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د افق اسحل مغلقاً ،تتحول اسمياااااماس م
عندما تتصاااااعد ات ماس اسيااااباوااااب
اسدواااتوم اسع ب ب اسل اسميااااماس اسمصاااعن  ،ت ل اسمسال سمماموااا اس اااغو
تقد اسيبب ناا ناامنا اسيااباوااال و
استال ت تد د اسو ا ات ت قبد ،وي
اسش ا
اسذي ا صااالنا اسل ما سل اسبال اتموم ،فناامنا اس اوااااواااا ً علل استوافق اسشااا اك م
اجل حما حقوق اسسمب .
سي اسوا شااب اا كبب م اسقوت ت مدس تسا اسمياااماس اسدوااتوم اسصااحبح
فت اكمل ممامواس اص حل ال وم ناامنا اسيباوال ت اسم ادئ اسدوتوم استال اس
علبها ،ذا ما دف اس د د سلمعاس ننااس جد د ع ح اسنااس اس ئاوااااااال ا اااااا ال
اس ئاوال كحل سم ل ص اع اسيلع اسقائم ناوتم ام.
فال اسحقبق ت وجد نااس وباوال ا اجتماعال ا ا تصادي مباسال حقق اسحق اسمعلق
ا اس دل اسمعلق ،سي اتنام اسياااباواااب تح ا علل اا تحقق حقا ً عداس نيااا ب
م ب سأل اف اسمت امل ت ت تب علبها نتائج وبئ .
اس ة سبيل ناسنصوا ،فمهما كب س فاا استحا ل علبها استالعب نها ممي  ،سي
اس ة ناحت اس اسم ادئ استال اتل اسنصوا ستحقبقها كبب ا ً ما عو ل اتمادة اسعب
اتستداس اتخال ال ناسم ادئ ما سم تيتع اسنصوا تحقبقال.
اس اق اماس خباماس ص

 ،اسقوت اسيباوب اماس استداماس تند سها م تحقبقها:

• إذا أمدنا نااما ً ن سمانبا ،فبسب اا نحقق كل استشاااااا اس استنوبذ اس انب استال
تس ل ذا اسنااس فاعالً ،فال تم استحا ل علبال ناستويب اس اسميبي سلنصوا.
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• إذا أمدنا نااما ً مئا وباً ،فبسب اا نحقق كل اس وانط استال تمن ذا اسنااس م اا
تحول اسل نااس ميت د ،اا ت تم استسا علل حقوق و اسمحافااس ات اسبم.
• إذا أمد نا ن اا ما ً فدماس باً ،فب سب اا ت يوا ن اا ما ً سب ناً ،اا تصااااااااا حقوق
اسمحافااس فال و تها اسبقافب تنمبتها ات تصاااااد  ،ل كل ااااالل ااااماا واااالع
دمتها علل ن نال توافق وااااااباوااااااال تنمب ن بدة اسمدت ،تحقبق
اسد س اتتحاد
وح صالحباس اسمؤوياس عدس
اتنيساس استاس نب ات اسبم اسحيوم اتتحاد ،
تقا ها ا استسا علبها.
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