
 1 د/ عًس حًبد  

 يجهس اندٔنخ
 ْٛئخ يفٕضٙ اندٔنخ

 انًحكًخ اإلدازٚخ انعهٛب 

 دائسح األحزاة انسٛبسٛخ

 ق 57نسُخ  31641زلى انطعٍتمسٚس يفٕضٙ اندٔنخ فٙ 

 انًمبو يٍ

 هحود هحوْد رفعس تلرفثعلٔ

 ضــــــــد
 رب٘ص هؽلص تلشْرٓ  )خظفصَ( رب٘ص لؽٌر شةْى تألحستج تلط٘ثض٘ر  -1

 هظطفٔ هدخْلٔ علٔ -2

 أًْر هحود تحود هحرّش -3

 ــساءادــــــاإلجــ
أهاثم هحموار ؼٌاْج تلراثُرذ  –أقثم تلطاثعي دعاْتٍ تخصادتا عثقادت خوْؼدِاث لاْتا تل ظاْهر  15/7/2010خصثرٗخ 

 ّإلغاثاكلأ ؼٌاْج تلراثُرذ ّقاد ؽلاح فِ٘اث تلحمان خْقا  شٌف٘ا   هادًٖ 2010لطٌر  3064ّق٘دز خرقن  رتالخصدتب٘

ف٘وااث شؼااوٌَ هااي تعصدااثر 5/5/2010در هااي لؽٌاار شااةْى تألحااستج تلط٘ثضاا٘ر خصااثرٗخ تلراارتر تلوطعااْى ف٘ااَ تلظااث

تلٌستع علٔ ربثضار حاسج تلْفاثل تلْقاْهٔ قثبواث لحا٘ي حطان تألهار قؼاثا أّ رػاثا ّتالعصادتد خاثلو شور تلعاثم 

 ّهث تًصِٔ إلَ٘ هي تًص ثخَ رب٘طث للحسج . 19/3/2010للحسج تلوٌعرد خصثرٗخ 

للر٘اثم خععواث   11/2/2010... تًاَ قاد شان شفْٗؼاَ هاي تألهثًار تلعثهار للحاسج خصاثرٗخ ٔذنك عهٗ سُد يٍ انمٕل

رباا٘ص تلحااسج ًلااارت لواارع رباا٘ص تلحاااسج تالطاالٔ ّؤلاا  لحااا٘ي عرااد تلواا شور تلعاااثم للحااسج   ّخصاااثرٗخ 

تلواا شور تلعااثم  ششاام٘ زّفااثذ رباا٘ص تلحااسج ّتعصوااثد  إلعاا ىتلعثهاار للحااسج  تألهثًاارتؼصوعااس  11/3/2010

لعراد تلوا شور تلعاثم للحاسج ّخا ل   19/3/2010ّقد شان شحدٗاد ه٘عاثد تلو ضط٘ي  تألعؼثا إلِ٘نٗؼثف للحسج 

للحاسج ّشان  ثعؼاْت شان تًص ثخاَ رب٘طا 187تلصثرٗخ شان عراد تلوا شور تلعاثم تلا ٕ تًصِأ فاٖ قرترتشاَ ّخحؼاْر 

ُوث ٗعلي ًفطَ رب٘طاث للحاسج إخطثر لؽٌر شةْى تألحستج خ ل  إال تًَ فْؼا خثلودعٔ علَ٘ تلعثًٔ ّتلعثلط ّك 

خثعصدااثر تلٌااستع علاأ ربثضاار حااسج تلْفااثل  5/5/2010ّعل٘ااَ أطاادرز لؽٌاار شااةْى تألحااستج قرترُااث خصااثرٗخ 

 .تلْؽٌٖ قثبوث إلٔ إى ٌٗصِٔ تلٌستع قؼثا أّ رػثا

 27/2/2011ّقاد شادتّلس تلوحموار تلادعْٓ علأ تلٌحاْ تلعثخاس خوحثػار تلؽلطاثز ّخؽلطاصِث تلوٌعرادذ خصااثرٗخ 

لٌلرُااث  –ؼااس تلوحمواار خعاادم تخصظثطااِث ّالب٘ااث خٌلاار تلاادعْٓ ّإحثلصِااث خحثلصِااث للوحمواار تإلدترٗاار تلعل٘ااث ق

