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 اٌحمٛق ٚاٌٍّى١بث اٌؼمبس٠ت: اٌّحٛس األٚي



 اٌحمٛق: اٌذسط األٚي



 حظٕف اٌحمٛق بظٛسة ػبِت اٌٝ حمٛق د١ٌٚت

 ٚحمٛق داخ١ٍت

اٌحمٛق اٌذ١ٌٚت: اٚال 

 َاٌحمٛق اٌخٟ ٠مشس٘ب اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼب ٟ٘

ألشخبطٗ ِثً اٌذٚي ٚإٌّظّبث اٌذ١ٌٚت ٚا١ٌٙئبث 

ٚ٘زٖ اٌحمٛق حّىٓ اشخبص اٌمبْٔٛ ، االل١ّ١ٍت

 اٌذٌٟٚ ِٓ اٌم١بَ بٕشبطُٙ داخً اٌّجخّغ اٌذٌٟٚ



حك الذول في االستقالل: هثال تلك الحقىق 

حك الذول في السيادة الذاخليت والخارجيت 

حك الذول في عذم التذخل في شؤونها الذاخليت 

حك التبادل الذبلىهاسي وابرام الوعاهذاث 

 حك الذول االستفادة هن الونظواث الذوليت كوجلس

 االهن والوحاكن الذوليت



اٌحمٛق اٌذاخ١ٍت: ثب١ٔب 

ٟ٘ اٌحمٛق اٌخٟ حمشس٘ب اٌمٛا١ٔٓ اٌذاخ١ٍت ٌٍّٛاطٓ 

بظفخٗ ػضٛ فٟ اٌّجخّغ اٌٛطٕٟ ٚ حىْٛ ِٕظّت 

ٚ حٕمغُ إٌٝ . ٌحمٛق األفشاد ف١ّب ب١ُٕٙ ٚ ِغ اٌذٌٚت

 حمٛق ِب١ٌت ٚ حمٛق غ١ش ِب١ٌت



 

 اٌحمٛق اٌغ١ش ِب١ٌت  -1-

 اٌحمٛق اٌشخظ١ت 

حخغُ ٘زٖ اٌحمٛق بأْ ٌٙب طببؼب فش٠ذا بح١ث الِحً ٌٙب خبسج طبحب اٌحك 

ٔفغٗ ٟٚ٘ حمٛق ِٕظبت ػٍٝ حّب٠ت ِمِٛبث ٚػٕبطش اٌشخظ١ت فٟ 

ٚحمشسث ٌٍّحبفظت .فٟٙ حثبج ٌٍشخض ٌىٛٔٗ إٔغبٔب . ِظب٘ش٘ب اٌّخخٍفت

ػٍٝ و١بْ اإلٔغبْ اٌّبدٞ ٚاٌّؼٕٛٞ إر بذٚٔٙب ال ٠ىْٛ اإلٔغبْ إِٓب ػٍٝ 

ح١بحٗ ٚحش٠بحٗ فغ١ّج ببٌحمٛق اٌشخظ١ت السحببطٙب اسحببطب ٚث١مب بّمِٛبث 

 :٠ٚمغُ اٌحك اٌشخظٟ إٌٝ ثالثت ألغبَ. ػٕبطش اٌشخظ١ت ٌذٜ اإلٔغبْ

 .طبحب اٌحك 

 .اٌٍّخضَ بأداء اٌحك 

 ِٛضٛع اٌحك 

 

 



 اٌحك فٟ اٌخظٛط١ت

ٌىً شخض ٔطبلٗ اٌخبص فٟ ح١بحٗ اٌشخظ١ت أٞ ِب أطٍك ػ١ٍٗ ببٌّٕطمت 

 .ِٓ اٌخبطت وبٌح١بة اٌؼبئ١ٍت ٚاٌح١بة اٌؼبطف١ت ِٚب ٠خؼٍك ببٌظحت 

 .اٌحك فٟ اٌغش٠ت

ِٚ٘ٛب ٠ؼشف ببٌغش٠ت ا١ٌّٕٙت اٌخٟ بّٛجبٙب ٠ٍضَ وً ِٛظف بحفع حفبط١ً  

وّب ٠خّخغ . ع١شاإلداسة وبٌٛصاسة ِثال خظٛطب إرا حؼٍك األِش بأِٓ اٌّجخّغ

بٙزا اٌحك األشخبص اٌؼبد٠ْٛ وحك اٌّش٠ض ػٍٝ اٌطب١ب اٌغش٠ت فٟ 

اٌّشاعالث ٚاالحظبالث بّخخٍف أشىبٌٙب فال ٠جٛص بحبي اٌخٕظج ػ١ٍٙب إال 

 .طبمب إلجشاءاث ِٕظٛطت لبٔٛٔب فٟ عب١ً حفع اٌّجخّغ

 



