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 حدةاألمم المت
 الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافيةلجنة 

 

 7رقم التعليق العام 
 (من العهد (1)11المادة ) الحق في السكن المالئم

 1باإلكراه حاالت إخالء المساكن

  أ،تتي ل،ي تتق أم لاكاتتخ  تت   تت   (1991) 4الحظتتا لجنة،تتي  عتتق ا نلعاتتر لج تتر    تت   -1

جكس م ا ف  جي لجحكرلي لجعر،و،لي كم إ الئي يرإل  له وكتم لجكاترلعي يد ةي كم لألكم عق     ل
وغل  ذجك كتم لجاادلتدلاو و نت تا إجت  أم حترالا إ تالا لجكستر م يترإل  له اا تر   جنو نتي 
لألوج  كخ كعاالرا لج ادو ولجنة،ي  إذ ،ظ ا عق عدد ال يأس يي كم لجاعر ل  لجكا نعي يحرالا 

لجس،ولا لأل ل ة  يكر عق ذجك حرالا  أا علار أ،ي لة ي لإل تال   إ الا لجكسر م يرإل  له عق
يتترجامل  لجتتدو  لأل،تت لب   تتد يراتتا ل م عتتق كو تتب لاتتلى جاتتر أم استت   إجتت  اعتتدل  كملتتد كتتم 

 لارح ي أم ل ثر  لجكا ايي عن   ذه لجككر سرا كم حلث لالجاملكرا لجول دة عق لج ادولإل

كتم ي لتد يتأم كستأجي إ تالا لجكستر م يترإل  له كستأجي جعد لعا ب لجكةاكتخ لجتدوجق ك،تذ م -2
  الحتظ كتماك  لألكت  لجكاحتدة جنكستاو،،را لجي ت لي أ،تي ل،ي تق اوةلتي 1991 ،ل ةو عفق عتر  

ل اكتتتر   تتتتر  إجتتت  معتتتتد  لجعلتتتر  ي كنلتتتترا إملجتتتي  يتتتت   إال إذل  تتترم  تتتتوم لجكستتتتاو،،را 

و وعتتق عتتر  (1) ناتترمولسا تتالحار أكتت لر غلتت  كك تتم  وي تت ، اتتوعل  أكتتر م ستت م أ تت   أل
  لجاتق لعاكتداار لجةك لتي لج ركتي عتق 2222  عق لالسا لالةلي لج رجكلي جنكأو  حات  عتر  1911

لجكاكثتت  عتتق حكرلتتي واحستتلم  [جنح وكتترا]  اتت  لإل تت ل  ميتترالجامل  لألسرستتق 44/111  ل  تتر 

لجكسر م ولألحلرا ووو يدالر كم ادكل  ر أو إجحرق لجا   يارم
(2)

  أعكر  لجعت م و وو د عق ةدو

أ،ي مل،ي ق حكرلي لج،رس يكوةب لجعتر،وم كتم لإل تالا لجظترج  كتم ك،ترمجا  أو أ لاتلا م 21
(4)

و 

وعق ةدو  أعكتر  لجكوئت   عر تدا لجح وكترا أ،فستار عنت  محكرلتي ةكلتخ لج،ترس كتم عكنلترا 
عتتوق لإل تتالا لجعستت ي لجك رجفتتي جنعتتر،وم واتتوعل  لجحكرلتتي لجعر،و،لتتي ك،اتتر واتتدل  ار  كتتخ أ تتذ ح

عتتق حرجتتي ا تذ  افتتردي عكنلترا لإل تتالا  اتتكرم اتوعل  حنتتو  يدلنتتي  [و]لإل،سترم عتتق لالعايتر   

كالئكي يحسب لال اارام
(4)

و  كر يّل،ا جة،ي حعوق لإل،سرم أم مككر سي لإل الا لجعس ي ا    

ل،اار تترر ةستتلكرر جحعتتوق لإل،ستترمم
(5)