 . 19/4/2011ّحددز لِث ؼلطر 

ّقد ّردز تلدعْٓ إلٔ قلن كصثج تلوحمور تإلدترٗر تلعل٘ث ح٘ط ق٘دز خؽدّلِث تلعوْهٖ شحس تلرقن تلودا٘ي خعثل٘ار 

قاررز  21/11/2011ٌحاْ تلودا٘ي خثلؽلطاثز ّخؽلطاصِث تلوٌعرادذ خصاثرٗخ ّشدتّلس تلوحمور تلطعي ّؤل  علأ تل

 . إحثلر تلدعْٓ إلٔ ُ٘ةر هفْػٖ تلدّلر إلعدتد شررٗر خثلرتٓ تلرثًًْٖ فِ٘ث

 انساٖ انمبََٕٙ

خْق  شٌف٘ا  ّإلغاثا  ّفٔ تلوْػْع  هث ِٗدف إلَ٘ تلطثعي هي ؽعٌَ ُْ تلحمن خردْ  تلطعي شم  إىّهي ح٘ط 

ف٘وااث شؼااوٌَ هااي تعصدااثر 5/5/2010ى ف٘ااَ تلظااثدر هااي لؽٌاار شااةْى تألحااستج تلط٘ثضاا٘ر خصااثرٗخ تلراارتر تلوطعااْ

تلٌستع علٔ ربثضار حاسج تلْفاثل تلْقاْهٔ قثبواث لحا٘ي حطان تألهار قؼاثا أّ رػاثا ّتالعصادتد خاثلو شور تلعاثم 

 ّهث تًصِٔ إلَ٘ هي تًص ثخَ رب٘طث للحسج . 19/3/2010للحسج تلوٌعرد خصثرٗخ 

 يسبنخ االختصبص ٚسجك انفصم فٗ شكم ٔيٕضٕع انطعٍ. فٙانفصم  إٌٔيٍ حٛث 

تٓ  15/7/2010هحمور ؼٌاْج تلراثُرذ تالخصدتب٘ار ّؤلا  خصاثرٗخ  أهثمؽعٌَ تخصدتا  أقثمتلطثعي قد  أىّهي ح٘ط 

تلط٘ثضا٘ر قدا   تألحاستجخشاثى  1977لطاٌر  40ظا  تلراثًْى رقان  فاٖ) تلولغأ( ّكا ل   1971ظا  دضاصْر  فٖ

 ّهي ظن تى هث ّرد خم  هٌِوث هي ًظْص ُٖ تلحثكور للٌستع. 2012لطٌر  2خرثًْى  رتشعدٗلَ خثلرر

للوظارٗ٘ي حا  شاٌض علأ تًاَ   1977لطاٌر  44هي قاثًْى تألحاستج تلط٘ثضا٘ر رقان  (1ٔيٍ حٛث إٌ انًبدح )
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 .  ْىّؤل  ؽدرث ألحمثم ُ ت تلرثً ض٘ثضٖحسج  الٓتالًصوثا  فٖتلح   هظرٕشمْٗي تألحستج تلط٘ثض٘ر ّلم  

ك  ؼوثعر هٌلور ش ضص ؽدرث ألحمثم ُ ت  تلط٘ثضٖج سٗرظد خثلحهي ؤتز تلرثًْى علٔ تًَ  (2)ًبدح ٔتُض ان

تلرثًْى ّشرْم علٔ هدثدئ ّأُدتف هشصركر ّشعو  خثلْضثب  تلط٘ثض٘ر تلدٗوررتؽ٘ر لصحر٘ا  خارتهػ هحاددذ شصعلا  

  ؽرٗ  تلوشثركر فٔ هطةْل٘ثز تلحمن.خثلشةْى تلط٘ثض٘ر ّتالقصظثدٗر ّتالؼصوثع٘ر للدّلر ّؤل  عي 

 تلصثلٖ.......ششم  لؽٌر شةْى تألحستج تلط٘ثض٘ر علٔ تلٌحْ هي ؤتز تلرثًْى علٔ تًَ    (8ٔتُض انًبدح )

ُاا ت تلرااثًْى ّخفحااض ّدرتضاار إخطااثرتز شعضاا٘ص  فااٖتلوطااثب  تلوٌظااْص علِ٘ااث  فااّٖش ااصض تللؽٌاار خااثلٌلر 

شعضا٘ص تلحاسج  فاٖ.ّعلأ تللؽٌار أى شظادر قرترُاث خثلداس .......................تألحستج تلط٘ثض٘ر ؽدرث ألحمثهاَ

