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 هغلظ الذّلخ

 ُ٘ئخ هفْػٖ الذّلخ

 دائشح رْح٘ذ الوجبدا –الوحكوخ اإلداسٗخ العل٘ب 

 .عق 50لغٌخ  1196رمشٗش هفْػٖ الذّلخ فٖ الطعي سلن 

 الومبم هي

 ثحَذ عذذ ثىعضٝض صّ٘ٚ

 ػـــــــــــــذ
 ) دقفضٔ(          سةٞظ ثىجَٖ٘سٝز  -1

 ) دقفضٔ(           ٗصٝش ثىعذه  -2

 ) دقفضٔ(         قنجٝج ثىذٗىز  سةٞظ ٕٞتز -3

 اإلعــــــــــشاءاد

أقجً ثىطجعِ هعْٔ ثىَجعو ٗرىل دئٝذثع صقشٝش ثىطعِ قيٌ مضجح ثىَحنَز  4/11/2003ثّٔ فٜ ًٝ٘ ثىغالعجء ثىَ٘ثفق 

طعُ٘ فٞٔ هجىذج فٞٔ ثىحنٌ دقذ٘ه ثىطعِ ؽنال ٗد٘قف صْفٞز ٗإىغجء ثىقشثس ثىَ –ثىغجّٞز(  –ثإلدثسٝز ثىعيٞج ) ثىذثةشر 

فتز )ح( ٍع ٍج ٝضشصخ عيٚ رىل ٍِ أعجس ٗإىضثً  –فَٞج صنَْٔ ٍِ صخطٞٔ فٜ ثىضشقٞز إىٚ ٗظٞفز ٍغضؾجس ٍغجعذ 

 ثىجٖز ثإلدثسٝز ثىَقشٗفجس .

 فررٜقررذ ّؾررش دجىجشٝررذر ثىشعررَٞز  2003ىغررْز  208سقررٌ  ثىجَٖرر٘سٛثىقررشثس  أُ ّرلككع ىلككٔ عككٌذ هككي المككْ ....  

 ثألقرذًفترز )ح( درجىش ٌ ٍرِ صشقٞرز صٍالةرٔ  –شقٞرز ىذسةرز ٍغضؾرجس ٍغرجعذ ثىض فٍٜضنَْج صخطٞز  14/8/2003

 14/9/2003دضرجسٝ   1384دجىقشثس ثىَطعُ٘ فٞٔ ٗثّرٔ قرذ صميرٌ ٍرِ ثىقرشثس ثىَطعرُ٘ فٞرٔ صحرش سقرٌ  ٗثألحذط

ّٗعٚ ثىطجعِ عيٚ ثىقشثس ثىَطعُ٘ فٞٔ ٍخجىفز ثىقجُّ٘ ٗإعرجءر  19/10/2003ٗسفل صمئَ ٍ٘م٘عج دضجسٝ  

ه ثىغيطز ألّٔ حقرو عيرٚ صقرذٝش فر٘م ثىَض٘عرو فرٜ ثىغرْز ثىغرجدقز ىقرذٗس ثىقرشثس ثىطعرِٞ ٗثّرٔ ع٘قرخ ثعضعَج

ٍررِ ٍجيررظ ص دٝررخ أعنررجء ٕٞتررز قنررجٝج ثىذٗىررز ٗأقررجً عررِ رىررل ثىطعررِ سقررٌ  15/7/2002دعق٘دررز ثىيررً٘ دضررجسٝ  

ِ ، ٍِٗ عٌ فال قنش ثىَحنَز دشفل ثىطع 26/2/2011م.عيٞج دطيخ إىغجء ثىعق٘دز ٗدضجسٝ  48ىغْز  13712

 ٝج٘ص ىيجٖز ثإلدثسٝز دجُ صضخطجٓ فٜ ثىضشقٞز ىضيل ثىذسةز .

جك٘مي ثوحبػككش  هْػكْع الضبً٘ككخ الكذائشح ركذاّ  ًرككش الطعكي  هككبم الوحكوكخ اإلداسٗكخ الع ل٘ككب  ٗقرذ  ىلكٔ الٌحككْ الو 

 54)ىَرجدر ث ثىذثةشر ثىَْق٘ؿ عيٖٞج فرٜإحجىز ثىطعِ إىٚ  :"سس ثىَحنَزقش   27/12/2014ٗدجيغز  الغلغبد 

َ نجفز 1972ىغْز  (47)سقٌ ثىقجدس دجىقجُّ٘ ٍجيظ ثىذٗىز  قجُّ٘( ٍِ ث  سنش  ٍ    ىغْز (136)دجىقجُّ٘ سقٌ  ٗثى

م.عيٞررج 53ىغررْز  4360فررٜ ثىطعررِ سقررٌ للعكذّ  ىككي الوجككذ  الككزٕ عككجك ّ سعككزَ دائككشح رْح٘ككذ الوجككبدا  1984

 13/6/2009دجيغز 

كن الوبدح الو شبس إلِ٘ب ٗسد ثىطعِ إىٚ دثةشر  ثىَحنَز إىٚ قشثسٕج عجىف ثىذٞجُ.ّٗفجرث  ىزىل ّضٖشفقذ ث، ّىوالً ثح 

سس ــ إر ص ؽ ش رىل عيٚ ٍيف ثىطعِ ــ صحذٝذ ةيغز  يٞج ٗثىضٜ قش  ص٘حٞذ ثىَذجدا دجىَحنَز ثإلدثسٝز ثىع 

جء   ٞٔ،دجىذثةشر إلعذثد صقشٝش دجىشثٙ ثىقجّّٜ٘ ف ثىذٗىز ٜ٘مفٕٞتز ٍىْمش ثىطعِ ٍع إحجىضٔ إىٚ  7/3/2015 ٗدْ 

 . ثىضقشٝش ثىَجعو دجىشثٙ ثىقجّّٜ٘ عيٞٔ أ عذ  

 الـــــــراى القانوني

( ٍرِ ثىقرجُّ٘ ث  سنرش  ٍ   54)ثىَرجدر  ثىَْقر٘ؿ عيٖٞرج فرٚثىَعشٗمز عيٚ ثىٖٞتز  المبًًْ٘خلخ أالوغّهي ح٘ش إى 

َ نجفز 1972ىغْز  (47)سقٌ  " ر ص٘حٞرذ ثىَذرجدا"دثةش 1984ىغْز  (136)دجىقجُّ٘ سقٌ  دؾ ُ ٍجيظ ثىذٗىز ٗثى

صحذٝذ ٍج إرث  حْ إًموب رذّس  27/2/2014 زجيغديٞج دجىَحنَز ثإلدثسٝز ثىع  ( هْػْع الضبً٘خالذائشح )صْفٞزث  ىقشثس 

مجّش عق٘دز ثىيً٘ ثىضٜ ص٘قع عيٚ عن٘ ثىٖٞتز ثىقنجةٞز ىخطج ٍغينٜ ثقضشفٔ َٝغو عذذج ٝجٞض صخطٞٔ فٚ ثىضشقٞرز 

 إىٚ ثى٘ظجةف ثالعيٜ ٍِ عذٍٔ.

العكذّ  ىكي الوجكذ  الكزٕ عكجك ّ سعكزَ دائكشح رْح٘كذ  ٖي ح٘ش إى عُْش اإلحبلخ إلٔ ُزٍ الذائشح ٌٗحظش فّه

ٗثىزٛ رٕخ إىٚ أُ ثىَؾشع ىٌ ٝشصرخ عيرٚ  13/6/2009م.عيٞج دجيغز 53ىغْز  4360فٜ ثىطعِ سقٌ الوجبدا 

ُ٘ ٗثصدٗثةرج فرٜ ثىعق٘درز ، ٗصقشٝرش عق٘دز ثىيً٘ دزثصٖج ثىضخطٜ فٜ ثىضشقٞز مر عش ىٖرج ، الُ رىرل ٝعرذ ٍخجىفرج ىيقرجّ
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ىجضثء ىٌ ْٝـ عيٞٔ ثىَؾشع ثىزٛ حقش أعذجح ثىضخطٜ فٜ ثىضشقٞز فٜ عذذِٞ ثألٗه ٕر٘ صقشٝرش ثىنفجٝرز ٗثىغرجّٜ 

 ثإلَٕجه ٗثىضققٞش فٜ أدثء ٗثةذجس ثى٘ظٞفز 

قنرجء ٕرزٓ  – ثّرٔ ٗٗفقرج ىَرج ةرشٙ عيٞرٔ إىرّٚهي ح٘ش إى ُزٍ الذائشح رشٓ العذّ  ىي الوجذ  الغبثك اعكزٌبدا 

ىؾرغو  ٗثألٕيٞرزذثسر جرٍٞرز ٍرع ثىذصحنَٖج قجعرز عجٍرز ٕٗرٚ ثالق ٕٞتز قنجٝج ثىذٗىز  أعنجءصشقٞز  أُ –ثىَحنَز 

، ٗثُ ثىَؾشع قذ ثةجص صخطٚ عن٘ ثىٖٞتز فٜ ثىضشقٞز ألعذجح أخشٙ  ٞش ٍضقيز دضقجسٝش ثىنفجءر ٗىرٌ  ثى٘ظٞفز 

ُ ٝضر٘ثفش ىيضشقٞرز ؽرشهجُ َٕرج ) ثىنفرجءر ٗثىجرذثسر( ٗال ٝحذدٕج ثىَؾشع عيٚ عذٞو ثىحقش، ٗإَّج ثٗةخ عيٚ أ

ٝقضقش ٍفًٖ٘ ثىجذثسر عيٚ مفجٝز ثىعن٘ ٗقذسصٔ ثىفْٞز ٗحغِ أدثةٔ ىعَئ ، ٗإَّج ٝضغع ىٞؾَو ٍغينٔ ٗثّنذجهٔ 

دثخررو ّطررجم عَيررٔ ٗخجسةررٔ ، دجعضذررجس ثُ ؽررغئ ألحررذٙ ٗظررجةف ثىٖٞتررز ٝفررشك عيٞررٔ أققررٚ قررذس ٍررِ ثالىضررضثً 

صٖج ٗثالٍضغجه ىضقجىٞذٕج ّمشث ىخط٘سصٖج ثىفنجةٞز ٗىنشٗسر أُ ٝضَضرع ؽرج يٖج دجىغقرز ٗثالحضرشثً دَقضنٞجس ٗثةذج

