شاج ؤن ًإمش الٝبن ِلى لشئِغ الىُابه الّامت مً جلٝاء هٙعه او بىاء ِلى ولب اآلاذًش او 

ذ مذة الخبغ ِلى خمعت  اآلاٙشج ِىه وخبعه الى ؤن ًفذس معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن ٜشاسًا بؽإهه والحىص ؤن جٍض

الخىُٙز بها بّذ ِؽش ًىمًا الا ًإرن مً الىائب الّام. وبرا ؤلغى �٘شاج خفمذ اآلاذة التى ٜمِذ فى الخبغ مً اآلاذة الىاحب 

 الٕاء �٘شاج. 

 61مادة 

خ الزي ١ان مٝشسًا إلهتهاء مذة الّٝىبت املخ٣ىم بها ؤـبذ �٘شاج نهائًُا ٘ةرا  ارا لم ًلٖ �٘شاج جدذ ؼشه ختى الخاٍس

ذ خ �٘شاج اآلاٜا . ومْ رل٤ برا ١اهذ الّٝىبت املخ٣ىم بها هى السجً اآلاابذ ؤـبذ �٘شاج نهائًُا بّذ مض ى خمغ ظىىاث مً جاٍس

مت العابٞ الخ٢م ِلُه مً احلها ٣ًىن ٜذ اسج٢بها فى اآلاذة اآلابِىه  ذ ِلى اآلاٙشج ِىه فى حىاًت او حىدت مً هُى الجٍش خ٢م فى ؤي ٜو

خ الخ٢م الثاوى.   فى الٙٝشة العابٝت حاص الٕاء �٘شاج ارا لم ٢ًً ٜذ مض ى خمغ ظىىاث مً جاٍس

 62مادة 

ًٙشج ًِ اآلاسجىن مشة ؤخشي ارا جىا٘شث ؼشوه �٘شاج العابٞ �ؼاسه الحها وفى هزه  ًجىص بّذ بلٕاء �٘شاج ؤن

 الخالت �ّخ�ر اآلاذة الباُٜت مً الّٝىبت بّذ بلٕاء �٘شاج ١إ�ها مذة ِٝىبت مد٣ىم بها. 

 ٘ال ًجىص �٘شاج ٜبل مض ى مذة خمغ ظىىاث.  (181)٘ارا ١اهذ الّٝىبت بها بالسجً اآلاابذ

 63مادة 

ْ اظبابها.  دفها واجخار ما ًشاه ٠ُٙاًل ب٘ش   للىائب الّام فى الؽ٣اوي التى جٝذم بؽإن الا٘شاج جدذ ؼشه ٘و

 64مادة 

ِلى بداسة السجً بخىاس وصاسة الؽئىن �حخماُِت والّمل بإظماء املخ٣ىم ِلحهم ٜبل الا٘شاج ِجهم بمذة ١اُ٘ت ال جٝل 

ً ل٣ى ًدعنى فى هزه اآلاذة جإهُلهم اًت والخىحُت الالصم لهم.  ًِ ؼهٍش  احخماًُِا وبِذادهم للبِئت الخاسحُت مْ بز٥ ١ل ؤظباب الِش

 65مادة 

ذام داخل السجً او فى م٣ان ؤخش معخىس بىاء ِلى ولب ٠خابى مً الىائب الّام الى معاِذ الىصٍش  جىٙز ِٝىبت ِ�

لى بداسة السجىن بخىاس وصاسة الذاخلُت والىائب لٝىاُ مفلخت السجىن ًبحن ُ٘ه اظدُٙاء الاحشاءاث التى ًخىلبها الٝا هىن. ِو

 الّام بالُىم املخذد للخىُٙز وظاِخه. 

 66مادة 

ذام بدمىس مىذوب مً مفلخت السجىن واخذ و٠الء الىائب الّام ومىذوب مً وصاسة  ٣ًىن جىُٙز ِٝىبه ِ�

 ًجىص لٕحر مً ر٠شوا ان ًدمش الخىُٙز بال بةرن خاؿ الذاخلُت ومذًش السجً او مإمىسٍه ووبِب اخش جىذبه الىُابه الّامت. وال

جب ؤن ًارن للمذاْ٘ ًِ املخ٣ىم ِلُه بالخمىس ارا ولب رل٤.   مً الىُابت الّامت ٍو

 67مادة 

ذام والتهمت املخ٣ىم مً احلها ِلى املخ٣ىم ِلُه ورل٤ فى  ًخلى مذًش السجً او مإمىسه مىىٛى الخ٢م الفادس باإِل

ب املخ٣ىم ِلُه فى ببذاء ؤٜىا٥ ًدشس و٠ُل الىائب الّام مدمشًا بها. م٣ان الخىُٙز وبمع ً وبرا ٔس  مْ مً الخالٍش

 68مادة 

ذام ِلى الخبلى الى ما بّذ ظيخحن ف جىُٙز ِ� ٜى  مً ولّها.  (182)ٍو

 69مادة 

ُاد الخاـت بذًاهت املخ٣ىم ِلُه.  ُاد الشظمُت وِ� ذام فى �ًام وِ�  ال ًجىص جىُٙز ِٝىبت ِ�

 71مادة 

لى بداسة السجً اخىاسهم  خ اآلاّحن للخىُٙز ِو ذام ؤن ًضوسوه فى الُىم العابٞ ِلى الخاٍس ألٜاسب املخ٣ىم ِلُه بااِل

  بزل٤. 

 71مادة 

تراٗ او ٔحره مً الٙشوك الذًيُت ٜبل اآلاىث وحب بحشاء  ذام جٙشك ِلُه ِ� برا ١اهذ دًاهت املخ٣ىم ِلُه باإِل

 الدعهُالث الالصمت لخم٢حن ؤخذ سحا٥ الذًً مً مٝابلخه. 

  

                                                           
م  ( 181)   2003لعىت  16630جم الٕاء ِٝىبت الاؼٕا٥ الؽاٜت مابذة بالٝشاس ٜس
مم  ( 182) مم  2015لعمىت  106جمم اظمدبذا٥ عؼممهٍشً ممً ولمّها بعظمميخحن ممً ولمّهاع بٝممشاس سئمِغ الجمهىسٍممت ٜس لعممىت  396بخّممذًل بّمن ؤخ٣مام الٝمماهىن ٜس

  جىٍُم السجىن  بؽإن 1956
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 72مادة 

جب ؤن ٣ًىن الذ٘ ذام بلى ؤهله ارا ولبىا رل٤ ووا٘ٝذ حهت �داسة. ٍو ً بٕحر بخخٙا٥ حعلم حثت املخ٣ىم ِلُه باإِل

ً ظاِت ؤودِذ ؤٜشب م٣ان الى السجً ُمّذ لخَٙ الجثث ٘ةرا لم ًخٝذم  ؽٍش ٘ةرا لم ًخٝذم ؤخذ مجهم الظخالمها خال٥ ؤسبْ ِو

خ �ًذاُ ظلمذ الى بخذي الجهاث الجامُّت.    ؤخذ مجهم لدعلمها خال٥ ظبّت اًام مً جاٍس

 73مادة 

آلاعاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن �ؼشاٗ ِلى السجىن مْ ِذم الاخال٥ بةخخفاـاث الىُابت الّامت، 

دٝٞ  ت جامت، ٍو ت وفى ظٍش جشي الخٙخِؾ، والخٝذم بإًت ؼ٣ىي بدٍش ًُ ذ، ول٣ل مسجىن خٞ مٝابلت مً  والخٙخِؾ ِلحها فى ؤي ٜو

خخز مً الاحشاءاث ما ٢ًٙل مىْ اظبابها الجذًت شًا بالخاالث معاِذ الىصٍش ؤو مً ًٙىله فى الؽ٣ىي اآلاٝذمت الُه، ٍو ْ جٍٝش ٘ش ، ٍو

 اآلاهمت بالى وصٍش الذاخلُت والىُابت الّامت املخخفت. 

اسة السجىن بّذ مىا٘ٝت الىائب الّام  وجلٝى الؽ٣اوي مً اآلاسجىهحن  ماء املجلغ الٝىمى لخٝٛى الاوعان ٍص وأِل

ش وسّ٘ها آلاعاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن والىُابت الّامت املخخفت، ًٝا لالحشاءاث والمىابي التى  وبِذاد جٝاٍس ورل٤ ٘و

 . (183)جدذدها الالئدت الذاخلُت

 74مادة 

خىلى جىُٙز اخ٣ام هزا الٝاهىن وحمُْ الٝىاهحن واللىائذ  مإمىس السجً معئى٥ ًِ خشاظت اآلاسجىهحن فى السجً ٍو

لتزم جىُٙز �وامش التى ًفذسها له م عاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن الخاـت بالسجىن داخل السجً الزي ًخىلى اداساجه ٍو

ّملىن وبًٝا ألوامشه.  خمْ إلؼشا٘ه مىاٌٙى ومعخخذمى ١ل سجً َو   ٍو

 75مادة 

٣ًىن فى ١ل سجً السجالث الاجُه : سجل ِمىمى للمسجىهحن ود٘تر ًىمُت خىادر السجً وسجل امخّت للمسجىهحن 

وحؽُٕل اآلاسجىهحن وسجل الجضاءاث وسجل الهاسبحن مً السجً وسجل الؽ٣اوي والىلباث اآلاٝذمت مً اآلاسجىهحن وسجل 

ً الزًً لهم ـٙت سظمُت  ً مالخٍاث الضائٍش اساث ٌّذ لخذٍو السجالث الٝمائُت التى ًشي الىائب الّام لشوسة اظخّمالها للٍض

يؽإ ٠زل٤ سجل ل٣ل مسجىن به بدث ؼامل ًِ خالت اآلاسجىن مً الىىاحى الاحخماُِت والىبُت  جىُٙزًا ألخ٣ام هزا الٝاهىن ٍو

ُاث �خفائى و�  حخماعى والىاسد فى اآلاادة والىٙعُت وجدبْ مىه خالخه وما ًىشؤ ِلُه مً جدعً او اهخ٣اس و٠زل٤ ًز٠ش ُ٘ه جـى

و٠زل٤ ؤي سجل آخش ًشي معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن لشوسة اظخّماله. وج٣ىن هزه السجالث جدذ بؼشاٗ  32

٣ىن معئىاًل ًِ جىٍُمها وبظدُٙائها.   مإمىس السجً وسٜابخه ٍو

 76مادة 

  الٝمائى ١ل فى دائشة اخخفاـه.  ٣ًىن آلاإمىسي السجىن وو٠الئهم ولباه مفلخت السجىن ـٙت مإمىسي المبي

 77مادة 

مإمىس السجً معئى٥ ًِ جىُٙز ١ل ؤمش ًخلٝاه مً الىُابت الّامت ؤو مً ٜاض ى الخدُٝٞ فى الٝماًا التى ًىذب 

لُه ان ًالخَ بسظا٥ اآلاسجىن اآلاىلىب بخماسة فى الُىم والعاِت  لخدُٝٝها ؤو مً املخ٢مت بىلب بخماس ؤخذ اآلاسجىهحن ِو

  . املخذدًً

 78مادة 

اة ؤي مسجىن ًمىث ٘جإه او هدُجت خادر او  ًجب ِلى مإمىس السجً ببآل الىُابه الّامت والجهاث املخخفت ٘ىسًا ب٘ى

جب ِلُه اًما ببآل الىُابت ًِ خىادر الجىذ التى  بـابخه بـابه بالٕت او ٘شاسه و١ل حىاًت جْٝ مً اآلاسجىهحن او ِلحهم. ٍو

  هم برا ١اهذ خىحرة او ١اهذ ٌشوٗ اآلاتهم مً ؼإنها ان ججّل الجضاء الخإدًبى ٔحر ١اٗ. جشج٢ب مً اآلاسجىهحن ؤو ِلح

                                                           
م  ( 183) ًٝا لٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس م  2015لعىت  106جم الخّذًل ٘و  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

 79مادة 

لى  ال ٌعمذ ألخذ مً سحا٥ العلىت �جفا٥ باملخبىط اخخُاوًُا داخل السجً بال بارن ٠خابى مً الىُابت الّامت ِو

خ �رن ومممىهه.   مإمىس السجً ان ًذون فى د٘تر ًىمُت السجً اظم الصخق الزي ظمذ له بزل٤ ووٜذ اآلاٝابلت وجاٍس

 81مادة 
ت او ٠خابُت او ببالٔها بلى الىُابت الّامت او الجهت ًجب ِلى مإمىس السخً ٜبى٥ اًت ؼ٣ىي حذًذة  مً اآلاسجىن ؼٍٙى

  املخخفت بّذ بزباتها فى السجل اآلاّذ للؽ٣اوي. 

 81مادة 
جب ِلُه ان ًخخز حمُْ الىظائل ال٢ُٙلت بةواُل ١ل  ٣ًىن بِالن اآلاسجىهحن بلى مإمىس السجً ؤو مً ًٝىم مٝامه ٍو

ذ ِلى ـىسة ؤي خ٢م بخه فى بسظا٥  مسجىن فى ؤٜشب ٜو او وسٜت حّلً الُه فى السجً وجٙهُمه ما جممىخه برا ؤبذي اآلاسجىن ٔس

الن  بلى شخق مّحن وحب بسظالها الُه ب٢خاب مىص ى ِلُه وبزباث هزه �حشاءاث فى سجل خاؿ.   ـىسة الِا

 82مادة 
ّه بىاظىت م ب ؤخذ اآلاسجىهحن فى ٘س السجً مدشسًا ِلى  إمىس ًجب ؤن ٣ًىن ١ل جٝذًش باإلظخئىاٗ ؤو بٕحرة ًٔش

ش  ش �ظخئىاٗ او الخٝاٍس جب ِلى مإمىس السجً ان ًخدٝٞ مً حعلُم جٝاٍس الىمىرج املخفق لزل٤ واآلاّخمذ مً الىائب الّام. ٍو

�خشي اآلاٝذمت مً اآلاسجىهحن ومً ُٜذها بالسجل املخفق لزل٤ وجشظل ٘ىسًا الى ٜلم ٠خاب املخ٢مت املخخفت بُّذًا ًِ 

 السجً. 

 83 مادة
٣ًىن آلافلخت السجىن مٙدؽىن للخٙخِؾ ِلى السجىن للخدُٝٞ مً بظدُٙاء ؼشوه الىٍا٘ت والصخت و�مً داخل 

شهم فى هزا الؽإن بلى معاِذ الىصٍش  ّىن جٝاٍس ٘ش ت للسجً ٍو السجً و�مً داخل السجً ومً جىُٙز ١ا٘ت الىٍم اآلاىلِى

 لٝىاُ مفلخت السجىن 

 84مادة 
ً خٞ لى بداسة السجً ؤن جبلٖ  للمداٍ٘حن واآلاذًٍش ذ ِو الذخى٥ فى السجىن ال٣ائىت فى دوائش بخخفاـهم فى ١ل ٜو

 اآلاالخٍاث التى ًذوهىنها بلى معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن. 

 85مادة 
ذ للخدُٝٞ مً:   للىائب الّام وو٠الئه فى دوائش اخخفاـهم خٞ الذخى٥ فى حمُْ ؤما٠ً السجً فى ؤي ٜو

شاساث املخا٠م ًجشي جىُٙزها ِلى الىحه اآلابحن  .1 اض ى الخدُٝٞ فى الٝماًا التى ًىذب لخدُٝٝها ٜو ؤن ؤوامش الىُابت ٜو

 ٘حها. 

 ؤهه ال ًىحذ شخق مسجىن بٕحر وحه ٜاهىوى  .2

 ِذم حؽُٕل لم ًٝض ى الخ٢م الفادس لذه بدؽُٕله ُ٘ما ِذا �خىا٥ اآلابِىت فى الٝاهىن.  .3

 ن ًِ الٙئت �خشي ومّاملتهم اآلاّاملت اآلاٝشسة لٙئتهم . ِض٥ ١ل ٘ئه مً اآلاسجىهح .4

لى الّمىم مشاِاه ما جٝض ى به الٝىاهحن واللىائذ  .5 ٝت مىخٍمت. ِو ؤن السجالث اآلاٙشولت وبًٝا للٝاهىن معخّملت بىٍش

دق السجالث و�وساٛ ال ٝمائُت واجخار ما ًشوهه الصما بؽإن ما ًْٝ مً مخالٙاث. ولهم ٜبى٥ ؼ٣اوي اآلاسجىهحن ٘و

لى مإمىس السجً ؤن ًىا٘حهم بجمُْ ما ًىلبىهه مً البُاهاث الخاـت باآلاهمت  للخدُٝٞ مً مىابٝتها للىمارج اآلاٝشسة. ِو

  اآلاى١ى٥ الحهم الُٝام بها. 

 86مادة 

ذ فى السجىن ال٣ائىه فى  ماه الخدُٝٞ خٞ الذخى٥ فى ١ل ٜو لشئظاء وو٠الء مدا٠م �ظخئىاٗ واملخا٠م الابخذائُت ٜو

لى بداسة السجً ؤن  دوائش بخخفاؿ املخا٠م التى ٌّملىن بها. ولشئِغ وو٠ُل مد٢مت الىٝن خٞ الذخى٥ فى حمُْ السجىن. ِو

  صٍش. جبلٖ اآلاالخٍاث التى ًذوهىنها بلى معاِذ الى 
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 72مادة 

جب ؤن ٣ًىن الذ٘ ذام بلى ؤهله ارا ولبىا رل٤ ووا٘ٝذ حهت �داسة. ٍو ً بٕحر بخخٙا٥ حعلم حثت املخ٣ىم ِلُه باإِل

ً ظاِت ؤودِذ ؤٜشب م٣ان الى السجً ُمّذ لخَٙ الجثث ٘ةرا لم ًخٝذم  ؽٍش ٘ةرا لم ًخٝذم ؤخذ مجهم الظخالمها خال٥ ؤسبْ ِو

خ �ًذاُ ظلمذ الى بخذي الجهاث الجامُّت.    ؤخذ مجهم لدعلمها خال٥ ظبّت اًام مً جاٍس

 73مادة 

آلاعاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن �ؼشاٗ ِلى السجىن مْ ِذم الاخال٥ بةخخفاـاث الىُابت الّامت، 

دٝٞ  ت جامت، ٍو ت وفى ظٍش جشي الخٙخِؾ، والخٝذم بإًت ؼ٣ىي بدٍش ًُ ذ، ول٣ل مسجىن خٞ مٝابلت مً  والخٙخِؾ ِلحها فى ؤي ٜو

خخز مً الاحشاءاث ما ٢ًٙل مىْ اظبابها الجذًت شًا بالخاالث معاِذ الىصٍش ؤو مً ًٙىله فى الؽ٣ىي اآلاٝذمت الُه، ٍو ْ جٍٝش ٘ش ، ٍو

 اآلاهمت بالى وصٍش الذاخلُت والىُابت الّامت املخخفت. 

