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تُؼث٤ِٖٓ خثٌُصثج ب٤ّ٤ر ُصؼثٕٝ تًُيب٤ُ ٓؽُِ إنتيذ تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر  "ثظفزّ"ٓفٔه تُٔمصثي ٓفٔه تُٜٔه١ 

 .تُٔفٔه٣ر ٝتُّ٘ر

نغااُخ  29882فااٙ انااذػٕٖ سلااى  – "ؽؼُااب  ػهااٗ  انؾكااى انظاابدس يااٍ يؾكًااخ انمؼاابئ ا داسٖ "انااذائشح انضبنضااخ

 24/6/2014انظبدس ثغهغخ  –خ لؼبئ68ٛ

 اإلعــــــــــشائاد

هِيْ ًصيثج س ٤ٛةير هضيث٣ث تُهُٝير ٤ٗثخير ػيٖ تُييثػ٤٤ٖ٘ خصيلثشْٜ أٝنػي 2014/ 7/ 20تُٔٞتكين  تألـيهأٗٚ كي٢ ٣يّٞ 

طؼ٘يث ػِي٠ تُفٌيْ  م.ع60ُّي٘ر  50430تُٔفٌٔر تإلنتي٣ر تُؼ٤ِث شو٣ًًت خيثُيؼٖ ه٤يه خؽيهٍٝ تُٔفٌٔير شفيس يهيْ 

تُصيثني  –هضيثب٤ر 68ُّي٘ر  29882كي٢ تُيهػٟٞ يهيْ  –"تُهتبًذ تُعثُعير" – تالنتيٟ تُوضثءتُصثني ٖٓ ٓفٌٔر 

 :  تُٔفٌٔرٝتُوثض٢ ك٢ ٓ٘يٞهر " ـٌٔس 24/6/2014خؽِّر 

أٝال : خًكض تُهكغ خؼهّ هدٍٞ تُهػٟٞ شيٌ  الٗصليثء تُويًتي تإلنتي١ ن الٗؼيهتّ ـؽ٤ير ٓيث شصيهيٙ ٓفٌٔير تألٓيٞي 

ك٢ تُٔ٘ثٌػثز تإلنتي٣ر تُصي٢ شيهلَ كي٢ تاللصصيثو تُيٞالب٢  –ٓفثًْ ٓؽُِ تُهُٝر أٓثّ  –تُّٔصؼؽِر ٖٓ أـٌثّ 

 ُٔؽُِ تُهُٝر . ػ٠ِ تُ٘فٞ تُٔد٤ٖ خثألِدثج .

يِح تُؼثؼيَ خٞهيق ش٘ل٤يى تُويًتي تُٔيؼيٕٞ ك٤يٚ تُصيثني ٓيٖ تُّي٤ه تُّٔصشيثي تُظث٤ٗثً : خودٍٞ تُهػٟٞ شٌ  ن ٝك٢ 

ّٓيصؼؽَ  2013ُّي٘ر  2315٘ل٤ى تُفٌْ تُصثني ك٢ تُهػٟٞ يهْ ٣ًٌٝ تُؼهٍ يب٤ُ ُؽ٘ر إؼًتءتز ش أٍّٝٓثػه 

" كًػث ٖٓ كًٝع تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر تًُب٤ّي٤ر ُصؼيثٕٝ تُؼيث٤ِٖٓ خثٌُصيثج ٝتُّي٘ر  138تُوثًٛذ خثُصفلظ ػ٠ِ ػهن " 

تُؽٜير تإلنتي٣ير ٓصيًٝكثز ٛيىت تُيِيح ٝأٓيًز خص٘ل٤يى تُفٌيْ  ٓث ٣صًشح ػ٠ِ وُي ٖٓ أظيثي ٝأُيٍتّ تُٔفٔه٣ر ن ٓغ

ـ٤ً إػ ٕ ن ٝخإـثُر تُهػٟٞ إ٠ُ ٤ٛةر ٓلٞض٢ تُهُٝر ُصفض٤ًٛث ٝإػهتن شو٣ًً خيثًُأ١ تُويث٢ٗٞٗ كي٢ خٞنشٚ ٝخّٔ

 طِح تإلُـثء .

تُفٌْ خودٍٞ تُيؼٖ شٌ  ٝك٠ تُٔٞضٞع خإُـثء تُفٌْ تُٔيؼيٕٞ ك٢ لصثّ شو٣ًً تُيؼٖ  خصلثشْٜ ٤ٖٝطِح تُيثػ٘

 :ٓؽهنتٝتُوضثء  ك٤ٚ

 .نتيٟ لثء تُوًتي تالخؼهّ هدٍٞ تُهػٟٞ الٗص أص٤ِث:

 تـص٤ثط٤ث: خؼهّ هدٍٞ تُهػٟٞ ًُكؼٜث ٖٓ ؿ٤ً و١ صلٚ

 ٖٝٓ خثج تالـص٤ثط ت٠ٌُِ : يكض طِح ٝهق تُص٘ل٤ى ٓغ إٍُتّ تُٔيؼٕٞ ضهٙ تُٔصًٝكثز .
 انٕلــــــــــــــبئغ

 ٔيؼيٕٞ ضيهٙتُأهثّ  4/2/2014خصثي٣ك تٗٚ  – ٝتُفٌْ تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ متتألٝيشمِص ٝهثبغ تٍُ٘تع ـّدٔث ؼثء ٖٓ 

طِيح  تُوضثء تالنتيٟ خٔٞؼح صف٤لر أٝنػس هِْ ًصثج ٓفٌٔر تُهػٟٞ تُصثني ك٤ٜث تُفٌْ تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ خصلصٚ

 ك٢ لصثٜٓث تُفٌْ:

 أٝالً : هدٍٞ تُهػٟٞ شٌ  .

 ظث٤ٗث : خصلر ّٓصؼؽِر ٝهق ش٘ل٤ى تُوًتي ُف٤ٖ تُلصَ ك٢ ٓٞضٞع تُهػٟٞ تُٔثظِر . 
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ًتي تُصثني ٖٓ ت٤ُّه ّٓثػه ٣ًٌٝ تُؼهٍ ٝٓث ٣صًشح ػ٠ِ وُي ٖٓ أظيثي تلصيٜث ظثُعث: ٝك٢ تُٔٞضٞع: خإُـثء تُو 

خصٔؽ٤ه أٓٞتٍ تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر ٓغ ـلظ ًثكر ـوٞم تُٔهػ٢ تأللًٟ ٝتلصٜث تُفين  2013ُّ٘ر  47تُوًتي يهْ 

 ك٢ تُصؼ٣ٞض.

 -ٔركش انًذػٙ ثظفزّ ششؽب نذػٕاِ :

كًػث ٖٓ كًٝع تُؽٔؼ٤ر  138 ػهن ً تُؼهٍ خصؽ٤ٔه أٓٞتٍصهي هًتي ت٤ُّه ّٓثػه ٣ٌٝ 24/12/2013تٗٚ خصثي٣ك 

٣ٔعِٜث تُٔهػ٢ ٝوُي ػ٠ِ ِ٘ه ٖٓ هٍٞ خصهٝي ـٌْ ٓفٌٔر تُوثًٛذ ُألٓٞي تُّٔصؼؽِر ك٢ تُيهػٟٞ  تُص٢تًُب٤ّ٤ر 

خفظييً أٗشييير ش٘ظيي٤ْ تأللييٞتٕ تُّٔيي٤ِٖٔ ًٝييىت  23/9/2013ّٓييصؼؽَ تُوييثًٛذ خؽِّيير  2013ُّيي٘ر  3215يهييْ 

٠ ٜٓ٘ث تٟ ٗٞع ٖٓ أٗٞتع تُهػْ ٝتُصفلظ ػ٠ِ أٓٞتُٜث تُؼوثي٣ر ٝتُٔ٘وُٞر ٓيغ إنتيشٜيث ٓيٖ ُؽ٘ير شصِو تُص٢تُؽٔؼ٤ثز 

ّٓصوِر ٣شٌِٜث ٓؽُِ تٌُٞيتء ُف٤ٖ صهٝي أـٌثّ هضثب٤ر ك٢ تالشٜثٓثز تُؽ٘ثب٤ر تُٔصؼوِر خثألٖٓ تُوي٢ٓٞ ٝشٌيه٣ً 

 تُِّْ ٝتألٖٓ تُؼثّ تُّٔ٘ٞخر إ٠ُ تُؽٔثػر ٝأػضثبٜث .

ٚ ػ٠ِ تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ خصؽ٤ٔه أٓٞتٍ كًٝع تُؽٔؼ٤ر ِثُلر تُيىًً ٓمثُلير تُويثٕٗٞ ٝإِيثءذ ٝٗؼ٢ تُٔهػ٢ خصلص

تِييصؼٔثٍ تُّييِير خفّييدثٕ إٔ ـٌييْ ٓفٌٔيير تُوييثًٛذ ُألٓييٞي تُّٔييصؼؽِر ُييْ ٣شييً ٓييٖ ه٣ًييح أٝ خؼ٤ييه إُيي٠ تُؽٔؼ٤يير 

تٕ ت٤ُِّٖٔ ك٢ٜ أههّ ك٢ ٗشيتشٜث تُهػٟٞ ًٔث ُْ شٌٖ ٣ٞٓث شثخؼر أٝ ٓٞت٤ُر ُص٘ظ٤ْ تأللٞ ك٢تُشًػ٤ر ُْٝ شٌٖ ٓٔعِر 

أٗشيير ٓيٖ أٗشييصٜث ٝتٕ تُؽٔؼ٤ير  أ١ كي٢ٝال شصدؼٜيث  1928ٖٓ ٗشتذ ؼٔثػر تألليٞتٕ ػيثّ  1912ٝشت٤ِّٜث ػثّ 

ٓ٘ى ٗشتشٜث شّؼ٠ ػ٠ِ ّٓثػهذ تُلوًتء ٓفصثؼ٤ٖ ِٞتء ٖٓٔ ٣٘صٕٔٞ إ٠ُ تُه٣ٖ تالِ ٠ٓ أٝ ؿ٤ًْٛ ٖٓ تُٔصي٤٣ًٖ 

ِيي٢ ٝال ٣شييٞج ػِٜٔييث ظٔيير ٓمثُليير ُِوييثٕٗٞ ٝشمضييغ ُِؽٜييثٌ تًًُٔيي١ٍ ٝػييهّ تشييصـثٍ تُؽٔؼ٤يير خثُشييتٕ ت٤ُّث

ٝتٕ تؿِييح أػضييثبٜث  2002ُّيي٘ر  84ُِٔفثِييدثز ٝشؼٔييَ ٝكوييث ُوييثٕٗٞ تُؽٔؼ٤ييثز ٝتُٔيِّييثز تأل٤ِٛيير ُوييثٕٗٞ 

ٝتُٔ٘ص٤ٖٔ إ٤ُٜث ْٛ ٖٓ ل٣ًؽ٢ تألًٌٛ تُش٣ًق ُْٝ شٌٖ ٣ٞٓيث ششيٌَ لييًت ػِي٠ تألٓيٖ تُوي٢ٓٞ تُٔصي١ً ن ًٔيث 

ٌٝتيذ تُصضيثٖٓ  إٔػ٠ِ تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ لِٞٙ ٖٓ تُصّيد٤ح ٝصيهٝيٙ نٕٝ تلصصيثو خثػصديثي ٗؼ٠ تُٔهػ٠ 

تإلنتي٣ر تُٔمصصر ٝكوث ُوثٕٗٞ تُؽٔؼ٤ثز تُٔشثي إ٤ُٚ خصٞه٤غ تُؽٍتءتز ػ٠ِ تُؽٔؼ٤ثز ٓمثُلر ُِوثٕٗٞ ن  تُؽٜر ٢ٛ

تُضيًي تُؽّي٤ْ  كي٢ُٔصٔعيَ ٝلِص تُٔهػ٠ ٖٓ وُي إ٠ُ شٞتكً يًيٖ تُؽه٣ير كضي  ػيٖ شيٞتكً يًيٖ تالِيصؼؽثٍ ت

ـيهت خيٚ إلهثٓير نػيٞتٙ  تُيى١ٖٓ أٗشير تُؽٔؼ٤ير ُٞهيق ش٘ل٤يى تُويًتي تُٔيؼيٕٞ ك٤يٚ ن تألٓيً  ُٖفن خثُّٔصل٤ه٣ تُى١

 تُٔثظِر خـ٤ر تُفٌْ خثُيِدثز ِثُلر تُد٤ثٕ .

ٔفثضيً ـ٤ط شهتٍٝ خثُؽِّثز ػ٠ِ تُ٘فيٞ تُعثخيس خثُ 4/3/2014شفهن ُ٘ظً تُشن تُؼثؼَ ٖٓ تُهػٟٞ ؼِّر هه ٝ

ـيٞتكظ ّٓيص٘هتز ط٣ٞيس ػِي٠ صيٞيذ طدين  4ػهن  11/3/2014ن 4ٝ ههّ ل ُٜث تُفثضً ػٖ تُٔهػ٠ خؽِّص٢ 

تألصَ ٖٓ البفر تُ٘ظثّ تالِث٠ِ ُِؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر تًُب٤ّ٤ر ُصؼثٕٝ تُؼث٤ِٖٓ خثٌُصيثج ٝتُّي٘ر تُٔفٔه٣ير ٝصيٞيذ 

 219خؼيض تُٔ٘ثٌػيثز خيًهْ  كي٢ؽ٘ير تُصٞك٤ين ُ بفر تُ٘ظثّ تالِث٠ِ خلًٝع ٛىٙ تُؽٔؼ٤ر ٝٓث ٣ل٤يه تُِؽيٞء إُي٠ ُ

خؼييهّ تاللصصييثو ٝصييٞيذ ٓييٖ ليييثج تُّيي٤ه  8/1/2014ـ٤ييط أصييهيز تُِؽ٘يير هًتيٛييث خؽِّيير  2013ُّيي٘ر 

تُّٔصشثي ّٓثػه أٍٝ يب٤ُ ُؽ٘ر تشمثو إؼًتءتز ش٘ل٤ى ـٌْ ٓفٌٔر تُويثًٛذ ُألٓيٞي تُّٔيصؼؽِر كي٠ تُيهػٟٞ يهيْ 

إُي٠ تُّي٤ه تُيهًصٞي ٓفيثكظ تُد٘يي ٣ل٤يه خيتٕ  30/12/2013تُٔيييق  52ّٓصؼؽَ تُوثًٛذ يهْ  2013ُّ٘ر  3315

كًػث ُٝي٤ُ ٓيٖ خ٤ٜ٘يث كيًع تًًُٔيٍ تًُب٤ّي٢ ُِؽٔؼ٤ير ن ًٔيث  132كًٝع تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر تُٔصفلظ ػ٤ِٜث ػهنٛث 

 18/3/2014ههّ تُفثضً ػٖ تُٔهػ٠ خ٤ثٕ خليًٝع تُؽٔؼ٤ير تُٔيصفلظ ػ٤ِٜيث ن ٝهيهّ تُفثضيً ػيٖ تُهُٝير خؽِّير 

: أص٤ِث / خؼيهّ هديٍٞ تُيهػٟٞ الٗصليثء تُويًتي تالنتيٟ . تـص٤ثط٤يث : خيًكض تُيهػٟٞ  لصثٜٓث ك٢ثع طِح ٓىًًذ نك

تٟ ٓيٖ تُفيثُص٤ٖ ن ٝخٜيىٙ تُؽِّير هيًيز تُٔفٌٔير  كي٢خشو٤ٜث تُؼثؼَ ٝتُٔٞضٞػ٢ ٓغ إٍُتّ تُٔهػ٠ تُٔصيثي٣ق 

 22/4/2014ًُِٔتكؼر خؽِّير ٝخٜث هًيز تُٔفٌٔر إػثنذ تُهػٟٞ  15/4/2014ـؽٍ تُهػٟٞ ُِفٌْ ك٤ٜث خؽِّر 

أصهيز تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤يٚ ٝضيٞتخظ ػِٜٔيث ٝصي ـ٤صٜث ٝتألِيدثج  تُص٢ُصوهّ ؼٜر تإلنتيذ هًتي شش٤ٌَ تُِؽ٘ر 

تِص٘هز إ٤ُٜث تُِؽ٘ر ك٢ تػصدثي أٗشير تُؽٔؼ٤ر تُٔهػ٤ر ٓمثُلر ُِويثٕٗٞ ن ـ٤يط أػ٤يهز تُيهػٟٞ ُِصيهتٍٝ ٓيًذ  تُص٢

ـثكظير ّٓيص٘هتز  6/5/2014ُؽِّثز ن ـ٤ط ههّ تُفثضً ػٖ تُهُٝر خؽِّير ألًٟ ػ٠ِ تُ٘فٞ تُعثخس خٔفثضً ت

 8/10/2013تُصثني خصيثي٣ك  2013ُّ٘ر  1141ٓؼ ذ ط٣ٞس ػ٠ِ صٞيذ ٖٓ هًتي يب٤ُ ٓؽُِ تٌُٞيتء يهْ 

خصش٤ٌَ ُؽ٘ر ّٓصوِر ٖٓ ٓؽُِ تٌُٞيتء خًبثِر ٓٔعَ ٌٝيتذ تُؼهٍ يب٤ّث ٝػض٣ٞر ٓٔع٤ِٖ ػٖ ٌٝتيش٢ تُهتل٤ِر 

٤ُر ن تُصضثٖٓ تألؼصٔثػ٠ ن تُص٤ٔ٘ر تُٔف٤ِر ًٝىُي ٓٔع٤ِٖ ػٖ تُد٘ي ت١ًًٍُٔ ن ؼٜثٌ تألٖٓ تُوي٢ٓٞ ن ٤ٛةير ن تُٔث
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ٗيص ػ٤ِٜيث ـٌيْ ٓفٌٔير  تُصي٢تًُهثخر تُٔث٤ُر ن ت٤ُٜةير تُؼثٓير ُ ِيصعٔثي شصي٠ُٞ ٓدثشيًذ تألػٔيثٍ ٝتاللصصثصيثز 

ن ليييثج تُّيي٤ه  23/9/2013خؽِّيير  2013ُّيي٘ر  2315تُوييثًٛذ ُألٓييٞي تُّٔييصؼؽِر تُصييثني كيي٠ تُييهػٟٞ يهييْ 

خثًُن ػ٠ِ تُهػٟٞ تُٔثظِر أْٛ  5/5/2014تُٔييق  255تُّٔصشثي يب٤ُ تألٓثٗر ُِو٤ه ُص٘ل٤ى تُفٌْ تُّٔصؼؽَ يهْ 

خإٗشيثء ُؽ٘ير خيٌٞتيذ تُؼيهٍ  2013ُّي٘ر  7995ٓث شضٔ٘ٚ ه٤ثّ ت٤ُّه تُّٔصشثي ٣ًٌٝ تُؼهٍ خإصيهتي تُويًتي يهيْ 

ّثػه أٍٝ ٣ًٌٝ تُؼهٍ ُهيتِر ٓث ٣ٍِّ تشمثوٙ ٖٓ هدَ هيثػثز ٝإنتيتز تٌُٞتيذ ٝت٤ُ٘ثخر خًبثِر ت٤ُّه تُّٔصشثي ٓ

تُؼثٓر ُص٘ل٤ى ـٌْ ٓفٌٔر تُوثًٛذ ُألٓٞي تُّٔصؼؽِر ِثُق تُىًً خثُصّ٘ي٤ن ٓيغ تُِؽ٘ير تُٔشيٌِر ٓيٖ تُّي٤ه تُيهًصٞي 

ًُكؼٜث ٓيٖ ؿ٤يً و١ صيلر ًيٕٞ يب٤ُ ٓؽُِ تٌُٞيتء أٗلر تُد٤ثٕ ن ًٔث شضٖٔ تُميثج تُهكغ خؼهّ هدٍٞ تُهػٟٞ 

" كًع شْ خ٘ثء ػ٠ِ ٓث ٝين ٖٓ هيثع تألٓيٖ تُيٞط٢٘ ٓيٖ شف٣ًيثز شضئ٘س ٓيث  138تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر ٝػهنٛث " 

٣ل٤ه ه٤ثّ ٛىٙ تُؽٔؼ٤ر خٔدثشًذ أٗشير ُصثُؿ ؼٔثػير تألليٞتٕ تُّٔي٤ِٖٔ ٝإٔ أػضيثء ٓؽيثُُ ٛيىٙ تُؽٔؼ٤يثز ٛيْ 

ن ًٔث شضٖٔ ليثج خ٤يثٕ خليًٝع تُؽٔؼ٤ير تُشيًػ٤ر تُٔيصفلظ ػ٤ِٜيث تُؽٔثػر تُٔفظٞيذ ٗشثطٜث  إ٠ُٖٓ تُٔ٘ص٤ٖٔ 

 أصهيز ـٌٜٔث تُٔد٤ٖ خصهي ٛىت تُصو٣ًً. 24/6/2014نٝخثُؽِّر تُٔ٘ؼوهذ خصثي٣ك 

ٛىٙ تُٔفٌٔر هه تٗصٜس ػ٘ه شو٣ًً تلصصثصٜث خ٘ظً تُهػٟٞ تُٔثظِير ن إٔ  ٔشٛذد انًؾكًخ ؽكًٓب اعزُبدا إنٗ أٌ

خإصيهتي  2002ُّي٘ر  84تُهُٝير ٝخصي٣ًؿ ٗيص تُٔيثنذ تُعث٤ٗير ٓيٖ تُويثٕٗٞ يهيْ  ٓفٌٔر تُوضيثء تإلنتي١ خٔؽِيُ

ٜٝٓ٘يث تُويًتيتز  –خ٘ظيً تُٔ٘ثٌػيثز تإلنتي٣ير  –تُٔفٌٔير تُٔمصصير  –هثٕٗٞ تُؽٔؼ٤ثز ٝتُٔيِّثز تأل٤ِٛر ٢ٛ 

ُٔمثُلييثز شٞهييغ ػِيي٠ تُؽٔؼ٤ييثز ُييهٟ تيشٌثخٜييث تٟ ٓييٖ ت تُصيي٢تإلنتي٣يير تال٣ؽثخ٤يير ٝ تُّييِد٤ر تُٔصؼِويير خييثُؽٍتءتز 

تُٔ٘صٞو ػ٤ِٜث ك٢ ٛىت تُوثٕٗٞ ًإٗشثء تُؽٔؼ٤ثز ت٣ًُّر ٝشٜه٣ه تُٞـهذ تُٞط٤٘ر ٝٓمثُلر تُ٘ظثّ تُؼيثّ ٝٓدثشيًذ 

تُ٘شثط ت٤ُّث٢ِ ٝشِو٠ أٓٞتٍ خثُٔمثُلر ُِوثٕٗٞ ٝتُصصًف ك٢ أٓٞتٍ تُؽٔؼ٤ير أٝ شمص٤صيٜث كي٢ ؿ٤يً تألؿيًت  

ثضي٢ تُٔٞضيٞع شؼيه صيثـدر تُٞال٣ير تُؼثٓير ألصيَ شِيي تُص٢ أٗشةس ٓيٖ تؼِٜيث ..  ٝتٕ ٛيىٙ تُٔفٌٔير خٞضيؼٜث ه

خٞضؼٜث هثض٢ تُوثٕٗٞ تُؼثّ ٣٘ؼوه ُٜث كي٢ ٛيىت  ُـثء ٝشت٣ٝ  ٝشؼ٣ٞضث ٝٝهق ش٘ل٤ىإ –تُٔ٘ثٌػثز ٝٓث ٣صلًع ٜٓ٘ث 

هيثٕٗٞ تًُٔتكؼيثز ٓيٖ ِيِير تألٓيً خثشميثو تإلؼيًتءتز  كي٢تُ٘يثم تألػٔيثٍ تُٞالب٤ير ٝٓيث ُوثضي٢ تألٓيٞي تُٞهص٤ير 

 زك٤ٜث تُِٞثبَ تُؼثن٣ر ك٢ يهثخر تُوًتيت ُي ُٔٞتؼٜر ـثالز طثيبر ال شّؼلٚٝتُصفلظ٤ر ٓص٠ شيِح تألًٓ وتُٞهص٤ر 

 تإلنتي٣ر ٝال شيظً ك٢ تُلصَ ك٢ تُهػٟٞ تإلنتي٣ر ن ٝشفو٤وث ُِؼهتُر .

ٝػِيي٠ ٛييىت تُٔوصضيي٠ ن ٝـ٤ييط إٕ تٟ ٓييٖ ٓفييثًْ تُوضييثء تُؼييثن١ ال شمييصص ختصييَ تُٔ٘ثٌػييثز تإلنتي٣يير ِييثُلر 

شثيذ ن ًٔث ال شمصص خّيدح تُيد٤ؼير تإلنتي٣ير ُِٔ٘ثٌػير خإ٣ويثع ؼيٍتء ـيَ تُؽٔؼ٤ير تأل٤ِٛير أٝ ٓؽِيُ إنتيشٜيث تإل

ن ٝتٕ تلصصييثو هثضيي٢ تألٓييٞي تُّٔييصؼؽِر خثشمييثو تإلؼييًتءتز  2014( ٓييٖ نِييصٞي 75هضييثء ٝكوييث ُِٔييثنذ  

كثٕ شؼً  ٓفٌٔر تُوثًٛذ  ُألٓٞي ٣صدؼٜث ن ٝػ٠ِ وُي  تُص٢تُّٔصؼؽِر ٝتُٞهص٤ر ٓو٤ه خثلصصثو تُؽٜر تُوضثب٤ر 

خثشميثو إؼيًتءتز  23/9/2013ّٓيصؼؽَ تُويثًٛذ خفٌٜٔيث ؼِّير  2013ُّي٘ر  2315تُّٔصؼؽِر ك٢ تُهػٟٞ يهيْ 

شفلظ٤ر هدَ ػهن ٖٓ تُؽٔؼ٤ثز تأل٤ِٛر ُو٤ثّ تُؼ هر خ٤ٜ٘ث ٝخ٤ٖ ش٘ظ٤ْ تإللٞتٕ ت٤ُِّٖٔٔ ن خٔيث ٝطيت إلنيتغ كيًٝع 

ػ٤يير ضيئٖ تُؽٔؼ٤ييثز تُٔييصفلظ ػ٤ِٜييث ٓث٤ُييث ٝإنتي٣ييث ٗص٤ؽيير ُٜييىت تُفٌييْ خثشٜثٓييثز تُؽٔؼ٤يير تُشييًػ٤ر تًُب٤ّيي٤ر تُٔه

ش٘ييهيغ ضيئٖ تُصٞصيي٤ق تُوييث٢ٗٞٗ ُٔمثُلييثز تُؽٔؼ٤ييثز تُييٞتينذ خوييثٕٗٞ تُؽٔؼ٤ييثز ٝتُٔيِّييثز تأل٤ِٛيير ِييثُق 

كي٢ لصيٞو تُيهػٟٞ  –هيه صيهي ليثيغ تُٞال٣ير تُؼثٓير ُِوضيثء تُؼيثن١ ٝٓيٖ ظيْ كثهيهت  –هضيثء  –تإلشثيذ ٣ؼه 

أٓثّ ٓفٌٔر تُوضثء تإلنتي١ خٔؽِيُ تُهُٝير وتز تُٞال٣ير ٝتاللصصيثو ختصيَ  –ُفؽ٤ر تألًٓ تُٔوض٢  –ُٔثظِر ت

ٓ٘ثٌػثز ٓمثُلثز تُؽٔؼ٤ثز تأل٤ِٛر تُص٢ هض٢ ك٤ٜيث ـٌيْ ٓفٌٔير تُويثًٛذ ُألٓيٞي تُّٔيصؼؽِر تُٔشيثي إ٤ُيٚ ن خٔيث 

 ٣ؽٌٞ ُٜىٙ تُٔفٌٔر إٔ شٜهيٙ ٝتٕ شصهي ـٌٔث ػ٠ِ ل كر .

٠ ًثٕ شوهّ ن كثٗٚ ال ٣ؽٌٞ شت٣َٝ تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ خثُصفلظ ػ٠ِ ػهن ٓيٖ كيًٝع تُؽٔؼ٤ير تُشيًػ٤ر خٔيث ٝتٗٚ ٓص

٣ؽؼَ ٓؽًن إؼيًتء ش٘ل٤يى٣ث ُفٌيْ ٓفٌٔير تُويثًٛذ ُألٓيٞي تُّٔيصؼؽِر ِيثُق تُيىًً ن ال٤ٜٗيثي ِي٘هٙ خثٗؼيهتّ ـؽ٤ير 

ٚ إُي٠ تُوضيثء خيًكض تُيهكغ خؼيهّ هديٍٞ تُفٌْ تُّٔصؼؽَ أٓيثّ ٛيىٙ تُٔفٌٔير كي٢ تُ٘ييثم تُٔصويهّ ٝخٔيث شمِيص ٓؼي

 تُهػٟٞ الٗصلثء تُوًتي تإلنتي١ .

