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��ط��
�ذ ا��ّ�ب وا��ن� ��� و���� �ّ� ��ل � أھمّ  ن ا���د�ل ھذا ����ر � 130 ��  أول( �

� ولا�دّ  طرف ن �در وا�ذي ) 1886 ��م "! �� ��ون ���ب�� ،إ�'��را( �ر��ا& ا��ر�ط�
� وا�ر��دا و��ز ،ا�����دا���.ا� دم ��رة ا�ّ�+ر��!و�!ا�دّ  �'�سا أ�+-ت �!ا� )ا�ّ+

+رح –واد ا� ��ون (ر�1���  اءر�2 ا'زأ ��إ 'ز�1ن���0ر ���ب ا� ��ون ن  �مّ  �
وس ا��ط���ت –ا���د�5ت ��– ّ��.)�م� ����ّ ا6ر+�دات ا��

� 10000 �ذف �مّ  �7�’ ا� ��ون ���ب ن ���� أ�8ر ��0را��ّ  وط�ل ‘ا&��ّ�� ا�ّ
.)ا��رة( 2 ا��دة ����8��ء ا� ��ون واد '�2 "! " رة 90 ن



����ّ� ��ا��� ا����ن ا�	���

� �دأ ن 7ر�ف ��� ا��ر�ّ�� ا�ّ� � 2014ا�ط� ت أ+�0ل ا��ّ'
:وا�9دف ن ا�را'�� ھو

� ��9و�� أ�8ر1.�9و �.'�ل �وا��ن ا��ّ��

.ا�ر"2 "! �ط��ق ��م �وا��ن ا��ّ��� و����رھ� و�ط�� 2�9. .ا�ر"2 "! �ط��ق ��م �وا��ن ا��ّ��� و����رھ� و�ط�� 2�9.
� أ�8ر 2 أ��وب �����ورّ�زت ا�را'�� ��� '�ل ا� وا��ن 

.ا��ّ�ب ا��د�ث



:ا�'�>ت ا�ر�1�ّ�� ��ّ��د�5ت
�ّم د< �ل �ّدة 2 ا���ل ا��7ص : ���� أ	�ر ���ط�•

��س ا��ّدة �و'د � ���-و���9 وأ���ت �ل ا���و�ت ا��7ّ�
��س ا�و?2 !".

����ّ� ��ا��� ا����ن ا�	���

��س ا�و?2 !".
� ��ض ا�واد ����س ھذه : ��د�ث ا����و�ن•�ت إ��دة ��ّ�

��وص �م ��ن  �"�?B� C��وى ا��ّدة و�� ��ا���
58 ا��ّدة � ��� �9�" �أ���ت ” ا����ن ا����دان”:در'

��?ّم ا��ّدة ا�ّ��وص ا��7ّ�� �����م، ” ا��ّ��م ا7Eرون“
..وا����ن ا����د�ن ا6?�"��ن



�وب•��ت إزا�� ا����ت ا��0ر ا�ّ?رورّ�� : ا�ّ��� واّ�
� �'�ل ا�واد أ�8ر ّ �15وا��7دام ���ت و����ر أ�8ر 
�، و� �ّص ن ا�0وض ّ�� �� راءة، و����د ��� ا�ّ�ر'����

� �ّم �ذف ا�ّ����?�ت وا���رارات �Fر . و�وء ا��9م�

����ّ� ��ا��� ا����ن ا�	���

� �ّم �ذف ا�ّ����?�ت وا���رارات �Fر . و�وء ا��9م�
��وع . ا�ّ?رور�ّ�� ����وأ���ت ا�ّ��وص اEن ���دة ���ّ

ّ�� دور ا�رأة "! �رة ا� دم ا��وم.  ���س أھ
��وص ا� وا��ن  �15م��ض ا�ّ��د�5ت : ��د�ث ا�!"!ون•

8ل ز��دة �دد ا�ّ��د�5ت �2 �رة ا� دم ا��د�8 .



)ا�!��ب( 1 ة ا�!�دّ 

�ن > ��&�� �د ط�إ�+ب  وأن ���وي ��� �+ب ط���!  دةوا� ر?�� !���
ن 7طر ��� �+�ّ  H� ّ5�ط�ر ���نا.�7و�� "! ���� ا&

� ��� را�� ا�رّ � أو ا� �ر�ّ ��دات ا&ھ��ّ ا>�ّ أو �ح �و?2 +��رات ا&�د��ّ ا��ّ  ����� 
� و��س ��� ��1م را�� ا�رّ  " ط��).إ�5ن �'�ري أيّ ا�ّرا�� ���وي أ>ّ و(�
.  '�ر�� ��� ��د �ر وا�د ن �دود ا���با��ّ ا5�6��ت  �'ب أن ��ون�
� �� ّ�ط � ا���ّ  ت��إ?�"� ا�� �� 7ط ا�ر��. 1إ�! ا��دة  GLTو� 

ن 7طر ��� �+�ّ  H� ّ5�ط�ر ���نا.�7و�� "! ���� ا&



)#�ونا�ّ� ( 3 ة ا�!�دّ 
.��ونا�C��-  ّ5" 3 ا��ّدة ��وان �0ّ�ر

:ا��د>ء �دد - 1
 ا�لّ  "ر�ق إيّ  >��! �دد ��ن إذا ���رّ  وأ ا���راة أ��د نأ ��ن >•

ن 7. ن 7.