  4/7/2010علغخ  –ق.ىل٘ب 54لغٌخ  6983.  الطعي سلن ٗثُ ٝنُ٘ دَغجدز قذٗر ىغٞشٓ

صْضه  ىضٜثحنَٖج عجىف ثىذٞجُ ٝعذً مو ثعش ىيعق٘دز  فٜدثةشر ص٘حٞذ ثىَذجدا  إىٞٔ ثوب خلظذ اٙخز  ىّهي ح٘ش 

عِ ٗقجةع  ٞش رثس فئ دجىعَو ثىَْر٘ه درٔ ٗٝجعرو ٍرِ ثىنفجٝرز ثىفْٞرز ٗحرذٕج  أّٖجدعن٘ ثىٖٞتز ثىقنجةٞز هجىَج 

ثىؾخقٜ أٗ ٍج ٝقضشفرٔ ٍرِ آعرجً ، ٍٗرج  ٍغينٔ إىٚمجّش ، دُٗ ثىْمش  آٝج ثالعيٜثى٘ظجةف  إىٚعذذج مجفٞج ىيضشقٞز 

ن٘ ثىٖٞتز ثىقنجةٞز ال ْٝفل عِ عَئ ٗٝؤعش ال ٍحجىرز عرِ ٝضشدٙ فٞٔ ٍِ ةشثةٌ ، س ٌ أُ ثىَغيل ثىؾخقٜ ىع

صقشٝش مفجءصٔ ، ٍٗرج درشه ٕرزث ثىَغريل ٝرؤعش إٝججدرج ٗعريذج فرٜ إٔيٞضرٔ ثدضرذثء  فرٜ ؽرغو ثى٘ظٞفرز ، ٗثعرضَشثسث فرٜ 

ثىضشقٜ إىٚ ثىذسةجس ثىعيٚ ، عالٗر عيٚ ثّٔ ال ٝغضقٌٞ فٜ ٍٞرضثُ ثىعرذه أُ ٝغرض٘ٛ ٍرِ صحيرٚ درجألخالم ٗثىَغرو 

 ذ ّفغٔ حفجظج عيٞٔ ٍع ٍِ صشدٙ ٍغينٔ ٗعجء خيقٔ ٗةجٕ

ّهي ح٘ش  ى همطع الٌضاع فٖ الطعي الوبصل ٗذّس حْ  هذٓ اىزجبس ىمْثخ اللْم الزٖ رْلع ىلٔ ىؼْ الِ٘ئخ 

 المؼبئ٘خ لخطب هغلكٖ الزشفَ ٗوضل عججب ٗغ٘ض رخطَ٘ فٖ الزشل٘خ إلٔ الْظبئف االىلٖ هي ىذهَ.

زحذٗذ الوجذ  المبًًْٖ ٕ الشاعح فٖ هْػْع الوغألخ المبًًْ٘خ الوعشّػخ  ّلّهي ح٘ش إًَ للْطْ  إلٔ الش 

اثزذاًء رحذٗذ الطج٘عخ المبًًْ٘خ لزخطٔ ىؼْ الِ٘ئخ المؼبئ٘خ فٔ ٗزع٘مي ُزا الشأى؛  فٖالْاعت العول ثَ 

األخشٓ الوٌظْص ُل رعذ ىمْثخ لبئوخ ثزارِب  م  ًِب  صشا هي  صبس العمْثبد الزأدٗج٘خ  االىلٖللذسعخ  الزشل٘خ

 ىلِ٘ب.

فٜ ؽجُ صْمٌٞ ٕٞتز قنجٝج ثىذٗىز ٗثىَعذىز  1963ىغْز  75ٍِ ثىقشثس دقجُّ٘ سقٌ  4الوبدح  ٍِٗ حٞظ إُ 

ٝؾنو ٍجيظ أعيٚ ىيٖٞتز دشةجعز  )صْـ عيٚ ثّٔ  2002ىغْز  2ٗثىقجُّ٘ سقٌ  1986ىغْز  10دجىقجُّ٘ سقٌ 

جح ثحذٌٕ أٗ ٗة٘د ٍجّع ىذٝٔ ٝحو ٍحئ ثالقذثً فجألقذً سةٞغٖج ٗعن٘ٝز ثقذً عضز ٍِ ّ٘ثح ثىشةٞظ ٗعْذ  ٞ

ٝخضـ ٕزث ثىَجيظ دْمش مو ٍج ٝضعيق دضعِٞٞ أعنجء ثىٖٞتز ٗصشقٞضٌٖ ّٗقيٌٖ  ٗ ٍِ ّ٘ثح سةٞظ ثىٖٞتز.

 ٗأعجسصٌٖ ّٗذدٌٖ خجسػ ثىٖٞتز ٗمزىل عجةش ؽتٌّٖ٘ عيٚ ثى٘ةٔ ثىَذِٞ فٜ ٕزث ثىقجُّ٘. 

 ِٞٞ ٗثىضشقٞز دطيخ ٍِ ٗصٝش ثىعذه دْجء عيٚ ثقضشثه سةٞظ ثىٖٞتز.ٗٝنُ٘ ّمش ثىَغجةو ثىَضعيقز دجىضع

 .(ٗٝجخ أخز سأٛ ثىَجيظ فٜ ٍؾشٗعجس ثىق٘ثِّٞ ثىَضقيز دجىٖٞتز

ٝجضَع ثىَجيظ ثألعيٚ ىيٖٞتز دَقشٕج أٗ د٘صثسر ثىعذه ٍِ رثس ثىقجُّ٘ عيٚ ثّٔ )   هكشس4الوبدح  ٗ صْـ 

 ٞع ٍذثٗالصٔ عشٝز، ٗصقذس ثىقشثسثس د  يذٞز أعنجةٔ. دذع٘ر ٍِ سةٞغٔ أٗ ٍِ ٗصٝش ثىعذه، ٗصنُ٘ ةَ

 .(ٝنع ثىَجيظ ثألعيٚ ىيٖٞتز الةحز دجىق٘ثعذ ثىضٜ ٝغٞش عيٖٞج فٜ ٍذجؽشر ثخضقجفجصٔ ٗ

ٝنُ٘ ثىضعِٞٞ فٜ ٗظجةف عيٚ ثّٔ ) 1986ىغْز  10ٍِ رثس ثىقجُّ٘ ٗثىَعذىز دجىقجُّ٘ سقٌ   14الوبدح  ٗ صْـ 

 (...........................................سةجس ثىضٜ صغذقٖج ٍذجؽشر.ثىٖٞتز دطشٝق ثىضشقٞز ٍِ ثىذ

ٝنُ٘ ؽغو ٗظجةف 16عيٚ ثّٔ ) 1986ىغْز  10ٍِ رثس ثىقجُّ٘ ٗثىَعذىز دجىقجُّ٘ سقٌ   16الوبدح  ٗ صْـ 

ح ثىشةٞظ ٝعِٞ سةٞظ ثىٖٞتز ٍِ دِٞ ّ٘ث دقشثس ٍِ سةٞظ ثىجَٖ٘سٝز. ٗ دجىضشقٞزأعنجء ثىٖٞتز ع٘ثء دجىضعِٞٞ أٗ 

دعذ أخز سأٛ ثىَجيظ ثألعيٚ ىيٖٞتز. ٗٝعِٞ ّ٘ثح ثىشةٞظ ٗثى٘مالء دَ٘ثفقز ثىَجيظ ثألعيٚ ىيٖٞتز ٗدْجء عيٚ 

صشؽٞح ةَعٞز عٍَ٘ٞز خجفز صؾنو ٍِ سةٞظ ثىٖٞتز ّٗ٘ثدٔ ٗثى٘مالء، ٗال ٝنُ٘ ثّعقجدٕج فحٞحج أال دحن٘س 

 ثال يذٞز ثىَطيقز ألعنجةٖج. 

  ................................................(قز ثىَجيظ ثألعيٚ ىيٖٞتز.ٗٝعِٞ دجقٜ ثألعنجء دَ٘ثف
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عيٚ ثّٔ )إرث قذس عن٘ ثىٖٞتز  1986ىغْز  10ٍِ رثس ثىقجُّ٘ ٗثىَعذىز دجىقجُّ٘ سقٌ   18الوبدح  ٗ صْـ 

ٔ عيٚ صقشٝشِٝ دذسةز أقو ٍِ ثىَض٘عو أٗ ٍض٘عو فال صج٘ص صشقٞضٔ إىٚ ثىذسةز أٗ ثىفتز ثألعيٚ إال دعذ حق٘ى

 (.ٍضضجىِٞ فٜ عْضِٞ دذسةز ف٘م ثىَض٘عو عيٚ ثألقو

إدثسر  عيٚ ثّٔ )ٝنُ٘ دٖٞتز ثىقنجٝج 1986ىغْز  10ٍِ رثس ثىقجُّ٘ ٗثىَعذىز دجىقجُّ٘ سقٌ   24الوبدح  ٗ صْـ 

ىيضفضٞؼ ثىفْٜ صض ىف ٍِ سةٞظ فٜ دسةز ٍغضؾجس عيٚ ثألقو ٗعذد مجف ٍِ ثىَغضؾجسِٝ ٗثىَغضؾجسِٝ 

ٝنُ٘ ّذدٌٖ ىيعَو دٖزٓ ثىٖٞتز دقشثس ٍِ ٗصٝش ثىعذه دْجء عيٚ ثقضشثه سةٞظ ثىٖٞتز ىَذر عْز قجديز  عذِٝ.ٗثىَغج

ثعذ ٗٝنع ٗصٝش ثىعذه الةحز ىيضفضٞؼ ثىفْٜ دْجء عيٚ ثقضشثه سةٞظ ثىٖٞتز  ىيضجذٝذ دعذ أخز سأٛ ثىَجيظ ثألعيٚ.

  ر٘خ:اٙ خز س ٕ الوغلظ الوزكْس  ّٗكْى الزمذٗش ثئحذٓ الذسعبد 

 كفء  فْق الوزْعؾ  هزْعؾ   لل هي الوزْعؾ.

 (ٗٝجخ أُ ٝحجه سةجه ثإلدثسر عيَج  دنو ٍج ٝالحع عيٖٞج.