اسة السجىن بّذ مىا٘ٝت الىائب الّام  وجلٝى الؽ٣اوي مً اآلاسجىهحن  ماء املجلغ الٝىمى لخٝٛى الاوعان ٍص وأِل

ش وسّ٘ها آلاعاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن والىُابت الّامت املخخفت، ًٝا لالحشاءاث والمىابي التى  وبِذاد جٝاٍس ورل٤ ٘و

 . (183)جدذدها الالئدت الذاخلُت

 74مادة 

خىلى جىُٙز اخ٣ام هزا الٝاهىن وحمُْ الٝىاهحن واللىائذ  مإمىس السجً معئى٥ ًِ خشاظت اآلاسجىهحن فى السجً ٍو

لتزم جىُٙز �وامش التى ًفذسها له م عاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن الخاـت بالسجىن داخل السجً الزي ًخىلى اداساجه ٍو

ّملىن وبًٝا ألوامشه.  خمْ إلؼشا٘ه مىاٌٙى ومعخخذمى ١ل سجً َو   ٍو

 75مادة 

٣ًىن فى ١ل سجً السجالث الاجُه : سجل ِمىمى للمسجىهحن ود٘تر ًىمُت خىادر السجً وسجل امخّت للمسجىهحن 

وحؽُٕل اآلاسجىهحن وسجل الجضاءاث وسجل الهاسبحن مً السجً وسجل الؽ٣اوي والىلباث اآلاٝذمت مً اآلاسجىهحن وسجل 

ً الزًً لهم ـٙت سظمُت  ً مالخٍاث الضائٍش اساث ٌّذ لخذٍو السجالث الٝمائُت التى ًشي الىائب الّام لشوسة اظخّمالها للٍض

يؽإ ٠زل٤ سجل ل٣ل مسجىن به بدث ؼامل ًِ خالت اآلاسجىن مً الىىاحى الاحخماُِت والىبُت  جىُٙزًا ألخ٣ام هزا الٝاهىن ٍو

ُاث �خفائى و�  حخماعى والىاسد فى اآلاادة والىٙعُت وجدبْ مىه خالخه وما ًىشؤ ِلُه مً جدعً او اهخ٣اس و٠زل٤ ًز٠ش ُ٘ه جـى

و٠زل٤ ؤي سجل آخش ًشي معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن لشوسة اظخّماله. وج٣ىن هزه السجالث جدذ بؼشاٗ  32

٣ىن معئىاًل ًِ جىٍُمها وبظدُٙائها.   مإمىس السجً وسٜابخه ٍو

 76مادة 

  الٝمائى ١ل فى دائشة اخخفاـه.  ٣ًىن آلاإمىسي السجىن وو٠الئهم ولباه مفلخت السجىن ـٙت مإمىسي المبي

 77مادة 

مإمىس السجً معئى٥ ًِ جىُٙز ١ل ؤمش ًخلٝاه مً الىُابت الّامت ؤو مً ٜاض ى الخدُٝٞ فى الٝماًا التى ًىذب 

لُه ان ًالخَ بسظا٥ اآلاسجىن اآلاىلىب بخماسة فى الُىم والعاِت  لخدُٝٝها ؤو مً املخ٢مت بىلب بخماس ؤخذ اآلاسجىهحن ِو

  . املخذدًً

 78مادة 

اة ؤي مسجىن ًمىث ٘جإه او هدُجت خادر او  ًجب ِلى مإمىس السجً ببآل الىُابه الّامت والجهاث املخخفت ٘ىسًا ب٘ى

جب ِلُه اًما ببآل الىُابت ًِ خىادر الجىذ التى  بـابخه بـابه بالٕت او ٘شاسه و١ل حىاًت جْٝ مً اآلاسجىهحن او ِلحهم. ٍو

  هم برا ١اهذ خىحرة او ١اهذ ٌشوٗ اآلاتهم مً ؼإنها ان ججّل الجضاء الخإدًبى ٔحر ١اٗ. جشج٢ب مً اآلاسجىهحن ؤو ِلح

                                                           
م  ( 183) ًٝا لٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس م  2015لعىت  106جم الخّذًل ٘و  بؽإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

 79مادة 

لى  ال ٌعمذ ألخذ مً سحا٥ العلىت �جفا٥ باملخبىط اخخُاوًُا داخل السجً بال بارن ٠خابى مً الىُابت الّامت ِو

خ �رن ومممىهه.   مإمىس السجً ان ًذون فى د٘تر ًىمُت السجً اظم الصخق الزي ظمذ له بزل٤ ووٜذ اآلاٝابلت وجاٍس

 81مادة 
ت او ٠خابُت او ببالٔها بلى الىُابت الّامت او الجهت ًجب ِلى مإمىس السخً ٜبى٥ اًت ؼ٣ىي حذًذة  مً اآلاسجىن ؼٍٙى

  املخخفت بّذ بزباتها فى السجل اآلاّذ للؽ٣اوي. 

 81مادة 
جب ِلُه ان ًخخز حمُْ الىظائل ال٢ُٙلت بةواُل ١ل  ٣ًىن بِالن اآلاسجىهحن بلى مإمىس السجً ؤو مً ًٝىم مٝامه ٍو

ذ ِلى ـىسة ؤي خ٢م بخه فى بسظا٥  مسجىن فى ؤٜشب ٜو او وسٜت حّلً الُه فى السجً وجٙهُمه ما جممىخه برا ؤبذي اآلاسجىن ٔس

الن  بلى شخق مّحن وحب بسظالها الُه ب٢خاب مىص ى ِلُه وبزباث هزه �حشاءاث فى سجل خاؿ.   ـىسة الِا

 82مادة 
ّه بىاظىت م ب ؤخذ اآلاسجىهحن فى ٘س السجً مدشسًا ِلى  إمىس ًجب ؤن ٣ًىن ١ل جٝذًش باإلظخئىاٗ ؤو بٕحرة ًٔش

ش  ش �ظخئىاٗ او الخٝاٍس جب ِلى مإمىس السجً ان ًخدٝٞ مً حعلُم جٝاٍس الىمىرج املخفق لزل٤ واآلاّخمذ مً الىائب الّام. ٍو

�خشي اآلاٝذمت مً اآلاسجىهحن ومً ُٜذها بالسجل املخفق لزل٤ وجشظل ٘ىسًا الى ٜلم ٠خاب املخ٢مت املخخفت بُّذًا ًِ 

 السجً. 

 83 مادة
٣ًىن آلافلخت السجىن مٙدؽىن للخٙخِؾ ِلى السجىن للخدُٝٞ مً بظدُٙاء ؼشوه الىٍا٘ت والصخت و�مً داخل 

شهم فى هزا الؽإن بلى معاِذ الىصٍش  ّىن جٝاٍس ٘ش ت للسجً ٍو السجً و�مً داخل السجً ومً جىُٙز ١ا٘ت الىٍم اآلاىلِى

 لٝىاُ مفلخت السجىن 

 84مادة 
ً خٞ لى بداسة السجً ؤن جبلٖ  للمداٍ٘حن واآلاذًٍش ذ ِو الذخى٥ فى السجىن ال٣ائىت فى دوائش بخخفاـهم فى ١ل ٜو

 اآلاالخٍاث التى ًذوهىنها بلى معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن. 

 85مادة 
ذ للخدُٝٞ مً:   للىائب الّام وو٠الئه فى دوائش اخخفاـهم خٞ الذخى٥ فى حمُْ ؤما٠ً السجً فى ؤي ٜو

شاساث املخا٠م ًجشي جىُٙزها ِلى الىحه اآلابحن  .1 اض ى الخدُٝٞ فى الٝماًا التى ًىذب لخدُٝٝها ٜو ؤن ؤوامش الىُابت ٜو

 ٘حها. 

 ؤهه ال ًىحذ شخق مسجىن بٕحر وحه ٜاهىوى  .2

 ِذم حؽُٕل لم ًٝض ى الخ٢م الفادس لذه بدؽُٕله ُ٘ما ِذا �خىا٥ اآلابِىت فى الٝاهىن.  .3

 ن ًِ الٙئت �خشي ومّاملتهم اآلاّاملت اآلاٝشسة لٙئتهم . ِض٥ ١ل ٘ئه مً اآلاسجىهح .4

لى الّمىم مشاِاه ما جٝض ى به الٝىاهحن واللىائذ  .5 ٝت مىخٍمت. ِو ؤن السجالث اآلاٙشولت وبًٝا للٝاهىن معخّملت بىٍش

دق السجالث و�وساٛ ال ٝمائُت واجخار ما ًشوهه الصما بؽإن ما ًْٝ مً مخالٙاث. ولهم ٜبى٥ ؼ٣اوي اآلاسجىهحن ٘و

لى مإمىس السجً ؤن ًىا٘حهم بجمُْ ما ًىلبىهه مً البُاهاث الخاـت باآلاهمت  للخدُٝٞ مً مىابٝتها للىمارج اآلاٝشسة. ِو

  اآلاى١ى٥ الحهم الُٝام بها. 

 86مادة 

ذ فى السجىن ال٣ائىه فى  ماه الخدُٝٞ خٞ الذخى٥ فى ١ل ٜو لشئظاء وو٠الء مدا٠م �ظخئىاٗ واملخا٠م الابخذائُت ٜو

لى بداسة السجً ؤن  دوائش بخخفاؿ املخا٠م التى ٌّملىن بها. ولشئِغ وو٠ُل مد٢مت الىٝن خٞ الذخى٥ فى حمُْ السجىن. ِو

  صٍش. جبلٖ اآلاالخٍاث التى ًذوهىنها بلى معاِذ الى 
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 87مادة 

ت لذ اآلاسجىهحن فى الاخىا٥ ًجىص للعاحىحن ولشحا٥ الخَٙ اآلا٣لٙحن خشاظت اآلاسجىهحن ؤن ٌعخّملىا اظلختهم الى اٍس

 جُت : �

 لذ ؤي هجىم او ؤًه مٝاومت مصخىبت بةظخمّا٥ الٝىة ارا لم ٢ًً فى مٝذوسهم ـذها بىظائل اخشي.  .1
ؤخشي وفى هزه الخالت ًخّحن ؤن ٣ًىن بوالٛ ؤو٥ ُِاس هاسي فى الٙماء مىْ ٘شاس مسجىن برا لم ًم٢ً مىّه بىظائل  .2

٘ةرا اظخمش اآلاسجىن ِلى مداولخه الٙشاس بّذ هزا الاهزاس حاص لألشخاؿ اآلا٣لٙحن بدشاظخه ان ًىلٝىا الىاس فى اججاة 
  ظاٜه. 

 88مادة 

ىذما ًبرخىهه للّمل خاسحها ب  لى ما هق ِلُه فى مادة العابٝت. ًجب ان ًيبه اآلاسجىهىن ِىذ دخىلهم السجً ِو

 89مادة 

لُه ؤن  –١ةحشاء جدٍٙى  –آلاإمىس السجً ؤن ًإمش  ْ مىه هُاج او حّذ ؼذًذ ِو بخ٢بُل اآلاسجىن بدذًذ �ًذي برا ٜو

ْ �مش ٘ىسًا بلى معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن. وال ًجىص ؤن ججاوص مذة الخ٢بُل    ظاِت.  72ً٘ش

 91مادة 

ىس السجً ؤن ًإمش بخ٢بُل املخبىط اخخُاوًُا بدذدًذ �سحل برا خاو٥ الهشب او برا خُٚ هشبه و١ان لهزا ًجىص آلاإم

جىص للىُابت الّامت ؤو  لُه ببآل رل٤ ٘ىسًا الى الىُابت الّامت او ٜاض ى الخدُٝٞ خعب �خىا٥. ٍو الخٗى ؤظباب مّٝىلت ِو

ْ الخ٢بُل بالخذًذ ارا ْ  لٝاض ى الخدُٝٞ ان ًإمش ب٘ش جىص للىُابت الّامت او لٝاض ى الخدُٝٞ ؤن ًإمش ب٘ش لم ًش ما ًٝخمُه. ٍو

لُه  جىص آلاإمىس السجً ؤن ًإمش بُٝذ اآلاسجىن بدذًذ �سحل فى مثل الخاالث العابٝت ِو الخ٢بُل بالخذًذ ارا لم ًش ما ًٝخمُه. ٍو

 ان ًبلٖ رل٤ ٘ىسًا الى معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن. 

 91مادة 

  ًجب ان ًُٝذ ١ل ؤمش بالخ٢بُل بالخذًذ فى سجل ًىمُت خىادر السجً مْ بُان ؤظباب رل٤. 

 مكرر  91مادة 

خه ِلى وحه فى ٔحر السجىن  ٚ ِام ؤو م٣لٚ بخذمت ِامت ؤودُ او ؤمش بةًذاُ مً حعلب خٍش ٌّاٜب بالخبغ ١ل مٌى

  ن. و�ما٠ً اآلابِىت فى اآلاادجحن �ولى و�ولى م٢شس مً هزا الٝاهى 

 92مادة 

ّاٜب بالخبغ مذة ال جٝل ًِ ؼهش وبٕشامت ال  ٌُ مْ ِذم �خال٥ بإًت ِٝىبت ؤؼذ مىفىؿ ِلحها فى ؤي ٜاهىن اخش 

ذ ِلى خمعت الالٚ حىُت ؤو بإخذي هاجحن الّٝىباجحن:   جٝل ًِ ؤلٚ حىُت وال جٍض

ٍٝت ١اهذ ؼِئًا مً �ؼُاء ِلى ١ل شخق ؤدخل او خاو٥ ؤن ًذخل فى السجً ؤو فى ؤخذ مّع٢شاث السجىن بإًت وش  .1
 خالٗ الٝىاهحن واللىائذ اآلاىٍمت للسجىن. 

 ١ل شخق ؤدخل فى السجً او اآلاّع٢شاث او اخشج مىه سظائل ِلى خالٗ الىٍام اآلاٝشس فى السجً بالٝىاهحن واللىائذ.  .2
ًا آلاسجىن مد٣ىم ِلُه او مدبىط اخخُاوًُا ؤزىاء هٝله مً حهت  .3  ؤلى ؤخشي ١ل شخق ؤِىى ؼِئًا ممىِى
ىمًا  .4 ُٙخه ظىاء ١ان رل٤ خًُُٝٝا ؤو مِض ت معخٕاًل فى رل٤ ظلىاث ٌو ١ل شخق ؤجفل بزوي اآلاسجىن آلاىده مٍض

 بٝفذ الخفى٥ ِلى مىّٙت لىٙعه ؤو لٕحره. 
اًتهم، وفى حمُْ �خىا٥ ًد٢م  .5 مت مً ؤخذ اآلا٣لٙحن بدشاظت اآلاسجىهحن ؤو ِس ّذ الجٍش وجماِٚ الّٝىبت برا ٜو

ُٙتبالّض٥ مً   . (184)الٌى
  

                                                           
م  (   184) ًٝا لٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس م  2015لعىت  106جم الخّذًل ٘و  السجىن بؽإن جىٍُم  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

 93مادة 

  ًجب ان ٌّلٞ فى مدل ٌاهش ِلى الباب الخاسجى ل٣ل سجً هق اآلاادة العابٝت. 

 94مادة 

خًا  لىصٍش الذاخلُت ان ًخفق م٣اهًا فى السجً الّمىمى لٝبى٥ �حاهب الزًً ًإمش بذجض مً ًشي ببّاده مجهم مٜا

م  ّاملىن  1952لعىت  74بالخىبُٞ ألخ٣ام اآلاشظىم بٝاهىن ٜس فى ؼإن حىاصاث العٙش وبٜامت �حاهب والٝىاهحن اآلاّذلت له. َو

  التى ًٝشسها وصٍش الذاخلُت. ’ اآلاّامل

 95ادة م

ت خالّت للىٍام اآلاٝشس لها خالًُا الى ؤن ًخم بلخاٜها بمفلخه السجىن.   جٍل السجىن اآلاش٠ٍض

 96مادة 

م   1950لعىت  150ًلغى الباب الشابْ مً ال٢خاب الفادس به ٜاهىن الاحشاءاث الجىائُت ٜس

 97مادة 

م  م بالئدت السجىن والٝىاهحن اآلاّ 1949لعىت  180ًلغى اآلاشظىم بٝاهىن ٜس لعىت  21ذله له واآلاشظىم بٝاهىن ٜس

  1954لعىت  636بؽإن املخ٣ىم ِلحهم فى حشائم الصخا٘ت اآلاّذ٥ بالٝاهىن لعىه  1936

 98مادة 

خ وؽشه. ولىصٍش الذاخلُت اـذاس الالئدت  ّمل به مً جاٍس ٣ىن له ٜىة الٝاهىن َو ذ الشظمُت ٍو ًيؽش هزا الٝشاس فى الجٍش

بفم هزا الٝش  ىٙز ٠ٝاهىن مً ٜىاهُجها. ـذس بشئاظت الجمهىسٍت فى الذاخلُت له. ٍو )  1376سبُْ �خش ظىت  26اس بخاجم الذولت ٍو

مبر ظىت  29  (.  1956ه٘ى
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 87مادة 

ت لذ اآلاسجىهحن فى الاخىا٥ ًجىص للعاحىحن ولشحا٥ الخَٙ اآلا٣لٙحن خشاظت اآلاسجىهحن ؤن ٌعخّملىا اظلختهم الى اٍس

 جُت : �

 لذ ؤي هجىم او ؤًه مٝاومت مصخىبت بةظخمّا٥ الٝىة ارا لم ٢ًً فى مٝذوسهم ـذها بىظائل اخشي.  .1
ؤخشي وفى هزه الخالت ًخّحن ؤن ٣ًىن بوالٛ ؤو٥ ُِاس هاسي فى الٙماء مىْ ٘شاس مسجىن برا لم ًم٢ً مىّه بىظائل  .2

٘ةرا اظخمش اآلاسجىن ِلى مداولخه الٙشاس بّذ هزا الاهزاس حاص لألشخاؿ اآلا٣لٙحن بدشاظخه ان ًىلٝىا الىاس فى اججاة 
  ظاٜه. 