 أشاِرأخطر تلصعض٘ص تإلخصدتبٔ ّهث أضفر عٌاَ تلفحاض أّ تلصحر٘ا  ّؤلا  خا   تألرخعار  فٖعلٔ أضثش هث ّرد 

لعرع تإلخطثر خصعض٘ص تلحسج علٔ تللؽٌر.ّٗؽح أى ٗظدر قرتر تللؽٌر خثالعصرتع علأ  تألكعرتلصثل٘ر علٔ 

 هوعلاّٖٗ طار ربا٘ص تللؽٌار .............. .تلشاعى٘ص تلحسج هطددث خعاد ضاوثع تإلٗؼاثحثز تل هار هاي ؤّٓ شعض

هاي  تألكعارتلصعض٘ص خررتر تالعصرتع ّأضدثخَ خمصثج هْطٔ علَ٘ خعلن تلْطْ  خ   عشارذ أٗاثم علأ  ؽثلدٖ

 ................ شثرٗخ طدّر تلررتر

ٗ طار ربا٘ص لؽٌار شاةْى تألحاستج تلط٘ثضا٘ر خمصاثج هْطأ  ٔ تًَ  هي ؤتز تلرثًْى عل "16انًبدح "ّشٌض 

ًلثهاَ  فاٖشعادٗ   خثٓقرتر ٗظدرٍ تلحسج خصغ٘٘ر رب٘طَ أّ خح  تلحسج أّ تًدهثؼَ أّ  خثٓعلَ٘ خعلن تلْطْ  

 ّؤل  خ   عشرذ أٗثم هي شثرٗخ طدّر تلررتر.  تلدتخلٖ

لؽٌر شاةْى تألحاستج تلط٘ثضا٘ر خعاد هْتفرصِاث أى  ٗؽْز لرب٘صهي ؤتز تلرثًْى علٔ تًَ    "17ٔتُض انًبدح "

( تلحمن خظفر هطصعؽلر خح  تلحاسج  8تلوثدذ )  فٖٗطلح هي تلوحمور تإلدترٗر تلعل٘ث خصشم٘لِث تلوٌظْص علَ٘ 

خعد  تالشصرتكٖش ّ  إلِ٘ث ُ ٍ تألهْت  ّؤل  إؤت ظدس هي شررٗر تلودعٔ تلعثم  تلصّٖشظف٘ر أهْتلَ ّشحدٗد تلؽِر 

 هي ُ ت تلرثًْى.  4شرؽ هي تلشرّؽ تلوٌظْص علِ٘ث فٔ تلوثدذ  إٔٗؽرَٗ ش ل  أّ زّت   ل ٕتتلصحر٘  

ّعلٔ تلوحمور شحدٗد ؼلطر لٌلر ُ ت تلطلح خ   تلطدعر أٗثم تلصثل٘ر إلع ى عرٗؼصَ إلٔ رب٘ص تلحسج خوررٍ 

 ......... طر تلو كْرذهي شثرٗخ تلؽل تألكعرؽلح تلح  خ   ظ ظ٘ي ْٗهث علٔ  فٖتلرب٘ص ّشفؼ  تلوحمور 

تلعل٘اث خصشام٘   تإلدترٗارخثلوحمور  تألّلٔأى تلوشرع قد أّك  إلٔ تلدتبرذ  انجٍٛ يٍ ْرِ انُصٕص إٌٔيٍ حٛث 

تلط٘ثضاا٘ر ُّاأ هٌثزعاار حااددُث تلوشاارع  خااثألحستجر رااخعااغ تلوٌثزعااثز تلوصعل فااٖتلفظاا   8تلوااثدذ  فااٖخااثص 

تلوردهار هاي ؽاثلدٖ شعضا٘ص  خثإللغاثا: تلطعاْى  تألّلأزعثز ًْع٘ي هي تلوٌث فٖشحدٗدت دق٘رث ّقثؽعث ّحظرُث 

تلررترتز تلظثدرذ هي لؽٌار شاةْى تألحاستج تلط٘ثضا٘ر خاثالعصرتع علأ شعضا٘ص تلحاسج   ّتلعثً٘ار  فٖتلحسج 

تلطلدثز تلوردهر هاي ربا٘ص شاةْى تألحاستج تلط٘ثضا٘ر خعاد هْتفرار تللؽٌار خحا  تلحاسج ّشظاف٘ر أهْتلاَ ّشحدٗاد 