و غلتت  أ،تتي  عنتت  لجتت غ  كتتم أ كلتتي  تتذه لجيلر،تترا  عاتتق ال 
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ا د  إلحد  أ ث  لجكسترئ  حستكرر  أال و تق كستأجي احدلتد لجظت وب لجاتق ا توم علاتر حترالا ا
إ تالا لجكستر م يترإل  له كيرحتي واحدلتد أ،تولا لجحكرلتي لجك،نويتي جاتكرم ك لعترة لألح تتر  ذلا 

 لج ني كم لج ادو

عنت   إم لسا دل  عير ة محرالا إ الا لجكسر م يرإل  لهم  و  عق ي   لجحرالا  أك  ل،،توي -4
إ  رالاو عاذه لج ير ة اس   إجت  لجا يلت  عتم كفاتو  لجا ستب ولجال ر،و،لتيو غلت  أم  ثلت لر كتم 

 لجك ل يلم ل اي وم لإل ر ة إج  

 
 ـــــــــــــــــ

 وE/1998/22رجوثلعي لجك عق لج ليخ يول د عق  * 

محترالا لإل تالا محرالا إ الا لجكسر م يرإل  لهم ح تولر  يل،كتر ل،اعتد ك ل يتوم ن ت وم عيتر ة 
غل  لجعر،و،ق جنكسر مم أل،ار افا   أم لجعر،وم ذل لج ني لوع  حكرلي ولعلي جنحق عتق لإلست رم 
ولافتتق كتتخ أح تتر  لج اتتد  ولجحرجتتي  يرجاأ لتتد  جلستتا  تتذجك دوكتتررو  كتتر ل ائتتق أم عيتتر ة محتترالا 

،تالقو ق عنت  لإل  حلث إ،ار ال ا ل  إج  أي إ،تر   تر،و،ذلاليلإل الا غل  لجك، فيم  ق أ ث  
و د ل ار  لجكةاكخ لجدوجق  و ر ي عق سلرق جة،ي حعوق لإل،سرم  لإل ر ة إج  محرالا إ تالا 
لجكسر م يرإل  لهم وذجك  يرجد ةي لألوج   ألم ةكلخ لجيدلئ  لجكعا حي يار علوب  ثل ة كم  تذل 

لق لج ر  ات ّ ب يأ،ار لج،واو إم عير ة محرالا إ الا لجكسر م يرإل  لهم لجكسا دكي عق  ذل لجا ن
،ع  لألع لد ولألتس  و/أو لجكةاك را لجكحنلي  ي    دلئت  أو كم تا واتد ك تلئاا   كتم لجيلتوا 
و/أو لأل لاتتق لجاتتق ل تت نو،ار  دوم إارحتتي ستتي  ك،رستتيي كتتم لجحكرلتتي لجعر،و،لتتي أو غل  تتر كتتـم 

الا لجكستر م يترإل  له أ،ـولا لجحكرلـي أو إارحي إك ر،لي لجح و  عنلارو غل  أم حظ  حرالا إ 
ال لستت ي عنتت  حتترالا لإل تتالا لجاتتق ا،ّيتتق يتترإل  له وععتترر ألح تتر  لجعتتر،وم ولج اتتدلم لجتتدوجللم 

 لج ر لم يحعوق لإل،سرمو

إم ككر ستتي عكنلتترا إ تتالا لجكستتر م يتترإل  له  تتق ككر ستتي ولستت ي لال،ا تتر  واكتتس  -4

او و،ظت لر جنات لي، ولجا تريك لجعترئكلم لأل  ر  عق لجيندلم لجكاعدكي ولجيندلم لج،ركلي عنت  لجستول
يلم حعوق لإل،سرم  رعي  ع ثل لر كر ا وم عكنلرا إ الا لجكسر م يرإل  له ك نّي يحعوق لإل،سترم 
لأل   و وعنلي  عإم ككر سي عكنلرا إ الا لجكسر م يترإل  له  جتئم  ر،تا ات ت  إ تالالر ظتر  لر 