ٝتُلً  ٣مثُق تُٞتهيغ  –ٖٝٓ تُؽه٣ً خثُىًً ن تٗٚ ٝخثكصًت  صفر تالِص٘ثن إ٠ُ ـٌْ ٓفٌٔر تألٓٞي تُّٔصؼؽِر 

ِييِير  ًٝيثٕ تُويًتي تإلنتي١ خفّييح تُّٔيصوً ػ٤ِيٚ هضييثء ٛيٞ شؼد٤يً تإلنتيذ ػييٖ إيتنشٜيث تٍُِٔٓير خٔييث ُٜيث ٓيٖ –

خٔوصض٠ تُوٞت٤ٖٗ ٝتُِيٞتبؿ خوصيه إٗشيثء ًًٓيٍ هيث٢ٗٞٗ ٓؼي٤ٖ أٝ إُـيثعٙ أٝ شؼه٣ِيٚ ٓصي٠ ًيثٕ وُيي ؼيثبٍت أٝ ٌٓٔ٘يث 
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هثٗٞٗث ًٝثٕ تُدثػط ػ٤ِٚ شفو٤ن ٓصِفر ػثٓير ن ٝتٕ تُفٌيْ تُّٔيصؼؽَ ُيْ ٣ّي٠ٔ كي٢ ـ٤ع٤ثشيٚ أٝ ٓ٘يٞهير تٟ ٓيٖ 

هػٟٞ ن ٓٔيث ٣ؼ٘ي٠ إٔ تُفٌيْ تُّٔيصؼؽَ ُيْ ٣ؼيهّ كًٝع تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر ـ٤ط ُْ شٌٖ ٖٓ تألِثَ ٓمصصر كي٢ تُي

هيًتيتز تُِؽ٘يير تإلنتي٣يير تُٔ٘شييثذ خٔٞؼييح ِييِير تُصوييه٣ً كيي٢ تإلضييثكر أٝ تُفييىف ُِؽٜييثز تُٔييصفلظ ـصيي٠ ٣وييثٍ تٕ 

هًتيتشٜث خىُي ٓفض إؼًتءتز ش٘ل٤ى٣ر ٖٝٓ ظْ كثٕ تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ خصهٝيٙ هه تٗشت ُلًٝع تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر 

٣هت ن أصدفس خٔٞؼديٚ ٓـُِٞير ت٤ُيه كي٢ تُصصيًف كي٢ أٓٞتُٜيث أٝ إنتيذ أػٔثُٜيث ٓصتًيهت ٓؼيٚ ػيهّ ًًٍٓت هث٤ٗٞٗث ؼه

 صفر تُهكغ خؼهّ تُودٍٞ الٗصلثء تُوًتي تإلنتي١ .

ٖٝٓ ـ٤ط إٕ تُهػٟٞ هه تِصٞكس ِثبً أٝضثػٜث تُشي٤ٌِر تألليًٟ ن ِي٤ٔث إٔ تُٔ٘ثٌػير تُٔثظِير ال شمضيغ ُ٘ظيثّ 

( ٖٓ هثٕٗٞ تُؽٔؼ٤ر ٝتُٔيِّثز تأل٤ِٛر يهْ 7ٔ٘ثٌػثز تُٔ٘صٞو ػ٤ِٜث خثُٔثنذ  تُِؽي تُٞؼٞخ٢ ُِؽ٘ر ش٣ّٞر تُ

٣صمِييق ٓ٘ييثط وُييي خفّييدثٕ إٔ تُوييًتي تُٔيؼييٕٞ ك٤ييٚ صييهي ٓييٖ تُّيي٤ه تُّٔصشييثي يبيي٤ُ تُِؽ٘يير  2002ُّيي٘ر  84

ّٓييصؼؽَ تُوييثًٛذ ن ُٝييْ ٣صييهي ٓييٖ تُؽٜيير  2013ُّيي٘ر  2315تُٔشييٌِر ُص٘ل٤ييى تُفٌييْ تُصييثني كيي٢ تُييهػٟٞ يهييْ 

تإلنتي٣ر تُٔؼ٤٘ر خثُٔيثنذ ِيثُلر تُيىًً ٝٛي٠ ٌٝتيذ تُصضيثٖٓ تالؼصٔيثػ٢ أٝ تٟ ٓيٖ ٓيه٣ً٣ثز تُشيةٕٞ تالؼصٔثػ٤ير 

ٖٝٓ ظْ ال شِٔي ِفح تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ ٝخثُصيث٢ُ ال شِٔيي شّي٣ٞر تُ٘يٍتع ٝن٣يث ًؼِير تِيصٜهكٜث تُويثٕٗٞ خيثإلٍُتّ 

 ٓؼٚ تُهػٟٞ تُٔثظِر ٓودُٞر شٌ  .خثُِؽٞء إ٠ُ تُِؽ٘ر هدَ يكغ تُهػٟٞ ن تألًٓ تُى١ شٌٕٞ 

( ٓيٖ هيثٕٗٞ 49ٖٝٓ ـ٤ط تٗٚ ػٖ طِيح ٝهيق تُص٘ل٤يىن كيثٕ تُّٔيصوً ػ٤ِيٚ كي٢ هضيثء ٛيىٙ تُٔفٌٔير طدويث ُِٔيثنذ  

كثٗٚ ال ٣ؽٌٞ ٝهق ش٘ل٤ى هًتي إنتي١ إال تٗيٚ شيٞتكً كي٢ طِيح  1972ُّ٘ر  47ٓؽُِ تُهُٝر تُصثني خثُوثٕٗٞ يهْ 

يًيٖ تُؽه٣ير ٣ٝصصيَ خٔديهأ تُٔشيًٝػ٤ر ٝٛيٞ إٔ ٣ٌيٕٞ تُيِيح هثبٔيث خفّيح  يثًٛ  ٝهق تُص٘ل٤ى يً٘ثٕ.. أُٜٝٔث :

تألٝيتم ٝنٕٝ ّٓثَ ختصَ طِح تإلُـثء ػ٘ه تُلصَ ك٤ٚ ػ٠ِ أِيدثج ؼه٣ير ٣ًؼيغ ٓؼٜيث إُـيثء تُويًتي تُٔيؼيٕٞ 

 ك٤ٚ . ٝظث٤ٜٗٔث : يًٖ تالِصؼؽثٍ خثٕ ٣صًشح ػ٠ِ ش٘ل٤ى تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ ٗصثبػ ٣صؼىي شهتيًٜث .

" ٓييٖ تُديثج تُعيث٢ٗ تُمييثو خثُٔوٞٓيثز تألِثِيي٤ر ُِٔؽصٔيغ ػِيي٠  35ٓيٖ ـ٤يط إٕ تُهِييصٞي ـيًو كيي٢ تُٔيثنذ "ٝ

ش٣ًٌُ كًٌذ إٔ ت٤ٌُِٔر تُمثصر ـن نِصٞي١ ٓصٕٞ ٝكي٢ ػديثيذ يصي٤٘ر أٝؼيٍ تُصو٘ي٤ٖ تُٔيه٢ٗ كي٢ ٓثنشيٚ يهيْ 

٣ًِئٜث  تُصي٢ويثٕٗٞ ٝخثُي٣ًوير ٓوًيت ختٗٚ ال ٣ؽٌٞ إٔ ٣فًّ تـه ٖٓ ٌِٓيٚ إال كي٢ تألـيٞتٍ تُصي٢ ٣وًيٛيث تُ 805

 ٝخٔث ٣ؼ٠٘ إٔ ٓمثُلر وُي ٣ف٤َ تُؼَٔ تُى١ ُٓ خث٤ٌُِٔر إ٠ُ ػٔ  ؿ٤ً ٓشًٝع .

ِٞتء خي٣ًن ٓدثشيً أٝ ؿ٤يً ٓدثشيً  –ٝهه وٛدس تُٔفٌٔر تُهِصٞي٣ر تُؼ٤ِث إ٠ُ إٔ " إِوثط ت٤ٌُِٔر ػٖ أصفثخٜث 

ت٤ٌُِٔر ال شٍٍٝ ػٖ تألٓيٞتٍ ٓفِٜيث إال إوت ًّيدٜث  إٖٔٓ  ّٓصوً ػ٤ِٚ ػهٝتٕ ػ٤ِٜث ٣٘ثهض ٓث ٛٞ -أٝ ؿ٤ً ٓدثشً

 أؿ٤ثي ٝكوث ُِوثٕٗٞ " .

خيثٕ " تُفٔث٣ير تُهِيصٞي٣ر تُٔويًيذ ُفين  وُيي ًٔث أٝضفس تُٔفٌٔير تُهِيصٞي٣ر تُؼ٤ِيث ٓيهٟ ـٔث٣ير ت٤ٌُِٔير ٓد٤٘ير

وث ؼثٓؼث ٓثٗؼيث ال ٣مُٜٞث ٛىت تُفن ُصثـدٚ ن ٝطثُٔث ًثٕ ـن ت٤ٌُِٔر ـ تُص٢ؼ٤ٔغ تُِّيثز  إ٠ُت٤ٌُِٔر ش٘صًف 

كثٕ ُصثـدٚ تالٗصلثع خثُٔثٍ تُِٔٔٞى ٝتِصـ ُٚ ٝتُصصًف ك٤ٚ ن ٤ُّٝس ٛىٙ تٌُٔ٘ثز إال ُِٔثُيي ..." ٣ًتؼيغ ـٌيْ 

 " .  7/5/2006م نِصٞي٣ر ؼِّر  22ُّ٘ر  16تُٔفٌٔر تُهِصٞي٣ر تُؼ٤ِث ك٢ تُوض٤ر يهْ 

ـ٣ًير  ٢ٛٓٔثيِر ـوٞم ت٤ٌُِٔر تُمثصر خٚ  إٔ ٝهه تِصوًز تُٔفٌٔر تإلنتي٣ر تُؼ٤ِث ػ٠ِ تٗٚ " هه أضف٠ ِّٓٔثً 

٣٘ظٜٔييث تُوييثٕٗٞ "" ٣ًتؼييغ ـٌييْ  تُصيي٣٢ف٤ٜٔييث تُهِييصٞي ٣ٝفظييً تُّٔييثَ خٜييث إال كيي٢ تُفييهٝن  تُصيي٢ٓييٖ تُف٣ًييثز 

 " . 27/3/1994م ؼِّر  27ُّ٘ر  2365تُٔفٌٔر تإلنتي٣ر تُؼ٤ِث ك٢ تُيؼٖ يهْ 

خٜيث تُهِيصٞي ت٤ٌُِٔير تُمثصير ُضئثٕ صيٜٞٗث ال شؼصديً  أ َ تُص٢ٝهضس ٓفٌٔر تُوضثء تإلنتي١ خثٕ " تُفٔث٣ر 

ٓ٘فصًذ كي٢ ت٤ٌُِٔير تُلًن٣ير ًفين ػ٤٘ي٢ أصي٠ِ شصليًع ػ٘يٚ تُفويٞم تُؼ٤٘٤ير ؼ٤ٔؼٜيث خيَ شٔصيه ٛيىٙ تُفٔث٣ير إُي٠ 

 "  3/7/2004م ؼِّر  54ُّ٘ر  11466تألٓٞتٍ ؼ٤ٔؼٜث " ." ٣ًتؼغ ـٌْ ٓفٌٔر تُوضثء تإلنتي١ ك٢ تُهػٟٞ 

" ٓييٖ تُدييثج تُعثُييط ٓ٘ييٚ تُمييثو خييثُفوٞم  75ٔييثع كوييه ـييًو تُهِييصٞي كيي٢ تُٔييثنذ " ٝكيي٢ لصييٞو ـيين تالؼص

ٝتُف٣ًثز ٝتُٞتؼدثز تُؼثٓر ػ٠ِ شو٣ًيً ـين تُٔيٞتط٤ٖ٘ كي٢ شٌي٣ٖٞ تُؽٔؼ٤يثز ٝتُٔيِّيثز تأل٤ِٛير ػِي٠ أِيثَ 

 ن٣ٔوًتط٢ ٝخثٕ شٌٕٞ ُٜث تُشمص٤ر تالػصدثي٣ر خٔؽًن تإلليثي.

ث ك٢ ٛيىت تُصيهن ػِي٠ إٔ ـين تُٔيٞتط٤ٖ٘ كي٢ شٌي٣ٖٞ تُؽٔؼ٤يثز تأل٤ِٛير ٛيٞ ٝهه تِصوًز تُٔفٌٔر تُهِصٞي٣ر تُؼ٤ِ

كييًع ٓييٖ ـ٣ًيير تالؼصٔييثع ٝتٕ ـيين تالؼصٔييثع ٣صييهتلَ ٓييغ ـ٣ًيير تُصؼد٤ييً ن ٝهييه صييثي الٌٓييث تٓص٘ييثع شو٤٤ييه ـ٣ًيير 

تالؼصٔثع إال ٝكن تُوثٕٗٞ ن ٝتٕ ـن تُٔيٞتط٤ٖ٘ كي٢ شيت٤ُق تُؽٔؼ٤يثز تأل٤ِٛير ٝٓيث ٣ّصصيفدٚ ٍُٝٓيث ٓيٖ ـويٞهْٜ 
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ٝـ٣ًثشْٜ تُؼثٓر تأللًٟ ٢ٛ ؼ٤ٔؼثً أصٍٞ نِصٞي٣ر ظثخصر ." ٣ًتؼغ ـٌْ تُٔفٌٔير تُهِيصٞي٣ر تُؼ٤ِيث كي٢ تُوضي٤ر 

 " .  3/6/2000م نِصٞي٣ر ؼِّر  21ُّ٘ر  153يهْ 

تُٔشًع ٗثط خثُؽٜر تإلنتي٣ير تُٔمصصير ِيِير تإلشيًتف ٝتًُهثخير ػِي٠  إٔٝهه وٛدس تُٔفٌٔر تإلنتي٣ر تُؼ٤ِث إ٠ُ 

ؼ٤ثز تُمثصر ٝتُصفون ٖٓ ِي ٓر أػٔثُٜيث ٝٗشيثطٜث ُِٞهيٞف ػِي٠ ٓيهٟ ٓيثخوير ٛيىٙ تألػٔيثٍ ٝوُيي أػٔثٍ تُؽٔ

تُ٘شثط ُِوٞت٤ٖٗ ٝتُِٞتبؿ ٝتُ٘ظْ تُٔويًيذ كي٢ ٛيىت تُشيتٕ ." ٣ًتؼيغ ـٌيْ تُٔفٌٔير تإلنتي٣ير تُؼ٤ِيث كي٢ تُيؼيٖ يهيْ 

 " . 28/4/2007م . ع ؼِّر  48ُّ٘ر  3446

 ٖؼ٤ثز ٝتُٔيِّثز تأل٤ِٛر خصؼ٣ًلٜث ختٜٗث ٓ٘صشت خ٤ٖ ػهذ أشمثو طد٤ؼ٤٤ٝتٗٚ ػ٠ِ ٛهٟ ٖٓ ٗصٞو هثٕٗٞ تُؽٔ

( ن ُٜث إٔ شؼَٔ ػ٠ِ شفو٤ن أٛهتكٜث ك٢ ت٤ُٔثن٣ٖ تُٔمصِلر 1أٝ تػصدثي٤٣ٖ ُـً  ؿ٤ً تُفصٍٞ ػ٠ِ يخؿ ٓثن١  ّ

وتز تُيثخغ  ُص٤ٔ٘ر تُٔؽصٔغ ٝٓفظٞي ػ٤ِٜث ػ٠ِ تُصلص٤َ تُّثُق خ٤ثٗٚ ش٣ٌٖٞ تًُّتج أٝ تُصش٤ٌ ز تُؼ٣ًٌّر تٝ

ت٥نتج أٝ تُيهػٞذ إُي٠ تُص٤٤ٔيٍ خي٤ٖ تُٔيٞتط٤ٖ٘ خّيدح  أٝتُؼ١ًٌّ أٝ شٜه٣ه تُٞـهذ تُٞط٤٘ر أٝ ٓمثُلر تُ٘ظثّ تُؼثّ 

ٓٔثيِير تُ٘شيثط٤ٖ ت٤ُّثِي٢ ٝتُ٘ويثخ٢ تُٔوصيٞي ػِي٠ تألـيٍتج  أٝتُؽُ٘ أٝ تألصَ أٝ تُِٕٞ أٝ تُه٣ٖ أٝ تُؼو٤هذ 

( ن ٣ٝؽيٌٞ ُِؽٔؼ٤يثز خٔٞتكويير تُؽٜير تإلنتي٣ير تالٗضيئثّ تٝ 11يخيؿ  ّت٤ُّثِي٤ر أٝ تُ٘وثخيثز تٝ تِيصٜهتف شفو٤يين 

تالشييصًتى أٝ تالٗصّييثج إُيي٠ ٗييٞتن١ تٝ ؼٔؼ٤ييثز أٝ ٤ٛةييثز أٝ ٓ٘ظٔييثز لييثيغ ؼٜٔٞي٣يير ٓصييً تُؼًخ٤يير شٔييثيَ 

( ن ًٔث إٔ ُٜث ك٢ تُصدًػثز تٝ ؼٔؼٜث كإوت ًثٕ وُي ٖٓ أشمثو أٝ ٓ٘ظٔيثز 16ٗشثطث ال ٣ص٘ثك٠ ٓغ أؿًتضٜث  ّ

ثيغ ٍُّ ك٢ وُي إٔ ٣ٌٕٞ خإوٕ ٖٓ ٣ًٌٝ تُشةٕٞ تالؼصٔثػ٤ر   تُصضثٖٓ تالؼصٔثػ٢ ـث٤ُثً ( ًٝيىُي كي٢ ـثُير خثُم

 ( .17إيِثٍ أٓٞتٍ إ٠ُ تُمثيغ  ّ

ٝتٗٚ ك٤ٔث شوهّ شمضغ تُؽٔؼ٤ثز ًُهثخير نه٤وير ٓيٖ تُؽٜير تإلنتي٣ير شصٔعيَ كي٢ ضيًٝيذ إٔ شفيصلظ خًٔتًيٍ إنتيشٜيث 

( ـص٠ ٣صْ تالطي ع ػ٤ِٜيث ٓيٖ تُٔيٞ ل٤ٖ تُيى٣ٖ 19ُٔمصٞٓر ٖٓ تُؽٜر تإلنتي٣ر  ّخثُٞظثبن ٝتٌُٔصدثز ٝتُّؽ ز ت

( ًٔث إٍُتّ تُوثٕٗٞ خثٕ ٣د٤ٖ ك٢ ٤ٍٓت٤ٗر تُؽٔؼ٤ر ت٣ُّٞ٘ر ػ٠ِ ٝؼٚ ٣20فهنْٛ هًتي ٣ًٌٝ تُصضثٖٓ تالؼصٔثػ٢  ّ

هيًتيتز تُؽٔؼ٤ير ( ن ٝكي٢ إطيثي ًٓتهدير 12تُصلص٤َ ٓصًٝكثشٜث ٝإ٣ًتنتشٜث خٔث ك٢ وُيي تُصدًػيثز ٝٓصيهيٛث  ّ

تُؼ٤ٓٞٔيير ُِؽٔؼ٤يير تأل٤ِٛيير ًٝييىت هييًتيتز ٓؽِييُ إنتيشٜييث كوييه تٝؼييح تُوييثٕٗٞ ػ٤ِٜييث إخيي ؽ تُؽٜيير تإلنتي٣يير خٜييىٙ 

" ٣ٞٓث ٖٓ صهٝيٛث ٝصٞي تألٝيتم تُٔؼًٝضر ٝٓفثضيًذ تؼصٔيثع تُؽٔؼ٤يثز تُؼ٤ٓٞٔير ن 30تُوًتيتز ل ٍ "

ن  23هًتي ُٜث ٣مثُق تُوثٕٗٞ تٝ ُ٘ظثٜٓث تألِثِي٢  ّـ٤ط أشثؾ ُِؽٜر تإلنتي٣ر ـن تُيِح ٖٓ تُؽٔؼ٤ر ِفح تٟ 

 ( . 38ن ّ 26ّ

ٝتٗٚ ك٢ ـثُر تيشٌثج تُؽٔؼ٤ر تأل٤ِٛر أل١ ٖٓ تُٔمثُلثز أٝ تُٔفظٞيتز تألٗيق خ٤ثٜٗيث أٝ شمِيق تإلوٕ تُٔيِيٞج 

ؼييثٌ ُيي٣ًٌٞ تُصضييثٖٓ تالؼصٔييثػ٢ ٝخفّييح ؼّييثٓر تُٔمثُليير تًُٔشٌديير إٔ ٣صييهي هييًتيتٙ خفييَ تُؽٔؼ٤يير أٝ ػييٍٍ 

ٓؽُِ إنتيشٜث أٝ خٞهق ٗشثطٜث أٝ خإُـثء تُصصًف تُٔمثُق أٝ خثٌتُر أِدثج تُٔمثُلر ٣ٌٕٝٞ ُىٟٝ تُشتٕ تُيؼٖ 

ك٤ٚ أٓثّ ٓفٌٔر تُوضثء تإلنتي١ ٝنٕٝ ٍُّٝ تُصوهّ إ٠ُ ُؽ٘ر ش٣ّٞر تُٔ٘ثٌػثز تُٔ٘صيٞو ػ٤ِٜيث خثُٔيثنذ تُّيثخور 

( ن ٓيغ ًٓتػيثذ إٔ تُهِيصٞي تُفيث٢ُ 42ٝكثز  ّٖٓ تُوثٕٗٞ ٝش٘ظًٙ تُٔفٌٔر ػ٠ِ ٝؼيٚ تالِيصؼؽثٍ ٝخيهٕٝ ٓصيً

ـظً ـَ تُؽٔؼ٤ثز أٝ ٓؽثُُ إنتيشٜث إال خٔٞؼح ـٌْ هضيثب٢ ن تألٓيً ٣دي٤ٖ ٓؼيٚ إٔ تُؽٔؼ٤يثز تأل٤ِٛير شمضيغ 

ُ٘ظثّ إشًتك٢ ٣فٌْ ٖٓ ؼثٗح تُؽٜر تإلنتي٣ر تُٔمصصر ٓصٔعِر ك٢ ٌٝتيذ تُصضثٖٓ تالؼصٔثػ٢ ٝٓه٣ً٣ثز تُشةٕٞ 

" ٓيٖ تُ بفير تُص٘ل٤ى٣ير ُويثٕٗٞ تإلنتيذ 8ٝالبفصٚ تُص٘ل٤ى٣ر ٝتُٔيثنذ "  2002ُّ٘ر  84ٕٞ يهْ تالؼصٔثػ٤ر ٝكوث ُِوثٗ

 . 1979ُّ٘ر  43تُٔف٤ِر يهْ 

ٝٓيٖ ـ٤ييط إٕ ٓييٖ تُّٔييصوً ػ٤ِيٚ هضييثء تٗييٚ إوت وًييًز تُؽٜير تإلنتي٣يير ِييددث ُوًتيٛييث كيثٕ تُّييدح ٣مضييغ ًُهثخيير 

 تٗص٠ٜ إ٤ُٜث تُوًتي . تُص٢ُي ك٢ تُ٘ص٤ؽر تُوضثء تإلنتي١ ُِصفو٤ن ٖٓ ٓيثخور تُوثٕٗٞ ٝتظً و

ٝٓيٖ ـ٤ييط إٕ تُديي٤ٖ ٓييٖ ليييثج تُّي٤ه تُّٔصشييثي يبيي٤ُ تألٓثٗيير تُل٤٘يير ُِؽ٘ير ش٘ل٤ييى ـٌييْ ٓفٌٔيير تُوييثًٛذ ُألٓييٞي 

إٔ هيًتي  6/5/2014خثًُن ػ٠ِ تُهػٟٞ ٝتُٔوهّ خفثكظر تُهُٝر خؽِّير  5/5/2014تُٔييق  255تُّٔصؼؽِر يهْ 

كًٝػث ٖٓ كًٝع تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر شْ خ٘ثء ػ٠ِ ٓث ٝين ٖٓ هييثع تألٓيٖ تُيٞط٢٘ ٓيٖ "  138تُصفلظ ػ٠ِ ػهن " 

شف٣ًثز شضٔ٘س ٓث ٣ل٤ه ه٤ثّ ٛىٙ تُؽٔؼ٤يثز خٔدثشيًذ ٗشيثط ُصيثُؿ ؼٔثػير تإلليٞتٕ تُّٔي٤ِٖٔ ٝتٕ أػضيثء ٛيىٙ 

 تُؽٔؼ٤ثز ْٛ ٖٓ تُؽٔثػر تُٔفظٞيذ ٗشثطٜث .
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ال  –" شوثي٣ً ؼٜثز ٝتألٓيٖ خٔيث شف٣ٞيٚ ٓيٖ ٝهيثبغ ٝتشٜثٓيثز ٖٝٓ ـ٤ط تُٔفٌٔر تإلنتي٣ر تُؼ٤ِث هه وٛدس إ٠ُ إٔ 

ٝإٗٔث شمضغ ُصوه٣ً ٝيهثخر ؼٜيثز إُويثء تُٔمصِلير ُٜٝيث تُصؼ٣ٞيَ ػ٤ِٜيث أٝ طًـٜيث ن ـّيدٔث  –شؽٌٞ ـؽ٤ر ٓيِور 

ٓيث ـٞشيٚ تشٜثٓيثز ٝكي٢ ضيٞء ٓ خّيثز ٝأنُير تُيهػٟٞ  إُي٣٠ّصوً ك٢ ض٤ًٔٛث ٝػو٤هشٜث ٝٝؼهتٜٗث ٖٓ تطٔة٘ثٕ 

 " . 19/4/1992م ؼِّر  37ُّ٘ر  66." ٣ًتؼغ ـٌْ نتبًذ تألـٍتج ت٤ُّث٤ِر ك٢ تُيؼٖ يهْ تأللًٟ " 

ًٔث هضس تُٔفٌٔر تإلنتي٣ر تُؼ٤ِث ختٗٚ  "........... ٝػِي٠ تُؼٔيّٞ ك٤ِّيس ًيَ شف٣ًيثز تُشيًطر صيف٤فر ٤ُّٝيس 

ُصيهم كي٢ شيثْٜٗ ن ٓيث ٣شي٤غ ػيٖ تُ٘يثَ ٣صيثنف تُفو٤وير ٝت ُشًطر ُٜث ِ٘ه ٖٓ تألٝيتم ٤ُُٝ ًًََ شف٣ًثز ت

ٝتُٞتهؼر تُٞتـهذ هه ٣مصِق تُ٘ثَ ك٢ شل٤ًّٛث ٝك٢ يعتْٛ ػٜ٘ثن ُٝٞ ًثٗس ًيَ شف٣ًيثز تُشيًطر صيف٤فر ن ُٔيث 

هثٓس خثُد ن ٝخثُيه٤ٗث ختِيًٛث ـثؼير إُي٠ ليهٓثز تُوضيثء ٝتُؼيهٍ " . " ٣ًتؼيغ ـٌيْ تُٔفٌٔير تإلنتي٣ير تُؼ٤ِيث كي٢ 

 " . 26/3/1988م . ع ؼِّر  31ُّ٘ر  2338تُيؼٖ يهْ 

ًييىُي هضييس تُٔفٌٔيير تإلنتي٣يير تُؼ٤ِييث ختٗييٚ " ال ٣صييؿ إٔ ٣وييّٞ تُوييًتي تإلنتي١ ػِيي٠ ٓؽييًن شييثبؼثز شّصمِصييٜث 

تُصف٣ًثز نٕٝ إٔ ٣ّ٘هٛث ن٤َُ ألً ن ٝإٗٔث ٣ؽح إٔ ٣وّٞ تُوًتي تإلنتي١ ػِي٠ ن٤ُيَ ّٓيصٔه ٓيٖ ٝهيثبغ ش٘صؽيٚ ُٜيث 

ؼصدً ٓؼٚ تُصف٣ًثز نُي٤  ٣ٌٔيٖ إهثٓير تإلنتٗير ػ٤ِٜيث " أصٍٞ ظثخصر ٝال ٣صفون وُي ك٢ تُصف٣ًثز ن تألًٓ تُى١ ال ش