تلواثدذ  فاٖإلِ٘ث ُ ٍ تألهْت    ّال ّؼَ للرْ  خثى تلوحمور تإلدترٗر خصشم٘لِث تلوٌظاْص عل٘اَ  تلؽِر تلصٖ ش ّ 

( هي قثًْى تألحستج تلط٘ثض٘ر ش صض أٗؼث خثلٌلر فٖ تهصٌثع لؽٌر شةْى تألحاستج هاي شطاؽ٘  تضان تلووعا  8)

 تلط٘ثضا٘ر تألحاستجزّت   تلرثًًْٖ للحسج خحؽر أى هحمور تألحستج ُٖ طثحدر تلْالٗر تلعثهر خشاثى ّؼاْد أّ

تلوْػاْع ُاْ قثػأ  ّٗدخ  فٖ ؤل  هث ٗعد ك ل  ػوٌث أّ هث ٗ دٓ إلَ٘ خحطاح تلواث  شطد٘راث لودادأ أى قثػأ

ؤل  أى تلوشرع رغن شعدد ّشٌْع تلوٌثزعثز  –تلدفع ّتى قثػٔ تألط  ُْ قثػٔ تلفرع   ّال ّؼَ لِ ت تلرْ  

لط٘ثضاا٘ر لان ٗشاع أى ْٗكاا  إلأ تلوحموار تإلدترٗاار تلعل٘اث ضاآْ تلصاٖ ٗوماي أى شٌشااث عاي شطد٘ا  قااثًْى تألحاستج ت

تخصظثص هحدد خٌْع٘ي هي تلٌثزعثز ٗصعلرثى خرفغ شعض٘ص تلحسج ّحلَ لسّت  تّ ش ل  شرؽ هي تلشارّؽ 

( هي تلرثًْى ّلن ٗرٓ تلوشرع فٖ تلوٌثزعثز تألخرٓ خشاثى تألحاستج تلط٘ثضا٘ر 4تلوٌظْص علِ٘ث فٖ تلوثدذ )

ّلْ أرتد تلوشرع ؤل  هث تعْزٍ أٗارتد  –ِث عي تلرْتعد تلعثهر تلورررذ ل خصظثص تلرؼثبٖ هث ٗدرر تل رّغ خ

ًااض ٗرؼاأ خثخصظااثص تلوحمواار تإلدترٗاار تلعل٘ااث خصشاام٘لِث تلطااثل  تإلشااثرذ إل٘ااَ خثلفظاا  فااٖ كثفاار تلوٌثزعااثز 

تالخصظثص  أىهي  كوث ٗصعثرع هع ُ ت تلرْ  هع هث ُْ هررر 1977لطٌر  40تلٌثشةر عي شطد٘  تلرثًْى رقن 

عاي خاثقٖ تلوٌثزعاثز تلعل٘اث  تإلدترٗارخرثًْى ّتًَ ل٘ص هي شثى حؽح تخصظثص تلوحموار  إالال ٗمْى  تلرؼثبٖ

 خشثى تألحستج تلط٘ثض٘ر عدم ّؼْد هحمور ه صظر خثلفظ  فٖ شل  تلوٌثزعثز ّٗعصدر قثػ٘ث ؽد٘ع٘ث لِث

ع فٔ هستّلصِث لٌشثؽِث ألحمثم تلرثًْى تل اثص تألحستج تلط٘ثض٘ر ُ٘ةثز خثطر ش ؼ ح٘ط تًَ ّلوث كثًس هيّ
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خثعصدثرُاث هااي أشاا ثص تلرااثًْى تل ااثص  دّى أى ٗغ٘اار هااي ؽد٘عصِاث تلرثًًْ٘اار هااث شؼااوٌَ تلرااثًْى تلوااٌلن لِاا ٍ 

حمان  فاٖهي إخؼثعِث لرقثخار تلؽِاثز تلوركاسٕ للوحثضادثز أّ خثعصداثر أهْتلِاث  1977لطٌر  40تألحستج رقن 

حمان  فاٖأحمثم قثًْى تلعرْخثز  أّ تعصدثر تلرثبو٘ي علٔ شةْى تلحسج أّ تلعثهل٘ي خاَ  شطد٘  فٖتألهْت  تلعثهر 