م ل،اار ترا جنحعتوق لجكد،لتي ولجسلرستلي  كثت  يرجحعوق لجكد ةي عق لج اد  عاق  د اسف  ألارر ع
لجحتق عتتق لجحلترة وحتتق لجفت د عتتق لألكتتم عنت     تتي ولجحتق عتتق عتد  لجاتتد   يرج  و تتلرا 

 ولألس ة ولجيلا ولجحق عق لجاكاخ لجسنكق يرجككان راو

عن  لج غ  كم أم ككر سي عكنلرا إ الا لجكسر م يرإل  له  د ليدو أ،اتر احتدث ي تفي و -5
جك،تتر،ق لجحاتت لي لجك اظتتي يرجستت رم  عاتتق احتتدث ألاتترر عتتق حتترالا ،عتت  لجستت رم  ئلستتلي عتتق ل

تتول،م لجستت رم يتترإل  له عتتق ستتلرق لجك،رمعتترا لجكستتنحي   يتترإل  له ولجااةلتت  لجتتدل نق وا للتت  كس
ولجاة لا لجةكرعلي وا،عالا لجالةئلمو عفتق  تذه لجحترالا ةكل اتر   تد لتا  لإل تال  يترجحق عتق 

لجا    إل الا لجكستر م يترإل  له  وذجتك كتم  تال  كةكوعتي ولست ي لجس م لجكالئ  وعق عد  
كم لألع ر  أو لالكا،را ع،ار لجاق ات م  إجت  لجتدو  لأل،ت لبو يت  وحات  عتق لجحترالا لجاتق  تد 
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كتم  4ل وم كم لجا و ي علار ع   حدود عن   ذل لجحق  لت،نب لالجامل  لجار  يأح ر  لجكردة 

كف واي إال لجحتدود ملجكعت  ة عتق لجعتر،وم  وإال يكعتدل  اولعتق لج اد  يحلث ال ا وم ألي حدود 
  و ت ل،ي أم ل توم  تدعار [أي لال ا تردلي ولالةاكرعلتي ولجثعرعلتي]ذجك كخ ،يل ي  ذه لجحعتوق 

 لجوحلد ا ملم لج عره عق كةاكخ دلكع ل،قمو

إم  ثلتت لر كتتم حتترالا إ تتالا لجكستتر م يتترإل  له ا تتوم ك اي،تتي يتترج ،ب  كثتت  حتترالا  -1

لإل تتالا لج،رةكتتي عتتم لجك،رمعتترا لجكستتنحي لجدوجلتتي ولج تت لا لجتتدل نق ولج ،تتب لجكةاك تتق أو 
 لإلث،قو

وثكي حرالا أ    كم لإل الا يرإل  له احتدث يرست  لجا،كلتيو و تد اتا  عكنلترا لإل تالا  -9

ي تتتدد ك،رمعتتتي عنتتت  لجحعتتتوق عتتتق لأل    أو لجك تتتر لخ لإل،كرئلتتتي وك تتتر لخ إ ركتتتي لجالر تتت  
كث  ي،را لجسدود أو غل  ر كم ك ر لخ اوجلد لج،ر ي لج يل ة لج،،رق  كخ ادليل  حلرمة لألسرسلي  

لأل لاتتق لجكا تتني ياحستتلم لجك،تتر،ق لجحاتت لي أو اتت كل  لجكستتر م أو يتت لك  اةكلتت  لجكتتدم أو 
االئي لأل لاق جنم لعي أو إ،الق لج ،رم جنكاتر يي عتق لأل لاتق أو إ ركتي كير لترا  لراتلي 

 رب لألوجكيليو ي   كث  لألج 

وكم حلث لجةو    عإم لجاملكرا لجدو  لأل، لب عتق لج اتد علكتر لا نتق يحترالا إ تالا  -1
  كعا ،تي يأح تر  أ ت   ذلا  تنيو وعنت  وةتي 1-11لجكسر م يرإل  له اسا،د إج  أح ر  لجكردة 

لجحتق اتنم  لجدو  يرسا دل  مةكلخ لجسي  لجك،رسييم عق سيل  ا ملم  1-2لج  و   عإم لجكردة 