:ا���د�5ت - 2
  أر?ّ�� إ�� أّو> �د�7وا أن +ر�ط� ا��ّ�ب ا��1��ف أي ����ذ ���د>ء ��ن

.ا��دان



:ا��7���ت وا�� و��ت3
 C�H (إذا �دأ �د�ل ا���راة ��ن >�ب ر�! دون إ+��ر ا���م  -��.. <

) .� ر�ر..��د�5ت ��دّ��.. ا�ر�! �د�ل..�-د�ب
:  ور�� ا���راة� د�م ��ل إ'راءات طرد >�ب -أ
.  ��� ور�� ا���راة ا�H �دو�ن��ن  > -

)#�ونا�ّ� ( 3 ة ا�!�دّ 

.  ��� ور�� ا���راة ا�H �دو�ن��ن  > -
:  ��ل �دا�� ا���راة إ'راءات طرد >�ب 
�ن ��د�ل أن أ�����  �إذا ��ن >�� -��،H?ن  5" إذا ��ن �د�5و �ّو��

.���0ره
>��� و�ن ��-8ر �دد ا���د�5ت  11 ـ� ا��ّ�ب ا��ر�ق��دأ "! �ل ا���>ت و -

.�9ذا ا6'راء
.ا���راة > ��ن ا�ّ��و�ض إ�ط5ق��د  -ب 



)ا��#�ون( ا�!�دة 3

  :إذا أو�ف ا���م ا��ّ�ب ن 'ّراء �دا7ل ن طرف 

:أ+�7ص زا1دون ��� أر?ّ�� ا��ّ�ب -7
ا�دّرب وا&+�7ص ا��ّ'�ون ��� ور�� ا�����م "! >�1� ا��ر�ق � �دا : ا��ر�ق  �ؤو�و�

.ا����5ن وا��د>ء
� !��.�ل +7ص �Fر �ّ'ل ��� ور�� ا�ّ����م "! >�1� ا��ر�ق : +7ص أ'

  :إذا أو�ف ا���م ا��ّ�ب ن 'ّراء �دا7ل ن طرف 

��ا����ب ر���  ا��ر�ق أو >�ب طرود �وف ��مّ و�! ؤ�د�ل أو >�ب ���دل أو ا�د 
�ط � ا�'زاء(�رة ��+رة أو ر��� 'زاء �د�ل أو >�ب (ر��� �رة �Fر ��+رة  و�د ���ت )

. )ا��ر�ق أو >�ب طرود �ؤو�!�د أ(أو إ� �ط  )���دل

�2 ا�ّ�دا7ل دا"�� ن ��ب ا��رة ����ب ا�9دف إذا �إذا ���ت ا��رة ��'H إ�� ا�ر� و�م �
�ھذا � �م ��ّ'ل ا�9دف "! ر� ) �ّ�� وإن �س ا��د7ّل ا��رة(د�7ت ا��رة ا�ر

��"س.ا��ر�ق ا�



:ھدف �ّ'ل و+7ص زا1د ��� أر?ّ�� ا��ّ�ب - 9
:و��ّ�ن ����م �وا'د +7ص زا1د ��ظ� ا�ّ��'�ل�ب ا��ّ ��-�ف ��م وھدف  �ّ'لإذا  
>��� أو �د�5 أو ���د> أو >��� طرودا أو : ��0! ا���م ا�9دف إذا ��ن ھذا ا�+7ص ا�ّزا1د •

�ؤول ا��ر�ق ا�ذي �ّ'ل �����H ا�9دف .
� ھو �ّ�ن "! " رة أ+�7ص زا1دون ��� أر?ّ�� أ'��ّ�� و�دا7ل "! ا���ب إ>ّ إذا �ّ'ل ھدف -�

ا���ب
ّ�� أو إ� �ط�ر� أو ر��� ر� ��ف ا���ب �ر��-���.

:  ����ب ا���م ا�9دف إذا ��ن ھذا ا�ّ+7ص ا�ّزا1د•

)ا��#�ون( 3 ة ا�!�دّ 

:  ����ب ا���م ا�9دف إذا ��ن ھذا ا�ّ+7ص ا�ّزا1د•
. >��� أو �د�5 أو ���د> أو >��� طرودا أو �ؤول ا��ر�ق ا�ذي �ّ'ل ?ّده ا�9دف�
أ'��ّ�� �م ��دا7ل �
.إذا ��ّ�ن ����م ��د ��'�ل ھدف و��د ا��1��ف ا��ّ�ب �وا'د +7ص زا1د "5 ��ن إ��0ء ا�9دف•

إ� �ف ا��ّ�ب، إ7را'H، ا��1��ف ا��ّ�ب، إ� �ط أو (إذا ��ن ا�ّ+7ص ا�ّزا1د �زال "وق ا��دان
)ر��� �ّرة، � ر�ر

:��1د ا��ر�ق - 10
�زات إ?�"�ّ ��س � �1د  •� �ن ا7Eر�ن ���ّ  ���نا�5ّ � �ن ا��ر�ق  �H "! ا�وا�2 �ؤول �در'

."�ت أ"راد "ر� ��Hرّ 



)#��نا�ّ�  ات!�دّ ( 4 ة ا�!�دّ 
2 - �:ا��ّدات ا6'��رّ�
�?��9 ا��5ب "وق  +!ءأي ... : ���نا�5ّ �-��داً ���د�ل ���ق �7ص �و?2 �دة >� � ��� 'وارب �

.أو 0ّط� ونا��ّ �ون ن ��س �ا�'وارب �'ب أن 
No longer permitted

��ن �B�  5ّ�ذي �� د  �با�ّ �ذاءه أو وا�! ا��رّ  �قا و?��2ب و���H أن � وم ا��ّ "!  �+�ل �ر?! أن ���
�� آ7ر ��ن �9ذا  ��!ا��ّ �ب ا��ّ ف ��ون ذ�ك ��د �وّ�  أ�رع و�ت ��� أ>ّ "!  �قا��ّ ا��ذاء أو وا�! ��ب ا�5ّ ، �

.�قا��ّ �ذاء أو وا�! دون �ر�ر ا��رة و��� ��'�ل ھدف 
:ا&�وان - 3

�ا��ّ ا���"� أو ّ���ن ��ون ا��0�ب ����ّ ��ون  ،ّ���نا�أ��ل  ��ونا��� ّ5�H �ي ا�ذّ  �روال ا��راريا����� �H.  5ّ��ون�وا
ن ��س ا��ر�ق ���9م ار�داء ��س ا��ّون