نٕٝ  –ٖٝٓ ـ٤ط تٗٚ ٓص٠ ًثٕ ٓث شوهّ ن ُٝٔث ًثٕ تُدثن١ ٖٓ  ثًٛ تألٝيتم ٝخثُوهي تُ ٌّ ُصفص٤َ يًٖ تُؽه٣ر 

إٔ تُٔهػ٢ خصلصٚ نكيغ خؼيهّ شيٞتكً يًيٖ تُّيدح كي٢ تُويًتي تُٔيؼيٕٞ ك٤يٚ خيثُصفلظ  –ّٓثَ ختصَ طِح تإلُـثء 

ػ هير خي٤ٖ تُؽٔؼ٤ير تُشيًػ٤ر تًُب٤ّي٤ر أٝ  أٝتُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر تُٔهػ٤ر ٓوًيت تٗصليثء ٝؼيٞن تٟ صيِر ػ٠ِ كًٝع 

ٓييٖ ػ٣ًضيير تُييهػٟٞ خييثٕ تُؽٔؼ٤يير  5ن  4كًٝػٜييث ٝش٘ظيي٤ْ ؼٔثػيير تإللييٞتٕ تُّٔيي٤ِٖٔ ـ٤ييط أٝضييؿ خصييلفص٢ 

٤ٖ تُؽٔؼ٤ير كي٢ تٟ ٓيٖ تُشًػ٤ر ُْ شٌيٖ ٣ٞٓيث شثخؼيٚ أٝ ٓٞت٤ُير ُص٘ظي٤ْ تإلليٞتٕ تُّٔي٤ِٖٔ ٝال شٞؼيه صيِر شيىًً خي

ؼٔثػير تإلليٞتٕ ن ًٔيث وٛيح إُي٠ إٔ تُؽٔؼ٤ير هٜث أٝ ك٤ٔث شصِوثٙ ٖٓ نػْ ٓث٢ُ ٓيٖ أػٔثُٜث أٝ كًٝػٜث أٝ أٝؼٚ إٗلث

 84تُشًػ٤ر ال شدثشً تُؼَٔ ت٤ُّث٢ِ ٝال ٣شيٞج ػِٜٔيث ظٔير ٓمثُلير ُويثٕٗٞ تُؽٔؼ٤يثز ٝتُٔيِّيثز تأل٤ِٛير يهيْ 

ث ٣ي٣يه تُيهكغ تُٔصويهّ خثٗصليثء تُّيدح ن ـ٤يط تٗيٚ كي٢ إطيثي تإلشيًتف ٝـ٤يط إٕ  يثًٛ تألٝيتم ٛيٞ ٓي 2002ُّ٘ر 

شٔثيِٜث ًَ ٖٓ ٌٝتيذ تُصضيثٖٓ تالؼصٔيثػ٢ ٝٓيه٣ً٣ثز تُشيةٕٞ تالؼصٔثػ٤ير ػِي٠ ًثكير  تُص٢ٝتًُهثخر تُٔفٌٔص٤ٖ 

٣ص٤فٜييث  تُصيي٢شدييثز ِٝييؽ ز تُؽٔؼ٤ييثز تأل٤ِٛيير ًٝييىت ٤ٍٓت٤ٗثشٜييث إ٣ييًتنت ٝٓصييًٝكث ٝكوييث ُِصيي ـ٤ثز ثٝظييثبن ٌٝٓ

تُوثٕٗٞ تُٔىًٞي ُٜىٙ تُؽٜر تإلنتي٣ر ٝتُّثُق خ٤ثٜٗث كوه ل  تًُن تُٔوهّ ٖٓ تُهُٝير ٓيٖ تٟ خ٤يثٕ أٝ إكيثنذ خٔيتليىذ 

شصدؼٜييث كييًٝع تُؽٔؼ٤ير تُشييًػ٤ر تُٔييصفلظ ػ٤ِٜييث ُٜييىٙ تُلييًٝع ػييٖ  تُصيي٢تُيٌٞتيذ أٝ تٟ ٓييٖ تُٔييه٣ً٣ثز تُٔمصصيير 

ثم ٓييث٢ُ ؿ٤ييً ٓشييًٝع أٝ إٔ ٣ٌيٕٞ هييه طِييح كيي٢ ٛييىٙ ٓمثُليثز ٝهؼييس ٜٓ٘ييث شصؼِيين خصِوي٢ نػييْ ٓييث٢ُ أٝ شٞؼييٚ إٗلي

تُؽٔؼ٤ر ِفح تٟ هًتي ُؽٔؼ٤ثشٜث تُؼ٤ٓٞٔر أٝ ٓؽثُُ إنتيشٜث ُٔمثُلر تُوثٕٗٞ أٝ ألٗظٔصٜث تألِث٤ِر أٝ إٔ ٣ٌيٕٞ 

هه ٝؼٚ ُٜىٙ تُلًٝع ٓ ـظثز ػ٠ِ أػٔثُٜيث ش٘يي١ٞ ػِي٠ ظديٞز إٔ ـو٤وير أؿًتضيٜث ٛي٢ تِيصٜهتف تٝ ٓٔثيِير 

( ٖٓ هثٕٗٞ تُؽٔؼ٤ثز ِثُق تُىًً ٝخصلر لثصير تألٗشيير تُٔصؼِوير 11ُٔفظٞيذ ك٢ تُٔثنذ  ٗشثط ٖٓ تألٗشير ت

خإٗشثء أٝ تالٗضٔثّ إ٠ُ ؼٔؼ٤ثز ٣ًِر أٝ ش٣ٌٖٞ ًِت٣ث أٝ شش٤ٌ ز ػ٣ًٌّر أٝ وتز طيثخغ ػّي١ًٌ تٝ ٓٔثيِير 

ه تُؽيٍتءتز تُيٞتينذ كي٢ ت٤ُّثِر خثٟ ٝؼٚ أٝ ٓمثُلر تُ٘ظثّ تُؼثّ خٔث ٣مَ خيثألٖٓ تُوي٢ٓٞ ٝشّيصفن خٜيث شٞه٤يغ تـي

 " . 2002ُّ٘ر  84( ٖٓ هثٕٗٞ تُؽٔؼ٤ثز ٝتُٔيِّثز تأل٤ِٛر يهْ 42تُٔثنذ  

ٝتٕ ين تألٓثٗر تُل٤٘ر ُِؽ٘ر تُٔؼ٤٘ر خص٘ل٤يى ـٌيْ ٓفٌٔير تُويثًٛذ ُألٓيٞي تُّٔيصؼؽِر ِيثُق تُص٣ٞ٘يٚ ن خثِيص٘ثن هيًتي 

ٞط٢٘ ٖٓ شف٣ًثز شضٔ٘س ٓث ٣ل٤يه ه٤يثّ ٛيىٙ تُصفلظ ػ٠ِ كًٝع تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر ػ٠ِ ٓث ٝين ٖٓ هيثع تألٖٓ تُ

تُؽٔؼ٤ثز خٔدثشًذ أٗشير ُصثُؿ ؼٔثػر تإللٞتٕ ت٤ُِّٖٔٔ ٝتٕ أػضثء ٓؽثُُ ٛىٙ تُؽٔؼ٤يثز ٛيْ ٓيٖ تُٔ٘صٔي٤ٖ 

إُيي٠ تُؽٔثػيير تُٔفظييٞي ٗشييتشٜث ن ٝإو ُييْ ٣صييثـدٚ إيكييثم ٓفثضييً ؼٔييغ تالِييصهالالز خثُصف٣ًييثز تُٔعدصيير ُؽ٤ٔييغ 

تشمثو تإلؼًتءتز ٌٝٓثٕ ـصُٜٞث ٖٝٓ ظْ ِييتُْٜ ـصي٠ شٌيٕٞ شفيس ٗظيً تُٔفٌٔير تإلؼًتءتز تُص٢ هثّ خٜث ٝهس 

تٗصٜيس إ٤ُٜيث تُؽٜيثز تأل٤٘ٓير ٝـصي٠ شٌيٕٞ  تُصي٢ُصدّظ يهثخصٜث ػ٤ِٜث ُصٔف٤صيٜث ٝتُصتًيه ٓيٖ تِصم صيٜث ُِ٘ص٤ؽير 

٣ٌيٕٞ ٓؼيٚ تُيًن  أ٣ضث أٓثّ تُمصّٞ تُص٢ ششٜه ػ٤ِْٜ ٛىٙ تُصف٣ًثز ٣ص٘ثضِٕٞ ك٤ٜث شفو٤وث ك٤ٜث ًفن تُهكثع ن ٓٔيث

تُٔىًٞي ٝهه ٝين ٓدٜٔثً ٝٓؽٔ  ك٤ٚ خ٤يثٕ ٝؼيٚ تٗصٔيثء كيًٝع تُؽٔؼ٤ير تُشيًػ٤ر ُؽٔثػير تألليٞتٕ ٝٗيٞع ٗشيثطٜث 

ٝٓه١ ّٓثٛٔر ك٤ٔث ّٗح إ٠ُ ٛىٙ تُؽٔثػر ٖٓ تشٜثٓثز ٝنٕٝ شفه٣ه ٝهثبغ ٓفهنذ  –ؿ٤ً وُي  أّٓث٤ُث ًثٕ  –ٓؼٜث 

٣َٞ ػ٤ِيٚ خٔليًنٙ ًيه٤َُ إلظديثز ػ هير كيًٝع تُؽٔؼ٤ير تُشيًػ٤ر ِِٝٓٔٞر ٛٞ ين ؼثء هثصًت ػٖ ـه تٌُلث٣ر ُِصؼ
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تُٔصفلظ ػ٤ِٜث خص٘ظ٤ْ تإللٞتٕ ت٤ُِّٖٔٔ ن ال٤ِٔث إٔ ين تألٓثٗر تُل٤٘ر ُيْ ٣شيً إُي٠ ظٔير شفو٤ويثز ؼ٘ثب٤ير هثبٔير أٝ 

 ٓ٘ص٤ٜير خشيتٕ تشٜثٓيثز ٝؼٜيس ألػضيثء ٓؽيثُُ إنتيتز كييًٝع تُؽٔؼ٤ير تُشيًػ٤ر ُؼ هيصْٜ أٝ ٌُيْٜٞٗ ٓيٖ ش٘ظيي٤ْ

تإللٞتٕ ت٤ُِّٖٔٔ ن ًٔث ُْ ٣شً إ٠ُ ه٤ثّ تُِؽ٘ر خٔدثشًذ شفو٤وثز شتًهز ك٤ٜث ٖٓ صيفر تُصف٣ًيثز ٝخؼيه تِيصهػثء 

تُٜيث ن ٓٔع٢ِ تُلًٝع أٝ ٌٓثشدصٜث ُّٔثع ٝؼٜر ٗظًٛث ٝينٛث ػ٠ِ ٓث ّٗح إ٤ُٜث ٖٓ تشٜثٓثز هدَ تُيصفلظ ػِي٠ أٓٞ

ٗثـ٤ر أ٠ُٝ ٝػ٠ِ ًشق ػ٘ٚ  ثًٛ تألٝيتم ػهّ صيفر إٔ تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ ٖٝٓ  ٝػ٤ِٚ ٣د٤ٖ ٓٔث شوهّ ؼ٤ٔؼٚ

ّٓييصؼؽَ   2013ُّيي٘ر  2315إصييهتيٙ شت٤ِّييث ػِيي٠ ـٌييْ ٓفٌٔيير تُوييثًٛذ ُألٓييٞي تُّٔييصؼؽِر كيي٢ تُييهػٟٞ يهييْ 

ـؽ٤ر تألًٓ تُٔوض٢ أٓيثّ ٛيىٙ تُٔفٌٔير ن إو يشيح شمِيق  –ك٢ لصٞو تُهػٟٞ تُٔثظِر  –تُوثًٛذ خؼهّ ـ٤ثٌشٚ 

وًتي خإصهتيٙ ٖٓ تُِؽ٘ر تإلنتي٣ر تُّٔص٘ه ششي٤ٌِٜث خًبثِير تُّي٤ه تُّٔصشيثي ّٓيثػه أٍٝ ٛىٙ تُفؽ٤ر تػصدثيت ٛىت تُ

ٓشٞخث خلوهتٕ يًٖ تاللصصثو ٝتُٔفيَ ن ُصؼيه٣ٜث أٝال ٝهيه  –ٝخفّح تُظثًٛ  –٣ًٌٝ تُؼهٍ إ٠ُ تُفٌْ تُٔىًٞي 

( ٓيٖ 42ُِٔيثنذ   أصهيز تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ ػ٠ِ تلصصثو ٣ًٌٝ تُصضثٖٓ تالؼصٔثػ٢ تُِّير تُٔمصصر ٝكوث

ن خإ٣وثػٜييث ظث٤ٗييث إؼييًتءت ٝٛييٞ تُييصفلظ ػِيي٠ كييًٝع  2002ُّيي٘ر  84هييثٕٗٞ تُؽٔؼ٤ييثز ٝتُٔيِّييثز تأل٤ِٛيير يهييْ 

شٚ تُٔيثنذ تُٔ٘يٞٙ ػٜ٘يث ُي٣ًٌٞ تُصضيثٖٓ تالؼصٔيثػ٢ ٓيٖ ؼيٍتءتز نتُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر ٓث٤ُث ٝإنتي٣ث ػ٠ِ ؿ٤ً ٓث ـه

٣مثُق تُوثٕٗٞ أٝ ٓث شمًغ خيٚ ػيٖ أٗظٔصٜيث تألِثِي٤ر ن ٝتٕ ٝإؼًتءتز ُهٟ تيشٌثج تٟ ٖٓ تُؽٔؼ٤ثز تأل٤ِٛر ٓث 

تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ ٖٝٓ ٗثـ٤ر ظث٤ٗر ٝػ٠ِ ٓث ًشق ػ٘ٚ أ٣ضث  ثًٛ تألٝيتم ال ٣ؼه ًثك٤ث إلصهتيٙ خٔيث ٣صضئٖ 

خيثُصفلظ ػِي٠ كيًٝع تُؽٔؼ٤ير تُشيًػ٤ر ٓث٤ُيث  –ًفوي٤ٖ نِيصٞي٤٣ٖ  –شو٤٤هت ُفن تالؼصٔيثع ّٝٓثِيث خفين ت٤ٌُِٔير 

٣ييث الِييص٘ثنٙ إُيي٠ ٓؽييًن هثُييٚ تُصف٣ًييثز نٕٝ ٝؼييٞن ٓلًنتشٜييث ٝنٕٝ نػٜٔييث ختنُيير ألييًٟ شّييثٗهٛث شؽؼييَ ٓييٖ ٝإنتي

ال شّصو٤ْ خٜث أنُر هيؼ٤ر ٓشيٌ  ػيهٝتٗث ػِي٠ ٤ٌِٓير كيًٝع  تُص٢تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ ُْ ٣ّص٘ه ِٟٞ ػ٠ِ تُشدٜثز 

ٜيث ٝٓيٖ ظيْ تالٗصليثع خٜيث ػِي٠ تُٞؼيٚ تُٔويًي تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر تُٔصفلظ ػ٤ِٜث خصؼي٤ِٚ تِصؼٔثُٜث ٖٓ تُلًٝع ٓثٌُص

ػي ٝذ  –ٝخفّيح تُظيثًٛ  –ٖٓ تُوثٕٗٞ . ٓٔث ٣ٌيٕٞ ٓؼيٚ تُويًتي تُٔيؼيٕٞ ك٤يٚ  ٠ختٗظٔصٜث تألِث٤ِر خـ٤ً ٓوصض

ػِيي٠ صييهٝيٙ ٓشييٞخث خلوييهتٕ يًييٖ تاللصصييثو ٝتُٔفييَ ػِيي٠ تُ٘فييٞ تُٔشييثي إ٤ُييٚ ُييْ ٣صييهي ًييىُي ّٓصمِصييث 

ٚ ٓثن٣ث ٝهث٤ٗٞٗث ن ٖٝٓ ظْ صهٝيٙ ٓشٞخث خلويهتٕ يًيٖ تُّيدح ٝٝهيغ خيىُي تِصم صث ِثبـث ٖٓ أصٍٞ ٓثن٣ر ش٘صؽ

ٓمثُلث ُِوثٕٗٞ ن ٝخٔث ٣ٌٕٞ ٓؼٚ تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ ًٓؼؿ تإلُـثء ػ٘ه ٗظً تُٔٞضٞع ن ٖٝٓ ظْ كوه شٞتكً يًيٖ 

 تُؽه٣ر .

تٗصويثو ٓيٖ ـين ٖٝٓ ـ٤ط تٗٚ ٕ يًٖ تالِصؼؽثٍ ن كثٕ ٖٓ تُٔوًي ك٢ هضيثء ٛيىٙ تُٔفٌٔير " إٕ تٟ ّٓيثَ أٝ 

نِصٞي١ ٣٘ي١ٞ خفٌْ تٍُِّٝ تُوث٢ٗٞٗ ػ٠ِ تِصؼؽثٍ ٣صؼ٤ٖ ٓؼٚ تالِصؽثخر ت٠ُ طِح شهتيى تالظيثي تُٔصًشدير ػ٤ِيٚ 

ٓمصيثيتز  25/7/2000م ؼِّير  54ُّي٘ر  8687ن  8368" ٣ًتؼغ ـٌْ ٓفٌٔر تُوضثء تإلنتي١ كي٢ تُيهػ٤٣ٖٞ 

 " .  66تٌُٔصح تُل٢٘ صـ  – 2000ٞخً ـص٠ أًص 1999ٖٓ ٓدثنئ ٓفٌٔر تُوضثء تإلنتي١ ٖٓ أًصٞخً 

ٝػ٠ِ ٛىت تُٔوصض٠ ن ُٝٔث ًثٕ تُدثن١ ٖٓ  ثًٛ تألٝيتم إٔ تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ ٝكوث ُٔث شويهّ خ٤ثٗيٚ صيهي ٓثِيث 

خٌَ ٖٓ ـن تالؼصٔثع ٝـن ت٤ٌُِٔر ًفو٤ٖ نِصٞي٤٣ٖ ن لثصر ـن ت٤ٌُِٔر ّٓصٜهكث ٓ٘غ كًٝع تُؽٔؼ٤ير تُشيًػ٤ر 

ج ٝتُّيي٘ر تُٔفٔه٣يير كيي٢ تُصصييًف كيي٢ ًثكيير أٓٞتُٜييث تُؼوثي٣يير ٝتُٔ٘وُٞيير ٝتُّييثبِر ٝشؽ٤ٔييه ُصؼييثٕٝ تُؼييث٤ِٖٓ خثٌُصييث

ـّثخثشٜث تُد٤ٌ٘ر ٝٛٞ ٓث ٣صًشح ٓؼيٚ ٣يّٞ ك٤يّٞ ٗصيثبػ ٣صؼيىي شيهتيًٜث ٜٝٓ٘يث ٓيث وًيًٙ تُٔيهػ٢ خصيلصٚ ُٝيْ شؽفيهٙ 

شٌييث٤ُق ٝٓصييثي٣ق  تُؽٜير تإلنتي٣يير ٓٔييث ٣ّييددٚ شؽ٤ٔييه أٓييٞتٍ كييًٝع تُؽٔؼ٤يير ٓيٖ ؼؼِٜييث ؿ٤ييً هييثنيذ ػِيي٠ شفٔييَ

ٝٗلوثز تُّٔصفو٤ٖ ٖٓ تألطليثٍ تأل٣صيثّ تُيى٣ٖ شصيًف ُٜيْ إػثٗيثز شي٣ًٜر ُ٘لويصْٜ ًٝيىت تأليتٓيَ ٝأٜٓيثز تأل٣صيثّ 

ٝتُّٔصل٤ه٣ٖ ٖٓ تُؼ غ تُٔؽث٢ٗ ن ًٝىُي ٓث ٣ّددٚ تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ ٖٓ كوه تُعور ٖٓ ؼثٗح تُٔصديًػ٤ٖ ُليًٝع 

ػثز تُم٣ً٤ر خٔث ٣ين١ إ٠ُ شهتػ٤ثز ِِد٤ر ػ٠ِ تُّٔيصل٤ه٣ٖ لثصير ٓيٖ تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر تُهتػْ تًُب٢ّ٤ ُِٔشًٝ

ًٓتًٍ تألطلثٍ تُٔدص٣ًّٖ ًٝٓتًٍ تُـ٤َّ ت١ٌُِٞ ًٝٓتًٍ تألٝيتّ ًًٍٝٓ ػ غ تُفًٝم ٝٓشثي٣غ ش٤ّ٤ً ٌٝتغ 

كيي٢  شّيدح تُويًتي تُٔيؼييٕٞ ك٤يٚ خـ٤يً ٣وصضي٠ هيث٢ٗٞٗ تُصي٢تُلص٤يثز ت٤ُص٤ٔيثز ......... تُيك ٓيٖ تُٔشييثي٣غ تُم٣ً٤ير 

شٞتكً يًٖ  إ٠ُتيشٌثخٜث  كض  ػٖ شتظ٤ً يٝتشح ٓٞ ل٢ تُلًٝع خٔث ٣مش٠ ٓؼٚ ٖٓ كٞتز ٝشمِص ٓؼٚ تُٔفٌٔر 

 تالِصؼؽثٍ .

تُؽه٣ر ٝتالِصؼؽثٍ ن كثٕ تُٔفٌٔر شوض٢ خٞهق ش٘ل٤ى تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤يٚ ٓيغ ٓيث  ي٢ًٖ٘ٝٓ ـ٤ط تٗٚ ٝهه شٞتكً 

ِيي٠ كييًٝع تُؽٔؼ٤ير تُشييًػ٤ر كيي٢ تُصصييًف كيي٢ أٓٞتُٜييث تلصييٜث يكيغ تُفظييً تُٔلييًٝ  ػ أظييثي٣صًشيح ػ٤ِييٚ ٓييٖ 
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 286تُؼوثي٣يير ٝتُٔ٘وُٞيير ٝتُّييثبِر تُد٤ٌ٘يير ٝؿ٤ًٛييث ن ٝأٓييًز خص٘ل٤ييى تُفٌييْ خّٔييٞنشٚ ٝخـ٤ييً إػيي ٕ طدوييثً ُِٔييثنذ 

 ًٓتكؼثز ُىتز تالػصدثي٣ر تُص٠ شصٞتكً خٜث يًٖ تالِصؼؽثٍ .

 ػهّٛ ألعجبة يؾظهزٓب:ٔإر نى ٚهك انؾكى لجٕ  نذٖ انطبػٍُٛ ثظفبرٓى فمذ ؽؼُٕا 

 أٔ : ٔفًٛب ٚزؼهك ثًخبنفخ انؾكى انًطؼٌٕ فّٛ ؽًُٛب اػزذ ثٕعٕد لشاسا أداسٖ

ؼٔؼ٤ر ل٣ً٤ر ٓث ٛٞ 137ـ٤ط إٕ تُعثخس ٖٓ تألٝيتم إٔ تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ ٝتُٔصضٖٔ تُصفلظ ػ٠ِ أٓٞتٍ ػهن 

ُّي٘ر  2315تُصيثني كي٢ تُيهػٟٞ يهيْ  إال ػٔ  ٓثن٣يث ٝإؼيًتء ش٘ل٤يى١ ُفٌيْ ٓفٌٔير تُويثًٛذ ُألٓيٞي تُّٔيصؼؽِر

ّٓصؼؽَ تُوثًٛذ ُْٝ ٣صضٖٔ وُي تُوًتي إٗشثء ًًٍٓ هيث٠ٗٞٗ ؼه٣يه الٟ ٓيٖ تُؽٔؼ٤يثز تٝ شؼيه٣  ًًُِٔيٍ  2013

تُوث٢ٗٞٗ تُمثو خٜث خٔث ٣ٌٕٞ ٓؼٚ وُي تُوًتي ٓلصوهت ألْٛ ػ٘ثصً تُوًتي تالنتيٟ ٝٛٞ يًيٖ تُٔفيَ تُٔصٔعيَ كي٢ 

 .تًًٍُٔ تُوث٢ٗٞٗ ُٚ

 يخبنفخ انؾكى انًطؼٌٕ فّٛ نششؽٙ انظفخ ٔانًظهؾخ. صبَٛب:

عثخييس ٓييٖ تألٝيتم إٔ تُٔيؼييٕٞ ضييهٙ أهييثّ تُييهػٟٞ تُصييثني ك٤ٜييث تُفٌييْ تُٔيؼييٕٞ ك٤ييٚ خصييلصٚ يبيي٤ُ تُ إٕـ٤ييط 

ٓؽُِ إنتيذ تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر تًُب٤ّي٤ر ُصؼيثٕٝ تُؼيث٤ِٖٓ خثٌُصيثج ٝتُّي٘ر ػِي٠ تُيًؿْ ٓيٖ إٔ تُؽٔؼ٤ير تُٔيىًٞيذ 

ًتي تُٔيؼٕٞ ػ٤ِٚ ُْٝ ٣صْ تُصفلظ ػ٠ِ تٟ ٖٓ أٓٞتُٜث أ٣ث ًثٗس صٞيذ شِي تألٓٞتٍ ٖٝٓ ظْ كثٕ ؿ٤ً ٓمثطدر خثُو

نػٞتٙ تُصثني ك٤ٜث تُفٌْ تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ هه أه٤ٔس ٖٓٔ ٤ُُ ُٚ صلر أٝ ٓصِفر ك٤ٜث ن ٝال ٣٘يثٍ ٓيٖ وُيي ٓيث وًيًٙ 

ٛيث كًٝػيث ُِؽٔؼ٤ير ٝتٕ ٛ٘يثى ػ هير تُص٢ شْ تُيصفلظ ػ٤ِٜيث ٣ؼصدًتُفٌْ تُيؼ٤ٖ ٖٓ إٔ تُ٘ظثّ تالِث٠ِ ُِؽٔؼ٤ثز 

ػض٣ٞر ٓث٤ُر ٝإنتي٣ر خ٤ٖ تُؽٔؼ٤ر تًُب٤ّ٤ر ٝتُلًٝع تُٔصفلظ ػ٤ِٜث ن كٜىت تألًٓ ًٓنٝن ػ٤ِٚ خثٕ تُؽٔؼ٤ثز تُص٢ 

شْ تُصفلظ ػ٠ِ أٓٞتُٜيث خٔٞؼيح تُويًتي تُٔيؼيٕٞ ػ٤ِيٚ ٛي٠ ؼٔؼ٤يثز ّٓيصوِر ٝهثبٔير خيىتشٜث خثػصديثي إٔ ًيَ ٜٓ٘يث 

 ٓشًٜ خصٞيذ ّٓصوِر.

 نضب:يخبنفخ انؾكى ألؽكبو انمبٌَٕ انًزؼهك ثٕلف انزُفٛزصب

 2013ُّي٘ر  2315تُيهػٟٞ يهيْ  كي٢تُّٔيصؼؽِر  تألٓيٞيتٗٚ ٝخصهٝي ـٌيْ ٓفٌٔير  تألٝيتمتُعثخس ٖٓ  إٕـ٤ط 

خصشي٤ٌَ ُؽ٘ير ّٓيصوِر  2013ُّ٘ر  141ٙ أصهيز تُؽٜر تإلنتي٣ر هًتيٛث يهْ ّٓصؼؽَ تُوثًٛذ ٝػ٠ِ تظً صهٝي

ٓشٌِر ٖٓ ًَ ٖٓ تُيثػ٤ٖ٘ ٖٓ تُعث٠ٗ ـص٠ تًُتخغ خصلثشْٜ ٝٗلثوت ُِويًتي تُٔيىًٞي أصيهيز ػٖ ٓؽُِ تٌُٞيتء 

ٓصضئ٘ث إٗشييثء ُؽ٘ير خييٌٞتيذ تُؼيهٍ ُهيتِيير ٓيث ٣ِييٍّ تشميثوٙ ٓييٖ  2013ُّيي٘ر  7995تُؽٜير تإلنتي٣ير تُوييًتي يهيْ 

هتيٙ كثٗيٚ ًيثٕ ٣وصيه إؼًتءتز ُص٘ل٤ى تُفٌْ تألًٓ تُى١ ػ٠ِ أظًٙ صهي هًتي تُصفلظ ٖٝٓ ظيْ ٝٝكويث ُظيًٝف إصي

  ٓ٘ٚ شفو٤ن تُٔصِفر تُؼ٤ِث ُِد ن ُْٝ ٣صهي ٓشٞخث خؼ٤ح إِثءذ تِصؼٔثٍ تُِّير تٝ ٓ٘فًكث خٜث. 