تلوْظف٘ي تلعوْه٘٘ي فٔ شطد٘  أحمثم تلرثًْى تلو كْر ّؤل  ًلارت ألى ُا ٍ تلٌظاْص قظاد خِاث إحماثم تلرقثخار 

 إلأر تلرثًًْ٘ار للحاسج خصحْٗلاَ علٔ هْترد تلحسج ّهظرّفثشَ ّحوثٗر أهْتلَ دّى أى ٗرظد خِث شغ٘٘ر تلطد٘عا

خصٌل٘وثشاَ تلدتخل٘ار تلو صلفار ال  تلط٘ثضاٖش ض هي أش ثص تلرثًْى تلعثم  ّهي ظن فإى هاث ٗظادر عاي تلحاسج 

ٗعصدر هي قد٘  تلررترتز تإلدترٗر  كوث أى تلوٌثزعر ف٘وث ٗظدر عٌَ هاي قارترتز ال شعصدار هاي قد٘ا  تلوٌثزعاثز 

 تلعااثدٕكلِ٘وااث ّإًوااث ٗمااْى تلرؼااثا  فااٖتلطعااْى تلوردهاار  فااٖخثلفظاا   ترٕتإلدٗ ااصض تلرؼااثا  ّتلصااٖتإلدترٗاار 

حكمى انًحكًمخ اإلدازٚمخ )  هاي ُا ٍ تألًسعار إٔخوحثكوَ ّحطح قْتعد شْزٗع تالخصظثص ُاْ تلو اصض خٌلار 

 (6/3/1999نسُخ  –ق.ع 44نسُخ  2406انعهٛب فٙ انطعٍ زلى 

ّأعؼاثا ُ٘ةصاَ تلعل٘اث لواث  تلط٘ثضٖ ض رب٘ص تلحسج ٗطصْؼح شحدٗدتً قثؽعثً لش إٌ لبٌَٕ األحزاةٔيٍ حٛث 

ٗطدغَ تلرثًْى علٔ تلرثبو٘ي علٔ شةْى تلحسج هي طفر تلوْظ  تلعثم حوثٗر ألهْت  تلحسج فؼ ً عاي شحدٗاد 

تلوردم هي تلدّلر ّشدرعثز تألش ثص تالعصدثرٗار تلعثهار ّكا ت إظداثز طافر  تلوثلٖتلوطةْل٘ر تلرثًًْ٘ر عي تلدعن 

ٗمْى لِث تلصرش٘ح ل ًص ثخثز تلربثض٘ر ّغ٘ر ؤل  هي تألهْر تألضثض٘ر تل زهر  تلصٖتلعل٘ث للحسج  أعؼثا تلِ٘ةر

تألحاستج ّضالطثز تلدّلار تلو صلفار   ّكا  ُا ٍ تألهاْر فارتدٓ أّ هؽصوعار  خاثقٖلصحدٗاد تلع قاثز تلرثًًْ٘ار هاع 

ٔ لؽٌر شةْى تألحستج ضْتا حث  ّؼْد دّرتً قثًًْ٘ثً هحددتً عِد خَ إل –ّف  أحمثم قثًْى تألحستج  –تضصدعس 

تضصررتر دتخ  تلحسج أّ ق٘ثم ًستع خ٘ي أعؼثبَ علٔ ربثضصَ أّ هث قد ٗؽرٓ هي شعدٗ ز علأ البحصاَ تلدتخل٘ار 

  ّقاد أّؼااح علأ تللؽٌاار خشاعى ُاا ٍ تألًسعار إؼاارتا ًاْع هااي تلوْتاهار تلط٘ثضاار خا٘ي حرٗاار  تألضثضااًّٖلثهاَ 

لعل٘اث ّػاوثى هشارّع٘ر ُا ت تالخص٘اثر هاع أحماثم قاثًْى تألحاستج هاي ؼِار تخص٘ثر رب٘طاَ ُّ٘ةصاَ ت فٖتلحسج 

 ّتل بحر تلدتخل٘ر للحسج هي ؼِر أخرٓ   

ٌٗظرف إلٔ ك  تخص ف خ٘ي ؤّٓ تلظفر علٔ ُا ت تلوٌظاح  تلط٘ثضٖإى تلٌستع علٔ ربثضر تلحسج ف ّخثلصثلٖ 