�ّدات أ7رى -4:
 �9� �9��وح �������ّ���ت �ّراس ا��ّدات ا�وا��� وا��0ر 7ط�رة 

�.ا�ر
� "! ذ�ك ا��د>ء ا����ل ا�ّ�وا�ل ا6���رو�! ��ن ا�5ّ���ن �

وح �Hوا����د��ن وا�طرود�ن �.أو 2 ا�ّط��م ا�ّ� �! �Fر 

)#��نا��ّ !�دات ( 4  دةا�!�ّ 

وح �Hوا����د��ن وا�طرود�ن �.أو 2 ا�ّط��م ا�ّ� �! �Fر 
:ا��7���ت وا�� و��ت-5

:�ّل >�ب �Fدر أر?ّ�� ا��ّ�ب 5�6ح �ّدا�H أو ���0رھ� 
� <�C� H� ��� را����د إ>ّ �ودة��دّ  Hن ا�ن و��د إذنم ���ا�أ�د   

.�با��ّ وا��رة "!  ��مّ �د و ا�ّر�1�! ا���م



)ا��	م( 5 ة ا�!�دّ 

��9� أي +وط ا��ّ ��د ا��1��ف ) ����C ا� رار(را'2 �ن �راره ا��ّ �م ��د ����ط��� ا���م ��و�0در�H �ب أو ��د 
.�ب أو ��د إ��9ء ا���راةا��ّ �دان 

:�رارات ا���م - 2
� �ن �9رات و" � � وا��ن ا��ّ�� Hد�� �ّ�� ��� رأي ا���م ا�ّذي ” روح ا��ّ���”و�7�ّذ ا���م ا� رارات �-"?ل ��

�� "! إط�ر �وا��ن ا��ّ������.�د�H ا�ّ��ط� ا�� د�رّ�� >�7�ّذ ا6'راءات ا�

:ا��5�ّّ��ت وا�وا'��ت- 3 :ا��5�ّّ��ت وا�وا'��ت- 3

�:ا�� و��ت ا�ّ�-د��ّ�

ّ�� أو ا��-�8ر ا������! ��د� �ر��ب �ّدة ������ب �-د��ّ�� أو ����1��ف ا�7ط- ا&�8ر 7طورة ن ��ث ا��ّدة ا��د
.أ7ط�ء "! ��س ا�و�ت

.ا6�ذار ���قّ �ي ذا�ن  7طورة و�-�8را رد أ�8را�طّ  ���قّ � ا�7ط- ا�ّذي �

.ة �Fر ��+رةر��� �رّ  ���قّ �ي ذا�ة ن ر��� �رة ��+رة أ�8ر +دّ  ���قّ �ا�7ط- ا�ّذي �

.  ��>ت ا6ھ�ل وا��ك و�س ا��رة ����دن  7طرأ�رط�  � 2 ��9ّور أو ������ل �ّوةا��!  7ط�ء&ا�

� ��ا�( ا&7ط�ء ا���������طق  �ر��ب! ا��ّ ن  +ّد و���أ)  وا�دةا� 9'.أ7رى"! 



)ا��	م( ا�!�دة 5
� 2�����9��ّ و�ّ�� ��ل ا���راة  ا���م أي >�ب ن ا�+�ر�� "! ا���راة ن ا���ظ� ا��! �د7ل "��9 ا���ب�

C�'ّ�ر�ك ر�5ت ا�ذ !" ��0در�H ��د ا���راة � . �إذا ار��ب >�ب 7ط- و����ّق ا�ّطرد ��ل ا�ّد7ول إ�� أر?ّ�
��H ا���م ن ا�+�ر�� "! ا���راة� � ّدم ا���م � ر�را �ول �ّل �وء ��وك آ7ر).  6.3م(ا���ب �5�ط5ق ��.

�دان ا���ب  ��دا���م ا��ط��� ا���راء أو ا��راء ����ل � H�ك د7و�ذ !" �� �91�9���دا�� ا���راة إ�� ��ن ا
C�'ر��و�ت ا6?�"! ور�5ت ا�+وط�ن وا�ن ا�� �)> إ�ذار ��ل ا�ّ�ب 8.12و م4.5م(.57ل "�رة ا>��را�

:ا����6ت

��"�Hوا���ّق  ذا أ��ب >�بإ�9��ك ا��8��ء ���5ج ") ا���ف 58 ا�9�ّّور، ا�7ط- ا�'��م،(ا طرد أو اإ�ذار 
� وا��5جأن  +ر�ط�ا���ب "وق����.�+�ل �ر�2  ��ون ا�

:�د7ّل �7ر'!
�د د7ول �رة إ?�"ّ�� أو +!ء أو ��وان �دان ا�ّ�ب 57ل ا���راة � وم ا���م�:

�2 " ط إذا �دث �دا7ل "! ا���ب ) و���-��B� H� �ط(إ� �ف ا���بأ-إ>ّ إذا ���ت ا��رة �ّ�'H إ�� ا�ر� و�م �
��ّ�� وإن �س ا��د7ّل (ا��دا7ل >��� دا"�� ن ��ب ا��رة ��دھ� ����ب ا�9دف إذا د�7ت ا��رة ا�ر

��"س) ا��رة.ھذا � �م ��'ل ا�9دف "! ر� ا��ر�ق ا�
�نب-وا��� ا���ب إذا �م ��دث �دا7ل "! ا���ب وإ7راج ا����ر ا�زا1د "! أ�رب و�ت 



�ّدات ا���م  - 4:
�ط��� ��راء -�ّداد-�ّ��رة(ا6'��رّ��  ا���م ات��د�د �دّ  و��2

�ظ�م �Pّ���ل�ّدات ( و�Fرھ�) ذّ�رة-و�راء ،��ّ�، را��ت إ���رو
�.��ث �م �ذ�ر ��� �ً  ...)��2�ّ ا&داء، �ّدات را��� ا��ّ���

)ا��	م( 5 ة ا�!�دّ 

�.��ث �م �ذ�ر ��� �ً  ...)��2�ّ ا&داء، �ّدات را��� ا��ّ���
ّ�� أ7رى و��س ا���!ّ ���2 ��� ا���م �ّدات إ���رو�

:إ+�رات ا���م - 5
�د �ط��ق��  ����  �ّد>�� ةوا�د ا���م �دا����ل �دأ إ���� ا��ر�

دود��ن ذ�ك�ظرا ���و�� ا�ّ'ري وا��دان .