 انـــــــشاٖ انمبََٕٙ

شيٌ  ٝكي٠ تُٔٞضيٞع خإُـيثء  تُيؼيٖتُفٌيْ خوديٍٞ  ٛيٞ ْٖٓ طؼٜ٘ ٤ٖ خصلثشْٜتُيثػ٘ ٓث ٣ٜهف إ٤ُٚ ٖٝٓ ـ٤ط إٕ

 :تٓؽهن ٝتُوضثءتُفٌْ تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ 

 .نتيٟ خؼهّ هدٍٞ تُهػٟٞ الٗصلثء تُوًتي تال أص٤ِث:

 تـص٤ثط٤ث: خؼهّ هدٍٞ تُهػٟٞ ًُكؼٜث ٖٓ ؿ٤ً و١ صلٚ

 ٖٝٓ خثج تالـص٤ثط ت٠ٌُِ : يكض طِح ٝهق تُص٘ل٤ى ٓغ إٍُتّ تُٔيؼٕٞ ضهٙ تُٔصًٝكثز .

 ٔيٍ ؽٛش اَّ ٔػٍ شكم انطؼٍ 

ٝأه٤ْ تُيؼٖ تُٔثظَ ػ٤ِٜث خإ٣هتع شو٣ًًٙ هِْ ًصيثج ن  24/6/2014ٖٝٓ ـ٤ط إٕ تُفٌْ تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ صهي خؽِّر 

كإٗٚ ٖٝٓ ظْ ٣ٌٕٞ هيه أهي٤ْ كي٢ ٤ٓؼيثن تُّيص٤ٖ ٣ٞٓيثً تُٔ٘صيٞو ػ٤ِيٚ  20/7/2014تُٔفٌٔر تإلنتي٣ر تُؼ٤ِث خصثي٣ك 

خشتٕ ٓؽُِ تُهُٝر ن ٝإو تِصٞك٠ تُيؼٖ ِثبً أٝضثػٚ  1972( ُّ٘ر 47( ٖٓ تُوثٕٗٞ يهْ  44هثٗٞٗثً ك٢ تُٔثنذ  

 ر تأللًٟ كإٗٚ ٣ٌٕٞ ٓودٞالً شٌ ً .تُش٤ٌِ

ٔيٍ ؽٛش اَّ ٔفًٛب ٚزؼهك ثبنذفغ ثؼذو لجٕل انذػٕٖ  َزفابئ انماشاس ا داسٖ فئَُاب َشعئاّ إناٗ ؽاٍٛ انفظام فاٙ 

 .يؼًٌٕ انمشاس انًطؼٌٕ فّٛ

 ٔيٍ ؽٛش اَّ ٔػٍ انذفغ ثؼذو لجٕل انذػٕٖ نشفؼٓب يٍ غٛش ر٘ طفخ: 

قد  ستدر ع ى دد  عو  ىدلغ س هيدخص مدد  يندل م  ىهاهدم  اخ  ددخ  كمعلٌننلومن حيٌنإح  حاءننلمحكمميامناحكة ك ٌناح

سيرنددخا سه ددعسع  س  سعت  سرددد ستددر  ساخب  ه عسقيددم   ددعلىهرد  و له ددرع  ه يددلن  ىددلغ  س هيددخص عو ه ددلو   ددم  
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سع قعسع إ سعت ا خئ   لجل  لقخئا   ارج أل خعه ىا  إقخ م سه ىلغ و لإ   ري ف  م س سه ع  يدنو هدا هلجد  سه دع

كمطعن ح انن حح–كمميامنناحكة ك ٌناحكمعلٌننلح" –عل لجد   ددا  سن قيدن عاددو سهد ىلغ و ل خاددغ سهد ىلغ ةهددع    يلهدم 

ح".حح2/3/1991قحجلساحح34مسناحح4256

م   فلممصلياهر ه  ىو  ع  سه ن حم و  كمصفالا  ضلص سه لسى  سهيخ م ه  خالو اخو  ع  وم حيٌإحكنهح

سه ىلغ سه لضلىهم عل سالىر سص ى   ح د سه سر  ا  سه ىلغ سه سرهم و ع خ  سه تخس يخه ع   سه خالا  ه   ى  ا 

سهنفم ا  سه ىلغ ا   ق عة سه يص ى   سه  لن ع خا سه ضخص ا  سه ىلغ ا   يخهاتيم ه فع   لاد عنهال عل 

ييهع ىو ل هال عل    ال قخالاهخ عل لنهخ عل قه خ لم  يخهاتيم ه ج م س  سعهم  لاد نخحب ساليرنخص ا  سهر

نن ي خ  لضلىخ لسه ت ر لو هد هيخا سه  ى  ى هد ا  سه ىلغ لسه رسهج م س  سعهم عل سه يص سالىريخعت س

 سه  عة سهلسقيهم ى    لسج ر خ قخالاخ يخهع  لر  ها سه ترا سغ.

رريهو  تخهم  سغ نفم  لضلىهم ال ررضح لال حكممصليامسلماحشالٌاحتتءححابلحكم خولحفًحكم عوىحبٌنملحوكمصفاح

إال ىا  احص سه لضلع اه خ ل و  ا اخو سهريعض ه  ن حم ه لو رخههخ ه ريعض ه نفم و اخه ن حم  ع  

ه يلن سه ىلغ يها خ سهنفم  ع  ه يخ عة سه ىلغ ع خا سه ضخص لإه سع  اخع اه خ  هك ساد ق  ه لو سه يص 

سه ىلغ يافتد ه هخا تيب  و  نخحب  ن حم رجه  هد   ب إهيخص سه عسع ل و  هك ال هجل  هد   سلهم م ه

ح"وملحبع هلح152صح–أصولح ج كمكتحكمقءلمحكال ك ىحح–"ح /حمصطفىحامللحوصفىح.حعتيخب ى ا سألم هم

حكممصليا حبش ط حٌتعلق حفٌمل نغُخ  81" يٍ لبٌَٕ انًشافؼبد ٔانًغزجذنخ ثبنمبٌَٕ سلى 3ئٌ انًبدح"فحأمل

طِح أٝ نكغ تِص٘ثنت ألـٌثّ ٛىت تُوثٕٗٞ أٝ أٟ هثٕٗٞ  ١أٔث ال ٣ودَ ًنػٟٞ  أ١" ال شودَ ػ٠ِ تٗٚ " رُض1996

. ٝٓغ وُي شٌل٠ تُٔصِفر تُٔؼصِٔر إوت   .............آلً . ال ٣ٌٕٞ ُصثـدر ك٤ٜث ٓصِفر شمص٤ر ٝٓدثشًذ ٝهثبٔر

 ًثٕ تُـً  ٖٓ تُيِح تالـص٤ثط ُهكغ ضًي ٓفهم أٝ تالِص٤عثم ُفن ٣مش٠ ٌٝتٍ ن٤ُِٚ ػ٘ه تٍُ٘تع ك٤ٚ . 

ـثُر شٌٕٞ ػ٤ِٜث تُهػٟٞ ن خؼهّ تُودٍٞ ك٠ ـثُر ػهّ شٞتكً تُشًٝط  أ١ ك٢ٔفٌٔر ٖٓ شِوثء ٗلّٜث ن ٝشوض٠ تُ

 تُٔ٘صٞو ػ٤ِٜث ك٠ تُلوًش٤ٖ تُّثخوص٤ٖ . 

٣ٝؽٌٞ ُِٔفٌٔر ػ٘ه تُفٌْ خؼهّ هدٍٞ تُهػٟٞ الٗصلثء شًط تُٔصِفر إٔ شفٌْ ػ٠ِ تُٔهػ٠ خـًتٓر إؼًتب٤ر ال 

 " .  تُصوثض٢ ك٢٘س إٔ تُٔهػ٠ هه أِثء تِصؼٔثٍ ـوٚ ش٣ٍه ػٖ لّٔٔثبر ؼ٤٘ر إوت شد٤

 ػ٠ِ أٗٚ "ال شودَ تُيِدثز ت٥ش٤ر: و1972نغُخ  47يٍ لبٌَٕ يغهظ انذٔنخ سلى  12ٔرُض انًبدح 

 تُيِدثز تُٔوهٓر ٖٓ أشمثو ٤ُّس ُْٜ ٓصِفر شمص٤ر.-أ

 ............. -ج

ش٘ص ػ٠ِ تٗٚ " ٣ؽح  2002ُّ٘ر  84يهْ  ٤ِرتألٖٛٓ هثٕٗٞ تُؽٔؼ٤ثز ٝتُٔيِّثز  "3انًبدح " إٌٖٝٓ ـ٤ط 

 -تٕ ٣شصَٔ تُ٘ظثّ الِث٠ِ ُِؽٔؼ٤ر ػ٠ِ تُد٤ثٗثز ت٥ش٤ر:

 ........................... -"ت"

 ....................... -"ج" 

 هٞتػه شؼه٣َ تُ٘ظثّ تالِث٠ِ ُِؽٔؼ٤ر ٝش٣ٌٖٞ كًٝع ُٜث ٝأـٞتٍ تٗوضثء تُؽٔؼ٤ر. -"ط"

ٔث ًثٕ تُعثخس ٖٓ ٗصٞو ٓٞتن البفر تُ٘ظثّ تالِث٠ِ ُِؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر ُصؼثٕٝ تُؼث٤ِٖٓ ُٝ ٔرشرٛجب ػهٗ يب رمذو

ػ٠ِ ّٓصٟٞ تُؽٜٔٞي٣ر  تُٔو٤هذػض٣ٞر ٛىٙ تُؽٔؼ٤ر شصٌٕٞ ٖٓ ؼ٤ٔغ كًٝػٜث  إٔخثٌُصثج ٝتُّ٘ر تُٔفٔه٣ر 

ُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر ت إنتيذٝشصٌٕٞ ؼٔؼ٤صٜث تُؼ٤ٓٞٔر ٖٓ تُلًٝع تُٔشًٜذ تُّٔهنذ ُ شصًتًثز ٝتٕ يب٤ُ ٓؽُِ 

خصّؽ٤َ ٛىٙ تُلًٝع خٌٞتيذ تُشةٕٞ تالؼصٔثػ٤ر ًٔث ٣ّصدثٕ  شتوٕ تُص٢ُِلًٝعن ٠ٛٝ  تالػ٢ِتًُب٤ّ٤ر ٛٞ تًُب٤ُ 

البفر تُ٘ظثّ تالِث٠ِ ُِؽٔؼ٤ر إٔ تُلًٝع  ال ٣ؽٌٞ ُٜث تُصصًف ك٢ أٓٞتُٜث إال خؼه تلى يأٟ تُؽٔؼ٤ر ٖٓ 

كصؿ أٗشير أٝ ٓشًٝػثز ؼه٣هذ ٝتُصٍتّ تُلًٝع خهكغ تشصًتى  تًُب٤ّ٤ر ٝخإوٕ ًصثخ٢ ك٢ ـثُر خ٤غ تألصٍٞ أٝ

١ِٞ٘ ُِؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر تًُب٤ّ٤ر ٝلضٞع تألكًع ًُِهثخر ٝتُصلص٤ش تُٔث٢ُ ٝتالنتيٟ ُِؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر تًُب٤ّ٤ر 

ٝتالُصٍتّ خإخ ؿٜث خٌشق ٓلصَ ػٖ ٓٔصٌِثشٜث ٝٓث ٣فهض ُٜث ٖٓ شـ٤٤ً ٝتٕ أٓٞتٍ تُؽٔؼ٤ر تُلًع شيٍٝ ػ٘ه 

ث إ٠ُ تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر تًُب٤ّ٤ر ٝتُصٍتّ تألكًع تُّٔثٛٔر ك٢ ٓشًٝػثز تُؽٔؼ٤ر تُشًػ٤ر تًُب٤ّ٤ر ٖٝٓ ظْ ـِٜ

األيش انز٘ ٚؼؾٗ يؼّ انًطؼٌٕ ػذِ ر٘ طفخ فٗ ٣صضؿ ه٤ثّ ػ هر تُصدؼ٤ر خ٤ٖ تُؽٔؼ٤ر تًُب٤ّ٤ر ٝكًٝػٜث ن 

 .فغ غٛش ر٘ عذٖٔ عذٚش انزمشٚش ثبنشفغإلبيخ دػٕاِ انظبدس فٛٓب انؾكى انًطؼٌٕ فّٛ ٔيٍ صى ٚغذٔ ْزا انذ
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 الموضوع:وحيث انه عن 
تألـٌيثّ  كي٢تُٔ٘ثٌػير  طًكي٢تُيؼيٖ تُٔويثّ ٓيٖ ٖٝٓ ـ٤ط إٕ ٓيٖ تُّٔيِْ خيٚ كي٢ هضيثء تُٔفٌٔير تإلنتي٣ير تُؼ٤ِيث 

٣ؼ٤ه طًؾ تُٔ٘ثٌػر خًٓصٜث ػ٠ِ تُٔفٌٔر تإلنتي٣ر تُؼ٤ِث خٌثكر ػ٘ثصيًٛث ٝ  تإلنتي١تُصثنيذ ٖٓ ٓفٌٔر تُوضثء 

 .شتٜٗث صف٤ؿ أـٌثّ تُوثٕٗٞ ك٢ك٤ٜث ُصلصَ ك٤ٜث ٝ شٍٍ٘  تُٔدهتُٙيِدثز ت
 األيإسٚشركاض ثشاكم اعبعاٗ ػهاٗ ياذٖ اػزجابس ؽكاى يؾكًاخ  إًَابانطؼاٍ انًبصام  فاٙيُبؽ انُضاع  إٌٔيٍ ؽٛش 

أٔ انغااجت انماابٌَٕ "  "23/9/2013يغاازؼغم انمابْشح ٔانظاابدس ثغهغاخ  2013نغاُخ  3215انًغازؼغهخ س لااى 

س ثزاابسٚ  لشاسْااب انًطؼاإٌ فٛااّ انظاابد سانزااٙ اعاازُذد ػهٛااّ انغٓااخ اإلداسٚااخ فااٙ  إطااذاانمبََٕٛااخ"  انؾبنااخ"

 فشع يٍ أفشع انغًؼٛخ انششػٛخ نزؼبٌٔ انؼبيهٍٛ ثبنكزبة ٔانغُخ . 138ثزغًٛذ أيٕال ػذد  24/12/2013

إلنتي٣ير هيًتيت أنتي٣يث ك٤ٚ ٝٓهٟ تػصدثي ٓث صهي ٖٓ تُؽٜير تانًطؼٌٕ  سٔيٍ ؽٛش إٌ انفظم فٙ يششٔػٛخ انمشا

عاميخ اإلعاشائاد انزاٙ ارخازرٓب  لٛبط يذ٤ُُٖٝ ػٔ  ش٘ل٤ى٣ث ٖٓ إؼًتءتز ش٘ل٤ى تُفٌْ ٣ّصصدغ خفٌْ تُضًٝيذ 

ْٔام رؼاذ ثازارٓب انؾكاى  ْازا ؽغٛاخ ؽاذٔدانغٓخ اإلداسٚخ ٔارفبلٓب يغ انمبٌَٕ ػُذ رُفٛاز انؾكاى انًغازؼغم ٔكازا 

 .ػُذ رُفٛزِ ٌيبَؼخ يٍ يشاػبح أؽكبو انمبَٕ كبفّٛ ٔ

 ٔيٍ ؽٛش إٌ انفظم فٙ انشك األٔل ٚهضو انزؼشع نهشك انضبَٗ أٔ  ثبػزجبسِ أصشا يٍ أصبسِ

 انًغزؼغم.ؽغٛخ انؾكى  ٔؽذٔد ٔيٍ ؽٛش اَّ ٔفًٛب ٚزؼهك ثًذٖ

ٓويً تُٔفٌٔير  كي٣٢٘يهج  شي٘ص ػِي٠ تٗيٚ "" يٍ لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ ٔانزغبسٚاخ 45انًبدح " إٌٔيٍ  ؽٛش 

٣مش٠ ػ٤ِٜث  تُص٢تُّٔثبَ تُّٔصؼؽِر  ك٤٢ر هث  ٖٓ هضثشٜث ٤ُفٌْ خصلر ٓيهصر ٝٓغ ػهّ تُّٔثَ خثُفن تالخصهتب

 ٖٓ كٞتز تُٞهس

ػِي٠  خٜث ٓوً تُٔفٌٔر تالخصهتب٤ر ك٤ٌٕٞ ٛىت تاللصصثو ُٔفٌٔير تُٔيٞتن تُؽٍب٤ير تُص٢لثيغ نتبًذ تُٔه٣٘ر  ك٢أٓث 

 "ىٙ تُّٔثبَ إوت يكؼس ُٜث خي٣ًن تُصدؼ٤رإٔ ٛىت ال ٣ٔ٘غ ٖٓ تلصصثو ٓفٌٔر تُٔٞضٞع أ٣ضثً خٜ

تُّٔصؼؽَ  تُوثض٢" تلصصثو  إٖٔٓ  -ٝػ٠ِ ٓث ؼًٟ ػ٤ِٚ هضثء ٓفٌٔر تُ٘وض – يفبد يب رمذو إٌٔيٍ ؽٛش 

 إؼيًتءت٣مش٠ ػ٤ِٜث ٓيٖ كيٞتز تُٞهيس ٓ٘ثطيٚ ه٤يثّ ـثُير تالِيصؼؽثٍ ٝتٕ ٣ٌيٕٞ تُٔيِيٞج  تُص٢ تألٓٞي ك٢خثُفٌْ 

تُفين تُٔوصيٞن ـٔث٣صيٚ  أصيَ كي٢تُم ف خ٤ٖ تُمصّٞ ػٖ ه٤ثّ ٓ٘ثٌػر  أِلًٕ تُفن كث أصَ ك٢ال كص  ٝهص٤ث 

تُٔ٘ثٌػير كيثٕ  كي٢ٗيثم تُهػٟٞ تُّٔصؼؽِر شوه٣ً ٓدِؾ تُؽيه  ك٣٢ص٘ثٍٝ ٓيهصث  إٔ ُِوثض٢تُٔيِٞج ًثٕ  خثإلؼًتء

ـٌيْ  ـٔث٣ير تُوضيثء تُّٔيصؼؽَ ٣ّيصتَٛتُفين ٝتضيفث ٝضيٞـث  أصيَتُٔ٘ثٌػر ؼه٣ر خف٤ط ُْ ٣ؼيه  إٔتِصدثٕ ُٚ 

 -ق18نغاُخ  218ؽكى يؾكًخ انُمغ فٙ انطؼٍ سلاى "  خؼهّ تاللصصثو ُصص٠ُٞ ٓفٌٔر تُٔٞضٞع تُلصَ ك٤ٚ.

انغضئ األٔل  –يغًٕػخ انمٕاػذ انمبََٕٛخ انزٙ لشسرٓب يؾكًخ انُمغ فٙ خًغٍٛ ػبيب  – 7/12/1950عهغخ 

 "3792ص 1987 –انًغهذ انشاثغ  –

 بدح ْٕ:ٔٚؤخز يٍ رنك أٌ انًشاد يٍ َض رهك انً

 كي٢ٓتٓٞي٣ر هثضي٠ تألٓيٞي تُّٔيصؼؽِر ٤ُّيس ٛي٢ شلّي٤ً تألـٌيثّ ٝتُؼويٞن تُٞتؼدير تُص٘ل٤يى ٝال تُلصيَ  إٔ -:أٔ 

ٓيٖ تـيه تُمصي٤ٖٔ  تألُٝي٠خفس ٣ًن خيٚ ػيهٝتٗث خثن٣يث ُِِٞٛير  ٝهص٢ـٌْ  إصهتي ٢ٛ ٓتٓٞي٣صٚ إٔخَ  تُفن  أصَ

ػثؼيَ ٣صيٕٞ  إؼًتء٣صمى  أٝخـ٤ً ـن ن  أٜٗث تأل٠ُٝ خثن٣ر ُِِٞٛر ُألل٣ًٞهق ٓوثٝٓر ٖٓ تـهٛٔث  أٝ تأللًػ٠ِ 

 تُفن. أنُرن٤ُ  ٖٓ  أٝخٚ ٓٞضٞع تُفن 

تُؼويه تُٞتؼيح  أٝشؼيًف ٓؼ٘ي٠ تُفٌيْ  إوت إالٜٓٔصيٚ  أنتءخؼيض تُصيٞي ال ٣ّيصي٤غ  كي٢ تُوثض٢ًثٕ  إوتتٗٚ  صبَٛب:

ٓٞضيٞع تُفين  كي٢خفعيٚ  أًٝٙ ش٘ثٍٝ ٓٞضٞع تُفين ُصويه٣ً ه٤ٔصيٚ كي  ٓيثٗغ ٣ٔ٘ؼيٚ ٓيٖ ٛيىت ٌُٝيٖ شلّي٤ أٝتُص٘ل٤ى 

ٓٞضٞع تُفن خَ ال ٣ٌٕٞ  ك٢تُصل٤ًّ ٝال  ك٢ٝـٌٔٚ خؼه ٛىت تُصل٤ًّ تٝ تُدفط ال ٣فّْ تٍُ٘تع خ٤ٖ تُمص٤ٖٔ ال 

تُيِييح  كيي٣٢ٌييٕٞ ٛييٞ ٝؼييٚ تُصييٞتج  إٔٗظييًٙ  ألٍٝخفعييث ػًضيي٤ث ػييثؼ  ٣صفّييُ خييٚ ٓييث ٣فصٔييَ  أٝشلّيي٤ًت  إال

 .ُهٟ ؼٜر تاللصصثو  تُشت٤ٕٔث ٣ص٘ثضَ ك٤ٚ وٝٝ تُٔٞضٞع ِِ أٝتُٔؼًٝ  ػ٤ِٚ ٣ٝدو٠ تُصل٤ًّ 

 :اٜرٛخػهٗ رنك اَّ ٚشزشؽ  خزظبص انمؼبئ انًغزؼغم انششٔؽ  ُٔٚجُٙ

 إُيي٠ك٤ٜييث تالُصؽييثء  ٣ؽييه١ال  ٝتُصيي٢ ٝهصيي٢ إؼييًتءشدييًي تشمييثو  تُصيي٢. تٟ ه٤ييثّ ـثُيير تُضييًٝيذ ؽبنااخ ا عاازؼغبل -1

 إُي٠تًصلي٠ خثالُصؽيثء  ٝإالتالُصؽيثء ُِوضيثء تُّٔيصؼؽَ  ُي٠إُٞالٛيث ٓيث ًيثٕ ٛ٘يثى  ٓيث ٣يهػٞ  ٝتُصي٢ تُؼثن١تُوضثء 
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ُٝىُي ػديً ػٜ٘يث  إٌتُصٚك٤ٜث ٝهٞع ضًي ال ٣ٌٖٔ  تُصتل٤ًكفثالز تالِصؼؽثٍ ـثالز ٣صًشح ػ٠ِ  تُؼثن١تُوضثء 

 ."" ٚخشٗ ػهٛٓب يٍ فٕاد انٕلذ ختٗٚتُٔشًع 

ٝهصي٢ كي  ٣ميصص تُوضيثء تُّٔيصؼؽَ  ًتءإؼُْ ٣ٌٖ تُٔيِٞج  كإوت – ٝهص٢ إؼًتبٚ انًطهٕة اإلعشائٚكٌٕ  أٌ -2

كيي٠ صييهي  ػ٤ِييٚ ًييتٕ ٣ٌييٕٞ تُٔيِييٞج ٓ٘ييٚ تُلصييَ كيي٢ أصييَ تُ٘ييٍتع ٣ّٝييصلثن ٓييٖ ٛييىت تُشييًط ٓييٖ ٗييص تُٔشييًع

ٝخ٘صيٚ  ثظفخ يؤلزخ ٔيغ ػذو انًغبط ثبنؾك"" ًٓتكؼثز ػ٠ِ إٔ هثض٠ تألٓٞي تُّٔصؼؽِر ٣فٌْ "49تُٔثنذ"

ى شؼً  ػ٠ِ هثض٠ تألٓٞي تُّٔيصؼؽِر إوت ًيثٕ تُٔيِيٞج إؼيًتء " ػ٠ِ إٔ تإلشٌثالز ك٢ تُص٘ل479٤ك٢ تُٔثنذ "

ٔ 232ص  –1967ؽ  –انٕعااٛؾ فااٙ شااشػ لاابٌَٕ انًشافؼاابد انًذَٛااخ ٔانزغبسٚااخ  –د/ سيااض٘ عااٛف "ٝهصيي٢.

233" 

 :اٜرٛخٔٚزشرت ػهٗ ْزا انششؽ انُزبئظ 

تُوضييثء تُّٔييصؼؽَ  إٔت ُوضيثء تُّٔييصؼؽَ تُّٔييثَ خييثُفن تُٔص٘يثٌع ػ٤ِييٚ ٣ٝصلييًع ٓيٖ ٛييىتتٗيٚ ٣ٔص٘ييغ ػِيي٠  -"أ"

تُفن تُٔص٘ثٌع ػ٤ِيٚ ًيثٕ  ك٢ٓث طِح ٓ٘ٚ تُلصَ  كإوتػ٤ِٜث  تُٔص٘ثٌعٓٞضٞع تُفوٞم  ك٣٢لصَ  إٔٓٔ٘ٞع ػ٤ِٚ 

 تألٓيٞيؿ٤ً ٓمصص ن ٣ٝؽًٟ تُلوٚ ػ٠ِ تُويٍٞ خيثٕ ػيهّ تُّٔيثَ خيثُفن تُٔص٘يثٌع ػ٤ِيٚ ال ٣وصضي٠ ٓ٘يغ هثضي٠ 

ػ٠ِ ٗص٤ؽر خفعٚ  تُٞهص٢ تإلؼًتء ك٢ض٠ ٓ٘ؼٚ ٖٓ خ٘ثء ـٌٔٚ تُفن كفّح ن خَ ٣وص أصَ ك٢تُّٔصؼؽِر ٖٓ تُفٌْ 

نازنك عاشٖ لؼابئ يؾكًاخ  –ٝكفصٚ ُّٔص٘هتز تُمصّٞ ٝشفو٤ن ٍٓتػْٜٔ ك٤ٔث ٣صؼِن خثُفن تُٔص٘يثٌع  أصَ ك٢

٣دفيط ٓٞضيٞع تُ٘يٍتع ٝتٕ ٣يِيغ ػِي٠ تُّٔيص٘هتز تُٔصؼِوير خيٚ ال  إٔتُّٔيصؼؽِر  تألٓيٞيُوثض٠  إٔػ٠ِ  انُمغ

ٛيٞ ٣دفعيٚ خفعيث ِييف٤ث  ٝإٗٔيثتُٔيِيٞج ٓ٘يٚ ن  تُيٞهص٢ تإلؼيًتء كي٢هثطؼيث ٣د٘ي٠ ػ٤ِيٚ ـٌٔيٚ  أ٣ثيشثٗٚ  ك٤ُ٢ٌٕٞ 

 19 فاٙؽكاى يؾكًاخ اناُمغ "  إؼثخصيٚػيهّ  أٝطِديٚ  إُي٠ تُيٞهص٢ تإلؼيًتءطثُيح  أؼثخيٚ ك٢خٜىت تُدفط  ُ ِص٘ثيذ

 "85ص  خانغبدعيهؾك يغهخ انمبٌَٕ ٔا لزظبد انغُخ  فٙيُشٕس  1930دٚغًجش 

ك٤ييٚ خييًتٟ كييثٕ ـٌٔييٚ ال ٣ٔ٘ييغ ٓٞضييٞع تُ٘ييٍتع ٝال ٣ويييغ  كيي٢تُّٔييصؼؽِر ال ٣فٌييْ  تألٓييٞينتّ هثضيي٠ ٓييث -"ة"

تُمصيّٞ ٓيٖ تالُصؽيثء ُٔفٌٔيير تُٔٞضيٞع ُصلصيَ كيي٢ تُفين ن ٝال ٣و٤يه ٓفٌٔير تُٔٞضييٞع ػ٘يهٓث ٣ؼيً  ػ٤ِٜييث 

 تٍُ٘تع تُٔٞضٞػ٢ ك٢ تُفن.