عق س م كالئ و غل  أ،ي  ،ظ لر ج،يل ي ككر سي عكنلرا إ الا لجكستر م يترإل  له  عتإم لإل تر ة 
إج  لجاكاتخ لجاتد لةق يترجحعوق ي،ترا عنت  لجكتول د لجكارحتي   تق إ تر ة ال ا توم  1-2عق لجكردة 

 كنلترا ذلا  ني يرجكواوا إال عق حرالا ،رد ةو وال يد جندوجي ،فسار كم أم اكا،خ عم لجعلر  ي
إ الا لجكسر م يترإل  له وأم ا فت  ا،يلتق أح تر  لجعتر،وم عنت  كوظفلاتر أو عنت  أ،ت لب ثرجثتي 

و وعتالوة عنت  ذجتك  عتإم  تذل (أعتاله 4عن  لج،حو لجك  وح عتق لجفعت ة )اكر س  ذه لج كنلرا 
 كتتم لج اتتد لجتتدوجق لج تتر  يتترجحعوق لجكد،لتتي ولجسلرستتلي  لجاتتق ات ّكتت  1-19لجتت،ا  ا تتممه لجكتتردة 

لجحق عق عد  لإل الا يرإل  له دوم حكرلتي ولعلتيو عاتذه لجكتردة ا ات ب يةكنتي أكتو   ك،اتر حتق 
تظ  لإل،سرم عق لجحكرلي كم لجا    معن  ،حو ا سفق أو غل   تر،و،ق  جاتد  م عتق يلاتيو ولالحس
أم لجاتتمل  لجدوجتتي عتتق اتتكرم لحاتت ل   تتذل لجحتتق جتتلس ك تت و،رر يرعايتتر لا كا تتني يكول د تتر 

 لجكارحيو

كم لج اد اعااق كم لجدو  لأل،ت لب لستا دل  مةكلتخ لجستي  لجك،رستييم   1-2إم لجكردة  -9

يكر علار لعاكرد اتدليل  ا ت ل لي  جا ملتم ةكلتخ لجحعتوق لجاتق لحكلاتر لج اتدو وكتخ أم لجنة،تي  تد 
أم  تتذه لجاتتدليل   تتد ال ا تتوم المكتتي عتتق كتتر لا نتتق يةكلتتخ  (1992)4عاتتر لج تتر  ليّل،تتا عتتق ا ن

عكتتم لجولاتتى أم ستتم ا تت ل را احظتت  عكنلتترا إ تتالا لجكستتر م يتترإل  له  تتو أستترس لجحعتتوق  
 (أ)ةو  ي لةب أم لعو  عنلي أي ،ظر  حكرلــي ع ـــر و ول،ي ق أم ل ك   تذل لجا ت لخ اتدليل  

اافتق كتخ أح تر   (ب)اوع  ج رغنق لجكسر م ولأل لاق أ يـ   د  كك م كم لجاكرم ج ت نار  و
  ك،اتر لجك ل يتي لجد لعتي جنظت وب لجاتق  تد اةت ي عتق ظناتر عكنلترا ل توم لج ت  (ج)لج اد  و

لإل تتتالاو  كتتتر لةتتتب أم ل،،يتتتق لجا تتت لخ عنتتت  ةكلتتتخ لجكتتتوظفلم لج راتتت لم جستتتن،ي لجدوجتتتي 
ولجكسراجلم أكركارو وعالوة عن  ذجك  ع،ظ لر جالاةره لجسرئد ي    كامللد عق ي ت  لجتدو  ،حتو 
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ق  ،را لإلس رم  لةب عن  لجدو  لأل،ت لب أم ا فت  لجاعنل   ثل لر كم كسموجلرا لجح وكرا ع
ة تت  لجاتتدليل  لجا تت ل لي وغل  تتر كتتم لجاتتدليل  ولعلتتي جنحلنوجتتي دوم عكنلتترا لإل تتالا يتترإل  له  
وجنك ر يي  ع،د لال اارا عن   ذه لج كنلرا لجاق لعو  يار أع لد ي تفاا  لج   تلي أو اعتو  ياتر 