ٝخرضـ دض دٝرخ أعنرجء عيرٚ ثّرٔ ) 1986ىغْز  10ٍِ رثس ثىقجُّ٘ ٗثىَعذىز دجىقجُّ٘ سقٌ   24الوبدح  ٗ صْـ 

تز أٗ ٍِ ٝحو ٍحئ سةٞغرج ٗعنر٘ٝز أقرذً ٕٞتز قنجٝج ثىذٗىز دجَٞع دسةجصٌٖ ٍجيظ ص دٝخ ٝؾنو ٍِ سةٞظ ثىٖٞ

 ٗعْذ  ٞجح أحذٌٕ أٗ ٗة٘د ٍجّع ىذٝٔ ٝحو ٍحئ ثألقذً ٍِ ثىْ٘ثح عٌ ثى٘مالء . عضز ٍِ ّ٘ثح سةٞظ ثىٖٞتز 

 27ٍجيظ ثىض دٝخ ٍِ هيخ إقجٍز ثىذع٘ٙ ثىض دٝذٞز أٗ ثىْمش فٚ أٍش ثىعن٘ ٗفقج ىيَرجدر  فٜٗال ٝج٘س أُ ٝجيظ 

 ، أٗ إدذثء سأٙ ، أٗ دجعذثد ثىضقشٝش ثىَعشٗك .  شثء صحقٞق ، أٗ فحـدئة أَٖٝج فٜ، أٗ ؽجسك 

 ٗٝفقو ثىَجيظ فٚ ثىذع٘ٙ دعذ عَجع أق٘ثه ثىعن٘ ٗثالهالع عيٚ ٍج دٞذٝٔ ٍِ ٍالحمجس . 

ٗٝنُ٘ ثىطعِ فٚ ثىحنٌ ثىقجدس فٚ ثىذع٘ٙ ثىض دٝذٞز ٗفٚ هيخ ثىْمش فٚ أٍش ثىعنر٘ ، أٍرجً ثىرذثةشر ثىَخضقرز 

ٍنرشس ٍرِ ٕرزث ثىقرجُّ٘ ، ٗرىرل خراله عرضِٞ ٍٝ٘رج  ٍرِ  25ثسٝز ثىعيٞج ثىَْق٘ؿ عيٖٞج فٚ ثىَرجدر دجىَحنَز ثإلد

 صجسٝ  فذٗس ثىحنٌ " . 

( عيرٚ ثّرٔ )" صخرضـ إحرذٙ  2002ىغرْز  2ٍنشس ٍِ رثس ثىقجُّ٘) ٍنجفز دجىقجُّ٘ سقرٌ   25الوبدح  ٗ صْـ 

طيذجس ثىضٜ ٝقذٍٖج أعنجء ٕٞتز قنجٝج ثىذٗىز دئىغرجء دجىفقو فٜ ثى -دُٗ  ٞشٕج  -دٗثةش ثىَحنَز ثإلدثسٝز ثىعيٞج 

ثىقررشثسثس ثإلدثسٝررز ثىْٖجةٞررز ثىَضعيقررز دررجٙ ؽرر ُ ٍررِ ؽررتٌّٖ٘ ٍضررٚ مررجُ ٍذْررٚ ثىطيررخ عٞذررج فررٚ ثىؾررنو أٗ ٍخجىفررز 

دُٗ  -ثىق٘ثِّٞ ٗثىي٘ثةح أٗ خط  فٜ صطذٞقٖج أٗ ص ٗٝيٖج أٗ إعجءر ثعضعَجه ثىغيطز . مَج صخضـ ثىرذثةشر ثىَرزم٘سر 

 دجىفقو فٜ هيذجس ثىضع٘ٝل عِ صيل ثىقشثسثس.  -  ٞشٕج

 دجىفقررو فررٜ ثىَْجصعررجس ثىخجفررز دجىَشصذررجس ٗثىَعجؽررجس ٗثىَنجفرر س ثىَغررضحقز -دُٗ  ٞشٕررج  -ٗصخررضـ أٝنررج 

 ألعنجء ٕٞتز قنجٝج ثىذٗىز أٗ ىيَغضحقِٞ عٌْٖ. ٗال صحقو سعً٘ عيٚ ٕزٓ ثىطيذجس .(

ثىعق٘دجس ثىض دٝذٞز ثىضٜ ) عيٚ ثّٔ 1986ىغْز  10جىقجُّ٘ سقٌ ٍِ رثس ثىقجُّ٘ ٗثىَعذىز د  26الوبدح  ٗ صْـ 

 ثىٖٞتز ٕٜ ثإلّزثس ـ ثىيً٘ ـ ثىعضه.  أعنجءٝج٘ص ص٘قٞعٖج عيٚ 

ٗصقجً ثىذع٘ٙ ثىض دٝذٞز دقشثس ٍِ ٗصٝش ثىعذه دْجء عيٚ هيخ سةٞظ ثىٖٞترز ٗأحرذ ّ٘ثدرٔ. ٗال ٝقرذً ٕرزث ثىطيرخ أال 

 ع فٞٔ أق٘ثه ثىعن٘.دعذ صحقٞق ةْجةٜ، أٗ صحقٞق إدثسر، صغَ

ٗٝض٘ىٚ إةشثء ثىضحقٞق ثإلدثسٛ عن٘ ْٝضذدٔ ٗصٝش ثىعذه ىٖزث ثىغشك، عيٚ أُ ٝنُ٘ عجدقج فٜ صشصٞرخ ثالقذٍٞرز 

عيرٚ ثىعنرر٘ ثىررزٛ ٝجررشٛ ثىضحقٞررق ٍعررٔ، ٗدؾررشه أال صقررو ٗظٞفضرٔ عررِ ّجةررخ سةررٞظ دجىْغررذز ىيضحقٞررق ٍررع ّرر٘ثح 

ٗثىَغضؾجسِٝ، ٗعِ ٍغضؾجس ٍرِ إدثسر ثىضفضرٞؼ ثىفْرٜ دجىْغرذز ثىشةٞظ ٗٗمٞو ثىٖٞتز دجىْغذز ىيضحقٞق ٍع ثى٘مالء 

ىيضحقٞق ٍع  ٞشٌٕ ٍِ ثألعنجء ٍِ ؽج يٜ ثى٘ظجةف ثألدّٚ.ٗصْمٌ ثىالةحز ثىذثخيٞرز ثألحنرجً ثألخرشٙ ثىخجفرز 

 دض دٝخ أعنجء ثىٖٞتز"(

 قرو عنر٘ ثإلدثسرعيٚ ثّٔ )إرث ح 1986ىغْز  10ٍِ رثس ثىقجُّ٘ ٗثىَعذىز دجىقجُّ٘ سقٌ   27الوبدح  ٗ صْـ 

عيٚ صقشٝشِٝ ٍض٘ثىِٞٞ دذسةز أقو ٍِ ثىَض٘عو أٗ أسدعز صقجسٝش ٍض٘ثىٞز دذسةز ٍض٘عرو هيرخ ٗصٝرش ثىعرذه إىرٚ 

عرَجع أق٘ثىرٔ فرئرث صذرِٞ فرحز ثىضقرجسٝش  ىجْز ثىض دٝخ ٗثىضميَجس ثىْمش فٜ أٍرشٓ. ٗصقرً٘ ثىيجْرز دفحرـ حجىضرٔ ٗ

 (أخشٙ قشسس إحجىضٔ إىٚ ثىَعجػ أٗ ّقئ إىٚ ٗظٞفز عجٍز

ثبلالئحكخ الذاخل٘كخ للزفزك٘ل الفٌكٖ  1993لغكٌخ  5025  هكي لكشاس ّصٗكش العكذ  سلكن 17ّهي ح٘كش إى الوكبدح  

ٝقرً٘ ثىَجيرظ ثألعيرٚ ىيٖٞترز عْرذ ّمرش ٍؾرشٗع حشمرز ثىضشقٞرجس دفحرـ صرْـ عيرٚ ثّرٔ ) ثِ٘ئخ لؼكبٗب الذّلكخ

ىْضٗه دٖج ثىضقذٝش إىٚ دسةز ثدّرٚ أال صقجسٝش ثىَشؽحِٞ ىيضشقٞز ٍِ دسةز مفء أٗ ف٘م ثىَض٘عو، ٗال ٝج٘ص ىٔ ث

دعذ ثخطجس ثىعن٘ دزىل دنضجح عشٙ ٍقح٘ح دعيٌ ثى٘ف٘ه ىغَجع أق٘ثىٔ ٗدعذ أُ ٝذرذٛ سةرٞظ إدثسر ثىضفضرٞؼ 
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ثىفْٜ سأٝز ٍغذذج فٜ ثقضشثه ثىْضٗه دجىضقذٝش ٗٝنُ٘ قشثس ثىَجيظ ثألعيٚ فٜ ؽ ُ ثىضقذٝش ٍغذذج ّٖٗجةٞرج ٗٝخطرش 

  (دج دعيٌ ثى٘ف٘هن٘ دنضجح عشٛ ٍقح٘دٔ ثىع

ٝجشٛ ثىضحقٞق ٍع ثىعن٘ فَٞج ٝقع ٍْٔ ٍخجىفج ى٘ثةذجس ٗظٞفضٔ أٗ ٍِ رثس ثىقشثس عيٚ ثّٔ )  30ّرٌض الوبدح  

ٍقضنٞجصٖج ٍٗج ٝيضً ٍشثعجصٔ فٜ عي٘مٔ ٗصقشفجصٔ ٍِ إّنذجه ٗٗقجس دَعشفز ثحذ أعنجء ثىضفضٞؼ ثىفْٜ أٗ ثحذ 

 ىفز. أعنجء ثىفشع أٗ ثىقغٌ ثىزٛ ٗقعش فٞٔ ثىَخج

دؾرجُ ثىالةحرز ثىذثخيٞرز ىٖٞترز قنرجٝج  1994ىغرْز  4286قشثس ٗصٝرش ثىعرذه سقرٌ    هي95الوبدح  ٍِٗ حٞظ إُ 

 (.ثىعق٘دجس ثىض دٝذٞز ثىضٜ ٝج٘ص ص٘قٞعٖج عيٚ ثىعن٘ ٕٜ ثالّزثس ٗثىيً٘ ٗثىعضهثىذٗىز صْـ عيٚ ثّٔ )

 دجالقذٍٞزٕٞتز قنجٝج ثىذٗىز صنُ٘  أعنجءٗمع قجعذر ٍفجدٕج دجُ صشقٞز  الوششع  ىهفبد هب رمذم  إىّهي ح٘ش 

ْٝذب عِ صقشف ٝؾنو خشٗةج عيٚ ٍقضنرٚ  أٗٗثُ ٝخي٘ ٍيف خذٍضٔ ٍَج َٝظ عي٘مٔ  – ٗثألٕيٞزٍع ثىجذثسر 

دجعضذرجس أُ ؽرغئ ىٖرزٓ ثى٘ظٞفرز صفرشك  إىٖٞرجْٝضَٚ  ثىضٜدجىٖٞتز ثىقنجةٞز  أخالالٝجصٚ دَج ٝعذ  أٗ ثى٘ظٞفٜٗثةذٔ 