ٗيص تُويثٕٗٞ  تُصي٢صؼؽِر شمصِق ػٖ تُهػثٟٝ إٔ تُهػثٟٝ تُّٔصؼؽِر تُص٢ ٣مصص خٜث هثض٠ تألٓٞي تُّٔ -"ط"

ٓ٘ثٌػثز ٓٞضٞػ٤ر شمصص خٜث ٓفٌٔر تُٔٞضٞع ٝشوض٠ ك٤ٜيث  تألل٤ًذػ٠ِ تُفٌْ ك٤ٜث ػ٠ِ ٝؼٚ تًُّػر كٜىٙ 

تُٔشييًع ـييط  يأٟٓٞضييٞع تُفيين تُٔص٘ييثٌع ٌُٝييٖ الػصدييثيتز لثصيير  كيي٢هيؼ٤يير ـثِيئر ُِ٘ييٍتع شلصييَ  ختـٌيثّ

" تلصصييثو تُوضييثء  إٔ إُيي٠كيي٠ ٛييىت تُٔؼ٘يي٠ وٛدييس ٓفٌٔيير تُيي٘وض ٝ –تُفٌييْ ك٤ٜييث  كيي٢ تإلِييًتعػِيي٠  تُوثضيي٢

تُفين ٝتٗيٚ ال ٣ؽيٌٞ تالشليثم ػِي٠  أصيَٝال ٣ٔيُ  تألٝيتمٓد٘يثٙ  يثًٛ  ٝهصي٢ أؼيًتءتُّٔصؼؽَ ٣وق ػ٘يه تشميثو 

 1/11/1978عهغاخ  –ق 47نغُخ  1434انطؼٍ سلى  –ؽكى يؾكًخ انُمغ تلصصثو ُٚ ٣ؽثٌٝ تُفن "  إِدثؽ

 "1713ص  29انغُخ 

ٓيٖ تلصصيثو تُٔفيثًْ تٟ ٓيٖ تلصصيثو ؼٜير تُوضيثء تُصي٢ ٣صدؼٜيث هثضي٠  أٌ ٚكٌٕ انفظم فٙ أطم انؾك -3

تألٓٞي تُّٔصؼؽِر أٓث إوت ًثٕ أصَ تُفن ّٓيثُر ٓيٖ تُّٔيثبَ تُصي٢ شميًغ ٓيٖ ٝال٣ير تُٔفيثًْ ُيهلُٜٞث كي٢ ٝال٣ير 

ؼِين خٜيىٙ تُّٔيثُر الٕ تُوضيثء تُوضثء تالنتيٟ ٓع  ن كوثض٠ تألٓٞي تُّٔصؼؽِر ال ٣مصص خيِح إؼًتء ٝهص٢ ٓص

 تُّٔصؼؽَ كًع ٖٓ ؼٜر تُوضثء تُصثخغ ُٜث كثلصصثصٚ ٓو٤ه خثُفهٝن تُص٢ شفهن ٝال٣ر ٛىٙ تُؽٜر.

 ٔٚزفشع يٍ رهك انمبػذح أٌ انمؼبئ انًغزؼغم   ٚخزض فٙ انؾب د:

إلشيـثٍ تُؼثٓير أٝ تُصٞي٣يه إوت شؼِن تإلؼًتء تُٞهص٢ أٝ تُصفلظ٢ خٔ٘ثٌػر ٗثشةر ػٖ ػوه ٖٓ ػوٞن تالُصيٍتّ أٝ ت -1

هيه ِيٌس ػيٖ خيثٕ تُٔشيًع  ُِصفيه١أٝ ؿ٤ًٛٔث ٓيٖ تُؼويٞن تإلنتي٣ير تُصي٢ ٣ميصص خٜيث تُوضيثء تالنتيٟ ٝال ٓفيَ 

 .تُ٘ص ػ٠ِ ٗظثّ لثو ُِوضثء تُّٔصؼؽَ أٓثّ ؼٜر تُوضثء تالنتيٟ 

 أًهشيٚٝٛيٞ ٓيث  -  ٔفيثًْٓٔيث ال شميصص خيٚ تُ أنتيٟهًتي  أٝ ختًٓتُّٔثَ  تُصفلظ٢ تإلؼًتءًثٕ ٖٓ شثٕ  إوت -2

 ُؽٜيرخيثٕ ٣ٌيٕٞ  إال تُٔوضي٢ خيٚ تألٓيًال شعدس ـؽ٤ير  ختٗٚػ٘هٓث هًيز "  – أـٌثٜٓث ك٢تُؼ٤ِث  تإلنتي٣رتُٔفٌٔر 

كي  ـؽ٤ير ُٔيث  شيثٕ ..... كي٢ُْ ٣ٌيٖ ُِٔفٌٔير تُٔه٤ٗير تٟ تلصصيثو  كإوت أصهيشٚ تُى١تُفٌْ  ك٢تُوضثء تُٞال٣ر 

انغاُخ  13/12/1986عهغاخ  –ق 30نغاُخ  676انطؼٍ سلاى  –داسٚخ انؼهٛب ؽكى انًؾكًخ اإل٣ًن ك٢ هضثبٜث . " 

 "413ص  – 32
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ُّي٘ر  3215ـٌيْ ٓفٌٔير تألٓيٞي تُّٔيصؼؽِر ي هيْ ًيثٕ هيه صيهي  ٔيٍ ؽٛاش اَاّ ٔثبإلؽبناخ ػهاٗ ياب عاجك ٔنًاب

ٓصضييئ٘ث " ـظيييً أٗشيييير ش٘ظييي٤ْ تإلليييٞتٕ تُّٔييي٤ِٖٔ  23/9/2013ّٓيييصؼؽَ تُويييثًٛذ ٝتُصيييثني خؽِّييير  2013

ٞي٣ر ٓصً تُؼًخ٤ر ٝؼٔثػر تإلليٞتٕ تُّٔي٤ِٖٔ تُٔ٘دعوير ػ٘يٚ ٝ تٟ ٓيِّير ٓصلًػير ٜٓ٘يث أٝ شثخؼيٚ إ٤ُٜيث أٝ ُؽٜٔ

ٓ٘شثذ ختٓٞتُٜث أٝ شصِو٠ ٜٓ٘ث نػٔث ٓث٤ُث أٝ تٟ ٗٞع ٖٓ أٗٞتع تُهػْ ًٝىت تُؽٔؼ٤يثز تُصي٢ شصِوي٠ تُصدًػيثز ٣ٌٝيٕٞ 

تُييصفلظ ػِيي٠ ؼ٤ٔييغ أٓٞتُٜييث تُؼوثي٣يير ٝتُّييثبِر ٓييٖ خيي٤ٖ أػضييثبٜث تـييه أػضييثء تُؽٔثػيير أٝ تُؽٔؼ٤يير أٝ تُص٘ظيي٤ْ ٝ

 ٝتُٔ٘وُٞر ....................................." 

ثاّ ثاّ فام رهزاضو  فًٛاب لؼاٗ ؾٕص ؽغٛاخ األياش انًمؼاٙ  ٚ ْٕ ؽكى ٔلزٙفبٌ ْزا انؾكى ٔفك ؽجٛؼزّ انمبََٕٛخ 

انًغازؼغم فاٙ انؾكاى  انمبػاٙٓاب هٛيؾكًخ انًٕػٕع ػُذ انفظم فٙ أطم انُضاع ثبألخز ثبألعجبة انزٙ اعزُذ ػ

 . ثبإلعشائ انٕلزٙ

ِدن صهٝي ـٌْ تُوضثء تُّٔصؼؽَ خصؼ٤ٖ ـثيَ ػ٠ِ ٗيثن١ تُوضيثذ "  إٌْٔٔ يب أكذرّ يؾكًخ انُمغ ثمٕنٓب  

تٗؼيهتّ تُويًتي  إُي٠ أِيدثخٚ كي٢ٝتِيص٘ثن تُفٌيْ  تإلنتيذٓؽِيُ  أػضيثءتٗصمثخيثز  ٝإؼيًتءُهػٞذ تُؽٔؼ٤ير تُؼ٤ٓٞٔير 

 ٝهصي٢تُّٔيصؼؽِر ٛيٞ ـٌيْ  تألٓيٞيتُفٌْ تُصثني ٓيٖ هثضي٠  إٔخٚ وُي  ُِصفه١ك٤ٚ ٓٔث ال ٓفَ  خوثٕٗٞ تُٔيؼٕٞ

،  -ق  43نغُخ  16انطهجبٌ سلًب ػ٠ِ ٓفٌٔر تُٔٞضٞع. " خٚ ػ٘ه طًؾ تٍُ٘تع  تُٔوض٢ تألًٓٝال ٣فٌٞ ـؽ٤ر 

 "128ص  28انغُخ  29/12/1977عهغخ  –ؽهجبد سعبل انمؼبئ  –ق 45نغُخ  42

ٓفٌٔير ٓؼ٤٘ير تاللصصيثو  إُي٠تِي٘ه تُٔشيًع  إوت"  ٚخوُٜٞيث أٗي كًب أكذد ػهٗ رنك أٚؼب انًؾكًخ اإلداسٚخ انؼهٛاب

ٛيٞ هثضي٠ تُليًع  تألصيَتُؼيثّ خيثٕ هثضي٠  ُألصَخ٘ظً ٍٗتع ٓؼ٤ٖ ًَٝ ٓث ٣صلًع ػ٘ٚ ٖٓ ٓ٘ثٌػثز ن ٝشيد٤وث 

ٓيث  إالًٔشديير خٜيث ٝتُٔصلًػير ػٜ٘يث ٓمصصير خٌيَ تُّٔيثبَ تُ تألصي٤ِرخف٤ط شٌيٕٞ تُٔفٌٔير تُٔمصصير خثُيهػٟٞ 

تلصصيثو ؼٜيير هضييثب٤ر ٝتـيهذ خٔييث ٣ٌلييَ ِييًػر  كيي٢تِيصع٠٘ خيي٘ص لييثو ٝوُيي خٜييهف ش٤ًًييٍ ػ٘ثصيً تُ٘ييٍتع 

ثب٤ر ٓٔيث هيه ٣يينٟ إُي٠ صيهٝي ش٣ٌٞؼٜيث خي٤ٖ تُٔفيثًْ ٝتُؽٜيثز تُوضي أٝ أٝصثُٜثتُلصَ ك٤ٜث ٣ٝفٍٞ نٕٝ شوي٤غ 

خؽِّيير  –م 8ُّيي٘ر  16هِييصٞي٣ر تُؼ٤ِييث كيي٢ طِييح تُصلّيي٤ً يهييْ أـٌييثّ ٓص٘ثهضيير ٝٛييىت تُٔؼ٘يي٠ أًهشييٚ تُٔفٌٔيير تُ

 "10/4/2010عهغخ  –ق 48نغُخ  10570ؽكى انًؾكًخ اإلداسٚخ انؼهٛب فٙ انطؼٍ سلى " "  4/3/1978

 اناإلزٙ اإلعااشائٚمااف َطبلاّ ػُااذ ؽااذ رمشٚااش  إنٛااّانًغاازؼغهخ انًشاابس  األيإس فاابٌ ؽااذٔد ؽكااى يؾكًااخ ٔثبنزابنٙ

يؾم انغٓخ اإلداسٚخ أ انؾهٕل رزؼذٖ ؽذٔد َٔطبق يؼًَّٕ إنٗ انًغبط ثأطم انؾك  أٌانًطبنت ثّ فمؾ دٌٔ 

ؽبناّ طاذٔسِ ياٍ يؾكًاخ يخزظاخ  فاٙفٓإ   ٚمٛاذ يؾكًاخ انًٕػإع  انًؼُٛخ فٙ رٕفٛك أٔػبػٓب انمبََٕٛاخ 

ْازا  ؽبنخ يخبنفزّ نمٕاػذ ا خزظبص ٔفٗ رهاك انؾبناخ ٚؼاؾٗ اَّ   ٚمٛذ يؾكًخ انًٕػٕع فٙ ٔيٍ ثبة أٔنٗ

انؾكى غٛش ر٘ ؽغٛخ ٔ  ًٚكٍ انزًغك ثؾغٛزّ أيبو يؾكًاخ انًٕػإع ٔٚزشرات ػهاٗ صٔال رهاك انؾغٛاخ َزٛغاخ 

لٕايٓب أٌ عًٛغ اإلعشائاد انزٙ رى ارخبرْب يٍ لجم انغٓخ اإلداسٚخ رُفٛازا نازنك انؾكاى   رؼاذ إعاشائاد  –ْبيخ 

ُظشْاب ؼٛخ لشاساد اإلداسٚخ يًب ُٚؼمذ ا خزظبص ثرُفٛزٚخ إًَب رؼٕد عٛشرٓب األٔنٗ نزؼؾٙ ٔفك ؽجٛؼزٓب انٕال

إًَاب ياشد صٔانٓاب  أٔضٕس ثشبٌ ثمابئ ؽغٛزاّ ٔثبنزبنٙ فبنُضاع فٙ انؾبنخ انًبصهخ   ٚ إنٗ يؾبكى انمؼبئ ا داسٖ ،

ٝٛيَ شؼيه ٓؽيًن  نزُفٛاز انؾكاى انًغازؼغم انغٓاخ اإلداسٚاخ ارخازرٓب انزاٙ اإلعشائادانزؾمك يٍ عميخ  إنٗ األيش

 د رُفٛزٚخ أو إَٓب لشاساد إداسٚخ .إعشائا

 تِييصٍِٓٚأٓيً  ٕ ش٘ل٤يى تألـٌيثّإ ٝٓيٖ ـ٤ييط - ٔياٍ ؽٛاش اَاّ ٔفًٛااب ٚزؼهاك ثطجٛؼاخ لاشاس اناازؾفع انًطؼإٌ ػهٛاّ

 ٢ُٜىت تألًٓ خص٘ل٤ى تُفٌيْ تُوضيثب تٗص٤ثػث تُٔ٘ٞط خٜث تُص٘ل٤ى ٣ؽح إٔ شِصٍّتُوثٕٗٞ ٝإٔ تُؽٜر  ٝتِصٞؼدٚتُهِصٞي 

ٌِٗيس ػيٖ ٛيىت تُٞتؼيح  ٢كيإٕ ٛي  وُيي إ٤ُٜيثوُي إٔ شّصؼَٔ تُوٞذ ٓص٠ طِيح  ٢خص٘ل٤ىٙ ُٜٝث كتُٔيِٞج ٜٓ٘ث تُو٤ثّ 

هًتيتً ِيِد٤ثً ؿ٤يً ٓشيًٝع  ٢ػ٤ِٚ ٖٓ ؼًّ ؼ٘ثب ١كض ً ػٔث ٣٘يٞ –ٝأػًضس ػٖ وُي تألًٓ شٌَ ٌِّٜٓث ٛىت 

 تِييصوًتيًٝيذ تُئت٤ٗ٘يير تُؼثٓيير ٝضيي ٢ٝأصييَ ٓييٖ تألصييٍٞ تُوث٤ٗٞٗيير ٣ٌٔييٖ كيي ٢ِثِييأٝٓمثُليير هث٤ٗٞٗيير ُٔدييهأ 

 ٣ؽؼَ ٛىت تُوًتي ٓف ً ُإلُـثء أٝ تُصؼ٣ٞض خفّح تألـٞتٍ . ١ظثخصثً ن تألًٓ تُى تِصوًتيتتألٝضثع ٝتُفوٞم 

ٛىت ٖٓ ٗثـ٤ر ن ٖٝٓ ٗثـ٤ر ألًٟ كإٗٚ ٖٓ تُٔظثًٛ تألِث٤ِر ُِٔه٤ٗثز تُفه٣عر لضٞع تُهُٝر ك٢ شصًكثشٜث ُفٌْ 

خٔهٟ شؼِوٜث ختٛهتج تُوثٕٗٞ ٝيضٞلٜث ُٔدثنبٚ ٝأـٌثٓٚن ُٝىُي كإٕ تُوثٕٗٞن ـص٠ إٔ تُهٍٝ ُصصدث٠ٛ ك٤ٔث خ٤ٜ٘ث 

تُصٍتّ تإلنتيذ خثُص٘ل٤ى تٌُثَٓ ؿ٤ً تُٔ٘وٞو ُألـٌثّ تُوضثب٤ر ٣ؼصدً ػ٘ٞتٗثً ُِهُٝر تُٔصٔه٣٘ر ُِٝهُٝر تُوث٤ٗٞٗرن 

ش٘ل٤ىٙ ش٘ل٤ىتً ٓدصًّتً  ٣ٝؼه تٓص٘ثع تإلنتيذ ػٖ ش٘ل٤ى تُفٌْ تُوضثب٢ تُٞتؼح تُ٘لثو طدوثً ُوثٕٗٞ ٓؽُِ تُهُٝر أٝ
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ٓمثُلر هث٤ٗٞٗر صثيلر ن إو ال ٤ِ٣ن خفٌٞٓر ك٢ خِه ٓصفضً إٔ شٔص٘غ ػٖ ش٘ل٤ى تألـٌثّ تُوضثب٤ر أٝ إٔ ش٘فًف 

ػٖ تُص٘ل٤ى تُصف٤ؿ ُٔٞؼدثشٜث خـ٤ً ٝؼٚ ـن هث٢ٗٞٗ ُٔث ٣ًشدٚ ٛىت تالٗفًتف ٖٓ إشثػر ُِلٞض٠ ٝكوهتٕ ُِعور ك٢ 

ُٝر تُوث٤ٗٞٗر إال خإػ ء ٓدهأ لضٞع تُهُٝر ُِوثٕٗٞ ٝإػ ء ٓدهأ تُٔشًٝػ٤رن ٝال ه٤ٔر ٤ِثنذ تُوثٕٗٞن إو ال ه٤ثّ ُِه

ُٜىت تُٔدهأ تألل٤ً ٓث ُْ ٣وصًٕ خٔدهأ شوه٣ُ ٝتـصًتّ أـٌثّ تُوضثء ٝٝؼٞج ش٘ل٤ىٛثن ك  ـٔث٣ر هضثب٤ر إال خصٔثّ 

ٝإػٔثٍ ٓوصضثٙ ػ٠ِ تُٞؼٚ ٤ن ٝش٘ل٤ى ش٘ل٤ى تألـٌثّ تُصثنيذ ٖٓ تُِّير تُوضثب٤ر ن ٝال ه٤ٔر ُِوثٕٗٞ خـ٤ً شيد

 تُصف٤ؿ .

رؼذ يٍ  –ٔيٍ ؽٛش اَّ ٔاٌ كبٌ لٛبو انغٓبد اإلداسٚخ ثزُفٛز األؽكبو انمؼبئٛخ ٔٔػؼٓب يٕػغ انُفبر 

خ٤ه تٗٚ ال ٣ٌٖٔ تُو٤ثَ ػ٠ِ شِي تُوثػهذ ػ٠ِ أط هٜث  –تُص٘ل٤ى٣ر ال شًه٠ إ٠ُ ًٓشدر تُوًتي تالنتيٟ  اإلعشائاد

٣فصثغ ش٘ل٤ى تُفٌْ تُوضثب٢ ٖٓ تإلنتيذ إ٠ُ شهلَ خإصهتي   كوه – ٤ٗر  ًٝكٜث ٝٓٞؼدثز ش٘ل٤ىٛثر هثٗٞكٌَِ ـثُ

ٓعَ ٛىت تُِّٔي ٛٞ ٓؽًن إؼًتء  إٔهًتي أنتيٟ ٣ٌٕٞ ٌٓٔ  إلؼًتءتز تُص٘ل٤ى كل٠  شِي تُفثُر ال ٣ٌٖٔ تػصدثي 

ٖ ش٘ل٤ىٙ أًٓت صؼدث أٝ ٣٘ثٍ ٖٓ ٣ؽؼَ ٓٓٔث هه ٣ثش٠ ٖٓ تُشٍٔٞ ٝتُؼ٤ٓٞٔر  ٔرفغٛش رنك أٌ انؾكى –ش٘ل٤ى١ 

تُؽٜثز تُٔؼ٤٘ر خثُص٘ل٤ى خإصهتي تُوًتيتز تإلنتي٣ر تُ ٌٓر  ُْٔب ٚبرٗ دٔسًٓتًٍ هث٤ٗٞٗر ؿ٤ً ٓٔعِر ك٢ تُفٌْ 

هث٤ٗٞٗر  أظثيشِي تُوًتيتز هه ٣وصه ٜٓ٘ث شفو٤ن  إٔال٤ِٔث  شل٣ًظ  أٝألػٔثٍ صف٤ؿ تُفٌْ تُوضثب٢ نٕٝ إكًتط 

ال ٣وصه خٜث  ألٗٚخىتشٜث  إنتي٣رتُص٘ل٤ى٣ر ال شؼه هًتيتز  ٝتإلؼًتءتز تإلنتي٣ر تألػٔثٍ إٔكٖٔ تُٔؼًٝف  -ٓؼ٤٘ر .

تُٔشًع ٓدثشًذ ال  إيتنذ٤ُٝهذ  ٢ٛٓؼ٤٘ر كثٕ شِي تالظثي  أظثيتًثٕ تُوثٕٗٞ ٣ًشح ػ٤ِٜث  ٝإوتهث٤ٗٞٗٚ ن  أظثيتشفو٤ن 

 – ٔػهٗ سأعّ انًؾكًخ اإلداسٚخ انؼهٛب –داسٖ ٔاعزُبدا إنٗ ْزِ انؾمٛمخ ألبو انمؼبئ ا  –ؼٜر تإلنتيذ   إيتنذ

تُصلًهر خ٤ٖ تُوًتيتز تإلنتي٣ر تُص٢ شٌٕٞ ٓف  ُهػٟٞ تإلُـثء ٝخ٤ٖ ؿ٤ًٛث ٖٓ أػٔثٍ تإلنتيذ ٝتُص٢ ال شصصق 

خٜىت تُٞصق ػ٠ِ أِثَ تٗٚ إوت ًثٕ أصَ تُفن ٓوًيت ك٢ هثػهذ ش٘ظ٤ٔ٤ر ػثٓر ًوثٕٗٞ أٝ البفر ٣ٌٕٞ ٓث 

ٓؽًن أػٔثٍ ش٘ل٤ى٣ر شٜهف إ٠ُ ٓؽًن شيد٤ن تُوثٕٗٞ ٝال ٣ٌٕٞ ٛىت ٖٓ أٝتًٓ ٝشصًكثز أصهيشٚ ؼٜر تإلنتيذ 

تألؼًتء أٝ تُصصًف هًتي أنتيٟ خثُٔؼ٠٘ تُٔلّٜٞ خَ ٛٞ ٓؽًن إؼًتء ش٘ل٤ى١ ال ٣ّٔٞ إ٠ُ ًٓشدر تُوًتي تالنتيٟ  

وصه ش٘ل٤ى هًتي ِثخن أٝ ٢ٛ شِي تإلؼًتءتز تُص٢ شصمىٛث تإلنتيذ خ ٔفٗ ػٕئ رنك فبٌ اإلعشائاد انزُفٛزٚخن 

ش٤َّٜ شيد٤وٚ نٕٝ شض٤ق إ٤ُٚ ؼه٣هت ٖٝٓ ظْ كثٕ ٓؼ٤ثي تُصلًهر خ٤ٖ تُوًتي تالنتيٟ ٝخ٤ٖ تُؼَٔ تُص٘ل٤ى١ ٛٞ ٌٓ٘ر 

ٝػ٠ِ وُي ٣ضف٠ تُؼَٔ  –أ٣ث ٜٓ٘ٔث ك٢ إـهتض شتظ٤ً ػ٠ِ ًًٍٓ هث٠ٗٞٗ ٓث إٓث خإٗشثبٚ أٝ شؼه٣ِٚ أٝ ـص٠ تُـثبر 

إػبفخ إنٗ رٕافش ثبلٙ  رٕافش انششؽٍٛ انزبنٍٛٛ خ لشاس أداسٖ ثًؼُبِ انؼبو ٔانًؼشٔفانغٓخ اإلداسٚتُى١ شوّٞ خٚ 

 -:ششٔؽّ 

 : إٔ ٣ٌٕٞ تُوًتي تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ ٖٓ شثٗٚ إٔ ٣ُٞه أظثيت هث٤ٗٞٗر انششؽ األٔل

ؼٚ إ٠ُ ٛىت تُشًط نلٍٞ تُوًتي ػ٤ِٔر ًًٓدر شٞ ٠: إٔ ٣ٌٕٞ تُوًتي ُٓٞهت ٥ظثي هث٤ٗٞٗر خىتشٚ ٣ٝؼ٘انششؽ انضبَٗ

ٝٓٔث ٣يًه إٔ شهلَ تإلنتيذ ُص٘ل٤ى ـٌٔث ال ٣ؼه  –تُوًتيتز وتز تُصِر تُٔدثشًذ خث٥ظثي تُوث٤ٗٞٗر تًُٔتن إُـثعٛث 

ٓؽًنت ٝخصلر نتبٔر ٓث تِصوً ػ٤ِٚ هضثء ٓؽُِ تُهُٝر ٖٓ إٔ " ش٘ل٤ى تإلنتيذ ألـٌثّ تإلُـثء ػٔ  ش٘ل٤ى٣ث 

هًتيتز إنتي٣ر ٝٓؼ٠٘ وُي إٔ شهلَ ؼٜر تإلنتيذ ك٢ ٛىٙ  تُصثنيذ ٖٓ تُوضثء تالنتيٟ إٗٔث ٣ٌٕٞ خٔوصض٠

ٔنمذ أؽغُذ انًؾكًخ  –تُفثُر ٤ُُ ٓؽًن ػَٔ ش٘ل٤ى١ خَ تٗٚ ٣صمى صٞيذ تُوًتيتز تإلنتي٣ر خٔؼ٘ثٛث تُل٢٘ 

إٔ  "1302" يغًٕػخ أثٕ شبد٘ ص  9/5/1965ؽكًٓب انظبدس فٙ  فٙرٕػٛؼ ْزِ انؾبنخ  انؼهٛب اإلداسٚخ

تظً ـٌْ تإلُـثء ٛٞ إػهتّ تُوًتي تُِٔـ٠ ٤ُُٝ ٖٓ ش٘ل٤ىت تظً تُفٌْ إٔ  إُٔوضثء ٛىٙ تُٔفٌٔر  تُّٔصوً ػ٤ِٚ ٝكوث

ػَٔ ٛٞ  ك٢ تإلنتيذٌُثٕ وُي خٔعثخر ـٍِٞ تُٔفٌٔر ٓفَ  ٝإال٣ؼصدً ٖٓ صهي ُصثُفٚ تُفٌْ ًٓه٠ خىتز تُهيؼر 

ػ٠ِ ٓوصض٠  تُشتٕٛىت  ك٤ٗٞٗ٢ر ؼه٣ه ٣٘شا تًُٔتًٍ تُوث أنتيٟٖٓ ص٤ْٔ تلصصثصٜث ن خَ الخه ٖٓ صهٝي هًتي 

 .أنتيٟ"تُوًتي تُصثني خص٘ل٤ى تُفٌْ ٛٞ هًتي  إٔػ٠ِ  ٝشت٤ِّثٓث هضس خٚ تُٔفٌٔر 

ًَ ػَٔ شوّٞ خٚ تُؽٜثز تإلنتي٣ر ُص٘ل٤ى تألـٌثّ تُوضثب٤ر ٣ًه٠ إ٠ُ ٓصثف  فبَّ نٛظ -ٔرأعٛغب ػهٗ رنك

وثخَ ال ٣ٌٕٞ ػ٠ِ تُ٘فٞ تُٔيِن هًتي أنتيٟ إٗٔث ٝك٠ تُٔ –تإلؼًتءتز تُص٘ل٤ى٣ر شمًغ ٖٓ ٗيثم تًُهثخر ػ٤ِٜث 

فئرا كبٌ رُفٛز انؾكى ٚغزهضو إصانخ انؼمجبد انًبدٚخ ٔانمبََٕٛخ ٣ًؼغ ك٢ شفه٣ه ٛىت ت٥ًٓ إ٠ُ ًَ ـثُر ػ٠ِ ـه١ 

فمؾ ػذا رنك ػًم يبد٘ ، أيب إرا كبٌ األيش ٚؾزبط إنٗ رذخم يٍ انغٓخ اإلداسٚخ إنٗ إطذاس لشاس رُفٛزِ  أيبويٍ 

 . لبػذح لبََٕٛخ رُظى كٛفٛخ إطذاسِ فُٓب ٚؼؾٗ انؼًم لشاس أداسٖ اعزُبدا إنٗ ٕػغ انؾكى يٕػغ انزُفٛزن
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شِي تإلشٌث٤ُر ال شعٞي إال ػ٘هٓث ٣ٌٕٞ تُفٌْ تُوضثب٢ ٛٞ تُفثُر تُوث٤ٗٞٗر ٝتُّدح  ٔيٍ انغذٚش ثبنزكش أٌ طؼٕثخ

 -لًهر خ٤ٖ ـثُص٤ٖ:ٝٛ٘ث ٣٘دـ٢ تُص –تألٝـه ُإلؼًتء تُى١ تشمىشٚ ؼٜر تإلنتيذ 

 تإلنتي٣ر٣ٔ٘غ ٖٓ تُؽٜر ًثشلث ػ٘ٚ ػ٠ِ ٗفٞ  أٝٓوًيت ُفن ٖٓ تُفوٞم  تُوضثب٢ًٕٞ تُفٌْ  ٢ٛ -:األٔنٗانؾبنخ 

٣ٌل٠ ٖٓ ؼٜر  إٗٔثُضٔثٕ ش٘ل٤ىٙ ش٘ل٤ىت ًثٓ   ألًٟهث٤ٗٞٗر  إؼًتءتز أ٣ٚ خإشدثع٣ٍِٜٓث  أٝظٔر ِِير شوه٣ً٣ر 

٣صْ  إٗٔثؼ٘ث٣ر  ك٢كصَ تُٔٞ ق ٗص٤ؽر ُِفٌْ ػ٤ِٚ  ٔيضبل رنك ؽبنخ –وظ شضغ تُفٌْ ٓٞضغ تُص٘ل٤ى ك إٔ تإلنتيذ

 إٔخثػصدثي  ش٘ل٤ى١ إؼًتءٛٞ ٓؽًن  إٗٔثٝتُمصٞو  تُشتٕٛىت  ك٢ تإلنتيذخوٞذ تُوثٕٗٞ ٝٓث ٣صهي ػٖ ؼٜر 

ال  ّٓصفهظث ُِٔٞ ق خَٛىٙ تُفثُر ال ٣٘شا خىتشٚ ًًٍٓت هث٤ٗٞٗث  ك٢لهٓر تُٔٞ ق  خإٜٗثء٣صهي  تُى١تُوًتي 

٣ـهٝ إٔ ٣ٌٕٞ إؼًتء ش٘ل٤ى١ ُٔوصض٠ تُفٌْ تُؽ٘ثب٢ تُى١ يشح ػ٤ِٚ تُوثٕٗٞ إٜٗثء تُمهٓر خثػصدثيٙ إػ ٗث 

دٌٔ رشخض يٍ عٓخ اإلداسح ٝشّؽ٤  ُألظً تُصدؼ٠ تُى١ شًشح ٖٓ هدَ خفٌْ تُوثٕٗٞ ٝتُى١ ال خه٣َ ػٖ إػٔثُٚ 

 فٙ ْزا انشأٌ.