ل،ي تتتق جنتتتدو  لأل،تتت لب لستتتا  ل  لجا تتت ل را  لئتتترا دوم اعتتتدل  اتتتكر،را ك،رستتتييو جتتتذجك 
ولجسلرسرا ذلا لج ني  لكر ااكم اولععار كخ لالجاملكرا لج،ر ئي عم لجحق عق لجس م لجكالئت   

  كر ل،ي ق جار إج را أو ا دل  ألي ا  ل را أو سلرسرا ا وم كا ر اي كخ كا،نيرا لج ادو

 تنلي ولأل نلترا لإلث،لتي وغل  تر  إم لج،سرا ولأل،فتر  ولج تيرب ولجكست،لم ولج ت وب لأل -12

وسرئ  لجا فرا كم أع لد وةكرعترا  ل تر،وم ةكل ترر ي ت   غلت  كا ترعم كتم ككر ستي لإل تالا 
يرإل  لهو ولج،سرا عق لجفئرا  رعي ا لفرا يوةي  ر  ،ظ لر جكد  لجاكللم لجعر،و،ق وغل ه كتم 

 (يكتر علاتر كن لتي لجيلتوا)كن لي أ  ر  لجاكللم لجاق  ثل ل كر اكر س اد م علكر لا نق يحعوق لج
أو حعوق حلرمة لجككان را أو لجكأو   و،ظ لر جا  اتام يوةتي  تر  ألع تر  لج ،تب ولإلستراة 

كتم  4و 2-2لجة،سلي ع،دكر لت يحم يال كتأو و إم أح تر  عتد  لجاكللتم لجاتق اااتك،ار لجكرداترم 

ث عكنلترا إ تالا  لا ترذ لج اد اف   عن  لجح وكرا لجاملكرر إارعلرر يأم ا ف   عتق حتر  حتدو
 ادليل  ك،رسيي جاكرم عد  ل،،ولا ذجك عن  أي     كم أ  ر  لجاكللمو

ويل،كر  د ل وم  ،رك كر لي   ي   حرالا لإل الا   كر  و لألك  عتق حرجتي لالستاك ل   -11

لةتتر  أو إجحتترق اتت   يرجككان تترا لجكستتاأة ة دوم ستتيب وةلتتي  لاحتتا  عنتت  عتتق عتتد  دعتتخ لإل
 ،لي أم ا ف  أم لة ي لإل الا عن  لج،حتو لجتذي لةلتمه لجعتر،وم لجتذي ل توم كافعترر لجسن،را لجك

 كخ أح ر  لج اد  وأم ا وم ةكلخ سي  لال،ا رب ولجا ولارا لجعر،و،لي كارحي جنكاا  لمو

إم عكنلرا لإل الا يرإل  له وادكل  لجك،رم   يو فار ادليل  ععريلي  اا ر   ألارر كخ  -12
 1949ذجك  احتل، لجنة،تي عنكتترر يرالجاملكترا لجتول دة عتتق لافتر لاق ة،لتب ج تتر   ولعتد لج اتدو و تت

علكتتر لا نتتق يحظتت  ااةلتت  لجستت رم لجكتتد،للم واتتدكل   1999ولجي واو تتوجلم لجكنحعتتلم ياكتتر ج تتر  
 لجككان را لج ر ي  كم حلث  ني  ذه لالجاملكرا يككر سي لإل الا يرإل  لهو

ر  يألي عكنلرا إ الا  و ر ي كر لا نق ك،ار يةكرعترا وا ف  لجدو  لأل، لب   ي  لجعل -14

 يل ة  أم لتا  لسا  ترب ةكلتخ لجيتدلئ  لجكةدلتي يرجا ترو  كتخ لجكاات  لم  ي لتي لجحلنوجتي دوم 
ا و ة لسا دل  لجعوة  أو عن  لأل    ي لتي لجاعنلت  كتم  تذه لجات و ة إجت  أد،ت  حتدو ول،ي تق 