 88مادة 

ىذما ًبرخىهه للّمل خاسحها ب  لى ما هق ِلُه فى مادة العابٝت. ًجب ان ًيبه اآلاسجىهىن ِىذ دخىلهم السجً ِو

 89مادة 

لُه ؤن  –١ةحشاء جدٍٙى  –آلاإمىس السجً ؤن ًإمش  ْ مىه هُاج او حّذ ؼذًذ ِو بخ٢بُل اآلاسجىن بدذًذ �ًذي برا ٜو

ْ �مش ٘ىسًا بلى معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن. وال ًجىص ؤن ججاوص مذة الخ٢بُل    ظاِت.  72ً٘ش

 91مادة 

ىس السجً ؤن ًإمش بخ٢بُل املخبىط اخخُاوًُا بدذدًذ �سحل برا خاو٥ الهشب او برا خُٚ هشبه و١ان لهزا ًجىص آلاإم

جىص للىُابت الّامت ؤو  لُه ببآل رل٤ ٘ىسًا الى الىُابت الّامت او ٜاض ى الخدُٝٞ خعب �خىا٥. ٍو الخٗى ؤظباب مّٝىلت ِو

ْ الخ٢بُل بالخذًذ ارا ْ  لٝاض ى الخدُٝٞ ان ًإمش ب٘ش جىص للىُابت الّامت او لٝاض ى الخدُٝٞ ؤن ًإمش ب٘ش لم ًش ما ًٝخمُه. ٍو

لُه  جىص آلاإمىس السجً ؤن ًإمش بُٝذ اآلاسجىن بدذًذ �سحل فى مثل الخاالث العابٝت ِو الخ٢بُل بالخذًذ ارا لم ًش ما ًٝخمُه. ٍو

 ان ًبلٖ رل٤ ٘ىسًا الى معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن. 

 91مادة 

  ًجب ان ًُٝذ ١ل ؤمش بالخ٢بُل بالخذًذ فى سجل ًىمُت خىادر السجً مْ بُان ؤظباب رل٤. 

 مكرر  91مادة 

خه ِلى وحه فى ٔحر السجىن  ٚ ِام ؤو م٣لٚ بخذمت ِامت ؤودُ او ؤمش بةًذاُ مً حعلب خٍش ٌّاٜب بالخبغ ١ل مٌى

  ن. و�ما٠ً اآلابِىت فى اآلاادجحن �ولى و�ولى م٢شس مً هزا الٝاهى 

 92مادة 

ّاٜب بالخبغ مذة ال جٝل ًِ ؼهش وبٕشامت ال  ٌُ مْ ِذم �خال٥ بإًت ِٝىبت ؤؼذ مىفىؿ ِلحها فى ؤي ٜاهىن اخش 

ذ ِلى خمعت الالٚ حىُت ؤو بإخذي هاجحن الّٝىباجحن:   جٝل ًِ ؤلٚ حىُت وال جٍض

ٍٝت ١اهذ ؼِئًا مً �ؼُاء ِلى ١ل شخق ؤدخل او خاو٥ ؤن ًذخل فى السجً ؤو فى ؤخذ مّع٢شاث السجىن بإًت وش  .1
 خالٗ الٝىاهحن واللىائذ اآلاىٍمت للسجىن. 

 ١ل شخق ؤدخل فى السجً او اآلاّع٢شاث او اخشج مىه سظائل ِلى خالٗ الىٍام اآلاٝشس فى السجً بالٝىاهحن واللىائذ.  .2
ًا آلاسجىن مد٣ىم ِلُه او مدبىط اخخُاوًُا ؤزىاء هٝله مً حهت  .3  ؤلى ؤخشي ١ل شخق ؤِىى ؼِئًا ممىِى
ىمًا  .4 ُٙخه ظىاء ١ان رل٤ خًُُٝٝا ؤو مِض ت معخٕاًل فى رل٤ ظلىاث ٌو ١ل شخق ؤجفل بزوي اآلاسجىن آلاىده مٍض

 بٝفذ الخفى٥ ِلى مىّٙت لىٙعه ؤو لٕحره. 
اًتهم، وفى حمُْ �خىا٥ ًد٢م  .5 مت مً ؤخذ اآلا٣لٙحن بدشاظت اآلاسجىهحن ؤو ِس ّذ الجٍش وجماِٚ الّٝىبت برا ٜو

ُٙتبالّض٥ مً   . (184)الٌى
  

                                                           
م  (   184) ًٝا لٝشاس سئِغ الجمهىسٍت ٜس م  2015لعىت  106جم الخّذًل ٘و  السجىن بؽإن جىٍُم  1956لعىت  396بخّذًل بّن ؤخ٣ام الٝاهىن ٜس

 93مادة 

  ًجب ان ٌّلٞ فى مدل ٌاهش ِلى الباب الخاسجى ل٣ل سجً هق اآلاادة العابٝت. 

 94مادة 

خًا  لىصٍش الذاخلُت ان ًخفق م٣اهًا فى السجً الّمىمى لٝبى٥ �حاهب الزًً ًإمش بذجض مً ًشي ببّاده مجهم مٜا

م  ّاملىن  1952لعىت  74بالخىبُٞ ألخ٣ام اآلاشظىم بٝاهىن ٜس فى ؼإن حىاصاث العٙش وبٜامت �حاهب والٝىاهحن اآلاّذلت له. َو

  التى ًٝشسها وصٍش الذاخلُت. ’ اآلاّامل

 95ادة م

ت خالّت للىٍام اآلاٝشس لها خالًُا الى ؤن ًخم بلخاٜها بمفلخه السجىن.   جٍل السجىن اآلاش٠ٍض

 96مادة 

م   1950لعىت  150ًلغى الباب الشابْ مً ال٢خاب الفادس به ٜاهىن الاحشاءاث الجىائُت ٜس

 97مادة 

م  م بالئدت السجىن والٝىاهحن اآلاّ 1949لعىت  180ًلغى اآلاشظىم بٝاهىن ٜس لعىت  21ذله له واآلاشظىم بٝاهىن ٜس

  1954لعىت  636بؽإن املخ٣ىم ِلحهم فى حشائم الصخا٘ت اآلاّذ٥ بالٝاهىن لعىه  1936

 98مادة 

خ وؽشه. ولىصٍش الذاخلُت اـذاس الالئدت  ّمل به مً جاٍس ٣ىن له ٜىة الٝاهىن َو ذ الشظمُت ٍو ًيؽش هزا الٝشاس فى الجٍش

بفم هزا الٝش  ىٙز ٠ٝاهىن مً ٜىاهُجها. ـذس بشئاظت الجمهىسٍت فى الذاخلُت له. ٍو )  1376سبُْ �خش ظىت  26اس بخاجم الذولت ٍو

مبر ظىت  29  (.  1956ه٘ى
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اللائ   (185)ئ 
 

ش الذاخلُت  ؛هائب سئِغ الجمهىسٍت ووٍص

م بّذ �واُل ِلى الٝاهىن   ؛فى ؼإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396ٜس

 ؛وبّذ مىا٘ٝت وصٍش الّذ٥

 ؛وبىاء ِلى ما ؤسجأه مجلغ الذولت

 ٜشس:

ذة الشظمُت.  - 1مادة  جيؽش الالئدت الذاخلُت اآلاشا٘ٝت فى الجٍش

 ِلى معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن جىُٙز هزا الٝشاس.  -2مادة 

شًا فى   (. 1961دٌعمبر  16) 1381سحب  8جدٍش

 

ول
صل الا   الف 

ي ي ىج  وسج 
ل
ل ا ح 

ؼ  ش   ج 
 1مادة 

ًجب حؽُٕل ١ل مد٣ىم ِلُه بالسجً اآلاؽذد ؤو اآلاابذ ؤو الخبغ مْ الؽٕل فى خذماث السجً الذاخلُت ؤو ٔحرهم 

ثبذ ب٢ؽٚ ؤخىا٥ وجز٠شة اآلاسجىن الّمل ٌّحن �ؼخٕا٥ به.   ما لم ًإمش وبِب السجً بٕحر رل٤ ٍو

 2مادة 

جىص ؤِٙائهم مً  هم، ٍو ما٥ اآلاخّلٝت بدىٍُٚ ٔ٘ش ٣ًلٚ املخ٣ىم ِلُه بالخبغ البعُي واملخبىط ؤخُخاوًُا باأِل

بىا فى رل٤ مْ ؤخز  ما٥ برا ٔس جىص حؽُٕلهم داخل السجً فى ٔحر جل٤ ِ� ت ؤو صخُت جذون بسجل اآلاسجىن ٍو رل٤ ألظباب بداٍس

٣ىن لهم الخٞ فى ؤخخ  ُاس هُى الّمل الزي ًباؼشوهه فى خذود هٍام السجً. بٜشاس ٠خابى مجهم بزل٤، ٍو

 3مادة 

ت ؤخشي جمذ بفلت بلحها. ؤما املخبىط  بخذيبرا ١ان املخ٣ىم ِلُه را مهاسة ٘ىُت فى  الفىاِاث ٌؽٕل بها وباًت خ٘ش

 اخخُاوًُا ُ٘جىص اآلاسر له بمضاولت مهىخه لخعابه. 

 4مادة 

 ال ٌؽخٕل املخ٣ىم ِلحهً بال داخل السجً فى �ؼٕا٥ التى جخٙٞ ووبُّت اآلاشؤة. 

 5مادة 

 ال ًجىص حؽُٕل اآلاسجىهحن اآلاشض ى فى ججهحز اآلاىاد الٕزائُت ؤو اآلافابحن بإمشاك مّذًت. 

 6مادة 

مً خلىهم مً  ًجب ٘دق حمُْ اآلاسجىهحن الزًً ٌؽخٕلىن فى ججهحز اآلاىاد الٕزائُت وهٝلها وجىصَّها للخإ٠ذ

 الاؤمشاك التى جثبذ هدُجت الٙدق فى الخز٠شة اآلاسجىن و٠ؽٚ ؤخىا٥ ؤو ؤمش الخىُٙز. 

  

                                                           
ت الّذد    185 )) ائْ اآلافٍش  1961-12-28مدلٞ فى  103وؽش بالٜى

 7مادة 

ما٥ الىٍا٘ت فى ؤي ِمل ًخفل بٕزاء اآلاسجىهحن ؤو مُاة الؽشب ؤو �دواث  ال ًجىص حؽُٕل اآلاسجىهحن اآلاُّىحن أِل

 الخاـت بزل٤. 

ى
ان  صل الح   الف 

ي ي ىج  وسج 
ل
ىر ا خ   

 ا
 8مادة 

عخدٞ ِجها ؤحش بٝشاس مً معاِذ الىصٍش لٝىاُ مصخت السجىن  ما٥ التى ٣ًلٚ بها اآلاسجىن َو  . 186جدذد ِ�

 9مادة 
ٌؽ٣ل فى ١ل سجً بٝشاس مً معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن لجىت بشئاظت مإمىس السجً ؤو مً ًىِبه مً 

جىص  ؤن ًىمم بلى اللجىت مً ًشي الظخّاهت بخبرتهم، لباه السجً، ووبِب وؤخفائى بحخماعى ومهىذط ؤو مؽٗش ٘نى، ٍو

ذسجه وخالخه الصخُت والاحخماُِت  وجخخق اللجىت بخدذًذ الّمل الزي ًىاظب ١ل مسجىن مشاِاة خبرجه واظخّذاده ومُىله ٜو

ب مً ؤحلها ومذة الّٝىبت.  مت التى ِٜى  وهُى الجٍش

 11مادة 
  (187)ملٕاه 

 11مادة 
 ٌعخدٞ اآلاسجىن ؤحشًا ٜذسه ظبّت حىحهاث، لخذ ؤدوى مً ِمله الُىمى. 

جىص مىذ اآلاسجىن ؤحشًا ؤِلى، مٝابل ُٜامه بإِما٥ ٘ىُت ممخاصة ؤو جدُٝٝه حجم بهخاج ؤ٠بر، ورل٤ بىاء ِلى ولب  ٍو

 لٝىاُ مفلخت السجىن.  مإمىس السجً، ومىا٘ٝت مً اللجىت اآلاؽاس بلحها فى اآلاادة الخاظّت، وبّذ اِخماد معاِذ الىصٍش

 12مادة 
ٝه.   ًجىص ؤن ًجمْ اآلاسجىن بحن �حش اآلاٝشس وؤي ؤحش ؤو م٣ا٘إة ؤخشي مً ؤِما٥ ٣ًلٚ بها داخل السجً ؤو ًِ وٍش

 وال ًفٗش للمسجىن ؤحش ًِ �ًام التى ال ًادي ٘حها ِماًل وال ًِ �ًام التى ًٝل ٘حها بهخاحه ًِ مّذ٥ �هخاج اآلاٝشس. 

فٗش ل  لمسجىن �حش الُىمى اآلاٝشس للمسجىن خال٥ مذة ِالحه مً بـابت ؤو مشك بعبب الّمل. ٍو

  13مادة 
ًجشي الخىاوب بحن اآلاسجىهحن الٝائمحن بالّمل والضائذًً ِلى خاحخه متى حعاوث اآلاهاساث بال برا دِذ خاحت الّمل بلى 

 الاظخّاهت بمسجىن مُّىحن مً روي اآلاهاسة الٙىُت الخاـت. 

 14 مادة
شاك �جُت:   ًجىص للمسجىن ؤن ًخفٗش فى هفٚ �حش اآلاعخدٞ له فى ٔ�

ىاٗ اآلاعمىح ببُّها فى السجً.  )ؤ(   الخفى٥ ِلى ما ًدخاحه مً ـ�

 معاِذة ؤظشجه  )ب(

 ؤما با�ى ما ٌعخدٝه مً ؤحش ُ٘فٗش له ِىذ �٘شاج ِىه. 

ب اآلاسجىن فى ججاوص اليعبت اآلاعمىح له بالخفٗش  ًٝا وبرا ٔس ٘حها ٌّشك �مش ِلى مإمىس السجً لُإمش بما ًشاه ٘و

 لٍشوٗ ١ل خالت. 

  
                                                           

ممم  (   186)  106جممم اظممدبذا٥ ِبمماسة عمممذًش ِممام السممجىنع بعمعمماِذ الممىصٍش لٝىمماُ مفمملخت السممجىنع اًىممما وسدث فممى هممزا الٝمماهىن بٝممشاس سئممِغ الجمهىسٍممت ٜس
ممم  2015لعممىت  جىٍممُم السممجىن. بالخممالى خُممث ؤن الالئدممت الذاخلُممت للسممجىن جىُٙزًممت، ٘ ممى بؽممإن  1956لعممىت  396بخّممذًل بّممن ؤخ٣ممام الٝمماهىن ٜس

 جىبٞ ما ًىسد فى الٝاهىن، حعدبذ٥ الّباسة فى الالئدت اًمًا اًىما وسدث
م  (   187) م  10اآلاادة ٜس  1979لعىت  487ؤلُٕذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
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ش الذاخلُت  ؛هائب سئِغ الجمهىسٍت ووٍص

م بّذ �واُل ِلى الٝاهىن   ؛فى ؼإن جىٍُم السجىن  1956لعىت  396ٜس

 ؛وبّذ مىا٘ٝت وصٍش الّذ٥

 ؛وبىاء ِلى ما ؤسجأه مجلغ الذولت

 ٜشس:

ذة الشظمُت.  - 1مادة  جيؽش الالئدت الذاخلُت اآلاشا٘ٝت فى الجٍش

 ِلى معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن جىُٙز هزا الٝشاس.  -2مادة 

شًا فى   (. 1961دٌعمبر  16) 1381سحب  8جدٍش

 

ول
صل الا   الف 

ي ي ىج  وسج 
ل
ل ا ح 

ؼ  ش   ج 
 1مادة 

ًجب حؽُٕل ١ل مد٣ىم ِلُه بالسجً اآلاؽذد ؤو اآلاابذ ؤو الخبغ مْ الؽٕل فى خذماث السجً الذاخلُت ؤو ٔحرهم 

ثبذ ب٢ؽٚ ؤخىا٥ وجز٠شة اآلاسجىن الّمل ٌّحن �ؼخٕا٥ به.   ما لم ًإمش وبِب السجً بٕحر رل٤ ٍو

 2مادة 

جىص ؤِٙائهم مً  هم، ٍو ما٥ اآلاخّلٝت بدىٍُٚ ٔ٘ش ٣ًلٚ املخ٣ىم ِلُه بالخبغ البعُي واملخبىط ؤخُخاوًُا باأِل

بىا فى رل٤ مْ ؤخز  ما٥ برا ٔس جىص حؽُٕلهم داخل السجً فى ٔحر جل٤ ِ� ت ؤو صخُت جذون بسجل اآلاسجىن ٍو رل٤ ألظباب بداٍس

٣ىن لهم الخٞ فى ؤخخ  ُاس هُى الّمل الزي ًباؼشوهه فى خذود هٍام السجً. بٜشاس ٠خابى مجهم بزل٤، ٍو

 3مادة 

ت ؤخشي جمذ بفلت بلحها. ؤما املخبىط  بخذيبرا ١ان املخ٣ىم ِلُه را مهاسة ٘ىُت فى  الفىاِاث ٌؽٕل بها وباًت خ٘ش

 اخخُاوًُا ُ٘جىص اآلاسر له بمضاولت مهىخه لخعابه. 

 4مادة 

 ال ٌؽخٕل املخ٣ىم ِلحهً بال داخل السجً فى �ؼٕا٥ التى جخٙٞ ووبُّت اآلاشؤة. 

 5مادة 

 ال ًجىص حؽُٕل اآلاسجىهحن اآلاشض ى فى ججهحز اآلاىاد الٕزائُت ؤو اآلافابحن بإمشاك مّذًت. 

 6مادة 

مً خلىهم مً  ًجب ٘دق حمُْ اآلاسجىهحن الزًً ٌؽخٕلىن فى ججهحز اآلاىاد الٕزائُت وهٝلها وجىصَّها للخإ٠ذ

 الاؤمشاك التى جثبذ هدُجت الٙدق فى الخز٠شة اآلاسجىن و٠ؽٚ ؤخىا٥ ؤو ؤمش الخىُٙز. 

  

                                                           
ت الّذد    185 )) ائْ اآلافٍش  1961-12-28مدلٞ فى  103وؽش بالٜى

 7مادة 

ما٥ الىٍا٘ت فى ؤي ِمل ًخفل بٕزاء اآلاسجىهحن ؤو مُاة الؽشب ؤو �دواث  ال ًجىص حؽُٕل اآلاسجىهحن اآلاُّىحن أِل

 الخاـت بزل٤. 

ى
ان  صل الح   الف 

ي ي ىج  وسج 
ل
ىر ا خ   

 ا
 8مادة 

عخدٞ ِجها ؤحش بٝشاس مً معاِذ الىصٍش لٝىاُ مصخت السجىن  ما٥ التى ٣ًلٚ بها اآلاسجىن َو  . 186جدذد ِ�

 9مادة 
ٌؽ٣ل فى ١ل سجً بٝشاس مً معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن لجىت بشئاظت مإمىس السجً ؤو مً ًىِبه مً 

جىص  ؤن ًىمم بلى اللجىت مً ًشي الظخّاهت بخبرتهم، لباه السجً، ووبِب وؤخفائى بحخماعى ومهىذط ؤو مؽٗش ٘نى، ٍو

ذسجه وخالخه الصخُت والاحخماُِت  وجخخق اللجىت بخدذًذ الّمل الزي ًىاظب ١ل مسجىن مشاِاة خبرجه واظخّذاده ومُىله ٜو

ب مً ؤحلها ومذة الّٝىبت.  مت التى ِٜى  وهُى الجٍش

 11مادة 
  (187)ملٕاه 

 11مادة 
 ٌعخدٞ اآلاسجىن ؤحشًا ٜذسه ظبّت حىحهاث، لخذ ؤدوى مً ِمله الُىمى. 