 حخ١ّض ٘زٖ اٌحمٛق بّب ٠ٍٟ

ال ٠جٛص اٌخظشف ف١ٙب اٚ ٔمٍٙب اٚ اٌخٕبصي ػٕٙب ألٔٙب ِشحبطت بشخض  -1

 االٔغبْ

ال حغمظ ٚال حىغب ببٌخمبدَ، أٞ ارا ٌُ ٠غخؼٍّٙب االٔغبْ فخشة ِٓ اٌضِٓ  -2

 ال حغمظ حمٛلٗ فٟ اٌخمبدَ

ال حٕخمً ٌٍٛسثت بؼذ اٌٛفبٖ، بً حٕخٟٙ بّجشد ٚفبٖ اٌشخض ألٔٙب ٌظ١مت  -3

 بظبحبٙب

ِٓ ٠ؼخذٞ ػٍٝ حٍه اٌحمٛق ٠ٕشئ ٌظبحبٙب اْ ٠طبٌب ٚلف االػخذاء  -4

 ٚاٌخؼ٠ٛض ػّب اطببٗ ِٓ ضشس



 

 اٌحمٛق ِب١ٌت  -2-

ٚ ٟ٘ اٌحمٛق اٌخٟ حّٕح طبحبٙب ِٕفؼت راث ل١ّت ِب١ٌت ٠ٚخضح ِٓ ٘زا  

اٌخؼش٠ف أْ حٍه اٌحمٛق اٌخٟ ٠جٛص اٌخؼبًِ ػ١ٍٙب ببٌخظشف ف١ٙب أٚ اٌخٕبصي 

 :ٟٚ٘ حمٛق حٕمغُ إٌٝ ٔٛػ١ٓ, ػٕٙب

اٌحمٛق اٌؼ١ٕ١ت 

اٌحمٛق اٌشخظ١ت 

 



ٚ٘ٛ عٍطت ِببششة ػٍٝ شٟء ِؼ١ٓ ٠مشس٘ب اٌمبْٔٛ : اٌحمٛق اٌؼ١ٕ١ت

ٌشخض ِؼ١ٓ ٠ٚخٌٛٗ ف١ٙب اعخؼّبي ٘زا اٌشٟء ٚاالٔخفبع بٗ ٚاٌخظشف ف١ٗ 

 .دْٚ ٚعبطت

 . ٠ّٕح طبحبٗ حك االعخؼّبي ٚاالعخغالي ٚاٌخظشف ف١ٗ: ِثبي حك اٌٍّى١ت

ٚاٌخظشف ف١ٗ ( حأج١شٖ) اعخغالٌٗ ( اعخؼّبٌٗ فٟ اٌغىٓ) ِثً طبحب اٌب١ج 

 (ب١ؼٗ) 

 



 .ٚحٕمغُ اٌحمٛق اٌؼ١ٕ١ت إٌٝ ػ١ٕ١ت أط١ٍت ٚػ١ٕ١ت حبؼ١ت

 اٌحمٛق اٌؼ١ٕ١ت االط١ٍت

ٟ٘ اٌحمٛق اٌخٟ حىْٛ لبئّت بزاحٙب ٚغ١ش حببؼت ٌحك اخش، ألٔٙب حٕشأ 

 ِغخمٍت دْٚ االعخٕبد اٌٝ حك اخش ٟٚ٘ ػٍٝ عب١ً اٌحظش

 حك اٌٍّى١ت 

حك االٔخفبع 

ٟٕحك االعخؼّبي ٚاٌغى 

 



 اٌحمٛق اٌؼ١ٕ١ت اٌخبؼ١ت 

إرا وبٔج اٌحمٛق اٌؼ١ٕ١ت األط١ٍت ِغخمٍت بزاحٙب، ٚحٕشأ ٌظبحبٙب حك 

 اٌحظٛي ػٍٝ إٌّفؼت اٌخٟ حمشس٘ب، 

فإْ اٌحمٛق اٌؼ١ٕ١ت اٌخبؼ١ت ال حغخمً بزاحٙب، ٚإّٔب حغخٕذ فٟ ٚجٛد٘ب إٌٝ 

 .حك آخش، ٠ٙذف ضّبْ حك شخظٟ ٚ٘ٛ اٌذ٠ٓ

 .فإرا ٌُ ٠مُ اٌّذ٠ٓ بٛفبء اٌذ٠ٓ حّىٓ اٌذائٓ ِٓ أْ ٠غخٛفٟ د٠ٕٗ ِٕٗ 

 أٞ ٘زا اٌحك ٘ٛ ضّبْ ٌٍٛفبء ببٌذ٠ٓ



  

 