لي جنكاأث لم يأولك  لإل الاو وعن  لجدو  لأل،ت لب اوعل  سي  لال،ا رب أو لإلة لالا لجعر،و،
ألار أم ا ف  جألع لد لجك ،للم  رعير لجحقس عق لجا ول  لج رعق عم ألي ككان را ااأث  كم ة لا 

كتم لج اتد  4-2ذجك     لي  ر،ا أ  ععر ليو وكم لجةدل  يرإل ر ة عق  ذل لج دد إج  لجكتردة 

ستلي  لجاتق اعااتق كتم لجتدو  لأل،ت لب أم ا فت  اتوعل  لجدوجق لج ر  يرجحعوق لجكد،لتي ولجسلر
مسيل  ع ر  جناظن م جأل  ر  لجذلم ل،اتا ا حعو ا  ويأم ا ف   لر  ملجسن،را لجك ا ي يإ،فرذ 

 لألح ر  لج رد ة ج رجى لجكاظنكلممو

وعق لجحرالا لجاق ل اي  علار أم جإل الا كتر ليت  ه  عل،ي تق أم لةت ي  تذل لإل تالا كتخ  -14

ثر  لجد لق جألح تر  ذلا لج تني كتم لجعتر،وم لجتدوجق جحعتوق لإل،سترم ووععترر جنكيترد  لج ركتي لالكا
لجك لعلي جنك عوجلي ولجا،رسبو وكم لجك،رستب يوةتي  تر  عتق  تذل لج تأم لإل تر ة إجت  لجا نلتق 

كتم لج اتد لجتدوجق لج تر  يترجحعوق  19جنة،ي لجك ،لي يحعوق لإل،سرم لجكا نتق يرجكتردة  11لج ر  
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،لي ولجسلرسلي  لجاق ال اةلم لجاد   عق يلا أي     إال معق لجحترالا لجاتق لت،  عنلاتر لجكد
لجعر،وممو والحظا لجنة،تي أم لجعتر،وم ل،ي تق أم ل توم مكولععترر ألح تر  لج اتد وك لكلتي وأ دلعتي 
وأم ل وم  عق ةكلخ لجحرالا  ك عتوالر يرج،ستيي جنظت وب لجك ّل،تي لجاتق لحتدث علاترمو  كتر يّل،تا 

ة،ي أ،ي ملةب أم لحتدد لجا ت لخ ذو لج تني يرجاف تل  لجظت وب لجكحتددة لجاتق لةتوم لجستكرح لجن
 علار ياذل لجاد  مو

إم لجحكرلتتي لإلة لئلتتي لجك،رستتيي و ولعتتد لإلةتت لالا لجعر،و،لتتي  تتق ةول،تتب ةو  لتتي كتتم  -15

ا حعتتوق لإل،ستترم  رعتتي  إال أ،اتتر ك،رستتيي يوةتتي  تتر  علكتتر لا نتتق يكستتأجي كثتت  عكنلتترا لإل تتال
يتترإل  له  و تتق كستتأجي لتتا  علاتتر لجاتتذ ا كير تت ة ي تتدد  يلتت  كتتم لجحعتتوق لجك اتت ب ياتتر عتتق  تتال 
لج ادلم لجدوجللم لج ر لم يحعوق لإل،سرمو وا   لجنة،ي أم سي  لجحكرلي لإلة لئلي لجاتق ل،ي تق 

 إارحتتي ع  تتي جنا تترو  لجحعلعتتق كتتخ (أ)ا،يلعاتتر علكتتر لا نتتق ي كنلتترا لإل تتالا يتترإل  له ا تتك   
إ  ر  لجكاا  لم  رعي ي    ولب وك،رستب  يت  لجكوعتد لجكعت   جإل تالا   (ب)لجكاا  لم  

لإلحر،تتتي عنكتتترر ي كنلتتترا لإل تتتالا لجكعا حتتتي  وع،تتتد لال ااتتترا  يتتترج    لجيتتتدل  لجكعتتت    (ج)
لستتا دل  لأل   أو لجكستت م كتتم أةنتتي  عنتت  أم ااتترح  تتذه لجك نوكتترا جةكلتتخ لجكااتت  لم عتتق 