)%$رونا �ما��	ّ ( 6 ة ا�!�دّ 
 ا���م ,ا����دون �ما���ّ  و�+ل ا7Eرون �ما���ّ  -��C"  6 ا�ّ�دة ��وان �0ّ�ر�

. ا>����ط! ا����د ا���م و ون?�"�ّ ا6 ا����دون �ما���ّ  ,ا�را�2
ا���م إ+راف ��ت ا���راة �ّ��م ��د7ّل�
 � وون و�ّدا�9م، وا�5ّ���ن وا��رات ا��ّ�ب �دان ��ّ د "! ا���م ا���راة �ّ��م ����د�

... ��وك �وء و�لّ  ا&ھداف و��'�ل ا�و�ت ���'�ل ... ��وك �وء و�لّ  ا&ھداف و��'�ل ا�و�ت ���'�ل
� ��دد أن� �دء ���H ��ّذر إذا ا�ّر�1�! ا���م �لّ  ��لّ  ن �و?وح �تا����  أ�ظ

وا����9 أو ا���راة
:ا����دان ا����ن -1
���د ��م ھ��ك ��ون ��د� ا�'زاء ر��� 57ل ا����د ا���م 2و� �و?�C �م � 

��وى ��� �سا��ّ  7طّ  ��� � ف" إ?�"! �  ھذه "! ا����ل 7ط ھو ا�ذي ا�'زاء �5
. �ظ�ا��ّ 



:ا���م ا�ّرا�2 - 2
•....
�ّدات ا�5ّ���ن• �.ا��د>ء/ را��

)%$رونا �ما��	ّ ( 6 ة ا�!�دّ 

�ّدات ا�5ّ���ن• �.ا��د>ء/ را��
• ���9�ّ�� ا��! �ّرر ا���م إ?�"��9 "! �ا6+�رة إ�� ا�ّدة ا�ّز

�ل +وط  �� "! ذ�ك �ّل +وط إ?�"!



)ة ا�!��راة!دّ ( 7 ة ا�!�دّ 

��و�ض ا�و�ت ا�?�21 -3

�ّص ��C ����م ��د�د �ّل +وط ���و�ض ا�و�ت ا�?�21 ن أ'ل� �:إ?�" �ّص ��C ����م ��د�د �ّل +وط ���و�ض ا�و�ت ا�?�21 ن أ'ل� �:إ?�"
�5ج أو إ7راج ا�����ن  •

��وص ����9  •وا&7ذ ���ن ا>����ر ا�ّ�و�ف ��+رب أو &���ب ط�ّ�� أ7رى 
� ���."! �وا��ن ا�









No longer permitted
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)�با��ّ �دء وا��'��ف ( 8 ة ا�!�دّ 
� ��ن ��'�ل ھدف (ا��ّ�ب ��ّل +وط وا��1��ف ا��ّ�ب ��د ��'�ل ھدفإ?�"� إ�� ر��� �دا��

��"س ��+رة �س  ا��ّ ر��ت ور�5ت ا�'زاء و ةا��رّ  �5تا�رّ  �م إ�?�ح أن ؛)?د ا��ر�ق ا�
� ھ! طرق >��1��ف ر�5ت ا�رّ ور�5ت ا�ر� و��.��با�ّ �
� وا��رة ���ت "! ا��ّ�ب "9ذا > �0ّ�ر طر� � ا��1��ف ا��ّ�ب����7�د و�وع �. � وا��رة ���ت "! ا��ّ�ب "9ذا > �0ّ�ر طر� � ا��1��ف ا��ّ�ب����7�د و�وع �.
1- �:ر��� ا>�ط�5

 �..��ّل ر��� ا�ط�5
ر��� ا��دا�� أ��C (.�و?وحك �ل ��د أن ���رّ �ب "! '�2 ��>ت ا�رّ ا��ّ ���C ا��رة "!  �

�ن ����9 "! أيّ )'�ها�ّ  ن ا�

����"س ن ر��� ا�ط�5�ن ��'�ل ھدف ?ّد ا��ر�ق ا��



:إ� �ط ا��رة -2
��رك ا���م ا��رة �� ط "! ��ن �وا'د ا��رة ��ن إ� �ف ا��ّ�ب إ>ّ إذا �ّم إ� �ف 

�دھ� ��ّ�ذ إ� �ط ا��رة ��� ا�7ّط � ��ط � ا�را���ب وا��رة و'ودة دا7ل 
�ط � ا�ر� وا�وازي �7ّط ا�ر� "! ا�� ط� ا&�رب ن ا���ن ا�ذي ��ّد 

.ا�ذي ���ت "�H ا��رة
أن ���"س ����ول ��� ��رس ا�ر� و>�ب "! ���� ا6� �ط ��ن &ي �

��با�ّ �دء وا��'��ف (( 8  دةا�!�ّ 

أن ���"س ����ول ��� ��رس ا�ر� و>�ب "! ���� ا6� �ط ��ن &ي �
 .ا��رة

� ا6� �ط > ��ن ����م أن � ّرر ن ���"س ��� ا��رة �����< أو ��د �� �
�9��.