جىص مىذ اآلاسجىن ؤحشًا ؤِلى، مٝابل ُٜامه بإِما٥ ٘ىُت ممخاصة ؤو جدُٝٝه حجم بهخاج ؤ٠بر، ورل٤ بىاء ِلى ولب  ٍو

 لٝىاُ مفلخت السجىن.  مإمىس السجً، ومىا٘ٝت مً اللجىت اآلاؽاس بلحها فى اآلاادة الخاظّت، وبّذ اِخماد معاِذ الىصٍش

 12مادة 
ٝه.   ًجىص ؤن ًجمْ اآلاسجىن بحن �حش اآلاٝشس وؤي ؤحش ؤو م٣ا٘إة ؤخشي مً ؤِما٥ ٣ًلٚ بها داخل السجً ؤو ًِ وٍش

 وال ًفٗش للمسجىن ؤحش ًِ �ًام التى ال ًادي ٘حها ِماًل وال ًِ �ًام التى ًٝل ٘حها بهخاحه ًِ مّذ٥ �هخاج اآلاٝشس. 

فٗش ل  لمسجىن �حش الُىمى اآلاٝشس للمسجىن خال٥ مذة ِالحه مً بـابت ؤو مشك بعبب الّمل. ٍو

  13مادة 
ًجشي الخىاوب بحن اآلاسجىهحن الٝائمحن بالّمل والضائذًً ِلى خاحخه متى حعاوث اآلاهاساث بال برا دِذ خاحت الّمل بلى 

 الاظخّاهت بمسجىن مُّىحن مً روي اآلاهاسة الٙىُت الخاـت. 

 14 مادة
شاك �جُت:   ًجىص للمسجىن ؤن ًخفٗش فى هفٚ �حش اآلاعخدٞ له فى ٔ�

ىاٗ اآلاعمىح ببُّها فى السجً.  )ؤ(   الخفى٥ ِلى ما ًدخاحه مً ـ�

 معاِذة ؤظشجه  )ب(

 ؤما با�ى ما ٌعخدٝه مً ؤحش ُ٘فٗش له ِىذ �٘شاج ِىه. 

ب اآلاسجىن فى ججاوص اليعبت اآلاعمىح له بالخفٗش  ًٝا وبرا ٔس ٘حها ٌّشك �مش ِلى مإمىس السجً لُإمش بما ًشاه ٘و

 لٍشوٗ ١ل خالت. 

  
                                                           

ممم  (   186)  106جممم اظممدبذا٥ ِبمماسة عمممذًش ِممام السممجىنع بعمعمماِذ الممىصٍش لٝىمماُ مفمملخت السممجىنع اًىممما وسدث فممى هممزا الٝمماهىن بٝممشاس سئممِغ الجمهىسٍممت ٜس
ممم  2015لعممىت  جىٍممُم السممجىن. بالخممالى خُممث ؤن الالئدممت الذاخلُممت للسممجىن جىُٙزًممت، ٘ ممى بؽممإن  1956لعممىت  396بخّممذًل بّممن ؤخ٣ممام الٝمماهىن ٜس

 جىبٞ ما ًىسد فى الٝاهىن، حعدبذ٥ الّباسة فى الالئدت اًمًا اًىما وسدث
م  (   187) م  10اآلاادة ٜس  1979لعىت  487ؤلُٕذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
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 15مادة 

ع مً الٝاهىن( واملخبىظحن اخخُاوًُا ؤن 30ًجىص للمد٣ىم ِلحهم )ِذا اآلاىفىؿ ِلحهم فى الٙٝشة �خحرة مً اآلاادة ع

اث ٘شأهم.   ٌعخدمشوا ِلى هٙٝتهم ما ٌؽإون مً ال٢خب والصخٙت واملجالث اآلافشح بخذاولها لإلواُل ِلحها فى ؤٜو

لى بداسة السجً ؤن جىلْ ِلى ما ٌعخدمشه اآلاسجى  هىن مً ٠خب وصخٚ ومجالث وال حعلمها لهم بال بّذ الخإ٠ذ ِو

ُْ ِلحها بما ًُٙذ رل٤ وخخمها بخاجم  مً خلىها مما ًخالٚ الىٍام ؤو ًثحر الؽّىس ؤو الخىاط ؤو ًخل باألمً والُّٝذة والخٜى

 اللُمان ؤو السجً. 

 ٘ةرا ١اهذ مما ًدٍش وبّه ووؽشه جخىش الجهاث املخخفت ومفلخت السجىن. 

 مكرر  15ة ماد
ٌّمل ٜىاُ مفلخت السجىن ِلى جِعحر ظبل ووظائل حّلُم اآلاسجىهحن بما ال ًخّاسك مْ ؤخ٣ام الخُٙز الّٝابى 

 ومٝخمُاث �مً الّام. 

 16مادة 
ًخفق ل٣ل مسجىن سجل ًخممً بدثًا ؼاماًل ًِ خالخه مً الىىاحى �حخماُِت والىٙعُت وما ًىشؤ ِلُه مً 

 جدعً ؤو اهخ٣اط. 

سجل ت جامت.  َو ت هزه �بدار ظٍش  هزا البدث و٠زا ؤبدار الخدبْ فى اظخماساث خاـت مْ مشاِاة الاخخٙاً بعٍش

 17مادة 
٣ىن معااًل ًِ جيعُٞ الّمل الاحخماعى  ًخىلى سئاظت الخذمت �حخماُِت بالسجً ؤٜذم �خفائُحن �حخماُِحن ٍو

ب ولبت ووالباث اآلاّاهذ وا بهم ، ٠ما ًجىص ُٜامه ببّن و�ؼشاٗ ِلُه، و٠زل٤ جذٍس ل٣لُاث الزًً جفشح مفلخت السجىن بخذٍس

 ؤِما٥ �خفائى �حخماعى ِلى خعب خاحت الّمل بالسجً ووبُّخه. 

 18مادة 
 ًٝعم الّمل بحن �خفائُحن �حخماُِحن فى السجً ِلى الىدى �حى: 

 )ؤ( ؤخفائى ؤحخماعى ؤو ؤ٠ثر لبدث الخاالث

 لّمل مْ الجماِاث )ب( ؤخفائى بحخماعى ل

ٞ �جفا٥ بالهُئاث واآلااظعاث املخخلٙت اًت الخاسحُت ًِ وٍش  )ج( ؤخفائى بحخماعى للِش

 19مادة 
ت مُّىت.   ًٝعم اآلاسجىهىن ِلى �خفائُحن الاحخماُِحن اآلا٣لٙحن ببدث الخاالث بدُث ًخخق ١ل مجهم بمجمِى

 21مادة 
 ًخخق �خفائى الىٙ��ى بالسجً بما ًإحى: 

 شخفُت اآلاسجىن دساظت ١املت دساظت .1

ذساجه املخخلٙت  .2  ُٜاط ر١ائه ٜو

ت مُىله وبججاهاجه وال٢ؽٚ ًِ الىىاحى الاهّٙالُت واآلاضاحُت ِىذه  .3  مّ٘ش

 سظم ظُاظت لخىت اآلاّاملت والّالج والخىحُه بما ٘حها الخىحُه للىاخُت اآلاهىُت التى ًفلر لها اآلاسجىن.  .4

 21مادة 

ًجب ؤن ٣ًىن الىاَِ ملمًا بالىٍام الٝائم بالسجىن بما ًم٢ىه مً ؤداء سظالخه ِلى الىحه �٠مل واآلاؽاس٠ت الشوخُت 

ت مْ بداسة السجً فى مّالجت هٙىط الجزالء.   وال٢ٍٙش

 

 22مادة 
ذم �ظخٝامت بارال حهذه فى بـالخه وتهزًبه.   ِلى الىاَِ ؤن ًضوس ١ل مسجىن ٌٕلب ِلُه الؽزور ِو

 23مادة 
 . ت بلى الىاَِ مشة ِلى �ٜل فى �ظبُى اث بدُث ١ل مجمِى َ بلى مجمِى  ًٝعم اآلاسجىهىن فى دسوط الِى

غ صل الراب   الف 
ي ي ىج  وسج 

ل
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دلى ث  والصي  ح   الظح 

 24مادة 
اًتهم مً �مشاك  لى �خق ٜو وبِب السجً معئى٥ ًِ �حشاءاث الصخُت التى ج٢ٙل ظالمت صخت اآلاسجىهحن ِو

ىابش الىىم  زًت واآلاالبغ واآلاٙشوؼاث املخخفت للمسجىهحن، و٠ٙاًتهم ومالخٍت هٍا٘ت الىسػ ِو الىبائُت ومشاٜبت ـالخُت ٔ�

 وحمُْ ؤم٢ىت السجً. 

 25مادة 
برا حُٕب وبِب السجً، ًخىش مإمىس السجً مفلخت السجىن إلجخار الالصم هدى هذب ؤخذ ؤوباء وصاسة الصخت 

 مباؼشة فى �خىا٥ اآلاعخعجلت ِلى ؤن ًبلٖ رل٤ بلى مفلخت السجىن. 

 26مادة 
ث الشظمُت بال ًجب ِلى وبِب السجً ؤن ًخٙٝذه مشة ِلى �ٜل ًىمًُا وال ٣ًلٚ بالخمىس بلى السجً فى ؤًام الّىال 

 فى الخاالث الىاسئت اآلاعخعجلت. 

 27مادة 
ًجب ِلى الىبِب ؤن ٢ًؽٚ ِلى ١ل مسجىن ٘ىس بًذاِه السجً، ِلى بال ًخإخش رل٤ ِلى ـباح الُىم الخالى وؤن 

ُادة ١ل مسج ىن ٌؽ٣ى ًثبذ خالخه الصخُت والّمل الزي ٌعخىُْ الُٝام به، ٠ما ًجب ِلُه ُِادة اآلاسجىهحن اآلاشض ى ًىمًُا ِو

إمش بىٝل اآلاٍشن بلى معدؽٙى السجً، ٠ما ًجب ِلُه ؤن ًضوس ١ل مسجىن مدبىط خبعًا اهٙشادًًا ًىمًُا وؤن ٌّىد ١ل  اآلاشك، ٍو

 مسجىن مً ٔحر هاالء مشة فى �ظبُى ِلى �ٜل لُٝٚ ِلى خالخه مً خُث الصخت والىٍا٘ت. 

 28مادة 
اباث التى بهم ًجب ِلى الىبِب ؤن ًذون بىٙعه البُاهاث الخاـ ت بإِماس اآلاسجىهحن وخالتهم الصخُت وـ�

 والّاهاث و�مشاك اآلافابحن بها والّمل الالئق. 

 29مادة 
ًجب ِلى الىبِب ؤن ًبلٖ مإمىس السجً سؤًه ٠خابت فى ؼإن ولب ِض٥ ؤي مسجىن ًشي ؤهه مفاب بإي مشك مّذ ؤو 

لُه ؤن ًخخز الاخخُ  اواث الصخُت والىٜائُت آلاىْ اوؽاس ؤي مشك بحن اآلاسجىهحن. ٌؽدبه فى ؤهه مفاب بهزا اآلاشك، ِو

 31مادة 
ذ ألخش  ًجب ِلى الىبِب جىُّم اآلاسجىهحن ِىذ بًذاِهم السجً لذ الجذسي والخُٙىد وجىُّم اآلاعخخذمحن مً ٜو

 لذ الجذسي. 

 31مادة 

الخبغ الاهٙشادي ؤو فى الّمل ؤو برا جبحن للىبِب ؤن هىاٟ لشس ِلى صخت ؤي مسجىن مً حشاء اآلاذة التى ًٝمحها فى 

لى اآلاذًش ؤو اآلاإمىس  مً حشاء هُى الّمل راجه وحب ِلُه ؤن ًبلٖ مإمىس السجً ٠خابت بما ٌؽحر به مً وظائل لذسء هزا المشس ِو

 جىُٙز ما ٌؽحر به الىبِب. 
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 15مادة 

ع مً الٝاهىن( واملخبىظحن اخخُاوًُا ؤن 30ًجىص للمد٣ىم ِلحهم )ِذا اآلاىفىؿ ِلحهم فى الٙٝشة �خحرة مً اآلاادة ع

اث ٘شأهم.   ٌعخدمشوا ِلى هٙٝتهم ما ٌؽإون مً ال٢خب والصخٙت واملجالث اآلافشح بخذاولها لإلواُل ِلحها فى ؤٜو

لى بداسة السجً ؤن جىلْ ِلى ما ٌعخدمشه اآلاسجى  هىن مً ٠خب وصخٚ ومجالث وال حعلمها لهم بال بّذ الخإ٠ذ ِو

ُْ ِلحها بما ًُٙذ رل٤ وخخمها بخاجم  مً خلىها مما ًخالٚ الىٍام ؤو ًثحر الؽّىس ؤو الخىاط ؤو ًخل باألمً والُّٝذة والخٜى

 اللُمان ؤو السجً. 

 ٘ةرا ١اهذ مما ًدٍش وبّه ووؽشه جخىش الجهاث املخخفت ومفلخت السجىن. 

 مكرر  15ة ماد
ٌّمل ٜىاُ مفلخت السجىن ِلى جِعحر ظبل ووظائل حّلُم اآلاسجىهحن بما ال ًخّاسك مْ ؤخ٣ام الخُٙز الّٝابى 

 ومٝخمُاث �مً الّام. 

 16مادة 
ًخفق ل٣ل مسجىن سجل ًخممً بدثًا ؼاماًل ًِ خالخه مً الىىاحى �حخماُِت والىٙعُت وما ًىشؤ ِلُه مً 

 جدعً ؤو اهخ٣اط. 

سجل ت جامت.  َو ت هزه �بدار ظٍش  هزا البدث و٠زا ؤبدار الخدبْ فى اظخماساث خاـت مْ مشاِاة الاخخٙاً بعٍش

 17مادة 
٣ىن معااًل ًِ جيعُٞ الّمل الاحخماعى  ًخىلى سئاظت الخذمت �حخماُِت بالسجً ؤٜذم �خفائُحن �حخماُِحن ٍو

ب ولبت ووالباث اآلاّاهذ وا بهم ، ٠ما ًجىص ُٜامه ببّن و�ؼشاٗ ِلُه، و٠زل٤ جذٍس ل٣لُاث الزًً جفشح مفلخت السجىن بخذٍس

 ؤِما٥ �خفائى �حخماعى ِلى خعب خاحت الّمل بالسجً ووبُّخه. 

 18مادة 
 ًٝعم الّمل بحن �خفائُحن �حخماُِحن فى السجً ِلى الىدى �حى: 

 )ؤ( ؤخفائى ؤحخماعى ؤو ؤ٠ثر لبدث الخاالث

 لّمل مْ الجماِاث )ب( ؤخفائى بحخماعى ل

ٞ �جفا٥ بالهُئاث واآلااظعاث املخخلٙت اًت الخاسحُت ًِ وٍش  )ج( ؤخفائى بحخماعى للِش

 19مادة 
ت مُّىت.   ًٝعم اآلاسجىهىن ِلى �خفائُحن الاحخماُِحن اآلا٣لٙحن ببدث الخاالث بدُث ًخخق ١ل مجهم بمجمِى

 21مادة 
 ًخخق �خفائى الىٙ��ى بالسجً بما ًإحى: 

 شخفُت اآلاسجىن دساظت ١املت دساظت .1

ذساجه املخخلٙت  .2  ُٜاط ر١ائه ٜو

ت مُىله وبججاهاجه وال٢ؽٚ ًِ الىىاحى الاهّٙالُت واآلاضاحُت ِىذه  .3  مّ٘ش

 سظم ظُاظت لخىت اآلاّاملت والّالج والخىحُه بما ٘حها الخىحُه للىاخُت اآلاهىُت التى ًفلر لها اآلاسجىن.  .4

 21مادة 

ًجب ؤن ٣ًىن الىاَِ ملمًا بالىٍام الٝائم بالسجىن بما ًم٢ىه مً ؤداء سظالخه ِلى الىحه �٠مل واآلاؽاس٠ت الشوخُت 

ت مْ بداسة السجً فى مّالجت هٙىط الجزالء.   وال٢ٍٙش

 

 22مادة 
ذم �ظخٝامت بارال حهذه فى بـالخه وتهزًبه.   ِلى الىاَِ ؤن ًضوس ١ل مسجىن ٌٕلب ِلُه الؽزور ِو

 23مادة 
 . ت بلى الىاَِ مشة ِلى �ٜل فى �ظبُى اث بدُث ١ل مجمِى َ بلى مجمِى  ًٝعم اآلاسجىهىن فى دسوط الِى
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 24مادة 
اًتهم مً �مشاك  لى �خق ٜو وبِب السجً معئى٥ ًِ �حشاءاث الصخُت التى ج٢ٙل ظالمت صخت اآلاسجىهحن ِو

ىابش الىىم  زًت واآلاالبغ واآلاٙشوؼاث املخخفت للمسجىهحن، و٠ٙاًتهم ومالخٍت هٍا٘ت الىسػ ِو الىبائُت ومشاٜبت ـالخُت ٔ�

 وحمُْ ؤم٢ىت السجً. 

 25مادة 
برا حُٕب وبِب السجً، ًخىش مإمىس السجً مفلخت السجىن إلجخار الالصم هدى هذب ؤخذ ؤوباء وصاسة الصخت 

 مباؼشة فى �خىا٥ اآلاعخعجلت ِلى ؤن ًبلٖ رل٤ بلى مفلخت السجىن. 

 26مادة 
ث الشظمُت بال ًجب ِلى وبِب السجً ؤن ًخٙٝذه مشة ِلى �ٜل ًىمًُا وال ٣ًلٚ بالخمىس بلى السجً فى ؤًام الّىال 

 فى الخاالث الىاسئت اآلاعخعجلت. 