ٓوًيت الٟ ٖٓ تُفوٞم تٝ ُٞضغ هث٠ٗٞٗ ٓؼ٤ٖ ًٝشق ػ٘ٚ خصٞيذ  ؼثء تُوضثب٢تُفٌْ ًٕٞ  ٢ٛ -انؾبنخ انضبَٛخ:

ههيت ٖٓ تُِّير تُصوه٣ً٣ر ُصفه٣ه ٝكًٌ تًُٔتًٍ تُوث٤ٗٞٗر تُٔؼ٤٘ر خثُفٌْ  تإلنتيذٝشًى ُؽٜر  ػبيخ ٔشبيهخ

 تُفٌْ هه ًشق إٔخثػصدثي  أنتيٟٛٞ هًتي  تإلنتيذي تُفثُر كثٕ ًَ ٓث ٣صهي ػٖ ؼٜر كل٠ شِ –ش٘ل٤ىٙ  إلٌٓث٤ٗر

شفه٣ه  ك٢ تإلنتيذٝٛ٘ث ٣ثش٠ نٝي ؼٜر  –تُوث٤ٗٞٗر تُٔؼ٤٘ر خىُي نٕٝ شفه٣ه ٓ٘ٚ ًُِٔتًٍ  –ػٖ ٝضغ هث٠ٗٞٗ ٓث 

 تًُٔتًٍ تُوث٤ٗٞٗر ك٢ ضٞء ًٓتػثذ أـٌثّ تُوثٕٗٞ تُى١ ٣فٌْ شِي تُفثُر ك٤ٌٕٞ ًَ ٓث ٣صهي ػٜ٘ث هًتي أنتيٟ .

 إسادح يذٖ رذخم إنٗيشدِ  اإلداسٚخنزُفٛزٚخ ٔانمشاساد ا اإلعشائادفبٌ انؼبيم ا عبعٗ نهزفشلخ ثٍٛ  ٔثبنزبنٙ 

انٕاعت ارخبرِ يٍ لجم  اإلعشائكبٌ  إرأرفغٛش رنك اَّ  –لبََٕٛخ يٍ ػذيّ  أصبس إؽذاس فٙ اإلداسٚخانغٓخ 

انمبٌَٕ ثؾٛش  ألؽكبؤنٛذح ثذٔسْب  ْٙلبََٕٛخ  إعشائاد إرجبعػشٔسح  إنٗ إطذاسِ فٙٚخؼغ  اإلداسحعٓخ 

 انمبََٕٙثطمٌ انزظشف  أٔنغميخ  انمبََٕٙانًؤشش  ْٙانمبٌَٕ  أؽكبؤيذٖ ارفبلٓب يغ  إلعشائادا كركٌٕ ره

ٔ  ٚكٌٕ  اإلداسٚخانغٓخ  إسادحٔفٗ انًمبثم فؾًُٛب رمٛذ  –ٔنٕ كبٌ رُفٛزا نؾكًب لؼبئٛب   إداسٚبػذ رنك لشاسا 

 ػهٗ رزنٛم أصانخ انؼمجبد انمبََٕٛخدٔسْب ٚمزظش فمؾ  إٌنٓب صًخ عهطخ رمذٚشٚخ ػُذ رُفٛز انؾكى ثؾٛش 

 .رُفٛز٘ إعشائػًهٛخ انزُفٛز فُٓب ٚؼؾٗ ْزا انؼًم يغشد  أيبو ٔانًبدٚخ

 إصيهتيكي٢ تُٔيثنذ تُعث٤ٗير ٓيٖ ٓيٞتن تُٔشيًع  إٕٝـ٤يط  – ٔيٍ ؽٛاش اَاّ ٔثزطجٛاك ياب رماذو ػهاٗ انؾبناخ انًبصهاخ

 كي٢ـيهن تُؽٜيثز تُٔوصيٞنذ  إٔخؼيه  أل٤ِٛيرتهيثٕٗٞ تُؽٔؼ٤يثز ٝتُٔيِّيثز  خإصيهتي 2002ُّ٘ر  84تُوثٕٗٞ يهْ 

ؿ٤يً  إكصيثؾ كي٢ٗيص  –" ـث٤ُيث تالؼصٔثػ٢ٌٝتيذ تُشةٕٞ تالؼصٔثػ٤ر " تُصضثٖٓ  ختٜٗثٛىت تُوثٕٗٞ  أـٌثّشيد٤ن 

ٝخثُصييث٢ُ شضييف٠ تُوثضيي٢ تُيد٤ؼيي٢ ٝٓفٌٔيير ٓفٌٔيير تُوضييثء تالنتيٟ  ٛيي٢تُٔفٌٔيير تُٔمصصيير  إِٔٓصييدُ ػِيي٠ 

ص٠٘ شمصص نٕٝ ِٞتٛث خ٘ظً ًثكر تُٔ٘ثٌػثز تإلنتي٣ر تألص٤ِر ٝتُلًػ٤ر تُص٢ تُٔٞضٞع صثـدر تُٞال٣ر تُؼثٓر تُ

ًَ ٓث ٣صؼِن خٔ٘ثٌػثز تُوًتيتز تإلنتي٣ر إُـثء  ك٢شعٞي خشثٕ شيد٤ن أـٌثّ ٛىت تُوثٕٗٞ تلصصثصث ٣شَٔ تُلصَ 

 ٝشت٣ٝ  ٝشؼ٣ٞضث ٝٝهق تُص٘ل٤ى.

ّٓييصؼؽَ تُوييثًٛذ ٝتُصييثني  2013ُّيي٘ر  3215ـٌييْ ٓفٌٔيير تألٓييٞي تُّٔييصؼؽِر ي هييْ ٝٓييٖ ـ٤ييط تٗييٚ هييه صييهي 

ٓصضٔ٘ث " ـظً أٗشير ش٘ظ٤ْ تإللٞتٕ ت٤ُِّٖٔٔ ُؽٜٔٞي٣ر ٓصً تُؼًخ٤ر ٝؼٔثػر تإللٞتٕ  23/9/2013خؽِّر 

ت٤ُِّٖٔٔ تُٔ٘دعور ػ٘ٚ ٝ تٟ ٓيِّر ٓصلًػر ٜٓ٘ث أٝ شثخؼٚ إ٤ُٜث أٝ ٓ٘شثذ ختٓٞتُٜث أٝ شصِو٠ ٜٓ٘ث نػٔيث ٓث٤ُيث أٝ تٟ 

ًٝيىت تُؽٔؼ٤يثز تُصي٢ شصِوي٠ تُصدًػيثز ٣ٌٝيٕٞ ٓيٖ خي٤ٖ أػضيثبٜث تـيه أػضيثء تُؽٔثػير أٝ ٗٞع ٖٓ أٗيٞتع تُيهػْ 

تُؽٔؼ٤ر أٝ تُص٘ظ٤ْ ٝتُصفلظ ػ٠ِ ؼ٤ٔغ أٓٞتُٜث تُؼوثي٣ر ٝتُّثبِر ٝتُٔ٘وُٞر ....................................." ٝػ٠ِ 

تُؽٔؼ٤ير تُشيًػ٤ر ُِؼيث٤ِٖٓ خثٌُصيثج  كًع ٓيٖ أكيًع 138أظًٙ أصهيز تُؽٜر تإلنتي٣ر هًتيٛث خثُصفلظ ػ٠ِ ػهن 

 ٝتُّ٘ر نٕٝ ًٓتػثذ ألـٌثّ تُوثٕٗٞ ٣ؼه هًتيت إنتي٣ث ٓٔث ٣ؽٌٞ تُيؼٖ ػ٤ِٚ خثإلُـثء.

 فاٙفماؾ  يغازؼغم انمابْشح 2013نغاُخ  3215ػهٗ انؾكاى انًغازؼغم سلاى  اإلداسٚخفبٌ اسركبٌ انغٓخ  ٔثبنزبنٙ

فٓاى خابؽل نًؼإًٌ انؾكاى ؽمٛمزاّ  فاْٙإ  –انمابٌَٕ  وأؽكابيشاػبح ٚغززجغ رنك  أٌدٌٔ  لشاس انزؾفع إطذاس

يشاػاابح األؽكاابو اناإاسدح فااٙ لاابٌَٕ انغًؼٛاابد فاابنؾكى انًغاازؼغم ٚؼااذ إٚاازاَب نهغٓااخ اإلداسٚااخ ثؼااشٔسح  -ٔأصاابسِ

ٔانًؤعغبد األْهٛخ ٔانزٙ رؼًٍ رُفٛزِ رُفٛزا كابيم ياٍ خامل ياب رظاذسِ ياٍ لاشاساد إداسٚاخ ربثؼاخ نظاذٔسِ 

ٔيااٍ صااى فاابٌ يكُااخ رُفٛااز انؾكااى إًَااب رماإو ػهااٗ انُؾاإ انااز٘   ٚزؼاابسع يااغ  -هٛااخ انزُفٛاازٔيكًهااّ نااّ فااٙ ػً
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نًخبنفااخ  ٔأداح يااذػبح انمؼاابئٙٔانماإل ثغٛااش رنااك ٚغؼاام يااٍ انؾكااى  –انُظاإص انمبََٕٛااخ ٔانزُظااٛى انزشااشٚؼٙ 

انامصو  انمابََٕٙ اإلعاشائ اػزمبدا ٔاػزًبدا يُٓب ػهٗ اَّ ٚؼاذ كبفٛاب ثزاراّ  رخابر اإلداسٚخانمبٌَٕ يٍ لجم انغٓخ 

ركإٌ لاذ  انزاٙنزظاؾٛؼ انًغاهك انخابؽل  اإلداسٚاخنزُفٛزِ ، ففهغفخ اٖ ؽكًاب لؼابئٛب ْإ رٕعٛاّ َظاش انغٓابد 

فًاشد األياش فاٙ انُٓبٚاخ  –عٕائ فٙ يشؽهخ إطذاس انؾكى أٔ يشؽهاخ رُفٛازِ ركٌٕ لذ عكزذ ػُّ  انزٙ أٔارخزرّ 

نزاذخم نزؾذٚاذ انًشاكاض انمبََٕٛاخ انًؼُٛاخ ثابنؾكى ْٔام رؾذٚاذ رهاك ُٚظشف إنٗ ياذٖ لاذسح انغٓاخ اإلداسٚاخ فاٙ ا

انًشاكض عبئ ػهٗ َؾٕ لبؽغ فٙ يؼًٌٕ انؾكى أياب أٌ األياش ٚغازهضو يُٓاب انزاذخم ثماذس ياٍ انغاهطخ انزمذٚشٚاخ 

 .ثئطذاس لشاساد نٛغذ يُفظهخ ػٍ انؾكى إًَب ْٙ يكًهّ نّ ٔأداِ يٍ أدٔاد رُفٛزِ 

هييه ٗظييْ ط٣ًويير ػٔييَ  2002نغااُخ  84ٌَٕ انًؤعغاابد ٔانغًؼٛاابد األْهٛااخ سلااى لاابٔيااٍ ؽٛااش اَااّ ٔنًااب كاابٌ 

تُؽٔؼ٤ييثز تأل٤ِٛيير ًٝييىت ِييِير تُؽٜييثز تإلنتي٣يير كيي٢ تًُهثخيير ٝتإلشييًتف ػِيي٠ تُؽٔؼ٤ييثز تأل٤ِٛيير لثصيير تُٔييٞتن 

ٖٓ ٛىت تُوثٕٗٞ ٝتُص٢ أنيؼس تيشٌثج تُؽٔؼ٤يثز ُ شٜثٓيثز تُٔ٘صيٞو ػ٤ِٜيث ضئٖ ٓمثُليثز  11ن16ن17ن42

ء تُؽٔؼ٤يير ٝٛيي٠ إٗشييثء تُؽٔؼ٤ييثز تُّيي٣ًر ٝشٜه٣ييه تُٞـييهذ تُٞط٤٘يير ٝٓمثُليير تُ٘ظييثّ تُؼييثّ ٝٓدثشييًذ تُ٘شييثط إٗشييث

شمص٤صيٜث كي٢ ؿ٤يً تألؿيًت  تُصي٢  أٝت٤ُّث٢ِ ٝشِو٠ أٓٞتٍ خثُٔمثُلير ُِويثٕٗٞ ٝتُصصيًف كي٢ أٓيٞتٍ تُؽٔؼ٤ير 

شص٘يٞع خفّيح ؼّيثٓر  ٝتُصي٢ٔمثُليثز .... ًٔيث خي٤ٖ تُويثٕٗٞ تُٔيىًٞي تُؽيٍتءتز تُٔويًيذ ُصِيي تُ أٗشةس ٖٓ تؼِٜث

تُٔمثُلير  إٌتُير أٝتُصصيًف تُٔميثُق  إُـثء أٝٝهق ٗشثطٜث  أٝ إنتيتشٜثػٍٍ ٓؽُِ  أٝتُٔمثُلر خ٤ٖ ـَ تُؽٔؼ٤ر 

تُى١ شٌٕٞ ٓؼٚ هًتيتز تُصفلظ تُص٢ تشمىشٜث تُؽٜير تإلنتي٣ير ُص٘ل٤يى ـٌيْ ٓفٌٔير تألٓيٞي تُّٔيصؼؽِر ٛي٢  تألًٓ –

ٔثٍ ٗصٞو هثٕٗٞ تُؽٔؼ٤ثز ٝتُٔيِّثز تأل٤ِٛر ٝػ٠ِ أظًٙ شضف٠ ٓفيثًْ ٓؽِيُ هًتيتز إنتي٣ر شّصٜ٘ض إػ

 .خ٘ظً تُٔ٘ثٌػثز تُص٢ شعٞي خشتٜٗث تُهُٝر ٢ٛ تُٔمصصر 

ٔاَّ يزٗ كبٌ رمذو ، فبَّ   ٚغٕص رأٔٚم انمشاس انًطؼٌٕ فٛاّ ثابنزؾفع ػهاٗ ػاذد ياٍ فاشٔع انغًؼٛاخ انشاشػٛخ 

كي٢  تُويث٢ٗٞٗتُوثًٛذ ُألٓٞي تُّٔيصؼؽِر ِيثُق تُيىًً ن ال٤ٜٗيثي ِي٘هٙ  ٣ؽؼَ ٓؽًن إؼًتء ش٘ل٤ى٣ث ُفٌْ ٓفٌٔر ثًب

 ثُوضثء خًكض تُهكغ خؼهّ هدٍٞ تُهػٟٞ الٗصلثء تُوًتي تإلنتي١خ تُصو٣ًً مِص ٓؼٚ إ٠ُتُ٘يثم تُٔصوهّ ٝخٔث ٗ

 ٔيٍ ؽٛش اَّ ٔفًٛب ٚزؼهك ثًششٔػٛخ لشاس انزؾفع انًطؼٌٕ ػهّٛ

حمق ك حكة ك يحهوحتوكف ح انٌ حأسلسٌٌ حهمل:ح  حمنلطحكميا حبوافحتنفٌذحكوم حيٌإح

ح:ح ا حكمج ٌاح : ل ؤ سه عو هايا  سه  ب ى   عتيخب هعجح  ي خ يحتب سهظخمع  و سأللعسق سهح ا  أومهمل

يإهيخص سه عسع سه  يلو اهد ل لو سهر ن  سهي هق ا  ىاخنع سه لضلع عل سهري ين ا  رح هق سهلقخئو سهر  

سهفنن ينح خا قخ يم عل ه رض  سهحخن ر خعهع  و عمن سهييعة ا   تخئن علههم  هر لو  ا خ ى   احل ه رض 

 ال  م ه يلغ لقخئو سه لضلع عل ر ههف خ . 

: ينو ه لو  و  نو رافه  سه عسع رعرهب ارخئج هري ع ر سع  خ اه خ هل رعسي  سه ضخص  ا حكالستعجللوثلنٌهمل:ح 

  ضخص يعاض سه  ب.يإهيخئدو لإو ري ف عت  و م هو سهع اهو لجب سه

ش٘ص ػِي٠  2002ُّ٘ر  48ٖٓ هثٕٗٞ تُؽٔؼ٤ثز تأل٤ِٛر يهْ  " 1"انًبدحكثٕ  – ٔيٍ ؽٛش إَّ ػٍ سكٍ انغذٚخ 

ر يهق عح خا م س سه خالو  ن ج خىم  سغ راظها  تر ع ه  ة  يهام عل ةهع  يهام ررنهف  و  ا ج يهم  عريري تٗٚ

ال ه ن ى  ما ا  ج هو سألحلسن ىو ى عة و ل هك  0خ  يخ ع يخص  يهيههو و عل ع يخص سىريخعهم و عل  ا  

 " خ تهيعض ةهع سهحنلن ى   عيح 

ري ن سهج يهخغ ى   رح هدق عةعسضد خ اد  سه هدخ هو سه ير فدم   و  سغ سه خالو ى   ساد "  "11كممل ةح"لراص 

يي  عي  ععغ  –لهجل  ه ج يهم هح  مخ سه خالو لسهالئحم سهرافه هم  سهر هرا هم سه جر و لا خ ه  لسى  لس جعسصسغ 

 0ع  ع  و  ه سو  ا عو ري ن  –سه يرنم ل لسا م سهج م س  سعهم  سالرحخ سغ
 هحظع عو ه لو  و يهو عةعسض سهج يهم عو ر خعس ا خ خ   خ هنر  :   خلهحظع إا خص سهج يهخغ سهتعهم 

  سهيت عتر لهو سهتعسهخ عل سهر  هالغ سهيت عهم عل  سغ سه خيو  -1

عل سه ىلة إه  سهر هه  يهو سه لس اهو يتيب سهجاس عل  سآل سب  ه  سهلح ة سهل اهم عل  يخهفم سهاظخا سهيخا عل ر -2

 0سألنن عل سه لو عل سه يم عل سه هو عل سهي ه ة 
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ر رنع  ا خي ا خ   لعتر رنع   خعترد ى   سألح سب سهتهختهم لا خ ه خالو سألح سب و  تهخت عغ ا خ   -3

 0سها خيخغ لا خ ه لساهو سها خيخغ   خعترد ى   

إريخع سهضلسي  سهرجخعهم هرح هق اخرج   لال هيستر  سف رح هق عيح عل   خعتم ا خ  هانعف إه   هك و  -4

 0هتخما ا  رح هق عةعسض سهج يهم ا خ خ  يخهفخ 

اخ  عل ج يهم  هجل  ه ج يهم عو راضا عل ر رعك عل رارتب إه  و  سغ سه خالو ى   ساد "  "16كممل ةح"لراص 

هراخا   و عةعسض خ ي ع  إي خع  عل مهئم عل  اظ م   عمخ يخعج ج  لعهم  نع سهيعيهم لر خعس ا خ خ ال

  ا خ   رخي  سىرعسضسهج م س  سعهم ي هك ل ض  ترهو هل خ  و رخعهخ س ي خع  لو 

هجدل  ه دخ ج دو سهريعىدخغ ه ج يهم سهحق ا  ر    سهريعىخغ و ل و  سغ سه خالو ى   ساد " "17كممل ةح"لراص 

رحد  ه سهالئحدم  سهد ت و سأل يخص سه يهيهدهو ل دو سأل ديخص سالىريخعهدم ي لسا دم سهج دم س  سعهدم ى د  سهاحدل 

 0سهرافه هم ه  س سه خالو 

عل  يص   نعتلا  ج هو سألحلسن الهجل  ألهم ج يهم عو رحنن ى   ع لسن  و سهيخعج تلسص  و  يص 

 ه    خ ا  سه سين و عل ج م عجايهم عل  و  عجاي 

و  سالجر خىهم ولسه ئلسهيخعج إال يإ و  و ل هع  ا لال عو رعتن  هئخ   خ   ع إه  ع يخص عل  اظ خغ 

 ل هك   د اه خ ى س سه رب لسها عسغ لسه جالغ سهي  هم لسهفاهم 

ئق لسه  خريدخغ ى   سهج يهم عو رحرفظ ا   ع د  إ سعر دخ يخهل دخ"  و  سغ سه خالو ى   ساد "19كممل ةح"لراص 

لسهتجالغ سهيخنم ي خ و لريهو سهالئحم سهرافه هم ه  س سه خالو م ه سهتجالغ ل هفهم إ تخ  خ لستري خه خ لسهيهخاخغ 

 0رحرلغ ى ه خ  سهر 

  ستري خه خلهجب يرا م ه سهتجالغ  و سهج م س  سعهم قين 

يهدم حدق س  دالع ى د  تدجالغ ه دن ىضدل  دو عىضدخص سهج "  دو  سغ سه دخالو ى د  سادد "20كممل ةح"لراص 

 0سهج يهم 

 رحخ  سه يرص  يلن س له      سالجر خىهم  خ هجل  ه  لظفهو سه هو هن ع يرح ه ما قعسع  و ل هع سه ئلو 

رحد  مخ سهالئحدم سهرافه هدم ه د س  سهرد ل اعلى دخ ييدعض س  دالع ى د  تدجالر خ لا دخ هتجدعسصسغ س  ع سهج يهدم 

 0سه خالو 

ه لو ه ن ج يهم  ه ساهم تالهم و لى ه خ عو ر لو حتخيخر خ ا   و  سغ سه خالو ى   ساد "" 21كممل ةح"لراص 

 0ي خ ا   هك سهريعىخغ ل ن عمخ  لإهعس سر خ اخرع هيهو اه خ ى   لجد سهرفنهن  نعلاخر خ 

 سهيرخ  لإ س جخل غ سه نعلاخغ عل س هعس سغ ى عهو عهف جاهد لجب ى    ج س س  سعة ىعض سهحتخب 

  عح  سه حختيهو سه  ه هو يج لن سه عسجيهو سهحتخيههو   فلىخ يخه ترا سغ سه ؤه ة هد هفحند لر  ها ر عهع ى 

 0سهج يهم سهي ل هم ي  ع ى   سألقن  ساي خ ىاد قين 

ج يهر ددخ  ساي ددخ لر عهددع  ج ددس س  سعة لر عهددع  عسقددب سهحتددخيخغ ادد    ددع سهج يهددم قيددن  سه ه ساهددملريددعض 

عهخا ى   سألقن و لرظن   هك حر  هدرا سهرند هق ى ه دخ و لريدهو سهالئحدم سهرافه هدم ه د س سه دخالو  سهي ل هم ي  خاهم

 0 هفهم ىعض م ه سه ترا سغ 

 سالجر خىهدمه لو حن سهج يهم ي عسع  تديب  دو ل هدع سه دئلو "  و  سغ سه خالو ى   ساد "42كممل ةح"لراص 

 : سآلرهمسألحلسن  ا خع عقلسه خ و يي  عي  ععغ س رحخ  سهيخا ليي   ىلة سهج يهم هت 

 عا ئغ  و عج  خ سهر سهرنعف ا  ع لسه خ عل رينهن خ ا  ةهع سألةعسض  -1

يخعجهم عل إعتخن ع دلسن إهد  ج دم يخعجدم يخه يخهفدم هح دا سهف دعة سه خاهدم  دو  مسهحنلن ى   ع لسن  و ج -2

 0(  و م س سه خالو 17سه خ ة )

  سآل سبل سهاظخا سهيخا عل  يخهفم جته م ه  خالو ع سعر خب -3

إهدد  اددخ  عل ج يهددم عل مهئددم عل  اظ ددم   عمددخ يددخعج ج  لعهددم  نددع  سالارتددخبعل  سال ددرعسكعل  سالاضدد خا -4

 0(  و م س سه خالو 16سهيعيهم يخه يخهفم هح ا سه خ ة )

مدد س  (  ددو11عل   خعتددم ا ددخ   ددو سألا دد م سه حظددلعة ادد  سه ددخ ة ) ستددر  سف يددلغ عو ح ه ددم عةعسضدد خ  -5

 0سه خالو 
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 0(  و م س سه خالو 17سه هخا يج و ريعىخغ يخه يخهفم هح ا سهف عة سألله   و سه خ ة ) -6

 0 هح  م خلهريهو عو هرض و قعسع سهحن ريههو  نف عل ع  ع ه  ة لي  خين 

 ج س  عو هن ع قعسعس يإهيخص سهرنعف سه يخهف عل يإ سهم تيب سه يخهفم عل يي ن سالجر خىهملهل هع سه ئلو 

 : سآلرهرهو و سهحخهرهو  سغس  سعة عل يلقف ا خ  سهج يهم ل هك ا  

رافه س هح ا سهف عة سه خاهم  و  الاي خ مخياخص ى   سه ىلة  ساي خ مخسهج يهم ىخ هو  ررخهههو عل ى ا  ساي خ ى ا  -1

 0(  و م س سه خالو 40سه خ ة )

 0م س سه خالو ى ا ري هن سهج يهم اظخ  خ لرلاهق علضخى خ لا خ ألح خا  -2

 و سه عسعسغ سه   لعة ا  سهف عة سهتخي م ا  سهحخالغ  عتيإن سع  سال رفخص سالجر خىهم  خ هجل  هل هع سه ئلو 

 0سهف عة سألله  و ل هك ي ال  و حن سهج يهم  ا سه انلص ى ه خ 

لا دخ  س  سعتع دخا  ح  دم سه ضدخص  سالجر خىهدمهند عه ل هدع سه دئلو  سهد ت نو سه يو ى د  سه دعسع   تله ن 

(  و م س سه خالو و لى   سه ح  م عو رفنن 7هتجعسصسغ لسه لسىه  سه ح  ة ه هك و ل لو سهر ه  ينح خا سه خ ة )

 0لي لو  نعلاخغ  سالتريجخنسه يو ى   لجد  ا 

 ن ع ا   نا خ سه عسع  سهر لهيريع  و  لغ سه نو ا  ينلص سه يو عغ  و عىضخص سهج يهم 

كمخننلصحبننلميقوقحكمم نٌنناحوكمسٌلسننٌاحكمصننل  حبقنن ك حكمجمعٌنناححكمنن ومً(حمنن حكمعهنن ح22)حومنن حيٌننإح  حكممننل ة

لسه ي لن يد سىريدخعسب  4/8/1967 ا لقيغ ى هد  نع  لسه ت 1966)ع( هتام 2200هأل ا سه رح ة عقا  كمعلما