 :ٚحٕشأ اٌحمٛق اٌؼ١ٕ١ت اٌخبؼ١ت ٔخ١جت 

 احفبق اٌذائٓ ِغ اٌّذ٠ٓ،  -

 أٚ بّمخضٝ اٌمبْٔٛ،  -

 ٚلذ ٠خمشس بحىُ لضبئٟ

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 اٌحمٛق اٌشخظ١ت

 

ػاللت ب١ٓ شخظ١ٓ بّمخضب٘ب ٠ٍخضَ أحذّ٘ب بإػطبء اٌشٟء، أٚ ببٌم١بَ بؼًّ 

 . أٚ ببالِخٕبع ػٓ اٌؼًّ

 :٠ّٚىٓ حمغ١ُ اٌحمٛق اٌشخظ١ت  إٌٝ 

، وبٌخضاَ اٌببئغ بٕمً ٍِى١ت اٌؼمبس اٌّببع إٌٝ :االٌخضاَ بإػطبء اٌشٟء -1

 .اٌّشخشٞ أٚ اٌخضاَ اٌّشخشٞ بذفغ ثّٕٗ إٌٝ اٌببئغ

بح١ث ٠ٍخضَ اٌّذ٠ٓ فٟ ٘زٖ اٌحبٌت ببٌم١بَ بؼًّ : االٌخضاَ بؼًّ ِؼ١ٓ -2

إ٠جببٟ، وبٌخضاَ إٌبلً بٕمً اٌّغبفش٠ٓ، ٚاٌخضاَ اٌّحبِٟ ببٌذفبع ػٓ ِٛوٍٗ، 

ٚاٌخضاَ اٌطب١ب بؼالج ِش٠ضٗ، ٚاٌخضاَ اٌؼبًِ بأداء ػٍّٗ بّمخضٝ ػمذ 

 .اٌؼًّ

 

 

 

 

 

 

 



٠ٚغّٝ االٌخضاَ اٌغٍبٟ ٠ٚمظذ بٗ : االٌخضاَ ببالِخٕبع ػٓ ػًّ ِؼ١ٓ  -3

ِثً اٌخضاَ ببئغ اٌّحً اٌخجبسٞ ِٓ لبً , اِخٕبع اٌّذ٠ٓ ػٓ اٌم١بَ بؼًّ ِؼ١ٓ

 اٌّشخشٞ بؼذَ فخح ِحً حجبسٞ ِٕبفظ فٟ ٔفظ اٌحٟ، 



 

 

 

 

 

 ِمبسٔت ب١ٓ اٌحك اٌشخظٟ ٚاٌحك اٌؼ١ٕٟ

 

اٌحك اٌؼ١ٕٟ عٍطت اٌشخض ػٍٝ شٟء ِبدٞ، ب١ّٕب اٌحك اٌشخظٟ ٘ٛ  -1

عٍطٗ ٌشخض ػٍٝ شخض اخش ٠غخط١غ االٚي بّٛجبٙب اْ ٠ٍضَ اٌثبٟٔ بأْ 

 ٠مَٛ بإػطبء شٟء اٚ اٌم١بَ بؼًّ اٚ االِخٕبع ػٓ ػًّ

اٌحك اٌؼ١ٕٟ ٠خٛي  ٌظبحبٗ عٍطٗ ِببششة ػٍٝ اٌشٟء ِحً اٌحك،  -2

 .عٍطٗ غ١ش ِببششة٠خٛي ٌظبحبٗ ب١ّٕب اٌحك اٌشخظٟ 

اٌحك اٌؼ١ٕٟ ٠خٛي ٌظبحبت اٌخمذَ ٚاالفض١ٍت عٛاء وبْ حك ػ١ٕٟ اطٍٟ  -3

اٚ حبؼٟ  ب١ّٕب اٌحك اٌشخظٟ ال ٠خٛي طبحبٗ ِثً رٌه، بً ٠شخشن ِغ 

 .اٌطشف اٌثبٟٔ فٟ اعخ١فبء حمٗ 

 

 

 

 

 



 

 اٌحمٛق

 اٌذاخ١ٍت اٌحمٛق اٌذ١ٌٚت اٌحمٛق

 اٌغ١ش ِب١ٌت اٌحمٛق اٌّب١ٌت اٌحمٛق

 اٌشخظ١ت اٌحمٛق اٌؼ١ٕ١ت اٌحمٛق

 اٌخبؼ١ت اٌؼ١ٕ١ت اٌحمٛق األط١ٍت  اٌؼ١ٕ١ت اٌحمٛق

 ببالِخٕبع االٌخضاَ

 ِؼ١ٓ ًػّ ػٓ

 بؼًّ االٌخضاَ

 ِؼ١ٓ

 بإػطبء الٌخضاَا

 اٌشٟء

 ٍِخض ٌٍذسط األٚي