 27مادة 
ًجب ِلى الىبِب ؤن ٢ًؽٚ ِلى ١ل مسجىن ٘ىس بًذاِه السجً، ِلى بال ًخإخش رل٤ ِلى ـباح الُىم الخالى وؤن 

ُادة ١ل مسج ىن ٌؽ٣ى ًثبذ خالخه الصخُت والّمل الزي ٌعخىُْ الُٝام به، ٠ما ًجب ِلُه ُِادة اآلاسجىهحن اآلاشض ى ًىمًُا ِو

إمش بىٝل اآلاٍشن بلى معدؽٙى السجً، ٠ما ًجب ِلُه ؤن ًضوس ١ل مسجىن مدبىط خبعًا اهٙشادًًا ًىمًُا وؤن ٌّىد ١ل  اآلاشك، ٍو

 مسجىن مً ٔحر هاالء مشة فى �ظبُى ِلى �ٜل لُٝٚ ِلى خالخه مً خُث الصخت والىٍا٘ت. 

 28مادة 
اباث التى بهم ًجب ِلى الىبِب ؤن ًذون بىٙعه البُاهاث الخاـ ت بإِماس اآلاسجىهحن وخالتهم الصخُت وـ�

 والّاهاث و�مشاك اآلافابحن بها والّمل الالئق. 

 29مادة 
ًجب ِلى الىبِب ؤن ًبلٖ مإمىس السجً سؤًه ٠خابت فى ؼإن ولب ِض٥ ؤي مسجىن ًشي ؤهه مفاب بإي مشك مّذ ؤو 

لُه ؤن ًخخز الاخخُ  اواث الصخُت والىٜائُت آلاىْ اوؽاس ؤي مشك بحن اآلاسجىهحن. ٌؽدبه فى ؤهه مفاب بهزا اآلاشك، ِو

 31مادة 
ذ ألخش  ًجب ِلى الىبِب جىُّم اآلاسجىهحن ِىذ بًذاِهم السجً لذ الجذسي والخُٙىد وجىُّم اآلاعخخذمحن مً ٜو

 لذ الجذسي. 

 31مادة 

الخبغ الاهٙشادي ؤو فى الّمل ؤو برا جبحن للىبِب ؤن هىاٟ لشس ِلى صخت ؤي مسجىن مً حشاء اآلاذة التى ًٝمحها فى 

لى اآلاذًش ؤو اآلاإمىس  مً حشاء هُى الّمل راجه وحب ِلُه ؤن ًبلٖ مإمىس السجً ٠خابت بما ٌؽحر به مً وظائل لذسء هزا المشس ِو

 جىُٙز ما ٌؽحر به الىبِب. 
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 32مادة 

 ملٕاه. 

 33مادة 

ٞ ما ًجب ِلى مإمىس السجً جىُٙز ما ٌؽحر به وبِب السجً ُ٘ما بخخق  بخّذًل مّاملت ؤو ٔزاء مسجىن ٘و

 حعخذُِه خالخه الصخُت. 

ْ �مش بلى مذًش الٝعم الىبى بالسجىن  ُاث التى بهخ ى بلحها الىبِب، ً٘ش وبرا جدَٙ مإمىس السجً ِلى الخـى

 لدؽ٢ُل لجىت لىٍش ُ٘ما ٜشسه وبِب السجً. 

 34مادة 

اآلاسجىهحن الزًً ًلٕىا ظً العخحن لّشلهم ِلى مذًش الٝعم الىبى ًجب ِلى الىبِب ؤن ًبلٖ مإمىس اللُمان بإظماء 

خماد ظجهم جىوئت لىٝلهم بلى سجً ِمىمى  . (188)بالسجىن اِل

 35مادة 

ابت  ٞ بداسة السجً ؤو ؼاهذ ـ� شًا وبًُا ًِ بـابت ؤي مسجىن ظىاء ِشك ِلُه اآلاسجىن ًِ وٍش ًدشس الىبِب جٍٝش

 بىٙعه فى الُّادة ؤو ؤزىاء مشوسه ِلى اآلاسجىهحن. 

 36مادة 

ًجب ِلى الىبِب ؤن ٢ًؽٚ ِلى ١ل مسجىن ٜبل هٝله بلى سجً ؤخش، وال ًخم الىٝل ٜبل بٜشاس الىبِب بخلى 

لُه ؤن ٌؽحر بىظُلت الىٝل اآلاىاظبت ارا اظخذعى �مش رل٤. اآلاس  جىن مً ١ل مشك ًدى٥ دون هٝله ؤو ٌّشك خالخه للخىش، ِو

 37مادة 

برا لم جخىا٘ش ؤظباب ِالج مسجىن بمعدؽٙى السجً وسؤي وبِب السجً لشوسة ِالحه بمعدؽٙى خاسجى، وحب 

شًا بالى �داسة الىبُت بمفلخت  ْ جٍٝش شه ما جشاه. ِلُه ؤن ً٘ش  السجىن لخٍٝش

ًا للمداٍ٘ت ِلى صخت اآلاسجىن مْ  ؤما فى الخاالث الىاسئت ؤو اآلاعخعجلت ٘لىبِب السجً ؤن ًخخز ما ًشاه لشوٍس

ش وبى ِاحل مىه.   مىا٘اة اآلافلخت بخٍٝش

٤ وبرا سؤي الىبِب ؤن خالت اآلاٍشن حعخىحب ؤخز سؤي وبِب ؤخفائى وحب ِلُه اظدئزان مفلخت السجىن فى رل

ت التى جشد للمسجىن مً الخاسج برا سؤي  اخز �رن جلُٙىهًُا فى الخاالث اآلاعخعجلت، ولىبِب السجً ؤن ًإمش بٝبى٥ �دٍو ٍو

 . (189)لشوسة لزل٤

 38مادة 

لُه ؤن ًإمش بةسظاله بلى بخذي اآلاعدؽُٙاث الخاسحُت برا  ًجب ِلى الىبِب ال٢ؽٚ ِلى اآلاسجىن ٜبل �٘شاج ِىه ِو

ه ؤو ؤـذٜائه ٘ةرا اؼدبه الىبِب فى بـابت اآلاٙشج ِىه بمشك سؤي ؤهه فى خ احت بلى ِالج باآلاعدؽٙى ما لم ًدعلمه ؤخذ مً رٍو

 وبائى ؤو مّذي وحب ِلُه بسظاله بلى ؤٜشب معدؽٙى مّذ لزل٤. 

 39مادة 

اًت والخدفح ائًُا مشة ١ل خمعت ِؽش ًىمًا للٜى ن لذ ًجب ِلى الىبِب ؤن ٢ًؽٚ حمُْ الّاملحن بالسجً ٜو

 . (190)�مشاك

 41مادة 
ُاهتها.  ت و�الث الىبُت و�دواث الجشاخُت بالى الفُذلى وهى معئى٥ ًِ خٍٙها ـو  ٌّهذ بجمُْ ؤـىاٗ �دٍو

                                                           
م  ( 188)   2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م  ( 189)   2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م  ( 190)   2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس

 41مادة 
لُه ؤن ًٙدق ُِىت اللبن اآلاىسد بلى السجً.  ت ِو  ًجب ِلى الفُذلى بِذاد ما ًإمش به وبِب السجً مً �دٍو

 42مادة 
ت بال بىاء ِلى ؤمش م٢خىب مً وبِب السجً.   ال ًفٗش الفُذلى ؤي دواء مً �دٍو

 43مادة 
ت  دشس اظخماساث ولب �دٍو ت و�الث و�دواث الجشاخُت ٍو ه مً ؤدٍو ًُٝذ الفُذلى بذ٘تر خاؿ ما ًدعلمه وما ًف٘ش

ما٥ ال٢خابُت الخاـت ب�ل رل٤.  ادي ِ�  خعب �ّلُماث الىبِب ٍو

 44مادة 
 ًٝىم الىبِب بخإدًت ؤِما٥ الفُذلى ِىذ ُٔابه ؤو فى السجىن التى لِغ ٘حها ـُذلى. 

ى
ان  رع الح 

 الف 
  ٌ راءات  الصجح  ج   الا 

 45مادة 
ًجب ٜق ؼّش اآلاسجىن واظخدمامه باآلااء العاخً والفابىن ِىذ بًذاِه السجً وخال٥ مذة بًذاِه ُ٘ه ما لم 

ًا ٔحر رل٤.   ًٝشس وبًُا ؤو بداٍس

 46مادة 
ً وال 10ٜبى٥ مسجىن بالسجً ًىلْ جدذ �خخباس الفحى آلاذة )ِىذ  ( ؤًام ال ًخخلط خاللها باآلاسجىهحن �خٍش

ٗى ِلى خالخه الصخُت، زم ًىٝل  جب بحشاء الٙدق والخدالُل الىبُت الالصمت له خال٥ جل٤ اآلاذة للٜى ًادي ِماًل وال ًضاس، ٍو

عدث�ى ارا ١اهىا ٜذ ؤمضىا ٘حها مذة �خخباس الفحىبّذها بلى الٝعم املخفق له بالسجً ما لم ًش الىب  . (191)ِب ٔحر رل٤، َو

 47مادة 
ًجب ِلى مإمىس السجً بخىاس �داسة الىبُت بمفلخت السجىن ومٙدؾ صخت الجهت ِىذ بـابت مسجىن بمشك 

الحُت ال٢ُٙلت بالخٙاً لعى  ائُت واِل خُاجه وؤٜشاهه مً اآلاسجىهحن، مّذي ؤو الاؼدباه فى رل٤، الجخار الاحشاءاث الصخُت الٜى

ابت عخمش بخىاس �داسة الىبُت ًىمًُا بلى ؤن جيخ ى ـ�  . (192)وبرا ١ان اآلافاب مىٝىاًل مً سجً ًز٠ش رل٤ فى �خىاس َو

 48مادة 
ىلْ اآلاسجىهىن اآلاىحىدون ٘حها واملخالىىن والىاسدون مً حهت  جىهش الٕٗش التى خفلذ بها بـابت بمشك مّذي ٍو

 دذ الدجش الفحى اآلاذة اآلاٝشسة لزل٤ وبًُا. مىبىءة ج

 49مادة 
ّاملىن مّاملت خاـت مً خُث  ٌّض٥ اآلاسجىهىن اآلافابىن بإمشاك مّذًت ًِ باقى اآلاسجىهحن بإما٠ً مىٙفلت َو

اؼتهم بُّذًا ًِ املخففت لباقى اآلاسجىهحن اًت الصخُت وجخفق لهم �واوى واآلاٙشوؼاث الالصمت إِل لى الٕزاء والىىم والِش ، ِو

 . (193)وبِب السجً الخدٝٞ مً رل٤ بةظخمشاس

  

                                                           
م  ( 191)   2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م  ( 192)   2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م  ( 193)   2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
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 32مادة 

 ملٕاه. 

 33مادة 

ٞ ما ًجب ِلى مإمىس السجً جىُٙز ما ٌؽحر به وبِب السجً ُ٘ما بخخق  بخّذًل مّاملت ؤو ٔزاء مسجىن ٘و

 حعخذُِه خالخه الصخُت. 

ْ �مش بلى مذًش الٝعم الىبى بالسجىن  ُاث التى بهخ ى بلحها الىبِب، ً٘ش وبرا جدَٙ مإمىس السجً ِلى الخـى

 لدؽ٢ُل لجىت لىٍش ُ٘ما ٜشسه وبِب السجً. 

 34مادة 

اآلاسجىهحن الزًً ًلٕىا ظً العخحن لّشلهم ِلى مذًش الٝعم الىبى ًجب ِلى الىبِب ؤن ًبلٖ مإمىس اللُمان بإظماء 

خماد ظجهم جىوئت لىٝلهم بلى سجً ِمىمى  . (188)بالسجىن اِل

 35مادة 

ابت  ٞ بداسة السجً ؤو ؼاهذ ـ� شًا وبًُا ًِ بـابت ؤي مسجىن ظىاء ِشك ِلُه اآلاسجىن ًِ وٍش ًدشس الىبِب جٍٝش

 بىٙعه فى الُّادة ؤو ؤزىاء مشوسه ِلى اآلاسجىهحن. 

 36مادة 

ًجب ِلى الىبِب ؤن ٢ًؽٚ ِلى ١ل مسجىن ٜبل هٝله بلى سجً ؤخش، وال ًخم الىٝل ٜبل بٜشاس الىبِب بخلى 

لُه ؤن ٌؽحر بىظُلت الىٝل اآلاىاظبت ارا اظخذعى �مش رل٤. اآلاس  جىن مً ١ل مشك ًدى٥ دون هٝله ؤو ٌّشك خالخه للخىش، ِو

 37مادة 

برا لم جخىا٘ش ؤظباب ِالج مسجىن بمعدؽٙى السجً وسؤي وبِب السجً لشوسة ِالحه بمعدؽٙى خاسجى، وحب 

شًا بالى �داسة الىبُت بمفلخت  ْ جٍٝش شه ما جشاه. ِلُه ؤن ً٘ش  السجىن لخٍٝش

ًا للمداٍ٘ت ِلى صخت اآلاسجىن مْ  ؤما فى الخاالث الىاسئت ؤو اآلاعخعجلت ٘لىبِب السجً ؤن ًخخز ما ًشاه لشوٍس

ش وبى ِاحل مىه.   مىا٘اة اآلافلخت بخٍٝش

٤ وبرا سؤي الىبِب ؤن خالت اآلاٍشن حعخىحب ؤخز سؤي وبِب ؤخفائى وحب ِلُه اظدئزان مفلخت السجىن فى رل

ت التى جشد للمسجىن مً الخاسج برا سؤي  اخز �رن جلُٙىهًُا فى الخاالث اآلاعخعجلت، ولىبِب السجً ؤن ًإمش بٝبى٥ �دٍو ٍو

 . (189)لشوسة لزل٤

 38مادة 

لُه ؤن ًإمش بةسظاله بلى بخذي اآلاعدؽُٙاث الخاسحُت برا  ًجب ِلى الىبِب ال٢ؽٚ ِلى اآلاسجىن ٜبل �٘شاج ِىه ِو

ه ؤو ؤـذٜائه ٘ةرا اؼدبه الىبِب فى بـابت اآلاٙشج ِىه بمشك سؤي ؤهه فى خ احت بلى ِالج باآلاعدؽٙى ما لم ًدعلمه ؤخذ مً رٍو

 وبائى ؤو مّذي وحب ِلُه بسظاله بلى ؤٜشب معدؽٙى مّذ لزل٤. 

 39مادة 

اًت والخدفح ائًُا مشة ١ل خمعت ِؽش ًىمًا للٜى ن لذ ًجب ِلى الىبِب ؤن ٢ًؽٚ حمُْ الّاملحن بالسجً ٜو

 . (190)�مشاك

 41مادة 
ُاهتها.  ت و�الث الىبُت و�دواث الجشاخُت بالى الفُذلى وهى معئى٥ ًِ خٍٙها ـو  ٌّهذ بجمُْ ؤـىاٗ �دٍو

                                                           
م  ( 188)   2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م  ( 189)   2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م  ( 190)   2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس

 41مادة 
لُه ؤن ًٙدق ُِىت اللبن اآلاىسد بلى السجً.  ت ِو  ًجب ِلى الفُذلى بِذاد ما ًإمش به وبِب السجً مً �دٍو

 42مادة 
ت بال بىاء ِلى ؤمش م٢خىب مً وبِب السجً.   ال ًفٗش الفُذلى ؤي دواء مً �دٍو

 43مادة 
ت  دشس اظخماساث ولب �دٍو ت و�الث و�دواث الجشاخُت ٍو ه مً ؤدٍو ًُٝذ الفُذلى بذ٘تر خاؿ ما ًدعلمه وما ًف٘ش

ما٥ ال٢خابُت الخاـت ب�ل رل٤.  ادي ِ�  خعب �ّلُماث الىبِب ٍو

 44مادة 
 ًٝىم الىبِب بخإدًت ؤِما٥ الفُذلى ِىذ ُٔابه ؤو فى السجىن التى لِغ ٘حها ـُذلى. 

ى
ان  رع الح 

 الف 
  ٌ راءات  الصجح  ج   الا 

 45مادة 
ًجب ٜق ؼّش اآلاسجىن واظخدمامه باآلااء العاخً والفابىن ِىذ بًذاِه السجً وخال٥ مذة بًذاِه ُ٘ه ما لم 

ًا ٔحر رل٤.   ًٝشس وبًُا ؤو بداٍس

 46مادة 
ً وال 10ٜبى٥ مسجىن بالسجً ًىلْ جدذ �خخباس الفحى آلاذة )ِىذ  ( ؤًام ال ًخخلط خاللها باآلاسجىهحن �خٍش

ٗى ِلى خالخه الصخُت، زم ًىٝل  جب بحشاء الٙدق والخدالُل الىبُت الالصمت له خال٥ جل٤ اآلاذة للٜى ًادي ِماًل وال ًضاس، ٍو

عدث�ى ارا ١اهىا ٜذ ؤمضىا ٘حها مذة �خخباس الفحىبّذها بلى الٝعم املخفق له بالسجً ما لم ًش الىب  . (191)ِب ٔحر رل٤، َو

 47مادة 
ًجب ِلى مإمىس السجً بخىاس �داسة الىبُت بمفلخت السجىن ومٙدؾ صخت الجهت ِىذ بـابت مسجىن بمشك 

الحُت ال٢ُٙلت بالخٙاً لعى  ائُت واِل خُاجه وؤٜشاهه مً اآلاسجىهحن، مّذي ؤو الاؼدباه فى رل٤، الجخار الاحشاءاث الصخُت الٜى

ابت عخمش بخىاس �داسة الىبُت ًىمًُا بلى ؤن جيخ ى ـ�  . (192)وبرا ١ان اآلافاب مىٝىاًل مً سجً ًز٠ش رل٤ فى �خىاس َو

 48مادة 
ىلْ اآلاسجىهىن اآلاىحىدون ٘حها واملخالىىن والىاسدون مً حهت  جىهش الٕٗش التى خفلذ بها بـابت بمشك مّذي ٍو

 دذ الدجش الفحى اآلاذة اآلاٝشسة لزل٤ وبًُا. مىبىءة ج

 49مادة 
ّاملىن مّاملت خاـت مً خُث  ٌّض٥ اآلاسجىهىن اآلافابىن بإمشاك مّذًت ًِ باقى اآلاسجىهحن بإما٠ً مىٙفلت َو

اؼتهم بُّذًا ًِ املخففت لباقى اآلاسجىهحن اًت الصخُت وجخفق لهم �واوى واآلاٙشوؼاث الالصمت إِل لى الٕزاء والىىم والِش ، ِو

 . (193)وبِب السجً الخدٝٞ مً رل٤ بةظخمشاس

  

                                                           
م  ( 191)   2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م  ( 192)   2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م  ( 193)   2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
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 51مادة 

برا ؤـِب ؤخذ املخبىظحن بخخُاوًُا ؤو املخ٣ىم ِلحهم الزًً ٜشسوا اظخئىاٗ �خ٣ام الفادسة لذهم بخلل فى ٜىاه 

ها ٘ةرا ولبذ هٝله بلى اآلاعدؽٙى  بٝى بالسجً جدذ جف٘ش الّٝلُت ؤو اؼدبه فى بـابخه بمشك ِلٝى جخىش الىُابت املخخفت ٍو

 ؤسظل بلحها ب٢خاب الىُابت. 