ّ�� إ� �ط ا��رة > ��ّ'ل ھدف إ> إذا ��ت ا��رة  �����  إ8��ن>���ن ��د �
:وإذا د�7ت ا��رة ا�ر� دون ذ�ك ا&�ّل 

��"س-ر� إذا د�7ت ا��رة إ�� ر� ا��ر�ق ا� �ر��
ّ�� إذا د�7ت ا��رة إ�� ر� "ر�ق ا�5ّ�ب ا�ذي �ذف ا��رة -�ر��� ر�



��ب أو $�رج ا�ّ ا�	رة *( ( ّ�)�با� 9  دةا�!�ّ 

و�م ��'�وز ...  ا���راة �م��ّ �-�د ت �ب إذا ار�دّ ا��ّ "!  ا��رة ����ر� و�م ��'�وز ...  ا���راة �م��ّ �-�د ت �ب إذا ار�دّ ا��ّ "!  ا��رة ����ر�
  7طوط ا��دان



)��د�د ���,� ا�!��راة( 10  دةا�!�ّ 
� ا���راة -��C" 0�10ّ�ر ��وان ا��دة �'�����د�د 

� ا�'زاء ر'����ا��ّ  �5تإ?�"� ا�رّ �ن �5  .
��ل �دء ا�����ذ�

� أو �دم  �����ذ ا�ر�5ت ����8��ء>���7ر ا�ر�  'ري ا���م ������أ����� ����ّق ���ّ�5
� >���7ر ن (��5ّ�� ا�ر� أو أر?ّ�� ا��ّ�ب���8 �  .)أو ا���ّدي �ل��دأ ا�رّ  8م �ر�

�'ب أن ��ون ��5 ا��ر� �ن ��س �دد ا�5ّ���ن ��ل وأ8��ء ر�5ت ا�ّ�ر'�C و�'ب إ��7ر �

�ّ�ذي ا�ّر�5ت�.ر��ب �ّ ا��9ذا ا���م �+�ل ��ق  و > ��7ر �ل "ر�ق �ؤول �ن �ر��ب 

�'ب أن ��ون ��5 ا��ر� �ن ��س �دد ا�5ّ���ن ��ل وأ8��ء ر�5ت ا�ّ�ر'�C و�'ب إ��7ر �
.ور�م �ّل >�ب �ّم ا�����ده �B�ما���م 

��ب "Bّن ا����5ن ا�و'ود�ن ��� أر?�� ا��ّ�ب أو  � �8��ء �د�ل ���رس ر����
��9� ا���راة ��C �9م ... ا��وا'د�ن �7ر'�9 ؤ��� ���ب ا���6� أو ����C ا��ّدات� 2

�+�ر�� "! ا�ّر�5ت ا�ّ�ر'��ّ����.

�ن ��د�ل ��رس ا�ر� "! أيّ �� �و�� و�ت ط��� ا��ر�ق �م �����ذ �دد ا���د�5ت ا�
��ن > ��ن �9ذا ا���رس ) ��� �ق ا�ّ���وي "! �دد ا����5ّن(��د�ل أو >�ب ����د 

���ذ ا�ّر�5ت(ا����دل ا��ودة ��.(



)��د�د ���,� ا�!��راة( 10  دةا�!�ّ 
  :57ل ����ذ ا�ّر�5ت�

� ��د �وّ�ف ا��رة أو ��د� ���C �7رج ا��ّ�ب أو ��د� ��و�ف ا���م ���ل ����ذ ا�ّر��
�� � وا��ن ا��ّ�����7ا��ّ�ب ���ب 

ن ا�ّر�5ت و��ن ��ن ���ر�ق  � �< �ن ا�ّر�5ت و��ن ��ن ���ر�ق �"! ���� ا�ّ���وي ���د ��س ا�ّطر� � &ي ���� � �< �� ا�ّ���وي ���د ��س ا�ّطر� � &ي ������� !"
��ّذي ا�ّر�5ت.���0ر �ر��ب 

�ن د ا��دّ و> ��ود "! ا�و�ت  �5تأ8��ء ����ذ ا�رّ  أر?�� ا��ّ�ب�ب ا�ذي ��0در ا�5ّ �� <
 ��1�و �-�7ر ر���H ا�ّ�ر'����? Hر ر�������.



)ل��ّ ا��ّ ( 11 ة ا�!�دّ 
و�2 ا�ّ���ّل -1:

رأس أو '�د أو �دم ��5ب �و'د "! ��ف  'زء ن"-ي "! ��د�د ا�ّ���ّل ���د  و�طا�7ط 
 ���"سأر?ّ�.  �د ����ر "! و�2 ���ّل ا�

� "! ذ�ك ��ر�وا�ّذرا��ن ��ل ا�5ّ���ن  نا��دا���  <  ���لا��ّ و�2  � ��م �+��9ا�ر

� ا�ّ���ّل -2���7: � ا�ّ���ّل -2���7:

"! ا��ّ�ظ� ا��! ��س ز�ل �H ا��رة أو �����9 �ل >�ب ��ن "! و�2 ���ّل ����ب " ط �
+�ر�� "! ا��ّ�ب ا����!  C���" نو?2 و�وع ا�دا�7� و��ّ�ذ ا�ّر��� ا�ّ�رة .

•Hو����"س���ب ا���زا ���ب ا��رة : ا����د ن .أو ��دا7ل 2 ا�



)ا����ل( ا�!�دة 11
:ا��7���ت وا�� و��ت

+�ر�� "! �ل >�ب ��ن "! و�2 ���ل ����ب " ط  C���" �9���� رة أو��ا H� ل�"! ا���ظ� ا��! ��س ز
��ف أر?�� ا����لو�و ��ن ذ�ك و?2 و�وع ا�دا�7� و���ذ ا�ر��� ا��رة ن ا���ب ا����!  !".

أو 7ط ا���س "! � د�ر  �هر7ط  "وق �وا'دا ����ر"ا���م  ذنإدون أر?�� ا���ب ا�دا"�F  2درإذا �
 �أو ���ب "ر� H ا��رة ��و 7ط و�ط ا���ب و�د أ���ت ا��رة وذ�ك ��� أول �و�ف ���ب ا����ل و?��  �أو ���ب "ر� H ا��رة ��و 7ط و�ط ا���ب و�د أ���ت ا��رة وذ�ك ��� أول �و�ف ���ب ا����ل و?��

H� ��ط � ا�'زاء ا���7.  �7رج 
��"س(إذا �Fدر �9'م أر?�� ا���ب ������F Cر +�رك "! ا���ب ا����! 8ّم ) أو ��ن دا7ل ر� ا�

+�ر�� "! ا���ب ا����!  ��ل أول �و�ف ���ب  C���� �أو ��ل أن ���ب ا��ر�ق د7ل ن 7ط ا�ر
�H ����ر �وا'دا B" ،H� ��ط � ا�'زاء ا���7ا�دا"2 ا��رة ��و 7ط و�ط ا���ب و���C ا��رة �7رج 

.��� 7ط ا�ر� �0رض ا���م ��� ا����ل
� �إ> إذا ار��ب ����ب ا�9دف إذا ��ن ا��9'م "! و?��� ��رة دا7ل ا�ر� ��ظ� د7ول ا��رة ��ر

�دة �� ����7� ���ل أو ���7�دھ� ���-�ف ا���ب �ر��� �ّرة �Fر ��+رة أو �ر��� �ّرة ��+رة 12�.