 حعهم ر لهو سهج يهخغ  و آيعهو ....... ا ه ن اع  سهحق  -1راص ى   عو " : 23/3/1976 و 

هدداص ى ه ددخ سه ددخالو لر دد ن ردد سيهع  سهردد ال هجددل  عو هلضددو  ددو سه هددل  ى دد    خعتددم مدد س سهحددق إال ر ددك  -2

عل سهتال م سهيخ م عل سهاظخا سهيخا عل ح خهم سهنحم سهيخ م  سه ل  هنهخام سأل و   ه  عس  ضعلعهم ا   جر و 

 عل سآل سب سهيخ م عل ح خهم ح لق سآليعهو لحعهخر ا ....." لراص

يٌإح  حمفل حكمنصوصحكممتق ماح،حأ حكم ستو حا  حأ حكمموكطننو حمن ىحكمقنلنو حسنوكمحوهن حمتسنلوو حوم ح

 هدك يتديب سهجداس عل سألندن عل سه يدم عل سهد هو عل سهي هد ة و  اد ه  يها ا هسهح لق لسهلسجيخغ سهيخ م و ال ر  فى

ه  جر و لعحدخن إهد  سه دخالو راظدها لعو حعهم ر لهو سهج يهخغ   فلن ه ج هو يخىريخعمخ  و سهحعهخغ سألتختهم 

عو ه لو  2002هتام  84م ه سهحعهخغ ولق  س رع  سه  عع ىا  إا خص سهج يهخغ سه يخ يم ينح خا سه خالو عقا 

  رلب ل لقو ى هد  و سه ؤتتهو لعو رري  ه ع   إ سعر خ   دعسب  الئ دخب اد  ج  لعهدم  ندع  عتخت ه خ اظخا 

(  و سه خالو و لق  عه ا 11ا خ   و سألا  م سهلسع ة يخه خ ة ) عت خ   خعتم سهيعيهم لعال ه لو  و يهو عةعسض

ه ج يهم يالن ترهو هل خب  و رخعهخ ر  ه د لييحث رلساع  عل  سه ه   سألتخت سه  عع ج م س  سعة ي ه  سهاظخا 

خ قهدخا    دن ه ج يهدم اد  سهتدجن سهيدخص سه يد  هد هك يدالن تدرهو هل دخب  دو ردخعه سألتختد ي ه    يص سهاظدخا 

(  دو مد س سه دخالو و ادإ س 5سه دخ ة ) اد ج خىم سه ؤتتدهو ير د ها   دب سه هد   ندحليخب يخه تدرا سغ سه  دخع إهه دخ 

 ضغ سهترلو هل خب  لو إر خ د سىريع سه ه  لسقيخب يح ا سه خالو . لر يدغ سه يندهم سالىريخعهدم ه ج يهدم يدإجعسص 

 عقعب.عه  خ   ترلاهخبو   ن ج خىم سه ؤتتهو ير  ها   ب سه ه   ترهو هل خب  و رخعهخ قهخا ي ض  علم س سه ه  

قدخالو سهج يهدخغ لسه ؤتتدخغ سألم هدم تدخهف سهد  ع ريدعض يخ هضدخن لسهيهدخو لسه دعن  ا لحهث إو سه  عع 

حخهددم لجددل  مدد ه  ادد هجددل  رلقهي ددخ  سهردد رعر ي ددخ سهج يهددخغ لحدد   س جددعسصسغ لسهجدد سصسغ  سهردد ه  يخهفددخغ 

ل ح  دخ و لهيد  ر عج ي خ قلة لضيفخب و اي ع ين   سهج سصسغ لقيدخب لإهال دخب لع دعسب ى د  سهج يهدم لمدسه يخهفخغ و ل

  ج سص ه  و رلقهيد ى   سهج يهم و إ  مل جد سص  دو  دخاد إا دخص حهخر دخ لإىد سا  هخا دخ نسهحن عقن  و ين عق

 نة لعقدن  د ة  دو سهحدن و لمدل و  ا عريو سه  عع ج سص سهحن يج سص آيع عيف ل سه خالا ل حلمخ  و سهلجل  

و يدن ه دخن   يادلترج ه  ا خ  سهج يهم ه  ة  لقلرم و  ا راله ج سص  خهث ال هادخن  دو  هدخو سهج يهدم   ديص 

سه هئم سه خئ م ى   إ سعر خ و ل هك يي ن  ج س س  سعة   د عل إت خ  ىضلهم ييض عىضخئد و لسيررا سه  دعع 

سهج يهم لإ سعر خ و ل هدك يرد ين سهج دم س  سعهدم يدإىالو ي دالو لإهيدخص  م ه سهج سصسغ ينيف خ ل نة لع عسب ى  

سهرنعف سه يخهف ه  خالو عل إ سهدم عتديخب سه يخهفدم سه اتدليم ه ج يهدم ل  دخ ال  دك اهدد عو سهجد سص سأليهدع قد  

هدق ه لو ج سصب عن هخب للحه سب ةهع  نخحب هج سص آيع ع    و سهجد سصسغ سه د  لعة و لال مد ف هدد تدلغ رلا
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علضخع لرنعاخغ سهج يهم لإىخ ر خ إه  جخ ة سه  علىهم لتهخ ة سه خالو  و رايهد إ سعة سهج يهدم إهد  لجل مدخ 

 تيق   عمخ . سهر هرالا  سعر خي خ  تر يالب و لق  ه لو ج سصب رييهخب  نخحيخب ألح  سهج سصسغ سه ال م سأل   

إه دخف لرج هد  ا دخ  خ هفردعة  حد  ة و عل ىد ن اإادد ه دخ  خادغ جد سصسغ حدن سهج يهدم و عل  وم حنليٌناحأخن ى

ريد  رد يالب  يخ دعة اد   دئلو سهج يهدم   دخ هح دن  سهرد  ج س إ سعر خ و   د سل ييضد  و سهجد سصسغ سهي هدعة 

ر  دن إحد غ ع دخئ  سه ه  عس هدم سهح ه دم و ا د  عحخ  دخ  سهرد  سه د ا ى لساخب ل تختخب يإحد غ  ؤتتدخغ سه جر دو 

 دو  42خاخغ سه خالاهم ولعين خ سعر خب إح غ سه يخهفخغ سهلسع ة حنعسب يخه دخ ة عقدا سه  عع يخهي ه   و سهض 

سه خالو سه   لع و ل ىلة سهج يهم هت خع عقلسه خ و لعيد  ععغ سالرحدخ  سهيدخا ه ج يهدخغ و لند لع قدعسع  تديب 

  و ل هع سه ئلو سالجر خىهم .

حخهدم  ا و هيهو  ا خ ج هخب عا خ ق  عجخ غ حن سهج يهم  و سه خال 42لي  خهيم ح ا سهف عة سألله   و سه خ ة عقا 

ةهع سألةدعسض  ا ع لسه خ عل رينهن خ  ا سعر خي خ  ح غ سه يخهفخغ سهجته م سهلسع ة ي خ و ل ا خ سهرنعف 

 عا نغ  و عج  خ ولسعر خب  يخهفم جته م ه  خالو  سهر 

نتي١ ٓفصى٣ث تإلؼًتءتز ًٝٓتػ٤ث ُِش٤ٌِثز هه ؼ١ً ػ٠ِ إٔ صهٝي تُوًتي تإل ٔيٍ ؽٛش إٌ لؼبئ ْزِ انًؾكًخ

تُص٢ شيِدٜث تُوـــــثٕٗٞ ال ٣ؼل٢ خفيثٍ شيهظًٙ خثُّــــيـ ٓر تُوث٤ٗٞٗير ٝصي٤ًٝيشٚ ٓفصي٘ث ضيه تُّيفح تإلنتي١ أٝ 

تإلُـثء تُوضثب٢ ن وُي أٗٚ ٣صؼ٤ٖ نٝٓث إٔ شصٞتكً ُِوًتي تإلنتي١ تُفثُر تُٞتهؼ٤ر أٝ تُوث٤ٗٞٗر تُص٢ شّٞؽ ُإلنتيذ إٔ 

هلَ إلصهتيٙ ن ٝ تُوضثء تإلنتي١ ـثٍ ًٓتهدصٚ ُٔشًٝػ٤ر ٛيىت تُويًتي ػ٤ِيٚ إٔ ٣صعديس ٓيٖ ه٤يثّ ٛيىٙ تُٞهيثبغ ٝ شص

صفر ش٤٤ٌلٜث تُوث٢ٗٞٗ كإٕ شد٤ٖ إٔ ٛىٙ تألِدثج ؿ٤ً صف٤فر أٝ إٔ تإلنتيذ شٞٛٔس صفصٜث خفّيٖ ٤ٗير ٣ٌـــيـٕٞ 

ػ٤ح ٓمثُلر تُوثٕٗٞ الكصويثنٙ تألِيثَ تُويث٢ٗٞٗ تُيى١  تُوًتي تإلنتي١ هه كوه ِ٘هٙ تُوث٢ٗٞٗ تُى١ ٣ًشٌٍ إ٤ُٚ ٝ شثخٚ

 ٣ؽح إٔ ٣وّٞ ػ٤ِٚ ن أٝ ُٞهٞع تُميت ك٢ شيد٤ن تُوـــثٕٗٞ خّدح تُميت ك٢ كْٜ تُٞتهغ .

لاذ ٚزطهجاّ  شاكهٙكائعشائ  اإلداس٘ٔيٍ ؽٛش إٌ انًغزمش ػهٛاّ ، اَاّ ٚغات انزفشلاخ ثاٍٛ ٔعإة رغاجٛت انماشاس 

٣دًيٙ صههثً ٝـوث ًًًٖ ٓيٖ أيًيثٕ تٗؼويثنٙ كِيةٖ ًيثٕ تإلنتيذ ؿ٤يً ٍِٓٓير  ٝخ٤ٖ ٝؼٞج ه٤ثٓٚ ػ٠ِ ِدح انمبٌَٕ

ن  شي٢ٌِخصّد٤ح هًتيٛث إال إوت أٝؼح تُوثٕٗٞ وُي ػ٤ِٜث ٝػ٘هبى ٣صؼ٤ٖ ػ٤ِٜث شّد٤ح هًتيٛث ٝإال ًثٕ ٓؼ٤دثً خؼ٤يح 

تي ػ٠ِ تُصفر ًٔيث ُصفصٚ نخَ ٣ٝفَٔ تُوً ش٢ٌِأٓث إوت ُْ ٣ٞؼح تُوثٕٗٞ شّد٤ح تُوًتي ك  ٣ٍِٜٓث وُي ًإؼًتء 

ُيةٖ ًيثٕ وُيي ًيىُي ن إال إٔ تُويًتي  –٣لصً  ك٤ٚ تخصهتء ه٤ثٓٚ ػ٠ِ ِدح صف٤ؿ نٝوُيي ًِيٚ ـصي٠ ٣عديس تُؼٌيُ 

أّ ُْ ٣ٌٖ ٛىت تُصّد٤ح الٌٓث ن ٣ؽيح إٔ ٣ويّٞ ػِي٠ ِيدح ٣ديًيٙ  ش٢ٌِنِٞتء أًثٕ الٌٓثً شّد٤دٚ ًإؼًتء  تإلنتي١

ي ًًًٖ ٖٓ أيًثٕ تٗؼوثنٙ خثػصدثي تُويًتي شصيًكثً هث٤ٗٞٗيثً ن ٝال ٣ويّٞ تُٞتهغ ٝك٠ تُوثٕٗٞ ٝوُ ك٢ أ١صههثً ٝـوثً ن 

تُوًتي تالنتيٟ ٛٞ ـثُر ٝتهؼ٤ر أٝ هث٤ٗٞٗر شفَٔ تإلنتيذ ػ٠ِ تُصيهلَ  ك٢أٟ شصًف هث٠ٗٞٗ خـ٤ً ِددٚ ن ٝتُّدح 

غ فٗ رنك انؾكاى انمشاس ) ٚشاعٛٞ ؿث٣ر  تُى١خوصه إـهتض أظً هث٠ٗٞٗ ٛٞ ٓفَ تُوًتي ن تخصـثء ٝؼٚ تُصثُؿ تُؼثّ 

 (.29/12/1992ثغهغخ  32عُخ لؼبئٛخ  3471انطؼٍ سلى  فٙانظبدس يٍ انًؾكًخ اإلداسٚخ انؼهٛب 

انازؾفع غٛاش ٔاسد ػاًٍ انغاضائاد انًماشسح  إعشائاَّ ٔنئٍ كبٌ   - ٝخفن –ٗش٤ً  إٔك خه  – ٔيٍ َبفهخ انمٕل

ششي٣ًؼ٤ر  أٝ ـ٤ِيرال ٣ٌٖٔ تػصدثيٙ خهػر هث٤ٗٞٗر تٗٚ ٝك٠ وتز تُٞهس  إال – األْهٛخثمبٌَٕ انغًؼٛبد ٔانًؤعغبد 

خٔلٜٞٓيٚ تُؼيثّ ٣يهلَ ضئٖ ـٍٓير  تإلؼيًتءكٜيىت  –تُيد٤ؼ٤ير  أنتشيٚؿ٤ً هث٤ٗٞٗر ٝشش٣ًؼث ٓ٘ليًنت خـ٤يً  ختنتذشٔس 

تُٔمصصر تشمثوٛث ٝتُو٤ثّ خٜث ًِٔث نػس تُضًٝيذ الشمثوٛيث ٝٓيٖ ظيْ  تإلنتي٣رٖٓ ـن تُؽٜر  تُص٢تُصهتخ٤ً تُٞهثب٤ر 

تُص٤ٜٔه٣ير تُّيثخور ُؼ٤ِٔير تًُٔتؼؼير  تإلؼيًتءتزٗييثم  كي٣٢يهلَ  إٗٔيث تُل٘ي٢ُٔوصٞن خٚ تُٔصثنيذ خٔؼ٘ثٛيث ك٤ُِ ت

تُويثٕٗٞ  أٛيهتفشِيي تُؽٔؼ٤يثز ٓيغ  أؿيًت ش٤ٜٔيهت ُِٞهيٞف ػِي٠ ٓيهٟ تشليثم  تإلنتي٣رٝتُصلص٤ش ٖٓ هدَ تُؽٜثز 

ٔثًؼُاٗ  ٘ٚ ػ٤ِٔثز تًُهثخر ٝتُصلصي٤شٖٝٓ ظْ شفه٣ه شٞه٤غ تُؽٍتء ٖٓ ػهٓٚ ك٢ ضٞء ٓث أِلًز ػٝتُصثُؿ تُؼثّ 

ْإ  إعاشائ أخاش رابنٙ ناّ اإلعاشائٚؼمات ْازا  إٌبنزؾفع ٔنكٍ ثشاشؽ ث انمٛبو اإلداسٚخنغٓبد ٚكٌٕ يٍ ؽك ا آخش

ٔؽاذِ لبئًاب ثزاراّ ؽزاٗ نإ كابٌ  اإلعاشائانشلبثاخ ٔانزفزاٛف فام ػجاشِ ثٓازا  فٙطؾٛؼ عهطزٓب انمبََٕٛخ  إػًبل

يٍ ٔػاغ ٚاذْب ػهاٗ يفابرٛؼ  اإلداسٚخيؤلزب لظذ ثّ يغشد رًكٍٛ انغٓخ  ّ إعشائلؼبئٙ فٕٓ ثطجٛؼزرُفٛز نؾكى 

ٖٝٓ ظْ كٜيٞ إؼيًتء ٓيًشدظ تيشديثط تُؼِير خيثُٔؼٍِٞ خٔيث  األْهٛخانًؤعغخ  أٔرشٕة رظشفبد انغًؼٛخ  انزٙانخهم 

ل ٔانًًزهكاابد ألياإاا ؾااجظثشصمييىٙ تُؽٜيير تإلنتي٣يير ٓييٖ إؼييًتءتز شث٤ُييٚ ُييٚ ن ٝخثُصييث٢ُ كييثٕ ه٤ييثّ تُؽٜيير تإلنتي٣يير 
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 ٔؽشيبٌ أطؾبة انؾك فٛٓب يٍ ا َزفبع ثٓب أٔ انزظشف فٛٓب دٌٔ عجت يششٔع أٔ يجشس عبئغ انًزؾفع ػهٛٓب

   ٚخشط فٙ انؾبنخ انًؼشٔػخ ػٍ فشػٍٛ :  أٔ دٌٔ أٌ ٚزجغ رنك اٖ يٍ اإلعشائاد انزٙ ثُٛٓب انمبٌَٕ

يذ ػثٓر ٝك٢ ٛىٙ تُفثُر شٌٕٞ هه لثُلس أـٌثّ إٔ شٌٕٞ ؼٜر تإلنتيذ هه أضًٔز ٓصثنيذ ٛىٙ تألٓٞتٍ ٓصثن -1

ُْٝ شؽٍ تُٔصثنيذ إال  ٓيِوثنتُهِثش٤ً تُٔصؼثهدر ٝتُٔدثنئ تُهِصٞي٣ر تُؼثٓر تُص٢ ـظًز تُٔصثنيذ تُؼثٓر ـظًت 

 .ٗصٞو تُوثٕٗٞ ٝشٌٕٞ ك٢ وتز تُٞهس هه لثُلس هضثب٢.خفٌْ 

إ٠ُ ٓؽًن ـدُ ٛيىٙ تألٓيٞتٍ شفيس ٣يهٛث  -ٔصثنيذ نٕٝ هصه تُ -أٝ إٔ شٌٕٞ ؼٜر تإلنتيذ هه تشؽٜس إيتنشٜث  -2

ٝـًٓثٕ أصفثج تُفن ك٤ٜث ٖٓ تالٗصلثع خٜث ن ٝك٢ ٛىٙ تُفثُر كإٗيٚ ٓيغ ؿ٤يثج صيهٝي ـٌيْ هضيثب٢ أٝ هيًتي ٓيٖ 

ِِير ٓمصصر خلً  تُفًتِر ػ٠ِ شِي تألٓٞتٍ ن ٣د٤س وُي تُصصًف ٖٓ ؼٜر تإلنتيذ كثههت أل١ ٓديًي أٝ ِيدح 

 هث٢ٗٞٗ ٓشًٝع.

ٗيثهث  أِٝغثُع٤ٖٔ كصٌٕٞ خ٣مصِظ خٜث تُـط  ٝتُص٢ َ تُظًٝف تالِصع٘ثب٤ر  ك٢ أٓث َ تُظًٝف تُؼثن٣ر  ك٢ٛىت  –

ؿ٤يً تٕ وُيي ٓ٘ثطيٚ شيٞتكً تُيهالبَ ٝتُويًتبٖ ن  تإلنتيذ إؼًتبٚ ُٝيٞ ُيْ ٣ٌيٖ خفٌيْ هضيثب٢ٖٓ ِثخوصٜث ٝشص٤ؿ ُؽٜر 

ظابل رهاك انغًؼٛابد ثبنكٛبَابد اإلسْبثٛاخ ٔثخبطاخ فًٛاب ٚزؼهاك ثًاذٖ ارتُوثطؼر تُص٢ شّيلً ػٜ٘يث ٗص٤ؽير تُصلصي٤ش 

ٔصجٕد لٛبو ثؼغ انًُزغجٍٛ إنٗ رهاك انغًؼٛابد ثبسركابة عاشائى لزام َٔغاف ٔراذيٛش ٔأػًابل إسْبثٛاخ رمؽماذ 

ِٝيٞتء  – ٔاصدؽًذ ثظٕسح يشٔػخ اؽذس ثبأليٍ إخمل خطٛش ٔثغطذ ػهٗ انجمد عؾبثخ عٕدائ يٍ اإلسْابة

تالِصع٘ثب٤ر ك٢ٜ ٤ُّس إال هًتيتز إنتي٣ر ٣ؽح إٔ شصمى كي٢  أٝ ًٝكٜث تُؼثن٣ر ًثٗس شِي تُصهتخ٤ً تُٞهثب٤ر شٔس ك٢ 

 ـهٝن تُويثٕٗٞ ٣ٝصؼي٤ٖ تٕ شمضيغ ًُهثخير تُوضيثء خيثُي٣ًن تُٔدثشيً ٝ ؿ٤يً تُٔدثشيً إال تٗيٚ ٝٓيٖ تُؽٜير تألليًٟ

 إهيًتيك٤ٜيث ػِي٠  إٔ ٣صًى ُِِّير تُوثبٔر ػ٠ِ تشمثو شِي تُصهتخ٤ً ٠ٛٝ شٞتؼٚ  ًٝف تِصع٘ثب٤ر نه٤وير شؼٔيَ ٣٘دـ٢

هيهيت ٓيٖ تُّيِير تُصوه٣ً٣ير تُيهتلَ ٝتُميثيغ  كي٢تُد ن ٝشوّٞ ػ٠ِ شث٤ٖٓ ِي ٓر ؼ٤ٞشيٜث  ك٢ٝـلظ تُ٘ظثّ  تألٖٓ

شوييه٣ً ٓييث ٣ؽييح ػ٤ِٜييث تشمييثوٙ ٓييٖ تُصييهتخ٤ً ٝتإلؼييًتءتز شمصِييق كيي٢ ٓييهتٛث  ٣ّٝيئؿ ُٜييث خييثُصفًى خف٣ًيير ٝتِييؼر 

 –تُص٢ شصٔصغ خٜث ؼٜر تإلنتيذ كي٢ تُظيًٝف تُؼثن٣ير ٝتُٔتُٞكير  ٝٝؼٞج خّظ تًُهثخر ػ٤ِٜث ن ػٖ تُِّير تُصوه٣ً٣ر

٣٘دـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ تألؼًتء تُى١ تشمىشٚ تُِّير تُوثبٔير كي٢  يَ ـثُير تُضيًٝيذ لثضيؼث ُِويثٕٗٞ تُيى١  ٔفٗ انًمبثم

شٌلَ خٞضغ أـٌثٓٚ ٝتٕ ٣ٌٕٞ إؼًتبٚ ػ٠ِ ٓوصض٠ ٛيىٙ تألصيٍٞ ٝتألـٌيثّ ٝكي٠ ٗييثم تُفيهٝن ٝتُضيٞتخظ ٝإال 

 – ٣صْ تشمثوٙ تُصهتخ٤ً ٝتإلؼًتءتز ٓؽثٌٝت ُٜىٙ تُفهٝن ػٔ  ٓمثُلث ُِوثٕٗٞ ٓٔث ش٘دّظ ػ٤ِٜث يهثخر تُوضثء ًثٕ ٓث

 ٝشِي تُوثػهذ 

ًيثٕ تألصيَ ك٤ٜيث ٛيٞ  ٓؽثٍ ش٘ظي٤ْ تُفويٞمن ٝإٕ ك٢تُٔشًع  ًٚهكٓب انزٙانغهطخ ٔيٍ َبؽٛخ أخشٖ فبٌ كبَذ  –

 تُصي٢ ٛي٢ٖٓ صٞي تُؼهٝتٕ تُٔفصٔيَ ػ٤ِٜيثن  ي ُصٕٞ ٛىٙ تُفوٞمهه ٣لًضٜث تُهِصٞ تُص٢إط هٜثن إال إٔ تُو٤ٞن 

ك٤ٜث ٛثنٓثً ُِفوٞم تُص٠ ٣ٌلِٜث تُهِصٞين أٝ ٓيظًتً ك٠  تُصش٣ًؼ٢تُص٘ظ٤ْ  ال٣ؽٌٞ إٔ ٣صهتلَ تُص٢شد٤ٖ شمّٞ تُهتبًذ 

٣ٌيٕٞ ش٘ظي٤ْ ٛيىت  الل ُٜيثن ٝ ٣ص٘لُ تُفن إال ٖٓ خٔث ٣٘ثٍ ٜٓ٘ث ٖٝٓ ظْ شٔعَ ٛىٙ تُهتبًذ ٓؽثالً ـ٣ٞ٤ثً ال ٓفصٞتٛث

تُمثيؼ٤رن ٤ٌُٕٞ تهصفثٜٓث ٓؽثٗديث ُص٘ظ٤ٔيٚن ٝػيهٝتٗث ػ٤ِيٚ  تُفن ٌٓٔ٘ثً ٖٓ ٌت٣ٝر نِصٞي٣ر إال ك٤ٔث ٝيتء ـهٝنٛث

ٗظيْ خٜيث تُٔشيًع ٓٞضيٞػث  تُصي٢ًيىُي ال٣ؽيٌٞ إٔ ش٘لصيَ تُ٘صيٞو تُوث٤ٗٞٗير • ٙأنليَ إُي٠ ٓصيثنيشٚ أٝ شو٤٤يه

 •تػصدثيٛيث ٓصيِفر ػثٓير ُٜيث إلشدثعصٞو ٓهل ً إ٤ُٜثن ٝٓٞطةثً أٛهتكٜثن خَ ٣ؽح إٔ شٌٕٞ ٛىٙ تُ٘ ٓفهنتً ػٖ

appropriate means to justifiable ends  ْ٣صيهي ػيٖ كيًتؽن ٝال ال ششي٣ًؼ٢ٝٓيًن وُيين إٔ ًيَ ش٘ظي٤ 

 تُصي٢ٝشؼٌيُ ٓشيًٝػ٤صٜث إطيثيتً ُِٔصيِفر تُؼثٓير  أؿًت  خؼ٤ٜ٘ث ٣صٞلثٛيثن إٗلثوخَ ًٓٓثٙ • ٣ؼصدً ٓوصٞنتً ُىتشٚ

ٝـ٤ط إٕ ٓث ٗص ػ٤ِٚ تُهِصٞي ٖٓ • خثػصدثيٙ أنتذ شفو٤وٜثن ٝط٣ًن تُٞصٍٞ إ٤ُٜث ًع ػ٤ِٜث ٛىت تُص٘ظ٤ْأهثّ تُٔش

ٗص ػ٤ِٜثن هه نٍ ػ٠ِ  تُص٢تُفهٝن  ك٢ه٤ثّ ٗظثّ تُفٌْ ػ٠ِ أِثَ ن٣ٔٞهًتط٠ن ٝٓدثشًذ تُشؼح ُفوٞم ت٤ُّثنذ 

تُهُٝير تُوث٤ٗٞٗير ػ٤ِٜيثن ٝ  ك٢شّٔٞ  تُص٢ر تُوثػهذ تُوث٤ٗٞٗ ٓؽثٍ ـوٞم تُٔٞتط٤ٖ٘ ٝـ٣ًثشْٜن كإٕ ٓضٕٔٞ ك٢أٗٚ 

ٝتِيصوً  ٓؽصٔؼثشٜيثن كي٢تُيهٍٝ تُه٣ٔوًتط٤ير خيثطًتن  أُصٍٓصٜيث تُص٣٢صفهن ػ٠ِ ضٞء ّٓص٣ٞثشٜث  خٜثن إٗٔث ٢ٛشصو٤ه 

خٜث ٓلصيً  أُٝي٠ ُص٤ًٞيه لضيٞػٜث  تُؼَٔ ك٤ٔث خ٤ٜ٘ث ػ٠ِ تٗصٜثؼٜث ك٠ ٓمصِق ٓظثًٛ ًِِٜٞثن خثػصدثي إٔ تُصو٤ه

ٝٝكويثً ُٔؼيث٤٣ً شيد٤وٜيث -تُصّي٤ِْ خٜيث كي٠ تُيهٍٝ تُه٣ٔوًتط٤ير  ٣ؼصديً تُصي٢ٔث ال إل ٍ ك٤ٚ خصِي تُفوٞم ُِوثٕٗٞ ن ٝخ

٣ؼييَ  ال شوصضي٤ٜث تُضيًٝيذن ٝخٔيث تُصي٢إهًتيٛث ُضٔثٗثشٜثن ٍُٜٝٗٝث خثُو٤ٞن ػ٤ِٜث إ٠ُ تُفيهٝن  ٓؼدًتً ػٖ -ُه٣ٜث

٣ٝ٘يهيغ • تُٔصثُؿ تًُٔشديير خٜيث  ٓؽثٍ إشدثع ك٢يٛث ن إٗلثوتً ُلؼث٤ُصٜثن ٝتِص٤لثًء ُهٝ essential core ؼًٞٛٛث
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 ّٓصوِرٓفثًٔر ػ٤ِ٘ر ٝٓ٘صلرن شوّٞ ػ٤ِٜث ٓفٌٔر  ك٢شفصٜث إٔ ٣ٌٕٞ ٌَُ شمص ـن ٌٓصَٔ ٝٓصٌثكا ٓغ ؿ٤ًٙن 