 51مادة 

ِىذ بًذاُ مسجىهت معدؽٙى �مشاك الّٝلُت ال ًشظل مّها وٙلها ٌعلم بلى ؤبُه ؤو ؤخذ ؤٜاسبه ٘ةن حّزس رل٤ ًشظل 

 بلى ؤخذ اآلاالجىء بىاظىت مداَ٘ الجهت. 

 52مادة 

 ٌّامل اآلاسجىن الزي ٌّاد بلى السجً بّذ ؼٙائه مً مشك ِٝلى مّاملت مىاظبت لخالخه. 

 

غ رع الراب 
 الف 

ىى ال 
ىج  وسج 

ل
اما د  لج  ا ىى ئ  مصاج   

 53مادة 

شظله السجً بلى �داسة الىبُت باآلافلخت  ًُ شًا وبًُا  برا اؼدبه وبِب السجً فى بـابت مسجىن بالجزام ًدشس رل٤ جٍٝش

 مْ ٠ؽٚ بمالخٍاجه. 

 54مادة 

ّحن معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن خشاظ ت جخىلى بداسة معخّمشة الجزام بداسة ِىبر السجىن اآلالخٞ بها َو

 اآلاسجىهحن اآلاىدِحن بها. 

 55مادة 

ت والخمٍشن نهاسًا ولُاًل.   جٝىم بداسة اآلاعخّمشة بّالج اآلاسجىهحن ِلى خعب هٍامها بما فى رل٤ ـٗش �دٍو

 56مادة 

ًمٗش الٕزاء الالصم للمسجىهحن الزًً ًىٝلىن بلى ِىبر السجىن بمعخّمشة الجزام خفمًا ِلى خعاب مفلخت 

 وؼاث واآلاالبغ الالصمت لهم مً مفلخت السجىن. السجىن وجفٗش اآلاٙش 

حر رل٤ مما ًخفل بمّاملت اآلاسجىهحن ُ٘دبْ فى رل٤ الىٍام اآلاٝشس فى السجىن.  اساث واآلاشاظلت ٔو  ؤما الجضاءاث والٍض

 57مادة 

ما٥ التى جىاظب خالتهم الصخُت وبًٝا آلاا جٝشسه بداسة اآلا  عخّمشة. ٌؽخٕل اآلاسجىهىن الٝادسون ِلى الّمل فى ِ�

اهس رع الج 
 الف 

  ً ا  الىف 
 58مادة 

بىا فى رل٤، وبرا اٜخض ى �مش هٝل حثت  ه برا خمشوا لدعلمها مْ العماح لهم بشئٍخه برا ٔس حعلم حثت اآلاخىفى لزٍو

اآلاسجىن بلى بلذه جخخز بحشاءاث صخُت جخىالها بداسة السجً ِلى هٙٝت الخ٣ىمت وحؽمل �حشاءاث الصخُت اآلاؽاس بلحها ؤحش 

ت و�دواث الالصمت لل ه، مْ مشاِاة �حشاءاث الصخُتالىبِب وزمً �دٍو ، وؤما الىٝل ٣ُ٘ىن ِلى هٙٝت رٍو وال  -خدىُي والفىذٛو

ى٥ بلحها ًِ زماوى ظاِاث ـًُٙا  ذ اآلاذة الالصمت للـى جخخز هزه �حشاءاث الصخُت برا ١اهذ الجهت التى ظخذً٘ بها الجثت ال جٍض

ٞ الع٢ت الخذًذ بؽشه ؤن ًخم ا ؽشة ؼخاء و١ان الىٝل ٌٕحر وٍش اة. 24لذً٘ فى خال٥ )ِو ذ ال٘ى  ( ظاِت مً ٜو

 59مادة 

ٝذمها السجً  اة ٍو ب ؤٜاسب اآلاخىفى فى دً٘ الجثت فى مٝبرة ٔحر مٝبرة السجً، ًدشس وبِب السجً ؼهادة ال٘ى برا ٔس

ذ اآلاٝبرة التى ًدثل ٘حها الذً٘، وال  ز٠ش بالخفٍش ذ الذً٘ ٍو بلى م٢خب الصخت الزي ًْٝ السجً فى دائشجه للخفى٥ ِلى جفٍش

حن بإمشاك مّذًت ألًت حهت بل ًجب ؤن حعلم الجثت ألهل اآلاخىفى بال مصخىبت بهزا  ذ وال ًفشح مىلًٝا بىٝل حثث اآلاخ٘ى الخفٍش

اة.   جذً٘ فى مٝبرة الجهت التى خفلذ ٘حها ال٘ى

اهس صل الج   الف 

 والمراشلٌ  
 ً
ار ئ   الر 

 61مادة 

ذ ولزويهم ؤن ًضوسوهم مشة وا خذة للمد٣ىم ِلُه بالخبغ البعُي واملخبىظحن اخخُاوًُا الخٞ فى التراظل فى ؤي ٜو

١ل ؤظبىع فى ؤي ًىم مً ؤًام �ظبىع ِذا ؤًام الجمْ والّىالث الشظمُت ما لم جمىْ الىُابت الّامت ؤو ٜا��ى الخدُٝٞ رل٤ 

 مً ٜاهىن الاحشاءاث الجىائُت.  141باليعبت بلى املخبىظحن اخخُاوًُا وبًٝا للمادة 

 61مادة 

ب اآلاسجىن فى بسظالها، ورل٤ ِذا ما ًدباد٥ بحن ِلى مإمىس السجً ؤن ًىلْ ِلى ١ل وسٜت جشد بلى اآلاسجىن  ؤو ًٔش

 اآلاسجىن ومدامُه مً م٣اجباث فى ؼإن الٝمُت اآلاتهم ٘حها. 

فشح لجمُْ اآلاسجىهحن ًدعلم ما ًشد بلحهم مً خىاباث ما ًشد بلحهم مً خىاباث بال برا سؤي مإمىس السجً انها  ٍو

 جخممً ما ًثحر الؽبهت ؤو ًخل باألمً. 

 62مادة 

اسة الّادًت اآلاعخدٝت له ال جازش الخىاباث التى ًدشسها  ال ٌعٝي وسود خىاب للمسجىن والشد ِلُه خٝه فى الٍض

ذٜائه بىلب هٝىد لؽشاء مالبغ داخلُت ؤو ما ؼابه رل٤ فى مىاُِذ اآلاشاظلت الّادًت اآلاعخدٝت له.   اآلاسجىن ألهله ؤو أـل

 63مادة 

ذ ؤ جىص له ٠زل٤ ؤن ٌعمذ للمسجىن آلاإمىس السجً ببآل اآلاسجىن فى ؤي ٜو ي ؤمش ري ؤهمُت ًخّلٞ بالسجىن ٍو

ُت واِخماد بسظالها.  ُت ِلى هٙٝخه برا سؤي لشوسة لزل٤ بّذ بوالِه ِلى ؤـل البٜر  بةسظا٥ بٜش

 64مادة 

خ جىُٙز الّٝىبت وآلاإمىس  ًا اِخباسًا مً جاٍس ت الخٞ فى بسظا٥ خىابحن ؼهٍش السجً  ل٣ل مد٣ىم ِلُه بّٝىبت مُٝذة للخٍش

ًا، ٠ما ٣ًىن للمد٣ىم ِلُه خٞ اظخالم ما ًشد له مً خىاباث.  ذ بةسظا٥ ؤ٠ثر مً خىابحن ؼهٍش  ِىذ اٜخماء الخفٍش

اسة ما  خ ؤو٥ ٍص خ جىُٙز الّٝىبت، ورل٤ مش ١ل ؼهش مُالدي مً جاٍس اسجه بّذ بهٝماء ؼهش مً جاٍس فشح لزوي املخ٣ىم ِلُه بٍض ٍو

عٝي الخٞ فى ال اساث التى ال جخم باهتهاء ١ل ؼهش. دام ظلى٠ه خعىا َو  ٍض

 65مادة 

اساث والخىاباث التى جشد للمسجىهحن ؤو جشظل مجهم بذوظُه اآلاسجىن.   ًجب ُٜذ الٍض

 66مادة 

ه ؤن ًضوسوه مشة واخذة ٜبل ؤو بّذ هٝله ولى لم ًدل  للمسجىن ِىذ هٝله بلى سجً فى بلذ آخش الخٞ فى التراظل ولزٍو

اساث ؤو اآلاشاظالث اآلاٝشسة للمسخىن. مُّاد اآلاشاظلت ؤو الٍض اسة واآلاشاظلت مً الٍض  اسة الّادًت اآلاعخدٝت له، وال جدعب هزه الٍض

عدثنى مً رل٤ اآلاسجىن اآلاىٝى٥ بلى سجً آخش لفالر المبي ؤو اآلاسجىن املجاصي بالىٝل بلى اللُمان.   َو
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 51مادة 

برا ؤـِب ؤخذ املخبىظحن بخخُاوًُا ؤو املخ٣ىم ِلحهم الزًً ٜشسوا اظخئىاٗ �خ٣ام الفادسة لذهم بخلل فى ٜىاه 

ها ٘ةرا ولبذ هٝله بلى اآلاعدؽٙى  بٝى بالسجً جدذ جف٘ش الّٝلُت ؤو اؼدبه فى بـابخه بمشك ِلٝى جخىش الىُابت املخخفت ٍو

 ؤسظل بلحها ب٢خاب الىُابت. 

 51مادة 

ِىذ بًذاُ مسجىهت معدؽٙى �مشاك الّٝلُت ال ًشظل مّها وٙلها ٌعلم بلى ؤبُه ؤو ؤخذ ؤٜاسبه ٘ةن حّزس رل٤ ًشظل 

 بلى ؤخذ اآلاالجىء بىاظىت مداَ٘ الجهت. 

 52مادة 

 ٌّامل اآلاسجىن الزي ٌّاد بلى السجً بّذ ؼٙائه مً مشك ِٝلى مّاملت مىاظبت لخالخه. 

 

غ رع الراب 
 الف 

ىى ال 
ىج  وسج 

ل
اما د  لج  ا ىى ئ  مصاج   

 53مادة 

شظله السجً بلى �داسة الىبُت باآلافلخت  ًُ شًا وبًُا  برا اؼدبه وبِب السجً فى بـابت مسجىن بالجزام ًدشس رل٤ جٍٝش

 مْ ٠ؽٚ بمالخٍاجه. 

 54مادة 

ّحن معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن خشاظ ت جخىلى بداسة معخّمشة الجزام بداسة ِىبر السجىن اآلالخٞ بها َو

 اآلاسجىهحن اآلاىدِحن بها. 

 55مادة 

ت والخمٍشن نهاسًا ولُاًل.   جٝىم بداسة اآلاعخّمشة بّالج اآلاسجىهحن ِلى خعب هٍامها بما فى رل٤ ـٗش �دٍو

 56مادة 

ًمٗش الٕزاء الالصم للمسجىهحن الزًً ًىٝلىن بلى ِىبر السجىن بمعخّمشة الجزام خفمًا ِلى خعاب مفلخت 

 وؼاث واآلاالبغ الالصمت لهم مً مفلخت السجىن. السجىن وجفٗش اآلاٙش 

حر رل٤ مما ًخفل بمّاملت اآلاسجىهحن ُ٘دبْ فى رل٤ الىٍام اآلاٝشس فى السجىن.  اساث واآلاشاظلت ٔو  ؤما الجضاءاث والٍض

 57مادة 

ما٥ التى جىاظب خالتهم الصخُت وبًٝا آلاا جٝشسه بداسة اآلا  عخّمشة. ٌؽخٕل اآلاسجىهىن الٝادسون ِلى الّمل فى ِ�

اهس رع الج 
 الف 

  ً ا  الىف 
 58مادة 

بىا فى رل٤، وبرا اٜخض ى �مش هٝل حثت  ه برا خمشوا لدعلمها مْ العماح لهم بشئٍخه برا ٔس حعلم حثت اآلاخىفى لزٍو

اآلاسجىن بلى بلذه جخخز بحشاءاث صخُت جخىالها بداسة السجً ِلى هٙٝت الخ٣ىمت وحؽمل �حشاءاث الصخُت اآلاؽاس بلحها ؤحش 

ت و�دواث الالصمت لل ه، مْ مشاِاة �حشاءاث الصخُتالىبِب وزمً �دٍو ، وؤما الىٝل ٣ُ٘ىن ِلى هٙٝت رٍو وال  -خدىُي والفىذٛو

ى٥ بلحها ًِ زماوى ظاِاث ـًُٙا  ذ اآلاذة الالصمت للـى جخخز هزه �حشاءاث الصخُت برا ١اهذ الجهت التى ظخذً٘ بها الجثت ال جٍض

ٞ الع٢ت الخذًذ بؽشه ؤن ًخم ا ؽشة ؼخاء و١ان الىٝل ٌٕحر وٍش اة. 24لذً٘ فى خال٥ )ِو ذ ال٘ى  ( ظاِت مً ٜو

 59مادة 

ٝذمها السجً  اة ٍو ب ؤٜاسب اآلاخىفى فى دً٘ الجثت فى مٝبرة ٔحر مٝبرة السجً، ًدشس وبِب السجً ؼهادة ال٘ى برا ٔس

ذ اآلاٝبرة التى ًدثل ٘حها الذً٘، وال  ز٠ش بالخفٍش ذ الذً٘ ٍو بلى م٢خب الصخت الزي ًْٝ السجً فى دائشجه للخفى٥ ِلى جفٍش

حن بإمشاك مّذًت ألًت حهت بل ًجب ؤن حعلم الجثت ألهل اآلاخىفى بال مصخىبت بهزا  ذ وال ًفشح مىلًٝا بىٝل حثث اآلاخ٘ى الخفٍش

اة.   جذً٘ فى مٝبرة الجهت التى خفلذ ٘حها ال٘ى

اهس صل الج   الف 

 والمراشلٌ  
 ً
ار ئ   الر 

 61مادة 

ذ ولزويهم ؤن ًضوسوهم مشة وا خذة للمد٣ىم ِلُه بالخبغ البعُي واملخبىظحن اخخُاوًُا الخٞ فى التراظل فى ؤي ٜو

١ل ؤظبىع فى ؤي ًىم مً ؤًام �ظبىع ِذا ؤًام الجمْ والّىالث الشظمُت ما لم جمىْ الىُابت الّامت ؤو ٜا��ى الخدُٝٞ رل٤ 

 مً ٜاهىن الاحشاءاث الجىائُت.  141باليعبت بلى املخبىظحن اخخُاوًُا وبًٝا للمادة 

 61مادة 

ب اآلاسجىن فى بسظالها، ورل٤ ِذا ما ًدباد٥ بحن ِلى مإمىس السجً ؤن ًىلْ ِلى ١ل وسٜت جشد بلى اآلاسجىن  ؤو ًٔش

 اآلاسجىن ومدامُه مً م٣اجباث فى ؼإن الٝمُت اآلاتهم ٘حها. 

فشح لجمُْ اآلاسجىهحن ًدعلم ما ًشد بلحهم مً خىاباث ما ًشد بلحهم مً خىاباث بال برا سؤي مإمىس السجً انها  ٍو

 جخممً ما ًثحر الؽبهت ؤو ًخل باألمً. 

 62مادة 

اسة الّادًت اآلاعخدٝت له ال جازش الخىاباث التى ًدشسها  ال ٌعٝي وسود خىاب للمسجىن والشد ِلُه خٝه فى الٍض

ذٜائه بىلب هٝىد لؽشاء مالبغ داخلُت ؤو ما ؼابه رل٤ فى مىاُِذ اآلاشاظلت الّادًت اآلاعخدٝت له.   اآلاسجىن ألهله ؤو أـل

 63مادة 

ذ ؤ جىص له ٠زل٤ ؤن ٌعمذ للمسجىن آلاإمىس السجً ببآل اآلاسجىن فى ؤي ٜو ي ؤمش ري ؤهمُت ًخّلٞ بالسجىن ٍو

ُت واِخماد بسظالها.  ُت ِلى هٙٝخه برا سؤي لشوسة لزل٤ بّذ بوالِه ِلى ؤـل البٜر  بةسظا٥ بٜش

 64مادة 

خ جىُٙز الّٝىبت وآلاإمىس  ًا اِخباسًا مً جاٍس ت الخٞ فى بسظا٥ خىابحن ؼهٍش السجً  ل٣ل مد٣ىم ِلُه بّٝىبت مُٝذة للخٍش

ًا، ٠ما ٣ًىن للمد٣ىم ِلُه خٞ اظخالم ما ًشد له مً خىاباث.  ذ بةسظا٥ ؤ٠ثر مً خىابحن ؼهٍش  ِىذ اٜخماء الخفٍش

اسة ما  خ ؤو٥ ٍص خ جىُٙز الّٝىبت، ورل٤ مش ١ل ؼهش مُالدي مً جاٍس اسجه بّذ بهٝماء ؼهش مً جاٍس فشح لزوي املخ٣ىم ِلُه بٍض ٍو

عٝي الخٞ فى ال اساث التى ال جخم باهتهاء ١ل ؼهش. دام ظلى٠ه خعىا َو  ٍض

 65مادة 

اساث والخىاباث التى جشد للمسجىهحن ؤو جشظل مجهم بذوظُه اآلاسجىن.   ًجب ُٜذ الٍض

 66مادة 

ه ؤن ًضوسوه مشة واخذة ٜبل ؤو بّذ هٝله ولى لم ًدل  للمسجىن ِىذ هٝله بلى سجً فى بلذ آخش الخٞ فى التراظل ولزٍو

اساث ؤو اآلاشاظالث اآلاٝشسة للمسخىن. مُّاد اآلاشاظلت ؤو الٍض اسة واآلاشاظلت مً الٍض  اسة الّادًت اآلاعخدٝت له، وال جدعب هزه الٍض

عدثنى مً رل٤ اآلاسجىن اآلاىٝى٥ بلى سجً آخش لفالر المبي ؤو اآلاسجىن املجاصي بالىٝل بلى اللُمان.   َو
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 67مادة 

 جفٗش بداسة السجً للمسجىهحن الىسٛ و�دواث الالصمت ل٢خابت خىاباتهم. 