�وكا��ّ ا�$ط�ء و�وء (( 12 ة ا�!�دّ 
.  �	ون ا�	رة *( ا�ّ��ب�!�4 ر	�� �ّرة !��2رة و3�ر !��2رة ور	�� ,زاء *�ط #�0 ا�$ط�ء وا�!$��/�ت ا��( �ر�	ب #�د!� �
mégarde����رھ� ا��	م �د و��ت �9ھ!�ل.. �!�4  ر	�� �رة !��2رة إذا ار�	ب إي !$��/�� négligence ) ،ة  اّ��ا;ھ!�ل<��!

)�ذرا���ر ا�!دروس، دون 

)!,�ز*� �,�ھل ��م ��$طر ا�ذي �2ّ	�@ �دّ$�@ وأ��ره imprudence( أو �<ّور•
)ا��وذة�,�وز ا��ّد ا�"روري *( ا���!�ل  avec violence(أو �����!�ل �وة !/رط� •

:ا�$ط�ء ا������ 
  chargerا�!<�,!� 1.
.2 @��sauter surا��/ز # .2 @��sauter surا��/ز #

 donner ou essayer de donner un coup de piedر	ل أو !��و�� ا�ر	ل3.

.4 A*ا�دbousculer un adversaire

frapper ou essayer de frapper (un coup de boule un coup de tête )ا�ّرأس �ط���!� *( ذ�ك  ا�"ذرب"رب أو !��و�� 5.

tacler un adversaire ou lui disputerا�!��*�� أوا��Cّدي �ز��ق *( ا�,�ه ا�!��*س أو 6. le ballon 

 faire ou essayer de faire trébucher un adversaireا;#��رأو !��و��  إ#��ر7.

إذا و�A ا��	�ك !A ھذه ا�$ط�ء *����ب #��<� �ر	�� �ّرة !��2رة أو �ر	�� ,زاء �
(En cas de contact les fautes sont sanctionnées d’un CFD / CPR)

:�!�4 ر	�� �رة !��2رة 
fait obstacle à la progression d’un adversaire avec contact���رض !��*�� !A ا>��	�ك �@ ...

:�!�4 ر	�� �رة 3�ر !��2رة 
fait obstacle à la progression d’un adversaire sans contact���رض !��*�� دون ا>��	�ك �@ ...



:ا��-د���� ا�� و��ت
ن �-د���� � و��ت >�7�ّذ ��و��� ����م � أ'ل ن ا��ّ�ب أر?�� د7و�H ��ظ

�������9� � ب �0در��9 ��ظ� إ�� ا���راة ��ل ا�� ذ�ك "! �� ا���راة 
.ا�ّ�ر'���� ا�ّر�5ت

� >�ب ار��ب إذا���7 �دا�� "! ا��ّ�ب أر?ّ�� د7و�H ��ل ���ّطرد ����ب 
�2 ا���ط� �د�H "����م ا���راة،ن ھذا � � )6.3 ا��دة(ا���راة "! ا�+�ر�

�وكا��ّ ا�$ط�ء و�وء (( 12 ة ا�!�دّ 

�2 ا���ط� �د�H "����م ا���راة،ن ھذا � � )6.3 ا��دة(ا���راة "! ا�+�ر�
.آ7ر ��وك أي �ن � ر�را ا���م و��رر

�دأ �:ا��ر�� إ���
< !0���دأ �ط��ق � � أو ا����ف وا�ّ��وك ا�'��م ا�7ط- ���� "! ا��ر�� إ���

 ا���م �طرد .ا�9دف ���'�ل وا?�� "ر�� ھ��ك ��ن �م � ا��8ّ�! ا6�ذار
�د� ا��5ب� C��� رة��ّ�ب �7رج ا��ن ا��ب إذا و���5ب ھذا �رة ا��أو ا 

��"س، 2 �دا7ل أو ��"س ا��5ب و�طرد ا��ّ�ب ا���م �و�ف ��دھ� ا�
��+رة �Fر �رة �ر��� ا��ّ�ب و���-�ف.



�ذارB� �����:ا&7ط�ء ا�
:���وك �Fر ر��?! إ�ذار

�0رض إ� �ف "ر��  أو �س ا��رة ����دإذا ار��ب >�ب 7ط- -

�وكا��ّ ا�$ط�ء و�وء (( 12  دةا�!�ّ 

-

وا�دة ����'�ل  

�واء أن �'�ت (إذا �س >�ب ا��رة �0رض ��'�ل ھدف -
�2 ��'�ل ھدف) ا���و�� أو "+�ت� ��+�" �.أو ��و�



� ا&7ط�ء����:���طرد ا�
2�� "ر�� إ'�9ض أو ھدف ��'�ل ��:����'�ل ��

��"س ا��ر�ق >�ب �رم إذا-�H وذ�ك ���'�ل وا?�� "ر�� أون ھدف ن ا��� 
دا ��ده ا��رة��� و�وع و?2 �ن ا��ظر �0ض طرده ��م  طوا��� �ن أو ���7.ا�

� >�ب ار��ب إذا-���7�ط � دا7ل ��"س �ر�ن إ�� أدت �H ا���7� ا�'زاء ن ا� 
� ا��7�ف إ�ذار ��م و 'زاء، ر��� ��� إ8رھ� ا���م "���ن ھدف ���'�ل وا?�� "ر�

)ا�$ط�ء و�وء ا���وك( ا�!�دة 12

� ا��7�ف إ�ذار ��م و 'زاء، ر��� ��� إ8رھ� ا���م "���ن ھدف ���'�ل وا?�� "ر�
: إذا إ>ّ 