ىضضثً دَقضنٚ ٗثةذجصٖج ٗثالٍضغجه ىضقجىٞذٕج ّمشث ىخط٘سصٖج ثىقنجةٞز ىنشٗسر  أُ ٝضَضع عيٞٔ أققٚ قذس ٍِ ثال

ؽج يٖج دجىغقز ٗثالحضشثً دجعضذجسٓ عن٘ث دئحذٙ ثىٖٞتجس ثىقنجةٞز ٕٗر٘ دٖرزٓ ثىَغجدرز قرذٗر ىغٞرشٓ ٍرِ ثىَر٘ثهِْٞ 

ىفْٞز ٗحغِ أدثةٔ ىعَئ إَّج ٝضغع ٍٗفًٖ٘ ثىجذثسر ال ٝقضقش فقو عيٚ مفجةٔ ثىعن٘ ٗقذسصٔ ث –ٗثىعجٍيِٞ دجىذٗىز 

ىرزىل ٝجر٘ص صخطرٚ عنر٘ ٕٞترز قنرجٝج ثىذٗىرز ألعرذجح  –ىٞؾَو ٍغينٔ ٗثّنذجهٔ دثخو ّطجم ثىعَو ٗخجسةرٔ 

أخشٙ  ٞش ثىَضقيز دضقجسٝش ثىنفجءر ٗىٌ ٝحذد عيٚ عذٞو ثىحقش ٕزٓ ثالعرذجح فٞجر٘ص ثىضخطرٜ ىيذسةرز ثالعيرٜ 

 –ر ثىالصٍررز ىيضشقٞررز إر ٝضعررِٞ صرر٘ثفش ثىؾررشهِٞ ٍعررج ) ثىنفررجءر ٗىرر٘ مررجُ ثىعنرر٘ حجفررال عيررٚ صقررجسٝش ثىنفررجء

 فرٜد٘ثةذرجس ثى٘ظٞفرز ثٗ ثىخرشٗػ عيرٚ ٍقضنرٞجصٖج ثىَ٘ةرخ ىيعقرجح ٝرؤعش  ثإلخراله أُٙ رىرل دؤٍٗ -ٗثىجذثسر(

 . ثالعيْٜٗٝضقـ ٍِ فالحٞضٔ ىؾغو ثى٘ظٞفز  ىيضشقٜثىعن٘  إٔيٞز

دٖٞترز ح( 0)َْرج قنرش درجُ ) ثىضشقٞرز ىذسةرز ٍغضؾرجس ٍغرجعذ حٞ  - العل٘ب اإلداسٗخالوحكوخ  إلَُّْ٘ هب رُجذ 

قنجٝج ثىذٗىز صضٌ عيرٚ أعرجط ٍرِ ثالقذٍٞرز ٗثألٕيٞرز أٗ ثىنفرجءر ٗثُ ثىضخطرٜ فرٜ صيرل ثىذسةرز قرذ ٝنرُ٘ ألعرذجح 

ٍضعيقز دضقجسٝش ثىنفجٝز أٗ ألعذجح ألخشٙ حٞظ ٝج٘ص صخطٚ عن٘ ٕٞتز قنجٝج ثىذٗىرز فرٜ ثىضشقٞرز ىضيرل ثىذسةرز 

خ ٍِ ثألفعجه أٗ ثىَخجىفجس ٍج َٝظ ٗثةذجس ٗظٞفضٔ ثر ال ٝقح أٗ ٝضق٘س أُ ٝضغجٗٙ ٍع ٍِ ققرش أٗ إرث ثسصن

إَٔو فٜ أدثء عَئ أٗ ثسصنخ ٍج ٝؾْٞٔ ٗع٘قخ فٜ رىل ٍع ٍِ خيش ففحضٔ ٍِ ٍغيرٔ ىَجرشد أَّٖرج صغرجٗٝج فرٜ 

 –ق. ىل٘كب  34لغكٌخ  508 –حككن الوحكوكخ اإلداسٗكخ العل٘كب فكٖ الطعكي سلكن  –  فكٖ ُكزا الوعٌكٔ دسةز ثىنفجءر 

 (33ص  51الوْعْىخ اإلداسٗخ الحذٗضخ الغضء  – 23/1/1993علغخ  –ؽلجبد  ىؼبء هغلظ الذّلخ 

ىرٞظ  –رىل  أُ إال -ٕٞتز قنجٝج ثىذٗىز صضٌ دجالقذٍٞز ٍع ثىنفجءر   أعنجءٗىتِ مجّش صشقٞز  – ّٗؤخز هي رلع اًَ

عنر٘ ٕٞترز قنرجٝج ثىذٗىرز ثىَشؽرح  إىرٚصْغرخ  ثىضرٜٗثىَخجىفرجس  مجّرش ثىَغجىرخ أٝرجٌٍْٖ حقرج  أٝجصشقٞز  أٍُؤدثٓ 

 حو ثعضذجس عْذ أةشثء ثىضشقٞز.الدذ ٗثُ صنُ٘ ٍ ثىَ خزحقٔ الُ ٍغو ٕزٓ  فٜىيضشقٞز ٗصغذش 

ٝضنرح إُ صخطرٚ عنر٘ ٕٞترز  –عذرجسثس ثىقرجُّ٘ ٍٗعشفرٔ ٍشٍجٕرج ٍٗنجٍْٖرج  ّهي ح٘ش اًَ ّفٔ ػْء رفغ٘ش

قجةَرز ٍٗغرضقيز درزثصٖج ٗىٖرج أعرذجدٖج ثىخجفرز دٖرج حضرٚ ٗىر٘ ىرٌ ٝرضٌ ثىرْـ عيٖٞرج  ثىضشقٞرز عق٘درز فٜقنجٝج ثىذٗىز 

ىككذم   ّّرلككع ث ككغ الٌرككش ىككي ّػككعِب فررشثحز مررَِ ثىعق٘دررجس ثىض دٝذٞررز ثىضررٜ ٝجرر٘ص ص٘قٞعٖررج عيررٚ ثىعنرر٘ 

 ثككبلٖهككب رشرجككَ هككي ًزككبئظ رزحككذ هككع هككب رشرجككَ  إلككٔثٌِ٘ككب المككبًْى ّلكككي ثككبلٌرش  الزككٖب ػككوي العمْثككبد ِّػكع

إُ ثىَؾشع قذ ّـ فشثحز عيٚ ة٘ثص صخطٚ ّهوب ٗؤكذ رلع ّٗذىوَ  الْظ٘فٖعمْثبد ىلٔ هغزمجل العؼْ ال

عن٘ ٕٞتز قنجٝج ثىذٗىز ع٘ثء مجُ رىل ألعذجح صضعيق دضقذٝش ثىنفجٝز ٕٗٚ ٗمع صقذٝش مفجٝز عِ ثىعن٘ دذسةز 

ثىعن٘ ٍرِ ثألفعرجه أٗ ثىَخجىفرجس ٍض٘عو أٗ أقو ٍِ ثىَض٘عو أٗ ألعذجح ال صضقو دضقجسٝش ثىنفجٝز ٕٗٚ ثسصنجح 

ىٌ ٝؾضشه أُ ٝنُ٘ قرذ فرذس دؾر ّٖج ّ ٍج َٝظ ٗثةذجس ٗظٞفضٔ ٗرىل دئَٕجىٔ ٗصققٞشٓ فٚ أدثء ٗثةذجس ٗظٞفضٔ

ىرذٙ عرشك ٍؾرشٗع حشمرز  فرئرث ثسصر سحنَج  ص دٝذٞج  مجإلّزثس أٗ ثىيً٘ ٗإَّج صشك رىل ىضقذٝش ثىغريطز ثىَخضقرز 

فرٚ إَٕرجه ٗصققرٞش فرٜ أدثء ٗثةذرجس  –ٕجٗفقرج  ىضقرذٝش –ٞرز ىَرج ّغرخ إىٞرٔ ثىضشقٞجس عيٞٔ صخطٚ عن٘ فٚ ثىضشق

ٗظٞفضٔ ع٘ثء ة٘صٛ عِ رىل ص دٝذٞج  أً ىٌ ٝضٌ ٍججصثصٔ ٗع٘ثء أمجُ صقذٝش مفجٝضٔ دذسةز مرفء أٗ فر٘م ثىَض٘عرو 

طيذٖج ثىقجُّ٘ أً دذسةز أقو ، فئّٔ ٝحق ىٔ صخطٞٔ ؽشٝطز إصذجع ثإلةشثءثس ثىضٜ ٝض –ٕٗ٘ ثىضقذٝش ثىَؤٕو ىيضشقٞز 

 ٗثىضٜ صنفو فذٗس ثىقشثس عيٚ أعظ عيَٞز ٗعجدىز

ّثزلع ٗككْى رخطكٔ ىؼكْ ُ٘ئكخ لؼكبٗب الذّلكخ فكٖ الزشل٘كخ للْظ٘فكخ االىلكٖ ثوضبثكخ ىمْثكخ قكبًِب قكبى ثكبلٖ 

هكب رحممكَ ثكبلٖ العمْثكبد األخكشٓ الوٌظكْص  لالعمْثبد الوٌظْص ىلِ٘ب اعزٌبدا لوب رحممَ هي ًزكبئظ روبصك

 -هغكزمجل العؼكْ الكْظ٘فٖ فكٖ٘ع الغضاء ّهؤاخزٍ العؼْ الوخبلف ُّْ هب ٗكْى لكَ اكجكش األصكش رْل فٖىلِ٘ب 
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ٗغعل رْل٘ع رلع العمْثخ ىمت رْل٘ع ىمْثخ اللْم ىلٔ العؼْ الوخبلف اهش  ال ٗزفك ّ حكن المبًْى ّ ُّْ هب 

 -رأثَ لْاىذ العذالخ ّرلع ألعجبة هحظلزِب:

صضحذد دجالقذٍٞز ٍع ثىجذثسر فجّٔ ىرٌ  ٗثىضٜٕٞتز قنجٝج ثىذٗىز  أعنجءصشقٞز ٍج ٗمع قجعذر ثىَؾشع عْذ أُ - ّال:

 أخشٙ ألعذجحدو ثّٔ ثةجص صخطٚ عن٘ ٕٞتز قنجٝج ثىذٗىز  –دق٘سر ٍجشدر  أٗعيٚ أهالقٖج  صيل ثىقجعذر ٝ خز

ٗىر٘ مرجُ  – ثالعيرٜىيذسةرز  ثىضخطرٜ ف ةرجص ٞش صيل ثىَضقيز دضقرجسٝش ثىنفجٝرز ٗىرٌ ٝحرذدٕج عيرٚ عرذٞو ثىحقرش 

 أُ ٗحجفيزدَج ٍؤدثٓ  –ٝض٘ثفش ثىؾشهِٞ ٍعج  أُٝضعِٞ  آرثىعن٘ حجفال عيٚ صقجسٝش ثىنفجءر ثىالصٍز ىيضشقٞز  ، 

 فرالحٞضٔثىعنر٘ ىيضشقٞرز ْٗٝرضقـ ٍرِ  إٔيٞرز فرٜثىخرشٗػ عيرٚ ٍقضنرٞجصٖج صرؤعش  أٗد٘ثةذجس ثى٘ظٞفز  ثإلخاله

 ثالعيرٜثىضشقٞرز ىي٘ظٞفرز  فٜعن٘ ٕٞتز قنجٝج ثىذٗىز  ثىَؾشع ىٌ ٝشدو صخطٚ أُدذىٞو  – ثالعيٜىؾغو ثى٘ظٞفز 

عرذً ثىقرالحٞز دعرذ  أعرذجحدو ثّٔ ةعرو ٍرِ  – ثألخشٙ ثىض دٝذٞزٝغذقٖج ص٘قٞع عق٘دز ٍِ ثىعق٘دجس  أُدنشٗسر 

فال  ّثبلزبلٖ –ةضثء صجدٝذٚ قجةَج دزثصٔ  إّٖجثىضشقٞز ٗرىل ٍَج ٝغضْذو ٍْٔ  فٜة٘ثص صخطٞٔ  فٜعذ٘صٖج مجفٞز دزثصٖج 

االعزِككبد فككٖ اعككزحذاس عككضاء رككبدٗجٔ هشكككت ؽبلوككب خلككذ الٌظككْص هككي الككٌض ىل٘ككَ لوككب فككٖ رلككع هككي غككْص ٗ

رعبسع هع لبًْى ُ٘ئخ لؼبٗب الذّلخ ّالزٕ ٗعذ ثوضبثخ دعزْس العاللخ الْظ٘ف٘خ ث٘ي األىؼبء ّالِ٘ئخ ّهي صن 

 ال ٗزأرٔ علت حك هي حمْلَ  ّ إعمبؽَ  ّ إلضاهَ ثْاعت إال ىلٔ همزؼٔ ًظْطَ.

ثىضؾشٝعٞز، ٕ٘ أال صحَو عيٚ  ٞش ٍقجفذٕج، ٗأال صفغش عذجسثصٖرج دَرج ٝخشةٖرج  ثىْق٘ؿ فٜأُ ثألفو  -صبً٘ب:

ٍ٘مر٘عٖج أٗ  أٗ دَج ٝرؤٗه إىرٚ ثالىضر٘ثء دٖرج عرِ عرٞجقٖج، أٗ ٝعضذرش صؾرٖ٘ٝج ىٖرج عر٘ثء دفقريٖج عرِ عِ ٍعْجٕج،

ثى٘قر٘ف  ْٝذغرٜ ٗثىضرٜثىْقر٘ؿ ،  ج ٕرزٓثىضرٚ صرذه عيٖٞر ثىَعجّٜدَججٗصصٖج ثأل شثك ثىَقق٘در ٍْٖج، رىل أُ 

ٍفقرحز عَرج ققرذٓ ثىَؾرشع ٍْٖرج، ٍذْٞرز عرِ حقٞقرز  صعضذرش مجؽرفز عرِ حقٞقرز ٍحض٘ثٕرج، ثىضرٜصيرل  ٕٜعْذٕج، 

 فرٜعيٚ ٍج عْرجٓ ٍْٖرج. ٍٗرشد رىرل أُ ثىْقر٘ؿ ثىضؾرشٝعٞز ال صقرج   ٗةٖضٔ ٗ جٝضٔ ٍِ إٝشثدٕج، ٍيقٞز ثىن٘ء

ٕٗ٘ ٍج ٝضشصخ عيٞرٔ أُ ثىقجعرذر ٍحذدث  دَشثعجر ثىَقيحز ثىَقق٘در ٍْٖج، ثّضضثعٖج ٍِ ٗثقعٖج ثىفشث ، ٗال ٝج٘ص

ثىقجّّ٘ٞز دحغذجّٖج صْط٘ٛ عيٚ صنيٞف د ٍش أٗ عي٘ك ٍعِٞ فَِ ثىَْطقٜ أُ ٝنرُ٘ ْٕرجك صحذٝرذث ٗثمرحج ىيعَرو 

ج أصرش درٔ دٖج دحٞظ ٝغضطٞع ثألفشثد ثىَخجهذِٞ د حنجً ٕزٓ ثىق٘ثعذ أُ ٝنّ٘٘ث عيٚ دْٞز ٍِ أٍرشٌٕ فرٜ ثحضرشثً ٍر

اًَ ّثوطبلعخ ًظْص المشاس ثمبًْى ثشبى رٌر٘ن ُ٘ئكخ لؼكبٗب  –ّهي ح٘ش  –ثىقجعذر ثىقجّّ٘ٞز ٍِ آٍش أٗ ّٖٚ 

الذّلخ الوشبس إلَ٘ ًغذ  ى الوششع لكذ حكذد العمْثكبد الغكبئض رْل٘عِكب ىلكٔ ىؼكْ ُ٘ئكخ لؼكبٗب الذّلكخ ّخلكذ 

َ لكذ ىكبلظ  عكجبة رخطكٔ ىؼكْ ُ٘ئكخ لؼكبٗب ًظْطَ هي رشر٘ت آ اصش حب  رْل٘ع ىمْثخ اللْم فؼال ىي اً

الذّلخ ّحظشُب فٖ عجج٘ي األّ  رمبسٗش الكفبٗخ ّالضكبًٖ إُوبلكَ ّرمظك٘شٍ فكٖ  داء ّاعجكبد ّظ٘فزكَ ُّكْ هكب 

عكلطخ   ّٗغعل عضاء رخطٔ العؼْ فٖ الزشل٘خ االىلٖ هٌرْهخ قكبهلخ لجعكشاء عكْاء هكي ح٘كش الكٌض ىل٘كَ 

 .بع لزْل٘عَرْل٘عَ ّكزلع اإلعشاءاد ّاعجخ اإلرج

 فرٜدقجعرذر ثىضر٘ثصُ  إخرالال – مر عش ٍرِ أعرجس ص٘قٞرع عق٘درز ثىيرً٘ ثىضشقٞرز فرٜ ثىضخطرٜص٘قٞرع ةرضثء  فٜ أُ-:صبلضب

 ثىؾرذر فٍٜفشقج   أٗثىيِٞ  فٜٝنُ٘ ٍغشفج  إال أعجطٝقً٘ عيٚ  ٗثىزٛثىجضثء ثىضجدٝذٚ ثىَ٘قع عيٚ ثىحجه ثىَخجىف 

 ٗسدٌٕ إىٚ ةجدر ثىق٘ثح.ىفِٞ ثىَخج أدثءصقٌ٘ٝ  فٍَٜج ٝفقذ ثىجضثء دٗسٓ 

ثّٔ ٍِٗ ثىَقشس ٗثُ ٍِ مجُ ٍِ حق ثىجٖز ثإلدثسٝز أُ صغِ ىْفغٖج قجعذر صْمَٞٞز صضغٌ دطجدع ثىعٍَ٘ٞز  -ساثعب:

أال أُ ٕرزث ثىحرق ثىَخر٘ه ىيجٖرز ثإلدثسٝرز  –ثىقجعذر ثىقجّّ٘ٞرز ثى٘ثةذرز ثإلصذرجع  أٗٗثىضجشٝذ ٗصنُ٘ دَغجدز ثىالةحز 

عذً ثىَغجط دقجعذر قجّّ٘ٞز أخشٙ ٝعطو حنَٖج أٗ ٖٝذسٕج ، ٍِٗ حٞظ ثّٔ ٗىَج مجُ قشثس  ٝجذ حذٓ ثىطذٞعٜ فٜ

ثىضشقٞز ىي٘ظٞفز ثالعيٜ ٕٜ عق٘دز ص٘قعٖج ثىغيطز ثىَخضقز حجه عذ٘س عذً  فٜصخطٚ عن٘ ٕٞتز قنجٝج ثىذٗىز 

ثّرٔ  إال –نر٘ ىرذٖٝج ثىخرجهب ىيع ثىَغريلٗقرشثةِ عيرٚ  أدىرزم٘ء ٍج ٝض٘ثفش ىرذٖٝج ٍرِ  فٜفالحٞز ثىعن٘ ىذٖٝج 

هي قبًَ فبى رْل٘ع رلع العمْثخ حب  رْل٘ع ىمْثخ اللْم لزاد االعجبة ىلٔ ىؼْ الِ٘ئخ  – أخشٍِٙٗ ّجحٞز 

اى ِٗذس هجذ  ُبهب هي الوجبدا الزٖ رمْم ىلِ٘ب فلغكفخ الغكضاء الغٌكبئٖ ّالزكبدٗجٔ ىلكٔ حكذا عكْاء ُّكْ ىكذم 

لْلذ افزئبرب ىلٔ هجذ  دعزْسٕ ُبم كْى العمْثخ قخظ٘خ ّال لبًًْ٘خ اصدّاط العمْثخ ّٗوضل  ٗؼب ّفٔ راد ا

ثىَضعرجسف عيٖٞرج فرٚ ثىضؾرشٝعجس  ٍرِ ثىَذرجدا ثىقنرجةٞز -ٗصعذ صيرل ثىَذرجدا  عشٗوخ اّ ىمْثخ إال ثٌض لبًًْٔ

 ، ٍجثىفعو ثىَؤعٌ ؽ ُ  فٜفشمٖج ثىَؾشٗع  ثىضٜعيٚ أُ ثعضٞفجء ثىعق٘دز  ثىذعض٘سٛ دأح ثىقنجء، حٞظ ثىعقجدٞز

ٗإال  رثس ثىفعرو ثىَرؤعٌٍرشر عرِ  أمغش ٍرِ عقجدٞجٚ أُ ثىققجؿ عيٚ ٍشصنذٖج قذ ثمضَو فال ٝج٘ص أُ ٝالحق ٝعْ

إىٖٞج د عٖج حِٞ صشٝذ ىٞغرذٗ ٍحجهرج  در ى٘ثُ ٍرِ ثىَعجّرجر، ٍٖرذسث   ظو قيقج  ٍنطشدج  ٍٖذدث  ٍِ ثىذٗىز دْضٗثصٖج صَذ

 مرجُ ثالصٖرجً ميَرج صمرو أمغرش ثحضَرجال   دشٝترججُ درو إُ إدثّضرٔ ٗىر٘ مر« ٍضعغرش ثىخطرٚ» ٞرش ٍقضنرٚ  فرٜىَ٘ثسدٓ 

صعرذ ٗعٞقرز ثىقريز  ثىضرٜثىَحنَرز ثىذعرض٘سٝز ثىعيٞرج أُ ٍرِ درِٞ ثىحقر٘م  مَرج أمرذس مرزىلٍضضجدعج عرِ ثىفعرو رثصرٔ 



 6 

ص٘قعٖرج  ثىضرٜثىجْجةٞرز  ثىؾخقٞز ثىضٚ مفيٖج ثىذعض٘س ٗثعضذشٕرج ٍرِ ثىحقر٘م ثىطذٞعٞرز، أال صنرُ٘ ثىعق٘درز دجىحشٝز

 فرٜٗثحرذ، ٕٗرزث ثىَذرذأ ٝعرذ مرَجّز دعرض٘سٝز ٍَٖرز  ٝعجصٖج ٍضنَْز ٍعجقذز ثىؾخـ ٍشصِٞ عِ فعوثىذٗىز دضؾش

ٗأفرذح ٍرِ  درئٝشثدٓثٕضَرش ثىعذٝرذ ٍرِ ّقر٘ؿ ثالصفجقٞرجس ثىذٗىٞرز  ىألفرشثد ٗقرذ ٍججه حَجٝز ثىحق٘م ثألعجعٞز

دا ٝعذ صشدٝذث ٗصطذٞقج ٍضغقج ٍع فنال عِ رىل فجُ رثس ثىَذج –ثىذثخيٞز ٗثىذٗىٞز  ثىق٘ثِّٞ فٜدٖج  ثىَذجدا ثىَغيٌ

أقرشس ثّرٔ ال ةشَٝرز رثس عق٘درز ٍقرذسر إال ْٕٗرجك  ٗثىضرٍٜذجدا ثىؾشٝعز ثإلعالٍٞز ثىَقرذس ثىشةٞغرٜ ىيضؾرشٝع 

ّـ ٝجصٚ دٖج ٗٝحذد ثىعق٘دز ٗقذسٕج ، مَج ٕ٘ ثىحجه فٜ ةشثةٌ ثىحذٗد ٗثىققجؿ ٗثىذٝرز ٕرزث دجإلمرجفز إىرٚ أُ 

ٌ ثىضٜ ٝغرضذه ٍْٖرج عيرٚ ٍنرَُ٘ ٕرزث ثىَذرذأ ٍٗرِ أٍغيرز ٕرزٓ ثىْقر٘ؿ ق٘ىرز ثىْق٘ؿ ثىعجٍز فٜ ثىقشثُ ثىنشٝ

َ   م رعبلٔ فٔ عْسح اإلعشاء ِْٗصس  ٍَ  رز  ثِصس   ٗ ال  ص رِضس    ٗ ْٖٞ رج  ي  رج ٝ ِنروع ع   َ َّ وَّ ف ئِّ ِ م   ٍ  ٗ  ِٔ ْٖض ِذٛ ىِْ ْفِغ ج ٝ   َ ْٕض ذ ٙ ف ئَِّّ ِِ ث
ٙ ِ   أ ْخش  دِٞ زِّ ٍ ع  َّْج  ٍ ج م  ضَّٚ ٗ  ع ٘ال   ّ ْذع ظ   ح  ْٖٞ رج .س  ي  رقَّ ع  ْث فِٖٞ رج ف ح  رق٘  فِٖٞ رج ف ف غ  ْضش   ٍ ْشّ رج   ٍ ْٖيِرل  ق ْشٝ رز  أ  ْدّ رج أُ  ّع ث أ س  إِر   ٗ . ()

 (17ثإلعشثء 

ِ   ) ّلْلخ رعبلٔ فٔ عْسح الٌغبء ِْزِسٝ  ٍ  ٗ   ِ ِشٝ ذ ؾِّ  ٍ ع ال   َّْرجطِ  س  ُ  ىِي ر٘ ِ  ىِت الَّ ٝ ن  ََّ ي رٚ  روِ  ع  ع  رزز د عرذ  ثىشع جَّ ََّ   ح    ُ رج م   ٗ
ِنَٞج  (( )ثىْغجء: ِضٝضث  ح   (165ع 

ثألفو فٜ ثىْق٘ؿ ثىذعض٘سٝز أّٖج صؤخز دجعضذجسٕج ٍضنجٍيز، ٗأُ ثىَعرجّٜ ثىضرٜ صض٘ىرذ ٗىَج مجُ رىل ٗحٞظ ثُ 

عْٖج ٝضعِٞ أُ صنُ٘ ٍضشثدطز فَٞج دْٖٞج دَج ٝشد عْٖج ثىضْجفش أٗ ثىضعجسك. ٕزث دجإلمجفز إىرٚ أُ ٕرزٓ ثىْقر٘ؿ 

صعَو فٜ إهجس ٗحذر عن٘ٝز صجعو ٍِ أحنجٍٖج ّغٞجج ٍض ىفرج ٍضَجعرنج دَرج ٍرؤدثٓ أُ ٝنرُ٘ ىنرو ّرـ ٍْٖرج إَّج 

ٍنَُ٘ ٍحذد ٝغضقو دٔ عِ  ٞشٓ ٍِ ثىْق٘ؿ ثعرضقالال ال ٝعضىٖرج عرِ دعنرٖج ثىرذعل، ٗإَّرج ٝقرٌٞ ٍْٖرج فرٜ 

٘دز ثىضخطٜ فٜ ثىضشقٞرز مر عش ٕٗ٘ ثألٍش ثىزٛ ٍِ ّضٞجضٔ عٌ ٍؾشٗعٞز ٗقجّّ٘ٞز ص٘قٞع عق ٍجَ٘عٖج رىل ثىذْٞجُ

 ٍِ أعجس ص٘قٞع عق٘دز ثىيً٘ عيٚ عن٘ ثىٖٞتز .

ىررٔ ٍقٍ٘ررجس ثىقررشثس  أدثسٙثىضشقٞررز ٕرر٘ قررشثس  فررٜ ثىضخطررٜقررشثس  أٍُٗررِ حٞررظ ثّررٔ ٍٗررِ ثىَغررضقش عيٞررٔ  -خبهغككب:

 َّهكي ح٘كش اًك –ٍج ؽرجدٔ ثٙ عٞرخ ٍرِ ثىعٞر٘ح ثىَْقر٘ؿ عيٖٞرج  إرث دجإلىغجءٍَج ٝج٘ص ثىطعِ عيٞٔ  ثألدثسٙ

ٍٗررِ ثىَقررشس أُ عررذخ ثىقررشثس ثألدثسٙ ٕرر٘ ثىحجىررز ثى٘ثقعٞررز ٗثىقجّّ٘ٞررز ثىضررٜ صغرر٘  صررذخو سةررو ثإلدثسر دغرريطضٔ 

ثىَيضٍز ...فجىَفشٗك فٜ مو قشثس أدثسٙ حضٚ ٗى٘ فذس خي٘ث ٍِ رمش أعذجدٔ إُ ٝنُ٘ فرٜ ثى٘ثقرع ٍغرضْذث إىرٚ 

قذثّرٔ سمْرج أعجعرٞج ٕر٘ عرذخ ٗةر٘دٓ ٍٗذرشس دٗثفع قجٍش ىذٙ ثإلدثسر حِٞ أفرذسصٔ ، ٗإال مرجُ ثىقرشثس درجهال ىف

إفررذثسٓ فررئرث صنؾررفش ٕررزٓ ثىررذٗثعٜ دعررذ رىررل عيررٚ أّٖررج مجّررش ٕررٜ ثىغررذخ ثىررزٛ دعررج ثإلدثسر إىررٚ إفررذثسٓ مررجُ 

ىيَحنَرز دَقضنررٚ سقجدضٖرج ثىقنررجةٞز ثُ صضحررشٙ ٍذيغٖرج ٍررِ ثىقرحز ، فررئرث ظٖررش أّٖرج  ٞررش فرحٞحز ٗىرر٘ ظْررش 

ىقشثس أعجعٔ ثىقجّّٜ٘ ثىزٛ ٝجخ أُ ٝقً٘ عيٞٔ ٗمجُ ٍؾر٘دج دعٞرخ ٍخجىفرز ثإلدثسر دحغِ ّٞز أّٖج فحٞحز ، فقذ ث

 (185ص  –الٌرشٗخ العبهخ للمشاساد اإلداسٗخ  –  د/ عل٘وبى الطوبّٕ ثىقجُّ٘ 

ثإلدثسر حشر فٜ صقذٝش ٍْجعذز ثىقشثس ثألدثسٙ ٍٗالةَضٔ فجُ ثىقنجء ثألدثسٙ ٝفشك  شٗىتِ مجّ ح٘ش اًَّهي 

ج فٜ ٕزث ثىقذد ٕٗ٘ أُ صنع ثإلدثسر ّفغٖج فٜ أفنو ثىمشٗف ٗثألح٘ثه ىيقٞجً دٖزث ثىضقذٝش عيٖٞج ثىضضثٍج قجّّ٘ٞ

ٗثُ صجشٝٔ دشٗحج ٍ٘م٘عٞز ٗدعٞذث عِ ثىذ٘ثعظ ثىؾخقٞز ٗدؾشه أُ صنُ٘ ىذٖٝج ثىعْجفش ثىالصٍز إلةشثةٔ 

ضٜ أحجهش دٔ فئرث ٍج ٍٗقضنٚ ٕزث ثىَذذأ أُ ثىقنجء ال ٝضعشك ىضقذٝش ثإلدثسر فٜ رثصٔ ، ٗىنِ ىيمشٗف ثى –

  د/ صذِٞ ىٔ أُ صيل ثىمشٗف ال َٝنِ ٍعٖج إةشثء صقذٝش عيٌٞ ، صنُ٘ ثإلدثسر قذ خشةش عيٚ ثىضضثً قجّّ٘ٚ 

 ( 75ّ  74ص  – 1984ؽ  –الٌرشٗخ العبهخ للمشاساد اإلداسٗخ  –عل٘وبى الطوبّٕ 

: ّالضككبًٖٝررز ةٖررز ثإلدثسر فررٜ رثصررٔ : ثىضقررذٝش ثىَ٘مرر٘عٜ ثىررزٛ صجش األّ  ٞررش ثّررٔ ْٝذغررٜ ثىضفشقررز دررِٞ أٍررشِٝ 

 هكب األهكش ٕر٘ ٍرِ أهالقرجس ثإلدثسر فرٜ حرذٗد ثىضعغرف  فكبألهش األّ ثىمشٗف ٗثىَالدغجس ثىضٜ ٝضٌ فٖٞج ثىضقذٝش 

فٖ٘ ؽشه ؽنيٜ ٝذِٞ مٞفٞز إةشثء ثىضقذٝش الُ ٍِ ثىذذٖٝٞجس أُ ثىضقذٝش ال َٝنرِ ٍَجسعرضٔ إال إرث صر٘ثفشس  الضبًٔ

ّّ٘ٞز أٗ ثىَعق٘ىز ثىضٜ صغَح دئةشثةٔ ٗىٞظ فٜ رىل ٍغجط دغيطز ثىضقذٝش رثصٖرج ، ٗىٖرزث ثىمشٗف ٗثىن٘ثدو ثىقج

قشثةِ مغٞشر صقً٘ عيٚ ثىضعغف ٍضٚ فجحذش صيل ثىقرشثةِ إةرشثء ثٙ  المؼبء الفشًغٖ ّالوظشٕ كال هي ّػع

ُّككْ هككب  ّػككحزَ  –صقررذٝش ٍَررج صضررشخـ فٞررٔ ثإلدثسر ٗىررٌ ٝقررو أحررذث دررجُ رىررل ثّضٖجمررج ىَجررجه ثىغرريطز ثىضقذٝشٝررز 

فٜ درجم٘سر أحنجٍٖرج فقنرش د ّرٔ ) إرث مجّرش ثىغريطز ثىضقذٝشٝرز صقرً٘ فرٜ ةٕ٘شٕرج عيرٚ الوحكوخ اإلداسٗخ العل٘ب 

ثالهالقررجس ، إال أُ ثىقنررجء ثألدثسٙ فررٜ فشّغررج س ذررز ٍْررٔ فررٜ ثىض٘فٞررق دررِٞ ثىَحجفمررز عيررٚ ثىحشٝررجس ثىعجٍررز ٗ 

دثسر ٕٗرٚ صَرجسط ثخضقجفرٖج ثىضقرذٝشٛ أُ صنرع ّفغرٖج ٍقضنٞجس حغِ ثإلدثسر ثعضقش عيٚ ثّٔ ٝضعِٞ عيٚ ثإل

فٜ أفنو ثىمشٗف إلةشثء ٕزث ثىضقذٝش ٗثُ صجشٝٔ دشٗه ٍ٘م٘عٞز دعٞذث عرِ ثىذ٘ثعرظ ثىؾخقرٞز ٗدؾرشه إُ 
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ٝنررُ٘ ىررذٖٝج ةَٞررع ثىعْجفررش ثىالصٍررز إلةررشثء ٕررزث ثىضقررذٝش ٗدجىضررجىٜ صنررُ٘ سقجدررز ثىقنررجء ثالدثسٙ ٍْقررشفز إىررٚ 

ال إلٔ الزمذٗش فٖ رارَ ّثوعٌٔ  خش ٗزع٘ي ىذم الخلؾ ث٘ي الزمذٗش الوْػْىٖ الكزٕ  لزمذٗشالك٘ف٘خ الزٖ رن ثِب ا

ٕر٘ ٍرِ أهالقرجس   عشرَ اإلداسح فٖ رارَ ّثك٘ي الركشّو ّالوالثغكبد الزكٖ ٗكزن فِ٘كب ُكزا الزمكذٗش فكبألهش األّ 

ىضقرذٝش الُ ٍرِ ثىذرذٖٝٞجس ثُ ثإلدثسر فٜ حذٗد عذً ثىضعغف أٍج ثألٍش ثىغجّٚ فٖ٘ ؽشه ؽنيٜ ٝذِٞ مٞفٞز إةرشثء ث

ثىضقررذٝش ال َٝنررِ ٍَجسعررضٔ إال إرث صرر٘ثفشس ثىمررشٗف ٗثىنرر٘ثدو ثىقجّّ٘ٞررز ثىَعق٘ىررز إلةشثةررٔ ... ٗثّررٔ ٗىررتِ مررجُ 

ثالخضٞجس حق ىجٖز ثإلدثسر صضشخـ فٞٔ فٜ حذٗد عيطضٖج دال ٍعقرخ عيٖٞرج ، ٍرجدثً صقرشفٖج  ٞرش ٍؾر٘ح دعٞرخ 

قذ ثعضَذس ثخضٞجسٕج ٍِ عْجفش ٍؤدٝز إىٚ فرحز ثىْضٞجرز ثىضرٜ ثّضٖرش  إعجءر ثىغيطز إال أُ ؽشه رىل ثُ صنُ٘

حكن الوحكوخ إىٖٞج فئرث ىٌ ٝضٌ ثألٍش عيٚ ٕزث ثى٘ةٔ فغذ ثالخضٞجس ٗفغذ ثىقشثس ثألدثسٙ ثىزٛ ثصخز عيٚ أعجعٔ( ) 

  755ص –هغوْىخ  ثْ قبدٕ  –الغٌخ الشاثعخ  1959فجشاٗش  7الظبدس ثزبسٗخ  –اإلداسٗخ العل٘ب 

ِ حٞظ ثّٔ ٝجخ ثىضفشقز دِٞ ٗة٘ح صغذٞخ ثىقشثس ثألدثسٙ مئةشثء ؽنيٜ قذ ٝضطيذٔ ثىقجُّ٘ ، ٗدِٞ ٗة٘ح ٍٗ

قٞجٍز عيٚ عذخ ٝذشسٓ فذقج ٗحقج فيتِ مجّش ثإلدثسر  ٞش ٍيضٍز دضغذٞخ قشثسٕج إال إرث ثٗةخ ثىقجُّ٘ عيٖٞج 

خ ثىقشثس فال ٝيضٍٖج رىل مئةشثء ؽنيٜ أٍج إرث ىٌ ٝ٘ةخ ثىقجُّ٘ صغذٞ –رىل ، ٗعْذةز عيٖٞج صغذٞخ قشثسثٕج 

ىقحضٔ دو ٝحَو ثىقشثس عيٚ ثىقحز ،مَج ٝفضشك فٞٔ ثدضذثء قٞجٍٔ عيٚ عذخ فحٞح ٗىتِ مجُ رىل إال أُ 

ثىقشثس ع٘ثء مجُ الصٍج صغذٞذٔ مئةشثء ؽنيٜ أً ىٌ ٝنِ ٕزث ثىضغذٞخ الصٍج ٝجخ أُ ٝقً٘ عيٚ عذخ ٝذشسٓ فذقج 

ٗدجىضجىٜ فجُ ثىَؾشع إرث ىٌ ٝفشك عيٚ ثإلدثسر عذذج  –شمِ ٍِ أسمجُ ثّعقجدٓ ٗحقج ثٙ ٍِ ثى٘ثقع ٗثىقجُّ٘ م

فحشٝز ثإلدثسر فٜ ثخضٞجس عذخ صذخيٖج  –دعْٞٔ ىيضذخو فجُ ىٖج أُ صخضجس ٍج صؾجء ٍِ ثالعذجح ثىضٜ صذشس صذخيٖج 

دو ٝضعِٞ أُ صخضجس ثىغذخ  ال ٝعْٚ حشٝز ثإلدثسر ثىَطيقز فٜ ٕزث ثىقذد ....، –إرث ىٌ ٝحذد ثىَؾشع عذذج دعْٞٔ  –

ثىزٛ ٍِ ؽجّٔ أُ ٝذشس صذخيٖج دَج ٍفجدٓ مشٗسر أُ ٝنُ٘ عذخ ثىقشثس ثألدثسٙ حقٞقٞج ال َٕٗٞج ثٗ ف٘سٝج 

ٗفحٞحج ٍٗغضخيقج ثعضخالفج عجةغج ٍِ أف٘ه عجدضز صْضجٔ ٗقجّّ٘ٞج صضحقق فٞٔ ثىؾشٗه ٗثىقفجس ثى٘ثةخ 

سح رولع إطذاس المشاس ثوغشد ل٘بم الغجت الزٕ ٗجشس إطذاسٍ   فئرا كبًذ اإلدا –ٍِٗ ّجحٞز أخشٙ  -ص٘ثفشٕج  

فبًَ ٗزع٘ي  ى ٗرل الغجت لبئوب حزٔ طذّس المشاس ..ثح٘ش لْ صا  عجت المشاس لجل إطذاسٍ فبًَ ٗوزٌع ىلٔ 

اإلداسح إطذاسٍ   ّثوعٌٔ  خش اًَ إرا اًعذم األعبط الزٕ لبم ىلَ٘ المشاس ّلذ طذّسٍ فبًَ ٗ ذّ غ٘ش 

ٔ ّلْ ّعذد  عجبة  خشٓ ثعذ رلع ٗوكي  ى رغزٌذ إلِ٘ب اإلداسح إرا لن ركي االعجبة لبئوخ ّلذ هششّع حز

طذّس المشاس ّهشد رلع اًَ هزٔ ثٌٖ المشاس ىلٔ عجت ثعٌَ٘ لبم ىلَ٘ ّاعزوذ ك٘بًَ هي عٌذ لبًًْٔ  فظح 

ٗظجح المشاس هع٘جب ىٌَ ّكبى ُْ ىلَ طذّسٍ فبى هي قبى ىذم طحخ ُزا الغجت  ّ ىذم اًطجبق الغٌذ  ى 

رارَ غ٘ش عل٘ن ثحبلزَ ّل٘ظ ٗغذٕ فٖ رظح٘حَ ثعذ رلع ر ٘٘ش عججَ  ّ رعذٗل عٌذٍ فٖ ربسٗخ الحك ّاى عبص 

الٌرشٗخ العبهخ  –  د/ عل٘وبى الطوبّٕ رىل ٍذشسث ىقذٗس قشثس ةذٝذ عيٚ ثى٘ةٔ ثىقحٞح .  ى ٗكْى

 (198 - 196ص  –للمشاساد اإلداسٗخ 

إىٚ ٍرج ؽرجح عري٘مٔ  الغِخ اإلداسٗخ لذ لبهذ ثزْل٘ع ىمْثخ اللْم ىلٔ الطبىي اعزٌبدا ّلوب كبى رلع ّح٘ش إى

ثى٘ظٞفٜ ٗثىخيقٜ ٍِ ٍغجىخ ٗمجّش صيل ثألخطجء ٗثىغري٘ك  ٞرش ثىقرٌ٘ٝ ٕرٜ ثىغرذخ ثىرزٛ قرجً عيٞرٔ قرشثس عق٘درز 

ع ثىعق٘دز ثىَؾرجس إىٖٞرج ثىيً٘ ٗدجىضجىٜ فجُ صيل ثالعذجح ٗثىضٜ صعذ ٍِ أعذجح عذً ثىقالحٞز قذ صثىش دَجشد ص٘قٞ

ٗثعضْفزس  جٝضٖج دقذٗس ثىقشثس ثىَحَ٘ه عيٖٞج ٗدجىضجىٜ ال ٝقح أُ صنُ٘ رثس ثالعذجح ٍذرشسث ىقرذٗس قرشثسث 

ٖٝرذس مرو  جآخش ٗإال عذ رىل ٍذشسث ىقذٗس ثىعذٝذ ٍِ ثىقرشثسثس ثإلدثسٝرز ٍشصنْرز عيرٚ أعرذجح ٍَرِ عرذقضٖج ٍَر

مجّرش ثإلدثسر صَيرل إفرذثس ثىقرشثس دَجرشد ثألدثسٙ ٗحٞرظ ثّرٔ ٗىرتِ قَٞز قجّّ٘ٞز ىزىل ثىشمِ ٍِ أسمجُ ثىقرشثس 

قٞجً ثىغرذخ ثىرزٛ ٝذرشس إفرذثسٓ ، فجّرٔ ٝضعرِٞ أُ ٝمرو ثىغرذخ قجةَرج حضرٚ فرذٗس ثىقرشثس ..دحٞرظ ىر٘ صثه عرذخ 

ثىقشثس قذو إفذثسٓ فجّٔ َٝضْع عيٚ ثإلدثسر إفذثسٓ ، ٗدَعْٚ أخرش ثّرٔ إرث ثّعرذً ثألعرجط ثىرزٛ قرجً عيٞرٔ ثىقرشثس 

ٗقش فذٗسٓ فجّٔ ٝغذٗ  ٞش ٍؾشٗع حضٚ ٗى٘ ٗةذس أعذجح أخشٙ دعذ رىل َٝنِ أُ صغضْذ إىٖٞرج ثإلدثسر إرث ىرٌ 

ٗصشصٞذج عيٞٔ فجّٔ ال ٝج٘ص صطذٞق قشثس ثىضخطرٜ فرٜ ثىضشقٞرز ثعرضْجدث ثىرٚ  صنِ ثالعذجح قجةَز ٗقش فذٗس ثىقشثس

ىرضٗثه ثىغرذخ دعرذد ص٘قٞرع ثىعق٘درز ٍَرج ٝجعرو رثس ثالعذجح ثىضٜ دْٜ عيٖٞرج قرشثس ٍجرجصثر ثىعنر٘ دعق٘درز ثىيرً٘ 

 ثىقشثس ثىقجدس دجىضخطٜ فٜ ثىضشقٞز ٍفضقذث ىغذذٔ ثىقحٞح.
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 جٝجصٖج  فٜ -إخالال ثمْاىذ العذالخ  أُ فٜ صطذٞق عق٘دز ثىضخطٜ فٜ ثالقذٍٞز معق٘دز صجىٞز ىعق٘دز ثىيً٘ -عبدعب:

ألٕذثفٖـج  ج، فال ٝنُ٘ ثىقجُّ٘ ٍْقف ج إال إرث مجُ مجفال  دجىقجُّ٘ دجعضذجسٓ أدثر صحقٞقٖ صْفقو عالقجصٖج ال  ٗثىضٜ –

ٜ  ىيض٘ثفق  صحضنْٖج، مجُ ثىضٜصث  ثىَؾشع دذقشٓ عْٖـج، ٗإٔذس ثىقٌٞ ثألفٞيز  فئرث ٍج ِٖ ْ ٍججه صْفٞزٓ،  فٍٜ 

إىغجءٓ ٍِٗ عٌ فقذ ةشٙ قنجء ٕزٓ ثىَحنَز عيٚ أُ ؽشعٞز  ٍٗغقط ج مو قَٞٔ ى٘ةـ٘دٓ، ٍٗغض٘ةذ ج صغٞٞـشٓ أٗ

ثىَؾشع أٗ  أعَٖـج ثىضَٜٝنِ مَجّٖـج إال إرث مجُ ٍضْجعذ ج ٍع ثألفعجه  ال –ص دٝذٞ ج أً ٍذّٞ ج  ةْجةٞ ج مجُ أً -ثىجـضثء 

صنُ٘ مقجعذر عجٍز عٞفج  أال ْٝذغٜثىضشقٞز  فٜ ثىضخطٜعق٘دز  إُٔٗ٘ ٍج ٝعْٚ  –  ي٘ أٗ إفشثه ٞش  فٍْٜعٖج 

ثسٝز حِٞ صؾجء ىيقنجء عيٚ ثىَغضقذو ثى٘ظٞفٜ ىيعن٘ أٗ عيٚ سقجح ثألعنجء صغضخذٍٔ ثىجٖز ثإلدٍغيطج 

ثىضْنٞو دٔ ٗرىل دَج ىٖج ٍِ عيطز صقذٝشٝز ثخضقٖج دٖج ثىقجُّ٘ ٗدجىضجىٜ فجّٔ ٝضعِٞ ثىْمش فٜ أعذجح ثىضخطٜ فٜ 

ثىضشقٞز محجىز ٍغضقيز دزثصٖج ٕٗٚ ثىحجىز ثىضٜ ال ٝضٌ ٍؤثخزٓ ثىعن٘ فٖٞج د ٛ ٍِ ثىعق٘دجس ثىَْق٘ؿ عيٖٞج 

ٗىٞظ رثس ثعش ٗثقف ٝض٘قف  –عضذجس أُ ةضثء ثىضخطٜ فٜ ثىضشقٞز رٛ أعش ٍذجؽش حجه صحقق ؽشٗهٔ ثىقجّّ٘ٞز دج

ثّٔ ال ٝج٘ص ّضٞجز حضَٞز ٍفجدٕج  إىٚثىْٖجٝز  فٜٕٗ٘ ٍج ٝؤدٙ  –ص٘قٞعٔ عيٚ مشٗسر ص٘قٞع عق٘دز ثىيً٘ قذئ 

ىفز ىيقجُّ٘ ٗىٞظ ىٖج أُ صضخطجٓ دزسٝعز أُ ٕزث ىيجٖز ثإلدثسٝز أُ صقٌٞ ٍجّعج ٝح٘ه دُٗ صشقٞز ثىعن٘ دٖج دجىَخج

فجُ ثفضشثك صطذٞق عق٘دز ثىضخطٜ ىيضشقٞز ٍِٗ ّجحٞز أخشٙ  –ثإلةشثء ٝعذ أعشث ٍِ أعجس ثىعق٘دز ٕزث ٍِ ّجحٞز 

م عش ىعق٘دز ثىيً٘ ٝغو ٝذ ثىجٖز ثإلدثسٝز رثصٖج فٜ ص٘قٞعٖج فٜ ثىحجىز ثىضٜ ال ٝضٌ ص٘قٞع عق٘دز ثىيً٘ عيٚ ثىعن٘ 

خجىف ٕٗ٘ ٍج ٝعذً مو قَٞز قجّّ٘ٞز ىيضخطٜ فٜ ثىضشقٞز ٗعذً ثعضذجسٕج عق٘دز قجةَز دزثصٖج ٕٗ٘ ٍج ْٝجهح ٍج ثىَ

ثةجص ىيٖٞتز ثىْمش فٜ صشقٞز ثىعن٘ إىٚ ثىذسةز ثالعيٜ ع٘ثء صعيق  جصنَْٔ قجُّ٘ صْمٌٞ ٕٞتز قنجٝج ثىذٗىز عْذٍ

ْٔ أُ صيل ثىَخجىفجس ال صغض٘ةخ إٝقجع أٝج ٍِ ثألٍش دذسةٔ مفجٝضٔ أٗ دغي٘مٔ ثى٘ظٞفٜ ٗثىؾخقٜ صقذٝشث ٍ

 .ثىعق٘دجس ثىض دٝذٞز ثىَْق٘ؿ عيٖٞج فٜ ثىقجُّ٘ رثصٔ

 -ّهي عوبع هب رمذم ًخلض إلٔ االرٔ:

 ى رخطٔ ىؼْ الِ٘ئخ المؼبئ٘خ فٖ الزشل٘خ إلٔ الذسعخ االىلٖ ٗعذ ىمْثخ رأدٗج٘خ لبئوخ ثزارِب ّلْ لن  - ّال:

 ٌٗض ىلِ٘ب المبًْى طشاحخ.

اًَ ال ٗغْص رْل٘ع ىمْثخ الزخطٖ فٖ الزشل٘خ للذسعخ االىلٖ كأصش هي  صبس رْل٘ع ىمْثخ اللْم هزٔ كبى  -ً٘ب:صب

 الجبىش لزْل٘عِب هعبلجخ العؼْ ىي راد االعجبة الزٖ رن رْل٘ع ىمْثخ اللْم ثشأًِب لضّا   عجبة رْل٘عِب. 

 4360دائكشح رْح٘كذ الوجكبدا فكٖ الطعكي سلكن ىي الوجذ  الزٕ عكجك ّ سعكزَ األهش الزٕ ًشٓ هعَ ىذم العذّ  
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 ــــبابهذه األســــــــفم
أُ ٍجررجصثر عنرر٘ ثىٖٞتررز ٍقضنررجٓ ٍررِ  ٗثىررزٛ ثىَذررجدا،دثةررشر ص٘حٞررذ  أسعررضٔ ثىررزٛدضررشةٞح ثالصجررجٓ  :الحكــ نــ   

إحجىز ثىطعِ إىٚ ثىرذثةشر ٍع  –ٖزٓ ثىعق٘دز ثىقنجةٞز  دعق٘دز ثىيً٘ ال ٝضشصخ عيٞٔ دزثصٔ ثىضخطٜ فٜ ثىضشقٞز م عش ى

 ثىغجّٞز ٍ٘م٘ع ىيفقو فٞٔ

 المقرر:                                                                                      مفوض الدولة  

 تشار /سراج عبد الحافظمستشار.د./عمر حماد                                                              المس

 نائب رئيس مجلس الدولة                                           2012مارس 

 

 

 

 

 