 68مادة 

الٜخه باآلاسجىن ومىا٘ٝت  اسة ؤو مٝابلت مسجىن بال بّذ ؤن ًدبحن اظمه ِو ال ًفشح ألي شخق بذخى٥ السجً لٍض

اسة ؤو اآلاٝابلت.   اآلاسجىن ِلى هزه الٍض

 69مادة 

ب ص  بىن ؤو جٔش ى٥ املخ٣ىم ِلحهم الزًً ًٔش وحاتهم فى بزباث ال٢الٛ وما ًخّلٞ به مً بحشاءاث ِلى خعب ـ�

ثبذ  حن الىالٛ وجخم �حشاءاث بدمىس الضوححن وؤخذ لباه السجً ٍو ُت ٌعمذ لهم بزل٤ بّذ الخإ٠ذ مً ٜبى٥ الى٘ش الؽِش

 رل٤ ١له بذوظُه اآلاسجىن. 

 71مادة 

اسة اآلاسجىن فى الاما٠ً املخففت لزل٤ فى السجً بدم اسة اآلاسجىهحن جخم ٍص ىس ؤخذ معخخذمى السجً ؤزىاء ٍص

اسة اآلاسجىهاث.   وؤخذي اآلاعخخذماث ؤزىاء ٍص

اسة الخاـت ٘خخم فى م٣اجب ؤخذ لباه السجً وبدمىسه ؤو مً ًىىب ِىه مْ ِذم �خال٥ بدث مدامى  ؤما الٍض

 اآلاسجىن فى مٝابلخه ِلى اهٙشاد. 

 71مادة 

اسة الّادًت والخاـت التى ًفش  جىص آلاإمىس السجً  40ح بها بالخىبُٞ لىق اآلاادة مذة الٍض مً الٝاهىن ظخىن دُٜٝت، ٍو

 . (194)بوالت اآلاذة برا دِذ لزل٤ لشوسة بّذ مىا٘ٝت معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن 

 72مادة 

اسة الّادً ً للمسجىن ؤو املخبىط اخخُاوًُا ًِ ازىحن فى اآلاشة الىاخذة للٍض ذ ِذد الضائٍش ت بال بمىا٘ٝت ال ًجىص ؤن ًٍض

ً ِلى ؤسبّت ؤشخاؿ. ذ ِذد الضائٍش  مإمىس السجً بّذ الخثبذ مً وحىد لشوسة جٝخض ى رل٤، وفى هزه الخالت ال ًجىص ؤن ًٍض

ً فى سجل اآلاسجىن.  ادة ِذد الضائٍش جب بزباث المشوسة التى ؤٜخمذ ٍص  ٍو

ً مً �وٙا٥ ؤي �والد ال ذ ؤِماسهم ِلى ازىتى ِؽشة ظىت.  وفى حمُْ �خىا٥ ًخجاوص ِمً ًشا٘ٞ الضائٍش  زًً ال جٍض

 73مادة 

اسة الّادًت فى السجىن مً العاِت الخاظّت ـباخًا ختى العاِت الثاهُت ِؽشة ٌهشًا فى حمُْ ؤًام �ظبُى ِذا  جخم الٍض

 ًىم الجمّت. 

ت الفىاُِت بالٝىاوش وباليعبت بلى اآلاسجىهحن الزًً ٌّملىن بالجبل ومضسِت وشة و٠زل٤ اآلالخٝحن باآلاذسظت الثاه ٍى

استهم ؤًام الجمْ ٘ٝي.   ٘خ٣ىن ٍص

عمذ لهم بدىاو٥ الزي  اسة الّادًت فى الّىالث الشظمُت ِذا ؤو٥ وزاوى ؤًام ُِذ الٙىش و�لحى َو وال ٌعمذ بالٍض

 ًدمشه لهم. 

 74مادة 

عمذ لهم بدىاو٥ الزي ًدمشه لهم.  اسة ابىاء وائٙخه مً اآلاسجىهحن فى ١ل ُِذ مً ؤُِادهم َو  ٌعمذ لٝعِغ واخذ بٍض

فشح لألظشائلُحن فى ؤُِادهم بدىاو٥ ؤوّمت ال٣اؼحر التى جشد بلحهم مً الخاخامخاهه وحعلم بلحهم فى ؤواهحها الخاـت ٠ما جٝخمُه  ٍو

ّتهم.   ؼَش

  

                                                           
م  ( 194)  2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس

 مكرر  74مادة 

اًاهم مً اآلاسجىهحن اآلاىخمحن  آلاعاِذ اسة ِس خ آلامثلى العٙاساث والٝىاـل ًٍض الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن الخفٍش

اًت مفالخهم بؽشه اآلاّاملت باآلاثل  . (195)لجيعُت جل٤ الذو٥، وجٝذًم الدعهُالث الالصمت لِش

 75مادة 

اسة بّمهم فى الخ اسة ًجىص آلاإمىس السجً ؤن ٌعمذ للمسجىهحن فى سجً واخذ بٍض اسة الّادًت وجخم الٍض ذود اآلاٝشسة للٍض

اسة ؤخذ اآلاسجىهحن بةخذي اآلاسجىهاث بال برا ١اهذ صوحتها ؤو مدشما له، وجخم  بم٢خب اآلاعاِذ وبدمىسه وال ًجىص العماح بٍض

اسة بدمىس بخذي معخخذماث السجً مْ اآلاسجىهت ومعاِذ السجً مْ اآلاسجىن، وآلاعاُ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجى  ن الٍض

اسة رويهم اآلاىدِحن فى سجً ؤخش برا ؤدِذ ٔلى رل٤ لشوسة.   ؤن ٌعمذ للمسجىهحن بٍض

 76مادة 

اسة الّادًت متى ١اهذ خالتهم الصخُت ال  اسة اآلاسجىهحن اآلاشض ى اآلاىدِحن معدؽٙى اللُمان ؤو السجً فى مدل الٍض جخم ٍص

اسة باآلاعدؽٙى بدمىس سئِغ اآلامشلحن بّذ حعمذ لهم باإلهخٝا٥ بلحها ٘ةرث ٜشس وبِب السجً ؤن خالتهم ال جمس ر بزل٤ جخم الٍض

 .ً  اجخار �حشاءاث الصخُت ٜبل الضائٍش

 77مادة 

اسة الّادًت اآلاعخدٝت للمسجىن.  اسة الخاـت مُّاد الٍض  ال جاخش الٍض

 78مادة 

مً ٜاهىن الّٝىباث إلداسة ؤؼٕا٥ املخ٣ىم ِلُه ؤو الى٠ُل الشظمى للمسجىن  25ًفشح للُٝم اآلاّحن بالخىبُٞ للمادة 

اسة خاـت للمداظبت.  اسجه ٍص  بٍض

 79مادة 

ٙها ألظباب بال بمىا٘ٝت معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن مْ بجخار �حشاءاث الصخُت  اسة ؤزىاء ٜو ال ًفشح بالٍض

ً. اآلاىاظ  بت ٜبل الضائٍش

 81مادة 

برا ١ان للمسجىهت وٙل مىدُ ؤخذ اآلاالجىء وحب جِعحر سئٍتها ؤًاه بةخماسه بلى السجً مشجحن فى الؽهش ِلى �٠ثر 

ٙاث  اسة الّادًت بدمىس ؤخذي مٌى اسة فى ٔحر اآلا٣ان اآلاّذ للٍض متى ولبذ اآلاسجىهت رل٤ ولم ٢ًً هىاٟ ماوْ ـحى، وجخم الٍض

اسة ألي ظبب ًخّلٞ بعلٟى �م داخل السجً.السجً وآلاذة ال   جخجاوص هفٚ ظاِت، وال جمىْ هزه الٍض

اسة فى  اساث اآلاعخدٝت بمٝخض ى هزه الالئدت، ومتى حاوص الابً الثاهُت ِؽشة ظىت جخم الٍض اساث اآلاز١ىسة دون الٍض والجدى٥ الٍض

اسة الّادًت وفى مىاُِذها.   اآلا٣ان الىخفق للٍض

صل الصادس  الف 

ث   دئ 
 
ا ي ي ئ  ىج  وسج 

ل
ا  

 81مادة 

ْ ِلُه ِىذ مخالٙخه للٝىاهحن واللىائذ، ٠ما  ه والتزاماجه والجضاءاث التى ج٘ش ٌّلً اآلاسجىن ِىذ دخىله السجً بدٜٝى

 ٌّلً ب٢ُُٙت جٝذًم ؼ٣ىاه. 

 82مادة 

ْ ِلحهم هزه  ت فى اللُمان ٘ٝي، وجخفق الٕٗش الالصمت لُىلْ ٘حها مً جٜى ت الخإدًب املخفـى ٣ًىن مٝش ٜ٘ش

 الّٝىبت مً اآلاسجىوى اللُماهاث ؤو مسجىوى السجىن. 

                                                           
م  ( 195)  2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
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 67مادة 

 جفٗش بداسة السجً للمسجىهحن الىسٛ و�دواث الالصمت ل٢خابت خىاباتهم. 

 68مادة 

الٜخه باآلاسجىن ومىا٘ٝت  اسة ؤو مٝابلت مسجىن بال بّذ ؤن ًدبحن اظمه ِو ال ًفشح ألي شخق بذخى٥ السجً لٍض

اسة ؤو اآلاٝابلت.   اآلاسجىن ِلى هزه الٍض

 69مادة 

ب ص  بىن ؤو جٔش ى٥ املخ٣ىم ِلحهم الزًً ًٔش وحاتهم فى بزباث ال٢الٛ وما ًخّلٞ به مً بحشاءاث ِلى خعب ـ�

ثبذ  حن الىالٛ وجخم �حشاءاث بدمىس الضوححن وؤخذ لباه السجً ٍو ُت ٌعمذ لهم بزل٤ بّذ الخإ٠ذ مً ٜبى٥ الى٘ش الؽِش

 رل٤ ١له بذوظُه اآلاسجىن. 

 71مادة 

اسة اآلاسجىن فى الاما٠ً املخففت لزل٤ فى السجً بدم اسة اآلاسجىهحن جخم ٍص ىس ؤخذ معخخذمى السجً ؤزىاء ٍص

اسة اآلاسجىهاث.   وؤخذي اآلاعخخذماث ؤزىاء ٍص

اسة الخاـت ٘خخم فى م٣اجب ؤخذ لباه السجً وبدمىسه ؤو مً ًىىب ِىه مْ ِذم �خال٥ بدث مدامى  ؤما الٍض

 اآلاسجىن فى مٝابلخه ِلى اهٙشاد. 

 71مادة 

اسة الّادًت والخاـت التى ًفش  جىص آلاإمىس السجً  40ح بها بالخىبُٞ لىق اآلاادة مذة الٍض مً الٝاهىن ظخىن دُٜٝت، ٍو

 . (194)بوالت اآلاذة برا دِذ لزل٤ لشوسة بّذ مىا٘ٝت معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن 

 72مادة 

اسة الّادً ً للمسجىن ؤو املخبىط اخخُاوًُا ًِ ازىحن فى اآلاشة الىاخذة للٍض ذ ِذد الضائٍش ت بال بمىا٘ٝت ال ًجىص ؤن ًٍض

ً ِلى ؤسبّت ؤشخاؿ. ذ ِذد الضائٍش  مإمىس السجً بّذ الخثبذ مً وحىد لشوسة جٝخض ى رل٤، وفى هزه الخالت ال ًجىص ؤن ًٍض

ً فى سجل اآلاسجىن.  ادة ِذد الضائٍش جب بزباث المشوسة التى ؤٜخمذ ٍص  ٍو

ً مً �وٙا٥ ؤي �والد ال ذ ؤِماسهم ِلى ازىتى ِؽشة ظىت.  وفى حمُْ �خىا٥ ًخجاوص ِمً ًشا٘ٞ الضائٍش  زًً ال جٍض

 73مادة 

اسة الّادًت فى السجىن مً العاِت الخاظّت ـباخًا ختى العاِت الثاهُت ِؽشة ٌهشًا فى حمُْ ؤًام �ظبُى ِذا  جخم الٍض

 ًىم الجمّت. 

ت الفىاُِت بالٝىاوش وباليعبت بلى اآلاسجىهحن الزًً ٌّملىن بالجبل ومضسِت وشة و٠زل٤ اآلالخٝحن باآلاذسظت الثاه ٍى

استهم ؤًام الجمْ ٘ٝي.   ٘خ٣ىن ٍص

عمذ لهم بدىاو٥ الزي  اسة الّادًت فى الّىالث الشظمُت ِذا ؤو٥ وزاوى ؤًام ُِذ الٙىش و�لحى َو وال ٌعمذ بالٍض

 ًدمشه لهم. 

 74مادة 

عمذ لهم بدىاو٥ الزي ًدمشه لهم.  اسة ابىاء وائٙخه مً اآلاسجىهحن فى ١ل ُِذ مً ؤُِادهم َو  ٌعمذ لٝعِغ واخذ بٍض

فشح لألظشائلُحن فى ؤُِادهم بدىاو٥ ؤوّمت ال٣اؼحر التى جشد بلحهم مً الخاخامخاهه وحعلم بلحهم فى ؤواهحها الخاـت ٠ما جٝخمُه  ٍو

ّتهم.   ؼَش

  

                                                           
م  ( 194)  2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس

 مكرر  74مادة 

اًاهم مً اآلاسجىهحن اآلاىخمحن  آلاعاِذ اسة ِس خ آلامثلى العٙاساث والٝىاـل ًٍض الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن الخفٍش

اًت مفالخهم بؽشه اآلاّاملت باآلاثل  . (195)لجيعُت جل٤ الذو٥، وجٝذًم الدعهُالث الالصمت لِش

 75مادة 

اسة بّمهم فى الخ اسة ًجىص آلاإمىس السجً ؤن ٌعمذ للمسجىهحن فى سجً واخذ بٍض اسة الّادًت وجخم الٍض ذود اآلاٝشسة للٍض

اسة ؤخذ اآلاسجىهحن بةخذي اآلاسجىهاث بال برا ١اهذ صوحتها ؤو مدشما له، وجخم  بم٢خب اآلاعاِذ وبدمىسه وال ًجىص العماح بٍض

اسة بدمىس بخذي معخخذماث السجً مْ اآلاسجىهت ومعاِذ السجً مْ اآلاسجىن، وآلاعاُ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجى  ن الٍض

اسة رويهم اآلاىدِحن فى سجً ؤخش برا ؤدِذ ٔلى رل٤ لشوسة.   ؤن ٌعمذ للمسجىهحن بٍض

 76مادة 

اسة الّادًت متى ١اهذ خالتهم الصخُت ال  اسة اآلاسجىهحن اآلاشض ى اآلاىدِحن معدؽٙى اللُمان ؤو السجً فى مدل الٍض جخم ٍص

اسة باآلاعدؽٙى بدمىس سئِغ اآلامشلحن بّذ حعمذ لهم باإلهخٝا٥ بلحها ٘ةرث ٜشس وبِب السجً ؤن خالتهم ال جمس ر بزل٤ جخم الٍض

 .ً  اجخار �حشاءاث الصخُت ٜبل الضائٍش

 77مادة 

اسة الّادًت اآلاعخدٝت للمسجىن.  اسة الخاـت مُّاد الٍض  ال جاخش الٍض

 78مادة 

مً ٜاهىن الّٝىباث إلداسة ؤؼٕا٥ املخ٣ىم ِلُه ؤو الى٠ُل الشظمى للمسجىن  25ًفشح للُٝم اآلاّحن بالخىبُٞ للمادة 

اسة خاـت للمداظبت.  اسجه ٍص  بٍض

 79مادة 

ٙها ألظباب بال بمىا٘ٝت معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن مْ بجخار �حشاءاث الصخُت  اسة ؤزىاء ٜو ال ًفشح بالٍض

ً. اآلاىاظ  بت ٜبل الضائٍش

 81مادة 

برا ١ان للمسجىهت وٙل مىدُ ؤخذ اآلاالجىء وحب جِعحر سئٍتها ؤًاه بةخماسه بلى السجً مشجحن فى الؽهش ِلى �٠ثر 

ٙاث  اسة الّادًت بدمىس ؤخذي مٌى اسة فى ٔحر اآلا٣ان اآلاّذ للٍض متى ولبذ اآلاسجىهت رل٤ ولم ٢ًً هىاٟ ماوْ ـحى، وجخم الٍض

اسة ألي ظبب ًخّلٞ بعلٟى �م داخل السجً.السجً وآلاذة ال   جخجاوص هفٚ ظاِت، وال جمىْ هزه الٍض

اسة فى  اساث اآلاعخدٝت بمٝخض ى هزه الالئدت، ومتى حاوص الابً الثاهُت ِؽشة ظىت جخم الٍض اساث اآلاز١ىسة دون الٍض والجدى٥ الٍض

اسة الّادًت وفى مىاُِذها.   اآلا٣ان الىخفق للٍض

صل الصادس  الف 

ث   دئ 
 
ا ي ي ئ  ىج  وسج 

ل
ا  

 81مادة 

ْ ِلُه ِىذ مخالٙخه للٝىاهحن واللىائذ، ٠ما  ه والتزاماجه والجضاءاث التى ج٘ش ٌّلً اآلاسجىن ِىذ دخىله السجً بدٜٝى

 ٌّلً ب٢ُُٙت جٝذًم ؼ٣ىاه. 

 82مادة 

ْ ِلحهم هزه  ت فى اللُمان ٘ٝي، وجخفق الٕٗش الالصمت لُىلْ ٘حها مً جٜى ت الخإدًب املخفـى ٣ًىن مٝش ٜ٘ش

 الّٝىبت مً اآلاسجىوى اللُماهاث ؤو مسجىوى السجىن. 

                                                           
م  ( 195)  2014لعىت  3320اظدبذلذ بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
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ت جىٙز ِلُه الىٍام اآلاٝشس فى اللُماهاث.   وفى هٝل ؤخذ مسجىوى السجىن اللُمان لىلّه بهزه الٕ٘ش

صل شادس هكرر  (١93)الف 

ي ي ىج  لوسج 
ف  ا ث  صح   ت 

 مكرر  82مادة 

ت لابي مباخث السجً  مٍى ٌؽ٣ل فى ١ل سجً لجىت بشئاظت مإمىس السجً ؤو مً ًىِبه مً لباه السجً ِو

 ولابي الخىُٙز الّٝابى، ولابي الّىابش ووبِب وؤخفائى بحخماعى. 

ب مً ؤحلها ومذة الّٝىبت والعىابٞ الٝمائُت  مت التى ِٜى وجخخق هزه اللجىت بخفيُٚ اآلاسجىن وبًٝا لىُى الجٍش

جه �حشامُت وظً اآلاسجىن وخالخه الصخُت والاحخماُِت والثٝاُ٘ت، ورل٤ بما ال ًخالٚ ؤخ٣ام ٜاهىن السجىن وهزه وخىىس 

 الالئدت والٝذسة الاظدُّابُت للسجً.