  ّٗطصدعد ُ ت تلصحدٗد  تلط٘ثضٖثهر للحسج هي خ   هث ٗدعَ٘ ك  هٌِن خربثضصَ لَ عدر ه شور عثم أّ ؼوع٘ر ع

للوٌثزعار كاا  شاادخ  أّ تدعاثا ال ٗمااْى طااثحدَ هٌصو٘اثً إلاأ تلحااسج تلوصٌاثزع علاأ ربثضااصَ أّ عاي غ٘اار ؽرٗاا  

للحاسج   ّقاد تضاصرر علأ أى حطان تلٌاستع إؤت  تألضثضٖقررٍ تلٌلثم  تل ٕتالخص٘ثر لربثضر تلحسج ُّ٘ةصَ تلعل٘ث 

ّال ش  أى تلحطن تالشفثقٔ إًوث ٗصن عدار ها شور  قؼثاتلٌحْ تلطثل  ٗمْى أهث تشفثقثً أّ ظثر خ٘ي ؤّٓ تلشعى علٔ 

عااثم أّ ؼوع٘اار عثهاار للحااسج ٗحؼاارُث ُاا الا تلو صلفااْى ّال ٗرااْم هرثهااَ هؽاارد شٌااثز  ّإى كااثى هْظرااث خاا٘ي 

ي تإلرتدذ تلشاعد٘ر تلوصٌثزع٘ي خحطدثى أى ّلْغ ُ ٍ هع  ُ ٍ تلْض٘لر ؽرٗرثً لح  تلٌاستع ٗا دٓ إلأ تالًطا   عا

للوٌصطد٘ي للحسج ُّْ هث ِٗدم فمرذ تلحسخ٘ر تلط٘ثض٘ر هي أضثضِث ّشوع  دعْذ إلٔ شدخ  أؽرتف خثرغ تلحسج 

تلٌاستع  فاٖٗظادر هاي تلرؼاثا تلو اصض فثطا ً  قؼاثبٖفإًَ ٗمْى ًص٘ؽر حمان  تلرؼثبٖفٔ شةًَْ   أهث تلحطن 

دّر  يعاّتلعل٘اث  تخص٘ثر ش ض رب٘ــص تلحسج ُّ٘ةصَ فٖفظ ً ًِثب٘ثً كثشفثً عي طح٘ح إرتدذ أعؼثا تلحسج 

لؽٌر شةْى تألحستج فرد تضصرر قؼثا تلوحمور تإلدترٗر تلعل٘ث علٔ أى دّرُث ٗرصظر علٔ هؽرد شلرأ تألخطاثر 

ُ ت تلشعى خ  ف ؤل  ّإال ٗعاد شادخ ً فأ شاةْى  فٖ إٗؽثخّٖتلعو  خورصؼثٍ ّلن ٗ ْ  تلرثًْى تللؽٌر ظور دّر 

علٔ خ ف تلرثًْى   ّإى تل  ف حْ  ربثضر تلحاسج ُاْ أهار هْكاْ  شرادٗرٍ ّحطاوَ للحاسج ؤتشاَ تألحستج 

نسممُخ  17766حكممى انًحكًممخ اإلدازٚممخ انعهٛممب فممٙ انطعممٍ زلممى )  تلاادتخلٖحطاادوث ٗصؽااَ شٌلاا٘ن تلحااسج أّ ًلثهااَ 
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أى تلطثعي قاد أقاثم ؽعٌاَ تلوثظا  ؽثلداث ف٘اَ ّقا  ّلوث كثى تلعثخس هي تألّرتل  ٔيٍ حٛث اَّ عهٗ ْدٖ يب تمدو

شٌف٘  ّإلغثا تلررتر تلظثدر هي لؽٌر شةْى تألحستج تلط٘ثض٘ر ف٘وث شؼوٌَ هي تعصدثر تلٌستع علٔ ربثضار حاسج 

ّح٘ط إى تلعثخس أى تلطاثعي ٌٗاثزع رخارٗي علأ ربثضار رػثا  أّقؼثا  تألهرقثبوث لح٘ي حطن  تلْؽٌٖتلْفثل 

زئبسمخ انحمزة ْٔمٕ يمب ٚعمس  عمٍ ّخثلصاثلٖ فاثى تلٌاستع هصعلا  فاٖ تلحثلار تلوثظلار علأ حسج تلْفاثل تلاْؽٌٖ 