حاو  كوظفلم ح وكللم أو ككثنلم ع،ا  أث،ترا لإل تالا  و ر تي ع،تدكر  (د)لجو ا لجك،رسب  
لجا لتلم لج تحلى جاولتي ةكلتخ لأل ت ر  لجتذلم لاوجتوم  ( ) لا نق لألك  يةكرعرا كم لج،ترس  

عد  لجعلر  يرإل الا ع،د سوا لألحتول  لجةولتي ي ت    تر  أو أث،ترا  (و)لجعلر  ي كنلي لإل الا  
 (ح)اوعلتتـ  ستتي  لال،ا تترب لجعر،و،لتتي   (م)اتت  وم عنتت  غلتت  ذجتتك  لجنلتت   كتتر جتت  لولعتتق لجكا

 اوعل  لجك و،ي لجعر،و،لي  ع،د لإلك رم  جكم ل و،وم يحرةي إجلار كم أة  لجاظن  جد  لجكحر  و

ل،ي ق أال اسف  عكنلرا لإل الا عم ا  لد لألع لد أو ا  اا  ال،ااترك حعتوق أ ت   و -11

جكااتت  لم عتتم انيلتتي لحالرةتتراا  يأ،فستتا   عنتت  لجدوجتتي كتتم حعتتوق لإل،ستترمو وعتتق حتتر  عةتتم ل
لج، ب أم اا ذ    لجادليل  لجك،رسيي  يأ    كر  و كارح جار كم كول د  جاكرم اوعل  كست م 

 يدل  كالئ  جا   أو إعردة او،ل،ا  أو إارحي أ ل  ك،اةي جا   حسب لجحرجيو

ا دوجلتتي عتتق أ لاتتق لجتتدو  ا تتق لجنة،تتي أم ثكتتي ك تتر لخ إ،كرئلتتي  تتا  اكوجاتتر و تترالو -19
لأل، لب  د أستف ا عتم عكنلترا إ تالا يترإل  لهو وا تل  لجنة،تي عتق  تذل لج تأم  إجت  لجا نلتق 

لجذي لت،   عتق ةكنتي أكتو   عنت  أ،تي مل،ي تق جنو ترالا لجدوجلتي أم ااة،تب   (1992) 2لج ر  

أو او،لتد  عن  ،حتو د لتق  لجك تر  ي عتق ك تر لخ ا،،توي  عنت  ستيل  لجكثتر  ووو عنت  ا ملتم
لجاكللم اد لألع لد أو لجةكرعرا يكر لا،ر   كخ أح ر  لج اتد  أو ا،،توي عنت  عكنلترا إةتالا 
أو ا ت لد ولستت ي لج،،تترق جأل تت ر  دوم اتتوعل   ت  أ تت ر  لجحكرلتتي ولجا تتول  لجك،رستتيي جاتت و 
ول،ي تتق يتتذ   تت  ةاتتد كك تتم عتتق  تت  ك حنتتي كتتم أي ك تت وا إ،كتترئق ج فرجتتي لجك لعتترة لجولةيتتي 

وق لجول دة عق لج ادمجنحع
(1)

 و

إم ي تتت  لجكمسستتترا  كثتتت  لجي،تتتك لجتتتدوجق وك،ظكتتتي لجا تتتروم ولجا،كلتتتي عتتتق لجكلتتتدلم  -11

لال ا ردي   د لعاكدا كيرد  اوةلالي ي أم لجااةل  و/أو إعردة لجاو،لم ي لي لجحتد كتم ،،ترق 
كتتر ا تتوم  تتذه عكنلتترا لإل تتالا يتترإل  له ولجاعنلتت  كتتم لجك ر،تترة لجي تت لي لجكا تتني ياتترو و ثلتت ل 