غ صل الصاب   الف 

ي ي ىج  لوسج 
 مؼاهلٌ  ا

 83مادة 

ت مازثت ٠ما ًل  ى: ٣ًىن �زار اآلاٝشس للمدبىظحن اخخُاوًُا اآلافشح لهم باإلٜامت فى ٔ٘ش

ش وشاص اآلاعدؽٙى، مشجبت، وظادة،  ش، بىاهُت ـٗى ـُٙا،  ٠2ِغ وظادة،  2ظٍش ؼخاء، خفحرة لُٚ،  2مالًت ظٍش

باهت، ورل٤ فى خالت ِذم وحىد خىك وخىُٙت  ٞ ـاج مذهىن ـو ٠شس ى خؽب، خمالت خذًذ ووعذ ـاج مذهىن ؤبٍش

ت، مىمذة ـٕحرة، مشآة، ؤهاء ووبٞ آلاُاة الؽشب، ٘شؼت للؽّش، مؽي، ؼى٠ت، مّلٝت، ١ىب ٜشواهت ووبٞ ـٕحر مً  بالٕ٘ش

 مّذن. 

 84مادة 

برا صادث مذة بٝاء املخ٣ىم ِلُه فى السجً ِلى ؤسبْ ظىىاث مخفلت وحب ٜبل �٘شاج ِىه بالخىبُٞ ألخ٣ام اآلاادجحن 

م  52)ؤ( و  49 ذ مذتها  1956لعىت  396مً الٝاهىن ٜس اآلاؽاس بلُه او ٔحر رل٤ مً الىٍم والٝىاهحن، ؤن ًمش بٙترة اهخٝا٥ ال جٍض

 ِلى العيخحن. 

 85مادة 

 ٣ىم ِلُه فى ٘ترة الاهخٝا٥ باآلاضاًا �جُت: ًخمخْ املخ

ذ �ٜامت ٘�ها بّذ �٘شاج ِىه ؤو بلى السجً مخىظي الخشاظت.  .1  هٝله بلى السجً ال٣ائً فى دائشة مداٍ٘خه التى ًٍش
 بلخاٜه بّمل ًدىاظب وما ١ان ًضاوله ٜبل سجىه بٝذس �م٣ان.  .2
اسة فى م٢خب ؤخذ المباه بدمىسه ؤو مّاملخه مّاملت املخبىظحن اخخُاوًُا ُ٘ما بخخق با .3 اسة واآلاشاظلت وجخم الٍض لٍض

ادتها ًِ رل٤.   مً ًىىب ِىه وج٣ىن مذتها هفٚ ظاِت ما لم ًش مإمىس السجً ٍص
ه خاسج السجً مشة ١ل زالزت ؼهىس فى خال٥ العىت �ولى مً ٘ترة �هخٝا٥ زم مشة ١ل ؼهش خال٥  .4 اسة رٍو العماح له بٍض

اسة الىاخذة الؽهىس الدعْ الخال حن فى خال٥ الؽهىس الثالر �خحرة، ِلى ؤال ًخجاوص مذة الٍض  48ُت زم مشة ١ل ؤظبِى
 ظاِت باإللا٘ت بلى مىاُِذ اآلاعا٘ت، بؽشه ؤال ٣ًىن خىش ِلى �مً الّام ؤو ِلى شخفه. 

لُه ؤن ًدمش بلى السجً ٜبل بهٝ لخه به، ِو لى اآلاسجىن ؤن ًدذد مً ظحزوسه ومدل بٜامخه ـو اسة، ِو ماء مُّاد الٍض

اسة الخالُت ؤو مً هزه اآلاحزة ِلى خعب �خىا٥.   ٘ةرا جإخش بٕحر ِزس مٝبى٥ حاص خشماهه مً الٍض

ىدة مً مٝش  فٗش للمسجىن فى ١ل مشة مً مذخشاجه بالسجً مبلٖ مىاظب ورل٤ ما ًٝابل مفشو٘اث الاهخٝا٥ رهابًا ِو ٍو

اسة.   السجً بلى مٝش الٍض

                                                           
م  82ؤلُٚ هزا الٙفل واآلاادة  ( 196)   2014لعىت  3320م٢شس بمىحب ٜشاس وصٍش الذاخلُت ٜس

٣ىن ظلٟى اآلاسجىن خاسج السجً واهخٍامه فى الّىدة مدل بِخباس ِىذ جىبُٞ خ٢م اآلاادة  م  52ٍو مً الٝاهىن ٜس

 اآلاؽاس بلُه ِلى خالخه.  1956لعىت  396

مْ معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن ؼشوه وؤولاُ جىُٙز رل٤.   ٍو

 مكرر  85مادة 
ه برا دِذ لزل٤ اسة رٍو ذ للمسجىن بٍض اسة ِلى  ًجىص الخفٍش ذ مذة الٍض ت  ؤو خالت لشوسة، وال جٍض  48ٌشوٗ ٜهٍش

اسة ظائش �خ٣ام اآلاٝشسة فى البىذ   . 197مً هزا الٝشاس 85مً اآلاادة  4ظاِت خالٗ مىاُِذ اآلاعا٘ت وجشاعى فى الٍض

 (1مكرر ) 85مادة 
دفها جخىلى �داساث اآلاّىُت بالخيعُٞ مْ بداسة خٝٛى �وعان بٝىاُ مفلخت السجىن جلٝى  ؼ٣اوي اآلاسجىهحن ٘و

 . 198وبخىاس الؽا١ى بىدُجت الٙدق

 (2مكرر ) 85مادة 
ذ بخشوج املخ٣ىم ِلُه مً خبعه جدذ الخشاظت اآلاىاظبت لخلٝى واحب الّضاء ؤو ِٝذ ٜشان  لىصٍش الذاخلُت الخفٍش

ه مً الذسحت �ولى جدًُٝٝا للخىاـل مْ ؤظشجه، ما لم ٢ًً هىاٟ خىش ِلى �مً الّا م، بّذ اظخىاُل سؤي الجهاث ؤخذ رٍو

 .  (199)�مىُت

 (3مكرر ) 85مادة 
اآلاسجىهىن املخ٣ىم ِلحهم الزًً ال ًادون ؤِمااًل واملخبىظىن اخخُاوًُا اآلاىحىدون جدذ الاخخباس الفحى ٌعمذ ل٣ل 

الت ؤًام الجمْ والّىالث الشظمُت  بال ؤرا صادث الّىلت ِلى ٘ئت مجهم ِلى خذة خال٥ ٘ترة ٘خذ السجً بىىابحر اآلاسجىهحن للٍش

الت ـباخًا ٘ٝي آلاذة هفٚ ظاِت، بؽشه ؤن ٣ًىن ل٤ جدذ خشاظت  ًىم واخذ ِ٘عمذ لهم فى الُىم الثاوى وما ًلُه مً ؤًام بالٍش

 . (200)١اُ٘ت

اهي صل الح   الف 
راخ  

ق   الا 
 86مادة 

 ًجىص بّذ ؤخز سؤي حهاث �مً املخخفت �٘شاج جدذ ؼشه ًِ: 

ئم اآلامشة بإمً الخ٣ىمت مً الذاخل والخاسج اآلاىفىؿ ِلحها فى البابحن �و٥ والثاوى مً املخ٣ىم ِلحهم فى الجشا .1

 ال٢خاب الثاوى مً ٜاهىن الّٝىباث. 

)٘ٝشة زاهُت( مً ٜاهىن  234املخ٣ىم ِلحهم بالسجً اآلاابذ ؤو اآلاؽذد فى حشائم الٝخل الّمذ اآلاىفىؿ ِلحها فى اآلاادة  .2

ب الىٝذ وحشائم املخذساث.  ت وتهٍش ُٚ والٝبن ِلى الىاط بذون وحه خٞ والعٜش  الّٝىباث وحشائم التًز

 ظبٞ الخ٢م ِلحهم فى حشائم ممازلت.  املخ٣ىم ِلحهم فى حشائم املخذساث بّٝىبت الخبغ برا ١ان ٜذ .3

 ملٕاه.  -87مادة  .4

 88مادة 
 جفٗش مالبغ مً ٜماػ مىاظب للمٙشج ِجهم الزًً لِغ لهم مالبغ ؤو لِغ فى ٜذستهم الخفى٥ ِلحها، ١اآلحى: 

 للشحا٥: مالبغ داخلُت وخاسحُت وخزاء.  -ؤوالً 

ىاء سؤط وخزاء.  -زاهُاً   لليعاء: مالبغ داخلُت وخاسحُت ٔو

                                                           
م م٢شس مم 85اآلاادة  ( 197)  2014لعىت  3320ا٘ت بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م 1م٢شس  ) 85اآلاادة  ( 198)  2014لعىت  3320(مما٘ت بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م 2م٢شس ) 85اآلاادة  (  199)  2014لعىت  3320( مما٘ت بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م 3م٢شس ) 85اآلاادة  ( 200)  2014لعىت  3320( مما٘ت بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
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ت جىٙز ِلُه الىٍام اآلاٝشس فى اللُماهاث.   وفى هٝل ؤخذ مسجىوى السجىن اللُمان لىلّه بهزه الٕ٘ش

صل شادس هكرر  (١93)الف 

ي ي ىج  لوسج 
ف  ا ث  صح   ت 

 مكرر  82مادة 

ت لابي مباخث السجً  مٍى ٌؽ٣ل فى ١ل سجً لجىت بشئاظت مإمىس السجً ؤو مً ًىِبه مً لباه السجً ِو

 ولابي الخىُٙز الّٝابى، ولابي الّىابش ووبِب وؤخفائى بحخماعى. 

ب مً ؤحلها ومذة الّٝىبت والعىابٞ الٝمائُت  مت التى ِٜى وجخخق هزه اللجىت بخفيُٚ اآلاسجىن وبًٝا لىُى الجٍش

جه �حشامُت وظً اآلاسجىن وخالخه الصخُت والاحخماُِت والثٝاُ٘ت، ورل٤ بما ال ًخالٚ ؤخ٣ام ٜاهىن السجىن وهزه وخىىس 

 الالئدت والٝذسة الاظدُّابُت للسجً.

غ صل الصاب   الف 

ي ي ىج  لوسج 
 مؼاهلٌ  ا

 83مادة 

ت مازثت ٠ما ًل  ى: ٣ًىن �زار اآلاٝشس للمدبىظحن اخخُاوًُا اآلافشح لهم باإلٜامت فى ٔ٘ش

ش وشاص اآلاعدؽٙى، مشجبت، وظادة،  ش، بىاهُت ـٗى ـُٙا،  ٠2ِغ وظادة،  2ظٍش ؼخاء، خفحرة لُٚ،  2مالًت ظٍش

باهت، ورل٤ فى خالت ِذم وحىد خىك وخىُٙت  ٞ ـاج مذهىن ـو ٠شس ى خؽب، خمالت خذًذ ووعذ ـاج مذهىن ؤبٍش

ت، مىمذة ـٕحرة، مشآة، ؤهاء ووبٞ آلاُاة الؽشب، ٘شؼت للؽّش، مؽي، ؼى٠ت، مّلٝت، ١ىب ٜشواهت ووبٞ ـٕحر مً  بالٕ٘ش

 مّذن. 

 84مادة 

برا صادث مذة بٝاء املخ٣ىم ِلُه فى السجً ِلى ؤسبْ ظىىاث مخفلت وحب ٜبل �٘شاج ِىه بالخىبُٞ ألخ٣ام اآلاادجحن 

م  52)ؤ( و  49 ذ مذتها  1956لعىت  396مً الٝاهىن ٜس اآلاؽاس بلُه او ٔحر رل٤ مً الىٍم والٝىاهحن، ؤن ًمش بٙترة اهخٝا٥ ال جٍض

 ِلى العيخحن. 

 85مادة 

 ٣ىم ِلُه فى ٘ترة الاهخٝا٥ باآلاضاًا �جُت: ًخمخْ املخ

ذ �ٜامت ٘�ها بّذ �٘شاج ِىه ؤو بلى السجً مخىظي الخشاظت.  .1  هٝله بلى السجً ال٣ائً فى دائشة مداٍ٘خه التى ًٍش
 بلخاٜه بّمل ًدىاظب وما ١ان ًضاوله ٜبل سجىه بٝذس �م٣ان.  .2
اسة فى م٢خب ؤخذ المباه بدمىسه ؤو مّاملخه مّاملت املخبىظحن اخخُاوًُا ُ٘ما بخخق با .3 اسة واآلاشاظلت وجخم الٍض لٍض

ادتها ًِ رل٤.   مً ًىىب ِىه وج٣ىن مذتها هفٚ ظاِت ما لم ًش مإمىس السجً ٍص
ه خاسج السجً مشة ١ل زالزت ؼهىس فى خال٥ العىت �ولى مً ٘ترة �هخٝا٥ زم مشة ١ل ؼهش خال٥  .4 اسة رٍو العماح له بٍض

اسة الىاخذة الؽهىس الدعْ الخال حن فى خال٥ الؽهىس الثالر �خحرة، ِلى ؤال ًخجاوص مذة الٍض  48ُت زم مشة ١ل ؤظبِى
 ظاِت باإللا٘ت بلى مىاُِذ اآلاعا٘ت، بؽشه ؤال ٣ًىن خىش ِلى �مً الّام ؤو ِلى شخفه. 

لُه ؤن ًدمش بلى السجً ٜبل بهٝ لخه به، ِو لى اآلاسجىن ؤن ًدذد مً ظحزوسه ومدل بٜامخه ـو اسة، ِو ماء مُّاد الٍض

اسة الخالُت ؤو مً هزه اآلاحزة ِلى خعب �خىا٥.   ٘ةرا جإخش بٕحر ِزس مٝبى٥ حاص خشماهه مً الٍض

ىدة مً مٝش  فٗش للمسجىن فى ١ل مشة مً مذخشاجه بالسجً مبلٖ مىاظب ورل٤ ما ًٝابل مفشو٘اث الاهخٝا٥ رهابًا ِو ٍو

اسة.   السجً بلى مٝش الٍض

                                                           
م  82ؤلُٚ هزا الٙفل واآلاادة  ( 196)   2014لعىت  3320م٢شس بمىحب ٜشاس وصٍش الذاخلُت ٜس

٣ىن ظلٟى اآلاسجىن خاسج السجً واهخٍامه فى الّىدة مدل بِخباس ِىذ جىبُٞ خ٢م اآلاادة  م  52ٍو مً الٝاهىن ٜس

 اآلاؽاس بلُه ِلى خالخه.  1956لعىت  396

مْ معاِذ الىصٍش لٝىاُ مفلخت السجىن ؼشوه وؤولاُ جىُٙز رل٤.   ٍو

 مكرر  85مادة 
ه برا دِذ لزل٤ اسة رٍو ذ للمسجىن بٍض اسة ِلى  ًجىص الخفٍش ذ مذة الٍض ت  ؤو خالت لشوسة، وال جٍض  48ٌشوٗ ٜهٍش

اسة ظائش �خ٣ام اآلاٝشسة فى البىذ   . 197مً هزا الٝشاس 85مً اآلاادة  4ظاِت خالٗ مىاُِذ اآلاعا٘ت وجشاعى فى الٍض

 (1مكرر ) 85مادة 
دفها جخىلى �داساث اآلاّىُت بالخيعُٞ مْ بداسة خٝٛى �وعان بٝىاُ مفلخت السجىن جلٝى  ؼ٣اوي اآلاسجىهحن ٘و

 . 198وبخىاس الؽا١ى بىدُجت الٙدق

 (2مكرر ) 85مادة 
ذ بخشوج املخ٣ىم ِلُه مً خبعه جدذ الخشاظت اآلاىاظبت لخلٝى واحب الّضاء ؤو ِٝذ ٜشان  لىصٍش الذاخلُت الخفٍش

ه مً الذسحت �ولى جدًُٝٝا للخىاـل مْ ؤظشجه، ما لم ٢ًً هىاٟ خىش ِلى �مً الّا م، بّذ اظخىاُل سؤي الجهاث ؤخذ رٍو

 .  (199)�مىُت

 (3مكرر ) 85مادة 
اآلاسجىهىن املخ٣ىم ِلحهم الزًً ال ًادون ؤِمااًل واملخبىظىن اخخُاوًُا اآلاىحىدون جدذ الاخخباس الفحى ٌعمذ ل٣ل 

الت ؤًام الجمْ والّىالث الشظمُت  بال ؤرا صادث الّىلت ِلى ٘ئت مجهم ِلى خذة خال٥ ٘ترة ٘خذ السجً بىىابحر اآلاسجىهحن للٍش

الت ـباخًا ٘ٝي آلاذة هفٚ ظاِت، بؽشه ؤن ٣ًىن ل٤ جدذ خشاظت  ًىم واخذ ِ٘عمذ لهم فى الُىم الثاوى وما ًلُه مً ؤًام بالٍش

 . (200)١اُ٘ت

اهي صل الح   الف 
راخ  

ق   الا 
 86مادة 

 ًجىص بّذ ؤخز سؤي حهاث �مً املخخفت �٘شاج جدذ ؼشه ًِ: 

ئم اآلامشة بإمً الخ٣ىمت مً الذاخل والخاسج اآلاىفىؿ ِلحها فى البابحن �و٥ والثاوى مً املخ٣ىم ِلحهم فى الجشا .1

 ال٢خاب الثاوى مً ٜاهىن الّٝىباث. 

)٘ٝشة زاهُت( مً ٜاهىن  234املخ٣ىم ِلحهم بالسجً اآلاابذ ؤو اآلاؽذد فى حشائم الٝخل الّمذ اآلاىفىؿ ِلحها فى اآلاادة  .2

ب الىٝذ وحشائم املخذساث.  ت وتهٍش ُٚ والٝبن ِلى الىاط بذون وحه خٞ والعٜش  الّٝىباث وحشائم التًز

 ظبٞ الخ٢م ِلحهم فى حشائم ممازلت.  املخ٣ىم ِلحهم فى حشائم املخذساث بّٝىبت الخبغ برا ١ان ٜذ .3

 ملٕاه.  -87مادة  .4

 88مادة 
 جفٗش مالبغ مً ٜماػ مىاظب للمٙشج ِجهم الزًً لِغ لهم مالبغ ؤو لِغ فى ٜذستهم الخفى٥ ِلحها، ١اآلحى: 

 للشحا٥: مالبغ داخلُت وخاسحُت وخزاء.  -ؤوالً 

ىاء سؤط وخزاء.  -زاهُاً   لليعاء: مالبغ داخلُت وخاسحُت ٔو

                                                           
م م٢شس مم 85اآلاادة  ( 197)  2014لعىت  3320ا٘ت بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م 1م٢شس  ) 85اآلاادة  ( 198)  2014لعىت  3320(مما٘ت بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م 2م٢شس ) 85اآلاادة  (  199)  2014لعىت  3320( مما٘ت بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
م 3م٢شس ) 85اآلاادة  ( 200)  2014لعىت  3320( مما٘ت بٝشاس وصٍش الذاخلُت ٜس
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