شِصٍٜٓث تألْٓ تُٔصفضيًذ  تُص٢ٝتُصٍتٓثشٚ تُٔه٤ٗرن خٔث ٣ؼٌُ تُٔوث٤٣ُ تُٔؼثصًذ  ٓفث٣هذن شص٠ُٞ تُلصَ ك٠ ـوٞهٚ

 صيٕٞ تألٓيٖ كي٢إػ ء ٖٓ ؼٜصٚ ُهٝي ت٤ٌُِٔر تُمثصيرن ٝش٤ًٞيهتً إلِيٜثٜٓث -تُهِصٞي ٝـ٤ط إٕ• ثشٜثن ش٘ظ٤ٔ ك٠

٣ؽيٍ تُّٔيثَ خٜيث إال ػِي٠  ُٝيْ -ٝط٤٘يثً ًيثٕ أّ أؼ٘د٤يثً  -ـٔث٣صٜيث ٌُيَ كيًن  34ٝ  32ًلَ خثُٔيثنش٤ٖ  - تالؼصٔثػ٢

إُيي٠ ؼٜييه  -كيي٠ تألػييْ ٓييٖ تألـييٞتٍ  - خثػصدثيٛييث ػثبييهذ ٣وصضيي٤ٜث ش٘ظ٤ٜٔييثن تُصيي٢ِييد٤َ تالِييصع٘ثءن ٝكيي٠ تُفييهٝن 

ٝتُؼيًم ٝتُٔيثٍن ٝـيًو خثُؼٔيَ تُٔصٞتصيَ ػِي٠ إٗٔثبٜيثن ٝأـثطٜيث خٔيث هيهيٙ  صيثـدٜثن خيىٍ ٓيٖ أؼِٜيث تُٞهيس

ل ُٜث إيتنذ تإلهيهتّن ٛثؼؼيثً  ُصٜٞٗثن ٓؼدهتً خٜث تُي٣ًن إ٠ُ تُصوهّن ًثك ً ُِص٤ٔ٘ر أْٛ أنٝتشٜثن ٓفووثً ٖٓ ضًٝي٣ثً 

ً٘لٜث إ٠ُ ٣ٞٓٚ ٝؿهٙن ٤ٜٓٔ٘يثً ػ٤ِٜيث ٤ُميصص نٕٝ  ك٢ٓئة٘ثً  أكضَ ُف٣ًر تاللص٤ثي ٝتُصو٣ًًن إ٤ُٜث ُصٞكً  ًٝكثً 

 شتٜٗث لصي٤ْ ُي٤ُ خ٤يهٙ ِي٘ه ٗثهيَ ك٣٢٘ثؼٍ ِِيصٚ  ِٝٓفوثشٜثن ك  ٣ًنٙ ػٜ٘ث ٓؼصهن ٝال ؿ٤ًٙ خعٔثيٛث ٝٓ٘صؽثشٜث

أنتء نٝيٛيثن ٝشو٤ٜيث  شؼ٤ٜ٘يث ػِي٠ ُصي٢تُٜثن ٤ُؼصصْ خٜث ٖٓ نٕٝ ت٥ل٣ًٖن ٤ُِٝصُٔ ٓيٖ تُهِيصٞي ِٝيثبَ ـٔث٣صٜيث 

إٔ ٣٘ييثٍ تُٔشييًع ٓييٖ  خثُصييث٣٢ُؼييه ؼييثبٍتً  ُٝييْ• شؼييً  تألؿ٤ييثي ُٜييث ِييٞتء خ٘وضييٜث أٝ خثٗصوثصييٜث ٓييٖ أطًتكٜييث 

ٓيٖ ُٞتٌٜٓيثن ٝال إٔ ٣لصيِٜث ػيٖ أؼٍتبٜيث أٝ ٣يهًٓ أصيِٜثن أٝ  ػ٘ثصًٛثن ٝال إٔ ٣ـ٤ً ٖٓ طد٤ؼصٜثن أٝ ٣ؽًنٛيث

 ٝنٕٝ وُي شلوه ت٤ٌُِٔر• صلًع ػٜ٘ث ك٠ ؿ٤ً ضًٝيذ شوصض٤ٜث ٝ ٤لصٜث تالؼصٔثػ٤ر ش تُص٢ ٣و٤ه ٖٓ ٓدثشًذ تُفوٞم

ٝخوهي تشّثع هثػهذ • ٓصثنيشٜث  ضٔثٗثشٜث تُؽ٣ًٛٞرن ٣ٌٕٝٞ تُؼهٝتٕ ػ٤ِٜث ؿصدثًن ٝتكصةثشثً ػ٠ِ ٤ًثٜٗث أنلَ إ٠ُ

و٤ٓٞر تُص٠ ال٣ؽيٌٞ إٛيهتيٛثن أٝ ًٜٗتً ٣صهكن خٔصثني تُعًٝذ تُ ت٤ٌُِٔر شصؼهن يٝتكهٛثن ٝشص٘ٞع تِصمهتٓثشٜثن ُصشٌَ

تُٔويًيذ ػ٤ِٜيثن  ش٘ظ٤ٜٔيث خٔيث ٣ميَ خيثُصٞتٌٕ خي٤ٖ ٗييثم ـويٞم ت٤ٌُِٔير خؼعًشٜث شده٣هتً ُو٤ٔصٜثن ٝال تُصل٣ًظ ك٤ٜث أٝ

إطثي تُي٘ظْ تُٞضيؼ٤ر  ك٢-وُي إٔ ت٤ٌُِٔر  • ٝضًٝيذ شو٤٤هٛث ٗت٣ث خٜث ػٖ تالٗصٜثٌن أٝ تإلضًتي خفوٞم ت٥ل٣ًٖ

ُٝي٤ُ ُٜيث ٓيٖ •  تُصش٣ًؼ٢ػص٤ر ػ٠ِ تُص٘ظ٤ْ  ٢ٛشؼه ـوث ٓيِوثًن ٝال  ُْ -لًن٣ر ٝشهلَ تُهُٝرتُص٠ شٍتٝغ خ٤ٖ تُ

• تالؼصٔثػ٤ر  شصيِدٜث ٝ ٤لصٜث تُص٢ٖٝٓ ظْ ِثؽ شف٤ِٜٔث خثُو٤ٞن • تالٗصلثع تُٔشًٝع خؼ٘ثصًٛث  تُفٔث٣ر ٓث ٣ؽثٌٝ

طد٤ؼيير تألٓييٞتٍ ٓفييَ ت٤ٌُِٔييرن  ٤ٜييثشلييً  ٗلّييٜث شفٌٔييثًن خييَ شِٔ ٣صفييهن ٗيثهٜييث ٓييٖ كييًتؽن ٝال ٝٛيي٠ ٝ ٤ليير ال

ٓؼي٤ٖن كي٠ خ٤ةير خيىتشٜث ُٜيث شٞؼٜثشٜيث  تؼصٔيثػ٢ يصيهٛث ػ٤ِٜيثن ٓفيهنذ ػِي٠ ضيٞء ٝتهيغ ٣٘دـي٢ تُص٢ٝتألؿًت  

٣لًضيٜث تُهِيصٞي ػِي٠ ـين ت٤ٌُِٔيرن ُِفيه ٓيٖ إط هٜيثن ال شؼصديً ٓوصيٞنذ  تُصي٢ٝٓوٞٓثشٜثن ٝخًٔتػثذ إٔ تُو٤يٞن 

 ٔثػر ؿث٣صٜث ل٤ً تُلًن ٝتُؽ ُىتشٜثن خَ

انطجٛؼٛاٍٛ  ػهٗ أيٕال األشخبص انزؾفعػهٗ  -إؽبس انُضاع انشاٍْ فٙ- رمٕو انزٙانٕالؼخ  فئٌ يضم ْزِٔيٍ صى 

رؼزجااش كاازنك "إ  ثاابفزشاع يشااشٔػٛخ ػُبطااشْب    انزااٙانمبََٕٛااخ  ركاإٍٚ انًشاكااض فااٙٔيًزهكاابرٓى ،   رااذخم 

أ٣ٜٔيثن  ٣ُضي٤لٜث إُي٠ ٣ًًٍٖ هث٤٤ٖٗٞٗن وُي إٔ تٗؼيهتٜٓث الإٔ ٣ّصو٤ْ خٜث تُصدث٣ٖ خ٤ٖ ٓ خثُصث٢ُ ٣صصٞي ٝال• عًٛؼبً"

إلِدثؽ تُفٔث٣ر تُٞتؼدير ُفين  ـهنٛث تُهِصٞي تُص٣٢مٍٞ أـهتً إٔ ٣٘صوص ٖٓ تُوٞتػه تإلؼًتب٤ر ٝتُٔٞضٞػ٤ر  ٝال

ي خّيٜث تُهِصٞ تُص٢تُوٞتػه تإلؼًتب٤ر ٝتُٔٞضٞػ٤ر  : إٔ صٕٞ ت٤ٌُِٔر ٖٓ ٌت٣ٝرأٔنًٓب• ت٤ٌُِٔر ٝوُي أل٣ًٖٓ 

 انذعزٕس يؾذداً ٔفك انًمبٚٛظفٗ خؼٕع انذٔنخ نهمبٌَٕ انًُظٕص ػهّٛ  يجذأ٣٘لصَ ػٖ  ٝتُٔشًع ػ٤ِٜثن ال

أعبعاٍٛٛ ٚكفامٌ ؽمإق  انًؼًٕل ثٓب فٗ اناذٔل انذًٚمشاؽٛاخ، ٔيؼاضصاً ثبعازممل انمؼابح ٔؽظابَزٓى كؼاًبٍَٛ

كر ٓظثًٛ ٗشثطٜث خوٞتػه شؼِٞ ػ٤ِٜثن ٝشٌٕٞ ًث شصو٤ه ك٠ تُص٢ ٢ٛانًٕاؽٍُٛ ٔؽشٚبرٓى، رنك أٌ انذٔنخ انمبََٕٛخ 

أ٣يث ًيثٕ  -٣ي٣يه وُيين إٔ تُّيِير • ُص٤ٜٖٔ ػ٤ِٜث ٓفهنذ طًتبوٜث ٝٓضٔٞٗثشٜث خىتشٜث ضثخيثً ألػٔثُٜث ٝشصًكثشٜثن

٣صوِيهٛث ٤ٗثخير ػيٖ  ُْ شؼه تٓص٤ثٌتً شمص٤ثً ألـيه ٣ٔثيِيٜث شؼث٤ُيثً أٝ تِيصدهتنتًن خيَ ٣دثشيًٛث ٓيٖ -شٞؼٜٜث  ٓٞهؼٜث أٝ

ٝٓيٖ لي ٍ تُصٍتٜٓيث  -خ٤٘يثٕ تُيهٍٝ ؼ٤ٔؼٜيث  إٔ ٣ويّٞ خثُصيث٢ُثػر ُٝصثُفٜثن ٝشو٤هتً خو٤ٜٔيثن ًٝيثٕ ٓيٖ تُفيصْ تُؽٔ

 Theػ٠ِ ٓدهأ ٓشًٝػ٤ر تُِّير ُ -ُد٘ثء تُشمص٤ر تُٔصٌثِٓر ُٔٞتط٤ٜ٘ث  خثُٔلّٜٞ تُٔؼثصً ُِه٣ٔوًتط٤رن ِٝؼ٤ٜث

principle of de jure legitimate authorityُِوييثٕٗٞ تُٔصٌييثكاتُمضييٞع  ن ٓؼييٌٍتً خٔدييهأEqual 

subjection to the rule of lawٝكين أِيُ  ن ٤ُؼٔ  ٓؼثً ًٔدهأ٣ٖ ٓصٌث٤ِٖٓ ٓصّثٗه٣ٖن ضٔثٗث ُص٘ظي٤ْ تُّيِير

تُوثػهذ تُوث٤ٗٞٗر ٓفيٞيتً ٌُيَ ػٔيَن  ش٤َٔ خٔٔثيِصٜث ػهٝتٗثًن ُصظَ شمًغ خٜث ػٖ أٛهتكٜث تٗفًتكثن ٝال ٓفهنذن ال

ٝألٕ تُهُٝير تُوث٤ٗٞٗير نٕٝ • ٣٘يثٍ ٜٓ٘يثن ٝيتنػيث ضيه تُؼيهٝتٕ  ال٣ؽيٌٞ ألـيه إٔ تُصي٢ًذ ٝإطثيت ٣د٤ٖ ـيهٝن تُيهتب

 تُضٔثٗر تأل٤ُٝر ٝتُٔدهب٤يرن ُصيٕٞ تُفويٞم -ٖٝٓ ل ٍ ٗظٜٔث  -ٌَُ ٓٞتطٖ ك٠ ً٘لٜث  ٣صٞتكً تُص٢ ٢ٛؿ٤ًٛثن 

ُٝيٞ ًيثٕ ٓيٖ ـًٓيٞت  ثنـويٞم ٣ّيصوِٕٞ خٜيوثٕٗٞن ك  شمصص كةر ٓٔيٖ ٣ٌِٔيٕٞ ًلِٜث تُهِصٞي ٝتُ تُص٢ٝتُف٣ًثز 
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أِثَ ُِؼهٍن ٝٛٞ أنلَ إ٠ُ ؼًٞٛ تُف٣ًيرن ٝأًليَ  : إٔ ٓدهأ تُّٔثٝتذ أٓثّ تُوثٕٗٞنصبًَٛٓب• ٜٓ٘ث ٣ّثْٜٝٝٗ ك٤ٜث 

إٔ ٣ٌيٕٞ ٓ٘ي٣ٞيث ػِي٠ شوّي٤ْ أٝ  ششي٣ًؼ٢ًيَ ش٘ظي٤ْ  ك٢تُوٍٞ ختٕ تألصَ  ُٝةٖ ؼثٌ• تالؼصٔثػ٢إليِثء تُّ ّ 

٣ٔ٘فٜيث ُلةير نٕٝ  تُصي٣٢ِو٤ٜث ػ٠ِ تُدؼضن أٝ تٍُٔت٣يث  تُص٢ ٍ تألػدثء أٝ ش٤٤ٍٔ ٖٓ ل Classification شص٤٘ق

ٗظييْ خٜييث  تُصيي٢ش٘لصييَ تُ٘صييٞو تُوث٤ٗٞٗيير  ؿ٤ًٛييث إ إال إٔ تشلييثم ٛييىت تُص٘ظيي٤ْ ٓييغ أـٌييثّ تُهِييصٞين ٣لصييً  أال

٤ُ شٞلثٛيثن خثُِٞيثبَ إ٤ُٜيثن ٓ٘يو٤يثن ُٝي تُصي٢تألؿيًت   تُٔشًع ٓٞضٞػث ٓفهنتن ػيٖ أٛيهتكٜثن ٤ٌُيٕٞ تشصيثٍ

 •٣وّٞ ػ٤ِٜث تُص٤٤ٍٔ تُٔدًي نِصٞي٣ث تُص٢تُٔٞضٞػ٤ر  ٝت٤ٛث أٝ ٝتٛ٘ثن خٔث ٣مَ خثألُِ

قعسعمددخ  عندد عغ خاددغ قدد   س  سعهددمسو سهج ددم  سأللعسق ددخ ر دد ا له ددخ  ددخو سه خيددغ  ددو  ومنن حيٌننإحكنننهحبتطبٌننق

رخب لسهتدام  لو سو اعع  و اعلع سهج يهم سه عىهم ه يخ  هو يخه  138سه  يلو اهد  رض اخ سهرحفظ ى   ى   

ل لو سو رتدرا ض  لجيدخغ  سألم هدماص ى ه خ قخالو سهج يهخغ لسه ؤتتدخغ  سهر سه خالاهم  س جعسصسغرعسى  

سه داظا  سه دخالو ألح دخاسهج يهدخغ سه درحفظ ى ه دخ  غ  يخهفدمى  هخغ سهعقخيم ه لقلف ى د   د  إجعسص  خ  خ ا  

 رددهو سهردد  ر خعتدد خ  ددن  ددو ل سعة سهرضددخ و سالجر ددخى  حهددث ساددد ادد  إ ددخع س  ددعسف لسهعقخيددم سه ح  هي   ددخ

ل د هعهخغ سه دئلو سالجر خىهدم ى د   خادم ل دخئق ل  ريدخغ لتدجالغ سهج يهدخغ سألم هدم ل د س  ه ساهخر دخ إهدعس س 

ل نعلاخ لا خ ه نالحهخغ سهر  هرهح خ سه خالو سه   لع ه  ه سهج م س  سعهم لسهتخهف يهخا خ ا   يال سهع  سه   ا 

رريي دخ ادعلع سهج يهدم  سهرد  لهدم  دو سغ يهدخو عل إادخ ة ي ؤسيد ة سهدل سعة عل سغ  دو سه د هعهخغ سه يرندم  و سه

سه عىهم سه رحفظ ى ه خ ه  ه سهفعلع ىو  يخهفخغ لقيغ  ا خ رري ق ير     ىا  خه  عل رلجدد إافدخق  دخه  ةهدع 

 ل هدم عل  جدخهس إ سعر دخ ه يخهفدم   علع عل عو ه لو ق    ب ا  م ه سهج يهدم تدحب سغ قدعسع هج يهخر دخ سهي

سه خالو عل ألاظ ر خ سألتختهم عل عو ه لو ق  لجد ه  ه سهفعلع  الحظخغ ى د  عى خه دخ را دلت ى د   يدلغ عو 

(  دو قدخالو سهج يهدخغ 11ح ه م عةعسض خ م  ستر  سف سل   خعتم ا خ   و سألا  م سه حظدلعة اد  سه دخ ة )

  ددم يإا ددخص عل سالاضدد خا إهدد  ج يهددخغ تددعهم عل ر ددلهو تددعسهخ عل تددخهف سهدد  ع لينددفم يخنددم سألا دد م سه ري

ر  هالغ ىت عهم عل  سغ  خيو ىت عت سل   خعتم سهتهختم يخغ لجد عل  يخهفم سهاظخا سهيخا ي دخ هيدن يدخأل و 

(  و قخالو سهج يهخغ لسه ؤتتخغ سألم هم عقدا 42سه ل   لرترحق ي خ رلقهو سح  سهج سصسغ سهلسع ة ا  سه خ ة )

لسو ع  سأل خام سهفاهدم ه جادم سه ياهدم يرافهد  ح دا  ح  دم سه دخمعة هأل دلع سه تدريج م تدخهف  " . 2002هتام  84

سهرالهد و يختراخ  قعسع سهرحفظ ى   اعلع سهج يهم سه عىهم ى    خ لع   و ق خع سأل دو سهدل ا   دو رحعهدخغ 

يلسو سه تد  هو لسو عىضدخص  جدخهس مد ه رض اغ  خ هفه  قهخا م ه سهج يهخغ ي يخ عة عا  م هنخهح ج خىم س 

سهج يهخغ ما  و سه ار هو إه  سهج خىدم سه حظدلع ا دنر خ و لإ  هدا هندخحيد إعادخق  حخضدع ج دو سالتدر الالغ 

يخهرحعهخغ سه  يرم هج هو س جعسصسغ سهر  قخا ي خ لقغ سريخ  س جعسصسغ ل  خو حنله خ ل دو  دا تدؤسه ا حرد  

خير دخ ى ه دخ هر حهند خ لسهرن د   دو ستريالند خ ه ارهجدم سهرد  سار دغ إهه دخ ر لو رحدغ اظدع سه ح  دم هريتد  عق

سهج خغ سأل اهم لحر  ر لو عهضخ ع خا سهينلا سهر  ر    ى ه ا م ه سهرحعهخغ هراخض لو اه خ رح ه خ اه خ  حق 

م سه دعىهم سه اخع و   خ ه لو  يدد سهدع  سه د  لع لقد  لع   ي  دخب ل ج دال اهدد يهدخو لجدد سار دخص ادعلع سهج يهد

ل  ت  تخم م اه خ اتب إه  م ه سهج خىم  دو  – خههخ  خو سا ةهع  هك  –هج خىم سأليلسو لالع ا خ  خ  ي خ 

سر خ خغ ل لو رح ه  لقخئو  حد  ة ل   لتدم مدل ع  جدخص قخندعس ىدو حد  سه فخهدم ه ريلهدن ى هدد ي فدع ه  د ههن 

س يلسو سه ت  هو و الته خ عو ع  سأل خام سهفاهدم هدا    يخغ ىالقم اعلع سهج يهم سه عىهم سه رحفظ ى ه خ يراظها

ه ع إه    م رح ه خغ جاخئهدم قخئ دم عل  ار هدم ي دنو سر خ دخغ لج دغ ألىضدخص  جدخهس إ سعسغ ادعلع سهج يهدم 

  خ ها ه ع إه  قهخا سه جام ي يخ عة رح ه دخغ رن د غ سه عىهم هيالقر ا عل ه لا ا  و راظها س يلسو سه ت  هو و 

نحم سهرحعهخغ ليي  ستر ىخص       سهفدعلع عل   خرير دخ هتد خع لج دم اظعمدخ لع مدخ ى د   دخ اتدب  اه خ  و

قد  ند ع  إهه خ  دو سر خ دخغ قيدن سهدرحفظ ى د  ع لسه دخ و لى هدد هيدهو   دخ ر د ا ج يهدم عو سه دعسع سه  يدلو اهدد

(  دو 42لا دخ ه  دخ ة ) ى د  سيرندخص ل هدع سهرضدخ و سالجر دخى  سهتد  م سه يرندم هري هدد يخه يخهفم ه  دخالو

سهرحفظ ى د  ادعلع سهج يهدم سه دعىهم  خههدخ  ل  هكو  2002هتام  84قخالو سهج يهخغ لسه ؤتتخغ سألم هم عقا 

رد سه خ ة سه اله ىا خ هل هع سهرضخ و سالجر خى   و ج سصسغ لإجعسصسغ ه غ سعر دخب  لإ سعهخ ى   ةهع  خ ح 

ل  خ ريدعج يدد ىدو عاظ ر دخ سألتختدهم و لسو سه دعسع سه  يدلو اهدد سغ  و سهج يهخغ سألم هم  خ هيخهف سه خالو ع

ل ددو اخحهددم  خاهددم لى دد   ددخ   ددف ىاددد عهضددخ ظددخمع سأللعسق ال هيدد   خاهددخ  ندد سعه ي ددخ هرضدد و ر ههدد س هحددق 
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يددخهرحفظ ى دد  اددعلع سهج يهددم سه ددعىهم  خههددخ لإ سعهددخ  – ح ددهو  تددرلعههو  –سالجر ددخع ل تختددخ يحددق سه   هددم 

 جدع  قخهدد سهرحعهدخغ  لو لجدل   فع سر دخ ل لو  ى  دخ ين هدم عيدعغ رتدخا مخ رجيدن  دو سه ددعسع  التدراخ ه إهد 

ال رتدر ها ي دخ ع هدم ق يهدم   د ال ىد لساخ ى د     هدم اددعلع  سهرد سه  يدلو اهدد هدا هتدرا  تدلغ ى د  سه دي خغ 

فخع ي دخ ى د  سهلجدد سه  دعع سهج يهم سه عىهم سه رحفظ ى ه خ يري ه د ستري خه خ  و سهفعلع  خه ر خ ل و  ا سالار

السٌملحأ ح ج كمكتحكمتيفظحوك حالنتحمستسلغاحفىحظلحتعلانمح و سه خالو  و   يناظ ر خ سألتختهم ييهع   رض

م حتا حاوكع حكممش وعٌاحتج حفٌهحمجلمهلحكمطبٌعًحوكممنلخحكمذيحتز ه حفٌهح،حبيسنبل حأ حثو تٌ حعلىحكمبال ح

لحكألسلسنًحفنًحكمتيٌٌن ح،حومنوحعلنىحيسنلمحم مىحتيقٌقحهن فهحٌلومىحتسعلحكألمفًحمطلعحسنوكتهحلالنتتٌ حكمثو 

 الحأننهحوان حكسنتق تحملثنو ةحأوءنلعهلحوتبلنو حشنالحكمنظنل حكمسٌلسنًحمهنلحبصن و ح سنتو حسنناح-كممش وعٌاح

،حفقننن حانننل حٌتعنننٌ حأ حتينننلحاوكعننن حكممشننن وعٌاحوت سنننلحمبل وهنننلحسنننٌملحفنننًحمجنننللحكميقنننوقحكمعلمننناحح2014

مألشخلصحوكألموكلحكمخلصاحوكمتًحتعل فحكممجتمعحكم ومًحوالفاحكمش كئعحعلىحتع ٌفهلحوكمءملنلتحكألسلسٌاح

 .بيقوقحكةنسل 

وم حيٌإحكنهح ح ا حكالستعجللح،حفل حم حكممق  حفًحاءنلمحهنذاحكمميامناح"ح  حكىحمسنل حأوحكنتقنلصحمن ح

لننمحتنن ك ثحكالثننل حيننقح سننتو يحٌنطننويحبيانن حكملننزو حكمقننلنونًحعلننىحكسننتعجللحٌتعننٌ حمعننهحكالسننتجلباح مننىحط

لى   م س سه  رض  و له خ  خو سهيدخ ت  دو ظدخمع سأللعسق عو سه دعسع سه  يدلو اهدد لا دخ ه دخ   - كممت تباحعلٌه

ر  ا يهخاد ن ع  ختخ ي ن  و حق سالجر خع لحق سه   هم  ح هو  ترلعههو و يخنم حدق سه   هدم  تدر  اخ  ادو 

لسهتددام سه ح  هددم ادد  سهرنددعف ادد   خاددم ع لسه ددخ سهي خعهددم اددعلع سهج يهددم سه ددعىهم هريددخلو سهيددخ  هو يخه رددخب 

ارخئج هري ع ر سع  خ ل ا خ  خ   عه سه د ى   قهخالسه ا لهم لسهتخئ م لرج ه  حتخيخر خ سهيا هم لمل  خ هرعرب  يد 

ينفرد لها رجحد ه سهج دم س  سعهدم   دخ هتدييد رج هد  ع دلسن ادعلع سهج يهدم  دو جي  دخ ةهدع قدخ عة ى د  رح دن 

ف ل نددخعهف لاف ددخغ سه تددرح هو  ددو سأل فددخن سألهرددخا سهدد هو رنددعف ه ددا إىخاددخغ  دد عهم هاف ددر ا ل دد س ر ددخهه

سألعس ن لع  خغ سألهرخا لسه ترفه هو  و سهيالج سه جخا  و ل  هك  خ هتييد سه عسع سه  يلو اهد  و ا   سه  م  و 

يهعهدم ي دخ هدؤ ت إهد  رد سىهخغ تد يهم جخاب سه ريعىهو هفعلع سهج يهم سه عىهم سه سىا سهعئهت  ه   دعلىخغ سه

ى   سه ترفه هو يخنم  و  عس   سأل فخن سه يرتعهو ل عس   سهيتدهن سه  دلت ل عس د  سأللعسا ل ع د  ىدالج 

سهحعلق ل  خعهو رهتهع  لسج سهفرهخغ سههره خغ ......... سهخ  و سه  خعهو سهيهعهم سهر  رتيب سه عسع سه  يلو 

ر خي خ  اضال ىو رن هع علسرب  لظف  سهفعلع ي خ هي    يد  و السغ لري ص اهد ييهع ه رض  قخالا  ا  سع

  يد سه ح  م إه  رلساع ع و سالتريجخن .

سأل ع سه ت اعغ  يد لقدف رافهد  و  فىحكمق ك حكممطعو حفٌهحوم حيٌإحكنهحوا حتوكف ح انًحكمج ٌاحوكالستعجلل

و سهحظع سه فعلض ى   اعلع سهج يهم سه عىهم ا   و  خ هرعرب ى هد  و ع خع سين خ عاسه عسع سه  يلو اهد 

 سهرنعف ا  ع لسه خ سهي خعهم لسه ا لهم لسهتخئ م سهيا هم لةهعمخ.

ٝإو وٛح تُفٌْ تُٔيؼٕٞ ك٤ٚ ألىت خٜيىت تُّٔيِي كثٗيٚ ٣ٌيٕٞ هيه صيثنف صيف٤ؿ ـٌيْ تُويثٕٗٞ ٣ٝـيهٝ تُيؼيٖ ػ٤ِيٚ 

 ٓلصوهت ُّ٘هٙ تُوث٢ٗٞٗ تُصف٤ؿ.

حم كفعلتح270مص وفلتهحعمالحبيا حكممل ةحكمطلع ح حكمطع حٌلزح فضوم حيٌإح  ح 

حفلهذاحكألسبلم

حكممص وفلتحٌ كمطلعنحكمطع حشاالحو فءهحموءوعلحو مزك حبقبولح-ن ىحكميا :

حكممق  :ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححمفوضحكم وماحح
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