�ت1.�� ����7.د"2 أو ��ب أو �ك ا�

� �H ���ت أو ا��رة ��ب ���ول ا��7�ف ��ن �م2.����� إ�"��.ا��رة ��� ا�

.3�� ��ون ��د���7راء ��ط��� ����ب ا�ذي ا��وع ن ا�� �� أر?ّ�� ��� و��ت أ�
.)إ�R ا����ف ا���وك أو ا�'��م ا�7ط- 58( ا���ب

.ا��7�ف ا��5ب طرد ��م ا�858� ا���>ت ھذه 8ل "!-



:ا�'��م ا�7ط-
� أو وا>� ?�ض ا�ّ�ز��ق-�"��� �9دد ا�ذي ا��رة ��� ا� ا�'�دّ�� ا�ّ�5

.'��م �7ط- ����ب أن �'ب � ��5ب
: ا����ف ا�ّ��وك

��ف ���وك ر���� ا��5ّب ����ر-� � �ّوة ����ل أن ���ول أو ����ل ��د

�وكا��ّ ا�$ط�ء و�وء (( 12 ة ا�!�دّ 

��ف ���وك ر���� ا��5ّب ����ر-� � �ّوة ����ل أن ���ول أو ����ل ��د
���"س ?دّ  ا���ف أو �رط أو ز�ل ?دّ  أو ا��رة ��� ���"�H > وھو 
.> أو �H ا��كّ  �واء آ7ر +7ص أي أو ��م أو "ر�ق �ؤول أو ��رج

-� أو ����د �?رب ا��رة، ��� ���"س > >�ب، �ل ذ�ك، إ�� و��6?�"
دا ا�ّذراع� H�"�� ا�و'H، أو ا�ّرأس ��وى ��� آ7ر +7ص أيّ  أو 
� ا� ّوة ���ت إذا إّ>  ���ف ���وك ر���� ����رّ�� دون ا���7د.أھ



:ا��1��ف ا���ب ��د أ7ط�ء أو �وء ��وك
� دا7ل أر?ّ�� ا���ب  -���7إذا ���ت ا��رة "! ا���ب وو��ت ا�

:?ّد 
��"س•�C ر��� �رة �Fر ��+رة أو ر��� �رة ��+رة أو  - �

)ا�$ط�ء و�وء ا���وك( ا�!�دة 12

��"س•�C ر��� �رة �Fر ��+رة أو ر��� �رة ��+رة أو  - �
.ر��� 'زاء

�C ر���  -ز�ل أو �د�ل أو ���دل أو �ؤول "ر�ق أو ��م •�
.�رة ��+رة أو ر��� 'زاء

�ّ�ذ إ� �ط ا��رة–أي +7ص آ7ر •�.



� �7رج أر?ّ�� ا��ّ�ب ?د•���7:إذا ���ت ا��رة "! ا��ّ�ب وو��ت ا�
 إ� �طأر?�� ا��ّ�ب ���-�ف ا��ّ�ب  �7رجا��7�ف ��ل ذ�ك  ��نإذا -

.ا��رة
�ف ا��ّ�ب >ر���ب ا��5ّب ن أر?�� ا��ّ�ب  7رجإذا --���" ����7ا�

��"س �ر��� �رة �Fر ��+رة �د ن و?2 و'ود ا��رة ���ر�ق ا��

�وكا��ّ ا�$ط�ء و�وء (( 12  دةا�!�ّ 

��"س �ر��� �رة �Fر ��+رة �د ن و?2 و'ود ا��رة ���ر�ق ا��
.  إ� �ف ا��ّ�ب

- �وار��ب ا��ّ�ب �'زء ن ا��ّ�ب �Fر أ�H، إذا �Fدر ا��7�ف أر?�
� ?د ّ>�ب آ7ر، ��م ا��1��ف ا��ّ�ب �ر��� �ّرة ���ذ ��� ���7ا�

ن و�2 ا�7ط- ��� ا�7ّط ا��دودي  �� . أ�رب � ط���7وإذا ���ت ا�
�C ر��� 'زاء إذا و��ت وراء ����ب �ر��� �ّرة ��+رة ��دھ� �

�ط � ا�'زاء �5ّ�ب ا��7�ف.



)ا�ر	�ت ا��رة( ا�!�دة 13
...

ا�����ذ طرق
� ار���ب و�2 ن ��ّ�ذ ا��رة ا�ر�5ت �ل���78��ء ا�����:

•�ن ا�7روج أو ا�د7ول إ��دة أو د7ول ���ب �رة ر�� � ا��دان أر?�
 �Fدر إذا إ>ّ  ا���ب �و�ف ��د ا��رة ��ن ن ��ّ�ذ ا���م، إذن دون ��5ب

� وار��ب ا���ب ن �'زء ا���ب أر?�� ا��7�ف���7� وار��ب ا���ب ن �'زء ا���ب أر?�� ا��7�ف آ7ر >�ب ?دّ  ���7 آ7ر >�ب ?دّ  
و?2 �رب ا��دودي ا�7ط ��� ن ��ّ�ذ �رة �ر��� ا���ب ا��1��ف "��م 

� و�وع���7�ت وإذا ا��� ����7�دھ� ��+رة �رة �ر��� ����ب ا�� C�� 
��ط � وراء و��ت إذا 'زاء ر��.ا��7�ف ��5ب ا�'زاء 
...وا?C �+�ل و��ر��9 ر���9 ��د ا���ب "! ���C : ا��رة

 :وا�� و��ت ا��7���ت
��"س أي أنّ  �Fر ...���ذ �دا ���ق � � إ�ذاره �'ب ��ر�� �رة ر��

.ا���ب ا��1��ف ��-�7ره



)ر	�� ا�,زاء(  ا�!�دة 14
�ط � دا7ل... ا��5ب ?دّ  'زاء ر��� ����ب أر?�� �7رج أو �H ا���7� ا�'زاء 
.13و 12 ا��دة "! '�ء �� ا���ب إط�ر "! ا���ب
:ا�����ذ طرق
���8� ا��رة ��ون أن �'ب ��� �.ا�'زاء � ط