لجككر سرا ك لععي جنك ر لخ لإل،كرئلي لج يل ة  كث  ي،را لجستدود وغل  تر كتم لجك تر لخ لج يت   
جاوجلد لج،ر يو إم لجك لعترة لجاركتي جاتذه لجكيترد  لجاوةلالتي  لجاتق اةستد لالجاملكترا لجتول دة عتق 
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لأل،ت لب عتق لج اد   ق أك  ا و ي  سولا كم ةر،ب لجو رالا أ،فسار أو كتم ةر،تب لجتدو  
لج ادو وا ل  لجنة،ي عق  ذل لج أم إجت  لجيلترم لجتول د عتق إعتالم وي ،ترك  عكت  علل،تر يتأم معتق 
ّست  لجاكاتخ يةكلتخ حعتوق لإل،سترم  عتإم ل، تدل  لجا،كلتي ال لةتوم لا ترذه ذ ل تي  حلم أم لجا،كلي اتلس

 و(12ع ة لجةما لألو   لجف)جاي ل  لال،اعر  كم حعوق لإل،سرم لجك ا ب يار دوجلررم 

وععتترر جنكيتترد  لجاوةلالتتي لجاتتق لعاكتتداار لجنة،تتي  علكتتر لا نتتق يتترإليال   ل ةتت  كتتم لجتتدو   -19

لأل،تت لب اعتتدل   تتا  لجك نوكتترا لجكا نعتتي كير تت ة يككر ستتي عكنلتترا لإل تتالا يتترإل  له  وك،اتتر 
معتتدد لأل تت ر  لجتتذلم اتت  إ الم تت  عتتق غاتتوم لجستت،ولا لج كتتس  (أ)ك نوكتترا عكتتر لنتتق  

ة وعدد لأل  ر  لجذلم ال لحظوم حرجلرر يحكرلي  ر،و،لي كم لإل الا لجا سفق أو أي ،توا لأل ل 
ملجا  لخ لجكا نق يحعوق لجكساأة لم عق اكرم     لجكس م وعق لجحكرلي  (ب)كم لإل الام  

ملجا  لخ لجذي لحظ  أي     كم أ  ر  لإل الام (ج)كم لإل الام  
(9)

 و

 تأم مكتر لتا تذ كتم اتدليل  أث،ترا ةكنتي حترالا  ك،اتر يت لك   كر ل ة  اعتدل  ك نوكترا ي -22

احستتلم لجك،تتر،ق لجحاتت لي وك تتر لخ إعتتردة لجا،كلتتي ولج،اتتو  يتترجكول خ ولإلعتتدلد جنك،رستتيرا 
لألج رب لألوجلكيلي وغل  ر كم لجكير لرا لج لرالي ولجك ر   ولجكماك لا  وكتر إجت  )لجدوجلي 

جاق ا ف  لجحكرلي كم لإل تالا أو ا فت  إعتردة لإلست رم وحكالا اةكل  لجكدم  وكر إجلار  ل (ذجك

يرج ار لجكايرد   كم    كم ل ل توم عتق لجكول تخ لجكاتأث ة أو يترجع ب ك،اترم
(1)

و يلتد أ،تي جت  اعت  
سو  ياتخ دو  أ،ت لب يتإد لج لجك نوكترا لجك،نويتي عتق اعر ل  تر إجت  لجنة،تيو جتذجك ا غتب 

 ر عن  انعق  ذه لجك نوكراولجنة،ي عق لجا دلد عن  لأل كلي لجاق ا نعا

ويّل،ا ي   لجدو  لأل، لب أم  ذل لج،وا كم لجك نوكرا غل  كارحو وا ل  لجنة،ي إجت   -21

أم   د لجحق عق لجس م لجكالئ    دلر ع رالر  سولا كم ةر،تب لجح وكتي لجك ،لتي أو كتم ةر،تب 
لجتدو  لأل،ت لب أم  لجنة،ي  لا ّذ  عق حر  عد  ةكخ لجيلر،را لجك،رستييو و تق ا ةتو كتم ةكلتخ

 اح   عن  ةكخ لجيلر،را لجالمكي وإد لةار علكر اعدكي كم اعر ل  يكوةب أح ر  لج ادو
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