خثعصدااثر أًااَ أهاار هْكااْ  شراادٗرٍ  -اختصممبص انًحكًممخ اإلدازٚممخ انعهٛممب ٔٚممدخم فممٙ اختصممبص انم ممبء انعممبد٘ 

ًاَ ال ّحطوَ إلٖ تلحسج ؤتشاَ حطادوث شاٌلن البحصاَ تلدتخل٘ار أّ إٔ قثعادذ أخارٕ ٗرشؼاِ٘ث أعؼاثنٍ ّخحطادثى ت
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دخ  للدّلر خث  أضثش   هوعلر فٖ لؽٌر شةْى تألحاستج تلط٘ثضا٘ر   فاٖ شاعى دتخلاٖ هٌشاةْى تلحاسج ٗؽاح أى 

(  5ًض تلدٌد تل ثهص هاي تلواثدذ ) ٌٗفرد خثش ثؤ قرتر فَ٘ دّى شدخ  أّ ّطثٗر هي خثرؼر ُّ ت ٗؽد أضثش فٖ 

للحاسج ؽرٗرار ّإؼارتاتز تخص٘اثر  الضثضأتهي قثًْى ًلثم تألحستج تلط٘ثض٘ر تلصٖ أّؼداس أى ٗصؼاوي تلٌلاثم 

ؼِر خثرؼر ضلطر تلصدخ  فٖ ُ ت تلشاعى فاإؤت هاث أطادرشَ ششام٘ ز  أٗرق٘ثدتشَ ّأؼِسز تلر٘ثدذ ّدّى أى ش ْ  

تلحسج تلدتخل٘ر قرترت خثخص٘ثر رب٘طر ّكثى ٌُثك هي ٌٗثزعَ تلربثضر ف٘ صض تلرؼثا تلوادًٖ خٌلار ُا ت تلٌاستع 

حاْ  ربثضار تألحاستج  تالًسعارط٘ثض٘ر تلصٖ ال تخصظثص لِث خإطدتر قارترتز فاٖ دّى لؽٌر شةْى تألحستج تل

تلط٘ثضاا٘ر تلصااٖ ال ش ااصض خثلصدع٘اار خثلوْتزًاار خاا٘ي تألّرتل تلوردهاار إلِ٘ااث هااي تلوصٌااثزع٘ي علااٖ ربثضاار تلحااسج 

  000 ٙخر علٖ  أِٗنّشرؼ٘ع 

ثدئ قااد قؼااس خحموِااث تلظااثدر خؽلطاار دتباارذ شْح٘ااد تلوداا – انعهٛممب اإلدازٚممخانًحكًممخ  إٌٔال ُٚممبل يًممب تمممدو 

 إلِ٘اثتلادعْٓ تلوحثلار  فٖل.ع خثلصستم هحثكن هؽلص تلدّلر خثلفظ  35لطٌر  3803تلطعي رقن  فٖ 6/6/1992

( هاي قاثًْى تلورتفعاثز ّلاْ كثًاس ش ارغ عاي تالخصظاثص تلاْالبٖ 110ؽدراث للواثدذ ) أخرٓهي ؼِر قؼثب٘ر 

ًِااث ؼعلااس ُاا ت تاللصااستم رٌُ٘ااث خعاادم ّؼااْد هحمواار ه صظاار خٌلاار تلوحاادد قثًًْااث لوحااثكن هؽلااص تلدّلاار   أال أ

تلدعْٓ فثى ّؼدز شع٘ي تلرؼثا هرذ أخرٓ خعدم تالخصظثص ّتإلحثلر إلِ٘ث لوث ُْ هعلْم هي إى حؽ٘ار تلحمان 

 تلظثدر خعدم تالخصظثص ّتإلحثلر تلو كْر هرظْد فرؾ علٔ أضدثخر ّرٌُ٘ر أٗؼث خعدم إلغثا حمن تإللغثا.

لصعك٘د تخصظاثص ُا ٍ تلوحموار خٌلار تلادعْٓ لو ثلفار ؤلا   س يًب سجك يب ٔزد ثحٛثٛبد حكى اإلحبنخكًب ال ٚغٛ

خٌلااثم  1977لطااٌر  40هااي تلرااثًْى رقاان 17ّ  8لألحمااثم تلوٌلواار الخصظااثص تلوحمواار ّتلااْتردذ خثلوااثدش٘ي 

ًاثؽ خثلوحموار تإلدترٗار ّتلصٖ ٗطصفثد هٌِاث أى تلوشارع  1980لطٌر  144تألحستج تلط٘ثض٘ر هعدال خثلرثًْى رقن 

 فاٖتلطعاْى  فاٖخثلوحمور تإلدترٗر تلعل٘ث تلفظ  فٖ أهْر هحاددذ علأ ضاد٘  تلحظار ش لاض فاٖ تلفظا  تلعل٘ث 

تلرارترتز تلصااٖ شظاادرُث لؽٌاار شاةْى تألحااستج تلط٘ثضاا٘ر خااثالعصرتع علأ شعضاا٘ص تألحااستج تلط٘ثضاا٘ر ّكاا ل  

شظارف ه ااثل   أّتٓ قاارتر  أًّشاثؽَ  أّحاسج تلرارترتز تلصاٖ شظاادرُث شلا  تللؽٌار خْقاا  إطادتر طااح  تل

 تش  ٍ تلحسج أّ أى شطلح هي تلوحمور حا  تلحاسج كواث شمفا  تلراثًْى تلوا كْر خصحدٗاد تخصظاثص لؽٌار شاةْى

ٗصاْلٔ ربثضار تلحاسج عٌاد تحصادتم  أىتلط٘ثض٘ر ّل٘ص هي خٌِ٘ث تلٌلر خثلوْتزًر ّتلصرؼ٘ح ف٘وث ٗح  لَ  تألحستج

ّتلرْتعد تلاْتردذ  لألحمثمؤل  كلَ هي تخصظثص تلحسج ؤتشَ ّّفرث  إىخحطدثى تل  ف دتخ  ششم٘ ز تلحسج 

لطاٌر  2536ّقد أٗدز تلوحموار تإلدترٗار ُا ت تلصفطا٘ر خحموِاث تلظاثدر فاٖ تلطعاي رقان للحسج  تلدتخلٖخثلٌلثم 

َ ّتل ٕ خلظس فَ٘ أى رب٘ص تلحسج ُْ تلووع  تلرثًًْٖ للحسج تل ٕ ٗصحادض خثضاو 31/1/1995ل خؽلطر 39

أهثم لؽٌر شةْى تألحستج تلط٘ثض٘ر ّهع تألحاستج تألخارٓ ّفأ هْتؼِار تلدّلار ّأهاثم تلرؼاثا ّهاي ظان تّؼاح 

تلرثًْى علٔ تلحسج أخطثر تللؽٌر خثلد٘ثى تل ٕ ٗصعل  خارب٘ص تلحاسج أّ شغ٘٘ارٍ الضاص٘فثا تلشام  تلراثًًْٖ تلا ٕ 

خورصؼأ هاث شؼاوٌَ تألخطاثر ّلان ٗ اْ  ٗصطلدَ تلٌض ّٗرصظر دّر تللؽٌر علٔ هؽرد شلرأ تألخطاثر ّتلعوا  

تلرثًْى تللؽٌر ظور دّر فٖ ُ ت تلشعى خ  ف ؤل  ّإال عد ؤل  شدخ  فٖ شةْى تألحستج علأ خا ف ًظاْص 

ضاثل   1977لطاٌر  40( هاي تلراثًْى رقان 17تلواثدذ ) فاٖتلرثًْى إال فاٖ تألحاْت  تلوحاددذ علأ ضاد٘  تلحظار 

سج ّإؤت كاثى ظوار خا ف علأ ربثضار تلحاسج فِاْ أهار هْكاْ  شرادٗرٍ تلد٘ثى ّل٘ص هي خٌِ٘ث شحدٗد ربا٘ص تلحا

 ّحطوَ للحسج ؤتشَ ٗص٘حَ شٌل٘ن تلحسج أّ ًلثهَ تلدتخلٖ أّ أَٗ قثعدذ أخرٓ.

ّهااي ح٘ااط إى تلصررٗاار خعاادم تالخصظااثص تلااْالبٖ غ٘اار هٌِااٖ لل ظااْهر تألهاار تلاا ٕ ًرؼاأ هعااَ تلفظاا  فااٖ 

 تلوظرّفثز.

 فهٓرِ األسجبة

تخصظثص تلوحمور ّالب٘ث خٌلر تلطعي ّإحثلصَ خحثلصَ إلٔ هحمور تلرثُرذ تالخصدتب٘ر ّإخرثا  خعدم َسٖ انحكى:

 .تلفظ  فٖ تلوظرّفثز.
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