C��� رة��ب "! ا���د ا�.ا&�م إ�� �و?وح و��ر��9 �ذ"�9 �
 إ� �ف أو ا���ب ن 7رو'�9 أو ا��ر�� �ن ا��رة ��و�ف ��ذت �د 'زاء ر��� ����ر
.�� وا��ن ا���9ك أي ���ب ���ب ا���م .�� وا��ن ا���9ك أي ���ب ���ب ا���م

:وا�� و��ت ا��7���ت
��+رة �Fر �رة �ر��� وا��8��H1 ا���ب إ� �ف "��9 ��م ا��! ا������ ا���>ت ����8��ء 

ن ھدف ��'�ل �ن ا��ظر �0ض H�د
.ا��7ف إ�� ا��رة ر��ت إذا•
�ّ�ذت إذا• ��ذر �����ذھ� � دم ا�ذي ا��5ب �ن �و?� آ7ر ز�ل طرف ن ا�ر��� 

�ّ�ذ ا�ذي ا��5ب ا���م �.ا�ر��
���ذ ا��5ب �ظ�ھر إذا•�� � ا�'ري أ8��ء ا��و�ف( 'ر�H إ��م ��د ��و�H و��م ا�ر��

وح� H�( م���ذر ا��ّ�ذ � �.ا�ر��



�� �وا��ن ا�������7� H� ل�:إذا ��م ��رس ا�ر� أو ز
•...
• �و��ذر ��رس إذا �م �د7ل ا��رة إ�� ا�ر� ���د ا�ر��

�إذا ��ن 7ط�1 ا�ر

)ر	�� ا�,زاء(  ا�!�دة 14

�إذا ��ن 7ط�1 ا�ر

• �� �وا��ن ا����� ���د ر�����7��م >���ن أو أ�8ر ن ا��ر� �ن �
�8ل ا�7داع �Fر (ا�'زاء إ>ّ إذا ار��ب >�ب 7ط- أ�8ر '��

Hو�)ا�+روع، ا��



)ر!�� ا��!�س(  ا�!�دة 15

�:ا�����ذ طر� 
•...
•!�ّ�ذ �ر�د�H ����� ا��رة ا�

���ذ >�ب ��م إذا�� ��دا "ر�ھ� ����� �طر� � ا���س ر����"�H �'�ه  
  أو إھ�ل �+و��9 > �طر� � ��ن �H ار�ط��9 ��د أ7رى رة ����9 �0رض  أو إھ�ل �+و��9 > �طر� � ��ن �H ار�ط��9 ��د أ7رى رة ����9 �0رض

.ا���ب �وا��� ا���ح ا���م "��� ��ف أو �9ور
:وا�� و��ت ا��7���ت

��"س ا��ر�ق ن >�ب ��م إذا ...��ذ ا����ه ��+��ت ا� ��  إ����H أو ا���س ر
)�� ا��رام �دم ذ�ك "! �"�����ذ و�2 ن �ر 2 � �� ا��7�ف "��ذر )ا�ر

Hو�����0ر �ر��?! ا�ا ��ت إذا أّ�� �� �Fر �رة ر��� "����ب ��ذت �د ا�ر
��+رة.   
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��"س ر� إ>ّ ?د ا��ر�ق ا� ��ن ��'�ل ھدف ��+رة ن ر��� <
��"��ن �� ��ّ���ذ "����ب ر��� ر�وإذا د�7ت ا��رة ��+رة ر� ا�

�ط � ا�'زاء أي أ���ت "! ا���ب.+ر�ط� أن ��ون ا��رة �د �Fدرت 
:طر� � ا�����ذ:طر� � ا�����ذ

•�...�'ب أن ��ون ا��رة ���8� و���ذ ن أي � ط
:ا��7���ت وا�� و��ت

•...
• ��ط � ا�'زاء ��د ����ذ ر��� ا�ر��"س ��ن �وا'دا "! إذا ��م 

�س ا��رة أو ����"س ����9 ���د ����ذ ر��� ا�ر��



)ر	���ا� 	��ا�ر(  ا�!�دة 17

��"س � إ>ّ ?د ا��ر�ق ا���وإذا د�7ت ا��رة ��+رة > ��ن ��'�ل ھدف ��+رة ن ر��� ر�
��"��ن�� ����ّ�ذ ����ب ر��� ر�ر� ا�.

:طر� � ا�����ذ
•...•...
• ��'ب أن ��ون ا��رة ���8

•����ط � ا�ر����C ا��رة "! ا���ب ��د أن � ذف و���رك �و?وح و�و �م ��0در 



��ت ������ّ� ��	ّ��م����
ّ�� أو ��ر��ت ���'ب ��� ا���م أن �طّ�ق �وا��ن ا��ّ��� �ذ��ء "! ا&���م ا�

���� � ا�ا�+ّ��ن وذ�ك دون ا���س �-ن و�5
 (Cela s’avère en particulier nécessaire dans les divisions 

inférieures voire à la base, lorsqu’il n’est pas toujours 
possible d’appliquer les Lois du Jeu à la lettre)

�ن �H أن ��دأ أو �وا�ل ا���راة "��ن �H أن ��دأ أو �وا�ل ا���راة �"
• ��ّ�دون را�� أو ��ض را��ت ا�ر�
• R�دان إ�ّ��، دا1رة و�ط ا���ط � ا�ر�..  ھ��ك أ7ط�ء "! ر�م �دان ا��ّ�ب، 
...�ون ��1� ا�ر� وا���ر?� ا&" ّ�� ��س أ��?� •
رآى�'ب أن ��ون را��ت ا���م ا����د ��� •  H��� و'ب H��� أ�ن ا���م �

ن  �ا��دان���9 ����د ا� ر��



2016,وان 1�ذ	ر إن ھذه ا���د��ت د$�ت ��ز ا��ط��ق ا#���را !ن � 2016,وان 1�ذ	ر إن ھذه ا���د��ت د$�ت ��ز ا��ط��ق ا#���را !ن �


